


Αποσπάσματα από το κείμενο του μεγάλου μεξικανού ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα (περιέχεται στο My Art, my Life: an autobi-
ography, Dover 1991), που αναφέρεται στην επίσκεψή του στο Βερολίνο του 1928 και τη «γνωριμία» του με τον Χίτλερ.(Προ-
δημοσίευση απο το περιοδικό Μαρξιστική σκέψη)Μια επιδημία τρέλας είχε εξαπλωθεί στη χώρα. Την αισθάνθηκα σε δύο ξεχωριστές, φαινομενικά άσχετες περιπτώσεις.Μια νύχτα ο Μίντσενμπεργκ, μερικοί άλλοι φίλοι και εγώ μεταμφιεστήκαμε και, με πλαστά πιστοποιητικά, παρακολουθήσαμε την πιοεκπληκτική τελετή που έχω δει ποτέ. Πραγματοποιήθηκε στο δάσος του Γκρούνβαλντ, κοντά στο Βερολίνο.Πίσω από μια συστάδα δέντρων, στη μέση του δάσους, εμφανίστηκε μια παράξενη πομπή. Οι πορευόμενοι άνδρες και γυναίκες φορού-σαν λευκούς χιτώνες και στεφάνια από ιξό, το τελετουργικό φυτό των δρυίδων. Στα χέρια τους κρατούσαν πράσινα κλαδιά. Ο ρυθμόςτους ήταν αργός και τελετουργικός. Πίσω τους, τέσσερις άνδρες μετέφεραν έναν αρχαϊκό θρόνο στον οποίο καθόταν ένας άνθρωποςπου αναπαριστούσε το θεό του πολέμου, τον Βόταν. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν άλλος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πάουλφον Χίντεμπουργκ! Ντυμένος με αρχαία ενδυμασία, ο Χίντεμπουργκ ύψωσε μια λόγχη στην οποία ήταν χαραγμένα δήθεν μαγικά γράμ-ματα του ρουνικού αλφάβητου. Το κοινό, εξήγησε ο Μίντσενμπεργκ, εκλάμβανε τον Χίντεμπουργκ ως μετενσάρκωση του Βόταν. Πίσωαπό τον Χίντεμπουργκ εμφανίστηκε ένας άλλος θρόνος, τον οποίο κατείχε ο Στρατάρχης Λούντεντορφ, ο οποίος εκπροσωπούσε τονθεό του κεραυνού, Τορ. Πίσω από τον «θεό» συνωστιζόταν ένας συρμός πιστών που αποτελούνταν από διακεκριμένους χημικούς, μα-θηματικούς, βιολόγους, φυσικούς και φιλοσόφους. Ολα τα πεδία της γερμανικής «κουλτούρας» εκπροσωπήθηκε στο Γκρούνβαλντεκείνο το βράδυ.Η πομπή σταμάτησε, και άρχισε η τελετή. Για αρκετές ώρες, η ελίτ του Βερολίνου τραγουδούσε και κραύγαζε προσευχές και τελετέςαπό το βαρβαρικό παρελθόν της Γερμανίας. Εδώ ήταν η απόδειξη, αν κάποιος τη χρειάζεται, της αποτυχίας δύο χιλιάδων ετών ρωμαϊ-κού, ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δυσκολευόμουν να πιστέψω ότι αυτά που έβλεπα συνέβαιναν μπροστά στα μάτια μου.Κα-νείς ανάμεσα στους γερμανούς αριστερούς φίλους μου δεν μπορούσε να μου δώσει κάποια ικανοποιητική εξήγηση για την παράξενηαυτή διαδικασία. Αντ’ αυτού, προσπάθησαν να ξεμπερδέψουν κοροϊδευτικά, αποκαλώντας τους συμμετέχοντες «τρελούς». Ως σήμερα,προβληματίζομαι με τη συλλογική τους έλλειψη αντίληψης. Ενθυμούμενος αυτό το όργιο στεγνής μέθης και ντελίριου, στάθηκε αδύ-νατο να φανταστώ και τον ελάχιστα ευαίσθητο θεατή να αντιπαρέρχεται ό,τι είχα δει μόνο ως μια ακίνδυνη μασκαράτα.Λίγες μέρες αργότερα, είδα τον Αδόλφο Χίτλερ να απευθύνεται σε μια μαζική συγκέντρωση στο Βερολίνο, δίπλα σε ένα κτίριο τόσο τε-ράστιο που καταλάμβανε το σύνολο του οικοδομικού τετραγώνου, τα κεντρικά γραφεία του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος.Ενα προσωρινό ενιαίο μέτωπο ήταν τότε σε ισχύ ανάμεσα στους ναζί και τους κομμουνιστές, ενάντια στους διεφθαρμένους ρεφορμι-στές και τους σοσιαλδημοκράτες.Η πλατεία ήταν κυριολεκτικά πλημμυρισμένη με 25-30.000 κομμουνιστές εργάτες. Ο Χίτλερ ήρθε με συνοδεία περίπου χιλίων ανδρών.Διέσχισαν την πλατεία και σταμάτησαν κάτω από ένα παράθυρο, από το οποίο παρακολουθούσαν οι ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμ-ματος. Ημουν μεταξύ τους, έχοντας προσκληθεί από τον Μίντσενμπεργκ, που βρισκόταν στα δεξιά μου. Στα αριστερά μου στάθηκε οΤέλμαν, γενικός γραμματέας του Κόμματος. Ο Μίντσενμπεργκ εξηγούσε τα σχόλιά μου στον Τέλμαν, και μετέφραζε την ομιλία του Χίτ-λερ σε μένα.Οι κομμουνιστές φίλοι μου έκαναν κοροϊδευτικές παρατηρήσεις για τον «αστείο ανθρωπάκο» που επρόκειτο να εκφωνήσει τον λόγοστη συγκέντρωση, και θεωρούσαν εκείνους που τον θεωρούσαν απειλή δειλούς ή ανόητους.Καθώς ετοιμαζόταν να μιλήσει, ο Χίτλερ ορθώθηκε άκαμπτα, σαν να περίμενε να διογκωθεί και να γεμίσει το μεγάλο αγγλικό στρατιω-τικό αδιάβροχό του ώστε να μοιάζει με γίγαντα. Στη συνέχεια, έκανε ένα νεύμα για να επικρατήσει σιωπή. Μερικοί κομμουνιστές εργα-ζόμενοι τον αποδοκίμασαν, αλλά μετά από λίγα λεπτά όλο το πλήθος σώπασε απολύτως.Καθώς ζεστάθηκε, ο Χίτλερ άρχισε να ουρλιάζει και να κουνά τα χέρια του σαν επιληπτικός. Κάτι σ’ αυτόν ανατάραξε, φαίνεται, τοβάθος της ψυχής των ομοεθνών του, γιατί μετά από λίγο ένιωσα ένα περίεργο μαγνητικό ρεύμα μεταξύ αυτού και του πλήθους. Ηταντόσο βαθύ που, όταν τελείωσε, έπειτα από δύο ώρες ομιλίας, επικράτησε μια στιγμή πλήρους σιγής. Ούτε καν οι ομάδες της κομμουνι-στικής νεολαίας, που είχαν εντολή να τον γιουχάρουν, δεν το έκαναν. Και τότε, η σιωπή έδωσε τη θέση της σε ένα τεράστιο, εκκωφαν-τικό χειροκρότημα από όλη την πλατεία.Καθώς έφευγε, οι οπαδοί του Χίτλερ έκλεισαν τις γραμμές γύρω του με όλα τα σημάδια της αφοσιωμένης πίστης. Ο Τέλμαν και ο Μίν-τσενμπεργκ γελούσαν σαν σχολιαρόπαιδα. Οσο για μένα, ήμουν τόσο χαμένος και προβληματισμένος, όπως όταν είχα δει το παρακ-μιακό τελετουργικό λίγες μέρες πριν στο Γκρούνβαλντ. Δεν μπορούσα να δω τίποτα για να γελάσω. Αισθάνθηκα πραγματικάβουτηγμένος στη θλίψη.Ο Μίντσενμπεργκ, ρίχνοντας μια ματιά σε μένα, ρώτησε: «Ντιέγκο, τι τρέχει με σένα;».«Αυτό που τρέχει», του είπα, «είναι ότι με κατακλύζει ένα προαίσθημα. Το προαίσθημα ότι, αν οι ένοπλοι κομμουνιστές άφηναν σήμεραστον Χίτλερ να φύγει ζωντανός, θα μπορούσε να ζήσει για να κόψει τα κεφάλια και των δυο συντρόφων μου σε λίγα χρόνια».Ο Τέλμαν και ο Μίντσενμπεργκ γέλασαν δυνατά. Ο Μίντσενμπεργκ με επαίνεσε για τη ζωηρή φαντασία που είχα ως καλλιτέχνης.«Θα πρέπει να αστειεύεσαι», είπε. «Δεν άκουσες τον Χίτλερ να μιλά; Δεν κατάλαβες, από όσα σου μετέφραζα, τι ανοησίες έλεγε;».Του απάντησα: «Μα αυτές οι ανοησίες γεμίζουν επίσης στα κεφάλια των ακροατών, αλαλιασμένων από την πείνα και το φόβο. Ο Χίτ-λερ τους υπόσχεται μια αλλαγή, οικονομική, πολιτική, πολιτιστική και επιστημονική. Λοιπόν, θέλουν αλλαγές, και μπορεί να είναι σεθέση να κάνουν ακριβώς ό,τι λέει, αφού έχει όλα το καπιταλιστικό χρήμα πίσω του. Μ’ αυτό μπορεί να δώσει τροφή στους πεινασμέ-νους Γερμανούς εργάτες, να τους πείσει να πάνε με το μέρος του και να στραφούν ενάντια σε εμάς. Επιτρέψτε μου να τον πυροβολήσωεγώ τουλάχιστον. Θα αναλάβω την ευθύνη. Είναι ακόμα εντός εμβέλειας».Μα αυτά τα λόγια μου έκαναν τους γερμανούς συντρόφους να ξεσπάσουν σε ακόμα δυνατότερα γέλια. Αφού ξεράθηκε στο γέλιο, ο Τέλ-μαν είπε: «Φυσικά, είναι καλύτερα να έχεις κάποιον πάντα έτοιμο να βγάλει από τη μέση τον κλόουν. Μην ανησυχείτε, όμως. Σε λίγουςμήνες θα έχει τελειώσει, και τότε θα είμαστε σε θέση να πάρουμε την εξουσία».Αυτό μου προκάλεσε μονάχα ακόμα μεγαλύτερη θλίψη, και εξέφρασα ξανά τους φόβους μου. Τώρα πια όμως ο Μίντσενμπεργκ δεν χα-μογελούσε. Είχε παρακολουθήσει τον Χίτλερ, που βρισκόταν σχεδόν στην άλλη άκρη της πλατείας. Παρατήρησε ότι ο κόσμος τον χειρο-κροτούσε ακόμα. Πριν φύγει από την πλατεία, ο Χίτλερ έκανε το ναζιστικό χαιρετισμό. Αντί για αποδοκιμασίες, το χειροκρότημαγιγαντώθηκε. Ηταν σαφές ότι ο Χίτλερ είχε κερδίσει πολλούς οπαδούς ανάμεσα στους αριστερούς εργαζόμενους. Ο Μίντσενμπεργκξαφνικά έγινε χλωμός κι έπιασε το χέρι μου.Ο Τέλμαν κοίταξε έκπληκτος και τους δύο μας. Χαμογέλασε αδύναμα και χάιδεψε το κεφάλι μου. Στα ρώσικα, που ακούγονταν βαριά μετη γερμανική προφορά του, είπε, «Νιτσεβό, νιτσεβό» (Δεν είναι τίποτα, απολύτως τίποτα).Η τρελή φαντασία του καλλιτέχνη επιβεβαιώθηκε αργότερα πικρά. Τόσο ο Τέλμαν όσο και ο φίλος μου Μίντσενμπεργκ ήταν ανάμεσαστα εκατομμύρια των ανθρώπων που θανατώθηκαν από τον «κλόουν» που είχα παρακολουθήσει στην πλατεία εκείνη την ημέρα.(Βερολίνο 1928: Χίτλερ, ένας «κλόουν» που τον αποθεώνουν τα πλήθη, tvxs.gr/node/88358)
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ΠρόΛοΓοΣ

Η ιδέα για μια τέτοια μπροσούρα ξεκίνησε να σχηματοποιείται ήδη από το φθινόπωρο του προηγούμενου έτους.Η αφορμή ήταν οι φαινομενικές αναλογίες που υπάρχουν ανάμεσα σε δύο εποχές. Την περίοδο της Δημοκρατίαςτης Βαϊμάρης στη Γερμανία και την σημερινή εποχή στην Ελλάδα.  Φάνηκε πως ανάλογες «ανησυχίες» είχαν καιδιάφοροι άλλοι, φέροντες (κυρίαρχο) δημόσιο λόγο στην Ελλάδα1. Ο Σαμαράς απευθυνόμενος στην Κ.Ο της ΝΔπριν λίγες μέρες δήλωνε ότι «τα κόμματα των άκρων εκτινάσσονται σε επίπεδα πρωτόγνωρα.(…) Αυτό μοιάζει πολύ
-το λέω να το ακούνε οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι- με το τέλος της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης». Από την άλλη, σταμήντια, ρουφιάνοι όπως ο Παπαχελάς κινδυνολογούν αναφερόμενοι στο ενδεχόμενο «αν γίνουν εκλογές τώρα»να «προκύψει Βουλή Βαϊμάρης», ενώ άλλοι, όπως ο Καρακούσης εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι «το σύνδρομο της
Βαιμάρης απειλεί ευθέως την Ελλάδα». Η κατάχρηση του όρου «έκτακτη ανάγκη» στον δημόσιο λόγο παραπέμπειαυτόματα στη περίοδο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης για αυτό «και πληθαίνουν οι αναφορές, άλλοτε στο «φα-
σισμό της εποχής μας» (ακροαριστερός βερμπαλισμός) κ αι άλλοτε στη «δημοκρατία των άκρων» (αφελής ή κου-
τοπόνηρος αντιολοκληρωτισμός)».2Στην πραγματικότητα η απειλή του ολοκληρωτισμού εκτοξεύεται προς γνώσιν και συμμόρφωση του ευρύτερουανταγωνιστικού κινήματος. Η νομιμοποίηση αυτής της απειλής πηγάζει από έναν απλοϊκό ιστορικισμό. Ο κυ-ρίαρχος λόγος μας κουνά το δάκτυλο: «Προσέχτε γιατί υπάρχουν και χειρότερα ενδεχόμενα, όπως έχει δείξει καιη Ιστορία…». Στην πραγματικότητα είναι τουλάχιστον υποκριτικό να επικαλείται κανείς σήμερα την   δημοκρα-τία της Βαϊμάρης και την υπονόμευσή της από τα «άκρα»3, ενώ ταυτόχρονα υλοποιεί τη θεσμική εκτροπή «δη-μοκρατικών» λειτουργιών του πολιτεύματος4,  προετοιμάζοντας παράλληλα εδώ και χρόνια το κατάλληλοέδαφος για την (απρόσμενη;) επανεμφάνιση του φασιστικού φαινομένου.  Οι στρατευμένοι διανοητές του φι-λελευθερισμού και οι πολιτικοί διαχειριστές της «κρίσης» κατηγορώντας τα «ανορθολογικά» άκρα συλλήβδην,προετοιμάζουν το έδαφος για την επερχόμενη  ολοκλήρωση της δημοκρατίας. Η ουσία είναι ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο παρατεταμένης «κρίσης»,  η οποία απειλεί να μονιμοποιηθεί ωςένα ιδιότυπο καθεστώς έκτακτου ανάγκης. Οι ρυθμίσεις που αφορούν στην ομαλή αναπαραγωγή του κεφαλαίουθεωρούνται «εθνική ανάγκη», ενώ οι ρυθμίσεις που αφορούν στις κοινωνικές ανάγκες χάνουν κάθε διαπραγμα-τευτική αξία, σε ένα συνολικότερο περιβάλλον κατάργησης κάθε έννοιας πολιτικού κόστους και θυσιάζονταιστο βωμό της «κρίσης». «Παρατηρείται λοιπόν ένας δυισμός της συνταγματικής μορφής, ο οποίος συνιστά μια κα-
λυμμένη μορφή του άρθρου 48 («κατάσταση πολιορκίας). Στην ουσία, οι διατάξεις που αφορούν στη συνδικαλιστική
και κοινωνική προστασία αναστέλλονται ωσότου γυρίσουμε σε κάποια «οικονομική ομαλότητα», στην πράξη επ’
αόριστον. H ανάδυση όψεων «έκτακτης ανάγκης» στην Ελλάδα, αποτελεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα για το σύνολο
των χωρών του αναπτυγμένου καπιταλισμού.»5Τελικά οι αναφορές στη προναζιστική Γερμανία γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν ως αυτοεκ-πληρούμενη προφητεία: αν μετά την οικονομική κρίση επέρχεται πάντα κάποιου είδους ολοκληρωτισμός τότε  είναι
πραγματικά λίγα αυτά που μπορούμε να κάνουμε σήμερα για να τον αποφύγουμε. Η γνώση της ιστορίας, εκτόςαπό το να βοηθά την ταξική και κοινωνική συνείδηση λειτουργεί ενίοτε και ανασχετικά. Η ιδέα πως  υπάρχουνκάποιες, έστω γενικές ιστορικές τάσεις (αν όχι νόμοι) καθιστά την ιστορική γνώση βαρίδι μπρος στη δημιουργικήδράση στο τώρα. Η ιστορική λήθη είναι σε αυτή την περίπτωση πιο χρήσιμη από την ιστορική μνήμη. Το βασικό  κείμενο είναι μια σύντομη επεξηγηματική προσπάθεια των περίφημων «Θέσεων για τη Φιλοσοφίατης Ιστορίας» του Walter Benjamin. Η απόπειρα αυτή γίνεται από κάποιον που  δεν συμφωνεί ούτε με τον ιστο-ρικό υλισμό, ούτε με την προσπάθεια που κάνει ο Walter Benjamin να τον αναστήσει, να τον κάνει λειτουργικό,και ανταγωνιστικό, να του ξαναδώσει ψυχή μέσω της σύνδεσής του με τη θεολογία γιατί τελικά η (ειλικρινής) 
1 Στις παραπομπές παρατίθενται μερικά τέτοια άρθρα κυρίως από τον ημερήσιο τύπο.2 Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος, Η επιστροφή στη Βαιμάρη: εκσυγχρονίζοντας τον αντικομμουνισμόhttp://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=664124                                                                                                             3Μνημείο βλακείας αποτελεί το άρθρο του Α. Καρακούση, Ελληνικός πουζαντισμός, http://www.tovima.gr/opinions/arti-cle/?aid=4457384 Κώστας Καραβίδας, Βιβλία και αναγνώσεις της Βαϊμάρης: Είναι η Βαϊμάρη επίκαιρη; http://monopressgr.wordpress.com5 Δημήτρης Μπελαντής, Μέρες Βαϊμάρης, http://www.rednotebook.gr/details.php?id=5068, και για μια πρώτη ολοκληρω-μένη ματιά στο ζήτημα της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης βλέπε “Από την εξαίρεση του κανόνα στον κανόνα της εξαίρε-
σης”: http://thersitis.espiv.net/templates/siteground-j15-43/images/photo-arthra9/stisimo_keim_ekt_anagk_3.pdf
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αγωνία του Benjamin είναι μία: να μπει ο ιστορικός υλισμός ανάχωμα στην επέλαση του φασισμού. Είναι ένακείμενο όμως από τη σκοπιά της αναμνημόνευσης του παρελθόντος, μια προσπάθεια  συμβολής στους αγώνεςτου σήμερα ώστε να δικαιωθούν  άνθρωποι τόσο οξύνοες και ευαίσθητοι όσο ο Benjamin, σε μια εποχή που φαι-νόμενα όπως η καπιταλιστική κρίση, η οξεία πολιτισμική/ανθρωπολογική κατάπτωση, ο πόλεμος, η γοητεία τουολοκληρωτισμού είτε είναι πραγματικότητα είτε δεν μοιάζουν πια αδιανόητα. 
«Ο κίνδυνος μιας σύγχρονης ήττας οξύνει την ευαισθησία για τις προηγούμενες ήττες, προκαλεί το ενδιαφέρον για
τον αγώνα των ηττημένων, ενθαρρύνει το κριτικό βλέμμα στην ιστορία.»6Ο Benjamin αυτοκτονεί το 1940 στα γαλλο-ισπανικά σύνορα όντας εγκλωβισμένος και κυνηγημένος από τιςγαλλικές αρχές-συνεργάτες τους Χίτλερ. Τα πράγματα όταν γράφονται οι Θέσεις (1940) φαντάζουν τραγικά δύ-σκολα.  Το σύμφωνο Molotov-Ribbentrop έχει υπογραφεί και ο Χίτλερ έχει ήδη καταλάβει ένα μεγάλο μέρος τηςΕυρώπης. Οι ελπίδες φαίνεται να χάνονται οριστικά…Παράλληλα με το κείμενο αυτό, έγινε μια σύντομη προ-σπάθεια προσέγγισης του πολιτικού και κοινωνικού κλίματος που διαμορφώθηκε στη Γερμανία από το 1918εώς το 1945. Έτσι συμπεριλαμβάνεται ένα κείμενο που προσεγγίζει ερμηνευτικά την πρώιμη συντηρητική ιδε-ολογία στη προναζιστική Γερμανία, ιδεολογία που εν πολλοίς διαμόρφωσε την πολιτική πλατφόρμα των ναζί.Επίσης συμπεριλαμβάνεται και ένα ακόμα, σε διαφορετική ιδεολογική κατεύθυνση που προσπαθεί να δείξει τηνουσιαστική συνέχεια μεταξύ ολοκληρωτισμού και φιλελευθερισμού. Συμπληρωματικά περιλαμβάνεται και ένασύντομο χρονολόγιο της κρίσιμης αυτής πολιτικής περιόδου. Ασφαλώς η βιβλιογραφία είναι τεράστια και απαιτεί κοπιαστική δουλειά που σε αυτή τη φάση δεν έγινε. Μιαεύστοχη μελλοντική προοπτική θα μπορούσε να είναι η επικαιροποίηση του ολοκληρωτικού φαινομένου στοσήμερα μέσα από τις σύγχρονες μορφές του, εγχείρημα που απαιτεί διαφορετικά αναλυτικά εργαλεία. Επίσηςθα είχε πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον μια ερμηνευτική προσέγγιση στον ιδεολογικό λόγο/πρακτικές της σύγ-χρονης  ελληνικής (ακρο)δεξιάς κάτι που εδώ έγινε μόνο ακροθιγώς. Επιφυλασσόμαστε για το μέλλον και για ταδύο…Υ.Γ 1 Η μπροσούρα ολοκληρώνεται σκόπιμα πριν τις εκλογές της 6ης Μαϊου. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτών,  τα κεί-μενα αποτελούν  μια συμβολή στην καλύτερη κατανόηση μιας συγκεκριμένης ιστορικής μορφής του ολοκληρωτισμού.  Τοαν και με ποια μορφή είναι πιθανό τέτοια φαινόμενα να επαναληφθούν δεν το γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πωςυπάρχουν ακόμα άνθρωποι που θα κάνουν τα πάντα για να μην το επιτρέψουν. Σε αυτούς είναι αφιερωμένα τα κείμενααυτά

Πάτρα, Απρίλιος ‘12
6 Michael Löwy, Walter Benjamin: «Προμήνυμα κινδύνου- Μια ανάγνωση των θέσεων για τη φιλοσοφία της ιστορία»ς, εκδ.Πλέθρον, σελ. 83
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ΜΙΑ ΣύντοΜΗ ΙΣτορίΑ τοΥ
ΓΕρΜΑνΙκού ΜΕΣοΠοΛέΜοΥ (1918-
1933)

νοέμβριος 1918 – Ιούλιος 1919Στις 9 Νοεμβρίου 1918 ανακηρύσσεται  από το σοσιαλ-δημοκράτη Φίλιπ Σάιντεμαν, ένα από τα έξι μέλη τηςπροσωρινής κυβερνητικής επιτροπής, η Γερμανική Δη-μοκρατία.  Σε όλη τη χώρα έχουν συγκροτηθεί επανα-στατικά συμβούλια (Raete) ενώ οι σοσιαλδημοκράτεςδιακηρύσσουν πως όλη η εξουσία βρίσκεται στα χέριατων συμβουλίων. Από τις 4 Οκτώβρη καγκελάριος είναιο Μαξ φον Μπάντεν, μοναρχικός. Η Γερμανία είναι σεδιαδικασία υπογραφής συνθηκών ανακωχής και ειρή-νης έχοντας πληρώσει βαρύ τίμημα (1,8 εκατομμύριανεκροί) για τη συμμετοχή της σε αυτό που αποκαλέ-στηκε Α’ παγκόσμιος πόλεμος και στο οποίο είχε συμ-μετάσχει από τον Αύγουστο του 1914. Στις 28 Οκτωβρίου του 1918 στασίασαν οι ναύτες τουΚιέλου. Η αφορμή δόθηκε όταν η στρατιωτική διοίκησηαπαίτησε από αυτούς να ανοίξουν πυρ ενάντια στοναγγλικό στόλο με κίνδυνο να χαθούν 80,000 ναύτες,παρότι ο πόλεμος είχε ήδη κριθεί. Οι αξιωματικοί αντι-δρούν και σκοτώνουν 8 άνδρες. Οι στρατιώτες που κα-ταφτάνουν την άλλη μέρα συναδελφώνονται τελικά μετους εξεγερμένους και έτσι, στις 4 του Νοέμβρη του1918 σχηματίζονται στο Κίελο συμβούλια εργατών καιστρατιωτών. Ο επαναστατικός πυρετός εξαπλώνεταισε πολλές πόλεις και παντού ξεφυτρώνουν επαναστα-τικά συμβούλια. Στο Βερολίνο στις 9 Νοεμβρίου γίνεταιτεράστια διαδήλωση  και καταλαμβάνονται το παλάτι,η διοίκηση της Χωροφυλακής και τα περισσότερα κυ-βερνητικά κτίρια,  τυπογραφεία εφημερίδων, δημόσιακτίρια και εργοστάσια. Ο αυτοκράτορας Γουλιέλμος ο Β’ εξαναγκάζεται σε πα-ραίτηση και φεύγει στην Ολλανδία. Ο καγκελάριος Μαξορίζει διάδοχό του τον σοσιαλδημοκράτη ηγέτη Φρίν-τριχ Έμπερτ.7 Το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SPD) έχειήδη διασπαστεί από το 1914, λόγω του γεγονότος πωςυπερψήφισε τις πολεμικές δαπάνες συνηγορώντας στησυμμετοχή της χώρας στον πόλεμο, γεγονός με τερά-στια σημασία για το εως τότε παγκόσμιο εργατικό κί-

νημα. Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ στις 25 Ιουλίουτου ’14 το SPD καλούσε τα εκατομμύρια των μελών τουνα αντισταθούν στον πόλεμο, μόλις δέκα μέρες μετά,στις 4 Αυγούστου, το κόμμα ψήφιζε υπέρ των πολεμι-κών πιστώσεων. Οι διαφωνούντες δημιούργησαν το1917 το ανεξάρτητο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα(USPD) στο οποίο συμμετείχε και η φράξια των Σπαρ-τακιστών με ηγέτες την Ρόζα Λούξεμπουργκ και τονΚαρλ Λήμπκνεχτ. O Λήμπκνεχτ ήταν ο μόνος βουλευτήςτου SPD που το 1914 είχε καταψηφίσει το νομοσχέδιογια την έξοδο της χώρα στον πόλεμο. Εκτός από τοUSPD υπήρχαν επίσης κάποιες μικρότερες ομάδες μεαναφορά στην προλεταριακή επανάσταση. Οι σημαν-τικότερες ήταν η Εργατική Πολιτική και οι μαχητικοίΕργοστασιακοί Αντιπρόσωποι, μια ομάδα επαναστα-τών συνδικαλιστών στο Βερολίνo. «Οι συνθήκες του πο-
λέμου, η καταστολή αλλά και οι έντονες πολιτικές
μεταστροφές συνέτειναν σε μια σχετικά ασαφή οργανω-
τική οριοθέτηση αυτών των ομαδοποιήσεων. Θα μπο-
ρούσε ένας εργάτης να συνεργάζεται στο εργοστάσιο του
με τους Εργατικούς Αντιπροσώπους, στη γειτονιά του με
τους Ανεξάρτητους και ταυτόχρονα να δήλωνε οπαδός
του Λήμπκνεχτ και της Ρόζας».8 
Στις 10 Νοεμβρίου ο Έμπερτ σχηματίζει μια εξαμελήπροσωρινή κυβέρνηση που πρόκειται να οδηγήσει τηχώρα σε εκλογές τον Ιανουάριο του 1919. Η κατά-σταση παραμένει έκρυθμη αλλά στο παγγερμανικό συ-νέδριο των συμβουλίων οι συσχετισμοί είναι υπέρ τωνσοσιαλδημοκρατών. Ο Σπάρτακος είναι μόνο μια ολι-γομελής οργανωμένη κομμουνιστική φράξια στο εσω-τερικό του USPD. Τελικά οι αποφάσεις που παίρνονταιευνοούν τη συμμετοχή στην μελλοντική εθνοσυνέ-λευση, απόφαση που θα προβεί σε βάρος της εξουσίαςτων συμβουλίων. Ο Έμπερτ συμφωνεί με το στρατηγόΓκραίνερ στη διάθεση του στρατού για τη διατήρησητης τάξης σε αντάλλαγμα με τη πολιτική στήριξη τηςκυβέρνησης στη αντιμετώπιση του «μπολσεβικισμού»μέσα στο στράτευμα. Η αντεπανάσταση επιτίθεται. Πα-ράλληλα στις 30 Δεκέμβρη αρχίζει τις εργασίες του τοπρώτο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμα-νίας (KPD). Στις 4 του Γενάρη του 1919 ο διευθυντήςτης αστυνομίας του Βερολίνου, ο ανεξάρτητος ΄Αϊχγ-κορν, απολύθηκε από τη θέση του και αντικαταστά-θηκε από το σοσιαλδημοκράτη Έρνστ. Αυτόθεωρήθηκε πρόκληση καθώς ο ΄Αϊχγκορν ήταν από τα

7 Στις 12 το μεσημέρι ο Έμπερτ ήταν ήδη επικεφαλής της κυβέρνησης, αφού προηγουμένως είχε διαβεβαιώσει τον πρίγ-κιπα Μαξ για τις προθέσεις του λέγοντας: «Μισώ την επανάσταση σαν την πανούκλα». Αργότερα στα απομνημονεύματάτου ο πρίγκιπας Μαξ δικαιολόγησε ως εξής τις παραπάνω ενέργειές του: «Σκέφτηκα: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η επανά-
σταση θα νικήσει. Δεν μπορούμε  να την καταστείλουμε, ίσως, όμως μπορούμε να την πνίξουμε». Ειδικά δε για το διορισμότου Έμπερτ στη θέση του πρωθυπουργού, ο πρίγκιπας Μαξ δε διστάζει να δηλώσει: «Στην κατάσταση που δημιουργήθηκε,
το μοναδικό πρόσωπο που είναι δυνατόν να γίνει καγκελάριος του Ράιχ είναι ο Έμπερτ. Αυτός θα μπορέσει να στρέψει την
επαναστατική ενέργεια στα πλαίσια του νόμιμου εκλογικού αγώνα».( Κόκκινος φάκελος: Η επανάσταση στη Γερμανία στα
1918, http://kokkinosfakelos.blogspot.com/2011/01/1918.html)8 Μαραγκός Κ., Η γερμανική επανάσταση (1919) και η τραγωδία του Σπάρτακου, http://ks-ee.org/?q=node/83
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πιο αριστερά στελέχη του USPD ενώ ήταν εκλεγμένοςαπευθείας από τα συμβούλια. Σε σύσκεψη των εκπρο-σώπων του Σοβιέτ του Βερολίνου,  αποφασίστηκε νακαλεστούν οι εργάτες του Βερολίνου σε διαδήλωσηστις 5 του Γενάρη και σε περίπτωση ανάγκης να αρχί-σουν αγώνα  για την ανατροπή της κυβέρνησης.  Στις 5του Γενάρη έγινε μια μεγαλειώδης διαδήλωση. Η επα-ναστατική επιτροπή, που αποτελούταν από τον Λέν-τεμπουρ (Ανεξάρτητοι), τον Σόλτσε (Εργ.Αντιπρόσωποι) και τον Λήμπκνεχτ (KPD), κάλεσε τουςεργάτες να αγωνιστούν για τη διάλυση των ενόπλωντμημάτων των «εθελοντών» (Freikorps9), για τον οπλι-σμό του προλεταριάτου και για την επαναφορά του‘Αϊχγκορν στη θέση του.  Οι μάχες είναι σκληρές και πο-λύνεκρες. Ο  σοσιαλδημοκρά-της Νόσκε10 αναλαμβάνει ναεπαναφέρει την τάξη. Απευθύ-νεται στα Freikorps και έτσι ηεπανάσταση καταπνίγεται στοαίμα και η Λούξεμπουργκ μετον Λήμπκνεχτ, οι δύο ηγέτεςτων σπαρτακιστών, δολοφο-νούνται από τις ακροδεξιέςσυμμορίες.11 Η απόπειρα τηςγερμανικής εργατικής τάξης ναεπαναλάβει τον σοβιετικόΟκτώβρη πέφτει στο κενό.Οι εκλογές γίνονται στις 19 Γενάρη 1919. Οι κομμουνι-στές δεν συμμετέχουν παρά την αντίθετη άποψη τηςΡόζας Λούξεμπουργκ. Ψηφίζουν 30 εκατομμύρια Γερ-μανοί και πρώτο κόμμα έρχεται το SPD. Η Εθνική (Συν-τακτική) Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της στις 6 τουΦλεβάρη στη μικρή πόλη της Θουριγγίας, Βαϊμάρη. Τημέρα που άρχισαν οι εργασίες της Συνέλευσης, το Κεν-τρικό Συμβούλιο των Σοβιέτ των εργατών και τωνστρατιωτών αποφάσισε να της παραδώσει την εξουσίαμε βάση όσα είχαν συμφωνηθεί στο Παγγερμανικό Συ-νέδριο των Συμβουλίων των εργατών και στρατιωτών.Στις 9 Φεβρουαρίου 1919 σχηματίζεται κυβέρνηση συ-νεργασίας από το SPD, το κεντρώο και το δημοκρατικόκόμμα. Η γερμανική κυβέρνηση καλείται να συνυπο-γράψει τη συνθήκη των Βερσαλλιών. Δεν υπάρχει

καμία δυνατότητα διαπραγμάτευσης και έτσι στις 28Ιουνίου βάζει την υπογραφή της μέσω του σοσιαλδη-μοκράτη υπουργού εξωτερικών Χέρμαν Μύλλερ. Το τί-μημα είναι βαρύ και βρίσκει τη Γερμανία «εθνικά»ταπεινωμένη. Η συνθήκη   επιβάλλει δυσβάστακτουςοικονομικούς όρους αποπληρωμής των πολεμικώναποζημιώσεων ενώ το Γερμανικό κράτος «χάνει»πολλά εδάφη της (τέως ) Δυτικής Πρωσίας και της Αλ-σατίας. Επίσης αναγκάζεται σε ελαχιστοποίηση τουστρατού της (100,000 άτομα) και σε απώλεια αποικιώνκαι εμπορικών δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. Στις 31 Ιουλίου 1919 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα. Στηδημοκρατία της Βαϊμάρης το Ράιχσταγκ (νομοθετικόσώμα) εκλέγεται με καθο-λική ψηφοφορία, η κυβέρ-νηση αποτελεί τοεκτελεστικό σώμα ενώ οπρόεδρος παραμένει ο από-λυτος κυρίαρχος, εκλεγόμε-νος με 7ετή θητείααπευθείας από το λαό. Δια-τηρούσε το δικαίωμα ναδιαλύσει το Ράιχσταγκ, ναεπιλέξει και να απολύσειτον καγκελάριο, να αναλά-βει τον έλεγχο αν «η δημό-
σια τάξη και ασφάλεια αναστατωνόταν ή διέτρεχαν
κίνδυνο. Αυτό ήταν το περιβόητο άρθρο 48».12 Ο πρώτοςγύρος στη μάχη ανάμεσα στην εργατική και αστικήτάξη τελειώνει με νικήτρια τη δεύτερη. 
Αύγουστος 1919 – Δεκέμβριος 1923Το Μάρτιο του 1920 καγκελάριος αναλαμβάνει ο Μπά-ουερ διαδεχόμενος τον Μύλλερ που είχε οριστεί  τονΙούνιο του ‘19.΄Εχει προηγηθεί στις 13 Μαρτίου του1920 το αποτυχημένο πραξικόπημα του Καπ, ενόςΠρώσου ακροδεξιού γραφειοκράτη, ο οποίος συνο-δευόμενος από μια ταξιαρχία του ναυτικού βαδίζειπρος το Βερολίνο. Ο στρατός δεν τον χτυπά και έτσι ηκυβέρνηση φεύγει. Όμως το πραξικόπημα καταρρέειυπό το βάρος μιας γενικής απεργίας τέσσερις μέρες 

Η εξέγερση των ναυτών στο Κίελο

9 Τα Freikorps προέκυψαν από τους στρατιώτες που επέστρεψαν από τα μέτωπα του πολέμου. Οι παρακρατικές αυτές ομά-δες αποτελούνταν από ακραίους εθνικιστές οι οποίοι θεωρούσαν τον μαλθακό κοινοβουλευτισμό των άκαπνων Γερμανών«εκεί πίσω στην πατρίδα» (θεωρία του “πισώπλατου μαχαιρώματος”) ως την αληθινή αιτία της ήττας και της ταπεινωτικήςειρήνης που ακολούθησε. Οι στρατιώτες αυτοί βίωσαν στα χαρακώματα την «υπερταξική  κοινότητα του αίματος και τηςφυλής»(Fronterlebnis), βιώνοντας τον πόλεμο ως μια ενδιαφέρουσα και επικίνδυνη περιπέτεια (Kriegserlebnis) στον αντί-ποδα της βαρετής και εκφυλισμένης αστικής ζωής. 10Τις μέρες αυτές η κυβέρνηση και στρατός συσκέπτονταν συνεχώς. Σε μια από τις συσκέψεις αυτές ο Νόσκε ζήτησε να παρ-θούν γενναίες αποφάσεις. Κάποιος του φώναξε: «Καταπιαστείτε λοιπόν μ’ αυτό το ζήτημα!». Και ο Νόσκε απάντησε: «Τι να
γίνει! Κάποιος ασφαλώς πρέπει να γίνει το αιμοβόρο σκυλί. Εγώ δε φοβάμαι τις ευθύνες ».  11Ασφαλώς εδώ δεν γίνεται εξαντλητική παράθεση και κριτική των πολύ σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατάτη διάρκεια της επανάστασης παρά μόνο μια συνοπτική αναφορά. Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία που αναφέρονται στο θέμα,τις ευθύνες τα λάθη, τις συνέπειες και στα οποία μπορεί να ανατρέξει κανείς.12 Peter Gay, Η πνευματική ζωή στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης (Γερμανία 1919-1933), εκδ. Νησίδες, σελ. 149
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μετά. Ο Καπ καταφεύγει στην Ολλανδία και η εκκαθά-ριση στο εσωτερικό του κρατικού μηχανισμού δε γίνε-ται ποτέ.Στις 6 Ιουνίου 1920 γίνονται εκλογές και έπειτα απόμακρές διαπραγματεύσεις, κυβέρνηση σχημάτισε ο κεν-τρώος Κονσταντίν Φέρενμπαχ  τον οποίο διαδέχτηκεστις 10 Μαΐου 1921 ο Γιόσεφ Βιρθ, επίσης κεντρώος,ενώ τον Οκτώβριο του ’21 ακολούθησε η δεύτερη θη-τεία Βιρθ που διήρκεσε μέχρι το Νοέμβρίο του 1922.Οι απαιτήσεις των νικητών για την καταβολή των πο-λεμικών αποζημιώσεων παραμένει μια μεγάλη πληγή.Ο Βιρθ παραδίδει άλλο ένα δις σε χρυσό (από το σύνολοτων 132 δις που οφείλονται ) και ο πληθωρισμός εκτι-νάσσεται στα ύψη.

Παράλληλα δολοφονείται ο Ματίας Έρτσεμπεργκ, κεν-τρώος μετριοπαθής πολιτικός που είχε συνυπογράψειτην ανακωχή της χώρας, από δύο πρώην αξιωματικούςπου κατέφυγαν τελικά στην Ουγγαρία. Η Ουγγαρία δεντους παραδίδει, οι συνεργάτες τους αθωώνονται και χι-λιάδες άνθρωποι γιορτάζουν την δολοφονία χωρίςκαμία  ενοχή. Τον Οκτώβριο του ‘21 ο Βιρθ σχηματίζον-τας τη δεύτερη κυβέρνηση του, τοποθέτησε υπουργόεξωτερικών τον Βάλτερ Ράτεναου, έναν Εβραίο ιδεαλι-στή πολιτικό με σκοπό να διαπραγματευθεί αποτελε-σματικά την καταβολή των αποζημιώσεων με τους«αντιγερμανούς» Άγγλους και Γάλλους πολιτικούς. Στις24 Ιουνίου 1922 ο Ράτεναου δολοφονείται από τρειςνεαρούς εθνικιστές ωθώντας τον Βιρθ να αναφωνήσειπως «ο εχθρός είναι στα δεξιά».  Παρόλα αυτά ο μόνοςδολοφόνος που φυλακίζεται  (ο ένας σκοτώθηκε στηκαταδίωξη και ο άλλος αυτοκτόνησε) μένει στη φυ-λακή μόνο εφτά χρόνια. Η δεξιά έχει αρχίσει να κερδίζεισημαντικό έδαφος ενώ η αστική τάξη συζητά την αν-τικατάσταση του οκταώρου από το δεκάωρο.Στις 22 Νοεμβρίου 22 ο Βιρθ παραιτείται και τον δια-δέχεται ο Wilhelm Cuno, εφοπλιστής. Οι Γάλλοι συνεχί-

ζουν την πιεστική τους εξωτερική πολιτική. Η καθυστέ-ρηση στην καταβολή των δυσβάσταχτων πολεμικώναποζημιώσεων προσλαμβάνεται ως πρόκληση και έτσιο γαλλικός στρατός καταλαμβάνει την βιομηχανική πε-ριοχή του Ρουρ για να λειτουργήσει τα εργοστάσια καιτα ορυχεία προς όφελος των νικητριών δυνάμεων. Οιεργάτες προχωρούν σε λευκή απεργία και η παραγωγήσταματά. Σημειώνονται αιματηρές συγκρούσεις.  Οπληθωρισμός εξαιτίας της κατοχής εκτινάσσεται. ΤονΟκτώβριο του 1923 χρειάζονται τρισεκατομμύριαμάρκα για να αγοραστεί ένα καρβέλι ψωμί. Ο Κούνοπαραιτείται τον Ιούλιο του 1923 και τον διαδέχεται οΣτρέζεμαν του συντηρητικού λαϊκού κόμματος.  Η πο-λιτική του Στρέζεμαν χαρακτηρίζεται από τους δεξιούςσυμφιλιωτική και  έτσι στις 8 Νοεμβρίου 1923 ο Χίτλερ,ο Γκαίρινγκ και ο Λούντεντορφ κάνουν πραξικόπημαστο Μόναχο. Είναι το περίφημο πραξικόπημα της μπυ-ραρίας το οποίο αποτυγχάνει. Ο Χίτλερ καταδικάζεταισε πέντε χρόνια φυλακή (η ελάχιστη ποινή) με την κα-τηγορία της εσχάτης προδοσίας αλλά μένει στη φυλακήμόνο για εφτά μήνες και αποφυλακίζεται ως σημαντικόπολιτικό πρόσωπο. Ο Χίτλερ είναι ήδη ενταγμένος απότο 1919 σε μια μικρή δεξιά ομάδα αντισημιτών αντιδη-μοκρατών. Το 1920 διατύπωσε το πρόγραμμα του Εθνι-κοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος(NSDAP). Ακόμα θεωρείται ένας γραφικός, εκκεντρικόςτύπος…13

Δεκέμβριος 1923 – οκτώβριος 1929Ανάμεσα στα χρόνια αυτά εναλλάσσονται στη κυβέρ-νηση έξι σχηματισμοί. Η κυβέρνηση Στρέζεμαν θεωρή-θηκε πολύ ήπια απέναντι στο δεξιό εξτρεμισμό.  Οινικήτριες δυνάμεις παράλληλα απεργάζονται κάποιασχέδια αποχώρησης από το Ρουρ, μείωσης τους ύψουςτου χρέους και χορήγησης στη Γερμανία νέων δανείων.Ο πρόεδρος Έμπερτ πέθανε στις 28 Φεβρουαρίου 1925και στις εκλογές τον διαδέχεται ο μοναρχικός γηραιός 

Μάχες μεταξύ ναζί, κομμουνιστών και αστυνομίας

13 Όπως έλεγε και ο Τέλμαν (γραμματέας του Κ.Κ) για τον Χίτλερ «Φυσικά, είναι καλύτερα να έχεις κάποιον πάντα έτοιμο
να βγάλει από τη μέση τον κλόουν. Μην ανησυχείτε, όμως. Σε λίγους μήνες θα έχει τελειώσει, και τότε θα είμαστε σε θέση να
πάρουμε την εξουσία», Βερολίνο 1928: Χίτλερ, ένας «κλόουν» που τον αποθεώνουν τα πλήθη, tvxs.gr/node/88358

Σπαρτακιστές στα οδοφράγματα
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«ήρωας του πολέμου» αρχιστράτηγος Χίντενμπουργκ.Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους υπογράφεται η συνθήκητου Λοκάρνο  μεταξύ της Γερμανίας και των Συμμάχων,που τακτοποιούσε το θέμα του Ρουρ και επιχειρούσενα διευθετήσει ειρηνικά όλες τις διαφορές. Ο Στρέζε-μαν παρέμεινε υπουργός εξωτερικών όλων των κυβερ-νήσεων και προχώρησε σε συνθήκη φιλίας με την ΕΣΣΔτο 1926 ενώ συνυπέγραψε με τον Γάλλο διπλωμάτηΑριστείδη Μπριάν τη συνθήκη Kellog-Brand που κατα-δίκαζε τον πόλεμο ως όργανο εθνικής πολιτικής.  Στοεσωτερικό, η προσωρινή ευμάρεια είναι μόνο εικονική.Παρά τη μείωση της ανεργίας και τη μείωση του πλη-θωρισμού, η συγκέντρωση του κεφαλαίου ήταν πρω-τοφανής. Οι βιομήχανοι και η αστική τάξη γενικότεραβρίσκονταν σε πλήρη πολιτική δραστηριότητα ενι-σχύοντας την άκρα δεξιά η οποία απεργαζόταν συνε-χώς σχέδια ανατροπής ενός καθεστώτος που πάντατην αντιμετώπιζε σκανδαλωδώς ευνοϊκά.Στις εκλογές του 1928 οι σοσιαλδημοκράτες αυξάνουντις έδρες τους από 131 σε 152 και αναλαμβάνουν ξανάηγετικό ρόλο.  Ο Χέρμαν Μίλερ σχημάτισε μια κυβέρ-νηση προσωπικοτήτων, οι περισσότεροι ήταν σοσιαλ-δημοκράτες. Οι ναζί κάνουν την πρώτη τους  κομματικήσυγκέντρωση τον Αύγουστο του 1927. Παράλληλα ηηγεσία των ναζί ξεκινά επαφές με “ευυπόληπτους” κύ-κλους, με αντιδημοκράτες στρατιωτικούς, με  Πρώσουςγαιοκτήμονες (Γιούνγκερς) και βιομήχανους που ήθε-λαν να «ξεμπερδέψουν με τα σοσιαλιστικά συνδικάτα».Η δεξιά εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται τα διεθνή θέ-ματα για να επεκτείνει την επιρροή της. Την πρωτομα-γιά του ’29 το KPD κατεβαίνει σε διαδήλωση παρά τηναπαγόρευση της αστυνομίας. 31 διαδηλωτές δολοφο-νούνται ενώ απαγορεύεται προσωρινά η κομματικήεφημερίδα. Στις 7 Ιουνίου του 1929 υπογράφεται μιαοριστική συμφωνία για τις πολεμικές αποζημιώσεις. ΗΓερμανία όφειλε να πληρώνει περίπου 2 δις μάρκα ετη-σίως μέχρι το 1988! Αυτό ήταν το σχέδιο Young. Σύν-τομα αποδεικνύεται πολύ μακριά από τηνπραγματικότητα. Ένας από αυτούς που το υπέγραψαν,ο Σαχτ, πρόεδρος της Reichsbank παραιτείται και προ-σχωρεί στην άκρα δεξιά. Μετέπειτα αναλαμβάνει διευ-θυντής της Τράπεζας του Ράιχ και από το 1934υπουργός Οικονομικών των ναζί.
οκτώβριος 1929 – Μάιος 1932Στα τέλη του Οκτωβρίου του 1929 καταρρέει  η Wallstreet και η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία βυθί-ζεται στην ύφεση.  Η γερμανική οικονομία κινδυνεύειμε κατάρρευση καθώς η ανεργία εκτινάσσεται, οι εξα-γωγές μειώνονται και τα ξένα δάνεια σταματούν. Σεαυτές της συνθήκες οι σοσιαλδημοκράτες ζητούν αύ-ξηση του επιδόματος ανεργίας κάτι που δεν δέχονταιούτε το Κεντρώο ούτε το Λαϊκό κόμμα. Η κυβέρνησηδιαλύεται στις 27 Μαρτίου 1930 κι σχηματίζεται νέα

υπό τον Heinrich Bruening. Αυτός επιχειρεί πολιτικήπεριορισμού των δημοσίων δαπανών και αύξησης τωνέμμεσων φόρων και των δασμών. Οι ναζί κατεβαίνουνστους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την εθνικά ταπει-νωτική πολιτική που ακολουθείται.  Ο Bruening μετάαπό μια πολιτική ήττα του στο Ράιχσταγκ, πραγματο-ποιεί μια απειλή που έχει εκτοξεύσει και νωρίτερα.Προσφεύγει στο άρθρο 48. Η Γερμανία κυβερνιέταιπλέον με προεδρικά διατάγματα. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1930 διεξάγονται νέες εκλογές. Τοπροεκλογικό καλοκαίρι του 1930 είναι μια εμφυλιοπο-λεμική βίαιη διαμάχη. Το KPD είχε ήδη δημιουργήσειαπό τον Ιούλιο του ‘24 ένοπλες πολιτοφυλακές (RoteFrontkämpferbund) μέσα από τις γραμμές του, οιοποίες σε πολλές περιπτώσεις συγκρούστηκαν με τιςομάδες εφόδου των Ναζί. Μόνο τον Ιούνη- Ιούλη του’32 έπεσαν 30 νεκροί σε συγκρούσεις με φασίστες. Ηαντιφασιστική βία την περίοδο που διανύουμε είναιένα θέμα που πραγματεύεται το εξαιρετικό βιβλίο
Ναζισμός και εργατική τάξη, Κρίση, κράτος πρόνοιας και
αντιφασιστική βία στη Γερμανία του μεσοπολέμου, Ser-gio Bologna, Antifa Scripta, 2011. Το παρακάτωαπόσπασμα είναι ενδεικτικό:
«(…)καθώς τα βασικά ριζοσπαστικά κόμματα έμπαιναν
σε φάση πλήρους δραστηριοποίησης, το Zusammenstoss
[βία] άρχισε να εξαπλώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς
και να αποκτά νέα χαρακτηριστικά. Οι αριθμοί θυμάτων
που παραδέχονται τα ίδια τα κόμματα για την περίοδο
1924 - 1929 υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας επίμονης
σύγκρουσης, η οποία ωστόσο κατά κανένα τρόπο δεν θα
μπορούσε ακόμη να χαρακτηριστεί καθολική. Σύμφωνα
λοιπόν με το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα (NSDAP), 30
από τα μέλη του κατέληξαν έπειτα από συγκρούσεις με
κομμουνιστές κατά τη διάρκεια της περιόδου. Αντίστοιχα
οι τραυματίες ήταν 1.241 μόνο για την περίοδο 1928-
1929. Σύμφωνα με τις πηγές του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος Γερμανίας (KPD) από την άλλη, κατά τη διάρκεια
της περιόδου από το τέλος του1923 έως τις αρχές του
1930, 92 εργάτες σκοτώθηκαν και 239 τραυματίστηκαν
από “φασίστες” (ξέχωρα από τις αντίστοιχες απώλειες
που αποδόθηκαν στην αστυνομία). Όσο για τις υπόλοι-
πες οργανώσεις, τα μέλη των Stalhelm που έπεσαν στη
μάχη εναντίον του κομμουνισμού σύμφωνα με μια πηγή
υπολογίζονται σε 26, ενώ η Reichsbanner έχασε 13μέλη
μεταξύ του 1924 και του 1928. Κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου που ακολούθησε όμως, ο αριθμός των θυμάτων
αυξάνεται δραματικά. Το NSDAP αναφέρει 17 νεκρούς
και πάνω από 2.500 τραυματίες το 1930, 42 νεκρούς και
6.300 τραυματίες το 1931· τα αντίστοιχα νούμερα για το
τελευταίο έτος προτού ο Χίτλερ καταλάβει την εξουσία
είναι 84 και 9.715. Η κομμουνιστική Ερυθρά Βοήθεια, μια
οργάνωση που ασχολούνταν με τη νομική βοήθεια και τη
γενική υποστήριξη των θυμάτων της πολιτικής βίας και 
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των οικογενειών τους, υπολόγιζε τα θύματα των Ναζί σε
44 το 1930, 52 το 1931 και 75 μόνο στο πρώτο μισό του
1932, ενώ οι τραυματίες για τα έτη 1930 και 1931 ανέρ-
χονται σε 18.000 (...)»14

Οι κομμουνιστές κερδίζουν 23 έδρες παραπάνω καιφτάνουν τους 77 βουλευτές, το SPD διατηρείται σευψηλά ποσοστά, το Κεντρώο κόμμα αυξάνει τις έδρεςτου από 78 σε 87 αλλά πραγματικός νικητής είναι τοναζιστικό κόμμα. Οι 800,000 ψήφοι που είχε έγιναντώρα 6,5 εκατομμύρια, φτάνοντας τις 107 έδρες.  ΟBruening συνεχίζει να κυβερνά εκδίδοντας το ένα προ-εδρικό διάταγμα μετά το άλλο.  Κάθε επίφαση δημο-κρατίας έχει πια χαθεί. Οι ναζί ξεκινούν τις επιθέσειςτους απέναντι στα Εβραϊκά καταστήματα και τονΟκτώβριο του ’31 συναντώνται ηγετικά στελέχη τουςμε βιομήχανους όπως ο Τύσσεν και ο Χούγκενμπεργκ,στρατιωτικούς όπως ο Seecht και χρηματιστηριακούςπαράγοντες όπως ο Schacht· συνολικά τριακόσιους εκ-πρόσωπους του κεφαλαίου. Ο Χίτλερ υπόσχεται να ξε-ριζώσει το μαρξισμό από τη Γερμανία. Η συμμαχία τηςαστικής τάξης με το ναζιστικό κόμμα είναι πια και επί-σημα γεγονός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στις 28 Γενάρητου 1932 σε μήνυμα «Προς τους εργάτες της Γερμανίαςκαι τους εργαζόμενους της πόλης και του χωριού» τό-νιζε πως «το φλέγον ζήτημα
είναι η δημιουργία ενιαίου εργα-
τικού μετώπου (...), ο ενεργός
αγώνας εναντίον της μείωσης
του μεροκάματου, των έκτακτων
φόρων, για να αποκατασταθούν
οι δημοκρατικές ελευθερίες και
για να οργανωθούν στα εργο-
στάσια και στις συνοικίες ομά-
δες ένοπλης αυτοάμυνας που να
αποκρούουν τις φασιστικές τρο-
μοκρατικές συμμορίες».15
Στις προεδρικές εκλογές που γί-νονται στις αρχές του 1932 οΧίντεμπουργκ επανεκλέγεταιστο δεύτερο γύρο, υποστηριζόμενος και από το SPD16με 19 εκατομμύρια ψήφους έναντι 13,5 του Χίτλερ και4 του Τέλμαν, γραμματέα του κομμουνιστικού κόμμα-τος. Το KPD τηρεί γραμμή ταυτίσεως του Χίτλερ με τονΧιντενμπουργκ. Τρεις μέρες μετά, ο νεοεκλεγής πρό-εδρος διέλυσε τις δύο ναζιστικές παραστρατιωτικές

ομάδες, τους SA και τους SS.
Ιούνιος 1932 – Ιανουάριος 1933Η κυβέρνηση Bruening απομακρύνεται από τον πρό-εδρο και καγκελάριος αναλαμβάνει ο αντιδραστικόςκεντρώος πολιτικός Φον Πάπεν. Η κυβέρνηση που συγ-κροτείται αποτελείται από Γιούνγκερς, βιομήχανουςκαι αριστοκράτες. Η επανάσταση του 1918 είναι σαννα μην έγινε ποτέ. Στις 4 Ιουνίου προκηρύσσονται ξανάεκλογές για τις 31 Ιουλίου ενώ λίγες μέρες αργότερανομιμοποιούνται ξανά οι SA και οι SS. Οι συγκρούσειςμεταξύ ναζί και κομμουνιστών είναι πλέον σφοδρές.Στις εκλογές οι ναζί κερδίζουν 230 έδρες και οι κομμου-νιστές 89. Το Κέντρο και οι σοσιαλδημοκράτες παραμέ-νουν στα ίδια επίπεδα ενώ τα άλλα κόμματαουσιαστικά εξαφανίζονται. Ο Χίτλερ διαπραγματεύεταιμε τον Φον Πάπεν την είσοδο ναζί στην κυβέρνησηαπαιτώντας τη θέση του καγκελαρίου. Προς το παρόνδεν την παίρνει. Ο Φον Πάπεν διαλύει εκ νέου το κοινο-βούλιο και νέες εκλογές διεξάγονται στις 6 Νοεμβρίουτου 1932. Οι ναζί φαίνεται προσωρινά να υποχωρούν.Χάνουν 23 έδρες ενώ οι κομμουνιστές κερδίζουν 11. Ηκτηνωδία των ναζί είχε θορυβήσει αρκετούς και η αί-σθηση της αποδυνάμωσης επιβεβαιώθηκε από μιασειρά ήττες σε τοπικές εκλο-γές. Παράλληλα ο Χίτλερ είχενα αντιμετωπίσει την εσωτε-ρική αντιπολίτευση από παλι-ούς συνοδοιπόρους του,εμποτισμένους με το πνεύματου πάλαι ποτέ αντιμαρξιστι-κού (μεν) «σοσιαλιστικού»(δε) προγράμματος του κόμ-ματος. Η ανάγκη για ανοικτέςσυμμαχίες με την αστική τάξηείχε απογοητεύσει όσους εξα-κολουθούσαν να δίνουν κά-ποια σημασία στο δεύτεροσυνθετικό του όρου εθνικοσο-σιαλισμός. Ο Φον Πάπεν παραιτείται αλλά συνεχίζει να κυβερνάμέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης. Ο στρατηγός Σλάιχερπου κατέχει τα περισσότερα υπουργεία δεν είναι κα-τάλληλος.Ο Φον Πάπεν συναντάται με τον Χίτλερ ενώ

14 Sergio Bologna, σελ. 1415Ριζοσπάστης, 11/03/2012, Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης και η θεωρία των «άκρων»http://www2.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=6740021&publDate=11/3/201216Στο συνέδριο της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας, που έγινε στη Λειψία το 1931, ένας απ’ τους ηγέτες της, ο Φ. Ταρνόφ,δήλωσε ανοιχτά: «Στεκόμαστε δίπλα στο κρεβάτι του άρρωστου καπιταλισμού όχι μόνο για να κάνουμε διάγνωση. Είμαστε
υποχρεωμένοι... να γίνουμε ακριβώς ο γιατρός, που θέλει σοβαρά να θεραπεύσει τον άρρωστο και ωστόσο να διατηρήσουμε
το αίσθημα ότι εμείς είμαστε οι κληρονόμοι». «Είναι αυτονόητο – έγραφε ο ηγέτης της κοινοβουλευτικής ομάδας των σο-σιαλδημοκρατών στο γερμανικό Ράιχσταγκ Ε. Χάιλμαν – ότι όλη η σοσιαλδημοκρατία εργάζεται για ν’ αποτρέψει την κα-
τάρρευση του καπιταλισμού» (Ριζοσπάστης, 11/03/2012)

“Για κάθε δολοφονημένο εργάτη θα τρώμε δύομπάτσους. Ζήτω το κόκκινο μέτωπο.Εκδίκηση”. 
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πιέζει τον Χίντεμπουργκ να ορίσει καγκελάριο τον Χίτ-λερ και τον ίδιο αντι-καγκελάριο. Όλοι υποτιμούν τονΧίτλερ ακόμα και τώρα. Κάποιοι πιστεύουν πως περι-τριγυρισμένος από «σοβαρούς» συντηρητικούς θαείναι ελεγχόμενος. Ακόμα και ο Σλάιχερ υποστηρίζειαυτή τη λύση. Τις πρώτες μέρες του Γενάρη του 1933στην Κολονία, στο σπίτι του τραπεζίτη Σρέντερ, συναν-τήθηκαν οι κεφαλαιοκράτες Φέγκλερ, Κίρντορφ, Τίσενκαι Σρέντερ με τον Πάπεν, τον Χούγκεμπεργκ και τονΧίτλερ. Στη συνάντηση αυτή λύθηκε οριστικά το πρό-βλημα της παράδοσης της εξουσίας στον Χίτλερ. Ογέρος υποχωρεί και ορίζει το Χίτλερ καγκελάριο στις 30Ιανουαρίου 1933. Το ΚΚΓ πραγματοποιεί στροφή 180μοιρών17 , καλώντας το SPD να οργανώσουν μαζί γε-νική απεργία. Ήταν όμως πια αργά. Οι γραφειοκράτεςτου SPD αντιτίθενται, ελπίζοντας ακόμη ότι η αστικήτάξη θα στραφεί ενάντια στον φασισμό αν οι εργάτεςδείξουν μετριοπάθεια και νομιμοφροσύνη. Στις 20 Φε-βρουαρίου 1933, λίγο πριν από τις γερμανικές εκλογέςτης 5ης Μαρτίου 1933, μετά από πρόσκληση του Γκέ-ρινγκ, περίπου 25 από τους μεγαλύτερους βιομήχανουςτης Γερμανίας, μαζί με τον Σαχτ, συναντήθηκαν στο Βε-ρολίνο. Στη συνάντηση αυτή ο Χίτλερ ανακοίνωσε τηνπρόθεση των ναζί να αποκτήσουν τον ολοκληρωτικόέλεγχο της Γερμανίας, να διαλύσουν το κοινοβουλευ-τικό σύστημα, να χτυπήσουν κάθε αντιπολίτευση μεβία και να αποκαταστήσουν τη δύναμη της Βέρμαχτ.Είπε μάλιστα πως «οι εκλογές της 5ης Μαρτίου θα είναι
οι τελευταίες τα επόμενα δέκα χρόνια, ίσως μάλιστα και
για τα επόμενα εκατό χρόνια». Μεταξύ των παρευρισκο-μένων ήταν ο Γουστάβος Κρουπ, επικεφαλής της πολε-μικής βιομηχανίας Alfried Krupp A.G. και πρόεδρος τουΣυνδέσμου Βιομηχάνων, τέσσερα ηγετικά στελέχη τηςI. G. Farben, μιας εκ των μεγαλυτέρων βιομηχανιών χη-μικών στον κόσμο, ο Αλβέρτος Βόγκλερ, επικεφαλήςτης United Steel Works   και άλλοι επιφανείς βιομήχα-νοι. Η συνάντηση έληξε με τη σύσταση ειδικού ταμείουυποστήριξης των ναζί στις επερχόμενες εκλογές τουΜάρτη, ύψους 3.000.000 μάρκων.Στις 27 Φλεβάρη του ‘33 οργανώνεται η γνωστή προ-βοκάτσια της πυρκαγιάς στο Ράιχσταγκ. Αμέσως κα-ταργούνται με αναγκαστικό διάταγμα τα κυριότεραπολιτικά δικαιώματα. Εξαπολύεται κύμα συλλήψεων,ενώ συλλαμβάνεται και ο Τέλμαν.  Απαγορεύεται οτύπος του ΚΚΓ, αλλά και του SPD. Στις εκλογές του

Μάρτη του 1933, το Εθνοσοσιαλιστικό Κόμμα του Χίτ-λερ πήρε το 43,9% των ψήφων και την πλειοψηφία στηΒουλή. Οι Ναζί ενώνουν τις 288 έδρες τους με τις 52των Εθνικιστών Γερμανών και τις 83 του καθολικούΚέντρου και σχηματίζουν κυβέρνηση. Την άλλη μέρακαταργούνται οι 81 έδρες του ΚΚ. Τα πράγματα από κεικαι πέρα παίρνουν το δρόμο τους. Όπως σημειώνει οΤρότσκι το 1933 «το χρονικό διάστημα που μας χωρίζει
από μία νέα ευρωπαϊκή καταστροφή καθορίζεται από
τον αναγκαίο χρόνο επανεξοπλισμού της Γερμανίας».18
Γενικεύονται οι διώξεις όλων των αντικαθεστωτικών,διαλύονται τα συνδικάτα και την θέση τους παίρνει τοΓερμανικό Μέτωπο Εργασίας, ενώ μέχρι τον Ιούνη δια-λύονται όλα τα πολιτικά κόμματα εκτός του ναζιστικούκαι οργανώνονται τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρω-σης (Νταχάου).  Στις 30 Γενάρη του 1934 ο Χίτλερ εξον-τώνει τους αντιπάλους του (Σλάιχερ, Ρεμ, Στράσσερ)μέσα στο κόμμα, διαλύοντας τα “απείθαρχα” SA. Είναιη «Νύχτα των μεγάλων μαχαιριών». Μετά το θάνατοτου Χίντεμπουργκ, ο Χίτλερ γίνεται καγκελάριος τουΡάιχ. Ακολουθεί το πρόγραμμα για την οικονομική αυ-τάρκεια με αύξηση των φόρων και εντατικοποίηση τηςπαραγωγής ενώ γίνονται μεγάλα δημόσια έργα µεβάση την πολεμική βιομηχανία. Θεσμοθετούνται οι Φυ-λετικοί Νόµοι της Νυρεμβέργης, η απαγόρευση γάμωνμεταξύ «άριων» και Εβραιών καθώς και η απαγόρευσηκάθε δημόσιου λειτουργήματος στους τελευταίους. Γί-νονται μαζικές εκκαθαρίσεις αντικαθεστωτικών ενώστις 9 Νοεμβρίου 1938 εξαπολύεται πογκρόμ κατά τωνΕβραιών, είναι η περίφημη «Νύχτα των κρυστάλλων».Παράλληλα διεξάγεται γενική προετοιμασία για τονεπερχόμενο ολοκληρωτικό πόλεμο.Σε γενικές γραμμές η ιστορική ανασκόπηση βασίζεταιστα βιβλία:
Η πνευματική ζωή στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης
(Γερμανία 1919-1933), Peter Gay, Νησίδες, 2010
Αδόλφος Χίτλερ , Η άνοδος, η σφαγή, η κατάρρευση,(συλλογικό), Ελευθεροτυπία, 2008
Η εποχή των άκρων , Ο σύντομος εικοστός αιώνας1914-1991, Eric Hobsbawm
Σκοτεινή ήπειρος ,Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας,Mark Mazower, Αλεξάνδρεια, 2001

17 Εώς τότε  η γραμμή του ΚΚΓ ήταν αυτή του σοσιαλφασισμού, της πλήρους ταύτισης δηλαδή της σοσιαλδημοκρατίαςκαι του φασισμού σε αντίθεση με τη λογική του ταξικού Ενιαίου Μετώπου που πρόβαλε ο Τρότσκι («βαδίζουμε χώρια,χτυπάμε μαζί»)και άλλοι μαρξιστές. Αργότερα είχαμε την εφαρμογή της λογικής του λαϊκού μετώπου σε Γαλλία και Ισπα-νία. Η γερμανική εμπειρία ήταν καθοριστική αλλά παρερμηνεύτηκε. Η συμμαχία με ριζοσπαστικά αστικά στρώματα είχεεξίσου καταστροφικές συνέπειες.(βλ. Το Ευρωπαϊκό εργατικό κίνημα στο Μεσοπόλεμο, Σ. Ι. Σεφεριάδης, ,http://diktio.org/node/827)18Λ. Τρότσκι, Τι είναι ο εθνικοσοσιαλισμός, http://avantgarde2009.wordpress.com/2009/06/25/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83/
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ΣΧοΛΙΑΣΜόΣ Πάνω ΣτΙΣ θέΣΕΙΣ «ΓΙΑ τΗ ΦΙΛοΣοΦίΑ τΗΣ ΙΣτο-
ρίΑΣ»

-Εισαγωγή-

Σαν ένας ναυαγός που καταφέρνει να επιπλέει σκαρφα-
λωμένος στο κατάρτι που ήδη διαλύεται. Όμως από εκεί
έχει μια πιθανότητα να καλέσει σε βοήθεια.Walter Benjamin (1931)Το θεωρητικό υπόβαθρο του Walter Benjamin αποτε-λείται από μια εντελώς ετερόδοξη και ιδιοσυγκρασιακήσύζευξη τριών φιλοσοφικών προκείμενων: του μαρξι-σμού, του ρομαντισμού και του μεσσιανισμού. Δεν πρό-κειται για σύνθεση των τριών αυτών ρευμάτων αλλάγια τα πρωτογενή υλικά που τον οδήγησαν σε μια εν-τελώς πρωτότυπη σύλληψη.  Δεν θα μπούμε εδώ σε σύ-νοψη της αντιμαχίας περί των φιλοσοφικώνκαταβολών του έργου του γιατί αυτό που ενδιαφέρειείναι η όποια χρησιμότητα μπορεί αυτό να έχει στο σή-μερα και μόνο αυτό. Επιδίωξη του Βenjamin ήταν «να
καταπιαστεί πολιτικά με τα προβλήματα που σχετίζον-
ταν με τη διάλυση της Βαϊμάρης και την άνοδο του φα-
σισμού»19. Οι Θέσεις είναι η τελική του θεωρητικήκατάθεση.Ο Benjamin θέλει να ενεργοποιήσει την άρνηση τηςμνήμης που αντιπροσωπεύει η λήθη. Η αρνητικότητααυτή είναι «αποτυπωμένη στα δημιουργήματα του πο-
λιτισμού-ήττες, ερειπωμένες ελπίδες, συντριμμένες δυ-
νατότητες, ότι ο χρόνος της ιστορίας όπως γράφεται από
τους νικητές έχει διαγράψει».20 Οι θέσεις είναι το τελευ-ταίο κείμενο του Benjamin. Ο Brecht σημείωνε σχετικά:
«Ο Benjamin στρέφεται κατά των παραστάσεων της
ιστορίας ως μιας πορείας, της προόδου ως  ενός δυναμι-
κού εγχειρήματος φρόνιμων ανθρώπων, της εργασίας ως
της πηγής του ήθους, των εργατών ως των προστατευό-
μενων της τεχνικής κλπ. Χλευάζει τη φράση που ακού-
γεται συχνά ότι πρέπει να εκπλήσσεται κανείς που κάτι
σα το φασισμό είναι δυνατόν να υπάρχει “ακόμη σ’ αυτόν
τον αιώνα”(λες και δεν είναι ο καρπός όλων των αι-
ώνων). –Κοντολογίς αυτή η σύντομη εργασία είναι
σαφής και ξεκαθαρίζει τα πράγματα (παρ’όλα τα μετα-
φορικά και τα ιουδαϊκά)  και αναλογίζεται κανείς με
τρόμο πόσοι λίγοι είναι έτοιμοι έστω να παρεξηγήσουν
κάτι τέτοιο».21Το αποτέλεσμα της εργασίας αυτή του Benjamin είναιένας αιρετικός μαρξισμός, ένας «μεσσιανικός μαρξι-σμός».  Πάνω από όλα όμως αντανακλά μια ιστορίαανοιχτή, ένα μαρξισμό της μη προβλεψιμότητας: η ιστο-

ρία είναι ανοικτή και το καινούριο είναι δυνατό. Απόαυτήν άποψη το έργο του Βenjamin είναι οιονεί χρή-σιμο. Γιατί αντίθετα με τις δοξασίες περί τέλους τηςΙστορίας, οι πόλεμοι, οι εθνικές συγκρούσεις, ο ρατσι-σμός, η ξενοφοβία και η απειλή του ολοκληρωτισμούείναι ακόμα εδώ. Ακόμα περισσότερο όταν η δυνατό-τητα μιας μη αντιστρεπτής οικολογικής καταστροφήςείναι  πάντα μια πραγματικότητα.  Στην σημερινή κρι-σιακή κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, ο εξαν-δραποδισμός της ελληνικής κοινωνίας είναι προ τωνπυλών εκτός και αν…εκτός και αν οι καταπιεσμένοισταματήσουν το τρένο της καπιταλιστικής προόδουπου κατευθύνεται ολοταχώς προς το γκρεμό. Ο Ben-jamin δεν είναι ουτοπιστής, εκφράζει μάλλον έναν επα-ναστατικό πεσσισμισμό. Η άνοδος νέων μορφών βαρβαρότητας δεν είναι ανα-πόφευκτη αλλά απαιτεί άμεση δράση στο τώρα για ναανακοπεί, δράση που η ελληνική αριστερά για άλλη μιαφορά δεν ανέλαβε, με αποτέλεσμα την εγκαθίδρυσητης ακροδεξιάς ως καθοριστικής πολιτικής και κοινω-νικής δύναμης. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει τη χρησι-μότητα του έργου του Benjamin μπρος στηναπειλητική επανεμφάνιση των φασιστικών ιδεών. Δενυποστηρίζουμε ασφαλώς μια μεσσιανική θεωρία τηςιστορίας. Κάτι τέτοιο θα ήταν αφελές.  Διαβλέπουμεόμως για άλλη μια φορά την ακαμψία και την έλλειψηάμεσης επαναστατικής προοπτικής μπροστά στην επα-νεμφάνιση του αδιανόητου. Υ.Γ Θεώρησα περιττό να ανατυπώσω το πρωτότυποκείμενο. Για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να απευ-θυνθούν στην εξαιρετική δουλειά από την κολλεκτίβαφυγής bajaj, Πινέζες στο πάτωμα της θεωρητικής απρα-
ξίας, Πινέζα 11η, και να την «κατεβάσουν»: http://sara-jevomag.gr/vivliothiki/benjamin.html

22 Γενάρη ‘33. Οι ναζι κάνουν συγκεντρωση-επίδειξη δύ-ναμης έξω από τα γραφεία του KPD
19 Richard Wolin Walter Benjamin Ένας αισθητικός της λύτρωσης, σελ.620Σ. Σταυρίδης-Δ. Καρύδας Στους οδοδείκτες της ιστορίας, Ο Πολίτης,τ.64,  σελ.2921Μετάφρ. Γιώργος Φαράκλας, Η επανάσταση ως εκδίκηση, Ο Πολίτης, τ.43 σελ.33
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-θέση Ι-Οι θέσεις ξεκινούν εντυπωσιακά με μια αινιγματικήαναπαράσταση της   συσχέτισης ανάμεσα στις δυο θε-μελιώδης έννοιες του μπενγιαμινικού σύμπαντος: τη
θεολογία και τον ιστορικό υλισμό. Ο ιστορικός υλισμόςείναι μια κούκλα που παίζει σκάκι και κερδίζει απαν-τώντας αυτόματα σε κάθε κίνηση του αντιπάλου με τηβοήθεια ενός νάνου, της θεολογίας, που είναι κρυμμέ-νος μέσα στον μηχανισμό-σκακιέρα. Για τον Benjaminο χονδροειδής  ιστορικός υλισμός22 είναι ένα αφελέςθύμα της ιδεολογίας της προόδου, της αέναης ανάπτυ-ξης των παραγωγικών δυνάμεων, των σιδερένιων«νόμων της ιστορίας». Αυτός ο ιστορικός υλισμός δενμπορεί να κερδίζει την παρτίδα απέναντι στον φασι-σμό, που παίζεται την εποχή που γράφει τις Θέσεις οBenjamin Σε αυτή την παρτίδα, παίζεται το μέλλον τηςανθρωπότητας και είναι αδύνατον αυτή να κερδηθείχωρίς μια σωστή ερμηνεία της Ιστορίας. Μόνο με τηβοήθεια της θεολογίας μπορεί ο ιστορικός υλισμός νααποκτήσει ψυχή και να κερδίσει. Οι δυοβασικές έννοιες που μας βοηθούν να κα-τανοήσουμε καλύτερα τι ακριβώς ση-μαίνει για τον Benjamin η θεολογία,είναι η αναμνημόνευση (Eingedenken)και η μεσσιανική λύτρωση (Εrlösung).Με κάποιο τρόπο ο Benjamin αντιλαμ-βάνεται τη θεολογία σε διαλεκτικήσχέση με τον υλισμό στο βαθμό που οιδύο έννοιες αλληλοσυμπληρώνονται καιαλληλοεξυπηρετούνται. Η θεολογία δενείναι για τον Benjamin ένας στοχασμόςπάνω στην ύπαρξη του Θείου αλλά αν-τίθετα υπηρετεί τον αγώνα των κατα-πιεσμένων. Ή για να είμαστε ακριβέστεροι «θα πρέπει να χρησιμεύ-
σει στην αποκατάσταση της εκρηκτικής, μεσσιανικής,
επαναστατικής δύναμης του ιστορικού υλισμού- ο οποίος
έχει εκπέσει σε ένα άθλιο αυτόματο μέσω των επιγόνων
του.»23 Κατά μία έννοια αυτή η σύλληψη της θεολογίαςμας θυμίζει την Θεολογία της Απελευθέρωσης που άκ-μασε στη Λατινική Αμερική ως σύζευξη του μαρξισμούκαι της θεολογίας24 νοηματοδωτόντας ιδεολογικά και

πολιτικά πολλά αντάρτικα κινήματα στις δεκαετίες του‘60 και ‘70 . 
-θέση ΙΙ-Ο Benjamin στη δεύτερη θέση πραγματεύεται τη σχέσητόσο του ατομικού  όσο και του συλλογικού όντος μετο παρελθόν, την ιστορία. Καταρχάς συσχετίζει την
απελευθέρωση (Erlösung) με την οριστική λύτρωσηαπό το παρελθόν. Θα ήμασταν ευτυχισμένοι αν μπο-ρούσαμε να είμαστε σήμερα όλα αυτά που θα θέλαμενα είμαστε αλλά  δεν υπήρξαμε ποτέ. Όπως χαρακτη-ριστικά αναφέρεται στο κείμενο είναι εντυπωσιακό τογεγονός πως οι άνθρωποι δεν φθονούν το μέλλον αλλάτο παρελθόν τους.  Ο Benjamin εμπνέεται τόσο από τονHermann Lotz, έναν εντελώς άγνωστο σήμερα Γερμανόφιλόσοφο, όσο και από τον Max Horkheimer ο οποίοςσε ένα άρθρο του για τον Bergson στα 1934, αναφέρε-ται στην ανθρώπινη συνείδηση, την ιστορικά καθορι-σμένη ανθρώπινη συνείδηση του σήμερα, ως την μόνηδυνατή λειτουργία μέσω της οποίας μπορούν να αρ-θούν οι παρελθούσες αδικίες.  Η ανα-μνημόνευση, δηλαδή «η στοχαστική

σκέψη στη συνείδηση των αδικιών του
παρελθόντος ή της ιστορικής αναζήτη-
σης»25 είναι ένα από τα καθήκοντατου θεολογικού νάνου. Για τονHorkheimer η διαρκής αναμνημό-νευση ενέχει τον κίνδυνο μιας ολό-τελα μεταφυσικής σύλληψης τηςΙστορίας που μπορεί να οδηγήσειστην προσμονή της Δευτέρας Παρου-σίας. Ο Benjamin θεωρεί τη λύτρωσηως τη μόνη συνθήκη που καθιστάχρήσιμη την  απομνημόνευση. Η λύ-τρωση αυτή είναι η χειραφέτηση τωνκαταπιεσμένων. Και αυτή η χειραφέτηση ασφαλώςείναι έργο των ίδιων των καταπιεσμένων. Δεν πρόκει-ται όμως για ένα μόνιμο βλέμμα στο παρελθόν αλλά καιγια μια παράλληλη δράση στο παρόν. Στον Benjamin «η

βιαιότητα της προφητικής παράδοσης και η ριζοσπαστι-
κότητα της μαρξιστικής οπτικής συνενώνονται στην
απαίτηση μιας σωτηρίας που δεν είναι μόνο αποκατά-
σταση του παρελθόντος αλλά και δραστική μεταμόρ-
φωση του παρόντος.»26

22 Ο Β. ασκεί κριτική στον ιστορικό υλισμό όπως αυτός εκφράζεται από τους εκπροσώπους της 2ης και 3ης Διεθνούς καθώςκαι από τους Γερμανούς σοσιαλδημοκράτες. Η συζήτηση που προκαλεί είναι εντός των πλαισίων του μαρξισμού και πρό-κειται μάλλον για μια προσπάθεια να τον καταστήσει ανταγωνιστικό ως προς την επέλαση του φασισμού. Η όλη προβλη-ματική έγκειται στην αποτροπή της ήττας που προμηνύεται.23Michael Löwy, σελ. 5624Παρακινδυνεύουμε εδώ να αποδώσουμε τη απελευθερωσιακή χροιά της θεολογίας όπως την αντιλαμβάνεται ο Βenjaminστον  αγώνα των αφρικανών σκλάβων στις ΗΠΑ. Αυτή η διττή θεολογική-κοσμική διάσταση της απελευθέρωσης αποτυ-πώθηκε τόσο στα  θρησκευτικά γκόσπελ και  στα τραγούδια των φυτειών όσο και αργότερα στα μπλουζ τραγούδια τωναπελεύθερων. 25Michael Löwy, σελ. 6426Michael Löwy, σελ. 67
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-θέση ΙΙΙ-Σε συνέχεια της δεύτερης θέσης παρουσιάζεται εδώ μιασυμμετρική και συμπληρωματική της αντιστροφή. Τοπαρελθόν, κάθε πτυχή των περασμένων αγώνων, κάθεαδικαίωτη προσπάθεια για απαλλαγή από την τυραν-νία θα αποκατασταθεί μόνο εάν και όταν η ανθρωπό-τητα λυτρωθεί. Τότε θα αναμνημονευτούν, θααποκατασταθούν δηλαδή όλες οι μικρές ή μεγάλες προ-σπάθειες χειραφέτησης. Χωρίς να τίθεται θέμα αντικα-τάστασης του Marx, ο Benjamin έχει στο μυαλό του τοκίνημα των σουρεαλιστών οι οποίοι κατά τον ίδιο,ενεργούν σε ένα πλαίσιο αναμνημονευσης των επανα-στατικών στιγμών του παρελθόντος –είτε πρόκειταιγια τους ουτοπικούς σοσιαλιστές είτε άλλους- μεσκοπό όμως τον εμπλουτισμό της –πάντα μαρξιστικής-σύγχρονής τους επαναστατικής κουλτούρας.
-θέση IV-Ο Benjamin στη θέση αυτή αποδίδει μεγάλη σημασίαστο ρόλο που παίζουν οι πνευματικές και ηθικές δυνά-μεις στην έκβαση της ταξικής πάλης. Πίστη, θάρρος,καρτερία, χιούμορ, πανουργία. Συγκροτείται έτσι μιαεντελώς ιδιαίτερη, ιδιοσυγκρασιακή σύλληψη της δια-λεκτικής ανάμεσα στο υλικό και το πνευματικό πουυπερβαίνει το γνωστό σχήμα υποδομής-υπερδομής. Ηδιακυβέρνηση του αγώνα είναι υλική αλλά το κίνητροτων κοινωνικών φορέων είναι πνευματικό. Για τονBenjamin η ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μιααλυσίδα νικών των τάξεων που κυβερνούν. Όμως κάθεαγώνας του σήμερα φωτίζει το παρελθόν  και τις –χα-μένες- μάχες που έχουν δοθεί. Καμιά νίκη της αστικήςτάξης δεν δικαιώνεται στο όνομα μιας αναπόφευκτηςιστορικής προόδου. «Οι σημερινοί αγώνες αμφισβητούν
τις ιστορικές νίκες των καταπιεστών, διότι υπονομεύουν
τη νομιμότητα της εξουσίας της παλιάς και της σημερι-
νής κυρίαρχης τάξης».27
-θέση V-O Benjamin προτείνει εδώ το φιλοσοφικό ανάλογο τηςαναμνημόνευσης και της λύτρωσης στο εκκοσμικευ-μένο πεδίο: Ιστορία και Πολιτική. Σε μία από τις προ-παρασκευαστικές σημειώσεις για τη Θέση γράφει:
«Αυτή η σύλληψη [του παρόντος] δημιουργεί μια σύν-
δεση ανάμεσα στη γραφή της ιστορίας και την Πολιτική,
που είναι ταυτόσημη με τη θεολογική σύνδεση ανάμεσα
στην αναμνημόνευση και τη λύτρωση».28 Το παρόν ερ-μηνεύεται με εικόνες τις οποίες ο Benjamin χαρακτηρί-ζει διαλεκτικές, εικόνες ικανές να καταργήσουν τηναντίφαση ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν, θεωρία και

πράξη. Η σύλληψη αυτή δεν περιορίζεται στο ιστοριο-γραφικό πεδίο, είναι και πολιτική. Οι διαλεκτικές εικό-νες δεν αποτελούν απλές αναπαραστάσεις γεγονότωναλλά «είναι προϊόν μιας σκέψης που συγκροτείται μέσα
από εικόνες, κάτι σαν εμβλήματα με συμπυκνωμένο πε-
ριεχόμενο που μπορούν μονομιάς να αποκαλύψουν μια
ιστορική γνώση στρατευμένη στην ανάκτηση της ελπί-
δας για ένα διαφορετικό μέλλον».28 Η διάσωση του πα-ρελθόντος ολοκληρώνεται μέσα στο αγωνιζόμενοπαρόν και μόνο σε αυτό. 
-θέση VI-Η έκτη θέση ξεκινά με μια πολεμική στον χυδαίο ιστο-ρικισμό μάταιη πρόθεση του οποίου είναι να αναπαρα-στίσει την ιστορία έτσι όπως ακριβώς ήταν καιτελειώνει με μία σιβυλλική, τρομαχτική, ενορατική δια-τύπωση·  ίσως το πιο διάσημο απόφθεγμα των Θέσεων. 
«Το χάρισμα να υποδαυλίζει τη σπίθα της ελπίδας λαχαί-
νει μόνο στον ιστοριογράφο που είναι απολύτως πεπει-
σμένος ότι από τον εχθρό, αν εκείνος νικήσει, ακόμα και
οι νεκροί δεν θα βρουν κάπου ασφάλεια. Και αυτός ο εχ-
θρός δεν έχει πάψει να νικά».29Τη στιγμή του κινδύνου, ο επαναστάτης ή ο ιστορικόςπου είναι ταγμένος στο πλευρό της, θα πρέπει να αδρά-ξει τη φευγαλέα και αβέβαιη ευκαιρία σωτηρίας πριννα είναι πολύ αργά. Αυτός ο κίνδυνος είναι διπλός.Αφορά τόσο στην ιστορία του παρελθόντος, και τονκίνδυνο να γίνει εργαλείο στα χέρια των κυρίαρχων τά-ξεων  μέσα από την  παραποίηση και λησμονιά τωναγώνων, όσο και στον τωρινό κίνδυνο: τον φασισμό. ΟBenjamin μπροστά σε αυτό το διττό κίνδυνο και πα-ρόλη την απαισιοδοξία του, διακρίνει στα πλήθη που«σήμερα είναι ζυμωμένα από τα χέρια των δικτατό-ρων» πυρήνες αντίστασης παρόμοιους με αυτούς πουσχημάτισαν τους επαναστατικούς πυρήνες του 1848.Ακριβώς δηλαδή σε μια στιγμή κινδύνου εμφανίζεταιμια σωτηρία συναστρία μεταξύ παρελθόντος και πα-ρόντος. 

27 Michael Löwy, σελ. 7728 Michael Löwy, σελ. 7929 Σταυρίδης-Καρύδας, σελ.3330 Michael Löwy, σελ. 83
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-θέση VII-Το παρελθόν μπορεί να γίνει κατανοητό μόνο υπό τοφως του παρόντος, η πραγματική του εικόνα είναι φευ-γαλέα και εφήμερη- «όσο και μια αστραπή». Το να ανα-μνημονευουμε το παρελθόν αγνοώντας το παρόν μαςοδηγεί στην αγκαλιά των κυρίαρχων. Η επίθεση ενάν-τια στον ιστορικισμό είναι εδώ σφοδρή. Ο ιστορικισμόςκατακλύζεται από μια ενσυναίσθηση- μια συναισθημα-τική ταύτιση με τους νικητές. Ο Benjamin εδώ εμπνέε-ται από το Nietzsche o οποίος περιφρονούσε τουςιστορικούς που αισθάνονται θαυμασμό για την επιτυ-χία και σκύβουν καταφατικά το κεφάλι σε κάθε εξου-σία. Στα μάτια του η αρετή συνιστάται στο νααντιστέκεται ο ιστορικός στην τυραννία του πραγμα-τικού, να κολυμπά ενάντια στα κύματα της ιστορίας,να αγωνίζεται εναντίον τους. Ο Νietzsche μιλά στοόνομα του εξεγερμένου ατόμου. Για τον Benjamin ζη-τούμενο είναι να απαλλάξει κανείς την ιστορία από το
σπόρο του ιστορικισμού. Αυτό το αίτημα έχει διττή ση-μασία. Ιστορική, που σημαίνει να αντιλαμβανόμαστετην ιστορική διαδικασία όχι σαν μια σωρευτική διαδι-κασία αγώνων που προοδευτικά βελτίωσαν τους όρουςζωής στο τώρα, αλλά σαν μια τεράστια θριαμβευτικήπομπή των κυρίαρχων τάξεων που συνεχώς νικούν,πομπή που διακόπτεται σποραδικά από τα εξεγερτικάθραύσματα  των υποτελών τάξεων. Πολιτική (επί-καιρη), που σημαίνει πως η λύτρωση/επανάσταση δενθα έρθει ως φυσικό γεγονός αλλά ως αποτέλεσμα μιαςενσυνείδητης παρεμβολής στο ρου των πραγμάτων. Αναφεθεί στη αγκαλιά του ιστορικισμού, η ιστορία δεν θακάνει άλλο από το να αναπαράγει νέους πολέμους, νέεςκαταστροφές, νέα καταπίεση.Ο επαναστατικός πεσσιμισμός του Benjamin  αντιμε-τωπίζει την βαρβαρότητα και τον πολιτισμό διαλε-κτικά ως μια αντιφατική ταυτότητα. Τα μεγάλα έργατέχνης και πολιτισμού είναι θεμελιωμένα στην οδύνηκαι τη σκλαβιά του πλήθους. Η υψηλή τέχνη κοινωνεί-ται διαδοχικά από τη  μια στην επόμενη κυρίαρχη τάξηεν μέσω πολέμων και καταστροφών στην οποία οι υπο-τελείς είναι το τεκμήριο της βαρβαρότητας. Η λαμπρήκουλτούρα της Βαϊμάρης πρέπει να λογοδοτήσει για τιςστρατιές των φτωχών και ανέργων προλεταρίων στακαταγώγια του Βερολίνου. Παρ’ όλα αυτά ο Benjaminδεν απορρίπτει τα έργα της υψηλής κουλτούρας. Η υλι-στική κριτική πρέπει να διαφυλάξει το ουτοπικό περιε-χόμενο που βρίσκεται στην καρδιά των έργων τέχνης.  
-θέση VIII-Ξανά εδώ ο Benjamin προσπαθεί να  αντιμετωπίσει το

σαράκι του ιστορικισμού. Το μεγάλο ζήτημα της εποχήςπαραμένει ο φασισμός. Για τον απλοϊκό ιστορικισμό ηεμφάνισή του είναι ένα ανεξήγητο φαινόμενο, μια ακα-τανόητη οπισθοδρόμηση στον συνεχή αγώνα της αν-θρωπότητας για περισσότερη δημοκρατία και ειρήνη.Αντίθετα για τον Benjamin πρόκειται για ένα ακόμαεπεισόδιο, το πιο πρόσφατο και βίαιο της διαρκούς«κατάστασης εκτάκτου ανάγκης» που παραδοσιακάβιώνουν οι καταπιεσμένοι.  Εδώ έχουμε μια σαφή επιρ-ροή από τον νομικό ιδεολόγο του ναζισμού τον CarlSchmitt και το έργο του Πολιτική Θεολογία (1921) στοοποίο ορίζει ως κυρίαρχο αυτόν ο οποίος έχει την εξου-σία να αποφασίζει στις έκτακτες καταστάσεις.  Ο Ben-jamin παρατηρεί σχετικά: « Η θεωρία της κυριαρχίας,
για την οποία η περίπτωση εξαίρεσης, αναπτύσσοντας
δικτατορικές αρχές, γίνεται μια παραδειγματική περί-
πτωση, υποχρεώνει σχεδόν την εικόνα του κυρίαρχου να
πραγματώνεται μέσα από την εικόνα του τυράννου».31Η περιγραφή αυτή σκιαγραφεί τη φύση του Γ’ Ράιχ σεμια περίοδο που η αριστερά δέσμια στην ιδεολογία τηςπροόδου αδυνατούσε να δει τον επερχόμενο όλεθρο.Και όμως η βιομηχανική πρόοδος και οι τεχνολογικέςκαινοτομίες μπόρεσαν να συμβαδίζουν αρμονικά με τηναζιστική θηριωδία, για την ακρίβεια μόνο  χάρη στιςπρώτες κατέστη δυνατή η δεύτερη. Ο φασισμός δενήταν ένα αναχρονιστικό αμάρτημα του παρελθόντος32αντίθετα εμφανίστηκε βαθειά ριζωμένος στην πρόοδοκαι την τεχνολογική εξέλιξη.  Μόνο απαλλαγμένοι απότην πεποίθηση πως πρόοδος και βαρβαρότητα δενσυμβαδίζουν θα βελτιώσουμε τη θέση μας στον αντι-φασιστικό αγώνα. Έναν  αγώνα κομμάτι του συνολι-κότερου αγώνα για την εγκαθίδρυση της αταξικήςκοινωνίας της πραγματικής κατάστασης εκτάκτου ανάγ-
κης.
- θέση ΙΧ- Στο πιο γνωστό κείμενο του Benjamin η τραγική συναί-σθηση του Άουσβιτς και της Χιροσίμα πραγματώνεταιμέσα από το πιο δριμύ κατηγορώ απέναντι στην πρό-οδο, αυτή τη θύελλα εξαιτίας της οποίας ο Άγγελος τηςιστορίας μη μπορώντας να ξανακλείσει τα φτερά τουσπρώχνεται συνεχώς προς το μέλλον στο οποίο έχειστραμμένη τη πλάτη, ενώ μπροστά του η σωρός τωνερειπίων φτάνει ως τον ουρανό. Οι συνεχείς καταστρο-φές, οι πόλεμοι, η βαρβαρότητα δεν αφήνουν τον άγ-γελο να σταθεί και να δέσει τις πληγές των θυμάτων. Ηπτώση από τον παράδεισο -την πρωτόγονη κοινότητα-και η κόλαση που δεν μας περιμένει κάπου αλλού παράεν τέλει είναι η ζωή εδώ. Όλη η νεωτερική κοινωνίαείναι ένα σύνολο πραγμοποιημένων ατόμων και απο-τελεί μια μηχανική επαναληπτική διαδικασία που ανα

31Michael Löwy, σελ. 107
32 Ο Karl Kautsky σε κείμενα του τη δεκαετία του 20 ισχυριζόταν πως ο φασισμός θα μπορούσε να στεριώσει μόνο σε ημια-γροτικιές καθυστερημένες κοινωνίες όπως η Ιταλική και δεν έχει καμία πιθανότητα σε μια βιομηχανοποιημένη χώρα όπωςη Γερμανία.
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παριστά το σισύφειο δράμα -αρχέτυπο της μυθολογι-κής κόλασης των αρχαίων ελλήνων. Ο Άγγελος απομα-κρύνεται από την μεριά του παραδείσου και η θύελλατης προόδου τον στέλνει ολοταχώς στην Κόλαση πουσήμερα παραμονεύει με τη μορφή (και) του ναζισμού.Ο Benjamin εδώ αντιπαρατίθεται με τον Hegel και τηνορθολογιστική θεοδικία του που νομιμοποιούσε κάθε
«ερείπιο και κάθε ιστορική ατίμωση ως αναπόφευκτη
στιγμή στην ιστορία, στην θριαμβευτική πορεία του
Λόγου, της προόδου της ανθρωπότητας, τη συνείδηση
της ελευθερίας». Στον Hegel τα ερείπια αυτά είναι ταμέσα στην υπηρεσία του υποστασιοποιημένου προορι-σμού, της πραγματικής έκβασης της παγκόσμιας ιστο-ρίας: την πραγμάτωση τουπαγκόσμιου Πνεύματος. Αντίθεταγια τον Benjamin τα ερείπια αυτάδεν είναι  το θυσιαστήριο των λαώνστο οποίο θυσιάστηκε  η ευτυχίακαι η αρετή των ανθρώπων, είναιαιτία οδύνης και εξέγερσης. Πωςμπορεί λοιπόν να σταματήσει ηθύελλα αφού ο Άγγελος δεν μπορείνα κάνει κάτι; Η απάντηση έχει ωςσυνήθως και κοσμική και θεολο-γική διάσταση. Μόνο ομεσσίας/επανάσταση ως διακοπήτης προόδου και εγκαθίδρυση μιαςπραγματικής κατάστασης εκτά-κτου ανάγκης μπορεί να ολοκλη-ρώσει αυτό που ο Άγγελος δενμπορεί. Να σταματήσει τη θύελλα,νε δέσει τα τραύματα των πληγω-μένων, να ανασυστήσει το παρελ-θόν.  Ποιο είναι όμως  αυτό τοπαρελθόν, το χαμένο βασίλειο τηςελευθερίας,   ο μεσσιανικός παρά-δεισος; Η αταξική κοινωνία του μέλλοντος διαμέσουτης επιστροφής στον πρωτόγονο κομμουνισμό, στηναυγή της ιστορίας. Αυτή η επιστροφή στον Benjaminσυμβολίζει την πραγμάτωση «της κοινωνίας που περιέ-
χει όλο το παρελθόν της ανθρωπότητας. Η αληθινή παγ-
κόσμια ιστορία, θεμελιωμένη στην καθολική
αναμνημόνευση όλων των θυμάτων χωρίς εξαίρεση-το
εγκόσμιο ισοδύναμο της ανάστασης των νεκρών- μπορεί
να πραγματωθεί μόνο στην αταξική κοινωνία του Μέλ-
λοντος».33
-θέση Χ-Βασικό κίνητρο για τη σύνταξη αυτή της θέσης είναι τοΣύμφωνο Molotov-Ribbentrop. O Benjamin ασκεί συ-

νολική κριτική στις ψευδαισθήσεις της αριστεράς:τυφλή πίστη στην πρόοδο, εμπιστοσύνη στους υποστη-ρικτές της, επιβεβαίωση από τις μάζες και υποταγή σεένα ανεξέλεγκτο όργανο.  «Η ποσοτική συσσώρευση
των παραγωγικών δυνάμεων, των κεκτημένων του ερ-
γατικού κινήματος, του αριθμού των οπαδών και ψηφο-
φόρων σε ένα γραμμικό κίνημα προόδου ακαταμάχητο
και αυτοματικό…»34 σαν την κούκλα της Θέσης Ι αποτε-λεί   μια τραγικά λανθασμένη αντίληψη της ιστορίας.Στον αντίποδα αυτής της θέασης,  όπως θα ισχυριστείπολλά χρόνια αργότερα ο Max Horkheimer η επανά-σταση στην πραγματικότητα δεν είναι μια επιτάχυνσητης προόδου αλλά ένα άλμα έξω από αυτή. Αυτή διατύ-πωση είναι κοντά σε αυτά που πολύπρώιμα διαπίστωσε ο Benjamin

-θέση ΧΙ-Σε αυτή τη θέση ο Walter Benjaminτακτοποιεί τους λογαριασμούς τουμε τη γερμανική σοσιαλδημοκρατίατης εποχής του σε μια προσπάθειανα κατανοήσει βαθύτερα τις αιτίεςτης ήττας του κομμουνιστικού κινή-ματος από το χιτλερικό φασισμό. ΟBenjamin αντιτίθεται στην (προτε-σταντική) ηθική της εργασίας τηνοποία φαίνεται να υιοθετούν οι σο-σιαλδημοκράτες  και συγκεκριμέναδιανοούμενοι όπως ο Joseph Dietz-gen. Η λατρεία της εργασίας είναιταυτόχρονα και λατρεία της τεχνο-λογικής προόδου.  Ουσιαστικά σεαυτή τη θέση γίνεται κριτική στονθετικισμό της ιδεολογίας της σο-σιαλδημοκρατικής προόδου.  Σεαυτή τη ντετερμινιστική και εξελι-κτική αντίληψη οφείλεται η επικράτηση της ιδέας πωςη νίκη του κόμματος είναι εξασφαλισμένη από τηναρχή. Ο χονδροειδής μαρξισμός ταυτίζει την τεχνολο-γική πρόοδο με την οδό που οδηγεί στη Γη της Επαγγε-λίας και τον οριστικό θρίαμβο του «επιστημονικού»σοσιαλισμού. Εκεί που όλοι έβλεπαν τις φαινομενικάατελείωτες δυνατότητες ευημερίας διαμέσου της τε-χνολογικής προόδου, ο Benjamin διαισθανόταν τονεπερχόμενο όλεθρο βασισμένο ακριβώς σε αυτές τιςδυνατότητες.  Για τον Benjamin αυτή  η «αισιόδοξη μοι-ρολατρία» οδήγησε το εργατικό κίνημα στην παθητι-κότητα τη στιγμή εκείνη που θα έπρεπε να παρέμβειαποφασιστικά.35
33 Michael Löwy, σελ. 12234 Michael Löwy, σελ. 12735 Το εάν και σε ποιο βαθμό οι κομμουνιστές και η εργατική τάξη γενικότερα αντιστάθηκε στην επέλαση του ναζισμού είναιένα περίπλοκο θέμα. Εδώ προσπαθούμε να αναδειξουμε όλες τις πτυχές, θεωρητικές και πρακτικές.
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Ο Benjamin είχε διαγνώσει την τεχνολογική διάστασητου φασισμού, όπως με κάποιο τρόπο την περιέγραψεο Jeffrey Herf36, δηλαδή ως  ελλειπή πρόσληψη του δια-φωτισμού από τη γερμανική κοινωνία. Ο ναζισμόςαπέρριψε τον ορθολογισμό37 ενσωματώνοντας παρόλααυτά την τεχνολογία. Ο Goebbels μιλούσε για τον«ατσαλένιο ρομαντισμό» (Stählernde Romantik)κωδι-κοποιώντας ουσιαστικά αυτή ακριβώς την στρεβλήπρόσληψη. Το ιδεολογικό αυτό αποτέλεσμα χαρακτη-ρίστηκε ως «Αντιδραστικός Μοντερνισμός». Ο JürgenHabermas στην κριτική που ασκεί στον Benjamin δενθεωρεί πως μπορούμε να αποδώσουμε στον ιστορικόυλισμό μια αντι-εξελικτική σύλληψη της ιστορίας όπωςαυτή που θα ήθελε ο Benjamin. Ο Lowy αντικρούειαυτή τη θέση. Οι αγώνες για την κοινωνική χειραφέ-τηση δεν είναι μια προσπάθεια βελτίωσης, μια πρόοδοςεντός των υφιστάμενων μορφών κυριαρχίας αλλά μιαπροσπάθεια για ακύρωση κάθε μορφής κυριαρχίας είτεενός ανθρώπου σε άλλον είτε μιας τάξης σε άλλη.  Στο τελευταίο μέρος της θέσης ο Benjamin επιτίθεταισε σύγχρονές του αντιλήψεις τόσο από την πλευρά τουεπιστημονικού σοσιαλισμού όσο και ευρύτερα, αντιλή-ψεις που υποβιβάζουν την φύση σε πρώτη ύλη της βιο-μηχανίας, σε ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί ναυποστεί απεριόριστη εκμετάλλευση. Ο Benjamin επι-καλείται τον Fourier στον οποίο βρίσκει την ευαισθη-σία την οποία έχει απολέσει ο χονδροειδής μαρξισμός.
«Συνδέοντας απόλυτα την κατάργηση της εκμετάλλευ-
σης της ανθρώπινης εργασίας και της εκμετάλλευσης της
φύσης, ο Benjamin βρίσκει στην παθιασμένη εργασία
την αρμονία που εμπνέεται από το παιδικό παιχνίδι ενός
ουτοπικού μοντέλου μιας χειραφετημένης δραστηριότη-
τας».38 Στο νέο κόσμο που οραματίζεται ο Benjamin «η
δράση θα είναι αδελφή του ονείρου».

-θέση ΧΙΙ-Η σημασία της θέσης αυτής φαίνεται πως είναι διττή.Από την μια πλευρά μας θυμίζει μια ιδέα που διαπερνάτα κείμενα της  Rosa Luxemburg, δηλαδή την -αντιτιθέ-μενη σε όσα ανέπτυξε ο Λένιν στο Τι να κάνουμε-αντί-ληψη πως  η συνείδηση της τάξης προκύπτει από τηνεμπειρική δραστηριότητα της ίδιας της τάξης και δενείναι κάτι που εισάγεται εξωτερικά από τους διανοού-μενους και τους θεωρητικούς.  Δευτερευόντως φαίνε-ται να ταυτίζεται με την άποψη που διατυπώνει οGeorg Lukacs ενάντια στην θεώρηση του ιστορικού υλι-σμού ως  μιας ουδέτερης επιστημονικής γνώσης.   Γιατον Ούγγρο μαρξιστή ο μαρξισμός ενσαρκώνει μια ανώ-

τερη μορφή γνώσης διότι τοποθετείται με την άποψητης τάξης του προλεταριάτου το οποίο είναι ταυτό-χρονα υποκείμενο τόσος της ιστορικής πράξης όσο  καιτης ιστορικής γνώσης.Εδώ κυριαρχεί η ματιά στους μάρτυρες του παρελθόν-τος. Η λύτρωση των θυμάτων της ιστορίας: δεν υπάρχειαγώνας για το μέλλον χωρίς μνήμη του παρελθόντος.Η μνήμη αυτή  ως μνήμη των ηττημένων είναι ανατρε-πτική επειδή δεν είναι εργαλειοποιημένη στην υπηρε-σία μιας οποιασδήποτε εξουσίας.  Ο Benjamin διαφωνείμε τη νιτσεϊκή  μνησίκακη διάσταση της δίψας των κα-ταπιεσμένων για εκδίκηση. Τα αισθήματα των κατα-πιεσμένων είναι η πηγή της εξέγερσης. Η ήττα τουφασισμού δεν είναι ζήτημα ηθικής αποζημίωσης στοόνομα των σταυρωμένων σκλάβων του Σπάρτακουαλλά μάλλον μια εκδίκηση της ιστορίας. Ο Benjamin αν-τιλαμβάνεται το προλεταριάτο σαν την τελευταία υπο-δουλωμένη τάξη αλλά ταυτόχρονα διαβλέπει τονόλεθρο που επίκειται κατατάσσοντας τη γενιά του στοστρατόπεδο αυτών που ηττήθηκαν, αφήνοντας παρα-καταθήκη στους αγώνες του μέλλοντος την παρά-κληση της αναμνημόνευσης αυτής  της γενιά ως μόνηπαρηγοριά που μπορεί να της προσφερθεί.
-θέση ΧΙΙΙ-Ορμώμενος από τα λόγια του Josef Dietzgen39 ο Benja-min επιτίθεται ξανά στην ιδεολογία της προόδου ηοποία είχε διαποτίσει τη γερμανική  σοασιαλδημοκρα-τία. Για να το πετύχει αυτό στέκεται σε τρία σημεία.Πρώτον διαχωρίζει την πρόοδο των γνώσεων και τωνικανοτήτων (την τεχνολογική πρόοδο επί της ουσίας)από την πρόοδο της ανθρωπότητας η οποία εμπεριέχειευρύτερα ηθικά, κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηρι-στικά. Δεύτερον,  διατείνεται πως η πρόοδος δεν είναιαπεριόριστη. Αγωνιζόμαστε για την οριστική ρήξη της,το οριστικό τέλος της μαρξικής προϊστορίας. Όπως γρά-φει ο ίδιος: «Η εμπειρία της γενιάς μας είναι ότι ο καπι-
ταλισμός δε θα πεθάνει από φυσικό θάνατο». Το τέλοςαυτό δεν σηματοδοτεί δηλαδή το αναπόφευκτο τηςεξέλιξης των σιδερένιων ιστορικών νόμων αλλά μια αν-τικειμενική (μεν) πιθανότητα (δε). Τρίτον, σημειώνειπως η πρόοδος δεν είναι ακαταμάχητη. «Οι μόνες στιγ-
μές ελευθέριας είναι οι ρήξεις, οι ασυνέχειες, όταν οι κα-
ταπιεσμένοι εξεγείρονται και προσπαθούν να
χειραφετηθούν».40 Σε αντίθεση με την πίστη στην πρό-οδο η οποία τροφοδοτεί την αριστερά με μια χαρακτη-ριστική απάθεια και αναβολή της δράσης, υπαίτια γιατο γεγονός της ανόδου του Χίτλερ στην εξουσία.

136 Jeffey Herf, “Αντιδραστικός Μοντερνισμός: Κουλτούρα, τεχνολογία και πολιτική στη Βαϊμάρη και το τρίτο Ράιχ”, Πανεπι-στημιακές εκδόσεις Κρήτης.                                                37 Θέση που αντιτίθεται σε αυτή που διατύπωσε ο Herbert Marcuse όπως θα δούμε παρακάτω. . 38 Michael Löwy, σελ 13939 «Κάθε μέρα η υπόθεσή μας γίνεται όλο και ξεκάθαρη και οι άνθρωποι όλο και πιο έξυπνοι»40 Michael Löwy, σελ. 153
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-θέση ΧΙV-Η κριτική που ασκεί ο Benjamin στην προηγούμενηθέση προϋποθέτει μια αποδόμηση της έννοιας ενόςκενού και ομοιογενούς χρόνου.  Τόπος  της  Ιστορίαςείναι αυτό που ο ίδιος ονομάζει επίκαιρος χρόνος.  ΟBenjamin εφορμεί από  το χαρακτηριστικό τσιτάτο τουKarl Kraus: “Η προέλευση είναι ο χρόνος”, το οποίο μαςξαναγυρνά στην προσφιλή διττή έννοια της επιστρο-φής -τόσο με την πολιτική όσο και  τη θεολογική έν-νοια- στον καταγωγικό Παράδεισο.  Ο Adornoαντιπαραβάλ-λει στον χρόνοτον καιρό (τονιστορικό «πλη-ρ ο ύ μ ε ν οχρόνο») προ-σπαθώντας ναερμηνεύσει τονBenjamin Τοερώτημα είναιαν και σε ποιοβαθμό οι επα-ναστάσεις τουσήμερα τροφο-δοτούνται απότο παρελθόν.Σε αυτό το παρελθόν εμπεριέχεται το Jetztzeit, ο επί-καιρος χρόνος του Benjamin Ο Marx θεωρούσε τις ρω-μαϊκές αναφορές των Ιακωβίνων ως ψευδαισθήσεις. ΟBenjamin κρατά αποστάσεις. Η αίσθηση του σχετικάμε την εκρηκτική παρουσία των χειραφετημένων στιγ-μών του παρελθόντος στην επαναστατική κουλτούρατου παρόντος ήταν σωστή στο βαθμό που η Κομμούνατου 1871 ήταν παρούσα στην Οκτωβριανή επανά-σταση του 1917. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εξεγέρσεις είχαν πραγμα-τοποιήσει το «άλμα της τίγρης στο παρελθόν(…) ιδιο-
ποιούμενοι μια επαναστατική στιγμή του παρελθόντος
γεμάτη από επίκαιρο χρόνο».41 Το άλμα της τίγρης δενκάνει τίποτα άλλο από το να σώσει την κληρονομιάτων καταπιεσμένων και να διακόψει οριστικά το κα-ταστροφικό παρόν. Αυτό το άλμα όταν πραγματοποι-είται σε τόπο όπου το γενικό πρόσταγμα δεν ανήκειστην άρχουσα τάξη είναι το διαλεκτικό άλμα, δηλαδή ηΕπανάσταση όπως την εννοούσε ο Marx.
-θέση XV- Εδώ ο συγγραφέας αντιπαραβάλλει την κενή χρονικό-

τητα η οποία στον βιομηχανικό κόσμο συμβολίζεται μετον μετρούμενο χρόνο του ρολογιού, με τον ιστορικόχρόνο, τον ετερογενή και φορτωμένο μνήμη και επικαι-ρότητα που αντιπροσωπεύουν τα ημερολόγια.  Το 1793ήταν το πρώτο έτος της νέας εποχής, ένας ιστορικόςπυκνωτής στον οποίο σωρρεύονται όλες οι στιγμές τωνπαρελθόντων εξεγέρσεων, όλος ο πλούτος της παράδο-σης των καταπιεσμένων. Στο επαναστατημένο Παρίσιτου 1830 οι εξεγερμένοι ταυτόχρονα και ανεξάρτητασε πολλά μέρη της πόλης πυροβολούσαν τα ρολόγια.
«Ποίος θα το πίστευε! Θα λεγες πως οργισμένοι με το
χρόνο

Ως νέοι Josué, στα ριζά του κάθε πύργου,

Πυροβολούσαν τα ρολόγια για να σταματήσουν αυτή τη
μέρα»42-θέση ΧVI-Ο ιστορικισμός είναι ένα μπουρδέλο. Σε αυτό βρίσκεταιεγκατεστημένη η πόρνη μια φορά και έναν καιρό δεχό-μενη έναν έναν τους νικητές. Αντίθετα, η μια και  μονα-δική συναστρία ανάμεσα σε μια μοναδική εμπειρία τουπαρελθόντος και σε   ένα ανάλογο παρόν43 απελευθε-ρώνει την ενέργεια που είναι δέσμια στο ήταν μια φορά
και έναν καιρό του ιστορικισμού. Για να γίνει αυτό θαπρέπει το παρόν να ακινητοποιηθεί για ένα λεπτό· ισο-

δύναμο αυτή της διακοπής στο επίπεδο της ιστοριο-γραφίας είναι η επαναστατική διακοπή της ιστορικήςσυνέχειας. «Η πορεία του ιστορικού υλισμού επανευρί-
σκει τις εκρηκτικές απόκρυφες ενέργειες που βρίσκονται
σε μια δεδομένη στιγμή της ιστορίας».44

41 Michael Löwy, σελ. 15842 Michael Löwy, σελ. 15943 Δηλαδή η οπτική του ιστορικού υλισμού όπως τον αντιλαμβάνεται ο Benjamin.44 Michael Löwy, σελ. 166
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-θέση XVII-Ξανά για το χρόνο και την ιστορία.  Ο χρόνος της προ-όδου είναι ο χρόνος των χρηματιστηρίων και των τρα-πεζών, της αγοράς και των τόκων που προέρχονταιαπό ένα κεφάλαιο. Απέναντι σε αυτό το χρόνο αντιπα-ρατίθεται ο χρόνος της μνήμης. Η επαναστατική διαδι-κασία είναι μια στάση του χρόνου. Σταματά και τοπαρελθόν και το παρόν έως ότου αρχίσουν να υπάρ-χουν ψήγματα ελευθερίας και δικαιοσύνης. Ο επανα-στατικός αγώνας οφείλει να σταματήσει αυτό πουέρχεται και αυτό που έχει έρθει. Αυτή η άρνηση είναι ηπρώτη θετική πράξη κατά τον Marcuse. Η επαναστα-τική διαδικασία, η αταξική κοινωνία είναι μια θραύσητης ιστορίας, και όχι το τέλος της. 
-θέση XVIIa-Η σοσιαλδημοκρατία ποτισμένη από την ιδεολογία τηςπροόδου, περιμένει να έλθει η επαναστατική κατά-σταση,  εγκατεστημένη αναπαυτικά στον κενό και ομο-γενή της χρόνο. Η εκκοσμικευμένη εικόνα της είναι ένανεοκαντιανό ιδεώδες: Η αταξική κοινωνία ως απεριόρι-
στο καθήκον. Κάθε εποχή έχει επαναστατικές δυνατό-τητες. Η επαναστατική πράξη είναι μια μεσσιανικήδιακοπή της ιστορίας και ένα άλμα προς το παρελθόν.Συνενώνει το επαναστατημένο παρόν με μια λησμονη-μένη στιγμή του ξεπεσμένου παρελθόντος.
-θέση XVIII-Ο επίκαιρος χρόνος, η μεσσιανική διακοπή των συμ-βάντων, η μεσσιανική μονάδα ως μια σύντομη στιγμήπλήρους κατοχής της ιστορίας, ο μεσσιανικός χρόνοςστον οποίο είναι συγκεφαλαιωμένη όλη η Ιστορία τηςανθρωπότητας…
« Έτσι η εξέγερση των Σπαρτακιστών του Ιανουαρίου
του 1919 βλέπει, σε μια στιγμή κινδύνου, να συγκροτεί-
ται μια μοναδική συναστρία με το Jetztzeit της εξέγερσης
των σκλάβων. Αλλά αυτή η μονάδα, αυτή η σύντομη
στιγμή, είναι μια μικρογραφία ολόκληρης της ιστορίας
της ανθρωπότητας ως ιστορίας του αγώνα των καταπιε-
σμένων. Από την άλλη πλευρά ως μεσσιανική διακοπή
των συμβάντων, ως σύντομη στιγμή απελευθέρωσης,
αυτή η πράξη εξέγερσης προμηνύει την παγκόσμια ιστο-
ρία της λυτρωμένης ανθρωπότητας».45-θέση [XVIII]a-«Η συναστρία ανάμεσα σε μια παρούσα κατάσταση και

σε ένα συμβάν του παρελθόντος δημιουργεί ένα ιστορικό
γεγονός».46 Για τον Benjamin υφίσταται ένας προνομι-ούχος δεσμός ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν οοποίος δεν είναι δεσμός αιτιότητας ούτε και προόδου.
Είναι μια μυστική συμφωνία όπου λάμπει η σπίθα της
ελπίδας. Οι εξεγέρσεις ως άλλα θράυσματα του μεσσια-
νικού κόσμου προμηνύουν τη δυνατότητα της παγκό-σμιας ιστορίας. Ο Benjamin έρχεται οριστικά σε ρήξημε τον χρόνο όσο αυτός βρίσκεται ενταφιασμένος στηνέννοια της προόδου, δηλαδή το χρόνο όπως αυτός χρη-σιμοποιήθηκε στο δυτικό τελεολογικό μοντέλο. Μεβάση τον Benjamin περνάμε από ένα χρόνο αναγκαιό-τητας σε ένα χρόνο πιθανοτήτων που μετουσιώνει τηνΙστορία σε ένα  πεδίο διαρκώς ανοικτό στην εισβολήτου καινούριου.
-θέση[ΧVIII]b-Στην τελευταία θέση ο B. προσπαθεί να τονώσει τηνμαρξιστική πειθαρχία με την αναρχική αυθορμησία. Συ-νηγορεί ουσιαστικά σε μια αντίληψη της Ιστορίαςανοιχτής σε παρεμβάσεις και εκπλήξεις. Πρέπει να εί-μαστε ικανοί να αδράξουμε τη φευγαλέα στιγμή όπουη επαναστατική πράξη είναι πιθανή εδραιώνοντας μιαπραγματική σοσιαλιστική και απελευθερωτική κατά-
σταση εκτάκτου ανάγκης. Μια τέτοια εφήμερη κατά-σταση εκτάκτου ανάγκης υπήρξε η ΙσπανικήΕπανάσταση του 1936.

45Michael Löwy, σελ. 179
46Michael Löwy, σελ. 180
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ΓΙΑ τΗ ΣΥντΗρΗτΙκή ΕΠΑνάΣτΑΣΗ
ΣτΗ ΒΑϊΜάρΗ κΑΙ το ΠΑράΔοξο τοΥ
ΑντΙΔρΑΣτΙκού ΜοντΕρνΙΣΜού.

Γενικά

Ο αμερικάνος ιστορικός Jeffrey Herf στο βιβλίο του Αν-
τιδραστικός Μοντερνισμός: Κουλτούρα, τεχνολογία και
πολιτική στη Βαϊμάρη και το τρίτο Ράιχ προσπαθεί ναπεριγράψει  τις πρόδρομες ιδεολογικές συνθήκες οιοποίες γέννησαν το ναζιστικό φαινόμενο στη Γερμανία.Η περιήγηση ξεκινά από τις απαρχές του σύγχρονουγερμανικού εθνικισμού τα χρόνια μετά το τέλος τουγαλλοπρωσικού πολέμου και συνεχίζεται με μια σειράαπό διανοητές της γερμανική Δεξιάς οι οποίοι ήδη απότη δεκαετία του ΄10 αποτέλεσαν τους ιδεολογικούςπροπάτορες του Εθνικοσοσιαλισμού. Γνωστοί συλλο-γικά ως «Συντηρητική επα-
νάσταση»,  οι διανοητέςαυτοί ήταν δριμείς πολέ-μιοι της Δημοκρατίας τηςΒαϊμάρης, της συνθήκηςτων Βερσαλλιών, του πλη-θωρισμού του 1923, τηςμαζικής κοσμοπολίτικηςκουλτούρας και του πολιτι-κού φιλελευθερισμού.Μέσα από τους κόλπουςτους ξεπήδησαν διανοού-μενοι που είχαν ενεργήσυμμετοχή τόσο στη δημι-ουργία του ρεύματος του
Αντιδραστικού Μοντερνι-
σμού όσο και στην άνοδοτου Χίτλερ στην εξουσία. Ηθεωρητική  κατασκευήπου ονομάζεται Αντιδρα-στικός Μοντερνισμός είναι η  αντίληψη εκείνη η οποίαισχυρίζεται πως στη Γερμανία συντελέστηκε μια ιδιό-τυπη πρόσληψη της νεωτερικότητας η οποία συνί-

στατο στην αποδοχή της τεχνικής με παράλληλη απόρ-ριψη του ορθού λόγου47. Οι διανοητές που χαρακτηρί-στηκαν έτσι ήταν ένα μόνο κομμάτι, αλλά το πιοσημαντικό στην κατανόηση του ναζιστικού φαινομέ-νου, από το σύνολο των συντηρητικών επαναστατών.Ο εθνικοσοσιαλισμός βασίστηκε στις δυνατότητες πουπροσέφερε η τεχνολογική εξέλιξη της εποχής, απο-σπώντας τες όμως  από το πολιτισμικό πλαίσιο του φι-λελευθερισμού μέσα από το οποίο προέκυψαν. Με αυτότον τρόπο θέλησε να δώσει   στην τεχνολογία, τη γερ-
μανική ψυχή του αίματος, της κοινότητας, της φυλής και
του χώματος. Αντίστροφα η τεχνολογία με της σειράτης θα μπορούσε να δώσει στην επαπειλούμενη γερμα-νική ψυχή48), επαπειλούμενη τόσο από τον φιλελεύ-θερο κοσμοπολιτισμό της Δύσης (Amerikanismus) όσοκαι από τον εβραϊκό μπολσεβικισμό της Ανατολής, τοπολιτισμικό πρότυπο που θα οδηγούσε τη Γερμανίαστην οικοδόμηση της φυλετικής ουτοπίας που ονει-ρευόταν ο Χίτλερ

Ο Αντιδραστικός Μοντερνισμός   εκφράστηκε μέσα απόδιανοητές όπως ο Ernest Jünger, ο Werner Sombart, οCarl Schmitt, ο Oswald Spengler, o Martin Heidegger (αν 
47 Σε μια ανάλογη διαπίστωση καταλήγουν κάποιοι ¨Έλληνες ακαδημαϊκοί για να εξηγήσουν την αντίθεση των Ελλή-νων στο μνημόνιο (!): «Μήπως, ωστόσο, μια τέτοια προσέγγιση μας κρύβει το δάσος (της προοπτικής) πίσω από τα δέν-
τρα (της δυστυχίας); Και ποιο είναι εν προκειμένω το δάσος; Ίσως το ότι η χώρα μας, επειδή ουσιαστικά δεν βίωσε
φεουδαρχία και επομένως δεν έζησε την εποποιία της αστικής ανόρθωσης, δεν αφομοίωσε τα βασικότερα κεκτημένα του
αστικού πολιτισμού, στα οποία στηρίχτηκε η δυναμική και ο δυναμισμός του.»(…) «Μήπως πίσω από τις - δημιουργούς
ύφεσης και ανέχειας - κακοτεχνίες του, τις ανεπάρκειες των εμπνευστών ή εφαρμοστών του και τον πόνο που φέρνει, το
Μνημόνιο έχει και ένα θετικό; Ότι, δηλαδή, αποκαθιστά τις σχέσεις της κοινωνίας μας με τον πυρήνα του αστικού πολιτι-
σμού, την αξιοπιστία, με την οποία για λόγους ιστορικούς - που στην πορεία έγιναν λόγοι νοοτροπιακοί - είχαμε πάντα χα-
λαρές και μόνο επιδερμικές επαφές; » Δηλαδή το μνημόνιο είναι αστικός εκσυγχρονισμός. Αν δεν τον δεχτούμε όπως ηΓερμανία μας περιμένει η τύχη της Βαιμάρης…[Τρίτη άποψη] Μνημονιακός πολιτισμός. Η ελευθερία των συμβάσεων και
η αυτοδέσμευση των συμβαλλομένων, Θανάσης Διαμαντόπουλος, http://www.tanea.gr/gnomes/?aid=469225948 Οι ομοιότητες με σημερινές ιδεοληψίες της ελληνικής Δεξιάς είναι χαρακτηριστικές, βλ. άρθρο του Χρ. Γιανναρά «Αν-τίσταση στη ψυχική καταστροφή» http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathpolitics_1_04/03/2012_430995

“Η εργασία απελευθερώνει”, ανατριχιαστική η επιγραφή στην πρόσοψη του ‘Αουσβιτς.
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και αποτελεί μια μάλλον ιδιαίτερη περίπτωση) κ.α.  Οιίδιοι θεωρούσαν τους εαυτούς του πολιτιστικούς επα-ναστάτες. O Thomas Mann49 συνέλαβε την ουσία τουαντιδραστικού μοντερνισμού όταν έγραφε πως «η
πραγματικά επικίνδυνη και ιδιαίτερη πλευρά του εθνι-
κοσοσιαλισμού ήταν η μίξη μιας ρωμαλέας νεωτερικότη-
τας και μιας θετικής στάσης απέναντι στην πρόοδο, με
τα όνειρα του παρελθόντος: ένας ρομαντισμός υψηλής
τεχνολογίας».50 Πρόκειται για το (δια της σύνθεσης) ξε-πέρασμα αντιθετικών διπόλων όπως πρόοδος-αντί-δραση,παράδοση-νεωτερικότητα, κοινότητα-κοινωνία.Οι αντιδραστικοί μοντερνιστές θεωρούσαν τον αντιτε-χνολογικό παραδοσιακό εθνικισμό ως έκφραση εθνι-κής αδυναμίας. Δεν θα μπορούσε ποτέ ένα ισχυρόκράτος να είναι τεχνολογικά καθυστερημένο.O WalterBenjamin είναι από τους λίγους εκείνους στοχαστέςαπό τους οποίους δεν ξέφυγε η παραδοξότητα που χα-ρακτηρίζει το να απορρίπτεις τον ορθό λόγο και ναεναγκαλίζεσαι την τεχνολογία. Οι απόψεις του πάνωστη φασιστική αισθητική πρωτοεμφανίζονται στηνκριτική του πάνω σε μια συλλογή δοκιμίων του ErnstJünger που εξυμνούσαν τη βιωματική εμπειρία του με-τώπου (Fronterlebnis). Για τον Benjamin οι δεξιοί δια-νοούμενοι «οδηγηθήκαν στο φασισμό εν μέρει επειδή
ήλπιζαν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίλυση της πο-
λιτιστικής κρίσης της αστικής κοινωνίας. Ο φασισμός
στην Ευρώπη και ο εθνικοσοσιαλισμός στη Γερμανία

υπόσχονταν ομορφιά, αισθητική μορφή και ενότητα του
έθνους, στη θέση του υλισμού, του θετικισμού και του
άμορφου, άψυχου, χαοτικού φιλελευθερισμού».51

Οι ιδέες του Benjamin είναι εντούτοις κάποιες φορέςδιφορούμενες. Η μεγάλη του συνεισφορά παραμένειβέβαια το γεγονός πως κατανόησε έγκαιρα την επιθυ-μία των δεξιών διανοούμενων να απελευθερώσουν τηντεχνολογία από τις πολιτικές και κοινωνικές συμβάσειςτης Βαϊμάρης. Η στάση του όμως απέναντι στην ίδιατην τεχνολογία κινείται ανάμεσα στην διάλυση τηςπραγμοποίησης52 που την περιβάλλει και στη ιδέα πωςαυτή μπορεί όντως να διαθέτει τη δική της δυναμική.Στο δοκίμιό του για Το έργο τέχνης στην εποχή της ανα-
παραγωγιμότητάς του, διατείνεται το δεύτερο, ισχυρι-ζόμενος πως ο φασισμός προσπαθεί να οργανώσει τηνέκφραση των μαζών χωρίς να θίξει τις σχέσεις παρα-γωγής, καταλήγωντας έτσι σε μια ιδιότυπη αισθητικο-ποίηση της πολιτικής ζωής η οποία κορυφώνεται σεένα και μόνο σημείο: τον πόλεμο.  Χαρακτηριστική προ-αναγγελία του πολέμου είναι η αδυναμία στο να αξιο-ποιηθούν οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα σταυφιστάμενα πλαίσια παραγωγικών σχέσεων (ανεργίαέλλειψη, αγορών)· τότε ο πόλεμος εισβάλλει ως εξέ-γερση της τεχνικής. Να γίνει τέχνη και ας χαθεί ο κόσμοςλέει ο φασισμός  εξελίσσοντας το δόγμα «τέχνη για τηντέχνη», μετατοπίζοντάς το τελικά στο πεδίο του ίδιουτου πολέμου. « Η ανθρωπότητα που κάποτε ήταν κατά
τον Όμηρο θέαμα για τους θεούς του Ολύμπου, έχει γίνει
τώρα θέαμα για τον εαυτό της. Η αλλοτρίωσή της έχει
φτάσει σε τέτοιο σημείο, που την κάνει να βιώνει την
ίδια της την καταστροφή σαν απόλαυση πρώτου μεγέ-
θους. Έτσι έχουν τα πράγματα με την αισθητικοποίηση
της πολιτικής, που καλλιεργεί ο φασισμός. Ο κομμουνι-
σμός του απαντά με την πολιτικοποίηση της τέχνης».53Η Δεξιά στη Γερμανία ανατράφηκε από τη μορφή τουστρατιώτη που βγαίνει εξαγνισμένος και λυτρωμένοςαπό την κόλαση των χαρακωμάτων.Μέσα στα πλαίσια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης ανα-πτύχθηκε λοιπόν σταδιακά η αντι-δημοκρατικήεκτροπή, που ολοκληρώθηκε εν τέλει από τον Χίτλερ,μέσα από την πραγματοποίηση της συντηρητικής επα-νάστασης της Δεξιάς. Η Δεξιά απέρριπτε τον κοινοβου-λευτισμό ως αντιγερμανικό και προπαγάνδιζε τηναναγκαιότητα μιας αυταρχικής εξουσίας που θα συνέ-τριβε την Αριστερά, θα ακύρωνε τις «ταπεινωτικές»διατάξεις της Συνθήκης των Βερσαλλιών, και θα ξεσκέ-παζε τους «προδότες» οι οποίοι είχαν αποδεχτεί την ευ-θύνη της Γερμανία για την κήρυξη του πολέμου.  Η 

49Ο Thomas Mann στο έργο του «Το Μαγικό Βουνό» εξυφαίνει τη φιλοσοφική διαπάλη της εποχής του. Η Ευρώπη του μεσο-πολέμου και του πολέμου είναι μια αέναη  διαμάχη ανάμεσα στον ολοκληρωτισμό και την ελευθερία. Η αρρώστια που πλα-νάται πάνω από την Ευρώπη αποτυπώνεται στο βιβλίο.50 Jeffrey Herf, «Αντιδραστικός Μοντερνισμός: Κουλτούρα, τεχνολογία και πολιτική στη Βαϊμάρη και το τρίτο Ράιχ»51 Jeffrey Herf, σελ. 3752 Με τον όρο πραγμοποίηση της τεχνολογίας νοείται η αντίληψη πως η τεχνολογία διαθέτει μια αυτονομία σε σχέση με τιςκοινωνικές σχέσεις. Οι αντιδραστικοί μοντερνιστές έβλεπαν στην τεχνολογία χαρακτηριστικά παρμένα από την αισθητικήκαι τη φιλοσοφία αλλά όχι από την κοινωνία. 53 Walter Benjamin, Δοκίμια για την τέχνη, σ.38
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διάλυση του κοινοβουλίου ήταν μια πράξη εθνικήςαπολύτρωσης, πολιτικής χειραφέτησης, οικονομικήςανάκαμψης και τεχνολογικής προόδου. Οι αντιδραστι-κοί μοντερνιστές θεωρούσαν «την καταστροφή της δη-
μοκρατίας ως αναγέννηση του έθνους και αποφασιστικό
βήμα προς τα εμπρός».54 Οι ιδεολόγοι της Δεξιάς θεω-ρούσαν το ορθολογιστικό πνεύμα και την αστική ζωήμια θηλυπρεπή φαντασίωση και προέκριναν την κοινό-τητα του Αίματος (Blutgeimeinschaft), η οποία ήτανγερμανική αρετή,  έναντι της κοινότητας του πνεύμα-τος (Geistmeinschaft) που χαρακτήριζε όλους εκείνους(θεσμούς και ιδέες) που περιφρονούσαν· Αγγλία, Γαλ-λία, δημοκρατία, κοινοβούλιο, Βαϊμάρη, οικονομικό καιπολιτικό φιλελευθερισμό, μαρξιστικό σοσιαλισμό, χρη-ματιστικό μη παραγωγικό κεφάλαιο, Εβραίοι κτλ. Τοαίμα, η φυλή, το χώμα ως συνεκτικά στοιχεία της νέαςκοινότητας η οποία μετεξελίχθηκε στο φυλετικό ναζι-στικό εφιάλτη, ήταν για τους δεξιούς διανοούμενουςεκτός της επικράτειας του ορθολογισμού, εκτός τηςόποιας δικαίωσης μπορούσε να προκύψει μέσω τηςδιάνοιας. Στον αντίποδα έθεταν μια φιλοσοφία τηςζωής (Lebensphilosophie) προικίζοντας την εμπειρίακαι τη ζωή με μια πολιτική στάση πέραν πάσης ορθο-λογικής δικαίωσης.Οι αιτίες με τις οποίες συνδέεται η «συντηρητική επα-νάσταση» (Konservative Revolution) μόνο περιληπτικάμπορούν να αναφερθούν εδώ. Η γερμανική αυτοκρα-τορία  η οποία ιδρύεται το 1871   δεν έχει καμία σύν-δεση με τις φιλελεύθερες παραδόσεις του 16ου-18ουαιώνα  οι οποίες ήταν καθοριστικές για τα άλλα ευρω-παϊκά κράτη.  Η σύνδεση μεταξύ έθνους και κράτουςδεν γίνεται δια μέσου του Διαφωτισμού αλλά, μέσωενός φυλετικού (βιολογικού) εθνικισμού. «Γερμανός δεν
είναι όποιος διαθέτει την ανάλογη υπηκοότητα αλλά
μόνον εκείνος που είναι “εξ αίματος γερμανός” και όχι,
για παράδειγμα, Εβραίος».55 Η αστική δημοκρατία αργείνα έρθει και όταν αυτό γίνεται συνδέεται φέρει τοβάρος της γερμανικής ήττας στον Α’ παγκόσμιο πόλεμο.

Για πολλούς στρατιώτες η επιστροφή στο σπίτι μετάτο τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου  συνιστά ένα σοκ.Για αυτούς η έκρηξη του πολέμου ήταν μια λύση για τακαθημερινά προβλήματα μιας βαρετής αστικής ζωής,μια ευκαιρία να ξεφύγει κανείς από τα «φέρετρα τηςαρρενωπότητας»(σχολείο, γραφείο κτλ). 56 Η εικόναπου ανέπτυξαν για το έθνος εκκινά από την κοινότηταπου βίωσαν στα χαρακώματα. «Έπρεπε να χάσουμε ένα
πόλεμο για να κερδίσουμε το έθνος»· αυτό το έθνος δο-μήθηκε στα στρατιωτικά σώματα εθελοντών (Freiko-rps) μετά τον πόλεμο, ενάντια στους κομμουνιστές στηβαλτική, και στους εργάτες του Ρουρ. Οι πολεμικέςαξίες βρήκαν συνέχεια στην αντιπαράθεση με το καθε-στώς της Βαϊμάρης. Συνοπτικά ο ιδεολογικός προσανατολισμός της συντη-
ρητικής επανάστασης θα μπορούσε να δομηθεί γύρωαπό τους εξής άξονες:Πρώτον,  η συντηρητική επανασταση ήταν ένας γερμα-νικός εθνικισμός, κεντρικό αντιθετικό δίπολο τουοποίου υπήρξε  αυτό της γερμανικής Kultur57 και τηςξενόφερτης δυτικής Zivilisation. Η Kultur εκφράζει τηνκοινότητα αίματος, φυλής και πολιτιστικής παράδοσηςενώ η  Zivilisation58 συνοψίζει την απειλή τουAmerikanismus, τον φιλελευθερισμό, το εμπόριο, τονυλισμό, το κοινοβούλιο με τα κόμματα και τέλος τηνίδια την Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Η Γερμανία όφειλενα αποτελέσει μέσα από τη σύζευξη πολιτισμού-έθνουςμια ξεχωριστή πολιτική οντότητα ανάμεσα στην Ανα-τολή και τη Δύση.Δεύτερον, η συντηρητική επανάσταση φύτεψε τοσπόρο του αντισημιτισμού  ταυτίζοντας τους Εβραίουςμε το πνεύμα της άψυχης εμπορευματικής δραστηριό-τητας που υπέσκαπτε το έδαφος της ανάπτυξης μιαςυγιούς γερμανικής εθνικής παραγωγής. 

54Jeffrey Herf, σελ. 2455 Gustav Auernheimer, Σοσιαλδημοκρατία, εθνικοσοσιαλισμός, κριτική θεωρία, Δοκίμια για τη σύγχρονη ιστορία της Γερ-μανίας, σ. 9456«Eγκαταλείψαμε μέσα στις λίγες εβδομάδες εκπαίδευσης τις αίθουσες διαλέξεων, τα σχολικά θρανία και τον πάγκο της δου-
λειάς όλοι ένα μεγάλο και ενθουσιασμένο σώμα. Ανδρωθήκαμε σ’ ένα κλίμα ασφάλειας και σε όλους μας φώλιαζε ο πόθος για
το ασυνήθιστο, για τον μεγάλο κίνδυνο. Και τότε ο πόλεμος μας μάγεψ., όπως το μεθύσι. Τραβήξαμε σε μια βροχή από άνθη,
μεθυσμένοι από τα τριαντάφυλλα και το αίμα. Ο πόλεμος έπρεπε άλλωστε να μaς φέρει κάτι μεγάλο, το ισχυρό , το πανηγυ-
ρικό. Μας φάνηκε ως ανδρικό κατόρθωμα, μια εύθυμη μάχη σκοπευτών σε ανθισμένα, ποτισμένα με αίμα λιβάδια. Δεν υπάρ-
χει πιο ωραίος θάνατος σε αυτό τον κόσμο… Αχ, αρκεί μόνο να μην μείνουμε στο σπίτι, αρκεί μόνο να μπορούμε να πάρουμε
μέρος!» Αυτά γραφεί ο Ernst Junger στο έργο του Στις καταιγίδες από ατσάλι (In Stahlgewittern, 1920).57 Με τον όρο Kultur εννοείται το σύνολο των πνευματικών επιτευγμάτων ενώ ως Zivilisation θεωρείται η υλική-τεχνικήδιάσταση του πολιτισμού.58 Η ομοιότητα με τις καθ’ ημάς τερατολογίες της ελληνικής δεξιάς περί «θολοκολτούρας», κοσμοπολιτισμού, αριστερήςμεταπολίτευσης, διεφθαρμένων πολιτικών, άπληστου τοκογλυφικού κεφαλαίου είναι χαρακτηριστική.
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Τρίτον,    οι δεξιοί διανοούμενοι υποστήριζαν την κοι-νότητα(Gemeinschaft)  ως φορέα του ενωμένου γερμα-νικού έθνους σε αντίθεση με τη διχαστικήκατακερματισμένη κοινωνία (Gesselschaft) των διχα-στικών κοινωνικών τάξεων και του συμβιβαστικούκοινοβουλίου. Το ναζιστικό όραμα της λαϊκής κοινότη-
τας (Volksgemeinschaft) αποτέλεσε μια διττή επίθεσητόσο στο φιλελεύθερο ιδανικό των ατομικών δικαιω-μάτων όσο και στη σοσιαλιστική θέση ότι η ταξική κα-πιταλιστική διαστρωμάτωση κλείνει το δρόμο προς τηναυθεντική κοινότητα της αταξικής κοινωνίας.Τέταρτον,  η συντηρητική επανάσταση διεκδικούσε τηνπρωτοκαθεδρία της πολι-τικής μέσα από μια εθνικήεπανάσταση η οποία θασηματοδοτούσε το τέλοςτης οικονομικής κυριαρ-χίας πάνω στην πολιτικήόχι όμως μέσω της κομμου-νιστικής επανάστασηςαλλά μέσω της απεριόρι-στης κυριαρχίας του κρά-τους πάνω στην κοινωνία.Πέμπτον, η συντηρητικήεπανάσταση πρέσβευε τηνιδέα ενός γερμανικού ήεθνικού σοσιαλισμού  οοποίος συνίστατο στηνπλήρη αποφιλελευθεροποίηση του μαρξιστικού σοσια-λισμού. Ο σοσιαλισμός υποστήριζε ο Oswald Spengler
«έπρεπε να γίνει συμβατός με τις αντιφιλελεύθερες, αυ-
ταρχικές παραδόσεις του γερμανικού εθνικισμού».58 Δενήταν όλοι οι συντηρητικοί επαναστάτες αντιδραστικοίμοντερνιστές. Πολλοί απέρριπταν συνολικά την ορθο-λογικότητα του διαφωτισμού συμπεριλαμβάνονταςστο κατηγορητήριο και την τεχνολογία. Από όλα όμωςτα πολιτιστικά ρεύματα της Βαϊμάρης ο αντιδραστικόςμοντερνισμός ήταν το μόνο που συνδύαζε τον ανορθο-λογισμό με τον ενθουσιασμό για την τεχνολογία.  Μπο-ρεί πολλοί διανοητές να μην προσχωρήσαν στοναζιστικό κόμμα ή άλλοι να το έκαναν για ένα μικρόχρονικό διάστημα (Schmitt, Haidegger), αλλά είναι

αναντίρρητο γεγονός πως ο Χίτλερ επιχείρησε να πραγ-ματοποιήσει την πολιτιστική επανάσταση που αυτοίεπαγγέλονταν. 
ο αντιδραστικός μοντερνισμός
στο 3ο ράιχ.Η αντιδραστική μοντερνιστική παράδοση συνέχισε ναείναι παρούσα στα χρόνια που ακολούθησαν την κατά-ληψη της εξουσίας από τους ναζί.  Στο επίκεντρο τωνναζιστικών απόψεων επί της τεχνολογίας βρισκόταν ηφυλετική πάλη ανάμεσα στον Άριο και τον Εβραίο, ανά-μεσα στο αίμα και το χρυσό.  Στα έργα του ο GottfriedFeder  - μηχανικός καιτελικός διαιτητής ορι-σμένος από τον Χίτ-λερ, στη διαμάχη γύρωαπό τη διατύπωσητων είκοσι πέντε ση-μείων του προγράμμα-τος του κόμματος-καλεί τους λαούς όλωντων εθνών να ενω-θούν ενάντια στηνεξουσία του διεθνούςχρηματιστικού κεφα-λαίου, προβάλλονταςμια αντικαπιταλιστικήρητορεία που άφηνεανέπαφες τις υφιστά-μενες σχέσεις ιδιοκτησίας.  Ο Feder επέμενε πως οΕβραίος είχε παραμείνει ξένος προς την παραγωγικήεργασία και ήταν φορέας ενός παρασιτικού πνεύματος.
«Το δημιουργικό κεφάλαιο ήταν μια πηγή ωφέλειας, απα-
σχόλησης και τεχνολογικής προόδου60 , ενώ το παρασι-
τικό κεφάλαιο απομυζούσε τους εθνικούς πόρους προς
όφελος ελάχιστων διεθνών χρηματιστών».61 O PeterSchwerber επίσης μηχανικός62 εκδίδει το 1930 έναφυλλάδιο με τίτλο Εθνικοσοσιαλισμός και τεχνολογία.Εκεί επαναλαμβάνει επίμονα πως ο ρατσισμός αποτε-λούσε τη λογική κατάληξη της γερμανικής συμφιλίω-σης με την τεχνολογία.  Ενώ οι Εβραίοι κατέστρεφαντη τεχνολογία, η βόρεια φυλή εναρμονιζόταν μαζί τηςκατά τρόπο ιδεώδη.  

60 Αυτούσια επιχειρηματολογία αναπαράγει η Χρυσή Αυγή: «(…) Η συγκυβέρνηση του μνημονίου και της προδοσίας εμ-παίζει τον ελληνικό λαό δηλώνοντας ότι η αφαίμαξή του είναι απαραίτητη για την… σωτηρία της πατρίδας. Στην πραγμα-τικότητα όμως δε σώζεται η Πατρίδα, αλλά το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα αντεθνικά και αντιλαϊκά μέτραπου μας επιβάλουν οι δανειστές και αποδέχονται οι εγχώριοι τοποτηρητές τους δεν στοχεύουν στη σωτηρία, αλλά στο ξε-πούλημα της Ελλάδος. Με την εφαρμογή τους αντιμετωπίζουμε άμεσα δύο τρομακτικές συνέπειες: 1) την οριστική αφαί-μαξη του εθνικού μας πλούτου, με το ενδιαφέρον των τοκογλύφων να επικεντρώνεται στα επιβεβαιωμένα κοιτάσματαπετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας (…)»http://xryshaygh.wordpress.com/theseis/61 Jeffrey Herf, σελ. 23162 Για τη σχέση των μηχανικών με τον αντιδραστικό μοντερνισμό ο Herf αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο όπου συνδέει τηνσυμβολή τους στην άνοδο του ναζισμού με την εμπλοκή τους στο χώρο της ιδεολογίας. Υποστηρίζει πως η απόπειρα τωνμηχανικών να μιλήσουν για τον κόσμο είχε καταστροφικές συνέπειες. Τις ίδιες συνέπειες είχε αντίστοιχα και η απόπειρατων πολιτικών/φιλοσόφων/κοινωνιολόγων να μιλήσουν για την τεχνολογία.
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Στο επίκεντρο της ναζιστικής Γερμανίας ασφαλώςέστεκε η μορφή του Χίτλερ.  Για τον αρχηγό του 3ου Ράιχαποφασιστικό στοιχείο της ζωής παρέμενε η βούλησηγια εξουσία Αν η ζωή ήταν μια πάλη που επικρατούσεο ισχυρότερος τότε η ήττα ταίριαζε μόνο στα τεχνολο-γικά ανίσχυρα έθνη. Στο Mein Kampf (Ο Αγών μου) ορί-ζει την άρια κουλτούρα ως σύνθεση του “ελληνικού”πνεύματος με τη γερμανική τεχνολογία και ενισχύει τοναπόλυτο διαχωρισμό του χρηματιστικού κεφαλαίουαπό τη διεθνή οικονομία. Ο Χίτλερ μετέτρεψε την πολι-τιστική επανάσταση που ο Werner Sombart επικέν-τρωνε στο εβραϊκό πνεύμα, σε μια βιολογική εξέγερση.Ο ίδιος δεν έγραψε πολλά για τεχνολογικά θέματα παρ’όλα αυτά ήταν από τους πρώτους πολιτικούς αρχηγούςπου χρησιμοποίησαν τόσο πολύ τεχνολογικά επιτεύγ-ματα όπως το ραδιόφωνο και το αεροπλάνο. O JosefGoebbels αντίθετα ασχολήθηκε πολύ με το θέμα της τε-χνολογίας. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως «κύριο μέ-
λημα του εθνικοσοσιαλισμού είναι να γεμίσει την
τεχνολογία εσωτερικά με ψυχή, να τη πειθαρχήσει και
να τη θέσει στην υπηρεσία του λαού και του πολιτιστι-
κού του επιπέδου». (Josef Goebbels, ομιλία στα εγκαίνιατης έκθεσης αυτοκινήτου του Βερολίνου  7 Φεβρουα-ρίου 1939). Εν τέλει η οριστική τεχνολογική υπεροχήπου ονειρευόταν ο Χίτλερ για λογαριασμό του γερμα-νικού έθνους δεν ήρθε ποτέ. Ο αριθμός των ευρεσιτε-χνιών έπεσε στα χρόνια της εξουσία των ναζί στο μισό,ο αριθμοί των φοιτητών επίσης (σε αντίθεση με τηνΕΣΣΔ)ενώ η τεχνική καθυ-στέρηση σε τομείς του πολέ-μου όπως τα ραντάρ, οιεπικοινωνίες, η αεράμυναέγινε καταφανής στον 2οΠαγκόσμιο πόλεμο.  Ουσια-στικά το σημείο τομής στηναποτυχία των ναζί να διεκπε-ραιώσουν τους πολιτικούςτους στόχους είναι η αδυνα-μία τους να τους προσαρμό-σουν στα τεχνικά δεδομένα.Δίνοντας τελικά βάρος στηνπολιτικοιδεολογική εκπαί-δευση και όχι τόσο στην τε-χνική κατάρτιση, βάρυναν τιςδυνατότητες να δουν καθαράτο τέλος τους, που πλησίαζε.Η ίδια η απόρριψη του δια-φωτισμού έγινε εμπόδιο στην καινοτομία καθώς καιστην προσαρμογή των τεχνικών δυνατοτήτων σταστρατηγικά δεδομένα.

ΣυμπερασματικάΟ αντιδραστικός μοντερνισμός ήταν μια γερμανικήαπάντηση σε ένα καθολικό δίλλημα απέναντι στοοποίο βρέθηκαν οι κοινωνίες που βίωναν τις συνέπειεςτης βιομηχανικής και Γαλλικής επανάστασης. «Πώςμπορούν να συμφιλιωθούν οι εθνικές παραδόσεις με τησύγχρονη κουλτούρα, τη σύγχρονη τεχνολογία και τουςσύγχρονους πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς»; Ησυμφιλίωση μεταξύ τεχνικής και ανορθολογισμού δενείναι γενικά σύμφυτη με τη νεωτερικότητα, τον καπι-ταλισμό και το Διαφωτισμό αλλά αποτελεί μια αυταρ-χική, αντι-φιλελεύθερη και μη-διαφωτισμένη εθνικήτους παραλλαγή. Η εφαρμογή στην πράξη της ναζιστι-κής ιδεολογίας και η βιομηχανική πρόοδος αλληλοενι-σχύονταν μέχρι που η πρώτη οδήγησε στηναυτοκαταστροφή της Γερμανική κοινωνίας.63 Οι συμ-φιλιώσεις του αντιδραστικού μοντερνισμού ήρθαν αν-τιμέτωπες με τα όρια που έθετε η απόρριψη τουΔιαφωτισμού. Ο αντιδραστικός μοντερνισμός δίδασκετην παραμέληση της στρατηγικής προς όφελος της ιδε-ολογίας. Οι αντιδραστικοί μοντερνιστές έβγαλαν τηντεχνολογία από τη γλώσσα του διαφωτισμού και τηντοποθέτησαν στη γλώσσα της  Kultur. Υποστήριξανπως η τεχνολογία μπορεί να περιγραφεί στη διάλεκτοτης αυθεντικότητας, δηλαδή με συνθήματα που εξυ-μνούν την αμεσότητα, την εμπειρία, το εγώ, τη ψυχή,το αίσθημα, το αίμα, τη διάρκεια, τη βούληση, το ένστι-

κτο, τη φυλή και όχι με αυτά που οι ίδιοι έβλεπαν σανάψυχες αφαιρέσεις τη διάνοια, την ανάλυση, τοπνεύμα, τις εννοιες, το χρήμα και τους Εβραιους.  
63 Βλέπε σχετικά τη συγκλονιστική ταινία του Ρομπέρτο Ροσελίνι «Γερμανία, ώρα μηδέν», γυρισμένη το 1947, στο χαρακτη-ριστικό μοτίβο του νεορεαλισμού. Η κάμερα του ιταλού σκηνοθέτη κινείται ανάμεσα στα ερείπια του ισοπεδωμένου Βερο-λίνου ανατέμνοντας τις κατεστραμμένες ζωές όσων «σώθηκαν» από το χιτλερικό εφιάλτη.
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ΕθνΙκοΣοΣΙΑΛΙΣΜόΣ κΑΙ κρΙτΙκή θΕ-
ωρίΑ.

«Η ιδέα του χαρισματικού, αυταρχικού αρχηγού είναι ήδη
προσχηματισμένη μέσα στη φιλελευθεριστική εξύμνηση
του μεγαλοφυούς οικονομικού αρχηγού, του γεννημένου
ηγέτη».64

(Herbert Marcuse)
Ο Herbert Marcuse στο δοκίμιό του Η πάλη ενάντια στο
φιλελευθερισμό στην ολοκληρωτική αντίληψη για το
κράτος (1934) αναπτύσσει την προβληματική του σχε-τικά με την, κατά τη γνώμη του, ουσιαστική συμφωνίαμεταξύ φασισμού και φιλελευθερισμού.   Η ανάλυσήτου αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Το οικονομικό καιτο ιδεολογικό. Ας δούμε συνοπτικά την προβληματικήτου όπως αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο δοκίμιο.Όσον αφορά στην οικονομική σφαίρα, το στοιχείο πουκατά τη γνώμη του  είναι κοινό και στους δύο είναι η
ιερότητα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Το απαραβίαστοτων καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, της κατοχήςδηλαδή των υλικών μέσων παραγωγής από τον ιδιώτηεπιχειρηματία, καθιστά τη μετάβαση από το φιλελευ-θερισμό στο φασισμό μια συνέχεια και όχι μια ρήξη.  Σεπεριόδους οικονομικής κρίσης, όταν δηλαδή κομμάτιατου κεφαλαίου κινδυνεύουν με απαξίωση, ο φιλελευ-θερισμός επεμβαίνει μέσω του κρατικού μηχανισμού,γεγονός που συνιστά για τον ίδιο μια εκτροπή από τηνθεμελιώδη πίστη του στη βλαπτικότητα της κρατικήςπαρέμβασης στην ελεύθερη αγορά65. Ο κρατικός πα-ρεμβατισμός συνδυάζεται με την όξυνση της αυταρχι-κότητας και τον ολοκληρωτικό χαρακτήρα τουκράτους. Το γεγονός αυτό συνιστά την οριστική κατα-φυγή του φιλελευθερισμού στην επικράτεια της ανορ-θολογικότητας. «(…)Ο προικισμένος οικονομικός ηγέτης
του φιλελευθερισμού, αυτός που σώζει την οικονομία σε
στιγμές κρίσης, είναι, (για τον Μαρκούζε), μια ανορθο-
λογική προεικόνηση του χαρισματικού, αυταρχικού αρ-
χηγού (Führer) του φασισμού».66 Ο ολοκληρωτισμόςονομάζει φιλελευθερισμό συλλήβδην όλες εκείνες τιςιδέες και αντιλήψεις που πολεμά.  Τι εννοεί όμως αυτήη θεωρία σαν φιλελευθερισμό; Είναι οι ιδέες του 1789,

ο ειρηνισμός, ο εγωιστικός ατομικισμός, η θυσία τουέθνους και του κράτους στις κοινωνικές και ταξικέςσυγκρούσεις, τα κόμματα, η υπερτροφία της οικονο-μίας, ο υλισμός. Όμως o Marcuse ισχυρίζεται πως σταχαρακτηριστικά αυτά   δεν βρίσκουμε το πραγματικόπεριεχόμενο του φιλελευθερισμού και ότι ο φασισμόςαποκρύπτει αυτό το γεγονός. Η απόκρυψη αυτή εκ μέ-ρους του φανερώνει το πραγματικό μέτωπο της μάχης.Ο ολοκληρωτισμός αποφεύγει να συγκρουστεί με τηνοικονομική/κοινωνική δομή του φιλελευθερισμού, τονιδιωτικό επιχειρηματία, το μεμονωμένο οικονομικόυποκείμενο, κτλ. Οι βασικές απαιτήσεις του φιλελευθε-ρισμού εντέλει δεν πραγματώθηκαν ποτέ αληθινά:ανάλογα με την κοινωνική κατάσταση χαλιναγωγούν-ταν ή εγκαταλείπονταν εντελώς. Ο λόγος που ο φασι-σμός ανάγει τον πόλεμο με το φιλελευθερισμό σεπόλεμο κοσμοθεωριών, είναι το γεγονός πως αφήνειάθικτη την (κοινή) κοινωνική οργάνωση που έχει με τοφιλελευθερισμό: την ίδια την οργάνωση των παραγω-γικών σχέσεων. Οι αιτιάσεις του περιορίζονται μόνο σεέναν τύπο αστού αυτόν του μικρού και τιποτένιου εμ-πόρου.67

64 Herbert Marcuse, «Η πάλη ενάντια στον φιλελευθερισμό στην ολοκληρωτική αντίληψη για το κράτος», Αρνήσεις, σελ.3465Ασφαλώς το ίδιο πράγμα γίνεται και σήμερα. Η κρίση μεταβλήθηκε από χρηματοπιστωτική σε δημοσιονομική αφού τακράτη προσφέρθηκαν να διαθέσουν στα καταρρέοντα πιστωτικά ιδρύματα δεκάδες δις.66 Ζήσης Σαρίκας στην Εισαγωγή του Αρνήσεις, Herbert Marcuse, σελ.1467 Τα σημερινά βέλη της ακροδεξιάς στρέφονται στο διεθνές τοκογλυφικό, παρασιτικό  κεφάλαιο και στην ασυδοσία τωναγορών.

Κάθε ομοιότητα με τα καθ’ήμάς...

...είναι εκ του πονηρού
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Στο ιδεολογικό επίπεδο68 τα βασικά στοιχεία που ανα-δεικνύει ο Marcuse είναι λίγο-πολύ γνωστά. Η ηρωικο-
ποίηση του ανθρώπου, δηλαδή η αναφορά σε ένααντι-αστικό τύπο ανθρώπου,  δεμένο με τις δυνάμειςτου αίματος και τη γης ενάντια στο πνεύμα του μαγα-ζάτορα και του εμπόρου, και   η φιλοσοφία της ζωής(lebensphilosophie) που διαβλέπει τη ζωή ως δεδομένοπέρα από κάθε αιτιολόγηση ή εξήγηση, είναι στοιχείατου νέου ολοκληρωτισμού.  Ο φιλελευθερισμός υιοθε-τεί μια νατουραλιστική οπτική αναφερόμενος στον«φυσικό» τρόπο με τον οποίο ο καπιταλισμός οργανώ-νει τις κοινωνικές σχέσεις. Η κοινωνική αρμονία πουευαγγελίζεται στηρίζεται στην πεποίθηση της ύπαρξηςενός επιστημονικού και καθολικού τρόπου ορθολογι-στικής κοινωνικής οργάνωσης που θα προκύψει απότην αυτορρύθμιση των αντικρουόμενων συμφερόντωνμέσα στην επικράτεια της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, δίκηνφυσικού νόμου. Ο φιλελευθερισμός «βλέπει» πίσω απότους καπιταλιστικές σχέσεις, «φυσικούς νόμους».Αυτοί οι νόμοι πρέπει να εφαρμοστούν στην κοινωνία.Στο φιλελευθερισμό αυτοί οι νόμοι έχουν ως επίκεντροτον άνθρωπο, ενώ στο ναζισμό είναι ο λαός που θεω-ρείται ως φυσικό δεδομένο και προϊόν του ιστορικούγίγνεσθαι. Ο φασισμός δανείζεται αυτή τη νατουραλι-στική προσέγγιση του φιλελευθερισμού για να περι-γράψει το λαό. Ο λαός έχει στο φασισμό όλες τιςιδιότητες της φύσης, με τον τρόπο που  στον καπιταλι-σμό αυτές οι ιδιότητες ενυπάρχουν στις κοινωνικέςσχέσεις που καθιερώνει. Με άλλα λόγια υπάρχει ένα φιλελευθεριστικός και έναςαντι-φιλελευθεριστικός νατουραλισμός: «ο φιλελευθε-
ριστικός νατουραλισμός είναι μέρος ενός ουσιαστικά ορ-
θολογικού συστήματος σκέψης,ο αντι-φιλελευθεριστικός
ενός ανορθολογικού συστήματος σκέψης».69 Ανορθολο-γικός νατουραλισμός, είναι η ερμηνεία της ιστορικήςκαι κοινωνικής διαδικασίας ως μιας φυσικής-οργανι-κής διαδικασίας που μας πηγαίνει πέρα από τις πραγ-ματικές κινητήριες δυνάμεις της ιστορίας, στη σφαίρατης αιώνιας και αμετάβλητης φύσης. Αυτή λειτουργεί

ως πραγματικός αντίπαλος της υπεύθυνης, αυτόνομης,ορθολογικής ύπαρξης. Αυτή η φύση αντιτίθεται σεαυτό που ζητά μια λογική δικαιολόγηση, όπως έχει ήδηαναφερθεί αναφορικά με τους δεξιούς διανοούμενουςτης Βαϊμάρης. Το Αίμα και το Χώμα είναι οριστικά εκτόςορθολογικής επικράτειας. Στην καρδιά του ολοκληρω-τισμού βρίσκεται  «η φύση, ως το πρωταρχικό, (που)
είναι ταυτόχρονα το φυσικό, το γνήσιο, το υγιές, το πο-
λύτιμο και το ιερό».70 Ο ανορθολογισμός ξεκινά αποκο-πτόμενος εξαρχής από τα βασικά στοιχεία του Λόγου.Το Αίμα, η Φυλή είναι εκτός της επικράτειάς του, μεαποτέλεσμα να παραμένει αιτιατά, οργανικά και λει-τουργικά εξαρτημένος από αυτά. Αντίστοιχα, ο ορθο-λογισμός όπως παρουσιάζεται από το φιλελευθερισμό,ως δομούσα κοινωνική πρακτική, αποκόπτεται απότην κοινωνία στο τελικό στάδιο στο οποίο καθορίζον-ται οι (οικονομικοί) σκοποί. Υποτίθεται δηλαδή πωςαπώτερος στόχος του καπιταλισμού είναι η κοινωνικήαρμονία μέσα από την εναρμόνιση του ιδιωτικού καιτου γενικού συμφέροντος. Πώς όμως να γίνει κάτι τέ-τοιο; «Η αληθοφάνεια του φιλελευθεριστικού ορθολογι-
σμού παύει να υπάρχει ακριβώς τη στιγμή που γίνεται
εντελώς απίθανη η γενική αρμονία χάρη στην ενδυνά-
μωση των κοινωνικών συγκρούσεων και των οικονομι-
κών κρίσεων».71 Σε αυτό το σημείο η φιλελευθερίστικηιδεολογία πρέπει να πιαστεί από ανορθολογικές ιδεο-λογίες. Ο ίδιος λοιπόν ο φιλελευθερισμός γεννά το ολο-κληρωτικό-αυταρχικό κράτος που είναι μια δική τουολοκλήρωση σε ένα πιο προωθημένο στάδιο  ανάπτυ-ξης.Η βαθειά αυτή σύμπτωση ολοκληρωτισμού-φιλελευ-θερισμού  και η κοινωνική οργάνωση που συνεπάγεταιτο ολοκληρωτικό κράτος κατανοούνται αν περιγρα-φούν οι τρεις βασικές συνιστάμενες αυτή της νέας κοι-νωνικής οργάνωσης: ο ουνιβερσαλισμός, ο
νατουραλισμός και ο υπαρξισμός. Ο νέος ολοκληρωτι-σμός υπόσχεται την προτεραιότητα του όλου έναντιτου ατόμου.  Μια νέα ενότητα όχι μέσω της κατάργη

68 Συμπληρωματικά μόνο αναφέρουμε πως: ο Marcuse αναφέρει επίσης την αντι-αισθησιακή αστική ηθική η οποία ενυπάρχειπαράλληλα με τη επίσης αστική αισθησιακή αστική και βάζει το καθήκον και την πίστη πάνω από την ηδονή. Αυτή η ιδεο-λογική αστική αντίληψη για τον έρωτα είναι κοινή στο φιλελευθερισμό και τον φασισμό. Η μόνη διαφορά μεταξύ φασισμούκαι φιλελευθερισμού που διαβλέπει ο Marcuse είναι στο ρόλο που επιφυλάσσουν σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί καταφατικό
χαρακτήρα της κουλτούρας. Στην αστική κοινωνία υπάρχει διάκριση μεταξύ της κουλτούρας (πνευματική διάσταση) και τουπολιτισμού (υλική διάσταση).  Ο πολιτισμός είναι  το βασίλειο της αναγκαιότητας ποτισμένος από το άγχος μιας αβέβαιηςύπαρξης. Η κουλτούρα (τέχνη, φιλοσοφία κτλ)  αναπαριστά τη διέξοδο σε έναν άλλο κόσμο απαλλαγμένο από το άλγος τηςκαθημερινής επιβίωσης. Επιτελεί έτσι διπλό ρόλο.   Έναν κριτικό που μιλά για τις αδικίες αυτής της κοινωνίας και έναν κα-
ταφατικό με την έννοια πως αποτελεί ένα προσωπικό καταφύγιο του καθενός, ένα χώρο ελευθερίας και ψυχικής αξιοπρέ-πειας.Στο φασισμό η εσωτερίκευση αυτή δίνει τη θέση της σε μια εξωτερίκευση μέσω της ένταξης του ατόμου σε μιακοινότητα: τη φυλή, το λαό, το αίμα, το χώμα.69 Herbert Marcuse, σελ.2970 Herbert Marcuse, σελ.2271 Herbert Marcuse, σελ.34
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σης των κοινωνικών τάξεων  αλλά μέσω της ενότηταςτου λαού που υψώνεται πάνω από τις κοινωνικές/τα-ξικές συγκρούσεις. Ο λαός είναι το πρωταρχικό «φυ-σικό», δεδομένο× δεν είναι δημιούργημα του ανθρώπουαλλά αναπαριστά μια γνήσια και αιώνια πραγματικό-τητα θελημένη από το θεό.  Αυτή η φυσική νατουραλι-στική προσέγγιση της  κοινωνικής οργάνωσης πουυποτάσσεται τελικά στο λαό υποκρύπτει, όπως έχουμεξαναδεί, την «φυσική» τάξη που αντιπροσωπεύει οίδιος ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής.  Η ιστορίααπό-ιστορικοποιείται, οι επαναστάσεις νοούνται ωςδιαταράξεις των φυσικών νόμων, το κοινό πεπρωμένοτου λαού κυριαρχεί. Αλλά αυτό το πεπρωμένο δεν είναιτελικά κοινό για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Η κοινό-τητα της μοίρας είναι σε βάρος των κατώτερων τάξεωνπου βιώνουν πολύ διαφορετικά τις συνέπειες π.χ μιαςοικονομικής κρίσης.  «Διαιωνίζονται δηλαδή καθορισμέ-
νες κοινωνικές σχέσεις ως φυσικές για να διατηρείται η
κατεστημένη τάξη…».72 Έτσι η φτώχεια, ο πόλεμος καιτα άλλα δεινά καθαγιάζονται ως φυσικά φαινόμενα καιο ηρωικός λαϊκός ρεαλισμός απευθύνεται στον ηρωι-σμό της φτώχειας, την θυσία, την πειθαρχία, για να ξε-περάσει τον σκόπελο που η ίδια η υλικήπραγματικότητα δημιουργεί. Τελικά η επίθεση είναι διπλή. Απαιτεί μια ριζική υποτί-μηση απέναντι στην υλική σφαίραύπαρξης και μια επαναθεμελίωσητου ιδεαλισμού σε αντίθεση με τονγερμανικό ορθολογικό ιδεαλισμό.Η επίθεση γίνεται στο όνομα τουνέου ηρωικού ανθρώπου που δε ζειαπό τον πνευματικό πολιτισμόαλλά από τη δράση.  Τελικά ο ηρωι-σμός, το ήθος της φτώχειας, είναιτο βάθρο αυτής της πολιτικής: «νο-
μίζουμε… ότι η μείωση του επιπέδου
ζωής είναι αναπόφευκτη, και πι-
στεύουμε ότι η πιο επείγουσα σκέψη
είναι το πώς θα δούμε αυτό το φαι-
νόμενο και πως θα αντιδράσουμε σε
αυτό».73 (Der Deutsche Student,1933) Ο λαϊκός αυτός ρεαλισμός καταπίπτει σταέσχατα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και θα φτάσειμέχρι την πλήρη θυσία που θα λάβει μέρος λίγα χρόνιααργότερα στα πεδία μαχών του 2ου Παγκοσμίου Πολέ-μου.  Πως δικαιολογείται τελικά αυτή η θυσία; Κατάτον Marcuse ούτε λογικά, αφού  δεν διαφαίνεται καμίαπιθανότητα επίγειας σωτηρίας, μα ούτε και δια της πί-στης αφού ούτε υπεργηινη σωτηρία υπόσχεται ο νέοςολοκληρωτισμός. Η ερμηνεία δίνεται στη βάση μιαςυπαρξιακής οντολογικής κατάστασης εξαιρουμένης

από πάσα δικαιολόγηση.  Ο υπαρξισμός στην πολιτικήτου μορφή γίνεται η θεωρία της δικαιολόγησης αυτούπου δεν μπορεί πια να δικαιολογηθεί. Δεν υπάρχει εν-νοιολογική προσέγγιση του όρου. Άρα κανείς δεν μπο-ρεί να αποφανθεί περί υπαρξικότητας μιαςκατάστασης πέρα από αυτόν που την ορίζει/βιώνει.Στον πολιτικό υπαρξισμό αυτή που λογίζεται ως απο-λυτα υπαρξιακή σχέση είναι η σχέση απέναντι στονεχθρό, ο πόλεμος. Ο φιλοσοφικός υπαρξισμός επιτίθε-ται στο ego cogito και θεμελιώνει τον ηρωικό ρεαλισμό.
«Ό άνθρωπος είναι ένα πολιτικό όν(…) ένα δρων ον» (Al-fred Bäummler). Δεν έχει σημασία γιατί κάποιος δρα,προς τα πού κατευθύνεται, σημασία έχει ότι δρα, ση-μασία έχει ότι παίρνει κάποιο μέρος, μια κατεύθυνση.Τελικά  η κατάληξη είναι στο κοινωνικό επίπεδο να θε-ωρεί κάθε λαός πως έχει μια ιδιαίτερη αποστολή, μιαιδιαίτερη δράση να φέρει εις πέρας. Έτσι η θέληση γιαγνώση υποτάσσεται στην υποτιθεμένη «αποστολή τουλαού», γιατί κάθε λαός έχει μια αποστολή, ένα προορι-σμό. Ο πολιτικός υπαρξισμός ευνοεί την πλήρη πολιτι-κοποίηση των κοινωνικών σχέσεων, την αναδιάταξηστο δίπολο φίλος-εχθρός και αυτό γίνεται πραγματικό-τητα από τη στιγμή  που το κράτος αποκτά μια θεωρία:
τη θεωρία του ολοκληρωτικού κράτους. Μέσα στην πο-λιτική σφαίρα όλες οι σχέσεις επαναδιατυπώνονταιπρος την οριστική απόφαση για την κατάσταση εκτά-

κτου ανάγκης. «Ανώτατος άρχων είναι εκείνος που απο-
φασίζει για την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» (Carl
Schmitt, Politische Theologie, 1922). Το κράτος κυριαρ-χεί πια και αναλαμβάνει την πολιτική ενσωμάτωση τηςκοινωνίας. Στη θέση των αντικρουόμενων κοινωνικώνσυμφερόντων τοποθετείται η νομιμότητα του αρχη-γού. Αυτή η εξουσία υπερβαίνει κάθε κοινωνική πραγ-ματικότητα και για αυτό δε χρειάζεται την έγκρισή της.

72  Herbert Marcuse, σελ.4273 Herbert Marcuse, σελ.44

ΜΑΤ - Χρυσή Αυγή, κοινός αγώνας
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ΕΛΛάΣ ΑΛΕξΑντΕρΠΛΑτΣ: Η ΙΣτορίΑ
ΔΕν ΕΠΑνΑΛΑΜΒΑνΕτΑΙ, ΑΛΛΑ κΑΛο
ΕίνΑΙ νΑ τΗ ξΕροΥΜΕ(το κείμενο συμπεριλήφθει στο 18ο φύλλο της εφημερίδαςδρόμου “¨απατρις”)Έχουν περάσει κιόλας δύο χρόνια από την είσοδο τηςΕλλάδας στην εποχή των μνημονίων, της τρόικας, τουΔΝΤ, της ΕΚΤ κτλ. Με αυτό τον τρόπο αναπαράγεταιστον δημόσιο πολιτικό διάλογο, η είσοδος της ελληνι-κής κοινωνίας στην εποχή της πιο πρό-σφατης φάσης της διαρκούςκαπιταλιστικής κρίσης. Οι αντιδράσεις τωνυποτελών κοινωνικών τάξεων και στρω-μάτων (προλεταρίων και βιαίως προλετα-ριοποιημένων μεσοαστών καιμικροαστών) εξέλαβαν όλη αυτή τη πε-ρίοδο ποικίλα χαρακτηριστικά. Απεργίες,συγκρουσιακές διαδηλώσεις, διαδηλώσειςμε εξεγερσιακό χαρακτήρα, προπηλακι-σμοί πολιτικών και άλλων «φιλομνημονια-κών» δημοσίων προσώπων, «κίνημα τωνπλατειών», δημιουργία συνοικιακών λαϊ-κών συνελεύσεων, παρεμβάσεις στις εθνι-κές γιορτές κ.α Δύο χρόνια μετά, και ηδιάρρηξη του προηγούμενου κοινωνικούσυμβολαίου έχει πια οριστικοποιηθεί αφή-νοντας πίσω του συντρίμμια. Αυτή η αλλαγή στο επί-πεδο της ενσωμάτωσης στην κοινωνική πυραμίδα τόσοτου προλεταριάτου όσο και των μικροαστικών στρω-μάτων, αναζητεί το αντίστοιχό της στο πεδίο της πολι-τικής. Παρατηρείται μια αναδιάταξη στην πολιτικήσυγκρότηση των από κάτω η οποία κινείται ανάμεσαστη ρήξη και την επανενσωμάτωση. Η διαδικασία αυτήαγγίζει τους κύριους διαχειριστές του προηγούμενουκοινωνικού συμβολαίου (ΠΑΣΟΚ), την Αριστερά πουέχοντας επενδύσει στην αναμενόμενη εξαθλίωση τουκόσμου, προσμένει να επαληθέψει τη θεωρία του «ώρι-μου φρούτου» μέσα από την εκλογική της άνοδο καιασφαλώς την άκρα Δεξιά (ή απλά Δεξιά) η οποία επω-φελείται από τη μετατόπιση της κουβέντας από την(δομική) καπιταλιστική κρίση στα στενά όρια της «υπόκατοχής Ελλάδας» και του λαού της. Το μικροαστικό-πατριωτικό (κατ’ ουσίαν αμιγώς εθνι-κιστικό) φαντασιακό παράγει πλέον τη δική του αφή-γηση σχετικά με τα αίτια της κρίσης και τις πιθανέςδιεξόδους από αυτή. Η εφαλτήρια εκδίπλωση αυτώντων θέσεων κατά μια έννοια προέκυψε μέσα από τους«αγανακτισμένους» και τις πλατείες το περασμένο κα-λοκαίρι. Αναλύσεις σχετικά με τις πλατείες, το ρόλο

τους, τα χαρακτηριστικά τους και τις πιθανές συνέπειεςέγιναν πολλές. Σε αυτό που θα θέλαμε να σταθούμε εδώείναι ο ρόλος τους στην ανάπτυξη ενός τύπου εθνολαϊ-κού κινηματισμού. Είναι προφανές πως οι συγκεκριμέ-νες διαμαρτυρίες επιχειρήθηκε να καθοριστούν εξ’αρχής σε σχέση με το τι όφειλαν να είναι και τι όχι μέσααπό τα media και τον κυρίαρχο λόγο. Στην πορεία ταίδια κανάλια διαμόρφωσης του κυρίαρχου λόγου επι-κέντρωσαν αποκλειστικά στον πατριωτικό–μικροα-στικό συρφετό της πάνω πλατείας74 αγνοώντας τιςόποιες διαδικασίες διαμορφώνον-τας από το πλήθος στην λεγόμενη
κάτω πλατεία. Αυτό το εμετικό συ-νοθύλευμα πρώην (ή και νυν) πελα-τών των αστικών κομμάτων πουμούντζωνε, έψελνε τον εθνικό ύμνοκαι φώναζε προδότες τους πολιτι-κούς ήταν η πρώτη μαζική παρου-σία των αγανακτισμένωννοικοκυραίων στο τοπίο της «αντι-μνημονιακής» αντίστασης. Το «κί-νημα των πλατειών» μπολιάστηκεμε τις εντελώς ιδιαίτερες ελληνικέςπολιτικές και ιστορικές συνθήκες μεαποτέλεσμα να έχει διττή απόληξη.Από τη μια οι περιφερόμενοι αγανα-κτισμένοι των παρελάσεων, οι νεό-κοποι ψηφοφόροι της χρυσής αυγής και τουαντι-μνημονιακού φασίστα Καμμένου και από την άλληοι ελπιδοφόρες λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές τηςΑθήνας. Η δεξιά ακτιβίστικη απόληξη του φαινομένουείναι πια ορατή τόσο στην παρουσία «αγανακτισμέ-νων» πολιτών στις εθνικές γιορτές όσο και στη συμμε-τοχή μικροαστών-πατριωτών σε προπηλακισμούςπολιτικών και λοιπών δημοσίων προσώπων. Επίσης θαπρέπει να σημειωθεί η παρουσία ενός (ολιγομελούς βέ-βαια) κομματιού της ακροδεξιάς στα εξεγερσιακά γε-γονότα της 12ης Φλεβάρη. Μπορεί οι ίδιες οι πλατείεςτελικά να αντιμετώπισαν την βίαιη καταστολή και ναμην μπόρεσαν να μετεξελιχθούν σε ουσιαστικές πολι-τικές δομές (μιλάω για τις συνελεύσεις) αλλά οι δύο εκ-φάνσεις διαμαρτυρίας που ενυπήρχαν εξ’ αρχής σεαυτές (πάνω–κάτω πλατεία) τελικά παρήγαγαν ταφαινόμενα που περιγράφησαν πιο πάνω. Το ίδιο τουπόδειγμα των πλατειών πάντως με την συνθηματολο-γία για άμεση ή αληθινή δημοκρατία δεν μετεξελιχθηκεσε αντι-εξέγερση όπως κάποιοι φοβούνταν, ελλείψειπρολεταριακής οργής και ταξικής καθαρότητας αλλάμάλλον δέχτηκε την βίαιη καταστολή του κράτους τοπερσινό καλοκαίρι στην 48ωρη απεργία του Ιουνίου.

74 Ο διαχωρισμός μεταξύ “πάνω” και “κάτω” πλατείας χωροταξικά αναφέρεται στην Αθήνα αλλά πολιτικά διαίρεσε καιτις πλατείες άλλων πόλεων μεταξύ των οποίων και της Πάτρας από την οποία πηγάζει και η όποια εμπειρική γνώση τουγράφοντος σε σχέση με τις πλατείες.
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Η δεξιά αναδιατάσσεται...Μέσα από την αντίθεση που ενυπήρχε στο πλατειακό
πλήθος τελικώς ανατράφηκε ο δεξιός ρι-ζοσπαστισμός. Είναι πιθανό κάτι τέτοιονα συνέβαινε ούτος ή άλλως ειδικά απόαπό τη στιγμή που η αφήγηση για τααίτια της κρίσης είχε μετατοπιστεί στοπεδίο της «εθνικής προδοσίας». Ήτανθέμα χρόνου αυτή η αφήγηση να βρει καικινηματική έκφραση. Οι περιθωριοποιημένοι (ακρο)δεξιοί της μεταπολίτευσης, βλέποντας το πασοκ ναπλειοδοτεί επιτυχημένα ακόμα και σε πατριωτισμό,διαφύλαξαν τις συνωμοσιολογικές ηλιθιότητές τουςγια την Ελλάδα και τους έλληνες, τις εμπλούτισαν με τηνέα μυθολογία των 90ς (βλ μετανάστες, σκοπιανό κτλ)και σήμερα με τη βοήθεια (και) του διαδι-κτύου κάνουν επίδειξη της λοβοτομημένηςτους νοητικής αντίληψης. Είναι δεδομένοπως η επίθεση θα συμπεριλάβει και την κα-τεστημένη Αριστερά. Η μυθολογία της«υπερβολικής δημοκρατίας» που μας“έβλαψε” και της “διεφθαρμένης Μεταπολί-τευσης” που μας οδήγησε στην κατα-στροφή, είναι κεντρική στην ιδεολογικήπλατφόρμα του δεξιού αντι-μνημονιακούριζοσπαστισμού. Ακόμα και ο ιδεότυπος τηςδιαμαρτυρίας συνίσταται σε αντιδράσειςμιας μάζας που αναμένει τον …εθνικό ηγέτηκαβάλα στο άλογο. Αυτός ο συρφετός τωνεθνικά ταπεινωμένων απειλεί πλέον νασυγκροτήσει την (ακρο)δεξιά σε υπολογί-σιμη κινηματική-πολιτική δύναμη και τοχειρότερο, να αποκτήσει για πρώτη φοράστην Ελλάδα μετά από δεκαετίες, κινημα-τική δομή και χαρακτηριστικά (αντι)εξεγερ-σιακής δύναμης. Αυτή η εκδοχή τηςεγχώριας δεξιάς είναι η συμπληρωματική εκδοχή τηςμνημονιακής-κυβερνητικής Ν.Δ η οποία προσπαθεί ναυπερβεί την ριζοσπαστικοποίηση από τα δεξιά της, εν-σωματώνοντας όση πίεση της ασκείται. Το ΛΑΟΣ ωςάλλη εκδοχή της αστικής δεξιάς τελικά απειλείται μεπλήρη σύνθλιψη από αυτή την πίεση. Ουσιαστικά οιδύο αυτές εκδοχές της δεξιάς σήμερα αποτελούν τις

δύο μελλοντικές δυνητικές επιλογές του ελληνικού κε-φαλαίου. Η μία είναι μέσα στο ευρώ, σε ένα κοινωνιο-κτόνο νεοφιλελεύθερο πλαίσιο και άλλη στα πλαίσιαμιας εθνικής αναδίπλωσης και περιχα-ράκωσης με την προσμονή οι όποιες μι-κροπαροχές δοθούν να συνδεθούν με τομεγαλείο της “αναγεννημένης Ελλάδας”.
ο στείρος αντι-μνημονιακός πολιτι-
κός λόγος... Ο άλλος βασικός λόγος στον οποίο οφείλεται η εκκό-λαψη του δεξιού ριζοσπαστισμού είναι ο τρόπος με τονοποίο διαμορφώθηκε η αντιπολιτευτική τακτική τηςΑριστεράς από την υπογραφή του πρώτου μνημονίουκαι μετά. Συνοπτικά αυτή χαρακτηρίστηκε από την υιο-θέτηση μιας πατριωτικής αντι-κατοχικήςσυνθηματολογίας με τις δυνάμεις τουμνημονίου (εισαγόμενες και εγχώριες) ναβρίσκονται στο στόχαστρο. Η πολιτικήάρχισε να περιστρέφεται γύρω από τηνΕλλάδα, την «πατρίδα που πουλιέται»,τους “προδότες έλληνες πολιτικούς”, τοτοκογλυφικό (ξένο) κεφάλαιο. Όλα αυτάτα στοιχεία απαρτίζουν έναν ιδεολογικότόπο που είναι κυρίαρχος στο μικροα-στικό φαντασιακό. Η κουβέντα έχειπλέον μετατοπιστεί δραματικά από τιςπρωτογενείς αιτίες τις κρίσης δηλαδή τηνκατάρρευση των αμερικανικών πιστωτι-κών ιδρυμάτων το 2008 εξαιτίας της κρί-σης των ενυπόθηκων στεγαστικώνδανείων, ένα μόνο σύμπτωμα από τηνπρωτοφανή κρίση αναπαραγωγής στηνοποία έχει περιέλθει ο παγκόσμιος καπι-ταλισμός. Πολιτικές δυνάμεις όπως η Κοέή η Αράν75 , μαζί με τους εκπροσώπουςτου αριστεροδεξιού πατριωτισμού (Θεοδωράκης, Κα-ζάκης) έχουν δώσει τον κυρίαρχο τόνο στον τρόπο που(παραδοσιακά) η Αριστερά στην Ελλάδα σχηματοποιείτην λαϊκή αντίσταση με όρους εθνικής καταπίεσης.Αυτοί πρώτοι σήκωσαν τις ελληνικές σημαίες στις πλα-τείες όταν ακόμα και οι βαρεμένοι εθνικοφρονες τιςείχαν κρυμμένες στις τσάντες τους. 

75 Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την προκήρυξη της λαϊκής συνέλευσης της Πλ. Γεωργίου στην Πάτρα εν όψει 25ηςΜαρτίου. Στη συνέλευση αυτή έχουν μεγάλη επιρροή οι συγκεκριμένες παρατάξεις: «(…)Δε θα τους αφήσουμε όμως να μας
κάνουν σύγχρονους ‘‘ραγιάδες’’! Ο λαός έχει ιστορική μνήμη! Σήμερα τιμάμε τους αγωνιστές που δεν προσκύνησαν αρχόντους
και κοτζαμπάσηδες. Τους τιμάμε κάνοντας το δικό μας αγώνα. Ορθώνοντας το ανάστημά μας στους νέους κοτζαμπάσηδες κι
αρχόντους, ντόπιους και ξένους! (…) Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Η 25η Μαρτίου και η Ελληνική Επανάσταση
στον καιρό του Μνημονίου και της Τρόικας ξαναγίνονται επίκαιρα. Διεκδικούμε πάλι σήμερα την ανεξαρτησία μας και την προ-
κοπή του τόπου μας. Αρνούμαστε αυτή τη μέρα να τη γιορτάζουμε μαζί με τους πρωταγωνιστές της υποτέλειας, αρνούμαστε
αυτή τη μέρα να στεκόμαστε πλάι στους σύγχρονους κοτζαμπάσηδες.(…)Να φύγουν όσοι παραδίδουν τη χώρα στους τοκογλύ-
φους και στην τρόικα. Να φύγουν όσοι προσδοκούν να είναι “άξιοι” συνεχιστές της υποτέλειας.(…)»
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Στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δενείναι καινούριο.Από την εποχή του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώ-που (ΕΑΜ) μέχρι το πασοκικό «Η Ελλάδα ανήκει στουςΈλληνες» (σύγχρονο σύνθημα της Χρυσής Αυγής) όλεςοι εκδοχές μιας φιλόδοξης λαϊκής αριστερής ή «αριστε-ρής» πολιτικής παρέμβασης, όφειλαν να δώσουν πα-τριωτικά διαπιστευτήρια προκειμένου να επιβιώσουνπολιτικά. Ο Τσίπρας μόλις πρόσφατα κατηγόρησε αυ-τούς που κυβερνούν για έλλειψη ελληνικότητας. Η αρι-στερά σε αυτή την εκδοχή της, λειτουργεί κατά κανόνα

ως οργανικό τμήμα του εθνικού κορμού και μάλιστα μεπιθανότητες ανάληψης μελλοντικά της εξουσίας, όχιπιεζόμενη από τα πληβειακά ριζοσπαστικοποιημένακομμάτια αλλά προσκαλεσμένη από τις ίδιες τις ελίτ ναδιαχειριστεί μια πιθανή χρεωκοπία με αριστερό άλλοθι.Η ασάφεια και η επικινδυνότητα του «αγώνα» γενικώςκαι αορίστως κορυφώθηκε με την επίσκεψη της Χρυ-σής Αυγής στο εργοστάσιο της Χαλυβουργίας. Εκεί φά-νηκε πως πολύ απλά δεν είναι κοινός τόπος (στο μυαλόόχι απλά των εργατών, ούτε κάποιων τυχαίων εργα-τών, αλλά του πιο μαχητικού κομματιού -υποτίθεται-της εργατικής τάξης, το οποίο επηρεάζεται από το με-γαλύτερο κόμμα της αριστεράς στην Ελλάδα και τοοποίο εν τέλει βρίσκεται 6 μήνες σε απεργία), ο χωρίςδεύτερη κουβέντα διωγμός των ναζί από το εργοστά-σιο. Όπως είπε και ο πρόεδρος του σωματείου «Όλη ηΕλλάδα είναι μαζί μας» υποδεχόμενος τους μαχαιρο-βγάλτες της Χρυσής Αυγής.
και όποιος αντέξει...Το πολιτικό σύστημα στην κατάσταση που βρίσκεταιτώρα, προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση προς όφε-λος της ομαλής αναπαραγωγής του καπιταλισμού. Ηάκρα δεξιά αναδιατάσσεται προσπαθώντας να μετα-τραπεί στον πολιτικό και στρατιωτικό πυλώνα μιας

(παθητικής ή ενεργητικής) αντι-εξέγερσης. Η στείρααντι-μνημονιακή, πατριωτική συνθηματολογία είναι τοπεριβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται. Οι συνθήκες δια-χείρισης της κρίσης επιτάσσουν πλέον την προσφυγήστη στρατηγική της έντασης. Οι εμφυλιοπολεμικές κο-ρώνες δίνουν και παίρνουν ενώ οι α-νόητες επικλήσειςσε παρελθούσες ιστορικές καταστάσεις76 επιδιώκουντη μεταφορά του φόβου στο στρατόπεδο των απόκάτω. Οι ομάδες πολιτοφυλακής77 τα τεράστια ποσο-στά που λαμβάνει η ναζιστική Χ.Α. στις δημοσκοπήσεις,τα γεγονότα στη Ρόδο και αυτά που συνέβησαν την 25ηΜαρτίου, η επιτυχής διασπαστική κίνηση του φασίσταΚαμμένου, φανερώνουν τη δυναμική που έχει αυτή τηστιγμή η “αντι-μνημονιακή” δεξιά. Το στοίχημα για τηνκυριαρχία αυτή τη στιγμή, είναι να ενσωματώσει κά-ποια από τα αιτήματα αυτού του κόσμου χωρίς να κα-ταφύγει ανοικτά σε μια θεσμική εκτροπή. Η διαχείρισητου πολεοδομικού κέντρου της Αθήνας, συμπεριλαμ-βάνει τους τρεις μεγάλους πυλώνες του εσωτερικού εχ-θρού. Περιορισμός διαδηλώσεων, εκκένωσηκαταλήψεων, επιχειρήσεις σκούπα έναντι σε μετανά-στες. Αυτή είναι η διαρκής ατζέντα του επαπειλούμε-νου ολοκληρωτισμού που θα συμπληρώσει αρμονικάτον οικονομικό στραγγαλισμό που ήδη υφιστάμεθα.Φτωχοί σε σιγή νεκροταφείου. Πόλεις-στρατόπεδασυγκέντρωσης. Σε αυτή την προοπτική τα ακροδεξιάκομμάτια θα εγγυηθούν την τάξη και την ασφάλειαχέρι-χέρι με το επίσημο κράτος. Η στείρα αντιμνημο-νιακή ρητορεία αυτήν την πολιτική εξυπηρετεί, τουλά-χιστον όσον αφορά στους μετανάστες και στονριζοσπαστικό αντικαθεστωτικό χώρο. Γιατί τελικά οεσωτερικός εχθρός είναι το τελικό διακύβευμα.

76 Βλέπε χαρακτηριστικά «Το σύνδρομο της Βαϊμάρης», http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=432730 καθώς καιάλλα άρθρα  από τον αστικό τύπο που παρατίθενται στην βιβλιογραφία.77 Βλέπε ενδεικτικά δημοσιεύματα:http://www.ekeo.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AE, http://www.ethnos.gr/arti-cle.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63628607
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Η μπροσούρα είναι επίσης αφιερωμένη σε όσους ακόμαβρίσκουν αιτίες για να δικαιολογήσουν την απραξία τους



ΛίΓΑ ΛόΓΙΑ ΓΙΑ τΙΣ τΑΙνίΕΣ

ο αληθινός φασισμός
(Obyknovennyy Fashizm)

Σκηνοθεσία: Mikhail Romm, Πρωταγωνιστούν:Marlene Dietrich, Josef Goebbels, Hermann Göring,Adolf Hitler, Joseph Stalin, Σενάριο: Yuri Khanyutin,Mikhail Romm, Maya Turovskaya, Χώρα: ΕΣΣΔ, Χρο-
νολογία παραγωγής: 1965, Διάρκεια: 130’Έχουν γραφεί και έχουν λεχθεί πάρα πολλάσχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές ρίζες του φασι-σμού. Άλλωστε, η τρομακτική μας εμπειρία απ’ αυτή τημάστιγα δεν έχει ανάγκη από θεωρητική επιβεβαίωση.Παραμένει, όμως, πάντα ανοιχτά το ερώτημα της απο-δοχής του φασισμού από μια τεράστια παραπλανημένη(;) μικροαστική μάζα, η οποία δέχθηκε να παίξει το μα-κάβριο παιχνίδι τού μεγάλου κεφαλαίου, το οποίο κα-ταφεύγει στο φασισμό κάθε φορά που τα αφεντικά θααισθανθούν ανίσχυρα να υπερασπίσουν τις ανομίεςτους με «νόμιμα» μέσα. Ο φασισμός δεν είναι κοινωνικόσύστημα αλλά κεφαλαιοκρατική παραφυάδα. Η ερμη-νεία του, λοιπόν, ως φαινομένου, κοινωνικού και πολι-τικού, δεν είναι δυνατόν να απομονωθεί από εκείνη τουιμπεριαλισμού. Μέχρι εδώ τα πράγματα είναι μάλλοναπλά. Αρχίζουν να μπερδεύονται από τη στιγμή που θαεπιχειρήσει κάποιος να ερμηνεύσει το περίεργο φαινό-μενο της υποστήριξης του φασισμού από τους μικροα-στούς, οι οποίοι θα αποτελέσουν -και αποτελούν- τιςστρατεύσιμες εφεδρείες κρούσεως της κεφαλαιοκρα-τίας. Ο Μιχαήλ Ρομ, επιχειρεί στην τελευταία του ταινίαμια ερμηνεία του φασισμού όχι ως κοινωνικοπολιτικήςτάσης, αλλά ως νοοτροπία, ως τρόπο σκέψης, ως φαι-νόμενο καθημερινό. Άλλωστε, ο πραγματικός τίτλοςτης ταινίας είναι Ο καθημερινός φασισμός, πράγμα πουσημαίνει πως ο Ρομ θα απογοητεύσει ίσως τους «ψυ-χρούς ανατόμους της ιστορίας», που συνήθισαν να ερ-μηνεύουν τα κοινωνικά φαινόμενα εντελώς ξεκομμένακαι ανεξάρτητα από τον ψυχολογικό-υποκειμενικό πα-ράγοντα.                           .Ο Ρομ ήταν ο πρώτος Σοβιετικός κινηματογρα-φιστής που προσπάθησε να δώσει στην ιστορία μια ερ-μηνεία μαρξιστική οπωσδήποτε, αλλά όχι με ψυχράεπιστημονική άποψη και δημιούργησε μια κάποια δυ-σφορία στην αρχή, που υιοθετήθηκε, όμως, αργότερακαι έγινε «μότο» ολόκληρης της νέας γενιάς των Σοβιε-τικών σκηνοθετών. Η κοινωνιολογία είναι ανεπαρκής,δηλώνει ο Ρομ, για την ερμηνεία πολύπλοκων κοινωνι-κών φαινομένων που έχουν ανάγκη από την επικου-ρική βοήθεια και της ψυχολογίας για να γίνουναπόλυτα κατανοητά. Μόνο έτσι μπορούμε να ερμηνεύ-σουμε την τυφλή υποταγή στα κελεύσματα ενός πα-ράφρονα —που έφτανε στα όρια της ομαδικής

υστερίας— ενός λαού τουοποίου η συνεισφοράστην ιστορία του πολιτι-σμού υπήρξε κολοσσιαία.                                                                                         Ο Χίτλερ ήξερε καλά τηνψυχολογία των μικροα-στών από τους οποίους,άλλωστε, προερχόταν.Ήξερε πως ο εφησυχα-σμένος μικροαστός μόνομε συναισθηματικομα-γικά γαργαλιστικά εφέθα μπορούσε να ενεργο-ποιηθεί. Η στολή του να-ζιστή αξιωματικού, «έναθαύμα επιβλητικού μεγαλείου», για την κατασκευή τουοποίου επιστρατεύθηκαν δεκάδες ενδυματολόγοι, οιτέλεια οργανωμένες από διάσημους σκηνοθέτες παρε-λάσεις που ξεπερνούσαν σε σύλληψη και εκτέλεση καιτις καλύτερες ερμηνείες της βαγκνερικής όπερας, οιπροβαρισμένες δημόσιες εμφανίσεις του Φίρερ που θατις ζήλευαν και οι καλύτεροι ηθοποιοί της εποχής, ενολίγοις η πεποιημένη «ατμόσφαιρα μεγαλείου και δύ-ναμης» μάγεψαν τους εκστασιασμένους αφελείς πουεξακολουθούν πάντα να μην μπορούν να ξεχωρίσουντο θέατρο από τη ζωή.                   .Ο φασισμός παρέσυρε τις μάζες γιατί κατόρθωσε ναμπει στην καθημερινή ζωή τού ανθρώπου από την πλά-για πόρτα του συναισθηματισμού, παραλύοντας προ-ηγουμένως τέλεια τη λογική. Ολόκληρη η ταινία τουΡομ στρέφεται γύρω από αυτόν τον άξονα. Η συνεχήςπαρεμβολή πολύ απλών και φαινομενικά ασήμαντωνστοιχείων από την καθημερινή ζωή τόσο στη ναζιστικήΓερμανία όσο και στο σημερινό μας κόσμο, έχει ωςσκοπό να αποδείξει πως ο φασισμός μπορεί να βρειστήριγμα στην ελλιπή ψυχολογία των μικροαστών πουνιώθουν την ανάγκη να συμψηφίσουν αυτή τους τηνέλλειψη με στοιχεία δανεισμένα από το κατασκευα-σμένο «μεγαλείο» ενός άλλου.                           .Στη φόρμα, ο Ρομ αρνείται εντελώς τη «λογική», ξερήιστορική παράθεση των γεγονότων. Τα σοφά διαλεγ-μένα πλάνα του υπακούουν μόνο στους τέλεια καθορι-σμένους συνειρμούς για την ερμηνεία και όχι στη-γνωστή, άλλωστε- εξιστόρηση ενός γεγονότος. Ο Ρομδεν εικονογραφεί την ιστορία. Την ερμηνεύει με τοντρόπο που προαναφέραμε. Φυσικά, τα στοιχεία τουείναι δανεισμένα από την «κινηματογραφημένη ιστο-ρία», την οποία όμως ξεπερνούν κατά πολύ και φτά-νουν στο επίπεδο εκείνο της τέλειας «δευτερογενούςκαλλιτεχνικής μετάπλασης» του πρωτογενούς ιστορι-κού γεγονότος.
(Βασίλης ραφαηλίδης,

«Δημοκρατική Αλλαγή», 1966)
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οι καταραμένοι 
(La caduta degli dei)
Σκηνοθεσία:Luchino Visconti, Σενάριο: Luchino Vis-conti, Nicola Badalucco, Enrico Medioli, Χώρα: Ιταλία,Δυτική Γερμανία, Χρονολογία παραγωγής: 1969,
Διάρκεια:156΄Η ταινία αποτελεί μια (μαρξογενούς προέλευσης) κα-ταγραφή της ανόδου τουναζισμού στην εξουσία. Η κατα-γραφή, εν είδει ιστορικής τοιχο-γραφίας από έναν σπεσιαλίστατου είδους, πραγματώνεταιμέσα από την εξέλιξη των σχέ-σεων μιας αστικής οικογένειας,σε μια χρονική έκταση που ξε-κινά με την προβοκάτσια τηςπυρκαϊάς στο Ράιχσταγκ. Δενείναι ασφαλώς μονοσήμανταορισμένη η σχέση της αστικήςτάξης με το φαινόμενο του φασισμού. Ούτε μπορεί ναπεριγραφεί επαρκώς αν προσεγγιστεί αποκλειστικά ωςαντιδραστική μετεξέλιξη της αστικής εξουσίας. Ο Βι-σκόντι έχει αυτές τις καταβολές αλλά προχωρά  πιοπέρα αναδεικνύοντας δευτερεύουσες ή απλά διαφορε-τικές αντιθέσεις που ανακύπτουν. Σε κάθε περίπτωσηπρόκειται για μια άψογη κινηματογραφική αποτύπωσητου ναζιστικού φαινομένου, την καλύτερη που έχουμεδει ως τώρα, σε μια γενικά φτωχή συγκομιδή αν ανα-λογιστεί κανείς το σοβαρό των ιστορικών γεγονότων.. 
ο σκηνοθέτης για την ταινία:

«Η ιδέα μου ήταν να δείξω την ιστορία μιας οικογέ-νειας, στους κόλπους της οποίας συμβαίνουν εγκλή-ματα που ουσιαστικά, μένουν ατιμώρητα. Που καιπότε, στη σύγχρονη ιστορία, θα μπορούσε να συμβείκάτι τέτοιο; Μόνο επί ναζισμού με τις μαζικές σφαγέςκαι τις δολοφονίες που μένουν ακόμα ατιμώρητες. Γι’αυτό τοποθέτησα την ιστορία αυτής της οικογένειας,που έπρεπε να είναι η ιστορία του χάλυβα, στη Γερμα-νία, στη διάρκεια της ανόδου του ναζισμού.Σ’ όλες μου τις ταινίες υπάρχει ένας νεκρός πατέρας.Ο νεκρός πατέρας συμβολίζει μεν το παρελθόν, αλλάκαι αποτελεί το σημείο εκκίνησης της ιστορίας. Σε κάθειστορία, όμως, τον πραγματεύομαι αλλιώς, λαμβάνον-τας υπόψη μου τον διαφορετικό προσωπικό και κοι-νωνικό περίγυρο. Στα “Μακρινά αστέρια της άρκτου”,ο νεκρός πατέρας παραπέμπει, κάπως θολά, στον Αγα-μέμνονα ή, μάλλον, στα παιδιά που εκδικούνται τη μη-τέρα τους μετά το θάνατο του πατέρα, όπως στην

Ορέστεια. Εδώ, αντίθετα, ο θάνατος του Γιοακίμ είναιένα πολιτικό γεγονός: η εξόντωση των φιλελευθέρωνστη Γερμανία…Η ιδέα της αιμομιξίας γεννήθηκε σιγά σιγά, κατά τηδιάρκεια της συγγραφής του σεναρίου, και υπήρξε καρ-πός μιας εντελώς ελεύθερης δραματουργικής-αφηγη-ματικής ανάπτυξης. Είναι το τελευταίο βήμα που κάνειο Μάρτιν για να κατακτήσει το δικαίωμα να είναι έναςπραγματικός ναζί, δηλαδή να μη διστάζει μπροστά σετίποτα, μπροστά σε κανένα έγκλημα. Στην αρχή, ο να-ζισμός επιλέγει για πιόνι του, απ’ όλα τα μέλη της οικο-γένειας, τον βίαιο, θορυβώδη, ζωώδη Κονσταντίν, οοποίος, όμως, αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περι-στάσεων. Γι’ αυτό και, στη συνέχεια, οι ναζί χρησιμο-ποιούν έναν τεχνικό, τον Φρίντριχ, που αποδεικνύεταιεξίσου λάθος επιλογή, όχι μόνο γιατί μερικές φορές δει-λιάζει μπροστά στο έγκλημα (διατηρεί κάποιες ανα-λαμπές συνείδησης), αλλά και γιατί έχει την αξίωση νακρίνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Στο τέλος,τελευταία λύση, ο ναζισμός διαλέγει τον Μάρτιν (έναασυνείδητο τσογλάνι, έναν έκφυλο, ένα σκουλήκι, πουδεν κάνει καμιά διάκριση ανάμεσα στην ξαδέλφη τουκαι σε μιαν άγνωστη), για να τον κάνει όργανό του.»
Λουκίνο Βισκόντι (Απόσπασμα από συνέντευξή του
στον Stefano Roncoroni (1970), που παρατίθεται και

στο Leggere Visconti, Πάβια 1976.)
Από τον τόμο “Luchino Visconti” έκδοση του Φεστιβάλ

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2001

Ευχαριστώ όσους συντρόφους/ισσες και φίλους/εςσυνέβαλαν συνειδητά ή μη στην υλοποίηση της μπρο-σούρας. Για επικοινωνία: artikel48@gmail.com
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ΒιβλίαΝαζισμός και εργατική τάξη, Κρίση, κράτος πρόνοιας και αντιφασιστική βία στη Γερμανία του μεσοπολέμου,Sergio Bologna, Antifa Scripta, 2011Αντιδραστικός μοντερνισμός , Τεχνολογία, κουλτούρα και πολιτική στη Βαϊμάρη και το Τρίτο Ράιχ, Jeffrey Herf,Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1996Η πνευματική ζωή στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης (Γερμανία 1919-1933), Peter Gay, Νησίδες, 2010Σπάρτακος , Η κομμούνα του Βερολίνου 1919, συλλογικό, Διεθνής Βιβλιοθήκη, 1981Φωνές από τη Βαϊμάρη, συλλογικό, Ύψιλον, 2011Η πάλη ενάντια στον φιλελευθερισμό στην ολοκληρωτική αντίληψη για το κράτος, στο Αρνήσεις, Herbert Mar-cuse, Ύψιλον, 1983Επαναστάτες , Eric Hobsbawm, Θεμέλιο, 2008Σκοτεινή ήπειρος ,Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Mark Mazower, Αλεξάνδρεια, 2001Walter Benjamin: Προμήνυμα κινδύνου, Μια ανάγνωση των θέσεων “Για τη φιλοσοφία της ιστορίας”, MichaelLöwy , Πλέθρον, 2004Ερμηνευτικά για τη Σχολή της Φραγκφούρτης , Φώτης Τερζάκης, Αλεξάνδρεια, 2009Σοσιαλδημοκρατία, εθνικοσοσιαλισμός, κριτική θεωρίαΔοκίμια για τη σύγχρονη ιστορία της Γερμανίας, Gustav Auernheimer, Πλέθρον, 1999Η εποχή των άκρων , Ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914-1991, Eric HobsbawmΑδόλφος Χίτλερ , Η άνοδος, η σφαγή, η κατάρρευση, (συλλογικό), Ελευθεροτυπία, 2008Ρόζα Λούξενμπουργκ , Πάουλ Φρέλιχ, Ύψιλον, 1981Κουλτούρες της νύχτας, Νυχτερινές περιηγήσεις στις ιστορίες παράβασης από το μεσαίωνα μέχρι σήμερα,Bryan D. Palmer, Σαββάλας, 2006Φασισμός και Δικτατορία, Νίκος Πουλαντζας, Θεμέλιο, 1979Βερολίνο Αλεξάντερπλατς, Alfred Döblin, Οδυσσέας, 2004.....
κείμενα-Μπροσούρες-άρθρα-ΛινκςΣτους οδοδείκτες της Ιστορίας: Η «οδός μονής κατεύθυνσης» του B. Benjamin, Δημήτρης Καρύδας, ΣταύροςΣταυρίδης,  περιοδικό Ο Πολίτης, τ.64Η επανάσταση ως εκδίκηση, Γιώργος Φαράκλας, Πολίτης, τ.43 σελ.33Πανοπτικόν, τεύχος 15Πάνω στην έννοια της ιστορίας, θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας, Πινέζες στο πάτωμα της θεωρητικήςαπραξίας, Πινέζα 11η, κολλεκτίβα φυγής bajaj, http://sarajevomag.gr/vivliothiki/benjamin.htmlhttp://en.wikipedia.org/wiki/Τι είναι ο εθνικοσοσιαλισμός, Λ. Τρότσκι,http://avantgarde2009.wordpress.com/2009/06/25/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83/
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ΥΣτΕρ’οΓρΑΦο

...Mια εισαγωγή στη μη-φασιστική ζωήΟ σημαντικότερος εχθρός σήμερα είναι ο φασισμός: όχι μόνο ο ιστορικός φασισμός των Hitler καιMussolini ο οποίος υπήρξε ικανός να κινητοποιήσει και να χρησιμοποιήσει την επιθυμία των μαζώντόσο αποτελεσματικά, αλλά: ο φασισμός μέσα σε όλους εμάς, μέσα στα κεφάλια μας και μέσα στηνκαθημερινή μας συμπεριφορά, ο φασισμός που γίνεται η αιτία για να αγαπάμε την εξουσία, για ναεπιθυμούμε εκείνο ακριβώς το πράγμα το οποίο κυριαρχεί πάνω μας και μας εκμεταλλεύεται.Πώς θα αποφύγουμε τον εκφασισμό ειδικά όταν πιστεύουμε για τον εαυτό μας ότι είναι επαναστά-της μαχητής; Πώς θα απαλλάξουμε το λόγο μας και τις πράξεις μας, τις καρδιές μας και τις απολαύ-σεις μας από τον φασισμό που είναι βαθιά ριζωμένος στη συμπεριφορά μας; Κάποιες θεμελιώδεις αρχές, «οδηγίες για την καθημερινή ζωή» του καθενός μας, θα μπορούσαν νασυνοψιστούν και ως εξής:1(1) ελευθερώστε την πολιτική πράξη από όλα την συγκεντρωτική και ολοκληρωτική παράνοια. (2) αναπτύξτε τη δράση, τη σκέψη και τις επιθυμίες μέσα από τον πολλαπλασιασμό, την αντιπαρά-θεση και τη διάζευξη, και όχι μέσω της υποδιαίρεσης και της πυραμιδικής ιεράρχησης. (3) αποσύρετε την αφοσίωση από τις παλαιές κατηγορίες του Αρνητικού (νόμος, όριο, ευνουχισμός,έλλειψη, χάσμα) τις οποίες για τόσο καιρό η Δυτική σκέψη είχε καταστήσει ιερές, ως μορφές εξουσίαςκαι τρόπους επαφής με την πραγματικότητα. Προτιμήστε ό,τι είναι θετικό και πολλαπλό, τη διαφοράέναντι της ομοιομορφίας, τις ροές έναντι των ενοτήτων, τις ευμετάβλητες διευθετήσεις έναντι τωνσυστημάτων. Πιστέψτε το πως ό,τι είναι παραγωγικό δεν είναι στατικό αλλά νομαδικό. (4) μην σκέφτεστε πως κάποιος πρέπει να είναι θλιμμένος προκειμένου να είναι μαχητής, ακόμη καιεάν εκείνο το οποίο κάποιος αντιπαλεύει είναι απεχθές. Είναι η σύνδεση της επιθυμίας με την πραγ-ματικότητα (και όχι η υποχώρησή της στις μορφές της αντιπροσώπευσης) που κατέχει επαναστατικήδύναμη. (5) μην χρησιμοποιείται τη σκέψη προκειμένου να θεμελιώσετε μια πολιτική πρακτική στην Αλήθεια,ούτε την πολιτική δράση προκειμένου να αμφισβητήσετε, ως απλή εικασία, μια γραμμή σκέψης. Χρη-σιμοποιήστε την πολιτική πρακτική ως έναν ενισχυτή της σκέψης, και την ανάλυση ως έναν πολλα-πλασιαστή των μορφών και των περιοχών για την παρέμβαση της πολιτικής δράσης. (6) μην απαιτείτε από την πολιτική να αποκαταστήσει τα “δικαιώματα” του ατόμου, όπως αυτά ταόρισε η φιλοσοφία. Το άτομο είναι το προϊόν της εξουσίας. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η “απο-εξα-τομίκευση” μέσω του πολλαπλασιασμού και της μετατόπισης, μέσω ποικίλων συνδυασμών. Η ομάδαδεν πρέπει να είναι ο οργανικός δεσμός που ενοποιεί ιεραρχημένα άτομα, παρά μια σταθερή γεννή-τρια “απο-εξατομίκευσης”. (7) μην καταστείτε ερωτευμένοι με την εξουσία.

1Preface to Anti-Oedipus”, First appeared in French 1976. Βρίσκεται στο M. Foucault: Essential Works 1954-1984, vol.3 Power, J.D. Faubion [ed.], Penguin Books 2002, σελ. 106-110.
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