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Γελ ζα ηνικνύζα λα ραξαθηεξίζσ ηνλ γεληθεπκέλν πεζηκηζκό όισλ καο
«επαλαζηαηηθή κειαγρνιία» - όπσο ζα ήζειε ν Μπιαλθί - δηόηη ηελ επαλάζηαζε
(ηε θαληαζίσζή ηεο δειαδή) ηελ αθήλσ γηα ηε ζεξκόαηκε Αξηζηεξά, ε
ηζηνξηθόηεηα ηεο νπνίαο κε κειαγρνιεί. Αιιηώο βηώλσ, όπσο δπζηπρώο θαη ε
πιεηνλόηεηα ησλ ζπκπαηξησηώλ κνπ, ην επώδπλν ζπλαίζζεκα ηεο καηαίσζεο:
κνηξνιαηξηθά!
Καη απηή είλαη ε κεγάιε ηνπο επηηπρία: κεο ζηελ ππόγεηα ηελ ηαβέξλα, όπνπ καο
πνπιάλε ηελ «κπόκπα» ηεο αλάπηπμεο, γίλακε νη «κνηξαίνη» ηνπ Βάξλαιε.
Μήπσο είκαζηε;
Μηα άιιε σζηόζν ζέζε γηα ηελ Ιζηνξία (θαη ηε κνίξα καο) αρλνθαίλεηαη εδώ.
Μαο έρεη πξντδεάζεη ν Βάιηεξ Μπέλγηακηλ. Οκσο ην πώο απηή ε νπηνπηθή
πεπνίζεζή ηνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ηζηνξηθό πιηζκό γηα κηαλ άιινπ είδνπο
νξγάλσζε (ηνπ πεζηκηζκνύ) αθήλσ ηνλ αλαγλώζηε λα ην αλαδεηήζεη ζηε
βηβιηνγξαθία. (Τν θαηόξζσζε πξηλ από ιίγα ρξόληα ε ζεαηξηθή νκάδα Nova
Melancholia, όηαλ ζθελνζέηεζε ηηο Θέζεις ηνπ Μπέλγηακηλ για ηην Ιζηορία.
Αιιά ήηαλ κηα παξάζηαζε...)
Ο,ηη θαηαιόγηδε ν γεξκαλόο ζηνραζηήο ζηνλ ζνζηαιδεκνθξαηηθό καξμηζκό θαη
όζεο ακθηβνιίεο δηαηήξεζε γηα ηελ Αξηζηεξά (ηεο πξνόδνπ) ηα βιέπνπκε λα
πξνβάιινπλ θαη ζήκεξα κέζα από ηα ίδηα ηνπ ηα ιόγηα: «Σηελ εμέιημε ηεο
ηερληθήο [ε Αξηζηεξά] κπόξεζε λα δηαθξίλεη κόλν ηηο πξνόδνπο ησλ θπζηθώλ
επηζηεκώλ θαη όρη ηηο νπηζζνδξνκήζεηο ηεο θνηλσλίαο (...). Οη δπλάκεηο πνπ
αλαπηύζζεη ε θνηλσλία πέξα απ' απηό ην όξην είλαη θαηαζηξνθηθέο.
Τξνθνδνηνύλ θπξίσο ηελ ηερληθή ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ ηερληθή ηεο
δεκνζηνγξαθηθήο πξνεηνηκαζίαο ηνπ».
Να ινηπόλ ηη καο πεξηκέλεη: νη δπλάκεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, πξν πνιινύ
πέξα από ην όξην, δελ είλαη απιώο θαηαζηξνθηθέο, αιιά ηξνθνδνηνύλ κέζσ ηεο
ηερληθήο δεκνζηνγξαθηθήο πξνεηνηκαζίαο έλαλ πόιεκν πνπ ε ίδηα ε θνηλσλία καο
έρεη πιεξώζεη αθξηβά: ηνλ εκθύιην!
Να πξνβιέςσ, θξίλνληαο από ηε κηζαιινδνμία ησλ εκεξώλ, πσο ζην ηξέλν ηεο
Ιζηνξίαο ηνπ Σακαξά κεραλνδεγόο είλαη ν Άγγεινο ηεο Ιζηνξίαο; Θέιεη, γξάθεη ν

Μπέλγηακηλ, λα απνκαθξπλζεί. Τα κάηηα ηνπ είλαη γνπξισκέλα. Τν ζηόκα ηνπ
αλνηρηό. Καη εθεί όπνπ εκείο βιέπνπκε κηα αιιεινπρία γεγνλόησλ, εθείλνο βιέπεη
κόλν κία θαη κνλαδηθή θαηαζηξνθή. Η ζύειια πνπ θπζάεη από ηνλ Παξάδεηζν
(ηεο Δπξώπεο) έρεη καγθώζεη ηα θηεξά ηνπ. Τν ηξέλν ηεο Ιζηνξίαο πνπ νδεγεί
ηνλ πάεη θαηεπζείαλ ζηελ άβπζζν.
Ο Σακαξάο θαη ν Τζίπξαο δελ ην βιέπνπλ; Ή πεξηκέλνπλ ηνλ εζληθνζνζηαιηζκό
γηα λα θύγνπλ κε ειηθόπηεξν;
Όηαλ ην μεκέξσκα ηεο 26εο Σεπηεκβξίνπ 1940 ν Μπέλγηακηλ απηνθηόλεζε γηα λα
κελ παξαδνζεί ζηνπο λαδί, δελ είρε δηαλνεζεί ην Οινθαύησκα. Αλ δνύζε «κεηά ην
Ανπζβηηο», ζα άθνπγε άξαγε ηελ πξνηξνπή ηνπ θίινπ ηνπ Αληόξλν πσο «κεηά ην
Ανπζβηηο» είλαη αδύλαηνλ λα γξάςεη θαλείο πνίεζε ή ζα ζπλέρηδε ηα
θξππηνγξαθήκαηά ηνπ εηο πείζκα όζσλ θνηλόηνπα θπξηνιεθηνύλ;
«Έρεη απνδεηρηεί μαλά θαη μαλά πσο ε πξνζήισζε ζηε ζπλεζηζκέλε, από
θαηξό ρακέλε, δσή είλαη ηόζν άθακπηε πνπ επηειίδεη ηελ θαη' εμνρήλ αλζξώπηλε
ρξήζε ηεο λόεζεο, ηελ πξόβιεςε, αθόκα θαη κπξνζηά ζηνλ άκεζν θίλδπλν. Έηζη
ινηπόλ πξαγκαηώλεηαη ζηελ θνηλσλία απηή ε εηθόλα ηεο βιαθείαο»
(Walter Benjamin, Μονόδρομος, Αγξα, 2004).
Φξεηάδεηαη λα εμεγεζώ πεξηζζόηεξν; Γελ ην βιέπνπλ νη ζεσξεηηθνί ηεο
Κεληξναξηζηεξάο πνπ πνιηηεύνληαη κε εθθνζκηθεπκέλεο ζενινγηθέο έλλνηεο;
Οπόηε από ηνλ ζενιόγν ηνπ Μπίζηε πξνηηκώ ηνλ αηξεηηθό ηνπ Μπέλγηακηλ.
Απηνθηνλώληαο απηόο, γλώξηδε ηνπιάρηζηνλ λα επηζπεύδεη ηνλ ρξόλν.
ΥΓ.: Μία κόλν θξάζε γηα ηελ αγόξεπζε ζηε Βνπιή θαηά ηεο Φξπζήο Απγήο ηνπ
θνηλνβνπιεπηηθνύ εθπξνζώπνπ ηεο ΝΓ Μ. Βνξίδε: «Σε θάζε απόζπξζε
επαλαραξάζζεηαη εθείλν αθξηβώο από ην νπνίν απνζπξόκαζηε».

