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Όηαλ ε Γεμηά επηηίζεηαη ζηελ Αξηζηεξά ζπρλά ρξεζηκνπνηεί κηα ηαθηηθή εθθνβηζκνύ
πνπ ζέηεη ηελ αληίζεζε κεηαμύ αηνκηθηζκνύ θαη ζνζηαιηζκνύ. Λέγεηαη όηη ν
αηνκηθηζκόο απεηιείηαη από ηνλ ζνζηαιηζκό. Υπνλνείηαη, όηη ρσξίο ηνλ αηνκηθηζκό
δελ κπνξεί λα ππάξμεη αηνκηθόηεηα. Σύκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, αλ αζπαζηνύκε ηηο
ζπιινγηθόηεηεο, ηα άηνκα ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνύλ ζηηο κάδεο θαη δελ ζα είλαη
πηα ζε ζέζε λα πινπνηήζνπλ ηνπο αηνκηθνύο ηνπο ζηόρνπο. Υπνζηεξίδεηαη επίζεο όηη
νη ζπιινγηθόηεηεο, ζηελ πνξεία ησλ πξαγκάησλ, δηαιύνπλ ηελ αηνκηθή ηαπηόηεηα. Ο
ηζηνξηθόο θνκκνπληζκόο παξέρεη παξαδείγκαηα όπνπ ζπγθεθξηκέλα ζνζηαιηζηηθά
πξνγξάκκαηα δηέιπζαλ ηνπο δηθνύο ηνπο αλζξώπνπο θαη θαηέζηξεςαλ θσηηζκέλεο
πξνζσπηθόηεηεο.
Ο αηνκηθηζκόο είλαη έλα δόγκα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ επηβίσζε θαη ηελ απηνπξνώζεζε
ηνπ αηόκνπ ρσξίο ηελ παξέκβαζε ή ηελ βνήζεηα κηαο κεγαιύηεξεο νκάδαο. Η Γεμηά
ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα ηνπ κεκνλσκέλνπ αηόκνπ πνπ πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο
επηδηώμεηο ηνπ. Σύκθσλα κε ηελ Γεμηά, ε δηαδηθαζία δηαθπγήο από ηνπο θνηλσληθνύο
δεζκνύο απνηειεί κηα πξάμε πνπ επηηξέπεη ζηα άηνκα λα απνθηήζνπλ αηνκηθή
ηαπηόηεηα ίζσο θαη θήκε. Η θηιειεύζεξε άπνςε πξνεηδνπνηεί γηα ηνλ θίλδπλν λα
ζπλζιηβνύλ ηα άηνκα κέζα ζην πιαίζην ηεο νκνηνκνξθίαο θαη ηεο εππείζεηαο θαη
ηξέθεη ην θόβν ηεο ζπιινγηθόηεηαο γηα παξόκνηνπο ιόγνπο.
Τν πξόβιεκα είλαη πνιύπινθν θαη απαηηεί αλάιπζε.
Πξώηα απ’ όια, ην δόγκα ηνπ αηνκηθηζκνύ δελ απνηειεί απηνηειή έλλνηα ζηελ
ηδενινγία θαη ζηελ πξαθηηθή ηεο Γεμηάο. Η ηδενινγία ηεο Γεμηάο ππνζηεξίδεη δύν
εμαξηεκέλεο απόςεηο γηα ηνπο αλζξώπνπο. Ο αηνκηθηζκόο δελ είλαη γηα όινπο. Ο
αηνκηθηζκόο απνηειεί ην θάηνπηξν ηνπ θαηαπηεζηηθνύ αηόκνπ. Απνηειεί έλαλ
εμνξζνινγηζκό θαη όρη έλα ηδαληθό. Βιέπεη ηνλ εαπηό ηνπ σο άηνκν, αιιά ζεσξεί ηε
δηθή ηνπ αηνκηθόηεηα θαιύηεξε από ηελ αηνκηθόηεηα ησλ άιισλ, εηδηθά απηώλ πνπ
αλήθνπλ ζε άιιε θνηλσληθή ηάμε, κηα θνηλσληθή ηάμε πνπ ζε άιιεο επνρέο ζα
απνθαινύληαλ «νη κάδεο». Ο αηνκηθηζκόο εθινγηθεύεη ηελ εηθόλα ηνπ άιινπ σο
αληηθείκελν θαη εξγαιείν. Ο άιινο απνηειεί αληηθείκελν πξνο εθκεηάιιεπζε. Ο
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αηνκηθηζκόο είλαη ε εμύκλεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο γξακκαηηθήο επί ηνπ
αληηθεηκέλνπ. Φξεζηκνπνηεί κε ηξόπν θπξηνιεθηηθό ην απνηέιεζκα ηεο γιώζζαο. Οη
γπλαίθεο, νη εξγαδόκελνη, νη ζηξαηηώηεο, νη άλζξσπνη άιισλ ρξσκάησλ θαη ρσξώλ
είλαη ηα αληηθείκελα, ηα εκπόδηα θαη εξγαιεία ζηνλ θόζκν ηνπ αηνκηθηζηή.
Ο αηνκηθηζκόο απνηειεί ηελ αλαζηξνθή ηεο θαληηαλήο άπνςεο γηα ηελ εζηθή
πξνζηαγή: νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο απηνζθνπόο θαη όρη απιά
σο κέζν. Ο αηνκηθηζκόο απνηειεί κηα άπνςε γηα ηνλ θόζκν θαη νη άιινη είλαη ην
απνθιεηζηηθό κέζν γηα ηελ εμόξπμε, ηελ εμαγσγή θαη ηελ ηζνπέδσζε, ώζηε λα
κεγεζπλζεί ην εγώ. Απηό είλαη ην είδνο ηνπ αηόκνπ πνπ δεκηνπξγεί ν αηνκηθηζκόο.
Δίλαη κηα ςεπδαίζζεζε. Ο αηνκηθόο εθκεηαιιεπηήο δελ κπνξεί λα αλαπηύμεη ην εγώ
ηνπ κε απηόλ ηνλ ηξόπν. Κακία πνζόηεηα αληηθεηκέλσλ πνπ αλαδεηθλύεη ην status
ηνπ δελ ζα θαηαζθεπάζεη ην πνιππόζεην εγώ. Τν θύξνο, ε αίγιε θαη ν θόβνο είλαη
πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα ζπκπιεξώλνπλ ηελ εμνπζία, αιιά ην άηνκν δελ έρεη πεηύρεη
ηίπνηα άμην ζεβαζκνύ θαη ζαπκαζκνύ.
Υπνζηεξίδνπλ όηη θνβνύληαη όηη ζα ράζνπλ ηελ «ειεπζεξία». Αιιά, απηό πνπ
πξαγκαηηθά θνβνύληαη είλαη ε απώιεηα ηεο εξουσίας, νη πεξηνξηζκνί ζηελ ηθαλόηεηα
ελόο αηόκνπ λα θπξηαξρεί, λα ππαγνξεύεη θαη λα ειέγρεη.
Γηαηί ε ηδενινγία ηνπ αηνκηθηζκνύ έρεη κηα ηέηνηα ηζρπξή επίδξαζε ζηελ ςπρή
(psyche) ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ηεο Ακεξηθήο; Έλαο ιόγνο είλαη ε επαλάιεςε θαη ε
πξνπαγάλδα ησλ ΜΜΔ ηεο Γεμηάο. Δπηπιένλ, είλαη επεηδή κηιάεη κε ιαρηάξα γηα ηα
πιηθά αγαζά γηα ηα νπνία νη αθηήκνλεο ληώζνπλ ηελ αλάγθε γηα απηάξθεηα. Φαίλεηαη
λα απαληάεη θαη ζηελ αλάγθε απν-πξνιεηαξηνπνίεζεο ηνπ εγώ. Αλ θάπνηνο είλαη
αλαγθαζκέλνο λα πνπιήζεη ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ αγνξά, ππάξρεη κηα ειθπζηηθή όςε
γηα ηα άηνκα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Μεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα
εμνηθνλνκήζνπλ αξθεηά ρξήκαηα από ηελ εξγαζία ηνπο ώζηε λα αγνξάζνπλ έλα
ζπίηη, έλα κηθξό αγξόθηεκα ή κηα κηθξή επηρείξεζε θαη ην βιέπνπλ απηό σο κηα
επαξθήο δηαδξνκή απηνδύλακεο εθθίλεζεο, αιιά γηα ηελ πιεηνςεθία απηέο δελ είλαη
επηινγέο θαη ππάξρνπλ σο θαληαζηώζεηο πνπ ζπλδπάδνληαη κε κηα λννηξνπία
επίξξηςεο επζπλώλ ζηα ζύκαηα.
Η ηδενινγία ελζαξξύλεη ηνπο αλζξώπνπο λα θαηεγνξνύλ ηνλ εαπηό ηνπο γηα απηά πνπ
δελ κπνξνύλ λα θηάζνπλ, αθόκα θαη εάλ δελ κπνξνύλ λα ηα θηάζνπλ εμαηηίαο ησλ
κεραληζκώλ ησλ ζεζκώλ. Ο αηνκηθηζκόο αθόκα θαη ζε απηή ηελ κνξθή, δελ είλαη
απηόο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αηνκηθή ηαπηόηεηα.
Η θαηαζθεπή ηνπ εγώ είλαη απηό πνπ δεκηνπξγεί ηελ αηνκηθή ηνπ ηαπηόηεηα.
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Τν εγώ απην-δεκηνπξγείηαη κέζσ κηαο εθπαίδεπζεο πνπ δηεξεπλάηαη ειεύζεξα.
Απαηηεί ηελ άζθεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θξηηηθώλ θαη δεκηνπξγηθώλ ηθαλνηήησλ.
Τν εγώ έρεη επίγλσζε ησλ άιισλ εγώ – ηεο

αμίαο, ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ

πξνζπαζεηώλ, ηνπ κέιινληνο θαη ηεο επηπρίαο ηνπο. Τν εγώ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο
δπλαηόηεηεο θαη ηελ επηθνηλσλία. Τν εγώ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε ζπιινγηθή δξάζε,
ρσξίο λα εθκεδελίδεηαη ζηε ζάιαζζα ησλ άιισλ «καδώλ». Γηα ηνλ ιόγν απηό, όηαλ
έλα εγώ βξίζθεηαη αλάκεζα ζε άιια εγώ, ε έλλνηα ησλ «καδώλ» θαζίζηαηαη
αληεπαλαζηαηηθή.
Τη είλαη ε ζπιινγηθόηεηα ηόηε; Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ επαλάζηαζε;
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ θνηλσληθή δνκή ζηελ νπνία ππάξρνπλ ηα «άηνκα» θαη νη
«κάδεο», όπνπ ηα «άηνκα» έρνπλ ηε δύλακε θαη ηελ εμνπζία λα δξνπλ θαη νη όπνηνη
θαλόλεο ηνπο πξέπεη λα ηεξνύληαη ή αιιηώο επηβάιινληαη θπξώζεηο, ν κόλνο ηξόπνο
κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ νη θαηαπηεζκέλνη λα αληηζηαζνύλ, λα δηαιύζνπλ θαη λα
αληηθαηαζηήζνπλ απηή ηελ εμνπζία είλαη ε ζπιινγηθή δξάζε. Απηό ζπκβαίλεη κέζα
από ζπδεηήζεηο, ζπκθσλίεο θαη ηνλ ζρεκαηηζκό ηζρπξώλ νκάδσλ θαη θνηλνηήησλ.
Μόλν ε ζπιινγηθή πίεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηε λνκηκνπνίεζε γηα ηελ αιιαγή
κε ηελ δηακόξθσζε πιεηνςεθηώλ πνπ είλαη δεκνθξαηηθά πεηζηηθέο θαη επίζεο κόλν νη
ζπιινγηθέο νκάδεο κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ηελ απαξαίηεηε πίεζε θαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο ζπζηεκηθόο κνριόο γηα λα απνδπλακώζνπλ ηελ ηάμε ησλ
θαηαπηεζηώλ θαη λα ηνπο εμαλαγθάζνπλ λα απνκαθξπλζνύλ. Μόλν νη ζπιινγηθόηεηεο
κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξά όξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ ηηο νπνίεο παίξλνπλ
ζπλεηδεηά επεξεάδνληαο ηηο εκπιεθόκελεο θνηλόηεηεο. Απηό είλαη έλα είδνο
επαλαζηαηηθήο ζπιινγηθόηεηαο.
Έλα άιιν είδνο ζπιινγηθόηεηαο είλαη ε δεκηνπξγία νξγαλώζεσλ βάζεο γηα ηνλ
ζρεκαηηζκό ππεξεζηώλ, πξντόλησλ θαη ζεζκώλ πνπ ρξεηάδεηαη κηα αλεπηπγκέλε
θνπιηνύξα.

Δίλαη

ε

πινπνίεζε

ησλ

κεηα-ηεξαξρηθώλ

νξγαλώζεσλ.

Έλαο

ζπλεηαηξηζκόο κπνξεί λα έρεη κέιε κε δηαθνξεηηθέο δεμηόηεηεο θαη ηδέεο. Η
καξμηζηηθή εηθόλα ηνπ πξνιεηαξηάηνπ πνπ μεζεθώλεηαη γηα λα θαηαιάβεη ην
εξγνζηάζην κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα όηη ζα ην ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξόπν,
όπσο θαη πξηλ, κόλν πνπ νη πξνιεηάξηνη ζα είλαη ζε ζέζε λα πιεξώλνπλ ηνλ εαπηό
ηνπο αληί ηνπ ηδηνθηήηε θαη ησλ αθεληηθώλ θαη ζα δίλνπλ όιν ην πιεόλαζκα ζην
θξάηνο. Απηή ε εηθόλα αθήλεη απ’ έμσ ηα πην ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
απειεπζέξσζεο όπσο είλαη ε αιιαγή ησλ πξαγκάησλ πνπ θάλεη έλα εξγνζηάζην, ηνπ
πώο ιεηηνπξγεί, ηη θαζήθνληα έρεη ν θαζέλαο, ηη θηηάρλεη θιπ.
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Ταπηόρξνλα, αλ είλαη θεξδνθόξν, ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη νηθνλνκηθά ζηνπο λένπο
θνηλσληθνύο ζεζκνύο πνπ δεκηνπξγνύλ κηα θαιύηεξε θαη βηώζηκε θνηλσλία. Καηά
θύξην ιόγν, νη ζπιινγηθόηεηεο ζεσξνύλ όηη απηνύ ηνπ είδνπο ε νξγάλσζε έρεη
θαζήθνλ απέλαληη ζηνπο άιινπο γηα ηελ παξαγσγή ρξήζηκσλ, αλαγθαίσλ ή αθόκα
όκνξθσλ θαη πξνθιεηηθώλ πξαγκάησλ... Τν γεγνλόο όηη νη άιινη κπνξεί λα
πιεξώζνπλ γηα ηνπο θαξπνύο ηεο είλαη έλαο ηξόπνο δεκηνπξγίαο πξόζζεησλ παξνρώλ
γηα όινπο. Μία νξγάλσζε δελ απνηειεί ηελ πξνέθηαζε ελόο αηόκνπ πνπ ζθέθηεηαη
θαη παίξλεη όιεο ηηο απνθάζεηο κέρξη θαη γηα ηνλ θαηακεξηζκό ησλ βαξεηώλ εξγαζηώλ
έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγεί σο κηα αλζξώπηλε κεραλή κε θηλνύκελα κέξε
θαζνδεγνύκελε από ηελ θαηαπίεζε.
Τη ζπλέβε ινηπόλ; Μήπσο ν ηζηνξηθόο θνκκνπληζκόο δελ ππνρξέσζε κε ηόζνπο
πνιινύο ηξόπνπο ζηε ζπκκόξθσζε θαη ζηελ απώιεηα ηεο αηνκηθόηεηαο θαηά ηελ
δεκηνπξγία κηαο γηγαληηαίαο ζπιινγηθήο κεραλήο; Ο Μαγηαθόθζθη ήηαλ έλαο
αδηακθηζβήηεηνο επαλαζηάηεο κε έλα εγώ πνπ ζπλζιίθηεθε από ην ζθπξί ησλ
εζθαικέλσλ επαλαζηαηηθώλ ηδαληθώλ. Δπηθξίζεθε δηόηη μερώξηδε, ε ίδηα ηνπ ε
πξσηνηππία απνηεινύζε ηελ θαηαδίθε ησλ πξνιεηαξηαθώλ δηαπηζηεπηεξίσλ ηνπ, ιεο
θαη ε απηνεμόλησζε ήηαλ ν ζηόρνο ηεο απειεπζέξσζεο. Η άπνςε ηνπ ιανύ: νη
εξγάηεο θαη ηα κέιε πνιιώλ πνιηηηζκώλ θαη γισζζώλ σο «κάδεο» πξέπεη λα
πηνζεηήζνπλ ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ θαηαπηεζηή. O θαηαπηεζηήο κπνξεί λα δεη κόλν ην
είδνο ηνπ από θνληά θαη ηελ πιεηνςεθία κόλν από καθξηά. Φνβάηαη ηηο
ζπγθεληξώζεηο ηνπο ζηηο πιαηείεο θαη ηελ ζπιινγηθή δξάζε ηνπο, θνβάηαη ηηο γεληθέο
απεξγίεο ηνπο, ηηο ςήθνπο ηνπο θαη ηελ ινγνηερλία ηνπο. Ο θαηαπηεζηήο βιέπεη ηνπο
αλζξώπνπο σο απναλζξσπνπνηεκέλεο θαη αδηαθνξνπνίεηεο κάδεο θαη θάλεη όηη
θαιύηεξν κπνξεί γηα λα ηνπο θαηαπηέζεη ώζηε λα ηαηξηάδνπλ κε απηήλ ηελ πεξηγξαθή,
δειαδή, λα κελ κπνξνύλ λα ελεξγήζνπλ κε ηελ δηθή ηνπο βνύιεζε, αιιά κόλν σο
θνξείο ηεο δηθήο ηνπ ζέιεζεο. Οη «κάδεο», θαη απηό δελ απνηειεί έθπιεμε, δελ
βιέπνπκε έηζη ηνλ εαπηό καο. Καλείο καο δελ είλαη «νη κάδεο».
Η ςεπδαίζζεζε ηνπ δηιιήκαηνο άηνκν - κάδα βαζίδεηαη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη κηα
θνηλσληθή δνκή πνπ απνηειείηαη από ηνπο αξρεγνύο θαη ηνπο θνξείο. Απηό ίζρπε
ζηελ πεξίπησζε ηεο αζηηθήο ηάμεο ελαληίνλ ηνπ πξνιεηαξηάηνπ θαη ίζρπε πάιη ζηελ
πεξίπησζε ησλ κπνιζεβίθσλ πνπ νξγάλσζαλ ηελ ζηξαηησηηθή επαλαζηαηηθή δξάζε
γηα ην ζύλνιν ηεο θνηλσλίαο. Γηα λα ζπλερίζνπκε κε ην παξάδεηγκα ηεο ξώζηθεο
επαλάζηαζεο, ππάξρνπλ αξθεηέο πεξίνδνη ζε κηα επηηπρεκέλε επαλάζηαζε, ίζσο δελ
ηειεηώλνπλ πνηέ, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, κηα επαλάζηαζε ελαληίνλ ελόο θαζεζηώο
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πνπ ήηαλ κνλαξρηθό, θενπδαξρηθό, πξν-κνληέξλν, κε-βηνκεραληθό θαη ζε κεγάιν
βαζκό αλαιθάβεην ήηαλ αλππέξβιεηε θαη πεξηειάκβαλε θαη κηα πεξίνδν κεγάιεο
βίαο θαη αλαηαξαρήο. Η αληεπαλάζηαζε μεθίλεζε ηηο επηζέζεηο ηεο όρη κόλν από ην
εζσηεξηθό, αιιά θαη από ην εμσηεξηθό. Τν ζύλνιν ησλ αλζξώπσλ έπξεπε λα
ιεηηνπξγήζεη σο έλαο ζπληνληζκέλνο ζηξαηόο κε ζηόρν λα απνθξνύζεη ηηο ζπλερείο
επηζέζεηο. Καλείο δελ ήηαλ «εθιεθηόο» εθηόο από ηνπο ζπνπδαίνπο αξρεγνύο ζηνπο
νπνίνπο έπξεπε λα επηθεληξώλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη λα ππαθνύνπλ ζηηο εληνιέο
ηνπο. Ήηαλ απαξαίηεηε ε ζπζία θαη ζε εμαηξεηηθά κεγάιν πνζνζηό. Ο ζηξαηόο
ρξεηαδόηαλ πνιιά ηξόθηκα, πην πνιιά απ’ όζα ζα κπνξνύζαλ λα θαιιηεξγεζνύλ,
εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αγξόηεο άθελαλ ηε γε ηνπο γηα λα πνιεκήζνπλ. Οη
άκαρνη πιεζπζκνί θαη όζνη ήηαλ πνιύ λένη, πνιύ κεγάινη ή δελ ήηαλ ζε ζέζε λα
πνιεκήζνπλ αθέζεθαλ λα πεζάλνπλ. Αθόκε θαη όζνη θαιιηεξγνύζαλ ηξόθηκα δελ
επηηξεπόηαλ λα έρνπλ αξθεηά γηα λα θξαηεζνύλ δσληαλνί - πόζν κάιινλ λα
θπιάμνπλ ζπόξνπο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ επόκελνπ έηνπο. Απνηειεί παξεγνξηά ην
γεγνλόο λα πηζηεύεη θάπνηνο όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηώλ απηώλ νη αλαηαξαρέο, ε
βία θαη ν πόλνο ήηαλ ηειηθά πξνο όθεινο ησλ αλζξώπσλ;
Γηα

λα

θξαηεζνύλ

καθξηά

νη

αληεπαλαζηαηηθέο

δπλάκεηο

ησλ

δπηηθώλ

ηκπεξηαιηζηηθώλ ρσξώλ, θξίζεθε αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζεί έλα ηεξάζηην
ζηξαηησηηθό βηνκεραληθό ζύκπιεγκα. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή
παξνρή

ηξνθίκσλ θαη άιια εηδώλ ζηνλ πιεζπζκό, ηέζεθε ζε ηζρύ κηα καδηθή

επηρείξεζε εθβηνκεράληζεο. Γηα λα ππάξρνπλ πξώηεο ύιεο θαη πξνκήζεηεο γηα ηηο
κεραλέο απηέο, θξίζεθε αλαγθαίν λα γίλεη εηζβνιή θαη λα ππνηαρζεί ε Αλαηνιηθή
Δπξώπε θαη ε Κεληξηθή Αζία. Αξρίδεη λα κνηάδεη κε ηνλ θαπηηαιηζκό θαη ηνλ
ηκπεξηαιηζκό - αιιά γηα ην «ιαό», ζσζηά; Ο δηαρσξηζκόο ζε αξρεγνύο θαη κάδεο
ζπλέρηζε λα απνηειεί κηα ρξήζηκε θνηλσληθή δνκή γηα ηνλ κηιηηαξηζκό, ηελ
εθβηνκεράληζε θαη ηελ επέθηαζε. Πσο κπνξνύζε λα αλζίζεη ν ζνζηαιηζκόο αθνύ ε
άκπλα θαη ν αληαγσληζκόο ήηαλ ππνρξεσηηθέο; Πόζε ελέξγεηα μόδεςαλ νη άλζξσπνη
ζε απηά ηα έξγα; Δπηπρώο, θπηεύηεθαλ θη άιινη ζπόξνη, όπσο ν καδηθόο
αιθαβεηηζκόο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ.
O Μαγηαθόθζθη πξνζπάζεζε λα εθθξάζεη ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο. Ήζειε λα
απνηειεί ην είδνο πνπ κπνξνύζε λα παξάγεη ε αηνκηθή επαλάζηαζε από ηελ ζηηγκή
πνπ ε ειεπζεξία, ε εθπαίδεπζε θαη ε δεκηνπξγηθόηεηα ήηαλ γηα όινπο. Η επαλάζηαζε
σο ζηξαηησηηθή δξάζε απέξξηπηε ηέηνηνπ είδνπο άηνκα. Ο αγώλαο γηα ηελ επηβίσζε
θαη ηελ απειεπζέξσζε απαηηνύζε έλα ζθιεξαγσγεκέλν, αηξόκεην θαη ηξαρύ είδνο
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αηόκνπ (αλ θαη ηα πνηήκαηα ηνπ Μαγηαθόθζθη δύζθνια ζα κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ
«εθιεπηπζκέλα» ή πνιύηηκα). Ο πόιεκνο, αθόκε θαη ν ηαμηθόο, θαίλεηαη λα απαηηεί
θάζνδν ζηε βαξβαξόηεηα θαη ηελ πξνδνζία, ε βαξβαξόηεηα ζπλερίδεηαη κε ηελ
δηαηώληζε ηεο βαξβαξόηεηαο-θαπηηαιηζκνύ, πνπ ππνηίζεηαη όηη έπξεπε λα αλαθνπεί
καδί κε ηελ αλαηξνπή ηεο κνλαξρίαο θαη ηεο θενπδαξρίαο.
Η επαλάζηαζε πνπ κπνξνύκε λα θαληαζηνύκε, θαίλεηαη λα πεζαίλεη κόιηο αξρίζνπκε
λα αγσληδόκαζηε γηα απηήλ. Η πξάμε ηεο πάιεο θαη ηεο βίαο αιιάδεη ηα άηνκα θαη ηηο
θνηλσλίεο. Δθθξάδεηαη ε ειπίδα όηη αθόκε θαη αλ ε επαλάζηαζε πξέπεη λα θεξδίζεη
κε ηε δύλακε, όηη ε δύλακε απηή κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε κε-βίαην ηξόπν ζην
κεγαιύηεξν κέξνο ηεο, έηζη ώζηε λα κελ ρξεηαζηεί λα ζπζηαζηεί ε αλζξσπηά καο γηα
λα ληθήζνπκε. Αλ νη

θαηαπηεζηέο

κπνξνύλ λα απνδπλακσζνύλ θαη

λα

απνκαθξπλζνύλ, ηόηε νη άλζξσπνη ζα επδνθηκήζνπλ σο άηνκα, σο εγώ ζε ζπλζήθεο
ειεπζεξίαο θαη ζα κπνξνύλ λα αλαιύνπλ θαη λα δεκηνπξγνύλ είηε κόλνη ηνπο είηε ζε
ζπιινγηθόηεηεο. Η επαλάζηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί όηαλ ν θαζέλαο ζα έρεη εγώ
θαζώο θαη πιηθή αζθάιεηα θαη επεκεξία.

http://zeitgeistboheme.blogspot.gr/2012/09/on-socialism-and-individualism.html
Μεηάθξαζε: Γηώξγνο Πνπιάδνο
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