Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Κυριακή, 16-05-2010
Σελίδα: 28,29
(1 από 2)
Μέγεθος: 1805 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 5270
Επικοινωνία εντύπου: (210) 5231.831
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Κόκκινεςιδέεςχωρίς ιστορία:ο ΑλαίνΜπί
ΤΟΥΣΤΕΦΑΝΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΓΙΑΝΝΗΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ιδέες χωρίς ιστορία;

σης τριών στοιχείων: α) διαδικασίας αλήθειας,
β) ένταξης στην ιστορία και γ) υποκειμενοποίησης.
Με αυτή την εισαγωγική παρατήρηση
Ο συγκεκριμένος όρος, ο
πλησιάζουμετον πυρήνα του επιχειρήματος
Αν και τα «κόκκινα χρόνια» πέρασαν, ο
όρος «Ιδέα» είναι ένα περιέχον, μια μορφή,
το οποίο συνέχει τις θέσεις του Μπαντιού
Αλαίν Μπαντιού, στο πολύ γνωστό βιβλίο
και καθετί που είναι περιέχον διαθέτει ένα
σχετικά με την ιδέα του κομμουνισμού,που
του Η κομμοννιστικηυπόθεση,επιχειρεί να
περιεχόμενο: το περιεχόμενο του όρου
πρέπει να κατανοείται ανεξάρτητα από την
καταδείξει τους λόγους για τους οποίους n
«Ιδέα», το οποίο συνέταξε ο Μπαντιού εντός
ιστορικήτης έκφραση.Αυτό που χρειάζεται,
ιδέα του κομμουνισμού παραμένει επίκαιρη
του πλαισίου που αναλύθηκε παραπάνω,
κατά Μπαντιού, είναι να καταλάβουμε
αλλά και αλώβητη, χωρίς σημάδια από
είναι ο κομμουνισμός. Ιδού, λοιπόν, n
απλώς την «αλήθεια»της. 0α χρειαστούμε
την ιστορικήπεριπέτεια του 20ού αιώνα. Η
«Ιδέα του κομμουνισμού».
λοιπόν δύο βασικούς σημασιολογικούς
προφητική πρόταση του για την επερχόμενη
Μένει
όμως ένα ερώτημα: Γιατί να αποδεχθούμε
προσδιορισμούς που θα αποσαφηνίσουν τη
«έλευση»του κομμουνισμού βρήκε ήδη
μια τέτοια ιδέα, χωρίς ιστορία;1
σημασία της αλήθειας και της ιστορίας,
πρόσφορο έδαφος: από τα διεθνή συνέδρια
Και αν ακόμη δεχθούμε ως υπόθεση εργασίας
σύμφωνα με τον Μπαντιού ή, καλύτερα,θα
πολιτικής φιλοσοφίας μέχρι το ήρόσφατο
τις περιοριστικέςσυνθήκες που έθεσε ο
διαφωτίσουν τις απαντήσεις του Μπαντιού
συνέδριο της Νεολαίας του ΣΥΝ (ομιλία
Μπαντιού, για να μας πει τι είναι n «Ιδέα
NMagMi HtfMtpqrti M
στα ερωτήματα «Τι σημαίνει αλήθεια;»,«Ττ
Αλέξη Τσίπρα), ο Μπαντιού έκοψε ένα «εισιτήριο
01m obscure
disaster
/ Sun istcsariaSzt
του κομμουνισμού»,και αν ακόμη καταχρηστικώς
σημαίνει ιστορία;».Σε ό,τι αφορά το πρώτο
διαρκείας»μέσα στη σύγχρονη αριστερή
συμφωνήσουμε με τις δογματικές
ερώτημα, n έννοια της αλήθειας συνδέεται
tatfnbtBititl-lMtuar
σκέψη,χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο
και αυθαίρετεςπροϋποθέσεις της, ποιες συνέπειες
KMMiMtatetEltttli
αρραγώς με την έννοια του «συμβάντος».To
sntbtMCMt Stores
των νοητικών εργαλείων και του θεωρητικού
fltamn*
θα προκύψουν;Τι θα έχουμε επί της
τελευταίο είναι, τρόπον τινά, το σημείο
προγράμματος εντός του οποίου αναπτύσσεται
ουσίας αποδεχθεί; Αν n «Ιδέα του κομμουνισμού»
(προ)έλευσηςτης αλήθειας,n μήτρα που τη
to κεντρικό επιχείρημα του.
Εκδήλωση με ομιλητή τον Αλαίν
είναι μια ιδέα με μυθοπλαστική δομή,
γεννά. Η αλήθεια,κατά τον Μπαντιού, προκύπτει
Μπαντιού στο Άμστερνταμ
μια δυνητική α-ιστορική διαδικασία
μέσα από τις διαδικασίες που την
Διασώζοντας
«αλήθειας» σε μόνιμη απόσταση από την
άκριτη υποδοχή αυτού του «νεο-κομμουνιστικούπαράγουν. Προκύπτει μέσα από τις συνέπειες
τον κομμουνισμό
ιστορία(αφού όλη «n ιστορίαείναι n ιστορία
ριζοσπαστισμού»στα διανοητικάπεριβάλλοντα τις οποίες επιφέρει n «έλευση του
του κράτους»),τότε πώς μπορούμε να μπορούμε
θα πρέπει εξαρχής να διευκρινισθεί —προκειμένου
της Αριστεράς,(ιδίως της ελληνικής)συμβάντος».
να σκεφτούμε ιστορικά τον κομμουνισμό,
να είναι σαφείς άι θέσεις
Εκκρεμείένα ερώτημα· αυτό το τελευταίο,
αναδεικνύοντας, παράλληλα, την
χωρίς παράλληλα να επιστρέφουμε
που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια— ότι
το συμβάν, τι ακριβώς είναι και γιατί ο
απόκλιση της πρότασης του Μπαντιού από
στο «μαρασμότου κράτους»,ως απαραίτητη
δεν υπάρχει κάτι μεμπτό στο να προσπαθεί
Μπαντιού θεωρεί ότι είναι ιδρυτική συνθήκη
εκείνα τα ρεύματα του δυτικού μαρξισμού
προϋπόθεση για την ιστορική εμπλοκή των
κάποιος να διασώσει τα χαρακτηριστικά
της αλήθειας,-To συμβάν είναι ρήξη n
που κατοχύρωναν έως τώρα τη στρατηγική
πολιτικών υποκειμένων στο εγχείρημα μιας
μιας ιδέας, επειδή πιστεύει ότι αυτή έχει
οποία επέρχεται σε μια Κανονικότητα, με
του «δημοκρατικού δρόμου προς τον σοσιαλισμό».
μελλοντικήςνεκρανάστασηςτου κομμουνισμού;
υποστεί ιστορικές στρεβλώσεις και παραφθορές,
αποτέλεσμανα την διασπά. Ο Μπαντιού το
Η επιλογή τής οπτικής γωνίας,
Στο σημείο αυτό, ο Μπαντιού έχει
οπότε θα πρέπει να την αποκαταστήσειεπομένως, ορίζει και τον τρόπο προσέγγισης ορίζει ως εξής: «ονομάζω "συμβάν" μια ρήξη
ήδη προετοιμάσει το θεωρητικό έδαφος για
στην αρχική αυθεντική μορφή και
στην κανονική διάταξη των σωμάτων
του προβλήματος.Η «υπόθεσητου κομμουνισμού»
μια «άνευ ορίων, άνευ όρων» επιστροφή .
σημασία της. Δεν υπάρχει κατι μεμπτό σε
και των γλωσσών, έτσι όπως αυτή υπάρχει
ελέγχεταιεδώ όχι μόνο για την
στον παλιό καλό δογματισμό.
αυτό to διασωστικό εγχείρημα, διότι είναι
για μια ιδιαίτερη κατάσταση ή όπως αυτή
ερμηνευτική της ανεπάρκεια, αλλά και για
απολύτως θεμιτό να αποπειραθεί κάποιος
τα εμπόδια που υψώνει στην ίδια τη στρατηγικήεμφανίζεται σε ένςν ιδιαίτερο κόσμο» (α
Αριστεράχωρίς δημοκρατία;
να αποκαταστήσει το κύρος, την επικαιρότητα
πορεία της Δημοκρατικής Αριστεράς. 235). Η έννοια του συμβάντος συνδέεται με
Ο Μπαντιού, έχοντας συγκροτήσει την
και την αξία μιας ιδέας, αφού βεβαίως
Κοινός παρονομαστής και στα δύο επιμέρουςτην έννοια του κράτους: «Αποκαλώ "κράτος*,
«Ιδέα του κομμουνισμού», έτσι όπως αναλύθηκε
την εξετάσειστο πλαίσιο και των ιστορικών
ή "κρατούσαδρμή της κατάστασης",το
προβλήματα,που θέτει το έργο του
σια προηγούμενα διερευνά, στη συνέχεια,
συμφραζομένων, με βάση τα οποία αυτή
σύστημα καταναγκασμών που περιορίζουν
Μπαντιού, παραμένει n κριτική στην ιδεαλιστική
τις ιστορικές της πραγματώσεις, δηλαδή
έχει περιγραφεί και εντός των οποίων μας
τη δυνατότητα των δυνατοτήτων» (σ. 236).
«έξοδο» από την ιστορία και την
τα συμβάντα που επέφεραν ρήξεις
έχει γίνει γνωστή.
To συμβάν συνδέεται με το κράτος, όπως
ιστορικότηταn, με άλλαλόγια,n κατάργηση
Πρόκειται για την καθοριστική προϋπόθεση της βασικήςεπιστημολογικήςπροϋπόθεσης
ορίστηκε n, ακριβέστερα,όπως το «αποκαλεί» στην κανονικότητα της ιστορίας, δηλαδή
της
ιστορίας
του κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο,
n οποία μπορεί διασφαλίσειτην εγκυρότηταπάνω στην οποία ο μαρξισμός επιχειρεί να
ο Μπαντιού, διότι είναι —ο Μπαντιού
τέτοιων ερμηνευτικών εγχειρημάτων, ερμηνεύσεικαι να αλλάξειτην πραγματικότητα. αρκεί να πει «ονομάζω "συμβάν"»—«n δημιουργία αποδύεται στο έργο της δικαιολόγησης
της μαοϊκής Πολιτιστικής Επανάστασης,
όταν μάλιστα αυτά δεν ερμηνεύουν
νέων δυνατοτήτων» (σ.236)- Η
απλώς μια ιδέα ή μια δέσμη ιδεών, αλλο,
αλήθεια έχει λοιπόν «συμβαντική καταγωγή». φθάνοντας, μάλιστα, στο σημείο να δικαιολογεί
ακόμη και την προσωπολατρία προς
όπως συμ^Β{νει#ετο εγχείρημα του Αλαίν
Ο Μπαντιού την ορίζει (αποκαλεί) ως
τον Μάο.2Ετο μέρος του^φλίου που τιτλοφορείται
Μπαντιού, αναδιατυπώνουν αστές tte ιδέες,
εξής: «Αποκαλώ "διαδικασία αλήθειας", ή
«Η τελευταίαεπανάσταση;»(α102163),
"αλήθεια",τη διαρκή οργάνωση, σε μια κατάσταση
και συγκεκριμένατην ιδέα του κομμουνισμού,
ο Μπαντιού διατρανώνει την πεποίθηση
(σε έναν κόσμο) των συνεπειών
που πρωταγωνίστησε στην ιστορική
του ότι n πολιτιστική επανάσταση του
σκηνή του 20ού αιώνα Η αναφορά στην
ενός συμβάντος»(α 236). Η αλήθεια,με τον
Μάο υπήρξε nί-ΐστορι^.πραγμάτ^στί^β
ερμηνευτική διάσταση του εγχειρήματος
ανωτέρω σημασιολογικό προσδιορισμό ή,
«ϊδέάς
του κομμουνισμού», διότι στράφηκε
ακριβέστερα, με την ανωτέρω ονοματοδοσία,
που ανέλαβε ο Αλαίν Μπαντιού στο εν λόγω
εναντίον της κομματικής γραφειοκρατίας.
σχετίζεταιμε τα γεγονότα;Σχετίζεταιμε.
βιβλίο —toοποίο έγινε, στο μεταξύ, περίπου
Αυτό,λοιπόν, είναι το βασικό κριτήριο για
αυτά, αλλάυπό την ακόλουθη περιοριστική
μανιφέστο για μεγάλο μέρος της ελληνικής
συνθήκη: «Αποκαλώ "γεγονότα" τις συνέπειες την αξιολογική αποτίμηση του σταλινομαοΐσμού
Αριστεράς—-,
δικαιολογείταιαπό το
και των ιστορικών του πραγματώσεων,
της ύπαρξης του κράτους» (α 237).
γεγονός ότι n περιγραφή μιας ιδέας και n
τις οποίες βεβαίως αναγνωρίζουν και
Τα γεγονότα βεβαίως συνδέονται με την
συνακόλουθη, όπως συμβαίνει στην περίπτωση
οι
διαφορετικές
αποχρώσεις —νεοφιλελεύθερες
ιστορία, n οποία τι ακριβώς σημαίνει; Ο
που εξετάζουμε,προσπάθεια υπεράσπισης
και μη— τήςεκδεξιών ορμώμενης
Μπαντιού απαντά ως εξής:«Πρέπει μάλλον
της, προϋποθέτει ορισμένη ερμηνεία
κριτικής,ότανδιστείνο^ιΜτόήρότό^α
να πούμε ότι n ιστορία είναι n ιστορία του
και αποτίμηση αυτής της ιδέας, των
κράτους»(σ.238). Αυτό είναι το εννοιολογικό της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης
σημασιών της-ολλάκαι των ιστορικών της
αναποδράστως ^αλήγείίάτα γκόυλάγκ
πλαίσιο - συντεταγμένο ως πλαίσιο
εκφράσεων.
ονοματρδοσίας, δηλαδή ονοματικού καθορισμούή στα μάΛ'ίκάστρατόπεδα-Ο Μττανπού στηρίζει
Δεν είναι στις προθέσεις αυτοό του άρ^
ακριβώς αυτό το «ανστ^ράστως^, την
εννοιών, χωρίς επιχείρημα πρυνα
θρου να εξετάσει το συνολικό έργα του
δικαιολογείτην εγκυρότητα,άρα να προφυλάσσειαναπόφευκτη κατάλτιξη^άλλο kat πραγμάτωση,καιπαρέχει
Μπαντιού- στόχος είναι να συζητηθεί n
το φαινομενικώς ςύτρ^ισμάχητο
από την εννοιολογική αυθαιρεσία
εχέγγυο αξιοπιστίας που εναγωνίως
και τον ιεροκηρυγματικό χαρακτήρα που
επιζητούσε n δεξιά κριτική, προκειμένου
έχει κάθε δογματική κατήχηση εκδηλουμενη
ΟΣτέφανοςΔημητρίουδιδάσκει πολιτική
να αμφισβητήσει τη συμφυή σχέση
με τα «ονομάζω»και «αποκαλώ»—εντός
φιλοσοφίασταΠανεπιστήμιοΙωαννίνων.
Αριστεράς και δημοκρατίας, δημοκρατίας
του οποίου ο Μπαντιού χαλκεύει τα σημασιολογικά
Ο ΓιάννηςΠαπαθεοδώρουδιδάσκει νεοελληνική
και σοσιαλισμού,δηλαδή του δημοκρατικού
χαρακτηριστικάτου όρου «Ιδέα».
φιλολογίαστο ΠανεπιστήμιοΙωαννίνων
Σοβιετική αφίσα, 1952
σοσιαλισμού.
Η τελευταίαείναι το αποτέλεσματης σύνθε¬
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Κυριακή, 16-05-2010
Σελίδα: 28,29
(2 από 2)
Μέγεθος: 1805 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 5270
Επικοινωνία εντύπου: (210) 5231.831
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

wuovκαιn «κομμοννιστικη
υπόθεση»
άλλωστε,n άποψη που θα τον οδηγήσει και
στην τελικήπρόταση του για μια επαναστατική
πολιτική «χωρίς κόμμα»:μια κατακερματισμένη
πολυεστιακή δράση υποκειμένων,
που συνδέεται με την οριστική απόσυρση
της Αριστεράςαπό τους θεσμούς,τον
κοινοβουλευτικόβίο, την ίδια τη δημοκρατία.
Στην «κομμουνιστική υπόθεση», ο
Μπαντιού προχωρά ένα βήμα παραπέρα
από την έως τώρα γνώριμη κριτικήτου απέναντι
στις μεταπολιτικέςόψεις της σύγχρονης
δυτικής δημοκρατίας: ενοχοποιεί την
ίδια την παρουσία της Αριστεράςστο δημοκρατικό
«αγωνιστικό»πλαίσιο της διαπάλης
των ιδεών και των κοινωνικών διεκδικήσεων
για τον μετασχηματισμότων θεσμών σε
προοδευτική κατεύθυνση. Η «έξοδος» από
την ιστορία ολοκληρώνεται με την ταυτόχρονη
«έξοδο» από τη δημοκρατία. Ο
Μπαντιού τοποθετεί την Αριστερά σε μια
σχέση απόλυτης «έξωτερικότητας»από την
εγκόσμια συνθήκη της κοινωνικής πραγματικότητας:
IKttmei* Sfrtee* ,« to** cesswWii* Si fi. t*eSam iigsfctVts m* 4^,.
n Αριστερά,γι' αυτόν, δεν είναι
και δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλοnapa το
νοσταλγικόπεπρωμένο μιας ολοκληρωτικής
«Εναντιωθείτε!Ψηφίστε κομμουνιστές!».Αφίσα του ΓαλλικούΚομμουνιστικούΚόμματος
«αλήθειας».
για τις εκλογές του 1936
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Πρόγραμμα και καταστατικό
της Κομιντέρν,ισπανική έκδοση 1922

Τώρα μάλλονπλησιάζουμεστην απάντηση
Τα διόδια μιας «έλευσης»
του ερωτήματος που προέκυψε από την
νίας της και την οικοδόμηση μιας νέας σχέσης μτφ.N Ηλιάδης,Α.Π.,Φ.Ειατίτσας,Π.Σωτήρης,
υπόθεση εργασίας που θέσαμε ως προς το
χωρίς προορισμό
εμπιστοσύνης με τα κοινωνικά υποκείμενα M. Τσίχλη,επιμ. ΔημήτριςΒεργέτης,Πατάκης,
τι θα συνεπαγόταν n αποδοχή τής μαοϊκής
που στήριξαν και στηρίζουντο ανανεωτικό Αθήνα2009,a. 231,σημ.5.
To τελικό ερώτημα που εγείρεται από in
«Ιδέας του κομμουνισμού», που προβάλλει
πρόταγμα του «δημοκρατικούσοσιαλισμού».2 Παράθεμαχωρίς σχολιασμό;«Ανn πολιτική
σκοπιά της σύγχρονης δημοκρατικής αριστεράς
ο Μπαντιού: Τι θα καλούμασταν να αποδεχθούμε, είναι εύλογο:Πόσοκοστίζουντα διόδια
Σε αυτό τον μακρύ δρόμο, τα διόδια είναι,όπωςεγώνομίζω,ακριβώςόπωςείναιίσως "
πράγματικαιn ποίηση,μιαδιαδικασίααλήθειας,
σε αυτήν την περίπτωση; 0α
για την «έλευση» της κομμουνιστικής
για την «έλευση»αυτής της μονολογικής
τότε δεν είναι ούτε λιγότεροούτε περισσότερο
έπρεπε να αποδεχθούμε ένα παράδοξο, το
κομμουνιστικής «αλήθειας»;Και γιατί, άραγε, «αλήθειας»του Μπαντιού είναι πολύ ακριβά, άτοπονα αγιοποιούνταιοι πολιτικοίδημιουργοί
οποίο θα πρέπει να παρακολουθήσουμε,
ιδίως αν σκεφτεί κανείς πως n δική μας
0a πρέπει να αποδεχτούμε άκριτα ετούτη
από το να αγιοποιούνταιοι καλλιτεχνικοί
δημιουργοί»:
έτσι όπως το διατυπώνει ο Μπαντιού: «Ένα
τη θεωρητική παλινδρόμηση, προκειμένου Αριστερά ούτε μπορεί ούτε και θέλει να τα
A.Badiou,ό.π.,a. 149-150.Ra την κριτική
σημαντικό σημείο επίσης είναι να υποστηρίξουμε να χαιρετίσουμεμια μυθοπλαστικήεπινόησηπληρώσει.
αποτίμησητου συνολικούέργουτου Μπαντιού,
βλ.ΦώτηςΤερζάκης,«Υπάρχειφιλόσοφος
που καταλήγεινα είναι μια παράδοξη
ότι μια τέτοια ρήξη είναι πάντοτε
Αλαίν
Μπαντιού;»,
Ελευθεροτυπία,
1.4.2010.
επιστροφή
στο
δογματισμό;
Από
τη
σκοπιά
ρήξη με την Αριστερά,με την τυπική έννοια
5 Επειδήn μελέτητων θεωρητικώντου αντικοινοβουλευτισμ
1 Ιδού και μια πρόκλησηγιατους μελετητές
του «δημοκρατικού Σοσιαλισμού», n
που έδωσα σε αυτόν το όρο. Κάτι που σημαίνει,
είναιπράγματιγόνιμη,αξίζει
του Χέγκελ:«ΟSlavojZizekείναιπιθανόνο μόνος
«κομμουνιστική υπόθεση» του Μπαντιού
επίσης, σήμερα, ρήξη με την αντιπροσωπευτική
να μελετήσεικανείςέναν θεωρητικόπουταυτίστηκε
στοχαστήςσήμεραπου μπορείταυτόχρονα
μάς αφήνει παγερά αδιάφορους. Δεν μας
μορφή της πολιτικής, ή, αν
με τον εθνικοσοσιαλιστνκό
αντικοινοβουλευπσμό,
να
επιμένει
στην
πολλαπλή
συνεισφορά
του
Λακάν
αφήνει όμως καθόλου αδιάφορους n υπόθεση
θέλετε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση
τον κατεξοχήνθεωρητικότου άντιχοινοβουλευτισμού
και να υποστηρίζει.με
επιμονήκαιενεργητικότητα
του κομμουνισμού στον σύντομο 20ό
στην ετηχειρηματολογημένημας πρόκληση:
n
μελέτη
των
έργων
τουοπόίόυ
την επιστροφήτης Ιδέαςτου κομμουνισμού.
αιώνα: n ιστορία του, n θεωρητική του ανανέωση
ρήξη με τη "δημοκρατία"»(α 219).s
Είναιγιατίο πραγματικόςτουδάσκαλοςείναι συνιστάάσκησηστηνευμέθοδηεπιχειρηματολογία
από τα ρεύματα του δυτικού μαρξισμού,
και
ο Χέγκελ,του οποίουπροσφέρειμια εξολοκλήρου καιο οποίοςδεν χρειάζεταιτα «ονομάζω»
Ο Μπαντιού αναφέρεταιστις δημοκρατικές
n ανάδειξη της Αριστεράςως πρωταγωνιστή
τονΚαρλΣμιτ.Δενγίνεταικανείςναζί
νέα ερμηνεία,
γιατίπαύεινα την υπαγάγει «αποκαλώ»:
αυταπάτες περί κοινοβουλευτικήςαντιπροσώπευσης
διαβάζοντας
τον
και,
επιπλέον,
μαθαίνει
τι
των
δημοκρατικών
κοινωνικών
στο
μοτίβο
της
Ολότητας.
Αςτιούμε
πακ
υπάρχουν
που βάρυναν την Παρισινή
πράγματιείναιο αντιφιλελευθερισμος
και n άρνηση
δύο τρόποι για να σώσουμεσήμερατην
Κομμούνα,οι οποίες, κατά τη γνώμη του, είχαν αγώνων. Η Αριστερά είναι εκ της εννοίας
και της δημοκρατίας.
Ιδέατουκομμουνισμού,στη
φιλοσοφία:
να απαρνηθούμε του κοινοβουλευτισμού
της δημοκρατική. Μπορούμε, δηλαδή, να
καταστροφικές συνέπειες. Αυτή είναι.
Απότην άλλη,για όποιονπιστεύειστη διάκριση
τονΧέγκελ,επώδυναεξάλλου,
καιμε τίμημα
διατυπώσουμε την κρίση ότι« n Αριστερά
επανειλημμένους
ελέγχους
των
κειμένων
Αριστεράς
και
Δεξιάς
και
στηνεναρμόνισης
είναι δημοκρατική» και το κατηγόρημα να
του (πράγμαπου κάνω εγώ),ή να προτείνουμε
ελευθερίας
καιισότητας,σοσιαλισμού
καιδημοκρατίας,
μην προσθέτει κατι πού δεν περιέχεται ήδη
έναν διαφορετικόΧενκελ,ένα άγνωστοΧέγκελΓ
είναιπάντοτεσηματωρόςn επίκαιρη
στο υποκείμενο «Αριαΐερά»,διότι το νόημα
καιαυτόκάνειο Zizekμε αφετηρίατονΛακάν(ο
αναλυτικήπολιτικήφιλοσοφίατου Νορμπέρτο
του κατηγορήματοςυπάρχει ακέραιοστο εν
οποίοςυπήρξε,θα μας πειο Zizek,ρητάστηναρχη, Μπόμπιοκαι το αξιακότης περιεχόμενο.Αλλωστε,
λόγω υποκείμενο. Μπορούμε όμως και να
κρυφάστη συνέχεια,ένας θαυμάσιοςχεγκελιανός)*:κατάτονΜπόμπιο,n διαφοράΑριστεράς
και
μην πούμε τίποτε τέτοιο και απλώς να ξανασκεφθούμε AlainBadiou,Η κομμουνιστική
υπόθεση,
Δεξιάς-είναι
πρωτίστωςαξιακή.
τη μήτρα που μάς γέννησε:το
ΕΑΜ,τηνΕΔΑ, το εγχείρημα της κομμουνιστικής
Μια συζήτηση νια την εθνικη ποίηση στα Γιάννενα
ανανέωσης.
Η αριστερή πολιτική σκέψη σήμερα δεν
Με πιν ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου του Πάννη Παπαθεοδώρου
έχει ανάγκη από προφητείες. Έχει ανάγκη
από νέες επεξεργασίες που θα ανοίγουν
Οι εκδόσεις Βιβλιόραμαμάς προσκαλούν σττιν παρουσίαση της μελέτης του Γιάννη
δρόμους για μια προοδευτική διακυβέρνηση
Παήάθεοδώρόυ#ομ«νη«ί Πεπρωμένα.ΟΑριτποτέληςβαλαωρί^ς6^«εθι«κοςποιητής*(Βι^
της κοινωνίας, μακριά από τις φαντασιώσεις.για
βλιόραμα,2009). θα μιλήσουν σι: Ευριπίδης Γαραντοόδης, αναπληρωτής καθηγητής
τον «μαρασμότου κράτους»και
νεοελΜνικήςφ^ολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Τάκης Ι^γιαλής, αναπληρωτές καθηγητής
νεοελληνικήςφιλολογίαςΠανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χριστίνα Ντουνιά, αναπληρώτρια
την «κατάληψη της εξουσίας χωρίς επιστροφή*.
Σε αυτό τον μακρο δρόμο, με όλες
καθηγήτρια νεοελ\η^ατς φιλολογίας ΠανεπιοτημίουνΙωαννίνων. Γιάννης
τις αστάθμητες εντάσεις ΐής δημοκρατικής
Παπαθεοδώρου, επίκουροςκαθηγητής νεοελληνικήςφιλολογίαςΠανεπιστημίου Ιωαννίνων
συνθήκης (συγκρούσεις,ρήξεις, συμμαχίες,
θεσμικές παρεμβάσεις), το αίτημα των μεταρρυθμίσεων
Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 19 Μαΐου, στις β.30 μ.μ., στο καφε «Σύννεφο9*
παραμένει n σταθερή αναφορά
(πρώην «1900»:Νεοπτόλεμου 9, απέναντι από την Πόλη του Κάστρου) στα
για την ύπαρξη της σύγχρονης Αριστεράς, Γιάννενα.
Λονδίνο, Πρωτομαγιά 1928
την πολιτική οργάνωση της ηγεμο-
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