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Μια ψηλάφηση στιγμών άρθρωσης της σχέσης-κράτος και ορισμένων πρώτων 
πρακτικών στάσεων με το βλέμμα σε μια καταφατική θεωρία και πρακτική για το 
ξεπέρασμά της* 

 
Αναφέραμε παραπάνω ότι μεταξύ άλλων η επαναστατική κίνηση είναι αναπαραγωγή της ζωής έξω και 

ενάντια στην κρατική ρύθμιση. Τι είναι όμως το κράτος και τι σημαίνει μορφές ζωής έξω και ενάντια στο κράτος; 
Το ερώτημα αυτό είναι κομβικό γιατί αποτελεί την πιο μακρινή ακτή του επαναστατικού κινήματος, το 
μεγαλύτερο όριο που έχει συναντήσει ιστορικά, που η αδυναμία να το ξεπεράσει το έχει οδηγήσει 
επανειλημμένα να ηττάται από τον ίδιο του τον εαυτό. Οι μεγαλύτερες επαναστάσεις συντρίφτηκαν σε αυτό το 
όριο και το επαναστατικό κίνημα είδε ξανά και ξανά το κράτος και τη βία του να αναγεννάται στο εσωτερικό των 
αγώνων του, ακόμη και αν αυτοί οι αγώνες στόχευαν ακριβώς στην καταστροφή του κράτους. Σε αντίθεση με την 
καπιταλιστική σχέση η οποία έχει τύχει βαθιάς διερεύνησης και επεξεργασίας, το επαναστατικό κίνημα σε πολύ 
μικρότερο βαθμό έχει διατυπώσει θεωρίες του κράτους. Οι φωνές που έχουν μιλήσει είναι πολύ λιγότερες και το 
πεδίο πιο δύσβατο. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τη σεμνότητα που αντιστοιχεί στο θέμα και ρίχνοντας φοβισμένες 
ματιές τριγύρω, στα ερείπια των αποτυχημένων επαναστάσεων που καθώς προχωράς ξεπροβάλλουν μέσα από 
την ομίχλη της ιστορικής λήθης που τα τυλίγει λέγοντας σου με τον τρόπο τους ότι αν δεν τα λάβεις υπόψη σου 
θα γίνεις και εσύ ένα από αυτά.  

 
 
[Η σχέση-κράτος, μια απόπειρα ορισμού] 
 
Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Τι δεν είναι το κράτος; Το κράτος δεν είναι οι επί μέρους μορφές του 

(δημοκρατία, φασισμός). Το κράτος δεν είναι οι επιμέρους απόψεις εντός του (τα πολιτικά κόμματα και τα 
πολιτικά προγράμματά τους). Το κράτος δεν είναι τα φυσικά πρόσωπα που το στελεχώνουν (οι πολιτικοί). Όπως 
η καπιταλιστική σχέση που είναι κάτι πιο βαθύ από τα επιμέρους αφεντικά ως φυσικά πρόσωπα ή τις επιμέρους 
μορφές των εμπορευμάτων, έτσι και το κράτος είναι μια σχέση. Μια σχέση η οποία γεννιέται και αναπαράγεται 
μέσα στις καθημερινές συναστροφές των ανθρώπων και είναι συνεχής από το μικρό επίπεδο μέχρι τις υπερδομές 
της, με τρόπο παρόμοιο με εκείνον που η καπιταλιστική σχέση είναι συνεχής από τα μικρά αφεντικά με τον έναν 
εργαζόμενο ως τις εταιρίες και τους συνασπισμούς εταιριών, και από τις απλές αγοροπωλησίες μέχρι τα υψηλά 
επίπεδα σύνθετης οργάνωσης της εμπορευματικής κυκλοφορίας. Αυτό που στις καθημερινές συζητήσεις έχουμε 
στο μυαλό μας αναφερόμενοι/ες στο κράτος (ο μεγάλος ευρύς συνασπισμός δυνάμεων που κατέχει το μονοπώλιο 
της βίας και έχει τη δύναμη να καθιστά το λόγο του γενικό κανόνα – νόμο κλπ) στην πραγματικότητα είναι μονάχα 
η υπερδομή που προκύπτει από την σύνθεση και ευθυγράμμιση των μοριακών διευθετήσεων των κοινωνικών 
σχέσεων κατά τη νόρμα της σχέσης-κράτος. Ποια είναι αυτή η νόρμα; Η σχέση-κράτος είναι η κατάσταση όπου 
η άνιση κατοχή εμπειριών και γνώσης μεταξύ των ανθρώπων παγιώνεται (θεσμοθετημένα ή άτυπα) ως τέτοια 
μετατρέποντας τους περισσότερο γνώστες σε διευθύνοντες/ηγέτες και τους λιγότερο γνώστες σε 
εκτελεστές/ακόλουθους. Αυτή η πρωταρχική παγίωση, η οποία μπορεί να υπάρχει σε επίπεδο μαζών και ηγετών, 
αλλά μπορεί να υπάρχει ακόμη και μεταξύ δύο μόνο ανθρώπων, είναι το τουβλάκι με το οποίο χτίζονται όλες οι 
υπερδομές και οι θεσμοί εξουσίας και διακυβέρνησης, όλες οι μικρές και μεγάλες ιεραρχίες. Οι επιμέρους μορφές 
συγκρότησης του κράτους (τα πολιτεύματα, η διάρθρωση της διοίκησης κλπ) είναι απλώς διαφορετικοί τρόποι 
δόμησης του ίδιου αυτού τούβλου.  

 
 
[Η σχέση-κράτος, από τη μικροφυσική στις υπερδομές] 
 
Πώς όμως φτάνουμε από την παγίωση των χασμάτων γνώσης και την ανάδυση διευθυνόντων και 

εκτελεστών σε μικρές και πολύ μικρές ομάδες, να χτίσουμε τελικά τις υπερδομές της σχέσης-κράτος; Εύκολα, θα 
τολμούσε να πει κανείς. Καμιά ανθρώπινη ομάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν να βρίσκεται μέσα σε γυάλα. 
Έτσι λοιπόν προκύπτει για κάθε ομάδα (θα την αποκαλούμε και ομάδα βάσης ή αρχική ομάδα γιατί μπορεί να 
συμμετέχει σε αυτήν ο καθένας και η καθεμιά για τον εαυτό/ή του/της και όχι εκπροσωπώντας κάποιους/ες) η 
ανάγκη να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί με άλλες ομάδες. Αυτή η επικοινωνία επειδή για λόγους χρόνου, 
κόστους κ.α. δεν μπορεί να γίνεται μέσα από τη συνάντηση όλων των μελών της κάθε ομάδας βάσης με όλα τα 
μέλη της κάθε άλλης ομάδας βάσης γίνεται συνήθως μέσω αντιπροσώπων. Αν η ομάδα δε συνειδητοποιήσει ή 
δε θεωρήσει σημαντική την αναγκαιότητα να αμβλυνθούν οι διαφορές εμπειρίας και γνώσεων και έτσι να 
αποφασίσει συνειδητά να μην την αντιπροσωπεύσουν οι πιο έμπειροι/ες, τότε η τάση των πραγμάτων είναι ότι 
ως αντιπρόσωποι αναδεικνύονται εκείνοι/ες που έχουν (θεσμοθετημένα ή άτυπα) αναδειχθεί σε διευθύνοντες-
ουσες/ηγέτες των επιμέρους μικρών ομάδων, καθώς όντας πιο έμπειροι/ες είναι αυτές/οί που έχουν 
τεχνογνωσία, ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις και μπορούν (θεωρητικά) να διευθετήσουν με τον καλύτερο και 
ταχύτερο τρόπο τη συνεργασία των ομάδων. Έτσι τα έμπειρα μέλη από κάθε ομάδα βάσης συναντιώνται με τα 
έμπειρα μέλη των υπόλοιπων ομάδων βάσης. 

 
Αυτό παράγει τις εξής συνέπειες: 
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1) Πρώτον, οι έμπειρες/οι επικοινωνούν με άλλους/ες έμπειρους/ες και μέσα από την κυκλοφορία των 

εμπειριών και των γνώσεων γίνονται ακόμη πιο έμπειρες/οι και με περισσότερες γνώσεις. Ταυτόχρονα, οι 
λιγότερο έμπειρες/οι παραμένουν στο ίδιο επίπεδο εμπειρίας. Έτσι η ψαλίδα της διαφοράς εμπειριών μέσα στην 
κάθε μεμονωμένη ομάδα βάσης ανοίγει, ισχυροποιώντας το διευθυντικό ρόλο του έμπειρου/ης. Επιπλέον αυτή 
η αυξανόμενη διαφορά γνώσεων αντιστρέφει τη φορά της αντιπροσώπευσης: ο έμπειρος/η αντί να 
αντιπροσωπεύει την ομάδα βάσης του στη συνάντηση με τις άλλες ομάδες βάσης, γίνεται κυρίως η/ο 
αντιπρόσωπος της συνέλευσης-των-αντιπροσώπων στην ομάδα βάσης του/της: ο υπεύθυνος/η να πείσει την 
ομάδα βάσης του να επικυρώσει τις προτάσεις/αποφάσεις της συνέλευσης-των-αντιπροσώπων. 

 
2) Δεύτερον, οι έμπειροι/ες της κάθε ομάδας βάσης που συναντιούνται εκπροσωπώντας αρχικά τις 

ομάδες τους, διαμορφώνουν σταδιακά μια νέα σφαίρα κοινωνικότητας μεταξύ τους, μια νέα ομάδα-των-
έμπειρων που σταδιακά αναπτύσσει διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας και διαφορετικές προτεραιότητες από 
των ίδιων των ομάδων βάσης. Επιπλέον, η ομάδα αυτή σαν σύνολο έχει συγκεντρωμένες δυνάμεις ισχυρότερες 
από την κάθε επιμέρους ομάδα βάσης και είναι σε θέση να επιβάλει τις προτεραιότητές της ακόμη και εναντίον 
της κάθε μεμονωμένης ομάδας βάσης στο όνομα της πλειοψηφίας των υπόλοιπων ομάδων βάσης: «εσείς μπορεί 
να διαφωνείτε με το τάδε, αλλά οι υπόλοιπες ομάδες συμφωνούν οπότε για το κοινό συμφέρον δεχτείτε το…». 
Αυτό φυσικά που εμφανίζεται ως συμφωνία των υπόλοιπων ομάδων βάσης, από ένα σημείο και μετά είναι 
κυρίως συμφωνία των αντιπροσώπων και όχι των ίδιων των ομάδων. Είναι οι προτεραιότητες της ομάδας-των-
αντιπροσώπων και όχι των ίδιων των ομάδων βάσης. 

 
3) Αν από ένα σημείο και μετά οι προτεραιότητες της ομάδας-των-αντιπροσώπων αποκλίνουν έντονα από 

τις προτεραιότητες περισσότερων της μίας από την επιμέρους αρχικές ομάδες, τότε προκειμένου να μπορούν να 
πείθουν/εξαναγκάζουν τις ομάδες να επικυρώσουν αποφάσεις στο όνομα του κοινού συμφέροντος της 
πλειοψηφίας των άλλων ομάδων, γεννιέται ως συμφέρον τους να διατηρούν διαχωρισμένες και αποξενωμένες 
μεταξύ τους τις αρχικές ομάδες προκειμένου να μην γίνει αντιληπτό το ψεύδος τους. Και αν παρόλα αυτά κάποιες 
από τις ομάδες βάσης αμφισβητήσουν τους διαχωρισμούς, επικοινωνήσουν μεταξύ τους και αντιληφθούν το 
ψεύδος των αντιπροσώπων, η συνέλευση των αντιπροσώπων, έχοντας συγκεντρωμένες δυνάμεις, έχει πάντα τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάποιες άλλες από τις επιμέρους ομάδες που παραμένουν αποξενωμένες για να 
καταστείλει αυτές που την αμφισβητούν, διαστρεβλώνοντας το λόγο τους και εμφανίζοντας την αμφισβήτησή 
τους ως προσπάθεια να διαλυθεί όχι η επιβολή αλλά η ίδια η συνεργασία των ομάδων.  

 
Κάπως έτσι λοιπόν αναδύεται από τη μικροφυσική των σχέσεων εντός των μικρών ομάδων, η πρώτη 

βαθμίδα της υπερδομής της σχέσης-κράτος. Η συνέχεια είναι ακόμη πιο εύκολη. Κάθε επιμέρους ομάδα βάσης 
έχει συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και στόχους που την οδηγούν να έχει ανάγκη μιας πιο έντονης και πυκνής 
συνεργασίας με κάποιες ομάδες και πιο χαλαρής και αραιής με άλλες. Ύστερα υπάρχουν ζητήματα που μπορούν 
να επιλυθούν σε τοπικό επίπεδο και άλλα για τα οποία πρέπει να συνεργαστείς με ομάδες μια ευρύτερης 
γεωγραφικής περιοχής. Από αυτές τις δομικές ασυμμετρίες προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας βαθμίδων 
συνεργασίας και άρα βαθμίδων αντιπροσώπευσης. Η πρώτη βαθμίδα συνεργασίας αφορά κοντινές μεταξύ τους 
ομάδες που έχουν ανάγκη πυκνής συνεργασίας. Γεννιέται όμως και η ανάγκη ενός δευτεροβάθμιου οργάνου. 
Μιας συνέλευσης των συνελεύσεων-των-αντιπροσώπων. Αυτή η συνέλευση των συνελεύσεων-των-
αντιπροσώπων μπορεί να στελεχωθεί με δυο τρόπους: Ο ένας είναι με την απευθείας ανάδειξη άλλων 
αντιπροσώπων από τις συνελεύσεις βάσης, διαφορετικών από αυτούς του πρωτοβάθμιου οργάνου. Ο άλλος είναι 
μέσα από την ανάδειξη αντιπροσώπων των αντιπροσώπων, δηλαδή με το να επιλέξουν οι κατά τόπους 
συνελεύσεις-των-αντιπροσώπων μερικά από τα μέλη τους (που θα είναι οι πιο έμπειροι μεταξύ των πιο έμπειρων) 
και να τα στείλουν στη συνέλευση των συνελεύσεων-των-αντιπροσώπων. Και στις δύο περιπτώσεις η διαδικασία 
που περιγράψαμε επαναλαμβάνεται και παράγεται ακόμη ένα επίπεδο ακόμη πιο έμπειρων με ακόμα 
περισσότερες δυνάμεις συγκεντρωμένες. Έτσι, μέσα από το χτίσιμο της μιας βαθμίδας πάνω στην άλλη και τη 
διαπραγμάτευση και ευθυγράμμιση των επιμέρους συμφερόντων των αντιπροσώπων γεννιέται τελικά η 
μεγαδομή της σχέσης-κράτος. 

 
Η περιγραφή που κάναμε είναι σκιαγράφηση του τρόπου με τον οποίο αναδύεται η μεγαδομή-κράτος 

μέσα από τη μικροφυσική της. Υπάρχουν φυσικά παραλλαγές στο τι μορφή παίρνει κάθε φορά η μεγαδομή, στο 
πόσο συντομότερα ή βραδύτερα οι αντιπρόσωποι γίνονται κυβερνήτες κλπ. Αλλά η ουσία είναι η ίδια. Επίσης 
φυσικά αν κανείς/καμιά αναζητήσει ιστορικά παραδείγματα μπορεί να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένη/ος και 
λεπτομερής και να βγάλει πιθανόν και βαθύτερα συμπεράσματα. Αλλά για τους σκοπούς αυτού του κειμένου η 
παραπάνω σκιαγράφηση είναι σε πρώτη προσέγγιση αρκετή. 

 
Και πώς ξεμπλέκει αυτό το κουβάρι; Για να δούμε πως ξεμπλέκει πρέπει πρώτα να δούμε πώς μπλέκει. 
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[Παρατηρήσεις για τους τρόπους που η σχέση-κράτος επανεμφανίζεται μέσα στους αγώνες] 
 

1 
Μια πρώτη παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι οι άνθρωποι που εμπλέκονται στη 

διαδικασία της αντιπροσώπευσης/μεσολάβησης και μέσα από αυτή φτάνουν να βλέπουν τον κόσμο 
ανεστραμμένα και να ασκούν εξουσία και επιβολή, δεν είναι κατ’ ανάγκην μοχθηροί και εξουσιολάγνοι τύποι/ες 
που αρέσκονται να διατάζουν και πάντα αυτό ήθελαν να κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι όλη 
αυτή η υπερδομή προκύπτει από πολύ απλές και καθημερινές διαφορές γνώσης και εμπειρίας. Διαφορές που 
υπάρχουν ανάμεσα στον καθένα και την καθεμιά μας. Ο καθένας/καθεμιά μας θα μπορούσε να βρεθεί σε μια 
τέτοια θέση αν ήταν η πιο έμπειρη/ος μεταξύ μιας ομάδας ανθρώπων και δεν έδινε σημασία στην παγίωση ή τη 
μεγέθυνση αυτής τη διαφοράς γνώσης. 

Είναι σημαντικό να το αντιληφθούμε αυτό για να μπορέσουμε να δούμε ότι η εξέλιξη των πραγμάτων με 
τον τρόπο που περιγράφηκε δεν είναι ζήτημα συνείδησης. Ακόμη και αν στις θέσεις των 
αντιπροσώπων/μεσολαβητών βρεθούν οι άνθρωποι με τις αγαθότερες των αγαθότερων προθέσεων, οι πιο 
αναρχικοί μεταξύ των αναρχικών, θα οδηγηθούν αργά ή γρήγορα αναπόφευκτα στον ίδιο δρόμο. Γιατί είναι ο 
τρόπος δόμησης, η υλικότητα των σχέσεων που το επιτάσσει. Η ίδια η δομή για να είναι ευσταθής και λειτουργική 
απαιτεί μία τέτοια πρακτική. Οπότε στη συνείδηση μένει μόνο είτε να απορρίψει την δομή συνολικά ως ριζικά 
λανθασμένη και να αρνηθεί μια θέση εντός της, είτε να μπει στο δρόμο της realpolitik1 και της άσκησης εξουσίας 
και επιβολής. 

Το επαναστατικό κίνημα για πολύ καιρό πίστεψε ότι η συνείδησή βρισκόταν υπεράνω αυτών των δομών. 
Ότι αυτές οι δομές θα ήταν ένα ουδέτερο εργαλείο. Και διαπίστωσε ξανά και ξανά πληρώνοντας βαρύ τίμημα σε 
ανθρώπινη δυστυχία ότι η χειραφέτηση δεν επιβάλλεται από τους φωτισμένους/ες στους αφώτιστους/ες. Ή τη 
ζεις, την πράττεις και τη μαθαίνεις από κοινού ή δεν είναι χειραφέτηση. Οι αγωνιζόμενοι/ες είδαν 
επανειλημμένα τους πιο ενεργούς και μαχητικές ανάμεσά τους να οδηγούνται στη realpolitik γιατί «χρησιμοποιώ 
την κρατική δομή», σημαίνει ταυτόχρονα «διαφυλάσσω την ύπαρξή της για να μπορώ να τη χρησιμοποιήσω», 
που σημαίνει «αν οι ανάγκες των κοινοτήτων των ανθρώπων έρθουν αντιμέτωπες με τις προτεραιότητες που 
θέτει η ανάγκη ύπαρξης της δομής, τότε προέχει η διαφύλαξη της δομής». Και μάλιστα «προέχει η διαφύλαξη της 
δομής στο όνομα της επανάστασης γιατί αφού θα κάνουμε την επανάσταση μέσω αυτή της δομής, αν αυτή η 
δομή δεν υπάρχει τότε δε θα προχωρήσει η επανάσταση». Έτσι, επανειλημμένα οι άνθρωποι επαναστατούσαν 
για να καλυτερεύσουν οι ζωές τους και οι αντιπρόσωποί τους οδηγούνταν να τους σφαγιάσουν ή να τους 
αφήσουν να πεθαίνουν για χάρη της επιβίωσης της κρατικής δομής που θα καλυτερεύσει τις ζωές τους. 

Τα ιστορικά παραδείγματα είναι κυριολεκτικά αμέτρητα, άλλα μικρότερα και άλλα μεγαλύτερα. Και μόνο 
τα πιο «λαμπρά» και θηριώδη παραδείγματα είναι πάνω από δέκα: η σφαγή της εξέγερσης της Κροστάνδης και 
του κινήματος της Μαχνοφσίνα από τον κόκκινο στρατό μετά την επανάσταση των μπολσεβίκων, η υποχρεωτική 
κολεκτιβοποίηση στην ΕΣΣΔ, τα γκουλαγκ και τα σοσιαλιστικά ψυχιατρεία, επίσης, στη Σοβιετική Ένωση, η 
συντριβή της επανάστασης των Σπαρτακιστών από την αριστερή κυβέρνηση της Γερμανίας, τα σοβιετικά τανκς 
στην Ουγγαρία το ’56 και στην Πράγα το ’68, οι δίκες της Μόσχας, η συντριβή της επανάστασης στην Ισπανία από 
τη «δημοκρατική κυβέρνηση» και τη γέννηση σχέσεων επιβολής και κρατικών δομών εντός του αναρχικού 
κινήματος με αποκορύφωμα την αποδοχή συμμετοχής στην «δημοκρατική κυβέρνηση» και την υπουργοποίηση 
τριών αναρχικών που ήρθε σαν συνέπεια της ιεραρχικής δομής των αναρχικών οργανώσεων και της μετατροπής 
της κοινωνικής επανάστασης σε πόλεμο υπεράσπισης της δημοκρατικής μορφής του κράτους ενάντια στη 
φασιστική του μορφή2, η πολιτιστική επανάσταση του Μάο, αλλά και στο επίπεδο της ελληνικής ιστορίας των 
αγώνων με τη συμφωνία της Γιάλτας και το άδειασμα του ελληνικού αντάρτικου από τη σοβιετική ένωση μετά το 
τέλος του β΄παγκόσμιου, το ξεπούλημα του αντάρτικου στην Ελλάδα από την ηγεσία του ΚΚΕ στη συμφωνία της 
Βάρκιζας, οι δολοφονίες τροτσκιστών από την ΟΠΛΑ, είναι μόνο μερικά από τα μεγαλύτερα. 

 
2 

Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι με το να θεωρήσουμε τους/τις εκάστοτε αντιπροσώπους που γίνονται 
εξουσιαστές, ξένο σώμα προς την κοινότητα και να τους επιτεθούμε δε θα καταφέρουμε να επιτεθούμε στη 
σχέση/κράτος. Αυτή είναι η ανεστραμμένη όψη της θεώρησης ότι η συνείδηση είναι υπεράνω των δομών και της 
υλικότητας των σχέσεων. Σαν ο αντιπρόσωπος να αποφάσισε ο ίδιος τον τρόπο δόμησης της υπερδομής και να 
φέρει εκείνη/ος την ευθύνη για το ότι η δομή οδηγεί σε εξουσιαστικές συμπεριφορές. Αν (στην περιγραφή που 
κάναμε παραπάνω) οι λιγότερο έμπειροι/ες των ομάδων βάσης αναγνωρίσουν ότι ο ανητιπρόσωπός τους 
μετατρέπεται σε διοικητή τους, δε θα αποκτήσουν περισσότερη εμπειρία και γνώσεις ώστε να αμβλυνθεί το 
χάσμα που του δίνει την εξουσία, με το να του/της επιτεθούν. Ούτε θα ωφεληθεί κανείς αν η εμπειρία της/του 
εξαλειφθεί ή αποσιωπηθεί. Επίσης δε είναι λύση το να διακόψουν κάθε συνεργασία με τις υπόλοιπες ομάδες 
βάσης προκειμένου να μην υπάρχουν αντιπρόσωποι γιατί η συνεργασία είναι ζωτική και αναγκαία. Ακόμη θα 

                                                           
1 Η realpolitik αποκαλύπτεται εδώ ως το να δρας με πρωτεύοντα άξονα όχι της ανάγκες των ανθρώπων, αλλά τη διαφύλαξη 
της δομής εκπροσώπησής τους. 
2 Βλ. ενδεικτικά το κείμενο του Gilles Dauve, «Οταν Πεθαίνουν Οι Εξεγέρσεις» [Quand meurent les insurrections] (1998) 
ελληνικά - https://rioters.espivblogs.net/2011/03/19/quand/ 
γαλλικά - http://www.troploin.fr/node/46 

https://rioters.espivblogs.net/2011/03/19/quand/
http://www.troploin.fr/node/46
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είναι λάθος να θεωρήσουν ότι ο/η αντιπρόσωπός τους γίνεται διοικητής επειδή δεν έχει συνείδηση, είναι 
διεφθαρμένος κλπ και ότι αν αναδείξουν κάποιον άλλο με περισσότερη συνείδηση στη θέση του, αυτός δε θα 
γίνει διοικητής. Όποια/ος βρεθεί σε αυτή τη θέση, αποκτά εκ των πραγμάτων περισσότερες εμπειρίες και η ίδια 
η δυναμική των σχέσεων τον/την κάνει διοικητή. 

 
3 

Μια τρίτη παρατήρηση είναι ότι δεν έχει σημασία ποια είναι η εκάστοτε απόφαση για την οποία η/ο 
αντιπρόσωπος προσπαθεί να πείσει (επιβάλει) την ομάδα βάσης του. Το κεντρικό γεγονός είναι ότι προσπαθεί να 
την επιβάλει χρησιμοποιώντας προς τούτο τη διαφορά εμπειριών που έχει. Αυτό μεταφέροντάς το στην 
πραγματική κρατική δομή, πάει να πει ότι περισσότερο σημασία από το τι πρεσβεύει το πολιτικό πρόγραμμα 
κάθε κόμματος, έχει το γεγονός ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα φτιαγμένο ερήμην της κοινωνίας από μια μερίδα 
αντιπροσώπων - κατόχων μεγαλύτερης εμπειρίας που προσπαθούν να την πείσουν γι’ αυτό. Αυτό ισχύει ακόμα 
και αν το πολιτικό πρόγραμμα είναι ένα αναρχικό πολιτικό πρόγραμμα. 

 
4 

Μια τέταρτη παρατήρηση είναι ότι η σχέση-κράτος δεν αναπαράγεται και επικυρώνεται μονάχα σε όλες 
τις ιεραρχικές δομές της κοινωνίας. Διατρέχει ως ενδεχόμενο και προοπτική και πολλές από τις πρακτικές του 
κινήματος που αγωνίζεται για την ατομική και κοινωνική απελευθέρωση και θέλει να καταργήσει το κράτος. Κάθε 
φορά που στις διαδικασίες μας αφήνουμε να δημιουργούνται χάσματα γνώσεων και εμπειριών, από τα χάσματα 
αυτά ξεπηδά η σχέση-κράτος. Κάθε φορά που τα χάσματα αυτά μεγαλώνουν, η σχέση-κράτος ενδυναμώνεται 
ενώ κάθε φορά που τα γεφυρώνουμε, αίρεται. 

Οι ιεραρχικές δομές του γραφειοκρατικού συνδικαλισμού αποτελούν επίσης έκφανση και θεσμοθέτηση 
της σχέσης-κράτος. Τα ΔΣ, τα δευτεροβάθμια και τα τριτοβάθμια όργανα αποτελούν δομές που θεσμοθετούν, 
παράγουν, αναπαράγουν και ενισχύουν τις διαφορές γνώσεων μεταξύ των αντιπροσώπων που τα στελεχώνουν 
και των απλών μελών του συλλόγου/σωματίου. 

Οι πολιτικές πρωτοπορίες (που δεν αποτελούν τίποτε περισσότερο από σύνολα ανθρώπων με 
περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες αγώνα από τη μέση κοινωνική γνώση) αναπαράγουν τη σχέση κράτος όταν 
αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως καθοδηγητή και όχι ως υπηρέτη ενός αγώνα. Όταν προσπαθούν σε έναν 
αγώνα να επιβληθούν αντί να επικοινωνήσουν και να συζητήσουν τις γνώσεις τους με ανοιχτό το ενδεχόμενο να 
πειστούν ή να μάθουν κάτι καινούριο. Οι πρωτοπορίες επίσης αναπαράγουν τη σχέση κράτος όταν τραβάνε μόνες 
τους μπροστά αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους αγωνιζόμενους. 

Η σχέση-κράτος παραμονεύει κάθε φορά που στο όνομα της παραγωγικότητας και της έλλειψης χρόνου, 
αναλαμβάνουν μια ευθύνη εκείνοι/ες που μπορούν να την φέρουν σε πέρας, αφήνοντας πίσω αυτούς/ες που 
«δεν τo ’χουν». Η σχέση-κράτος αναπαράγεται και ενδυναμώνεται και από την άλλη πλευρά, κάθε φορά που 
εκείνοι/ες που δεν έχουν τόσες εμπειρίες και γνώσεις δε ζητούν να μάθουν ή επαναπαύονται στη λογική της 
ανάθεσης. Η σχέση κράτος αναπαράγεται κάθε φορά που η επίτευξη του αποτελέσματος μπαίνει πάνω από την 
αλληλεγγύη και την κατανόηση μεταξύ μας.  

Η σχέση κράτος ενδυναμώνεται όταν οξύνουμε την πόλωση πολιτικού και κοινωνικού επιλέγοντας να 
δράσουμε μέσα από την πολιτική ταυτότητα (και δεν υπάρχει διαφοροποίηση στον αν η δράση με βάση την 
πολιτική ταυτότητα εκφράζεται με μορφή μετώπων πολιτικών ταυτοτήτων, ή μεμονωμένων πολιτικών 
ταυτοτήτων που προσπαθούν να επιβεβαιωθούν). Η σχέση κράτος αποδυναμώνεται όσο περισσότερο 
καταφέρνουμε να γεφυρώνουμε το χάσμα πολιτικού και κοινωνικού. 

 
5 

Μια πέμπτη παρατήρηση είναι ότι τη σχέση-κράτος θα τη δούμε να ξαναγεννιέται μέσα στην πρακτική 
μας αν αντιληφθούμε την μάχη ενάντια στο κράτος ως μάχη για την ανατροπή του κράτους. Να μιλάς για 
ανατροπή του κράτους σημαίνει πρώτον να το αντιλαμβάνεσαι ως κάτι εξωτερικό από την καθημερινή σου 
δραστηριότητα, δεύτερον να αντιλαμβάνεσαι ως καταστροφή του την επικράτηση επί των δυνάμεων που το 
υπερασπίζονται. Να αντιλαμβάνεσαι έτσι τη μάχη με το κράτος σε οδηγεί να οργανωθείς με έναν τρόπο 
συμμετρικό προς τις μορφές του ώστε να διεξάγεις τη μάχη. Σημαίνει να αντιλαμβάνεσαι τη σύγκρουση με το 
κράτος σαν δύο παρόμοιους ογκόλιθους που συγκρούονται και που όποιος κερδίσει στρατιωτικά θα έχει την 
εξουσία. Μόνο που έτσι δεν καταστρέφεις το κράτος. Απλά γίνεσαι εσύ κράτος στη θέση του κράτους. 

Πράγματι, η ιδέα του κόμματος γεννήθηκε εν μέρει και ως ακριβώς αυτό: μια συμμετρική δομή ως προς 
το κράτος, ένα κράτος εν κράτει που θα είναι σε θέση να διεξάγει τη στρατιωτική μάχη με το κράτος και 
παράλληλα θα έχει εκπαιδευμένα στελέχη σε θέσεις με αρμοδιότητες συμμετρικές προς τις κρατικές λειτουργίες 
ώστε μόλις αλλάξει ο συσχετισμός δύναμης να είναι έτοιμα για την αλλαγή φρουράς. Η επικράτηση όμως επί των 
δυνάμεων που υπερασπίζονται μια μορφή του κράτους δε σημαίνει καθόλου απαραίτητα καταστροφή της 
σχέσης καθεαυτής. Τουναντίον, για να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στην πολεμική σύγκρουση με το κράτος, η 
συμμετρική προς αυτό οργάνωση είναι αναγκασμένη να αναπαράξει όλα τα χάσματα γνώσης και τις ιεραρχίες 
του στο εσωτερικό της. Έτσι, καθώς πολεμά μια μορφή του κράτους, μια άλλη του μορφή παίρνει σάρκα και οστά 
στο εσωτερικό της. 
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Η έκτη παρατήρηση -συνέχεια της πέμπτης- είναι ότι η σχέση κράτος δεν ανατρέπεται. Η σχέση κράτος 

αμβλύνεται, αίρεται, αχρηστεύεται. Η σχέση κράτος αποτελεί μια ένταση που γεννιέται από την πόλωση μεταξύ 
όσων έχουν περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες και όσων έχουν λιγότερες. Εντείνεται όσο αυτό το χάσμα 
διευρύνεται, αμβλύνεται όσο αυτό το χάσμα γεφυρώνεται και αίρεται εντελώς εκεί που αυτό το χάσμα 
καλύπτεται πλήρως. Ο πόλεμος με το κράτος έγκειται στην προσπάθεια να χτίσουμε τις γέφυρες μεταξύ μας και 
θα ολοκληρωθεί τη μέρα που η ενοποιημένη ανθρωπότητα θα βαδίζει με έναν ρυθμό κατανοητό από κάθε 
μεμονωμένο μέλος της.  

 
 
[Ξεπερνώντας τη σχέση-κράτος: πρώτες, όχι -ακόμη- τόσο διεισδυτικές αρχές μιας διερεύνησης που 

χρειάζεται να βαθύνει] 
 
Μπορούμε τώρα να επιστρέψουμε στο αρχικό ερώτημα: πώς ξεμπλέκει αυτό το κουβάρι; Τι σημαίνει 

μορφές ζωής και αγώνα έξω και ενάντια στο κράτος; Στη εξαιρετικά καίρια ανάλυση του για την εξουσία την οποία 
χρησιμοποιήσαμε εν μέρει και παραπάνω, ο Μισέλ Φουκώ3 υποστήριξε ότι η εξουσία είναι ενδογενής τάση μέσα 
στις ανθρώπινες σχέσεις επειδή ακριβώς προκύπτει από τις διαφορές γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των 
ανθρώπων. Αυτό ακριβώς που αποτελεί τον πλούτο και την κινητήρια δύναμη κάθε ανθρώπινης σχέσης -η 
διαφορετικότητα, η ποικιλία- είναι ταυτόχρονα και αυτό που γεννάει τις διαφορές και ανισότητες γνώσης που 
γεννούν την εξουσία. Κάθε σχέση είναι αναπόφευκτα και σχέση εξουσίας. Έτσι λοιπόν πρέπει να δεχτούμε ότι η 
σχέση-κράτος θα τείνει να ξεπηδάει διαρκώς μέσα στις ανθρώπινες ομάδες (εκτός και αν γίνουμε όλοι/ες ίδιοι/ες 
και έχουμε όμοιες ζωές και εμπειρίες πράγμα που φαντάζει πιο εφιαλτικό από την ίδια τη μεγαδομή-κράτος). 
Έτσι λοιπόν ο πόλεμος με τη σχέση κράτος θα είναι η διαρκής προσπάθεια να την αμβλύνουμε και να την αίρουμε 
επικοινωνώντας και γεφυρώνοντας τα χάσματα γνώσεων και εμπειριών μέσα στις κοινότητές μας. Συνεπώς, 
τελικά μπορούμε να πούμε ότι μορφές ζωής και αγώνα έξω και ενάντια στο κράτος σημαίνει κατ’ αρχήν 
τουλάχιστον τέσσερα πράγματα:  

 
 Επιμονή στο ότι ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα: οι μορφές οργάνωσης, οι πρακτικές που ακολουθούμε, 

τα μέσα που χρησιμοποιούμε δεν είναι ουδέτερα εργαλεία που υπηρετούν ένα σκοπό εξωτερικό προς αυτές. Ο 
σκοπός αποτελεί μια ενότητα με όλα αυτά, μια ενότητα που είναι αναγκαίο να έχει συνοχή και εσωτερική 
συνέπεια. Συνοχή πάει να πει ότι οι μορφές οργάνωσης, οι πρακτικές μας και τα μέσα που χρησιμοποιούμε πρέπει 
να αποτυπώνουν το σκοπό μας στο παρόν. Είναι μέρος του σκοπού μας. Αν θεωρήσουμε το σκοπό μας κάτι 
μακρινό, εξωτερικό και διαχωρισμένο από την καθημερινή μας δράση που για να φτάσουμε εκεί «αύριο» 
μπορούμε «σήμερα» να χρησιμοποιήσουμε μορφές οργάνωσης, πρακτικές και μέσα αντίθετα προς αυτόν 
θεωρώντας τα ουδέτερα, τότε θα δούμε το σκοπό μας να προδίδεται από τους ίδιους μας τους εαυτούς. Για την 
ακρίβεια όχι να προδίδεται, αλλά να αλλάζει. Επειδή ο σκοπός, οι μορφές οργάνωσης, οι πρακτικές δράσης και 
τα μέσα που χρησιμοποιούμε αποτελούν μια ενότητα η αλλαγή κάθε μιας από αυτές τις παραμέτρους είναι και 
αλλαγή του σκοπού.  

 
 Εντός των κοινοτήτων αγώνα, εφεύρεση διαρκών διαδικασιών συλλογικής κατάκτησης και μεταφοράς 

γνώσεων και εμπειριών ώστε να γεφυρώνονται τα χάσματα και να αίρεται η σχέση κράτος 
 

 Εκτός των κοινοτήτων αγώνα, άρνηση συμμετοχής συλλογικά και ως άτομα σε οποιαδήποτε δομή 
αντιπροσώπευσης, διοίκησης, διαμεσολάβησης, ιεραρχίας ή σε εκλογές για τη στελέχωση τέτοιων δομών καθώς 
αυτές οι δομές δεν είναι ουδέτερες αλλά αναπαράγουν και ενδυναμώνουν τα χάσματα γνώσης και τη σχέση 
κράτος 

 

 Όποτε χρειάζεται να συνεργαστούν διαφορετικές κοινότητες αγώνα, όπου είναι εφικτό να γίνονται 
κοινές συνελεύσεις. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό επικοινωνία μέσω εκπροσώπων αλλά με αυστηρές 
προϋποθέσεις: 1) να είναι ξεκάθαρο ότι ανώτερο όργανο αποτελούν οι κοινότητες βάσης και όχι η συνέλευση 
των εκπροσώπων και ότι οι κοινότητες βάσης έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο για την επικύρωση μιας απόφασης 
2) ο ρόλος του εκπροσώπου να είναι αυστηρά διεκπεραιωτικός και να έχει αρμοδιότητες μόνο μεταφοράς 
μηνυμάτων 3) κάθε μέλος της κοινότητας να παραμένει εκπρόσωπος για μικρό χρονικό διάστημα 4) 
υποχρεωτική κυκλική εναλλαγή των εκπροσώπων. Δηλαδή μετά το τέλος της «θητείας» του, κάθε εκπρόσωπος 
δεν μπορεί να ξαναγίνει εκπρόσωπος μέχρι να περάσουν από αυτή τη θέση όλα τα μέλη της κοινότητας. Με αυτές 
τις προϋποθέσεις διασφαλίζεται ότι οι εκπρόσωποι δε θα μετατραπούν σε ομάδα με αυτοτελή συμφέροντα και 
κώδικες και επιπλέον ότι όλα τα μέλη της κάθε ομάδας βάσης θα έχουν την εμπειρία του να γίνουν εκπρόσωποι 
και να συναντηθούν με μέλη άλλων κοινοτήτων αγώνα. Έτσι δε θα παράγονται κάποιοι/ες πιο έμπειροι/ες και 
κάποιοι/ες λιγότερο έμπειροι/ες.  

 

                                                           
3ένα μικρό και καίριο απόσπασμα που είναι σημαντικό να έχει κανείς/καμιά υπόψη: 
http://sarajevomag.gr/vivliothiki/foucault.html  

http://sarajevomag.gr/vivliothiki/foucault.html
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*Το κείμενο «Μια ψηλάφηση στιγμών άρθρωσης της σχέσης-κράτος και ορισμένων πρωτων πρακτικών 
στάσεων με το βλέμμα σε μια καταφατική θεωρία και πρακτική για το ξεπέρασμά του»  είναι υποκεφάλαιο του 
κειμένου "Για τη λογική του μετώπου και την αυτονομία στα πανεπιστήμια" (Μάρτης 2013), Tuiavii, σελ. 65-71, 
τίτλος ενότητας στο πρωτότυπο «Τι σημαίνει αγώνας και αναπαραγωγή της ζωής έξω και ενάντια στο κράτος», 
Διαθέσιμο μεταξύ άλλων εδώ: 

https://skya.espiv.net/2013/07/16/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-
%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-

%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83/ 

https://skya.espiv.net/2013/07/16/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83/
https://skya.espiv.net/2013/07/16/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83/
https://skya.espiv.net/2013/07/16/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83/
https://skya.espiv.net/2013/07/16/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83/

