Όπως δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ την Κυριακή 10 ΦΕΒ 02.

Βάρκιζα,
µνήµη λήθη και µέλλον
Του ΚΩΣΤΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Στις 12 Φεβρουαρίου του 1945 υπογράφτηκε, στην οµώνυµη παραθαλάσσια τοποθεσία της Αττικής, η
λεγόµενη συµφωνία της Βάρκιζας. Στον µισό αιώνα που πέρασε από τότε το ιστορικό πλαίσιο και τα
πολιτικά γεγονότα καταγράφηκαν, το παρασκήνιο φωτίστηκε άπλετα και τα πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο
διέγραψαν την τροχιά τους. Η εποχή της Βάρκιζας ωστόσο δεν µπορεί να περάσει στην ιστορία γιατί
βρίσκεται ακόµα σε πολιτική εκκρεµότητα. Οι πολιτικοί προσπαθούν να προσεγγίσουν το ζήτηµα µε
την ηρεµία του ιστορικού αλλά µπροστά του ακόµα και οι ιστορικοί µετατρέπονται σε ιδιοτελείς πολιτικούς. Με την σύγχυση πολιτικής και ιστορίας, διαστρέφεται και η πολιτική και η ιστορική σηµασία της
Βάρκιζας. Η πολιτική ασκείται έτσι που, αντί να υπηρετεί τις πραγµατικές κοινωνικές αντιθέσεις, εξυπηρετεί την κοµµατική ιδιοτέλεια µε τις κατάρες για τις εκατέρωθεν σφαγές και αντί να διασφαλίζει την
κοινωνική ενότητα, εξασφαλίζει το έδαφος για κοµµατική συναλλαγή µε κοινά, υποκριτικά συνήθως,
µοιρολόγια για τα θύµατα που είχε ο τόπος πριν και µετά από την Βάρκιζα.
Γενικότερα οι "αδιάλλακτοι" και οι "διαλλακτικοί", αλλάζουν κατά τις περιστάσεις θέσεις και παίζουν
µε την κοινωνία απευθυνόµενοι πότε στην µνήµη και πότε στην λήθη παρακάµπτοντας τα ιστορικά ερωτήµατα και αναθέτοντας σε δυό πρόσωπα την ιστορική ευθύνη για την Βάρκιζα και για µισό αιώνα
ιστορίας. Η πράξη της Βάρκιζας όµως έχει την δική της υπόσταση που δεν κατασκευάστηκε στην Γιάλτα µε την χοντρή µολυβιά του Στάλιν πάνω στο χαρτάκι που του έδωσε ο Τσόρτσιλ! Έχει το τραγικό
περιεχόµενο µιας εσωτερικής κοινωνικής αντίφασης που εκφράστηκε µε µια τριπλή υποταγή: του νικητή στον ηττηµένο, του ισχυρού στον ανίσχυρο, του νέου στο παλιό. Σαν τραγική πράξη δεν ευτελίζεται
από την ευτέλεια των ανθρώπων και των περιστάσεων που την υλοποίησαν. Η διαχρονικότητά της δεν
περιορίζεται από τους περιορισµένους ορίζοντες της κοινωνικής συνείδησης. Αντίθετα στην πορεία
προς την κάθαρση µεγεθύνει και τους ανθρώπους και τις περιστάσεις και επεκτείνει τους ορίζοντες της
συνείδησης.
Η εξέγερση του ∆εκέµβρη και η υποταγή της Βάρκιζας είναι το παράδειγµα όπου η ιστορία παίζει µε
την πολιτική σαν την γάτα µε το ποντίκι. Τα ∆εκεµβριανά, είτε σαν "εγκληµατική ανταρσία" είτε σαν
"επαναστατική εξέγερση" είναι η πιο σηµαντική πολιτική σύγκρουση του µεταπολεµικού κόσµου, ανάµεσα στην "αριστερά" και στην "δεξιά". Η ανίσχυρη ελληνική αριστερά ισχυροποιείται στην κατοχή και
οδηγεί τον λαό στην απελευθέρωση για να ξαναγίνει ανίσχυρη και να τον οδηγήσει σε µια νέα κατοχή.
Αυτή η παράδοξη πολιτική στροφή, που επαναλήφθηκε µε διάφορους τρόπους σ' όλο τον κόσµο δεν
έχει πολιτική εξήγηση εκτός αν ανατίθεται στα γεγονότα να εξηγούν τον εαυτό τους, όπως κάνει ο
πραγµατισµός. Μόνο η ιστορία µπορεί να εξηγήσει την πολιτική. Αντίθετα η προσπάθεια της πολιτικής
να εξηγήσει την ιστορία είναι µέρος της τραγωδίας. Η πολιτική πράξη των ανθρώπων είναι η ιστορία, η
βούληση όµως που οδηγεί στην πολιτική πράξη διαµορφώνεται από την ιστορία. Αυτός ο "φαύλος"
κύκλος είναι η πηγή του κοινωνικού δράµατος.
Τα ∆εκεµβριανά είναι η σύγκρουση ανάµεσα σε δύο πολιτικές παρατάξεις αλλά ουσιαστικά είναι η σύγκρουση ανάµεσα σε δυό ιστορικές προοπτικές. Το ιστορικό όνειρο για µια άλλη κοινωνία δόνησε όλους τους έλληνες θετικά και αρνητικά. ∆εν είναι το εύκολο όνειρο για µια "καλύτερη" ζωή. Είναι το
όνειρο για µια "άλλή" ζωή, για "άλλες" κοινωνικές σχέσεις και ταυτόχρονα ο εφιάλτης της απόρριψης
µιας οικείας ταυτότητας ενόψει της απόκτησης µιας "άλλης", άγνωστης και αµφίβολης. Καθόλου παράδοξα το µεγάλο ιστορικό όνειρο για την κατάργηση της εξουσίας, η "ουτοπία" που ονοµάστηκε κοµµουνισµός, µεταφράστηκε σε µικρούς "πολιτειακούς" οραµατισµούς για αναδιανοµή της εξουσίας από
µια δίκαια ξένη διαιτησία.

Η εσωτερική σύγκρουση για µια "άλλη" κοινωνία δεν θα µπορούσε να είναι χωρίς πόνο και χωρίς αίµα.
Αλλά το αίµα που χύθηκε πριν και µετά απ' την Βάρκιζα, για να επηρεαστεί η ξένη διαιτησία, ήταν πιο
πολύ από το απαραίτητο. Η αριστερά κατασπατάλησε σε βεβιασµένες επιθέσεις χωρίς σχέδιο, χωρίς
στόχο και κυρίως χωρίς µίσος για το εξουσιαστικό σύστηµα, το διαθέσιµο ζωντανό κοινωνικό δυναµικό
και η δεξιά επιδόθηκε στην φυσική ή ψυχική εξόντωση κάθε στοιχείου που θα µπορούσε να γεννήσει
την αµφισβήτηση. Μέσα στους δυό µήνες των ∆εκεµβριανών και της Βάρκιζας σφυρηλατήθηκε αµφίπλευρα το στερεότυπο: "εξέγερση µε στόχο µια ηρωική ήττα", που ενδηµεί στην ελληνική κοινωνία.
Η σύγκρουση, που δεν περιορίστηκε στα ∆εκεµβριανά, έληξε µε µια συµφωνία υποταγής που δεν περιορίστηκε στην Βάρκιζα. Το κείµενο της συµφωνίας της Βάρκιζας προβάλλει ανάγλυφα την αλαζονική
µικρότητα της πολιτικής που προσπαθεί να αντιποιήσει την ιστορία. Στους δρόµους της Αθήνας παιζόταν το ιστορικό δράµα της εσωτερικής σύγκρουσης των δυό πρόσωπων της ελληνικής κοινωνίας µπροστά στο µέλλον και στην Βάρκιζα γραφόταν βιαστικά η φάρσα της κάθαρσης µε την µορφή ενός κακογραµµένου, υποκριτικού ιδιωτικού συµφωνητικού. Καθόλου περίεργο ότι µόλις το 1949, µετά την µάχη
του Γράµµου, κατάφεραν οι ηγεσίες των δύο πλευρών να "τιµήσουν" την υπογραφή τους και ότι χρειάστηκαν 20 χρόνια "καθοδηγητικής δουλειάς" από την µια ηγεσία και "σωφρονιστικής δουλειάς" από την
άλλη, για να αρχίσει, µόλις µετά το 1964, η ζηλευτή συµφιλίωση που έχουµε σήµερα.
Η σηµερινή κοινωνία µας είναι αυτή που προβλέπει η συµφωνία της Βάρκιζας. ∆εν είναι όµως η "άλλη"
κοινωνία για την οποία συγκρούστηκαν οι δύο κοινωνικές προοπτικές της µεταπολεµικής Ελλάδας.
Μέσα στον σηµερινό κόσµο, µετά από την κατάρρευση του λεγόµενου σοσιαλιστικού στρατοπέδου και
την επιταχυνόµενη συνένωση των κοινωνιών, το ερώτηµα για "άλλες" κοινωνικές σχέσεις και "άλλη"
ταυτότητα επιστρέφει στον τόπο µας και σ' όλο τον κόσµο. Οι εντατικές προσπάθειες των τελευταίων
χρόνων για "αναψηλάφηση" της ιστορίας υπογραµµίζει την δυσκολία της πολιτικής να επιβιώσει στο
έδαφος µιας ανιστόρητης πολιτικής σύµβασης σαν αυτή της Βάρκιζας.
Η ιστορία συνεχίζει να παίζει µε την πολιτική σαν την γάτα µε το ποντίκι. Η ιστορική διαδοχή των κοινωνικών µορφών δεν µπορεί να σταµατήσει. Θα υπηρετηθεί και σήµερα µε µια εσωτερική κοινωνική
σύγκρουση. Το µέλλον είναι πράγµατι αόρατο. Η "τέχνη του εφικτού" µε την οποία παριστάνουν τους
σπουδαίους οι πολιτικοί µας δεν τέχνη κατασκευής του µέλλοντος ή ανακάλυψης δρόµων προς αυτό.
Είναι ένα αναγκαίο ή αναγκαστικό παιχνίδι µνήµης και λήθης. Το παιχνίδι αυτό όπως παίζεται σήµερα,
ανάµεσα σε "αδιάλλακτους" και "διαλλακτικούς", είναι πιο επικίνδυνο απ' το αντίστοιχο παιχνίδι µνήµης και λήθης που παίχτηκε στα πλαίσια του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Η τόπος της µνήµης και αυτός της
λήθης θα διαµορφωθούν στην διάρκεια της κοινωνικής πορείας και όχι µέσα από τους χειρισµούς της
πολιτικής. Η ισορροπία της µνήµης και της λήθης θα αλλάξει άλλά όσα χρόνια κι αν περάσουν το ποντίκι θα παραµείνει ποντίκι και η γάτα θα παραµείνει γάτα.

