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Μερικές σκέψεις πάνω σε µια αυτοκρατορική µέθοδο 
στην προσέγγιση του εµφυλίου 
Το κείµενο που ακολουθεί γράφτηκε, στα πλαίσια µιας ονοµαστικά επιστηµονικής, αλλά κυρίως πολιτικής, επιστηµο-
νικής ωστόσο κατ' όνοµα συζήτησης στα πλαίσια του "∆ικτύου για την µελέτη των εµφυλίων πολέµων". Για το 
δίκτυο την εµφάνισή  του, τις "ανάγκες" που προσπαθεί να καλύψει και το έργο του θα µιλήσουµε στο µέλλον περισ-
σότερο. Προς το παρόν θα περιοριστούµε στην εκτίµηση ότι σχετίζεται µε την,  µετά την εξάρθρωση της 17Ν προ-
σπάθεια,  να αναθεωρηθεί ο εξουσιαστικός πολιτικός λόγος.       

Στο ΒΗΜΑ της 09-03-2003 δηµοσιεύτηκε µια κριτική για το τελευταίο βιβλίο του Αγγελου Ελεφάντη, µε 
τίτλο «µας πήραν την Αθήνα», από τον κ. Στάθη Καλύβα, αναπληρωτή καθηγητή της πολιτικής επιστήµης, στο 
Πανεπιστήµιο του Σικάγου. Για ένα βιβλίο που αναφέρεται σε πολιτικά ζητήµατα, ασφαλώς µπορούν να γί-
νουν πολιτικές κρίσεις. Η συγκεκριµένη κρίση όµως διατυπώνεται από µια θέση που, ενώ είναι εξαιρετικά 
πολιτική και µεροληπτική, παρουσιάζεται σαν επιστηµονική και οικουµενική. Αυτό όµως είναι το λιγότερο 
αφού εκδηλώνεται, µέσα από το ύφος περισσότερο παρά από τα λεγόµενά του συγκεκριµένου κειµένου, η 
λογική της αυτοκρατορίας που προωθείται σήµερα οδυνηρά σε όλον τον κόσµο. Μέσα από αυτή την βιβλιο-
κριτική ο κ. Ελεφάντης δεν κρίνεται αλλά δικάζεται για την αµαρτία της "στράτευσης" από κάποιον που παρι-
στάνει τον – άνευ πολιτικού φύλου – αρχάγγελο της θεάς επιστήµης. Η κριτική δεν θα ήταν άξια προσοχής, αν 
δεν εκπροσωπούσε την αυτοκρατορική "αντιτροµοκρατική" εκστρατεία στον επιστηµονικό τοµέα της 
πολιτικής ιστορίας. 

Ο τίτλος: "Αθώος ή Ένοχος", που υποτίθεται ότι χρησιµοποιείται για να ειρωνευτεί το βιβλίο του Ελεφάντη 
δηλώνει απ' την αρχή, ότι το κείµενο του κ. Στάθη Καλύβα δεν θα είναι µια κριτική αλλά µια ετυµηγορία. 
Πράγµατι είναι γραµµένο για να καταλήξει στο δια ταύτα: Ο κατηγορούµενος Άγγελος Ελεφάντης, παρά τις 
καλές αρχικές του προθέσεις να θεραπεύσει «την ανάγκη για επιστηµονική ανάλυση» απέτυχε να «απαγκι-
στρωθεί» από τον «Εµφύλιο και την ιστορία του» και άρα το πόνηµά του είναι ένα (προφανώς βδελυρό) 
«προϊόν του ίδιου του Εµφυλίου». Η βιβλιοκρισία, παρακάµπτοντας ανέµελα την διάκριση ανάµεσα στον 
πολιτικό και τον επιστηµονικό λόγο, σερβίρει για επιστηµονική ανάγκη την καθαρά πολιτική επιδίωξη για 
"απαγκίστρωση" από τον εµφύλιο.  

Κατά την άποψη του γράφοντος, η επιταγή της "απαγκίστρωσης" της επιστήµης από τον εµφύλιο, δηλαδή η 
µεθόδευση µιας διακοπής της ιστορικής συνέχειας στο επίπεδο της επιστηµονικής συνείδησης, µε ακαδηµαϊκές 
διαταγές, είναι µια πολιτική επιδίωξη και είναι θνησιγενής. Την ιστορική συνέχεια δεν την εξασφαλίζει η, 
άλλωστε αµφίβολη, διάθεση των ηττηµένων να επανέλθουν στον αγώνα αλλά η εµµονή των νικητών να επα-
ναλάβουν την νίκη τους. Στην ελληνική περίπτωση είναι η ποικιλόρυθµη συµµαχία των δήθεν αστράτευτων 
ερευνητών που δεν µπορεί να ξεκολλήσει από τον εµφύλιο. Γιατί απλούστατα ο εµφύλιος µοσχοπουλάει, στην 
επιστηµονική και ακαδηµαϊκή αγορά, τουλάχιστον όσο και η τροµοκρατία στην δηµοσιογραφική. Και µοσχο-
πουλάει γιατί συνδυάζει την ανάγκη της κοινωνίας να ωριµάσει αναδιφώντας στις µνήµες της και την απελπι-
σµένη προσπάθεια της εξουσίας να παραµείνει ζωντανή, αναπτύσσοντας έναν επιστηµονικό λόγο για την τε-
λευταία ζωντανή, ιστορική περίοδο που είναι η δεκαετία του '40. 

Η πατρότητα της ιδέας ότι ο επαναστατικός πολικός λόγος είναι λόγος επιστηµονικός ανήκει ιστορικά στην 
µαρξιστική σκέψη. Και ακριβώς ένας από τους παράγοντες της ήττας της αριστεράς είναι ότι δεν απέκτησε 
έναν οµοιογενή πολιτικό λόγο, µε επιστηµονική βάση αλλά τον άφησε να περιπέσει στην πιο φτηνή αστική 
ηθικολογία. Η έννοια της επιστηµονικής αντικειµενικότητας χλευάστηκε (και δικαίως βέβαια έτσι που την 
κατάντησε "αρµοδίως" η αριστερά) και η δήθεν πολυφωνία και ο λεγόµενος σεβασµός του διαφορετικού, υπό 
τον όρο να είναι προσανατολισµένες στην εξυπηρέτηση της εξουσίας επιβλήθηκαν σαν υπέρτατες αρετές. 
Αλλά επειδή και αυτές ξέφτισαν, έχουµε τα τελευταία χρόνια µια επιστροφή στην λατρεία της αντικειµενικό-
τητας και µάλιστα υπό την πιο θρησκευτική της µορφή. 

∆εν λατρεύεται όµως το ιδανικό της αντικειµενικότητας του λόγου αλλά το ιδανικό της αντικειµενικότητας της 
έρευνας δηλαδή το ιδανικό της αγοροπωλησίας της πληροφορίας. Έτσι ο λόγος της εξουσίας, η οποία ελπίζει 
ότι µπορεί να ελέγξει (όσο της επιτρέπει η διάβρωση λόγω εσωτερικού ανταγωνισµού) την ροή των πληροφο-
ριών, παρουσιάζεται σαν λόγος επιστηµονικός. Και επειδή το φυσικό αίτηµα της εξουσίας δεν είναι να έχει 
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έναν επιστηµονικό λόγο αλλά να εµποδίσει την ανάπτυξη ενός ανατρεπτικού επιστηµονικού πολιτικού λόγου, 
προσπαθεί να µεταµφιέσει την ταχυδακτυλουργία της έρευνας1, που έχει µεταµφιεστεί σε επιστήµη, σε µια 
επιθετική θρησκεία που µηχανεύεται σταυροφορίες (διάβαζε ερευνητικά προγράµµατα) για την επιβολή της. 

Η µετατροπή του εξουσιαστικού πολιτικού λόγου σε επιστηµονικό, είναι το σισύφειο πολιτικό έργο δια του 
οποίου επιχειρείται η άνοδος και η παραµονή στην ακαδηµαϊκή εξουσία. Η προσπάθεια, που είναι φανερό ότι 
θα αποβεί όχι απλά άγονη αλλά επιζήµια, εξηγείται πολύ απλά. Οι πραγµατικοί δονκιχώτες του ιστορικού 
πραγµατισµού, είναι οι απόγονοι της δεξιάς πλευράς του εµφύλιου, όπως ακριβώς ο Άγγελος Ελεφάντης είναι 
απόγονος της αριστερής πλευράς. Ο τελευταίος όµως δεν αρνείται την καταγωγή του. Θα µπορούσαν οι πρώ-
τοι, αν πρόσφεραν τις µονοµερώς προσανατολισµένες – όπως έχουν κάθε δικαίωµα – ερευνητικές τους παρα-
τηρήσεις και την κριτική τους, στον επιστηµονικό στοχασµό, να συµβάλουν σε µια γόνιµη επιστηµονική συζή-
τηση. Προτιµούν όµως να το παίζουν πολιτικά ουδέτεροι και αφ' υψηλού τιµητές, όχι µόνο της αντίπαλης αλλά 
και της δικιάς τους πολιτικής παράταξης. Γίνονται έτσι απόγονοι της πιο αξιολύπητης πλευράς του µετεµφυ-
λιακού καθεστώτος των νικητών, της πλευράς των στρατοδικείων. Το αποτέλεσµα της αναβίωσης που προω-
θούν, θα είναι ασφαλώς να ξυπνήσουν την περιέργεια και την δηµιουργικότητα των νέων επιστηµόνων που θα 
βρουν πολύ πιο συµφέρον να αναπτύξουν τον στοχασµό τους, αντί να συσσωρεύουν "ερευνητικά" papers για 
το βιογραφικό τους. Ούτως ή άλλως τελικά ο δεξιός δονκιχωτισµός προσφέρει, στην µόνη µελέτη του εµφυλί-
ου που έχει νόηµα: Στην µελέτη του σαν ενός κρίκου στην αλυσίδα της ιστορίας που συνεχίζεται.   

Στον υπότιτλο του άρθρου και στις πρώτες αράδες του κειµένου του, ο κριτικός του Αγγελου Ελεφάντη, µας 
εξηγεί τα κίνητρα της κριτικής του. Ενοχλείται από την «ιδεολογική χρήση του εµφυλίου πολέµου» και αγανα-
κτεί που «παρά την ήττα της στον εµφύλιο πόλεµο η Αριστερά επέβαλε µετά την µεταπολίτευση, την εκδοχή 
της για τα γεγονότα της δεκαετίας του '40 εν είδει επίσηµης ιδεολογίας». Η άποψη για την "ιδεολογική επικρά-
τηση" της ηττηµένης αριστεράς δεν είναι µόνο του κ. Στάθη Καλύβα. Υπάρχουν κι άλλοι ιστορικοί που µοιρά-
ζονται την αγανάκτησή του, όπως υπάρχουν και αρκετοί που θεωρούν την δήθεν επικράτηση πραγµατική αλλά 
δίκαια. Υπάρχουν τέλος και µερικοί µπαλαντέρ της επιστηµονικής ουδετερότητας, που όταν δεν στρατεύονται 
στις τρέχουσες ανάγκες της εξουσίας (βλέπε κυπριακό) µεταφέρουν την ουδετερότητά τους από τον ίδιο τον 
εµφύλιο στην ιστοριογραφία του, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάµεσα στους "κατεστηµένους" και στους 
"εξεγερµένους". 

Το ότι η ηττηµένη εµφυλιακή αριστερά επικράτησε ιδεολογικά µετά την µεταπολίτευση, αποτελεί µια από τις 
λογικές αυθαιρεσίες της πολιτικής και της ιστορικής σκέψης που προωθούν ευκαιριακά, η πολιτική και ακα-
δηµαϊκή εξουσία. Το αυθαίρετο αυτό λογικό σχήµα, στάθηκε χρήσιµο στα µεταπολιτευτικά χρόνια, σταδιακά 
όµως, καθώς ολοκληρωνόταν η αριστερή εκπαίδευση των εξουσιαστικών µηχανισµών, κατάντησε εµπόδιο 
στην αποτελεσµατικότητα τους και άρχισε η προσπάθεια να αντικατασταθεί, µε µια νέα, εκσυγχρονισµένη 
λογική αυθαιρεσία. Αυτή η νέα λογική αυθαιρεσία, προωθείται σαν δήθεν αστυνοµική έρευνα, στα πλαίσια της 
αντιτροµοκρατικής εκστρατείας, στον πολιτικό χώρο και σαν δήθεν πραγµατολογική έρευνα, στον επιστηµονι-
κό χώρο. Εδώ ο αγοραίος ερευνητικός πραγµατισµός ανάγεται σε αυτοδύναµη επιστηµονική σκέψη και αίρεται 
υπεράνω της πολιτικής. Αυτή η αναγωγή είναι η ουσία του αυτοκρατορισµού που εκφράζει η αντιτροµοκρατι-
κή πολιτική από την µια µεριά και η ουδέτερη πολιτική και ιστορική επιστήµη από την άλλη. 

Η άποψη ότι επικράτησε ιδεολογικά η αριστερά, µετά την µεταπολίτευση, είναι εσκεµµένα ψευδής. Η δήθεν 
επικρατούσα αριστερά δεν είναι η αριστερά του εµφυλίου. Αυτό συνοµολογείται και από τις δύο σηµερινές 
απόγονες πολιτικές παρατάξεις στον χώρο της επιστήµης. Η αριστερά το οµολογεί όταν θεωρεί ότι τον 
εµφύλιο λάθος και η δεξιά όταν απαιτεί από την αριστερά να βάλει την λαοκρατία και τον "σταλινισµό" στο 
ίδιο τσουβάλι µε τον φασισµό. Ο εµφύλιος είναι για την αριστερή πολιτική φιλοσοφία, όπως την εννόησε η 
αριστερά και όχι όπως την µετάφρασε η αστική εξουσία, µια τυπική εκδήλωση της ταξικής πάλης. Για την 
προαυτοκρατορική αστική πολιτική φιλοσοφία είναι µια τυπική απόπειρα αµφισβήτησης της αστικής πολιτικής 
                                                 
1 Πρέπει να διευκρινιστεί, αν και κανονικά θα ήταν περιττό, ότι οι απόψεις περί έρευνας, που εκφράζονται εδώ, 
δεν αφορούν την ερευνητική δουλειά, που είναι πολύτιµη. Στο χώρο της µελέτης του εµφυλίου είναι φανερό ότι 
αναπτύσσονται αξιόλογες δραστηριότητες. Είναι άλλωστε η τιµωρία της εξουσιαστικής λειτουργίας να εκτρέφει 
τους εχθρούς της. Μιλάµε πάντως εδώ για την "ιδεολογική χρήση" της έρευνας και το εσκεµµένο µπέρδεµα των 
πλαισίων µέσα στα οποία παράγονται οι πληροφορίες που αξιοποιούνται.     
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κρατορική αστική πολιτική φιλοσοφία είναι µια τυπική απόπειρα αµφισβήτησης της αστικής πολιτικής εξουσί-
ας. Το πόσο συνεπής ήταν η εµφυλιακή αριστερά στις πολιτικές της αρχές, πόσο έµπειρη ήταν στην χάραξη 
της τακτικής και στρατηγικής της και πόσο αποδίδει ο όρος ταξική πάλη το περιεχόµενο των κοινωνικών αντι-
θέσεων, αυτό είναι ένα ζήτηµα που αφορά την ίδια την αριστερά και δεν έχει πολιτικό νόηµα να συζητιέται 
στους επιστηµονικούς χώρους και µάλιστα µε τους αντιπάλους της. Αλλά πάντως αυτό που έγινε στην δικτα-
τορία και στην µεταπολίτευση δεν είναι η ιδεολογική επικράτηση της αριστεράς αλλά η τρίτη και βαθύτερη 
φάση στην ιδεολογική καθυπόταξή της. 

Στην φάση της καραµανλικής οκταετίας χρησιµοποιήθηκε η αριστερά σε ενός είδους καταναγκαστική εργασία 
για την υλική και πνευµατική αναδόµηση του φασιστικού κράτους. Στην φάση από το '64 µέχρι το '74 ανέλαβε 
την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισµό της αστικής πολιτικής ζωής. Στην τρίτη φάση που συνεχίζεται 
µέχρι σήµερα η αριστερά παίρνει ενεργά µέρος στην άσκηση της πολιτικής και ακαδηµαϊκής εξουσίας. Η αρι-
στεροποίηση εποµένως της πολιτικής, επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής ζωής, η άνοδος µε άλλα λόγια της τιµής 
µιας αριστερίζουσας επιστηµονικής και ιδεολογικής πραµάτειας στην αγορά αποδεικνύει την πνευµατική φτώ-
χεια της αστικής εξουσίας αλλά δεν αποτελεί ιδεολογική νίκη της αριστεράς. Αποτελεί µια τυπική µεταφορά 
στον ιδεολογικό πόλεµο της κλασικής λαφυραγώγησης του υποταγµένου εκ µέρους του νικητή. 

Αυτή η τρίτη φάση, δικαίως ενοχλεί τους εξεγερµένους ουδέτερους ερευνητές του εµφυλίου. Η λογική τους 
αυθαιρεσία αποκτάει λογικό έρεισµα όταν ερµηνευτεί στα πλαίσια της "άµιλλας" στην αγορά της πολιτικής και 
ιστορικής επιστήµης. Από την πλευρά των κινήτρων το ζήτηµα που διαπραγµατεύεται στο κριτικό άρθρο του ο 
κ. Καλύβας είναι το "κύρος" (δηλαδή η αγοραία τιµή) της ερευνητικής προσέγγισης του εµφυλίου. Η επίθεση 
που περιέχει η κριτική του αποκτά νόηµα στο πλαίσιο της µάχης για την εξουσία στον χώρο της επιστήµης. Ο 
κ. Καλύβας εξοργίζεται γιατί θεωρεί ότι ο Άγγελος Ελεφάντης µπορεί να αξιοποιεί τα συναισθήµατα της κοι-
νωνίας για τον εµφύλιο, πράγµα που ο κριτικός του, το θεωρεί αθέµιτο συναγωνισµό. Έχει όµως άδικο. ∆εν 
είναι η Αριστερά αλλά ο καπιταλισµός που δεν µπορούσε παρά να καταστήσει αγοραία, κάθε εκδήλωση της 
κοινωνικής ζωής. Ο καπιταλισµός είναι που προκάλεσε τον θάνατο του αστικού πολιτισµού που αποτελεί η 
απονέκρωση των συναισθηµάτων δια της µετατροπής τους σε εµπόρευµα. Η αριστερά µπήκε στην ιδεολογική 
αγορά, πατώντας πάνω σε ένα έτοιµο πτώµα. Και αφού µπήκε δεν µπορούσε παρά να "επικρατήσει". 

Από ιστορική άποψη, στην αντίθεση µεταξύ του "επικρατούντος ηττηµένου" κ. Ελεφάντη και του "εξεγερµέ-
νου ουδέτερου" κ. Καλύβα, ο εµφύλιος συνεχίζεται, ή µάλλον αναβιώνει, ως (κατά Μαρξ) φάρσα παραφθαρ-
µένος και ανεστραµµένος, σύµφωνα µε τις σηµερινές ανάγκες της πολιτικής εξουσίας. Στο βαθµό που το γέρας 
της εξουσίας σε όλες τις µορφές του, κερδίζεται µέσω του ανταγωνισµού στο έδαφος της αγοράς, πρόκειται για 
έναν αγοραίο εµφύλιο στο εσωτερικό της εξουσίας. Είναι ωστόσο ενδιαφέρον να αναγνωριστεί η πραγµατική 
εξελικτική συνέχεια της πολιτικής αντίθεσης από τον εµφύλιο µέχρι σήµερα. Από την άποψη αυτή η κριτική 
στον Άγγελο Ελεφάντη είναι χαρακτηριστική. Η ραχοκοκαλιά της κριτικής δεν είναι ο πραγµατισµός της αλλά 
η αυτοκρατορικότητά της. Αυτή είναι η τελευταία λέξη του εξουσιαστικού λόγου. ∆εν αναφέρονται σ' αυτό το 
άρθρο οι προσφιλείς στους ουδέτερους ερευνητές στατιστικοί πίνακες που µιλάνε από µόνοι τους και λένε 
περιέργως ακριβώς αυτό που θα έλεγε ο συλλέκτης τους ακόµα κι αν δεν κόπιαζε να τις συλλέξει. Σ' αυτό το 
άρθρο µιλάει δια στόµατος Καλύβα η θεά επιστήµη η ερευνήτρια! Καταδικάζει τον κ. Άγγελο Ελεφάντη στο 
πυρ το εξώτερο γιατί δεν αποκηρύσσει το αριστερό παρελθόν του. 

Η αυτοκρατορική εξουσία, είναι σήµερα ότι ήταν ο φασισµός στον προηγούµενο πόλεµο. Σύµφωνα µε την 
κοινωνική της συνείδηση δεν εκπροσωπεί, µια µερίδα της κοινωνίας που επιβάλλεται στις άλλες. Σύµφωνα µε 
την πολιτική της σκέψη δεν είναι µια παράταξη, που διεκδικεί την διακυβέρνηση του αστικού κράτους. Η 
αστική αυτοκρατορική σκέψη θεωρεί την κοινωνία σαν ένα ενιαίο σύνολο, του οποίου η δυναµική καθορίζεται 
µέσα από την ατέρµονα πάλη ανάµεσα στις δυνάµεις του καλού και του κακού. Σαν ιστορική συνέχεια, η σκέ-
ψη αυτή, αποτελεί επιστροφή στην αρχή της αστικής επανάστασης όταν η κοινωνία αποτελείτο λειτουργικά, 
κατά την αστική πολιτική σκέψη, σαν ενιαίο λειτουργικό σύνολο, από τους έχοντες ιδιοκτησία. Κατά την σκέ-
ψη αυτή οι εργαζόµενοι δεν είχαν κοινωνικό ρόλο, αποτελούσαν προέκταση των µηχανηµάτων, ήταν απλά το 
µεταβλητό κεφάλαιο δίπλα στο πάγιο. 
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Να όµως που το "µεταβλητό κεφάλαιο" απέκτησε πολιτικό λόγο και µάλιστα αρτιότερο από τον αστικό πολιτι-
κό λόγο. Αποκτήθηκε δηλαδή µια κοινωνική συνείδηση ανώτερης ποιότητας, απέναντι στην οποία η αστική 
εξουσία δεν µπορούσε να µένει αδιάφορη. Προσπάθησε και "πέτυχε", σε µια πύρρεια –από ιστορική άποψη– 
νίκη, να την ενσωµατώσει, όπως έκανε και κάνει µε κάθε οργανωτική και τεχνική καινοτοµία. Έτσι εξηγείται 
σε γενικές γραµµές, το πενηντάχρονο φωτεινό διάλειµµα αριστεροποίησης ή σοσιαλιστικοποίησης της αστικής 
εξουσίας. Ωστόσο, στο διάλειµµα αυτό η κοινωνία αναδιοργανώνεται, υιοθετώντας τα οράµατα της επαναστα-
τικής αριστεράς µε ψαλιδισµένο καταλλήλως το επαναστατικό τους µέρος. Γίνεται και πάλι ενιαία, σε µια νέα 
βάση που δεν είναι πια η ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής αλλά η όλη διαδικασία παραγωγής και εποµένως η 
γνώση. 

Παρά την υιοθέτηση από την αστική τάξη του σοσιαλιστικού οράµατος, το θεσµικό πλαίσιο της αναδιοργάνω-
σης ήταν και παραµένει το αστικό εξουσιαστικό σύστηµα. Αλλά τώρα η συνδετική ύλη της κοινωνίας δεν είναι 
πια ο συµβολισµός της ιδιοκτησίας στην ύλη αλλά αυτός της ιδιοκτησίας στην γνώση. Έχουµε δηλαδή σήµερα 
µια κοινωνία, εξορθολογισµένη και οµογενοποιηµένη, στην οποία όλες οι οργανωτικές, διοικητικές, προγραµ-
µατικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές λειτουργίες έχουν καταλήξει να διακινούνται στην αγορά εργασίας. Το 
αποτέλεσµα είναι η εξουσία να απογυµνώνεται από κάθε αρµοδιότητα, να γίνεται ένας απλός συµβολισµός, 
µια ψευδαίσθηση πραγµατικότητας που λειτουργεί επειδή την µοιράζονται σαν σύµβαση, αυτοί που την α-
σκούν µ' αυτούς που την υφίσταται. 

Για να υπάρξει ο συµβολισµός της ιδιοκτησίας στα υλικά πράγµατα, έστω και σαν ψευδαίσθηση, είναι απαραί-
τητος ο κατακερµατισµός τους. Το σύνολο των υλικών πραγµάτων κατακερµατίζεται σε µικρά και µεγάλα 
κοµµάτια, ανάλογα µε την δυνατότητα των "ιδιοκτητών" να τα χειριστούν. Με τον ίδιο τρόπο για να υπάρξει η 
ιδιοκτησία στην γνώση, η λεγόµενη "πνευµατική ιδιοκτησία" αλλά όχι µόνο αυτή, είναι απαραίτητος ο διαχω-
ρισµός της γνώσης στα τµήµατα που µπορεί να κατέχει ένας σοφός. Γεννιόνται έτσι οι λεγόµενες ειδικότητες2, 
και αρχίζει ο καυγάς για τις αρµοδιότητες και την έκταση της σοφίας του κάθε σοφού. Αρχίζουν οι συµβιβα-
σµοί και οι ρήξεις. Από την άλλη µεριά, ο "υιοθετηµένος" σοσιαλισµός, παρασκεύασε το έδαφος για την ενο-
ποίηση της παραγωγής και το πέρασµα στην οικονοµία του άϋλου, δηλαδή στην δυνατότητα να κατακερµατι-
σθεί η ιδιοκτησία του ενιαίου µηχανισµού της παραγωγής στα χαρτιά. 

Μετά από τον κατακερµατισµό του ενιαίου υλικού κόσµου σε τεµάχια ιδιόκτητα, ήρθε η ώρα του κατακερµα-
τισµού του ενιαίου κόσµου της γνώσης σε πληροφορίες. Η πληροφορική δίνει πράγµατι την δυνατότητα να 
αναλυθεί η εικόνα του κόσµου σε στοιχειώδεις ψηφιακές µονάδες. Η διευκόλυνση της ηλεκτρονικής καταγρα-
φής, µεταφοράς και επεξεργασίας της πληροφορίας, από την µια µεριά ενώνει τις κοινωνίες και δίνει ελπίδες 
για µια άρση των διαφορών και πολιτιστική ανάπτυξη και από την άλλοι µεριά γεννά στους µανιώδεις λάτρεις 
της εξουσίας, την µανιακή ψευδαίσθηση ότι µπορούν να διαιωνίσουν την κατοχή της κοινωνίας µέσω του 
ελέγχου της πληροφορίας. Πολύ γρήγορα ο σκέτος πραγµατισµός (δηλαδή: υπάρχει ότι υπάρχει) µετατράπηκε 
σε έναν ορθολογικό πραγµατισµό (δηλαδή: υπάρχει και είναι ορθό, ότι υπάρχει και είναι ορθό) που δεν θεωρεί 
απαραίτητη την εξέταση του πλαισίου µέσα στο οποίο το ορθό αποκτάει την σηµασία του. Χαρακτηριστική 
είναι η έννοια των "ελίτ" που αντικατέστησε την έννοια της τάξης γι αυτούς που έχουν αλλεργία στον µαρξι-
σµό, όπως η ζαχαρίνη αντικατέστησε την ζάχαρη για τους διαβητικούς. 

Ο πραγµατισµός όµως, ορθολογικός και µη, έκλεισε µια τρύπα στα ύφαλα της εξουσίας και άνοιξε άλλες µε-
γαλύτερες. Ο κατακερµατισµός της γνώσης σε πληροφορίες και η ανάπτυξη συστηµάτων ελέγχου, ήταν χρήσι-
µη όσο η καταπολέµηση των µεγάλων αφηγήσεων, των επάρατων ιδεολογιών, συγκροτούσε αρνητικά µια 
µεγάλη αφήγηση και πρόσφερε την νοµιµοποίηση της εξουσίας. Με το τέλος όµως του ανατολικού µπλοκ και 
την οµογενοποίηση του παγκόσµιου πολιτικού συστήµατος, η παγκοσµιοποίηση διευρύνει το χάσµα, ανάµεσα 

                                                 
2 Ξεφεύγει από τα όρια αυτού του κειµένου η διαπραγµάτευση της τροποποίησης των κατακερµατισµών µέσα από 
την ιστορικότητά τους, από ωφέλιµα σε επιβλαβή. Εδώ παίρνουµε τα παραδείγµατα του κατακερµατισµού της 
γης, της εξαΰλωσης της οικονοµίας, της πληροφορικής κ.λπ. από την κακή τους πλευρά, παραλείποντας, τόσο τα 
περάσµατα από το ωφέλιµο στο επιβλαβές όσο και τα περάσµατα από το τέλος ενός σταδίου στην αρχή του επό-
µενου. 
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σε µια αναγκαστικά ενοποιηµένη, στην εξαθλίωσή της κοινωνία και µια επιφανειακά ενοποιηµένη αλλά εξα-
τοµικευµένη και σαθρή εξουσία. Η εξουσία ψάχνει απελπισµένα για µια µεγάλη αφήγηση που να συγκροτήσει 
µια σχέση µε την κοινωνία από την οποία ξέκοψε θεληµένα. Και η µεγάλη αφήγηση είναι ένας ηθικολόγος 
ορθολογικός πραγµατισµός σαν αυτόν που εµφανίζεται στο άρθρο του κ. Καλύβα. 

Ο φθόνος του κριτή για τις δυνατότητα που έχει ο κρινόµενος να αγκυρώνεται από την κοινωνία µέσω της 
ιδεολογίας και να νοµιµοποιεί τον λόγο του, είναι ολοφάνερος, µέσα στην σύγχυση του δικού του λόγου. «Η 
µονοµέρεια» λέει «οδηγεί τον Ελεφάντη σε σηµαντικά ιστορικά ατοπήµατα». Και σταχυολογώντας «µερικά 
µόνο» από αυτά τα "ιστορικά ατοπήµατα" αποκαλύπτει ότι η όλη πολιτική του θεωρία είναι ανύπαρκτη σαν 
ουσία και σαν λόγος είναι ένα συνονθύλευµα λογικών ατοπηµάτων, όπου µπλέκεται σε ένα αξεδιάλυτο κουβά-
ρι η ηθικολογία, µε το επίσης αξεδιάλυτο νήµα της πολιτικής µε την ιστορική επιστήµη. 

Το πρώτο ατόπηµα, αυτής της αυτοκρατορικής κρίσης, είναι ότι ενώ τελεί εν γνώσει ότι το "κατηγορούµενο" 
βιβλίο του Άγγελου Ελεφάντη αποτελεί µια συλλογή από 28 κείµενα γραµµένα σε διάφορες εποχές και περι-
στάσεις, για τα οποία ο συγγραφέας τους λέει καθαρά και ξάστερα ότι περιέχουν έναν προβληµατισµό και ότι 
«ο αναγνώστης θα κρίνει αν (…) έχουν ζωή µέσα τους», το αντιµετωπίζει για τις όπως - όπως ανάγκες της 
δίκης σαν µια αυτοτελή επιστηµονική µελέτη. Θα ήταν επιστηµονικά πιο κοµψό αν ο κ. Καλύβας τα έβαζε κατ' 
ευθείαν µε την πολιτική στάση του κ. Ελεφάντη και µε την προσωπική ιστορία του ανθρώπου, αντί να χτυπάει 
το σαµάρι επειδή δεν τον παίρνει να χτυπήσει τον γάιδαρο. 

Το δεύτερο ατόπηµα είναι στον τρόπο που έµµεσα εννοεί την "επιστηµονική προσέγγιση". Είναι ένα ερώτηµα 
που πρέπει κάποτε να απαντηθεί καθαρά αν η προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων είναι ένα είδος νεκροψίας. 
Αν οι "ουδέτεροι" ερευνητές της ιστορίας το εννοούν, τότε πρέπει να απαντήσουν στο επόµενο ερώτηµα που 
είναι τι είδους πολιτική επιστήµη είναι η επιστήµη τους. Είναι δικαίωµά τους να συνδέουν το µάνατζµεντ µε 
την πολιτική, αλλά αν θέλουν να εισάγουν το µάνατζµεντ στην πολιτική τότε πρέπει να αποφασίσουν σε ποια 
κόµµατα απευθύνονται και να αφήσουν κατά µέρος την αυτοκρατορική, δήθεν αφ υψηλού, ουδετερότητα. 

Το τρίτο ατόπηµα και το πιο σοβαρό είναι η "στην ζούλα" εισαγωγή της ηθικολογίας και στα ιστορικά ζητήµα-
τα, µετά από την εισαγωγή της στα πολιτικά. Η πολιτική σύγκρουση, είτε στην τρέχουσα ζωή την συναντάµε 
είτε στην παρελθούσα, είναι σύγκρουση διαφορετικών προοπτικών. Η ηθική καταγγελία έχει νόηµα όταν α-
πευθύνεται στην κοινωνία σαν µέρος µιας ρητορικής εναντίον του αντιπάλου της. Από πού κι ως που φαντάζε-
ται ένας επιστήµονας σαν τον κ. Καλύβα ότι µπορεί να συζητήσει "επιστηµονικά" µε έναν επιστήµονα σαν τον 
κ. Ελεφάντη το ζήτηµα του "εµφυλίου" µε ένα κοινό ηθικό σύστηµα; 

Εν κατακλείδι το κείµενο ετυµηγορία  του κ. Στάθη Καλύβα είναι λογικά και επιστηµονικά διάτρητο. Έχει σαν 
µοναδικό ελαφρυντικό την γενική σύγχυση ανάµεσα στην πολιτική και στην ιστορία και την σύγχυση ανάµεσα 
στην κοινωνική ενότητα και στην κοινωνική αντίθεση για τις οποίες είναι υπεύθυνη (και τις πληρώνει βαριά) η 
αριστερά. Συνολικά, η ετυµηγορία του κ. Καλύβα παίρνει µια στάση υπεράνω πολιτικής που στο γενικό πολι-
τικό επίπεδο δεν είναι απλά ψευδής αλλά τραγικά άτοπη, όπως την βλέπουµε αυτές τις µέρες µε τον πόλεµο. 
Στο επίπεδο του επιστηµονικού λόγου, είναι ευχάριστο ότι τέτοιες "κριτικές" εκδηλώνονται, γιατί εκεί είναι 
ένα παιχνίδι που µπορεί να αποβεί ωφέλιµο, αν οι νέοι κυρίως επιστήµονες το δουν ακριβώς όπως είναι: σαν 
ένα παιχνίδι λόγου και αντιπαραθέσουν σ' αυτό έναν δικό τους επιστηµονικά γνήσιο λόγο. Το κλειδί σ' αυτό το 
παιχνίδι είναι η πολιτική µπλόφα του αυτοκρατορισµού. ∆εν υπάρχει πολιτική υπεράνω πολιτικής, δεν υπάρχει 
κοινωνικό τµήµα υπεράνω της κοινωνίας, δεν υπάρχει µανιχαϊσµός υπεράνω µανιχαϊσµού. Η κοινωνία ξεπέ-
ρασε προ πολλού, και ας θυµηθούµε πως ακριβώς, την πολιτική µπλόφα της απολιτικής, είναι βέβαιο ότι θα 
περάσει και την µπλόφα της αυτοκρατορικής πολιτικής. 
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