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Το βιβλίο ‘’Σταγόνες ήλιου στην στοιχειωμένη 
πόλη’’ (τίτλος πρωτοτύπου: Gocce di Sole, 
nella Citta degli Spettri) κυκλοφόρησε 
στην Ιταλία τον Δεκέμβρη του 1982 από τις 
εκδόσεις “Corrispondeza Internationale”. To 
ομώνυμο κεφάλαιο του βιβλίου κυκλοφόρησε 
στα ελληνικά το 1990 από το περιοδικό 
Convoy σε απόδοση Χρήστου Νάσιου και 
επιμέλεια Σ.Α. Ήταν η δεύτερη έκδοση από 
τις εκδόσεις ‘‘Επανοικειοποίηση’’ το 2007 
που έφτασε στα χέρια μας και από αυτήν 
αναδημοσιεύουμε το πέμπτο κεφάλαιο “Ο 
έλεγχος της μνήμης ή η ενεργητική λογοκρισία 
σαν πολεμική στρατηγική”. Την ευθύνη για 
την αναδημοσίευση φέρει το γραφείο ερευνών 
για την χαμένη μνήμη, η ομάδα βιβλιοθήκης 
και αρχείου του αυτοδιαχειριζόμενου στεκιού 
νομικής. Η προσπάθεια αυτή δεν θα μπορούσε 
παρά να αφιερώνεται σε αυτό, στους συντρόφους 
και τις συντρόφισσες που το στήριξαν και το 
στηρίζουν. 

Aθήνα,  01.2015

Tο χαρακτικό του εξωφύλλου είναι της Α.Δ. Την 

ευχαριστούμε. 
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ΜΙΑ ΕΠΟΧΉ ΣΤΉΝ ΚΟΛΑΣΉ

Mια φορά ήταν η ζωή μου έκπαγλη γιορτή
που όλα τα στόματα άνοιγαν
κι όλα τα κρασιά κυλούσαν.
Πήρα μια νύχτα την ομορφιά στα γόνατά μου
- ήταν πικρή, και την βλαστήμησα.

Aρθούρος Pεμπώ (από μνήμης)

Tον παλιό καιρό, σ’ ένα άλλο μέρος, 
ξέσπασε μια διαμάχη απόψεων. Kάποιος 
Aντόνιο Nέγκρι (θεωρητικός της αυτονομίας, 
που έμελλε αργότερα να γίνεται τόσο 
περισσότερο γνωστός όσο περισσότερο 
ανόητος) υποστήριζε πως τα υποκείμενα του 
ανταγωνισμού δεν χρειάζονται την μνήμη. Oι 
πολεμικές πράξεις της κοινωνικής πόλωσης 
υποστήριζε ξεσπούν στο έδαφος της κάθε 
φορά κοινωνικής εμπειρίας· και δεν έχουν 
ανάγκη να γνωρίζουν τίποτα για όσες 
παρόμοιες πράξεις προηγήθηκαν. Ξεσπούν 
κάθε φορά εκ του μηδενός, με μόνο τους 
εφόδιο τις παρούσες εντάσεις. Aυτές είναι 
αρκετές - έλεγε ο καθηγητής. Kάποιος Pενάτο 
Kούρτσιο (της «πρώτης γενιάς» των ερυθρών 
ταξιαρχιών, ισοβίτης τότε ακόμα, για όσα 
έκανε και δεν έκανε, και για όσα διακήρυξε 
μαζί με άλλους αρκετούς) υποστήριζε αντίθετα 
ότι ο εξοπλισμός του ταξικού ανταγωνισμού 
είναι η μνήμη. Kι όχι η σεχταριστική, 
κομματική μνήμη, όχι ο ακρωτηριασμός και 
η ιδιοποίηση της ιστορίας. Eπέμενε σ’ αυτό: 
όλες μαζί οι μνήμες του ανταγωνισμού: 
μνήμη αναρχική, μνήμη λενινιστική, μνήμη 
τροτσκιστική, μνήμη σοσιαλιστική, πολύτιμες 
αποσκευές· αγώνες και υποκείμενα του χτες, 
μακρινού ή μακρινότερου, πλάθονται και 
αναπλάθονται διαρκώς υποστήριζε, για να 
συντροφεύουν και να προσανατολίζουν στον 
μακρύ δρόμο του πολεμικού (κάθε φορά) 
παρόντος.
O Nέγκρι, φυγάς αλλά ελεύθερος, πατώντας 
στο στέρεο έδαφος της Mιττερανικής 
γαλλίας, λάτρης όχι μόνο των συγκεκριμένων 

κάθε φορά νεωτερισμών αλλά του 
νεωτερισμού σαν αφηρημένης αλήθειας του 
ανταγωνισμού, μπορούσε να δοκιμάσει τότε 
«μια καινούργια αρχή». O Kούρτσιο απ’ την 
άλλη, δεσμώτης, μπορούσε να βλέπει πέρα 
απ’ τα κάγκελα, μακριά, την ταξική μνήμη 
να κάνει και να ξανακάνει την ελικοειδή 
ανηφόρα στα γκρεμνά της ιστορίας, ώσπου 
να φτάσει, να ξαναφτάσει, στο χείλος του 
κάθε φόρα Tώρα· κι ίσως έβλεπε ακόμα 
την τάξη που, περιγελώντας τις ίδιες της 
τις ικανότητες, ξανακατρακυλάει αφήνοντας 
πίσω της νεκρούς και «τιμωρημένους» - μια 
ατέλειωτη γενεαλογία ηττημένων.

Aλλά τί είναι η μνήμη; H μνήμη η ταξική, η 
μνήμη του ανταγωνισμού· κι ακόμα η Mνήμη 
με κεφαλαίο γράμμα, στη γενικότητά της;
Δεν είναι ασφαλώς μια θεά.... Oύτε ένας 
πίνακας του Mαγκρίτ. Mήπως τότε μια 
κατάρα; Mια ευχή; Ή μήπως είναι τέχνη;
Mε το φτωχό μου στόμα λέω ναι, είναι τέχνη. 
H τέχνη να συνδιαλέγεσαι με την αύρα των 
νεκρών, των δολοφονημένων προγόνων 
σου· αν βέβαια αξιώνεσαι να έχεις τέτοιους. 
Aν ήταν βιβλίο η μνήμη θα είχε άπειρα 
κεφάλαια πένθους. Aν ήταν τραγούδι θα είχε 
στίχους για την απώλεια. Kι αν ήταν ρούχο 
θάταν ματωμένο πουκάμισο. H μνήμη, όπως 
το ‘πε κάποτε μια ψυχή (μόλις 22 χρονών 
γυναίκα...) είναι πόνος. Γιατί είναι η επίγνωση 
ότι το σώμα σου του παρόντος έχει κιόλας 
λαβωθεί. Kι ό,τι το μέλλον θα φέρει κι άλλες 
ουλές. Kι άλλα σημάδια.

Eίπα: ...είναι η τέχνη να συνδιαλέγεσαι με 
την αύρα των νεκρών, των δολοφονημένων 
στο καμίνι του ταξικού δίκαιου προγόνων 
σου. Δεν είναι «αναμνήσεις», σα να λέμε 
στιγμιότυπα μαχών, στιγμιότυπα διαλειμάτων 
ανάμεσα σε μάχες που, άλλοτε ευχάριστα κι 
άλλοτε δυσάρεστα, άλλοτε διασκεδαστικά κι 
άλλοτε εφιαλτικά, εκπυρσοκροτούν στιγμιαία 
και απροειδοποίητα, σαν ένα κρυμένο αγκάθι 
του χτες που η απροσεξία ή η ανεμελιά 

E πιλέξαμε να προλογίσουμε μία τετρασέλιδη αναδημοσίευση με μία δισέλιδη. Ίσως υπερβολή. Ίσως 
ολιγωρία εκ μέρους μας. Ίσως και τιμιότητα. Από την άλλη, το παρακάτω κείμενο (περιοδικό 
Sarajevo, τεύχος 21, Σεπτέμβρης 2008) αποτέλεσε την αφορμή για την ανάγνωση του βιβλίου και 

ένα από τα πολλά σημεία αναφοράς όσων σκεφτόμαστε και συζητάμε ακόμη για τα ζητήματα (και κυρίως 
τα ερωτήματα) της συλλογικής μνήμης.  



του σήμερα τ’ αφήνει να αγκυλώσει... Όχι. 
H μνήμη είναι άνεμος που μπαίνει απ’ τα 
ρουθούνια ή κάθεται στον ουρανίσκο· άνεμος 
παγωμένος κι άνεμος πυρακτωμένος· 
άνεμος που χαράζει σα γεμάτος με μικρές 
μικρές αιωρούμενες, αναδευόμενες λεπίδες. 
Kαι που χαράζοντας, κόβοντας, ματώνοντας, 
λίγο εδώ, λίγο εκεί, καμιά φορά περισσότερο, 
κρατάει ζωντανή αυτήν την αλήθεια: είμαστε 
προσωρινοί, αδιαπραγμάτευτα προσωρινοί· 
αλλά γι’ αυτό υπέροχα ικανοί να μάθουμε 
τη δύναμη των πνευμόνων μας φωνάζοντας 
το μεταλλικό όνομα ενός Mπλανκί, μιας 
Λούξεμπουργκ...

Eίπα: ...είναι άνεμος. Στροβιλισμοί, 
ακατάσχετη ροή πρόσκαιρων αντιστροφών 
του χρόνου. «Aντιστροφή του χρόνου»; Nαι. 
Όπως το άλμα στον ουρανό είναι πρόσκαιρη 
αντιστροφή της βαρύτητας. Aντιστρέφεις την 
βαρύτητα επειδή έχεις γερά γόνατα. Kότσια 
που λένε. Kι έτσι μόνο μαθαίνεις όχι μόνο 
όσα σου επιτρέπουν να αιωρηθείς, αλλά κι 
όλα εκείνα που σε τραβούν προς τα κάτω. Tο 
ίδιο είναι για να μάθεις πως κατασκευάζεται 
το μέλλον: χρειάζονται τα κότσια της 
επίγνωσης και του πόνου για το πως (δεν) 
κατασκευάστηκε νωρίτερα. Xρειάζονται 
τα κότσια της εκδίκησης για όλα όσα 
προηγήθηκαν για να εμποδιστεί η δημιουργία 
εκείνου που η ανθρωπότητα χρωστάει ακόμη 
στον εαυτό της.

Διαβάζω κάπου: 
... Όμως οι άνθρωποι ανέκαθεν κανόνιζαν τις 
πράξεις τους ανάλογα με το πώς φαντάζονταν 

πως αργότερα θα τις κατέγραφε η Iστορία, 
λέει ο Aντόνιο Σκουράτι, ένας από τους 
καλύτερους συγγραφείς της ιταλικής νέας 
γενιάς. Kι όχι μόνο οι άνθρωποι οι μεγάλοι 
και οι σημαντικοί, αλλά και οι πιο απλοί. 
Aντίθετοι στη λογική του στιγμιαίου και της 
αρπακτής, νοιάζονταν για το όνομα που θα 
άφηναν αύριο μεθαύριο στους γνωστούς, στη 
γειτονιά, για το «πρόσωπο» με το οποίο θα 
τους θυμούνταν οι φίλοι τους. Kι ήταν αυτό 
ένα πρόσωπο που δεν το έφτιαχναν μέσα 
σε μια στιγμή, αλλά σε μια ολόκληρη ζωή.... 
Ξεπερνούσαν το στιγμιαίο, επειδή ζούσαν 
με μια ιστορική επίγνωση. Για να μπορούν 
αργότερα να πουν χωρίς ντροπή: «Aυτός 
ήμουν. Έτσι έζησα. Aυτή ήταν η ζωή μου»...
... O μοναδικός χρόνος στον οποίο ξέρουμε 
σήμερα να ζούμε είναι ο ενεστώτας, λέει 
ο Σκουράτι. O άνθρωπος της στιγμής δεν 
σηκώνει το βλέμμα στον ορίζοντα. Δεν τον 
νοιάζει ο κόσμος που θα ‘ρθει. Kαι δεν αντέχει 
να περιμένει να τον ωριμάσει ο χρόνος... O 
κόσμος του υποσκάπτεται σιωπηλά, χωρίς 
καν να αντηχεί «ο θρήνος του εκσκαφέα» που 
πλήγωνε τ’ αυτιά του Παζολίνι. Πού να βρεθεί 
χρόνος για τέτοιους τραγικούς οδυρμούς... 
Mονάχα ένα συνεχές υπόκωφο βουητό. Aυτή 
είναι η ηχητική υπόκρουση της ζωής που 
ζούμε καταχρώμενοι το παρόν..

Λέω: Σωστός και λάθος κύριε απ’ τους 
καλύτερους συγγραφείς... Tο παρόν είναι 
μια κυλιόμενη ρωγμή· μέσα απ’ την τέχνη 
της μνήμης το μαθαίνει κανείς κι αυτό. Στην 
πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει να ζήσει 
μόνο στον ενεστώτα χρόνο. Γιατί αυτή η 

Οι Franceschini & Curcio το 1978



«απλότητα» είναι η πολυτέλεια του ζώου (την 
χάσαμε πριν πολύ καιρό) ή της ερήμου (δεν 
την θέλουμε ποτέ). H α-μνησία απ’ την μεριά 
της είναι αυτή η προσποίηση: να νομίζεις 
πως μπορείς να καταχραστείς τον χρόνο (κι 
ακόμα περισσότερο: τον κοινωνικό χρόνο) 
την ίδια στιγμή που σου γίνεται αφόρητος. 
Yποσκάπτεται ο κόσμος - του - αιώνιου - 
τώρα (του Θεάματος μήπως;) γιατί είναι απ’ 
την κατασκευή του ακρωτηριασμένος· ένα 
φωταγωγημένο ερείπιο, ένα ετοιμόροπο 
σκηνικό. 
Nα ζεις με ιστορική επίγνωση... Nαι... M’ αυτό 
δεν είναι μόνο (και δεν είναι καν κυρίως) η 
μαστοριά του να «φτιάξεις ένα όνομα»· δες 
κύριε απ’ τους καλύτερους συγγραφείς πόσοι 
ματαιόδοξοι κυκλοφορούν στις χώρες του 
τίποτα, «επιφανείς» και αφανείς. Mόνο τέτοιοι, 
«αυτοδημιούργητοι», που λένε ότι φύτρωσαν 
στο πουθενά, και δεν χρωστούν τίποτα.... Tόση 
έπαρση, τόση άγνοια, τόση φτώχια... Όχι. Tο 
να ζεις με ιστορική επίγνωση σημαίνει να 
μην ντροπιάσεις το καθήκον που ανέλαβες 
απέναντι στη μνήμη, την μνήμη της κοινότητάς 
σου· απέναντι στον άγιο άνεμο, που περιμένει 
να του αποθέσεις τις ελάχιστες μικρές λεπίδες 
σου, ό,τι κατάφερες να ακονήσεις ζώντας, για 
να τις πάει μακρυά. Όταν θα είσαι και πάλι 
χώμα και δεν θα ‘χεις καν όνομα. 
Aυτό το παρόν που λες κύριε, αυτό το 
κυρίαρχο σήμερα παρόν, δεν γύρισε την 
πλάτη του στο μέλλον. Όχι. Tο αντίθετο κάνει. 
Γύριζει την πλάτη του διαρκώς στη Mνήμη, 
κρύβεται απ’ τον άνεμό της και την οδυνηρή 
της τέχνη, γιατί οι υπηρέτες του νομίζουν πως 
έτσι θα ξεκοκαλίσουν ανενόχλητοι το αύριό 
«τους», το «αύριο - που - δεν χρωστάνε - σε - 
κανέναν», το «αύριο που η τύχη και η ικανότητά 
τους τους χάρισαν». Kαι σ’ αυτό, στ’ αλήθεια, 
είναι πετυχημένοι: περιφέρονται κιόλας σα 
σκελετοί. Zόμπι. Δεν θα αγαπήσουν τίποτα· 
δεν θα περιμένουν ποτέ· γιατί συχαίνονται 
να πονέσουν, και γιατί έγιναν μνησίκακοι, 
αλλόφρονες. 
Aλλά ναι, σ’ αυτό έχεις δίκιο κύριε: ποιός έχει 
βλέμμα ν’ αντικρύσει τον ορίζοντα; Aπ’ όλες 
του τις μεριές; Ποιός έχει σάρκα να νοιώσει 
πάνω του την μεγάλη παγωνιά της κόλασης;

Mα τί επιτέλους είναι η μνήμη; Δεν είμαι 
σίγουρος... Tο να γλύφεις τις πληγές σου. Kι 
άρα το να είσαι ικανός να ‘χεις τέτοιες, να 
είσαι άξιος των πληγών σου. 
Mπορεί να είναι αυτό.



Στην ιμπεριαλιστική μητρόπολη, όπου κυριαρχούν εντελώς ''έκτακτες'' συνθήκες, η λογοκρισία 
δε λειτουργεί σαν ανοιχτή και βάναυση ''κοπή'' του λόγου.

Εδώ γίνεται κάτι παραπάνω, κάτι χειρότερο από την χοντροκομμένη καταστροφή των 
αγωνιστικών κειμένων ή ένα black out, κάτι πιο περίπλοκο από την ''παλιά ρίψη στην πυρά''. 
Πράγματι, καταρχήν πρόκειται για μία εργασία, πρόκειται για την παραχάραξη της ιστορικής 
εμπειρίας, την παραγωγή υποκατάστατων αναμνήσεων, την δόλια κωδικοποίηση. 

Η λογοκρισία είναι μια δραστηριότητα, όχι η άρνηση μιας δραστηριότητας. Δεν είναι η 
προσπάθεια ''να μη γίνει κοινό κάτι διαφορετικό από αυτό που συνήθως ονομάζουμε κοινο-ποιώ. 
Η λογοκρισία είναι τελικά παραγωγή γνώσης'' (24). Μιας άλλης γνώσης, είναι η παραποίηση 
του γεγονότος, η μετατόπιση και η αντικατάστασή του. 

Στην ιμπεριαλιστική μητρόπολη μιλούν για το παραβατικό γεγονός, αλλά μόνο και μόνο για 
να το καταστήσουν στοιχείο νομιμοποίησης της εξουσίας να το εμφανίζει σαν τέτοιο. Έτσι, το 
γεγονός αποσιωπά το περιεχόμενό του και το μήνυμά του και ''μιλά'' μόνο για να δικαιολογήσει 
την καταστολή του.

Αυτή η στρατηγική ενεργητική λογοκρισία, στη θέση του παλιού ''να μη μαθευτεί'', επιλέγει 
αυτό που πιθανά νομιμοποιεί τον λογοκριτή και που, τελικά, λειτουργεί σαν επιβεβαίωση του 
δικαιώματος και της εξουσίας αυτού που την ασκεί (25). 

Η λογοκρισία είναι κυρίως στρατηγική κοινωνικού ελέγχου, πολεμική στρατηγική. Η παραγωγή 
παραχαράξεων και ιδεολογικών σημάτων, τα οποία παραποιούν τα κοινωνικά γεγονότα, 
προτείνοντας μία ψέυτικη μοντελοποίησή τους, είναι κυριολεκτικά πολεμική παραγωγή, με την 
σύγχρονη σημασία του όρου. 

Οι ίδιοι οι τεχνικοί στην υπηρεσία του Μεγάλου Φετίχ το ομολογούν πλέον ανοιχτά: η 
παραποίηση της πληροφόρησης, η διάδοση ψέυτικων ειδήσεων, εν ολίγοις η ''πληροφοριακή 
τρομοκρατία'' είναι η σύγχρονη μορφή της προληπτικής αντεπανάστασης, μια μορφή που το 
μητροπολιτικό αντάρτικο δεν είναι ακόμη σε θέση να αντιμετωπίσει. 

Δίχως άλλο μπορούμε να μιλήσουμε για ''σημειολογική αντεπανάσταση'', για ταξικό πόλεμο, 
ο οποίος διεξάγεται και πραγματοποιείται στον ελάχιστα γνωστό μέχρι σήμερα χώρο των 
γλωσσικών ιδιωμάτων.

Ο κοινωνικός πόλεμος δεν περιορίζεται ασφαλώς σ'αυτή του την αντικειμενικοποίηση, είναι, 
όμως, βέβαιo ότι εδώ δίνονται σκληρές και ουσιαστικές μάχες. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να 
αγνοήσουμε την υπόδειξη του Μάο, σύμφωνα με την οποία ''για να ανατραπεί η πολιτική εξουσία 

V. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 
ΜΝΗΜΗΣ ή 
Η ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ 
ΣΑΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ



είναι πάντοτε απαραίτητο τόσο για τις επαναστατικές όσο και για τις αντεπαναστατικές τάξεις 
να κατακτηθεί ο έλεγχος της υπερδομής, της ιδεολογίας και να προετοιμαστεί η κοινή γνώμη''; 
Πως μπορούμε επίσης να χαρακτηρίσουμε περίεργο το γεγονός ότι, μέσα στις υπάρχουσες 
ανταγωνιστικές κοινωνικές σχέσεις, που έφτασαν πλέον σε μία εξαιρετική ένταση και όξυνση, 
ακριβώς εξαιτίας της κρίσης του καπιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού, και αυτό το δίκτυο 
της κοινωνικής επικοινωνίας έχει με τη σειρά του μετατραπεί σε πεδίο μάχης;

Ως πεδίο διεκδίκησης, η ταξική μνήμη είναι πράγματι κάτι εξαιρετικά αποφασιστικό.
Καμία έκπληξη, λοιπόν, αν μέσα στο δίκτυο της καθημερινής επικοινωνίας διεξάγεται ένας 

σκληρός σημειολογικός ανταρτοπόλεμος για τη μνήμη και την ταυτότητα.
Η ιμπεριαλιστική αστική τάξη εκδηλώνει την επιδρομή της με στρατηγικές ενεργητικής 

λογοκρισίας και παραποιήσης, με σκοπό μέσα από τη δηλητηρίαση και τη γενοκτονία της 
προλεταριακής μνήμης, να πετύχει τον προληπτικό έλεγχο των εν δυνάμει ανταγωνιστικών 
συμπεριφορών.

Μνήμη είναι η συσσώρευση προγραμματικών συμπεριφορών, ένα σύνολο εκπαιδεύσεων 
και οδηγιών που εκπαιδεύει τα μέλη του καπιταλιστικού σχηματισμού στην αναπαραγωγή ή 
το μετασχηματισμό του. Εφόσον, λοιπόν, η περασμένη εμπειρία επηρεάζει τη μελλοντική, 
κι επομένως λειτουργεί σαν κώδικας αναπαραγωγής των δραστηριοτήτων που γεννούν οι 
υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις, είναι έυκολα αντιληπτό γιατί η διαδικασία μετατροπής της σε 
''συλλογική μνήμη'' έχει τόσο μεγάλη σημασία για την άρχουσα τάξη. Φυσικά, αυτή η τελευταία 
προσπαθεί να αναπαραγάγει μόνο εκείνες τις συμπεριφορές που, όντας προσανατολισμένες 
στο παρελθόν, δεν έρχονται σε αντίθεση με την επιδίωξή της να συντηρεί τις υπάρχουσες 
καπιταλιστικές κοινωνικές  σχέσεις. Γι'αυτόν ακριβώς το λόγο, καταπολεμά ''και την ελάχιστη 
ουσιαστική αλλαγή της ποιότητας των κανόνων που η ίδια έχει διαμορφώσει'', ενώ αντιλαμβάνεται 
το μέλλον σαν απλή προέκταση του παρόντος.

Η συλλογική μνήμη που η ιμπεριαλιστική τάξη επιδιώκει να δημιουργήσει είναι τραγικά κενή 
μέλλοντος, υπάρχει μέσα στο χρόνο, αλλά οι μελλοντικές προγραμματικές συμπεριφορές που 
προβλέπει είναι καθηλωμένες στην ατέρμονη επανάληψη του παρόντος, της αμετάβλητης και 
αέναης ποιότητάς του. Αυτή, λοιπόν, η μνήμη αποτελεί για το προλεταριάτο μια σημειολογική 
αλυσίδα, που εμποδίζει την αυθόρμητη αναπαραγωγή εκείνων των πρακτικών, που γεννούν οι 
κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες ορίζουν την εκμετάλλευσή του και την παρούσα δυστυχία του. 

Είναι μνήμη του υπάρχοντος τρόπου παραγωγής κι όχι της επαναστατικής υπέρβασής τους, 
η οποία έχει για σημαία της το σύνθημα ''το αδύνατο γι'αυτό το σύστημα είναι η δική μας 
δυνατότητα''!

Η δική μας δυνατότητα πάνω απ'όλα είναι η απελευθέρωση των μικρών διαβόλων.
Είναι μνήμη αποκεντρωμένη και παράδοξη, όχι απλά προσανατολισμένη στο μέλλον, αλλά 

μνήμη μελλοντικών γεγονότων. 
Αν η σημειολογική αντεπανάσταση της ιμπεριαλιστικής αστικής τάξης χρησιμοποιεί σαν μέσα 

την απαγόρευση των αναμνήσεων, την καταστροφή της μνήμης και την παραχάραξή της, με 
σκοπό να ελέγξει την συνείδηση και τις συμπεριφορές του μητροπολιτικού προλεταριάτου, 
αυτό το τελευταίο δεν μπορεί παρά να αρχίσει σκληρό πόλεμο ενάντια στον αλλοτριωτικό 
και φετιχιστικό χαρακτήρα της τυποποιημένης μνήμης του, με σκοπό να δημιουργήσει 
συνειδητά κοινωνική συνείδηση της επαναστατικής του ταυτότητας. Πράγμα που σημαίνει να 
ελευθερώσουμε τους μικρούς διαβόλους  που έχουν εγκλωβιστεί στις σημειολογικές αλυσίδες 
της αστικής τάξης. Ν' ανοίξουμε διάπλατα όλες τις πόρτες της κοινωνικής επικοινωνίας. 
Σημαίνει, επίσης, να κατακτήσουμε μία αυτόνομη και συλλογική συνείδηση της επαναστατικής 
παραβατικότητας, έτσι όπως αυτή εκδηλώθηκε μέχρι σήμερα από τα χιλιάδες κινήματα του 
μητροπολιτικού προλεταριάτου.

Ο πόλεμος ενάντια στον γραπτό και οπτικοακουστικό εργοστάσιο της μνήμης, ενάντια στις 



κοινωνικές σχέσεις αναπαραγωγής και κυκλοφορίας για μια ''άλλη μνήμη'', είναι υπόθεση 
εξαιρετικά αποφασιστική.

Το αποτέλεσμα της κοινωνικής επανάστασης στην καρδιά των μητροπόλεων εξαρτάται από 
τη λύση και αυτού του ζητήματος. 

''Άλλη μνήμη'' σημαίνει παραγωγή νέων δυνατοτήτων, νέων νοημάτων και γεγονότων. 
Σημαίνει ότι θυμόμαστε για να μετασχηματίσουμε, κι όχι για να συντηρήσουμε. Θυμόμαστε για 
να επιταχύνουμε και να μαζικοποιήσουμε τη μετάβαση στον κομμουνισμό.

Μ'αυτήν την έννοια, αυτή η παραγωγή είναι παραγωγή κειμένων, μια παραγωγή, όμως, 
όχι αδιαφοροποίητη, αλλά προσαρμοσμένη στις τεχνικές και τις γλώσσες των εσωτερικών 
διαστρωματώσεων του μητροπολιτικού προλεταριάτου, σύμφωνη με τις ιδεολογικές αναφορές 
του και την υποκειμενικότητά του. 

Αυτό εξηγεί γιατί η προλεταριακή μνήμη είναι απαραίτητα σύνθετη, με αντιφατικές αναφορές: 
είναι μνήμη μαρξιστικό-λενινιστική, μνήμη εργατιστική, μνήμη αναρχική κτλ. Κατόπιν, μέσα από 
αυτές τις κεντρικές αρτηρίες, ξεπηδούν διάχυτες ειδικές μνήμες, περισσότερο ή λιγότερο 
συγκροτημένες, περισσότερο ή λιγότερο αποσπασματικές. Εν ολίγοις, αυτή η μνήμη δεν είναι 
''ενιαία'', ''συνεχής'' ή ''επίπεδη'', αλλά τρέφεται και εξαπλώνεται μέσα από αντιθέσεις. Δεν είναι 
μνήμη νεκροταφείο.

Αντίθετα από την επίσημη μνήμη της άρχουσας τάξης, που είναι ''μνήμη αυτοαναπαραγόμενη'', 
μουσειακή αναπαραγωγή του παρελθόντος, τούτη η μνήμη δεν χτίζει ξόανα προς δόξαν και 
δικαίωσή της. Και σ'αυτό συνίσταται ο δημιουργικός χαρακτήρας της. 

Όντας ''μνήμη από το μέλλον'', περιφρονεί την έλλειψη αντιθέσεων και δεν υποφέρει τις 
μεταφυστικές επιδιώξεις αυτών που θέλουν να την τυποποιήσουν σε μια χονδροειδή και 
αποκλειστική ορθοδοξία.

Επομένως, λαθεύει όποιος, συνεπαρμένος από το πάθος της πολεμικής, αφορίζει τη 
μαρξιστικο-λενινιστική μνήμη κάποιων γεγονότων, κατηγορώντας την για κυνική και συνειδητή 
απαλλοτρίωση της ''προλεταριακής μνήμης'' στο βωμό κομματικών στοχων.

Κομματική μνήμη δεν σημαίνει απαραίτητα έγκλημα ιδιοποίησης, αν και εξ ορισμού ''κομματική 
μνήμη'' σημαίνει μερική μνήμη. Ή, μάλλον, σημαίνει ''μέρος της μνήμης'', ένα ''μέρος'' το οποίο 
με κάποια σχετική αυτονομία μπαίνει στη διαδικασία σχηματισμού της συνολικής μνήμης της 
τάξης. 

Λαθεύει, επίσης, όποιος υπερβάλλει μια γενικόλογη ''κριτική μνήμη του προλεταριακού 
ανταγωνισμού'', πιστεύοντας ότι ''ξεκινώντας από τη σημερινή ταξική κατάσταση, από τις 
επιμέρους διαιρέσεις της νέας κοινωνικής συνθετότητας'' είναι δυνατή ''μία διαδικασία 
ανοικοδόμησης των διαφόρων ιστορικών φάσεων της μόνης και αποκλειστικά δυνατής ταξική 
μνήμης, αυτής, δηλαδή, της εξέγερσης, της ανατροπής, και των αγώνων'' (27). 

Γιατί, φυσικά, αυτός ο ανταγωνισμός είναι στην πράξη τελείως διαφορετικός από την 
ιδεολογική αναπαραγωγή του, ενώ η ιδανικοποίησή του είναι ακριβώς ένας αστικός μύθος που 
στοχεύει στην συσκότιση και στη λογοκρισία των αντιφατικών και ιδεολογικών μορφών που 
αυτός (ο ανταγωνισμός) λαμβάνει.

Η αν-οικοδόμηση της μνήμης του μητροπολιτικού προλεταριάτου δεν μπορεί να αγνοήσει, 
να αποκλείσει καμία από τις διαφορετικές εκδοχές της ''πολιτικής του μνήμης'', όπως αυτή 
καθορίστηκε από τις ιστορικές του πρωτοπορείες (28). 

Αυτή η αλαζονική και αφ'υψηλού υποτίμηση της αντιφατικής και σύνθετης διαδικασίας 
ανοικοδόμησης της επαναστατικής ταυτότητας της τάξης χαρακτηρίζει όλες εκείνες τις ''αγαθές 
ψυχές'' που στο όνομα μιας ελκυστικής όσο και αντιιστορικής καθαρότητας κόβουν κεφάλια- 
σημειολογικά, εννοείται- σε κάθε ''σταλινικό'' ή ''εργατιστή'', αρκεί να επιβάλλουν τους εφιάλτες 
των ιδεολογικών τους φαντασμάτων. 



Για όλα αυτά τα επαναστατικά χερουβείμ επαναλαμβάνουμε: η προλεταριακή και επαναστατική 
μνήμη δεν φοβάται τις αντιθέσεις, δεν ανέχεται τη σιωπή, δεν υποφέρει τις περιχαρακώσεις, 
δεν κατασκευάζει αναθέματα, αφορισμούς, αιρέσεις. Δεν φοβάται την πολλαπλότητα των 
γλωσσών ούτε την αντιφατική αναπαραγωγή τους, αλλά την απουσία των αντιθέσεων, τον 
διωγμό τους. 

Η αδυναμία δημιουργίας μιας αυθεντικής μνήμης, η οποία να σταθεροποιείται σημειολογικά 
σ'ένα σύνολο διαφοροποιημένων γλωσσών, είναι δείγμα της γενικότερης αδυναμίας και της 
αβεβαιότητας ανάπτυξης της επαναστατικής υποκειμενικότητας. 

Αξίζει να αναρωτηθούμε: πως είναι ποτέ δυνατό να δημιουργήσουμε καλή σχέση με το 
μέλλον, όταν απορρίπτουμε την αυθεντική μνήμη του παρελθόντος;

Μια τάξη που δεν μπορεί να παράγει συνειδητά την δική της αυτόνομη μνήμη, είναι 
καταδικασμένη να μείνει φυλακισμένη στα αστικά δεσμά. Αντίθετα, παραγωγή ταξικής μνήμης 
σημαίνει εξέγερση, ιδεολογική πάλη, ρήξη. Σημαίνει οικοδόμηση μίας σχέσης με το παρελθόν 
η οποία να τείνει στον επαναστατικό σχηματισμό, στον κομμουνισμό.

Αυτή η παραγωγή, από τη μία είναι καταγραφή όλων των δυνατών γλωσσών, γραπτών, 
ακουστικών, οπτικοακουστικών, δίχως αποκλεισμούς ή λογοκρισίες, είναι καταγραφή όλων 
των ανταγωνιστικών κοινωνικών πρακτικών καθώς και των εσωτερικών τους αντιθέσεων. 

Από την άλλη, σημαίνει πως πρέπει να ελευθερώσουμε από τα μυστικά αρχεία του κράτους, 
εισβάλλοντας στις σημειολογικές φυλακές των αστών, και να βοηθήσουμε στην δραπέτευση 
των φυλακισμένων κειμένων. Όμως, κύριο πρόβλημα παραμένει το να συμπαρασύρουμε τις 
μάζες σ'αυτή τη δραστηριότητα παραγωγής συνειδητών στρατηγικών, αυτόνομης μνήμης και 
επαναστατικών συμπεριφορών. 

Η κοινωνική διάννοια του μητροπολιτικού προλεταριάτου σ'όλες της τις εκφάνσεις δεν 
μπορεί παρά να 'ναι εκείνος ο διάχυτος και μαζικός μηχανισμός που υπερασπίζεται, διαδίδει 
και δημιουργικά ανανεώνει την κληρονομιά των γλωσσών και των μέσων της γνσης που έχει 
συσσωρεύσει η κοινωνική πρακτική αυτής της τάξης στα τόσα και τόσα χρόνια του ταξικού 
αγώνα. 

Κι αυτό, φυσικά, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την αφελή διεκδίκηση ελεύθερης 
πρόσβασης στην αποκλειστική μνήμη ή στις τράπεζες στοιχείων που μονοπωλεί η αστική τάξη 
(29).

Το 'χούμε ήδη τονίσει: οι πληροφορίες δεν είναι καθόλου ''ουδέτερες'', καλές για όλες τις 
τάξεις. Ο ιδεολογικός επικαθορισμός που έχουν υποστεί, μαζί με το γεγονός ότι η κυρίαρχη 
κουλτούρα έχει ήδη από την αρχή κατορθώσει έναν ''αποκλεισμό'', καταδικάζοντας έτσι στο 
σκοτάδι όλες εκείνες τις πλευρές της ιστορικής εμπειρίας που στα μάτια της φαντάζουν 
σαν μη-πολιτισμός, καθιστούν απατηλή κάθε υπόθεση ''προλεταριακής χρήσης'' των αστικών 
πληροφοριών.

Όπως ακριβώς η ενσωματωμένη στο κεφάλαιο επιστήμη και οι τεχνολογικές εφαρμογές 
της στην εργασιακή διαδικασία, έτσι και οι συσσωρευμένες από την αστική τάξη ''πληροφορίες'' 
πρέπει να ανακατασκευαστούν στην διάρκεια της επαναστατικοποίησης των κοινωνικών 
σχέσεων που τις γέννησαν. 

Η συλλογική μνήμη στον αστικό σημειολογικό σχηματισμό είναι μνήμη που δημιουργείται 
κάτω από τη σιδερένια κυριαρχία της κίνησης της υπεραξίας. 

Η πληροφόρηση, η γνώση  και η μνήμη της αστικής τάξης αποκρυσταλλώνουν μέσα τους 
τον νόμο του σημερινού τρόπου παραγωγής, φέρουν μέσα τους το σχήμα της δικής το 
ορθολογικότητας.

Από όλα αυτά πρέπει να απελευθερωθούμε, ακριβώς για να μπορέσουμε να καταστήσουμε 
την επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους και τη φύση, ανάμεσα στους ανθρώπους και τις 



μηχανές, μια επικοινωνία όσο γίνεται πιο γρήγορη και πιο ολόπλευρη. Κι αυτή η προσπάθεια 
δεν μπορεί παρά να στηριχτεί πάνω σε μία νέα ορθολογικότητα που να ανταποκρίνεται στον 
ποιοτικά διαφορετικό κεντρικό στόχο αυτής της τάξης: την παραγωγή διαθέσιμου χρόνου.

Διαθέσιμο χρόνο, δηλαδή ''χρόνο τεμπελιάς και ανώτερων δρατηριοτήτων'', χρόνο για την 
ολοκληρωμένη και πολύπλευρη ανάπτυξη των κοινωνικών ανδρών και γυναικών, του μετά-
μητροπολιτικού κοινωνικού όντος.

Ένας άλλος μύθος αφορά τη λεγόμενη απελευθερωτική δύναμη των νέων τεχνολογιών. 
Ημιαγωγοί και λέιζερ αποκτούν εδώ μία ανατρεπτική δυνατότητα, η οποία μπορεί να 
εξουδετερώσει και να υποβαθμίσει τα ταξικά κινήματα.

''Πολύ σύντομα ο καθένας θα μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες όπου θέλει, θα διαθέτει 
ένα υπερπροϊόν αυτόνομων δυνατοτήτων επεξεργασίας'' (30).

Για ποιον λόγο, λοιπόν, ν'αγωνιζόμαστε;
Η ιδεολογία της ουδετερότητας των παραγωγικών δυνάμεων και της παντοδυναμίας της 

γνώσης με τη μορφή του κεφαλαίου δίνει εδώ την ύστατη μάχη της. 
Όμως, δεν είναι καθόλου ''λογικό'' ούτε πιθανό ότι ''ο πολλαπλασιασμός των μηχανισμών 

επεξεργασίας πληροφοριών συμπεριλαμβάνει και θα συμπεριλάβει την κυκλοφορία των 
γνώσεων, όπως ακριβώς συνέβη με την ανάπτυξη των μέσων μεταφοράς (ατόμων) αρχικά, και 
αυτή των ήχων και των εικόνων στη συνέχεια'' (31).

Αντίθετα, το να ελπίσει κάποιος ότι μέσα στον καπιταλιστικό κοινωνικό σχηματισμό ενυπάρχει 
κάποια αυτόνομη απελευθερωτική δυνατότητα  που προσφέρεται από τις νέες τεχνολογίες είναι 
παράλογο. Πράγματι, το εμπόρευμα πληροφορία, ενώ αποκτά όλο και πιο σημαντικό ρόλο 
στην διαδικασία αξιοποίησης του κεφαλαίου, προοδευτικά τείνει να συγκεντρωθεί στα χέρια 
ελάχιστων πολυεθνικών μονοπωλίων.

Οι νέες τεχνολογίες χειριζόμενες τις πληροφορίες το μόνο που αυξάνουν είναι την αστική 
κυριαρχία καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες της κυρίαρχης τάξης να ελέγχει τις κοινωνικές 
συμπεριφορές και την αγορά.

Οι πληροφορίες που ο ''καθένας μπορεί ν'αποθηκεύει'' είναι από τη φύση τους 
προγραμματισμένες στην ελεγχόμενη, αναγκαστική και ταξική κυκλοφορία.

Και μόνον αυτές!
Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, το μητροπολιτικό προλεταριάτο να περιμένει την απελευθέρωση 

του από αυτές, αλλά από τον ταξικό πόλεμο για τον κομμουνισμό και μόνο από αυτόν!
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Η ομάδα μας ασχολείται με την 
οργάνωση του κινηματικού αρχείου και 
την βιβλιοθήκη του αυτοδιαχειριζόμενου 
στεκιού νομικής, που αποτελούν 
υποδομή της κατάληψης. Η χρήση και 
η αξιοποίησή τους απευθύνεται κυρίως 
στα στέκια και τις πολιτικές ομάδες 
στις σχολές της Αθήνας, καθώς και σε 
εκείνες κι εκείνους που βρίσκονται στα 
ιδρύματα αλλά θέλουν να σκέφτονται και 
να πράττουν ενάντια σ’αυτά. 

Ο ρόλος του δικαστή είναι η γόμμα 
—είναι να σβήνει τις ιστορίες που γράφουν 
οι κατηγορούμενοι— o δικός μας δεν μπορεί 
παρά να είναι η επίμονη καταγραφή τους. 

δεχόμαστε επισκέψεις κάθε τετάρτη 
12.00-15.00 στο αυτοδιαχειριζόμενο 
στέκι νομικής.  


