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Ζ ζπλέληεπμε πνπ πήξε ν Andrea Staid  από ηνλ DavidGraeber, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επίζθεςεο ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ Ηηαιία γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ βηβιίσλ ηνπ “Κξηηηθή 

ηεο Γπηηθήο Γεκνθξαηίαο” θαη «Υξένο, ηα πξώηα 5000 ρξόληα», δεκνζηεύηεθε ζην 

ηηαιηθό αλαξρηθό πεξηνδηθό A Rivista Anarchica (Ηνύληνο 2013 ηεύρνο 381). Σν 

θείκελν δεκνζηεύηεθε ζην θύιιν #27 ηεο εθεκεξίδαο δξόκνπ Άπαηξηο. 

A.S: Αγαπεηέ David, σο αλζξσπνιόγνο θαη ειεπζεξηαθόο αθηηβηζηήο, ζεσξείο 

όηη ππάξρνπλ δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα θνηλσληθά θηλήκαηα, ηελ ειεπζεξηαθή 

ζθέςε θαη ηελ αλζξσπνινγία; 

D.G: Πηζηεύσ όηη ην ίδην πξάγκα πνπ κε νδήγεζε ζηηο πνιηηηθέο κνπ απόςεηο, είλαη 

ην ίδην κε απηό πνπ κε νδήγεζε λα γίλσ αλζξσπνιόγνο, θαη ελλνώ ηε δηεύξπλζε ηνπ 

λνήκαηνο ησλ αλζξώπηλσλ δπλαηνηήησλ. Μεγάισζα ζε κηα εξγαηηθή νηθνγέλεηα κε 

ξηδνζπαζηηθέο ηάζεηο όπνπ δηάβαδαλ πνιύ. Κάπνηα ζηηγκή παξαηήξεζα όηη είραλ 

πνιιά βηβιία όκσο ζρεδόλ θαλέλα θξηηηθήο ηνπ θεθαιαίνπ. Γελ είραλ αλάγθε 

βηβιίσλ πνπ ζα ηνπο έιεγαλ γηαηί ν θαπηηαιηζκόο δελ πήγαηλε θαιά είραλ όκσο πνιιά 

βηβιία ηζηνξίαο, αλζξσπνινγίαο θαη επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, δνύζαλ κέζα ζηνλ 

θαπηηαιηζκό από ηηο 9:00 έσο ηηο 17:00, κεηά ήζειαλ λα βξεζνύλ ζε έλα άιιν κέξνο, 

ε αλζξσπνινγία καο δίλεη κηα ηδέα απηνύ ηνπ άιινπ θαη καο δίλεη επίζεο ηα αλαγθαία 

θνκκάηηα γηα λα ην ζπλαξκνινγήζνπκε. 

A.S: Εδώ θαη πνιιά ρξόληα κέζα ζηα θηλήκαηα, ζηελ Ιηαιία θαη ζε πνιιά άιια 

κέξε,  έρεη αλνίμεη κηα ζπδήηεζε γύξσ από ηελ έλλνηα ηεο επαλάζηαζεο. Μεξηθά 
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ρξόληα πξηλ νξγαλώζακε θαη ζην Μηιάλν έλα ζπλέδξην κειεηώλ γηα λα 

μεθαζαξίζνπκε ηη ζα κπνξνύζε λα ζεκαίλεη ζήκεξα. Καηά ηε δηθή κνπ άπνςε  ε 

επαλάζηαζε δελ κπνξεί λα γίλεηαη αληηιεπηή σο θαηάιεςε ησλ ρεηκεξηλώλ 

αλαθηόξσλ, αιιά πξέπεη λα είλαη κηα επαλάζηαζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ε νπνία 

ζα θαηαζηξέθεη ηηο ζρέζεηο θπξηαξρίαο αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο, ηα δώα θαη 

ηε θύζε. Όια απηά βέβαηα δελ απνθιείνπλ ηε  ζηηγκή κηαο πηζαλήο γεληθήο 

εμέγεξζεο πξνζέρνληαο όκσο ώζηε λα κελ θαηαζηεί αλακνλή κηαο κειινληηθήο 

ξόδηλεο αλαηνιήο θη αξρίδνληαο κέξα κε ηε κέξα λα αιιάδνπκε ηηο δσέο καο. 

Γηαηί, επίζεο, αλ δελ επαλαζηαηηθνπνηήζνπκε ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, όηαλ 

γίλεη ε εμέγεξζε δελ ζα είκαζηε ηθαλνί λα δεκηνπξγήζνπκε ην λέν θόζκν θαη ζα 

μαλαδεκηνπξγήζνπκε κηα θπξηαξρία πνπ ζα έρεη κόλν  δηαθνξεηηθό όλνκα. 

Πξόζθαηα θη εζύ αζρνιήζεθεο κε απηό ην ζέκα, ηη ζθέθηεζαη; 

D.G: πκθσλώ απνιύησο καδί ζνπ, πξόζθαηα πξνζέγγηζα  ηελ αληίιεςε ηνπ 

ImmanuelWallerstein γηα ηελ επαλάζηαζε, ν νπνίνο ζηα γξαπηά ηνπ ππνζηεξίδεη όηη 

όιεο νη επαλαζηάζεηο, από ηε γαιιηθή θαη κεηά, ήηαλ παγθόζκηεο επαλαζηάζεηο γηαηί 

άγγημαλ θαηά θάπνην ηξόπν όιν ηνλ θόζκν. Απηό αθνξά θαη ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ 1789 

ή ηνπ 1917 όπνπ επαλαζηάζεηο θαηέιαβαλ κε „‟επηηπρία‟‟ ηελ εμνπζία ζε κηα ρώξα 

αιιά θαη ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ 1848 ή 1968 όπνπ δελ ππήξμε απηή ε „‟επηηπρία‟‟, όκσο 

γλσξίδνπκε όηη κηα επαλάζηαζε επηηπγράλεη όηαλ κεηά από απηή ζπκβεί κηα βαζηά 

αιιαγή ζην θνηλό πνιηηηθό αίζζεκα. 

Ζ γαιιηθή επαλάζηαζε ζπλέβε κόλν ζε κία ρώξα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο 

κεηακόξθσζε νιόθιεξε ηε βνξεην – αηιαληηθή πεξηνρή ηνπ θόζκνπ, ηηο ηδέεο πνπ 

ζεσξνύληαλ παξάινγεο πξηλ ηελ επαλάζηαζε, π.ρ. αλ έιεγεο όηη ε θνηλσληθή αιιαγή 

είλαη θάηη ην ζεηηθό, ή όηη ε λνκηκόηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ εθπνξεύεηαη από ην ιαό ζα 

ζε ζεσξνύζαλ ηξειό, ε ζα ζε θαηαδίθαδαλ ζε θπιάθηζε. 

Σξηάληα ρξόληα κεηά ηε γαιιηθή επαλάζηαζε όινη όθεηιαλ ηνπιάρηζηνλ λα ιέλε όηη 

ζπκθσλνύλ κε απηέο ηηο αξρέο. Με όκνην ηξόπν ζα βξεηο αιιαγέο ζην θνηλό πνιηηηθό 

αίζζεκα κεηά από θάζε  ζηηγκή επαλαζηαηηθή ξήμεο. 

Σν 1848 ε επαλάζηαζε εμεξξάγε ζρεδόλ ηαπηνρξόλσο ζε πελήληα δηαθνξεηηθά κέξε 

από ηε Βιαρία κέρξη ηε Βξαδηιία. ε θακία ρώξα νη επαλαζηάηεο δελ θαηάθεξαλ λα 

θαηαιάβνπλ ηελ εμνπζία, ζηε ζπλέρεηα όκσο, νη εκπλεπζκέλνη από ηε γαιιηθή 

επαλάζηαζε ζεζκνί – ηα ζπζηήκαηα θαζνιηθήο εθπαίδεπζεο π.ρ. – δεκηνπξγήζεθαλ 

ζρεδόλ παληνύ. Μπνξνύκε λα ζεκεηώζνπκε όηη ην ίδην κνληέιν αλαπαξάγεηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα νιόθιεξνπ ηνπ εηθνζηνύ αηώλα. Σν 1917 ζηε Ρσζία, όπνπ νη 

επαλαζηάηεο θαηάθεξαλ λα πάξνπλ ηελ θξαηηθή εμνπζία. „Όκσο εθείλν πνπ ν 

Wallerstein νλνκάδεη ε „‟παγθόζκηα επαλάζηαζε ηνπ 1968‟‟ ήηαλ θάηη πνπ έκνηαδε 

πεξηζζόηεξν κε απηό πνπ ζπλέβε ην 1848: δειαδή έλα θύκα πνπ ζεθώζεθε από ηελ 

Κίλα έσο ηελ Σζερνζινβαθία, από ηε Γαιιία ζην Μαξόθν, ην νπνίν δελ θαηέιαβε 

ηελ εμνπζία πνπζελά, αιιά όκσο μεθίλεζε έλα ηεξάζηην κεηαζρεκαηηζκό ζηνλ θνηλό 

λνπ. 

Καηά θάπνην ηξόπν όκσο, ε αιιεινπρία ησλ γεγνλόησλ ζηνλ εηθνζηό αηώλα ήηαλ 

πνιύ δηαθνξεηηθή από εθείλε ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα, γηαηί ην 1968 δελ θαηάθεξε 

λα παγηώζεη ηηο λίθεο πνπ επηηεύρζεθαλ ην 1917. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζεκείσζε ην 

πξώην ζεκαληηθό βήκα ζηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε. Ζ ξσζηθή επαλάζηαζε βέβαηα 

αληηπξνζώπεπζε ηελ ηειηθή απνζέσζε ηνπ ηαθσβίληθνπ ηδαληθνύ γηα 



κεηαζρεκαηηζκό ηεο θνηλσλίαο από ηα πάλσ. Δλώ από ηελ άιιε ε παγθόζκηα 

επαλάζηαζε ηνπ 1968  ήηαλ πεξηζζόηεξν αλαξρηθή ζην πλεύκα. 

A.S: Με πνηα έλλνηα ε επαλάζηαζε ηνπ ‘68 ήηαλ πεξηζζόηεξν αλαξρηθή; 

D.G: Με ηελ έλλνηα όηη ην πλεύκα ησλ αλαξρηθώλ ηδεώλ δηαπόηηζε πνιινύο από ηνπο 

λένπο αγώλεο πνπ μεθίλεζαλ κε ηνλ γαιιηθό Μάε: ε εμέγεξζε ελάληηα ζηνλ 

γξαθεηνθξαηηθό θνκθνξκηζκό, ε απόξξηςε ηεο θνκκαηηθήο πνιηηηθήο, ε αθηέξσζε 

ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο απειεπζεξσηηθήο θνπιηνύξαο πνπ ζα επέηξεπε κηα 

απζεληηθή αηνκηθή απηνπξαγκάησζε. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα είδακε έλα είδνο ζπλερώλ κηθξώλ „68. Οη εμεγέξζεηο ελάληηα 

ζηνλ θξαηηθό ζνζηαιηζκό νη νπνίεο μεθίλεζαλ ζηελ πιαηεία Σηελαλκέλ θαη 

θνξπθώζεθαλ κε ηελ πηώζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο μεθίλεζαλ θαη‟ απηό ηνλ ηξόπν, 

αλ θαη γξήγνξα εθηξάπεθαλ ζηε κεγαιύηεξε θαπηηαιηζηηθή ελζσκάησζε ηνπ 

επαλαζηαηηθνύ πλεύκαηνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „60, ε νπνία έγηλε γλσζηή σο 

„‟λενθηιειεπζεξηζκόο‟‟.  Μεηά ηελ παγθόζκηα Εαπαηηζηηθή επαλάζηαζε – από ηνπο 

ίδηνπο επνλνκαδόκελε 4νο παγθόζκηνο πόιεκνο – ε νπνία άξρηζε ζαλ έλα κίλη ΄68, ε 

δηαδηθαζία έγηλε ηόζν ππθλή θαη ηαρεία πνπ έκνηαδε ζρεδόλ ζεζκηζκέλε: Seattle, 

Genova, Cancun, Quebec, HongKong …Καη θαζ όζνλ ην θίλεκα NoGlobal ήηαλ 

πξαγκαηηθά ζεζκηζκέλν, δεδνκέλνπ ηνπ όηη ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζπλέβαιιαλ ηα 

παγθόζκηα δίθηπα θαη νη Εαπαηίζηαο, θαηέζηε έλα είδνο κηθξνύ πξαγκαηνπνηεκέλνπ 

αλαξρηζκνύ, ζηεξηδόκελνπ ζηηο αξρέο ηεο απνθεληξσκέλεο άκεζεο δεκνθξαηίαο θαη 

ηεο άκεζεο δξάζεο. 

Ζ πξννπηηθή ππνρξεσηηθήο αληηκεηώπηζεο ελόο αιεζηλνύ θαη ηδηαίηεξνπ παγθόζκηνπ 

δεκνθξαηηθνύ θηλήκαηνο θόβηζε ηδηαίηεξα ηηο ακεξηθαληθέο αξρέο νη νπνίεο 

αληέδξαζαλ παληθόβιεηα. ηελ Ηηαιία, ην 2001 ε θπβέξλεζε ηξόκαμε θαη θαηέζηεηιε 

ζθιεξά ηνπο λένπο πνπ επαλαζηαηνύζαλ ελάληηα ζε έλα δνθεξό θόζκν. ηηο ΖΠΑ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ίδηα ζπληαγή; Τπάξρεη θπζηθά έλα παξαδνζηαθό αληίδνην ζηελ 

απεηιή καδηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ από ηα θάησ, αξθεί λα μεθηλήζεηο έλα πόιεκν. Γελ 

έρεη ζεκαζία ελάληηα ζε πνηνλ ζηξέθεηαη ν πόιεκνο. Σν ζεκαληηθό είλαη λα έρεηο 

έλαλ, θαηά πξνηίκεζε ζηελ πην επξεία πηζαλή θιίκαθα. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ε θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ είρε ην εμαηξεηηθό πιενλέθηεκα κηαο 

απζεληηθήο αθνξκήο – κηα νκάδα δεμηώλ ηζιακηζηώλ, αζύληαθηε θαη θαηά κεγάιν 

κέξνο αλαπνηειεζκαηηθή κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, ε νπνία γηα κηα θνξά ζηελ ηζηνξία, 

δνθίκαδε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ππεξβνιηθά θηιόδνμεο ηξνκνθξαηηθήο ελέξγεηαο 

ηελ νπνία θαηόπηλ πινπνίεζε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Οη ΖΠΑ αληί λα πεξηνξηζηνύλ 

ζηνλ εληνπηζκό ησλ ππεπζύλσλ άξρηζαλ λα πεηάλε δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ζε 

ζηξαηησηηθνύο εμνπιηζκνύο γηα ην ηίπνηα. Γέθα ρξόληα αξγόηεξα, ν παξνμπζκόο πνπ 

αθνινύζεζε ηελ απηνθξαηνξηθή ππεξθόξησζε θαίλεηαη όηη λαξθνζέηεζε ηηο ίδηεο ηηο 

βάζεηο ηεο ακεξηθαληθήο απηνθξαηνξίαο. Απηό ζην νπνίν παξηζηάκεζα ζήκεξα είλαη 

ε δηαδηθαζία θαηάξξεπζεο ηεο Απηνθξαηνξίαο. 

Άξα ινηπόλ θαίλεηαη ινγηθό πνπ ε παγθόζκηα επαλάζηαζε ηνπ 2011 μεθίλεζε σο κηα 

εμέγεξζε ελάληηα ζηα Κξάηε δνξπθόξνπο ησλ ΖΠΑ, ζρεδόλ κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ νη 

εμεγέξζεηο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζε ηε ζνβηεηηθή εμνπζία ζηελ ΔΓ 

μεθίλεζαλ από κέξε όπσο ε Πνισλία θαη ε Σζερνζινβαθία. Σν επαλαζηαηηθό θύκα 

δηαρύζεθε ζε όιε ηε κεζόγεην, από ηε Β. Αθξηθή ζηε Ν. Δπξώπε θαη θαηόπηλ, αξρηθά 



κε πην αβέβαην ηξόπν, κέζσ ηνπ αηιαληηθνύ ζηε Νέα Τόξθε. Όκσο από ηε ζηηγκή 

πνπ γελλήζεθε, κέζα ζε ιίγεο εβδνκάδεο, εμεξξάγε ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. 

Πξνζθάησο κεηά ηηο δηαδειώζεηο ηνπ Occupy θαη ηα θηλήκαηα  πνπ αλαπηύρζεθαλ ζε 

όιν ηνλ θόζκν έγξαςα έλα email ζηνλ  ImmanuelWallerstein γηα λα ηνλ ξσηήζσ αλ 

κπνξνύκε λα κηιάκε θαη πάιη γηα κηα παγθόζκηα επαλάζηαζε ην 2011 θη εθείλνο κνπ 

απάληεζε λαη. 

Σώξα πξέπεη λα δνύκε πόζε αιιαγή ζα κείλεη ζην θνηλό αίζζεκα. Απηό αθνξά εκάο, 

πξέπεη λα δνύκε πόζν κπνξνύκε λα νηθνδνκήζνπκε πάλσ ζε απηό ην πγηέο θαη 

επαλαζηαηηθό ξήγκα θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε λένπο ζεζκνύο θαη 

πνιηηηθά ζώκαηα πνπ ζα εγγπώληαη ην ρώξν κέζα ζηνλ νπνίν ε ειεπζεξία κπνξεί λα 

εθδεισζεί. 

AndreaStaid 

(Μεηάθξαζε Νίθνο Υξηζηόπνπινο) 
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