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ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, Ἀποκάλυψη, Οὐτοπία
καί Ἱστορία: οἱ μεταμορφώσεις τῆς ἱστο-
ρικῆς συνείδησης, Ἀθήνα, Πόλις, 2011 (8ο,
478 σ.)

Τόν Ἰούλιο τοῦ 1923, σέ ἕνα ἐργοστάσιο τῆς
νεαρῆς Σοβιετικῆς Δημοκρατίας, 3.500 ἐργά-
τες ἀνέμεναν ἐπί δίωρο τούς προσκεκλημέ-
νους ὁμιλητές γιά νά ξεκινήσει ἐπιτέλους ἡ
προγραμματισμένη ἐκδήλωση· ἀντιμέτωπος
μέ τήν σοβιετική ἀργοπορία, ἕνας ἀμερικα-
νός δημοσιογράφος σχολίασε ὅτι οἱ 7.000
χαμένες ἐργατοῶρες τῆς ἀναμονῆς ἰσοδυ-
ναμοῦσαν μέ τήν κατασκευή δύο ἀεροσκα-
φῶν. Τό περιστατικό αὐτό ἔδωσε τό ἔναυ-
σμα γιά τήν ἵδρυση τῆς Λίγκας τοῦ Χρόνου,
μιᾶς μαχητικῆς ὀργάνωσης πού ἀναζήτησε
τήν ἰδεατή σύζευξη τοῦ ἐπαναστατικοῦ κα-
τεπείγοντος μέ τίς σύγχρονες κατακτήσεις
τοῦ τεϋλορισμοῦ2. Ἡ διάλυσή της, τόν Φε-
βρουάριο τοῦ 1926, ἐπισφράγισε τήν ὑποχώ-
ρηση τῶν τολμηρῶν πειραματισμῶν, πού
εἶχε ἐγκαινιάσει ὁ «μεγάλος οὐτοπικός πει-
ραματισμός τοῦ 20οῦ αἰώνα», τό παγκόσμιο
19173. Τό βιβλίο τοῦ Ἀντώνη Λιάκου Ἀπο-
κάλυψη, Οὐτοπία καί Ἱστορία: οἱ μεταμορ-
φώσεις τῆς ἱστορικῆς συνείδησης περιλαμ-
βάνει δεκάδες ἀνάλογης γοητείας στοχα-
σμούς καί ἐγχειρήματα γύρω ἀπό τήν «ἀρχι-
τεκτονική τοῦ χρόνου». Κατά ἕναν τρόπο
ὅμως, τό περιφερειακό παράδειγμα τῆς Λίγ-

κας τοῦ Χρόνου προσιδιάζει στήν κεντρική
προβληματική τοῦ βιβλίου γιά τίς μεταμορ-
φώσεις τῆς ἱστορικῆς συνείδησης: ἡ Λίγκα
ἀποσκοποῦσε στόν βολονταριστικό μετα-
σχηματισμό τῆς συνείδησης τοῦ χρόνου στήν
ὑπηρεσία τῆς κοινωνικῆς μεταβολῆς. Ἡ ἵ-
δρυση τῆς ὀργάνωσης, οἱ πυρετώδεις δρα-
στηριότητες καί ἡ διάλυσή της ἀντιστοιχοῦν
στόν δεύτερο ἄξονα τοῦ βιβλίου: τίς ἀναμο-
νές, τίς ἐκπληρώσεις καί τίς ἐπώδυνες δια-
ψεύσεις τῶν Οὐτοπιῶν. Ἄλλωστε, σύμφω-
να μέ τίς ἐπεξεργασίες τοῦ Πλάτωνα Μιχαή-
λοβιτς Κερτσέντσεφ, τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Λίγκας,
ἡ χειραφέτηση τοῦ ἀνθρώπου θά προέκυ-
πτε μέσα ἀπό τούς καταναγκασμούς τῆς
ἐπαναληπτικῆς χρονομέτρησης.

Ὁ προβληματισμός τοῦ Ἀντώνη Λιάκου
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γιά τήν «ἀρχιτεκτονική τοῦ χρόνου», ἐκτεί-
νεται ἀπό τό προφητικό Βιβλίο τοῦ Δανιήλ
ἕως τίς σύγχρονες ἀναμονές τῆς βιοκλιμα-
τικῆς Ἀποκάλυψης. Κατά συνέπεια, ἡ δια-
δρομή στήν ὁποία προσκαλεῖ ὁ συγγραφέας
τούς ἀναγνῶστες, ἐφόσον «θά πρέπει νά
φανταστοῦν τόν ἑαυτό τους νά συμμετέχει
σέ μιά παρέα πού πορεύεται», εἶναι μακρά.
Συνάμα εἶναι συναρπαστική· ὁ συγγραφέας
δέν λειτουργεῖ ὡς μεταπράτης ἑνός ἐξωγε-
νοῦς θεωρητικοῦ σχήματος, ὁπότε ἀποφεύ-
γει τήν κουραστική συνήθεια τῶν σχοινο-
τενῶν εἰσαγωγῶν πού ἀποβαίνουν εἰς βά-
ρος τῆς ἀφήγησης. Ἀντίθετα, ἀπό πολύ νω-
ρίς διατυπώνει ἕνα κεντρικό ἐπιχείρημα, τό
ὁποῖο νομίζω ὅτι συνοψίζεται στό ὑποκεφά-
λαιο γιά τήν ἐνσωμάτωση τοῦ ἐσχατολογι-
κοῦ λόγου στή θεολογία τῆς ἐξουσίας («Χρι-
στιανικός λόγος - Ρωμαϊκή ράβδος»). Στή
σελίδα 69 λοιπόν διαβάζουμε ὅτι «τό ἰσχυ-
ρότερο διακύβευμα μιᾶς ἐξουσίας δέν εἶναι
ἄν μπορεῖ νά κυριαρχήσει στή μνήμη, ἀλλά
στή φαντασία. Τήν ἱστορία δέν τή χρειάζε-
ται τόσο ὡς ἐργαλεῖο κυριαρχίας τοῦ παρελ-
θόντος, ὅσο ὡς ὄργανο κυριαρχίας τοῦ μέλ-
λοντος»4.

Ἡ ἰδέα αὐτή διατυπώνεται στά κεφά-
λαια τῆς Ἀποκάλυψης, ἐκεῖ ὅπου ὁ ἀναγνώ-
στης διαισθάνεται τήν προσπάθεια τοῦ συγ-
γραφέα νά πειθαρχήσει κείμενα μέ τά ὁποῖα
δέν ἔχει προηγούμενη τριβή. Ἐντούτοις, ἀ-
ποσυνδέεται ἀπό τά συμφραζόμενα τῶν
αὐτοκρατορικῶν χρόνων –βοηθούσης καί
τῆς προσεκτικῆς ἐπιλογῆς τῆς «μιᾶς ἐξου-
σίας» ἔναντι «τῆς ἐξουσίας»– καί λειτουργεῖ
ὡς προτύπωση τῆς σύνθετης σχέσης μεταξύ
ἱστορίας καί οὐτοπίας. Ὁ σκεπτικισμός τῆς
ἱστορικῆς συνείδησης ἀναιρεῖ τή δυνατότη-
τα ἐνατένισης τοῦ μέλλοντος μέ ὅρους δια-
φορετικούς ἀπό αὐτούς τοῦ παρόντος. Στό
ἔδαφος αὐτό, ἡ κοινοτοπία «τήν ἱστορία τήν
γράφουν οἱ νικητές» ἀποκτᾶ μιά νέα διά-
σταση: ἡ ἑκάστοτε ἐξουσία, πού ἐμφανίζε-
ται ὡς ἡ δικαιωμένη τῆς ἱστορικῆς ἐξέλιξης,
«γράφει ἱστορία» προκειμένου νά ἐκτείνει

τήν κυριαρχία της στό μέλλον, καθώς δέν
εἶναι δυνατό «νά σκεφτεῖ κανείς»…«ὅτι θά
μποροῦσε νά ὑπάρξει ἄλλο μέλλον»…«τό
ὁποῖο θά ἀνῆκε στήν ἱστορία τοῦ κόσμου
τούτου»5. Ἀναδεικνύοντας τή σημασία πού
ἔχει ἡ καθήλωση τῆς φαντασίας στά ὅρια
τοῦ «κόσμου τούτου», ὁ Λιάκος μᾶς καλεῖ
νά συζητήσουμε γιά τόν τρόπο πού οἱ μετα-
βολές τῆς ἱστορικῆς συνείδησης ἀναιροῦν,
καί ταυτόχρονα διαμορφώνουν, τήν οὐτο-
πική σκέψη.

Ἐδῶ εἶναι ἀναγκαία μιά προκαταρκτική
διευκρίνιση. Ἡ συντηρητική διάσταση τῆς
ἱστορικῆς ἐμπειρίας δέν ἀναφέρεται στήν
τρέχουσα πολιτική χρήση τοῦ ὅρου συντη-
ρητικός, πού ὑποδηλώνει –ἄρρητα ἤ μή– τήν
ὕπαρξη τῆς κατοπτρικῆς «προοδευτικῆς»
ἱστορίας. Τό ζητούμενο εἶναι ἡ ἀναγνώριση
τῆς ἱστορικῆς συνείδησης στήν διαιώνιση
τοῦ κόσμου τούτου, δηλαδή στήν «προτίμη-
ση τοῦ γνώριμου ἐπί τοῦ ἀγνώστου, τοῦ δο-
κιμασμένου ἔναντι τοῦ μή ἐφαρμοσμένου,
τοῦ ἐφικτοῦ ἔναντι τοῦ πιθανοῦ»…«τοῦ πα-
ροντικοῦ γέλιου ἔναντι τῆς οὐτοπικῆς εὐτυ-
χίας»6. Στό ἔδαφος αὐτό ἡ οὐτοπική σκέψη
διαμορφώνεται ἀντιφατικά: ἀπό τή μιά στη-
ρίζεται στήν ὑπέρβαση καί ἄρνηση τῆς ἱστο-
ρικῆς ἐμπειρίας, ἀλλά ταυτόχρονα ἀναζητεῖ
τή νομιμοποίησή της στήν ἀνάδειξη ἑνός
προδιαγεγραμμένου σημείου τομῆς στόν
ἱστορικό χρόνο – τό σημεῖο ἐκεῖνο πού ὁριο-
θετεῖ τό «πρίν» καί τό «μετά» στίς δίδυμες
ἔννοιες τῆς Ἀποκάλυψης καί τῆς Ἐπανά-
στασης. Γιά τήν ἱστορία λοιπόν ὡς τό ἀντίρ-
ροπο τῆς οὐτοπίας.

Τό ἐνδιαφέρον τοῦ συγγραφέα γιά τήν
κυριαρχία τῆς ἐξουσίας στήν φαντασία σχε-
τίζεται μέ τήν βαθιά πολιτική ἀγωνία πού
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διατρέχει τό σύνολο τῆς ἀφήγησης. Ἡ ἀφε-
τηρία της νομίζω βρίσκεται στήν ἀποτίμηση
τῶν ἐγχειρημάτων τοῦ 20οῦ αἰώνα πού δια-
κήρυξαν τή σύζευξη ἱστορικῆς καί οὐτο-
πικῆς σκέψης στήν ἀναζήτηση τοῦ ριζοσπα-
στικοῦ κοινωνικοῦ μετασχηματισμοῦ. Οἱ
διαδοχικές διαψεύσεις τῆς πίστης ὅτι ἡ ἱστο-
ρία ἔχει νόημα, κοινό στοιχεῖο συγκρότησης
τῶν πρωτοποριῶν, συντέλεσαν καθοριστι-
κά στή διαμόρφωση τοῦ «μετα-ουτοπικοῦ»
κόσμου, στόν ὁποῖο ἡ διαχείριση τῶν ὑ-
παρκτῶν ἐπιλογῶν συρρικνώνει τήν ἐνατέ-
νιση τοῦ μέλλοντος. Πρόκειται γιά μιά πολι-
τική θέση, ἡ ὁποία ταυτόχρονα ἐπέχει θέση
κριτικῆς, καί αὐτοκριτικῆς, γιά τίς μεταβο-
λές τῶν ἱστοριογραφικῶν ἐγχειρημάτων πού
προέκυψαν ἀπό τά κινήματα τοῦ κοινωνι-
κοῦ ριζοσπαστισμοῦ. Εἶναι προφανές ὅτι τό
βιβλίο αὐτό δέν γράφτηκε γιά τίς προϋποθέ-
σεις τῆς ἀκαδημαϊκῆς κρίσης, καί αὐτό ἐνι-
σχύει τήν ἀφηγηματική του γλαφυρότητα,
ἀλλά ἀντίθετα ἐπιζητεῖ τήν κρίση, δηλαδή
τό διάλογο, ὥστε νά συμβάλει στήν ἀναζή-
τηση τῆς ἐξόδου ἀπό τήν σύγχρονη κρίση –
τήν μετα-ουτοπική πλανητική ἡγεμονία τοῦ
there is no alternative, πού στή δεκαετία τοῦ
1990 διαμόρφωσε τόν, ἀμφισβητούμενης
πατρότητας, ἀφορισμό ὅτι «εἶναι πιό εὔκο-
λο νά φανταστοῦμε τό τέλος τοῦ κόσμου,
παρά τό τέλος τοῦ καπιταλισμοῦ». Ἡ ἀκρο-
τελεύτια πρόταση τοῦ βιβλίου συνοψίζει,
διά τῆς ἀντιστροφῆς, τό ζητούμενο: «ἄς σκε-
φτοῦμε πρός στιγμήν μιά κοινωνία ἀπό τήν
ὁποία ἡ οὐτοπία θά ἔχει ἐξοβελιστεῖ· θά εἶ-
ναι μιά κοινωνία χωρίς ἐλπίδα». Σέ ἀναζή-
τηση ἐλπίδας λοιπόν, ἄρα καί οὐτοπίας.

Προεκτείνοντας σκέψεις πού εἶχε διατυ-
πώσει ὑπαινικτικά σέ ἕνα ἄρθρο τοῦ 2001, ὁ
συγγραφέας ἐπανέρχεται συχνά στήν κινη-
τοποιητική δύναμη τῆς οὐτοπικῆς σκέψης
καί στήν ἀναζήτηση τοῦ προσωπικοῦ νοή-
ματος μέσα ἀπό τήν πολιτική δράση, στό
βαθμό πού ἡ τελευταία ἐμφανιζόταν νά
ὑπηρετεῖ τό νόημα τῆς ἱστορίας7. Ὅταν διά-
βασα τό βιβλίο τοῦ Λιάκου τόν χειμώνα τοῦ

2011 ἐπιχειροῦσα μιά πρώτη προσέγγιση
πάνω στή παγκόσμια συντροφιά τῶν «πρώ-
ην» τῆς περιόδου τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, ἐ-
κείνων πού διέρρηξαν τή σχέση τους μέ τό
κομμουνιστικό κίνημα υἱοθετώντας στή συ-
νέχεια, φαινομενικά καί μόνο, ἀντιφατικές
θέσεις. Τό ἐρώτημα γιά τό ἄν ἡ διαδρομή
τους μπορεῖ νά ἑρμηνευτεῖ ὑπό τό πρίσμα
τῆς ἀπογοήτευσης γιά τό νόημα τῆς ἱστορίας
ἀνατροφοδοτήθηκε ἀπό τή διαζευκτική
σχέση Ἱστορίας καί Ἐπανάστασης. Ὁ Χόρ-
χε Σεμπρούν, ἀναστοχαζόμενος τήν ἐμπει-
ρία του στόν παράνομο μηχανισμό τοῦ Κομ-
μουνιστικοῦ Κόμματος Ἱσπανίας, ἀντιπα-
ρέβαλε τόν «λογισμό ζωῆς» πού προσδίδει ἡ
«καθολική ἐπαναστατική πρακτική» μέ τήν
ἀπουσία νοήματος ὅταν κανείς ἀναγνωρίζει
τήν «κίβδηλη αὐτή ἔννοια τῆς καθολικῆς τά-
ξης» – «δέν ἔχω λοιπόν λόγο ζωῆς ἐγώ. Ζῶ
χωρίς λόγο»8. Τό σημεῖο αὐτό διαλέγεται μέ
ἕνα ἀπό τά ἐκτενέστερα παραθέματα στό
βιβλίο τοῦ Ἀντώνη Λιάκου, τίς καταληκτι-
κές παραγράφους τοῦ Τάσου Δαρβέρη: «θά
μετρήσει [στήν περιγραφόμενη ὡς ἡμέρα
τῆς κρίσης] μόνο τό γεγονός [ἄν οἱ ἄνθρω-
ποι] εἶχαν βάλει στόν ἑαυτό τους κάποιο
ἰδανικό, θεϊκό ἤ διαολικό, κάτι πού γέμιζε
καί ἔδινε ἕνα νόημα στή ζωή τους»…«Ἀλλά
τώρα»…«ἀνάμεσα στό τέλος τῆς Ἀντίστα-
σης καί στήν προσμονή τῆς Ἔσχατης Κρί-
σης ἀφήνουμε τίς μέρες νά κυλοῦν ἡ μιά 
πίσω ἀπό τήν ἄλλη· μᾶς κουράζει ἡ ζωή, 
μᾶς κουράζει ὁ χρόνος πού περνᾶ, γιατί
εἶναι ἄδειος»…«Ἔστω, ζοῦμε μέ τό παρελ-
θόν»9.

Ὁ Σεμπρούν καί ὁ Δαρβέρης συναν-
τιοῦνται στήν κοινή ἐμπειρία τῆς μετάβασης
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ἀπό τήν οὐτοπία, πού συναρθρώνει τήν πο-
λιτική πρακτική καί τήν ἀναζήτηση τοῦ νοή-
ματος στήν ἱστορία, στήν διάψευση καί τή
ζωή δίχως «λόγο ζωῆς», τήν μετα-ουτοπική
κατάσταση πού περιγράφει ὁ Λιάκος. Ὁ
προβληματισμός αὐτός ἐπικοινωνεῖ μέ τήν
αὐτοκριτική ἀποτίμηση τῆς συλλογικῆς ἐμ-
πειρίας τῆς γενιᾶς τοῦ 1968, πού διακήρυξε,
ἴσως γιά τελευταία φορά στόν 20ό αἰώνα, τή
δυνατότητα σύζευξης τῆς Ἱστορίας καί τῆς
Ἐπανάστασης. Ἡ σχέση αὐτή, στά πρῶτα
της βήματα, ὅπως ὅλες οἱ ἐρωτικές σχέσεις,
φάνταζε ἰδεώδης, ἀπελευθερώνοντας δυ-
ναμικές πού ἀνέτρεψαν παγιωμένες συνή-
θειες δεκαετιῶν. Παράλληλες συλλογικές
ἀπόπειρες, ἐντός καί ἐκτός ἀκαδημίας, σέ
μιά ἐντυπωσιακή γεωγραφική διασπορά,
ἔθεσαν ὡς στόχο τήν ἀπελευθέρωση τῆς ἱ-
στορίας ἀπό τή σκουριά τοῦ συντηρητι-
σμοῦ – εἶναι δηλωτική ἐδῶ ἡ κυριαρχία τοῦ
«ριζοσπαστικοῦ», τοῦ radical, ὡς συνοδευ-
τικοῦ ἐπιθέτου τῆς ἱστορίας στό λόγο τῶν
κοινωνικῶν κινημάτων. Προοπτικά, ἡ πολι-
τική πρακτική μετακόμισε στίς αἴθουσες
τῶν ἀκαδημαϊκῶν παραδόσεων, ἀντιστρέ-
φοντας ἔτσι τή φορά τοῦ βέλους τοῦ 1968,
καί ἡ «ριζοσπαστική» ἱστορία ἀναβαθμί-
στηκε σέ ἰσότιμο ἔνοικο τῆς ἀκαδημαϊκῆς
ζωῆς, ἀποσυνδεδεμένη ὁριστικά ὅμως ἀπό
τή συγκρότηση κοινωνικῶν καί πολιτικῶν
πρωτοποριῶν.

Ἡ ἀποτίμηση αὐτῆς τῆς μεταβολῆς ὡς
μίας «προδοσίας τῶν διανοουμένων» ἐμπε-
ριέχει μιά ἠθική διάσταση πού δέν συμβάλ-
λει στήν ἑρμηνεία τῆς «παλινόρθωσης»10.
Ἀντίθετα ἡ παραδοχή τοῦ Σεμπρούν γιά τήν
ἐγγενή ἀντίθεση μεταξύ τῆς «μεγαλειώδ[ους]
αὐταπάτη[ς] τῆς Ἐπανάστασης» καί τῶν
μηχανισμῶν τῆς κριτικῆς σκέψης, πού ἀμφι-
σβητοῦν τήν «κίβδηλη αὐτή ἔννοια τῆς κα-
θολικῆς τάξης» κινεῖται σέ πιό παραγωγική
κατεύθυνση, καθώς ἀπογυμνώνει τά πράγ-
ματα ἀπό τήν ἠθική τους διάσταση: «χωρίς
τήν τύφλωση αὐτή, ἐμεῖς δέ θά εἴχαμε γίνει
μαρξιστές. Δέ θά εἴχαμε γίνει μαρξιστές ἁ-

πλῶς καί μόνο γιά νά ξεμοντάρουμε τούς
μηχανισμούς παραγωγῆς τῆς ὑπεραξίας,
γιά νά ξεσκεπάσουμε τούς φετιχισμούς τῆς
ἐμπορευματικῆς κοινωνίας, τομέα στόν ὁ-
ποῖο ὁ μαρξισμός εἶναι ἀναντικατάστατος.
Θά εἴχαμε γίνει καθηγητάδες»11. Ἤ «ἐπανα-
στάτες» λοιπόν ἤ «καθηγητάδες»· ἡ διαδρο-
μή τῶν ριζοσπαστικῶν ἱστορικῶν συσσωμα-
τώσεων συνιστᾶ ἀσφαλή δείκτη τῆς ἐπικρά-
τησης τῶν «καθηγητάδων» ἔναντι τῶν «ἐπα-
ναστατῶν», ἐξέλιξη πού διαπλέκεται μέ τή
χρήση τῆς ἱστορίας ὡς νομιμοποιητικοῦ μέ-
σου τοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος – ἐφόσον ὁ ρι-
ζοσπαστισμός δέν ἀποτελεῖ φόβητρο κοινω-
νικῆς ἀποσταθεροποίησης μποροῦσε γιά
δεκαετίες νά ἀποτελεῖ ἐξωτικό συμπλήρω-
μα τῶν ἀκαδημαϊκῶν σπουδῶν12.

Τό ἐρώτημα προκύπτει ἀβίαστα: ποιά
μορφή μπορεῖ νά ἔχει ἡ οὐτοπική σκέψη τοῦ
21ου αἰώνα; Ἡ «κριτική οὐτοπική σκέψη»
ἐμφανίζεται ἅπαξ στό βιβλίο τοῦ Λιάκου,
λίγο πρίν τό τέλος, ἀλλά παρόλα αὐτά ὁ διά-
λογος ἱστορίας καί οὐτοπίας διαποτίζει τά
κεφάλαια τοῦ τρίτου μέρους, τῆς Ἱστορίας
μέ τόν δηλωτικό ὑπότιτλο «ἀναζητώντας
ἕναν τόπο γιά τήν ἐλπίδα», δηλαδή ἕναν τό-
πο γιά τήν οὐτοπία. Ὁ συγγραφέας δέν προ-
τείνει τήν ἐπιστροφή στά μοντέλα πολιτικῆς
δράσης τοῦ 20οῦ αἰώνα· κάτι τέτοιο θά ἀ-
ναιροῦσε τό κεντρικό του ἐπιχείρημα γιά
τήν ἀναγκαιότητα ἡ φαντασία νά ἀποδε-
σμευτεῖ ἀπό τίς τρέχουσες ἐπιλογές. Ἀντίθε-
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10. Βλ. γιά παράδειγμα Sergio Bologna, Ἡ φυ-
λή τῶν τυφλοπόντικων, Ἀθήνα 2012, σ. 13-15.

11. J. Semprun, ὅ.π., σ. 196-197.
12. Τό ζήτημα τοῦ ρόλου τῶν ἱστορικῶν ὡς

ἐγγυητῶν τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς, καί συνακό-
λουθα τόν συντηρητισμό τῶν κοινωνικῶν χώρων
ἀναπαραγωγῆς τους, εἶχε θέσει τό 2002 ὁ Χρῆ-
στος Χατζηιωσήφ «Ἡ ἱστορία καί οἱ ἄλλες κοινω-
νικές ἐπιστῆμες», Ἱστοριογραφία τῆς νεότερης
καί σύγχρονης Ἑλλάδας 1833-2002, τ. Α΄, Ἐπιμέ-
λεια: Πασχάλης Κιτρομηλίδης-Τριαντάφυλλος
Σκλαβενίτης, Ἀθήνα, Κέντρο Νεοελληνικῶν Ἐ-
ρευνῶν/Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, 2004, σ. 303.



τα ὑποδεικνύει ὅτι ἡ οὐτοπική σκέψη τοῦ
21ου αἰώνα θά πρέπει νά ἀναμετρηθεῖ μέ τή
διάψευσης τῆς πίστης ὅτι ἡ ἱστορία ἀποτελεῖ
μιά διαδρομή πρός ἕνα προκαθορισμένο ση-
μεῖο τομῆς.

Οἱ σκέψεις αὐτές ἀγγίζουν εὐαίσθητες
χορδές, καθώς βρίσκονται στόν ἀντίποδα
τῆς βεβαιότητας τῶν πρωτοποριῶν ὅτι λει-
τουργοῦν ὡς σημεῖα συνάντησης τῶν μηχα-
νικῶν τοῦ μέλλοντος, πού μέ τήν ἐμπρόθετη
δράση τους ἐπιταχύνουν τά γρανάζια τοῦ
χρόνου ὥστε νά «ἔλθει ἡ ὥρα», νά «ὡριμά-
σουν οἱ συνθῆκες» νά φτάσουμε στό «ντάλα
μεσημέρι» πού ἐγγυᾶται ὅτι «ἡ ἐπανάσταση
δέν θά εἶναι οὐτοπία13. Ἡ παραδοχή ὅτι ἡ
σύγχρονη μετα-ουτοπική ἱστορική συνείδη-
ση διαμορφώνεται μέσα ἀπό τίς διαδοχικές
διαψεύσεις τῆς οὐτοπικῆς σκέψης γιά τήν
«μεγάλη ἀτμομηχανή τῆς ἱστορίας» πού θά
ὅδευε, μέ ταχύτητα ἀνάλογη τῆς ἀποφασι-
στικότητας τῶν πρωτοποριῶν, στόν τερμα-
τικό της σταθμό, ὁδηγεῖ στήν ἀνάγκη ἡ οὐτο-
πική σκέψη νά ἀναμετρηθεῖ μέ τή διάψευση
αὐτή, ὥστε νά μπορέσει νά εἶναι καί πάλι
παραγωγική14. Ἄλλωστε, ἡ διαμόρφωση τῆς
οὐτοπικῆς σκέψης δέν γίνεται ἐν κενῶ· ἀντι-
στοιχεῖ, ἐνσωματώνει, ἀρνεῖται καί διαλέγε-
ται μέ τίς ἑκάστοτε κυρίαρχες ἀντιλήψεις
περί ἱστορικοῦ χρόνου – τό παράδειγμα τῆς
παράλληλης ἐμπιστοσύνης ριζοσπαστῶν
καί συντηρητικῶν στή γραμμική πορεία τῆς
προόδου τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι χαρακτη-
ριστικό γιά τήν κατοπτρική θέση ἱστορίας
καί οὐτοπίας. Στόν μετα-ουτοπικό κόσμο,
εἶναι σάν νά λέει ὁ Λιάκος, οἱ οὐτοπίες δέν
θά ἀφοροῦν τή «δυνητική ἔγκλιση», ἀλλά
τήν «ἐννοιολόγηση τῆς μεγάλης ἀλλαγῆς»
μέσα ἀπό τόν διάλογο σκεπτικισμοῦ καί
οὐτοπισμοῦ – σέ ἕνα πρόσφατο ἄρθρο του
στά «Ἐνθέματα» τῆς Αὐγῆς διατυπώνει τή
σκέψη αὐτή σέ συνάρτηση μέ τίς τρέχουσες
πολιτικές ἐξελίξεις15.

Πρόκειται γιά μιά ἐκτίμηση πού ἔρχεται
σέ σύγκρουση μέ νοοτροπίες καί ἀντιλήψεις
πού διαμόρφωσαν τήν πολιτική καί ἱστορι-

κή μας ματιά, καθώς ὑπογραμμίζει τήν ἀνα-
σταλτική ἐπίδραση τῆς ἱστορικῆς ἐμπειρίας
στόν ἐπαναστατικό βολονταρισμό καί ταυ-
τόχρονα προβληματοποιεῖ τή δυνατότητα
ἁρμονικῆς σύζευξης ἱστορίας καί οὐτοπίας.
Στό ἴδιο φύλλο τῶν «Ἐνθεμάτων», ὁ Μάνος
Αὐγερίδης, ἱστορικός τῆς δικῆς μας φουρ-
νιᾶς, μέ ἀφορμή τό συνέδριο πρός τιμήν τοῦ
Χάγκεν Φλάισερ, ἀναρωτήθηκε «γιατί θέλα-
με νά γίνουμε ἱστορικοί», ὥστε νά καταλήξει
ἀπαντώντας: «γιά νά ἀλλάξουμε τελικά, στό
μέτρο τοῦ δυνατοῦ, τόν κόσμο, μέ τούς δι-
κούς μας ὅρους. Καί ἡ ἱστορική ἐμπειρία
συμβάλλει σέ μεγάλο βαθμό στήν κατανόη-
ση ὅτι ὁ κόσμος μπορεῖ νά ἀλλάξει»16. «Στό
μέτρο τοῦ δυνατοῦ» σπεύδει νά προσδιορί-
σει ὁ ἀρθρογράφος προκειμένου νά ἀποφύ-
γει, ὑποθέτω, τόν αὐτοματοποιημένο ἀντί-
λογο περί μαξιμαλισμοῦ. Καί ὅμως ἡ διευ-
κρίνιση αὐτή περιγράφει τόν πυρήνα τῆς με-
τα-ουτοπικῆς κατάστασης: στίς ἀπεριόρι-
στες δυνατότητες τοῦ μέλλοντος ἀντιπαρα-
βάλλεται ἡ δυνατότητα ἀλλαγῶν «στό μέ-
τρο τοῦ δυνατοῦ». Ἐπιστρέφοντας στό κεν-
τρικό ἐπιχείρημα, θά ἀναγνωρίσει κανείς τή
δημοφιλή ἰδέα ὅτι ἡ ἱστορική ἐμπειρία μπο-
ρεῖ νά συμβάλει «στήν κατανόηση ὅτι ὁ κό-
σμος μπορεῖ νά ἀλλάξει».

Ἕνας πρόχειρος ἀντίλογος θά ὑπογράμ-
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13. Οἱ ἐντός εἰσαγωγικῶν φράσεις ἀποτελοῦν
ρητορικούς τόπους τοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήμα-
τος πού περιγράφουν τήν ἀναμονή τῆς ἐκπλήρω-
σης τῆς ἱστορικῆς τομῆς, ἀπό τόν ἐξελικτικό σο-
σιαλισμό τοῦ 19ου αἰώνα ἕως τόν ἐκβιασμό τοῦ
μέλλοντος στό σύγχρονο ἀνταγωνιστικό κοινωνι-
κό κίνημα.

14. Κρίστοφερ Χίτσενς, Hitch-22, ἀμφισβητίας
ἐκ πεποιθήσεως, Μετάφραση: Μ. Μακρόπουλος,
Ἀθήνα 2011, σ. 125.

15. Ἀντώνης Λιάκος, «Ξαναπιάνοντας τά
κομμένα νήματα: Ἀριστερά καί Μεταρρυθμί-
σεις», ἐφ. Ἡ Αὐγή, 18 Νοεμ. 2012.

16. Μάνος Αὐγερίδης, «Γιατί θέλαμε νά γίνου-
με ἱστορικοί; Μέ ἀφορμή τό συνέδριο πρός τιμήν
τοῦ Χάγκεν Φλάισερ», ἐφ. Ἡ Αὐγή, 18 Νοεμ. 2012.



μιζε ὅτι ἡ ἐμπειρία τοῦ χειραφετητικοῦ ὁρά-
ματος τοῦ 20οῦ αἰώνα ὑποδεικνύει τό ἀντί-
θετο – οἱ στιγμές τῆς ριζοσπαστικῆς κοινω-
νικῆς μεταβολῆς παραμένουν στιγμές σέ ἕνα
συνεχές διαψεύσεων, συντριβῶν καί ὑποχω-
ρήσεων τῆς οὐτοπικῆς σκέψης. Παρόλα
αὐτά, στούς χώρους τῆς κοινωνικῆς κριτικῆς
ἡ πεποίθηση τοῦ προοδευτικοῦ ρόλου τῆς
ἱστορίας παραμένει ἀκλόνητη: αὐτό ἄλλω-
στε τεκμαίρεται στήν παραγωγή τοῦ λόγου
ἀπό τούς ὀργανωμένους φορεῖς της πού
ἀναπαράγουν, δίχως προβληματισμό, τήν
ὑποστασιοποίηση τῆς ἱστορίας πού κατά πε-
ρίσταση «ἐμπνέει», «διδάσκει» καί «καθοδη-
γεῖ». Ἡ διεισδυτικότητα τῆς ὑποστασιοποί-
ησης τῆς ἱστορίας συνδέεται σέ μεγάλο βαθ-
μό μέ τήν ἀνασφάλεια τῆς παροντικῆς κρί-
σης – ἡ ἱστορία ἀναδεικνύεται σέ ὁδηγό σέ
ἕνα μεταβαλλόμενο παρόν, πού δέν ἐπιτρέ-
πει ἰδιαίτερη αἰσιοδοξία γιά τό μέλλον. Αὐτό
ὅμως πού ἀρχικά φαντάζει ὡς διέξοδος ἀπό
τήν ἀνασφάλεια, λειτουργεῖ στό ἀκριβῶς
ἀντίθετό της, ἐπιτείνοντας τή διαιώνιση τοῦ
κόσμου τούτου, καθώς ἡ ἱστορία, ἐξίσου σέ
«ριζοσπαστικές» καί «συντηρητικές» ἐκδο-
χές, ἐμφανίζεται νά δεσμεύει τήν φαντασία,
νά ἐγκλωβίζει τή συζήτηση πρός ὄφελος τοῦ
«γνώριμου» καί τοῦ «παροντικοῦ» προειδο-
ποιώντας γιά τό μέλλον.

Στήν ἐξέλιξη αὐτή ὁ ρόλος τῶν ἐπαγγελ-
ματιῶν ἱστορικῶν δέν εἶναι ἀμελητέος. Ἡ
κριτική στήν διαδεδομένη ἀναζήτηση τῶν
ἀναλογιῶν παραμένει περιφερειακή σέ σχέ-
ση μέ τήν πλημμυρίδα ἀναγνώσεων πού
στρέφονται στό παρελθόν προκειμένου νά
ἐξαγάγουν συμπεράσματα γιά τό μέλλον,
ἐπισείοντας τόν κίνδυνο τῆς πολιτικῆς καί
κοινωνικῆς ἀποσταθεροποίησης. Τό ἐξαν-
τλητικό, στήν ἐπαναληπτικότητά του, παρά-
δειγμα τῆς Δημοκρατίας τῆς Βαϊμάρης στήν
ἑλληνική δημόσια συζήτηση ἀποτυπώνει
τήν ἐμβέλεια τῆς ἀναγωγικῆς σκέψης καί τό
μετασχηματισμό τῆς μεταπολιτευτικῆς δια-
νόησης, πού ἔμπλεη φοβίας καί ἀμηχανίας
καταφεύγει στήν ἱστορική ἀναλογία ὡς

ὑπεκφυγή ἀπό τά ἐρωτήματα τοῦ μέλλον-
τος17.Στό σημεῖο αὐτό ἑδράζεται ἡ τελευταία
προσφορά τοῦ βιβλίου τοῦ Ἀντώνη Λιάκου.
Ὁ συγγραφέας θά μποροῦσε κάλλιστα νά
χρησιμοποιήσει τήν ἱστορία τῆς ἴδιας του τῆς
ἀφήγησης, νά ἀποτιμήσει τίς οὐτοπίες, τίς
ἐκπληρώσεις καί τίς διαψεύσεις τους, προ-
κειμένου νά ὑπογραμμίσει τήν ἀνάγκη νά
στοχαστοῦμε τό μέλλον βασισμένοι στίς
ἐμπειρίες τοῦ παρελθόντος. Ἀντί αὐτοῦ, στό
κλείσιμο τοῦ βιβλίου, ἐπιχειρεῖ ἕνα ἅλμα στό
μέλλον, στό ὁποῖο κυριαρχεῖ ὁ προβληματι-
σμός γιά τά ὅρια τῆς ἀνθρωπινότητας καί τή
διαμόρφωση τοῦ μετα-ουτοπικοῦ κόσμου.

Στίς τελευταῖες αὐτές σελίδες, κάτω ἀπό
τόν τίτλο «Ἔξοδος», ὁ Ἀντώνης Λιάκος πα-
ραπέμπει στήν κινηματογραφική μεταφορά
τοῦ δυστοπικοῦ Never Let Me Go, προκειμέ-
νου νά καταδείξει ὅτι ὁ μετα-ουτοπικός κό-
σμος βρίσκεται ἐντός μας. Ὅπως εἶναι γνω-
στό, ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου τοποθετεῖται στίς
ἐξαιρετικά γνώριμες καί φιλήσυχες πρό-
σφατες βρετανικές δεκαετίες, καί ὄχι σέ ἕνα
ἀκαθόριστο μέλλον μέ τερατολογικές μηχα-
νές. Ἡ οἰκειότητα ἐντείνει τήν δυστοπική
ἔνταση: οἱ πρωταγωνιστές εἶναι προορισμέ-
νοι ἀπό τή γέννησή τους νά ὑποστοῦν δια-
δοχικές μεταμοσχεύσεις προκειμένου νά
διασφαλίζεται ἡ μακροζωία τοῦ ὑπόλοιπου
πληθυσμοῦ. Τά νήματα πού συνδέουν τό
μυθιστόρημα τοῦ Καζοῦο Ἰσιγκοῦρο καί
τῆς ταινίας μέ τό βιβλίο τοῦ Λιάκου εἶναι
πολλαπλά, ἀνάμεσα στά ὁποῖα μπορεῖ κα-
νείς νά ξεχωρίσει τό μετασχηματισμό τῆς
οὐτοπίας τῆς μεταμόσχευσης σέ μηχανισμό
ἀναπαραγωγῆς τῆς κυριαρχίας. Ὑπάρχει
ὅμως καί μιά ἄλλη, περιφερειακή σκηνή στήν 
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17. Ἡ λειτουργία τῆς ἱστορικῆς ἀναλογίας ὡς
ὑπεκφυγῆς καί τό παράδειγμα τῆς δημοκρατίας
τῆς Βαϊμάρης στή σχετική συζήτηση ἔχουν ἐπιση-
μανθεῖ ἀπό τούς Δημήτρη Κουσουρῆ, «Ἡ ἱστορι-
κή ἀναλογία ὡς ὑπεκφυγή;», π. Λεύγα, τχ. 6,
Μάρτιος 2012, σ. 38-41 καί Κώστα Σπαθαράκη,
«Δεκανίκια γιά τή δημοκρατία», στό ἴδιο, σ. 42-46.
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κινηματογραφική μεταφορά, πού ἀξίζει
σχολιασμοῦ. Σέ κάποιο σημεῖο οἱ νεαροί
πρωταγωνιστές φτάνουν σέ μιά ἔρημη πα-
ραλία καί βρίσκουν ἕνα ἐγκαταλειμμένο
πλοιάριο. Τό περιεργάζονται, βγάζουν φω-
τογραφίες δίπλα του καί ἐπιστρέφουν σχε-
τικά χαρούμενοι στό χῶρο ἐγκλεισμοῦ τους,
γνωρίζοντας ὅτι σύντομα θά ὑποβληθοῦν
σέ ἐγχειρήσεις ἀφαίρεσης τῶν ὀργάνων
τους, ἐπιταχύνοντας ἔτσι τό βιολογικό τους
τέλος. Οὔτε γιά μία στιγμή δέν προβληματί-
ζονται γιά τή δυνατότητα νά ἀνοιχτοῦν

στήν θάλασσα πού ἁπλώνεται μπροστά
τους, νά ἐπιχειρήσουν τήν Ἔξοδο, νά ἀν-
ταλλάξουν τό προδιαγεγραμμένο τους πα-
ρόν μέ ἕνα ἀκαθόριστο μέλλον. Ἡ σκηνή
αὐτή συμπυκνώνει τόν πυρήνα τῆς ἀντι-ου-
τοπικῆς σκέψης, τήν πειθάρχηση τῆς φαντα-
σίας σέ τέτοιο βαθμό πού δέν μπορεῖ νά ἐν-
νοήσει, πόσο μᾶλλον νά φανταστεῖ, τήν ἴδια
της τήν ὕπαρξη. Ἐκεῖ βρισκόμαστε λοιπόν·
σέ ἀναζήτηση τῆς περιπέτειας ξανά.

Κωστής Καρπόζηλος

Ψηλαφίζοντας τεκμήρια ἀπό τήν Τῆνο

τῶν χρόνων τῶν Βενετῶν

ΜΑΡΚΟΣ Γ. ΦΩΣΚΟΛΟΣ, Ἡ Ὀξωμεριά τῆς
Τήνου κατά τόν ὕστερο Μεσαίωνα. Ἀπό
ἔγγραφα τοῦ Archivio di Stato di Venezia καί
τοῦ Ἀρχείου Καθολικῶν Τήνου, Ἀθήνα,
Ἀδελφότητα τῶν Τηνίων ἐν Ἀθήναις, 2012,
(8ο, 542 σ.)

Ἡ Τῆνος εἶναι ἕνα νησί πού εὐτύχησε βι-
βλιογραφικά καθώς χάρη στήν ἀγάπη, τή
γνώση καί τό μεράκι Τηνιακῶν πού ἀγα-
ποῦν τήν ἱστορία, τοπικῶν φορέων πού ἔ-
χουν ἐντάξει στίς δραστηριότητές τους τή
βαθύτερη μελέτη τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας
τους καί ἀνθρώπων τοῦ βιβλίου ὅπως ὁ
ἐκδότης Στρατής Φιλιππότης (ἐκδ. Ἐρίννη),
ἔχει νά ἐπιδείξει τά τελευταῖα χρόνια μιά
πλούσια βιβλιοπαραγωγή.

Ὁ Μ. Φώσκολος ἀνήκει σέ μιά ὀλιγάριθ-
μη ὁμάδα ἱστορικῶν πού ἔχουν ἀφιερώσει
τό ἔργο τους στήν ἱστορία τοῦ τόπου ὅπου
ζοῦν, ἐπιτυγχάνοντας ἕναν δύσκολο συν-
δυασμό: καλή ἐπικοινωνία μέ τήν ἑλληνική
καί διεθνή βιβλιογραφία γιά τό ἀντικείμενο

πού μελετοῦν, λεπτομερή καί ἐμπεριστατω-
μένη γνώση τῆς τοπικῆς βιβλιογραφίας, ἐκ-
τεταμένη ἀξιοποίηση τῶν ἀρχειακῶν πη-
γῶν καί ἰδιαίτερα τῶν «δύσκολων» πηγῶν,
ὅπως τά χειρόγραφα –ἐδῶ μάλιστα ἐπιπρο-
σθέτως ἐκεῖνα πού εἶναι γραμμένα στό βενε-
τσιάνικο ἰδίωμα–, ἐνῶ παράλληλα διατη-
ροῦν μιά σχέση ζωῆς μέ ὅσα ἱστοροῦν. Αὐτά
τά χαρακτηριστικά ἀποτυπώνονται στίς
ἐργασίες τοῦ Μ. Φώσκολου καί τίς καθι-
στοῦν ἕνα ὡραῖο παράδειγμα παντρέματος
τοῦτοπικοῦμέ τό γενικό, ἐπ’ ὠφελεία καί τῶν
δύο. Μέ τόν τρόπο πού προσεγγίζει τά πράγ-
ματα, ὑποδεικνύει καί ἕνα γόνιμο δρόμο: κα-
τανοοῦμε καί ἀγαπᾶμε τόν τόπο μας ὅπως
πραγματικά εἶναι· δέν δοξολογοῦμε ἕνα κα-
τασκεύασμα, γέννημα τῆς ἐπιθυμίας μας.

Προκαταρκτικά ἕνα σχόλιο γιά τή βιω-
ματική σχέση μέ τόν τόπο καί τήν ἱστορία.
Κατά τή γνώμη μου τό βίωμα δέν ταυτίζεται
μέ τήν ἱστορική γνώση, καί πολύ περισσότε-
ρο δέν ἀπολήγει σέ ἀξιόπιστη ἱστορική ἀφή-
γηση. Κάποιος πού πῆρε μέρος στόν πόλεμο
τό 1940, ἕνας πού μετεῖχε στήν Ἀντίσταση ἤ
ἕνας ἄλλος πού βρέθηκε στήν ἐξέγερση τοῦ
Πολυτεχνείου τό 1973, ἔχει πλουτιστεῖ μέ τό
βίωμα, εἶναι ὁπλισμένος μέ τήν ἄμεση ἐπα-

Μία ἀρχική μορφή τοῦ κειμένου παρουσιά-
στηκε στίς 25 Ἰουνίου 2012 στήν Τῆνο, σέ ἐκδήλω-
ση ἀφιερωμένη στό ἐν λόγω βιβλίο.


