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ΧΑΡΗΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ. Διδάσκει Ιστορία και Πολιτική Θεωρία στο Αμερικα
νικό Κολλέγιο Ελλάδος και μετάφραση της ποίησης στο ΕΚΕΜΕΛ. Έχει εκδώ
σει εννέα ποιητικές συλλογές - πιο πρόσφατη: Διακοπtς στην πραγματικότητα 
(2009). Έχει μεταφράσει σημαντικά έργα των Γουόλτ Γουίτμαν, Έζρα Πάουντ, 
Τζον Άσμπερι, Γουίλιαμ Μπλέικ, Ζμπίγκνιου Χέρμπερτ, Φερνάντο Πεσόα, ε.ε. κά
μινγκς, Ουάλας Στίβενς, Εουτζένιο Μοντάλε και Μάικλ Λόνγκλεϊ. Διευθύνει το 
περιοδικό Ποιητική. 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Ο συγγραφέας έργων όπως Ν' ακούω καλά τ' 
όνομά σου (1993) και Η φλtβα του λαιμού (1998). Το βιβλίο του Τα οπωροφόρα 
της Αθήνας (2005) γίνεται ταινία από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Σε λίγες μέ
ρες κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του, Τα ζύγια του προσώπου. 
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των διεθνών ειδήσεων της εφημερίδας Τα Νέα. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΑΝΟΥ. Ιστορικός, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Πίζας 
και του Ευρωπαϊκού Διδακτορικού Κοινωνικής Ιστορίας της Ευρώπης και της 
Μεσογείου, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ως εμπειρογνώμων του 
Υπουργείου Εξι.ιπεpικών έχει συμμετάσχει σε όλες τις σημαντικές κοινοτικές δια
πpαγμαιεύσεις, ανάμεσά τους και στη διακυβερνητική διάσκεψη για την επε
ξεργασία της Συνθήκης του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη 
και η πολιτική ενοποίησή της είναι κυρίαρχο θέμα στα πολυάριθμα βιβλία του. 
Ανάμεσά τους και τα εξής: Το μlλλον της Ευρώπης (1980), Ο μετασχηματισμός 
της ΕΟΚ (1988), Η αναθεώρηση της συνθήκης του Maastricht ( 1995), Ευρωπαϊκή 
πολιτική ένωση (1995), Η νέα διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα 
(1996), Ευρωπαίίcό σύνταγμα και ευρωπαίίcή ενοποίηση (2005), Η θ/ση της Ελ
λάδας σrο διεθνές, ενρωπαί'κό και περιφερειακό σύστημα (2007). Η Συνθήκη της 
Λισσαβώνας (2008). 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ Ν ΙΔΗΣ. Το πρώτο του βιβλίο με ποιήματα, Το σωσίβιο, 
κυκλοφόρησε το 2008. 

ΛΥΟ ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ. Συγγραφέας και μεταφραστής δανικής και αγγλικής 
λογοτεχνίας. Ως εθελοντής, δραστηριοποιείται για την ενημέρωση και την ευ
αισθητοποίηση για θέματα που έχουν να κάνουν με το AIDS και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Είναι διίυθυντής του περιοδικού 10% (www.tenpercent.gr). Βιβλία 
του: Π/φτω (2001), Αστάρτη, οικογενειακή γεωγραφία (2003), Θεiίcό συνταγο
λόγιο, συνταγές για να φτιάξετε τον δικό σας Θεό (2005), Πλαθολόγιο λlξεων 
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(2006), Στα πρόθυρα γραμματικής κλίσης (2007). Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει 
το παιδικό βιβλίο μυθιστόρημα Γκντουπ! και, τον Ιανουάριο 1910, το μυθιστό
ρημά του Loνe Foreνer - Ωχ! 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ. Σπούδασε νεοελληνική φιλολογία στη Θεσσα· 
λονίκη, όπου ίδρυσε το περιοδικό Τραμ, καθώς και τις ομώνυμες εκδόσεις λο
γοτεχνίας και τέχνης (197Ι-87). Στην Αθήνα εξέδωσε το λογοτεχνικό και καλ
λιτεχνικό περιοδικό Χάρτης (1982-87). Διετέλεσε διευθυντής σύνταξης και 
καλλιτεχνικός διευθυντής του πολιτιστικού περιοδικού Το Τέταρτο (1985-87). 

Έχει κάνει εκθέσεις κολάζ και εικονογραφήσεις. Το 1996 τιμήθηκε με το Κρατικό 
Βραβείο Διηγήματος για το έργο του Η ανακάλυψη της Ομηρικής. 
ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ. Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο 
Γέιλ. Κυκλοφορούν, μεταξύ άλλων, και τα βιβλία του: Ο εμφύλιος πόλεμος. Από 
τη Βάρκιζα στο Γpάμμο (συλλογικό. 2002), Η άνοδος της χριστιανοδημοκρατίας 
σrην Ευρώπη (2003), Εχθρός εντός των τειχών. Όψεις του δωσιλογισμού σrην Ελ
λάδα της Κατοχής (συλλογικό, 2006), Η εποχή της σύγχυσης. Η δεκαετία του '41) 

και η ιστοριογραφία (συλλογικό, 2008). 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας και Διδακτικής 
της Ιστορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπι
στημίου Αιγαίου. Τελευταία του βιβλία: Ιστορική κουλτούρα και συνείδηση (σε 
συνεργασία, 2005), Συμβολικοί πόλεμοι για την ιστορία και την κουλτούρα 
(2006), Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο (σε συνεργασία, 
2007), Πρlσματα εvρωπαίkής ιστορίας (2007), Η ματαιωμένη ουτοπία (σε συ
νεργασία, 2008). 

ΑΛΚΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ. Δημοσιογράφος. Το 1984 εγκαταστάθηκε στην Κων
σταντινούπολη, όπου ίδρυσε το εκεί γραφείο του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ει
δήσεων. Ανταποκριτής στην Καθημερινή και στο Βήμα, το 1997 κυκλοφόρησε το 
βιβλίο του Ίμια. Κριτική προσέγγιση της τουρκικής πολιτικής. 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ. Κάτοχος της ΝεοελληνικήςΈδρας Κ. Π. Κα
βάφη στα Τμήματα Κλασικής και Συγκριτικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
του Μίσιγκαν. 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ. Αρχιτέκτονας και συγγραφέας. Καθηγητής στο 
τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει 
ασχοληθεί με την παραλογοτεχνία και τα κόμικς (αρχικά στο βιβλίο του Συνη
γορία της παραλογοτεχνίας που πρωτοεκδόθηκε το 1982) και από το 1998 δη
μοσιεύει συστηματικά αστυνομικά μυθιστορήματα, εκ των οποίων πιο πρό
σφατο το Ο θεός φυλάει τους άθεους (2006). 

JAMES EDWARD MILLER. Είναι καθηγητής στο School of Foreign Service του 
Πανεπιστημίου Τζόρτζταουν και πρόεδρος του Τμήματος Δυτικοευρωπαϊκών 
Σπουδών στο Foreign Service lnstitute. Έργα του: From Elite to Mass Politics: Jtal
ίan Socialism in the Giolittiari Era, 1900-1914 ( 1990), The United States and 1taly, 
1940-1945: The Pσlitics and Diplomacy of Sιabilization (1986), Politics in α Mu
seum: Goνerning Post-War Florence (2002), The United States and the Making of 
Modern Greece: Hisιoryand Power, 1950-1974 (2008). 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝ ΟΜΑΚΟΥ. Δημοσιογράφος. Στη σαββατιάτικη Ελευθε
ροτυπία κρατά τη στήλη <cΒίοι και Πολιτείες», που φιλοξενεί συνεντεύξεις με διε
θνείς προσωπικότητες της σκέψης, των γραμμάτων και της πολιτικής δράσης. 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ. Λέκτορας Νεοελληνικών Σπουδών στο 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Στα αγγλικά κυκλοφορεί η μονογραφία του 
Singing Poets: Literature and Popular Μιιsίc in France and Greece. Το 201 Ο θα κυ
κλοφορήσει το βιβλίο του, Μετά τον Καβάφη: Ομοφυλοφιλία, γραφ•ί και εθνική 
κουλτούρα. 

. ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΠΙΖΑΝΙΑΣ. Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο τμήμα 
Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Διευθύνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών <<Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίερ1. Πρόσφατα βιβλία 
του: Χρόνοι των ανθρώπων. Θεωρήσεις yια την ιστορία (2002) και Η Ελληνική 
Επανάσταση τον 1821. Ένα ευρωπαϊκό γεγονός (συλλογικό, 2009). 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ. Πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. 
ΟΛΓ Α ΣΕΛΛΑ. Δημοσιογράφος. Εργάζεται στο καλλιτεχνικό τμήμα της 
Καθημερινής. 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΧΙΝΑ. Δημοσιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και μεταφράστρια. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Κριτικός λογοτεχνίας. Εργάζεται στην 
Ελευθεροτυπία Και την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Έχει δημοσιεύσει τη μο
νογραφία Μίλτος Σαχτούρης: η παράκαμψη του υπερρεαλισμού ( 1992) και την 
ανθολογία (μαζί με την Ελισάβετ Κοτζιά) Σύγχρονοι Έλληνες πεζογράφοι, 
1974-1990 (1995). 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ. Δημοσιογράφος.Έζησε στο Βελιγράδι 
(1975-1989) και υπήρξε ανταποκριτής της Ελευθεροτυπίας και της Αυγής στη Γι
ουγκοσλαβία. Έχει μεταφράσει λογοτεχνικά και φιλοσοφικά έργα από τα σερ
βικά στα ελληνικά. Συγγραφέας των βιβλίων nοuγκοσλαβία. Η iκpηξη του εθνι
κισμού: Ο βαλκανικός και ο ευρύτερος περίγυρος (1991), Η δολοφονία της 
flοvγκοσλαβίας (1999) και επιμελητής των τόμων Η επιβολή της βαρβαρότητας 
οτη flουγκοσλαβία (1999) και Μιλόσεβιτς, /νας επιτάφιας (2001). 
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Ριζοσπαστική δημοκρατία 
Οι επαναστατικές απαρχές και οι βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος 
Από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο 

Andreas Kalyvas, Democracy and the 
Politics of the Extraordinary: Μαχ 
Weber, Carl Schmitt, and Hannah 
Arendt, Cambridge University Press, 
Νέα Υόρκη 2008, σελ. 326 

Η πολιτική φιλοσοφία δεν παρου
σιάζει καμιά ιδιαίτερη ανάπτυξη 
στη νεότερη Ελλάδα. Παρ' όλο 

που ξεκινά δυναμικά με Διαφωτιστές 
όπως ο Ρήγας και ο Ανώνυμος της Ελ
ληνικής Νομαρχίας, μετά τη δημιουργία 
του ελληνικού κράτους ο γενικός στο
χασμός αντικαθίσταται με την πρακτική 
μέριμνα για συνταγματικά και διοικη
τικά θέματα. Φυσικά, ο πολιτικός προ
βληματισμός παραμένει εντονότατος 
·αλλά δεν ασχολείται με τη θεωρητική 
διαύγαση θεμελιωδών ζητημάτων 'και 
αξιών. Για το λόγο αυτό διαθέτουμε ελά
χιστες φιλοσοφικές αναλύσεις της ισό
τητας, της ελευθερίας ή του πολέμου. 
Όποιος ενδιαφέρεται για τέτοια ζητή
ματα γράφει μανιφέστα, δοκίμια, επι
φυλλίδες ή ποιήματα, όχι πραγματείες. 
Οι κλασικοί της δυτικής πολιτικής σκέ
ψης (από τον Μακιαβέλι και τον Χομπς 
ώς τον Γκράμσι και την Άρεντ) μπορεί 
να διδάχτηκαν στα ελληνικά αλλά δεν 
συζητήθηκαν. 

Αποτελεί ένα από τα πολλά παράδοξα 
της πνευματικής ιστορίας μας ότι ο κα
θημερινός και έντονος πολιτικός προ
βληματισμός δεν ασχολι]θηκε φιλόδοξα 
με τα μείζονα φιλοσοφικά ζητήματα, προ
τιμώντας έναν άμεσο, παρεμβατικό και 
συχνά δημοσιογραφικό λόγο. Οι εξαιρέ
σεις είναι λίγες και αποτελούνται από 
στοχαστές που μεγάλωσαν στην Ελλάδα, 
όμως σταδιοδρόμησαν αλλού - οι Κ. Κα
σrοριάδης και Ν. Πουλαντζάς στη Γαλ
λία, οι Ν. Μουζέλης και Κ. Δουζίνας στην 
Αγγλία, ο Π. Κονδύλης στη Γερμανία. 
Όταν θέλησαν να συμμετάσχουν σε διε
θνείς συζητήσεις, οι συγγραφείς αυτοί 
προσχώρησαν συνειδητά και συστημα
τικά στην πολιτική φιλοσοφία. 

Στην κατηγορία αυτών των στοχαστών 
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της διασποράς ανήκει και ο Αθηναίος Αν
δρέας Καλύβας, που τελείωσε το Πολι
τικό Τμήμα της Νομικής Αθηνών το 1990 
και πήρε το διδακτορικό του από το 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανε
πιστημίου Κολούμπια της Αμερικής. 
Μετά από τρία χρόνια ως Επίκqυρος Κα
θηγητής στο αντίστοιχο Τμήμα του Πα
νεπιστημίου του Μίσιγκαν, προσελήφθη 
από εκείνο του Νιου Σκουλ στη Νέα 
Υόρκη. Η ριζικά αναθεωρημένη διατριβή 
του κυκλοφόρησε πέρσι με τίτλο Democ
racy and the Politics of the Extraordinary: 

Μαχ Weber, Carl Schmitt, and Hannah 

Arendt (Cambridge Uniνersity Press, 
2008). Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο 
φιλοσοφίας αλλά και ιστορίας της σύγ
χρονης πολιτικής θεωρίας. 

Εδώ και λίγες δεκαετίες ο προοδευτικός 
πολιτικός στοχασμός ασχολείται σε με
γάλο βαθμό με θέματα σύγκλισης και συ
ναίνεσης στον σημερινό πολυπολιτισμικό 
κόσμο. Ερευνά τρόπους και κανόνες με 
τους οποίους οι άνθρωποι θα μπορέσουν 
να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν 
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Δίνει 
έτσι προτεραιότητα σε θέμciτα διαλόγου, 
αμοιβαιότητας, ισοτιμίας και σεβ.ασμού. 

Υπάρχει όμως και μια άλλη προοδευ
τική στάση, μικρότερη αλλά εξίσου γνω
στή, η οποία εξακολουθεί να ενδιαφέρε
ται, αντί για συμφιλίωση, για επανάσταση. 
Γνωστότεροι εκπρόσωποί της είναι ο Γάλ
λος Αλέν Μπαντιού, ο Σλοβένος Σλαβόι 
Ζίζεκ, ο Ιταλός Αντόνιο Νέγκρι και η Αμε
ρικανίδα Τζούντιθ Μπάτλερ: Εδώ το ζη
τούμενο είναι η άμεση δημοκρατία - όχι η 
φιλελεύθερη των ανά τετραετία εκλογών 
αλλά η ριζοσπαστική δημοκρατία της 
διαρκούς συμμετοχής των πολιτών, η 
οποία θα μπορούσε να αποκληeεί «λαϊκή 
κυριαρχία» αν ο όρος δεν είχε γίνει αντι
κείμενο τόσης εκμετάλλευσης. 

Σε αυτή τη φιλοσοφική τάση ανήκει ο 
Καλύβας. Στο επίκεντρο και του δικού 
του προβληματισμού βρίσκεται η δυνα
τότητα της επανάστασης, όμως με μια 
καίρια διαφορά: το ζήτημα δεν είναι ου
τοπικό αλλά τελείως πρακτικό. Δεν είναι 
πώς να την κάνουμε και να ξεμπερδεύ-

ουμε μια και καλή, αλλά πώς θα την κά
νουμε ώστε να θεμελιώσουμε μια δημο
κρατία μόνιμου επαναστατικού χαρα
κτήρα. Ο Καλύβας εστιάζεται στο 
πρωταρχικό ερώτημα, εκείνο της θεμε
λίωσης. 

Η επανάσταση συνιστά ένα εξαίφνης, 
μια απρόσμενη μεταβολή. Δεν πρόκειται 
για μετάβαση από μια φάση σε άλλη ούτε 
για μεταμόρφωση μιας κατάστασης. Συ
νιστά ένα απολύτως ανεπανάληπτο, μο
ναδικό γεγονός, ένα φαινόμενο εξαίρετο. 
Ο στοχασμός περί ριζικής μεταβολής διε
ρευνά το εξαίρετο όχι τόσο ως ρήξη, ως 
ανατροπή, όσο ως απαρχή και θεμελίωση. 
Η Αμερικανική, η Γαλλική, η Χαβαϊκή, η 
Ελληνική, η Ρωσική, η Ουγγρική και η 
Αλγερινή Επανάσταση, την ίδια στιγμή 
που ανέτρεψαν την εσωτερική ή εξωτε
ρική τυραννία κλήθηκαν να θεσμοθετή
σουν, να θεμελιώσουν δηλαδή νομικά και 
δημόσια την ελευθερία και ισότητα που 
κήρυξαν ώστε αυτές να είναι βιώσιμες και 
προσιτές στους πάντες. 

Ο Καλύβας επισημαίνει αυτή την ανα
γκαιότητα της θεσμοθέτησης με την ψύ
χραιμη γλώσσα του πολιτικού στοχαστή, 
απορρίπτοντας τον επαναστατικό ρομα
ντισμό των τελευταίων δύο αιώνων, την 
προσδοκία δηλαδή πως η επανάσταση 
από μόνη της θα αλλάξει τον κόσμο. 
Αντίθετα, τονίζει πως μια λαϊκή εξέγερση 
φέρνει στην επιφάνεια το περίφημο πολι
τικό παράδοξο: όταν μια κοινωνία επιχει
ρεί να συγκροτηθεί ως πολιτεία χωρίς να 
επικαλείται ετερόνομα (θρησκευτικά, ιε-· 
ραρχικά, ταξικά κ.ά.) κριτήρια και με 
βάση μόνο την αυτόνομη βούλησή της, 
πώς θα νομιμοποιηθεί; Αν δεν αντλήσει 
κύρος από υπέρτατες δυνάμεις, τότε πού 
θα το βρει; Ποιες αρχές γενικής αποδοχής 
θα επικαλεσθεί η αυτονομία αφού όλες οι 
αρχές της είναι εγγενείς; 

Το παράδοξο αυτό απασχόλησε ιδιαί
τερα την πολιτική φιλοσοφία του εικο
στού αιώνα, όπου το θέμα της επαναστα
τικής νομιμότητας τέθηκε συχνά με βίαιο 
τρόπο. Ο Καλύβας μελετά με υποδειγμα
τική προσοχή αλλά και συναρπαστική 
πρωτοτυπία τις σχετικές απόψεις τριών 

πολύ διαφορετικών Γερμανών συγγρα
φέων που προβληματίστηκαν πάνω στο 
ευρωi!άϊκό δράμα της εξουσίας: του κοι
νωνιολόγου Μαξ Βέμπερ, του νομικού 
Καρλ Σμιτ και της φιλοσόφου Χάνα 
Άρεντ. Και οι τρεις σημαδεύτηκαν από 
το χαμένο στοίχημα της Δημοκρατίας της 
Βαϊμάρης, όπου η επανάσταση υπέστη 
αλλεπάλληλες ήττες με αποτέλεσμα την 
ολέθρια επικράτηση των Ναζί. 

Εκ πρώτης όψεως, αν η επιλογή της 
Άρεντ είναι εύλογη, του Βέμπερ ξενίζει 
και του Σμιτ ίσως σκανδαλίζει. Όμως το 
καίριο ερώτημα για τον Καλύβα δεν είναι 
η δημοκρατία καθεαυτή, αλλά κάτι πιο 
βασικό: το εξαίφνης της εξέγερσης και η 
αυτοθέσμιση των εξεγερμένων. Πρόκειται 
δηλαδή για το ριζικό πρόταγμα της αυ
τοκυβέρνησης - όχι για τη μορφή της δη
μοκρατίας αλλά για τη θεμελίωσή της, 
την ίδια τη δυνατότητά της. Οι τρεις στο
χαστές διερεύνησαν με πολύ διαφορετι
κούς τρόπους τη στιγμή που μια κοινωνία 
συγκροτείται αφ' εαυτής και παρουσιάζε
ται στη σκηνή της ιστορίας διεκδικώντας 
λαϊκή κυριαρχία, μια στιγμή όπου όλα 
παίζονται, καθώς τίθενται όχι απλώς νέα 
αιτήματα αλλά διαφορετικά κριτήρια για 
όλα τα αιτήματα. 

Εδώ η έμφαση στην επαναστατική μο
ναδικότητα δεν είναι ουτοπική ή νο
σταλγική, ρομαντική ή μεσσιανική. Σκο
πός είναι να συλλάβουμε τη σπάνια 
εκείνη στιγμή σε όλη την ιδιαιτερότητά 
της ώστε το καινούργιο καθεστώς που 
αναπόφευκτα θα ακολουθι]σει να μη 
βαλτώσει στην αυταρέσκεια, τη νομιμο
φροσύνη και τη γραφειοκρατία, αλλά να 
συνεχίσει να εμπνέεται από το επανα
στατικό πρόταγμα που το κυοφόρησε. 
Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα συνε
χίσουν να εξασκούν την αυτονομία τους 
σε ένα καθεστώς ρητής αυτοθέσμισης 
αντί την επαύριο της εξέγερσης να εκ
χωρήσουν τη διακυβέρνηση σε εκπρο
σώπους ή φερέφωνά τους. 

Ο Καλύβας πηγαίνει πέρα από την πο
λιτική των κοινωνικών ελίτ, είτε είναι 
εκείνες των κομματικών εκπροσώπων 
είτε εκείνες της Ιακωβίνικης επαναστατι-
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κής πρωτοπορίας. Τον ενδιαφέρει το συλ
λογικό και συμμετοχικό, όχι η αναμορ
φωτική ή ριζοσπαστική μειοψηφία. Επί
σης τον ενδιαφέρει το εξαίφνης και τα 
θεμέλια που δημιουργεί, όχι οι έκτακτες 
συνθήκες και η εξαίρεση που τυχόν επι
καλούνται. Επικεντρώνεται λοιπόν στο 
συλλογικό πολιτικό εξαίφνης, το οποίο 
εκρήγνυται πριν την αυτοθέσμιση και το 
οποίο, αν συνεχίσει να λειτουργεί στο κέ
ντρο και την περιφέρεια, στη βάση και 
την επιφάνειά της, θα την εμποδίσει να 
γίνει μια ακόμη νομοθεσία και τελικά ετε
ρονομία. Το τελείως εξαίρετο φαινόμενο 
της συλλογικής εξέγερσης πρέπει να επι
βιώσει ως απροσδόκητο, απροσδιόριστο 
στοιχείο μιας συμμετοχικής δημοκρατίας. 
Σύμφωνα με την αγωνιστική αυτή άποψη 
περί πολιτικής, η λαϊκή βούληση δεν στα
ματά ποτέ να διεκδικεί το δικαίωμα της 
αυτοθέσμισης. 

ο Καλύβας επιστρέφει στις θεμε
λιώδεις έννοιες της συντακτι
κής/cοηstίtutίηg και συντεταγ

μένης/ constituted εξουσίας με σκοπό να 
επαναθέσει το αίτημα μιας κοινωνικής 
ρήξης που θα συνιστά δημοκρατική αυ
τοθέσμιση. Ανοίγει το δρόμο για μια επα
ναστατικοποίηση της παράδοσης του συ
νταγματικού δικαίου, προτείνοντας να 
στοχαστούμε τη δημοκρατία τη στιγμή 
ακριβώς που θεσμίζεται. Τι θα συνιστούσε 
μια δημοκρ·ατική επανάσταση; 

Ταυτόχρονα ο Καλύβας έχει πλήρη συ
νείδηση του προβλήματος των ορίων. 
Μια αυτόνομη πολιτεία μπορεί να απο
φασίσει ό,τι θέλει, διότι αποφασίζει μόνη 
της και δεν δέχεται οιουσδήποτε εξωτε
ρικούς περιορισμούς. Δεν μπορεί όμως 
να κάνει ό,τι θέλει διότι μπορεί να βλάψει 
τον εαυτό της, αρχίζοντας π.χ. μια μοι
ραία Σικελική Εκστρατεία. Οφείλει λοι
πόν να σεβαστεί κάποια όρια, τα οποία 
όμως μόνο αυτή θα έχει θέσει. Επομένως 
η αυτόνομη κοινωνία πρέπει και να αυ
τοκυβερνάται και να αυτοελέγχεται. Γι' 
αυτό ο Καλύβας, όπως παλαιότερα και ο 
Κορνήλιος Καστοριάδης, θεωρεί τη δη
μοκρατία τραγικό καθεστώς - όχι με τη 
γενική έννοια του τραγικού αλλά με την 

ειδική έννοια της τραγωδίας. 
Ως γνωστόν, ένα βασικό θέμα της τρα

γωδίας του Σοφοκλή, του Σαίξπηρ, του 
Κορνέιγ, του Σίλερ και του Ο'Νιλ είναι η 
παραβίαση των ορίων, η μη τήρηση του 
μέτρου η οποία ονομάζεται ύβρις. Η ύβρις 
είναι μείζον πολιτικό ζήτημα, καθώς 
αφορά την αυτοσυγκράτηση που πρέπει 
να δείξει η δημοκρατία ώστε να μη στρα
φεί κατά του εαυτού της. Η τραγωδία λοι
πόν της αυτονομίας είναι πως μόνο με τη 
δική της αυτοφυή σωφροσύνη και σοφία 
μπορεί να αποφύγει την ύβρι και τις κα
ταστροφικές της συνέπειες. 
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Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως η νεό
τερη τραγωδία κατά μέγα μέρος συνιστά 
τραγωδία καθεστώτων, καθώς ασχολείται 
με πολιτικά και ηθικά διλήμματα της επα
νάστασης και παρόμοιων καθεστωτικών 
μεταβολών. Θα μπορούσε κανείς να ξεκι
νήσει από το μπαρόκ ή το νεοκλασικό 
θέατρο, αλλά αρκεί να ανατρέξουμε σε 
πιο πρόσφατα έργα όπως ο Έγκμοντ του 
Γκαίτε, ο Μαρίνο Φαλιέρο του Μπάιρον, 
Ο θάνατος τον Νταντόν του Μπύχνερ, ο 
Λορεντσάτσιο του Μυσέ, Η μάζα και το 
άτομο του Τόλερ, Οι Μαύροι Ιακωβίνοι 
του Τ ζέιμς, ο Καποδίστριας του Καζα
ντζάκη, ο Γαλιλαίος του Μπρεχτ, το 
Μαρά/Σαντ του Βάις, Το Μπαλκόνι του 
Ζενέ και Η Ακτή της Ουτοπίας του Στό
παρντ. Σε όλα αυτά τα έργα η αυτονομία 
έρχεται αντιμέτωπη με τα όριά της, κα
θώς, στο όνομα της ανεξαρτησίας και της 
δικαιοσύνης, διαπράττει ύβρι και αυτοα
ναιρείται. Η νεότερη τραγωδία, λοιπόν, 
αποτελεί έναν πολλαπλά ενδιαφέροντα 
χώρο όπου η λογοτεχνική ανάλυση και η 
πολιτική θεωρία μπορούν να αναπτύξουν 
πλούσιο διάλογο. 

Η τραγωδία της αυτονομίας είναι πως 
η πολιτική αυτοσυγκρότηση, για να επι
βιώσει, οφείλει να εμπεριέχει και την 
ελευθερία της και την αναγκαιότητά της, 
δηλαδή και την κατάργηση της ετερονο
μίας και τη θέσμιση εγγενών νόμων. Αυτή 
την αντίφαση δεν γίνεται να την υπερ
βούμε. Καμιά διαλεκτική δεν μπορεί να 
συμφιλιώσει τις αντίπαλες ικανότητες της 
αυτονομίας για αυτοδημιουργία και αυ
τοκαταστροφή. Μόνο μια εγρήγορη αρι
στοτελική φρόνηση μπορεί να προφυλά
ξει την αυτονομία από την αλαζονεία. 

Τ ο ιδιαίτερα αξιόλογο βιβλίο του Κα
λύβα μπορεί να διαβαστεί ως μια 
θεωρητική διαύγαση της ριζοσπα

στικής δημοκρατίας, η οποία διαλέγεται με 
μείζονα ρεύματα πολιτικής θεωρίας του 
εικοστού αιώνα. Μπορεί επίσης να διαβα
στεί πολύ συγκεκριμένα για να φωτίσει 
πρόσφατα φαινόμενα της ελληνικής πολι
τικής -τη Δεκεμβριανή εξέγερση, τη χρε
οκοπία της κυβέρνησης Καραμανλή, τις 
αγκυλώσεις των αριστερών κομμάτων, τις 

διεκδικήσεις του κοινωνικού περιθωρίου, 
τη συγκρότηση της διαδήλωσης ή της 
απεργίας. Πρόκειται για ένα βιβλίο για 
έκτακτους καιρούς και για τις συσπειρώ
σεις που τέτοιοι καιροί μπορούν να πυρο
δοτήσουν. Εκτός από αυτό, ο Ανδρέας Κα
λύβας έχει συγ-γράψει ένα άλλο βιβλίο, 
έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρων στα 
εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά, έχει 
μιλήσει σε πολλά ξένα πανεπιστήμια και 
έχει τιμηθεί με διάφορες διακρίσεις. Στην 
πατρίδα του, όπου η πολιτική φιλοσοφία 
δεν παρουσιάζει καμιά ιδιαίτερη ανάπτυξη, 
το έργο του παραμένει άγνωστο. Α 

1. Αλέν Μπαντιού, 2. Σλαβόι Ζίζεκ, 3. Τζούντιθ Μπάτλερ, 4. Τόνι Νέγκρι: οι τέσσερις 
γνωστότεροι εκπρόσωποι της φιλοσοσοφικής στάσης που εξακολουθεί 
να ενδιαφέρεται, αντί για συμφιλίωση, για την επανάσταση. 
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