
Η Κρίση υπό τη δοκιμασία της επιτέλεσης

Δημοσθένης Αγραφιώτης

1. Διάνοιξη

Το  διώνυμο  (κρίση-επιτέλεση)  οδηγεί  πολύ  εύκολα  στη  διατύπωση  ερωτημάτων

όπως τα ακόλουθα:  είναι  η επιτέλεση ικανή να συλλάβει  την  κρίση με ιδιαίτερο

τρόπο; Κατέχουμε κάποια ορθή θεωρία προσέγγισης ταυτοχρόνως της κρίσης και

της επιτέλεσης; Μήπως είναι ήδη η επιτέλεση ένα σύμπτωμα της κρίσης; Διατρέχει

η  επιτέλεση  μία  φάση της  κρίσης;  Θα  μπορούσε  η  επιτέλεση  να  ισχυριστεί  ότι

συνεισφέρει  στο  ξεπέρασμα  της  κρίσης;  Θα  μπορούσαμε  να  συνεχίσουμε  να

θέτουμε  ερωτήσεις  των  οποίων  οι  απαντήσεις  δεν  είναι  εκ  των  προτέρων

εξασφαλισμένες.  Παρ’  όλα  αυτά,  θα  προσπαθήσω  εδώ  να  καταθέσω  κάποιες

απαντήσεις ως σημείο εκκίνησης των δικών μου πρακτικών επιτέλεσης, καθώς κι

ένα δοκίμιο εμπνευσμένο από την Παλαιά Διαθήκη.

2. Απάντηση

Για ευνόητους λόγους και  σε συγκεκριμένες συνθήκες της κοινωνικο-πολιτιστικής

και πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα μετά το 2010, ξεκίνησα να πραγματοποιώ

μία σειρά επιτελέσεων γύρω από,  σε σχέση με και  με αφετηρία φαινόμενα που

οφείλονται στην κρίση, όπως για παράδειγμα τις αυτοκτονίες, τη μετανάστευση των

νέων, τα ψυχικά προβλήματα. Δημιούργησα επίσης μία ιστοσελίδα1 με σκοπό να

ερευνήσω μαζί με άλλους καλλιτέχνες (μέσω «επί τόπου» ή «διαδικτυακών» έργων)

τις διαστάσεις της κρίσης. Παράλληλα, ανάπτυξα έναν στοχασμό πάνω στην «κρίση»

1 Βλ. τις ιστοσελίδες www.crisiology.org και www.dagrafiotis.com, χρόνος επίσκεψης 20 Μαΐου 2015.

http://www.crisiology.org/
http://www.dagrafiotis.com/


λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις επιστημονικού χαρακτήρα, οι  οποίες όμως θα

μπορούσαν εξίσου καλά να βασίζονται ή να είναι αντικείμενο έμπνευσης από την

τέχνη και την ποίηση.2

3. Επισήμανση

Η λέξη «κρίση» έχει γίνει σχεδόν τόσο δημοφιλής όσο και η λέξη «φύλο». Ειδικοί,

επιστήμονες, φιλόσοφοι και άλλοι μονομάχοι της γνώσης πασχίζουν να προτείνουν

μία  ατελείωτη  σειρά  αναλύσεων,  μελετών  και  ερευνών.  Πώς  μπορούμε  να

πλοηγηθούμε  σ’  αυτό  το  αρχιπέλαγος  γνώσεων,  ιδεολογιών  και  ρητορικών

σχημάτων;  Είναι  δυνατή  μία  επιτελεστική  στρατηγική;  Προτείνω  εδώ  μία

προσέγγιση  δύο  σταδίων:  το  πρώτο  μάλλον  πληροφοριακό,  το  δεύτερο  μάλλον

επιτελεστικό.

4. Επιτελεστική προσέγγιση

Όπως είχα γράψει στο κείμενο «Ελληνικά πάθη σε παρέκκλιση»:

«Η λέξη “κρίση” ως τέτοια είναι  η απόδειξη μίας πολιτιστικής ειρωνείας:

είναι η ελληνική γλώσσα αυτή η οποία προσφέρει αυτή τη λέξη κλειδί για να

περιγράψει την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, της Ευρώπης και όλου

του κόσμου. Η ελληνική γλώσσα συνεχίζει να παράσχει τα εργαλεία για την

προσέγγιση της πραγματικότητας, αλλά, στην πράξη, η λέξη κρίση –κρίσις

στα  αρχαία  ελληνικά–  ενέχει  δύο  σημασίες.  Η  πρώτη  συνδέεται  με  το

γεγονός ότι μία κανονική, φυσιολογική κατάσταση έχει διαταραχθεί και κατά

συνέπεια έχει εγκατασταθεί μία δυσλειτουργία. Η μεταφορά της αρρώστιας

και  του  σώματος  που  υποφέρει  ανακαλείται  εδώ  παραδειγματικά  εκ

παραλλήλου. Παρ’ όλα αυτά, μία δεύτερη σημασία συνοδεύει την πρώτη: η

λέξη κρίσις σημαίνει επίσης και το απαραίτητο στάδιο για την ορθή επίτευξη

μίας  πράξης  (πράξις).  Διότι  κάθε  φορά,  πριν  τη  δράση,  πρέπει  να

διαγιγνώσκουμε,  να  αξιολογούμε  τις  λύσεις  και  τις  εναλλακτικές,  να

2 Démosthène Agrafiotis, « Passions grecques en dérive » in Revue Doc(k)s 2013-2014 Spécial Black
Market International, N° 21, 22, 23, 24, 2013-2014, σσ. 368-375.



επιλέγουμε τους στόχους λαμβάνοντας υπόψη τις  πιθανές συνέπειες  των

πράξεών μας και,  τελικά,  να λάβουμε τις  αποφάσεις  που επιτρέπουν την

επίτευξη  του  καλύτερου  δυνατού  αποτελέσματος.  Αυτό  το  σύνολο

διαδικασιών  αποτελεί  ουσιαστικά  τη  δεύτερη  σημασία  της  λέξης  κρίσις

(κρίση), δηλαδή απόφανση. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι δύο έννοιες της

λέξης  κρίση  συνυπάρχουν  σε  μία  κατάσταση,  δίνοντας  στην  “κρίση-

διατάραξη” (πρώτη σημασία) τη δυνατότητα να ξεπεραστεί από μία “κρίση-

απόφανση”  (δεύτερη  σημασία).  Παρ’  όλα  αυτά,  στο  σημερινό  κόσμο,  η

πρώτη  σημασία  της  λέξης  υφίσταται  χωρίς  τη  δεύτερη,  επειδή  κατά  τη

μεταφορά  των  ελληνικών  λέξεων  και  τον  μετασχηματισμό  τους  σε

επιστημονικούς  ή  τεχνικούς  όρους,  η  δεύτερη  σημασία  πρακτικά

λησμονήθηκε,  γεγονός  από  το  οποίο  παράγεται  το  αρνητικό  και

δυναστευτικό  φορτίο  του  όρου  «κρίση»,  εν  τη  απουσία  της  σωτήριας

πλευράς του ίδιου όρου. Θα μπορούσαμε να αξιώσουμε την επανεισαγωγή

της  δεύτερης  έννοιας  κατά  τη  χρήση  του  όρου  «κρίση»  και  να  του

επαναποδώσουμε  την  ταυτότητά  του  ως  λέξης  πολύσημης  και

διφορούμενης. Δηλαδή, κάθε φορά που χρησιμοποιείται η λέξη “κρίση”, θα

έπρεπε  να  μπορούμε  να  απαιτήσουμε  να  είναι  σαφής  η  αντίστοιχη

“απόφανση”.»3

Σύμφωνα με  αυτή  την  προσέγγιση  η  κρίσις,  ταυτόχρονα  και  «κρίση»  και

«απόφανση», θα μπορούσαμε να παίξουμε με μία υπόθεση ιστορικο-πολιτιστικού

τύπου. Κατά το χριστιανικό δόγμα, την Ημέρα της Τελικής Κρίσης η δικαιοσύνη θα

απονεμηθεί στην ανθρωπότητα· θα ήταν λοιπόν η τωρινή κρίση ένα πρελούδιο ή

μία άσκηση της διαδικασίας που θα έρθει κατά την παρουσία του Χριστού; Με άλλα

λόγια, θα ζήσουν πράγματι οι κοινωνίες την κρίση στο όνομα της «δυσλειτουργίας»

απωθώντας την ιδέα της «(Τελικής) Κρίσης» που τις παραμονεύει;

Είναι  προφανές  ότι  αυτή η  «ανάλυση» προϋποθέτει  ήδη  ένα πολιτιστικό

περιβάλλον. Επί παραδείγματι, για τους Αρχαίους Έλληνες, η «κρίση» με την έννοια

της δυσλειτουργίας δεν βγάζει πολύ νόημα, δεδομένου του ότι, για την ελληνική

κοσμογονία,  ο  κόσμος  είναι  ένα  θέατρο  μάχης,  ισχυρών  και  πρωταρχικών

δυνάμεων, που βρίσκουν την ισορροπία τους μόνο παροδικά. Αυτό το διαρκές και

3 Démosthène Agrafiotis, ο.π. 


