
Ç Áíôéåîïõóßá óôï ðñïóêÞíéï 
óåë. 3

Ï ÄåêÝìâñçò äåí 
÷þñåóå óôéò êÜëðåò
óåë. 4

Ôçò öõëáêÞò...
óåë. 5

Ôï ìåãÜëï Project - O ÄéÜëïãïò óôï 
êßíçìá
óåë 6

H åîÝãåñóç ôùí ëáþí ôïõ 
ÄÜóïõò...
óåë. 31

Real utopia - ÓõíÝíôåõîç ìå ôïí 
Chris Spannos
óåë. 34

Camping 
óôç Ìåóï÷þñá
5 – 15 Áõãïýóôïõ 2009
óåë. 37

Επιλογές aπό 
 Ζ Magazine - Ζ Νet 

""
Åíá óçìåßï êáìðÞò

óôçí ðïñåßá ôçò 
Éóôïñßáò

Ìïýìéá Áìðïý ÔæáìÜë

ÌáêñõãéÜííç 17, Èåóóáëïíßêç, Ô.Ê. 546 25

Ç ÏñãÞ 
Âáèáßíåé

Óáïýë ËáíôÜïõ

Õðüäïõëç 
ãíþóç

Ôæïñôæ ÌïíìðÜéïô

ΦΑΚΕΛΟΣ: σελ: 11-12, 29-30

ÄéáôñïöéêÞ Äçìïêñáôßá 
åíáíôßïí ÄéáôñïöéêÞò 

Äéêôáôïñßáò
Ç ðïëéôéêÞ ôùí ãåíåôéêÜ 

ôñïðïðïéçìÝíùí ôñïößìùí

ÂáíôÜíá Óßâá

Âáäßæïíôáò óôéò Ìçôñïðüëåéò ôïõ 
êüóìïõ
óåë. 38

Φωτορεπορτάζ

Β-Fest
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...της σύνταξης Μια ΖΩΗ στους δρόμους...
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Μετά τα μπάνια του λαού είχαμε τα μπάνια των ψηφοφόρων. Οι ψηφοφόροι πήγαν λοιπόν για μπάνιο με αποτέλεσμα να σκάσει 
καλοκαιριάτικα το αυγό του φιδιού και να βγει το ακροδεξιό ΛΑΟΣ στην 4η θέση. Από τον καιρό του Πέτρουλα έχουμε περάσει 
πλέον στον καιρό της Πετρούλας. Η διαδικασία του εκφασισμού κάθε φορά παρουσιάζει διαφορετικά γνωρίσματα, περνά από 
διαφορετικά μονοπάτια και εμφανίζει τα δικά της συμπτώματα. Με αυτή την έννοια, η ελληνική κοινωνία, σε επίπεδο συνείδησης, 
ξύνει πλέον τον πάτο του βαρελιού!

Τίποτα δεν έχει εκλείψει. Ο φασισμός εξελίσσεται, 
είναι πάντα επίκαιρος και δεν έχει μόνο τη μορφή 
του αποστεωμένου Εβραίου με το κίτρινο αστέρι 
ραμμένο στο παλτό. Τώρα της γης οι κολασμένοι 
είναι οι μετανάστες και με αυτούς θα γεμίσουμε τα 
νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης, υπό την πίεση της 
λαϊκής απαίτησης. Παγκοσμιοποίηση σημαίνει και 
τριτοκοσμιοποίηση κι ίσως αυτή είναι μία νέα ιστορική 
φάση που πιθανόν οδηγεί την κοινωνία σε εκφασισμό. 
Τα προβλήματα τείνουν όλο και περισσότερο να μην 
αφορούν ειδικά τους μετανάστες, αλλά το σύνολο 
του πληθυσμού στον ένα ή τον άλλο βαθμό. Όμως 
η κοινωνία αντί να επεξεργαστεί τα φαινόμενα 
αποδέχεται την ύπαρξη αποδιοπομπαίων ανθρώπων 
και επικροτεί τον εγκλεισμό. Αποκτά λοιπόν στις μέρες 
μας μεγάλη σπουδαιότητα να στρατεύσουμε κάθε 
δύναμη προς υπεράσπιση των νέων εξαθλιωμένων, 
μιας και η τυραννία τους θα οξυνθεί κι από την 
κοινωνία-στρατόπεδο, θα βρεθούν σε πραγματικούς 
χώρους εγκλεισμού. 

Μέσα σε ενάμιση μήνα οι δρόμοι με βγάζουν 
παντού.

Στο Βερολίνο ζω τον απόλυτο σουρεαλισμό. 
Επισκέπτομαι για λόγους εργασίας το κτήριο της 
ελληνικής κοινότητας και βρίσκομαι ξαφνικά στην 
εποχή του ’60. Μεσήλικες και ηλικιωμένοι παίζουν πρέφα, τάβλι και τρώνε μεζεδάκια κάτω από τα αδιάφορα βλέμματα 
των Κολοκοτρώνη και Φεραίου που κοσμούν με τις φωτογραφίες τους, τους τοίχους. Οι Έλληνες μετανάστες που πήγαν 
να εργαστούν στη χώρα του Γερμανού κατακτητή τους, έζησαν τη μετακίνηση ως μία αφύσικη διαδικασία με αποτέλεσμα 
να επιβαρύνουν τους εαυτούς τους με πρόσθετους περιοριστικούς όρους. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί 
είναι να είσαι όμηρος της νοσταλγίας σου ή μιας εσφαλμένης στάσης που δεν την εγκαταλείπεις γιατί δεν αντέχεις να την 
παραδεχτείς. 

Στο Σουφλί επισκέπτομαι τη λαϊκή. Επεκτείνεται όλη κι όλη σε 200 μέτρα. Ανάμεσα στους μικροέμπορους έχει τον πάγκο 
του ένας Κινέζος γύρω στα 30. Αδυνατώ να συλλάβω το δρομολόγιο αυτού του ανθρώπου που βρέθηκε από το χωριό 
Ντόνγκατσενγκ της Κίνας να πουλά ρουχαλάκια στο Σουφλί. 

Στην Αθήνα, στο τέλος της οδού Αθηνάς εκεί που ενώνεται με την Ερμού, κείτεται καθημερινά ένα ζωντανό γλυπτό, σύγχρονης 
αισθητικής. Είναι ένας ακρωτηριασμένος άνθρωπος που ζητιανεύει, κατάχαμα. Κάθε φορά που περνώ από δίπλα τον εντοπίζω 
με την άκρη του ματιού γιατί αποφεύγω να συναντηθώ με το βλέμμα του. Κανένας δεν θα μπορούσε να εκφράσει τόσο ζωντανά 
την υπερχείλιση της κρατικής αναλγησίας, όπως την αποδίδει αυτός με το λειψό του σώμα κάτω από τον ανυπόφορο ήλιο. 
Ένα άλλο ζωντανό γλυπτό είναι μια γυναικεία φιγούρα που ζητιανεύει χαμηλά χαμηλά στη Χαρ. Τρικούπη εκεί περίπου που 
ενώνεται με την Πανεπιστημίου. Το πρόσωπό της είναι ένα σύνολο «μυών οδύνης» που λειτουργούν ακούσια, καθιστώντας 
την έτσι σε μόνιμο σπαραγμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου, σχεδόν 200 γλυπτά κοσμούν σήμερα το δημόσιο χώρο 
της πρωτεύουσας. Εγώ ανέφερα ακόμα δύο.

Οδηγώ το μηχανάκι. Στο πρώτο κάθετο στενό κόβω, ελέγχω, γκαζώνω και ταυτόχρονα φρενάρω για να μην χτυπήσω 
τον πεζό γέρο που αποφάσισε ξαφνικά να πεταχτεί στο δρόμο. Καθώς έχω σωριαστεί στην άσφαλτο σκεπασμένη από το 
μηχανάκι σκέφτομαι πως τα καλά ή κακά, τα ωφέλιμα ή τα καταστροφικά ορίζονται τελικά, ανάλογα με το είδος ζωής που 
θέλει κανείς να ζει.

zoexzoex@gmail.com
Ζωή Χαλιδιά

Σε πολλά γρι γρι της Μυτιλήνης οι ψαράδες είναι 
Αιγύπτιοι. Άλλος τρία χρόνια, άλλος σχεδόν δέκα. 
Στα ελληνικά καΐκια δουλεύουν τουλάχιστον 
65.000 Αιγύπτιοι ψαράδες. Αρκετές χιλιάδες από 
αυτούς παίρνουν σύνταξη από το ελληνικό κράτος. 
Τους ζητώ να κουβεντιάσουμε για τη δουλειά. Αυτή 
τη δουλειά την κάνεις από μεράκι ή από ανάγκη! 
Αν θες να πιούμε τσάι και να πούμε τραγούδι. Δεν 
υπάρχει όρεξη να πούμε τον πόνο μας. 

Η κάθε μία που πήρε μέρος, ο καθένας που πρόσφερε έστω και το 
ελάχιστο στο B-Fest θέλει ειδική μνεία, ωστόσο για κάτι τέτοιο δεν 
θα έφτανε μια εφημερίδα. Χωρίς την κάθε μια και τον κάθε έναν, 
festival δεν θα γινόταν...
Θα μπορούσαμε να σας ευχαριστήσουμε που τραγουδήσατε, που 
μιλήσατε, που παίξατε θέατρο, να σας ευχαριστήσουμε για κάθε 
δουλειά μικρή ή μεγάλη που κάνατε στο festival, να σας ευχαριστή-
σουμε που προσφέρατε τον οβολό σας, να σας ευχαριστήσουμε που 
συμμετείχατε, που φτιάξατε έναν κοινό τόπο λόγου και πολιτισμού. 
Όμως το B-Fest είναι όλοι εσείς. 

Ναι! Αργήσαμε, τα καταφέραμε, καθυστερήσαμε, η «Βαβυλωνία» 
όμως εγκυμονεί.
Αυτός κι αν ήταν μήνας και αν βάλεις και την καθυστέρηση...

Από πού να ξεκινήσεις;
Από τη διαδήλωση στη Σόφια;
Από τις γεμάτες αίθουσες μέχρι τις 3 το πρωί των ομιλιών του B-
Fest;
Από τα γεμάτα προαύλια των συναυλιών του B-Fest;
Από τις άδειες κάλπες; 
Από την πολύχρωμη Κλαυθμώνος του Athens Pride; 
Από τη μαυρο-ρόζ σημαία;
Από την έκθεση βαλκανικού βιβλίου;
 
Και πού να τελειώσεις;
Στις νέες σκούπες της αστυνομίας;
Στην κλειδωμένη παιδική χαρά;
Στη γρίπη δολοφόνο, που πουλάνε τα κανάλια;
Στην καταστροφή του Υμηττού;
Στην επέκταση της ΠΕΤΡΟΛΑ;

Πού να τελειώσεις; Μπορείς να γράφεις ώρες...
γι’ αυτό να περάσουμε καλύτερα στο θέμα της εγκυμοσύνης... 

Νέα site, νέα blog, νέες εκδόσεις, παραγωγές, ντοκιμαντέρ και ένα 
σωρό πράγματα ετοιμάζονται στα υπόγεια της «Βαβυλωνίας» και 
επειδή η βάση και η απαρχή της «Βαβυλωνίας» είναι το κίνημα και 
δεν μπορεί να λειτουργεί ούτε έξω, ούτε χωρίς αυτό, και επειδή τα 
αυτοοργανωμένα εγχειρήματα είναι στην πράξη και όχι στο όνομα, 
η ενεργή συμμετοχή όλων είναι αυτή που κάνει τα B-Fest και κάνει 
όλα τα εγχειρήματα πραγματικότητα. Πάρτε μολύβια, πινέλα, στυλό, 
κάμερες, κασετόφωνα και φωτογραφικές... Οπλίστε τον λόγο.

www.babylonia.gr (info@babylonia.gr)
www.babyloniafest.blogspot.com (babylonifest@gmail.com)
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Έξι μήνες μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη 
και η ελληνική κοινωνία γίνεται μάρτυρας 
μεγάλων και ταχέων ανακατατάξεων στην 
πολιτική της ταυτότητα αλλά και στη 
συγκρότησή της. Η διαρκής κρίση των 
σημερινών κοινοβουλευτικών θεσμών, 
σε συνδυασμό με ολοένα και πιο αλαζο-
νικές αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας 
(κουκουλονόμος, νέοι φόροι, ρατσιστικά 
σχέδια ενάντια σε πρόσφυγες-μετανάστες, 
νομοσχέδια εις βάρος του περιβάλλοντος 
και των ακτών) έχουν καλλιεργήσει μια 
βαθιά αγανάκτηση και εναντίωση κατά 
όσων στηρίζουν αυτό το σύστημα και όλους 
όσους φιλοδοξούν να γίνουν οι νέοι διαχει-
ριστές του. Μετά και τις ευρωεκλογές όπου 
πάνω απ’ όλα καταγράφηκε η απαξίωση 
της Ε.Ε. και των σημερινών δομών, το 
ελευθεριακό ρεύμα, όπως διαμορφώθηκε 
από το Δεκέμβρη κι έπειτα, καλείται όχι 
μόνο να δώσει απαντήσεις, αλλά και να 
γεννήσει τις δικές του νομιμοποιήσεις.

Το κοινοβουλευτικό σύστημα αποκαλύπτει σιγά-
σιγά το πού βρίσκει τα χιλιάδες ευρώ των επιχο-
ρηγήσεων των κομμάτων. Τα τελευταία, έχοντας 
ακυρώσει στην πράξη κάθε σχέδιο, πρόταγμα και 
πρόταση ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος 
θα διαχειριστεί τη χρεοκοπία του κράτους, την 
ασυδοσία των επιχειρήσεων, τους πρόσφυγες μη-
πολίτες. Η Εκκλησία, τελείως απονομιμοποιημένη 
στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, 
προσπαθεί να δικαιώσει την Ακροδεξιά μπας και 
αναστηλώσει τη χαμένη της αίγλη. Η Αστυνομία 
πιο μισητή από ποτέ. Τα σχολεία είναι το περιττό 
διάλειμμα της ζωής του μαθητή ανάμεσα στον 
ύπνο και το φροντιστηριακό κάτεργο. Τα πανε-
πιστήμια αναπαράγουν την κυρίαρχη μπούρδα, 
με τους καθηγητές να γλείφουν τις κυβερνήσεις 
και να φιλοδοξούν να γίνουν οι θεωρητικοί των 
πολιτικών «θέλω» κάθε πολιτικού που έχει βλέ-
ψεις να επικυριαρχήσει στην πολιτική ζωή, και 
με τους φοιτητές να αναγνωρίζουν τη σχολή τους 
κυνικά ως το πιθανό εισιτήριο για την ανώτερη 
κοινωνική τάξη και μόνο. Η δικαιοσύνη, έχοντας 
απολέσει κάθε ίχνος της αυτονομίας της έναντι 
του κράτους, επικυρώνει πολιτικές αποφάσεις 
και γίνεται και η ίδια στο εσωτερικό της πεδίο 
πολιτικής σύγκρουσης. 

Με το σύνθημα της οικονομικής κρίσης, μικρά και 
μεγάλα αφεντικά κόβουν και ράβουν τις εργασια-
κές σχέσεις όπως τους βολεύει. Χιλιάδες απολύσεις 
για το πρώτο εξάμηνο του ’09, με πολλαπλάσιες να 
αναμένονται από Σεπτέμβρη, διαλυμένα ωράρια, 
εθελούσιες έξοδοι, θεσμοθετημένη μαύρη εργασία 
και εργολαβίες ακόμα και στον δημόσιο τομέα, 
εταιρίες ενοικίασης εργαζομένων, απολύσεις 
συνδικαλιστών, και σε όλα αυτά η ΓΣΕΕ να 
κατεβάζει από κοινού με τον ΣΕΒ πρόταση για 

την αντιμετώπιση της κρίσης! Σχεδιαζόμενοι νέοι 
φόροι, εκμετάλλευση και ομηρεία των συμβασι-
ούχων, αύξηση των STAGE εις βάρος των θέσεων 
εργασίας και ασφαλιστικό σύστημα... καταργημένο 
για το νέο/α εργαζόμενο/η.

Η απόλυτη ειρωνεία βρίσκει τον εαυτό της στο 
λόγο και την πράξη της εξουσίας στα θέματα του 
περιβάλλοντος. Όλοι οι πολιτικοί έχουν μυριστεί 
την παρθένα αγορά της οικολογίας και τρέχουν 
να κόψουν κομμάτι από την πίτα με αναδασώσεις 
με χορηγούς επικοινωνίας, ανώδυνα συνέδρια 
και προτάσεις «πράσινης επιχειρηματικότητας» 
από τη μια, και από την άλλη να κατασκευάζουν 
φαραωνικά έργα καταστροφής όπως το φράγμα 
του Αχελώου ή η περιφερειακή οδός του Υμητ-
τού, ή να καταστρώνουν πολεοδομικά σχέδια 
«πρασίνου», κόβοντας τα μοναδικά δέντρα της 
Πατησίων, ή του πάρκου στου Ζωγράφου. Η 
κατάργηση του προστατευτικού για τα δάση άρ-
θρου 24 και η νομιμοποίηση της κερδοσκοπικής 
καταπάτησης και καταστροφής των ακτών από 
ιδιώτες είναι ό,τι πιο αλαζονικό έχει προταθεί τα 
τελευταία χρόνια.

Η έλλειψη πολιτικών ενσωμάτωσης στην Ελλάδα 
αλλά και στην Ευρώπη έχουν οδηγήσει σε έναν τε-
ράστιο αριθμό προσφύγων να είναι αναγκασμένοι 
έπειτα από χιλιάδες χιλιόμετρα πολέμου, πείνας, 
αρρώστιας και θανάτου να αγωνίζονται για να 
κερδίσουν το δικαίωμα στην ανθρωπινότητα, να 
έχουνε δηλαδή όνομα, δικαίωμα στη ζωή και στην 
ύπαρξη. Αυτή τη στιγμή κηρύσσεται επίσημα από 
σύσσωμα τα κράτη της Δημοκρατικής Ευρώπης 
ένας μέχρι σήμερα ακήρυχτος πόλεμος στους 
πρόσφυγες. Όσοι πρόσφυγες γλιτώσουν από τη 
βύθιση του πλοίου που επιβαίνουν από τους ίδιους 
τους δουλεμπόρους ή την υπηρεσία της ΕΕ για τη 
φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων (FRONTEX), 
θα στοιβαχτούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ή σε 
τάφους ή σε δρόμους, προσευχόμενοι για μια δου-
λειά που θα τους κάνει προσωρινά χρήσιμους και 
άρα θα τους εξασφαλίσει επιβίωση. Η ακροδεξιά 

τα τελευταία χρόνια αυτοπροτείνεται ως εμπρο-
σθοφυλακή σε αυτές τις πολιτικές, ενώ σε πολλές 
χώρες αποκτά κοινωνικό έρεισμα επενδύοντας 
στα σκοτεινότερα αντανακλαστικά των λαϊκών 
στρωμάτων και απενοχοποιώντας το διάχυτο 
ρατσισμό που τα διακατέχει. Η θεσμική Αριστερά, 
προσδεδεμένη στο κοινοβουλευτικό-εκλογικό 
σύστημα, χαϊδεύει τα συντηρητικά ακροατήρια, 
ενώ η εξωκοινοβουλευτική επενδύει και αυτή στον 
κοινοβουλευτισμό προσβλέποντας σε μια σανίδα 
σωτηρίας από το πολιτικό ναυάγιο.

Μέσα σε αυτήν την κατάσταση που διαμορφώ-
νεται σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ήρθαν οι εκλογές να επικυρώσουν αυτό που από 
διαφορετικές πλευρές ψιθυρίζεται αλλά κανείς 
δεν είχε χειροπιαστό επιχείρημα να το υποστη-
ρίξει: η ευρωπαϊκή έννομη τάξη έχει χάσει τη 
νομιμοποίησή της σε πολιτικό, κοινωνικό και 
φαντασιακό επίπεδο. Η αποχή στις ευρωεκλογές 
ήταν στα περισσότερα κράτη άνω του 50%, με τη 
Σλοβακία να έχει ποσοστό ψηφισάντων 18%, ενώ 
τα αντιευρωπαϊκά κόμματα, ειδικά τα ακροδεξιά, 
ανέβασαν θεαματικά τα ποσοστά τους. Οι ευρω-
παϊκές κοινωνίες αποδοκίμασαν, είτε με ψήφο 
είτε χωρίς, την πολιτική δομή που τους κυβερνά. 
Ειδικά στην Ελλάδα, πολλοί πολίτες, παράλληλα 
με την αποχή τους από την εκλογική επιβεβαίωση 
του συστήματος, βλέπουν συμπαθητικά τα αυτο-
οργανωμένα εγχειρήματα – παιδιά του Δεκέμβρη 
που συνεχίζουν το έργο τους, με αρκετούς από 
αυτούς μάλιστα να συμμετέχουν δειλά δειλά. Σε 
πολλά μέτωπα λαϊκές συνελεύσεις και καταλήψεις 
(Άνω Τούμπα, Καλαμαριά, Γαλαξίας Ν.Σμύρνης, 
Γαρδένια Ζωγράφου) διαχειρίζονται και παράγουν 
πολιτική γειτονιάς, ενώ στη χειρότερη αποτελούν 
την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση στους ντόπιους 
εκφραστές της εξουσίας. Αλλά και στην εργασία, 
με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στην Κωστα-
ντίνα Κούνεβα, υπήρξε μια άνευ προηγούμενου 
αναζωπύρωση του πρωτοβάθμιου ανεξάρτητου 
συνδικαλισμού, με συντονιστικά των 60 σωματεί-

ων να διοργανώνουν μεγάλες δυναμικές πορείες, 
να συμμετέχουν στην Πρωτομαγιά ως διακριτό 
κομμάτι του κινήματος, και σε απροστάτευτους 
εργασιακούς χώρους να ιδρύονται πρωτοβουλίες 
και νέα σωματεία με γειωμένο λόγο. Επίσης, 
σε μεγάλα κοινωνικά θέματα όπως αυτό των 
φυλακών ή της μετανάστευσης, πρωτοβουλίες 
όπως της Κοινής Δράσης Αλληλεγγύης ή του 
Νο Border Πάτρας εξέθεσαν την εξουσία, οι-
κοδόμησαν σχέσεις αλληλεγγύης με ετερόκλητα 
κοινωνικά κομμάτια και όλα αυτά μέσα σε μια 
δομημένη γειωμένη πρόταση. Τέλος, οι οικολογι-
κές πρωτοβουλίες, όπως και αυτές των δημόσιων 
χώρων, έχουν καταφέρει να εξοβελίσουν την 
εμπορευματική οικολογία και τις «Μ»ΚΟ από 
την οικολογική ατζέντα, αφού τις ξεπερνάνε κατά 
πολύ σε δράσεις και προτάσεις. 

Όλα τα παραπάνω είναι οι εικόνες μιας κινηματι-
κής αντεπίθεσης σε όλα τα μέτωπα, με κοινωνικά 
στοιχεία και ισχυρό έρεισμα νομιμοποίησης 

στην ελληνική κοινωνία. Ως προϊόντα όμως 
ενός κινήματος με κάποια χρόνια ιστορίας και 
αντιθέσεων στην πλάτη του, όλα τα παραπάνω 
εγχειρήματα κουβαλάνε δυο μεγάλες διαπιστω-
μένες αδυναμίες.

Η πρώτη είναι ο φόβος του καπελώματος, απόρροια 
της σταλινικής ηγεμονίας στο κίνημα της Μεταπο-
λίτευσης, που γεννάει συντηρητικές συμπεριφορές. 
Για παράδειγμα , αντί οι συνελεύσεις να καλούν 
ομιλητές και να καλλιεργούν επαφές από όλο το 
φάσμα του κινήματος, συμφωνούν να μην καλούν 
κανένα και να μην πηγαίνουν σε κανένα!

Η άλλη αδυναμία είναι η μάλλον ψυχολογική 
άρνηση να επεξεργαστούμε θέσεις μαζί με το 
κοινωνικό κομμάτι στο οποίο απευθυνόμαστε 
(γειτονιά, εργασιακό χώρο κ.λπ.), εφησυχασμένοι 
στην καταγγελία του συντηρητικού κόσμου και σε 
βαρύγδουπες ιδεολογικές αναλύσεις. Η αλήθεια 
όμως είναι ότι και ο ίδιος ο κόσμος του κινήμα-
τος στρέφει την προσοχή του σε εγχειρήματα 
ανταλλαγής και ζύμωσης απόψεων, και ειδικά σε 
αυτά που φιλοδοξούν να καταλήξουν σε αντιπρο-
τάσεις – εισιτήρια κοινωνικής νομιμοποίησης και 
αυτοθέσμισης. Μια βόλτα από το φεστιβάλ της 
Βαβυλωνίας έπειθε και τον πιο απαισιόδοξο ότι 
ο κόσμος δεν περιμένει τη σύγκρουση γραμμών 
αλλά τη σύνθεση προτάσεων, δεν θέλει ιδεολογική 
αντιπαράθεση αλλά αντιπαράθεση με το υπάρχον, 
με αλληλεγγύη και πολιτική συγκρότηση.

Η κοινωνία έχει στρέψει το βλέμμα της στο αντι-
εξουσιαστικό κίνημα και το λόγο του. Έχει έρθει 
ο καιρός για αυτό να εκφράσει σε κάθε αμφιθέ-
ατρο, γειτονιά και χώρο το λόγο που τόσο πολύ 
θάφτηκε κάτω από τα αδιέξοδα του παρελθόντος 
και τα ιδεολογικά βαρίδια. Ο Δεκέμβρης άνοιξε 
τη δυνατότητα μιας αντιπαράθεσης εκ θεμελίων 
με το υπάρχον, με ενότητα στη δράση. Ας την 
κάνουμε πραγματικότητα!

Σπύρος Τζουανόπουλος

Η ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
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Άλλη μία φιέστα της «δημοκρατίας» έφτασε στο τέλος της 

κι όλοι προσπαθούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους 

ή να «αποκρυπτογραφήσουν» τα κρυμμένα μηνύματα. 

Μέσα από ένα πρίσμα ειρωνείας και μισαλλοδοξίας, οι 

μηχανισμοί εξουσίας προσπαθούν να μετασχηματίσουν 

στρατηγικές και επιλογές, αδυνατώντας (ή αρνούμενοι) 

να δουν την πραγματικότητα. Οι εκλογές αναμφισβήτητα 

κατέδειξαν με τον πιο εμφανή τρόπο την κρίση αξιών 

και σημασιών, ενώ είναι πλέον φανερό ότι το καθεστώς 

δεν μπορεί να νομιμοποιήσει κοινωνικά τα θεμέλια 

εγκυρότητάς του.

Τα μηνύματα της εξέγερσης του Δεκέμβρη μάλλον δεν 

έγιναν κατανοητά από πολλούς σχηματισμούς και πολιτικές 

τάσεις. Όχι μόνο δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν την ουσία 

της εξέγερσης, αλλά προσπάθησαν με ένα χυδαίο και αφελή 

τρόπο να «εκπροσωπήσουν» αυτό το κίνημα. Η προσπάθεια 

που έκαναν οι δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς 

(ΑΝΤΑΡΣΥΑ) για τη δημιουργία ενός πόλου που θα μπορέσει 

να εκφράσει τον αναδυόμενο ριζοσπαστισμό της εξέγερσης 

αλλά και τη διάχυτη κοινωνική δυσαρέσκεια απέτυχε 

παταγωδώς. Βέβαια, παρ’ όλες τις φανφάρες, η προσπάθεια 

αυτής της συσπείρωσης δεν έγινε πάνω σε μια κινηματική 

βάση αλληλεπίδρασης αλλά στο πλαίσιο της συμμετοχής 

στις εκλογικές διαδικασίες μέσω μιας παραδοσιακής και 

ξεπερασμένης φρασεολογίας. Ο Δεκέμβρης όμως έβαλε την 

οριστική ταφόπλακα στο παραδοσιακό, αναδεικνύοντας νέα 

υποκείμενα και ψηλαφώντας ένα διαφορετικό ριζοσπαστικό 

λόγο κοινωνικής απεύθυνσης. Τα καλέσματα για κομμουνισμό 

μόνο γέλια μπορούν να προκαλέσουν.

Από την άλλη, ο αχταρμάς που ακούει στο όνομα ΣΥΡΙΖΑ, 

παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειές του έως και το τέλος 

να οικειοποιηθεί το Δεκέμβρη, τόσο κινηματικά όσο και 

πολιτικά, διαψεύστηκε πλήρως. Κι αυτό ήταν απόλυτα φυσικό 

μιας και τίποτα δεν τον συνέδεε με τα Δεκεμβριανά και τις 

σημασίες που αναδύθηκαν. Εξάλλου, η πολιτική των ίσων 

αποστάσεων δεν μπορεί ποτέ να είναι κερδοφόρα, ειδικά 

όταν θα πρέπει να δίνεις τα διαπιστευτήριά σου στους 

κοινοβουλευτικούς σου εταίρους. Επιπλέον, η τακτική της 

ταύτισης και ενσωμάτωσης με πολιτικές, κινηματικές και 

κοινωνικές διεργασίες στις οποίες λάμπεις δια της απουσίας 

σου, δεν μπορεί να λειτουργήσει αποπροσανατολιστικά στην 

αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο (βλέπε φυλακές, ενέργεια, 

πόλη κ.τ.λ.). Έχουν γνώση πλέον οι φύλακες.

Σε αυτές τις εκλογές πολύ απασχόλησε το μεγάλο ποσοστό 

της αποχής. Είναι δύσκολη η υπαγωγή της αποχής σε 

συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Αναμφισβήτητα 

όμως καταδεικνύει την κρίση των κυρίαρχων θεσμών, την 

απαξίωση και τη μη αποδοχή του πολιτικού συστήματος 

των εκλογών από τη μεριά του κοινωνικού συνόλου. Κι 

ο Δεκέμβρης έπαιξε το ρόλο του σε αυτή την κατεύθυνση 

και επιλογή. Παρόλο που η αποχή δεν μπορεί να ορίσει 

μια συγκεκριμένη πολιτική διέξοδο, εντούτοις αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης και ριζοσπαστικοποίησης 

των κοινωνικών κινημάτων.

Είναι πλέον κοινός τόπος ότι οι μηχανισμοί εκπροσώπησης και 

ενσωμάτωσης δεν μπορούν να εκφράσουν κοινωνικά σύνολα 

ενώ οι υποσχέσεις των -ισμών για τη γη της επαγγελίας 

είτε έπεσαν στο κενό είτε οδήγησαν σε βαρβαρότητα. Οι 

πραγματικές πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές δεν μπορούν 

να γίνουν στα γραφεία των κομματικών επιτελείων και 

στις κάλπες αλλά μόνο μέσα από τα κοινωνικά κινήματα 

ρήξης. Κι αυτό μας κατέδειξε η εξέγερση του Δεκέμβρη. 

Την άμεση δημοκρατία, τη συμμετοχή και την πολιτική 

διαβούλευση ενάντια στην εκπροσώπηση, την ανάθεση 

και τη διαμεσολάβηση. Σήμερα που οι υποσχέσεις του 

καπιταλισμού για κοινωνική ευημερία, ασφάλεια και 

δικαιοσύνη καταρρέουν μαζί με τα παρωχημένα ευχολόγια 

για κοινωνικό κράτος, καμία συστημική λύση δεν μπορεί να 

δώσει απαντήσεις. Αντίθετα, οι απαντήσεις βρίσκονται και 

συνθέτονται στα κινήματα τύπου Δεκέμβρη. Στα κινήματα 

τα οποία αμφισβητούν το σύνολο των παραγόμενων σχέσεων 

κυριαρχίας και επιβολής. Όλα τα υπόλοιπα απλά θα στοχεύουν 

στο δέντρο και θα χάνουν το δάσος... 

Νίκος Κατσιαούνης

Ο Δεκέμβρης δεν 
χώρεσε στις κάλπες

Αχ Ευρώπη...
Ακολουθώντας μια πορεία αντιστρόφως ανάλογη με τους 
Αμερικανούς και χωρίς έναν Μπαράκ Ομπάμα να τους πορώσει, 
οι Ευρωπαίοι πολίτες απείχαν μαζικά από τη διαδικασία της 
εκλογής εκπροσώπων τους στο Κοινοβούλιο. 

Τώρα, εδώ που τα λέμε δεν ήταν και για να πέφτεις από τα 
σύννεφα το γεγονός. Από τις πρώτες ευρωεκλογές του 1979 έως 
αυτές τις τελευταίες, όλο και λιγότεροι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι 
βρίσκουν το δρόμο για τις κάλπες. Η συμμετοχή κατά μέσο 
όρο σε όλες της χώρες μέλη της ΕΕ ήταν λίγο μεγαλύτερη 
από 60% το 1979, έφθασε στο 46% το 2004, για να πέσει στο 
ιστορικό 43% το 2009. 

Και αν εμείς εδώ στην Ελλάδα, με ένα αξιοπρεπές 53% 
συμμετοχής, τ’ ακούσαμε από τον κ. Πάγκαλο που μας 
απαγόρευσε να τον ψηφίσουμε στο μέλλον, τι θα ’πρεπε να 
κάνουν στους Πορτογάλους που μόλις το 39% άσκησε το 
εκλογικό του δικαίωμα, στους Βούλγαρους και τους Ούγγρους 
περίπου 35%, τους Τσέχους 26%, τους Σλοβένους 25%, τους 
Σλοβάκους λιγότερο από 20%; 

Η αποχή ήταν εξίσου μεγάλη και ενδιαφέρουσα στη Βρετανία 
που έφθασε το 65,2%, στη Γαλλία το 59,5%, στην Πολωνία 
το 72,6%, αφήνοντας με την απορία τούς πολιτικούς να 
προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο και να ισχυρίζονται 
κουνώντας συγκαταβατικά το κεφάλι ότι πήραν το μήνυμα, 
το σταλμένο από καιρό. 

Τι ψήφισαν τώρα, όσοι τέλος πάντων ψήφισαν. Με εξαίρεση 
εμάς εδώ που πάντα κάνουμε τη διαφορά, η υπόλοιπη 
Ευρώπη στράφηκε δεξιά (μη μου αρχίσετε τώρα τι είναι 
δεξιά τι αριστερά, γιατί θα στενοχωρηθούμε και δεν το θέλω). 
Νεοφιλελεύθερη πολιτική ακολουθήθηκε παντού. Σου λέει και 
ο έρμος ο πολίτης που πάει να ψηφίσει, γιατί τους σοσιαλιστές 
και όχι τους αυθεντικούς νεοφιλελεύθερους; Κι έτσι καμιά 
τύχη για τους απόγονους του Μπλερ στη Βρετανία, ο Σίλβιο 
παρά τα σκάνδαλα και τη ντόλτσε βίτα, έχοντας πλάι του τους 
μεταφασίστες του Φίνι, επικράτησε στην Ιταλία, ο κ. Σαρκοζί 
της Καρλά, με την, δεν θα το έλεγα και πολύ φιλόξενη, πολιτική 
του απέναντι στους μετανάστες, προηγήθη στη Γαλλία. Τώρα, 
οι συνειδητοποιημένοι πολίτες που πήγαν στις κάλπες τις μέρες 
των εκλογών, όπου δεν ενσωματώθηκαν από δεξιά κόμματα 
σκληρές ξενόφοβες πολιτικές, οδηγήθηκαν ακόμα πιο ακραία. 
Οι μετανάστες, το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της Ευρώπης 
και οι ακροδεξιοί έχουν την τιμητική τους. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα η Ολλανδία, αλλά και η Ουγγαρία και οι Βαλτικές 
Χώρες. Τους ψηφοφόρους της παλιάς Ευρώπης φαίνεται 
επίσης να τους απασχολεί το περιβάλλον, με τους Πράσινους 
να επικρατούν. Κάτι που δεν άγγιξε καθόλου τις ανατολικές 
χώρες. Εκεί οι οικολόγοι είναι ανύπαρκτοι. 

Στο Ευρωκοινοβούλιο αυτή τη φορά μπήκαν πολλοί 
περισσότεροι βουλευτές που δεν ήταν ενταγμένοι σε κάποιους 
σχηματισμούς, για την ακρίβεια 93 από 30 στις περασμένες 
εκλογές. Ένα σχήμα ετερόκλητο που περιλαμβάνει Ιταλούς 
της Λίγκας, ευρωσκεπτικιστές της Βρετανίας και της Τσεχίας, 
Ρώσους των Βαλτικών χωρών, μουσουλμάνους της Βουλγαρίας 
κ.λπ. μέχρι τους Σουηδούς πειρατές, που ζητούν ελεύθερη 
διακίνηση ιδεών και αρχείων στο Διαδίκτυο. 

Κλείνοντας θα ’θελα να ευχηθώ και εγώ ως Ελληνίδα πολίτρια 
(μην το διορθώσετε), να πήραν το μήνυμα και να μη διανοηθούν 
να κάνουν ξανά εκλογές πάνω σε τριήμερο...

Μ.Μ.
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Άθλιες και απαράδεχτες συνεχίζουν να 
παραμένουν οι συνθήκες διαβίωσης σε 
όλες τις φυλακές της χώρας. Σύμφωνα 

με κρατούμενους εξετάζεται το ενδεχόμενο νέας 
πανελλαδικής κινητοποίησης, ενώ σε δηλώσεις του 
ο Γ.Γ. του υπουργείου Δικαιοσύνης Ανδρεουλάκος, 
εκτοξεύει απειλές αν προχωρήσουν σε απεργία 
πείνας. Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης και του 
υπουργείου Δικαιοσύνης που τέθηκαν σε εφαρ-
μογή εντείνουν την υπάρχουσα «σωφρονιστική» 
κατασταλτική της πολιτική, που εκδηλώνεται 
με σωφρονιστική τρομοκρατία των ανθρωποφυ-
λάκων σε κρατούμενους, εξευτελισμούς, διώξεις, 
τραμπουκισμούς, ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια 
(ψυχολογικά, σωματικά) και περίεργες «αυτο-
κτονίες»-δολοφονίες. Ο περίεργος θάνατος του 
34χρονου κρατούμενου Λούσι Ισμέτ, αλβανι-
κής καταγωγής, που βρέθηκε απαγχονισμένος 
στην τουαλέτα του κελιού του, στις φυλακές του 
Μαλανδρίνου, προστίθεται στον μακρύ κατάλογο 
άλλων περίεργων ατυχημάτων-δολοφονιών. Είναι 
το αποτέλεσμα του βίαιου χαρακτήρα των φυλα-
κών και της απαξίωσης των κρατουμένων, καθώς 
φέρεται να αντέδρασε στις πειθαρχικές ποινές που 
του επιβάλλονταν και στην απαγόρευση άδειας και 
επισκεπτηρίου από το 2001!! 

Συνολικά οι κρατούμενοι ζουν το ζόφο της κρατικής 
πολιτικής που τους εκμηδενίζει την προσωπικότητα 
και τους αποστερεί το δικαίωμα ακόμα και της ίδιας 
τους της ύπαρξης. Παρά ταύτα, συντονισμένα οι 
διευθυντές των φυλακών σκληραίνουν τη στάση 
τους απέναντί τους, δίνοντας υπερεξουσίες στους 
ανθρωποφύλακες. Θύμα των τελευταίων και η 
20χρονη τσιγγάνα Χριστίνα Κυριμοπούλου, που 
ενώ θα έπρεπε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες 
αποφυλάκισής της, μετά τη θετική απόφαση του 
δικαστηρίου για τη συγχώνευση των ποινών της, 
οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και έγινε 
βίαιη προσπάθεια να υποβληθεί σε κολπική εξέ-
ταση. Μετά την άρνησή της να την υποστεί, οι 
ανθρωποφύλακες την οδήγησαν στην απομόνωση, 

παρότι είναι βεβαρημένη η ψυχολογία της. 

Γεγονός είναι ότι οι μεσαιωνικές συνθήκες 
διαβίωσης των κρατουμένων, οι πολλαπλές 
πειθαρχικές ποινές που τους επιβάλλονται, η 
περιστολή των αδειών που δικαιούνται και η 
εγκληματική συμπεριφορά των ανθρωποφυ-
λάκων τους οδηγούν σε ξεσπάσματα απελπισίας, 
ψυχολογικής επιβάρυνσης και περιθωριοποίησης, 
για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι 
κυβέρνηση, υπουργείο, Διοικήσεις φυλακών. 
Υπεύθυνοι για τους θανάτους κρατουμένων που 
έχουν αυξηθεί. Είναι ενδεικτικό ότι τα τελευταία 
χρόνια ένας κρατούμενος την εβδομάδα βρίσκε-
ται νεκρός, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 
υπουργείου –που ενίοτε αποκρύπτονται– για το έτος 
2007, που έφερε στη δημοσιότητα ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικά, σε 
σύνολο 11.120 κρατουμένων καταγράφηκαν 52 
θάνατοι, ενώ από το 1998 έως το 2007 έχουν 
βεβαιωθεί συνολικά 377 θάνατοι μέσα στις φυ-
λακές, κυρίως από χρήση ναρκωτικών ουσιών 
ή στερητικά σύνδρομα, από παθολογικά αίτια ή 
άλλες αιτίες, καθώς επίσης και 28 αυτοκτονίες. 
Τα «αδιάσειστα στοιχεία» των ιατροδικαστικών 
εκθέσεων δεν μπορούν να αποκρύψουν τις τερά-

στιες ευθύνες των ιθυνόντων που στοιβάζουν στις 
φυλακές τοξικομανείς και με επιχειρήσεις-σκούπα 
μετανάστες και στην προσπάθειά τους να τους 
ελέγξουν καλύτερα μετατρέπουν τμήματά τους σε 
κερδοφόρα βαποράκια υπό την υψηλή προστασία 
των ανθρωποφυλάκων. 

Γίνεται φανερό ότι ο κατ’ ευφημισμό σωφρο-
νισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα από τα 
πολλά αποκρουστικά πρόσωπα της ίδιας της 
εξουσίας, που στηρίζεται στην καταστολή των 
κρατουμένων και στην απαξίωσή τους. Και γι’ 
αυτό χρειάζεται να αποβληθούν από όλους και τα 
τελευταία προσχήματα για την ανάληψη δράσης 
για ανθρώπους, που εκτός από την ελευθερία τους 
και τα δικαιώματά τους, χάνουν και τη ζωή τους. 
Τουλάχιστον μην τους ξεχνάμε και μην τους αφή-
νουμε μόνους να αντιμετωπίσουν το αδηφάγο τέρας 
της σωφρονιστικής αυθαιρεσίας και εξουσίας. Ας 
αναδείξουμε τους αγώνες τους συνδέοντάς τους 
με τους καθημερινούς κοινωνικούς αγώνες. Ως 
ένα σημαντικό βήμα έμπρακτης αλληλεγγύης 
και συμπαράστασης και κοινής αντίστασης και 
δράσης μέσα και έξω από τις φυλακές. 

Θοδωρής Θεοδωρόπουλος

Της φυλακής... Άθλιες συνθήκες κράτησης, πειθαρχικά και περίεργοι 
θάνατοι κρατουμένων είναι η ουσία της «σωφρονι-
στικής» πολιτικής

« Τα σκάνδαλα είναι η αθέατη όψη της 
καθημερινότητας της κυριαρχίας»

Από προκήρυξη αναρχικών

Το σκάνδαλο της Siemens δεν χαρακτηρίζεται τυχαία ως το 
μεγαλύτερο της δεκαετίας. Οι διάφορες όψεις του αναδεικνύουν 
μεγάλο μέρος του de facto τρόπου που διαπλέκεται η πολιτική με 
τις μπίζνες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το πώς βγαίνουν οι 
αποφάσεις για τις «αγορές του αιώνα», για το πώς ο κρατικοδίαιτος 
συνδικαλισμός και η εξωτερική πολιτική πάνε χέρι-χέρι, πώς οι 
φιλίες του πανεπιστημίου εξελίσσονται σε λόμπι που καθορίζουν 
εξελίξεις, και τελικά τα έτη φωτός που απέχουν οι πολίτες από τις 
αποφάσεις που αφορούν τις ζωές τους.

«Ο όρος “λάδωμα” δεν χρησιμοποιούνταν ποτέ 
στη Siemens. Θα προτιμούσα τον όρο “χρήσιμες 
δαπάνες”»

Heinz Keil von Sagemann, διευθυντής Αρχείου Προμηθειών 
Siemens Γερμανίας

Το γεγονός απλό. Η Siemens, όπως και κάθε άλλη μεγάλη πολυεθνική 
που κάνει πολιτική, στην προσπάθειά της να μονοπωλήσει τις αγορές 
και να κινήσει νήματα, χρηματοδοτεί πολιτικούς παράγοντες με 
χρήμα που προέρχεται από ένα μυστηριώδες «μαύρο» ταμείο, ώστε 
να μένουν οι πληρωτές και οι παραλήπτες στην ανωνυμία. Το περσινό 
καλοκαίρι, με αφορμή ένα φορολογικό σκάνδαλο στη Γερμανία, 

αποκαλύπτονται μετακινήσεις τεράστιων ποσών σε διάφορες χώρες, 
και κατά μεγάλο μέρος στην Ελλάδα, την περίοδο των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Μετά από έρευνα της Εισαγγελίας Μονάχου, κατονομάζονται 
τα πρώτα ελληνικά ονόματα που εμπλέκονται στις συναλλαγές: 
Μιχάλης Χριστοφοράκος, μεγαλοστέλεχος της Siemens Ελλάδας και 
«κούριερ» προμηθειών, και Θεόδωρος Τσουκάτος, ο λεγόμενος και 
στρατηγός του ΠΑΣΟΚ, και ο ισχυρότερος παράγοντας του κόμματος 
επί Σημίτη. Στην αγωνία του πολιτικού και μιντιακού συστήματος 
να βρει γρήγορα εξιλαστήριο θύμα πάνω του ο Τσουκάτος τραβάει 
την κουρτίνα: «Τα χρήματα τα έλαβα ως ταμίας του κόμματος και τα 
κατέθεσα στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ!». Χιονοστιβάδα αποκαλύψεων 
ακολουθεί. Απλήρωτοι λογαριασμοί «Siemens» στο γραφείο της 
Ντόρας Μπακογιάννη, αλλεπάλληλες συσκέψεις και επικοινωνίες 
μεταξύ των εμπλεκόμενων στελεχών και των πολιτικών γραφείων, 
ένοχη σιωπή του ΚΚΕ. Οι έρευνες της εισαγγελίας Αθηνών οδηγούν 
τον Χριστοφοράκο σε φυγή στη Γερμανία, άλλα δύο στελέχη 
προφυλακίζονται προληπτικά ενώ άλλο ένα εμπλεκόμενο στέλεχος, ο 
Χρίστος Καράβελας, «κούριερ» χρημάτων και πρώην συνδικαλιστής, 
αρχικά διαφεύγει στην Ουρουγουάη, κι αργότερα στο Μόναχο. Οι 
αρχές συλλαμβάνουν τις κόρες του και τη γυναίκα του, ασκώντας 
με «χωροφυλακίστικη» λογική πίεση για να γυρίσει στην Ελλάδα 
και να δικαστεί. Γίνεται ξεκάθαρο πια ότι η σχετική αυτονομία 
που απολάμβανε η αστική δικαιοσύνη ως άλλος ένας σχηματισμός 
ελίτ έναντι της πολιτικής και των επιχειρήσεων είναι μετά και το 
παλαιότερο σκάνδαλο του παραδικαστικού παρελθόν. Ενδεικτικά, 
με την εμπλοκή του σημερινού ανακριτή Ζαγοριανού στην υπόθεση, 
ανασύρθηκε παράλληλα και πειθαρχικός έλεγχος εις βάρος του για 

χειρισμούς του σε παλαιότερη υπόθεση!

«Η διαφθορά περπατάει στο τεντωμένο σχοινί που 
συνδέει δυο αντίθετα συμφέροντα»

Εκκλησιαστής

Η χρηματοδότηση των κομμάτων, η διαπλοκή Δικαιοσύνης–πολιτικής, 
ο καθορισμός της πολιτικής τής ΕΕ από τις μεγάλες πολυεθνικές, οι 
περιουσίες που κάνουν τα μεγάλα στελέχη επιχειρώντας το καθένα το 
δικό του «κόλπο γκρόσο», το απίστευτου όγκου ξέπλυμα χρήματος 
στις δημόσιες προμήθειες υλικού και οι θεσμοθετημένες μίζες που 
ακούνε στο όνομα «αντισταθμιστικά οφέλη», στο σκάνδαλο Siemens 
εξιστορούνται ιδανικά στις σελίδες των εφημερίδων που εξιστορούν το 
θέμα, μαχόμενες να αναδείξουν την αλήθεια και να καταπολεμήσουν 
τη «διαπλοκή». Όμως και το ίδιο το «σκάνδαλο» είναι ένας μηχανισμός 
προστατευτικός της διαφθοράς, που εξασφαλίζει την συνέχισή της. 
Τα μέσα ενορχηστρωμένα σκηνοθετούν ένα σήριαλ με ένα κοινό 
τέλος, την ΚΑΘΑΡΣΗ. Εξιλαστήρια θύματα, άσφαιρες βολές μεταξύ 
των κομμάτων, κουτσομπολιό στα καφενεία, και επίλογος. Την 
περίοδο βέβαια αυτή είναι τόσα τα σκάνδαλα και τόση η αγανάκτηση, 
που το υπάρχον σύστημα δεν πείθει ούτε καν για τη βιωσιμότητά 
του. Οι ελίτ προσπαθούσαν πάντα να αποδείξουν ότι είναι ηθικές, 
δημοκρατικές και δίκαιες, και τα κατάφεραν. Κανείς όμως πια δεν 
πιστεύει στην ηθική (της αγοράς), την (αστική) δημοκρατία και το 
δίκαιο (των φυλακών). 

Σπύρος Τζουανόπουλος

«ΑΘΩΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑ ΚΛΕΨΕΙ»
Δον Κορλεόνε
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Χίλιες μικρές ιστορί-

ες ή τη μια “ορθή” 

θεωρία έχει ανάγκη το 

κίνημα; Το σίγουρο εί-

ναι πως όσες φορές βα-

σίστηκε στο ορθό, στο 

μονόδρομο, στη μονα-

δική αλήθεια, στην επι-

στημονική αλήθεια, στην 

ιστορική αλήθεια η ήττα 

του ήταν μεγάλη ή τα 

γκούλαγκ του γεμάτα. 

Για να γραφτούν όμως 

Χίλιες και μια ιστορίες 

πρέπει να οπλιστεί ο δι-

άλογος, ο ουσιαστικός, ο δημόσιος, αυτός που βάζει 

νέα ζητήματα και αναζητά νέους δρόμους.

Ο μόνος τρόπος για μια ουσιαστική ανάπτυξη του λόγου 

είναι το να μπαίνουν στη δημόσια σφαίρα απόψεις, 

θέσεις και θεωρίες τις οποίες το κίνημα θα περάσει από 

τα φίλτρα του. Δυστυχώς, τόσο η ορθότητα όσο και η 

κινηματική αξία των θεωριών θα επιβεβαιωθούν ή όχι 

αφού χρησιμοποιηθούν ή απομακρυνθούν από το κίνημα, 

και για αυτό καμιά συνταγή από τα πριν δεν φτάνει.

Το κίνημα, αν θέλει να περάσει από την εφηβική του 

ηλικία στην ενηλικίωση, θα πρέπει να ξεπεράσει την 

ευκολία της ιδεολογίας που μπορεί να τελειώσει τον 

κάθε διάλογο πριν ξεκινήσει και θα πρέπει να μπει στη 

διαδικασία της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και του 

πολιτικού background του κάθε ατόμου που συμμετέχει 

σ’ αυτό. Το να μπαίνουν λοιπόν νέες ιδέες συνεχώς στο 

κίνημα –το οποίο φυσικά και έχει την δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί τα φίλτρα του και την εμπειρία να δοκι-

μάζει, να αφομοιώνει ή να απορρίπτει συνεχώς θεωρίες 

ή στοιχεία θεωριών και ιδεών– δεν είναι απλά θεμιτό, 

είναι απαραίτητο εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε μια 

απελευθερωτική πορεία. 

Η αντιεξουσιαστική σκέψη δεν πρόκειται να αναπτυχθεί 

ποτέ μέσα από τη σύσταση και λειτουργία εφηβικών 

fun-club. Η παραγωγή πολιτικών θέσεων και προτάσεων 

του κινήματος δεν είναι δυνατόν να χτιστεί πάνω στο 

δόγμα της μοναδικότητας του θεού, δηλαδή τη μία και 

μοναδική αλήθεια. Στο κάτω κάτω ο θάνατος του θεού 

και άρα του μοναδικού δεν είναι παρά το μεγαλύτερο 

επίτευγμα του κινήματος 

στο δρόμο προς την ελευ-

θερία. 

Το συμπτώματα της “επο-

χής της ασημαντότητας” 

εντός του κινήματος δεν 

είναι  παρά το τέλος 

του διαλόγου, δηλαδή 

ο ολοκληρωτισμός της 

ιδεολογίας της μίας και 

μοναδικής αλήθειας που 

οι επί της γης απόστολοι 

έχουν αναλάβει να δια-

δώσουν.

 

Καταλαβαίνουμε φυσικά από τα προηγούμενα τη 

θέση μας για τις αυθεντίες, ωστόσο η συστηματική 

ενασχόληση κάποιου με συγκεκριμένο θέμα του δίνει 

ουσιαστικά τη δυνατότητα να είναι και πιο ενδελεχής 

αλλά και πιο ουσιαστικός σε αυτό.  Αυτή η γνώση λοι-

πόν που είναι κτήμα του πρέπει κατά κάποιο τρόπο να 

διαχυθεί στο κίνημα, να μιλήσει για τις σκέψεις πίσω 

από τις ιδέες του και εν πάση περιπτώσει να προσπα-

θήσει να μιλήσει για τη λογική και φιλοσοφία που τον 

οδήγησαν στα συμπεράσματά του. Αυτό όμως τελικά 

δεν είναι και η πολιτική: η δημόσια έκθεση αυτών των 

πραγμάτων. Η κρίση και η επιλογή είναι το δεύτερο 

βήμα, και αυτό το βήμα μπορεί να έχει νόημα όταν η 

κριτική δεν γίνεται στο πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται 

κάποιος στην ιδεολογική γραμμή μας αλλά στην ίδια 

την ουσία των θέσεων.

Τελειώνοντας, το ίδιο το κίνημα, αν στο εσωτερικό 

του δεν υπήρχαν διαφορετικές οπτικές απόψεις και 

ερμηνείες αν ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΧΙΛΙΕΣ 

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, θα ήταν καταδικασμένο σ’ ένα 

βέβαιο θάνατο όπως και όλα τα ολοκληρωτικά συστή-

ματα σκέψης. Αν κάποτε μία γενική θέση για τη Γη της 

Επαγγελίας ήταν αρκετή για να “παράξει” μία λύση 

για όλα τα προβλήματα, να πάμε σε αυτό τον τόπο, 

σήμερα ίσως είναι η στιγμή να αναπτύξουμε πολιτικό 

λόγο πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα παράγοντας έτσι 

μια πρώτη εικόνα από το μέλλον η οποία με την σειρά 

της θα παράξει νέους ανθρωπολογικούς τύπους για να 

προχωρήσουν το μεγάλο project.

Νάνος Βαγγέλης

Το μεγάλο Project
Διάλογος στο κίνημα

Ο ολοκληρωτισμός του “ορθού” και χίλιες μικρές ιστορίες

ΕΝΑ ΜΕΙΖΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Οι φυλακισμένοι του Δεκέμβρη

Η κυβέρνηση πέρασε ένα Δεκέμβρη υιοθετώντας τη τακτική της 
στρουθοκαμήλου. Έβαλε δηλαδή το κεφάλι της μέσα στην άμμο και 

περίμενε να περάσουν τα γεγονότα. Όταν έβγαλε το κεφάλι της από την 
άμμο το τίναξε για λίγο να φύγει η άμμος και το άφησε να περιπλανιέται 
στον αέρα, στον ήλιο, απολαμβάνοντας ό,τι μπορεί να απολαύσει κάθε 
ζωντανό επί της γης. Είχε όμως τη δυνατότητα να κάνει κάτι άλλο; Να 
αναλύσει ας πούμε τα αίτια του γενικευμένου ξεσηκωμού των μαθητών 
και των επιθέσεων στα αστυνομικά τμήματα που έκαναν 14χρονα και 
15χρονα παιδιά; Και αν στην Αθήνα τα πράγμα εξηγούνται με τη βολική 
και ελαφρά διαπίστωση των αποστασιοποιημένων γονέων, στα Γρεβενά 
ποια η εξήγηση; Μήπως μπορούσε η κυβέρνηση να σκεφτεί το ζήτημα 
συνολικά της κυρίαρχης εκπαιδευτικής θέσμισης; Για να μη μιλήσουμε 
για πιο σημαντικά πράγματα που έγιναν το Δεκέμβρη και που έχουν 
να κάνουν με το σύνολο των θεσμίσεων της κοινωνικής οργάνωσης. 
Όταν έχεις το κεφάλι σου μέσα στην άμμο τίποτα δεν μπορείς να δεις, 
να ακούσεις, να σκεφτείς, να πράξεις. Να απευθυνθούμε λοιπόν σε μια 
κυβέρνηση που είναι αλλού; Έχει νόημα; Η απάντηση είναι ότι δεν έχει 
κανένα νόημα.

Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις 
εάν δεν επιλυθεί ή δεν αποσαφηνιστεί. Είναι μια μίνιμουμ εκκρεμότητα 
του Δεκέμβρη: οι φυλακισμένοι και οι κατηγορούμενοι. Είναι για μας 
μείζον πολιτικό πρόβλημα που αναφέρεται στην αξιοπρέπεια όσων με 
τον άλφα ή βήτα τρόπο συμμετείχαν στα Δεκεμβριανά. Η δικαστική 
εξουσία τον Δεκέμβρη ανέλαβε λειτουργίες εκτελεστικής εξουσίας. 
Αντιμετωπίζοντας ως “εσωτερικό εχθρό” τους Δεκεμβριστές δημιούργησε 
το καινούριο φαντασιακό του εσωτερικού εχθρού στο κεφάλι όλων των 
δικαστών, αστυνομικών και κρατικών παραγόντων που βρίσκονται στις 
αποφάσεις της κυρίαρχης ελίτ. Ο εσωτερικός εχθρός συγκροτείται με 
βάση τα εξής χαρακτηριστικά: μανία καταστροφής και ολέθρου, τυφλό 
μίσος, καταστροφή κρατικών περιουσιών, τάσης ανθρωποκτονιών, όχι 
ιδεολογικά αλλά ταπεινά κίνητρα.

Το σύνθημα δόθηκε στη Λάρισα όπου 17 κατηγορούμενοι με τον τρο-
μονόμο, στην πλειοψηφία τους μαθητές, προφυλακίστηκαν και απο-
φυλακίστηκαν μεν, οι κατηγορίες όμως μένουν. Έξι από τους τριάντα 
Έλληνες παραμένουν φυλακισμένοι με το φαντασιακό του εσωτερικού 
εχθρού με κατηγορητήρια αντίστοιχα του εσωτερικού εχθρού και δεν 
προβλέπεται η αποφυλάκισή τους. Πέντε μήνες αργότερα ανοίγει στην 
Ξάνθη νέο κεφάλαιο για το Δεκέμβρη κατηγορώντας συγκεκριμένους 
φοιτητές, μέλη των φοιτητικών τους συλλόγων με κακουργηματικές 
πράξεις αντιστοίχων κατηγοριών του εσωτερικού εχθρού απειλώντας 
με νέες προφυλακίσεις. Εκτός των άλλων, η τύχη 35 περίπου μετανα-
στών που βρίσκονταν προφυλακισμένοι (και αυτοί για τα Δεκεμβριανά) 
αγνοείται και ο κίνδυνος να έχουν απελαθεί κάποιοι είναι υπαρκτός. Εν 
κατακλείδι, έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση που δεν ακούει, δεν 
αντιλαμβάνεται. Η ορθολογικοποίηση της αλληλεγγύης με σαφή αιχμή 
τη δικαστική εξουσία (όσον αφορά τους φυλακισμένους του Δεκέμβρη) 
επικεντρώνεται στην αποδιοργάνωση όλων των προσχημάτων προφυ-
λάκισης, αποφεύγοντας γενικόλογες διατυπώσεις και πρακτικές. Στην 
παρούσα φάση, η ενδελέχεια της αποδιοργάνωσης πρέπει να στοχεύει 
στο συγκεκριμένο αίτημα της απελευθέρωσης των κρατουμένων.

Ο επόμενος Δεκέμβρης πλησιάζει και αυτοί θα λένε αυτοκριτικά: μα δεν 
κάναμε τίποτε από τον πρώτο μέχρι τον τωρινό Δεκέμβρη παρά μόνο 
καταστολή. Εμείς θα λέμε: προετοιμαστήκαμε γι’ αυτόν τον τόσο αιματηρό 
Δεκέμβρη γιατί και αυτοί δεν κάνανε τίποτα παρά μόνο καταστολή. 

Η απελευθέρωση των κρατουμένων του Δεκέμβρη όπως πάνε τα πράγ-
ματα θα γίνει όρος προετοιμασίας για τον επόμενο Δεκέμβρη. Όποιος 
μπορεί ας καταλάβει. Όποιος δεν μπορεί θα υποστεί τα λαθεμένα συ-
μπεράσματά του.

Νώντας Σκυφτούλης
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Ποιες οι εντυπώσεις σας από το B Fest;
– Ήρθα στην Ελλάδα με τον Michael Albert και τον Chris 

Spannos για να βιντεοσκοπήσω το B-Fest και να πάρω 

συνεντεύξεις από ανθρώπους για το Δεκέμβρη και για το 

τι αντίκτυπο είχε στην μελλοντική οργάνωση και δράση 

των διάφορων αριστερών ομάδων και κινημάτων στην 

Ελλάδα. Δεν ήμουν σίγουρη για το τι θα συναντούσα. 

Ήταν έκπληξη για μένα ότι τα παιδιά της Βαβυλωνίας 

και γενικότερα ενδιαφέρονταν για το Ζ και για τις πο-

λιτικές που ενεργοποιούσαμε γύρω από το όραμα που 

στοχεύει σε μια συμμετοχική κοινωνία και οικονομία, 

αλλά και τα μεγάλα και παρεμβατικά ακροατήρια που 

άκουσαν τον Κρις και τον Άλμπερτ, που μερικές φορές 

καθόντουσαν και μετά τα μεσάνυχτα ρωτώντας πολλές 

και αιχμηρές ερωτήσεις. 

 

Το Ζνετ πέτυχε τους στόχους που είχε βάλει για το 
φεστιβάλ και την Ελλάδα;
 – Θα μπορούσα να πω ότι σίγουρα πετύχαμε το στόχο 

του να δημιουργήσουμε επαφές με μερικούς ανθρώπους 

από το αντιεξουσιαστικό ρεύμα της Αριστεράς στην 

Ελλάδα. Επίσης, μπορέσαμε να μαζέψουμε υλικό για 

ένα ντοκιμαντέρ για την κινηματική κατάσταση, τουλά-

χιστον από την πλευρά των ανθρώπων που σχετίζονταν 

με το B-Fest. 

 

Ποιες είναι οι προτεραιότητες του Ζνετ αυτή την 
περίοδο;
 – Η προτεραιότητά μας είναι να συνεχίσουμε να εκ-

δίδουμε ανεξάρτητες αναλύσεις και πληροφορίες για 

τα κακώς κείμενα, σε συνδυασμό με την κάλυψη κι-

νηματικών προσπαθειών για τη δημιουργία οράματος 

και στρατηγικών για επαναστατική κοινωνική αλλαγή. 

Επίσης προσπαθούμε να σχετίσουμε κι άλλα άτομα στο 

σκοπό του: «Ξαναφανταζόμαστε την κοινωνία», ένα νέο 

κοινό συλλογικό πρότζεκτ που πήραμε την πρωτοβουλία 

μαζί με άλλους αριστερούς συγγραφείς/ακτιβιστές από 

όλο τον κόσμο.

Ποιες είναι οι κύριες κινηματικές πρωτοβουλίες στις 
ΗΠΑ σήμερα;
–Υπάρχουν πολλές συμμαχίες και ομάδες που δρουν 

για να βελτιώσουν τις εργασιακές συνθήκες, αλλά δεν 

υπάρχει ένα οργανωμένο, ορατό αριστερό πρόταγμα για 

την επαναστατική αλλαγή. Ο πιο ορατός οργανωμένος 

κινηματικός ακτιβισμός αφορά περιβαλλοντικά θέματα 

και προσπάθειες για να σταματήσει η Αυτοκρατορική 

πολιτική των ΗΠΑ του «πολέμου δίχως τέλος». 

Ασχολούμενη με το φεμινισμό και τον αντισεξισμό, 
έχεις κάποιες σκέψεις για την ελληνική σου εμπειρία, 
στο B-Fest και γενικά;
Κυρίως πρόσεξα ότι το 99% των ομιλητών, διερμηνέων 

και μελών του ακροατηρίου που έκαναν ερωτήσεις 

ήταν άνδρες (αν και υπήρχε μια γυναικεία παρουσία 

στο ακροατήριο, τουλάχιστον 40%. Όσον αφορά τον 

ελληνικό χώρο, γνωρίζω μόνο ότι κάποιες από τις γυ-

ναίκες που πήρα συνέντευξη μου είπαν ότι η Ελλάδα 

είναι μια πατριαρχική κοινωνία (όπως οι περισσότερες 

χώρες): οι γυναίκες έχουν «διπλά ή τριπλά καθήκοντα» 

(δουλεύουν σε δουλειές και φροντίζουν τα παιδιά και 

κρατούν το σπίτι) και ότι οι γυναίκες δεν είναι πραγμα-

τικά οργανωμένες για να αλλάξουν την κατάσταση. Μου 

είπαν επίσης ότι πολλές από τις γυναίκες στο ευρύτερο 

κίνημα είναι εκεί ως φιλενάδες και αν το ζευγάρι χω-

ρίσει, το συχνότερο είναι να φεύγει η γυναίκα. Επίσης 

πρόσεξα ότι παρόλο που συμμετείχα στην ίδρυση του 

Ζ όπου κάνω τη σύνταξη και παραγωγή του περιοδικού 

για 21 χρόνια, θεωρούμουν «η γυναίκα του Michael 

Albert» – που οπωσδήποτε δεν είμαι!!! Είμαι δυναμικά 

αντίθετη στο θεσμό του γάμου όπως έχει δομηθεί στις 

περισσότερες κοινωνίες.

Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι με συμβούλευσαν να 

μην πάρω ταξί μόνη, καθώς θα μπορούσε να μην είναι 

ασφαλές για μια γυναίκα.

Ποιες οι εντυπώσεις σου από την ανάδραση του ελληνικού 
κοινού στο B-Fest;

– Βρήκα ένα πολύ ζεστό και σκεπτόμενο κοινό, αν και πιστεύω 
ότι το επίκεντρο της συζήτησης θα έπρεπε να κινηθεί σε πιο 
αφηρημένα αντικείμενα. 

«Μη Προσωρινές Αυτόνομες Ζώνες», ένας όρος που προ-
κάλεσε μια σειρά ερωτήσεων. Θα μπορούσες να κάνεις μια 
μικρή αναφορά;

– Έχουμε γνωρίσει πολλά παραδείγματα προσωρινών αυ-
τόνομων ζωνών (Τ.Α.Ζ.) στο παρελθόν, όπως τα κοινωνικά 
κέντρα σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν έχω δει ένα παράδειγμα 
μιας Μη Προσωρινής Αυτόνομης Ζώνης. Πρόκειται για μια 
αναγκαιότητα του μέλλοντος και όχι μια υπάρχουσα εμπειρία 
του παρόντος. 

Έχεις ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια με την προσωρινότητα 
και πώς αυτή διαμορφώνεται σε συνθήκες προσωρινότητας. 
Ποια είναι η ειδοποιός αλλαγή με το παρελθόν;

– Η εργασία έχει εξελιχθεί σε ένα σωρό από θραύσματα χρόνου, 
ένα άπειρο μωσαϊκό από κύτταρα χρόνου, χωρίς μοναδικότητα, 
χωρίς αλληλεγγύη μεταξύ αυτών που την συνθέτουν.

Πώς βλέπεις το μέλλον του εργασιακού αγώνα σήμερα; Η 
μάλλον, πώς θα ήθελες να τον δεις;

– Διαπιστώνω ότι ο κόσμος της εργασίας έχει χάσει κάθε δύ-
ναμη διαπραγμάτευσης, γιατί η εργασία έχει περιοριστεί σε 
απρόσωπο χρόνο, λόγω της προσωρινότητας. Θα ήθελα να δω 
μια κοινή συμπεριφορά που θα μπορούσε να αναδημιουργήσει 
τις συνθήκες για αλληλεγγύη, και τη δύναμη των ζωντανών 
«τερματικών» του κοινωνικού δικτύου: οι εργάτες γνώσης, οι 
προλετάριοι του θραυσματικού ανασυνδυαστικού κοινωνικού 
εγκεφάλου.

H Lydia Sargent είναι συνιδρυτής και εκδότης 

του Z Magazine. Είναι συγγραφέας, συντά-

κτης, θεατρικός συγγραφέας, και ηθοποιός.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της αρχικής και της 

South

End Presss κολλεκτίβας. Κάθε χρόνο ορ-

γανώνει το Z Media Institute και παραδίδει 

μαθήματα σε αυτό.

Βρεθήκαμε στις αίθουσες του B-fest με τον Bifo και την Lydia, τις επόμενες μέρες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί 
τους και θεωρήσαμε ουσιαστικό να τους θέσουμε κάποιες ερωτήσεις με σκοπό να δημοσιευθούν στην βαβυλωνία...  

 Lydia Sargent
O Franco Berardi Bifo είναι συγγραφέας, θεωρητικός και ακτι-
βιστής των Μέσων. Ίδρυσε το περιοδικό A/traverso (1975-1981) 
και ήταν μέλος της ομάδας του Radio Alice. Ήταν ενεργό μέλος 
του κινήματος της Αυτονομίας στην Ιταλία τη δεκαετία του ‘70, 
κατέφυγε στο Παρίσι, όπου δούλεψε με τον Felix Guattari στο 
πεδίο της σχιζοανάλυσης. Τη δεκαετία του ‘80 υπήρξε συνεργάτης 
στα πολλά περιοδικά ανά τον κόσμο (Semiotexte , Chimerees , 
Metropoli, Musica 80). Τη δεκαετία του ‘90 εξέδωσε τα Mutazione 
e Ciberpunk, Cibernauti και Felix. Σήμερα συνεργάζεται με το 
περιοδικό Derive Approdi και διδάσκει κοινωνική ιστορία της 
επικοινωνίας στην ΑΚαδημία Καλών Τεχνών του Μιλάνου. Είναι 
συνιδρυτής των e-zine rekombinant.org και του telestreet. 

Franco Berardi Bifo 

|  Ó Õ Í Å Í Ô Å Õ Î Å É Ó  |
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Κατασκευάζεται νέα γενιά «συνήθων υπόπτων»

Στη νέα γενιά «συνήθων υπόπτων» φαίνεται ότι έχει ενταχθεί με το έτσι θέλω του κρατικού μηχανισμού ο Νίκος Κουνταρδάς που βρίσκεται 
από τις 16 Μαΐου και μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές σε απεργία πείνας, ενώ σε αυτό το διάστημα έχει προχωρήσει τρεις 
φορές και σε απεργία δίψας χρησιμοποιώντας το μόνο όπλο που διαθέτει, τη ζωή του, για να διεκδικήσει την ελευθερία του.

Ο Νίκος συνελήφθη αιφνιδιαστικά το Σάββατο 16 Μαΐου όταν εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Ξάνθης για να δώσει το παρόν στο πλαίσιο 
των περιοριστικών όρων που του επιβλήθηκαν όταν αυθαίρετα του αποδόθηκαν κατηγορίες για έκρηξη σε τράπεζα στην Ξάνθη το φθινόπωρο του 
2007. Το πρόσχημα για τη σύλληψή του ήταν ότι δήθεν παραβίασε τους περιοριστικούς όρους. 

Αφού τον έσυραν από τις φυλακές Κομοτηνής στις φυλακές Άμφισσας, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού και όταν η κατά-
σταση της υγείας του επιδεινώθηκε τον έστειλαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος σε πλήρη απομόνωση. 
Χρειάστηκε τρεις φορές να εξαντλήσει τον εαυτό του κάνοντας παράλληλα απεργία πείνας και δίψας μέχρι τις 10 Ιουνίου για να εισηγηθεί ο αρμόδιος 
εισαγγελέας τη διακοπή της κράτησής του. Ωστόσο, η ελευθερία του δεν κρίθηκε ακόμη, αφού εκκρεμεί η σχετική συνεδρίαση του συμβουλίου που 
θα αποφανθεί επί της εισαγγελικής πρότασης.

Η κατάσταση της υγείας του βρίσκεται πια σε οριακό σημείο και οι θεράποντες ιατροί εκφράζουν ανησυχία για πρόκληση ανεπανόρθωτων βλαβών 
σε ζωτικά όργανα, γεγονός που δεν φαίνεται να απασχολεί τους κατασταλτικούς μηχανισμούς που επιχειρούν την εξόντωσή του προς παραδειγμα-
τισμό.

Η εκδικητική μανία της εξουσίας, άλλωστε, δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη μεθόδευση, αφού στην Ξάνθη ταυτόχρονα με την φυλάκιση του 
Νίκου, μεθοδεύτηκαν οι διώξεις ακόμη δύο συντρόφων μας, του Παναγιώτη Μουσταφέλλου και του Σταύρου Φωτεινόπουλου. Η Αστυνομική Δι-
εύθυνση Ξάνθης υπέβαλε μήνυση εναντίον τους με αφορμή τη συμμετοχή τους σε διαδήλωση διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξη 
Γρηγορόπουλου που πραγματοποιήθηκε στην πόλη στις 10 Δεκέμβρη. Οι Π.Μουσταφέλλος και Στ.Φωτεινόπουλος κατηγορούνται μεταξύ άλλων 
για «σύσταση εγκληματικής συμμορίας» και «απόπειρα ανθρωποκτονίας» για τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση την οποία μεταξύ άλλων κα-
λούσαν το Εργατικό Κέντρο Ξάνθης και ο φοιτητικός σύλλογος του Πολυτεχνείου. Οι σύντροφοι σήμερα παραμένουν ελεύθεροι καθώς σημειώθηκε 
διαφωνία ανακριτή–εισαγγελέα για την προφυλάκισή τους ή όχι που τελικά θα κριθεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Για μια ακόμη φορά το στοίχημα για όλους μας είναι να τους (ξανα)χαλάσουμε τα σχέδια και να μην αφήσουμε κανένα σύντροφό μας όμηρο στα 
χέρια του κράτους.

Μαρία Γερογιάννη

Στιγμές B-Fest

Σάββατο 2 η ώρα ξημερώματα Κυριακής. Χιλιάδες κόσμου που 
με την κίνησή του δημιουργούσε μιαν αύρα ελευθερίας. B-Fest. 

Ένα πανό κρεμασμένο πάνω απ’ το μεγάλο στέιτζ έχει το λογότυπο 
της Βαβυλωνίας που χάνεται και ξαναεμφανίζεται μαγικά. Όλα τα 
στέιτζ είναι γεμάτα ενώ μουσικοί παίζουν διάσπαρτοι εδώ και κει. 
Το υπόγειο αμφιθέατρο της Καλών Τεχνών είναι ακόμα γεμάτο με 
μαραθώνιες συζητήσεις. Κάποιοι πιτσιρικάδες κάνουν γκράφιτι 
το “βασανίζομαι” κρεμασμένοι σ’ ένα ψηλό κτήριο ενώ άλλοι πιο 
πέρα κάνουν σκέιτ.

Για κάποιους πιο φευγάτους, η τεράστια καμινάδα στο κέντρο περί-
που του χώρου της σχολής μετέφερε μια ενέργεια από το παρελθόν. 
Ίσως τα βογκητά των μηχανών του παρελθόντος. Ίσως τα βογκητά 
του ίδιου του μέλλοντος. Όπως και να ’χει, αυτές οι καμινάδες είναι 
πάντοτε διακριτά στοιχεία...

Νικ. Δρεπανιάρης

...περί ελεύθερων χώρων και άλλων δαιμονίων

...I had a dream... μέσα στο άγριο γκρι της Αθήνας βρέθηκαν κάποιοι, κι ήταν και πολλοί, που πήραν κάποιους χώρους καταδικασμέ-
νους και τους έσωσαν. Φέρανε χώμα και δέντρα και μουσικές και φαγητά και παιχνίδια για τα παιδιά και τους μεγάλους και ιδού: 
ελεύθεροι ανοιχτοί χώροι μέσα στο κέντρο της πόλης. Μικρές νησίδες που μπορεί κανείς να βρεθεί με τους δικούς του, να βρει απο-
δοχή και κυρίως ανθρώπους με μυαλά ανοιχτά όπως και ο χώρος, όπου κανένας δεν θα διανοηθεί να σου βάλει ταμπέλες και κανείς 
δεν θα σκεφτεί ότι οι περισσότεροι είναι αυτοί που κερδίζουν, όπου για να κουβεντιάσεις, να τραγουδήσεις, να χορέψεις, ή να δώσεις 
μια παράσταση δεν χρειάζεται να περάσεις από ιερατείο. I had a dream... Και μετά ξύπνησα.

Υ.Γ. είναι εξίσου ή ίσως και πιο σημαντικό, πέρα από τους μπάτσους που περικυκλώνουν τις ζωές μας, να ’χουμε το νου μας και στο 
μπάτσο μέσα μας...

Μαρία Μάζη

Η “άνοδος” της 
Χρυσής Αυγής
Όσοι παίρνουν στις εκλογές 1.000-20.000 ψήφους και 

δεν ντρέπονται για αυτό, μοιραίο είναι να κάνουν 
εκτιμήσεις εκλογικών αποτελεσμάτων γιατί θεωρούν τους 
εαυτούς τους συμμέτοχους σε ένα ευρύτερο γεγονός που 
είναι οι εκλογές. Αντί δηλαδή να πουν στους εαυτούς 
τους ότι είναι πολιτικά ανυπόστατοι, προσφεύγουν σε 
ένα κόλπο: την προσομοίωση. Προσομοιώνουν λοιπόν 
τα εκλογικά αποτελέσματα με μακροπολιτικές κατα-
στάσεις και φτάνουν μοιραίως στα εξής συμπεράσματα: 
Η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα του 2ου παγκοσμίου 
πολέμου, άνοδος του εθνικοσοσιαλισμού της χρυσής 
αυγής. Φασίστες παντού. Ο κατακτητής ante portas. Και 
μιλάνε για μια ομάδα χωρίς σαφή πολιτική ταυτότητα, 
ταγματασφαλίτικης παρά φασιστικής κουλτούρας, 
νοοτροπία Καρφίτσας παρά SS, ελληνο-κουκουλο-
λαδέμποροι, αλκιμο-πρόσκοποι, που δεν κατόρθωσαν 
να κάνουν μια διαδήλωση της προκοπής ποτέ, που 
δεν κατόρθωσαν ούτε ένα κάμπινγκ σε ολόκληρη την 
Ελλάδα (που αγαπούν τόσο πολύ!) να στήσουν 5 σκη-
νές. Εμείς τώρα ας ελπίσουμε κι ας ευχηθούμε να μην 
ξεσπάσει ο παγκόσμιος πόλεμος, όχι για τίποτε άλλο, 
αλλά γιατί θα αρχίσουν τα διλήμματα: αντιφασιστικός 
– αντιιμπεριαλιστικός – αντικαπιταλιστικός πόλεμος. 
Ευτυχώς γλιτώσαμε νωρίς.

Μ.Λ.

Ο θάνατός σου – η ζωή μου

Η ειρωνεία, στην ομιλία για τις Μειονότητες, που πραγματοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο του B-Fest (όπου εξαρχής, και σωστά όπως 

αποδείχτηκε, καθορίστηκε ότι το πλαίσιο της κουβέντας αφορά όλες 
εκείνες τις, μη κοινωνικά αποδεκτές, ομάδες που είναι αποκλεισμένες 
και κατά συνέπεια καταπιέζονται) ήταν το γεγονός ότι η πιο επιθετική 
τοποθέτηση ενάντια στους μετανάστες προήλθε από άτομο που ανήκει 
σε άλλη μειονοτική ομάδα.

Είναι καιρός να καταλάβουμε ότι ο κύριος εχθρός δεν είναι η κυριαρχία 
ή η κοινωνία που μας έχει κλείσει στη ντουλάπα αλλά καταρχάς είναι η 
πεποίθηση της υπεροχής μας έναντι των άλλων και ότι τα προβλήματά 
μας έχουν προτεραιότητα έναντι των δικών τους. Οι λογικές της πόλω-
σης και του διχασμού μπορούν να αποκομίσουν μόνο αποσπασματικά 
και περιστασιακά οφέλη αλλά κυρίως μας κατακερματίζουν και μας 
αποτρέπουν από το να είμαστε μια γροθιά στον αγώνα για δικαίωμα 
στον αυτο-προσδιορισμό και στη ζωή για όλους.

Σ.Π.

“Σοσιαλισμός 
ή Βαρβαρότητα”
– Τα έμαθες τα νέα πατέρα; εγώ το είπα.

– Μπράβο παιδί μου.

– Έχω βρει και άλλα πατέρα. Άκου:

– Ακούω παιδί μου.

– Συμμετοχική Δημοκρατία ή Βαρβαρότητα.

– Μπράβο παιδί μου. Έχεις κι άλλα;

– “Πράσινη ανάπτυξη” ή Βαρβαρότητα.

– Μάλιστα. Μπράβο παιδί μου.

– Διάλογος ή Βαρβαρότητα.

   Ειρήνη ή Βαρβαρότητα.

   Ψωμί ή Βαρβαρότητα.

   Παιδεία ή Βαρβαρότητα.

– Σταμάτα αγόρι μου. 

Το κατάλαβα το υπονοούμενο. 

Μοιάζεις του παππού σου.

– Εγώ σε εσένα θέλω να μοιάσω.

   Γέρος της Δημοκρατίας ή Ανδρέας.

   Ένωση Κέντρου ή ΠΑΣΟΚ.

– Σταμάτα παιδί μου με τα διλήμματα. Έλα κοντά μου. 

Τι θες να σου δώσω; Coca Cola ή Pepsi;

– Pepsi, πατέρα, Pepsi.

– Μπράβο, παιδί μου. Τον Κατσανέβα να συμβουλεύ-

εσαι. Γεια σου τώρα. (Καλά παιδιά αλλά...)

Ν.Σ.

|  Â Á Ñ Â Á Ñ É Ó Ì Ï É  |



9I O Y N I Ï Ó   2 0 0 9

Μπάμπης 
Βωβός: 
η εξουσία 
είναι κιτς 
φαινόμενο 
Ρίχτω Ηλίαααααααα* 

Από την Πρώτη Διεθνή ως τα σήμερα, εκατομμύρια τόνοι μελανιού έχουν σπα-
ταληθεί. ΟΚ. Το καταλάβαμε όλοι πια. Η εξουσία ταυτίζεται με το άδικο. Όμως 
φαίνεται πως εξακολουθεί να μας ασκεί μια ανυπέρβλητη γοητεία γιατί σε αντί-
θετη περίπτωση οι «μάζες» θα την είχαν ξεθεμελιώσει. Πάσχουμε, μάλλον, σαν 
κοινωνία από αισθητικό κριτήριο γιατί αλλιώς δεν είναι δυνατόν να υπομένουμε 
αγόγγυστα τόση συσσωρευμένη ασχήμια. Ηδονιζόμαστε, ας το παραδεχτούμε, 
από τις αμερικανιές επιστημονικής φαντασίας, από τις γυάλινες φιμέ προσόψεις 
του Περισσού (τίγκα στο νεο-σοβιετικό ρεαλισμό), από τις εμμονές κομπλεξικών 
αρχιτεκτόνων για πολύ ψηλά κτίρια, από τις καλομοίρες και τις πετρούλες. 

Συντρόφια, χρειάζεται αντεπίθεση. Μαζική οργάνωση για πόλεμο ενάντια στην 
ασχήμια. Για να έρθουμε «από το μέλλον» πρέπει να μην κουβαλάμε το παλαιό, 
πολυφορεμένο και πανάθλιο κουστούμι. Ήρθε μάλλον η ώρα να πάψουμε να ενω-
νόμαστε αυτιστικά με το είδωλο που μας προσφέρει ο καθρέφτης της εξουσίας. 
Πρέπει να γίνουμε ξανά επικίνδυνα όμορφοι σαν τους εξεγερμένους της Κομούνας, 
σαν τους ιθαγενείς του Μεξικού, σαν το περήφανο εφηβικό βλέμμα του Αλέξη. 

Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Μια δύσκολη περίοδος είναι, άλλωστε, και θα πε-
ράσει. Τι και αν φαντάζουν σήμερα ανυπέρβλητα τα κιτς μεγαλόσχημα κτίρια του 
Μπάμπη του Βωβού; Έχουμε χρέος να δράσουμε πριν μας φάνε οι εργολάβοι...     

    αμανές 

*απελπισμένη κραυγή του Γιώργου Αρμένη στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη 
«Όλα είναι δρόμος»

Ο Λεωνίδας Χρηστάκης Γεννήθηκε το 1928 στη Θεσσαλονίκη 
έφυγε απο κοντά μας στα 81 του χρόνια στην Αθήνα το 2009. 

Απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και της Σχολής Καλών Τε-
χνών. Επίσης, σπούδασε μουσική και ήταν ζωγράφος, χαρισματικός 
πορτρετίστας, γκαλερίστας, επιμελητής εκδόσεων, εκδότης περιοδικών 
και συγγραφέας με περισσότερα από σαράντα βιβλία στο ενεργητικό 
του. Στην Κατοχή πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση και συμμετείχε 
σε πολλές αντιστασιακές δράσεις.

Για πολλά χρόνια ήταν στο στόχαστρο του μεταπολεμικού εμφυλιο-
πολεμικού κράτους λόγω της πολιτικής του τοποθέτησης, καθώς και 
των θεμάτων που τον συγκινούσαν, τα οποία προέρχονταν κυρίως 
από το περιθώριο της κοινωνίας. Από τη δεκαετία του 1950 άρχισε να 
εκδίδει βιβλία και τα περιοδικά: “Κούρος”, “Panderma” (παντός δέρμα 
ή παντός τέρμα, όπως λέει) και “Ιδεοδρόμιο”. Βρέθηκε μαζί μας από 
την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας του Nosotros όπου συμμετείχε 
ενεργά μέχρι και το τέλος της ζωής του.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν φίλοι και συνεργάτες του ενώ θα υπάρχει έκθεση από υλικό του 
προσωπικού του αρχείου, καθώς και των περιοδικών και βιβλίων που είχε εκδώσει ο ίδιος. 

Β.Ν.

Πολιτικό Μνημόσυνο στον Λεωνίδα Χρηστάκη
στο Nosotros, Δευτέρα 22 Ιουνίου

Ρεφορμισμός
Το τι είναι ρεφορμισμός το γνωρίζουν άπαντες στην Ελλάδα. Είναι 
ο καθολικά διαδεδομένος όρος και ας είναι η χώρα με την ποιο 
δυσδιάκριτη κοινωνική διαστρωμάτωση. Πολλοί οι μικροαστοί. Πάρα 
πολλοί. Ίσως για αυτό η ορολογία του λεξικού Ροζενταλ-Γιουντιν 
είναι πιο διαδεδομένη και από τη γραμματική του Τριανταφυλλίδη. 
Ρεφορμισμός στην Ελλάδα είναι τα ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ. Γι’ αυτό, το κόλπο 
το οποίο γνωρίζουν όλοι οι κάτοικοι της χώρας είναι: ΠΟΙΟΣ ΘΑ 
ΠΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΡΕΦΟΡΜΙΣΤΗ. Τελικά, ρεφορμιστές 
μένουν οι ανυποψίαστοι. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον 
πράσινο κύριο Λούβαρη ή τον πρώην ΕΚΚΕτζή κύριο Τσουκάτο 
για ρεφορμιστές γιατί έγιναν ό,τι έγιναν, ρεφορμιστές πάντως δεν 
έγιναν. Ούτε βεβαίως τους σκληρούς πρασινοφρουρούς μουσάτους 
άρπαγες και λαμόγια στη συνέχεια για ρεφορμιστές. Γιατί έγιναν 
ό,τι έγιναν, ρεφορμιστές δεν έγιναν ποτέ. Επίσης ούτε τους 
διάφορους κόκκινους Οκτώβρηδες, Δεκέμβρηδες που μας ζητάνε 
την ψήφο για τη βαθμιαία κατάργηση του μαστιγώματος. Γιατί κι 
αυτοί κατάντησαν όπως κατάντησαν, ρεφορμιστές όμως ποτέ. Τα 

κόμματα της αριστεράς μπορεί να χρηματοδοτούνται 
από το κράτος για να ρίξουν τον καπιταλισμό αλλά 
ρεφορμιστές δεν έγιναν ποτέ. 

Αν και αυτός ο όρος ορίζεται σε σχέση και με κέντρο 
το λενιστικό κόμμα, η ορολογία αυτή στην Ελλάδα 
αφορά όλους. Ακόμα και τους “αναρχικούς”. (Πουλάς 
μπύρα στα πάρτι, στέλνεις ανακοίνωση στην εφημερίδα, 
είσαι, τι άλλο; Ρεφορμιστής!)

Οι ενοχές για πράξεις, παραλείψεις, για αποτυχίες εύκολα 
ξεπερνιούνται αφού η επιτυχία είναι η σφραγίδα του 
ρεφορμισμού. Το γέλιο δε (που σπάει τις δεισιδαιμονίες 
και τις προκαταλήψεις) αυτό κι αν είναι ρεφορμισμός. 
Αφού η μιζέρια είναι επαναστατική. Το ευθυτενές 
είναι ρεφορμιστικό κι όχι ο κουτσαβακισμός που είναι 
επαναστατικός. Τελικά ποιος είναι ρεφορμιστής στην 
Ελλάδα; ΕΣΥ, ΕΣΥ, ΕΣΥ. Το είπα πρώτος.

Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα με το ρεφορμισμό. Είναι 
τόσο γενικευμένη έννοια που εμείς (όλοι οι προπονητές 
μαζί) αναγκαστήκαμε να γίνουμε νομιναλιστές. Δηλαδή, 
“αφού ο θεός είναι παντού, δεν υπάρχει”. Έτσι κι 

εμείς αντίστοιχα “αφού ο ρεφορμισμός είναι παντού, άρα δεν 
υπάρχει”.

Όμως το πρόβλημα είναι: αν δεν υπάρχουν ρεφορμιστές πώς 
θα ορίζονται οι “επαναστάτες”; Μπλοκάρισμα μεγάλο. Αλλά το 
μεγαλύτερο είναι η ματαιότητα. Διότι αν δεν υπάρχει η απειλή του 
ρεφορμισμού τότε γιατί να παλεύουμε; Ο μόνος τρόπος να έχει 
νόημα ο αγώνας μας είναι να παλεύουμε ενάντια στο ρεφορμισμό. 
Ας το κάνουμε όμως πιο βολικό. Παράδειγμα: Όταν ασχολούνται οι 
άλλοι με την Πάρνηθα θα είναι ρεφορμιστές. Όταν ασχολούμαστε 
εμείς με το ίδιο βουνό τότε θα είμαστε επαναστάτες. Όταν οι άλλοι 
ασχολούνται με τα παρκάκια και τις παιδικές χαρές είναι ρεφορμιστές. 
Όταν ασχολούμαστε εμείς, είμαστε επαναστάτες. Οι διαφορές μας: 
κοτσάρουμε μια απούλητη μπύρα, ένα αντι-ΜΜΕ και καλά..., και 
να τι σημαίνει ρεφορμισμός και τι όχι. Από αυτό το γαϊτανάκι του 
λενινισμού και του κόμπλεξ που νιώθουν οι μικροαστοί όλων των 
αποχρώσεων απέναντί του, έχουν ξεφύγει μόνο κάποια μαύρα 
σκυλιά της επανάστασης που δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον 
όρο ρεφορμισμός (-ιστικός, -ική, -ικό) κι αυτό γιατί, πρώτον, ζουν 
σε μια διαρκή ένταση αγωνιστικού πάθους και ζωής, δεύτερον, 
είναι όλοι τους τύποι “περικολόζο”, τρίτον, λαδώνουν τα τουφέκια 
της επανάστασης, τέταρτον, κάνουν γυμναστική για να είναι σε 
ετοιμότητα. Αναφέρομαι στα παιδιά της Περιεκτικής Δημοκρατίας 
και κάθε τι περιεκτικής... μαλακίας, δυσωδίας, βλακείας κ.λπ.
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Εμείς και οι άλλοι
Ή, όταν το νέο ξεπροβάλλει, οι οπισθοφύλακες του παλιού σκίζουν τα ιμάτιά τους και 
μιλούν τη γλώσσα της εξουσίας

Κάποιοι λένε: Ιστορία ερχόμαστε..!

...Εννοώντας ότι πρέπει να οικοδομηθεί-επαναθεμελιωθεί το κόμμα-στρατός της εργατικής 
τάξης, το οποίο θα μεταλαμπαδεύσει τις πολιτικοκοινωνικές αναλύσεις και τα μανιφέστα του στις 
εργαζόμενες μάζες και την κοινωνία, στα πρότυπα του πάλαι ποτέ εργατομπολσεβικολενινισμού. 
Το κόμμα ή ακόμα και συνασπισμός όμορων κομμάτων αυτοανακηρύσσεται ως η αλάνθαστη 
πρωτοπορία, που κατέχει την επιστημονική ιστορική αλήθεια και κρίνει και αποφασίζει για την 
κοινωνική πλειοψηφία τι είναι κοινωνικά αναγκαίο. Όλα και όλοι υποτάσσονται σ’ αυτό. Τα 
μέλη και οι φίλοι του χρησιμοποιούνται ως εργαλεία και ενίοτε ως λαγοί... που όλο τρέχουν, 
τρέχουν, τρέχουν και κάποτε... σκοντάφτουν και πέφτουν! Άλλοτε, με τη συμμετοχή του στις 
εκλογές του καθεστώτος, μορφή και περιεχόμενο αφυδατώνονται, για την εξασφάλιση των 
λιγοστών κουκιών. Ό,τι δεν ελέγχουν προσπαθούν να το καταστρέψουν, να το συκοφαντήσουν, 
να το χαλιναγωγήσουν, να το «περικυκλώσουν», να το υποβιβάσουν. 

Μια λογική που δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτήν της καθεστωτικής αριστεράς, 
που εχθρεύεται και προσπαθεί να κατηγοριοποιήσει και να αστυνομεύσει (και 
ιδεολογικοπολιτικά) κάθε απελευθερωτική αντίληψη και συλλογική δράση που 
την ξεπερνά. Μια λογική που αναπτύσσεται ραγδαία ακόμα και σε αυτούς τους 
λεγόμενους «αντισυστημικούς» διανοητές, οι οποίοι με τις βαρύγδουπες αναλύσεις 
τους και τα κλεψίτυπα «περιεκτικά» πολιτικά μανιφέστα τους –αποκυήματα 
περισσότερο της φαντασίας τους και όχι της ίδιας της λαϊκής ζωής και της άμεσης 
συλλογικής δράσης– ταυτίζονται με τις περισσότερες επιλογές του «αντισυστημικού» 
μπολσεβικολενινισμού. Υποβιβάζουν την κοινωνική εξέγερση του Δεκέμβρη σε 
απλή κοινωνική έκρηξη, αφήνουν επί της ουσίας στο απυρόβλητο το ΚΚΕ και 
προσπαθούν εκ του ασφαλούς από τα γραφεία τους να κάνουν «κριτική» –στην 
ουσία να χύσουν λάσπη– σ’ αυτό το, υπό μαζική ανάπτυξη, αντιεξουσιαστικό 
αντικαθεστωτικό ρεύμα, που όχι μόνο από την αρχή στήριξε, συμμετείχε, συνέβαλε 
στο χρωματισμό της εξέγερσης και θαρρετά ανέλαβε δημόσια τις ευθύνες του γι’ 
αυτό, αλλά κάνει και πράξη τη συμμετοχική κοινωνικοπολιτική και πολιτιστική 
του πρόταση (βλ. δράσεις, Συνελεύσεις, B-FEST κ.λπ). 

Ιστορία ήρθαμε..! Δεν ξεχνάμε, δε συγχωρούμε! καταλήγουν πολλά συνθήματα 
σε τοίχους ή κείμενα μετά το Δεκέμβρη του Αλέξη και όλων μας... 

...Από τα βάθη της κοινωνικοϊστορικής λαϊκής συνείδησης και τους αγώνες της 
δεκαετίας του ’80 και του ’90. Αποβάλλοντας πολλές από τις σκουριές και τα 
βαρίδια του παρελθόντος: ελιτισμό, διανοουμενισμό, σεχταρισμό – τροχοπέδη 
για τη μαζική απειλητική έκφραση της λαϊκής αντιεξουσιαστικής πολιτικής της 

ανατροπής. Εισβάλλοντας με πάθος και ορμή στα άδυτα των κοινωνικοπολιτικών σχέσεων. 
Αντιπρωτοποριακά, αντιεραρχικά, αμεσοδημοκρατικά. Μαζί με τους πολλούς. Ισότιμα στις 
Λαϊκές Συνελεύσεις και στην αυτοοργανωμένη άμεση συλλογική δράση. Χωρίς μεσσιανικές 
ιστορικές αλήθειες, παρά μόνο την αλήθεια της λαϊκής ζωής. Χωρίς καμιά ετερονομία, παρά μόνο 
τη συνδιαμορφωμένη πολιτική αντίληψη και στάση που πηγάζει από τις ανάγκες της κοινωνίας, 
των εργαζομένων, των καταπιεσμένων, των κοινωνικά αποκλεισμένων. Η οποία και βρίσκει 
καταφύγιο εκεί που χτυπάει η καρδιά της αντίστασης, του αγώνα, της πραγματικής ζωής... Στην 
εξέγερση του Δεκέμβρη, στα φοιτητικά του 2006, στις μεγάλες απεργίες, στους αγώνες για το 
περιβάλλον και τους δημόσιους χώρους, τους φυλακισμένους, τους «διαφορετικούς», τους 
μετανάστες, στις πολιτικές συζητήσεις, στη θεωρία και πράξη της αντεπιτιθέμενης πολιτικής 
ανυπακοής, στον πολιτισμό των «από κάτω». Παντού! Δημόσια και ανοιχτά. Γιατί η ιστορία 
γράφεται καθημερινά στο δρόμο, στις μικρές και τις μεγάλες μάχες, ενάντια στο καθεστώς και 
στην ίδια την εξουσία. Γιατί αυτός «ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία... Ήταν (σ.σ και είναι) 
μια λέξη μοναχά: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...». 

Τάκης Σκούρκος
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Αντιεμπορευματική 
παράκρουση!
Η συρρίκνωση των ομάδων της αντίληψης “black block” μετά τον Δεκέμβρη 

φαίνεται πως δεν ήταν μόνο αριθμητική. Πρόκειται και για πολιτική 
συρρίκνωση ή καλύτερα συρρίκνωση του λόγου. Σαν κάτι να τους ψαλιδίζει 
τις γωνίες και να τους οδηγεί σε ταυτοποιήσεις επικίνδυνες, για την κοινωνία 
λιγότερο και για τους ίδιους περισσότερο. Διαπίστωσα περιφερόμενος ότι 
το φαινόμενο είναι γενικό και δεν αφορά μόνο το πάρκο της Ναβαρίνου ή 
άλλες συνελεύσεις της Αθήνας.

Ακούστηκε σε συνέλευση αυτοδιαχειριστικού ραδιοφώνου στο Αγρίνιο και 
στηρίζει την παρατήρησή μου: το θέμα της συζήτησης ήταν διοργάνωση 
εκδήλωσης για την οικονομική ενίσχυση του σταθμού και το ποια μουσικά 
γκρουπ θα συμμετείχαν. Νεαρός που συμμετείχε στο ραδιόφωνο πρότεινε 
εθελοντικά την προσφορά και του δικού του γκρουπ. Κάποιος αρνήθηκε 
σθεναρά μαζί με την παρέα του επειδή λέει αυτό το γκρουπ έχει παίξει σε 
μαγαζί και έχει και CD. “Αν αλλάξετε στην πορεία μπορεί να σας δεχτούμε”. Το 
αυτοκρατορικό ύφος του μικρού “αναρχικού” πήρε μια πληρωμένη απάντηση 
και ανατριχιαστική ταυτόχρονα γιατί άγγιξε την πραγματικότητα: “Δηλαδή 
τι, εσείς οι καθαροί και εμείς οι ακάθαρτοι; Σαν τη χρυσή αυγή; Δηλαδή άμα 
γίνετε πολλοί θα μας στήσετε στον τοίχο;”

Εγώ θα πω απλώς ευτυχώς...

Ο Παρατηρητής

ΔΗΜΟ-ΚΡΑΤΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Υπάρχει στο συλλογικό φαντασιακό η ταύτιση κράτους-κοινωνίας. 
Δηλαδή ότι κράτος και κοινωνία είναι ένα και το αυτό. Συνεπαγωγικά 

μπορούμε να πούμε ότι πολιτική εξουσία και θεσμισμένοι μηχανισμοί 
εκφράζουν την κοινωνική θέληση. Κι αυτό μέσω της «εντολής» που 
δίνει ο λαός στους αντιπροσώπους του για άσκηση εξουσίας μία φορά 
κάθε τέσσερα χρόνια. Εδώ όμως ενυπάρχει μια ουσιώδης αντίφαση. 
Το σύνταγμα είναι αυτό που θεσμίζει το δημοκρατικό πολίτευμα. Κι 
όμως, με βάση το σύνταγμα, ο βουλευτής μετά την εκλογή του δεν είναι 
υποχρεωμένος να υπακούσει στη λαϊκή εντολή αλλά πλέον πράττει «κατά 
συνείδησιν». Δηλαδή είναι κατοχυρωμένος συνταγματικά να γράψει στα 
παλαιά των υποδημάτων του τις προτάσεις που δεσμεύτηκε ενώπιον του 
λαού προεκλογικά να φέρει εις πέρας και μπορεί, ως επίσημος βουλευτής 
πλέον, να κάνει ό,τι γουστάρει, χωρίς να του ασκείται κανένας έλεγχος από 
το κοινωνικό σύνολο ούτε καμιά δικαστική δίωξη για τις επιλογές του.

Καταλήγουμε τότε στο συμπέρασμα ότι ούτε αντιπροσωπευτικό είναι το 
πολιτικό σύστημα, μιας και οι βουλευτές δεν λογοδοτούν στο λαό (εντολέα), 
ούτε φυσικά δημοκρατικό. Επεκτείνοντάς το μπορούμε να πούμε ότι δεν 
υπάρχει καμία ταύτιση κοινωνίας-κράτους. Αντίθετα πρόκειται για μία 
σχέση κυριαρχική και ανταγωνιστική. Μία σχέση επιβολής του ευρύτερου 
μηχανισμού πολιτικής εξουσίας πάνω στο κοινωνικό σύνολο. Καμία σχέση 
με δημο-κρατία δηλαδή. Μάλλον σε ολιγαρχία και δεσποτισμό φέρνει. 
Είναι έτσι ξεκάθαρο, μέσα από ένα απλό παράδειγμα του συντάγματος, 
ότι κράτος και κοινωνία είναι δύο εντελώς διαχωρισμένες έννοιες. Και 
τα παραδείγματα είναι πολλά.

Νίκος Κατσιαούνης

|  Â Á Ñ Â Á Ñ É Ó Ì Ï É  |



11I O Y N I Ï Ó   2 0 0 9



12 I O Y N I Ï Ó   2 0 0 9



13 I O Y N I Ï Ó   2 0 0 9

Π
έντε μέρες ελευθερίας ποτέ δε θα είναι αρ-

κετές. Είναι, όμως, η αρχή μιας διαρκούς και 

κλιμακούμενης αντεπίθεσης. Σκοπός μας: να 

πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Την ίδια ώρα που τα κόμ-

ματα σπαταλούν εκατομμύρια ευρώ για προεκλογικές 

καμπάνιες κενού περιε-

χομένου, κάποιοι κάνουν 

πολιτική. Το πρώτο φεστι-

βάλ της Βαβυλωνίας είναι 

πια γεγονός και διεκδικεί 

τα πρωτεία όσον αφορά 

τη σύσταση του κόσμου 

που το αγκάλιασε. Φιγού-

ρες πολύχρωμες, μικρής ή 

μεγάλης ηλικίας, με απλα-

νή ή φλογερά βλέμματα, 

άνθρωποι ανήσυχοι, από 

εκείνους που δεν περιορίζονται στην αποχή 

από τις ευρωεκλογές – η οποία μόνη της δε 

σημαίνει τίποτα – αλλά παίρνουν την πολιτική 

στα χέρια τους, γυρίζουν την πλάτη τους στα 

κόμματα και την υποτέλεια και επιλέγουν την 

αξιοπρέπεια και την αυτοοργάνωση.

Απόσταγμα τέτοιας συλλογικής εργασίας και 

αυτοοργάνωσης, το φεστιβάλ έγινε πραγ-

ματικότητα από τις εισφορές και τις προσπάθειες 

ανθρώπων που πίστεψαν στην ιδέα και θυσίασαν 

χρόνο και κόπο για να το φέρουν σε πέρας. Κορυφαίοι 

καλεσμένοι με πολιτικό ή πολιτιστικό λόγο από διάφο-

ρες χώρες πείστηκαν να συμμετάσχουν, η Σύγκλητος 

της Σχολής Καλών Τεχνών, παρά την αντίθετη άποψη 

του Πρύτανη και το αρνητικό κλίμα, συναίνεσε τελικά 

στην παραχώρηση του χώρου, ενώ, παρά την παντελή 

έλλειψη χρημάτων, ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια των 

απαραίτητων εμπορευματικών συναλλαγών. Τελικά, η 

αθρόα προσέλευση των απλών ανθρώπων επιβράβευσε 

αυτές τις προσπάθειες και ανάγκασε τον Χάουαρντ Ζιν, 

κατά την επιστροφή του στο ξενοδοχείο, να μας ευχα-

ριστήσει με δάκρυα στα μάτια για την εμπειρία 

που του χαρίσαμε.

Σκοπός μας ήταν να δώσουμε το έναυσμα για 

πολιτική συζήτηση, να ασκήσουμε κριτική, να 

προκαλέσουμε πολιτική αντιπαράθεση και ζύ-

μωση, όχι να χειροκροτήσουμε έτοιμες πολιτικές 

συνταγές. Είμαστε περήφανοι που το πετύχαμε. 

Η συμμετοχή των μπουχτισμένων, καθημερι-

νών ανθρώπων στις λαϊκές 

πολιτικές διεργασίες που 

έλαβαν χώρα στα αμφι-

θέατρα της σχολής, στο 

φουαγιέ και σ’ όλα τα δι-

ασκορπισμένα τραπεζάκια 

ήταν συγκινητική. Αυτοί οι 

απλοί άνθρωποι, που μας 

τίμησαν με την παρουσία 

τους, αποδείχθηκαν κυ-

ριολεκτικά ανώτεροι των 

κοινωνικών περιστάσεων 

αλλά και των συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται 

στη χώρα, οι οποίες αντίθετα, όπως φάνηκε περίτρανα 

και στο φεστιβάλ, αντιμετωπίζουν δύο χρόνια σοβαρά 

προβλήματα: την έλλειψη συγκροτημένων πολιτικών 

ριζοσπαστικών προτάσεων, οι οποίες να ζυμώνονται 

μέσα στην κοινωνία και να εκφράζονται στα λαϊκά 

φεστιβάλ για κριτική και αμφισβήτηση, καθώς και την 

απουσία συνεργασίας μεταξύ τους. 

1

Επιλογές aπό 

 Ζ Magazine -  Ζ Νet 

Υπεύθυνοι έκδοσης: 

Δημήτρης Κωνσταντίνου 
Νίκος Στυλόπουλος

Το Ζ Net είναι ένα ανεξάρτητο δίκτυο 
των ΗΠΑ, που εκδίδει το μηνιαίο περιοδικό 
Ζ Magazine. Είναι αφιερωμένο στον 
αγώνα υπέρ της ελευθερίας και ενάντια 
στην αδικία και την καταπίεση. Θεωρεί 
το γένος, τη φυλή, την τάξη και την 
πολιτική ως διαστάσεις της προσωπικής 
ζωής θεμελιώδεις για την κατανόηση και 
βελτίωση των σύγχρονων συνθηκών. 
Υποστηρίζει τις κινηματικές προσπάθειες 
για ένα καλύτερο μέλλον.

Ιδρύθηκε το 1987 και πήρε το όνομά του 
από την ταινία Ζ του Κώστα Γαβρά, που 
περιγράφει μία ιστορία καταπίεσης και 
αντίστασης στην Ελλάδα. Ζ είναι το όνομα 
ενός αγωνιστή που δολοφονήθηκε. Η 
χούντα, μεταξύ άλλων, απαγόρευσε και το 
γράμμα Ζ, που συμβολίζει ότι «το πνεύμα 
της αντίστασης Ζει».

Η χρήση των κειμένων που δημοσιεύονται στο 

χώρο αυτό είναι ελεύθερη, με την παράκληση 

να αναγράφεται η πηγή.

The
Spirit 

of Resistance 

Lives

Åðéêïéíùíßá: z_babylonia@yahoo.gr

Äéáäßêôõï: http://zbabylonia.blogspot.com

Ο αριθμός, η ποιότητα και η 

δύναμη των συλλογικοτήτων 

καθώς και η σχέση μεταξύ 

τους καθορίζουν το επίπεδο 

της άμεσης δημοκρατίας 

που βιώνουμε στο παρόν και 

προδιαγράφουν το πολιτικό 

μας μέλλον.

…η διαδικασία της πολιτικής ζύ-

μωσης που ξεκινάει στις τάξεις 

των ανοργάνωτων ανθρώπων 

είναι χείμαρρος που με τον και-

ρό φουντώνει και στο διάβα του 

θα παρασύρει τις συλλογικότη-

τες του χθες και θα τις ξεβράσει 

πλήρως μεταμορφωμένες σε 

νέες κοινωνικές όχθες.

Πέντε Μέρες Ελευθερίας
Δημήτρης Κωνσταντίνου
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Την ώρα που γράφονται αυτά τα λόγια η 

συνάντηση των G20 λαμβάνει χώρα στη 

δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως τραπεζική 

πόλη (το Λονδίνο) και ο πρόεδρος των ΗΠΑ 

Μπάρακ Ομπάμα έφτασε με μια ακολουθία 

που όμοιά της δεν έχουμε δει από την επο-

χή που ο αυτοκράτορας επισκεπτόταν τις 

κτήσεις του στην ενδοχώρα προκειμένου να 

εντυπωσιάσει τον όχλο με τη δύναμη και 

το μεγαλείο της αυτοκρατορίας.

 Όμως, όπως συνηθίζεται, τα φαινόμενα 

ίσως και να απατούν, καθώς οι αληθινοί 

πρίγκιπες δε φοράνε ούτε στέμματα ούτε 

επιδεικνύονται με πομπές. Αληθινοί είναι οι 

πρίγκιπες του κεφαλαίου και, όπως εύστοχα 

παρατήρησε ο Μαρξ, καταλαμβάνουν τα 

«ανώτερα επίπεδα της οικονομικής εξουσί-

ας», ενώ οι πολιτικοί αρχηγοί αποδέχονται 

σιωπηλά τη δύναμη τους. Αλλά τους τελευ-

ταίους πέντε μήνες περίπου τα «ανώτερα 

επίπεδα της οικονομικής εξουσίας» δε 

φαντάζουν πια τόσο εξουσιαστικά.

 Οι τράπεζες καταρρέουν μέσα σε μια νύχτα, 

μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά πλάνα 

και εταιρίες διαλύονται, οι κατασχέσεις 

αυξάνονται και τα ποσοστά ανεργίας ανε-

βαίνουν όπως η ένδειξη του θερμόμετρου 

στην κόλαση. Η θέση του κεφαλαίου είναι 

τόσο επισφαλής όσο ποτέ άλλοτε. 

Αν ζούσαμε σε έναν κόσμο όπου κυβερνούν 

οι νόμοι της λογικής τώρα θα ήταν η ώρα για 

την άνοδο της αριστεράς και για την επίθεση 

των σοσιαλιστικών ιδεών στα «οδοφράγ-

ματα» του καπιταλισμού, γκρεμίζοντας στη 

γη τα πέτρινα είδωλά του. 

Όμως αυτή δεν είναι καθόλου η πραγματι-

κότητα στην οποία ζούμε. Γιατί άραγε;

Θεωρώ ότι κάποιες θεμελιώδεις ιδέες χρει-

άζονται επανεξέταση σ’ αυτό το σημείο. 

Το κεφάλαιο είναι ένας βρικόλακας. Έχει 

πολλά πρόσωπα και πολλές ζωές. Τις τε-

λευταίες δεκαετίες παρατηρήσαμε την 

άνοδο των επονομαζόμενων «δεξαμενών 

σκέψης», που απαρτίζονται από νομικούς 

συμβούλους ενταγμένους στο σύστημα, 

των οποίων η δουλειά είναι η υπεράσπιση 

των καπιταλιστικών ιδεών και η προώθηση 

όλων των οπισθοδρομικών, αντικοινωνικών, 

πραγματικά καταπιεστικών ιδεών. Λόγω 

του πλούτου και της επιρροής τους έχουν 

άμεση πρόσβαση στα μικρόφωνα των 

MME και μπορούν έτσι να πολλαπλασι-

άζουν την επιρροή τους και να παίζουν το 

ρόλο των ειδικών για όλα τα ζητήματα, 

ασήμαντα και σημαντικά. Τέτοιου είδους 

ειδικοί έπαιξαν βασικό ρόλο στην προώ-

θηση του πολέμου στο Ιράκ το 2001 και 

το 2002. Οι φωνές τους βομβάρδισαν τα 

ΜΜΕ με μια ρητορική που τώρα ακούγεται 

γελοία:  «Οι Αμερικανοί θα γίνουν δεκτοί 

σαν απελευθερωτές», «θα μας ραίνουν με 

ροδοπέταλα», «ο κήπος της δημοκρατίας 

θα ανθίσει από τις προσπάθειες μας» και 

αλλά τέτοια παρόμοια.

Τέτοιου είδους ισχυρισμοί είναι βλακώδεις, 

αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Οι ειδικοί 

επέστρεψαν. Πολλοί απ’ αυτούς είναι εκτός 

κυβέρνησης αλλά χάρη στα δισεκατομμύρια 

που «επενδύθηκαν» στις δεξαμενές σκέψης 

αυτές αποτελούν ένα είδος  σκιώδους κυ-

βέρνησης που μπορεί ακόμη να μονοπωλεί 

τα μικρόφωνα των ΜΜΕ. Τώρα πρόκειται 

για ειδήμονες των δεξαμενών σκέψης που 

έχουν ανοσία στην αποτυχία καθώς έχουν 

εξασφαλίσει διαρκή αργομισθία από το 

κεφάλαιο.

Ωστόσο, χωρίς να μας εκπλήσσει, δεν υπάρ-

χει αντίλογος από την αριστερά (απ’ όσο 

ξέρω).

  

Εν μέρει, νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή 

η αριστερά δε διαθέτει τους πόρους της δε-

ξιάς ή επειδή δε χρησιμοποιεί τους πόρους 

της μ’ αυτόν τον τρόπο.

Έτσι, σε μια εποχή που το κεφάλαιο αμ-

φισβητείται σοβαρά, λιγοστές φωνές είναι 

έτοιμες να προσφέρουν εναλλακτική λύση 

που θα ‘χει μαζική απήχηση και, αν υπάρ-

χουν τέτοιες φωνές, πώς θα φτάσουν στο 

πλατύ κοινό; Ή μήπως φτάνουν;  

Πριν από λίγους μήνες παρακολουθήσαμε 

τις γενικές εκλογές όπου το ένα κόμμα 

κατηγορούσε επανειλημμένως το άλλο ότι 

είναι «σοσιαλιστικό». Σε μια τέτοια δημόσια 

καμπάνια, αυτό δεν ήταν απλώς μια κακή 

διατύπωση· δεν ευχόσασταν, όμως, από 

μέσα σας να ήταν πραγματικά σοσιαλιστής 

ο υποψήφιος;

 

 Βέβαια, αν ήταν, δε θα απολάμβανε τη 

γενναιοδωρία των επιχειρήσεων που θα 

έκανε εφικτή την υποψηφιότητα του (για 

να μην αναφέρω την υποστήριξη του κομ-

ματικού μηχανισμού).

Τελικά, όμως, έχει λίγη σημασία ποιος 

βρίσκεται στη κορυφή, εφόσον αυτοί που 

βρίσκονται στη βάση κινητοποιούνται, ορ-

γανώνονται και υπερασπίζονται μαχητικά 

τα ταξικά και κοινωνικά τους συμφέροντα. 

Με λίγα λόγια, τα κοινωνικά κινήματα 

αποτελούν τη μοναδική λύση.

Οι άνθρωποι πρέπει να κατακλύσουν τους 

δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την πα-

ρούσα οικονομική κατάσταση, εν μέσω 

της οποίας οι τραπεζίτες συγκεντρώνουν 

δισεκατομμύρια δημόσιου χρήματος, ενώ 

αντίθετα οι απλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν 

κατασχέσεις και προσωρινές απολύσεις, 

κινδυνεύοντας να μείνουν άστεγοι.

Αλλά όπως αναφέρει ο Φρίντριχ Ένγκελς 

στην εισαγωγή τού βιβλίου τού Μαρξ, O 

Εμφύλιος Πόλεμος στη Γαλλία (1871), «το 

κράτος δεν είναι τίποτε άλλο από ένας  

μηχανισμός καταπίεσης της μίας τάξης 

από την άλλη και, πράγματι, αυτό δε συμ-

βαίνει λιγότερο στη δημοκρατία από ό,τι 

στη μοναρχία».

Στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο o Μαρξ μας 

υπενθυμίζει ότι «το ανώτατο όργανο του 

σύγχρονου κράτους δεν είναι τίποτε άλλο 

παρά μια επιτροπή διαχείρισης… ολόκληρη 

η μπουρζουαζία». Δηλαδή, το δημοκρατικό 

κράτος είναι όργανο της μπουρζουαζίας, 

τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Υπό 

αυτό το πρίσμα, γιατί να μην κλέβουν το 

δημόσιο πλούτο για το προσωπικό τους 

όφελος; Δεν είναι οι κεφαλαιοκράτες ερ-

γαλεία παραγωγής ιδιωτικού πλούτου και 

επιρροής;

Τα κοινωνικά κινήματα, δηλαδή τα μα-

Μπορεί ο κόσμος να γυρίζει την 

πλάτη στα κόμματα, από την άλλη, 

όμως, δεν έχει πού να στραφεί.  Κοι-

νωνία χωρίς συλλογικότητες δεν 

υπάρχει. Κοινωνία μίας συλλογι-

κότητας είναι η ολοκληρωτική κοι-

νωνία του κράτους και κίνημα μίας 

συλλογικότητας είναι κίνημα ΚΚΕ. 

Η αληθινή πολιτική, δικαίωμα και 

υποχρέωση όλων μας, ασκείται μέσα 

από τις κινηματικές διαδικασίες και 

απαιτεί όλες αυτές τις πολυάριθ-

μες αυτοοργανωμένες ομάδες που 

δραστηριοποιούνται στην πόλη και 

προσπαθούν να εφαρμόσουν στην 

πράξη εκείνο που κάποιοι αποκα-

λούν ουτοπία. Αυτές, όμως, για να 

είναι πρόδρομοι του μέλλοντος που 

ονειρευόμαστε, αν θέλουν να γοη-

τεύσουν πραγματικά την πλειονότη-

τα του κόσμου και να αποτελέσουν 

μέρος της λύσης του κοινωνικού 

προβλήματος, θα πρέπει να αποκτή-

σουν επιτέλους αρθρωμένο πολιτικό 

πρόταγμα, αντί για σκέτη άναρθρη 

κριτική, και ταυτόχρονα να καταφέ-

ρουν να συνεργαστούν μεταξύ τους 

δημιουργώντας ομοσπονδίες και 

δίκτυα στη βάση των όποιων κοινών 

στόχων, αντί να ανταγωνίζονται η 

μια την άλλη θυμίζοντας κομματικές 

παρατάξεις του παρελθόντος στο 

οποίο ζούμε. 

Το πρώτο διεθνές αντιεξουσιαστικό 

φεστιβάλ της Βαβυλωνίας ήταν μια 

καλή ευκαιρία για όλες τις συλλογι-

κότητες να αποδείξουν ότι πιστεύ-

ουν στον ίδιο τους τον εαυτό και σ’ 

αυτόν τον τρόπο οργάνωσης, ότι 

δεν έχουν μετατραπεί σε εγωπαθείς 

ατομικότητες στείρας, νηπιακής 

μισαλλοδοξίας. Μια ευκαιρία που 

πέρασε ανεκμετάλλευτη. Από την 

άλλη μεριά, διαβλέπω ότι οι ανορ-

γάνωτοι και ανήσυχοι άνθρωποι 

δε θα μείνουν με τα χέρια δεμένα 

περιμένοντας τις συλλογικότητες να 

λύσουν τα υπαρξιακά, μετεμφυλιακά 

τους συμπλέγματα· η διαδικασία της 

πολιτικής ζύμωσης που ξεκινάει στις 

τάξεις των ανοργάνωτων ανθρώπων 

είναι χείμαρρος που με τον καιρό 

φουντώνει και στο διάβα του θα 

παρασύρει τις συλλογικότητες του 

χθες και θα τις ξεβράσει πλήρως 

μεταμορφωμένες σε νέες κοινωνι-

κές όχθες.
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ζικά κινήματα, σπάζουν αυτούς τους 

δεσμούς απαιτώντας πολιτικές οι οποίες 

να καταναλώνουν τους δημόσιους πόρους 

εξυπηρετώντας τις δημόσιες ανάγκες ή 

τουλάχιστον να φαίνεται ότι εξυπηρετούν 

τα συμφέροντά τους. 

Ζούμε σε μια εποχή όπου οι πόλεμοι 

υποκινούνται στο όνομα της δημοκρατί-

ας· όμως λίγοι θεσμοί είναι τόσο βαθειά 

αντιδημοκρατικοί όσο οι οικονομικοί. 

Οι πλούσιοι, ουσιαστικά οι αρχιτέκτονες 

της οικονομικής κατάρρευσης, θεωρείται 

δεδομένο ότι έχουν δικαίωμα να πάρουν 

επιχορηγήσεις πολλών δισεκατομμυρίων 

για να γλιτώσουν την κατάρρευση, ενώ 

οι φτωχοί και οι άνεργοι αξίζουν στην 

καλύτερη περίπτωση μόνο τη συμπόνια 

μας και στη χειρότερη την περιφρόνησή 

μας.

Αυτού του είδους η λογική δηλητηριάζει 

τη συνείδησή μας και όχι μόνο επηρεάζει 

τη σκέψη μας αλλά εμποδίζει και πιθανές 

εναλλακτικές λύσεις. Παντού γύρω μας, 

από τις αποτυχημένες επιχειρήσεις και 

την ανεργία μέχρι τις κατασχέσεις που 

έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των 

αστέγων, βλέπουμε αποδείξεις της κρίσης 

του καπιταλισμού. Η πραγματικότητα του 

επιχειρηματικού κύκλου είναι: άνθιση 

και χρεοκοπία. Χρεοκοπία και άνθιση. 

Πόλεμοι για την υπεράσπιση της επιχει-

ρησιακής απληστίας και της βιομηχανικής 

κατάκτησης. 

Περισσότερα για τους εκατομμυριούχους 

και τους δισεκατομμυριούχους και τίποτα 

για τους πολλούς. 

Ποια κοινωνική συνθήκη θα μπορού-

σε να είναι καλύτερη για τους σκοπούς 

μας; Τι περισσότερο χρειαζόμαστε για 

να δείξουμε ότι η παρούσα κατάσταση 

είναι σίγουρη συνταγή για μια επόμενη 

κατάρρευση;

Τώρα μας παρουσιάζεται μια μεγάλη ευ-

καιρία που ίσως δεν θα την έχουν πολλές 

επόμενες γενιές – ας μην τη χαραμίσουμε. 

Ας οργανώσουμε τα κινήματα μας, όπως το 

απαιτεί αυτή η κρίσιμη ώρα. Ζούμε σε μια 

φάση που παρόμοια δεν έχουμε συναντή-

σει από τη δεκαετία του ’30. Οι πολιτικοί 

χρωστάνε το αξίωμα τους στη δύναμη του 

κερδοσκοπικού καπιταλισμού, ο οποίος 

ευθύνεται για την επική αυτή καταστροφή 

και οι πολιτικοί είναι απρόθυμοι να πάνε 

κόντρα στους χρηματοδότες τους, ακόμη 

και τώρα που βρίσκονται σε κρίση.

 

Το επίκεντρο του οικονομικού σεισμού 

είναι η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, όπου οι 

τραπεζικές απάτες με τις υποθήκες γεννή-

θηκαν και εξελίχθηκαν σε νέους τρόπους 

δημιουργίας υπέρογκου πλούτου.

Και στις δύο πρωτεύουσες των οικονο-

μικών αυτοκρατοριών, οι εκλεγμένοι 

αρχηγοί, ο αμερικάνος πρόεδρος Μπάρακ 

Ομπάμα και ο βρετανός πρωθυπουργός 

Γκόρντον Μπράουν, δε θέλουν να χα-

ρακτηριστούν σοσιαλιστές και γι’ αυτό 

διστάζουν να ασκήσουν περισσότερη 

από συμβολική πίεση στις τράπεζες, ενώ 

ταυτόχρονα έχουν δείξει ανικανότητα να 

εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους, για 

να μην αναφέρω τον εθνικό πλούτο.

Τώρα είναι η στιγμή να οργανώσουμε, 

να επεκτείνουμε τα κινήματα μας, να 

διαδηλώσουμε τη δύναμη και τη διαφορε-

τικότητα μας, γιατί αν μας διδάσκει κάτι 

η ιστορία αυτό είναι ότι όταν η αριστερά 

δεν καταφέρνει να οργανωθεί, τότε η 

δεξιά κυριαρχεί.  

Δε μιλάω με ελαφριά καρδιά. Η άποψη 

αυτή γεννήθηκε από τη μελέτη μιας σει-

ράς διαλέξεων του μαρξιστή ιστορικού 

και επαναστάτη Κ. Τζέιμς στο Τρινιντάτ, 

το καλοκαίρι του 1960. Οι διαλέξεις αυ-

τές συγκεντρώθηκαν χρόνια αργότερα 

στο Modern Politics (1973). O Τζέιμς, 

μιλώντας στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του 

Τρινιντάτ, έθιξε το θέμα του κρίσιμου 

σημείου καμπής που αντιμετώπιζε η Γερ-

μανία το 1930-1931. Εξηγούσε ότι ήταν 

μια περίοδος αποφασιστική για το μέλλον 

της Ευρώπης. Παραθέτω τα ακριβή λόγια 

του Τζέιμς:

Οι γερμανοί κομμουνιστές πήραν 

οδηγίες από τη Μόσχα να μην εμπο-

δίσουν τον Χίτλερ να ανέλθει στην 

εξουσία. Τέτοιου είδους θέματα, 

όμως, είναι δύσκολο να τα αναλύω 

σε ένα κοινό που δεν είναι οικείο με 

την σχετική βιβλιογραφία και δεν 

έχει την ικανότητα να πάει αύριο 

το πρωί στην πόλη για να αγοράσει 

βιβλία. Έφερα εδώ το δικό μου 

βιβλίο που είναι γραμμένο το 1937. 

Έχω γράψει 52 σελίδες για εκείνη 

την περίοδο στη Γερμανία (αυτό θα 

το επιβεβαιώσει και ο πρόεδρος) 

με τον τίτλο «Μετά τον Χίτλερ, η 

Σειρά μας». Αυτό ήταν το σλόγκαν 

του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερ-

μανίας από το 1930 μέχρι τη στιγμή 

που ο Χίτλερ ανέβηκε στην εξουσία 

το 1933. Αφήστε τον Χίτλερ να έρ-

θει, να αποτύχει και μετά εμείς θα 

κάνουμε την επανάσταση. Αυτές 

ακριβώς ήταν οι οδηγίες του Στάλιν. 

(σελ. 58)

Πού θέλω να καταλήξω; Εάν η αριστερά 

αποτύχει να οργανωθεί, θα το πράξει 

η δεξιά. Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο 

σημείο στην αμερικανική και παγκόσμια 

ιστορία. Το μέλλον εξαρτάται από τις 

πράξεις μας.

Σας Ευχαριστώ!

Οna move! Long Live John Africa!

Ο θανατοποινίτης Mumia Abu Jamal

To Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων 

Πολιτειών πρόσφατα απέρριψε το αίτη-

μα του Abu- Jamal για έφεση. Το αίτημα 

στηρίζεται στο γεγονός ότι η απόφαση 

των ενόρκων ήταν επηρεασμένη από τη  

ρατσιστική τους διάθεση. Το Ανώτατο 

Δικαστήριο δεν έχει αποφασίσει ακόμη 

εάν θα λάβει υπόψη του τις δικαστικές 

αποφάσεις 2001/2008 δύο κατώτερων 

δικαστηρίων της Φιλαδέλφεια, σύμφωνα 

με τις οποίες ο Abu-Jamal δικαιούται νέα 

δίκη για να επανεξεταστεί η θανατική 

ποινή που του έχει επιβληθεί. Εάν το 

Ανώτατο Δικαστήριο συμφωνήσει με την 

απόφαση του περιφερειακού εισαγγελέα 

της Φιλαδέλφεια τότε ο Abu-Jamal θα 

εκτελεστεί χωρίς νέα δίκη.

Σε απάντηση, ο βασικός πληρεξούσιος του 

Abu-Jamal, Robert R. Bryan, θα στείλει 

αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο για επα-

νάληψη της ακροαματικής διαδικασίας. 

Παράλληλα, έγιναν έκτακτες συναντήσεις 

σε διάφορες πόλεις για να συντονιστεί η 

λαϊκή αντίδραση και 3000 άνθρωποι υπέ-

γραψαν ενάντια στη θανατική ποινή.

Στις 24 και 25 Απριλίου έγιναν διάφο-

ρες εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις για να 

γιορταστεί η έκδοση του νέου βιβλίου 

του Abu-Jamal από τις εκδόσεις City 

Lights, με τίτλο JAILHOUSE LAWYERS 

(Δικηγόροι των Φυλακών, στμ). Περισ-

σότερες πληροφορίες στη σελίδα: www.

citylights.com.     

Μετάφραση: Μαρία Πατεράκη
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Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα υποτίθεται ότι προανήγ-
γειλαν μια δεύτερη πράσινη επανάσταση, γιατί θα παράγονταν 
σε μεγαλύτερες ποσότητες και θα βελτίωναν την επισιτιστική 
ασφάλεια. Ωστόσο, τα υφιστάμενα γενετικά τροποποιημένα 
τρόφιμα δεν προσφέρουν περισσότερη τροφή. Η εξάπλωσή 
τους αντανακλά την εξάπλωση μιας διατροφικής δικτατορίας 
και όχι τη δυνατότητα για ελεύθερες και συνειδητές διατροφι-
κές επιλογές. Σε αντίθεση με ό,τι ισχυρίζονται οι υποστηρικτές 
τους, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα υπονομεύουν την 
επισιτιστική ασφάλεια, τη διατροφική κυριαρχία και τη δια-
τροφική δημοκρατία. 

Επισιτιστική Ασφάλεια 

Το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων που καλύπτονται από 
γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες χρησιμοποιούν μεταλ-
λαγμένους σπόρους πρώτης γενιάς, οι οποίοι βασίζονται στην 
ανθεκτικότητα απέναντι στα ζιζανιοκτόνα ή στην εισαγωγή 
γονιδίων βακίλου Θουριγγίας (Bt) για την καταπολέμηση των 
παρασίτων. Τα γονίδια που είναι ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα 
επιτρέπουν μεγαλύτερη χρήση αυτών των ουσιών. Η τοξίνη 
Bt στις καλλιέργειες υποτίθεται ότι καταπολεμά τον πράσινο 
σκώληκα, αλλά οδηγεί στην ταχεία ανάπτυξη ανθεκτικότητας 
καθώς και στην εξάπλωση νέων παρασίτων. 

Η αυξημένη απόδοση των γενετικά τροποποιημένων καλλιερ-
γειών είναι το πιο σημαντικό επιχείρημα που χρησιμοποιείται 
από τη βιομηχανία των μεταλλαγμένων. Στην πραγματικότητα 
όμως, η γενετική μηχανική έχει οδηγήσει σε μείωση της πα-
ραγωγής. Ο Μπιλ Κρίστανσον, ένας αμερικανός καλλιεργητής 
σόγιας, δήλωσε στο πρώτο Συνέδριο για τη Βιολογική Κατα-
στροφή, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1998 στο Σεντ 
Λούις, την έδρα της Μονσάντο (Monsanto), ότι στο Μισούρι 
η μεταλλαγμένη σόγια είχε μειωμένη απόδοση κατά πέντε 
μπούσελ ανά έικρ1. Ο Εντ Όπλινγκερ, καθηγητής Αγρονομίας 
στο Πανεπιστήμιο του Γουισκόνσιν, διεξάγει εδώ και 25 χρόνια 
ελέγχους απόδοσης των σπόρων σόγιας. Βάσει των στοιχείων 
που συγκέντρωσε από 12 πολιτείες, οι οποίες καλλιεργούν το 
80% της αμερικανικής σόγιας, διαπίστωσε ότι η μεταλλαγμέ-
νη σόγια είχε κατά 4% μειωμένη απόδοση σε σύγκριση με τις 
συμβατικές ποικιλίες.   

Σε μια μελέτη των Μαρκ Λαπ και Μπριτ Μπέιλι, οι συμβατικοί 
σπόροι σόγιας είχαν καλύτερη απόδοση απ’ ό,τι οι μεταλλαγμέ-
νοι σε 30 από τις 38 ποικιλίες, με συνολική μείωση απόδοσης 
κατά 10% σε σύγκριση με τις συμβατικές ποικιλίες (Against the 
Grain, 1999). Ο Δρ. Τσαρλς Μπενμπρούκ, βασιζόμενος πάνω 
σε 8.200 πανεπιστημιακούς ελέγχους το 1998, ανέφερε μια 
μείωση απόδοσης της τάξεως του 6-7% σε καλλιέργειες που 
είχαν γενετικά τροποποιηθεί ώστε να είναι πιο ανθεκτικές στο 
ζιζανιοκτόνο Roundup. Εάν δεν αντιστραφεί μέσω μελλοντικών 
βελτιώσεων, μια τέτοια μείωση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 
η πιο σημαντική πτώση απόδοσης που έχει ποτέ συνδεθεί με 
μια γενετικά τροποποιημένη καλλιέργεια. 

Στην Ινδία η απόδοση του βαμβακιού Bt ήταν εντυπωσιακά 
μικρότερη από την υποσχόμενη κατά τον πρώτο χρόνο καλλι-
έργειας. Μελέτες δείχνουν ότι στην Μαχαράστρα και στο Άντρα 
Πραντές οι άλλες ποικιλίες πλην της Bt είχαν απόδοση δέκα 
κουίνταλ ανά έικρ, ενώ οι ποικιλίες Bt δύο κουίνταλ ανά έικρ. 
Στην Καρνατάκα οι άλλες ποικιλίες είχαν απόδοση 7 κουίνταλ 
ανά έικρ, ενώ οι ποικιλίες Bt 382 κουίνταλ ανά έικρ2. Οι μεταλ-
λαγμένοι σπόροι δεν αυξάνουν την απόδοση των γεωργικών 
καλλιεργειών. Η παραγωγή έχει μειωθεί κατά 50 με 60%. 
Υψηλότερη παραγωγή εμφανίζεται μόνο στα παραποιημένα 
δεδομένα που επινοούν οι πολυεθνικές. 

Ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Science 
στις 7 Φεβρουαρίου του 2003 από τους Μάτιν Κουέιμ και 
Ντέιβιντ Ζίλμπερμαν χρησιμοποιήθηκε για να υποστηριχθεί 
ψευδώς ότι η απόδοση του βαμβακιού Bt στις βαμβακοφυτείες 
της Ινδίας το 2002 ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τις άλλες 
ποικιλίες. Αυτή η δήθεν επιστημονική μελέτη δημιουργεί δύο 
λαθεμένες εντυπώσεις. Πρώτον, δε βασίζεται σε ανεξάρτητα 
επιστημονικά δεδομένα από γεωργικές καλλιέργειες, αλλά 
σε μη επαληθευμένα «εμπιστευτικά δεδομένα» που δόθηκαν 
από την εταιρεία Monsanto-Mahyco, η οποία εμπλέκεται 
στην πώληση σπόρων βαμβακιού Bt. Δεύτερον, ενώ η μελέτη 
βασίζεται σε δεδομένα της εταιρείας από ελέγχους του 2001, 
χρησιμοποιήθηκε παραπλανητικά για να αποδείξει την «επι-
τυχία» και την αυξημένη απόδοση των βαμβακοφυτειών το 
2002. Ωστόσο, όλες οι ανεξάρτητες μελέτες δείχνουν πτώση 
της παραγωγής. Ακόμα και η αυτοαποκαλούμενη «ομάδα 
εμπειρογνωμόνων» που συνόδεψε τους αντιπροσώπους της 
Monsanto-Mahyco για να αξιολογήσει τις βαμβακοφυτείες 
παραποίησε τα δεδομένα. 

Οι καλλιέργειες δεύτερης γενιάς, όπως το «χρυσό ρύζι» και 
οι «πατάτες με πρωτεΐνη», που εμφανίζονται να υπόσχονται 
μελλοντική αύξηση της παραγωγής για να αντικρούσουν τις 
οικολογικές κριτικές για τους σπόρους με ανθεκτικότητα στα 
ζιζανιοκτόνα και με τοξίνη Bt, αποτυγχάνουν επίσης να αυξή-
σουν την επισιτιστική ασφάλεια. 

Στα πλαίσια της συμφωνίας για τη μεταφορά τεχνολογίας 
μεταξύ Ινδίας και Ελβετίας αναφορικά με το ρύζι με βιταμίνη 
Α (χρυσό ρύζι), αυτό το μεταλλαγμένο ρύζι παράγει 70 φορές 
λιγότερη βιταμίνη Α απ’ ό,τι άλλες διατροφικές πηγές. 

Παρομοίως, η πατάτα με πρωτεΐνη, που ανακοινώθηκε πρόσφα-
τα, θα μειώσει τη διαθεσιμότητα πρωτεΐνης στην Ινδία. Όπως 
αναφέρεται στο περιοδικό New Scientist (2 Ιανουαρίου 2003), 
το σχέδιο παρουσιάστηκε σε ένα συνέδριο στο Λονδίνο από τον 
Τζ. Παντμανάμπαν, ο οποίος, ως διευθυντής του περίφημου 
Ινδικού Ιδρύματος Επιστημών, είχε υπογράψει μια μυστική 
συμφωνία με τη Monsanto, για την οποία δεν γνώριζαν τίποτε 
οι συνάδελφοί του στο Ίδρυμα. 

Η μεταλλαγμένη πατάτα, που περιέχει γονίδια αμάραντου, 
δημιουργήθηκε από τον Άσις Ντάτα του Πανεπιστημίου 
Γιαβαχαρλάλ Νεχρού στο Νέο Δελχί, ο οποίος είχε στο πα-
ρελθόν προσπαθήσει να πουλήσει και να εξασφαλίσει την 
αποκλειστική εκμετάλλευση της ίδιας γενετικής τεχνολογίας 
εισάγοντας γονίδια αμάραντου στο ρύζι. Ο Ντάτα συμμετείχε 
επίσης στην επιτροπή της Διεύθυνσης Βιοτεχνολογίας, η οποία 
χορηγεί επιδοτήσεις και πιστοποιητικά βιοασφάλειας. Είναι 
δηλαδή ταυτοχρόνα και χορηγός και αποδέκτης κονδυλίων 
βιοτεχνολογίας, και ρυθμιστής και ρυθμιζόμενος. Τέτοιου 
είδους συγκρούσεις αρμοδιοτήτων είναι πολύ διαδεδομένες 
στη γεωργική βιοτεχνολογία. 

Η μεταλλαγμένη πατάτα που προωθείται αυτή τη στιγμή στο 
πλαίσιο μιας στρατηγικής ενάντια στην πείνα περιέχει γονίδια 
αμάραντου. Ο αμάραντος υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στα 
ινδικά Ιμαλάια. Το Ναβντάνια (Navdanya), το κίνημά μας για 
τη βιολογική γεωργία, προωθεί τη χρήση των προϊόντων του 
αμάραντου, όπως τα προπαρασκευασμένα δημητριακά, το 
αλεύρι και τα αρτοποιήματα – πέρα από την παραδοσιακή 
χρήση του αμάραντου ως νηστίσιμης τροφής.  

Σε σύγκριση με τη διατροφή με σιτηρά όπως ο αμάραντος, οι 
μεταλλαγμένες πατάτες θα προκαλέσουν υποσιτισμό, γιατί θα 
στερήσουν από παιδιά που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση τις 
άλλες θρεπτικές ουσίες που υπάρχουν μέσα στον αμάραντο 
και όχι στην πατάτα. Συνεπώς, η μεταλλαγμένη πατάτα θα 
επιφέρει έλλειψη σιδήρου και ασβεστίου στα παιδιά. Μια πιο 
έξυπνη επιλογή θα ήταν να διαδοθεί η καλλιέργεια και η χρήση 
τέτοιων φανταστικών σπόρων όπως ο αμάραντος. Οι αρχαίοι 
λαοί των Άνδεων θεωρούσαν τον αμάραντο ιερό. Στην Ινδία 
αποκαλείται «ραμντάνα» ή σπόρος του θεού. Η ρίζα «αμάρα», 
τόσο στα ελληνικά όσο και στα σανσκριτικά, υποδηλώνει το 
αιώνιο και το αθάνατο.  

Ο σκοπός των Ντάτα και Παντμανάμπαν για τη μεταλλαγμένη 
πατάτα είναι να υποσκελίσουν την καλλιέργεια και την κατα-
νάλωση αμάραντου και να προωθήσουν μια μονοκαλλιέργεια, 
η οποία θα βασίζεται στην παραγωγή και την κατανάλωση 
της πατάτας. Πρόκειται για μια συνταγή που θα οδηγήσει στη 
διάβρωση της βιοποικιλότητας και στην πείνα. Είναι απότοκη 
αυτού που έχω αποκαλέσει «μονοκαλλιέργεια του νου».

Εν πάση περιπτώσει, ο αμάραντος δεν είναι η μοναδική πηγή 
πρωτεΐνης στην πλούσια βιοποικιλότητα και κουζίνα της Ινδίας. 
Τα «νταλ» μας, τα όσπρια που συνοδεύουν συστηματικά είτε 
το ρύζι (dal-chawal) είτε το στάρι (dal-roti), είναι πλούσια σε 
πρωτεΐνη. 

Η κατανάλωση των νταλ και των οσπρίων προσφέρει πολύ 
υψηλότερα επίπεδα πρωτεΐνης απ’ ό,τι οι μεταλλαγμένες 
πατάτες. Τα όσπρια είναι επίσης απαραίτητα στη βιώσιμη 
γεωργία, γιατί οι καλλιέργειές τους δεσμεύουν το άζωτο και 
προσφέρουν μια οικολογική εναλλακτική λύση απέναντι στα 

Διατροφική Δημοκρατία εναντίον Διατροφικής Δικτατορίας
Η πολιτική των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων

Βαντάνα Σίβα

Τα μεταλλαγμένα τρό-
φιμα είναι αλληλένδε-
τα με τη διατροφική 

δικτατορία.
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MIAKOYBENTA ΜΕ TON... ΚΟΡΝΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ

Koρνηλιος:Η συγχρονη καπιταλιστικη 
κοινωνια,εχει ως κεντρικη φαντασιακη σημασια 
την απεριοριστη αυξηση των παραγωγικων 
δυναμεων,την απεριοριστη αυξηση της 
κυριαρχιας του ανθρώπου πανω στη φυση 
και πανω στους ιδιους τους ανθρωπους. 
Και αυτό το εμφανιζει σαν λογικη επιδιωξη. 
Όμως αυτή η επιδιωξη , η οποια πραγματικα 
παιζει έναν απολυτως κεντρικο ρολο στη ζωη 
της καπιταλιστικης κοινωνιας είναι τελειως 
αλογη,τελειως αυθαιρετη. Γιατι πρεπει να 
αυξανουν επ’ απειρον οι παραγωγικες δυναμεις 
? Γιατι πρεπει να αυξανει η κυριαρχια του 
ανθρωπου πανω στη φυση ?Αυτο είναι το ιδιο 
ατοπο οσο και η ιδεα του χριστιανικου Θεου 
και της Αγιας Τριαδας, που είναι ταυτοχρονως 
μια και τρεις….

Νικος:Ποιες θεωρεις ότι πρεπει να είναι σημερα 
οι επιλογες μας ?

Κορνηλιος:Λοιπον,εμεις σημερα-τουλαχιστον 
οσοι από εμας προσπαθουμε να σκεφτουμε 
σοβαρα-επιλεγουμε μια παραδοση μεσα από το 
χαος του ιστορικου υλικου που εχουμε μπροστα 
μας. Αυτο δεν σημαινει ότι την επιλεγουμε 
για να της γινουμε δουλοι. Επιλεγουμε την 
παραδοση εκεινη, την ελληνοδυτικη, της 
οποιας το βασικο στοιχειο είναι ακριβως η 
αμφισβητηση της παραδοσης.

Νικος:Της αμφισβητησης…? Μα…

Κορνηλιος:Μην βιαζεσαι…Η αμφισβητηση 
όχι για την ευχαριστηση της αμφισβητησης. 
Η αμφισβητηση όταν υπαρχει λογος. Η 
δυνατοτητα της αμφισβητησης, η δυνατοτητα 
να μιλησω αλλιως. Η δυνατοτητα να 
σκεφτω διαφορετικα από ο,τι σκέφτεται η 
πλειοψηφια,το Κρατος,η Εκκλησια,το Κομμα,ο 
δασκαλος οι γονεις ενδεχομενως.Η δυνατοτητα 
να θεσω ως ατομο-η να θεσει μια κοινωνικη 
ομοδα η μια πολιτικη κινηση- ερωτηματα. 
Ερωτηματα σχετικα με το εάν η σημερινη 
κοινωνια είναι δικαιη η όχι,εάν η ισοτητα 
που επαγγελλονται το συνταγμα και οι νομοι 
υπαρχει πραγματικα η δεν υπαρχει. Ε λοιπον η 
δυνατοτητα αμφισβητησης είναι συμφυης με 
τα βασικα χαρακτηριστικα της ελληνοδυτικης 
παραδοσης και μονον αυτης. Καμιας αλλης 
παραδοσης.

Νικος:Δωσε μας καποια παραδειγματα.

Κορνηλιος:Πολύ ευχαριστως. Ας παρουμε 
ένα παραδειγμα. Για έναν Εβραιο της παλαιας 
διαθηκης,το ερωτημα «O Nομος είναι η δεν 
είναι δικαιος ? », δεν τιθεται, δεν μπορει να 
τεθει. Γιατι ? Διοτι τον Νομο τον παρεδωσε ο 
ιδιος ο Θεος-ο Ιεχωβας- στο ορος Σινα στον 
Μωυση,ο οποιος τον κατεγραψε σε πετρινες 
πλακες [ οι γνωστες Δεκα Εντολες]. Το ιδιο 
φυσικα ισχυει-οι νομοι είναι εκ Θεου,είναι 
δεδομενοι, δεν αμφισβητουνται κ.λπ.- και 
για ολες τις ασιατικες κοινωνιες,για τις 
αμερικανικες κοινωνιες [ τις προκολομβιανες], 
για τις πρωτογονες φυλες,για τις μεσαιωνικες 
ευρωπαικες κοινωνιες,για τη βυζαντινη 
κοινωνια ασφαλεστερα. Ειπαμε,προκειται για 
το 98 % της ανθρωπινης ιστοριας…Υπαρχουν 
μονο δυο κοινωνιες που οι ανθρωποι αρχισαν 
να θετουν ερωτηματα και να αμφισβητουν τις 
παραδοσιακες παραστασεις για τον κοσμο,τις 
ιδεες,το τι αξιζει και τι δεν αξιζει,τι είναι δικαιο 
και τι δεν είναι, πως πρεπει να θεσμιστει η 
κοινωνια και πως πρεπει να ρυθμιστουν οι 
σχεσεις των ανθρωπων. Αυτές οι δυο κοινωνιες 
είναι η αρχαια ελληνικη[από τον 8ο μεχρις τον 
4ο π.Χ. αιωνα] και η δυτικοευρωπαικη [από το 
τελος του Μεσαιωνα και μετα].

Νικος:Στο προηγουμενο τευχος της 
Βαβυλωνιας, φιλοξενουσα μια συνεντευξη με 
τον Ντοστογιεφσκι…..

Κορνηλιος:Την διαβασα…Μου αρεσε.Αν και εχω 

μια πολύ σοβαρη διαφωνια μαζι του.Υπαρχει το 
περιφημο επιχειρημα του Ντοστογιεφσκι-που 
μπορει να παει πισω μεχρι και τον Πλατωνα- 
και που παντως εγω προσωπικα το θεωρω 
επιχειρημα υπαστυνομου β΄-συμφωνα με το 
οποιο, «εάν δεν υπηρχε Θεος,όλα θα ηταν 
επιτρεπτα ».Δηλαδη χρειαζεται ενας Θεος γιατι 
διαφορετικα όλα αυτά τα ρεμαλια θα εκαναν 
ότι τους κατεβαινε στο κεφαλι…Παντως παρα 
την χυδαιοτητα αυτου του επιχειρηματος,αυτό 
εκφραζει μια βασικη αληθεια της θεσμισης των 
ετερονυμων κοινωνιων. Χρειαζεται δηλαδη 
οι θεσμοι να εχουν ερθει από αλλου,για να 
μπορουν να κατωχυρωθουν σαν θεσμοι. Εάν 
οι ανθρωποι ηξεραν ότι οι ιδιοι εκαναν τους 
νομους τους θα τους σεβονταν ? Ε, λοιπον 
εδώ οι αρχαιοι Ελληνες και οι αρχαιοι Αθηναιοι 
απαντουν : «Ναι, εμεις οι ιδιοι καναμε τους 
νομους μας και,οσο δεν τους εχουμε αλλαξει 
τους σεβομαστε και τους τηρουμε».

Νικος:Μα σε αυτό το ζητημα δεν προσπαθησε 
να απαντησει και το νεοτερο δημοκρατικο και 
επαναστατικο κινημα ?

Κορνηλιος:Ακριβως. Προτασσοντας την ιδεα 
ότι τους νομους τους δημιουργει ο ιδιος ο λαος 
και ότι το γεγονος αυτό δεν είναι λογος να μην 
είναι σεβαστοι οι νομοι.

Νικος:Μιλησε μας για την ελευθερια. Ο κάθε 
ενας μπορει να κανει ότι θελει ?

Κορνηλιος : Η ελευθερια, ξερει από μονη της 
τα ορια της, ξερει να αυτοπεριοριζεται. Η 
ελευθερια γνωριζει ότι όλα μπορει να τα κανει 
αλλα επισης γνωριζει ότι δεν πρεπει να τα κανει 
όλα. Αυτό εινα για μενα το μεγαλο προβλημα 
της δημοκρατιας και του ατομικισμου…. Τωρα 
επιτρεψε μου να σε ρωτησω εγω κατι ασχετο…
Ποδοσφαιρακι παιζεις ακομα ?

Νικος:Φυσικα…Μηπως θελεις να παιξεις μαζι 
μου ?

Κορνηλιος: Εχω καιρο να παιξω αλλα αν θελεις 
σε παιζω ένα παιχνιδι.

Νικος: Ασε Κορνηλιε θα χασεις. Ειμαι δυο φορες 
πρωταθλητης στο Νοζοτρος. Τελος παντων. 
Μαλλον κουραστηκες λιγο..Θες να κανουμε 
ένα διαλλειμα.

Κορνηλιος:Με την προυποθεση ότι θα μου 
παιξεις ένα από τα τραγουδια που εχω μαθει 
ότι εχεις φτιαξει τελευταια.

Νικος:Παντα σκληρος και απόλυτος με τις 
επιθυμιες σου. Ενταξει , άκου:

Πηρα την κιθαρα που ηταν πιο διπλα. Δεν το 
ειχα ολοκληρωσει ακομα μουσικα. Παρ΄όλα 
αυτά, η παρουσια του Κορνηλιου μου εδεινε 
μια σιγουρια. Τον κοίταζα οση ωρα διαρκουσε 
το τραγουδι. Φανηκε να του αρεσει:

Ο Κλάρενς, ο Φράνκ και ο Τζόν

Μια Κυριακή ,νυχτα αργα, στις έντεκα Ιουνίου,
το έτος χίλια εννιακόσια εξήντα δυο,

ο Κλάρενς, ο Φράνκ και ο Τζόν
δραπέτευσαν από το Αλκατράζ…

Μια Κυριακή πρωί στις έντεκα Ιουνίου,
οι φύλακες, μέτρησαν τους κρατούμενους.

Έπρεπε να ήταν τριακόσιοι τριάντα έξι
και ήταν μόνο τριακόσιοι τριάντα τρεις…

Μια Κυριακή μεσημέρι, στις έντεκα Ιουνίου
το έτος χίλια εννιακόσια εξήντα δυο,

στις φυλακές του Αλκατράζ, γελούσαν οι 
κρατούμενοι

και έκαναν ευχές για τον Κλάρενς, τον Φράνκ 
και τον Τζόν….

Μια Κυριακή απόγευμα στις έντεκα Ιουνίου,
ο ήλιος της Καλιφόρνιας χάιδευε τα κορμιά

του Κλάρενς , του Φράνκ και του Τζόν,
και η ιστορία έγραφε πυρετωδώς γι΄ αυτούς….

Μια Κυριακή βραδάκι, σε ένα απόμερο μπαρ
το έτος χίλια εννιακόσια εξήντα δυο

μπέρμπον έπιναν, ο Κλάρενς , ο Φράνκ και ο 
Τζον.

Κάπου εκεί γεννήθηκε ένα καινούριο 
τραγούδι….

Μια Κυριακή , χρόνια πολλά μετά από τότε,
ένα σύνθημα γράφτηκε σε έναν τοίχο, καπου 

στην Αθηνα…
Μπορεί να ήταν και για τον Κλαρενς, τον 

Φρανκ και τον Τζόν:
«Το πάθος για τη λευτεριά, είναι δυνατότερο 

από όλα τα κελιά»….

Νικος:Μιλησε μου τωρα για την σχεση του 
ανθρωπου με τη γνωση και την πιστη…

Kορνηλιος:Αφου σου πω πρωτα ότι το τραγουδι 
σου είναι εφάμιλλο ενός σονέτου του Μπαχ…

Νικος:Ευχαριστω..

Κορνηλιος:Παρακαλω..

Νικος:Λοιπον ?

Kορνηλιος: Λοιπον. Ο Αριστοτελης ελεγε ότι ο 
ανθρωπος είναι ένα ζωον το οποιο επιθυμει τη 
γνωση.Δεν συμφωνω. Ο ανθρωπος,υποστηριζω 
εγω, είναι ένα ζωον που επιθυμει την πιστη 
και,ακριβεστερα,την σιγουρια της πιστης. Εξ ου 

και η μεγαλη δυναμη των θρησκειων, εξ ου η 
μεγαλη δυναμη των ιδεολογιων. Στο ξεκινημα 
του το εργατικο κινημα χαρακτηριζονταν 
από εντονα κριτικη σταση.Θυμησου τους 
δυο πρωτους στιχους από το δευτερο κουπλε 
της Διεθνους που εξ αλλου είναι ο υμνος της 
Κομουνας: «Δεν υπαρχει υπερτατος Σωτηρας 
ουτε Θεος»[αρα,εξοβελιζεται η θρησκεια], 
«Δεν υπαρχει Καισαρ ουτε Αρχηγος»[αρα εξω 
κι ο Λενιν]..Ειδαμε όμως τι ακολουθησε.Ειδαμε 
που οδηγησε η αναγκη για πιστη. Στο σημειο 
αυτό θα θυμησω ότι ο Περικλης στον Επιταφιο 
λεει στους Αθηναιους πως μονον αυτοι εχουν 
κατορθωσει, ώστε η σκεψη τους να μην 
αναστελλει τη δραση τους.Καταπληκτικο.
Και προσθετει:«εις τους αλλους,αντιθετως 
,η μεν αμαθεια γεννα θρασος, η δε σκεψις 
ενδοιασμον».

Νικος:Κατι φαινεται να αλλαζει όμως τελευταια, 
δεν συμφωνεις ?

Κορνηλιος:Πραγματικα τις τελευταιες 
δεκαετιες διανυουμε μια περιοδο καταργησης 
των φραγμων και των οριων σε ολους τους 
τομεις. Αυτό συνεπαγεται την επιθυμια του 
απεριοριστου.Προκειται για μια μορφη 
απελευθερωσης, που υπο μια εννοια αποτελει 
μεγαλη κατακτηση…

Νικος:Που όμως και παλι μπαινουν τα ορια?

Κορνηλιος: Ακριβως εδώ πρεπει να σταθουμε.
Πρεπει να μαθουμε να αυτοπεριοριζομαστε 
τοσο ως ατομα οσο και ως κοινωνια. Μα 
θα πουν ορισμενοι ότι ο αυτοπεριορισμος 
ισοδυναμει με απαγορευση.Οχι. Δεν εννοω 
απαγορευση με την εννοια της καταστολης.
Εννοω να ξερουμε ότι υπαρχουν πραγματα που 
δεν πρεπει να τα επιθυμουμε η που δεν πρεπει 
να τα κανουμε.Παραδειγμα,το περιβαλλον.Θα 
επρεπε να θεραπευουμε τον πλανητη μας και 
όχι να τον καταστρεφουμε.

Νικος:Τι νομιζεις ότι διαφοροποιει τον ανθρωπο 
από τα ζωα ?

Κορνηλιος:Το παθος και η επιθυμιες. Τα ζωα 
εχουν μονο ενστικτα. Το παθος και η επιθυμιες-ο 
ερωτας ,η δοξα,το καλλος, η εξουσια- δεν είναι 
«φυσικα» αλλα φαντασιακα αντικειμενα. Η 
φαντασια λοιπον μας διαφοροποιει από τα ζωα.
Χαρη στη φαντασια το ενστικτο επαψε να είναι 
ο μοναδικος ρυθμιστης της συμπεριφορας 
μας.Χαρη σε αυτην δημιουργησαμε την 
τεχνη,την επιστημη,την φιλοσοφια.Η 
φαντασια δεν γνωριζει ορια και κανονες,ουτε 
ηθικους και λογικους νομους. Όμως η 
φαντασια μπορει να οδηγησει τον ανθρωπο 
στην παραφροσυνη,στην διαστροφη,στην 
τερατωδια αλλα,επισης,στην αυταπαρνηση και 
σε κάθε μεγαλειωδη δημιουργια.Ο ανθρωπος 
, ακριβως γι΄αυτό,δημιουργησε κοινοτητες,κο
ινωνιες,θεσμους,κανονες που οριοθετουν και 
περιοριζουν την φαντασια,αλλα και που επισης 
την καταπνιγουν….

Νικος:Σου αρεσε το καινουριο cd toy Dylan ?
-
Κορνηλιος: Λιγο ακουσα…Δεν προλαβα…
Εσενα πως σου φανηκε ?

Νικος:Πολύ καλο…Ειδες…Στα μπλουζ πηγε 
και αυτος...

Έπεσε ξαφνικά η δορυφορική μας σύνδεση….
Δεν πρόλαβα ούτε καν να τον ευχαριστήσω…
Βγηκα από το σπίτι και κατευθύνθηκα στο 
μπαράκι που τα πίνω τελευταία…Χάθηκα 
στις δικές μου σκέψεις…Οι μουριές της 
Καλλιδρομιου αρχίζουν και επιβάλλονται στο 
χώρο…Ανακατευτήκαν με τη μυρωδιά από 
το μπερμπον που για πολύ καιρό είχα να πιω. 
«Εδώ ελεύθερα Εξάρχεια… », έγραψα στο 
χαρτί μου και έστειλα το κείμενο στα παιδιά 
στη Βαβυλωνία…Εδώ ελεύθερα Εξάρχεια…
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Ο Χρήστος Νεδελκόπουλος είναι ποιητής 
και τραγουδοποιός, συνήθως σπουδάζει 
και σπανίως αρθρογραφεί. Κείμενα του 
σχετικά με θέματα πολιτικής φιλοσοφίας, 
τέχνης και επανάστασης, έχουν δημοσιευτεί 
στο anti-texni.blogspot.com. Οι “σιωπές 
των κραυγαλέων” είναι η δεύτερη ποιητική 
του συλλογή, που κυκλοφόρησε τον 
τελευταίο μήνα στα κεντρικά βιβλιοπωλεία 
της Αθήνας. Μια συλλογή από ποιήματα 
και φωτογραφίες που γράφτηκαν και 

τραβήτηκαν πριν και κατά τα Δεκεμβριανά, 
σε μια συνεκτική κριτική της αυτής 
κοινωνίας που χτίζει φυλακές στην οδό 
“Προμηθέα του δεαμώτη” για να θυμηθούμε 
την κλασική τραγωδία του Αισχύλου και 
τοποθετεί εβραϊκά νεκροταφεία στην οδό 
“Κλεισούρας” (κλεισούρα: σκοτάδι, σάπιο, 
έλλειψη αέρα). Οι διανοούμενοι, οι ποιητές 
αλλά και η βαρβαρότητα, το χαμένο ή και το 
κερδισμένο νόημα της επανάστασης είναι 
μερικά από τα θέματα του.  

ΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
μια ζωή σ’ ένα γραφείο

για μια ζωή σε μια καρέκλα. 
Οι διανοούμενοι,

καθηγητές πανεπιστημίων και
διευθυντές μεγάλων ιδρυμάτων.

Κι εμείς πάντα φοιτητές
κάτω απ’ τα θρανία

και κάτω απ’ τις καρέκλες.
Οι διανοούμενοι διδάσκουν την 

επανάσταση
μέσα στις λέξεις και τις ιστορικές 

πραγματείες
και μας δικάζουν στα βαθμοδικεία τους.

Κι όμως αυτοί επιβιώνουν
σε μιοα καρέκλα με δυο ποδάρια,

σ’ ένα γραφείο δίχως βάση. 
Και λεν πως κάνουν επανάσταση

και πως αντιστέκονται στους καιρούς.
Οι διανοούμενοι χαφιέδες

ευηπόληπτοι πολίτες.
Μας δείχνουν με το δάχτυλο

και εισηγούνται στους ανωτέρους. 
Κι ανάμεσα μας οι συνεργάτες, 
τα παιδιά των διανοούμενων,   

χαφιέδες και συμμορίτες
που θέλουν να παίζουν με μας τον ίδιο 

ρόλο,
που θέλουν ν’ ανέβουν πάνω στην ίδια τη 

σκηνή. 

Αυτοί κρεμάμενοι  
απ’ τα ξεκρέμαστα αρχίδια των βαρόνων

κι εμείς μονίμως αιωρούμενοι
απ’ τις κλωστές και τα όρια της 

εποανάστασης.
αυτοί που δε βρήκανε ποτέ τον έρωτα

κι εμείς που τον συναντήσαμε  
ψάχνοντας την επανάσταση.   

Οι διανοούμενοι απομεινάρια ιδεών
κι εμείς δια παντός ιδεολόγοι.  

Απομεινάρια μιας επανάστασης
χαμένης και κερδισμένης ξανά. 

Η ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ είναι εδώ 
και θα ‘ναι εδώ για πάντα.

Όσο θα υπάρχουν άνθρωποι
κι όσο θα υπάρχουν κήποι με λουλούδια.  
Όσο θα υπάρχουν εκκλησίες και φυλακές

κι όσο θα υπάρχουν εργοστάσια, 
ψυχιατρεία,

ζωολογικοί κήποι.
Όσο θα υπάρχεις εσύ και θα γελάς. 

Θα σου πρότεινα να πάμε μια βόλτα στο 
πάρκο

να κάνουμε τσουλήθρα και τραμπάλα, 
να παίξουμε με τα παιδιά

και να φάμε παγωτό. 
Η βαρβαρότητα είναι εδώ.
Εδώ που παίζουν τα παιίά

κάτω απ’ την επίβλεψη του μπαμπά,
κάτω απ’ την αγχώδη ανάσα της μαμάς, 

κάτω απ’ αυτόν τον ηλίθια γαλάζιο 
ουρανό.

 Η βαρβαρότητα είναι εδώ. 
Οι σταυροφόροι. Η θεία δίκη. Η κόλαση.

Η ΖΩΗ θα ‘ναι πάντα εδώ
κι ζωή θα ‘ναι πάντα αλλού. 

Η ζωή μας είναι μέσα
κι ζωή είναι έξω. 

Η ζωή μας είναι εδώ
κι ζωή μας είναι αλλού. 

Βγαίνω στο δρόμο άγρια μεσάνυχτα 
μ’ ένα τσιγάρο στο χέρι,

χορεύω σ’ άγριο σκοτεινό δρόμο
αυτό το πετσοκομμένο καταραμένο blues.

Οι κιθάρες σχίζουν τους ουανούς

και καρφώνονται στ’ αυτιά μου
κι εγώ λέω πως η ζωή είναι εδώ.

Άγριοι στίχοι και στίχοι σκοτεινοί
μπαινοβγαίνουν στα σωθικά μου,

τα ξωθικά μου ανακατεύουν
στίχους άγριους και στίχους σκοτεινούς
κι εγώ τραγουδάω πως η ζωή είναι εδώ.

Οι σιωπές των κραυγαλέων
καρφώνουν στην καρδιά μου  στιλέτα 

ήμερα
και άγριες μνήμες ξεριζώνουν,

που μου θυμίζουν κάθε κατώφλι που ποτέ 
δε διάβηκα.

Είμαι στην Ελλάδα κι είμαι στην Αμερική,
είμαι στην Ευρώπη κι είμαι στην Αφρική.

Είμαι παντού... 
κι όπου ο ουρανός κι όπου η γη.

Ασήμαντοι άνθρωποι έρχονται και μου 
δίνουνε το χέρι
κι εγώ τους λέω:

ξεράστε το φόβο του θανάτου
κι αυτοί μου λεν...

κι εγώ: ξεριζώστε τη μήτρα της ζωής
κι αυτοί...

Αυτοί;
Αυτοί δεν υπήρξαν ποτέ.

Ο Χριστός, ο Τσε, ο Μωάμεθ, ο Γκάντι. 
Αυτοί είναι αίματα και τοκετοί.

Έζησαν παντού και δεν έζησαν ποτέ
ενω εγώ ένας ασήμαντος νυχτοβάτης

που έζησα κι εκεί κι εδώ
τραγουδάω και χορεύω...

Μισισιπής, Πειραιάς, Άπω Ανατολή, 
η ζωή είναι εκεί κι ζωή είναι εδώ 

όπως ένα καταραμένο blues
που ‘ναι ταυτόχρονα παντού.

Οι σιωπές των κραυγαλέων είναι 
πρόστυχα συνθήματα

σε αδειανά κρεβάτια, στην οδό 
Κλεισούρας, στου

Προμηθέα του Δεσμώτη, στην οδό 
Ελευθερίας. Είναι  

κραυγές που σωπαίνουν. Μισισιπής, 
Πειραιάς, Απω Ανατολή,

είναι παντού... κι είναι και μέσα κι έξω, κι 
εδώ κι εκεί...

κι όπου ο ουρανός κι όπου η γη.

Η ποίηση, η φιλοσοφία, ίσως κι μουσική,
είναι μια αναρρίχηση του σώματος
βαθιά μέσα στο πνεύμα.

 Χρήστος Νεδελκόπουλος.

Τρία ποιήματα από τις Σιωπές των Κραυγαλέων



20 I O Y N I Ï Ó   2 0 0 9

Πέντε µέρες φεστιβάλ... Πέντε µέρες 
(στην πραγµατικότητα περισσότερες) 

σκληρής δουλειάς και κούρασης. 
Κούραση; Ποια κούραση; Δεν υπήρξε 

κούραση, και αν υπήρξε αδυνατού-
σαµε να τη νιώσουµε. Η µαγεία και η 

ικανοποίηση επισκίασαν τα πάντα. 
Το µπέρδεµα µε τον κόσµο, τους γνω-
στούς και τους “άγνωστους”, τους Έλ-
ληνες και τους “ξένους”, τους µικρούς 

και τους “ώριµους”, τα αγόρια και τα 
κορίτσια, τους µουσικούς και τους 

“διανοούµενους”, τους ηθοποιούς στο 
πανί και στη σκηνή και τους ζογκλέρ, 

τους ρεµπέτες και τους τρανσάδες, 
τους όµορφους και τους πιο όµορ-

φους... Το µπέρδεµα του φεγγαριού 
µε την αυγή. Όλο αυτό το µπέρδεµα 

που σε κάνει να αισθάνεσαι συλλογι-
κός, κοινωνικός. Άρα άνθρωπος. Ποια 

κούραση; Αυτή έρχεται τελευταία...

Πέντε µέρες φεστιβάλ; Αυτό ήταν στοίχηµα. Με 
ποιον; Με κάποιου είδους “µικροµεγαλισµό”; 
Δεν νοµίζω. Ήταν στοίχηµα µε τους εαυτούς 
µας; Ναι, αλλά ως προς τι; Δεν ήταν στοίχηµα 
µε τους εαυτούς µας ως φυσικές οντότητες, 
αλλά ως κοινωνικές, πολιτικές. Για το σπάσιµο 
των ορίων στα οποία συνήθως µόνοι µας πε-
ριορίζουµε εµάς και τις συλλογικότητές µας. 
Για το «άνοιγµα στην κοινωνία», της οποίας 
αποτελούµε αδιάσπαστο µέρος. Για την τόλ-
µη µας να εκτιµάµε ότι οι αντιεξουσιαστικές 
ιδέες µπορούν να έχουν τη θέση τους στην 
κοινωνία.  
                    Για την επιθυµία µας να τις διαδώ
                            σουµε και να τις δοκιµάσουµε 

στον κοινωνικοπολιτικό στίβο.

Το φεστιβάλ δεν ήµασταν εµείς! Ναι, σε οποιο-
δήποτε δρώµενο, η πρωτοβουλία των ανθρώ-
πων που αποφασίζουν τη διεξαγωγή του είναι 
σηµαντική. Αλλά όχι καθοριστική. Καθοριστική 
είναι η συµµετοχή (και η συνενοχή – όπως 
θα ’λεγε και ένας γνωστός σκηνο-θέτης) του 
κόσµου που είδε τη διοργάνωση σαν κάτι δικό 
του. Η “σκηνοθεσία” του φεστιβάλ δεν ήταν 
στάσιµη, ήταν δυναµική. Η ίδια η συνέλευση που 
οργάνωσε τα πρακτικά και πολιτικά ζητήµατα 
του φεστιβάλ ήταν ευρύτερη και δυναµικότερη 
από κάθε άλλη αντίστοιχη περίπτωση. Ήταν 
εξαρχής κοινωνική. Και από τη στιγµή που το 
φεστιβάλ άνοιξε τις πύλες του, η αυτοοργάνωση 
και η συµµετοχή έδειξαν το πιο όµορφό τους 
πρόσωπο. Από ανθρώπους που βοηθούσαν στις 
δουλειές ενώ δεν είχαν “ενταχθεί στο πλάνο”, 
από εκείνους που µας χτυπούσαν χαµογελώντας 
στην πλάτη (και αλλού) και µας εκβίαζαν και 
µας απειλούσαν «µην τολµήσετε να σκεφτείτε 
να µην το επαναλάβετε». Από τους καλλιτέχνες 
που έδειχναν να συµµερίζονται την αγωνία για 
την επιτυχία του φεστιβάλ σα να ήταν δικό τους, 
από τους οµιλητές που συζητούσαν µέχρι να 
εξαντληθούν οι ίδιοι ή το “κοινό”. Μέχρι και 
εκείνους που επέλεξαν απλά να διασκεδάσουν 
και να επικοινωνήσουν µε τους γνωστούς τους 
σε ένα περιβάλλον µακριά από τη σφαίρα 
του εµπορίου και της κατανάλωσης. Αυτό το 
φεστιβάλ ήταν ολονών µας. Και αυτό δεν είναι 
σχήµα λόγου.

   
Η πρώτη µέρα ήταν η πιο δύσκολη, η πιο µυστή-
ρια, η πιο κρίσιµη. Η προσέλευση του κόσµου 
ξεπέρασε τις αρχικές µας 
προσδοκίες. Η παρουσία του Χάουαρντ Ζιν 
ήταν καταλυτική. Το αµφιθέατρο ξεχείλισε, το 
ίδιο και ο διπλανός µεγάλος χώρος στον οποίο 
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προβάλλονταν τα τεκταινόµενα στο αµφιθέ-
ατρο. Αυτό, προς µεγάλη µας ικανοποίηση, 
αλλά (δεν το κρύβουµε) και έκπληξη δεν 
ήταν καθόλου συγκυριακό. Όλες τις επό-
µενες µέρες το αµφιθέατρο ήταν γεµάτο. 
Όσο µεγάλη και να ήταν η διάρκεια των 
εκδηλώσεων –που σε περιπτώσεις όπως ο 
Μάικλ Άλµπερτ ήταν εξωφρενική, αφού οι 
οµιλίες/συζητήσεις του διαρκούσαν 4 µε 5 
ώρες, συνεχίζοντας και µετά τις δύο µετά τα 
µεσάνυχτα(!)– όσο προκλητικό και να ήταν 
το πλούσιο πολιτιστικό πρόγραµµα που στη 
µεγαλύτερη διάρκεια των οµιλιών διεξαγόταν 
παράλληλα, όσο προκλητικά και να ήταν τα... 
σουβλάκια, οι µπύρες και η όµορφη νύχτα, ο 
κόσµος που βρέθηκε εκεί για να ακούσει και 
να συζητήσει ή και να διαφωνήσει επέµενε 
να µη σηκώνεται από τη θέση του.

Ο Χάουαρτν Ζιν µίλησε για την πολιτική ανυ-
πακοή, η Άννα Λυδάκη για τις µειονότητες, 
ο Μάικλ Άλµπερτ για τον καπιταλισµό, την 
κρίση και τις κοινωνικές ανισότητες, ενώ το 
Σάββατο επεξεργάστηκε το πρόταγµα της 
συµµετοχικής οικονοµίας και την Κυριακή 
το ζήτηµα των εκλογών, ο Κρις Σπανός για 
τη συµµετοχική κοινωνία και ζητήµατα 
πόλης και ελευθερίας. Ο Φράνκο Μπίφο και 
ο Μάρτιν Λουξ για το εργατικό κίνηµα, την 
κρίση και τις εργατικές αντιστάσεις, ο Αντρέι 
Γκρούµπασιτς για το αναρχικό κίνηµα στα 
Βαλκάνια και το πρόταγµα για µια βαλκανική 
οµοσπονδία. Το Σάββατο προβλήθηκε η 
βιντεοσκοπηµένη συνέντευξη που παραχώ-
ρησε ο Νόαµ Τσόµσκι ειδικά για το B-Fest. Το 
µόνο λυπηρό γεγονός αποτέλεσε η ακύρωση 
της παρουσίας της Βαντάνα Σίβα, η οποία 
δεν κατάφερε να παρευρεθεί τελικά για 
λόγους υγείας, που αντικαταστάθηκε όµως 

από το συνεργάτη της Μάικ Επιτρόπουλος.
στο θέµα: Κοινωνία και Φύση.

Πραγµατοποιήθηκαν εργαστήρια για τους 
πρόσφυγες, τις ψυχικές µειονότητες, τα 
ζητήµατα φύλου, την ενέργεια, το αγροτικό 
ζήτηµα κ.ά.
Το παιδικό εργαστήρι του ελεύθερου κοι-
νωνικού χώρου Nosotros πραγµατοποίησε 
εργαστήρια εικαστικά, δραµατοποίησης 
καθώς και ένα παραµύθι (Ο Γάτος Λεοπόλδος 
στην Καλών Τεχνών).
Η θεατρική οµάδα «Ζερµινάλ» παρουσίασε 
το µονόλογο των Ντάριο Φο και Φράνκα Ραµε 
«Εγώ η Ούλρικε Μάινχοφ καταγγέλλω».
Ευχάριστη έκπληξη (για τους άπιστους) 
αποτέλεσαν και όλες οι προβολές της κινη-
µατογραφικής οµάδας του Nosotros στο 
κατάµεστο αµφιθέατρο προβολών της Σχο-
λής Καλών Τεχνών όπου παίχτηκαν ταινίες 
anime, queer, animation, πολιτικά ντοκιµα-
ντέρ, καθώς και ταινίες µικρού µήκους νέων 
δηµιουργών.
Στο χώρο φιλοξενήθηκε και το 4ο Βαλκα-
νικό Αναρχικό Φεστιβάλ Βιβλίου καθώς 
και εκθέσεις µε υλικό και αφίσες διαφόρων 
πολιτικών-οικολογικών κινήσεων.

Στις δύο συναυλιακές σκηνές εκτυλίχθηκαν 
µερικές από τις πιο όµορφες στιγµές του 
φεστιβάλ. Στη µεγάλη σκηνή απολαύσαµε 
καλλιτέχνες και συγκροτήµατα που µας 
βοήθησαν να υποδεχτούµε το καλοκαίρι, 
προσφέροντάς µας απλόχερα νότες, συ-
ναισθήµατα, χορό αλλά και σκέψη. Γιάννης 
Αγγελάκας, Ντίνος Σαδίκης, Αέρα Πατέρα, 
Σωτηρία Λεονάρδου, Γιάννης Χαρούλης, 
Απόστολος Ρίζος, Μήτσος Πουλικάκος, Ζωρζ 
Πιλαλί, Σπυριδούλα, Exarchia Blues Band, Lost 

Bodies, Fundracar, Tube a Bassa, 63 High, Bad 
Trip, Vlastur Megacorp, Direct Connection, 
ελληνόφωνα hip-hop συγκροτήµατα και 
αρκετοί άλλοι, ενώ το Σάββατο αργά τη νύχτα 
ανέβηκε στα πλατώ ο διεθνούς φήµης dj 
Max Lafranconi εξουθενώνοντάς µας µέχρι 
αργά το πρωί.
Στη µικρή σκηνή απολαύσαµε νέα ελπιδοφό-
ρα σχήµατα και πολλές µαθητικές µπάντες. 
Καθώς και ένα... λαϊκό γλέντι. Αναλυτικά, στο 
πολιτιστικό ένθετο αυτού του τεύχους.
Υπήρξαν και ειδικά διαµορφωµένοι εξωτε-
ρικοί χώροι για ιδιαίτερα γούστα, ο ένας µε 
techno-trance-dance µουσική και ο άλλος 
µε reggae.

«Ουκ εν τω πολλώ» το ευ, λένε, αλλά εµείς 
δεν τους ακούσαµε! Θέλουµε και το πολύ και 
το «ευ». Όταν η αυτοοργάνωση, η συνεργα-
σία και η δηµιουργικότητα συντονίζονται, 
το «µέτρο» µας φαίνεται πολύ λίγο. Ένα 
πολιτικό γεγονός, αλλά και ένα µητροπολι-
τικό γεγονός, όπως αποδείχτηκε, ήταν στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων ενός κόσµου που 
επιµένει να σκέφτεται και να αντιστέκεται. 
Αλλά και να χαίρεται.

Ξεκινάµε από τώρα την προετοιµασία του 
2ου Αντιεξουσιαστικού Φεστιβάλ. Το πρώτο 
έθεσε τα στάνταρ. Στο δεύτερο θα ξεπερά-
σουµε τα όριά µας, θέτοντας στη συνέχεια 
υψηλότερα στάνταρ. Όχι µόνοι µας. Σας 
περιµένουµε να το συνδιαµορφώσουµε και 
να το κάνουµε πραγµατικότητα. Όλοι µαζί.

                                                                  Α.Σ.2
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Πέρα από μια τυπική συμμετοχή σ’ ένα φεστι-
βάλ, θεωρούμε ότι το ίδιο το φεστιβάλ ως γεγο-
νός αλλά και ως ζωντανός πυρήνας ζυμώσεων 
αλλά και συνεύρεσης ατόμων άρα και ανταλλα-
γής ιδεών και σκέψης, μπορεί να παράγει πο-
λιτιστικά αποτελέσματα. Σπάζοντας τις νόρμες 
της κανονικότητας που θέλει τον καλλιτέχνη 
να καλείται-εμφανίζεται-εξαφανίζεται, επι-
στρέφοντας στα αποστειρωμένα στεγανά της 
βιομηχανίας του θεάματος, δίχως να εγγράφει 
κάτι πέρα και έξω από αυτήν, προτείνουμε τη 
δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μουσι-
κών σχημάτων.

Ένα τέτοιο δίκτυο μπορεί να γίνει το υγιές κύτ-
ταρο που θα αναπτύξει εντός του, κάθε ανοιχτή 
συλλογικότητα που λειτουργεί από τα κάτω, 
δίχως ιεραρχία αλλά αμεσο-δημοκρατικά, στε-
γάζοντας ανησυχίες, βοηθώντας συνεργατικά 
κάθε μέλος της, αλλά και προς τα έξω, συνερ-
γαζόμενο με άλλες ομάδες. Αυτοκαθορίζεται 
από τη δυναμική αυτών που θα εμπλακούν στο 
εγχείρημα όχι γραμμικά, μα με τις τεθλασμένες 
της συν-διαμόρφωσης και της συνέχειας, με 
άξονες την αυτο-οργάνωση και την αλληλεγ-
γύη.

Δίχως να εξαφανίζει την ατομικότητα και το 
αυτοδύναμο του κάθε εμπλεκομένου σ’ αυτήν, 
αντίθετα, ανοίγεται απλώνοντας τους ορίζο-
ντές του, μέσα από το συλλογικό, το συνεργατι-
κό, τη στήριξη και τη μεταφορά εμπειρίας, από 
όλους για όλους.
Η επικοινωνία που χαλά την αλυσίδα του ατομι-
κισμού και της εσωστρέφειας, είναι η βάση στο 

να αναδειχθούν περιβάλλοντα ελευθερίας που 
συνεχώς θα αντεπιτίθενται στον υπάρχοντα 
ψευτοπολιτισμό της υποταγής και παθητικότη-
τας, προσβλέποντας στην καταστροφή του.

Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας αυτή για ένα 
«πολιτιστικό αντάρτικο» με τα παραπάνω χα-
ρακτηριστικά, είναι εφικτή και πραγματοποιή-
σιμη.
Για όσους θέλουν να είναι αρωγοί αυτής 
της προσπάθειας, ας επικοινωνήσουν στο 
radicalmusic@yahoo.gr

Προβολές στο BFEST:

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Πέντε μέρες σκοτεινής αίθουσας, εναλ-
λασσόμενων εικόνων στη λευκή οθόνη, 
ακατάπαυστης ροής μηνυμάτων

Κάθε μέρα και για τις πέντε μέρες του B-Fest
η κινηματογραφική αίθουσα ήταν ένας από 
τους πιο ζωντανούς τομείς του φεστιβάλ, 
ξεπερνώντας πολλές φορές ακόμα και τις 
προσδοκίες της ομάδας μας, αν συλλογι-
στούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις την ίδια 
ώρα λάβαιναν χώρα πολιτικές ομιλίες, work-work-
shops και συναυλίες. Ταινίες με διαφορετι- και συναυλίες. Ταινίες με διαφορετι-
κές θεματικές όπως πολιτικά ντοκιμαντέρ, 
queer, anime, animation καθώς και ταινίες 
μικρού μήκους νέων δημιουργών, παρέλα-
σαν από την κινηματογραφική οθόνη του 
φιλόξενου αμφιθεάτρου της Σχολής Καλών 
Τεχνών την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. 

Στις πάνω από 25 ταινίες που προβλήθη-
καν, πολλές από αυτές για πρώτη φορά σε 
κινηματογραφική αίθουσα στην Ελλάδα, 
η μεγάλη προσέλευση και το ενδιαφέρον 
των θεατών έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στην 
εκπλήρωση του πρωταρχικού πολιτικού 
στόχου μας που ήταν η συνομιλία μας με 
το κοινό μέσα από τον κινηματογράφο, και 
στην προκειμένη περίπτωση ενός κοινού δι-
αφορετικής ηλικίας, τάξης και φύλου.

Τα πολιτικά ντοκιμαντέρ και ειδικότερα 
αυτά που αφορούσαν τα Δεκεμβριανά, τους 
μετανάστες και τον Νέστωρ Μαχνό συζητή-
θηκαν πολύ μέσα και έξω από την αίθουσα, 
ενώ δεν ήταν λίγες οι συλλογικότητες που 
μας ζήτησαν τις ταινίες για προβολή στα 
στέκια τους – πράγμα που σε πολλές περι-
πτώσεις δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσου-
με, αλλά που δεσμευόμαστε για το μέλλον. 

Οι προβολές των ταινιών μικρού μήκους εί-
χαν την ανταπόκριση του κοινού ξεπερνώ-
ντας τις προσδοκίες ακόμη και των υπόλοι-

πων προβολών. Νέοι δημιουργοί που με τις 
δικές τους δυνάμεις κατάφεραν να στήσουν 
και να ολοκληρώσουν τις ταινίες τους μέσα 
από διαδικασίες προσωπικών επαφών και 
έχοντας ενσυνείδητη την προσφορά στο 
φεστιβάλ, αποτέλεσαν τη διαδικασία συμ-
μετοχής στις προβολές .

Οι queer ταινίες ολοκλήρωσαν τον πλουρα-queer ταινίες ολοκλήρωσαν τον πλουρα- ταινίες ολοκλήρωσαν τον πλουρα-
λισμό του προγράμματος, φέρνοντας το κοι-
νό σε επαφή με ένα «δυσεύρετο» κινηματο-
γραφικού είδος στην Ελλάδα, αφενός λόγω 
της έλλειψης ελληνικού queer κινηματογρά-queer κινηματογρά- κινηματογρά-
φου, και αφετέρου λόγω της λογοκρισίας 
που επικρατεί σε ό,τι αφορά τις μη κυρίαρ-
χες σεξουαλικότητες. Για αυτές τις προβολές 
ευχαριστούμε τη Λεσβιακή Ομάδα Αθήνας 
που μας παραχώρησε το αρχείο των ταινιών 
της.

Δεν ήταν απλά η συμμετοχή σε ένα ακόμα κι-
νηματογραφικό φεστιβάλ, αλλά ήταν η από 
τα κάτω αναδιαμόρφωση σε μια προσπά-
θεια που η συμμετοχή όλων ήταν ενεργή 
τόσο στον τρόπο επιλογής των ταινιών 
όσο και στη θέασή τους. Η παρακαταθήκη 
αυτής της διαδικασίας ας ελπίσουμε ότι θα 
γεννήσει δυναμικές που μέχρι τώρα έμεναν 
ανενεργές. Η παρουσία όλων μας αποτελεί 
έμπνευση για ακόμα περισσότερη δουλειά 
και πιο ενδιαφέρουσες προβολές στο επό-
μενο φεστιβάλ από την Κινηματογραφική 
Ομάδα του Nosotros.

Μέχρι τότε θα μας βρίσκετε τους καλοκαι-
ρινούς μήνες, κάθε Τρίτη και Πέμπτη στην 
ταράτσα του Nosotros (Θεμιστοκλέους 66, 
ΕΞΑΡΧΕΙΑ).

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 
NOSOTROS
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Ο Χάουρντ Ζιν προέρχεται από φτωχή οικογένεια μεταναστών και μεγάλωσε στις σκοτεινές και βρώμικες 
εργατικές κατοικίες της Ν. Υόρκης. Ομολογεί ότι έγινε ιστορικός για ν’ αλλάξει τον κόσμο και έθεσε την ιστορία 
στην υπηρεσία του ανθρώπου ως εργαλείο μεταβολής της κοινωνίας και όχι διαιώνισης μιας άρρωστης 
πραγματικότητας. Πεπεισμένος ο ίδιος ότι η κοινωνική πρόοδος, όπου και όσο αυτή συντελέστηκε στην 
πάροδο των αιώνων, προήλθε μόνο μέσα από τους αγώνες των απλών ανθρώπων που πάλεψαν ενάντια σε 
κάθε είδους εξουσιαστικούς και καταπιεστικούς μηχανισμούς, φέρνει στο φως την ιστορία από τα κάτω. 

Όσοι από εμάς έχουμε εντρυφήσει στις αφηρημένες έννοιες θα συγκινηθούμε διαβάζοντας τον Χάουαρντ 
Ζιν γιατί μας επιστρέφει στο χειροπιαστό· εκεί όπου ανήκουμε. Έτσι κι αλλιώς οι σπουδαίες ιδέες είναι απλές, 
εμείς τις περιπλέκουμε. Μετά από διακόσια χρόνια φίμωσης, λογοκρισίας και δυσφήμισης του αναρχικού 
σοσιαλισμού από εχθρούς και φίλους, στο μεταίχμιο του 20ου και 21ου αιώνα, τη στιγμή που κατέρρευσε 
ο εξουσιαστικός μπολσεβικισμός, ο Χάουαρντ Ζιν μας χάρισε ίσως το καλύτερο λαϊκό εγχειρίδιο εισαγωγής 
στον αναρχικό σοσιαλισμό, όπως αυτός οριοθετήθηκε ως κοινωνική θεωρία αναζήτησης της αυτονόητης 
ελευθερίας, δικαιοσύνης και ειρήνης.

Για την εφημερίδα ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Το Ζ Net είναι ένα ανεξάρτητο δίκτυο των ΗΠΑ, που εκδίδει το 
μηνιαίο περιοδικό Ζ Magazine. Είναι αφιερωμένο στον αγώνα 
υπέρ της ελευθερίας και ενάντια στην αδικία και την καταπίεση. 
Θεωρεί το γένος, τη φυλή, την τάξη και την πολιτική, ως διαστάσεις 
της προσωπικής ζωής, θεμελιώδεις για την κατανόηση και 
βελτίωση των σύγχρονων συνθηκών. Υποστηρίζει τις κινηματικές 
προσπάθειες για ένα καλύτερο μέλλον.

Μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με το Z Net, η εφημερίδα 
ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ εκδίδει τη συλλογή κειμένων «ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΖΕΙ» που περιέχει όλα τα άρθρα του Z Net - Z Maga-
zine που δημοσιεύτηκαν στα ελληνικά το 2008.

KΥΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΞΑΡΧΕΙΑ

C
O
M
IC
S

Πέρα από μια τυπική συμμετοχή σ’ ένα φεστι-
βάλ, θεωρούμε ότι το ίδιο το φεστιβάλ ως γεγο-
νός αλλά και ως ζωντανός πυρήνας ζυμώσεων 
αλλά και συνεύρεσης ατόμων άρα και ανταλλα-
γής ιδεών και σκέψης, μπορεί να παράγει πο-
λιτιστικά αποτελέσματα. Σπάζοντας τις νόρμες 
της κανονικότητας που θέλει τον καλλιτέχνη 
να καλείται-εμφανίζεται-εξαφανίζεται, επι-
στρέφοντας στα αποστειρωμένα στεγανά της 
βιομηχανίας του θεάματος, δίχως να εγγράφει 
κάτι πέρα και έξω από αυτήν, προτείνουμε τη 
δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μουσι-
κών σχημάτων.

Ένα τέτοιο δίκτυο μπορεί να γίνει το υγιές κύτ-
ταρο που θα αναπτύξει εντός του, κάθε ανοιχτή 
συλλογικότητα που λειτουργεί από τα κάτω, 
δίχως ιεραρχία αλλά αμεσο-δημοκρατικά, στε-
γάζοντας ανησυχίες, βοηθώντας συνεργατικά 
κάθε μέλος της, αλλά και προς τα έξω, συνερ-
γαζόμενο με άλλες ομάδες. Αυτοκαθορίζεται 
από τη δυναμική αυτών που θα εμπλακούν στο 
εγχείρημα όχι γραμμικά, μα με τις τεθλασμένες 
της συν-διαμόρφωσης και της συνέχειας, με 
άξονες την αυτο-οργάνωση και την αλληλεγ-
γύη.

Δίχως να εξαφανίζει την ατομικότητα και το 
αυτοδύναμο του κάθε εμπλεκομένου σ’ αυτήν, 
αντίθετα, ανοίγεται απλώνοντας τους ορίζο-
ντές του, μέσα από το συλλογικό, το συνεργατι-
κό, τη στήριξη και τη μεταφορά εμπειρίας, από 
όλους για όλους.
Η επικοινωνία που χαλά την αλυσίδα του ατομι-
κισμού και της εσωστρέφειας, είναι η βάση στο 

να αναδειχθούν περιβάλλοντα ελευθερίας που 
συνεχώς θα αντεπιτίθενται στον υπάρχοντα 
ψευτοπολιτισμό της υποταγής και παθητικότη-
τας, προσβλέποντας στην καταστροφή του.

Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας αυτή για ένα 
«πολιτιστικό αντάρτικο» με τα παραπάνω χα-
ρακτηριστικά, είναι εφικτή και πραγματοποιή-
σιμη.
Για όσους θέλουν να είναι αρωγοί αυτής 
της προσπάθειας, ας επικοινωνήσουν στο 
radicalmusic@yahoo.gr

Προβολές στο BFEST:

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Πέντε μέρες σκοτεινής αίθουσας, εναλ-
λασσόμενων εικόνων στη λευκή οθόνη, 
ακατάπαυστης ροής μηνυμάτων

Κάθε μέρα και για τις πέντε μέρες του B-Fest
η κινηματογραφική αίθουσα ήταν ένας από 
τους πιο ζωντανούς τομείς του φεστιβάλ, 
ξεπερνώντας πολλές φορές ακόμα και τις 
προσδοκίες της ομάδας μας, αν συλλογι-
στούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις την ίδια 
ώρα λάβαιναν χώρα πολιτικές ομιλίες, work-work-
shops και συναυλίες. Ταινίες με διαφορετι- και συναυλίες. Ταινίες με διαφορετι-
κές θεματικές όπως πολιτικά ντοκιμαντέρ, 
queer, anime, animation καθώς και ταινίες 
μικρού μήκους νέων δημιουργών, παρέλα-
σαν από την κινηματογραφική οθόνη του 
φιλόξενου αμφιθεάτρου της Σχολής Καλών 
Τεχνών την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. 

Στις πάνω από 25 ταινίες που προβλήθη-
καν, πολλές από αυτές για πρώτη φορά σε 
κινηματογραφική αίθουσα στην Ελλάδα, 
η μεγάλη προσέλευση και το ενδιαφέρον 
των θεατών έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στην 
εκπλήρωση του πρωταρχικού πολιτικού 
στόχου μας που ήταν η συνομιλία μας με 
το κοινό μέσα από τον κινηματογράφο, και 
στην προκειμένη περίπτωση ενός κοινού δι-
αφορετικής ηλικίας, τάξης και φύλου.

Τα πολιτικά ντοκιμαντέρ και ειδικότερα 
αυτά που αφορούσαν τα Δεκεμβριανά, τους 
μετανάστες και τον Νέστωρ Μαχνό συζητή-
θηκαν πολύ μέσα και έξω από την αίθουσα, 
ενώ δεν ήταν λίγες οι συλλογικότητες που 
μας ζήτησαν τις ταινίες για προβολή στα 
στέκια τους – πράγμα που σε πολλές περι-
πτώσεις δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσου-
με, αλλά που δεσμευόμαστε για το μέλλον. 

Οι προβολές των ταινιών μικρού μήκους εί-
χαν την ανταπόκριση του κοινού ξεπερνώ-
ντας τις προσδοκίες ακόμη και των υπόλοι-

πων προβολών. Νέοι δημιουργοί που με τις 
δικές τους δυνάμεις κατάφεραν να στήσουν 
και να ολοκληρώσουν τις ταινίες τους μέσα 
από διαδικασίες προσωπικών επαφών και 
έχοντας ενσυνείδητη την προσφορά στο 
φεστιβάλ, αποτέλεσαν τη διαδικασία συμ-
μετοχής στις προβολές .

Οι queer ταινίες ολοκλήρωσαν τον πλουρα-queer ταινίες ολοκλήρωσαν τον πλουρα- ταινίες ολοκλήρωσαν τον πλουρα-
λισμό του προγράμματος, φέρνοντας το κοι-
νό σε επαφή με ένα «δυσεύρετο» κινηματο-
γραφικού είδος στην Ελλάδα, αφενός λόγω 
της έλλειψης ελληνικού queer κινηματογρά-queer κινηματογρά- κινηματογρά-
φου, και αφετέρου λόγω της λογοκρισίας 
που επικρατεί σε ό,τι αφορά τις μη κυρίαρ-
χες σεξουαλικότητες. Για αυτές τις προβολές 
ευχαριστούμε τη Λεσβιακή Ομάδα Αθήνας 
που μας παραχώρησε το αρχείο των ταινιών 
της.

Δεν ήταν απλά η συμμετοχή σε ένα ακόμα κι-
νηματογραφικό φεστιβάλ, αλλά ήταν η από 
τα κάτω αναδιαμόρφωση σε μια προσπά-
θεια που η συμμετοχή όλων ήταν ενεργή 
τόσο στον τρόπο επιλογής των ταινιών 
όσο και στη θέασή τους. Η παρακαταθήκη 
αυτής της διαδικασίας ας ελπίσουμε ότι θα 
γεννήσει δυναμικές που μέχρι τώρα έμεναν 
ανενεργές. Η παρουσία όλων μας αποτελεί 
έμπνευση για ακόμα περισσότερη δουλειά 
και πιο ενδιαφέρουσες προβολές στο επό-
μενο φεστιβάλ από την Κινηματογραφική 
Ομάδα του Nosotros.

Μέχρι τότε θα μας βρίσκετε τους καλοκαι-
ρινούς μήνες, κάθε Τρίτη και Πέμπτη στην 
ταράτσα του Nosotros (Θεμιστοκλέους 66, 
ΕΞΑΡΧΕΙΑ).

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 
NOSOTROS
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Του Αλέξανδρου Σχισμένου
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χημικά αζωτούχα λιπάσματα. Τα όσπρια έχουν ακριβύνει, 
επειδή έγιναν πιο σπάνια λόγω της εξάπλωσης των μονο-
καλλιεργειών του σταριού και του ρυζιού στα πλαίσια της 
πράσινης επανάστασης. Μόνο στο Πουντζάμπ, η έκταση που 
καλύπτεται από όσπρια μειώθηκε από 13,38% σε 3,48% από το 
1966-67 έως το 1985-86. Η παραδοσιακή γεωργία βασιζόταν 
σε ένα μείγμα από δημητριακά και όσπρια. Νέες πρωτοβου-
λίες όπως το Ναβντάνια αναβιώνουν τις μεικτές καλλιέργειες 
με όσπρια για να αυξήσουν τόσο την επισιτιστική όσο και την 
οικολογική ασφάλεια. 

Τα μεταλλαγμένα τρόφιμα είναι αλληλένδετα με τη διατροφική 
δικτατορία. Το πρώτο επίπεδο ελέγχου πηγάζει από το γεγο-
νός ότι μια χούφτα από γίγαντες της γενετικής –οι εταιρίες 
Monsanto, Syngenta, Aventis, Dow και Dupont – ελέγχουν τη 
γεωργική βιοτεχνολογία. Το δεύτερο επίπεδο ελέγχου πηγάζει 
από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα μονοπώλια 
εκμετάλλευσης πάνω στους γενετικά τροποποιημένους σπόρους 
και φυτά. Το τρίτο επίπεδο ελέγχου ασκείται από τον περιο-
ρισμό της ελευθερίας της πληροφόρησης και της επιλογής. Οι 
γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες εξαπλώνονται μόνο 
όπου οι αγρότες στερούνται την ελευθερία πληροφόρησης και 
επιλογής, εξαιτίας του ελέγχου που ασκούν οι πολυεθνικές και 
της εξάρτησης από αυτές. Όπου οι καταναλωτές στερούνται 
το δικαίωμα της γνώσης και της επιλογής, τα γενετικά τρο-
ποποιημένα τρόφιμα εισάγονται στη διατροφική αλυσίδα. 
Οι αμερικανοί αγρότες είναι οι πιο παγιδευμένοι απ’ όλους 
στον έλεγχο των παραγωγικών μέσων και στο μάρκετινγκ των 
πολυεθνικών.

Οι αμερικανοί πολίτες έχουν στερηθεί τη διατροφική ελευθε-
ρία και τη διατροφική δημοκρατία, εξαιτίας των πολυεθνικών 
που εμποδίζουν τη σήμανση των γενετικά τροποποιημένων 
προϊόντων. 

Στην Ευρώπη και την Ιαπωνία οι καταναλωτές διαθέτουν 
ελευθερία επιλογής και αυτή η ελευθερία έχει εμποδίσει τις 
μεταλλαγμένες τροφές να κατακλύσουν την αγορά. 

Στην Αφρική μια δημοκρατική διαδικασία οδήγησε στην άρ-
νηση της Ζάμπια να αποδεχτεί τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. O 
πρόεδρος της Ζάμπια καταδίκασε τον Οργανισμό Τροφίμων και 
Γεωργίας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Παγκόσμιο 
Επισιτιστικό Πρόγραμμα για την ανευθυνότητά τους, επειδή 
υποστηρίζουν τις ΗΠΑ και δήλωσε: «Μπορεί να είμαστε φτω-
χοί και να βιώνουμε διατροφικές ελλείψεις, αλλά δεν είμαστε 
πρόθυμοι να εκθέσουμε τον κόσμο σε ασαφώς καθορισμένους 
κινδύνους». Έκανε έκκληση να μην χρησιμοποιηθεί ο λαός της 
Ζάμπια σαν πειραματόζωα…

Η Διάσκεψη για τη Γη στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, που 
οργανώθηκε δέκα χρόνια ύστερα από τη Διάσκεψη του Ρίο, 
η οποία μας έδωσε τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα και το 
Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια, υποβιβάστηκε και αυτή σε 
μια αγορά για την προώθηση της βιοτεχνολογίας στην Αφρική. 
Εκατοντάδες αφρικανοί αγρότες και εκπρόσωποι κυβερνήσεων 
καταδίκασαν την αμερικανική πίεση για την πιεστική προώ-
θηση επισιτιστικής βοήθειας που ήταν μολυσμένη με γενετικά 
τροποποιημένες ουσίες.

 Όπως δήλωσαν εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών από 
την Αφρική: «Εμείς, οι ομάδες της Αφρικανικής Κοινωνίας των 
Πολιτών, που συμμετέχουμε στην Παγκόσμια Διάσκεψη για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία απαρτίζεται από περισσότε-
ρες από 45 αφρικανικές χώρες, ενώνουμε τα χέρια μας με τις 
κυβερνήσεις της Ζάμπια και της Ζιμπάμπουε και με τους λαούς 
τους αρνούμενοι την αποστολή τροφίμων που είναι μολυσμένα 
με γενετικά τροποποιημένες ουσίες προς τα αδέρφια μας που 
λιμοκτονούν:

Αρνούμαστε να χρησιμοποιηθούμε ως χώρος απόθεσης των 
μολυσμένων τροφών που απορρίπτονται από τις βόρειες χώρες 
και είμαστε εξοργισμένοι από το συναισθηματικό εκβιασμό που 
ασκείται σε ανθρώπους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση 
και σε κατάσταση ανάγκης.

Η περίοδος του λιμού προβλέπεται ότι θα ξεκινήσει στις αρχές 
του 2003. Επομένως, υπάρχει αρκετός χρόνος για την προμή-
θεια μη μολυσμένης τροφής.

Υπάρχουν αρκετά τρόφιμα στην υπόλοιπη Αφρική (που έχουν 
ήδη προσφέρει η Τανζανία και η Ουγκάντα) για να ταΐσουν τις 
περιοχές που έχουν πληγεί από την ξηρασία.

Η απάντησή μας είναι η ενίσχυση της αλληλεγγύης και της 
αυτάρκειας στην Αφρική απέναντι σε αυτό το νέο κύμα αποι-
κιοκρατίας μέσω της βιοτεχνολογίας, η οποία στοχεύει στον 
έλεγχο των γεωργικών συστημάτων μας μέσω της εκμετάλλευσης 
των σπόρων από τις πολυεθνικές. Θα σταθούμε ενωμένοι για 
να εμποδίσουμε τη μόλυνση της ηπείρου μας από τις γενετικά 
τροποποιημένες καλλιέργειες, ως ευθύνη απέναντι στις μελ-
λοντικές γενιές».

Η διοχέτευση μεταλλαγμένων τροφίμων μέσω της επισιτιστι-
κής βοήθειας ήταν το ζήτημα που προκάλεσε τις μεγαλύτερες 
αντιπαραθέσεις στην Παγκόσμια Διάσκεψη για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη. Αντί να εισακούσει τις φωνές του λαού της Αφρικής 
και να σεβαστεί τη διατροφική κυριαρχία του, ο Κόλιν Πάουελ 
επέκρινε τις κυβερνήσεις της νότιας Αφρικής, λέγοντας: «Απέ-
ναντι στην πείνα, αρκετές κυβερνήσεις της νότιας Αφρικής 
εμπόδισαν τη διανομή κρίσιμης επισιτιστικής βοήθειας στους 
πεινασμένους απορρίπτοντας το γενετικά τροποποιημένο 
καλαμπόκι».

Η νότια Αφρική δεν είναι η μόνη περιοχή όπου η επισιτιστική 

βοήθεια χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει αγορές για τη 
βιομηχανία της βιοτεχνολογίας. Ύστερα από έναν καταστροφικό 
κυκλώνα στην Ινδία που σκότωσε 30.000 άτομα, διανεμήθηκε 
ως επισιτιστική βοήθεια ένα μείγμα καλαμποκιού και σόγιας, 
παρόλο που ο λαός της Ορίσσα τρέφεται με ρύζι. Η οργάνωσή 
μας, το Ίδρυμα Ερευνών για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και 
την Οικολογία, ανέλυσε το μείγμα σόγιας-καλαμποκιού και 
ανακάλυψε ότι ήταν μεταλλαγμένο κατά πλήρη παράβαση της 
ινδικής νομοθεσίας για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. 
Τα κοινωνικά προγράμματα για τις γυναίκες και τα παιδιά που 
χρηματοδοτούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα χρησιμοποι-
ούνται όλο και περισσότερο για να επιδοτήσουν τη βιομηχανία 
της βιοτεχνολογίας και για να ανοίξουν τις αγορές στα γενετικά 
τροποποιημένα προϊόντα από την πίσω πόρτα. 

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα διανέμει εδώ και 
επτά χρόνια μεταλλαγμένα τρόφιμα, χωρίς να ενημερώνει τις 
παραλήπτριες χώρες και συχνά κατά παράβαση της εθνικής 

νομοθεσίας των χωρών αυτών.  

Στις 10 Ιουνίου 2002, το Φόρουμ για το Περιβάλλον και την 
Ανάπτυξη της Βολιβίας ανακάλυψε ότι ένα δείγμα της επισι-
τιστικής βοήθειας της USAID που ελέγχθηκε βρέθηκε θετικό 
αναφορικά με την παρουσία αραβόσιτου Starlink, ένα είδος 
μεταλλαγμένου καλαμποκιού που δεν ενδείκνυται για κατα-
νάλωση από ανθρώπους, αφού οι γιατροί έχουν εκφράσει 
ανησυχίες για ενδεχόμενες αλλεργικές παρενέργειες. Η επισι-
τιστική βοήθεια προς την Κολομβία βρέθηκε να είναι γενετικά 
τροποποιημένη κατά 90%.

Υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται 
με την επισιτιστική βοήθεια που χρησιμοποιείται για την προ-
ώθηση των βιοτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά. Πρώτον, 
υπάρχει το ζήτημα της αυξανόμενης πείνας και έλλειψης τρο-
φίμων ως αποτέλεσμα της καταστροφής της οικολογικής και 
επισιτιστικής ασφάλειας. Η λύση στην επισιτιστική ανασφάλεια 
είναι η ενίσχυση της οικολογικής ανθεκτικότητας των γεωργι-
κών συστημάτων μέσω της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης 
γεωργίας και η ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας των 
τοπικών κοινοτήτων μέσω της διατροφικής κυριαρχίας. 

Δεύτερον, όταν οι χώρες που αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφί-
μων δε θέλουν μεταλλαγμένα τρόφιμα, η επιλογή τους πρέπει 
να γίνεται σεβαστή από την αληθινά ανθρωπιστική βοήθεια. 
Υπάρχουν αρκετά μη μεταλλαγμένα τρόφιμα στον κόσμο. Η 
νότια Αφρική χρειαζόταν ένα εκατομμύριο τόνους σιτηρών για 
να αντιμετωπίσει την επισιτιστική κρίση: 1,16 εκατομμύρια 
τόνοι μη μεταλλαγμένου αραβόσιτου υπάρχουν στην Κένυα, 
την Τανζανία, την Ουγκάντα και τη Νότια Αφρική. Η ποσότητα 
που είναι διαθέσιμη στην παγκόσμια αγορά είναι παραπάνω 
από τη διπλάσια. Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει στη 
νότια Αφρική 30 εκατομμύρια ευρώ για να προμηθευτεί μη 
μεταλλαγμένα τρόφιμα ως επισιτιστική βοήθεια. Η Ινδία 
έχει αποθέματα 65 εκατομμύρια τόνους μη μεταλλαγμένων 
τροφίμων, που μπορεί να διαθέσει για λιγότερο από $0,10 το 
κιλό. Υπάρχουν άφθονες εναλλακτικές λύσεις απέναντι στα 
γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Ο εξαναγκασμός σε περιό-
δους έκτακτης ανάγκης συνιστά απάνθρωπη πρακτική και όχι 
ανθρωπιστική βοήθεια.     

Πρόσφατα η Ινδία απέρριψε μια αποστολή 10.000 τόνων 
καλαμποκιού ως επισιτιστική βοήθεια, γιατί ήταν μολυσμένο 
με καλαμπόκι Starlink. 

Το παράδοξο να εισάγει η Ινδία όλο και μεγαλύτερες ποσότητες 
επισιτιστικής βοήθειας, ενώ 65 εκατομμύρια τόνοι σαπίζουν 
στις αποθήκες της, δείχνει ότι η επισιτιστική ανασφάλεια δεν 
είναι αποτέλεσμα της υπονόμευσης της επισιτιστικής ασφά-
λειας, αλλά προκαλείται από την υπονόμευση της διατροφικής 
κυριαρχίας και της διατροφικής δημοκρατίας. Το δημοκρατικό 
έλλειμμα είναι που επιτρέπει την εξάπλωση των μεταλλαγμένων 
τροφίμων. Η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί μια δημοκρατική 
πρόκληση τόσο για το Βορρά όσο και για το Νότο, τόσο για 
τους πλούσιους όσο και για τους φτωχούς, τόσο για τους πα-
ραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές. Καμία κοινωνία δεν 
μπορεί να αποκαλείται ελεύθερη εάν ενεργεί κατά παράβαση 
της διατροφικής δημοκρατίας. 

Η Βαντάνα Σίβα είναι διευθύντρια του Ιδρύματος 
Ερευνών για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την 
Οικολογία. Αυτό το άρθρο προέρχεται από μια ομιλία 
που δόθηκε στη Διάσκεψη  για το Μέλλον της Ζωής, το 
Φεβρουάριο του 2003.

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Το δημοκρατικό             
έλλειμμα είναι που        

επιτρέπει την εξάπλω-
ση των μεταλλαγμένων    

τροφίμων.

Το δικαίωμα σε ασφαλή, 
ποιοτική και επαρκή σε 
ποσότητα τροφή συνι-

στά οικουμενικό ανθρώ-
πινο δικαίωμα και απο-
τελεί το θεμέλιο της δια-
τροφικής δημοκρατίας.

 1 Το μπούσελ είναι μονάδα μέτρησης όγκου στην Αμερική, όπου 1 
μπούσελ ισούται με 35,24 λίτρα. Το έικρ χρησιμοποιείται συχνά για να 
δηλώσει εκτάσεις γης στις αγγλοσαξονικές χώρες, όπως το στρέμμα 
στην Ελλάδα. 1 έικρ ισούται με 4,047 (περίπου τέσσερα) στρέμματα. 
(Σ.τ.Μ.)
 2 1 κουίνταλ ίσον 100 κιλά. (Σ.τ.Μ.)
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«ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ 
ΜΑΣ ΑΠ’ ΟΣΟ ΟΙ ΕΤΟΙΜΟΠΟΛΕΜΕΣ ΣΤΡΑΤΙΕΣ. ΕΑΝ 
Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΙΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΩΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΥΣΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΕ, ΘΑ 
ΣΤΕΡΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ, 
ΩΣΠΟΥ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ 
ΑΣΤΕΓΑ ΣΤΗ ΓΗ ΠΟΥ ΠΑΤΗΣΑΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ».  
-THOMAS JEFFERSON, 1802

«Είναι χειρότερο απ’ ό,τι μπορείτε να φα-
νταστείτε», μου εμπιστεύτηκε ένα μέλος του 
Κογκρέσου, αναφερόμενο στην καθοδική 
πορεία της οικονομίας. «Εμείς δώσαμε όλα 
αυτά τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια στους 
τραπεζίτες για να τα δανείσουν και αυτοί ούτε 
τα δάνεισαν και εξακολουθούν να ζητάνε 
περισσότερα. Οι τραπεζίτες δε γνωρίζουν τι 
κάνουν και ούτε ο Τιμ Γκάιθνερ (υπουργός 
οικονομίας των ΗΠΑ) γνωρίζει τι κάνει. Όλοι 
ξέρουμε ότι  αυτή είναι η χειρότερη οικονομική 
ύφεση της ζωής μας».

Ενώ ξεδιπλώνονται οι υπόγειες προσπάθειες 
που καταβάλει κάθε γερουσιαστής στην Ουά-
σιγκτον για να αρπάξει για την περιοχή ή την 
πολιτεία του κάτι από τον προϋπολογισμό, 
οι φτωχοί θα πρέπει να αρχίσουν να ανησυ-
χούν. Έχουν ήδη χάσει ή πρόκειται να χάσουν 
σπίτια, δουλειά και υγειονομική περίθαλψη. 
Αυτοί που ανήκουν στην τάξη των πλουσίων 
εστιάζουν στο μεγαλύτερο πρόβλημά τους: 
στην ιδιοκτησία τους, η οποία, στις ηθικές 
τους αξίες, βρίσκεται ψηλότερα από τη ζωή 
και την ευημερία εκείνων που δεν έχουν τίποτα 
ή έχουν λίγα.

Οι υπόλοιποι κυρίαρχοι του σύμπαντος στη 
Γουόλ Στριτ εμμένουν στην ιδέα τού δικού 
τους αλάθητου. «Ο Ντούτσε έχει πάντα δίκιο», 
είπε o Μουσολίνι για τον εαυτό του πριν τον 
απαγχονισμό του.

Οι καπιταλιστές περιέργως πιστεύουν στον 
καπιταλισμό και έχουν καταβάλει όλη τους 
την ενέργεια στη διάδοση του όρου. Οι υπο-
στηρικτές τους έχουν πείσει πολλούς εργαζό-
μενους ανθρώπους ότι ο καπιταλισμός και η 
αμερικανική σημαία πάνε μαζί. Ο καπιταλισμός 
σημαίνει ελευθερία, οπότε η ιδέα της εθνικο-
ποίησης των τραπεζών φαντάζει στο μυαλό 
τους σαν ολοκαύτωμα.

Οι μεγάλοι τραπεζίτες και οι εταίροι τους 
συνδέονται με την πολιτική εξουσία, που 
βρίσκεται ένα βήμα από κάτω τους, πετώντας 

απλώς λεφτά στους πολιτικούς, οι οποίοι ευ-
χαρίστως τα αρπάζουν. Επιχορηγούν, επίσης, 
προπαγανδιστικές θεωρίες, οι ειδικοί των 
οποίων αναλαμβάνουν να εξηγήσουν στον 
ευκολόπιστο λαό γιατί οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή 
πόλεμο για να διαδώσουν την ελευθερία 
(δηλαδή τον καπιταλισμό).

Μετρήστε τα θύματα αυτής της υπερο-
πτικής αντίληψης. Από τον πόλεμο της 
Κορέας το 1950-53, οι αμερικανικές 
δυνάμεις έχουν ανατρέψει βίαια – ή προ-
σπάθησαν να ανατρέψουν – κυβερνήσεις 
στο Βιετνάμ, το Λάος, την Κολομβία, 
τη Χιλή, τη Δομινικανή Δημοκρατία, 
το Ελ Σαλβαδόρ, τη Νικαράγουα, τη 
Βραζιλία, το Ιράν και την Ινδονησία. 
Επιπλέον, ενθάρρυναν στρατιωτικά 
πραξικοπήματα σε πολλά άλλα κράτη 
στον τρίτο κόσμο.  

Μέχρι την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένω-
σης στις αρχές του 1990, ο πόλεμος ενάντια 
στον κουμμουνισμό δικαιολογούσε τις επεμ-
βάσεις.  Από τότε, το ρόλο του δαίμονα που 
πριν έπαιζαν οι κόκκινοι τώρα τον έχουν οι 
τρομοκράτες. Γι' αυτό το Αφγανιστάν και το 
Ιράκ προστέθηκαν στον κατάλογο των κρατών 
- θυμάτων, με το Πακιστάν να κινείται αργά 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

Οι πόλεμοι – στο όνομα της προστασίας 
της ελευθερίας - κοστίζουν τις ζωές πολλών 
Αμερικανών ανδρών και γυναικών και ακόμη 
περισσότερων ντόπιων. Η ερώτηση για το 
αν άξιζε η θητεία σε οποιονδήποτε από τους 
πολέμους στην Κορέα, το Βιετνάμ και τον 

Περσικό Κόλπο, έχει καταστεί ισοδύναμη με 
την αμφισβήτηση της ίδιας της σημαίας. 

Τα ίδια λόγια ακούγονται μουδιασμένα στην 
αρχή όλων των νέων πολέμων. Ο πρόεδρος 

ζητά από τους νέους να πολεμήσουν γιατί 
απειλείται η ελευθερία του έθνους. Έχοντας 
εκστομίσει τις μαγικές λέξεις, ο πρόεδρος στη 
συνέχεια αντλεί λεφτά από τους φορολογού-
μενους για να «κερδίσει» τη δίκαιη μάχη. Η 
επίσημη γλώσσα θεωρεί ότι «εμείς» είμαστε 
οι καλοί και αυτοί που μας αντιστέκονται είναι 
οι κακοί. Ακούστε τι είπε ο Ντέιβιντ Πετρέ-
ους, στρατηγός των αμερικανικών δυνάμεων 
στη Μέση Ανατολή, σε Αμερικανούς και 
Ευρωπαίους που παρευρίσκονταν σε ένα συ-
νέδριο για την ασφάλεια. «Για να κερδίσουμε 
τον Αφγανοπακιστανικό πόλεμο, χρειάζεται 
να ανακαλύψουμε και να διαχωρίσουμε τις 
αντιδραστικές από τις συμβιβαστικές φω-
νές, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε τις 
συνθήκες που μπορούν να καταστήσουν τις 

“συμβιβαστικές” φωνές ως μέρος της λύσης 
του προβλήματος, ακόμα κι αν χρειαστεί να 
σκοτώσουμε, να αιχμαλωτίσουμε ή να εξα-
φανίσουμε τις αντιδράσεις" (Remarks at 45th 
Munich Security Conference, 8 Φεβρ. 2009). 
Φανταστείτε έναν κορυφαίο βρετανό στρατηγό 
το 1776 να κάνει παρόμοιες παρατηρήσεις 
στους συναδέλφους του σχετικά με τον πλη-
θυσμό των αμερικανικών αποικιών. 

Με τον όρο «συμβιβαστικές» φωνές εννοεί 
αυτούς που οι ΗΠΑ μπορούν να εξαγοράσουν 
ή να εκφοβίσουν ώστε να συνεργαστούν 
μαζί τους για την επίτευξη των στόχων τους. 
Κάποιοι θα μπορούσαν να τους αποκαλέσουν 
και προδότες. Στη συνέχεια, αφού οι αμερι-
κανικές δυνάμεις αποσυρθούν και οι «φιλικά 
προσκείμενοι» σε αυτές γίνουν παρίες στην 
ίδια τους τη χώρα, η αμερικανική κυβέρνηση, 
συμβιβαστικά, ίσως να φέρει κάποιους από 
αυτούς στις ΗΠΑ, όπως έγινε με κάποια μέλη 
των Hmong μετά τον πόλεμο στο Βιετνάμ.

Ο Μπους έστειλε στρατιωτικές δυνάμεις στο 
Αφγανιστάν τον Οκτώβριο του 2001 για να βρει 

και να σκοτώσει τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. 
Με κάποιον τρόπο, η αρχική αυτή απο-
στολή μετατράπηκε σε μια προσπάθεια 
επιβολής των αμερικανικών αποφάσεων 
στους  Αφγανούς. Αυτό δε λειτούργη-
σε ούτε στην Κορέα ούτε στο Βιετνάμ 
ούτε και σε κανένα άλλο μέρος που οι 
αμερικανικές δυνάμεις προσπάθησαν να 
εξαγάγουν τον παρηκμασμένο τρόπο ζωής 
μας σε ανθρώπους με άλλη κουλτούρα. 
Κόστισε όμως πολύ ακριβά. 

Η σκληρή πραγματικότητα, που δεν ανα-
φέρθηκε από τα αμερικανικά μίντια, 
είναι ότι οι ΗΠΑ, παρά την τεχνολογική 

υπεροχή και τη στρατιωτική τους δύναμη 
δεν κέρδισαν στην Κορέα ή στο Βιετνάμ, 
πετσόκοψαν το Λάος και εγκατέλειψαν την 
Κολομβία σε τέτοια τραγική κατάσταση που 
οι αιμοσταγείς Κόκκινοι Χμερ κατόρθωσαν να 
πάρουν την εξουσία και να σφάξουν μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού. Παρόμοια, οι «ειδικοί» 
της πολιτικής της Ουάσιγκτον δε συνειδητο-
ποίησαν το γεγονός ότι όλες οι υποκινούμενες 
από τη CIA δικτατορίες δεν άντεξαν πολύ. 
Πράγματι, οι συνέπειές τους στο Ιράν και στη 
Γουατεμάλα είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Οι δικτατορίες στη Βραζιλία και τη Χιλή δι-
άβρωσαν τη στρατιωτική εξουσία στις χώρες 
αυτές και έφεραν στην προεδρία σοσιαλιστές οι 
οποίοι αψήφησαν την Ουάσιγκτον, πράγμα το 
οποίο δε θα είχε επιτραπεί 50 χρόνια πριν. Αλλά 
πόσοι από τους ισχυρούς στην πρωτεύουσα 

Η Οργή Βαθαίνει
Σαούλ Λαντάου
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 Τη χρηματοδότηση για την ακαδημαϊκή έρευνα 

την έχουν αναλάβει εξολοκλήρου οι εταιρίες.

Γιατί ο διευθυντής του Συμβουλίου Ιατρικής 

Έρευνας είναι ένας κατασκευαστής τεχνητών 

χεριών; Γιατί ο διευθυντής στο Συμβούλιο για 

την Έρευνα του Φυσικού Περιβάλλοντος είναι 

επικεφαλής μιας κατασκευαστικής εταιρίας; Γιατί 

ο διευθυντής μιας κτηματομεσιτικής εταιρίας είναι 

υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση της ανώτατης 

εκπαίδευσης στην Αγγλία;

Επειδή τα πανεπιστήμιά μας μετατρέπονται από την 

κυβέρνηση σε ερευνητικά τμήματα των μεγάλων 

εταιριών. Τα πανεπιστήμια δεν επιδιώκουν πια τη 

γνώση για τη γνώση: τώρα η υπέρτατη φιλοδοξία 

τους είναι πως θα βρουν τρόπους να βγάλουν 

χρήματα.

Στο τέλος του περασμένου μήνα έλαβε χώρα μια 

σιωπηλή ακαδημαϊκή επανάσταση, η οποία απο-

σιωπήθηκε από τα ΜΜΕ. Τα συμβούλια ερευνών 

που παρέχουν το 90% της χρηματοδότησης για την 

ακαδημαϊκή έρευνα στη Βρετανία1, έθεσαν ένα νέο 

όρο για όσους ζητούν επιχορηγήσεις: τώρα θα πρέπει 

να περιγράφουν τα οικονομικά αποτελέσματα της 

έρευνας που θέλουν να διεξάγουν. Σύμφωνα με τα 

συμβούλια, ως αποτέλεσμα ορίζεται η «πρακτική 

συνεισφορά» της έρευνας στην κοινωνία και την 

οικονομία2. Όμως πώς μπορεί κανείς να περιγράψει 

την πρακτική συνεισφορά μιας έρευνας που στηρί-

ζεται σε υποθέσεις, πριν καν αυτή διεξαχθεί;

Η γενική ιδέα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι 

να μεταφέρει τη θεωρητική γνώση από τα πανε-

πιστήμια στη βιομηχανία, ενισχύοντας έτσι την 

οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και βοηθώντας 

τη χώρα να βγει από την ύφεση. Γενικά, αυτό δεν 

είναι κάτι το μεμπτό. Εντούτοις, θέτοντας αυτό ως  

βασικό όρο για την επιδίωξη της γνώσης, σίγουρα 

δε μας πλουτίζει, αλλά μας κάνει φτωχότερους, 

ενώ τα θαύματα του σύμπαντος υποβιβάζονται σε 

αριθμούς λογιστικών βιβλίων.

Φανταστείτε τον Κάρολο Δαρβίνο να συμπληρώ-

νει την αίτησή του πριν ξεκινήσει το ταξίδι του με 

το Μπινγκλ. «Εξηγήστε ποιος θα είναι ο πιθανός 

αντίκτυπος της έρευνάς σας στην υγεία, τον πλούτο 

και την κουλτούρα του έθνους. Για παράδειγμα: 

πώς θα ενισχύσει την παγκόσμια οικονομική δρα-

στηριότητα και ιδιαίτερα την οικονομική αντα-

γωνιστικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου… Ποια 

είναι τα ρεαλιστικά χρονικά περιθώρια μέσα στα 

οποία θα γίνουν ορατά τα οφέλη της έρευνας;3» 

Αν ο Δαρβίνος εξαρτιόταν από την επιχορήγηση 

κάποιου βρετανικού συμβουλίου έρευνας δε θα είχε 

ξεκινήσει ποτέ το ταξίδι του.

Βέβαια η κυβέρνηση επιμένει ότι τίποτα ουσια-

στικό δεν έχει αλλάξει και ότι ισχύει ακόμη η Αρχή 

Χαλντέιν, που ορίζει ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει 

να ανακατεύεται στις αποφάσεις για την έρευνα. 

Οι υπουργοί λένε ότι μόνο τα συμβούλια ερευνών 

πρέπει να αποφασίζουν ποια έρευνα θα πάρει 

επιχορήγηση.  

Πρόκειται, όμως, για απάτη όμοια μ’ αυτήν που 

μεταχειρίζονται οι ιδιοκτήτες εφημερίδων. Κάποιοι 

απ’ αυτούς ισχυρίζονται ότι δεν παρεμβαίνουν 

στις αποφάσεις που παίρνουν οι εφημερίδες τους. 

Παρ’ όλα αυτά προσλαμβάνουν αρχισυντάκτες που 

υποστηρίζουν τις ίδιες ιδέες μ’ αυτούς και ξέρουν 

ακριβώς τι πρέπει να περιμένουν απ’ αυτούς. Με 

την ίδια λογική, οι διευθυντές των πέντε συμβουλίων 

που χρηματοδοτούν τις επιστημονικές έρευνες και 

οι διευθυντές των τριών συμβουλίων που χρημα-

τοδοτούν την ανώτατη εκπαίδευση (παρέχοντας 

το συντριπτικό ποσοστό χρηματοδότησης των 

πανεπιστημίων) είναι ή ήταν ανώτερα στελέχη 

εταιριών.

Όλοι αυτοί οι διευθυντές είναι υπό την επιτήρηση 

του υπουργού Επιστήμης και Καινοτομίας, Λόρδου 

Ντρέισον. Αυτός πριν γίνει υπουργός διετέλεσε 

διευθυντικό στέλεχος σε μια φαρμακευτική εταιρία 

αναρωτιούνται όταν φτάνει η στιγμή του προϋπολογισμού: 
πώς μπορούμε να αντέξουμε, οικονομικά, να δαπανάμε σε 
πολέμους, τους οποίους ποτέ δε φαίνεται να κερδίζουμε, 
ενώ η κατάσταση της οικονομίας μας είναι ουσιαστικά 
υπό κατάρρευση;

Ο τρέχον στρατιωτικός προϋπολογισμός συντηρεί: «268 
βάσεις στη Γερμανία, 124 στην Ιαπωνία και 87 στη Νότια 
Κορέα. Άλλες είναι διασκορπισμένες ανά τον κόσμο σε 
μέρη όπως η Αρούμπα και η Αυστραλία, η Βουλγαρία και 
το Μπαχρέιν, η Κολομβία και η Ελλάδα, το Τζιμπουτί, η 
Αίγυπτος, το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Ρουμανία, η Σιγκαπούρη 
και φυσικά το Γκουαντάναμο στην Κούβα - για να αναφέρω 
ενδεικτικά μόνο κάποιες. Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που 
θεωρούνται κριτικής σημασίας για την εθνική ασφάλειά της 
Αμερικής είναι ένα χιονοδρομικό κέντρο στις Βαυαρικές 
Άλπεις, κάποια θέρετρα στη Σεούλ και το Τόκυο και 234 
γήπεδα γκολφ που διαχειρίζεται το Πεντάγωνο παγκοσμί-
ως». (David Vine, The Costs of Empire: Can We Really 
Afford 1,000 Overseas Bases? FPIF, 10 Μαρτίου)

Όπως με διαβεβαίωσε μέλος του Κογκρέσου, «το μόνο 
πράγμα που θα μπορούσε να αναχαιτίσει αυτή τη στρατι-
ωτική δραστηριότητα είναι να συνειδητοποιήσει ο κόσμος 
πόσα πολλά σκορπάμε σε μια ανοησία. Αυτή πρόκειται 
να κοστίσει περισσότερα τρισεκατομμύρια δολάρια από 
αυτά που έχουμε δει σε αυτόν το γύρο εγγυήσεων προς 
τις τράπεζες. Ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να ρωτάει για 
το στρατιωτικό προϋπολογισμό όπως ακριβώς ρωτάει για 
τα χρήματα που δίνονται στις τράπεζες. Όλες αυτές οι 
επενδύσεις εγγυώνται άραγε τη σταθερότητα;»

Οι πλούσιοι και οι ισχυροί σκέφτονται κυρίως πώς θα 
διατηρήσουν και θα αυξήσουν τον πλούτο και τη δύναμή 
τους. Ο πρόεδρος Ομπάμα πρέπει να συνειδητοποιήσει, 
ωστόσο, ότι η έκτακτη ανάγκη δεν του δίνει το δικαίωμα 
να κάνει αφαίμαξη μόνο στα δικά μας περιουσιακά μας 
στοιχεία, αλλά και στην περιουσία των πλουσίων, προ-
κειμένου να αντιμετωπίσει εκείνες τις καταστάσεις που 
απειλούν το κοινό καλό. 

Έχει γίνει προφανές σε εκατομμύρια ανθρώπους ότι το 
κράτος αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση. Ένα χρόνο 
πριν, ποιος θα μπορούσε να προβλέψει ότι το Κογκρέσο 
θα χρηματοδοτούσε τράπεζες και τεραστίων διαστάσεων 
ασφαλιστικούς γίγαντες, η GM θα ακροβατούσε στο όριο 
της χρεοκοπίας και ο παραμυθένιος τρόπος ζωής μας θα 
αποτελούσε ανέκδοτο για εκατομμύρια από τις πρόσφατα 
χρεοκοπημένες οικογένειες.  

Σύντομα, πολύς κόσμος θα αναρωτηθεί: αφού χρηματοδο-
τούμε τις τράπεζες, τότε δε θα έπρεπε να τις ελέγχουμε – ή 
ακόμη καλύτερα να περιέλθουν στην ιδιοκτησία μας; Οι 
τραπεζίτες τα θαλάσσωσαν. Γιατί πρέπει να παίρνουν τα 
λεφτά μας; Ίσως να αναρωτηθούν επιπλέον: γιατί πρέπει 
το Κογκρέσο να συνεχίζει να χρηματοδοτεί με περίπου 750 
δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο  ένα μαζικό στρατιωτικό 
μηχανισμό ο οποίος δεν έχει κερδίσει κανέναν πραγματικό 
πόλεμο από το 1945;

O Saul Landau είναι μέλους του Institute for Policy Studies 
και συγγραφέας του A BUSH AND BOTOX WORLD 
(Counterpunch A/K). Οι ταινίες του είναι διαθέσιμες 
σε μορφή dvd στη διεύθυνση: roundworldproductions.
com

Μετάφραση: Σοφία Παπαγιαννάκη

ΥΠΟΔΟΥΛΗ ΓΝΩΣΗ
Τζορτζ Μονμπάιοτ
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με την επωνυμία PowderJect. Είχε αναμειχθεί σε ένα 

σκάνδαλο που για πολλούς συμβολίζει την απουσία 

αποτελεσματικών φραγμών ανάμεσα στην κυβέρνηση 

και τις εμπορικές εταιρίες.

Στις 30 Νοεμβρίου 2001 η βρετανική κυβέρνηση 

αποφάσισε να αγοράσει μεγάλες ποσότητες εμβολίου 

για την ευλογιά, το Lister strain. H μόνη εταιρία που 

διέθετε την απαιτούμενη ποσότητα ήταν η Bavarian 

Nordic. Στις 6 Δεκεμβρίου 2001 ο Πωλ Ντρέισον ήταν 

ανάμεσα στους επιχειρηματίες που γευμάτισαν με τον 

τότε πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ. Την ίδια περίοδο πε-

ρίπου, ο Ντρέισον έκανε δωρεά στο Εργατικό Κόμμα 

50.000 αγγλικές λίρες. Λίγο αργότερα, η κυβέρνηση 

θέλησε να αγοράσει το εμβόλιο από την Bavarian 

Nordic, αλλά έμαθαν ότι ήταν αργά, αφού η PowderJect 

είχε αγοράσει τα δικαιώματα αποκλειστικής διανομής 

στη Βρετανία4. Έτσι η κυβέρνηση έπρεπε να αγοράσει 

το εμβόλιο από την εταιρία του Ντρέισον. Πλήρωσε 32 

εκατομμύρια λίρες στην PowderJect· 20 εκατομμύρια 

λίρες περισσότερες από όσες πλήρωσε η PowderJect 

στην Bavarian Nordic5. O Τόνι Μπλερ και o Πωλ 

Ντρέισον αρνήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

σχετικά με το εάν το Lister strain συζητήθηκε στο 

πρόγευμα στην Ντάουνινγκ Στριτ. Δεν έγινε σαφές 

εάν ο Λόρδος Ντρέισον ήταν ενήμερος τότε για την 

κυβερνητική απόφαση να επιλέξει το Lister strain. 

Η περίπτωση του Ντρέισον μοιάζει με τη περίπτωση 

του Σερ Τζον Κίσχολμ, του προέδρου του Συμβουλίου 

Ιατρικής Έρευνας. Ο Κίσχολμ είχε ιδρύσει μια εταιρία 

στρατιωτικού λογισμικού, πριν γίνει κυβερνητικό 

στέλεχος στην Υπηρεσία Αμυντικών Ερευνών. Ηγή-

θηκε της προσπάθειας μετατροπής της Υπηρεσίας 

σε εμπορική εταιρία με όνομα QinetiQ, μέσα από 

μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης που ολοκληρώθηκε 

όταν ο Ντρέισον ήταν υπουργός Αμυντικών Δαπανών. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ο Σερ Τζον, 

πλήρωσε 129.000 λίρες για να αποκτήσει μετοχές της 

εταιρίας. Αυτές εκτινάχθηκαν στα 26 εκατομμύρια 

λίρες όταν η QinetiQ ξεκίνησε τη λειτουργία της6. Ο 

πρώην διευθυντής της Υπηρεσίας Αμυντικών Ερευνών 

περιέγραψε το γεγονός ως «απληστία της άρχουσας 

τάξης7». Ο Λόρδος Γκίλμπερτ, πρώην υπουργός Αμυ-

ντικών Δαπανών επισήμανε ότι «ειλικρινά, τα χρήματα 

που κέρδισαν οι ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί ήταν 

κάτι το επαίσχυντο. Αυτοί δεν συνεισέφεραν τίποτα 

στην πρόοδο  της εταιρίας, αλλά ήταν η δουλειά του 

ερευνητικού προσωπικού που έκανε τη διαφορά». Ο 

Σερ Τζον Κίσχολμ παραμένει πρόεδρος της QinetiQ. 

Υπάρχει κανείς εκτός κυβέρνησης ο οποίος να πιστεύει 

ότι τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να επιβλέπουν την επι-

στημονική έρευνα σ’ αυτή τη χώρα; […]

Οι εκθέσεις που γράφονται τώρα για τα οικονομικά 

αποτελέσματα φροντίζουν ώστε όλοι οι επιστήμονες 

να γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δραστηριότητες των 

πανεπιστημίων είναι πλέον εμπορικές. Οι διακηρύ-

ξεις της κυβέρνησης αναφέρουν ότι τα πανεπιστήμια 

«παρέχουν ήδη κίνητρα (όπως οι αξιολογήσεις για τις 

προαγωγές)8» για να πείσουν τους ερευνητές να συ-

νεργαστούν με τις επιχειρήσεις. Εάν βέβαια μια έρευνα 

δεν πρόκειται να αποφέρει χρήματα για κάποιον, είναι 

απίθανο να συνεχιστεί.

Ακόμη και αν κρίνουμε την τακτική αυτή από τους 

στόχους της, δεν έχει νόημα. Η μακροπρόθεσμη υγεία 

της οικονομίας της γνώσης εξαρτάται από τις έρευνες 

που στηρίζονται σε θεωρητικές υποθέσεις και δεν έχουν 

άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα: όταν οι επιστήμονες 

είναι ελεύθεροι να επιδιώκουν το πάθος τους είναι πιο 

πιθανό να κάνουν τη μεγαλειώδη τυχαία ανακάλυψη 

που μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία και την οικο-

νομία τεράστια και απρόβλεπτα οφέλη. Εάν όμως  οι 

επιστήμονες είναι αναγκασμένοι να συνεργάζονται με 

τη βιομηχανία, είναι πιθανότερο να προχωρήσουν σε 

εφαρμογές της υπάρχουσας γνώσης, παρά να θελήσουν 

να επεκτείνουν τα όρια του επιστητού.

Η γνώση, όμως, δεν έχει να κάνει μόνο με τα οφέλη. 

Έχει να κάνει με το αξιοθαύμαστο, με την κατανόηση 

του κόσμου, με την ομορφιά. Πολλές γνώσεις που 

αποκτούμε ίσως και να μην έχουν πρακτική εφαρμο-

γή, αλλά κάνουν τον κόσμο ομορφότερο μέρος με μια 

έννοια που ο Λόρδος Ντρέισον και οι όμοιοί του πρέπει 

να πασχίσουν πολύ για να την αντιληφθούν.  

 

Δημοσιεύτηκε στην Guardian 12-5-2009.

Ο George Monbiot είναι οικολόγος ακτιβιστής, 

δημοσιογράφος και συγγραφέας. Αρθρογραφεί 

στο Ζmagazine και στην αγγλική εφημερίδα 

Guardian. www.monbiot.com

                  Μετάφραση: Μαρία Πατεράκη 
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Η σταγόνα που ξεχείλισε το πο-

τήρι για τους ιθαγενείς του 

Αμαζονίου στο Περού ήταν η ανα-

κοίνωση τον περασμένο Απρίλιο ότι 

δόθηκε άδεια εκμετάλλευσης ενός 

μεγάλου κοιτάσματος πετρελαίου, 

μέσα στο δάσος, σε εταιρίες από τη 

Βραζιλία και την Κολομβία. Την ίδια 

ώρα γινόταν γνωστό ότι η γαλλική πε-

τρελαϊκή εταιρία Perenco σκοπεύει να 

επενδύσει τουλάχιστον 2 δισ. δολάρια 

για την ανάπτυξη κοιτάσματος στη 

λεκάνη του ποταμού Μαρανόν, στα 

βορειοανατολικά της χώρας. 

Οι γηγενείς λαοί και ο κόσμος ολόκληρος 
εδώ και δεκαετίες παρακολουθούν την κα-
ταστροφή του τροπικού δάσους. Πνεύμονα 
του πλανήτη έχουν ονομάσει και όχι άδικα 
τον Αμαζόνιο, καθώς δεσμεύει τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούν την 
υπερθέρμανση του πλανήτη και παράγει 
οξυγόνο. 

Τα τελευταία χρόνια, υιοθετώντας την πολι-
τική που εισήγαγε ο δικτάτορας Φουτζιμόρι 
στη δεκαετία του ’90, η περουβιανή κυβέρ-
νηση μοιράζει απλόχερα άδειες έρευνας και 
εκμετάλλευσης των δασών του Αμαζονίου 
σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Το 2007 και το 
2008, η στάση της αυτή επισημοποιήθηκε με 
μια σειρά προεδρικών διαταγμάτων, ενώ την 
τελευταία χρονιά που η οικονομική κρίση δεν 
έδωσε πολλά περιθώρια ανόδου στις τιμές του 
πετρελαίου και τον ορυκτών, η κυβέρνηση 
Γκαρσία σε μια προσπάθεια να μη χαλαστούν 
οι συμφωνίες άρχισε να παραχωρεί όλο και 
περισσότερα κομμάτια του δάσους. 

Σε μια ύστατη προσπάθεια να προφυλάξουν 
τη γη τους, οι Ιντιος επέλεξαν την ανοιχτή 
σύγκρουση. «Συμφωνήσαμε να κηρύξουμε 
τους λαούς μας σε εξέγερση εναντίον της 
κυβέρνησης του προέδρου Άλαν Γκαρσία 
στις περιοχές των ιθαγενών στον Αμαζόνιο», 

ανακοίνωσε στις 9 Απρίλη ο Αλμπέρτο Πισάν-
γκο, επικεφαλής 65 ιθαγενικών οργανώσεων. 
«Αυτό σημαίνει ότι οι νόμοι των προγόνων 
μας θα γίνουν υποχρεωτικοί, και θα αντιμετω-
πίσουμε ως επίθεση κάθε απόπειρα εισβολής 
στην περιοχή μας». «Εκπροσωπούμε 1.350 
κοινότητες, περίπου 600.000 Ινδιάνους του 
Αμαζονίου, και ζητάμε από την κυβέρνηση 
να θεωρήσει ότι 25 εκατομμύρια εκτάρια 
είναι προγονική μας γη», πρόσθεσε.

Η εξέγερση πήρε μεγάλες διαστάσεις, με 
σκληρές συγκρούσεις, καταλήψεις πετρελαϊ-
κών εγκαταστάσεων, μπλόκα σε αεροδρόμια, 
δρόμους και ποτάμια προκειμένου να εμπο-
διστεί η διέλευση πετρελαιοφόρων. 

Επιχειρώντας να καταστείλει τις διαδηλώσεις, 
η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, αρνούμενη να αναγνω-
ρίσει τα καταστροφικά αποτελέσματα της 
πολιτικής της. Το Σύνταγμα δίνει στο κράτος 
την αποκλειστική κυριότητα του ορυκτού 
πλούτου της χώρας, επιμένει ο Γκαρσία. 
Ωστόσο χιλιάδες Ίντιος κρατώντας ξύλινα 
ακόντια παρέμειναν στους δρόμους που 

διαπερνούν τη ζούγκλα του Αμαζονίου, προ-
ειδοποιώντας ότι θα συνεχίσουν την ένοπλη 
αντίσταση. Η στάση τους παρέμεινε ίδια και 
μετά τις 5 Ιουνίου όταν ειδικές μονάδες της 
αστυνομίας άρχισαν με ρίψη δακρυγόνων 
από ελικόπτερα και προχώρησαν σε μάχες 
σώμα με σώμα, πυροβολώντας στο ψαχνό. 
Ιθαγενείς καταγγέλλουν ότι η αστυνομία 
πυροβόλησε εναντίον εκατοντάδων δια-
δηλωτών από ελικόπτερα προκειμένου να 
τερματίσουν τον αποκλεισμό ενός δρόμου 
σε απομακρυσμένο αυτοκινητόδρομο του 
τροπικού δάσους, 1.400 χιλιόμετρα από τη 
Λίμα. Επίσημα το κράτος κάνει λόγο για 
πενήντα νεκρούς, ωστόσο υπάρχουν φόβοι 
ότι οι αριθμός είναι τραγικά μεγαλύτερος, ενώ 
τα διεθνή ΜΜΕ μιλούν για μεγάλο αριθμό 
εξαφανισμένων. 

Για μια σημαντική συνέλευση των κοινοτήτων 
των Άνδεων στη νότια περιοχή του Περού, 
Puno, μας πληροφορεί η Union Socialista 
Libertaria, μια πρωτοβουλία διεθνούς ελευ-
θεριακής αλληλεγγύης στους ιθαγενείς λαούς 
του Αμαζονίου του Περού, στον αγώνα τους 
για την υπεράσπιση και τη διάσωση της γης 
τους καθώς και της πανάρχαιας κουλτούρας 
τους 

Η συνέλευση αυτή κάλεσε την 4η Ηπειρωτική 
Σύνοδο των Ιθαγενών Λαών και Εθνών της 
Abya Yala και στις 31 Μάη, με τη σύμφωνη 
γνώμη όλων, δημοσιοποιήθηκε μια διακήρυξη 
με την οποία καλούνται οι πάντες να σεβα-
στούν τη μάνα γη και τις πλουτοπαραγωγικές 
της πηγές, προς όφελος του ανθρώπινου 
είδους, μαζί με μια δυναμική άρνηση της 
επιχειρούμενης ιδιωτικοποίησης του νερού, 
της παρουσίας των πολυεθνικών και του 
νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου. 

Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονταν στη Διακήρυ-
ξη της Mama Quta Titikaka (λίμνη Τιτικάκα 
στα σύνορα Περού-Βολιβίας), στην οποία 
ενσωματώθηκε και μια συμφωνία για την 
κινητοποίηση των διάφορων κοινωνικών και 
ιθαγενικών οργανώσεων τον Ιούνη για την 
υπεράσπιση των λαών του Αμαζονίου, όπως 
συνέβη και με το κάλεσμα για διαδηλώσεις 
και διαμαρτυρίες έξω από τις περουβιάνικες 
πρεσβείες σε κάθε χώρα. 

Στον Αμαζόνιο του Περού, «τη χώρα του 
χρυσού» για τους κονκισταδόρες, προσπα-
θούν να επιβιώσουν οι λαοί του δάσους. Σ’ 
αυτά τα τροπικά δάση της βροχής και τις 
γύρω περιοχές αναπτύχθηκαν θαυμαστοί 
πολιτισμοί, όπως οι Μάγιας, οι Ίνκας και οι 
Αζτέκοι. Η διάβρωση του εδάφους, ο υπερ-
πληθυσμός, η έλλειψη αποθεμάτων νερού 
ήταν προβλήματα που αντιμετώπισαν και 
αυτοί. Για τους Μάγιας μάλιστα είναι πολύ 
πιθανό η ζημιά προς το περιβάλλον να οδή-
γησε στον αφανισμό τους. 

Για να αποφύγουν την επαφή με τους υλοτό-
μους και αυτούς που διεξάγουν έρευνες για 
το πετρέλαιο, φυλές ιθαγενών μεταναστεύουν 
ανατολικά στα εδάφη της Βραζιλίας. Ωστόσο 
οι περισσότεροι από τους ιθαγενείς είναι απο-
φασισμένοι να συγκρουστούν μέχρι τέλους κι 
έτσι, αν και οι μνήμες από τους Τουπαμάρος 
μπορεί νάχουν ξεθωριάσει, οι μέρες που το 
Φωτεινό Μονοπάτι κατέβαινε στις πόλεις να 
φαίνονται μακρινές, τίποτα δεν εξασφαλίζει 
στους κυβερνώντες ότι μπορούν να διατηρούν 
χωρίς κόστος την άκαμπτη στάση τους... 

Μαρία Μάζη

H εξέγερση των λαών του Δάσους...
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Με βάση την ετήσια έκθεση για τα εισο-
δήματα, τη φτώχεια και την ασφάλιση 

υγείας –μια έκθεση γνωστή και ως «δελτίο 
οικονομικών στοιχείων του έθνους»– που δη-
μοσιοποιήθηκε αρχές Σεπτεμβρίου του 2008 
στις ΗΠΑ, η φτώχεια εξαπλώθηκε και στα 
μεσαία στρώματα και η όποια ασφαλιστική 
κάλυψη υγείας υπήρχε για αυτούς συρρικνώ-
θηκε. Προεκλογικά ο Μπαράκ Ομπάμα και 
ο Τζον Μακέιν εκμεταλλεύθηκαν αυτή την 
έκθεση για να διαβεβαιώσουν ότι η δική τους 
πολιτική θα αποκαταστήσει την αδικία... Η 
αλήθεια όμως είναι άλλη. Πάνω από δύο 
τρισ. δολάρια δόθηκαν μονομερώς από 
Μπους και Ομπάμα στους τραπεζίτες για 
την αντιμετώπιση της κρίσης, τη στιγμή 
που για την εξάλειψη της φτώχειας σε όλο 
τον πλανήτη χρειάζονται μόλις 45 δισ. 
δολάρια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Η ιλουστρα-
σιόν Αμερική του «θανάσιμου» αστραφτερού 
χαμόγελου της βιομηχανίας του θεάματος, 
της πολεμικής βιομηχανίας, των πολυεθνικών 
και πετρελαϊκών εταιρειών, των πολέμων 
και της αστυνόμευσης της κοινωνικής ζωής 
από τάγματα στρατού που συμμετείχαν στον 
πόλεμο του Ιράκ, δεν μπορεί να αποκρύψει 
τη βίαιη πολιτική της απέναντι στην άλλη 
Αμερική των κοινωνικά αποκλεισμένων, 
των εξαθλιωμένων και των μεταναστών των 
γκέτων και των παραγκουπόλεων.

Το όραμα του οικονομικού επεκτατισμού που 
σάλπιζε η αυτοκρατορία των ΗΠΑ διαβρώ-
θηκε από την αγριότητα του ανταγωνισμού 
και των νεοφιλελεύθερων νεοσυντηρητικών 
αναδιαρθρώσεων και υποσκάπτεται από τα 
12,5 εκατομμύρια αστέγων πολιτών της, 
τα 18 εκατομ. ανέργων και τα 48 εκατομ. 
χωρίς περίθαλψη. Το χάσμα των κοινωνι-
κών ανισοτήτων μεγαλώνει διαρκώς. Ήδη 
από το 1991 διανεμήθηκαν κουπόνια για 
προμήθεια τροφίμων σε 23.570.000 εξαθλι-
ωμένους – πέντε εκατομ. περισσότεροι από 
το 1989. Ενώ σήμερα, λόγω της κρίσης, τα 
κουπόνια διανέμονται σε 45 εκατομ. και 
ένας και μισός Αμερικανός στους δέκα, 
καταφεύγει στη «λαϊκή σούπα» για να 
επιβιώσει. Χιλιάδες συνωστίζονται μπροστά 
στα καμιόνια που μοιράζουν σούπα, απένα-
ντι στο Λευκό Οίκο ή μπροστά στα χλιδάτα 
κρατικά μέγαρα. Και συχνά, μετά το πέρας 
των δεξιώσεων, τα βαρύτιμα φορέματα των 
γυναικών διασταυρώνονται με τα ράκη των 
απόκληρων. 

Όλα τα κοινωνικά προγράμματα περικόπτο-
νται δραστικά από το 1980, τα επιδόματα 
ανεργίας και οι κοινωνικές δαπάνες εκμη-
δενίζονται, ενώ σχολεία πυκνοκατοικημένων 
περιοχών κλείνουν λόγω της υποχρηματοδό-
τησης. Το σύστημα θεωρεί ότι το άτομο 
είναι υπεύθυνο για τη δυστυχία του. Μια 
πολιτική που συνεχίζεται έως τώρα, παρά 
τις προεκλογικές εξαγγελίες Ομπάμα. Σε 
πολλές πόλεις τα σκουπίδια σαπίζουν στους 
δρόμους, σε άλλες τα μεταφέρουν οι κάτοι-
κοι στις σκουπιδαποθήκες. Οι σαύρες και 
οι κατσαρίδες διαδέχονται στις πόλεις τις 
ποντικοστρατιές του παρελθόντος. Παντού 
σκηνές δυστυχίας και ανισότητας. Ανάμεσα 
σε άντρες και γυναίκες, λευκούς και μαύ-
ρους, αλλά και ανάμεσα σε λευκούς... Οι 
δανειολήπτες που έχασαν τα σπίτια τους 

στοιβάζονται κάτω από γέφυρες, στα μεγάλα 
πάρκα με τις εκδρομικές σκηνές τους ή σε 
τροχόσπιτα-κατοικίες. 

Το σύνθημα Ρήγκαν-Μπους-υιού Μπους 
«Πλουτίστε-Δανειστείτε», με όλα τα θεμιτά 
και αθέμιτα μέσα, έφερε το νέο κύμα διαφθο-
ράς των golden boys και των τραπεζιτών και 
την καταστροφή εκατομμυρίων ανθρώπων, 
που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο πλούτος 
έχει συγκεντρωθεί σε λίγους, όπως πριν 
από το κραχ του 1929. Το 8,5% των Αμε-
ρικανών κατέχει τα 2/3 του πλούτου, το 
91,5% μοιράζεται τα υπόλοιπα. Φαινόμενο 
εκρηκτικό. Ενώ οι πιο πλούσιοι Αμερικανοί 
δεν πληρώνουν φόρους. Η δικτατορία των 
μεγιστάνων του χρήματος και της εξουσίας 
αγκαλιάζει όλο το φάσμα των κοινωνικοπο-

λιτικών και οικονομικών δομών: πολιτική 
νομενκλατούρα, Νοσοκομεία και Σχολεία 
Α.Ε, πετρελαϊκές εταιρείες, πολεμικές βι-
ομηχανίες, εταιρικοί όμιλοι γιατρών και δι-
κηγόρων, ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, 
golden boys, χρηματιστήριο, φαρμακευτικές 
εταιρείες. Υπεύθυνοι για τη δομική καπιταλι-
στική κρίση που βιώνουμε, με τις επεκτατικές 
αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις από το 1973 
και εντεύθεν στην παιδεία, υγεία, πρόνοια, 
εργασία, πολιτισμό, περιβάλλον. Τα αποτε-
λέσματα της οποίας αυξάνονται τραγικά σε 
όλη την αμερικανική επικράτεια και στον 
κόσμο: ανεργία, παιδική εγκληματικότητα, 
πορνεία, περιθωριοποίηση, κοινωνικά δρά-
ματα, αυτοκτονίες. 

Στο μεταξύ, το ποσοστό των ατόμων που 
ζουν κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας 
–περίπου 21.000 δολάρια για μια τετραμελή 
οικογένεια– αυξήθηκε στο 14,5% έναντι 
11,3% το 2000. 37 εκατομμύρια και πλέον 
Αμερικανοί (12,9 εκατομ. παιδιά) ζουν σε 
συνθήκες ακραίας φτώχειας, ενώ 90 εκα-
τομμύρια, δηλαδή το 1/3 του συνολικού 
πληθυσμού, δίνει καθημερινές μάχες, για να 
επιβιώσει. Το χάσμα ανάμεσα στον φτωχό και 
στον πλούσιο, έχει φθάσει σε ιστορικό ύψος 
ρεκόρ. Το 1% των πλουσίων Αμερικανών 
ήταν εκείνο που, το 2005, άρπαξε το 20% 
του εισοδήματος της χώρας και το 20% των 
φτωχών μόλις και μετά βίας εισέπραξε το 
3,4%! Ενώ το 1/5 των εργαζομένων ανδρών 
στην Αμερική και το 29% των εργαζομένων 
γυναικών παίρνουν από 4,5 δολάρια, την 
ώρα. Η κορωνίδα των βασανισμένων είναι 
μαύροι και ισπανόφωνοι, ενώ το 50% των 
Αμερικανών, με πρώτους τους μαύρους, 
παραμένει τελείως ανασφάλιστο, γιατί δεν 
έχει χρήματα να πληρώσει τις πανάκριβες 
Ασφάλειες Υγείας. Οι δε πάσης φύσεως 
τοκογλύφοι και σαλτιμπάγκοι συνεχίζουν να 
απομυζούν τον κόσμο, με τα πανύψηλα και 
ανεξέλεγκτα επιτόκια. 'Ένας αέναος κύκλος 
ασυδοσίας και βρωμιάς προηγούμενο του 
οποίου δεν έχει γνωρίσει άλλη χώρα, πλην 
της Γερμανίας, πριν από το 1935, που έγινε 
αιτία να ανέλθει στην εξουσία ο Χίτλερ. Ή 
αλλιώς το επονομαζόμενο «αμερικανικό 
όνειρο»!

Θοδωρής Θεοδωρόπουλος

Η άλλη Αμερική
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Θλιβερά ρεκόρ ανεργίας, εκμετάλλευσης και ανέχειαςΑπεργίες στη ΔΕΗ για τις 
δολοφονίες εργατών

Πεδίο άνισης μάχης με δεκάδες νεκρούς 
και σακατεμένους, είναι το εργασιακό 
τοπίο όπου οι θάνατοι και τραυματισμοί 

εργαζομένων αποτελούν πλέον καθημερινά φαινόμενα 
στο σάπιο κόσμο των κυνηγών του κέρδους.

Τους δεκατρείς έφθασαν οι νεκροί σε εργασιακούς 
χώρους από τις αρχές του Απριλίου μέχρι την ώρα 
που γράφονται αυτές οι γραμμές, ενώ συνεχίζονται 
οι άδικοι θάνατοι εργαζομένων στη ΔΕΗ που 
δολοφονούνται από την εντατικοποίηση και τις 
πολιτικές περικοπών δαπανών των τεχνοκρατών.

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις αναγκάστηκε να 
προχωρήσει ακόμη και η ελεγχόμενη από την 
συνδικαλιστική γραφειοκρατία ΓΕΝΟΠ–ΔΕΗ, 
αφού οι νεκροί στην επιχείρηση έφθασαν τους πέντε 
από την αρχή της χρονιάς.

Οι εργάτες σκοτώθηκαν είτε γιατί δούλευαν 
ασταμάτητα, αφού η εταιρία έχει επιλέξει την 
κάλυψη των κενών θέσεων προσωπικού με την 
υπερεκμετάλλευση όσων απέμειναν μετά τις 
εθελούσιες εξόδους, είτε αναθέτοντας εργασίες 
σε εργολάβους που απασχολούν ανειδίκευτο 
προσωπικό με μισθούς πείνας. Ταυτόχρονα, η 
διοίκηση προσφεύγει στην προσφιλή μέθοδο της 
απασχόλησης συμβασιούχων που επίσης είναι 
ανειδίκευτοι, ενώ συρρικνωμένα έως εξαφανίσεως 
είναι τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Τα τελευταία χρόνια εξάλλου, έχει αυξηθεί ο μέσος 
όρος ηλικίας των εργαζομένων και μόνο 250 είναι 
κάτω των 30 ετών, γεγονός που εντείνει τους 
επαγγελματικούς κινδύνους αφού ένας άνθρωπος 
50 χρονών που δουλεύει χωρίς ρεπό και συνεχώς 
υπερωρίες δύσκολα επιβιώνει από τις αντίξοες 
συνθήκες των εναεριτών.

Από 25 Ιουνίου οι εργαζόμενοι προχωρούν σε αποχή από 
τις υπερωρίες, ενώ στις 15 Ιουλίου προγραμματίζουν 
24ωρη προειδοποιητική πανελλαδική απεργία, 
και από τις 20 επαναλαμβανόμενες απεργιακές 
κινητοποιήσεις.

Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο είναι το 
τελευταίο διάστημα οι απολυμένοι στην Ευρώπη, 
ενώ πάνω από 4,5 εκατομμύρια έφθασαν οι 

άνεργοι μέσα σε ένα χρόνο. Από το Μάρτιο μέχρι τον 
Απρίλιο απολύθηκαν ακόμη 556.000 εργαζόμενοι στην 
Ε.Ε. των 27, οι 396.000 από αυτούς στις χώρες της 
ευρωζώνης.

Σε αυτές τις συνθήκες, οι εμπνευστές του σχεδίου «ισχυρή 
Ελλάδα» μπορούν να καμαρώνουν για τις «επιδόσεις» 
που πέτυχαν οι αντεργατικές πολιτικές τους καθώς στη 
χώρα της «φαιδράς πορτοκαλέας» σημειώνονται τα 
πλέον αρνητικά ρεκόρ στην ανεργία, τη φτώχεια και στα 
επίπεδα αμοιβών.

Από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε –με καθυστέρηση 
ως συνήθως– η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία προκύπτει 
ότι οι άνεργοι αυξήθηκαν σε σχέση με πέρσι κατά 14,5 
χιλιάδες άτομα με τους νέους και τις γυναίκες να κατέχουν 
για μια ακόμη φορά την πρωτιά. Έτσι, το ποσοστό 
ανεργίας των γυναικών φθάνει στο 12,9% έναντι 6,6% 
των ανδρών, ενώ ένας στους τέσσερις νέους έως 24 

ετών είναι άνεργος με αποτέλεσμα η νεανική ανεργία να 
εκτιναχθεί στο 24,5%.

Η εκτίναξη της ανεργίας, συνδυάζεται με ένα ακόμη 
αρνητικό ρεκόρ, αυτό της παράνομης ευελιξίας, δηλαδή 
των ποικίλων μορφών εργασιακής εκμετάλλευσης που 
εφαρμόζονται σε μεγάλη έκταση από τους «δαιμόνιους 
έλληνες επιχειρηματίες» που παραβιάζουν συστηματικά όλα 
τα μισθολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, 
πάντα ανενόχλητοι.

Η ανεργία και εκτεταμένη υποαπασχόληση, όπως είναι 
επόμενο, εντείνουν τα φαινόμενα φτώχειας που πλήττουν 
το 21% του πληθυσμού, ενώ ακόμη και οι εργαζόμενοι 
που αμείβονται κανονικά παίρνουν μισθούς πολύ πιο 
χαμηλούς από το ύψος των αποδοχών των Ευρωπαίων 
συναδέλφων τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κατώτεροι 
μισθοί στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 
50% του κατώτερων μισθών στην Ε.Ε, ενώ οι αποδοχές 
των δημοσίων υπαλλήλων είναι ίσες με το 55% των 
αποδοχών των εργαζόμενων στο δημόσιο στις χώρες της 
Ευρωζώνης.

Σε αυτές τις συνθήκες εργασιακής ζούγκλας λοιπόν, 
οι διαθεσιμότητες, οι απολύσεις και τα λουκέτα είναι 
στην ημερησία διάταξη, ενώ οι κομματικοί μηχανισμοί 

της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας ασχολούνται είτε με 
το σπορ του κυνηγιού ψήφων όπως πρόσφατα, είτε με το 
βόλεμα εαυτών και ημετέρων.

Στον απόηχο της εκλογικής φιέστας, δεν ακούστηκε 
ιδιαίτερα ότι περίπου 170 εργαζόμενοι στο τμήμα τροχαίου 
υλικού των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά είναι απλήρωτοι πάνω 
από δύο μήνες και κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι.

Η ελβετικών συμφερόντων εταιρία συμμετοχών Dr. Μeyer 
Βeteiligungen ΑG, ιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου τμήματος 
από τον Οκτώβριο του 2007, ετοιμάζεται να κηρύξει 
πτώχευση. Οι εργαζόμενοι στις αρχές του μήνα και ενώ 
κορυφωνόταν το εκλογικό πανηγύρι διαδήλωσαν στο 
κέντρο της Αθήνας και συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ που 
τους υποδέχθηκαν έξω από το υπουργείο Οικονομίας με 
βροχή ασφυξιογόνων. Η είδηση φυσικά πέρασε στα ψιλά 
των εφημερίδων και των ηλεκτρονικών μέσων που διέκριναν 
μόνο «την πρόκληση κυκλοφοριακών προβλημάτων» και 
αποσιώπησαν τα βρώμικα κόλπα που παίζονται στην πλάτη 
των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, η γερμανική εταιρία Τhyssen Κrupp Μarine 
Systems στην οποία έχουν εκχωρηθεί τα Ναυπηγεία επί 
κυβερνήσεων Σημίτη, πούλησε το φθινόπωρο του 2007 
το τμήμα τροχαίου υλικού μαζί με το προσωπικό του 
στην ελβετική εταιρία, στο πλαίσιο της άσκησης πιέσεων 
για περισσότερες αγορές φρεγατών και εξοπλισμών από 
τη Γερμανία. Οι σχέσεις κυβέρνησης και γερμανικής 
εταιρίας επιδεινώθηκαν αργότερα, όταν Καραμανλής και 
Μεϊμαράκης αθέτησαν τις υποσχέσεις τους για περισσότερες 
προμήθειες από τη Γερμανία και στράφηκαν σε άλλες αγορές 
και ειδικότερα στη γαλλική για να ευχαριστήσουν τον 
Σαρκοζί, ενώ παράλληλα το Π.Ν. αρνήθηκε να παραλάβει το 
υποβρύχιο Παπανικολής γιατί παρουσίαζε κλίση 40 μοιρών. 
|Ταυτόχρονα, προβληματική είναι η υλοποίηση της σύμβασης 
που έχει συνάψει ο ΟΣΕ με το Τμήμα Τροχαίου Υλικού για 

την κατασκευή των νέων συρμών του οργανισμού.

Εκτός από την απειλή απολύσεων στον Σκαραμαγκά, 
συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι περικοπές σε μεγάλες 
επιχειρήσεις. Έτσι, σε μειώσεις ωραρίων και μισθών 
προχώρησε η αλυσίδα καταστημάτων επίπλων «120». 
Λιγότερα μεροκάματα και μικρότερους μισθούς επέβαλαν 
και γνωστά κοσμηματοπωλεία όπως ο Καίσαρης και ο 
Λαλαούνης, επικαλούμενοι δήθεν πτώση της αγοραστικής 
κίνησης (προφανώς οι πλούσιες κυρίες βαρέθηκαν να 
αγοράζουν διαμάντια). Σε απολύσεις 12 εργαζομένων 
που αρνήθηκαν να υποστούν περικοπές ωραρίου και 
μισθών προχώρησε εξάλλου και η εταιρία εκτυπώσεων 
ΣΕΛΕΚΤΩΡ.

Ελπιδοφόρο είναι πάντως το γεγονός, ότι μέσα στη δίνη 
της κρίσης του κεφαλαίου που πληρώνουν οι μισθωτοί, ένα 
μικρό ρήγμα δημιουργήθηκε στο τείχος της ανεργίας και της 
εργασιακής ανασφάλειας με τη νίκη των εργαζομένων στον 
Παπουτσάνη που κατάφεραν την αποτροπή της εφαρμογής 
του σχεδίου απολύσεων της εργοδοσίας. Οι 140 εργάτες 
στο εργοστάσιο του Παπουτσάνη μετά από 10 βδομάδες 
απεργίας και αφού έδωσαν μάχη για να ακυρώσουν τον 
απεργοσπαστικό μηχανισμό που είχαν στήσει τα αφεντικά, 
πέτυχαν την ανάκληση των απολύσεων 9 συναδέλφων 
τους.

Μέλλον αβέβαιο για 170 εργαζόμενους στο Σκαραμαγκά

Μαρία Γερογιάννη
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Στα πλαίσια της επίσκεψης στο b-fest του 
Chris spannou για την ομιλία του: “αστικός 
χώρος και ελευθερία” μας παραχώρησε 
μια συνέντευξη για την πόλη, τις δυνατό-
τητες ελευθερίας μέσα σε αυτή και άλλα 
ζητήματα.

Ποια είναι τα οφέλη που μπορούν να προ-
σφέρουν οι πόλεις;

 
Οι πόλεις μπορούν δυνητικά να ικανοποι-
ήσουν ποικίλες κοινωνικές και υλικές ανά-
γκες. Μπορούν και πρέπει να προσφέρουν 
στους ανθρώπους μια μεγάλη ποικιλία από 
επιλογές στον τρόπο ζωής συμπεριλαμβα-
νομένου του πότε και του πώς αυτοί θέλουν 
να δουλεύουν και να ζουν. Οι πόλεις είναι 
επίσης περιοχές που παρουσιάζουν έντονη 
πολιτιστική και κοινωνική πολυμορφία κι 
έτσι, δυνητικά, μπορούν να προσφέρουν 
ατελείωτες δυνατότητες ώστε να ικανοποι-
ηθούν οι ανθρώπινες ανάγκες κι επιθυμίες 
για κοινωνικοποίηση. Οι άνθρωποι συχνά 
επιλέγουν να ζουν σε αστικές περιοχές για 
τις διευκολύνσεις που προσφέρουν αυτές, 
αλλά αυτή η ευκολία θα πρέπει να είναι 
περιβαλλοντικά συνετή και λογική.

 
Δυστυχώς όμως, οι περισσότερες από τις πό-
λεις στις οποίες ζούμε σήμερα προσφέρουν 
τα παραπάνω σε περιορισμένο βαθμό και με 
λάθος τρόπο. Η συμμετοχή των ανθρώπων 
στη λήψη των αποφάσεων σχετικά με το 
πού και πώς θα ζήσουν συχνά περιορίζεται 
από την κοινωνική και τη φυλετική τους 
κατάσταση. Οι δημόσιοι/κοινωνικοί χώροι 
καταλαμβάνονται από ιδιωτικά συμφέροντα 
και εμπορικές/κερδοσκοπικές δραστηρι-
ότητες. Η κοινωνική αλληλεπίδραση, η 
αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη, αντί να 
ευνοούνται, αποδυναμώνονται. Αντίθετα: 
η κοινωνική απομόνωση, ο κατακερματι-
σμός και η αδιαφορία σε ό,τι αφορά κοινά 
συμφέροντα ενισχύονται. Τέλος, η ευκολία 
της ζωής στην πόλη έχει συχνά υψηλό 
περιβαλλοντικό κόστος. Για παράδειγμα, 
εκατοντάδες καταστήματα που πωλούν 
μικρές παραλλαγές των ίδιων προϊόντων 
και το κόστος της άχρηστης διαφήμισης που 
αυτό συνεπάγεται, καθώς επίσης η χρήση 
των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς σε βάρος 
των δημόσιων συγκοινωνιών. Έτσι οι πόλεις 

έχουν μετατραπεί σε καταναλωτές τεράστι-
ων ποσοτήτων ενέργειας και παραγωγοί 
μεγάλων όγκων απορριμμάτων, πράγμα που 
τις καθιστά σε σημαντικές πηγές παραγωγής 
αερίων του θερμοκηπίου.

Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό;

Πιστεύω ότι η βασική πηγή των προβλημά-
των αυτών είναι η απουσία των ανθρώπων 
από τη λήψη των αποφάσεων και η έλλειψη 
ελέγχου που έχουν πάνω στην καθημερινή 
τους ζωή. Αυτό το έλλειμμα είναι ριζωμέ-
νο σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής 
ζωής. Το οικονομικό σύστημα προωθεί τον 
πλούτο και τη δύναμη προς τα πάνω αντί 
να τα διανέμει προς τα κάτω. Τα πολιτικά 
συστήματα εξυπηρετούν τα συμφέροντα 
εκείνων που βρίσκονται στην κορυφή και 
όχι αυτών που επηρεάζονται περισσότερο. 
Το κοινωνικό σύστημα άδικα αποκλείει 
κάποιους αντί όλοι να μοιράζονται τους 
υλικούς πόρους και να συνάπτουν σχέσεις 
φιλίας και πολιτισμικής ανταλλαγής. Οι 
οικογενειακοί θεσμοί, τέλος, δημιουργούν 
άτομα που φέρουν καταπιεστικές, ιεραρ-
χικές και πατριαρχικές αντιλήψεις αντί να 
στοχεύουν σε μια ισόρροπη χειραφέτησης 
τους. Θεωρώ ότι όλα αυτές οι καταπιεστικές 
δυνάμεις είναι αλληλένδετες και ότι για να 
κερδίσουμε μια νέα κοινωνία χρειάζεται 
να γίνει μια αναθεώρηση όλων αυτών των 
συστημάτων στο σύνολό τους. Θα πρέπει 
να επιδιώκουμε βελτιώσεις στις σημερι-
νές πόλεις, αλλά, αν αφήσουμε άθικτα τα 
καταπιεστικά συστήματα της κοινωνίας, 
αυτά θα απειλούν συνεχώς να αναιρέσουν 
κάθε προοδευτική προσπάθεια. Αυτό με 
κάνει να πιστεύω ότι ο μετασχηματισμός 
της κοινωνίας είναι απαραίτητος.

Είναι δυνατόν ένα ήδη υπάρχον αστικό κέ-
ντρο να μετατραπεί σε ένα πιο ελευθεριακό 
και δίκαιο τόπο ή τέτοια κέντρα χρειάζεται 
να σχεδιαστούν εκ των προτέρων και να 
κατασκευαστούν εξαρχής;

Αν εννοείτε την πολεοδομική ανασυγκρό-
τηση, καθώς οι άνθρωποι “εν αρχή” χτίζουν 
την πόλη, υποθέτω ότι είναι εφικτό, ωστόσο, 
μάλλον δεν αποτελεί την πιο ορθολογική και 
δελεαστική προσέγγιση, ιδίως δεδομένου 
ότι, στην περίπτωση που αυτή πραγματο-
ποιηθεί και αφήσει ανέγγιχτη την ιεραρχική 

δομή, την πολιτική, τις κοινωνικές σχέσεις, 
κλπ. θα έχουμε νέα κτίρια και δρόμους που 
έτσι κι αλλιώς υπήρχαν και πριν, χωρίς 
ωστόσο να γίνει ανακατανομή στη λήψη 
αποφάσεων ελέγχου, ώστε οι άνθρωποι 
να αυτο-διαχειρίζονται τα πράγματα που 
τους αφορούν και να συνάπτουν αταξικές 
σχέσεις, τότε θα έχουμε λίγα να περιμένουμε 
εκτός από τις νέες υποδομές. 

Ωστόσο, εάν εννοείτε, τη σύσταση κινήσεων 
που αγωνίζονται για την βελτίωση των συν-
θηκών διαβίωσης στις αστικές περιοχές, έτσι 
ώστε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη επιρροή 
στις συλλογικές αποφάσεις τότε ναι: θεωρώ 
ότι αυτό δεν είναι μόνο εφικτό, αλλά και 
ότι έχει περισσότερο νόημα. Μόλις επιτευ-
χθούν μια σειρά από νίκες που επιφέρουν 
μια ισορροπία δύναμης υπέρ μας μπορούμε 
συλλογικά να καθορίσουμε πώς μπορούμε 
να επανα-οργανώσουμε το δημόσιο χώρο 
και τις σχέσεις στην πόλη ώστε να εξυπη-
ρετούνται καλύτερα οι στόχοι μας.

Σήμερα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, οι 
επαρχία αντί να προτείνει ένα εναλλακτικό 
τρόπο ζωής μοιάζει περισσότερο με κακέ-
κτυπο των μεγάλων πόλεων. Πώς μπορεί 
να εξηγηθεί αυτό;

Δεν γνωρίζω την ιστορική εξέλιξη της πό-
λης και της υπαίθρου στην Ελλάδα, αλλά 
πιστεύω ότι αυτό είναι επίσης συνέπεια 
της τάσης της κυριαρχίας να αναπαράγει 
εξουσιαστικές κοινωνικές και υλικές σχέ-
σεις. Το ότι συμβαίνει αυτό στην ύπαιθρο 
σημαίνει ότι υπάρχουν παρόμοιες ταξικές 
σχέσεις και πολιτικό έλλειμμα όπως ακρι-
βώς συμβαίνει και στις πόλεις, ωστόσο 
ο πληθυσμό είναι μικρότερος και κατά 
συνέπεια είναι μικρότερη η συγκέντρωση 
κι η έκταση του φαινομένου. Οι άνθρωποι 
μπορεί να πιστεύουν ότι μόνο και μόνο 
επειδή μετακινούνται από το αστικό κέντρο 
προς την περιφέρεια, μεταφέρονται πιο κο-
ντά στη φύση και απομακρύνονται από το 
συγκεντρωτικό μοντέλο της πόλης και ότι 
έτσι έχουν πετύχει ένα πιο ισορροπημένο 
και δίκαιο τρόπο ζωής. 

 
Είναι επίσης ένας τρόπος για τους παρα-
γωγούς να επεκτείνουν την αγορά τους σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Ωστόσο, 
κυριότερο είναι ότι πρόκειται για έναν 

Chris Spannos, ακτιβιστής με πάνω 

από μια δεκαετία εμπειρία σε αυτο-

διαχειροζόμενες κολλεκτίβες που 

δραστηριοποιούνται στο τομέα της 

ενημερώσης. Έχει πάρει εκατοντάδες 

ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, έχει γράψει 

πολλά άρθρα και έχει οργανώσει 

πολλές ομιλίες και workshops. Από 

το Σεπτέμβριο του 2006 συμμετέχει 

στο Z ως μόνιμο προσωπικο και 

επικεντρώνεται κυρίως στα δικτυακά 

ZNet και ZCom. Έχει επιμεληθεί τον 

τόμο Real Utopia: Participatory Society 

for the 21st Century (AK Press 2008)

Συνέντευξη με τον Chris Spannos
Real utopia
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ακόμη τρόπο να παραμεριστούν τα κοινά 
συμφέροντα και να επεκταθεί και στην 
περιφέρεια η προτεραιότητα στην επίτευξη 
των επιμέρους ατομικών συμφερόντων και 
της ιδιοτέλειας που καθιστούν δύσκολη 
την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους 
και το ενδιαφέρον για αυτούς. Εν ολίγοις, 
πιστεύω ότι αυτό το μοντέλο ανάπτυξης 
που περιγράφετε, από τη μία πλευρά είναι 
αποτέλεσμα της επέκτασης και της ανα-
παραγωγής των κυρίαρχων καταπιεστικών 
κοινωνικών και υλικών σχέσεων, και από 
την άλλη πλευρά δρα και ως "βαλβίδα 
εκτόνωσης" ώστε να περιοριστεί τη πι-
θανότητα να ξεσπάσματος κοινωνικών 
εντάσεων στις αστικές περιοχές.

Στην προσπάθεια μεταστροφής της κοι-
νωνίας, εκτός από την βία της εξουσίας, 
την απάθεια και την ιδιοτέλεια, πιστεύου-
με ότι υπάρχει ένας άλλος ανασταλτικός 
παράγοντας: η ανάγκη των κινημάτων 
και η επιπλέον προσπάθεια για συνεχή 
ενημέρωση σχετικά με αυτά που αποφα-
σίζονται για μας χωρίς εμάς. Πώς μπορεί 
να καταπολεμηθεί αυτό; 

Νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο πρό-
βλημα έχει σε μεγάλο βαθμό τις ρίζες τους 
στις ταξικές σχέσεις όπου οι άνθρωποι 
χρειάζεται να εργάζονται πολλές ώρες, 
σκληρότερα, για ελάχιστα χρήματα, και 
έχοντας ελάχιστο έλεγχο της ζωής τους. 
Αυτό μας αφήνει με λίγη ενέργεια κι εν-
διαφέρον, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
τη συμμετοχή σε αποφάσεις οι οποίες δεν 
πρόκειται να βελτιώσουν άμεσα της ζωή 
μας, για παράδειγμα: η αύξηση μισθών, η 
διεκδίκηση περισσότερου ελεύθερου χρό-
νου, καλύτερες συνθήκες εργασίας, καθώς 
και μεγαλύτερου ελέγχου της παραγωγικής 
διαδικασίας. Νομίζω ότι αυτά είναι τα 
πράγματα που πραγματικά αφορούν τους 
ανθρώπους. Αν το ενδιαφέρον κάποιου 
πυροδοτείται και θέλει να παραβρεθεί σε 
μια συνάντηση κινημάτων, να βοηθήσει 
στην οργάνωση μιας εκδήλωσης, ή να 
συμμετέχει σε ένα κοινωνικό χώρο, είναι 
καλό. Ωστόσο, θα συνεχίσει να εργάζεται 
σκληρά και αρκετά, όπως και πριν, να 
κερδίζει λίγα χρήματα όπως και πριν, και 
να έχει περιορισμένο έλεγχο της ζωής 
του, και επιπλέον θα πρέπει να παίρνει 
μέρος σε συνελεύσεις και οργανωτικά 
ζητήματα, και θα πρέπει να απαρνηθεί 
τα λίγα πράγματα που τον ευχαριστούν 
και κάνουν την καθημερινότητα πιο 
υποφερτή: φιλίες, διασκέδαση, ή χόμπι. 
Υπάρχει τεράστιο κέρδος από τη συμ-
μετοχή σε κινήματα που αγωνίζονται να 
αλλάξουν τον κόσμο. Αλλά, χρειάζεται 
μεγάλη προσπάθεια για να γίνει. Πρέπει 
να οικοδομήσουμε κινήματα που διεκδι-
κούν τη μαζική αναδιανομή του πλούτου 

και την ανάληψη των αποφάσεων. Πρέπει 
αρχικά να πετύχουμε μικρές νίκες οι οποίες 
σαν χιονοστιβάδα θα φέρουν κι άλλες 
περισσότερες και αυτό θα μεταφραστεί 
στο να έχουν προοδευτικά οι άνθρωποι 
περισσότερο χρόνο, ενέργεια και πάθος 
για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που 
επηρεάζουν τη ζωή τους. 

Μετά από 3 εβδομάδες στην Αθήνα, νιώ-
θεις περισσότερο αισιόδοξος για το μέλλον 
κρίνοντας από τα βήματα που γίνονται 
όσον αφορά την αυτοοργάνωσης και τον 
έλεγχο στη λήψης των αποφάσεων; 

Η διαμονή μου στην Ελλάδα, με έχει κάνει 
πολύ αισιόδοξο και με γέμισε ενέργεια. 
Όχι μόνο λόγο της φιλοξενίας και των 
νέων φίλων που έκανα, αλλά κι επειδή 
μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι τα 
κοινωνικά κινήματα εδώ έχουν πολλά 
από τα συστατικά που είναι αναγκαία 
για τον επιτυχή κοινωνικό μετασχημα-
τισμό - και με τα οποία προσπαθούμε να 
εμπλουτίσουμε τα κινήματα στις ΗΠΑ. Οι 
άνθρωποι που γνώρισα εδώ ασχολούνται 
σοβαρά με τα κινήματα και την θέσμιση 
στο εσωτερικό τους, ενώ συζητάνε ανοιχτά 
τα σφάλματα και τις προβληματικές αυτών 
των εγχειρημάτων. Αυτό που με ενέπνευσε 
πιο πολύ είναι ότι οι άνθρωποι που γνώρισα 
έχουν την επιθυμία να κερδίσουν. Είναι 
εντυπωσιακό να συναντάω ανθρώπους 
που ακόμα και σήμερα, 6 μήνες μετά την 
εξέγερση του περασμένου Δεκεμβρίου, 
πραγματικά διερωτώνται τι είδους νέα 
κοινωνική χειραφέτηση είναι δυνατή και 
είναι πρόθυμοι να συζητήσουν. Φυσικά, 
έχετε και εσείς τα δικά σας εμπόδια, για 
παράδειγμα: η επικράτηση της Δεξιάς 
και του νεοφιλελευθερισμού, για να μην 
αναφερθώ στις παλαιό-αριστερές συμπε-
ριφορές και τους σεχταρισμούς. Ελπίζω να 
μάθω περισσότερα για την Ελλάδα και να 
επιστρέψω στο σύντομο μέλλον. 

Τέλος, ήταν τιμή μου που με προσκαλέσατε 
στο Β-Fest, ένα από τα πιο εμπνευσμένα 
festival που έχω παρακολουθήσει ποτέ. 
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους κατέ-
στησαν δυνατή την πραγματοποίηση του. 
Ελπίζω να μεταφέρω αυτή την ενέργεια 
και την έμπνευση πίσω στις ΗΠΑ, την 
πιο καταστρεπτική χώρα στο σύγχρονο 
κόσμο, και να εργασθώ για την αλλαγή 
εκεί, με την ελπίδα ότι αυτό θα ανοίξει 
νέες δυνατότητες κοινωνικού μετασχημα-
τισμού για όλους παντού. Ωστόσο, αυτό 
θα πάρει χρόνο, και για την ώρα ελπίζω 
να συνεργαστώ μαζί σας με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο για την αλληλεγγύη και για 
την ελευθερία.

Σοφία Παπαγιαννάκη

Η αυτοοργάνωση των γειτονιών 
ΕΓΙΝΕ ο φόβος...

Τα τελευταία χρόνια μέσα από επιτροπές και συνελεύσεις πολιτών βρήκε έκφραση ένα δίκαιο 

κοινωνικό αίσθημα που καταπιεζόταν στους ασφυκτικούς ρυθμούς ζωής που έχουν επιβληθεί 

στους κατοίκους των μεγάλων πόλεων. Το τρίπτυχο «δούλευε-κατανάλωνε-σώπαινε» αποξένωσε 

τον κάτοικο της μεγαλούπολης από το συμπολίτη του και το περιβάλλον μετατρέποντάς τον σε 

ένα μίζερο πλάσμα χωρίς ικανοποίηση, ελπίδα και ζωντάνια. Τα κινήματα αυτά προσπαθούν να 

ανακτήσουν ένα κομμάτι αυτής της χαμένης ανθρωπιάς διεκδικώντας χώρους που οι πολίτες θα 

ξαναβρούν τον συνάνθρωπο, την κοινωνία τον ίδιο τον εαυτό τους. Με την κεκτημένη ταχύτητα 

του Δεκέμβρη τα κινήματα αυτά πέρασαν στην αντεπίθεση, καθώς από την απλή διεκδίκηση πήραν 

την ζωή τους στα χέρια τους καταλαμβάνοντας τους πολυπόθητους χώρους. Έτσι συνέβη και στη 

γειτονιά του Ζωγράφου.

Στην κεντρική πλατεία του Δήμου, μία πρώην καφετέρια καταλήφθηκε από τους κατοίκους και 

μετατράπηκε σε ένα κοινωνικό κέντρο ανοιχτό σε όλους τους πολίτες και τις ανάγκες τους. Ο 

χώρος αυτός αποτελεί δημοτική περιουσία. Νοικιαζόταν σε ιδιώτη που τελικά εκδιώχθηκε από το 

χώρο λόγω των χρεών απέναντι στο δήμο (πάνω από 250.000 ευρώ), χρέη που ο Δήμαρχος μάλλον 

δεν διατίθεται να διεκδικήσει. Η πολύχρονη λοιπόν εμπορευματική εκμετάλλευση του χώρου δεν 

απέφερε κανένα όφελος στους δημότες του Ζωγράφου. Παράλληλα οι ανάγκες τους για χώρους 

έκφρασης και αναψυχής γίνονταν όλο και εντονότερες εν μέσω της κρίσης και φυσικά εξ αιτίας 

της εσκεμμένης έλλειψης ή εγκατάλειψης αντίστοιχων χώρων. 

Ο αυτοδιαχειριζόμενος κοινωνικός χώρος «Γαρδένια» λειτουργεί αμεσοδημοκρατικά στη βάση 

της αυτοδιαχείρισης και έχει αντιεμπορευματικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της λειτουργίας στους 

τρεις και πλέον μήνες ζωής του, ο χώρος αυτός έχει φιλοξενήσει πλήθος εκδηλώσεων πολιτιστικού 

και πολιτικού περιεχομένου, κυρίως όμως, είτε με τη λειτουργία του ως φτηνό λαϊκό καφενείο, 

είτε με τα δωρεάν μαθήματα που παρείχε, ξανάδωσε νόημα στον όρο γειτονιά και παρέδωσε τα 

πρώτα μαθήματα μιας διαφορετικής οργάνωσης της κοινωνίας σε κόσμο που δεν είχε ξαναέρθει 

σε επαφή με κάτι αντίστοιχο.

Στις 20 και 22 Μάη το κοινωνικό κέντρο της πλατείας Γαρδένια δέχτηκε την επίθεση του Δημάρχου. 

Αξημέρωτα και σαν κλέπτης, ο Δήμαρχος Καζάκος (που διετέλεσε δήμαρχος και επί Χούντας) 

εισέβαλε στο πρώην “info café” και με το πρόσχημα της κατάσχεσης της επιχείρησης λόγω χρεών, 

εκκένωσε το χώρο. Η επίθεση που υπέστη ο χώρος είναι μια αμιγώς πολιτική επιλογή όσων θέλουν 

να ζούμε απομονωμένοι και ακίνδυνοι. Η διάθεση των ανθρώπων να ξαναδώσουν νόημα στην 

κοινωνική ζωή της συνοικίας τους και μάλιστα με έναν τρόπο που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα 

και αποδεικνύει ότι είμαστε ικανοί να αποφασίζουμε και να διαχειριζόμαστε τις ζωές μας χωρίς 

τη δική τους μεσολάβηση και έλεγχο, αποτελεί «κακό» παράδειγμα προς μίμηση. Η διεκδίκηση 

λοιπόν της ΖΩΗΣ αποτελεί για εκείνους απειλή.

Η απάντηση δόθηκε άμεσα από τους κατοίκους την ίδια κιόλας μέρα της πρώτης επίθεσης με 

πορεία περίπου 400 ατόμων που κατέληξαν να αποφασίσουν στη συνέλευση που ακολούθησε 

πως συνεχίζουν το εγχείρημα, απόφαση που ανανεώθηκε σε συνέλευση που έγινε και μετά τη 

δεύτερη επίθεση. Την 26η Μαΐου, οι κάτοικοι πραγματοποίησαν πορεία προς το δημαρχείο όπου 

τους περίμεναν η αστυνομία και τα ΜΑΤ, τελικά όμως έκαναν δυναμικότατη παρέμβαση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνοντας την ανυποχώρητη στάση τους σχετικά με το ζήτημα. Το Δ.Σ. 

όμως αρνήθηκε να συζητήσει το θέμα ως μη επείγον, δείχνοντας για ακόμα μια φορά τη διάθεση 

της κυριαρχίας απέναντι στις κοινωνικές ανάγκες.

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές ο χώρος χάρη στο πείσμα και στη συνείδηση των κατοίκων, 

λειτουργεί και πάλι σε κανονικό ρυθμό. Η διάθεση είναι να αναδειχθούν μέσα από αυτόν τον 

μικρό πυρήνα αυτοοργάνωσης και άλλες κοινωνικές διεκδικήσεις. Το σημαντικότερο όμως είναι 

πως απέναντι στο κεφάλαιο, στην εξουσία αλλά και στις αριστερές Κασσάνδρες της ηττοπάθειας 

που έσπευσαν να προβλέψουν την αποτυχία του εγχειρήματος ανίκανες να αντιληφθούν (ή μήπως 

διατιθέμενες να προκαταβάλουν) την κοινωνική βούληση, ο «Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός 

Χώρος Γαρδένια» έστειλε το μήνυμα VENCEREMOS!!!

Παπαγεωργίου Πάνος
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Η προσωπικότητα ενός ανθρώπου διαμορφώνεται αμ-
φίδρομα από τη δημόσια και την ιδιωτική ζωή του. Η 
σύγχρονη μεγαλούπολη με τη δομή και την ταχύτητά της 
διαμορφώνει χαρακτήρες blasé και όχι κοινωνικά όντα. Οι 
δημόσιες δραστηριότητες «ιδιωτικοποιούνται» σε κτίρια, 
επειδή δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι για να εκτο-
νωθούν, μια ανατροπή αρκετά επικίνδυνη για το ζήτημα 
της ατομικής ελευθερίας και του ζειν δημοσίως.

Οι κάτοικοι της Αθήνας δεν χρησιμοποιούν τους ανοι-
χτούς χώρους, που οι καιρικές συνθήκες ευνοούν, δεν 
βιώνουν την πόλη, και οι αιτίες ποικίλουν. Αρχικά, οι 
δημόσιοι χώροι είναι λίγοι ενώ οι πλατείες χρησιμοποι-
ούνται ελάχιστα ή αποκλειστικά από περιθωριοποιημένες 
κοινωνικές ομάδες. Επιπλέον, οι νέες πόλεις μέσα στην 
πόλη, τα γνωστά Malls, δημιουργούν ουτοπικούς χώρους 
συνεύρεσης, υποβαθμίζοντας την πολυλειτουργικότητα 
του δημοσίου χώρου και μετατρέποντάς τον σε τόπο 
κατανάλωσης. Πρόκειται για χώρους κλειστούς και 
ελεγχόμενους, διασκορπισμένους σε οριακά σημεία της 
πόλης και αποκομμένους απ’ αυτήν, που προωθούν την 
εξατομίκευση, την υπερκατανάλωση και τη “μνημειο-
ποίηση” του κέντρου.

«Η μητρόπολη είναι συνδυασμός υποδομών και μυστη-
ρίου σε ίσες ποσότητες. [...] Είναι οι απότομες εναλλαγές 

αυτές που “κάνουν” τη μητρόπολη, όπως το έξυπνο 
μοντάζ κατασκευάζει τις πιο ενδιαφέρουσες σκηνές σε 
ταινίες μυστηρίου».

Στην Αθήνα, όσο άγνωστο κι αν είναι, υπάρχει ένα εμπο-
ρικό δίκτυο που αποτελείται από περίπου 50 διαμπερείς 
στοές. Μόνον πέντε από αυτές (προπολεμικές), οι οποίες 
στεγάζονται σε κτίρια-σύμβολα και ενώνουν τη Σταδίου 
με την Πανεπιστημίου, έχουν ανακαινιστεί και ενταχθεί 
στον αστικό ιστό, ενώ οι υπόλοιπες (μεταπολεμικές), 
ξεχασμένες στο χρόνο, διανύουν την παρακμή τους. Δεν 
αποτελούν τμήμα του καταναλωτικού φετιχισμού, δεν 
διαφημίζονται, μπορούν να παρομοιαστούν με μουσεία 
εμπορίου της Αθήνας του 1950-60, που κάθε πλάνη-
τας επισκέπτεται ως ευαίσθητος δέκτης μεταιχμιακών 
εμπειριών μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Τα κάποτε 
προϊόντα-φετίχ σήμερα έχουν μετατραπεί σε αντικείμε-
να-απολιθώματα. 

Κάθε πόλη έχει μία προκαθορισμένη ροή και συγκεκριμένα 
τοπόσημα που δύσκολα κανείς μπορεί να αποφύγει, που 
σε συνδυασμό με την έλλειψη χρόνου, αποτρέπουν την 
εξερεύνηση. Με οποιοδήποτε άλλο μέσο, πέρα από το 
περπάτημα, η πόλη δεν ξεδιπλώνεται, δεν γίνονται ορατά 
όλα τα “αόρατα” σημεία της. Το αυτοκίνητο και η μετα-
φορά αποκλειστικά μ’ αυτό, έχει κάνει το δημόσιο χώρο 

Άλλη μια 
ανοιχτή 
συνέλευση 
κατοίκων στη 
Θεσσαλονίκη
Την Κυριακή 3 Μάη στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής (στο αμ-

φιθέατρο), έγινε η πρώτη ανοιχτή συνέλευση των κατοίκων της 
περιοχής με αντικείμενο συζήτησης τα προβλήματα των ίδιων, σε 

αυτή τη γειτονιά της πόλης.

Η πρωτοβουλία πάρθηκε από κατοίκους που είχαμε ξαναβρεθεί σε άλλες 
κινήσεις που αφορούσαν τη γειτονιά, όπως οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας 
και η άρνηση στην υποθαλάσσια αρτηρία, αλλά και από άτομα της περι-
οχής που θέλουν να κάνουν τη ζωή στη γειτονιά υπόθεση των ίδιων με 
συλλογικό τρόπο.

Η συνέλευση είχε χαρακτήρα δημοκρατικό, άμεσης συμμετοχής, δίχως 
ανάθεση εξουσιών σε άτομα και δίχως αποκλεισμούς σε ηλικίες, επαγγέλ-
ματα, φύλα και ράτσες. Η ανταπόκριση του κόσμου από τις γειτονιές της 
περιοχής και η συμμετοχή στην κουβέντα έκανε την πρώτη συνέλευση 
πραγματικότητα μέσω των αποφάσεων που πήρε.

Ήταν μια ωραία μαζική –πάνω από 100 άτομα– συνέλευση, που γνωρίστηκαν 
άνθρωποι διαφορετικοί αλλά με ευγενείς σκοπούς για τη ζωή στην πόλη και 
αυτό έκανε ένα ωραίο περιβάλλον που επέτρεψε να παρθούν αποφάσεις 
και η υπόσχεση για συνέχεια.

Δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας για δράση στο ζήτημα των κεραιών, 
πεζοδρομίων – κίνηση πεζών, για την προστασία του πράσινου και την 
αξιοποίηση ελεύθερων χώρων (πάρκα), για την ύδρευση και την καταλ-
ληλότητα των σωληνώσεων και της υποδομής, τη μαζική συγκοινωνία και 
την απομάκρυνση των ταξί από τη λεωφορειογραμμή.

Κουβεντιάστηκε το θέμα το ζήτημα της αξιοποίησης των σκουπιδιών και 
η ανακύκλωση μέσω των δημοτικών υπηρεσιών, ο φωτισμός δρόμων, η 
διευκόλυνση της διάβασης των τυφλών με ιδιαίτερη προσοχή τις μέρες της 
λαϊκής αγοράς (Καραϊσκάκη) και η απελευθέρωση του πεζοδρομίου στην 
παραλιακή, η αξιοποίηση του οικοπέδου στη Δελφών με Αρχαιολογικού 
Μουσείου από τους κατοίκους ως χώρο πρασίνου και η ανάγκη να βρεθούμε 
με τις ομάδες για τα παρκαρίσματα στα πεζοδρόμια (street panther) και με 
τους ποδηλάτες.

Αν και δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία, καταφέραμε να κουβεντιάσουμε 
αυτοοργανώνοντας εκείνη τη στιγμή τη διαχείριση της συζήτησης δίχως 
προεδρείο, με εναλλαγή στο συντονισμό από ομιλητή ή ομιλήτρια, με 
αυθόρμητες προτάσεις για διευκόλυνση της διαδικασίας και με ομόφωνες 
ή πλειοψηφικές αποφάσεις για τις προτεραιότητες.

Η συνέλευση κράτησε δύο ώρες ανανεώνοντας το ραντεβού για τις 24 Μαΐου 
στις 7 το απόγευμα στο ίδιο μέρος και τη διεύρυνση της συνέλευσης ως 
και την Ανάληψη, ενώ μέχρι τότε θα συναντηθεί η ομάδα για τις κεραίες, 
η ομάδα για το πράσινο και τους ελεύθερους χώρους και η ομάδα για τα 
πεζοδρόμια και την κίνηση των πεζών στο ίδιο μέρος.

Ανοιχτή συνέλευση κατοίκων Ευζώνων – Φαλήρου – Σχολής Τυφλών

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Ε Σ 
ΣΤΟΕΣ
 περιπλάνηση σε μια πόλη που μοιάζει να μην έχει 
ακόμα χάσει το λαβυρινθώδη χαρακτήρα της..

KATΑΛΗΨΗ Πάτμου και Καραβία: 
20 χρόνια στον δρόμο της αυτοδιαχείρισης
Με ένα  τριήμερο εκδηλώσεων  19-20-21 Ιουνίου θα γιορτάσει η κατάληψη του κτήματος Πάτμου 
και Καραβία τα 20 χρόνια αυτοδιαχείρησης του χώρου από τους ίδιους τους γείτονες.

 Την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα προβληθεί η ταινία «Πουλιά στο Βάλτο» και θα ακολουθήσει συζήτηση με την 
σκηνοθέτρια Αλίντα Δημητρίου

Το Σάββατο 20 Ιουνίου η λαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων που φιλοξενείτε κάθε Σάββατο στο χώρο, θα μας 
προσφέρει μια γευστική συνάντηση με τα βιολογικά προϊόντα. Το απόγευμα  στις 8.00 θα γίνει συζήτηση με 
θέμα: Ελεύθεροι χώροι στην πόλη – Περάσματα Ελευθερίας. Εισηγητής θα είναι ο Σταύρος Σταυρίδης (Αρχι-
τέκτονας) και θα γίνουν τοποθετήσεις και ανταλλαγή εμπειριών από καταλήψεις και άλλους απελευθερωμένους 
χώρους της πόλης. Θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι.

Η Κυριακή 21 Ιουνίου θα είναι συνάντηση και γνωριμία με το σχολείο μεταναστών που φιλοξενείται στο χώρο, 
και θα ακολουθήσει ένα γευστικό ταξίδι σε κουζίνες του κόσμου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑ “ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΙΑ” 
Είναι ένα κατάφυτο κτήμα περίπου τριών στρεμμάτων που “ξεφυτρώνει”  στην συμβολή των οδών  Πάτμου και 
Καραβία στα Πατήσια. Μπροστά στον κίνδυνο να στερηθούν το μοναδικό πνεύμονα πράσινου για όλη την περιοχή, 
οι κάτοικοι κατέλαβαν τον χώρο αποτρέποντας έτσι την τσιμεντοποίησή του.
Είκοσι χρόνια μετά έχουν καταφέρει όχι μόνο να παραμείνει “δροσερή ανάσα” για την γειτονιά αλλά και χώρος 
συνάντησης, δημιουργίας, έκφρασης και επικοινωνίας.
Στον χώρο αυτό, “την κατάληψη” ή το “πάρκο” συναντιούνται οι φίλοι, γνωρίζονται οι γείτονες, παίζουν τα παιδιά 
(παιδιά που δεν μιλούν συνήθως την ίδια γλώσσα).
Στον χώρο αυτό συναντήθηκαν μουσικές από διαφορετικές χώρες και εποχές, εικαστικές παρεμβάσεις, συζητήσεις, 
κινηματογραφικές προβολές, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, παιδικά δρώμενα.
Επανειλημμένα φιλοξενήθηκαν εκδηλώσεις για τον πολιτισμό, γιορτές γνωριμίας με τους μετανάστες  και την 
κουλτούρα τους, πρωταθλήματα ταβλιού, μαθήματα Ελληνικών σε παιδιά μεταναστών, μαθήματα χορού κ.λ.π.
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Camping 
στη Μεσοχώρα

5 – 15 Αυγούστου 2009
για να πέσει το φράγμα της ντροπής

Κάθε χρόνο στον Αχελώο, κάθε Αύγουστο, ανοίγουμε μια πόρτα που μας οδηγεί 
από τη γνώση του παρελθόντος στη γνώση του μέλλοντος.

Στην κοίτη του ποταμού στη θέση «καζάνια» της Μεσοχώρας συγκεντρώνονται εκατοντάδες 
άνθρωποι απ’ όλη την Ελλάδα. Γυναίκες, άντρες, μικρά παιδιά έρχονται σε επαφή με το ποτάμι. 
Με τη βοήθεια των ντόπιων μαθαίνουν τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου. Ανατρέχουν στην 
ιστορία για να κατανοήσουν καλύτερα το παρόν. Τα παιδιά γνωρίζουν, παίζοντας, τη φύση και 
κάποιες στιγμές γίνονται όλοι παιδιά. Άνθρωποι απ’ όλη την Ελλάδα μαζί με την τοπική κοινότητα 
ευτυχούν στη λαϊκή συνέλευση στην πλατεία του χωριού. Συμμετέχουν και καταθέτουν την απόφασή 
τους με πορεία στο φράγμα της ντροπής: Σταμάτημα των έργων της εκτροπής και κατεδάφιση του 
φράγματος της Μεσοχώρας.

Όλος αυτός ο κόσμος είναι ο κόσμος του Αχελώου και απαντιέται σε όλη την ελληνική κοινωνική 
διαστρωμάτωση. Μπορεί να είναι ο εφιάλτης του Γ. Σουφλιά της ΔΕΗ και των εργολάβων, είναι 
όμως ταυτόχρονα το γλυκό και καθαρό όνειρο χιλιάδων ανθρώπων. Είναι το μέλλον αυτής της 
κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που συμμετέχει, αγωνίζεται και κερδίζει.

Το ελεύθερο αυγουστιάτικο camping της Μεσοχώρας είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό, 
κοινωνικό και ακτιβιστικό camping στην Ελλάδα, φιλοδοξεί και φέτος να κερδίσει μια σημαντική 
νίκη στον πόλεμο του νερού. Να σταματήσει την κρατική θρασύτητα και την εταιρική χυδαιότητα 
στην προσπάθεια των ενεργειακών λόμπι να οικειοποιηθούν νερό, γη και αέρα. (aheloos.blogspot.
com).

Ο Γ. Σουφλιάς σηκώνει στις πλάτες του με θράσος ένα βαρύ περιβαλλοντικό και κοινωνικό έγκλημα 
και η διάχυτη αίσθηση είναι ότι δεν θα τα καταφέρει. Πανικόβλητος διοργανώνει φανφαρονικές 
φιέστες στα έργα της εκτροπής προσπαθώντας να πείσει ότι είναι σκληρός και αποφασιστικός 
πολιτικός.

Φέτος, από 5 έως 15 Αυγούστου στη Μεσοχώρα, θα δει για άλλη μια φορά την κοινωνία από 
μακριά. Ίσως αυτή τη φορά την «ακούσει» κιόλας!

Νίκος Ιωάννου

παράγωγο της διαρκούς κίνησης. Αντίθετα, 
μέσα από μια περιπλάνηση δεν γίνεται να 
προσπεράσει κανείς τις κρυφές πτυχές μιας 
πόλης, η ανακάλυψη τέτοιων ενδιάμεσων 
χώρων είναι ο σκοπός της.

Οι αθηναϊκές στοές, προπολεμικές και 
μεταπολεμικές, είναι κατώφλια που χωρί-
ζουν δύο κόσμους. Είναι διασταυρώσεις 
εναλλακτικών διαδρομών, “αστικές κρύ-
πτες”, πίσω από την επίσημη σκηνή της 
πόλης. Από το φωτεινό στο σκοτεινό, από 
το γρήγορο στο αργό, από το δημόσιο στο 
ιδιωτικό, αποκτά κανείς το δικό του ρυθμό 
σκέψης και κίνησης. Αποτελούν τομές στην 
καρδιά της πόλης που ενώνουν κεντρικούς 
οδικούς άξονες και σαν καταφύγια δίνουν 
τη δυνατότητα ξεκούρασης απομονώνοντας 
τη βουή των δρόμων. Η πόλη του παθητι-
κού θεάματος (πόλη-οθόνη) μέσα από τις 
στοές μετατρέπεται σε πόλη δράσης. Ο 
περιπατητής συνειδητοποιεί και φιλτρά-
ρει τα ερεθίσματα που δέχεται μέχρι να 

καταφέρει από blasé να γίνει, έστω και για 
λίγο, πλάνητας. 

Από τη στιγμή που ο δημόσιος ιστός της 
Αθήνας είναι προβληματικός και οι ελεύ-
θεροι χώροι περιορισμένοι, αν οι στοές 
λειτουργούσαν ως δίκτυο περιπάτου, θα 
εμπλουτιζόταν η δημόσια και κοινωνική 
ζωή των κατοίκων της. Με την κατάλληλη 
σήμανση θα μπορούσαν να αποκτήσουν 
ξανά τη χαμένη τους λειτουργία ως περά-
σματα, ως δημόσιες ζώνες. Μέσα από ένα 
χάρτη με εντοπισμένες όλες τις στοές, κάθε 
περιπατητής θα μπορούσε να ακολουθήσει 
μια διαδρομή, από ένα συνολικό δίκτυο 
πεζών. Κάθε διαδρομή αποτελεί μια δυ-
νητική πορεία και όλες οι διαδρομές μαζί, 
έναν λαβύρινθο. Έτσι, θα ξεδιπλωθεί ο 
πραγματικός χάρτης της πόλης και από 

νόμος θα γίνει δυνατότητα...

Χρυσάνθη Καστάνη

Το κτήμα “Πάτμου και Καραβία” διαμορφώνεται και συντηρείται  από τους ίδιους τους 
κατοίκους και με τη λειτουργία του επί 20 χρόνια έχει καταφέρει να σηματοδοτήσει την 
ανασύσταση της έννοιας της γειτονιάς, σε μια συνοικία που έχει απωλέσει από καιρό τη 
συνοχή του κοινωνικού της ιστού.
Με λίγα λόγια, μια ομάδα ενεργών πολιτών, χωρίς κομματική, οικονομική ή άλλη υποστή-
ριξη κατάφερε να αναδείξει αξίες όπως αυτές της συλλογικότητας και της  αλληλεγγύης, 
ανάγοντας το κτήμα “Πάτμου και Καραβία” σε Αυτοδιαχειριζόμενο Πολυπολιτισμικό Πάρκο, 
στηρίζοντάς το μόνο με την συνδρομή τους.

Το κτήμα “Πάτμου και Καραβία” πρέπει να  παραμείνει όχι μόνο πνεύμονας πρασίνου για 
την περιοχή μας, αλλά και χώρος συνάντησης, επικοινωνίας και δημιουργίας, χώρος “ελεύ-
θερος”. Θεωρούμε το “Πάτμου και Καραβία” πρότυπο πολιτισμικού οράματος τόσο για την 
Αθήνα όσο και για κάθε μεγαλούπολη. Η έννοια της “γειτονιάς” είναι θεμελιακή για την 
συνοχή της πόλης, ας μην την μετατρέψουμε σε είδος προς εξαφάνιση!

Γενικη συνέλευση της Κατάληψης Πάτμου και Καραβία
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Β
αδίζοντας στις Μητροπόλεις 

του κόσµου, στους ατελείωτους 

αυτοκινητόδροµους, τις δαιδα-

λώδεις µουντές συνοικίες, στα τεράστια 

εµπορικά κέντρα και τις σκοτεινές υπόγειες 

διαβάσεις, στα καλοσχεδιασµένα θεµατικά 

πάρκα (χώροι φύλαξης πρασίνου) και στις 

στοιχισµένες αλέες των πεζοδροµίων, στα 

βρώµικα λιµάνια αλλά και στα στέκια της 

µίζερης καθηµερινότητας (σχολεία, καφε-

νεία, µαγαζιά της νύχτας), παντού έχεις την 

ίδια κυρίαρχη αίσθηση.

Την αίσθηση µιας βαθιάς και σκληρής αποξένωσης, που 

σε χώνει αργά και βασανιστικά στα άδυτα της ανυπαρξίας, 

έχοντάς σου αποστερήσει την αληθινή ανθρώπινη επικοι-

νωνία αλλά και ακρωτηριάσει τη σηµαντικότερη κυτταρική 

ανάγκη, την εύρεση και την παραγωγή της τροφής σου.

Στις σύγχρονες Μητροπόλεις του κόσµου εφαρµόζεται 

το µεγαλύτερο πείραµα της ανθρώπινης ιστορίας έως 

σήµερα. Ένα πείραµα, στο οποίο η σύγχρονη κυριαρχία, 

έχει προαποφασίσει το αποτέλεσµα, έχοντας κατά νου την 

ολοκληρωτική καθυπόταξη των ανθρώπινων κοινωνιών 

στον πλανήτη. Η ιδιώτευση της ζωής, η εξατοµίκευση των 

καθηµερινών µας αναγκών, η διάρρηξη του κοινωνικού 

ιστού, η αστικοποίηση, η εκβιοµηχάνιση της τροφής και 

τέλος η ροµποτοποίηση είναι τα µέσα της σύγχρονης 

εξουσίας.

Στα σχέδια του µέλλοντος, οι µητροπόλεις θα φιλοξενούν 

τους πειθήνιους καταναλωτές υπηκόους και η ύπαιθρος 

θα είναι ένα απέραντο εργοστάσιο τροφής και ενέργειας. 

Αν η νεωτερική εποχή επέβαλε την εµπορευµατοποίηση 

της ανθρώπινης ανάγκης, κλείνοντας την επιθυµία σε 

συσκευασίες και τοποθετώντας την στις βιτρίνες, η µετα-

νεωτερική εποχή, θα εξαφανίσει κι αυτή την επίπλαστη 

ακόµα επιθυµία, επιβάλλοντας τις ανάγκες, µέσα από την 

εξουσία ενός παγκόσµιου καταναλωτικού ολοκληρωτισµού 

όπου κι η παραµικρή λεπτοµέρεια της ανθρώπινης καθη-

µερινότητας, θα προβλέπεται και θα ελέγχεται.

Τα πρώτα στάδια του παγκόσµιου πειράµατος της κυριαρχίας 

βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ο γιγαντισµός των πόλεων δεν 

προέκυψε από απλό πολλαπλασιασµό της αµοιβάδας, αλλά 

από µια µακρόχρονη, επίπονη και σταδιακή εκφύλιση της 

υπαίθρου και των κοινοτήτων της. Η αναγωγή της φύσης 

σε προϊόν, των κοινωνιών της υπαίθρου σε φολκλόρ (συν-

θέτοντας έτσι τον όρο «εξοχή»), της άγριας χλωρίδας και 

πανίδας σε αντικείµενα µελέτης και άγριας εκµετάλλευσης, 

της γεωργίας σε εργοστάσιο παραγωγής τροφής, επέτρεψε 

στην κυριαρχία να επιτύχει αρχικά τη σταδιακή εξέλιξη των 

πόλεων στις σύγχρονες µητροπόλεις. Η αστυφιλία ήταν 

το ρεύµα φυγής των απελπισµένων της υπαίθρου, από 

πολέµους και τεχνητές στερήσεις, των αποδιωγµένων από 

εµφυλίους, των εξαπατηµένων ονειροπόλων (που πίστεψαν 

σαν όµορφο κόσµο, τον «άλλο κόσµο»).

Η αστικοποίηση κι εκβιοµηχάνιση της καθηµερινότητας, 

προσπάθησαν να σβήσουν απ’ την κυτταρική µνήµη, τους 

ήχους, τις µυρωδιές, το άγγιγµα της φύσης. Η τεχνολογία 

ανέδειξε µέσα απ’ την ιλιγγιώδη ανάπτυξή της, τα νέα όπλα 

της παγκόσµιας εξουσίας, η κυβερνητική, η βιοτεχνολογία 

και νανοτεχνολογία καθώς και η ροµποτική, κατέλαβαν 

κάθε ελεύθερη σπιθαµή χώρου και χρόνου της ανθρώ-

πινης ύπαρξης. Αλλοίωσαν τις αισθήσεις , την αντίληψη, 

τις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, ακόµα και τον 

σωµατότυπο των ανθρώπων, αναδεικνύοντας τις νέες γε-

νιές υπηκόων του µεταµοντέρνου κόσµου, που θ’ αναζητά 

διεξόδους στον µικρόκοσµο, αφήνοντας τον µακρόκοσµο 

στη φθορά και την τελική καταστροφή.

Τα σύγχρονα κινήµατα, οι νέες αντιεξουσίες οφείλουν να 

έλξουν απ’ το παρελθόν τις µνήµες ενός παλιού κόσµου, 

που διέθετε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ελευθερίας. 

Μιας ελευθερίας που ως πρωτεύουσες αξίες, προέβαλλε τη 

ζωτική ανάγκη για καθαρό αέρα, νερό και τροφή (φυσική 

αυτάρκεια), την ανθρώπινη επικοινωνία και αλληλεγγύη 

(στοιχεία της κοινότητας), την άρρηκτη σύνδεση µε την 

φύση.

Η σύγχρονη Αντιεξουσία, πρέπει να συγκρουστεί µετωπικά 

µε την ανάπτυξη και την πρόοδο που ευαγγελίζονται οι 

εξουσιαστές, γιατί αυτά είναι τα εργαλεία της επερχόµενης 

ολοκληρωτικής κυριαρχίας. Προτάγµατα της ελευθερίας, 

στην τελική της επίθεση, δεν µπορεί παρά να είναι η απα-

νάπτυξη κι η αποβιοµηχάνιση καθώς κι η αυτάρκεια στην 

καθηµερινή µας ζωή. Η αυτάρκεια, σε συνδυασµό µε τη 

βαθιά αγροτική συνείδηση, θα µας εντάξει αρχικά σ’ έναν 

κόσµο έξω απ’ τον κόσµο της οργανωµένης κι ελεγχόµενης 

επιθυµίας, αφήνοντας τον καπιταλισµό, χωρίς ξενιστή να 

ρηµάζει µόνος του.

Η ύπαιθρος πρέπει να καταλάβει τις πόλεις, τα τσιµέντα 

κι η άσφαλτος να δώσουν χώρο στο χώµα. Τα πάρκα κι οι 

ελεύθεροι χώροι σε κήπους τροφής. Η απορρύθµιση του 

αστικού τρόπου ζωής, θα έρθει µε αντιδοµές, που θα λει-

τουργούν µε τη βασική αρχή, ότι οι ανάγκες της κοινωνίας, 

θα καθορίζονται και θα ρυθµίζονται από την κοινωνία, 

εξορίζοντας από την καθηµερινότητα το κράτος και τους 

µηχανισµούς του.

Ο κοινωνικός κοινοτικός Αναρχισµός προϋποθέτει µια 

φιλοσοφική θεώρηση που θα βασίζεται στον επαναπροσ-

διορισµό της έννοιας του αστικού, δίνοντας τα σύγχρονα 

οράµατα για πόλεις ελεύθερων πολιτών, εναρµονισµένες 

µε τη φύση, σαν ένα οργανικό σώµα, ισορροπηµένο και 

υγιές.

Η αυτάρκεια της καθηµερινότητάς µας είναι ο πιο δύσκολος, 

αλλά και πιο ρηξικέλευθος δρόµος που οδηγεί, µαζί µε τη 

βαθιά αγροτική συνείδηση (τη συνείδηση της κοινότητας, 

της ενότητας µε τη φύση, τη ζωντανή σύνδεση µε την τρο-

φή µας και τις ανάγκες µας), στη µεγαλύτερη αντεπίθεση 

ελευθερίας.

Γιώργος Φούφας
Γεωπόνος - Μέλος της Ελευθεριακής Κίνησης Βιοκαλλιεργητών

Βαδίζοντας στις 
Μητροπόλεις του κόσμου
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Για την κατάσταση στον Άγιο Παντελεήμονα

Η κατάσταση που αρκετούς μήνες τώρα είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στον Άγιο 
Παντελεήμονα, με την παρουσία μεγάλου αριθμού μεταναστών και τις τοπικές 

αντιδράσεις, μάλλον είχε υποτιμηθεί ή παρερμηνευθεί. Οι αφορισμοί για δήθεν επιτροπές 
κατοίκων, προκαλύμματα του ΛΑ.Ο.Σ. και της Χρυσής Αυγής διαψεύστηκαν, αφού δεν έχουμε 
να κάνουμε με ομάδες γραφικών αλλά με ένα κομμάτι της κοινωνίας στραμμένο σε ξεκάθαρα 
ρατσιστικές αντιλήψεις, πολιτικά καθοδηγούμενες από τις προαναφερθείσες συμμορίες. Τόσο 
τα γεγονότα στην περιοχή κάθε λίγο και λιγάκι όσο και τα εκλογικά αποτελέσματα δεν μας 
αφήνουν περιθώρια για άλλη ερμηνεία.

Θεωρώ σημαντικό να σημειώσω ότι υπήρξα “αυτόπτης μάρτυρας” του ρατσιστικού μίσους 
που έχει αρχίσει και εξαπλώνεται στην περιοχή. Στα μέσα περίπου του Μάη, αντιρατσιστικές 
οργανώσεις και μετανάστες διοργάνωσαν ένα τριήμερο φεστιβάλ υπέρ της συνύπαρξης 
των ανθρώπων στην περιοχή κ.λπ. Την πρώτη μέρα (και τελευταία όπως αποδείχτηκε) των 
εκδηλώσεων μαζεύτηκαν κάτοικοι της περιοχής με σκοπό να τις ματαιώσουν. Οι “συσχετισμοί 
των δυνάμεων” ήταν πάνω κάτω ισοδύναμοι. Καμιά 50αριά αντιρατσιστές και αντιρατσίστριες 
από τη μία και άλλοι τόσοι ρατσιστές κάτοικοι. Η διαφορά ήταν όμως ότι οι κάτοικοι είχαν 
μετατραπεί σε όχλο που μισούσε, ούρλιαζε και ήταν αποφασισμένος ότι η εκδήλωση δεν θα 
γίνει. Τα συνθήματά τους έπιαναν όλη τη σκοταδιστική γκάμα. Από “άπλυτοι, βρομιάρηδες”, 
“παλιοπούστηδες ήρθε η ώρα να σας γαμήσουμε”, “αγάμητες” μέχρι εθνικούς ύμνους και 
κατηγορίες για τη συνεργασία μας με τον Τζορτζ Σόρος(!). Οι ρατσιστές προσπαθούσαν 
συνεχώς να ανοίγουν προσωπικές διενέξεις και μικροεστίες τσαμπουκάδων, ώσπου σταδιακά 
μας έδιωξαν εκτός πλατείας, “κομάντο” κυνήγησαν λίγους μετανάστες και η περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα χρυσαυγιτών και μπάτσων μας οδήγησε να φύγουμε.

Η εξελισσόμενη κατάσταση στον Αγ. Παντελεήμονα και την περιοχή της Ομόνοιας και η 
καινούργια έκφραση οργής από μέρος της μουσουλμανικής κοινότητας περιγράφουν ένα 
ζοφερό τοπίο που μπορεί να θρέψει τους εκατέρωθεν φονταμεταλισμούς και στο οποίο ο 
ριζοσπαστικός “χώρος” να βρεθεί τουλάχιστον αμήχανος. Προνομιακή όμως κατάσταση για 
το ελληνικό κράτος να εφαρμόσει τα σχέδια “σκούπας” του και γενικότερα την επί της ουσίας 
αντιμεταναστευτική πολιτική του – κάτι που ούτως ή άλλως ήδη έχει ξεκινήσει.

Όσον αφορά το “τι να κάνουμε” της υπόθεσης τα πράγματα είναι δύσκολα, κατά τη γνώμη 
μου. Χωρίς να ξεχνάμε ότι η πρόσληψη από τους κατοίκους του όλου ζητήματος γίνεται υπό 
το πρίσμα του εθνικισμού, υπάρχουν όντως ζητήματα εγκληματικότητας και πολιτιστικών 
διαφορών, ιδιαιτέρως στην Ομόνοια, που με το να τα αρνούμαστε σπρώχνουμε τον κόσμο 
στην ακροδεξιά, υπάρχουν όμως ακόμη και άνθρωποι που δεν τους έχει τυφλώσει το μίσος και 
είναι ανοιχτοί στο διάλογο. Και σε αυτούς είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε. Έτσι, θα 
πρέπει να αφήσουμε κατά μέρους τους αφορισμούς “όλα είναι ψέματα των φασιστών” και να 
μπούμε σε μια διαδικασία συγκρότησης ενός πολιτικού λόγου που θα εστιάζει στα πρακτικά, 
καθημερινά ζητήματα και ταυτόχρονα θα καταδικάζει το ρατσιστικό μίσος. Επίσης οι πρακτικές 
της “στρατιωτικής” αντιπαράθεσης με τους φασίστες μάλλον σε μη διαχειρίσιμες καταστάσεις 
θα οδηγήσουν παρά θα ωφελήσουν, στο τοπίο όπως είναι διαμορφωμένο σήμερα. 

Ιάσων Καραχάλιος

Μαύρο – Ροζ, στο δρόμο 
του Stonewall 

του Μάνου Λαλόπουλου

40 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την εξέγερση του Stonewall που άνοιξε τον 

δρόμο στους αγώνες και τις διεκδικήσεις της LGBTQ κοινότητας. Η εξέγερση , που 

κράτησε τρεις μέρες, χαρακτηρίστηκε από αυθόρμητες, βίαιες διαδηλώσεις ενός 

πλήθους αγανακτισμένων ανθρώπων ενάντια στην απαράδεκτη μεταχείριση τους 

από τoν κρατικό μηχανισμό.  Τα πρώτα επεισόδια ξέσπασαν τα ξημερώματα της 

28ης Ιουνίου 1969 όταν η αστυνομία εισέβαλε στο μπαρ Stonewall Inn, στα πλαίσια 

μιας επιχείρησης σκούπας που διέταξε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, John Lindsey, 

με το πρόσχημα της “εξυγίανσης” της περιοχής. Αν και οι αστυνομικές επιδρομές σε 

gay bar ήταν κλασική πρακτική, η περίπτωση του Stonewall αποτέλεσε εξαίρεση, 

μιας  και  οι “συνήθεις ύποπτοι” που στοχοποιούσε η αστυνομία, αποφάσισαν 

να μην παίξουν τον ρόλο του θύματος  και αντεπιτέθηκαν. Στην βίαιη απόπειρα 

προσαγωγής τους απάντησαν με νομίσματα, μπουκάλια και πέτρες ξαφνιάζοντας 

τόσο τις αστυνομικές δυνάμεις που ταμπουρώθηκαν στο χώρο του μπαρ περιμένοντας 

ειδικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν το εξαγριωμένο πλήθος, καθώς όλο και 

περισσότεροι gay και λεσβίες κατέφθαναν στην περιοχή για να βοηθήσουν. 

Η εξέγερση που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αφύπνιση της κοινότητας οδήγησε 

αναπόφευκτα και στην κινηματική συσπείρωση. Τον ακόλουθο χρόνο δύο μεγάλες 

πορείες πραγματοποιήθηκαν στην Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες σηματοδοτώντας 

και την έναρξη του κινήματος του PRIDE.

Το Athens Pride, μέρος του ευρύτερου κινήματος, διοργανώθηκε φέτος για πέμπτη 

φορά. Τόπος: πλατεία Κλαυθμώνος, χρόνος: Σάββατο 13 Ιουνίου. Από τις 10 το πρωί 

, ως τις πρώτες ώρες τις επόμενης ημέρας , οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες  

διαδήλωσαν με  το σύνθημα «100% ισότητα». Η πορεία που ξεκίνησε το απόγευμα 

διέσχισε το κέντρο της Αθήνας , στην βουλή , και επέστρεψε από την ομόνοια, 

σε μια πανηγυρική διαδήλωση ορατότητας. Να το πω με λίγα λόγια : «Μητέρα, 

πατέρα, κύριε δήμαρχε και λοιποί, είμαστε εδώ. Και ναι, είμαστε πούστηδες και 

λεσβίες!» Μια μαύρη-ροζ σημαία - αναρχόqueer σύμβολο - άλλαζε χέρια στην 

διαδρομή. Εμείς από πίσω της!
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