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...της   σύνταξης Μια ΖΩΗ στους δρόμους

Εξώφυλλο: Λέανδρος

Και οι κουλοί έχουν τη χάρη τους, η κουλαµάρα ειν’ το καµάρι τους. Ευτυχώς! Έτσι δεν υπήρξε νεκρός αστυνοµικός! Διότι το “µία 

σου και µία µου” ως λογική και πρακτική δεν αφορά το κίνηµα. Αφορά τους παιδότοπους. Η απόπειρα εκτέλεσης ενός ένστολου 

εν ώρα υπηρεσίας δεν µπορεί να πατσίσει την εν ψυχρώ δολοφονία ενός µαθητή εν ώρα ζωής. Η απονοµή δικαιοσύνης είναι 

δουλειά τής κοινωνικής εξέγερσης, η οποία ουδέποτε είχε σε υπόληψη τους συµψηφισµούς.

Οι πολιτικοί στα τηλεκανάλια σχίζουν τα ιµάτιά τους για τη νέα τροµοκρατία που χτυπά εκ νέου την πόρτα της φιλήσυχης 
πατρίδας, ενώ κοµµάτι τής αριστεράς, κάνει παζάρια µε τους δηµοσιογράφους. «Κύριε Πρετεντέρη ένα διακόσια 
καταδικάζουµε, να το αφήσουµε;» Τελικά η αριστερά έχει πολλούς τρόπους να σε κάνει να µαραζώνεις... 
Εν τω µεταξύ αδειάσανε οι δρόµοι. Αλλά αυτή η έλλειψη µαζικών διαδηλώσεων δεν ταυτίζεται µε απώλεια. Στη 
Χαριλάου Τρικούπη µπορείς άνετα να ανεβαίνεις και στη Β. Σοφίας εξ ίσου άνετα να κατεβαίνεις, αλλά οι ανάγκες µας 
είναι παρούσες. Σύντοµα θα χρειαστεί να λογαριαστούµε ξανά µαζί τους, έτσι η δύναµη των ανίσχυρων θα ξεχυθεί ξανά 
στους δρόµους.

Παίρνω την Αθηνών Πατρών. Παράλληλα µε το ΚΤΕΛ πάει µία κλούβα µεταγωγής. Άδεια γυρίζει; γεµάτη πάει; δεν µπορεί να 
διακρίνω. Οδηγός και συνοδός της κλούβας συζητούν χαλαροί. Και λοιπόν; Αυτό τους κάνει ανθρώπινους; Ο αστυνοµικός 
ως ρόλος δεν είναι ουδέτερος, δεν ενεργεί αυτοβούλως, ούτε έχει κάποια ηθική η δύναµή του. Έχει συνάψει συµβόλαιο 
µε την εξουσία η οποία τού έχει αναθέσει την προστασία των ισχυρών. Δεν µας αφορά τι κάνει σπίτι του όταν βγάζει 
τη στολή (εκτός από τις φορές που σκοτώνει τη γυναίκα του µε το υπηρεσιακό του περίστροφο). Ο αστυνοµικός είναι 
κοµµάτι του κράτους και το κράτος δεν έχει καρδιά. Με αυτή την έννοια το βαθύτατα λαϊκό σύνθηµα «µπάτσοι, γουρούνια 
δολοφόνοι» ουδόλως µπορεί να κριθεί ως ρατσιστικό αφού δεν απευθύνεται σε ανθρώπους αλλά σε µηχανισµό. Διότι 
ακούσαµε και αυτή την υποκριτική ανάλυση από το στόµα της αριστεράς, η οποία αρνείται να εννοήσει ότι δεν µπορεί 
να υπερασπίζεται τα κοινωνικά κινήµατα και την ίδια ώρα να διεκδικεί διαγωγή κοσµιοτάτη από τους νοικοκυραίους! 

Το ΚΤΕΛ έξω από την περιοχή της Κλεισούρας σταµατά. Πρέπει η πυροσβεστική να καθαρίσει το δρόµο από τα αυτοκίνητα 
που έγιναν ένα. Να είµαστε σοβαροί. Τροµοκρατία στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Διότι αν υπάρχει τροµοκρατία στην Ελλάδα 
τότε η Αγγλία και δη το Λονδίνο είναι Κολοµβία! Τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διεθνείς, λογοδοσµένοι στην εξουσία, 
οργανισµοί, τι να κάνουµε, δεν τις εκπληρούµε! Κάνω κοινωνική έρευνα καθώς περιµένουµε να αδειάσει ο τόπος από τις 
λαµαρίνες κα τους ηµιθανείς: Τι γνώµη έχετε για την τροµοκρατία στον τόπο µας; ρωτώ το οδηγό του λεωφορείου. Στην 
Ελλάδα υπάρχουν απλώς τροχαία δηλώνει αποστοµωτικά.. 

Επιστρέφω στην Αθήνα. Η πόλη µυρίζει απανθρακωµένη σάρκα. Το παρακράτος της εργοδοσίας κλείνει σαδιστικά το 
µάτι στην αστυνοµική και εισαγγελική εξουσία και στα µουλωχτά χώνει βίαια το κεφάλι της καθαρίστριας Κωνσταντίνας 
Κούνεβα, µες τον κουβά. Ο κουβάς δεν έχει απόνερα από σφουγγαρόπανο. Έχει έλαιον του βιτριολίου που απανθρακώνει 
κάθε φυτικό και ζωικό ιστό. Η µυρωδιά που έρχεται από την καµένη µορφή της Κούνεβα, µας βγάζει εξαγριωµένους ξανά 
στους δρόµους. Μην τολµήσει κανείς να βγει την εποµένη να καταδικάσει πολύ ή λίγο τα επεισόδια και τις σπασµένες 
τζαµαρίες. Καλύτερα να κόψει τη γλώσσα του µ’ ένα γυαλί. 

zoexzoex@gmail.com

Ζωή Χαλιδιά

Άδικα εκθείασε 

την Ελλάδα το State 

Department στην 

ετήσιά του έκθεση για την 

εξάλειψη της εγχώριας 

τροµοκρατίας. 

Η τροµοκρατία συνεχίζει 

ακάθεκτη τη δράση της, 

σύµφωνα µε σχόλιο έµπειρου 

οδηγού ΚΤΕΛ αλλά και 

όπως αποδεικνύεται από 

την αυξηµένη εµφάνιση 

σηµάνσεων στις περιοχές 

που αυτή έδρασε. 

Ένα από τα πιο δύσκολα editorial που χρειάστηκε να γραφτεί 

στα ανά τη γη έντυπα, τι να πρωτοπείς και σε ποιον να την 

πρωτοπείς;

Μεταεξεγερτικό σύνδροµο που κλονίζει µε ερωτήµατα τα 

κεφάλια µας.

Ο Οµπάµα Οµπάρακ λίγο πριν ο πόλεµος του λευκάνει το δερ-

µατάκι του, µπουκάρει µε τον λόγο της ελευθερίας, που ζητά 

όλοι µαζί αδελφωµένοι -λευκοί και νέγροι- να κάτσουµε καλά 

για να κάνουν µε την ησυχία τους οι πολιτικοί πολιτική και να µην 

µπερδευόµαστε στα πόδια τους αφού αυτοί είναι οι ειδικοί.

Η Κορκονέα δηµοκρατία, Το ΜΠΑΤΣΟΚ, το Κοµουνιστικό Πτώµα 

Ελλάδας και Οι άλλοι σύριζα στην αριστερά να εκλογολογούν 

στις πλάτες µας.

Τα αφεντικά να κερνάνε σφηνάκια βιτριόλης τις Κωνσταντί-

νες.

Η Γάζα όνοµα και πράµα. Εκτός από τις περιπτώσεις -δεν είναι πολ-

λές, καµία χιλιάρα- που δεν χρειάζεται γάζα αλλά φέρετρα.

Οι αγρότες blogers. Αφήσανε το Internet και πιάσανε εθνική.

Οι λαϊκές που από πάρε πάρε ένα ευρώ το κιλό, γίνανε συνελεύ-

σεις και τους την δίνουν στα νεύρα.

Ο Vovos ( που στα Ελληνικά διαβάζεται βωβός και όχι νονός) 

του Ελαιώνα µαζί µε κάτι πατεράδες θένε να µας πάρουν 

την ιστορική µας έδρα από τη λεωφόρο και να την κάνουν 

εµπορικά στον ελαιώνα τύπου mall -µικροµεσαία επιχείρηση 

δισεκατοµµυρίων-. 

Υ.Γ.1 Ένα έχω να πω, τόσα χρόνια µένω στα γλυκά νερά, τέτοια 

βλακεία δεν έχω ξαναδεί.

Υ.Γ.2 Εφηµεριδούλα είναι 11 σελίδες, 40 είναι εφηµερίδα. 



3Ö Å Â Ñ Ï Õ Á Ñ É Ï Ó   2 0 0 9

Η ορκωµοσία του πρώτου µαύρου προέ-

δρου των Η.Π.Α. ήταν ένα από τα σπάνια 

προκαθορισµένα ραντεβού µε την Ιστορία. 

Δεν θα µπορούσε να ήταν διαφορετικά, 

αφού στην πραγµατικότητα δεν επρόκειτο 

για αµιγώς ιστορική στιγµή αλλά µάλλον 

για την απόδοση τιµών, στο όντως ιστορικό 

γεγονός, την προ µηνών εκλογή. Όπως και 

να έχει, η εικόνα κρατάει τα ηνία και η εικό-

να του Οµπάµα µε το χέρι πάνω στη Βίβλο 

του Λίνκολν φέρει τέτοιο συµβολικό βάρος 

που αρκεί για να προκαλέσει την οµαδική 

αυτοκτονία της Κου Κλουξ Κλαν. Ιδίως 

όταν συνοδεύεται από τη φράση «Εγώ, ο 

Μπαράκ Χουσεϊν Οµπάµα, ορκίζοµαι πρό-

εδρος των Ηνωµένων Πολιτειών», που θα 

µπορούσε κάλλιστα να αναγράφεται στη 

ταφόπλακα της οκταετίας Μπους.

Ο Μπαράκ Οµπάµα έδειχνε να βαδίζει στο κόκκινο χαλί της ιστορίας 
σαν έτοιµος από καιρό. Έχει πλασαριστεί σαν την προσωποποίηση της 
ελπίδας και, σαν κάθε ελπίδα, δεν έχει ανάγκη να εκπληρωθεί, αρκεί 
που υπάρχει. Κάπως έτσι, το µαύρο χέρι πάνω στην Βίβλο του “απε-
λευθερωτή των σκλάβων” µοιάζει εκ των προτέρων να δικαιώνει τους 
πάντες. Την ανακούφιση των διοικούντων εξέφρασε ο ρεπουµπλικάνος 
γερουσιαστής Τζουντ Γκρεγκ: «Η εκλογή του επιβεβαιώνει την πίστη 
µας ότι όλοι µπορούν να γίνουν πρόεδροι». Όπως δηλώνεται ρητά, 
αυτό που πραγµατικά φάνηκε να δικαιώνεται είναι το αµερικάνικο 
πολιτικό σύστηµα.

Και αυτή την δικαίωση επιδίωξε ο Οµπάµα στο λόγο του. Ο λόγος της 
“τελευταίας ελπίδας”, µεστός ιστορικών παραθέσεων και αναφορών 
στο µύθο της ιδρυτικής πράξης των Η.Π.Α. (“Εµείς ο λαός”), µοιάζει σαν 
µια τελευταία απόπειρα νεκρανάστασης της νεωτερικότητας. Για να το 
πούµε λιανά, τα λόγια του Οµπάµα θυµίζουν περισσότερο επίκληση 
στο παρελθόν, παρά αναφορά στο µέλλον. 

Έχουµε από τη µια την επαναβεβαίωση των φιλοσοφικών αρχών του 
φιλελευθερισµού: «τη θεόσταλτη απόφαση ότι όλοι είναι ίσοι, όλοι είναι 
ελεύθεροι και όλοι αξίζουν µια ευκαιρία να κυνηγήσουν την ευτυχία που 
ονειρεύονται» (όπως αναφέρεται και στην Διακήρυξη της Ανεξαρτη-
σίας). Κάποτε, η Χάνα Άρεντ µίλησε για την επιτυχία της Αµερικάνικης 
Επανάστασης, αποδίδοντάς την στο γεγονός πως οι Ιδρυτές Πατέρες 
των Η.Π.Α. έθεσαν το πολιτικό ζήτηµα (τη κατανοµή της εξουσίας) και 
όχι το κοινωνικό (την κατανοµή του πλούτου). Παρόµοια, ο Οµπάµα 
επέλεξε να εκφράσει την πολιτική ενότητα της δεδοµένης πολυπολι-
τισµικότητας, παραγνωρίζοντας την κοινωνική ανισότητα. 

Ωστόσο, σε πείσµα της Άρεντ, το κοινωνικό ζήτηµα είναι βαθύτατα 
πολιτικό, η κοινωνική ανισότητα δεν συµβαδίζει µε την πολιτική ισό-
τητα. Στο δεύτερο µάλιστα µεγάλο κείµενο των Η.ΠΑ., στο Σύνταγµα, 
η “επιδίωξη της ευτυχίας” αντικαταστάθηκε από τη λέξη “ιδιοκτησία”. 
Αυτό ακριβώς είναι και το πολιτικό όριο του φιλελευθερισµού. Η ανά-
γκη κρατικού µεσολαβητή ανάµεσα στην κοινωνία και το κεφάλαιο 
που να ισορροπεί µία αντίθεση αγεφύρωτη, ανάµεσα στην ισότητα 
και την ιδιοκτησία.

Όπως πάντοτε, συνοδεύεται από την προτεσταντική ηθική, εµφανή στη 
φράση όπου η οικονοµική κρίση αποδίδεται: «στη συλλογική µας 

αποτυχία να κάνουµε σκληρές επιλογές και να οδηγήσουµε το έθνος 
σε µια νέα εποχή» ή παρακάτω, όταν γίνεται επίκληση αρχών: «σκληρή 
δουλειά και τιµιότητα, θάρρος και δίκαιο παιχνίδι, ανοχή και περιέργεια, 
πίστη και πατριωτισµός». Είναι το Αµερικάνικο Όνειρο, η αρχή ότι όποιος 
δουλέψει σκληρά θα πετύχει. Το µόνο που παρήγε αυτό το καταφανές 
ψέµα είναι φτώχεια δίχως αξιοπρέπεια.

Επικουρείται από ένα αίσθηµα κοσµοπολιτισµού: «η Αµερική είναι 
φίλη µε κάθε χώρα, άνδρα, γυναίκα και παιδί που πρεσβεύει ένα µέλ-
λον ειρήνης και αξιοπρέπειας», που, φυσικά, ακολουθείται από την 
επιβεβαίωση της ηγεµονίας: «είµαστε έτοιµοι να τεθούµε επικεφαλής 
για άλλη µία φορά». Είναι η γνωστή ηθική δικαίωση της ηγεµονίας ως 
ηγεµονίας ηθικής. Τέλος, δεν θα µπορούσε να λείπει η υπενθύµιση 
της ισχύος: «Δεν θα απολογηθούµε για τον τρόπο ζωής µας... δεν θα 
αντέξετε περισσότερο από εµάς, θα σας νικήσουµε».

Φιλελευθερισµός, προτεσταντισµός, κοσµοπολιτισµός, ενότητα µέσα 
από την πολυµορφία, πρόοδος, τα συστατικά στοιχεία του λόγου του 
Οµπάµα αποτελούν επίσης τα ιδρυτικά συστατικά του πολιτικού µορ-
φώµατος των Η.Π.Α. Δεν είναι καινούργιες διακηρύξεις, αλλά η αρχική 
διακήρυξη αρχών, ο ήδη εδώ και δύο αιώνες παρών δικαιολογητικός 
λόγος της Αµερικάνικης κυριαρχίας.

Ο Οµπάµα εµφανώς προσπάθησε να επαναλάβει θεατρικά την ιδρυ-
τική πράξη, το αρχικό κοινωνικό συµβόλαιο. Μόνο που, όπως σε κάθε 
κοινωνικό συµβόλαιο, τα συµβαλλόµενα µέρη δεν είναι ίσα, µόνο 
που δεν µπορεί ο καθένας να γίνει πρόεδρος, αν δεν έχει τελειώσει 
ένα Χάρβαρντ. 

Κάπως έτσι, ο Μπαράκ Χουσεϊν Οµπάµα, επανανακάλυψε την Αµερική. 
Μόνο τα χρηµατιστήρια, λιγότερο ροµαντικά, δεν πείστηκαν. Το πιο 
σηµαντικό κοµµάτι του λόγου του παραµένει αυτή η φράση όπου 
το Χουσεΐν φιγουράρει δίπλα στο πρόεδρος, το µοναδικό όριο που 
ξεπέρασε ο 44ος πρόεδρος. Ο υπόλοιπος λόγος του µένει για να µας 
θυµίζει πως το πραγµατικό πολιτικό ζήτηµα µένει πάντοτε ανοιχτό 
για να τεθεί και να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόµενο από τη µόνη 
αρµόδια, την ίδια την κοινωνία.

Αλέξανδρος Σχισµένος

Το χτες και 
το σήμερα

Η επίθεση στην Κωνσταντίνα Κούνεβα και 

η υπόθεσή της, δεν µας θυµίζει άλλες εποχές, 

µας υπενθυµίζει σε ποια εποχή είµαστε.

Σε άλλες εποχές η σειρήνα του εργατικού 

κέντρου θα ηχούσε, οι εργάτες µε ό,τι έβρισκαν 

µπροστά τους θα το είχαν κατακλύσει και θα 

ζητούσαν εκδίκηση (τουλάχιστον έτσι µας τα 

έχει περιγράψει ο Στίνας)...

Σε όλες τις εποχές η αστυνοµία θα έλεγε 

πως δεν ήταν παρά προσωπικοί οι λόγοι που 

οδήγησαν τους θύτες. Κάνοντας για άλλη µια 

φορά τη δουλειά τους, προστατεύοντας τα 

αφεντικά τους.

Σ’ αυτές τις εποχές το εργατικό κέντρο 

Αθήνας και η ΓΣΕΕ δεν βγάζουν ούτε µια 

ανακοίνωση για την επίθεση κατά της ζωής 

της Κωνσταντίνας.

Σ’ αυτές της εποχές µπορεί το µεγαλύτερο 

µέρος της κοινωνίας, µόνο και µόνο επειδή τα 

ΜΜΕ µπορούν και υποβιβάζουν την απόπειρα 

δολοφονίας µίας συνδικαλίστριας, να το θεωρεί 

σαν δευτεροκλασάτη είδηση ή σαν ένα από 

τα κακώς κείµενα της δηµοκρατίας. 

ΟΜΩΣ 

ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ το κίνηµα βάζει την υπόθεση 

της Κωνσταντίνας Κούνεβα ως κεντρικό 

ζήτηµα σε όλες τις λαϊκές συνελεύσεις και το 

µαζικοποιεί. Το κάνει κεντρικό ζήτηµα στην 

αντιπληροφόρηση και σπάει τη γραµµή των 

ΜΜΕ. Κάνει δεκάδες δράσεις, µαζεύει χρήµατα 

για την Κωνσταντίνα, ορθώνει πολιτικό λόγο 

και κοινωνικές άµυνες.

ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ µπορεί να συµβεί αυτό 

γιατί στις µέρες µας ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ. Γιατί ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ oι δοµές 

γίνονται οριζόντιες, οι συνελεύσεις λαϊκές και 

τα κινήµατα κοινωνικά και από τα κάτω.

Bαγγέλης Νάνος

Η ανακάλυψη της Αμερικής
“Τα επιχειρήµατα περί δικαίου έχουν αξία µόνο όταν εκείνοι που τα επικαλούνται είναι ίσοι.” 
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Μια ιδιότυπη «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» εξακολουθεί να 

βρίσκεται σε εξέλιξη, που αποτυπώνει την έκδηλη ανησυχία των 

κρατούντων για τις µεσοµακροπρόθεσµες συνέπειες και το µέλλον της 

εξελισσόµενης µε άλλες µορφές κοινωνικής εξέγερσης. Σχέδιο που αρ-

χικά εκπονήθηκε στις ολονύχτιες συσκέψεις της 9ης Δεκεµβρίου, όλων 

των -υπό πολιτική κατάρρευση- κρατικών και κυβερνητικών επιτελείων 

και το οποίο δεν µπόρεσε να ανακόψει την πανελλαδική εξάπλωση της 

κοινωνικής εξέγερσης. 

Η διαφαινόµενη θωράκιση της καθεστωτικής πολιτικής από τον «εσωτερικό 

εχθρό» των εξεγερµένων, µετά τις προτροπές του πρωθυπουργού για τη 

«δεξιά αντεπίθεση» επιβολής της κοινωνικής ειρήνης, κατέρρευσε από 

τα µεγαλειώδη πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια στις 9/1, τα αντιπολεµικά 

συλλαλητήρια αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, τις συνεχιζόµενες 

καταλήψεις δηµόσιων κτιρίων και εργατικών κέντρων, τις µεγαλειώδεις 

πανελλαδικές διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα και την εδραίωση 

της κοινωνικής πολιτικής των από κάτω που αποτυπώνεται στις αντιϊεραρ-

χικές-αµεσοδηµοκρατικές Ανοιχτές Λαϊκές Συνελεύσεις Βάσης. 

Στην πραγµατικότητα αυτό που διαρκώς καταρρέει είναι η πολιτική 

της ΕΞΟΥΣΙΑΣ και όλων των εκφραστών της - συµπεριλαµβανο-

µένων και των ξεπουληµένων ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Σπέρνοντας τον πανικό 

σε κράτος, κεφάλαιο, κυβέρνηση, επιστρατευµένα ΜΜΕ που αλλάζουν 

άρδην την πολιτική ατζέντα µε την επίσπευση του ανασχηµατισµού της 

κυβέρνησης και τον προσχηµατικό διάλογο-απάτη για την παιδεία και το 

πανεπιστηµιακό άσυλο. Αποσιωπώντας παράλληλα την ανάπτυξη µιας 

υπαρκτής δυαδικής κοινωνικής πραγµατικότητας. Αυτό που χαιρέκακα 

εντόπισε η πρώην υπουργός παιδείας Μ. Γιαννάκου, ότι όλο το κέντρο της 

Αθήνας ήταν κάτω από τον έλεγχο ενός πρωτόγνωρου αυτοργανωµένου 

«συστήµατος» των εξεγερµένων. 

Πράγµατι, οι απελευθερωµένοι δηµόσιοι χώροι, πέρα και έξω από τους 

κρατικούς θεσµούς, αποτέλεσαν και αποτελούν πρωτόγνωρους λαϊκούς 

αυτοθεσµούς χειραφέτησης, κοινωνικής αλληλεγγύης, συµµετοχής, 

επικοινωνίας, πολιτικοποίησης και ελευθερίας. Ανώτεροι από τους 

θεσµούς της κρατικής εξουσίας και των καθεστωτικών κοµµάτων, 

εχθρικοί µε το σύστηµα αξιών τους, που καθηµερινά απαξιώνεται σε 

πολιτικό και ηθικό επίπεδο από µεγάλα τµήµατα της κοινωνίας και 

πολιτικά επικίνδυνοι για τον κλονισµό του καθεστώτος.

«Σιγά µην κλάψω, σιγά µη φοβηθώ...»

Ο επιθετικός δρόµος της «στρατηγικής της έντασης» που επιλέγει η κυ-

βέρνηση µε περισσότερη κρατική τροµοκρατία, αθρόες συλλήψεις και 

ξυλοδαρµούς διαδηλωτών, «κυνήγι µαγισσών» και καθεστώς συλλογικής 

ευθύνης απέναντι στο µαζικό κίνηµα, µε τη στήριξη του νέου αντιδραστικού 

συνασπισµού της ιεράς συµµαχίας ΝΔ-ΚΚΕ-ΛΑΟΣ και του ΠΑΣΟΚ, µε τον 

ΣΥΡΙΖΑ να επιλέγει τον καθεστωτικό διαµεσολαβητικό ρόλο της αφυδά-

τωσης των κοινωνικών συγκρούσεων και την επιστροφή σε µια αναδοµη-

µένη «δηµοκρατική οµαλότητα», µόνο µε όρους θυµικής εκδίκησης -και 

όχι πολιτικούς- µπορεί να εξηγηθεί. Γιατί ειδικά σήµερα είναι σίγουρο ότι 

µια διευρυµένη πολλαπλή αναβίωση του ακραίου αστυνοµικού κράτους, 

στοχεύοντας αγωνιστές και µαχητικά µαζικά κινήµατα, µε δεδοµένους 

τους νέους κοινωνικούς συσχετισµούς που υπάρχουν, θα σήµαινε και την 

απαρχή -λόγω νέων σφοδρότερων κοινωνικών συγκρούσεων- του τέλος 

του κράτους των κοµµάτων όπως µεταπολιτευτικά εδραιώθηκαν. Επειδή 

η σκέψη µιας τέτοιας εξέλιξης κάνει τους κρατούντες να τρέµουν ο νέος 

-εξίσου επικίνδυνος- προσανατολισµός τους είναι η διαρκής συναίνεση 

του φόβου. Προσεχώς επιβαλλόµενη και µε εκτοξευτήρες νερού και 

αστυνοµικά τετράποδα (σκύλους) στο επαναπροσδιορισµένο πλαίσιο 

της «µηδενικής ανοχής».

Ήδη σε πολιτικό και «προγραµµατικό» επίπεδο εξυφαίνεται υπόγεια 

µια νέα ενότητα των καθεστωτικών κοµµάτων για την αναµόρφωση 

και αναδόµηση του καθεστώτος. Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

απενοχοποίηση, στην αποκατάσταση και την πολιτική διαχείριση 

των συµβόλων της εξουσίας (µπάτσους, δικαστές, εισαγγελείς) που η 

κοινωνική εξέγερση εχθρεύτηκε περισσότερο. Με µια «νέα», «ευέλικτη» 

συµφωνία των κοµµάτων, η οποία θα αντιπαρατεθεί µε τον «εσωτερικό 

εχθρό» των εξεγερµένων και τις µαζικές µορφές πάλης τους και θα ξα-

ναορίσει εκ νέου τι είναι νόµιµο και τι παράνοµο, ώστε να αµβλυνθεί ο 

κύκλος της αντίστασης, της αλληλεγγύης και της επιθετικής διεκδίκησης 

εργαζοµένων, µεταναστών, µαθητών, φοιτητών, τοπικών κοινωνιών. Προ-

λαµβάνοντας ταυτόχρονα και τις νέες αναδυόµενες εξεγερτικές εστίες, ως 

αποτέλεσµα των οδυνηρών συνεπειών της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, 

που θα αµφισβητούν µαζικά όλο το φάσµα της κρατικής και κοµµατικής 

κυριαρχίας. 

 Η λάµψη της εξέγερσης παντοτινή!

Η αλήθεια είναι ότι η εντεινόµενη επίθεση των κρατούντων που εκδηλώ-

νεται µε τους χαµηλούς µισθούς, την καταπίεση και εκµετάλλευση, την 

αύξηση του κόστους στέγασης, την ακρίβεια, τις µαζικές απολύσεις και 

την ανεργία έχει ως αποτέλεσµα τη βίαιη περιθωριοποίηση µεγάλων κοι-

νωνικών στρωµάτων, αυξάνοντας σηµαντικά τις στρατιές των σύγχρονων 

κολασµένων. Οι οποίοι έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επανάκτηση 

του µητροπολιτικού κέντρου των µεγάλων πόλεων της χώρας, κατά τη 

διάρκεια των «Δεκεµβριανών του 2008», αντιδρώντας στην περιθωριοποί-

ησή τους και ορίζοντας τους εαυτούς τους ως εξεγερµένους ανεξάρτητα 

αν ήταν εργαζόµενοι, µετανάστες, κοινωνικά αποκλεισµένοι. Αυτή η νέα 

κοινωνική ταξική σύνθεση, που εκδηλώνει την επιθυµία της -ιδιαίτερα 

µε την ορµητική και παθιασµένη ενεργή συµµετοχή της περιθωριο-

ποιηµένης νεολαίας (µαθητών, φοιτητών, επισφαλών εργαζοµένων)- 

να σπάσει τον ασφυκτικό κλοιό της εξουσίας των κοµµάτων και του 

κοινοβουλευτισµού, φανέρωσε και την πρόθεσή της να ορίσει τον 

εαυτό της ως πολιτικό υποκείµενο που αρνείται το µητροπολιτικό 

κέντρο ως έχει. Ως κέντρο εµπορευµάτων, κατανάλωσης, πολιτιστικών 

µεταµοντέρνων σκουπιδιών κουλτούρας και διασκέδασης, εξουσιαστικής 

πολιτικής και ελεύθερης αγοράς. Απεναντίας το εκτρέπει σε πολιτικό κέντρο 

ακηδεµόνευτου-αδιαµεσολάβητου αγώνα, αντιπληροφόρησης, άµεσης 

συλλογικής δράσης και έµπρακτης παραγωγής της αυτοοργανωµένης 

αντικαθεστωτικής κοινωνικής πολιτικής. Το πραγµατικό αντίπαλο δέος-

αξιακό πρόταγµα απέναντι στην πολιτική εξουσία και την κυριαρχία της 

αγοράς. Η νέα µαζική κοινωνική απειλή, αυτοάµυνας και αντεπίθεσης, στο 

καθεστώς και σε όλους τους εκφραστές του, που αποτελεί συνάµα και τη 

νέα ελπίδα για την κοινωνική απελευθέρωση και χειραφέτηση. Έτσι κι αλ-

λιώς το δίληµµα έχει τεθεί: Ή µε την κοινωνική εξέγερση και το ρίζωµα 

των λαϊκών κοινωνικών αυτοθεσµών (µη κρατικών/καπιταλιστικών) 

ή µε την εξουσία, απ΄ όπου κι αν προέρχεται. 

Θοδωρής Θεοδωρόπουλος

Εσύ, Εγώ, Εµείς

Η επιστροφή της πολιτικής 
Επαναστατηµένος 
Καποδίστριας 
Έχοντας υπόψη το αναντίρρητο αξίωµα της 
επαναστατικής δράσης, που υποστηρίζει 
ότι  η εξέγερση είναι  µόνο µία από τις 
στιγµές της συνολικότερης ρήξης και ίσως 
όχι η σηµαντικότερη θα προσπαθήσω να 
σκιαγραφήσω εντελώς σχηµατικά το πώς θα 
µπορούσαν τα επαναστατικά υποκείµενα να 
κινηθούν µετά το τέλος της εξέγερσης.

Αν και δεν είµαι φαν των αξιωµατικών 
προτάσεων στην πολιτική, εδώ νοµίζω ότι δεν 
χρειάζονται χρονοτριβές σχετικά µε το τι πρέπει 
να γίνει. Η αποκέντρωση και το πραγµατικό 
ρίζωµα στους κοινωνικούς χώρους θεωρώ ότι 
θα προσέφερε µία τεράστια ανάδραση σε όλο 
αυτό το τεράστιο απόθεµα που έχουµε από το 
Δεκέµβρη. Και για να µην παρεξηγούµαστε. 
Όταν λέω κοινωνικούς χώρους εννοώ την 
εξής αγία και οµοούσια τριάδα φυσικά χωρίς 
ιεραρχία. Εργασιακοί χώροι, φοιτητικοί χώροι, 
και χώροι γειτονιάς. Η κρίση απονοµιµοποίησης 
που διανύουν σύσσωµες όλες οι ετερόνοµες 
θεσµίσεις αυτήν την περίοδο, θεωρώ ότι 
διευκολύνουν σηµαντικά τη δράση µας. 
Αν δεν χτυπήσουµε τώρα τα δουλοπρεπή 
συνδικάτα µε τόση ανεργία, µε τέτοια κρίση 
εκπροσώπησης, µετά τον τραυµατισµό της 
εργάτριας Κούνεβας, πότε θα το κάνουµε; 
Είναι άλλωστε µία καταπληκτική ευκαιρία 
να διαλυθούν ή τουλάχιστον να σπάσουν 
στην πράξη οι χρόνιες ιδρυµατικής χροιάς 
λογοδιάρροιες της ευρύτερης αντιεξουσίας 
σχετικά µε το συνδικαλισµό. Ούτως ή άλλως 
σ την Ε.Σ .Η.Ε.Α.  πριν από λίγες ηµέρες 
επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο χωρίς δυστυχώς τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα αλλά νοµίζω ότι 
έγινε µία καλή αρχή.

Τα ίδια φυσικά ισχύουν και για το φοιτητικό 
συνδικαλισµό. Μα και προφανώς διανύουν 
κρίση όλες οι παρούσες µορφές συνδικαλισµού. 
Άρα, για να µην πολυλογούµε και κουράζουµε, 
είναι βέβαιο ότι η δηµιουργία και σε ένα 
µεταγενέστερο επίπεδο όχι πολύ µακρινό 
αµεσοδηµοκρατικών αυτόνοµων σχηµάτων 
θα ερχόταν να καλύψει ένα τεράστιο κενό 
εξουσίας. Ας µη βγάζουµε φλύκταινες µε τη 
λέξη γιατί αυτή δυστυχώς ή ευτυχώς είναι η 
αλήθεια.

Όσον αφορά το ζήτηµα των κοινωνικών κέντρων 
στις γειτονιές, θα ήθελα να θυµίσω το εξής απλό 
και αποστοµωτικό. Στην Ισπανία υπήρχαν 
ήδη από τις αρχές του εικοστού αιώνα τέτοια 
κέντρα σε κάθε πόλη, τα λεγόµενα Αθήναια, 
τα οποία λειτουργούσαν σαν αυτοµορφωτικές 
προσπάθειες του εργαζόµενου ή µη πληθυσµού, 
όλης της τοπικής κοινωνίας.
 
Άσχετα µε το αν αυτή η αναφορά σχετικά µε 
τα επόµενα βήµατα είναι πολύ σχηµατική και 
σύντοµη, και ίσως µάλλον σίγουρα πρέπει να 
ειπωθούν πολύ περισσότερα σχετικά µε αυτά, 
θεωρώ πως τώρα έχουµε µπροστά µας µία 
σπάνια ευκαιρία να προωθήσουµε το κίνηµα 
και κατά συνέπεια τους εαυτούς µας. Και αυτό 
δεν πρόκειται να γίνει µέσα από την παράδοση 
παρά µόνο από την αµφισβήτησή της.

Ιάσονας Τσαούλας
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Το τελευταίο διάστηµα, µε αφορµή τις 

συλλήψεις στην Τουρκία µελών της 

«οργάνωσης» Εργκένεκον, έχει εντέχνως 

στηθεί ένα κλίµα φοβικού και απειλής 

για µια πιθανή σύρραξη µεταξύ Ελλάδας 

Τουρκίας. Οι κρατούντες, βάζοντας σε 

διατεταγµένη υπηρεσία τα παπαγαλάκια 

τους στα Μ.Μ.Ε, δηµιούργησαν ζητήµατα 

περί αναρίθµητων παραβιάσεων του ενα-

ερίου χώρου, επιβολή πραξικοπήµατος 

στην Τουρκία και πιθανή εισβολή του 

στρατού στο ελληνικό έδαφος. Βέβαια τα 

σχετικά περί επίθεσης ουδέποτε υπήρξαν 

αληθινά, γεγονός που αποδεικνύεται 

και από το ότι στα τούρκικα Μ.Μ.Ε. δεν 

αναφέρθηκε τίποτα από τα εδώ σενάρια 

επιστηµονικής φαντασίας. Αξιοσηµείωτο 

είναι ότι όλα αυτά έγιναν εν µέσω της 

εξέγερσης του Δεκέµβρη στην Ελλάδα, 

ώστε να µπορέσει να ενδυναµωθεί το κυ-

βερνητικό προφίλ µέσω της σταθερής και 

άτεγκτης «εθνικής στάσης».

Η σκηνοθεσία λοιπόν ενός τέτοιου κλίµατος 

προφανώς εξυπηρετούσε άλλους σκοπούς. 

Ένας από τους πιο βασικούς είναι η επίτευξη της 

κοινωνικής συναίνεσης για τα νέα εξοπλιστικά 

προγράµµατα που αποφάσισαν οι κρατούντες, 

το κόστος των οποίων ανέρχεται στα 27 δισ. 

ευρώ και θα πραγµατοποιηθεί τα επόµενα 

χρόνια, τη στιγµή που οι κοινωνικές παροχές 

µειώνονται µε καλπάζοντα ρυθµό. Επιπλέον 

υπάρχει η ανάγκη συντήρησης των ενόπλων 

δυνάµεων και πολύ περισσότερο των «ειρηνευ-

τικών» αποστολών του ελληνικού κράτους σε 

Κόσσοβο, Αφγανιστάν, Ιράκ και όπως πρόσφα-

τα αποφασίστηκε στη Σοµαλία και στη Γάζα 

αναλαµβάνοντας τον ρόλο της «αστυνοµικής» 

φύλαξης, συµµετέχοντας µε αυτό τον τρόπο 

ενεργά στα πολεµικά σχέδια των πλανητικών 

αφεντικών και των «συµµάχων».

Έτσι προέκυψε η νέα «ένταση» στο Αιγαίο (την 

οικονοµική εκµετάλλευση του οποίου επιδιώ-

κουν οι ελίτ και των δύο χωρών) και οι παρα-

βιάσεις του εναερίου χώρου (γεγονός είναι ότι 

οι παραβιάσεις γίνονται µε την ίδια συχνότητα 

και από τις δύο πλευρές), ένα προσφιλές και 

αγαπηµένο θέµα των αρπαχτικών των Μ.Μ.Ε. 

µε σκοπό να στρέψουν την κοινή γνώµη, µέσω 

του ιδεολογήµατος του εθνικού συµφέροντος, 

στο δρόµο που είχε προαποφασιστεί. Πρέπει 

να γίνει ξεκάθαρο ότι η ταύτιση εθνικού-κοι-

νωνικού λειτουργεί αποπροσανατολιστικά στο 

πεδίο του κοινωνικού ανταγωνισµού. Βασικός 

σκοπός αυτής της ταύτισης είναι η συναίνεση 

και η συστράτευση της κοινωνίας µε τις απο-

φάσεις της κυριαρχίας. Εξάλλου η συγκρότηση 

των εθνών-κρατών είναι αποτέλεσµα ιστορικών 

και κοινωνικοπολιτικών συγκρούσεων ώστε 

να µπορέσει να αναδυθεί ο «νέος κόσµος» 

µετά την κατάρρευση των φεουδαλικών κα-

θεστώτων. Έτσι, στην κατασκευή του έθνους, 

είτε ως «ιστορικής και πολιτισµικής συνέχειας» 

είτε ως «γενικής βούλησης» του λαού, είτε και 

στη φαινοµενικά φιλελεύθερη «αποδοχή του 

συνταγµατικού δικαίου», ήρθε να επιβληθεί η 

αναγκαία οµοιογένεια και κυριαρχία στο χώρο 

και στο κοινωνικό σύνολο.

Παρόλο που βιώνουµε µια εποχή όπου η µε-

τεξέλιξη των µέσων παραγωγής και η παγκο-

σµιοποίηση της οικονοµίας της αγοράς έχουν 

ξεθωριάσει την έννοια του έθνους-κράτους, 

εντούτοις οι εθνικισµοί λειτουργούν ακόµα 

ως όπλο στα χέρια των αφεντικών ώστε να 

επιτυγχάνουν τα σχέδιά τους. Είναι πλέον καιρός 

οι λαοί να απεγκλωβιστούν από κάθε είδους 

εθνικισµό. Ενάντια στα ψευδή ιδεολογήµατα 

του «εθνικού συµφέροντος», των νέων δογµά-

των περί τροµοκρατίας και των ασύµµετρων 

απειλών, να προτάξουµε το κοινωνικό και την 

ελευθερία ως απάντηση στις µεθοδεύσεις των 

αφεντικών για απόλυτη κυριαρχία.

Νίκος Κατσιαούνης

Μακριά από τα ψευδή ιδεολογήματα του εθνικού συμφέροντος

Λένε ότι ο πόλεµος είναι η συνέχιση της πολιτικής 
µε άλλα µέσα. Και η στοχευµένη επικοινωνιακή 
προπαγάνδα επίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα περί 

τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο, οι παραβιάσεις, 
οι αερο-ναυµαχίες, οι προειδοποιήσεις προς την Άγκυρα 
που βρέθηκαν στο κέντρο της επικαιρότητας από αρχές 
Ιανουαρίου µετατόπισαν το κέντρο βάρους της κεντρικής 
πολιτικής από την τεράστια εσωτερική κοινωνική, πολιτική, 
θεσµική κρίση στα εθνικά. 
Πριν µας καλέσουν να ζωστούµε τα φυσεκλίκια για να πάρουµε 
πίσω µέχρι και την «κόκκινη µηλιά», ορισµένα ερωτήµατα για 
την πρόσφατη «κρίση»: 

1) Πώς εξηγείται το γεγονός ότι τα πρόσφατα συνηθισµένα 
αιγαιϊκά επεισόδια δεν έπαιζαν ούτε καν µονόστηλο στον τουρκικό 
Τύπο, όπως ανέφερε ο ανταποκριτής της ΝΕΤ στις 6/1 (εκποµπή 
Ανταποκριτές) προσθέτοντας ότι «οι Τούρκοι συνεχίζουν να πετούν 
όπως πετούσαν πάντα, ισχυριζόµενοι ότι δεν παραβιάζουν τον 
ελληνικό εναέριο χώρο. Τα περί έντασης στο Αιγαίο είναι καθαρά 
αθηναϊκό φαινόµενο»; 

Με δεδοµένο ότι η Τουρκία συγκλονίζεται από την υπόθεση 
της παρακρατικής «Εργκένεκον» για την οποία διώκονται κοντά 
στα 80 άτοµα (αξιωµατικοί, επιχειρηµατίες, δηµοσιογράφοι, 
απόστρατοι) µε την κατηγορία ότι ετοίµαζαν πραξικόπηµα για 
να ρίξουν την κυβέρνηση Ερντογάν, δεν θα συνέφερε τους 
στρατηγούς, µέσω των ΜΜΕ που ελέγχουν, να σηκώσουν το 
θέµα για λόγους παραπλάνησης της τουρκικής κοινής γνώµης; 
Είναι τόσο αδύναµοι; Αποκλείεται. Δεν κατέρρευσαν ακόµη και 
εάν ισχύει ότι ενίοτε χαράσσουν κοινή πολιτική µε τον Ερντογάν. 
Για τους γείτονες αυτά είναι «τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα» καθώς, 
ως γνωστόν, ο στρατός παίζει καταλυτικό ρόλο στην πολιτική 
(είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο) συγκρουόµενος από τότε 
που δηµιουργήθηκε το τουρκικό έθνος-κράτος (1922) µε τον 
άλλο πόλο εξουσίας, το κοσµικό κράτος. 

2) Δεν είναι «εθνική ξεφτίλα» να κινητοποιείται ο ελληνικός 
στρατιωτικός µηχανισµός έπειτα από τηλεφώνηµα που γίνεται από 
άγνωστο µέσω καρτοκινητού για διάσωση «λαθροµεταναστών» 
στο Αγαθονήσι (7/1) και φτάνοντας εκεί να αντικρίζει τουρκικά 
πλοία; Τόσο ανεύθυνο είναι το στράτευµα που πέφτει θύµα φάρσας 
µαθητικού επιπέδου ή συµβαίνει κάτι άλλο; 

3) Όσον αφορά την επικοινωνιακή επίσκεψη Παπούλια στο 
Αγαθονήσι ανήµερα των Φώτων τι έχουν να µας απαντήσουν 
για το ότι την πρωτοχρονιά που ανακοινώθηκε η επίσκεψη 
αυτή διαβάζαµε ότι οι εφοπλιστές, τα αφεντικά των θαλασσών, 
ανακοίνωναν πως κόβουν τα δροµολόγια στην άγονη γραµµή; 
Ποιος ερηµώνει δηλ. τα σύνορα για τα οποία τόσο κόπτονται ο 
εθναµύντορες; Τέρµα πια τα παραµύθια. 

4) Τι σχέση έχουν όλα αυτά µε τη Μέση Ανατολή όπου η Τουρκία 
λόγω γεωγραφικής θέσης και πολιτικοστρατιωτικής ισχύος 
επιχειρεί να διαµεσολαβήσει; Εµείς δεν κάνουµε δουλειές µε το 
Ισραήλ (π.χ. Αστακός); 

5) Το Αιγαίο είναι ή δεν είναι πεδίο βολής γυµνό που ασκούνται 
ξένοι και δικοί µας φαντάροι; Ασκήσεις του ΝΑΤΟ, ελληνικές, 
τουρκικές, αµερικανικές, ρωσικά γυµνάσια και δε συµµαζεύεται. 
Και πόσο µας κοστίζουν όλες αυτές οι ασκήσεις για να µην 
σκουριάζουν τα όπλα; 

6) Πόσο φίλοι της ελληνικής πολιτικής ελίτ είναι τελικά αυτοί οι 
Ρώσοι; Έδωσαν φυσικό αέριο (φυσικά µε το αζηµίωτο) αλλά τώρα 
που κατέπλευσαν πρώτη φορά για ασκήσεις σε χώρο µέλους 
του ΝΑΤΟ (Ελλάδα) γιατί επέλεξαν να πουλήσουν στην Τουρκία 
αντιαρµατικά Καρνέτ (έχει και η Ελλάδα); Τώρα µετά το βέτο 
για Μακεδονία θα επιστρέψουµε στην πρόθυµη αµερικανική 
αγκαλιά;

6) Οι καλοστηµένες προβλέψεις περί επανάληψης των Ιµίων 
(1996) πού αποσκοπούν; 

7) Ερίζουν Ελλάδα και Τουρκία για το κουµάντο στο πέλαγος. 
Πέραν των ενίοτε κοινών ασκήσεων, πώς εξηγείται η σύγκλιση 
στην καταδίωξη των φτωχοδιαβόλων µεταναστών που επιχειρούν 
να περάσουν τα θαλάσσια σύνορα; Όταν είναι να πνίξουν, τα 
βρίσκουν µια χαρά. 

8) Στην Ελλάδα, η κατά κεφαλήν δαπάνη για όπλα από 378 ευρώ 
(2003) έφτασε το 2008 στα 607 ευρώ - αύξηση 65%. Το κόστος 
εξοπλισµών από το 2004 αυξήθηκε κατά 29%. Σύµφωνα, δε, µε 
το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη (SIRPI) η Ελλάδα 
βρίσκεται στην 4η θέση σε πολεµικές δαπάνες από τα µέλη του 
ΝΑΤΟ. Πάρτι δηλαδή κάνουν ο έµποροι και έχουµε πολλούς 
(ΗΠΑ, Ρωσία, Γαλλία, Γερµανία, Ισραήλ) που αντιπροσωπεύονται 
σε επίπεδο πολιτικής από τους αντίστοιχους ηγέτες. Από ποιους 
θα αγοράσουµε, τελικά, κύριε Μεϊµαράκη; 

9) Πόσο ακόµη θα αυξηθούν οι στρατιωτικές δαπάνες δεδοµένης 
της οικονοµικής κρίσης; Λογικό θα ήταν να µειώνονταν. Κι όµως: 
εξαιτίας της µείωσης της οικονοµικής ισχύος απαιτείται ενίσχυση 
της στρατιωτικής ισχύος (σε συνδυασµό πάντοτε µε την πολιτική 
ισχύ) για να έχουν οι ελίτ καλύτερη πρόσβαση σε φυσικούς πόρους 
(νερό, τροφή, µέταλλα, ενεργειακά αποθέµατα). 

Άρα, από τη στιγµή που αυτά που διακυβεύονται στους αιθέρες, 
στην υφαλοκρηπίδα, οι πραγµατικές «γκρίζες ζώνες» για τις 
κοινωνίες των δύο πλευρών του Αιγαίου είναι η εκµετάλλευση του 
πετρελαίου (έχουν ξεκινήσει έρευνες ενώ αµερικανική εταιρεία 
ετοιµάζεται να αρχίσει την εκµετάλλευση κοιτάσµατος στην Κύπρο, 
η Τουρκία ζητά από την ΕΕ ο αγωγός Ναµπούκο να περάσει από 
το έδαφός της, όχι από την Κύπρο) και ο γενικότερος έλεγχος του 
πελάγους. Για να είναι πέλαγος ελευθερίας µία κοινωνική απάντηση 
θα ήταν βεβαίως µία απόπειρα αποστρατιωτικοποίησης και η 
παραπέρα η εκδίωξη των ελίτ. 

Γιώργος Παπαχριστοδούλου

ΠΑΡΑΦΟΥΣΚΩΜΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ Η ΚΟΥΡΣΑ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

Αιγαίο: Αναχαιτίζοντας το φόβο
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Ο Δεκέµβρης της εξέγερσης ήταν πολλά. Ήταν όµως 

µεταξύ άλλων και ο Δεκέµβρης µίας άνευ προηγουµέ-

νου έκρηξης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µία έκρηξης 

που αυτή τη φορά εξυπηρέτησε τις ανάγκες του άγριου 

κοινωνικού ανταγωνισµού. 

Η σφαίρα που χτύπησε την καρδιά του Αλέξανδρου στις 

εννιά περίπου το βράδυ εκείνου του Σαββάτου έγινε 

εκατοµµύρια ηλεκτρονικά µηνύµατα, τα οποία µέσω των 

σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών δικτύων διαχύθηκαν σε 

κινητά και διαδίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Σε µισή ώρα από 

το φόνο, από τα Γιάννενα ως την Κρήτη όλοι, όσοι έπρεπε, 

είχαµε ήδη πάρει το µήνυµα και κατεβαίναµε στο δρόµο. Το 

µεσηµέρι της Κυριακής µία πορεία 15.000 ανθρώπων, που 

είχε καλεστεί αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικών δικτύων, 

άρχισε να τσακίζει την κανονικότητα του συστήµατος. 

Αυτό όµως που ακολούθησε τη Δευτέρα είχε τον αυθεντι-

κό χαρακτήρα του α-κανονικού, που χαρακτηρίζει κάθε 

κοινωνική εξέγερση. Οργανωµένοι πανελλαδικά, µέσω 

κινητών και διαδικτύου, µέσα σε µία ηµέρα (Κυριακή), 

από την Αµαλιάδα ως τη Φλώρινα, οι µαθητές έκλεισαν τα 

σχολεία τους, ξεχύθηκαν στους δρόµους και έσπασαν τα 

Α.Τ. όλης της χώρας. Το βράδυ η εξέγερση γενικεύτηκε. Τις 

επόµενες ηµέρες ο αναβρασµός στα επικοινωνιακά δίκτυα 

ήταν τεράστιος και ανάλογος των κινητοποιήσεων.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών έχουν µία ιστορική ιδιαιτερότητα, αποτέλεσµα 

του παράδοξου της εξέλιξής τους. Μολονότι η επίδραση της 

κυριαρχίας στην ανάπτυξή τους είναι αναµφισβήτητη και ο 

ρόλος τους σε σχέση µε τη διεύρυνση των δυνάµεων της 

καπιταλιστικής αγοράς γνωστός, ωστόσο η εργαλειοποίησή 

τους έχει και µία άλλη κόψη, εξίσου κοφτερή και αυτή τη 

φορά υπέρ των κοινωνικών αγώνων. Η οριζόντια δικτυακή 

τους δοµή τις καθιστά δυσχερείς στον έλεγχο από κέντρα 

εξουσίας. Η µεγάλη διασπορά των µέσων τους, δηλαδή 

κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών, συνδέσεων µε το δια-

δίκτυο, τις καθιστά προσβάσιµες σε µεγάλα κοµµάτια του 

πληθυσµού. Η αµφίδροµη, «πολλοί-προς-πολλούς» και µη 

ιεραρχική επικοινωνία, που παρέχουν, προσφέρει την υλική 

υποδοµή για µία αυτόνοµη οργάνωση των ανθρώπων. 

Το Δεκέµβρη της εξέγερσης ζήσαµε γλαφυρά τη µία όψη 

της εργαλειοποίησης των τεχνολογιών αυτών από τους «από 

κάτω», την όψη της στιγµιαίας συνεννόησης µε σκοπό την 

άµεση δράση. Η όψη αυτή έχει την ιδιότητα να λειτουργεί 

αποτελεσµατικά ως µέσο συντονισµού και συλλογικής 

δράσης και να αυξάνει την οργανωτική ικανότητα σε χαλαρά 

µη-ιεραρχικά δίκτυα οργάνωσης µέσα στον κοινωνικό ιστό, 

όπως στις συλλογικότητες του α/α/α χώρου. 

Υπάρχουν όµως σηµαντικότερες όψεις σε αυτές τις τεχνολο-

γίες, όψεις που αποτελούν καθηµερινή κοινωνική πρακτική 

και ισχυρή παρακαταθήκη για το µέλλον της κοινωνικής 

απελευθέρωσης. Η πρώτη, πολύ βασική, είναι η όψη της 

αντιπληροφόρησης, δηλαδή της πληροφόρησης που παρά-

γεται από και απευθύνεται κατευθείαν στην κοινωνία χωρίς 

τη µεσολάβηση του διαθλαστικού φακού τυχόν κέντρων 

εξουσίας. Στην ψηφιακή εποχή, οι υποδοµές αντιπληροφό-

ρησης έχουν σοβαρές πιθανότητες να σπάνε τα τείχη που 

κάθε φορά υψώνουν τα ΜΜΕ ανάµεσα στην κοινωνία και 

τη µη-συµφέρουσα για τις εξουσίες πληροφορία. 

Η δεύτερη, εξίσου σηµαντική, είναι η όψη της ελεύθερης 

ανταλλαγής ιδεών, που στον απτό κόσµο λογοκρίνεται από 

τη δικτατορία της καπιταλιστικής αγοράς. Το διαδίκτυο 

αποτελεί ουσιαστικά έναν χώρο διαρκούς συνέλευσης, 

όπου λαµβάνει χώρα µία τεράστια και προικισµένη µε 

διαρκή µνήµη συζήτηση όλων µε όλους. Η συνεχής αυτή 

ανταλλαγή ιδεών επί ίσοις όροις εθίζει στην ελευθερία, 

αλλάζει συνειδήσεις και µας φέρνει πιο κοντά στην κοινω-

νική απελευθέρωση.

Είναι κοντά ο καιρός που τα κοινωνικά µέσα αντιπληρο-

φόρησης (ιστοσελίδες, µπλογκς, ραδιοσταθµοί, οπτικοα-

κουστικά µέσα κτλ) θα ανταγωνίζονται ανοιχτά τα ΜΜΕ 

στην κοινωνική απεύθυνση, διαδίδοντας το λόγο και την 

κουλτούρα µας µέσα στην κοινωνία και σπάζοντας για καλά 

τα τείχη της περιχαράκωσης. Δεν είναι µακριά ο καιρός 

που πάµφθηνα ηλεκτρονικά εργαλεία τηλεδιάσκεψης θα 

δίνουν τη δυνατότητα σε συλλογικότητες για πανελλαδικές 

αµεσοδηµοκρατικές συνελεύσεις και συντονισµό. Δεν είναι 

µακριά ο καιρός που οι νέες τεχνολογίες θα παρέχουν τις 

ικανές υλικές υποδοµές για οργάνωση µαζικών αυτόνοµων 

κινηµάτων, που µε το λόγο και τη δράση τους θα ανατρέπουν 

την κεντρική πολιτική σκηνή και θα δηµιουργούν τη δική 

τους αυτόνοµη πολιτική.

Η εξέγερση του Δεκέµβρη ανέδειξε τη θεµελιώδη προβλη-

µατική της κοινωνίας µας και συνάµα όλων των σύγχρονων 

δυτικών κοινωνιών, αυτή της ελευθερίας. Ελευθερίας, που 

δεν νοείται µονάχα ως αγώνας για την ελευθερία του ατόµου 

αλλά ως αγώνας για την ελευθερία όλων των προσώπων, 

και ταυτίζεται τελικά µε τις ιστορικές παραδόσεις του 

αναρχισµού. Στο δρόµο για την προώθηση κοινωνιών, που 

θα βασίζονται στο σεβασµό µίας τέτοιας ισο-ελευθερίας, 

οι τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινω-

νιών µε τα χαρακτηριστικά της µη ιεραρχικής οριζόντιας 

δικτυακής δοµής και της ελεύθερης διακίνησης πληροφο-

ριών θα είναι αναπόσπαστο κοµµάτι των αγώνων και της 

κοινωνικής οργάνωσης.

Αντώνης Μπρούµας

* (Μαλάκες Μπάτσοι Οργή). Ένα από τα µηνύµατα, που 

αντάλλασσαν οι µαθητές µέσω κινητών τις µέρες του 

Δεκέµβρη.

Mlkes Btsoi Orgi*
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Τεκτόνων  τεκταινόµενα

Η µπαταρία της Τσουµελέκα  

Αυτό το κολοσύστηµα, αγάπη µου, που µας έχει φάει τη ζωή αδυνατεί εσχάτως να παράγει 

θετικά πρότυπα. Επιδίδεται, έτσι, ασθµαίνοντας στο συνεχές φόρτωµα της κοινωνίας µε νέα 

εµπορεύµατα φτιαγµένα, τα άτιµα, κατά τέτοιο τρόπο που από τις προδιαγραφές τους να 

έχουν µικρό κύκλο ζωής. 

Μας φλοµώνουν µια εβδοµάδα µε τόνους διαφήµισης, τσιµπάµε, καταναλώνουµε, τα απαξιώνουµε 

γρήγορα, τα ξεχνάµε, τα ανακυκλώνουµε. Αν δεν απαξιωθεί γρήγορα ένα προϊόν δεν είναι 

επιτυχηµένο. Δεν πουλάει. Το έχει πάρει χαµπάρι για τα καλά το σύστηµα πως είναι λίγα τα 

ψωµιά του και παίζει τα ρέστα του τζογάροντας χωρίς µέτρο στην απουσία νοήµατος που 

αυτοεγκλωβίστηκε ξέροντας πως το ρεφάρισµα πλέον είναι εξαιρετικά αβέβαιο. 

Είχα τσιµπήσει και εγώ µε την Τσουµελέκα, αγάπη µου, δεν το κρύβω. Φαινότανε καλό κορίτσι. 

Και µπορεί να είναι δηλαδή. Δεν είναι εκεί το θέµα. Το θέµα είναι αλλού. 

- Δε µπα να στήνεις ξανά και ξανά το δένδρο σου Νικήτα. Εµείς θα το καίµε. 

- Γιατί ρε παιδιά; 

- Γιατί είναι ψεύτικο, ρε καθυστερηµένε, ΨΕΥ-ΤΙ-ΚΟ!!! 

αµανες

Πριν την εξέγερση 

· Στις 5-12-2008, µια µέρα πριν τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, 

η Λιάνα Κανέλλη, εκπροσωπώντας το ΚΚΕ, τοποθετήθηκε ως κεντρική 

οµιλήτρια στο 17ο πανελλαδικό ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ 

(Πανελλαδική Οµοσπονδία Αξιωµατικών Αστυνοµίας). Αφού εγκωµίασε 

συνολικά το έργο των µπάτσων, πρότεινε περισσότερη τάξη και ασφάλεια 

λέγοντάς τους ότι «σκοπός είναι να φτάσετε εσείς να επιτελείτε εκείνον 

τον προληπτικό ή αν θέλετε αναίµακτα κατασταλτικό ρόλο της αστυνο-

µίας» και κάλεσε την ΠΟΑΞΙΑ να συµµετάσχει στη διαδήλωση του ΠΑΜΕ 

στις 10 Δεκεµβρίου 2008. Η συνέχεια γνωστή... Το ΚΚΕ χέρι-χέρι µε τους 

«αναίµακτους» ταγΜΑΤασφαλίτες, κυβέρνηση, ΜΜΕ, ΛΑΟΣ απέδειξε για 

άλλη µια φορά το ρουφιανοφασιστοσταλινικό χαρακτήρα του. 

Κατά την εξέλιξη της εξέγερσης

  Στις 12-12-2008, µε την εξέγερση να κορυφώνεται, ο Αλαβάνος 

συναντήθηκε-όχι τυχαία- µε την ΠΟΑΣΥ (Πανελλήνια Οµοσπον-

δία Αστυνοµικών Υπαλλήλων), δηλώνοντας: «Αν η µία όψη του 

νοµίσµατος είναι ο νέος, ο οποίος µπορεί να ζει µε ασφάλεια, 

µε ελευθερία και µε δηµοκρατικά δικαιώµατα, η άλλη του όψη 

είναι ο αστυνοµικός πολίτης. Ο αστυνοµικός, που αισθάνεται 

αξιοπρέπεια, ο αστυνοµικός, ο οποίος είναι εκπαιδευµένος 

και ο αστυνοµικός που λειτουργεί µέσα στην κοινωνία... Οι 

θέσεις µας είναι σαφείς, εκφράζονται και από τα στελέχη του 

Συνασπισµού(!), εκφράζονται από το site της νεολαίας(!) και 

ειδικά για τους αστυνοµικούς εκφράζονται από την εφηµερίδα 

ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(!)». Απευθυνόµενος στον Αλαβάνο ο πρόεδρος 

των µπάτσων, Χρ. Φωτόπουλος του ανταπάντησε, λέγοντας: «...

Έµπρακτα δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, κατέδειξε σε όλη αυτή την πο-

ρεία ότι στηρίζει τους αγώνες των αστυνοµικών...». Πολιτική 

ίσων αποστάσεων ή το αληθινό πρόσωπο της «κυβερνώσας 

αριστεράς»!

  Στις 20-12-2008, η Ε.ΑΣ.Υ.Α (Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων 

Αττικής) προσκαλεί όλες τις πολιτικές νεολαίες των κοµµάτων της 

βουλής µε σκοπό την αντιµετώπιση και εκτόνωση της εξέγερσης. 

Δηµόσια, οι νεολαίες του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ δεν αρνήθηκαν τη 

συµµετοχή τους. 

  Στις 15-1-2009, η ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ διοργάνωσαν συγκέντρωση 

στο Σύνταγµα µε κεντρικό σύνθηµα «όχι στη βία απ’ όπου κι αν 

προέρχεται». Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν εκ µέρους του 

ΣΥΡΙΖΑ ο Π. Πλούµης και ο Μ. Γλέζος που µίλησε θερµά για τον 

ρόλο των µπάτσων, ενώ το ΚΚΕ δια µέσω του εκπροσώπου του 

Α. Σκυλλάκου έστειλε ανακοίνωση-χαιρετισµό. Την ίδια ώρα στα 

Προπύλαια διεξαγόταν ένα ακόµα «αναίµακτο» µαζικό Πανεκ-

παιδευτικό συλλαλητήριο.

Συµπέρασµα; Η καθεστωτική αριστερά επί το έργον! Και µε τον αστυ-

φύλαξ και µε τον χωροφύλαξ. Νουθετεί, στηρίζει, καλύπτει και συµµαχεί 

µε τους µπάτσους γιατί τους θεωρεί «παιδιά του λαού» και όχι αυτό που 

πραγµατικά αποτυπώνει το σύνθηµα: «µπάτσοι, γουρούνια, δολοφόνοι» 

- µε το οποίο µόνο προσχηµατικά συµφωνεί η εξωκοινοβουλευτική αρι-

στερά που το θεωρεί πολιτικά µερικό και αποπροσανατολιστικό σύνθηµα. 

Φυσικά, η αριστερά του περισσότερου κράτους δεν µπορεί να εναντιωθεί 

στα όργανα επιβολής της βίαιης εξουσίας του γιατί απλούστατα θεωρεί 

πολιτικά αναγκαία την ύπαρξή του. Νοµιµοποιώντας έτσι πολλαπλά την 

«αναίµακτη» ή «δηµοκρατική» κρατική τροµοκρατία σε καθέναν που 

εξεγείρεται και αντιστέκεται και εξαπατώντας τους νεολαίους της που 

νοµίζουν το αντίθετο. Οι νοµιµόφρονες! 

Τάκης Σκούρκος

ΚΚΕ-ΣΥΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΣΟΙ

Μια σχέση αγάπης παντός καιρού
Βατοπέδι, 

Τοπλού, Πρέβελη
Η περιοχή του Πρέβελη είναι γνωστή, ακόµα και σε αυτούς που δεν ζουν στην Κρήτη, για το 

µαγευτικό περιβάλλον, την πλούσια µοναδική βλάστηση που περιλαµβάνει και σπάνια είδη 
φυτών που απειλούνται µε εξαφάνιση. Τα τελευταία χρόνια, όµως, ο όµορφος αυτός βιότοπος 
καταστρέφεται συστηµατικά από τις επεκτατικές τάσεις του µοναστηριού.

Ανάµεσα στα «αναπτυξιακά» έργα της µονής συγκαταλέγονται:
· Η εκχέρσωση περιοχών µε κυπαρίσσια, χαρουπιές, αιωνόβιες ελιές. Θύµα τους ακόµα και η τεράστια 
καρυδιά του Παλαιού µοναστηριού.
· Φωτιές σε διάφορα σηµεία, που καταστρέφουν µεταξύ άλλων και τους δέτες (δέντρα τα οποία 
έχουν φυτευτεί σοφά από τους παλιούς για να δένουν τις πεζούλες).
· Περιοχές µε θυµάρια, φασκόµηλα, άγρια βλάστηση µετατρέπονται σε βοσκότοπους.
· Συρµατοπλέγµατα παντού, κόβουν την πρόσβαση στο ποτάµι και κλείνουν τα φυσικά 
µονοπάτια.

Εκτός από την τεράστια οικολογική καταστροφή που προκαλεί, το µοναστήρι έχει κάνει σαφές ότι 
δεν θέλει γείτονες. Οι γείτονες της µονής οφείλουν να υφίστανται τα απόβλητα του ελαιοτριβείου 
της µονής (δεν θεωρήθηκε απαραίτητο να καλυφθούν), ενώ οι σοβαρές επεµβάσεις της Μονής 
στη γύρω περιοχή έχουν αποτέλεσµα φθορές στην ιδιοκτησία των γειτόνων καθώς τµήµατα γης 
υποχωρούν και χώµατα καλύπτουν τα χωράφια τους. 

Και φυσικά δεν υπάρχει κανένας σεβασµός, ούτε καν η στοιχειώδης ανεκτικότητα, για τους 
ανθρώπους που αποφάσισαν να ζήσουν κοντά στη φύση, οι οποίοι διώκονται συστηµατικά µια και 
είναι «διαφορετικοί» και η διαφορετικότητα τροµάζει. Έφτασαν στο σηµείο να κάψουν το καταφύγιο 
ανθρώπου που ζούσε τα τελευταία δέκα χρόνια σε σπηλιά κοντά στο ποτάµι. Δεν δίστασαν να 
στείλουν στο δικαστήριο, µε ψευδές κατηγορητήριο, και να εκδιώξουν έναν παππού που ζούσε σε 
καλύβι πέντε τετραγωνικών µέτρων.
Δεν περιµέναµε φυσικά να τηρεί το «αγαπάτε αλλήλους» ο ηγούµενος της µονής ο οποίος 
οπλοφορεί.

Είναι γνωστό ότι τα µοναστήρια είναι µεγάλες και επικερδείς επιχειρήσεις και επειδή οι επιχειρήσεις δεν 
διακρίνονται για το σεβασµό τους στη φύση και στον άνθρωπο, οφείλουµε εµείς να προστατέψουµε 
το µοναδικό βιότοπο του Πρέβελη. 
  Οι γείτονες της µονής Πρέβελη
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ΜΟΥΣΑΦΕΡΑΤ 
Χίλιες και µία νύχτες ενός καταυλισµού 
προσφύγων 

Οκτώβρης 2007 – Ιούλιος 2008. Δύο χιλιάδες πρόσφυγες. Μια πόλη-καρναβάλι. Ένας 
αποφασισµένος Δήµαρχος. Πνεύµατα µεγάλων ποταµών µεταµφιεσµένα σε αντιεξουσιαστές. 

Αρχαίοι βασιλιάδες και δαίµονες. Χίλιες και µία νύχτες. Ο Μπεν, ο Νταβίντε, ο Ιλάι, η Ιουδήθ, ή 
Ρεββέκα, η Ραχήλ, η Σάρα, ο Αλαντίν. Δύο διµοιρίες ΜΑΤ. Η Εκάβη ή Εκάτη µεταµφιεσµένη σε 
σκύλα. Κόµµατα και αριστερές οργανώσεις. Όνειρα και αποδράσεις. Χαρταετοί και ψέµατα. 
Ταξίδια. Ταξίδια χωρίς τέλος και αρχή. Εξουσίες χωρίς νόηµα. Ελπίδες. Ιστορίες έρωτα και αναρχίας 
βγαλµένες από τις γραφές του Προφήτη. Δηµοτικοί σύµβουλοί, επιχειρηµατίες και νοµάρχες στα 
πρόθυρα νευρικής κρίσης. 

Μουσαφεράτ. Στα φαρσί σηµαίνει ταξίδι. Χίλιες και µία νύχτες ενός καταυλισµού προσφύγων. Το 
βιβλίο του Βασίλη Λαδά περιγράφει τα γεγονότα δέκα µηνών και µια µέρας πολέµου και ειρήνης 
του καταυλισµού των Αφγανών της Πάτρας. 

Η πολιτική ήταν πάντα η προέκταση του πολέµου µε ειρηνικά µέσα. Ο συγγραφέας ως άλλος 
Όργουελ στην Ισπανία του 36 παίρνει θέση. Διαλέγει στρατόπεδο. Κατεβαίνει στο δρόµο. Σε έναν 
πόλεµο δεν υπάρχει ουδετερότητα. Η αντικειµενικότητα είναι άλλωστε στη άλλη πλευρά. Στα 
πρωτοσέλιδα της «εφηµερίδας». Στην ερµηνεία του νόµου. 
Ο συγγραφές δεν παίρνει θέση µόνο από ανθρωπισµό. Δεν διαλέγει στρατόπεδο µόνο επειδή δε 
γουστάρει τους εργολάβους, τους επιχειρηµατίες, τους ΜΜέδες και τους πολιτικούς ταγούς. Ανησυχεί 
για την Πόλη του. Φοβάται µήπως ο µύθος της γραφτεί από αυτούς. Η πόλη όµως απαντά. Η ώρα 
της αποµάγευσης. Η τελετουργική ποµπή γράφει το σύγχρονο έπος της Πάτρας. Ο καταυλισµός 
ακόµα αντιστέκεται όπως το χωριό του Αστερίξ. Η µάχη συνεχίζεται. 

Στόχος του συγγραφέα η καταγραφή της µνήµης. Ο αγώνας της µνήµης ενάντια στην λήθη. Ο 

διαχρονικός αγώνας των απλών ανθρώπων ενάντια στην εξουσία. 

Σωτήρης Λυκουργιώτης

Την Τετάρτη 21 Γενάρη, στον καταυλισµό προσφύγων της Πάτρας, τον 
µοναδικό στην Ευρώπη µε αυτά τα χαρακτηριστικά, ξέσπασε πυρκαγιά στις 

19:00 µ.µ. Η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από ατύχηµα ή από εµπρησµό, 
σύµφωνα µε τα λεγόµενα των ίδιων των προσφύγων (άλλοι µιλούν για 2 άτοµα 
που µπήκαν και έβαλαν µηχανισµό, άλλοι για αντικείµενο που πετάχτηκε από 
µπαλκόνι κοντινής πολυκατοικίας, άλλοι για ατύχηµα κατά το µαγείρεµα). Όλοι 
βέβαια συµφωνούν ότι ακούστηκε έκρηξη και παράλληλα έχει αποκλειστεί από 
την πυροσβεστική το ενδεχόµενο βραχυκυκλώµατος. Οι φλόγες κατέστρεψαν 
περίπου 50 καλύβες, µαζί και το σχολείο που κατασκευάστηκε από την Α.Κ. Πάτρας, 
το οποίο ήταν ζωντανός χώρος συνάθροισης, µε µαθήµατα που παρέδιδαν οι 
ίδιοι και συστέγαζε τα πρωινά τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. 550 πρόσφυγες 
από εκείνο το βράδυ, αφού τους δόθηκαν υπνόσακοι από τον ερυθρό σταυρό, 
καταλύουν σε γιαπιά.

Στη διάρκεια της πυρκαγιάς, συγκεντρώθηκε κόσµος για να στηρίξει υλικά και ηθικά 
τους Αφγανούς, µε περαιτέρω διάθεση να τονωθεί εκ νέου το κίνηµα αλληλεγγύης. 
Από την άλλη, ο σύλλογος «η πόλις εάλω» βρήκε ξανά την ευκαιρία να δείξει το 
µένος του, εµποδίζοντας τα πυροσβεστικά οχήµατα, αλαλάζοντας για τον κίνδυνο 
της ζωής τους στα ΜΜΕ, και µε λεκτικές επιθέσεις σε όσους βρίσκονταν εκεί για 
συµπαράσταση.

Ίσως να µην είναι τυχαίο ότι η φωτιά συνέβη το ίδιο ακριβώς διάστηµα που πέρσι 
επρόκειτο να επιχειρηθεί «σκούπα», δηλαδή πριν από τη φιέστα του καρναβαλιού. 
Η πυρκαγιά αποτελεί ένα σοβαρό γεγονός που προστίθεται στη βάρβαρη επίθεση 
της εξουσίας ενάντια στους πρόσφυγες και τους µετανάστες που υφίστανται 
µαζικές απελάσεις, αστυνοµική βιαιότητα, στέρηση της ελευθερίας και κάθε τύπου 
κρατική αυθαιρεσία που σχετίζεται µε την επιβίωσή τους σε κάθε επίπεδο της 
ζωής. Το κίνηµα έχει αποφασίσει να στηρίξει τον καταυλισµό και να συνδράµει 
στην αποκατάσταση του τµήµατος που κάηκε, ενάντια στην υποκρισία της τοπικής 
και κεντρικής εξουσίας που ενώ φοράει τη µάσκα της ευαισθησίας, έχει διαλέξει 
ως µονόδροµο δράσης της το κυνήγι, τον εξευτελισµό, τον εγκλεισµό.

Γιορτή 
στα 
Εξάρχεια…

 

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου η πλατεία γέµισε 

χρώµα. Εξαρχειώτες κάτοικοι και όχι µόνο 

είµασταν καλεσµένοι σε µια «συνάντηση γιορτή 

για να εξοστρακίσουµε την καταστολή και τον 

τρόµο από τη γειτονιά µας». Στήθηκε γλέντι 

µε µουσικές, ξυλοπόδαρους, φαί, κρασί, ρακή, 

και χορό. Είχε προηγηθεί η πορεία της 6/1, 

που είχε  καλέσει η  Επιτροπή Πρωτοβουλίας 

Κατοίκων Εξαρχείων αντιστεκόµενη, «στο κλίµα 

τροµοκρατίας και καταστολής που επιβάλλεται 

από τις Ειδικές  Αστυνοµικές Δυνάµεις στη 

γειτονιά»

Μ. Μ.

Τους έπνιξε 
στα σκουπίδια 
για να τους 
αναβαθµίσει 
µετά 

Ο δήµαρχος της Αθήνας, µε αφορµή 

την ανακίνηση του ζητήµατος του 

Ελαιώνα, υποστήριξε ότι η ανάπλαση 

στην περιοχή είναι αναγκαία γιατί δεν 

πρόκειται παρά για µια χωµατερή. Καταρχάς 

χαιρετίζουµε το γεγονός ότι, αν και µε 

καθυστέρηση 8 µηνών, αναγνωρίζει την 

ύπαρξή της. Ας σηµειωθεί όµως ότι αυτός 

είναι που την άνοιξε και τη χρησιµοποίησε 

πέρσι για να σπάσει την απεργία των 

εργαζοµένων στην καθαριότητα.

 

Σ. Π.

Ôçí ÐáñáóêåõÞ, 6 Öåâñïõáñßïõ óôéò 20:30 óôïí åëåýèåñï êïéíùíéêü ÷þñï 
Nosotros (ÈåìéóôïêëÝïõò 66, ÅîÜñ÷åéá) èá ãßíåé ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ 
áðü ôïí óõããñáöÝá Âáóßëçò ËáäÜ. Èá ìéëÞóïõí åðßóçò: Öþôçò ÔåñæÜêçò, 
Ãéþñãïò Êïæßá, ÓùôÞñçò Ëõêïõñãéþôçò. 
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Συνάδελφοι, η κυβέρνηση των σκανδάλων και 
της σκανδάλης:

  Αφού µας κληροδότησε µια καµµένη χώρα 
το καλοκαίρι του ’07. 
  Αφού ένα χρόνο αργότερα έκανε πλάτες 

στους µεγαλο-καρχαρίες εφοπλιστάδες, µε 
συνέπεια να χάσουν την ζωή τους 6 ναυτερ-
γάτες στο Πέραµα. 
  Αφού µε την ξεπουληµένη Γ.Σ.Ε.Ε των αφε-

ντικών έδωσε ψίχουλα σε µια νέα συλλογική 
σύµβαση εργασίας, που συνυπέγραψε ο 
πρόεδρός της και προκαθήµενος της ΠΑΣΚΕ, 
το λαµόγιο ο Παναγιωτόπουλος, προκειµένου 
να εξασφαλίσουν κοινωνική συναίνεση για 
τον σύγχρονο εργασιακό µεσαίωνα που βιώ-
νουµε καθηµερινά και για τα αντιασφαλιστικά 
µέτρα που πέρασαν.
  Μέτρα που όχι µόνο µας θίγουν άµεσα, 

αλλά σπιλώνουν την τιµή και την υπόληψή 
µας, βάζοντάς µας να δουλεύουµε και στο 
φέρετρο ακόµη για µια σύνταξη που δεν 
φτάνει πλέον ούτε για φάρµακα.
  Αφού καταλήστεψαν οι κύριοι Αλογοσκού-

φηδες και οι προκάτοχοί τους Παπαντωναίοι 
τα δηµόσια ταµεία.
  Αφού είδαν, µε τους συλλογικούς αγώνες 

που δώσαµε το Μάη - Ιούνη του ’06 κι έπειτα, 
ότι το νεοφιλελεύθερο πακετάκι του Νόµου-
πλαίσιο της Γιαννάκου έµεινε στα χαρτιά, 
είπαν να συνεχίσουν άλλα φαγοπότια της 
δηµόσιας περιουσίας. 

Κι όταν λέµε φαγοπότια εννοούµε:
  τα Βατοπέδια και τα real estate του Ρουσ-

σόπουλου και του Εφραίµ
  τα οµόλογα του Τσιτουρίδη
  τις offshore εταιρίες του κανακάρη του 

Μητσοτάκη (Κυριάκου)
  Τα βύσµατα των Ζαχοπουλαίων στο δη-

µόσιο.
Και έπεται και συνέχεια όλων αυτών των σκαν-
δάλων. ΑΝ τα κοινωνικά κινήµατα δεν µπουν ως 
φράγµα απέναντι στην κοινοβουλευτική φάρσα 
που για τα καλά τη συµπληρώνει η καθεστωτική 
αριστερά.
Ποια είναι όµως αυτά τα κινήµατα; Μήπως είναι 
ένα απ’ αυτά το κίνηµα που αναβίωσε µέσα από 
την εξέγερση του Δεκέµβρη; Όταν ο µπάτσος 
δολοφόνος Κορκονέας για λογαριασµό του 
κράτους και κανακεµένος από το νεοφασιστικό 
ιδεολογικό µηχανισµό της αστυνοµίας, σκότωσε 
εν ψυχρώ το 15χρονο Αλέξη, επαληθεύοντας τις 
εξαγγελίες του πρώην πραίτορα Β. Πολύδωρα 
για νεκρό στα Εξάρχεια.
Τώρα, όσον αφορά στην εξέγερση του Δεκέµβρη 
που επάξια φέρει τον τίτλο των νέων δεκεµβρι-
ανών της Ελλάδος:

   Δεν ήταν όπως θέλουν πολλοί να λένε 
µια στείρα αντίδραση άνευ λόγω κι αιτίας 
των νεολαίων.
   Δεν ήταν ένα ξέσπασµα οργής που κατα-

λάγιασε όπως θέλει να µας πείσει η εξουσία 
µέσα από τα καθεστωτικά ΜΜΕ.
  Ήταν κι εξακολουθεί να είναι

1. Διεκδίκησης
2. Αντεπίθεσης. Πολέµιο τους κράτους και 
του κεφαλαίου.

Γιατί δυστυχώς δεν ήταν µόνο ο θάνατος του 
Τεµπονέρα, του Κουµή, της Κανελοπούλου, του 
Καλτεζά, των µεταναστών, στη προσπάθειά τους 
να πάρουν άσυλο και του 15χρονου Αλέξη. Ήταν 
κι ο καθηµερινός πόλεµος που βιώνουµε από 
την µεταπολίτευση κι έπειτα 

   στους χώρους εργασίας 
   στο πανεπιστήµιο
   στο σχολείο

Ο πόλεµος ο οποίος εντάθηκε µε µια σειρά 
από 

   τροµονόµους
   κάµερες παρακολούθησης
   άδικες προφυλακίσεις συντρόφων
   συµφόρηση των σύγχρονων κολαστηρίων 

(αναφερόµαστε στις φυλακές). Κι εδώ να 
κάνω µια µνεία στον δίκαιο αγώνα των φυλα-
κισµένων. Όπου ο αγώνας τους δικαιώθηκε, 
αφού οι ίδιοι νεολαίοι που βρισκόµαστε εδώ, 
καθώς και αλλού σταθήκαµε αλληλέγγυοι 
και προσπαθήσαµε κι εµείς µε τη σειρά µας 
να κάνουµε γυάλινους τους τοίχους των 
φυλακών.

Και τέλος, η γενικευµένη καταστολή που βιώνου-
µε στο δρόµο έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει, και 
µετά το φόνο του Αλέξη να εξεγερθούµε. Και δεν 
έκανε µόνο εµάς, τους φοιτητές, αλλά το σύνολο 
της κοινωνίας ανά την Ελλάδα. Κι όχι µόνο! Αλλά 
από τη Γαλλία και τη Γερµανία µέχρι τη Ρωσία 
και την Τουρκία είδαµε κι άλλους εξεγερµένους 
στο πλευρό µας.

Έτσι λοιπόν φτάσαµε στη συνωµοσιολογία, την 
πρακτορολογία και την ένδεια του ΚΚΕ, να µιλά 
για εµάς τους εξεγερµένους και να µας τσουβα-
λιάζει µ’ ένα µάτσο πράκτορες της CIA που αν µη 
τι άλλο το ΚΚΕ δεν το κυνηγούν, αλλά εµάς, τον 
Αντιεξουσιαστικό χώρο. Αλλά ας αφήσουµε το 
ΚΚΕ στη συµπολίτευση µε τη ΝΔ και το ΛΑΟΣ κι ας 
περάσουµε στους περιβόητους κουκουλοφόρους 
και πλιατσικολόγους. Τελικά ποιοι είναι;

   Μήπως είναι όλη η Ελλάδα;
    Μήπως ήταν τα 15χρονα που πήγαιναν 

στα τµήµατα και τα πυρπολούσαν;

   Μήπως ήταν οι ανήλικοι που συγκρού-
στηκαν στη Λάρισα και διώκονται µε τρο-
µονόµο;
   Μήπως είµαστε όλοι εµείς που τόσα χρόνια 

στις πορείες δεν έχουµε βγάλει τρίτο µάτι 
και τρίτο πόδι από τους τόνους χηµικών που 
τρώµε; (6 τόνοι χηµικά χρησιµοποιήθηκαν 
από την αστυνοµία τις πρώτες µέρες της 
εξέγερσης).

Τελικά κουκουλοφόροι είµαστε όλοι εµείς που 
συµµετέχουµε στην εξέγερση!
Άλλωστε µην ξεχνάτε το µήνυµα που έστειλαν 
οι Zapatistas «Κρύψαµε τα πρόσωπά µας για να 
µας δείτε». Τέλος η εξέγερση ωρίµασε κι έδειξε 
ότι ο αγώνας θα είναι:
Ή αντικαθεστωτικός ή τίποτα
Έτσι, το Δεκέµβρη του ’08 από τη λογική των 
κοινωνικών συγκρούσεων του δρόµου περνού-
σαµε και στην παράλληλη λογική των Αµεσοδη-
µοκρατικών συνελεύσεων φοιτητών, µαθητών, 
δασκάλων κι εργαζοµένων και διαµορφώσαµε 
τα εξής αιτήµατα:

1.  αφοπλισµό της αστυνοµίας
2. κατάργηση των ΜΑΤ - ΜΕΑ
3. κάτω η κυβέρνηση 
 των δολοφόνων
4.  κατάργηση του τροµονόµου που     

στοιχειοθετείται στο άρθρο 157 του 
ποινικού κώδικα και ποινικοποιεί αγώ-
νες κι αγωνιστές (βλέπε Λάρισα)

5. απόσυρση των καµερών παρακολού-
θησης

6. να πέσουν οι αντιασφαλιστικοί νό-
µοι

7. κάτω ο νόµος πλαίσιο
Για να τελειώνω, συνάδελφοι, σας καλώ να πάρου-
µε µια αγωνιστική απόφαση και να ξεφύγουµε 
από τη λογική της χειµερινής εξεταστικής γιατί 
εδώ χάνονται οι ζωές µας.

Στις τράπεζες λεφτά, 
στη νεολαία σφαίρες

ήρθε η ώρα 
για τις δικές µας µέρες

Εκδήλωση της 
Βαβυλωνίας στον 
Πύργο 

Η πρώτη εκδήλωση της Βαβυλωνία έγινε 

στην Πόλη του Πύργου µετά την εξέγερση 

του Δεκέµβρη και τη συµµετοχή του κινήµατος 

της πόλης στα γεγονότα. Η εκδήλωση έγινε 

στο ΤΕΙ του Πύργου µε µεγάλη συµµετοχή 

κόσµου από διάφορες πολιτικές αντιλήψεις 

και κουλτούρες. 

Στην εισήγηση αναλύθηκε ο ρόλος των 

δεκεµβριανών στην συνείδηση του κόσµου, 

οι θεσµοί που γέννησε το κίνηµα, τα αιτήµατα 

και οι προοπτικές του καθώς και οι θεσµοί και οι 

πρακτικές του αντιεξουσιαστικού παραδείγµατος 

και προτάγµατος. 

Η συζήτηση επεκτάθηκε στις πρακτικές που 

ακολούθησε το κίνηµα στην πόλη του Πύργου, 

στις διαφορές που υπάρχουν στις κινηµατικές 

διεργασίες ανάµεσα στις µητροπόλεις και στις 

µικρότερες πόλεις καθώς και στις δυνατότητες 

συνεργασίας µεταξύ των κινήσεων στις πόλεις 

της Δυτικής Ελλάδας. 

Σ.Λ.

Νερό κατά 
διαδηλωτών: 
Αδιάβροχες 
κουκούλες και 
ρούχα

Έφτασε ήδη το πρώτο από τα έξι οχήµατα 

εκτόξευσης νερού που το υπουργείο 

εσωτερικών αποφάσισε να συµπεριλάβει 

στα νέα όπλα της αστυνοµίας κατά των 

διαδηλώσεων. 

Αφού εξάντλησαν τον χηµικό πόλεµο κατά 

της νεολαίας εισάγουν νέες µεθόδους από το 

εξωτερικό. Έχουν γνώσιν οι φύλακες, όµως 

είναι πολύ βαθιά νυχτωµένοι. Κανείς δεν 

µπορεί να ισχυριστεί ότι οι εκτοξευτές νερού 

απήλλαξαν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις από 

τις διαδηλώσεις. Ούτε βεβαίως στην Ελλάδα 

υπάρχει περίπτωση να συµβεί κάτι τέτοιο. 

Στην πρώτη εφαρµογή του νέου όπλου 

µπορεί  να µουσκέψουν οι  µάλλινες 

κουκούλες. Από την επόµενη όµως... Όλοι θα 

φοράµε αδιάβροχες. Απλώς θα αλλάξει λίγο 

η αµφίεση. Αδιάβροχο τρέϊνσκοτ, αδιάβροχο 

παντελόνι, αδιάβροχη κουκούλα.

Νικολάκης Δρεπανιάρης

Η τοποθέτηση του Θοδωρή Μουζακίτη στη Γενική Συνέλευση της ΑΣΟΕΕ στις 13/01

...ήρθε η ώρα για τις δικές µας µέρες!
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Πολλά ειπώθηκαν και γράφτηκαν για το Δεκέµβρη που µας 

πέρασε και το κοινωνικό ξέσπασµα οργής µετά το θάνατο του 

Αλέξη. Το µεγαλύτερο ερώτηµα ήταν το γιατί. Δεν ήταν η πρώτη φορά 

που η αστυνοµική αυθαιρεσία ξεπερνούσε τα όρια σκοτώνοντας 

κόσµο. Δεν ήταν πρωτοφανές φαινόµενο η πρόσφατη οικονοµική 

κρίση, µιας και η ελληνική κοινωνία ζει τη λιτότητα στο πετσί της 

εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν ένας συνδυασµός πολλών παραµέ-

τρων που οδήγησαν αυτή την κοινωνική 

έκρηξη να πάρει έντονα εξεγερσιακά 

χαρακτηριστικά, να µπει η έννοια του 

αγώνα αλλά και της λαϊκής αντιβίας, σε 

µεγάλα κοινωνικά κοµµάτια.

Πρώτα από όλα, µπορούµε να δούµε ως 

αιτία την ανελέητη επίθεση από µεριάς 

κεφαλαίου στον κόσµο της εργασίας 

και κατ’ επέκταση και στην πλειοψηφία 

των κοινωνικών στρωµάτων. Η ελληνική 

κοινωνία βιώνει τη φτώχια, τον οικονοµικό αποκλεισµό (χαµηλοί 

µισθοί, ακρίβεια) και την όξυνση των ταξικών αντιθέσεων εδώ 

και χρόνια. Ιδιαίτερα η νεολαία, η οποία πλέον δε βλέπει καµία 

προοπτική στο µέλλον όσον αφορά το ζήτηµα της αξιοπρεπούς 

διαβίωσης είτε είναι στην εκπαίδευση είτε όχι, έχοντας χειρότερο 

εφιάλτη της την ανεργία.

Φυσικά πρέπει να προσθέσουµε και τη συνεχή όξυνση της κα-

ταστολής και το ανελέητο όργιο αστυνοµικής αυθαιρεσίας. Είναι 

γεγονός ότι όλοι φοβόµασταν, αλλά κανείς δεν ήθελε να πιστέψει 

ότι θα δούµε για ακόµα µια φορά νεκρό ένα 15χρονο παιδί.

Και βέβαια είναι το γεγονός ότι ζούµε µία καθεστωτική κρίση, µία 

κρίση αξιών που έχει ισοπεδώσει κάθε έννοια κοινωνικού ιστού. 

Κάποτε υπήρχε το έθνος να συγκινεί και να εγκλωβίζει κόσµο. Σή-

µερα σερβίρεται σε light εκδοχή µε πανηγύρια για τη Eurovision. 

Κάποτε υπήρχε η πολιτική, ακόµα και µε τις πολλές στρεβλώσεις 

της. Σήµερα η έκφραση “όλοι ίδιοι είναι” ακούγεται από το καφενείο 

µέχρι και τη γιάπικη εταιρεία.

Αν και πρωτόγνωρο γεγονός ο Δεκέµβρης, δε σηµαίνει ότι πρέπει 

κάθε φορά να ανακαλύπτουµε την Αµερική. Κάθε κίνηµα, κάθε 

ξέσπασµα συµβαίνει στον καιρό του και έχει στοιχεία και φαινό-

µενα της εποχής του. Υπάρχει συνέχεια και σύνδεση, έστω και µε 

άλλα χαρακτηριστικά, έστω και άθελά του, ενός πολύχρονου και 

αιµατηρού αγώνα, του αγώνα ενάντια στον καπιταλισµό. 

Φτάνοντας στο προκείµενο όµως. Οι πρώτες ηµέρες από τη δο-

λοφονία του Αλέξη πυροδότησαν ένα απίστευτο ξέσπασµα. Έναν 

κύκλο βίας, πολλές φορές και µηδενιστικής, που συντάραξε τα νερά. 

Μαζικές πορείες και διαδικασίες από κόσµο που δεν είχε συµµετάσχει 

ποτέ στα κινήµατα. Δεν ήταν µόνο µητροπολιτικό φαινόµενο, αν 

και στην Αθήνα είχε έντονα στοιχεία και κάποιες οµοιότητες µε την 

εξέγερση των γκέτο στη Γαλλία το 2005, καθώς όλη η Ελλάδα ζούσε 

σε ρυθµούς αγώνα µε µαθητές να πετροβολούν τµήµατα ακόµα 

και στην πιο µικρή κωµόπολη. Συνυπήρχαν πολιτικές δυνάµεις, 

εργαζόµενοι, λούµπεν, µετανάστες και κυρίως νεολαία.

Όσον αφορά στην Αθήνα, αν και τις πρώτες τρεις ηµέρες αναδεί-

χθηκαν “µπροστάρηδες” οι πολιτικές δυνάµεις του κινήµατος, στην 

ουσία υπήρξαν ο καταλύτης για το επόµενο ξέσπασµα αλλά και 

το ουσιαστικό ξεπέρασµα των δυνάµεων αυτών, από τον κόσµο 

(είναι και ένα από τα ζητούµενα άλλωστε η αµφίδροµη σχέση και 

όσµωση πολιτικών δυνάµεων και κοινωνίας). Επόµενοι πρωταγω-

νιστές (όχι µόνο αυτοί βέβαια) οι µαθητές και η νεολαία. Παρόλ’ 

αυτά και ιδιαίτερα η κατάληψη Νοµικής, κατάφερε να εκφράσει 

το κίνηµα στην κεντρική πολιτική σκηνή και να προσπαθήσει να 

δώσει επιπλέον πολιτικά χαρακτηριστικά, όταν η καθεστωτική 

αριστερά είτε µιλούσε για προβοκάτορες (ΚΚΕ) ή µασούσε τα λόγια 

της (ΣΥΡΙΖΑ). Όπως επίσης και προσπάθησε να το αποκεντρώσει 

για να αγκαλιάσει µεγαλύτερη µερίδα κόσµου, από το κέντρο στις 

γειτονιές και στην καθηµερινότητα της 

πλειοψηφίας. 

Βέβαια, παρ’ όλες τις προσπάθειες για την 

πολιτική αναβάθµιση, παρά το γεγονός 

της ριζοσπαστικοποίησης και πολιτικο-

ποίησης µεγάλης µερίδας της κοινωνίας 

(άλλωστε ο χρόνος εντός µαζικών κινηµά-

των έχει πολύ ταχύτερους ρυθµούς από 

την οµαλότητα), ο Δεκέµβρης δεν είχε 

θετική νοηµατοδότηση, απουσίαζε το 

σαφές πρόταγµα, κάτι το οποίο δεν είναι ούτε “κακό” ούτε “καλό”.

Όσον αφορά το ζήτηµα συµµετοχής των εργαζοµένων, είδαµε µια 

ΓΣΕΕ όσο πιο ξεπουληµένη από ποτέ, να αποσύρει την προγραµµα-

τισµένη πορεία της για το φόβο των επεισοδίων (η οποία έγινε και 

ήταν µαζική σε πείσµα των εργατοπατέρων και της κυβέρνησης). 

Από την άλλη, οι ριζοσπαστικές πολιτικές δυνάµεις έδειξαν αδυναµία 

στο να µπορέσουν να καλύψουν αυτό το κενό, µία κατάσταση που 

χωράει πολύ συζήτηση και δεν είναι του παρόντος. Αποτέλεσµα ήταν 

του να µη γίνει άλλη απεργία εκτός από την µονοήµερη της ΓΣΕΕ, 

ενώ η κατάσταση απαιτούσε άγριες απεργίες. Αποτέλεσµα ήταν 

και το γεγονός ότι οι πορείες δεν ξεπέρασαν ένα όριο µαζικότητας, 

παρόλο που είχαν έντονα ποιοτικά κινηµατικά χαρακτηριστικά. 

Υπήρχε η κοινωνική συναίνεση, η οποία όµως δεν µεταφραζόταν 

σε έµπρακτη συµµετοχή στο δρόµο σε µαζική κλίµακα από πολλά 

κοινωνικά στρώµατα. Και αυτό το κρίσιµο όριο είναι το στοίχηµα 

που πρέπει να κερδηθεί.

Διότι η µεταπολιτευτική Ελλάδα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες όσον 

αφορά τα κινήµατα. Είναι κατά κύριο λόγο νεολαιίστικα. Αυτό έχει 

οδηγήσει και πολλές συνιστώσες του ριζοσπαστικού χώρου να 

δίνουν κατά κύριο λόγο έµφαση στη νεολαία. Κάποιοι στους φοι-

τητές και κάποιοι στην “άγρια” νεολαία των µητροπόλεων. Πρέπει 

να µάθουµε από το παρελθόν και να µην επαναλάβουµε τα ίδια 

λάθη που έχουν οδηγήσει σε τροµερά αδιέξοδα και απογοητεύσεις. 

Ούτε να πέσουµε στη λούµπα του φοιτητοκεντρισµού, αλλά ούτε 

και να γλείφουµε µε lifestyle όρους τη νεολαία της µητρόπολης 

και δη των Εξαρχείων που απέδειξε ότι είναι “ψαγµένη”. Οι χιλιάδες 

κόσµου κάθε ηλικίας και σε κάθε πόλη πέταξαν µε τον αγώνα τους 

τέτοιες αντιλήψεις στα σκουπίδια.

Το πνεύµα του Δεκέµβρη και η παρακαταθήκη που µας αφήνει, 

πρέπει να µας δώσει έναυσµα να ασχοληθούµε σοβαρά µε την 

παρέµβαση σε κάθε κοινωνικό χώρο, είτε εργατικό, είτε γειτονιάς, 

είτε εκπαιδευτικό. Να ξαναγεννηθεί η ελπίδα στην καθηµερινότητα 

που ζει ο καθένας ότι µε συνεχή αγώνα και οι συσχετισµοί αλλάζουν 

αλλά και οι δοµές εν τέλει. Το έλλειµµα θετικού προτάγµατος του 

Δεκέµβρη µπορεί και πρέπει να δώσει τη θέση του στην έµπρακτη 

αµφισβήτηση, στην αλλαγή συνειδήσεων ότι τελικά αυτός ο κόσµος 

που ζούµε µπορεί να αλλάξει µε σκληρό αγώνα. Εδώ είµαστε για 

να καλύψουµε τα όποια κενά και να συνεχίσουµε. Αλλιώς είµαστε 

κατώτεροι των περιστάσεων.

Βασίλης Μπέλλος

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΙ;

Το πνεύµα του Δεκέµβρη και η παρα-

καταθήκη που µας αφήνει, πρέπει να 

µας δώσει έναυσµα 

να ασχοληθούµε σοβαρά µε 

την παρέµβαση σε κάθε κοινωνικό 

χώρο, είτε εργατικό, 

είτε γειτονιάς, είτε εκπαιδευτικό...

 
Το Ράδιο Ένταση 100.5 Fm βγαίνει πλέον και στο 

internet www.entasifm.org

Συνεχίζουµε τις παρεµβολές µας στις κυρίαρχες 

συχνότητες, συνεχίζουµε να εκπέµπουµε τις ειδήσεις 

από την ανάποδη, να δίνoυµε φωνή στα κινήµατα 

και στις κινήσεις.

Στο ράδιο Ένταση 100.5 fm συµµετέχουν φοιτητές, 

µαθητές, εργαζόµενοι, άνεργοι και είναι ανοιχτός σε 

οποιονδήποτε επιθυµεί να συµµετέχει. 

Οι ανοιχτές αµεσοδηµοκρατικές του συνελεύσεις 

γίνονται κάθε τρίτη 21:00 στον 6ο όροφο της 

Νοµικής.

Στις 6 Δεκεµβρίου 2008 ήταν σαν να πάγωσε ο 

χρόνος. 

Πάγωσε ο χρόνος της αδιαφορίας και της πλήξης 

του καθηµερινού µας ωραρίου. 

Τη θέση του πήρε ο δηµόσιος χρόνος της εξέγερσης 

και το Nosotros έσπευσε αυθόρµητα να τον 

βιώσει. 

Ως χώρος, ελεύθερος, κοινωνικός, συµµετείχε στην 

σπουδαιότερη κοινωνική απάντηση της σύγχρονης 

ιστορίας. 

Στο κλονισµένο κράτος και την επελαύνουσα 

οικονοµική εξουσία. 

Στην στρατοκρατική αστυνοµία και τις ένοπλες 

οµάδες της.

Στην πολιτική της µηδενικής ανοχής. 

Στην κεντρική – εµπορευµατική παραγωγή του 

πολιτισµού και της επικοινωνίας. 

Το Nosotros συµµετείχε στην πρώτη πολιτική 

εξέγερση της εποχής µας. Βαφτίστηκε στα 

χαµόγελα της πιο µεγάλης γιορτής του δηµόσιου 

χώρου και συνεχίζει να είναι εδώ πιο έτοιµο να 

συνδιαµορφωθεί.

Το Nosotros είναι εσύ και εγώ!

ΕΜΕΙΣ!
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Ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του 
Δεκέµβρη του 2008 ήταν η ανάδειξη του 

µετώπου της γειτονιάς της µητρόπολης σε 
πρωτοπόρο πολλές φορές πεδίο αντιπαράθεσης 
µε την εξουσία. Από άβουλα αποτελέσµατα του 
κεντρικού πολιτικού σχεδιασµού, πολλές συνοι-
κίες της Αθήνας οργανώθηκαν και γέννησαν 
δράσεις και δοµές αντίστασης και πολιτικής, 
για πρώτη φορά µε τόσο έντονη παρουσία και 
αναβαθµισµένο ρόλο. Με ενοποιητικό στοιχείο 
το φόνο του Γρηγορόπουλου, καταλήψεις σε 
δηµόσια κτίρια, επιθέσεις στα τοπικά αστυνο-
µικά τµήµατα από κοινού µε µαθητές, λαϊκές 
συνελεύσεις και δρώµενα στο δηµόσιο χώρο 
ήταν οι µορφές µε τις οποίες η γειτονιά κατέ-
λαβε ένα χώρο της πολιτικής που µέχρι τότε 
της στερούσαν.

Η πρωτοβουλία γειτονιάς έχει κάποια συγκεκρι-
µένα χαρακτηριστικά που καθόριζαν το εύρος, 
τη µορφή και το περιεχόµενο της πολιτικής 
που παρήγαγε µέχρι σήµερα. Κατ’ αρχάς, τα 
θέµατα που καταπιάνεται έχουν άµεση σχέση 
µε την καθηµερινή ζωή των δηµοτών, άρα και 
εξασφαλίζουν ένα µίνιµουµ συµµετοχής και µά-
λιστα από κόσµο που δεν θεωρεί τον εαυτό του 
µέρος κάποιου κινήµατος. Η αµεσοδηµοκρατική 
δοµή µιας λαϊκής συνέλευσης είναι κυρίαρχη, 
και το µέγεθός της δίνει µεγάλο περιθώριο σε 
κάθε φωνή να ακουστεί. Οι τοπικές κινήσεις 
είναι de facto ενωτικές, γιατί δεν υπάρχουν 
γειτονιές πολιτικά «καθαρόαιµες», ενώ και 
ο λόγος που παράγεται είναι κενός έντονων 
ιδεολογικών εκφράσεων και γειωµένος στην 
άµεση αναγκαιότητα της γειτονιάς, όπως αυτή 

την ορίζει.
Βέβαια, de facto πάλι τίθενται κάποια όρια. Εκτός 
από το αυτονόητο τοπικό σύνορο της δράσης 
και της απήχησης, µια συνέλευση γειτονιάς δεν 
µπορεί να επηρεάσει µέχρι σήµερα ζητήµατα 
που έχουν σχεδιαστεί κεντρικά, όπως τα ευρύ-
τερα πολεοδοµικά και «αναπτυξιακά» σχέδια, 
αλλά και τις εργασιακές σχέσεις, την καταστολή, 
τη διαχείριση των σκουπιδιών, ζητήµατα που 
παρ’ όλ’ αυτά όµως την αφορούν άµεσα. Και 
βέβαια στη γειτονιά δυστυχώς µπορούν να 
ευδοκιµούν απόψεις εθνικιστικές, σεξιστικές 
και πολύ συχνά τοπικιστικές, του τύπου «ο δίπλα 
δήµος µας κλέβει το νερό» κ.λπ. Πολλές γειτονιές 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα - αποτελέσµατα 
του κεντρικού σχεδιασµού και που οι δηµότες 
άλλων περιοχών επιδοκιµάζουν, π.χ. η πολεµική 
«ανάπλαση» στο Γκάζι, το γήπεδο στον Ελαιώνα, 
η υποθαλλάσια τη Θεσσαλονίκη κ.α.

Κι όµως, τον Δεκέµβρη του 2008 τα όρια αυτά, 
αν δε σπάστηκαν, σίγουρα άλλαξαν. Οι τοπικές 
πρωτοβουλίες, σε αλληλεγγύη µεταξύ τους, 
που κατέλαβαν κτήρια, διοργάνωσαν πορείες 
και συγκρούστηκαν µε την καταστολή όχι στο 
ελεγχόµενο «γήπεδο» του κέντρου αλλά στο 
σπίτι τους, έφεραν την εξέγερση από τις οθόνες 
των τηλεοράσεων στην πλατεία της συνοικίας. 
Τα ΜΜΕ στην αµηχανία τους µίλαγαν για µετα-
φορά των Εξαρχείων παντού, προπαγανδίζοντας 
άθελά τους το κίνηµα του Δεκέµβρη. Ο ρόλος 
της αντιπληροφόρησης των τοπικών πρωτοβου-
λιών έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην υπόθεση της 
αγωνίστριας Κ. Κούνεβα, όπου οι πρωτοβουλίες 
αυτές έσπασαν την ένοχη σιωπή της ΓΣΕΕ και 

των ΜΜΕ, δρώντας για ένα θέµα που φαινοµε-
νικά είναι «εκτός ατζέντας» για τη γειτονιά. Οι 
τοπικές εκδηλώσεις στα κατειληµµένα κέντρα 
παίξανε µεγάλο ρόλο στο να έχει η πορεία των 
σωµατείων της 22ης Γενάρη τον συγκινητικό 
αριθµό και παλµό που είχε, ενώ βέβαια συνει-
σέφεραν και πολύ στην οικονοµική ενίσχυση 
της συντρόφισσας. Η νέα τεχνολογία υπήρξε 
σύµµαχος της γειτονιάς, αφού µε blogs, email 
και sms µπορούσε να επικοινωνεί τα µηνύµατά 
της παντού, χωρίς τη διαµεσολάβηση κανενός 
επαγγελµατία της πληροφορίας. Κι όµως, µε όλα 
αυτά τα σηµαντικά, υπάρχει ακόµα ένα στοίχηµα 
να κερδηθεί για τα τοπικά κινήµατα, ένα στοί-
χηµα που µπορεί να µετατρέψει το ευρύτερο 
ριζοσπαστικό κίνηµα από επιθετικό κίνηµα 
διαµαρτυρίας σε επαναστατική δύναµη. 
Είναι κοινή διαπίστωση ότι το ελλαδικό ριζο-
σπαστικό κίνηµα πάσχει από καταβολής του 
από σεχταρισµό, παρασκήνιο, φετιχισµό πάσης 
µορφής (της βίας, της ειρήνης, του συνδικαλι-
σµού είναι µερικές µορφές), απαξίωση κάθε 
διαδικασίας συνέλευσης και συναπόφασης και 
ιδεολογική περιχαράκωση, τέλος πάντων όλη 
αυτή την υπέροχη κληρονοµιά του επαγγελµατία 
επαναστάτη που δόθηκε από τον Νετσάγιεφ 
στον Λένιν και από τον Λένιν στο ΚΚΕ και από 
το ΚΚΕ στο κίνηµα και σε µας. Τα φαινόµενα 
αυτά είναι σίγουρα αδύνατον να αλλάξουν στις 
κεντρικές κινηµατικές διαδικασίες, καθώς αυτές 
είναι το τελικό αποτέλεσµα προηγούµενων διερ-
γασιών, στη σχολή, στο σωµατείο, στη γειτονιά. 
Αυτό που γίνεται όµως είναι στα κύτταρα αυτά 
των κινηµατικών διαδικασιών να εθιστούµε σε 
διαδικασίες αυτονοµίας, όπου η συνδιαµόρφω-

ση σε ίσους όρους και το µπόλιασµα της από 
ανθρώπους που δεν έχουν στενή σχέση µε το 
κίνηµα αλλά αποτελούν τελικά την κοινωνία 
θα φέρει την τελευταία µέσα στο κίνηµα και 
το κίνηµα µέσα σε αυτήν.

Σε µια εποχή που ο συνδικαλισµός περνάει 
κρίση, και που ο αντίστοιχος πανεπιστηµιακός 
συνδικαλισµός χαρακτηρίζεται έντονα από συ-
ντεχνιακή λογική, όπου τα οικολογικά κινήµατα 
καπελώνονται από απολίτικες lifestyle κινήσεις, 
η γειτονιά, µε όλα τα χαρακτηριστικά της, έχει 
τις πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για να εθιστεί 
κάποιος-α σε διαδικασίες αυτοοργάνωσης, αλ-
ληλεγγύης, άµεσης δηµοκρατίας και υπεύθυνου 
λόγου-δράσης. Οι κατειληµµένοι χώροι φέρνουν 
και τις πιο διαφορετικές αντιλήψεις σε ζύµωση, 
βλέπεις δηλαδή την επαρχιώτισσα φοιτήτρια 
να τσακώνεται µε τον χουλιγκάνο της τοπικής 
οµάδας για τη βία, και το µεσήλικα αριστερό 
µε τον νεαρό αντιεξουσιαστή για τα σωµατεία 
και τις δηµοτικές εκλογές, και παραδίπλα όλοι 
µαζί να φτιάχνουνε τα πανό για τη διαδήλωση. 
Το τελικό συµπέρασµα είναι ότι αντί τα τοπικά 
εγχειρήµατα να είναι µίζερα µαζώµατα ανακύ-
κλωσης της µικροκινηµατικής (µικροαστικής;) 
µιζέριας, σήµερα έχουν έρθει στο προσκήνιο 
για να εξαπλώσουν σαν ιός την αντίσταση, 
την αλληλεγγύη, την αυτοοργάνωση και την 
υπευθυνότητα σε όλο το φάσµα του κινήµατος! 
Στην εργασία, στο πανεπιστήµιο, στην οικολογία. 
Ο τοπικός αγώνας τελικά µπορεί να επιφέρει 
ευρύτερους αγώνες µε την κοινωνία, όχι για 
την κοινωνία.

Σπύρος Τζουανόπουλος



12 Ö Å Â Ñ Ï Õ Á Ñ É Ï Ó   2 0 0 9

φάκελος / ËáúêÝò Óõíåëåýóåéò êáé ¢ìåóç Äçìïêñáôßá

Αν υπάρχει µια λέξη για να περιγράψει τη δραστηριοποίηση των µαθητών 

του Ναυπλίου στα µέσα του Δεκέµβρη είναι ο αυθορµητισµός. Απέναντι σε 

κάθε χλευασµό και κάθε αντίδραση, µπόρεσαν όχι µονάχα να κρατήσουν 

την κατάληψη των λυκείων µέσα στις γιορτές αλλά και να τη µετατρέψουν 

σε χώρο συλλογικού προβληµατισµού και ανοιχτών συνελεύσεων µέσα από 

ένα απλό κάλεσµα στις 25 Δεκέµβρη. Μετά από αυτό το κάλεσµα έγινε πράξη 

στο Ναύπλιο (µια παραδοσιακά συντηρητική πόλη) ο δηµοκρατικότερος από 

όλους τους θεσµούς: η ανοιχτή λαϊκή συνέλευση. Χωρίς τάσεις εξιδανίκευσης 

άτοµα διαφορετικών ηλικιών, πολιτικών απόψεων, εµπειριών κατάφεραν 

να διαπραγµατευτούν αυτή την εµπειρία (συζητώντας παρόµοιες εµπειρίες 

ανά τον κόσµο και εγχώρια, µε όλα τα ελαττώµατα και τους κινδύνους της) 

και να συµπράξουν µε συνεκτικό κρίκο την αλληλεγγύη.

Καµία ιδεολογία και καµία ιεραρχία δεν συντόνισε την ενότητα. Τα κείµενα που 
δηµοσιεύθηκαν από την συνέλευση ήταν απλά και λιτά δηλώνοντας ανοιχτά 
αυτό που πραγµατικά συνέβαινε, δηλαδή συλλογικός προβληµατισµός πάνω 
στην κοινωνική πραγµατικότητα και τις αντιφάσεις της. Αποφεύχθηκε να βγει 
µια πλατφόρµα αιτηµάτων προς χάριν της µαζικότητας και της πολιτικάντικης 
κουλτούρας όσων ακούγοντας για το εγχείρηµα αποφαίνονταν “δεν ξέρετε τι 
θέλετε”. Η φράση ενός από τους µαθητές όταν τέθηκε το θέµα αυτό στη συνέ-
λευση ήταν «δεν προσπαθούµε να πείσουµε κανέναν για καµιά απόλυτη αλήθεια 
ούτε ψάχνουµε τις λύσεις για τα προβλήµατα του καθενός. Ξέρουµε όµως ότι 
συλλογικά και από τα κάτω µπορούµε να πάρουµε τη ζωή µας στα χέρια µας».

Με το ίδιο πνεύµα µίλησαν και όσοι µαθητές επισκέφθηκαν την Πέµπτη 15 
Ιανουαρίου τους φοιτητές του τµήµατος Καλών Τεχνών που εδρεύει στην πόλη 
µε σκοπό να τους µιλήσουν για τις ανοιχτές συνελεύσεις που έγιναν πράξη 
στο Ναύπλιο όσο αυτοί έλειπαν και για την ανάγκη να συνεχιστούν µε τη 
βοήθεια των φοιτητών. Μια µερίδα φοιτητών (οι πιο ένθερµοι υποστηριχτές 
της κατάληψης) ανταποκρίθηκε και απάντησε άµεσα µε κάλεσµα σε ανοιχτή 
συνέλευση των πολιτών του Ναυπλίου. Η συνέχεια έπεται και αναµένεται ελπι-
δοφόρα όσο αρχίζει να διαδίδεται στην πόλη µέσα από την άµεση δράση και 
τον αυθορµητισµό φοιτητών και µαθητών το πνεύµα της αυτοδιαχείρισης και 
της αµεσοδηµοκρατίας. 

Οι κινητοποιήσεις στο Ναύπλιο συνεχίζονται. Οι µαθητές των λυκείων του 
Ναυπλίου, σε πείσµα των καιρών και όσων θέλουν να πιστεύουν ότι όλο αυτό 
το κύµα καταλήψεων ήταν απλή δικαιολογία για να χαθεί µάθηµα, συνεχίζουν 
την κατάληψή τους (αν και για µας ακόµη και η πρόθεση του να χαθεί µάθηµα 
αναδεικνύει την ποιότητα του σηµερινού εκπαιδευτικού συστήµατος ως ανίκανου 
να καλλιεργεί το πάθος για τη µόρφωση και τη ζωή). Όµως οι µαθητές όχι απλά 
συνέχισαν τις καταλήψεις και µέσα στις γιορτές αλλά και έκαναν ανοιχτό κάλεσµα 
στον κόσµο του Ναυπλίου να µπει µέσα στην κατάληψη και να ξεκινήσει έναν 
κύκλο συζητήσεων και δράσεων από τη βάση.

Έτσι λοιπόν ήδη από την Τρίτη 23 Δεκεµβρίου ξεκίνησε η λειτουργία ανοιχτής 
συνέλευσης (ήδη έχουν γίνει 5) µε τη συµµετοχή τόσο µαθητών όσο και εργα-
ζοµένων και φοιτητών από το Ναύπλιο. Μετά από απόφαση της συνέλευσης, 
έγινε κατάληψη και συζήτηση στον αέρα σε ραδιοφωνικό σταθµό του Άργους 
(98.5) για τα τρέχοντα ζητήµατα, κατάληψη του Δηµαρχείου του Ναυπλίου την 
Τρίτη 29 του µήνα και πραγµατοποίηση ανοιχτής λαϊκής συνέλευσης µέσα στο 
Δηµαρχείο (µε σκοπό την αλληλεγγύη στους συλληφθέντες της εξέγερσης και 
το άνοιγµα συζήτησης για τη θεσµοθέτηση αµεσοδηµοκρατικών δοµών από τα 
κάτω στην πόλη του Ναυπλίου) όπως και διοργάνωση συναυλίας την Τετάρτη για 
την απελευθέρωση των συλληφθέντων της δεκεµβριανής εξέγερσης. Η ευθύνη 
για τη µαζικότητα και τη συνέχιση αυτού του αµεσοδηµοκρατικού εγχειρήµατος 
επαφίεται σε κάθε δηµοκρατικά σκεπτόµενο πολίτη.

Βασίλης Κορολής

Πριν από λίγες ηµέρες ζήσαµε µια πρωτοφανή 
για τα δεδοµένα του Ναυπλίου κινητοποίηση 

των νέων ανθρώπων στην οποία κυρίαρχο στοιχείο 
ήταν ο αυθορµητισµός και το αίσθηµα αλληλεγγύης. 
Η µαθητική κοινότητα βγήκε στους δρόµους χωρίς 
κανέναν καθοδηγητή. Η ενότητά της στηρίχθηκε αυτές 
τις µέρες στο αίσθηµα αλληλεγγύης και κοινότητας 
που αναπτύχθηκε σε καθέναν µαθητή. Τα λόγια µιας 
µαθήτριας την προπερασµένη Τρίτη 9 Δεκέµβρη 
απέναντι στους αστυνοµικούς έξω από το αστυνοµικό 
τµήµα του Άργους ήταν «Σκοτώσατε έναν δικό µας, 
ένα µέλος της κοινότητάς µας». Φωνή βραχνιασµένη 
γεµάτη οργή είπε αυτό που είχε να πει. Έπαυσε πλέον ο 
καιρός της γενιάς του ’50, του συνδρόµου της Χούντας 
«Μη διαµαρτύρεσαι γιατί θα µπλέξεις µε τις αρχές». 
Πέρασε πλέον η εποχή αυτή ανεπιστρεπτί και αυτή η 
φωνή το δήλωσε ρητά εν έτει 2008. Ο αυταρχισµός του 
Κράτους βρίσκει απέναντί του χιλιάδες οργισµένους 
νέους. Τα πανό των µαθητών του Ναυπλίου έγραφαν 
«85 Καλτεζάς, 08 Γρηγορόπουλος, καθηµερινά τσιγγά-
νοι, µετανάστες, εργάτες, ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ;», δηλώνοντας 
ρητά µια αντίθεση προς τον αυταρχισµό που ασκείται 
καθηµερινά εν ονόµατι της τάξης και της γαλήνης των 
αγανακτισµένων πολιτών. Αυτών που µε τα αιτήµατά 
τους για περισσότερο κράτος σε όλες τις σφαίρες της 
κοινωνικής ζωής οδήγησαν στη χρόνια αυθαιρεσία της 
αστυνοµίας και της κρατικής καταστολής.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Τη δεκαετία του ’80 άρχισαν να καθιερώνονται νέες 
µορφές άµεσης δράσης ανάµεσα στους διαδηλωτές 
µεταξύ των οποίων οι συγκρούσεις µε τις δυνάµεις 
καταστολής και οι καταλήψεις. Τέτοιου είδους δρά-
σεις προωθήθηκαν αρχικά από τον αναρχικό αντι-
εξουσιαστικό χώρο µε σαφές πολιτικό µήνυµα «δεν 
ανεχόµαστε πλέον η βία στους δρόµους να αποτελεί 
µονοπώλιο της κρατικής εξουσίας». Απέναντι στην 
παλιά λογική των διαδηλωτών που δέχονταν τον 
έλεγχο και την καταστολή της δηµόσιας και συλλο-
γικής διαµαρτυρίας στο όνοµα της δηµόσιας τάξης 
ήρθε µια καινούργια λογική η οποία εκφράζεται µε 
σαφήνεια σε ένα ποίηµα της Κατερίνας Γώγου όπου 
µεταξύ άλλων έλεγε «τόσα χρόνια σε κανονισµένες 
απεργίες, ρουφιάνους και περιπολικά, για αυτό σου 
λέω την άλλη φορά που θα µας ρίξουνε να µην την 
κοπανήσουµε, µην ξεπουλήσουµε φτηνά το τοµάρι 
µας ρε!».

Οι νέες αυτές τακτικές δεν άργησαν να υιοθετηθούν 
ανοιχτά από το σύνολο των νεολαίων διαδηλωτών 
και να καθιερωθεί (άσχετα εάν το Κράτος ανέκαθεν 
τις έκρινε ως παράνοµες) τόσο στην περίοδο των 
εργατικών κινητοποιήσεων του ’70 όσο και τις µε-
τέπειτα µαθητικές διαδηλώσεις του ’90. Αυτό που 
διαπιστώνουµε µε ιδιαίτερη χαρά και ελπίδα σήµερα 
είναι πως πλέον πανελλήνια η µαθητική κοινότητα 
αποκτά µνήµη και εµπειρία που µεταδίδεται ως 
παρακαταθήκη µέσω του παραδείγµατος χωρίς τη 
διαµεσολάβηση καµιάς ιδεολογίας είτε ιεραρχίας. 

Η ετοιµότητά της είναι ξεκάθαρο αποτέλεσµα ενός 
έντονου αισθήµατος κοινότητας και αλληλεγγύης 
που αρχίζει να γεννιέται και που αντιπαρατίθεται στις 
κυρίαρχες αξίες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας 
που είναι ατοµικιστική και µοιρολατρική. 

[...] Το αίσθηµα συντήρησης µνηµονεύει τα σπασµένα 
καταστήµατα όχι σαν πράξεις που εγείρουν ερω-
τήµατα σχετικά µε την αξιολόγηση των σηµασιών 
και των θεσµών της κοινωνίας µας -σηµασίες όπως 
αυτή του καταναλωτικού προτύπου, ή την τάση για 
εµπορευµατοποίηση των πάντων- αλλά σαν άµυνα 
για να αναδιπλωθεί περισσότερο στη διατήρηση 
αυτού που υπάρχει απλώς γιατί έτσι το παρέλαβε και 
να προβεί ή να νοµιµοποιήσει εν συνεχεία ενέργειες 
που εµφορούνται από τα αισθήµατα ασφάλειας και 
τον κοµφορµισµό.

Αναρωτιόµαστε: έχει µεγάλη απόσταση η υπάρχουσα 
κατάσταση όσον αφορά την θεσµισµένη καταστολή 
του Κράτους µε τις απαιτήσεις του παρελθόντος και 
του παρόντος τις τόσο σχετικές από τον ελληνικό 
λαό για περισσότερη ασφάλεια; Η απόσταση µάλλον 
µικραίνει και το ερώτηµα βαραίνει.

Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ 
ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΤΑΓΜΑ

Η έκρηξη που πραγµατοποιήθηκε στους δρόµους 
αποκτά µια βαθύτερη σηµασία ιδιαιτέρως όταν αυτό 
το ετερογενές τµήµα του πληθυσµού επιλέγει να 
συλλογικοποιήσει τις αρνήσεις του βγαίνοντας στο 
δρόµο και δίνοντας τον γεµάτο οργή παλµό του. 
Μέσα σε αυτό το βάδην συναντά µπροστά του ένα 
από τα µεγαλύτερα εµπόδια που η σύγχρονη κοινωνία 
θέτει. Την κυριαρχία του ατοµικισµού στις σφαίρες 
της κοινωνικής ζωής που βρίσκεται εσωτερικευµένος 
στα κοινωνικά υποκείµενα και συνθέτει τον σηµερινό 
τύπο ανθρώπου διαµορφώνοντας προτροπές, αρνή-
σεις, απαγορεύσεις, εξιδανικεύσεις. Και από αυτήν 
την άποψη τέτοιοι ξεσηκωµοί ίσως αποτελέσουν το 
έναυσµα για την υπέρβαση αυτής της ανθρωπολογικής 
συνθήκης που χαρακτηρίζεται από την απάθεια για τα 
κοινά, όταν και στο βαθµό που τίθεται ως κινητήριος 
µοχλός η αναζήτηση ενός δηµοκρατικού συλλογικού 
οράµατος, ενός κοινού κόσµου µε τη δηµιουργική 
φαντασία να καταλαµβάνει έναν σηµαντικό ρόλο. 

Και µέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ανοιχτές αµεσοδηµο-
κρατικές συνελεύσεις αποτελούν ταυτόχρονα µέσο και 
σκοπό. Δεν τις θεωρούµε απλό µέσο ή όργανο για τη 
διεκδίκηση µερικών αιτηµάτων και µόνο. Επιθυµούµε 
την ελευθερία που πραγµατώνεται µέσα από αµεσο-
δηµοκρατικές µορφές άσκησης εξουσίας γιατί απλώς 
επιθυµούµε την ελευθερία. Υπάρχει νόηµα στην ίδια 
την πράξη, στην ίδια την βλέψη που λέει: “...εµείς θα 
πούµε την τελευταία λέξη”.

 ΝΑΥΠΛΙΟ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2008,
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ 
ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Ίσως το σηµαντικότερο γεγονός 
στην πόλη από την εξέγερση 

κατά του Όθωνα

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α Κ Η  Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο ΥΛ Ι Α  Ν ΑΥ Π Λ Ι Ο Υ

Ο ΑΝΤΙΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ ΩΣ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
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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_vavilonia@yahoo.gr

Äéáäßêôõï: http://zvavilonia.blogspot.com

      Γάζα 2009
Νόαμ Τσόμσκι

Το Σάββατο 27 Δεκεµβρίου εξαπολύθηκε η πιο πρόσφατη 
αµερικανο-ισραηλινή επίθεση εναντίον αβοήθητων Παλαιστινίων. 
Η επίθεση σχεδιάστηκε σχολαστικά τους τελευταίους 6 µήνες, 
σύµφωνα µε τον ισραηλινό Τύπο. Ο σχεδιασµός περιελάµβανε 
δύο σκέλη: το στρατιωτικό και την προπαγάνδα. Βασίστηκε στα 
διδάγµατα της ισραηλινής εισβολής το 2006 στο Λίβανο, που 
είχε θεωρηθεί κακοσχεδιασµένη και κακοδιαφηµισµένη. Γι’ αυτό 
µπορούµε να είµαστε σχεδόν σίγουροι ότι τα περισσότερα απ’ όσα 
έγιναν και ειπώθηκαν ήταν προσχεδιασµένα και ηθεληµένα.

Αυτό σίγουρα αφορά και το συγχρονισµό της βίαιης επίθεσης: 
λίγο πριν το µεσηµέρι, όταν τα παιδιά γυρνούσαν από το 
σχολείο και πλήθη κόσµου περπατούσαν στους δρόµους της 
πυκνοκατοικηµένης Γάζας. Χρειάστηκαν µόνο λίγα λεπτά για να 
σκοτωθούν πάνω από 225 άνθρωποι και να τραυµατιστούν 700, 
ένα ελπιδοφόρο ξεκίνηµα για τη επακόλουθη µαζική σφαγή 
αβοήθητων πολιτών παγιδευµένων σ’ ένα µικρό κλουβί χωρίς 
καµία διέξοδο.
 
Σύµφωνα µε την αντίληψη του ανταποκριτή των Τάιµς της Ν. 
Υόρκης, Έθαν Μπρόνερ, στο άρθρο του «Αναλύοντας τα οφέλη 
από τον Πόλεµο στη Γάζα», αυτό το επίτευγµα ήταν ένα από τα 
πιο σηµαντικά οφέλη. Το Ισραήλ υπολόγισε ότι θα ήταν θετικό να 
παρουσιαστεί «λυσσασµένο», προκαλώντας τεράστιο τρόµο· ένα 
δόγµα που ανάγεται πίσω στη δεκαετία του ’50. «Οι Παλαιστίνιοι 
στη Γάζα πήραν το µήνυµα από την πρώτη µέρα», έγραψε ο 
Μπρόνερ, «όταν τα ισραηλινά µαχητικά χτύπησαν πολλούς στόχους 
ταυτόχρονα το πρωινό του Σαββάτου. Περίπου 200 σκοτώθηκαν 
αµέσως, σοκάροντας τη Χαµάς και ολόκληρη τη Γάζα». Η τακτική 
του «λυσσασµένου» φαίνεται να έχει επιτυχία, κατέληξε ο Μπρόνερ· 
υπάρχουν «κάποιες ενδείξεις ότι οι άνθρωποι της Γάζας βίωσαν 
τόσο πόνο απ’ αυτόν τον πόλεµο, ώστε να αναγκαστούν να 
χαλιναγωγήσουν τη Χαµάς», την εκλεγµένη κυβέρνηση. Αυτό είναι 
ένα άλλο αρχαίο δόγµα του κρατικού τρόµου. Όλως τυχαίως, δεν 
αναφέρω την αντίληψη των Τάιµς ««Αναλύοντας τα οφέλη από τον 
Πόλεµο στην Τσετσενία», παρότι τα οφέλη ήταν σπουδαία.
 
Ο σχολαστικός σχεδιασµός περιελάµβανε προφανώς και τον 
προσεκτικό συγχρονισµό του τερµατισµού της φρικτής επίθεσης 

ακριβώς πριν τη στέψη του Οµπάµα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
η (αποµακρυσµένη) πιθανότητα να αναγκαστεί ο Οµπάµα να πει 
κάποια λόγια επικριτικά γι’ αυτά τα απάνθρωπα εγκλήµατα που 
υποστηρίχτηκαν από τις ΗΠΑ.
 
Δύο βδοµάδες µετά την επίθεση του Σαββάτου, µε τη Γάζα να 
έχει µετατραπεί σε ερείπια και ο φόρος θανάτου να έχει φτάσει 
τους 1000, η υπηρεσία του ΟΗΕ-UNRWA, στην οποία βασίζονταν 
οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας για επιβίωση, ανακοίνωσε 
ότι ο ισραηλινός στρατός δεν επέτρεψε την είσοδο πλοίων µε 
ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, επικαλούµενος ότι οι δίοδοι 
ήταν κλειστοί λόγω Σαββάτου. Για να τιµήσουν την ιερή µέρα, 
οι Παλαιστίνιοι, στα όρια της επιβίωσης, έπρεπε να στερηθούν 
φαγητό και φάρµακα, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι επιτρεπόταν 
να σφαγιαστούν από τα αµερικανικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, 
δύο βδοµάδες πριν.
 
Η άτεγκτη τήρηση του Σαββάτου, µ’ αυτόν το διπλό τρόπο, 
προσέλκυσε ελάχιστη έως µηδαµινή προσοχή. Είναι λογικό. Στα 
χρονικά της αµερικανο-ισραηλινής εγκληµατικότητας, αυτή η 
απανθρωπιά και ο κυνισµός µε το ζόρι αξίζουν µία υποσηµείωση. 
Είναι πολύ κοινές…
 
Όλα αυτά είναι κανονικά, και σχολιάζονται σχεδόν ανοικτά από 
υψηλόβαθµους ισραηλινούς αξιωµατούχους. Τριάντα χρόνια πριν, 
ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Μορντεκάι Γκουρ σηµείωσε ότι 
από το 1948 «πολεµάµε εναντίον ενός λαού που ζει στα χωριά και τις 
πόλεις». Σύµφωνα µε την επισήµανση του Ζέεβ Σιφ, σηµαντικότερου 
στρατιωτικού αναλυτή του Ισραήλ, «ο ισραηλινός Στρατός χτυπούσε 
πάντα αστικούς πληθυσµούς, εκούσια και συνειδητά… ο Στρατός 
δεν ξεχώρισε ποτέ αστικούς (από στρατιωτικούς) στόχους… (αλλά) 
επί τούτου χτύπησε αστικούς στόχους». Οι λόγοι εξηγούνται από 
το διακεκριµένο πολιτικό Άµπα Έµπαν: «υπήρχε πάντα µία λογική 
προσδοκία, τελικά επιβεβαιωµένη, ότι ο χτυπηµένος πληθυσµός θα 
ασκήσει πιέσεις για την παύση των εχθροπραξιών». Το αποτέλεσµα, 
όπως ήξερε πολύ καλά ο Έµπαν, θα ήταν να επιτραπεί στο Ισραήλ 
να επιβάλλει, ανενόχλητα, τα σχέδιά του για παράνοµη επέκταση 
και σκληρή καταπίεση. Ο Έµπαν κατέκρινε µία ανασκόπηση που 
έκανε ο πρωθυπουργός Μπεγκίν για τις επιθέσεις της εργατικής 
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Ρ: Τελικά, µιλάς συχνότερα σε ανθρώπους που 

είναι ήδη αφυπνισµένοι; Ή βρίσκεσαι αντιµέ-

τωπος πολλές φορές µε ανθρώπους που σε 

αµφισβητούν και σε κρίνουν;

Ζ: Ορισµένοι από τους ανθρώπους που απευθύ-

νοµαι είναι ήδη αφυπνισµένοι. Και µ’ αυτούς έχω 

διαφορετική αποστολή απ’ ότι µε τους ανυποψία-

στους. Γιατί δεν µπορείς να απευθύνεσαι σε όλους 

µε τον ίδιο τρόπο. Χρειάζεται να προσαρµόζεις τα 

λόγια σου ανάλογα µε το ακροατήριο που έχεις 

απέναντί σου  και µε τον τόπο που βρίσκεσαι. 

Αν οι άνθρωποι απέναντί σου είναι µε το µέρος 

σου, έχεις ακόµη δουλειά να κάνεις...Διότι και οι 

αφυπνισµένοι χρειάζονται πληροφόρηση – έχουν 

ανάγκη από πολεµοφόδια, για να αντιµετωπίζουν 

τα επιχειρήµατα των ανθρώπων µε τους οποίους 

έρχονται σε αντιπαράθεση...Και υπάρχει και κάτι 

άλλο που πρέπει να κάνεις µε τους ανθρώπους 

που θεωρούνται ήδη αφυπνισµένοι...Ακόµα και 

αν γνωρίζουν αρκετά πράγµατα, είναι πιθανόν να 

µην µετουσιώνουν την επίγνωσή τους σε πράξεις. 

Για να το πω αλλιώς, η αναλογία των ακτιβιστών 

είναι µικρή σε σχέση µε το ποσοστό των ανθρώπων 

που γνωρίζουν ότι κάτι πρέπει να γίνει, αλλά προς 

το παρόν δεν κάνουν τίποτα.

Όσον αφορά τους ανυποψίαστους ανθρώπους, 

που δεν έχουν επίγνωση της σηµερινής κοινω-

νικής κατάστασης, µιλάω σ’ αυτούς πολύ συχνά· 

σε ακροατήρια που δεν ξέρουν ούτε ποιος είµαι 

ούτε τις ιδέες µου. Ένα παράδειγµα είναι οι οµι-

λίες µου σε λύκεια, που είναι πολύ συχνές. Εκεί 

ίσως υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος δάσκαλος 

ή και διευθυντής που µε καλεί να µιλήσω, αλλά 

οι µαθητές, εκτός από ελάχιστους, δεν ξέρουν 

τίποτε για µένα. Μερικές φορές διδάσκονται το 

βιβλίο µου στην τάξη. Η Ιστορία του Λαού των 

Η.Π.Α (εκδόσεις Αιώρα 2008, στµ) διδάσκεται σε 

αρκετά σχολεία. Αλλά συνήθως δεν συµβαίνει 

αυτό. Θυµάµαι κατά τη διάρκεια του πολέµου 

στον Κόλπο, 1991, που µιλούσα σε κάποια λύκεια, 

όπου το 90% των παιδιών – όπως µε πληροφό-

ρησαν οι αρχηγοί των τάξεων – υποστήριζαν τον 

πόλεµο. Σ’ εκείνη την περίπτωση είχα κάτι πάρα 

πολύ σηµαντικό να κάνω. Όπως και σε όλες τις 

περιπτώσεις ανυποψίαστων ανθρώπων, έπρεπε 

να αποκαλύψω την παραπληροφόρηση που είχαν 

δεχθεί,  να τους δώσω πληροφορίες τις οποίες 

δεν τους έδιναν, και µε αυτόν τον τρόπο να τους 

δείξω ότι πάντα υπάρχουν πράγµατα που δεν 

τους τα λένε, ότι θα πρέπει να ψάξουν οι ίδιοι 

για να βρουν την αλήθεια. Ότι το πιο σηµαντικό 

πράγµα που πρέπει να κάνει ένας σκεπτόµενος 

άνθρωπος δεν είναι να αναρωτιέται εάν του 

είπαν ψέµατα – µε την χονδροειδή έννοια της 

ψεύτικης πληροφορίας – αλλά να διερευνά κατά 

πόσο τού αποκρύπτονται δεδοµένα – γεγονός 

που τελικά ισοδυναµεί µε το ψέµα.

Ρ: Και φυσικά αυτές οι καταστάσεις που έτυχαν 

σε σένα δεν είναι µεµονωµένα περιστατικά· εµείς 

ως φοιτητές ακτιβιστές τις συναντάµε διαρκώς. 

Ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε συχνά, και 

πιθανώς το έχεις βιώσει και συ, είναι ότι υπάρ-

χουν άνθρωποι που απλώς δεν επιθυµούν να 

ακούσουν, που είναι έτοιµοι να διαφωνήσουν 

για ένα θέµα, ακόµη και όταν γνωρίζουν ελά-

χιστα γι’ αυτό.

 

Ζ: Λοιπόν, µερικές φορές είναι ζήτηµα αντιµε-

τώπισης της περιορισµένης πληροφόρησης των 

ανθρώπων αυτών ή  και της παντελούς έλλειψής 

της, ακόµη και αν η προσπάθεια αυτή δεν έχει 

άµεσα αποτελέσµατα...Και συνήθως οι άνθρωποι 

δεν πείθονται αµέσως, αλλά µόνο αφού επεξερ-

γαστούν τις νέες πληροφορίες. Παρ’ όλα αυτά, 

όµως, πρέπει να τους παρέχουµε κάποια δεδο-

µένα που δεν γνωρίζουν, έτσι ώστε τουλάχιστο 

να προβληµατιστούν, αποδεχόµενοι το γεγονός 

ότι δεν θα καταφέρουµε να αλλάξουµε άµεσα 

τις θεµελιώδεις πεποιθήσεις τους. 

Θυµάµαι κάποτε που δίδασκα σε µία τάξη στο 

πανεπιστήµιο της Βοστόνης και αναφέρθηκα 

στα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο 

Ισραήλ. Έβαλα τους φοιτητές να διαβάσουν την 

επίσηµη ιστορία του κράτους του Ισραήλ και να 

µελετήσουν και ένα βιβλίο του Νόαµ Τσόµσκι, 

Το µοιραίο Τρίγωνο (Εκδόσεις Λιβάνη 2002, στµ). 

Αρκετοί από τους φοιτητές µου ήταν Εβραίοι 

και πολλοί προέρχονταν, θα µπορούσες να πεις, 

από σκληροπυρηνικές, σιωνιστικές οικογένειες. 

Το βιβλίο του Τσόµσκι τους προκάλεσε σοκ. Δεν 

µπορούσαν να αποδεχτούν αυτά που διάβασαν. 

Και δεν τα πίστεψαν – έλεγαν ότι είναι αδύνατον 

να είναι έτσι τα πράγµατα. Όµως, τελικά, ενώ 

υπήρχαν κάποιοι που αντιστάθηκαν µέχρι το τέ-

λος και που απλώς δεν µπορούσαν να χωνέψουν 

τις νέες πληροφορίες, άλλοι ταρακουνήθηκαν 

και σίγουρα τις επεξεργάστηκαν.

Τελικά είναι ζήτηµα αντιπληροφόρησης, η οποία 

κλονίζει τις µάλλον παγιωµένες αντιλήψεις των 

ανυποψίαστων ανθρώπων για τον κόσµο. Και 

είναι ζήτηµα αµφισβήτησης των βασικών αρχών 

της σκέψης τους – εννοώντας µε τον όρο βασικές 

αρχές, κάτι απλό όπως είναι η πεποίθηση ότι η 

κυβέρνηση πράττει πάντα το σωστό ή ότι είναι 

καλόπιστη, ότι έχει πάντα καλό σκοπό. Ακόµα και 

όταν η κυβέρνηση κάνει κάτι λάθος, είναι γιατί 

έχει καλό σκοπό. Με αυτήν την έννοια, πρέπει να 

αντιµετωπίσουµε αυτόν τον τρόπο σκέψης και 

να δείξουµε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καλό σκοπό, 

ότι έχει συγκεκριµένα κίνητρα και συµφέροντα, που 

δεν συµπίπτουν µε τα συµφέροντα του πληθυσµού 

αυτής της χώρας και σίγουρα όχι µε τα συµφέροντα 

των άλλων λαών. Η βασική αρχή του πατριωτισµού 

είναι να υποστηρίζεις τη χώρα σου σε οτιδήποτε 

κάνει. Αυτή η αρχή πρέπει να αµφισβητηθεί. 

Όπως επίσης χρειάζεται να αντιµετωπιστεί η 

πεποίθηση του κόσµου ότι εάν διαβάσουν τους 

Τάιµς της Ν. Υόρκης, το  περιοδικό Τάιµ ή το 

Νιουσγουήκ, και ακούσουν τις ειδήσεις των 8, 

έχουν ενηµερωθεί από τις σηµαντικότερες πηγές 

πληροφόρησης.

Καθώς και η άποψη του κόσµου ότι εάν έχει 

κάνει µεταπτυχιακές σπουδές, διαθέτει υψηλό 

επίπεδο µόρφωσης. Και ότι η µόρφωση του 

ανθρώπου µετριέται µε τα µεταπτυχιακά, και ότι 

όσο ψηλότερο είναι το επίπεδο πανεπιστηµιακής 

µόρφωσης τόσο ψηλότερο είναι το επίπεδο δια-

νοητικής καλλιέργειας. Κάποιοι ακόµη πιστεύουν 

ότι αν αποφοιτήσεις από το Χάρβαρντ, τότε 

έχεις κατακτήσεις την απόλυτη αλήθεια, έχεις 

πλησιάσει περισσότερο στο θεό.

Μετάφραση: Δηµήτρης Κωνσταντίνου

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣ
Απόσπασµα από τη συνέντευξη του ΧΑΟΥΑΡΝΤ ΖΙΝ στο περιοδικό Perspective

η αναλογία των ακτιβιστών είναι 
µικρή σε σχέση µε το ποσοστό των 
ανθρώπων που γνωρίζουν ότι κάτι 
πρέπει να γίνει, αλλά προς το παρόν 
δεν κάνουν τίποτα.

…να δείξουµε ότι η κυβέρνηση δεν 
έχει καλό σκοπό, ότι έχει συγκεκρι-
µένα κίνητρα και συµφέροντα, που 
δεν συµπίπτουν µε τα συµφέροντα 
του πληθυσµού αυτής της χώρας 
και σίγουρα όχι µε τα συµφέροντα 
των άλλων λαών.

…συνήθως οι άνθρωποι δεν πείθο-
νται αµέσως, αλλά µόνο αφού επε-
ξεργαστούν τις νέες πληροφορίες. 

κυβέρνησης εναντίον πολιτών, στην οποία 
ο Μπεγκίν παρουσίασε την εικόνα «ενός 
Ισραήλ που µεταχειρίζεται αχαλίνωτα 
κάθε δυνατό µέσο θανάτου και πόνου 
εναντίον άµαχου πληθυσµού, θυµίζοντας 
καθεστώτα τα οποία ούτε ο κ. Μπεγκίν 
ούτε εγώ θα τολµούσα να προφέρω το 
όνοµά τους». Ο Έµπαν δεν αντέκρουσε 
τα στοιχεία που παρέθεσε ο Μπεγκίν, 
αλλά τον κατέκρινε που τα ανέφερε 
δηµοσίως. Ούτε νοιάστηκε ο Έµπαν ή 
οι θαυµαστές του ότι η υποστήριξη του 
µαζικού κρατικού τρόµου θυµίζει επίσης 
καθεστώτα τα οποία δεν θα τολµούσε να 
προφέρει το όνοµά τους.
 
Η δικαιολόγηση του κρατικού τρόµου 
από τον Έµπαν θεωρείται πειστική από 
σεβαστές αρχές. Όταν εξαπολύθηκε η 
τωρινή αµερικανο-ισραηλινή επίθεση, ο 
αρθρογράφος των Τάιµς Τόµας Φρίντµαν 
εξήγησε ότι η τακτική του Ισραήλ βασίζεται 
στη λογική αρχή «της προσπάθειας 
‘εκπαίδευσης’ της Χαµάς, επιβάλλοντας 
υψηλό φόρο θανάτου στους αγωνιστές 
της, και βαρύ πόνο στον πληθυσµό της 
Γάζας». Αυτό έχει νόηµα σε πραγµατιστικό 
επίπεδο, όπως είχε στο Λίβανο, όπου «το 
µόνο µακροπρόθεσµο µέσο αποτροπής 
ήταν η επιβολή ικανού πόνου στους πολίτες 
– στις οικογένειες και τους εργοδότες των 
αγωνιστών – ώστε να χαλιναγωγήσουν 
τη Χεζµπολάχ στο µέλλον». Με την ίδια 
λογική, η προσπάθεια του Μπιν Λάντεν 
να «εκπαιδεύσει» τους Αµερικανούς στις 
11/9 ήταν αξιέπαινη, όπως και οι επιθέσεις 
των Ναζί στο χωριό Λίντις της Τσεχίας και 
στο Οραντούρ της Γαλλίας, η καταστροφή 
του Γκρόζνι από τον Πούτιν, καθώς και 
άλλες αξιοσηµείωτες προσπάθειες 
«εκπαίδευσης».
 
Όπως και άλλοι που γνωρίζουν την 
περιοχή, ο ειδικός της Μέσης Ανατολής 
Φάουαζ Γκέργκες παρατηρεί ότι «αυτό που 
δεν εκτιµούν οι ισραηλινοί αξιωµατούχοι 
και οι αµερικανοί σύµµαχοί τους είναι 
ότι η Χαµάς δεν είναι µόνο µία ένοπλη 
οργάνωση αλλά ένα κοινωνικό κίνηµα µε 
πλατιά λαϊκή βάση, βαθιά ενσωµατωµένο 
στην κοινωνία». Γι’ αυτό όταν εφαρµόζουν 
τα σχέδια καταστροφής της «κοινωνικής 
πτέρυγας» της Χαµάς, στοχεύουν στην 
κοινωνία της Παλαιστίνης.

Ο Γκέργκες ίσως είναι πολύ ευγενικός. Είναι 
πολύ απίθανο οι ισραηλινοί και αµερικανοί 
αξιωµατούχοι – ή τα ΜΜΕ και άλλοι 
ανταποκριτές – να µην εκτιµούν σωστά 
αυτά τα δεδοµένα. Αντίθετα, υιοθετούν 
ανεπιφύλακτα την παραδοσιακή αντίληψη 
αυτών που µονοπωλούν τα µέσα της 
βίας: η πάνοπλη γροθιά µας µπορεί να 
ισοπεδώσει κάθε αντίσταση, και αν η 
λυσσασµένη µας επίθεση προκαλέσει 
πάµπολλους θανάτους αµάχων, αυτό 
είναι για καλό: ίσως οι υπόλοιποι πάρουν 
το µάθηµά τους.

Μετάφραση: Ελένη Βασάλος
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Σε µία πορεία άνω των 10.000 ετών, η πλούσια 
βιοποικιλότητα της περιοχής Άνδεων-Αµαζονίου 
δηµιούργησε έναν πολιτισµό που βασίστηκε στη 
µητέρα φύση (Pachamama). Αυτή η κουλτούρα 
χαρακτηρίζεται από βαθιά γνώση της φύσης και 
είναι γεωργικά πολύ αναπτυγµένη. Η δική µας 
είναι µία από τις επτά ζώνες του κόσµου που 
πρωτογνώρισαν την καλλιέργεια της γης. Εδώ 
αναπτύχθηκε µία από τις µεγαλύτερες ποικιλίες 
καλλιεργούµενων ειδών. Αυτό συνδέθηκε µε µία 
κοσµοθεωρία διαφορετική από τη Δυτική, που 
βλέπει τον δηµιουργό ως ανώτερο, άυλο πνεύµα 
που κατασκεύασε τον άνθρωπο καθ’ εικόνα και 
καθ’ οµοίωση, και έφτιαξε τη φύση για να τον 
υπηρετεί. Πρέπει να ζήσουµε στην αγκαλιά της 
σε αρµονία µαζί της. Κάθε λόφος ή βουνό, κάθε 
ποτάµι, κάθε είδος φυτού ή ζώου έχει ψυχή.
Ο ιθαγενής, κολεκτιβιστικός τρόπος σκέψης είναι 
τόσο δυνατός που άντεξε επί 500 χρόνια την 
εισβολή και τη δικτατορία του ατοµικισµού. 

Στις γλώσσες Κουετσούα και Αϊµάρα, το όνοµα 
για την κοινότητα των χωρικών είναι άιλου. Οι 
συνεκτικοί δεσµοί της κοινότητας βρίσκονται 
στην εργασία (άινι, µίνκα, φάενα)1  και σε όλες 
τις άλλες πλευρές της ζωής. Η κοινότητα δεν πε-
ριορίζεται µόνο στους ανθρώπους. Συνεπάγεται 
µία στενή κοινοτική σχέση µε τα καλλιεργούµενα 
είδη, τα φαρµακευτικά είδη, µε τα ζώα και τα 
φυτά που φανερώνουν στους καλλιεργητές τις 
µεταβολές του καιρού και των εποχών, και ακόµη 
ευρύτερα µε όλα τα ζώα και τα κηπευτικά είδη, 
µε τη βροχή και τη γη.

Η ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, 
που σε άλλους τόπους οδήγησε στη δουλεία και 
το φεουδαλισµό, στην Άµπια Γιάλα (Αµερική) 
οδήγησε σε νέες µορφές κολεκτιβισµού. Στη 
ζώνη των Άνδεων δηµιούργησε µία ενότητα, την 
Ταουαντισούγιο, που εκτεινόταν στην περιοχή 
έξι σηµερινών κρατών. (Αυτή αποκαλέστηκε 
«αυτοκρατορία» από τους εισβολείς, εξαιτίας της 
ίδιας άγνοιας που τους έκανε να αποκαλέσουν 
το λάµα «µεγάλο πρόβατο».)

Είναι αλήθεια ότι οι νέες µορφές κολεκτιβισµού 
δηµιούργησαν σε κάποιες περιπτώσεις προνοµι-
ούχες κάστες και κατακτητικούς πολέµους. Αλλά 
σε κανένα µέρος της ηπείρου, η παραγωγή δεν 
βασίστηκε στη δουλεία ή στη δουλοπαροικία. 
Για πάνω από 10.000 χρόνια ο πολιτισµός µας 
καλλιέργησε 182 είδη διαφορετικών φυτών, µε 
3.500 περίπου είδη πατάτας.

    Οι λαοί µας γνωρίζουν 4.500 φαρµα-
κευτικά φυτά.

    Η σχεδιασµένη γεωργία µας βασίστηκε 
σε σύστηµα µε υδροκρίτες και λεκάνες 
συλλογής υδάτων.

   Κατασκεύασαν µεγάλα υδραγωγεία, 
προσέχοντας τη διάβρωση της γης.

    Εφάρµοσαν την καλλιέργεια σε βαθµί-
δες στις πλαγιές και «γουάρου-γουάρου2»  
στα υψίπεδα.

    Διαφορετικές τεχνικές χρησιµοποι-
ούνταν από ζώνη σε ζώνη.

Σ’ ολόκληρη την περιοχή Ταουαντισούγιο, δη-
µιουργήθηκαν αποθηκευτικοί χώροι για να 
παρέχουν τρόφιµα στον πληθυσµό, οποτεδήποτε 
υποβαθµιζόταν η καλλιέργεια από κλιµατικούς 
παράγοντες.
Παρά την ύπαρξη προνοµιούχων καστών, η 
πείνα και η µιζέρια δεν υπήρχαν. Τα ορφανά, οι 
άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες και οι γηραιότεροι 
απολάµβαναν τις υπηρεσίες της κοινότητας.
Η ραχοκοκαλιά αυτής της κοινωνικής οργάνωσης, 
η αγροτική δοµή και οι αποθήκες τροφίµων, 
εξουδετερώθηκε κατά την εισβολή της Δύσης… 
Αναλογιζόµενοι την εισβολή των Ευρωπαίων 
στο σύνολό της, διαπιστώνουµε ότι η επιβολή 
της πείνας και της φτώχειας – η πολιτισµική τους 
επέµβαση – υπήρξε ακόµη πιο θανατηφόρα από 
τις σφαγές που πραγµατοποίησαν και από την 
αρρώστια της ευλογιάς που µας διέδωσαν.
Εξεγέρσεις

Από την αρχή, ο λαός µας αντιστάθηκε στους 
εισβολείς. Πολυάριθµες εξεγέρσεις πραγµατοποι-
ήθηκαν, αρχής γενοµένης από την επανάσταση 
του Τούπακ Αµάρου του 2ου. Αυτή διαδόθηκε 
µέχρι τη Βολιβία και κράτησε ακόµη και µετά το 
φρικτό βασανισµό και θάνατό του. Αργότερα η 
αποκαλούµενη «Επανάσταση για την Ανεξαρτη-
σία» έλαβε χώρα. Δεν επέφερε, όµως, σηµαντικές 
αλλαγές για τους ιθαγενείς ανθρώπους…

Οι σηµερινοί αγώνες των αυτόχθονων χωρικών 
πραγµατοποιούνται ενάντια στην καταστροφή 
της Μητέρας Γης· ενάντια στις λεηλασίες των 
γιγάντιων εταιριών, κυρίως εξόρυξης µετάλλων, 
αλλά και πετρελαίου-φυσικού αερίου. Παλιότερα 
οι περουβιανές κυβερνήσεις υπηρετούσαν τους 
φεουδάρχες· σήµερα υπηρετούν τις πολυεθνι-
κές. Δρουν εις βάρος του περουβιανού λαού 
και της φύσης.  

Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης είναι ακόµη 
ένας στόχος του αγώνα. Η ανεργία αυξάνεται συ-
νεχώς, και το επίπεδο ζωής πέφτει. Στην επαρχία 
αυτό συµβαίνει λόγω υπερβολικά χαµηλών τιµών 
για τα προϊόντα της γεωργίας. Αυτό συνδέεται 
µε τον αγώνα ενάντια στη Συνθήκη Ελεύθερου 
Εµπορίου µε τις ΗΠΑ, που θα εκµηδενίσει τη 
γεωργία µας προς όφελος των µεγάλων, επιχο-
ρηγούµενων, πολυεθνικών εταιριών…

 Το Νόηµα του Αγώνα µας

 Υπερασπιζόµαστε τον πολιτισµό µας σ’ όλες τις 
πλευρές του: την κοσµοθεωρία µας, την κοινωνι-
κή οργάνωση, τις τελετουργίες και τη γεωργική 
τεχνογνωσία µας, τη φαρµακευτική µας, τη 
µουσική, τη γλώσσα µας, και πολλά άλλα.

Δεν ισχυριζόµαστε ότι ο πολιτισµός µας είναι 
ανώτερος από τους άλλους.
Αγωνιζόµαστε ενάντια στην άποψη ότι είµαστε 
κατώτεροι.
Επιθυµούµε να µας σέβονται ως ίσους.
Η παιδεία µας διδάσκει την αρµονία, την ισότητα 
και την ποικιλία. Το Περού είναι µία υπερβολικά 
ποικιλόµορφη χώρα, γεωγραφικά και δηµογρα-
φικά. Διαθέτουµε το 82% από τις 103 παγκόσµιες 
ζώνες φυσικής ζωής. Οι κάτοικοι µιλούν 45 
διαφορετικές γλώσσες. Η µεγάλη γιορτή του 
Θεού Ήλιου των Ίνκας δεν ήταν αποκλειστική. 
Ενσωµάτωνε διαφορετικούς ανθρώπους µε 
διαφορετικούς θεούς. Η αντίληψη του «ενός 
Θεού» δεν υπήρχε. Πιστεύουµε στην ισότητα 
των διαφορετικών· είµαστε ενάντια στην οµο-
γενοποίηση.

Από τη µία µεριά, σεβόµαστε τις διαφορετικές 
ατοµικότητες και ιδιοµορφίες. Από την άλλη, 
αντιµαχόµαστε τον  ατοµικισµό. Η δική µας είναι 
κουλτούρα της αλληλεγγύης.
Δεν αποσκοπούµε να επιστρέψουµε στο παρελ-
θόν. Γνωρίζουµε ότι πρέπει να προσφέρουµε ότι 
καλύτερο µπορούµε στην πρόοδο του ανθρώ-
πινου πολιτισµού.
Αυτό δεν έρχεται σ’ αντίθεση µε την πρόθεση να 
επιστρέψουµε στις δικές µας ρίζες. Το παρελθόν 
µας θα είναι ζωντανό στο µέλλον µας.

Αγαπάµε και νοιαζόµαστε τη Μητέρα Φύση 
(Πατσαµάµα). Λαχταράµε να βασίσουµε και πάλι 
την οικονοµία µας στην πλούσια βιοποικιλότητά 
µας, µέσω της γεωργίας και της φυσικής φαρµα-
κευτικής, µαζί µε όποιες αβλαβείς σύγχρονες 
τεχνικές.  

Δεν θέλουµε το κοινωνικό µας σύστηµα να 
βασίζεται στο βαθύ, αντικοινωνικό ατοµικισµό, 
που µας έφεραν οι εισβολείς. Σκοπεύουµε να 
επανορθώσουµε και να ενισχύσουµε σ’ όλα τα 
επίπεδα τη ζωντανή, κολεκτιβιστική αλληλεγγύη 
και αδελφικότητα της άιλου, χρησιµοποιώντας, 
ταυτόχρονα, όποια πανανθρώπινη γνώση δεν 
µας κάνει κακό.
Ονειρευόµαστε ότι τα τελευταία 500 χρόνια, 
µε τα καταστροφικά πλήγµατα που δεχθήκαµε, 
είναι απλώς ένας παροδικός εφιάλτης σε σχέση 
µε τα 10.000 χρόνια στα οποία χτίζεται ο πολι-
τισµός µας.

Ο Hugo Blanco ήταν ηγέτης της εξέγερ-

σης των Quechua χωρικών στην περιοχή 

Κούσκο του Περού στις αρχές της δεκαε-

τίας του ’60. Τον συνέλαβε ο στρατός και 

καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση. 

Στη φυλακή έγραψε το σπουδαίο του έργο 

«Land or Death: The Peasant Struggle in 

Peru». Με τον αγώνα του κέρδισε την 

υποστήριξη σπουδαίων ανθρώπων όπως 

ο Σαρτρ, η Σιµόν ντε Μπωβουάρ, ο Μπέρ-

ναρντ Ράσελ και ο Τσε Γκεβάρα.

Μετάφραση:  Πάνος  Δηµητριάδης

1 Οι όροι αυτοί, µιας κολεκτιβιστικής γλώσσας, δεν 
µεταφράζονται στη γλώσσα των ατοµικιστών. Άινι 
σηµαίνει την αµοιβαία προσφορά εργασίας, ως 
συλλογική δραστηριότητα προς όφελος ενός ατόµου. 
Φάενα είναι η συλλογική εργασία για το συλλογικό 
όφελος. Μίνκα είναι η πιεστική, πληθωρική και θερµή 
έκκληση για βοήθεια κάθε είδους.
  2Γουάρου-γουάρου είναι η τεχνική των εναλασσό-
µενων ζωνών ανυψωµένου εδάφους και χαντακιών. 
Η καλλιέργεια γίνεται στις ανυψωµένες ζώνες. Έτσι 
αποφεύγονται οι πληµµύρες και αντιµετωπίζονται 
οι ανοµβρίες.

Ο Ιθαγενής Πολιτισµός Άνδεων-Αµαζονίου
Απόσπασµα από κείµενο του Ούγκο Μπλάνκο

Ο ιθαγενής, κολεκτιβιστικός 
τρόπος σκέψης είναι τόσο δυ-
νατός που άντεξε επί 500 χρό-
νια την εισβολή και τη 
δικτατορία του ατοµικισµού.

Δεν θέλουµε το κοινωνικό µας 
σύστηµα να βασίζεται στο 
βαθύ, αντικοινωνικό ατοµικι-
σµό, που µας έφεραν οι εισβο-
λείς. Σκοπεύουµε να επανορ-
θώσουµε και να ενισχύσουµε 
σ’ όλα τα επίπεδα τη ζωντανή, 
κολεκτιβιστική αλληλεγγύη 
και αδελφικότητα της άιλου, 
χρησιµοποιώντας, ταυτόχρονα, 
όποια πανανθρώπινη γνώση 
δεν µας κάνει κακό.

Αγωνιζόµαστε ενάντια στην 
άποψη ότι είµαστε κατώτεροι.



Ö Å Â Ñ Ï Õ Á Ñ É Ï Ó   2 0 0 9 164

Δυστυχώς, η συντηρητικότητα είναι βαθιά ριζω-

µένη στις ψυχές των ανθρώπων. Πέρα από µια 

έµφυτη ανάγκη για σιγουριά και ασφάλεια, το 

µεγαλύτερο ποσοστό της καλλιεργείται ως µαθη-

µένη συµπεριφορά από ένα ολόκληρο σύστηµα, 

που διαιωνίζεται εις βάρος των πολλών. Κι όταν 

κάποιοι τολµούν να διανοηθούν το διαφορετικό, 

µια κοινωνία βασισµένη σε τελείως διαφορετικές 

αρχές (ή µια κοινωνία που θα κάνει πράξη αυτά 

που µέχρι τώρα διακηρύσσονται υποκριτικά και 

µένουν κενά λόγια), η αντίδραση της συντηρη-

τικής ψυχής είναι απόλυτα προβλέψιµη. Η δική 

της ανεπάρκεια γεννά σκοτεινή ζηλοφθονία για 

κείνους που οραµατίζονται µια διαφορετική 

κοινωνία και αγωνίζονται να την κατακτήσουν. Η 

µαθηµένη δειλία χρωµατίζει όλη τη συµπεριφορά 

της. Σκύβει το κεφάλι και εξοργίζεται µε κείνους 

που δεν κάνουν το ίδιο.

Στο επίπεδο των επιχειρηµάτων, όµως, όσοι 

εναντιώνονται στο καινούργιο είναι φτωχοί 

και καταφεύγουν µόνιµα στον κυνισµό· στην 

ανιστόρητη υπόθεση ότι τα πράγµατα δεν αλ-

λάζουν· ήταν, είναι και θα είναι πάντα έτσι. Σαν 

αντίλαλος ακούγεται η στερεότυπη απάντηση 

σε κάθε ριζοσπαστική πρόταση: «… αυτά είναι 

θεωρίες, δεν γίνονται στην πράξη». Μ’ αυτό τον 

τρόπο θάβονται οι τύψεις για την αναισθησία 

απέναντι στις καθηµερινές τραγωδίες µιας κοινω-

νίας, έτσι δικαιολογείται η απραξία και η λούφα 

στην ασφάλεια µιας ετοιµοπαράδοτης αλλά τόσο 

προβληµατικής πραγµατικότητας. 

Αν, όµως, «ό,τι υπάρχει, είναι κι εφικτό», όπως 

διακήρυττε ο κουάκερος οικονοµολόγος Κ. 

Μπόουλντινγκ, τότε αξίζει να διδαχθούµε από 

την ιστορία του ανθρώπινου είδους. Πάµπολλοι 

ανθρωπολόγοι αναδεικνύουν κοινωνίες που µας 

δείχνουν ότι µια ριζοσπαστικά διαφορετική ζωή 

σε ορισµένους τοµείς υπήρξε στο παρελθόν και 

ότι αυτό που ζούµε σήµερα δεν είναι αιώνιο αλλά 

µόνο µια εφήµερη ανθρώπινη κατασκευή. 

Ορισµένα βασικά συστατικά αυτού που αποκα-

λούµε αναρχική ουτοπία ήταν βιωµένη πραγµα-

τικότητα για αναρίθµητες κοινωνίες επί χιλιάδες 

έτη, προτού κυριαρχήσει µε φωτιά και τσεκούρι 

ο «πολιτισµός» της Δύσης. Η ηλικία του homo 

sapiens αγγίζει τα 200.0002 χρόνια , ενώ µόλις 

πριν από 15.000 χρόνια αναδύθηκε η γεωργία και 

η κτηνοτροφία, που κατέληξαν στον καπιταλισµό 

τα τελευταία 300 χρόνια. Βεβαίως, ελάχιστες 

αρχαϊκές κοινωνίες επιβιώνουν σήµερα εξαιτίας 

της µαζικής τους εξόντωσης, αλλά άφησαν πίσω 

τους πληθώρα στοιχείων και το γεγονός της 

µακροβιότητάς τους σηµαίνει πολλά. 

Αρκεί να απεγκλωβιστούµε από την ελληνο-

κεντρικότητα της Δυτικής παράδοσης, για να 

µπορέσουµε να δούµε τον πλούτο που έχουν 

να µας διδάξουν αµέτρητες άλλες, λογοκριµένες 

κοινωνικές οργανώσεις. Οι Εβραίοι ως περιούσι-

ος λαός, η άρια φυλή του Χίτλερ και η απόλυτη 

µοναδικότητα της αρχαιοελληνικής δηµοκρατίας 

είναι το ίδιο σοβινιστικό παραµύθι. Κι αν ο Κ. 

Καστοριάδης θεωρούσε καταχρηστικό τον όρο 

«δηµοκρατία» για τα συµβούλια των Ιροκέζων, 

λόγω µη αυτοθέσµισης, ανθρωπολόγοι σαν τον 

Γκρέµπερ3  µας θυµίζουν ότι η οργάνωση των 

Ιροκέζων ήταν βασισµένη σε συνθήκη, κοινή 

συµφωνία, υποκείµενη σε συνεχή επαναδιαπραγ-

µάτευση. Παρόµοια, ο ανθρωπολόγος Κλαστρ4  

διαπιστώνει για τους Ινδιάνους της Αµερικής 

ότι βλέπουν την ύπαρξη εξουσίας ως την ίδια 

την επανεµφάνιση της φύσης, ως απειλή για 

τον πολιτισµό τους. Δεν αγνοούν την έννοια της 

εξουσίας, αλλά αυτοθεσµίζονται,  έτσι ώστε να 

µην της επιτρέψουν να εµφανισθεί. 

Από την άλλη, σε συµφωνία µε τον Καστοριάδη, 

ο Μ. Μπούκτσιν υποβαθµίζει τη δηµοκρατικό-

τητα των µη Δυτικών κοινωνιών τονίζοντας ότι 

βασίζονται στη συγγένεια, παραβλέποντας έτσι 

αντίθετα παραδείγµατα πολλών κοινοτήτων όπως 

στη Μαγαδασκάρη ή στο Μπαλί, και αρνούµενος 

να δει τη δηµοκρατική πραγµατικότητα αυτών 

των κοινωνιών, πολύ πιο ουσιαστική από τις 

αντίστοιχες Δυτικές, ανεξάρτητα από την ύπαρξη 

ή µη του θεσµού της συγγένειας. Οι περισσότεροι 

ακαδηµαϊκοί, όµως, εστιάζουν στο γεγονός ότι η 

τεράστια πλειοψηφία των αρχαϊκών κοινωνιών 

δεν µεταχειρίζεται τη διαδικασία της ψήφου5.    

Πράγµατι, οι κοινωνίες αυτές επιµένουν στη συ-

 ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ, 
ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΙΛΙA1

Ορισµένα βασικά συστατικά 
αυτού που αποκαλούµε αναρ-
χική ουτοπία ήταν βιωµένη 
πραγµατικότητα για αναρίθ-
µητες κοινωνίες επί χιλιάδες 
έτη, προτού κυριαρχήσει µε 
φωτιά και τσεκούρι ο «πολιτι-
σµός» της Δύσης.

Δηµήτρης Κωνσταντίνου
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ένθετος τόπος πολιτιστικής ραδιουργίας

Του Νίκου Κουφόπουλου

Το γνώρισα σε παράξενες εποχές. Δεν 
έχει πολύ μεγάλη σημασία και ούτε 
είναι δυνατόν να σας πω ακριβώς το 
που και το πώς. Καταλαβαίνετε φα-
ντάζομαι το γιατί…. Η γνωριμία μας 
τότε δεν έγινε ιδιαίτερα «βαθιά», γιατί 
δεν υπήρχε χρόνος για τέτοια. Έτρε-
χαν όλα γύρω μας και μας παρέσυ-
ραν στην δίνη τους. Που χρόνος για 
κουβέντες και εξομολογήσεις. Άγριοι 
καιροί. Έτσι , ένα απόγευμα , πριν λί-
γες μέρες, και με αφορμή τα τελευ-
ταία του «κατορθώματα» στη Αθήνα , 
ζήτησα μέσω ενός κοινού μας φίλου, 
μια συνέντευξη για την Βαβυλωνία. 

Την ήξερε τη Βαβυλωνία. Δέχτηκε 
αμέσως.  
[Η κασέτα στην διάθεση κάθε αναγνώ-
στη στα γραφεία της εφημερίδας] : 

Νίκος: Μίλησε μου λίγο για εσένα. Για 
την οικογένεια σου. Να σε γνωρίσου-
με.

Καλασνικοφ:Ο πατέρας μου ήταν 
Ρώσος .Το όνομα του πατέρα μου 
ήταν Μιχαήλ Τιμοφέγεβιτς Καλασνι-
κοφ. Ήταν λοχίας στα τεθωρακισμένα 
του κόκκινου στρατού όταν γεννήθη-
κα «επίσημα» το 1949. Λέω επίσημα , 
γιατί τότε με υιοθέτησε ο σοβιετικός 
στρατός. Το αρχικό μου όνομα ήταν 

ΑΚ-47.Μετα πήρα το όνομα του πατέ-
ρα μου. 

Νίκος:Μίλησε μου για τα ταξίδια 
σου.. 

Καλασνικοφ:Από πού να αρχίσω και 
που να τελειώσω. Αυτή τη στιγμή που 
μιλάμε πάνω από πενήντα χώρες σε 
όλο τον κόσμο με έχουν στο στρατό 
τους. Όμως εγώ πήγα και στις φαβέ-
λες του Σαν Παολο, στις φτωχογειτονι-
ές του Λος Άντζελες. Στο Αφγανιστάν, 
στην Παλαιστίνη, στο Βιετνάμ, στην 
Αγκόλα, στην Αλβανία, στην Αλγερία. 
Στη Μοζαμβίκη με έβαλαν στην εθνι-
κή τους σημαία. Έγινα τραγούδι. Μια 

ζωή όπως καταλαβαίνεις πολύ έντο-
νη.

Νικος: Καλά και τα ταξίδια σου με ποι-
ον τρόπο γίνονται…? 

Καλασνικοφ:Αυτό είναι μια άλλη 
ιστορία. Άλλες φορές ταξιδεύω επίση-
μα. Πρώτη θέση με διαβατήριο κρα-
τικό. Με όλα τα χαρτιά μου εντάξει. 
Άλλες φορές ταξιδεύω λαθραία. Άλλο 
όνομα έχω τότε στα χαρτιά μου. Πότε 
με λένε «σιδεροσωλήνα» και πότε 
«ανταλλακτικό για τάνκερ». Ταξιδεύω 
νύχτες και αλλάζω δέκα διαφορετικά 
μεταφορικά μέσα μέχρι να φτάσω 
στον προορισμό μου. 

ΜΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΜΕ ΕΝΑ…….ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ
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Νικος: Μίλησε μου για τους αν-
θρώπους που συναντάς. 

Καλασνικοφ:Πάλι και αυτή είναι 
μια ολόκληρη ιστορία. Πότε βρί-
σκομαι σε χέρια άγριων στρατι-
ωτών , ποτέ σε χέρια αδίστακτων 
κακοποιών και μαφιόζων , πότε 
βρίσκομαι σε χέρια τρυφερών 
επαναστατών, πότε βρίσκομαι σε 
χέρια δουλεμπόρων και εμπόρων 
ναρκωτικών. 

Νικος: Μίλησε μου για τα συναι-
σθήματα σου κάθε φορά. 

Καλασνικοφ:Τι με βάζεις τώρα 
να κάνω…Λοιπόν άκουσε…
Όταν βρίσκομαι σε χέρια στρατι-
ωτών ποτέ δεν νιώθω καλά. Ακό-
μα και όταν σε αυτόν τον πόλεμο 
το «δίκιο» είναι με αυτούς που 
με κρατάνε…Δεν υπάρχει δίκαι-
ος και άδικος πόλεμος. Ίσως σε 
κάποιες λίγες περιπτώσεις αλλά 
δεν είναι τώρα η ώρα για αυτά. 
Τα ξέρετε άλλωστε εσείς εκεί στη 
Βαβυλωνία καλλίτερα από εμένα. 
Και όποιος τέλος πάντων θέλει 
τέτοιες αναλύσεις ας τρέξει σε 
άλλες σελίδες τις Βαβυλωνίας. Θα 
βρει άρθρα και απόψεις ενδιαφέ-
ρουσες. Έλεγα λοιπόν ότι όταν 
είμαι σε χέρια δουλεμπόρων η 
εμπόρων ναρκωτικών , δεν νομί-
ζω να χρειάζεται να σου πω πως 
νιώθω. Καταλαβαίνεις. Να πάθω 
μόνιμη εμπλοκή εύχομαι και να 
με πετάξουν σε κανένα ρέμα. 

Μονάχα όταν βρίσκομαι σε χέρια 
εξεγερμένων νιώθω καλά. Σε χέ-
ρια επαναστατών. Που μάχονται 
για ελευθερία, για κοινωνική δι-
καιοσύνη, για υψηλά τέλος πά-
ντων ιδανικά. Και αν θέλεις σου 
εκμυστηρεύομαι και κάτι πολύ 
προσωπικό:η «καλλίτερη» μου εί-
ναι να βρίσκομαι σε χέρια επανα-
στατριών. Σε χέρια εξεγερμένων 
γυναικών. Μου μεταφέρουν όλη 
την τρυφερότητα τους. Με χαϊ-
δεύουν. Μου μιλάνε ψιθυριστά 
και με βάζουν στο κρεβάτι τους 
να κοιμηθώ μαζί τους. Μην το χα-
λάσεις στο μυαλό σου αυτό που 
σου λέω…Για όμορφα πράγματα 
σου μιλάω…. Έχω περάσει πολλά 
τέτοια όμορφα βράδια. Επίσης 
πολύ όμορφη εμπειρία ήταν όταν 
με πήραν καλλιτέχνες και με έφτι-
αξαν γλυπτό….Εκτέθηκα σε με-
γάλα μουσεία μοντέρνας τέχνης 
σε όλον τον κόσμο…Δυνατά και 
εκεί τα συναισθήματα… 

Νικος: Καταλαβαίνω…Από όλα 
έχεις ζήσει λοιπόν…. 

Καλασνικοφ: Ναι φυσικά. Δεν 
μπορώ να παραπονεθώ για τη 
ζωή μου. Κάθε άλλο παρά ανι-
αρή είναι. Βέβαια κάποιες φο-
ρές μπερδεύομαι και εγώ τόσο 
πολύ…. 

Νικος:Τι εννοείς..? 

Καλασνικοφ: Ε να , πάρε πα-

ράδειγμα αυτό που έγινε τώρα 
τελευταία στην Αθηνά…Στα 
Εξάρχεια….Τρελά πράγματα…
Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο…
Αυτό δεν το κατάλαβα…Όταν 
ένα ολόκληρο κίνημα άρχισε να 
φουντώνει , ζήτησαν από εμένα 
να μιλήσω…Εγώ πρέπει να μι-
λάω σε άλλες περιπτώσεις. Και σε 
καμία περίπτωση όταν τον λόγο 
τον έχει και μιλάει η κοινωνία. 
Τότε εγώ περιμένω και είμαι στη 
διάθεση της αν με χρειαστεί…
Όχι όμως σε τόπους και χρόνους 
άκαιρους. Γιατί τώρα μίλαγε η 
κοινωνία. Τουλάχιστον ένα με-
γάλο κομμάτι της.. Ενώ τώρα τι..? 
Βουβαμάρα…Όλα πήγαν πίσω…
Τι να πω τα έχω χαμένα…Δεν 
θέλω να επεκταθώ όμως περισ-
σότερο….Καταλαβαίνεις…Θα 
πρέπει ο καθ’ ένας να κάνει την 
αυτοκριτική του…Πολλές φορές 
δεν αρκεί η όποια πρόθεση για 
το καλλίτερο…Είναι χίλια δυο 
πράγματα που πρέπει κανείς να 
λάβει υπ’ όψιν του…Δεν ξέρω 
τι να πω…Τα έχω πραγματικά 
χαμένα…Δεν ξέρω…Μπορεί να 
κάνω και λάθος…Εγώ ένα ημιαυ-
τόματο τουφέκι είμαι και τίποτα 
παραπάνω…Βρείτε τα εσείς τα 
άλλα…. 

Νικος: Εντάξει…Ας τα αφήσουμε 
αυτά για το πολιτικό κομμάτι της 
Βαβυλωνίας. Εδώ είναι «ο πολιτι-
σμός». Πες μου , όταν βλέπεις να 
φεύγουν οι σφαίρες από το σώμα 

σου τι σκέφτεσαι..? 

Καλασνικοφ: Πάντα , σε όλες τις 
περιπτώσεις, ότι ξεκινάει εκείνη 
τη στιγμή κάτι βίαιο. Άρα εξ ορι-
σμού ανήθικο. Κάτι που σε καμιά 
περίπτωση δεν επιθυμώ. Σου είπα 
σε ποιες μόνο περιπτώσεις αυτό 
περιλαμβάνει μέσα του το δίκαιο. 
Άρα είναι επιτρεπτό αλλά ακόμα 
και τότε δεν παύει να μην σε χα-
ροποιεί. Θα προτιμούσες να είχε 
βρεθεί άλλη λύση. Δεν στάθηκε 
όμως δυνατή. Μην νομίσεις ότι 
χαίρομαι όταν βλέπω αίμα. Ποτέ. 
Σε καμία περίπτωση. Ξέρω ότι σε 
όποια περίπτωση καλούμαι να 
μιλήσω, ασκώ τότε εξουσία. Και 
όσο και να σου φανεί παράξενο, 
η θέση μου είναι ενάντια σε όλες 
τις εξουσίες. Όποια μορφή και αν 
έχουν αυτές. Καταλαβαίνεις. Πως 
λοιπόν να χαίρομαι όταν βλέπω 
αίμα…?

Νικος: Ναι , αλλά πάντα οι επα-
ναστάτες ήταν μειοψηφία…? 

Καλασνικοφ: Ναι…Το θέμα είναι 
όμως να είναι μέσα στην κοινω-
νία….Έχουν γίνει πάλι αυτά και 
δυστυχώς απέτυχαν. Θα πρέπει 
να δούμε τώρα πάλι το πώς και το 
πότε…Όμως σου είπα: αυτά μην 
τα ρωτάς και μην περιμένεις να 
σου δώσω εγώ απαντήσεις. Εγώ 
δυστυχώς, από φύση, σε όποια 
χέρια και να πέσω, πρέπει όταν 
κληθώ, να μιλήσω. Και να μιλήσω 

καλά. Αυτή είναι εμένα η δουλειά 
μου. Αυτό είναι το καθήκον μου. 
Ας αναρωτηθούν και εκείνοι που 
με χρησιμοποιούν αν έκαναν το 
καθήκον τους και αν το έκαναν 
σωστά… 

Νίκος: Διαβάζεις ποίηση ? 

Καλασνικοφ: Καλά αστειεύεσαι 
? Φυσικά. Πως σου ήρθε τώρα 
αυτό ? Ο αγαπημένος μου είναι 
ο Ρεμπώ…¨ «Μια εποχή στην κό-
λαση»…Αν θέλεις μπορώ να σου 
απαγγείλω αυτή τη στιγμή…. 

Έκλεισα το κασετοφωνάκι. Πως 
μπερδεύτηκαν πάλι σφαίρες και 
ποιήματα. Πάντα κοντά ήσαν 
αυτά…Μου ήρθαν στο μυαλό τα 
δικά μου…Υπάρχει και για μένα 
ένα ραντεβού στην κόλαση…Δεν 
θα πάω όμως… Ήμουν εκεί αρ-
κετό καιρό…Η δικιά μου «εποχή 
στην κόλαση» μόλις τελείωσε….
Πήρα οριστικό απολυτήριο…Ας 
μην με περιμένει κανείς…Η εντο-
λή στον καπετάνιο είναι σαφής: 
αλλαγή πορείας εκατόν ογδόντα 
μοίρες…Πάμε στα μέρη της χα-
ράς…Πάμε γιατί η γιορτή έχει 
αρχίσει…Να μην αργήσουμε…
Εκεί οι άνθρωποι είναι καλοί…
Τρυφεροί…Αξιοπρεπείς…Δεν 
είναι σωστό να μας περιμένουν…
Σε αυτούς μονάχα τώρα πια ανή-
κουν τα γέλια και οι αγκαλιές 
μας….

Η εξέγερση είναι μια υπέροχη 
διαδικασία αλλαγής της οπτικής 
του κόσμου. Με βάση αυτή την 
οπτική θα κάνουμε μια σύντομη 
αναφορά στον Καμύ. 

Δεν υπάρχει περίπτωση να 
καταπιαστείς με τον Καμύ 
(1913-1960) χωρίς αυτό να 
σε επηρεάσει βαθιά. Είναι, 
ίσως, ο τρόπος με τον οποίο 
τοποθετεί την αγωνία της 
ύπαρξης στην δράση που σε 
αναγκάζει όχι απλώς να μην 
κρατάς αποστάσεις αλλά να 
καίγεσαι από τον καταιγισμό 
των ερωτημάτων που έθεσε 
στην μεθοδική αμφιβολία, 
τον πολιτισμό του όχι. Πού 
βρίσκεται σήμερα η σκέψη 
του Καμύ; Του ανθρώπου που 
είπε πως υπάρχουν μόνο τα 
ερωτήματα και η εξέγερση; 
Θα αφουγκραστούμε το 
διάλογο που άνοιξε «Ο 
Μύθος του Σίσυφου». Ο Καμύ 
τοποθέτησε το ζήτημα της 
εξέγερσης σε υπαρξιακή 
τροχιά. Ο άνθρωπος του Καμύ 
εξεγείρεται ενάντια στην ίδια 

του τη φύση, τη θνητότητά του. 
Εξεγείρεται για να δώσει νόημα 
στο παράλογο. 

Μπροστά στην ανήκουστη 
θηριωδία της εποχής του, ο 
Καμύ στέκει αποσβολωμένος. 
Σιχαίνεται τον ορθολογισμό 
που καθορίζει ανύπαρκτα 
όρια, εξωραΐζει κάθε λογής 
εξουσία και σήμερα συντηρεί 
τον απίστευτο μονόλογο της 
αστυνομίας. Αποδομώντας 
κάθε σκοπό και στόχο, φέρνει 
γυμνή την ύπαρξη μπροστά 
στο παράλογο της οριστικής 
καταδίκης σε θάνατο. «Κάτω 
από το θνητό φως αυτού του 
πεπρωμένου εμφανίζεται 
η ματαιότητα, καμία ηθική, 
καμία προσπάθεια δεν 
δικαιολογούνται a priori, 
μπροστά στα ανάλγητα 
μαθηματικά που ρυθμίζουν την 
ύπαρξή μας». Η θνητότητα όμως 
δεν ταιριάζει στον άνθρωπο. 
Έτσι αυτός οφείλει να γίνει ο 
αιώνιος Θεοκτόνος, ο αιώνιος 
στασιαστής. Η μη εγκαθίδρυση, 
η διαρκής άρνηση. Ιδού ο 

ά ν θ ρ ω πο ς . 
Άλλωστε το 
π α ρ ά λ ο γ ο 
δεν έχει 

νόημα παρά στα πλαίσια που 
δεν συναινούμε.

Ο Καμύ αναζητά τρόπους 
κοινωνικοποίησης του 
παραλόγου, και τον βρίσκει 
στην εξέγερση. Η εξέγερση 
συγκροτεί έναν συλλογικό 
τρόπο ύπαρξης ενάντια 
στο σύστημα σκέψης, της 
μονοδιάστατης σκέψης. Ο 
Καμύ έφερε την εξέγερση 
απέναντι στην επανάσταση 
και επέλεξε την πρώτη. Στα 
διλήμματα δικαιοσύνη-
ελευθερία και ολότητα-
ενότητα τάσσεται σαφώς υπέρ 
των δεύτερων. Το μόνο που 
ενδιαφέρει τον Καμύ είναι το 
ον που δρα. Η τοποθέτηση 
του ανθρώπου στο κέντρο της 
οργάνωσης της κοινωνίας μέσα 
από τη λήψη δεσμευτικών 
αποφάσεων είναι έργο του 
συμβολαίου του Ρουσσώ. 
Όμως, είναι ο άνθρωπος ή ο 
νόμος; Η ταύτιση ανθρώπου-
ηθικής και ο ταυτόχρονος 
διαχωρισμός ανθρώπου-
πολίτη είναι η ουσία της δομής 

κάθε ολοκληρωτισμού. Ο Καμύ 
αρνείται να συμπράξει με 
θεωρίες στις οποίες ο άνθρωπος 
αποτελεί το μέσο για την 
επίτευξη στόχων. Θεωρούσε 
το μέλλον τη μόνη μεταφυσική 
του ανθρώπου χωρίς Θεό, και 
οριστικά συγκρούστηκε και με 
αυτήν. Η πέτρα του Σίσυφου 
ήταν η διαρκής αναζήτηση του 
αυτεξούσιου. 

Η εξέγερση είναι μέρος της 
διατύπωσης της αδικίας και της 
μη κατανόησης. Ξεμακραίνει 
από το μηδενισμό καθώς 
κάθε κίνημα εξέγερσης 
οφείλει να συνεπάγεται μια 
αξία. Η απόλυτη δικαιοσύνη 
περνάει από την κατάργηση 
κάθε αντίφασης και έτσι 
καταστρέφει την ελευθερία. Ο 
Καμύ θεωρούσε ότι υπάρχει 
ένα όριο στην καταπίεση πέρα 
από το οποίο ξεκινά η κοινή 
για όλους τους ανθρώπους 
αξιοπρέπεια. Μίλησε για εκείνο 
το είδος αλληλεγγύης που 
γεννάται μέσα στα δεσμά. Η 
αλληλεγγύη στηρίζεται πάνω 
στο κίνημα εξέγερσης και αυτό 
με τη σειρά του δικαιώνεται με 
αυτή τη συνενοχή. «Η εξέγερση 
δεν είναι από μόνη της 

στοιχείο πολιτισμού αλλά είναι 
απαραίτητο προαπαιτούμενο». 
Ο Καμύ θα αναλογιστεί την 
ελευθερία επιλογής και την 
απειλή εγκαθίδρυσης, θα 
σταθεί με δέος απέναντι στη 
βία. Είναι τόσο αναγκαία όσο 
και αδικαιολόγητη, θα πει. 

Τα ερωτήματα του Καμύ θα 
κινούνται πλάι στη λογική 
αυτοκτονία του Κιρίλοφ 
στοιχειώνοντας το αυτεξούσιο. 
«Υπάρχει αμαρτία σε έναν 
κόσμο χωρίς Θεό;» «Εξεγείρομαι 
άρα υπάρχουμε», και τότε 
άρχισαν όλα. Μη εγκαθίδρυση, 
διάλυση της ιδεολογίας 
της προόδου, της ηθικής 
της αποτελεσματικότητας, 
άρνηση του ιστορικισμού, 
οικονομισμού, αλληλεγγύη, 
αξιοπρέπεια, διαρκής εξέγερση 
και αναζήτηση της αξίας που 
αυτή πρέπει να φέρει, το 
αυτεξούσιο του ανθρώπου στα 
πλαίσια που δεν συναινούμε. 
Ιδού ο άνθρωπος του Καμύ. 
Ναι, πρέπει να φανταστούμε 
τον Σίσυφο ευτυχισμένο. 

Φιλήμονας Πατσάκης

ΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

Κ

ΜΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΜΕ ΕΝΑ…….ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ
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…στις λεωφόρους περπατά σα µαγεµένη
και µοιάζει ώρες ώρες να πετά

«βαλµένη ανάρµοστα στην πλάση σα ριγµένη»
µε στάχτες στα λυτά της τα µαλλιά..

αυτός προβάλλει µε σφιγµένα χείλη
στις λάµψεις που φωτίζουν τα στενά

να περιφέρει του ∆εκέµβρη το καντήλι
προσκύνηµα σε άγρια γειτονιά

Αυτή τη νύχτα των λυγµών 
για όσα µας βρήκαν άδικα
ποιος έβαλε στη διαπασών 

παλιά ροκάδικα;
Βγαίνουν στο δρόµο τα παιδιά

να κοινωνήσουν θαύµατα
κι εσύ είκοσι χρονών ξανά
να στήνεις οδοφράγµατα

παραδοµένοι στο παιχνίδι µέχρι τέλους
ξεθάβουν όσες µάθανε γητειές

στα ίδια θρανία µ’ έκπτωτους αγγέλους
δοσµένους σ’ έρωτες εκδικητές

για ν’αλλαχτεί του κόσµου το γραµµένο
αυτοί που ζήσαν χρόνια σιωπηλά

αφήνουν πίσω τους το µήλο δαγκωµένο
και βάζουν στον Παράδεισο φωτιά

Μαρία Μάζη



20 Ö Å Â Ñ Ï Õ Á Ñ É Ï Ó   2 0 0 9



21Ö Å Â Ñ Ï Õ Á Ñ É Ï Ó   2 0 0 9



22 Ö Å Â Ñ Ï Õ Á Ñ É Ï Ó   2 0 0 9

To βράδυ η ανάμνησή σου με σκούντηξε: «έ 
ψηλέ τι λέει?»

Δεν σε είδα

Ήμουνα πάνω έβλεπα την Αθήνα από του 
Στρέφη

Έλαμπε ήρεμα το χάος

Τα κύματα πάφλαζαν στις λεωφόρους

Το φώς κίτρινο με έκανε να μοιάζω αναρχι-
κός- γαμάτος ήμουνα αλήθεια.

Και στάθηκα και σκέφτηκα -όλα τα ταξίδια τα 
οικογενειακά μες στη νύχτα με Μητροπάνο 
και παράσιτα, η γιαγιά με στόμα να βρωμάει 
να με κερνάει αβγουλάκι και χιλιάρικα, τα 3 
μέτρα μακροβούτι κάτω από το νερό (κατα-
δύσεις το λέγαμε), τα ξεσκισμένα γόνατα πα-
σπαλισμένα με σκόνη και το μάουντεν σμπα-
ράλια, τα φιλάκια στο δασάκι, ο μανού τσάο 
στη φρεαττύδα, τα μουλιασμένα με σένα νε 
δάχτυλά μου και ό,τι βαρύγδουπη μαλακία 
έλεγα στην «κολλητή» , στην τουαλέτα που σ 
εξερεύνησα γιατί ήσουνα η τόλμη δεν ξέρω 
μωρ@ γιατί στα λέω αυτά και τι νόημα έχουν 
πια, με τις βενζίνες στα χέρια και το μυαλό 
στο δολοφόνο, εδώ ο κόσμος καίγεται. 

Αλλά θα ήταν ωραία να τον βλέπαμε πάλι 
μαζί από ψηλά έ? Από του Στρέφη, με τον πα-
φλασμό της λεωφόρου και το φως το κίτρινο 
–αλλά επαναλαμβάνομαι. Για πες, τι νέα?

Άλλος άνθρωπος είσαι όμως. Στελεχάκι, 
αρχιτεκτόνισσα, καριόλα περιοπής και φο-
βισμένο αναρχάκι, αλλάζεις γκόμενους σαν 
τα κυλοτάκια και ταλαιπωριέσαι με 5 χρόνια 
σχέση, γιατί σ αρέσει η δουλειά αλλά όχι η 
υποχρεωτική, και το μπερλίν κι η Βαρκελώνη 
σσε φάσση δίπλα και σούπερ ουάου σκηνικά, 
βάθυνε το βλέμμα σου , αγάπησες το στο-
ματικό και να το βλέπεις να σπαρταράει, τα 
λέτε και χύμα με την κολλητή, γιατί όταν σε 
έθαβε η Μαρία ήτανε εκεί, κι όταν μεθύσατε 
ξεφτιλίστηκε πιο πολύ κι από όταν χώριζες.  
Αλλά ίσως και να ψάχνεσαι , έχωσες και κα-
μιά πέτρα, έβρισες και κανα μπάτσο, τους 
φροντίζεις όλους φσστ φσσστ με το μαλόξ , 
γιατί? Μα ακριβώς  για το «γιατί?» γι αυτό που 
δε θα καταλάβετε οι άντρες που δεν είστε μά-
νες  θα μου πεις-και κάθε έμφυλη λεπατ ταυ-
τότητα θα σου πει και ο άλλος-άλλη . Όπως 
και να έχει , σ αγάπησα, μ αγάπησες, παίξαμε 
,τα πιαμε , μαλακιστήκαμε, αλλά σήμερα λέω 
να κοιμηθούμε βλοσυροί και να ξυπνήσουμε 
υπεύθυνοι . Ας αφήσουμε το παιχνίδι  για την 
παραλία, κάναν Αύγουστο, Ιούλιο. Τρεχάλα 
βήχα και ξύλο, πολύ ξύλο, πολύ ξύλο έχουμε 
μπροστά μας, και θα το φας για την Παλαι-
στίνη, για την αλυσίδα, και θα το δώσεις για 
τον Αλέξη, την Κούνεβα, για το συντονιστικό, 
για την κατάληψη. Γι αυτό σου λέω: ΈΧΟΥΜΕ 
ΑΓΩΝΑ ΑΥΡΙΟ! Φιλιά.

ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΑΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ, ΥΠΕΡΟΧΕΣ 
ΚΟΠΕΛΕΣ.

Τ.Σ.

ΑΓΑΠΕΣ ΜΟΥ ΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΕΣ 
(ή το παραλήρηµα όταν άκουσα Αγγελόπουλο)
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Ένα μεσημεράκι, καθώς έπι-
να αμέριμνος τον καφέ μου, 
ένας φίλος αποφάσισε να 
μου αποκαλύψει την υπέρ-
τατη αλήθεια. Ομολογώ πως 
μέχρι εκείνη τη στιγμή ζού-
σα στο ζοφερό σκοτάδι της 
αμάθειας. Εν συντομία μου 
είπε όλη την αλήθεια για 
τους Έλληνες εξωγήινους 
από τους οποίους προερχό-
μαστε. Ακόμα προς μεγάλη 
μου έκπληξη έμαθα πως 
υπάρχει πάνω στον Όλυμπο 
μια θύρα επικοινωνίας με 
το χωροχρόνο από όπου θα 
ξεμπουκάρουν οι εξωγήινοι 
και θα σώσουν τον δύστυχο 
Ελληνισμό. Και λέω δύστυ-
χο, γιατί το έθνος μας είναι 
το θύμα όλων των συνομω-
σιών του πλανήτη, οι οποίες 
ετοιμάζονται από τους απο-
λίτιστους βαρβάρους.

Μόλις ξαναβρήκα το φως 
της γνώσης και βγήκα από 
το σκοτεινό σπήλαιο της 
αμάθειας, σαν άλλος Πλά-
των, δεν έμεινα με σταυ-
ρωμένα τα χέρια. Αποφάσι-
σα να απευθυνθώ στις πιο 
έγκυρες επιστημονικές δυ-
νάμεις του τόπου. Απευθύν-
θηκα λοιπόν σε μάγισσες, 
σε χαρτορίχτρες, σε μέντι-
ουμ, σε καθηγητές παραψυ-
χολογίας  και αστρολόγους. 
Όλοι μου επιβεβαίωσαν 
την εν λόγω θεωρία. Ένας 
εξ’ αυτών ήταν λαλίστερος 
και διαβάζοντας τη σφαί-
ρα, μου είπε τα πάντα για 
τη μελλοντική κάθοδο των 
εξωγήινων. Καθώς λοιπόν 
βρισκόμουν στο χώρο ερ-
γασίας του μεγάλου Γκου-
ρού της γνώσης και ετοιμά-
ζονταν να βάλλει μπρος τη 
σφαίρα, οι επιστημονικοί 
του βοηθοί έλεγαν ρυθμικά 
γιάμα γιάμα γιάαααααμα. 
Ξαφνικά η σφαίρα άναψε 
και ο τρισμέγιστος δάσκα-
λος άρχισε να μου λέει τα 
μελλούμενα με τη βοήθεια 
ενός χαρτονομίσματος των 
πεντακοσίων ευρώ. Αναφέ-
ρω επί λέξει τα λεγόμενα 
του, καθώς μου είναι αδύ-
νατο να ξέρω μόνο εγώ την 
απόλυτη αλήθεια. Τη μέρα 
που ο Ερμής θα ναι τ’ ανά-
σκελο και θα έρθει φάτσα 
με φάτσα με τον Οφιούχο, 
ενώ τρία πουλάκια θα κάθο-
νται αμέριμνα, οι εξωγήινοι 
θα έρθουν να μας σώσουν. 
Πάνω στον Όλυμπο θα τους 
περιμένουν τα αυτοκίνητα, 
ένα για τον καθένα( μην ξε-
χνιόμαστε Έλληνες είναι και 
αυτοί). Αφού τα φουλάρου-
νε με μαζούτ, θα αρχίσει η 
ηρωική κάθοδος. Φυσικό εί-
ναι καθώς θα κατεβαίνουνε 
να δημιουργηθεί μποτιλιά-
ρισμα με όλα τα παρεπόμε-
να, κορναρίσματα, κοσμη-

τικά επίθετα και ατελείωτο 
εξωγήινο ξύλο. Εφόσον 
λοιπόν είναι πιο εξελιγμένοι 
από εμάς, δεν θα πλακώνο-
νται με τον πατροπαράδοτο 
τρόπο, αλλά με τη χρήση 
λέιζερ και κραδαίνοντας 
φωτόσπαθα. 

Αφού τελειώσει ο χαμός θα 
επιτεθούν σε μια πορεία, 
θα ξυλοκοπήσουν όποι-
ον βρουν εύκαιρο και στη 
συνέχεια θα τον σουβλί-
σουν. Τιμώντας με αυτόν 
τον τρόπο τα παραδοσιακά 
έθιμα των παππούδων μας. 
Η σούβλα θα συνοδεύεται 
με τσάμικα, ενώ το ούζο θα 
ρέει άφθονο. Έτσι ντίρλα 
καθώς θα είναι θα μπουν 
στα αυτοκίνητα για να συ-
νεχίσουν την ένδοξη πορεία 
τους. Όπως φαντάζεσθε 
θα συνεχίσουν μόνο αυτοί 
που θα γλιτώσουν από τις 
ατελείωτες καραμπόλες και 
από τις πάμπολλες πτώσεις 
από γέφυρα. Το πρόγραμ-
μα περιλαμβάνει στάση για 
φραπέ για να ξεσουρώσουν 
οι εξωγήινοι οδηγοί. Ο κα-
φεντζής θα γίνει πάμπλου-
τος μέσα σε λίγα δευτερό-
λεπτα, ο οποίος σύμφωνα 
με το νόμο της προσφοράς 
και της ζήτησης, θα χρεώνει 
τον καφέ 15 ευρώ. Παράλ-
ληλα το παρακείμενο λιβάδι 
θα γεμίσει από χιλιάδες πε-
ταμένα πλαστικά ποτήρια 
του φραπέ. 

Η συνέχεια της καθόδου θα 
είναι πέρα από κάθε προσ-
δοκία. Αφού καταφθάσουν 
στη βουλή, θα αναλάβουν 
την εξουσία γεμίζοντας ελ-
πίδα τον ταλαιπωρημένο 
ελληνικό λαό. Λύνοντας 
έτσι το αιώνιο πολιτικό 
πρόβλημα του τόπου. Τους 
ελεύθερα σκεπτόμενους 
και τους αντιφρονούντες θα 
τους στείλουν εξόριστους 
στον άνυδρο πλανήτη Άρη, 
αφού τους κουρέψουνε 
γουλί και τους κρεμάσουν 
μια ταμπέλα στο λαιμό, η 
οποία θα αναγράφει τον τίτ-
λο τους «Είμαι τετυμπόης». 
Φυσικά ανάλογο θα είναι 
και το έργο τους στον τομέα 
του πολιτισμού. Η είσοδος 
στη λυρική σκηνή θα είναι 
μεγαλοπρεπής. Κραδαίνο-
ντας μπουζούκια θα την 
μετατρέψουν σε σκυλάδικο, 
για να μεταλαμπαδεύσουμε 
από εκεί τον μουσικό μας 
πολιτισμό σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Για να ικανο-
ποιήσουν τις πλατιές λαϊκές 
μάζες, θα οργανώσουν δι-
αγαλαξιακό ποδοσφαιρικό 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 
και μπάσκετ, με το οποίο θα 
απασχολούνται αποκλειστι-
κά οι γήινοι. 

Όπως καταλαβαίνετε το 
έργο θα επεκταθεί σε όλο 
τον κόσμο, δε θα ήταν δυ-
νατό άλλωστε ένα τέτοιο 
σπουδαίο γεγονός να μην 
έχει παγκόσμια εμβέλεια. 
Πρώτα-πρώτα θα στολί-
σουν τον πύργο του Eiffel 
με δάφνες και ελληνικές 
σημαίες. Στη συνέχεια θα 
φορέσουν φουστανέλα στο 
άγαλμα της ελευθερίας στη 
Νέα Υόρκη, ενώ παράλληλα 
θα ισοπεδώσουν τον πύργο 
της Πίζας, ο οποίος χρόνια 
βρίσκεται σε δίλημμα για 
το αν θα αυτοκατεδαφιστεί 
ή όχι. Για να καταστεί δυ-
νατό κάτι τέτοιο, χωρίς να 
δημιουργηθούν αντιδρά-
σεις από τους απολίτιστους 
ξένους, πρέπει να χρησιμο-
ποιήσουμε όπλα εξελιγμέ-
νης τεχνολογίας. Και πράγ-
ματι φίλοι μου, οι Έλληνες 
εξωγήινοι διαθέτουν κάτι 
το πραγματικά πρωτοπορι-
ακό. Αεροπλάνα θα ρίξουν 
ελληνόσκονη πάνω από τις 
μεγαλύτερες πρωτεύουσες 
των βάρβαρων Εθνών. Αυτή 
η μαγική σκόνη έχει τη μο-
ναδική ικανότητα να μετα-
τρέπει τους απολίτιστους 
βαρβάρους σε πεφωτισμέ-
νους Έλληνες. Έτσι καμία 
αντίδραση δε θα υπάρξει 
και κανένα εμπόδιο δε θα 
υπάρχει πια στο δρόμο μας. 
Απόρροια όλων των παρα-
πάνω ενεργειών θα είναι 
ολόκληρος ο πλανήτης να 
πέσει στα ελληνικά εξωγήι-
να χέρια.

Τέλος θα δοθεί ένα τέλος 
στις πλάνες περί εξέγερσης 
των φοιτητών στο Πολυτε-
χνείο το 1973, αποκαλύπτο-
ντας την αλήθεια για άλλη 
μια φορά. Οι φοιτητές δεν 
διαμαρτύρονταν κάνοντας 
κατάληψη. Η αλήθεια είναι 
ότι οι φοιτητές μαζεύτηκαν 
μέσα στο Πολυτεχνείο γιατί 
στη χούντα (η οποία υπο-
κινήθηκε από Έλληνες εξω-
γήινους) ήταν της μόδας να 
κάνεις κατάληψη. Ακόμα 
πολλοί πήγαν για να βρουν 
το άλλο τους μισό, καθώς 
μου αποκάλυψε ένας φωτι-
σμένος φίλος μου. Επιπλέ-
ον μου είπε εμπιστευτικά 
ότι ο επιστάτης είχε χάσει 
το κλειδί, με αποτέλεσμα 
οι φοιτητές να κλειδωθούν 
μέσα. Φυσικά το πρόβλημα 
λύθηκε όταν ένα τανκ που 
τύχαινε να περνάει από εκεί 
κοντά έδωσε τη σωτήρια 
λύση. Μετά από όλα αυτά 
θα είμαστε σε θέση να φω-
νάζουμε με περισσή περη-
φάνια ζήτω το αθάνατο ελ-
ληνικό εξωγήινο έθνος.

Βρασίδας ο κυνικός.
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ναινετική διαδικασία, αφού η πλειοψηφική απαιτεί 

την ύπαρξη στρατιωτικού µηχανισµού επιβολής 

των αποφάσεων της πλειοψηφίας, δηλαδή κράτος, 

εξουσία, καταπίεση6.  

Οι πρώτοι περιηγητές στη Βραζιλία και πολλοί 

εθνογράφοι υπογράµµιζαν πως η σηµαντικότερη 

ιδιότητα του Ινδιάνου φύλαρχου ήταν ότι δεν είχε 

στα χέρια του σχεδόν καµία εξουσία, ήταν στην 

υπηρεσία της κοινωνίας. Το αξιοµνηµόνευτο 

της πολιτικής οργάνωσης της πλειοψηφίας των 

ινδιάνικων κοινωνιών ήταν η έλλειψη κοινωνικής 

διαστρωµάτωσης και εξουσίας. Οι Όνα και οι Για-

γκάν της Γης του Πυρός δεν είχαν καν το θεσµό 

της φυλαρχίας, ενώ στη γλώσσα των Τζιβάρο δεν 

υπήρχε λέξη για τον «αρχηγό». 

Πολύ φυσιολογικά, λοιπόν, οι Δυτικοί του 16ου 

αιώνα περιέγραφαν µε βδελυγµία τις ινδιάνικες 

κοινωνίες:  ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ, ΧΩΡΙΣ 

ΒΑΣΙΛΙΑ7.  Στα πωρωµένα τους µυαλά τότε (όπως 

και στα δικά µας σήµερα) η πίστη αφορούσε µόνο 

το δικό τους υπερβατικό, άυλο Θεό. Νόµος ήταν 

µόνο οι κανόνες που κατασκεύαζαν οι άρχοντες 

για να επιβάλλουν δια πυρός τα συµφέροντά τους. 

Ενώ η Δυτική-χριστιανική φιλοσοφία τούς είχε 

κάνει πλύση εγκεφάλου ότι η ζωή είναι αδύνατη 

χωρίς την ύπαρξη κάποιου Βασιλιά-απόλυτου 

εξουσιαστή. 

Η συντηρητική σκέψη, προκειµένου να µην κλο-

νιστούν τα σαθρά της θεµέλια, θα σπεύσει να 

χλευάσει πλήθος µη Δυτικές κοινωνίες ως πρω-

τόγονες. Θα επιδείξει το ρατσισµό της, επειδή έχει 

εκπαιδευτεί να κοιτάζει τα πράγµατα αποικιοκρα-

τικά και µε βάση την ιδεοληψία του εξελικτισµού, 

της αναγκαστικής, µονόδροµης προόδου της 

ανθρώπινης κοινωνίας. Υποτίθεται ότι ο περίφηµος 

Δυτικός πολιτισµός, η κοινωνία που ονοµάζουµε 

καπιταλιστική,  επειδή επιβλήθηκε, είναι και το 

αποκορύφωµα των οργανωτικών προσπαθειών 

του ανθρώπου. 

Κι όµως, διακεκριµένοι επιστήµονες, όπως ο 

ιστορικός Ε. Χόµπσµπαουµ ή ο κοινωνιολόγος 

Α. Γκίντενς, υποστηρίζουν το αντίθετο. Κάποιες 

κοινωνίες του παρελθόντος υπήρξαν πολύ κα-

λύτερες σ’ ορισµένους τοµείς από τις σύγχρονες 

καπιταλιστικές, απέρριπταν τον πόλεµο και την 

εξουσία, έδιναν έµφαση στη συνεργασία και όχι 

στον ανταγωνισµό8.  Ακόµη και στον τοµέα της 

οικονοµίας, οι κοινωνίες αυτές είναι συκοφαντη-

µένες. Σύµφωνα µε τον Κλάστρ, ονοµάστηκαν 

κοινωνίες της επιβίωσης, επειδή αρνούνταν να 

παράγουν άχρηστο πλεόνασµα. Αλλά αυτό που 

αρνήθηκαν αυτές οι κοινωνίες ήταν η υπερβολή· 

οι άνθρωποι µόνο δια της βίας εργάζονται πέραν 

των αναγκών τους. Σωστότερα εκφράστηκε γι’ 

αυτές ο ανθρωπολόγος Μ. Σάλινς: πρώτες κοι-

νωνίες του ελεύθερου χρόνου, πρώτες κοινωνίες 

της αφθονίας. Σύµφωνα µε τον ίδιο, ο στόχος 

της βιωσιµότητας επιτυγχάνεται στις κοινωνίες 

αυτές µέσα από ένα σύνολο βασικών αρχών: «η 

εργατική δύναµη και τα τεχνολογικά µέσα δεν 

χρησιµοποιούνται στο έπακρο, οι φυσικοί πόροι 

παραµένουν ανεκµετάλλευτοι σε µεγάλο βαθµό… 

η παραγωγή είναι περιορισµένη σε σχέση µε τις 

υπάρχουσες δυνατότητες. Η εργάσιµη µέρα είναι 

µικρή. Οι µέρες αργίας ξεπερνούν τις εργάσιµες. 

Ο χορός, το ψάρεµα, τα παιχνίδια, ο ύπνος και οι 

γιορτές καταναλώνουν τον περισσότερο χρόνο 

της κοινωνίας9».    

Τελικά αληθεύει ότι ο µόνος τοµέας στον οποίο η 

ανθρωπότητα σηµειώνει διαρκώς πρόοδο είναι η 

εντατικοποίηση της εκµετάλλευσης της φύσης10· 

κάτι που µπορεί να έχει τραγική κατάληξη για τον 

πλανήτη ολόκληρο. 

Και αν η συντηρητική σκέψη προσπαθεί απεγνω-

σµένα να διασώσει ότι απέµεινε από το ιδεολογικό 

της καταφύγιο, επιµένοντας ότι είναι αδύνατο να 

γυρίσουµε το χρόνο πίσω, τότε διατυµπανίζω ότι 

ο στόχος δεν είναι να µεταλλαχτούµε σε κυνη-

γούς-τροφοσυλλέκτες, αλλά το εξής αυτονόητο: 

να συνειδητοποιήσουµε ότι το διαφορετικό είναι 

εφικτό, να γνωρίσουµε τα θετικά στοιχεία τόσων 

άλλων κοινωνιών, που µέχρι τώρα περιφρονού-

σαµε, και να τα ενσωµατώσουµε ανάλογα χωρίς 

προκατάληψη.

Αναπόφευκτα, κατά την εξερεύνηση αυτών των 

πολιτισµών γεννιέται το θεµελιώδες ζήτηµα του 

µεγέθους. Είναι προφανές ότι ο δικός µας πολι-

τισµός, χάρη στον αστισµό που επιβλήθηκε από 

τον καπιταλισµό, χαρακτηρίζεται από τεράστιες 

συγκεντρώσεις πληθυσµού. Σύµφωνα, όµως, 

µε τον πολιτικό φιλόσοφο Λέοπολντ Κερ «όταν 

κάτι είναι λάθος, τότε είναι πολύ µεγάλο», ενώ ο 

νεολουδίτης Κιρκπάτρικ Σέιλ αναφέρει ειρωνικά 

ότι «αν το ποντίκι έπρεπε να είναι τόσο µεγάλο 

όσο ο ελέφαντας, θα γινόταν ελέφαντας. Δηλαδή 

θα έπρεπε να αναπτύξει τέτοια χαρακτηριστικά, 

όπως τα τεράστια, κοντόχοντρα πόδια, που θα του 

επέτρεπαν να στηρίξει το υπερβολικό βάρος». 

Ο ανθρωπολόγος Τζ. Μπέρντσελ11  ορίζει ως 

ιδανικό µέγεθος µιας κοινότητας Αβοριγίνων 

στην Αυστραλία τους 500 ανθρώπους· αριθµός 

που φαντάζει απλησίαστος για τα δικά µας δε-

δοµένα. Η σύγχρονη υπερβολική συγκέντρωση 

πληθυσµού και η επακόλουθη µαζικοποίηση 

αποτελεί δυσεπίλυτο ζήτηµα, αλλά πρέπει να 

λυθεί, και αυτό που απαιτείται πρώτα απ’ όλα 

είναι η ανθρώπινη βούληση. Η αποκέντρωση των 

κοινωνιών, δηλαδή η δηµιουργία αυτοδιαχειρι-

ζόµενων πυρήνων σε κάθε πτυχή και υποτοµέα 

της ανθρώπινης κοινωνικής ζωής, καθώς και ο 

τεµαχισµός των αστικών µαζών, η επιστροφή στο 

σχήµα των κωµοπόλεων, ίσως αναστρέψουν την 

καταστροφική µας πορεία.  

Ο σύγχρονος τρόπος οργάνωσης δεν είναι µονό-

δροµος, παρά την αντίθετη διακήρυξη της Θάτσερ 

και των απανταχού θατσεριστών ότι «δεν υπάρχει 

εναλλακτικός δρόµος». Αµέτρητοι πολιτισµοί δια-

φορετικοί από το Δυτικό δεν υστερούν σε τίποτα. 

Εµφανίζουν αρνητικά στοιχεία αλλά και πολλά 

θετικά, τα οποία αξίζει να εξερευνήσουµε για το 

δικό µας καλό, όχι µε τα κοντόφθαλµα κριτήρια 

του δικού µας βιωµένου πολιτισµού αλλά µε τα 

επιθυµητά κριτήρια µιας ιδανικής κοινωνικής 

οργάνωσης: αυτονοµία (µε την πλήρη έννοια που 

της δίνει ο Καστοριάδης), δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, 

βιωσιµότητα, ανθρώπινη ολοκλήρωση. 

Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια που έγραψε το 1908 

ο εξερευνητής Βίλιαλµ Στέφανσον, µετά από 13 

µήνες συµβίωσης µε µία οικογένεια Εσκιµώων:

«Απονέµοντας απόλυτη ισότητα στα δύο φύλα 

και πλήρη ελευθερία χωρισµού, µία µόνιµη ένωση 

αταίριαστων ανθρώπων είναι σχεδόν αδιανόητη. 

Αλλά αν ένα ζευγάρι ταιριάξει αρκετά ώστε να 

µείνει παντρεµένο για ένα ή δύο χρόνια, το διαζύ-

γιο γίνεται εξαιρετικά απίθανο, και είναι πολύ πιο 

σπάνιο από τη δική µας κοινωνία … Σ’ ένα σπίτι 

Εσκιµώων ποτέ δεν άκουσα άσχηµη κουβέντα 

µεταξύ του άντρα και της γυναίκας, ποτέ δεν είδα 

να τιµωρείται ένα παιδί ή να αντιµετωπίζεται ένας 

γέρος άνθρωπος χωρίς σεβασµό… Αυτά τα γοη-

τευτικά χαρακτηριστικά των Εσκιµώων οφείλονται 

σε µεγάλο ποσοστό στο γαλήνιο χαρακτήρα τους  

και στη γενική ικανότητα που επιδεικνύουν στις 

κοινοτικές σχέσεις. Αλλά µου φαίνεται λογικό να 

συµβάλλει σ’ αυτά και η αξιοσηµείωτη κοινωνική 

τους οργάνωση. Διότι ζουν ήδη σε κοινωνικές 

συνθήκες σαν αυτές για τις οποίες, στις δικές µας 

κοινωνίες, αγωνίζονται οι πιο αξιόλογοι άνθρωποι 

· σε συνθήκες τέτοιες που οι ιδεαλιστές µας ακόµη 

ονειρεύονται12». 

 ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ, ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΙΛΙA1

 1 Ολόκληρο το κείµενο θα δηµοσιευτεί στη 
συλλογή κειµένων «νυκτεγερσία 2» το Μάρτιο 
του 2009.
 2  http://anthro.palomar.edu/homo2/mod_
homo_4.htm.  14/11/2008.
  3 D. Graeber,  Αποσπάσµατα µιας Αναρχικής Αν-
θρωπολογίας, Στάσει Εκπίπτοντες, 2007, σ. 95.
  4 Pierre Clastres, Η Κοινωνία Ενάντια στο Κράτος, 
Αλεξάνδρεια, 1992, σ. 52.
  5 Ibid Graeber, σ. 96. 
  6 Το πλειοψηφικό πολίτευµα της ελληνικής 
Πόλης, κατά τον Αριστοτέλη, καθοριζόταν µε 
βάση το κύριο όπλο του στρατού της. Το ναυτικό 
προσφερόταν για δηµοκρατία.
  7  Ibid, Clastres, σ. 34, 35, 215.
  8  A. Giddens, Κοινωνιολογία, Gutenberg, 2002, 
104.
  9 Marshall Sahlins, Stone Age Economics, Aldine 
Transaction, 1972.
 10 E. Hobsbawm, Για την Ιστορία, Θεµέλιο, 
1998.
 11 Chellis Glendinning, My Name is Chellis & I’m 
in Recovery from Western Civilization, Shambhala 
Publications, 1994. 
 12 Edward Carpenter, Civilization Its Cause and 
Cure and Other Essays, George Allen & Unwin 
Ltd 1914.

Οι Εβραίοι ως περιούσιος 
λαός, η άρια φυλή του Χίτλερ 
και η απόλυτη µοναδικότητα 
της αρχαιοελληνικής δηµο-
κρατίας είναι το ίδιο σοβινι-
στικό παραµύθι.

Ο στόχος δεν είναι να µε-
ταλλαχτούµε σε κυνηγούς-
τροφοσυλλέκτες, αλλά το 
εξής αυτονόητο: να συ-
νειδητοποιήσουµε ότι το 
διαφορετικό είναι εφικτό, 
να γνωρίσουµε τα θετικά 
στοιχεία τόσων άλλων κοι-
νωνιών, που µέχρι τώρα 
περιφρονούσαµε, και να τα 
ενσωµατώσουµε ανάλογα 
χωρίς προκατάληψη.

«…ζουν ήδη σε κοινωνικές 
συνθήκες σαν αυτές για 
τις οποίες, στις δικές µας 
κοινωνίες, αγωνίζονται οι 
πιο αξιόλογοι άνθρωποι · 
σε συνθήκες τέτοιες που οι 
ιδεαλιστές µας ακόµη 
ονειρεύονται».

Του Αλέξανδρου Σχισμένου
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Ένα επικών διαστάσεων σκάνδαλο ρατσισµού, 

αδικίας και σκληρότητας αποκρύπτεται, όπως 

ακριβώς συνέβη µε το απαρτχάιντ στη Νότια 

Αφρική. Πολλοί Αυστραλοί σιωπούν, ελπίζοντας 

να µην αποκαλυφτεί ποτέ η πραγµατικότητα 

σχετικά µε τους Υπανθρώπους της κοινωνίας 

τους, τους Αβορίγινες.

Τα γεγονότα, όµως, δεν µπορούν να αµφισβη-

τηθούν: χιλιάδες µαύροι Αυστραλοί ποτέ δεν 

φτάνουν στην ηλικία των 40· µία εντελώς αντι-

µετωπίσιµη ασθένεια, το τράχωµα1 , τυφλώνει τα 

µαύρα παιδιά ως επιδηµία ρευµατικού πυρετού 

που ερηµώνει τις κοινότητές τους· η αυτοκτονία 

ανάµεσα στ’ απεγνωσµένα παιδιά είναι κάτι 

συνηθισµένο. Καµία άλλη ανεπτυγµένη χώρα 

δεν κατέχει τέτοια πρωτιά. Ένας διαδεδοµένος 

µύθος των λευκών, ότι οι Αβορίγινες παρασιτούν 

σε βάρος του κράτους, εξυπηρετεί να υποκρύψει 

την αισχύνη ότι τα χρήµατα που η οµοσπονδιακή 

κυβέρνηση λέει ότι ξοδεύει για υποθέσεις των 

ιθαγενών στην πραγµατικότητα χρησιµοποι-

ούνται ενάντια στα εδαφικά δικαιώµατα των 

αυτόχθονων. Το 2006, περίπου 3δις αυστραλιανά 

δολάρια δεν ξοδεύτηκαν «ή εξοικονοµήθηκαν 

ως απόρροια δηµιουργικής λογιστικής», έγραψε 

η εφηµερίδα Sydney Morning Herald. Όπως τα 

παιδιά του απαρτχάιντ, τα παιδιά των Αβοριγίνων 

του Ταµαρούρ στη Βόρεια Επικράτεια λαµβάνουν 

λιγότερα από τα µισά κονδύλια για εκπαίδευση, 

σε σχέση µε τα παιδιά των λευκών.   

Το 2005, η επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών 

για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων 

περιέγραψε το ρατσισµό του αυστραλιανού 

κράτους, µία διάκριση που δεν δόθηκε σε καµία 

άλλη ανεπτυγµένη χώρα. Αυτό συνέβη κατά τη 

δεκαετή διακυβέρνηση από το συντηρητικό 

συνασπισµό του Τζον Χάουαρντ, του οποίου η 

κλίκα µε λευκούς ρατσιστές ακαδηµαϊκούς και 

δηµοσιογράφους παραχάραξε την αλήθεια της 

καταγεγραµµένης γενοκτονίας στην Αυστραλία, 

ειδικά για το φρικιαστικό χωρισµό των παιδιών 

των Αβοριγίνων από τις οικογένειές τους. Ανέ-

πτυξαν επιχειρήµατα καθόλου ανόµοια µε αυτά 

που χρησιµοποίησε ο Ντέιβιντ Ίρβινγκ για να 

διαψεύσει το Ολοκαύτωµα.

Η σπίλωση από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ως 

προάγγελος του τελευταίου κύκλου καταστολής 

είναι κάτι από καιρό γνώριµο στους µαύρους 

Αυστραλούς. Το 2006, η ναυαρχίδα των ειδησεο-

γραφικών εκποµπών της Εταιρείας Ραδιοφωνίας 

της Αυστραλίας (ABC), η Lateline, διέδωσε ανα-

τριχιαστικούς ισχυρισµούς περί «σεξουαλικής 

δουλείας» για τους ανθρώπους της φυλής των 

Mutitjulu στη Βόρεια Επικράτεια. Ως πηγή της 

εκποµπής αναφέρθηκε ένας «ανώνυµος νεαρός 

εργάτης», που αργότερα αποκαλύφτηκε ότι ήταν 

αξιωµατούχος της οµοσπονδιακής κυβέρνησης, 

και του οποίου η «µαρτυρία» διαψεύστηκε από 

τον υπουργό της Βόρειας Επικράτειας και την 

αστυνοµία.

Το ABC ποτέ δεν ανακάλεσε τους ισχυρισµούς του, 

υποστηρίζοντας ότι «δικαιώθηκε από εσωτερική 

έρευνα που διεξήγαγε». Λίγο πριν τις εκλογές 

του προηγούµενου έτους, ο Χάουαρντ κήρυξε 

«εθνική επείγουσα ανάγκη» και έστειλε το στρατό 

στη Βόρεια Επικράτεια για να «προστατεύσει τα 

παιδιά», των οποίων ένας «αδιανόητος αριθµός» 

είχαν κακοποιηθεί, όπως είπε ο υπουργός επί των 

υποθέσεων των αυτοχθόνων.

Τον περασµένο Φεβρουάριο, σε µια έντονη επί-

δειξη συναισθηµατισµού, ο νέος πρωθυπουργός, 

ο  Κέβιν Ρουντ των Εργατικών, προχώρησε σε 

µία επίσηµη συγγνώµη προς τους πρώτους αυ-

στραλούς κατοίκους. Ειπώθηκε ότι η Αυστραλία 

αρχίζει τελικά να συµβιβάζεται µε το αρπακτικό 

παρελθόν και παρόν της. Αλήθεια; «Η κυβέρνηση 

του Ρουντ», επεσήµανε στο κύριο άρθρο της η 

Sydney Morning Herald, «κινήθηκε γρήγορα 

για να ξεφορτωθεί αυτό το πολιτικό πρόβληµα 

µε έναν τρόπο που ανταποκρίνεται στον συναι-

σθηµατισµό µερικών από τους οπαδούς της, 

όµως δεν αλλάζει τίποτε. Πρόκειται για έναν 

πονηρό ελιγµό». 

Τον Μάιο, καλά κρυµµένα κυβερνητικά στατιστικά 

δεδοµένα αποκάλυψαν ότι από τα 7.433 παιδιά 

Αβοριγίνων, που εξετάστηκαν από τους γιατρούς 

ως µέρος της «εθνικής επείγουσας ανάγκης», 

τα 39 είχαν αναφερθεί στις αρχές για υποψία 

κακοποίησης. Από αυτά, µόλις 4 το πολύ πιθανές 

περιπτώσεις κακοποίησης πιστοποιήθηκαν. Αυτοί 

ήταν οι «αδιανόητοι αριθµοί». Ελάχιστα διέφεραν 

από εκείνους της παιδικής κακοποίησης στη 

λευκή Αυστραλία. Αυτό που ήταν διαφορετικό 

ήταν ότι κανείς στρατιώτης δεν είχε εισβάλει στα 

παραλιακά προάστια, κανένας λευκός γονιός δεν 

είχε εκτοπιστεί, καµία ευηµερία των λευκών δεν 

είχε µπει σε «καραντίνα». Η Μάριον Σκράιµγκουρ, 

µία λειτουργός των Αβοριγίνων στη Βόρεια Επι-

κράτεια, ανέφερε: «Το να βλέπεις αξιοπρεπείς, 

σπλαχνικούς [Αβορίγινες] πατεράδες, θείους, 

αδέρφια και παππούδες, που αναµφίβολα ήταν 

αθώοι για τις τροµερές κατηγορίες που πρόχειρα 

τους απέδωσαν, να µένουν αβοήθητοι και να 

κλαίνε, επιβεβαιώνει σε µένα την εκτεταµένη 

κοινωνική ζηµιά.

Αυτό που βρήκαν οι γιατροί, το γνώριζαν ήδη 

– παιδιά που κινδύνευαν από το φάσµα έσχατης 

φτώχειας και την άρνηση των µέσων σε µία από 

τις πιο πλούσιες χώρες του κόσµου. Έχοντας 

αλλάξει ελάχιστα πράγµατα, ο Ρουντ συνέχισε 

από εκεί όπου ο Χάουαρντ είχε σταµατήσει. Η 

υπουργός του περί των υποθέσεων των αυτοχθό-

νων, η Τζένι Μακλίν, απείλησε να ανακαλέσει την 

κρατική ενίσχυση προς τις απόµακρες κοινότητες 

που ήταν «οικονοµικά µη βιώσιµες». Η Βόρεια 

Επικράτεια αποτελεί τη µόνη περιοχή, όπου οι 

Αβορίγινες έχουν κατοχυρώσει σαφή εδαφικά 

δικαιώµατα, που τους παραχωρήθηκαν σχεδόν 

τυχαία 30 χρόνια πριν. Εδώ βρίσκονται µερικά 

από τα µεγαλύτερα αποθέµατα ουρανίου στον 

κόσµο. Η Καµπέρα επιδιώκει να το εξορύξει και 

να το πουλήσει.

Οι ξένες κυβερνήσεις, ειδικά αυτή των ΗΠΑ, επι-

θυµούν να γίνει η Βόρεια Επικράτεια µία τοξική 

χωµατερή. Η σιδηροδροµική γραµµή Αδελαΐδα 

– Ντάργουιν που οδηγεί παραπλεύρως στο 

Olympic Dam, το µεγαλύτερο ορυχείο ουράνιου 

του κόσµου, φτιάχτηκε µε τη βοήθεια της εταιρεί-

ας Kellogg, Brown & Root, µιας θυγατρικής του 

αµερικανικού κολοσσού Halliburton του Ντικ 

Τσέινι, που είναι το «συνεταιράκι» του Χάουαρντ. 

«Η αρπαγή της γης των Αβοριγίνων δεν σχετίζεται 

σε τίποτα µε την παιδική σεξουαλική κακοποί-

ηση», αναφέρει η αυστραλή επιστήµονας Έλεν 

Κάλντικοτ, «αλλά έχει εξολοκλήρου να κάνει µε 

την ανεµπόδιστη εξόρυξη και εκµετάλλευση του 

ουρανίου, καθώς και µε τη µετατροπή ολόκλη-

ρης της Βόρειας Επικράτειας σε µία παγκόσµια 

πυρηνική χωµατερή.

Αυτό που είναι µοναδικό στην Αυστραλία δεν 

είναι η ηλιόλουστη, µεταγενέστερη κοινωνία 

δίπλα στη θάλασσα, αλλά οι πρώτοι της άνθρω-

ποι, οι παλαιότεροι στον κόσµο, των οποίων η 

ικανότητα και το κουράγιο να επιβιώνουν από 

την εισβολή, τελευταία πράξη της οποίας είναι 

και η πρόσφατη επίθεση, αξίζουν την υποστήριξη 

της ανθρωπότητας. 

Ο John Pilger, από τις σηµαντικότε-

ρες προσωπικότητες του καιρού µας, 

είναι επιφανής δηµοσιογράφος και 

παραγωγός ντοκιµαντέρ, του οποίου 

οι δηµιουργίες απέσπασαν ακαδηµαϊκά 

βραβεία σε ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία. 

«Ο Τζον Πίλτζερ», έγραψε ο Χάρολντ 

Πίντερ, «αποκαλύπτει, µε ακλόνητα 

τεκµήρια, τη βρωµερή αλήθεια. Τον 

χαιρετώ». 

Μετάφραση:Γιώργος Μπουρλής

ΑΡΠΑΓΗ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΤΖΟΝ ΠΙΛΤΖΕΡ

Ισχυρισµοί για παιδική κακοποίηση αποδεικνύονται αποτελεσµατική πρόφαση
για να απειληθούν οι κοινότητες των Αβοριγίνων που απλώνονται σε περιοχές εξόρυξης ουράνιου

1 Ασθένεια που έφεραν στην Αυστραλία οι πρώτοι 
ευρωπαίοι άποικοι και διαδόθηκε ευρέως στους 
αυτόχθονες κατοίκους της. Είναι απίθανο να υπήρχε 
πρωτύτερα, καθόσον οι µικρές οµάδες κυνηγών-τρο-
φοσυλλεκτών είχαν καλές συνθήκες υγιεινής. Παρόλο 
που είναι εύκολα αντιµετωπίσιµη, αφού σχετίζεται 
αποκλειστικά µε τις φτωχές συνθήκες διαβίωσης και 
υγιεινής, η Αυστραλία αποτελεί τη µοναδική από τις 
54 πιο ανεπτυγµένες χώρες στην οποία τη συναντά 
κανείς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το τράχωµα εδώ και 
100 χρόνια έχει εκλείψει από τη «λευκή Αυστραλία» 
και αφορά µόνο τους αυτόχθονες κατοίκους της. Οι 
µισοί απ’ αυτούς στη Βόρεια Επικράτεια δε διαθέτουν 
επαρκή στέγαση και µία στις έξι κοινότητές τους δεν 
έχει πόσιµο νερό. Το 1991 τα κονδύλια παροχών 
για τις βασικές δοµές και τη στέγαση των ιθαγενών 
κοινοτήτων µειώθηκαν κατά 2 δις δολάρια. Αυτές οι 
υπηρεσίες παρέχονται από τις τοπικές και οµοσπον-
διακές κυβερνήσεις σ’ όλο τον υπόλοιπο πληθυσµό 
στην Αυστραλία.  http://www.mja.com.au/public/
issues/175_07_011001/taylor/taylor.html
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ΔΟΛΟΦΟΝΩΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ
Την τελευταία εβδοµάδα του 2008, ισραηλι-
νές βόµβες και βλήµατα κοµµάτιασαν παιδιά 
Παλαιστινίων στη Γάζα. Το αεροπορικό υλικό 
που χρησιµοποιήθηκε για το φόνο αυτών των 
παιδιών (συµπεριλαµβανοµένων των αεροσκα-
φών F-16 και των ελικοπτέρων Blackhawk) το 
προµήθευσαν οι ΗΠΑ. 
Ο ανεξάρτητος οργανισµός για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (HRW) αναφέρει 
το παρακάτω συµβάν από τη Γάζα, λίγο πριν 
τα µεσάνυχτα της Κυριακής 28 Δεκεµβρίου. 
«Ισραηλινά πολεµικά αεροπλάνα εξαπέλυσαν 
ένα ή περισσότερα βλήµατα κατά του τζαµιού 
«Ιµάντ Ακίλ» στην Τζαµπάλια, που είναι ένας 
πυκνοκατοικηµένος προσφυγικός καταυλισµός 
στο βόρειο τµήµα της Λωρίδας της Γάζας. Από 
την επίθεση σκοτώθηκαν οι πέντε κόρες του 
Ανουάρ Μπαλούσα που κοιµόντουσαν στην 
κρεβατοκάµαρα του σπιτιού τους, το οποίο 
γειτνίαζε στο τζαµί: η Τζαβαχέρ 4 ετών, η Ντίνα 
8 ετών, η Σαµάρ 12 ετών, η Ικράµ 14 ετών και η 
Ταχίρ 18 ετών».
«Κοιµόµασταν και ξυπνήσαµε από τον ήχο των 
βοµβών και των χαλασµάτων που έπεφταν πάνω 
στο σπίτι και τα κεφάλια µας», είπε ο Ανουάρ 
Μπαλούσα στο HRW.
Μετά από µία ώρα και κάτι, ένα ισραηλινό 
Blackhawk εξαπέλυσε δύο πυραύλους κατά 
του προσφυγικού καταυλισµού στην πόλη Ραφά. 
Ο ένας χτύπησε το σπίτι της οικογένειας του Αλ-
Άµπζι, σκοτώνοντας τρία αδερφάκια (τον Σεντκί 
3 ετών, τον Αχµέντ 12 ετών και τον Μοχάµεντ 13 
ετών) και τραυµατίζοντας δύο αδερφές και τη µη-
τέρα των παιδιών. (HRW, “Israel/Hamas: Civilians 
Must Not be Targets,” December 30, 2008, στο 
http://www.hrw.org/en/news/2008/12/30/
israelhamas-civilians-must-not-be-targets)
Μέχρι τις 28 Δεκεµβρίου, δηλαδή δύο ηµέρες 
µετά την έναρξη της αεροπορικής επίθεσης στη 
Γάζα, το Ισραήλ είχε σκοτώσει τουλάχιστον 270 
Παλαιστίνιους και είχε τραυµατίσει περισσότε-
ρους από 1000 , πολλούς απ’ αυτούς σοβαρά. 
Άγνωστος είναι ο αριθµός των ανθρώπων που 
παραµένει θαµµένος κάτω από τα ερείπια, που 
σηµαίνει ότι σίγουρα ο αριθµός των θυµάτων 
θα αυξηθεί.
Είναι ήδη η πιο αιµατοβαµµένη επίθεση του 
Ισραήλ στη Γάζα τις τελευταίες δύο δεκαετίες 
– µία επιδροµή που κατά εγκληµατικό τρόπο 
προσέβαλε µη στρατιωτικούς στόχους.

«ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ»
Καθώς απολαµβάνει µαζί µε την οικογένειά του 
πολυτελείς διακοπές σ’ ένα πανάκριβο παραθα-
λάσσιο σπίτι στη Χαβάη, ο νεοεκλεγείς πρόε-
δρος Μπάρακ Οµπάµα δεν είχε να κάνει καµία 
δήλωση για το µακελειό στη Γάζα. Επιπλέον, ο 
εκπρόσωπος τύπου του  Οµπάµα, Ντέιβιντ Άξελ-
ροντ, ουσιαστικά επιδοκίµασε τις δολοφονίες 
των παιδιών των Μπαλούσα και Αλ-Άµπζι στην 
εβδοµαδιαία εκποµπή “Face the Nation.” του NBC. 

«Λοιπόν, οπωσδή-
ποτε ο νεοεκλεγείς 
πρόεδρος αναγνω-
ρίζει την ιδιαίτερη 
σχέση ανάµεσα στις 
ΗΠΑ και το Ισραήλ,» 
είπε ο Άξελροντ στο 
NBC. «Είναι ένας ση-
µαντικός δεσµός, µία 
σηµαντική σχέση. 
Προτίθεται να την 
τιµήσει…Είναι ολο-
φάνερο ότι η κατά-
σταση έχει γίνει ακό-
µη πιο περίπλοκη το 
τελευταίο διήµερο 
και τις τελευταίες εβδοµάδες. Όταν η Χαµάς 
άρχισε τους βοµβαρδισµούς µε ρουκέτες, το 
Ισραήλ αντέδρασε… Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος 
ήταν στο Σντερότ τον προηγούµενο Ιούλιο, 
στο νότιο Ισραήλ, µια πόλη που υπέστη τις  
σφοδρότερες επιθέσεις της Χαµάς…Και τότε 
είπε ότι, όταν οι βόµβες πέφτουν σα βροχή 
στους πολίτες σου, δηµιουργείται η επιτακτική 
ανάγκη να αντιδράσεις και να προσπαθήσεις να 
κάνεις κάτι που θα βάλει τέλος σ’ αυτό. Όπως 
καταλαβαίνετε, αυτό είπε τότε και νοµίζω ότι 
αυτό πιστεύει και τώρα».
Μ’ άλλα λόγια, για τον Οµπάµα, ο δολοφονικός 
βοµβαρδισµός της Γάζας από τους Ισραηλινούς 
– ο οποίος αποτελεί προετοιµασία για επίγεια 
εισβολή – ήταν δικαιολογηµένα αντίποινα και 
όχι ωµή επίθεση. Αυτή ήταν η θέση της οµάδας 
του Οµπάµα, όσον αφορά την τελευταία βιαιο-
πραγία του Ισραήλ – ακριβώς ίδια µ’ αυτήν της 
διακυβέρνησης Μπους.
Η συγκεκριµένη θέση αγνόησε την κατάφωρα 
δυσανάλογη φύση της ισραηλινής αντίδρασης, η 
οποία στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες Παλαιστί-
νιους, συµπεριλαµβανοµένων πολλών πολιτών, 
ενώ µόνο 17 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από τις 
παλαιστινιακές ρουκέτες τα τελευταία 7 χρόνια. 
(Η ισραηλο-παλαιστινιακή διαµάχη είναι ένα 
εξαιρετικά ασύµµετρο ζήτηµα).
Διέγραψε, επίσης, το γεγονός ότι το Ισραήλ 
και όχι η Χαµάς (η µαχητική µουσουλµανική 
οργάνωση που, µετά από εκλογές, κατέχει την 
εξουσία στο γκέτο της Γάζας) έσπασε την εξάµηνη 
εκεχειρία, όταν εξαπέλυσε βλήµατα εναντίον της 
Γάζας, το βράδυ των αµερικάνικων προεδρικών 
εκλογών...

ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ
Μία από τις πλέον αποκαλυπτικές στιγµές της 
«αντιπολεµικής» σταδιοδροµίας του Οµπάµα, 
ήταν αυτή όπου, συµπορευόµενος µε την υπό-
λοιπη δικοµµατική τάξη των ΗΠΑ, αρνήθηκε 
να ταχθεί στο πλευρό της διεθνούς κοινότητας 
και να καταδικάσει τη µαζικά δολοφονική αερο-
πορική επιδροµή των Ισραηλινών στο Λίβανο. 
Στην πραγµατικότητα, ο Οµπάµα έσπευσε να 
υπερασπιστεί την κυβέρνηση Ολµέρτ, καθώς 

δεν του αρκούσε να κατευνάσει µε αθόρυβο 
τρόπο τη µαζική κρατική βία εκ µέρους του 
Ισραήλ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 
2006. Τάχθηκε υπέρ της απόφασης της Γερου-
σίας που υποστήριζε την επίθεση. Αρνούµενος 
να αποδώσει και την παραµικρή ευθύνη στο 
Ισραήλ για το θάνατο 800 και πλέον Λιβανέζων 
πολιτών, ο Οµπάµα επέµενε ότι ο πραγµατικός 
φταίχτης γι’ αυτούς τους θανάτους ήταν η αντι-
κατοχική µουσουλµανική οργάνωση Χεζµπολάχ. 
Ισχυρίστηκε ότι η Χεζµπολάχ είχε χρησιµοποιή-
σει «αθώους ανθρώπους ως ασπίδες». Δεν είχε 
καµία σηµασία που και οι δύο οργανώσεις για 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
η Διεθνής Αµνηστία και η HRW, δεν ανακάλυψαν 
κανένα αποδεικτικό στοιχείο χρήσης τέτοιων 
πρακτικών - κάτι που επιβεβαιώθηκε από µετα-
γενέστερες συστηµατικές έρευνες. Όταν ο Ζουν 
ζήτησε από τον εκπρόσωπο τύπου του Οµπάµα 
αποδείξεις που να στηρίζουν τον ισχυρισµό του 
τελευταίου περί «ανθρώπινων ασπίδων», το 
εκτελεστικό όργανο του Οµπάµα «έστειλε στον 
Ζουν τον ηλεκτρονικό σύνδεσµο (link) µιας φτωχά 
τεκµηριωµένης αναφοράς που συντάχθηκε από 
ένα φιλοπολεµικό ισραηλινό ινστιτούτο ερευνών, 
όπου προΐσταται ο πρώην αρχηγός της Μοσάντ, 
της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, η 
οποία είναι εµπλεγµένη σε αναρίθµητες παρα-
βιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου». 
Οι επιτελείς του Οµπάµα αγνόησαν «µεταγενέ-
στερες αιτήσεις για προσκόµιση περισσότερο 
αξιόπιστων πηγών».
«Η ρητορική του Οµπάµα ως γερουσιαστή», πα-
ρατήρησε ο Ζουν πέρυσι, «φανέρωσε αυτό που 
από κάποιους µπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης 
ρατσισµού κατά των Αράβων. Έχει επανειληµ-
µένως καταδικάσει τις επιθέσεις των Αράβων 
κατά Ισραηλινών πολιτών αλλά ποτέ τις επιθέσεις 
των Ισραηλινών κατά Αράβων πολιτών. (Zunes, 
“Obama and the Middle East”)…

ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΘΥΜΑΤΑ 
Όταν ο Οµπάµα περιόδευσε στη Μέση Ανατολή, 
τον περασµένο Ιούλιο, έκανε τις καθιερωµένες 
υποχρεωτικές επισκέψεις στο ισραηλινό µνηµείο 
του Ολοκαυτώµατος και το Τείχος των Δακρύων. 
Συνάντησε εβραίους αρχηγούς απ’ όλο σχεδόν 

το πολιτικό φάσµα του Ισραήλ. 
Ταξίδεψε σε µία ισραηλινή πόλη 
που είχε υποστεί συχνές προ-
σβολές από τους πυραύλους της 
Χαµάς. Διακήρυξε επανειληµµέ-
να τη στοργική του υποστήριξη 
προς το Ισραήλ και εξέφρασε 
αποτροπιασµό για την παλαιστι-
νιακή βία. Παρέµεινε σιωπηλός 
σχετικά µε το συνεχή εποικισµό 
των κατεχόµενων εδαφών από 
το Ισραήλ. Απέτυχε να ακολου-
θήσει το παράδειγµα του πρώην 
προέδρου Τζίµι Κάρτερ και να 
συµφωνήσει να συναντηθεί µε 
τους δηµοκρατικά εκλεγµένους 

ηγέτες της Χαµάς, µε τους οποίους το Ισραήλ είχε 
διαπραγµατευτεί µια παύση πυρός...
Οι διοργανωτές του δηµοκρατικού συνεδρίου 
του 2008 (όπου ο Οµπάµα πήρε και τυπικά το 
προεδρικό χρίσµα) έφτασαν στο ακραίο σηµείο 
να αρνηθούν σε έναν πρώην δηµοκρατικό 
πρόεδρο που βρίσκεται εν ζωή το δικαίωµά του 
να µιλήσει. Εν προκειµένω, ο πρώην πρόεδρος, 
Κάρτερ, κόπηκε από τη λίστα των οµιλητών, 
γιατί έκανε το ασυγχώρητο αµάρτηµα να παρα-
δεχτεί ότι για τη δύσκολη θέση που βρίσκονται 
οι Παλαιστίνιοι την ευθύνη φέρει το Ισραήλ. Η 
συµβουλευτική και επιτελική οµάδα του Οµπάµα 
έχει επανδρωθεί µε υποστηρικτές της κατοχής 
των παλαιστινιακών εδαφών και της πολιτικής 
του Απαρτχάιντ. Ο προσωπάρχης του Οµπάµα 
είναι φανατικά φιλοϊσραηλινός και γιος ισρα-
ηλινού σιωνιστή που έχει ταχθεί ανοιχτά κατά 
των Αράβων. 
Γι’ αυτόν και για άλλους λόγους, οι αµερικανοί 
ακτιβιστές υπέρ της ειρήνης και της δικαιοσύνης 
θα πρέπει να νιώθουν θιγµένοι αλλά καθόλου 
έκπληκτοι, που η οµάδα του Οµπάµα αδυνατεί 
να δει τους Παλαιστίνιους ως πραγµατικά θύµα-
τα της ισραηλινής καταπίεσης που αξίζουν την 
προσοχή µας. Αν ο Οµπάµα αποδεχόταν ότι ο 
ανθρώπινος πόνος στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη 
είναι απόρροια της ισραηλινής επιβολής και 
ότι οι ΗΠΑ παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη 
χρηµατοδότηση και τον εξοπλισµό της, τότε θα 
διακινδύνευε την εκλογική του βιωσιµότητα, κάτι 
που σταθερά αρνείται να κάνει από την ηµέρα 
που εισήλθε στην εθνική πολιτική σκηνή. 
Στο θέµα αυτό, όπως και σε τόσα άλλα, αυτοί 
που θέλουν να δουν πραγµατικά προοδευτική 
αλλαγή υπό τη διακυβέρνηση του Οµπάµα 
θα πρέπει να παλεύουν ασταµάτητα από τις 
κατώτερες βαθµίδες της κοινωνικής ιεραρχίας. 
Είναι ουτοπία να προσδοκά κανείς ότι ο νέος 
πρόεδρος θα διαφοροποιηθεί από την πάγια 
ως τώρα θέση των ΗΠΑ να υποστηρίζουν τα 
ισραηλινά εγκλήµατα, εκτός εάν ή ωσότου η 
λαϊκή αντίσταση ενάντια σ’ αυτή τη θέση γίνει 
πολύ επικίνδυνη για να αγνοηθεί.     

Μετάφραση: Μιχάλης Παπαδόπουλος  

ΟΜΠΑΜΑ – ΓΑΖΑ: ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ
του ΠΩΛ ΣΤΡΙΤ
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Ι
Στα πλαίσια ανάληψης κοινωνικής δράσης έρχο-
νται αναπόφευκτα κάποιες στιγµές που ταλαιπω-
ρούν παρά την εµπειρία τους όσους δραστηριο-
ποιούνται. Είναι κάτι σκέψεις µαύρες, που µπορεί 
να αφορούν συναισθήµατα και ιδιαίτερες ψυχικές 
διαθέσεις του ατόµου που ενεργεί (θέµατα αυτο-
εκτίµησης, λόγοι εµπλοκής, αντιµετώπιση από 
περίγυρο, δυνατότητα συνέχισης) ή και το ίδιο 
το σχήµα στο οποίο αυτό συµµετέχει (σχέσεις 
εξουσίας ή σεκταρισµός εντός του, εύρος δράσης, 
διάχυση, αποτελεσµατικότητα). Σπάνια, όµως, 
το µαχαίρι της αυτοκριτικής φτάνει τόσο βαθιά 
(κι όποτε επιχειρείται, απλά συνιστά µίζερη και 
εσωστρεφή αντιµετώπιση του ζητήµατος που δεν 
προσφέρει τίποτα), ώστε να αναρωτηθεί κανείς 
αν πραγµατικά αυτό στο οποίο εµπλέκεται απο-
τελεί µέρος ενός κινήµατος, αν εντέλει υφίσταται 
κίνηµα και, αν όχι, γιατί το άτοµο αρκείται και 
δεν επιζητά κάτι πιο ουσιαστικό. Απαντά η Lucy 
Parsons σ’ έναν νέο αναρχικό: «Στο γράµµα σου 
µιλάς για ένα ‘κίνηµα’. Πού είναι αυτό; Αυτό το λες 
κίνηµα; Ο Αναρχισµός στην τωρινή γενιά δεν έχει 
αναδείξει καµία συγκροτηµένη οργάνωση, µόνο 
κάποιες λίγες οµάδες που αγωνίζονται χλιαρά, 
διασκορπισµένες σ’ αυτήν την αχανή χώρα, που 
συγκεντρώνονται πότε πότε, συζητάνε και µετά 
πάνε σπίτια τους. Το αναρχικό ζήτηµα (ζήτηµα, γιατί 
τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξε κίνηµα) στερείται 
ενός διαδικαστικού σχεδίου ή οργάνωσης». Πόσο 
επίκαιρο, σχεδόν 80 χρόνια µετά!
Οι οπαδοί της αναρχικής ιδεολογίας, θεωρίας, 
φιλοσοφίας και πρακτικής, παρασυρµένοι από 
συναίσθηµα και καθοδηγούµενοι απ’ την απλότη-
τα και ανιδιοτέλεια του ονείρου τους, καταθέτουν 
απόψεις και κάνουν σχέδια για την κοινωνία που 
µέλλει να δηµιουργηθεί, αναλώνουν δυναµικό κι 
ενέργεια, αναλαµβάνουν δράσεις. Και δεν υπάρχει 
λόγος αµφισβήτησης ότι οι περισσότερες από 
αυτές τις προσπάθειες είναι άδολες και ειλικρι-
νείς, και αναδεικνύουν την ποιότητα, τη διάθεση 
προσφοράς και το πάθος όσων ενεργοποιούνται. 
Ταυτόχρονα, όµως, πρόκειται για προσπάθειες 
που διαχρονικά αποδεικνύονται ατελέσφορες, 
επειδή πολύ απλά συνιστούν λογικό σφάλµα 
σε µία νοµοτελειακή σχέση, µιας και αφορούν 
άµεσα το αποτέλεσµα, τη δηµιουργία δηλαδή 
µιας διαφορετικής κοινωνίας, και δεν ασχολού-
νται µε αυτό που φυσικά προέχει και πρέπει να 
προηγείται αυτής: την πορεία, το κίνηµα όλων 
αυτών που µε την κοινωνία συνοδοιπόρο και όχι 
θεατή θα προετοιµάσει το έδαφος για τη σπορά 
αυτής της διαφορετικής µα τόσο ανθρώπινης 
κοινωνικής πρότασης.
Με αφορµή τη συνεχιζόµενη κρίση αξιών που 
ολοένα κορυφώνεται, προκαλεί µελαγχολία το 
γεγονός ότι πλήθυναν πια οι κρίσεις και οι κλυ-
δωνισµοί του συστήµατος που έχουν περάσει 
ανεκµετάλλευτοι. Φαντάζει δεδοµένο δε ότι, όσο 
οι εραστές της αναρχίας δεν κοινωνούν αλλά 
περιορίζουν αυτήν τη φιλοσοφία και αρκούνται 
σε σποραδικές κι αδύναµες τελικά δράσεις απο-
ξενωµένες από το σώµα της κοινωνίας, κανένας 
άλλος εκτός απ’ τους ίδιους δεν θα µπορέσει να 
αντιληφθεί το µεγαλείο του οράµατός τους. Και 
όταν έρθει η ιστορική εκείνη στιγµή, κατά την 

οποία συνθήκες και άνθρωποι αλληλεπιδρούν 
προς αλλαγές, κανείς δεν θα έχει γνωρίσει την 
άλλη όψη, το διαφορετικό, και για κανέναν δεν θα 
υφίσταται η δική τους αντιπρόταση και εναλλα-
κτική. Οι ιστορικές στιγµές θα αποδεικνύονται µη 
ιστορικές και οι «αναταράξεις» του συστήµατος 
θα παρέρχονται αλώβητα· κι ενώ οι ευκαιρίες 
θα χάνονται -αφού οι κοινωνίες µπροστά τους 
θα βλέπουν ν’ αναδύονται ως µόνες λύσεις οι 
άλλες εξουσιαστικές προτάσεις, ο φασισµός ή 
ο κοµµουνισµός- οι αναρχικοί θα συνεχίσουν 
στα πλαίσια κι αυτών των καθεστώτων την ίδια 
εσωστρεφή και αναποτελεσµατική τακτική. Και 
αυτό το καπρίτσιο θα το αποκαλούν οργανωµένο 
σχέδιο ή κίνηµα… σε αναµονή της επόµενης 
κρίσης.

ΙΙ
Δεν τρέφω αυταπάτες ούτε παραβλέπω τις 
δυσκολίες. Και φυσικά δεν έχω πρόθεση να αδι-
κήσω κάποιον που καθηµερινά δίνει τον αγώνα 
του ούτε και να απαξιώσω τις προσπάθειες που 
δειλά δειλά ήδη πραγµατοποιούνται προς την 

ανάπτυξη ενός τέτοιου κινήµατος. Προφανώς 
δεν µου διαφεύγει η κούραση, η απογοήτευση 
ή η παραίτηση που προκύπτουν, όπως και δεν 
παραγνωρίζω την ανυπαρξία επαναστατικής 
παράδοσης αλλά και τις ευθύνες της ελληνικής 
κοινωνίας, που βολοδέρνει στην αποχαύνωση 
και την υποκουλτούρα. Όµως, δεν εθελοτυφλώ 
µπροστά στο δεδοµένο: η κοινωνία δεν ακο-
λουθεί. Και ξέρω ότι τα χρόνια που έρχονται 
δεν πρόκειται ν’ αλλάξει κάτι τόσο σηµαντικά, 
τουλάχιστον όχι από εµάς, και όχι βέβαια ανού-
σια προκαλώντας, ενοχλώντας ή ασκώντας βία, 
πράξεις που κατάφωρα ακυρώνουν το έργο 
που κάποιοι σκαπανείς ακούραστα επιτελούν. 
Η κοινωνία δεν ακολουθεί και οι λόγοι δεν είναι 
µόνον αυτοί που µακροσκελή ξύλινα κείµενα 
συγκεχυµένα αναφέρουν. Η κοινωνία δεν ακολου-
θεί, γιατί δεν υπάρχει κάτι µέσα απ’ τα σπλάχνα 
της ν’ ακολουθήσει, καµία πνοή αλλαγής και 
δηµιουργίας για να την εµπνεύσει. Η κοινωνία 
κοιµάται, γιατί ποτέ δεν κάναµε αρκετό θόρυβο 
για να την ξυπνήσουµε. Κι αν υπήρξαν στιγµές 
που ο θόρυβός µας ήταν επαρκώς δυνατός, ήταν 

αδύνατον να µας ακούσει, καθώς αυτό συνέβη 
έξω από την κοινωνία και χωρίς αυτήν.
Η δική µας πρόταση δεν εµπεριέχει τίποτε δο-
σµένο εκ των άνωθεν και καµία a priori απάντηση 
ή λύση στα κοινωνικά προβλήµατα· και καθώς 
κατανοούµε τη δυσκολία και το αβέβαιο που 
αυτή περικλείει, ας εργαστούµε µ’ αυτό που µόνο 
έχουµε: το ζωντανό καθηµερινό παράδειγµα και 
την προπαγάνδα. Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι το 
όνειρό µας είναι παρά την απύθµενη ελευθερία 
του ένα, παρά το απίστευτο εύρος του κοινό, και 
στο µέτρο των βασικών και κατευθυντήριων 
αρχών του αδιαπραγµατεύσιµο, αυτό που απο-
µένει είναι η µέθοδος που πρέπει να καθορισθεί· 
µέθοδος όχι τόσο για τις δράσεις και τις δοµές 
που θ’ αναπτυχθούν ή τα χαρακτηριστικά που 
θα καταστήσουν την προσπάθεια κατανοητή 
και ευρύτερα ελκυστική (αυτά είναι θέµατα που 
τα λαµπερά και όντος δηµιουργικά µυαλά των 
συντρόφων εύκολα θα εµπνευστούν) όσο για 
το πώς αυτές οι προθέσεις, οι διαθέσεις και οι 
ενέργειες θα συγχρονιστούν, θα µπολιαστούν 
στην κοινωνία και δυνατά πλέον κι έντονα θα 
φυσήξουν µέσα απ’ αυτήν και προς αυτήν. Αυτό 
πρέπει να απασχολήσει τους σύγχρονους θεω-
ρητικούς, το αυτονόητο που ακόµα δεν είναι 
αυτονόητο: ο συντονισµός και η σύµπλεξη όλων 
των αυθύπαρκτων, αυτόνοµων και γι’ αυτόν ακρι-
βώς τον λόγο, δυστυχώς, αναποτελεσµατικών 
σχηµάτων και τάσεων, µε σκοπό τη σταδιακή και 
σε βάθος σύνθεσή τους για τη δηµιουργία ενός 
συνεκτικού ιστού, ο οποίος µέσα από κοινή και 
στοχευµένη δράση θα διαλεχθεί µε την κοινωνία 
και επιτέλους θα πορευτεί µαζί της, κάνοντας 
αισθητή την παρουσία του και αποδεικνύοντας 
έµπρακτα την εφαρµοσιµότητα της θεωρητικής 
του βάσης.
Αν τελικά δεν αρκεί µόνο η συµµετοχή… αν το 
ταξίδι του αναρχισµού δεν ικανοποιεί µόνο τη 
µαταιοδοξία µας και δεν αποτελεί απλά διαφυγή 
από την καθηµερινότητα ή γιατρειά κάποιων 
εφηβικών νευρώσεων περί αποστασιοποίησης 
από τη µάζα… αν τελικά το ζητούµενο είναι κάτι 
µεγαλύτερο απ’ αυτό που σήµερα υπάρχει, απαι-
τείται η συνταύτιση, η συσπείρωση, η µαζικότητα 
πρώτα όσων ασπάζονται σχετικά κοινές ιδέες και 
δραστηριοποιούνται σε σχετικά κοινούς χώρους, 
και ταυτόχρονα και αδιαχώριστα η διείσδυση 
στην κοινωνία· ν’ απλώσουµε το χέρι ο ένας στον 
άλλον κι όλοι µαζί στους υπόλοιπους. Νοµίζω 
ότι αυτή η ώρα, η ώρα του συγχρονισµού µας 
και της σταδιακής σύµπλευσης, έφτασε. Όπως 
κι η ώρα να στρέψουµε αληθινά, κι ως κοµµάτι 
της πλέον, το βλέµµα στην κοινωνία. Στόχος το 
κοινό, το οργανωµένο, το µόνιµο, το στοχευµένο, 
το εξωστρεφές· για ένα κίνηµα που σταδιακά 
θα σηµατοδοτήσει αυτό που επιθυµούµε, την 
επιστροφή στην απλότητα.

Κατά κάποιον τρόπο… συνεχίζεται

 1 Τίτλος παρµένος από κείµενο σε αφίσα της 
«Φάµπρικα Υφανέτ».

… για να πάρουμε πίσω το 
χώρο και το χρόνο 

Γιώργος Μπουρλής

1
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Παίρνουµε τις ζωές µας στα χέρια µας

Η εξέγερση του Δεκέµβη επανέφερε στο προσκήνιο την έννοια της πολιτικής. Μιας πολιτικής, όµως, 

από τα κάτω. Η επιθυµία του κόσµου να πάρει τη ζωή του στα χέρια του έσπασε το µύθο του αντιπρο-

σωπευτισµού και τη λογική της παθητικότητας, προτάσσοντας έννοιες όπως η αµεσοδηµοκρατία και η 

αυτοοργάνωση. Λειτουργώντας µε αυτές δηµιουργήθηκαν λαϊκές συνελεύσεις, πρωτοβουλίες κατοίκων 

και καταλήψεις δηµοσίων κτηρίων σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.

Έτσι, σε µια προσπάθεια συντονισµού, καλέστηκε µε πρωτοβουλία της λαϊκής συνέλευσης Αγίου Δηµητρίου µια 

πρώτη συνάντηση των συνελεύσεων αυτών στην Αθήνα, την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στην κατάληψη του ελεύ-

θερου Γαλαξία της νέας Σµύρνης. Στη συνάντηση παρευρέθησαν άτοµα των συνελεύσεων από το Μπραχάµι, τη 

νέα Σµύρνη, την Ηλιούπολη, τον Άλιµο, του Ζωγράφου, το Χαλάνδρι, τη Γλυφάδα, το Βύρωνα, την Καισαριανή, το 

Παγκράτι καθώς και από άλλες γειτονιές της Αθήνας. Έγινε µία παρουσίαση των εγχειρηµάτων της κάθε γειτονιάς 

και µία πρώτη κουβέντα για το συντονισµό δράσεων, αρχικά µε θέµα τους συλληφθέντες της εξέγερσης του Δε-

κέµβρη. Στην κουβέντα φάνηκε η διάθεση για συντονισµό και σε άλλα θέµατα και το ραντεβού ανανεώθηκε.

Η επαναφορά της αληθινής πολιτικής στο προσκήνιο, οι θεσµοί των λαϊκών συνελεύσεων, τα κατειληµµένα δηµόσια 

κτήρια, οι προσπάθειες πραγµάτωσης της επιθυµίας των ανθρώπων να πάρουν τις ζωές τους στα χέρια τους, είναι 

αλλαγές του πολιτικοκοινωνικού σκηνικού, είναι αλλαγή των συσχετισµών, είναι εξέγερση.

Τίποτα δεν τελείωσε είµαστε ακόµα στην αρχή.

Τ.Σ.

Τα γεγονότα του Δεκέµβρη 
στην Ξάνθη

Η δολοφονία του 16χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου από το κράτος έφερε ένα κύµα οργής σε όλες της 

πόλεις της χώρας. Η καταπίεση της καθηµερινότητάς µας, δηµιούργησε όλες τις προϋποθέσεις ώστε 

να βρεθούµε στους δρόµους µε διαθέσεις εξέγερσης. Οι διαδικασίες, οι κινητοποιήσεις, οι συγκρούσεις σε 

κάθε περιοχή της χώρας βέβαια έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες.

Στην Ξάνθη, όπως και σε πολλές άλλες πόλεις µόλις έγινε γνωστή η δολοφονία του Αλέξη στις 6 του Δεκέµβρη 

έγινε µια αυθόρµητη πορεία στους κεντρικούς δρόµους της πόλης. Μικρή µεν µε συγκρουσιακές διαθέσεις δε. 

Συµβολικές επιθέσεις σε κάµερες τραπεζών, ΑΤΜ και ένα αστυνοµικό αυτοκίνητο. Την εποµένη, µια µαζική πορεία 

προς το αστυνοµικό τµήµα όπου αντιµετωπίσαµε την τροµοκρατία του πολύ µεγάλου για τα δεδοµένα της πόλης 

αριθµού µπάτσων. Τη Δευτέρα 8 του µήνα, παρά το κλίµα αυτό τροµοκρατίας που προσπάθησε η αστυνοµοκρατία 

να δηµιουργήσει, πραγµατοποιήθηκε η µαζικότερη και δυναµικότερη πορεία που έχει δει η πόλη. Επίθεση στο 

αστυνοµικό τµήµα, σε όσες τράπεζες βρέθηκαν στο δρόµο µας, κάµερες.. η πόλη –για πρώτη φορά- σείστηκε από 

τα συνθήµατα. Από κει και πέρα κάθε µέρα γινόταν πορεία στην Ξάνθη, συµβολική κατάληψη του Δηµαρχείου, δύο 

–ανεπιτυχείς- προσπάθειες για κατάληψη της νοµαρχίας όπου και συγκρουστήκαµε µε την αστυνοµία, κατάληψη 

του Δηµοτικού Ραδιόφωνου.

Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ξάνθη γίνονταν µέσα από το –αληθινά- αµεσοδηµοκρατικό συντονιστικό 

της κατάληψης του Πολυτεχνείου. Αρχικά το Πολυτεχνείο καταλήφθηκε µετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης 

των φοιτητών του, αλλά έγινε το κέντρο ενός αγώνα όπου συνυπήρχαν µαθητές, φοιτητές, εργαζόµενοι. Καθηµερι-

νά συντονιστικά µε την παρουσία 200 ατόµων, συζητήσεις και πολιτική ζύµωση. Ένα σηµαντικότατο κοµµάτι των 

ηµερών του Δεκέµβρη ήταν η συνύπαρξη αυτή και η πολιτικοποίηση µεταξύ των αγωνιζόµενων.

Το άνοιγµα προς την τοπική κοινωνία της Ξάνθης ήταν επιτυχηµένο. Ο λόγος µας και η υπεράσπιση της δράσης 

µας έσπασε τα στενά όρια των ”καταληψιών-διαδηλωτών” και έφτασε στα περισσότερα σπίτια και καταστήµατα 

Ξανθιωτών. Οι στοχευµένες επιθέσεις και η αντιπληροφόρηση υπερκέρασε τη ρουφιανιά των µπάτσων και των 

φασιστών που διέδιδαν –µε τη συνηθισµένη τους πρακτική- πως µεταφερόµενοι «ταραξίες» θα καταστρέψουν 

τις περιουσίες των Ξανθιωτών (µια παραπληροφόρηση που πέτυχε το στόχο της στην πόλη της Κοµοτηνής όπου 

αντιµετωπίσαµε κράτος και παρακράτος σε όλο τους το µεγαλείο).

Τώρα πια που η οργή για πολλούς σβήνει (τουλάχιστον στην επαρχία), το κίνηµα που γεννήθηκε δεν πρέπει να το 

αφήσουµε να πεθάνει. Να πάρει –ακόµα περισσότερο- πολιτικό νόηµα η δράση µας, ο λόγος µας. Να κινηθούµε 

ενάντια σε ένα κράτος, σε ένα σύστηµα που µας δολοφονεί.

ένας από συντονιστικό κατάληψης πολυτεχνείου Ξάνθης

ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑΣ - ΓΛΥΦΑΔΑ

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΑΝΗΚΕΙ 
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ!

Συµπολίτη-ισσα, βρισκόµαστε στη δυσάρεστη θέση να σε ενηµερώσουµε 

πως ο αποκλεισµός της δηµόσιας, ελεύθερης έκφρασης, ο κοινωνικός 

ρατσισµός και ο αυταρχισµός έφτασαν και στα µέρη µας. Εκφραστής τους αυτή 

τη φορά είναι ο Δήµος Γλυφάδας, ο οποίος προχώρησε σε δύο αποφάσεις άνευ 

προηγουµένου, σε δύο αποφάσεις που τελικά στοχεύουν σε όποιον κάτοικο 

θέλει να εκφράσει δηµόσια την άποψή του, ενώ συγχρόνως καπελώνουν και 

προσπερνούν τη γνώµη και τις επιθυµίες συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων 

(των ηλικιωµένων) χωρίς ή και ενάντια σε αυτές.

Το ιστορικό είναι ως εξής. Στην περιοχή µας τους τελευταίους µήνες πραγ-

µατοποιήθηκε µια συγκέντρωση και δύο λαϊκές συνελεύσεις κατοίκων µε 

αφορµή τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, αλλά και µε πολλά 

άλλα θέµατα της επικαιρότητας και όχι µόνο. Η πρώτη συνέλευση έγινε στο 

πάρκο στη συµβολή των οδών Κύπρου-Γούναρη-Γεννηµατά και η δεύτερη στο 

δηµοτικό θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Στη δεύτερη συνέλευση αποφασίστηκε 

η πραγµατοποίηση µιας επόµενης ανοιχτής λαϊκής συνέλευσης στις 25 Ιανου-

αρίου στο δηµοτικό χώρο του ΚΑΠΗ Αγ.Τρύφωνα. Ο χώρος αυτός επιλέχθηκε 

αφενός διότι οι υπαίθριοι δηµόσιοι χώροι της περιοχής είναι ακατάλληλοι κατά 

τη χειµερινή περίοδο για συζητήσεις, αφετέρου διότι το δηµοτικό θέατρο Με-

λίνα Μερκούρη συνωστίζεται την παρούσα περίοδο από εκδηλώσεις τοπικών 

συλλόγων (κοπές πίττας κτλ) και δεν είναι εύκολα διαθέσιµο για εκδηλώσεις 

που προγραµµατίζονται µέσα σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα και έχουν 

µια περιοδικότητα (π.χ. λαϊκή συνέλευση ανά 2 βδοµάδες).

Με το σκεπτικό αυτό ήρθαµε σε επαφή µε την υπεύθυνη του ΚΑΠΗ, της εκ-

φράσαµε το αίτηµά µας και µας απάντησε ότι ο χώρος είναι διαθέσιµος, αλλά 

απαιτείται πρώτα αίτηση προς το ΔΣ και τον πρόεδρο των ΚΑΠΗ κ. Σπύρο Δήµου 

προκειµένου να δοθεί η άδεια για τη χρήση του. H «ΠΡΩτοβουλία ΚΑΤοίκων 

στα ΝΟΤΙΑ» έκανε εγγράφως και επωνύµως την αίτηση αυτή εκ µέρους της 

λαϊκής συνέλευσης και έλαβε προφορικά, µέσα σε ένα ξέσπασµα αυταρχισµού 

και αλαζονείας από την πλευρά του κ. Δήµου, την παρακάτω απάντηση, την 

οποία και αρνήθηκε να δώσει γραπτά: 

«Το Δηµοτικό Συµβούλιο Γλυφάδας έχει πάρει απόφαση για τη µη παραχώ-

ρηση των ΚΑΠΗ για εκδηλώσεις που δεν αφορούν τους ηλικιωµένους και 

σύµφωνα µε την απόφαση αυτή η εκδήλωση που ζητάτε να γίνει εκεί δεν 

µπορεί να γίνει»

Όπως είναι προφανές, από την απόφαση αυτή προκύπτουν κάποια πολύ 

σοβαρά ζητήµατα.

1) ένας δηµοτικός χώρος, ένας χώρος που ανήκει σε όλους µας και πληρώνουµε 

δηµοτικά τέλη για αυτόν, αποκλείεται από την πλειοψηφία των κατοίκων µε 

αδιαφανείς και αντιδηµοκρατικές διαδικασίες, την ίδια στιγµή που οι κλειστοί 

δηµόσιοι χώροι στην περιοχή µας είναι ανύπαρκτοι, µε εξαίρεση το χώρο του 

δηµοτικού θεάτρου, στον οποίο (για αυτόν ακριβώς το λόγο) παρατηρείται 

συνωστισµός εκδηλώσεων, µε αποτέλεσµα να είναι εξαιρετικά δύσκολος ο 

προγραµµατισµός και η υλοποίησή τους.

2) αναρωτιόµαστε ποιος είναι αυτός που µπορεί να κρίνει και να αποφασίζει τι 

αφορά και ενδιαφέρει τους ηλικιωµένους, διαχειριζόµενος κατά την κρίση του 

τους χώρους που τους ανήκουν; Πώς µπορεί κάποιος να αποφασίσει ότι τους 

ηλικιωµένους δεν τους αφορούν τα θέµατα της επικαιρότητας, της κοινωνίας, 

του περιβάλλοντος και της πολιτικής και τους καταδικάζει σε ένα αποστειρω-

µένο κοινωνικά περιβάλλον όπου θα συνδιαλέγονται µόνο µε ανθρώπους της 

ηλικίας τους, µε κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και γιατρούς;

3) Πώς µπορεί να ισχύει µια τέτοια απόφαση δηµοτικού συµβουλίου σαν 

και αυτή που µας ανακοίνωσαν, όταν την ίδια περίοδο γίνονται εκδηλώσεις 

από κοµµατικούς φορείς στους ίδιους χώρους που αρνούνται στους απλούς 

πολίτες, µε παρόµοιο περιεχόµενο; [...]

ΠΡΩτοβουλία ΚΑΤοίκων στα ΝΟΤΙΑ 

κάθε Κυριακή µετά τις 8.00, Ήβης 79, Τερψιθέα Γλυφάδας

www.prwkat.blogspot.com, email: prwkat@gmail.com
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«Que se vayan todos» 
(φύγετε όλοι σας), 
Αργεντινή 2001 
Και µετά, τι; 

Το ερώτηµα δεν αφορά βεβαίως µόνο την Αρ-
γεντινή – αφορά συνολικά όλες τις φορές που 
τα κοινωνικά κινήµατα βρίσκονται µπροστά στο 
λαβυρινθώδες ερώτηµα που αντικρίζουν όταν η 
στιγµή και ο καιρός απαιτούν (ή επιβάλλουν) τη 
δηµιουργία µορφών και θεσµών ελευθερίας και 
άµεσης πολιτικής απόφασης. Για τους µαρξιστές 
θα απαντούσε ο Λένιν (αρπάξτε την εξουσία στο 
όνοµα της κοινωνίας), για τα κινήµατα όµως οι 
Ζαπατίστας από το 1994 και µετά µετατόπισαν, 
ακόµη περισσότερο, το κέντρο βάρους όταν 
είπαν “µη κατάληψη εξουσίας”. 

Το ευχάριστα ακανθώδες ερώτηµα το απαντά 
η πολιτική πράξη που επικοινωνεί αρµονικά µε 
τη θεωρία: Αργεντινή 2001. Σικάγο, Νέα Υόρκη, 
Τσιάπας, Διακήρυξη για το δικαίωµα στην πόλη 
(Πόρτο Αλέγκρε), αυτοδιαχειριζόµενες γειτονιές, 
πόλεις µε σαφή διαδροµή (από τα κάτω προς 
τα πάνω, όχι ανάποδα) και τρόπο οργάνωσης 
(οριζόντια, αµεσοδηµοκρατικά, χωρίς αντι-
προσώπευση και ιεραρχία, συγκεκριµένα όχι 
αφηρηµένα, µε το βλέµµα στραµµένο στον 
πλανήτη και τα πόδια γειωµένα στη ρευστή 
πραγµατικότητα της φτωχογειτονιάς, της κοι-
νότητας, του πάρκου, του αστικού κενού). 

Αργεντινή από το 2001: Την κοινωνική εξέγερση 
εξαιτίας της οικονοµικής κατάρρευσης της 
χώρας (καλή ώρα, αλλά, ας µη χαµογελούν οι 
µαρξιστές γιατί εάν ίσχυε το παλαιολιθικό-οι-
κονοµοκεντρικό σχήµα τους, ο καπιταλισµός, 
εάν ήταν µόνο οικονοµική δοµή και καθόλου 
κοινωνική διαδικασία, θα είχε καταρρεύσει µόνο 
και µόνο από τις εκδηλώσεις που διοργάνω-
σαν από τον Οκτώβριο και µετά) ακολούθησε 
η συγκρότηση ενός πλήθους συνελεύσεων 
γειτονιάς στο Μπουένος Άιρες και σε άλλα 
αστικά κέντρα. Στις συνελεύσεις συζητιούνταν 
τα τοπικά προβλήµατα που αφορούν την ερ-
γασία, την υγεία και την πόλη σε συνδυασµό 
µε τη γενικότερη κρίση της χώρας. Μέχρι να 
ατονήσουν τα πράγµατα (τέλη 2002) υπήρχαν 
20 συνελεύσεις γειτονιάς στην αργεντίνικη 
πρωτεύουσα οι οποίες µία φορά την εβδοµάδα 
πραγµατοποιούσαν µία δια-συνοικιακή συνέ-
λευση συντονισµού των δράσεων (ποιος είπε ότι 
η σύγχρονη, βάρβαρη µητρόπολη δεν µπορεί 
να λειτουργήσει µε τρόπο δηµοκρατικό;) και 
εναλλασσόµενα (κάθε εβδοµάδα η συνέλευση 
αυτή γινόταν σε άλλη γειτονιά). 

Παράλληλα, δηµιουργήθηκαν συνελεύσεις 

ανέργων εργατών ενώ πραγµατοποιήθηκαν 
τουλάχιστον 200 καταλήψεις σε εργοστάσια 
(το πιο γνωστό σε εµάς παράδειγµα είναι το 
εργοστάσιο κεραµικής Ζανόν, το εγχείρηµα 
του οποίου αφηγείται η ταινία “Η κατάληψη” 
- The take). Ακόµη, εµφανίστηκε το κίνηµα 
των «piqueteros» (άνεργοι που µπλόκαραν 
την κίνηση ή πραγµατοποιούσαν πικετοφορίες 
στους εθνικούς δρόµους). Όπως αναφέρουν άν-
θρωποι που παρακολούθησαν ό,τι συνέβη στην 
Αργεντινή, «οι συνελεύσεις γειτονιάς, ορισµένα 
κινήµατα ανέργων εργατών και ορισµένες από 
τις ανακτηθείσες εταιρείες ήταν µεταξύ αυτών 
που κατά κάποιον τρόπο απέρριψαν ή τουλά-
χιστον αµφισβήτησαν την αντιπροσωπευτική 
και καπιταλιστική δηµοκρατία». 

Σικάγο (τώρα): Στα χνάρια των εργαζοµένων 
της Αργεντινής βαδίζουν οι εργαζόµενοι στο 
εργοστάσιο Chicago Rebublic που προχώρησαν 
σε κατάληψη στα µέσα του περασµένου Δεκεµ-

βρίου αντιδρώντας στο κλείσιµο της επιχείρη-
σης τη στιγµή που η αµερικανική κυβέρνηση 
παρενέβαινε για να διασώσει τις τράπεζες και 
τους επιχειρηµατικούς κολοσσούς. 

Κατά τη γνώµη µας, η αναφορά σε παραδείγµα-
τα από τη διεθνή εµπειρία στα οποία αναδύονται 
µορφές κοινωνικής αυτοδιεύθυνσης θα ήταν 
ελλιπής εάν περιοριζόταν µόνο σε περιπτώ-
σεις που ακολούθησαν µία κρίση και πολιτικά 
αποπροσανατολιστική εάν υπέκυπτε στην a 
priori και άνευ όρων λατρεία της εργατικής 
τάξης, καθώς στην περίπτωση των κατειληµ-
µένων χώρων εργασίας τίθενται αυτόµατα τα 
ερωτήµατα για το ποιος αποφασίζει για την 
παραγωγή (µία ελεύθερη κοινότητα πολιτών ή 
οι εργαζόµενοι χωρίς να σπάσουν την κυριαρχία 
του διαχωρισµού βάσει της εργασίας), ποια 
είναι η σχέση παραγωγής-κατανάλωσης, πώς 
εξασφαλίζεται η τοπική αυτοδυναµία πόρων, τι 
θα πει “ανάπτυξη”, ποιος καθορίζει τις ανάγκες 
(όλα αυτά ακόµη και εάν έχουµε αρνηθεί τη 

διαµεσολάβηση του κέρδους και την κρατική 
κυριαρχία). Θα ήταν, λοιπόν, καταστροφική εάν 
µιλούσαµε µόνο για εργοστάσια που κατελή-
φθησαν καθώς το πεδίο στο οποίο ασκείται η 
πολιτική είναι η πόλη, τα κοινά, όχι ως υλικό 
σύνολο άψυχων κτηρίων και πλατειών (urbs, 
άστυ) αλλά ως (εν δυνάµει) χώρος ελευθερίας 
και άµεσης πολιτικής απόφασης, ως πολιτεία, 
ένωση-σώµα ελεύθερων πολιτών (civitas). 

Στη Νέα Υόρκη, µέσα της δεκαετίας του ’90 
υπήρχαν 11.000 άδεια κοµµάτια γης στην ιδιο-
κτησία του τοπικού Δήµου (τοπικό υπερ-κράτος) 
και χιλιάδες άδεια σπίτια. Οµάδες πολιτών πήραν 
την πρωτοβουλία και µεταµόρφωσαν αυτούς 
τους αστικούς σκουπιδότοπους σε κοινοτικούς 
αυτοδιαχειριζόµενους κήπους. Φτιάχτηκαν 700 
τέτοιοι κήποι και συµµετείχαν στο εγχείρηµα 
άνθρωποι από διάφορες εθνικότητες καταλύ-
οντας έτσι κάθε έννοια διαχωρισµού µε βάση 
την καταγωγή. Και εάν κανείς κοντόφθαλµος 
χαρακτηρίσει “ρεφορµιστικό” ή µερικό το πα-
ράδειγµα, ας ασχοληθεί µε την περίπτωση 
της αµερικανικής πολιτείας του Βερµόντ όπου 
συναντάµε µία µακρά και βαθιά παράδοση των 
αµεσοδηµοκρατικών λαϊκών συνελεύσεων που 
λειτουργούν δυαδικά ως προς την διαχωρισµένη 
εξουσία. Εκεί άνθησε το κίνηµα της κοινωνικής 
οικολογίας µε πρωτεργάτη τον Μ. Μπούκτσιν 
ο οποίος, µεταξύ άλλων, εισηγήθηκε την Ελευ-
θεριακή Δηµοτική Αυτοδιεύθυνση. 

Κλείνουµε σηµειώνοντας τα εξής: δεν χρειάζε-
ται, οπωσδήποτε, ένα γεγονός που προκαλεί 
τεράστιο κοινωνικό σοκ για να δηµιουργηθούν 
όροι τοπικής αυτονοµίας. Αφενός, επειδή πολ-
λά δηµόσια (µη κρατικά-µη ιδιωτικά) αγαθά 
βρίσκονται ήδη στα χέρια της τοπικής ελίτ και 
των επιχειρηµατιών (άρα είναι µη προσβάσιµα 
και όχι ελεύθερα στους πολλούς), αφετέρου 
επειδή οι κατακτήσεις σε επίπεδο αυτοδιοί-
κησης απαιτούν συστηµατική παρέµβαση στα 
ζητήµατα αυτά. 

Παράλληλα, αξίζει κριτικής ανάλυσης και αµ-
φισβήτησης το ερώτηµα που θέσαµε για τη 
σχέση της παραγωγής και της εργασίας µε την 
κοινοτική διαχείριση των πραγµάτων, ειδάλλως 
το ρολόι του χρόνου θα έχει σταµατήσει στην 
εποχή της προλεταριακής λατρείας. Χώρος 
συνάντησης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
εντούτοις είναι, πέρα από το εργοστάσιο, το 
ασανσέρ, η γειτονιά, η πλατεία, το πάρκο, η 
αγορά, ο δήµος. Στο εργοστάσιο µαθαίνεις την 
επαναληπτική υπακοή, στην πόλη αναπνέεις τον 
αέρα της ελευθερίας. Ή αλλιώς, όπως έγραψε 
ο Ρουσσώ “τα σπίτια κάνουν τον οικισµό, αλλά 
(µόνο) οι πολίτες την πόλη”. 

Γιώργος Παπαχριστοδούλου

Από το Βερμόντ στην Αργεντινή 
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Ανάµεσα στη Ρίτα και τα 

µάτια µου υπάρχει ένα όπλο

και αυτός που ξέρει τη Ρίτα

γονατίζει και προσεύχεται

σε ένα θεό µέσα στα 

κεχριµπαρένια µάτια….

Μαχµούντ Νταρουίς

 

Στις 21 Ιανουαρίου, τέσσερις µέρες 

µετά την κήρυξη εκεχειρίας στη Μέση 

Ανατολή ο τελευταίος στρατιώτης του 

Ισραήλ πέρασε τα σύνορα και κοιτά από 

απέναντι την πόλη της Γάζας. Σύµφωνα 

µε τους ξένους δηµοσιογράφους που 

παρακολουθούσαν αναγκαστικά τον 

πόλεµο από απόσταση εξακολουθούν 

να ακούγονται ήχοι εκρήξεων. Στα ύδατα 

κοντά στα παράλια της Γάζας, σε ένα 

είδος ψυχολογικού πολέµου, πλοία του 

πολεµικού ναυτικού του Ισραήλ ρίχνουν 

από κοντινή απόσταση. Η τραγωδία 

των είκοσι έξι ηµερών που διήρκεσαν 

οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών µε τους 

νεκρούς να ξεπερνούν τους χίλιους 

τριακόσιους έχει πρόσωπο κι αυτό 

είναι στα χαλάσµατα, στα γκρεµισµένα 

σπίτια, στα νοσοκοµεία της πόλης, που 

τα γεµίζουν ακόµα οι χτυπηµένοι από 

βόµβες φωσφόρου διασποράς του 

Ισραήλ. Ο φώσφορος µένει στο δέρµα 

κι απλώνεται σ’όλο το σώµα....

Μια µακριά ιστορία αίµατος, από την 

πρώτη “αλιγιά”, το πρώτο κύµα δηλαδή 

των εβραίων που µετανάστευσαν στην 

Παλαιστίνη το 1882, στο 1920 όπου 

Εβραίοι και Παλαιστίνιοι συγκρούονται 

για πρώτη φορά, στην πρώτη και τη 

δεύτερη ιντιφάντα, στις µέρες µας….

 Από το µπλογκ του Πάνου Χαρίτου, 
ανταποκριτή στη Μέση Ανατολή

11/1/2009

Δεκαέξι ηµέρες µετά την έναρξη των µαχών στη 
Γάζα το Ισραήλ έχει πλέον ρίξει το βάρος των 
επιχειρήσεών του στην περιφέρεια της πόλης 
αυτής. Ήδη από χθες βράδυ σφοδρότατες 
συγκρούσεις λαµβάνουν χώρα στο δυτικό τµήµα 
της εισόδου της πόλης στον καταυλισµό Beach 
Camp, όπου είχαν ρίξει φυλλάδια νωρίτερα 
ζητώντας από τους κατοίκους να παραµείνουν 
µέσα στα σπίτια τους ή να τα εγκαταλείψουν 
εφόσον αυτά βρίσκονται κοντά σε αποθήκες 

πυροµαχικών της Χαµάς.

Τώρα πως µπορεί να γνωρίζουν οι κάτοικοι που 
ακριβώς βρίσκονται οι αποθήκες πυροµαχικών 
της Χαµάς και πως µπορεί κάποιος να αναζητήσει 
ασφαλές καταφύγιο εν µέσο βοµβαρδισµών, 
αποτελεί ένα ερώτηµα δύσκολο να απαντηθεί.

12/1/2009

Δέκατη έβδοµη ηµέρα του πολέµου, πάνω κάτω 
εννιακόσιοι νεκροί, περίπου 4.100 τραυµατίες 
και γύρω στο ενάµισι εκατοµµύριο πεινασµένοι. 
Όσο περνούν οι µέρες οι αριθµοί χάνουν την αξία 
τους. Η πείνα γίνεται συνήθεια και ξεχνιέται, οι 

βόµβες σταµατούν να τροµάζουν και ο πόλεµος 
γίνεται µέρος της καθηµερινότητας…

Από την πόλη του Αστντότ ο Νετανιάχου κάνει 
την εκκίνηση της προεκλογικής περιόδου 
κερδίζοντας έδαφος όσο οι επιχειρήσεις στη Γάζα 
δεν αποδίδουν αφού οι πυραυλικές επιθέσεις 
συνεχίζονται και οι έτεροι αντίπαλοι Λίβνι και 
Μπαράκ, βλέπουν τις δηµοσκοπήσεις να χάνουν 
το κερδισµένο έδαφος αφού χρεώνονται τους 
κυβερνητικούς χειρισµούς.

 
15/01/2009

….Το πυροβολικό βάλει κατά στόχων µε ρυθµούς 
ταχύτερους από ποτέ άλλοτε.
Βόρεια Γάζα, πόλη της Γάζας και νότια Γάζα έχουν 
ένα κοινό στοιχείο τους καπνούς από ότι απέµεινε 
όρθιο και παραδόθηκε στις φλόγες….
Ο Μπαν Κι Μούν χαρακτήρισε “αβάσταχτο 
φορτίο” τις απώλειες και τους τραυµατίες, 
απέδειξε όµως και το πόσο µικρός είναι ο 
Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών όταν καλείται 
να διαχειριστεί κρίσεις στις οποίες οι δηµόσιες 
σχέσεις υπερτερούν της λογικής.
 

20/1/2009

Μετά από είκοσι τρεις ηµέρες µαχών και 
βοµβαρδισµών οι κάτοικοι της Γάζας κοίταξαν 
τον ουρανό µέτρησαν τις ώρες κι αφού πέρασαν 
τόσες όσες χρειάζονταν για να πειστούν ότι 
η εκεχειρία είναι πραγµατική βγήκαν στους 
δρόµους κι έτρεξαν στις συνοικίες τους. Με 
την αγωνία ζωγραφισµένη στο πρόσωπό 
τους αναζήτησαν τα σπίτια τους. Η αγωνία 
κορυφώθηκε όταν στην αναζήτηση διαπίστωσαν 
ότι δυσκολεύονται καταρχάς ..να βρουν  τη 
γειτονιά τους. Ανάµεσα στα χαλάσµατα, άρχισαν 
να αναζητούν τα προσωπικά τους αντικείµενα. 
Κάτι για να περισώσουν, κάτι για να συνεχίσουν 
από εδώ κι έπειτα.
Με φτυάρια, αξίνες, µε χέρια κι ότι άλλο µπορούσε 
να αποτελέσει εργαλείο συνέχισαν να το έργο 
της εκσκαφής. Αυτοί είναι οι τυχεροί.
Κάποιοι άλλοι, αναζητούσαν συγγενικά πρόσωπα, 
φίλους γνωστούς και συγγενείς. Στην περίπτωσή 
τους µοναδικό εργαλείο για την ανεύρεση είναι, 
οι µυρωδιές των πτωµάτων που αναδύονται από 
τα χαλάσµατα….

Μαρία Μάζη

“Πίσω στο µέτωπο των συνόρων µε τη Γάζα, το Ισραήλ επιχειρεί πλέον να πείσει, ότι κανείς 

δεν είναι στο απυρόβλητο όταν πρόκειται για την ασφάλεια των πολιτών του. Η στρατιωτική 

µηχανή του αφού πέρασε από ψυχαναλυτές για να ξεπεράσει το σοκ που υπέστη στον πόλεµο 

του Λιβάνου, γυάλισε τις µπότες της και επέστρεψε δριµύτερη. Παρατάχθηκε απέναντι σε 

έναν εχθρό υποδεέστερο τεχνολογικά και δοκίµασε κάθε πιθανό συνδυασµό των οπλικών 

συστηµάτων που διαθέτει. Η Χαµάς ίσως και να γονατίσει. Η σηµερινή ηγεσία ίσως και να 

εξαφανιστεί. Ακόµα και επαναφορά της Φατάχ στο προσκήνιο είναι πιθανή. Όµως το µόνο 

που δεν συνυπολογίστηκε σε αυτήν την επιχείρηση, είναι το βλέµµα και οι µνήµες που θα 

κουβαλούν τα σηµερινά παιδιά της Γάζας µεγαλώνοντας. Το πεδίο βολής της Γάζας, έχει 

αποδείξει ότι αντέχει. Το ίδιο και το πεινασµένο στοµάχι των εξαθλιωµένων κατοίκων της. 

Στο νοσοκοµείο της Γάζας ένας γιατρός, ο Νιντάλ διανύει το τρίτο εικοσιτετράωρο άυπνος. 

Μου περιγράφει στο τηλέφωνο τις συνθήκες, τις ελλείψεις, τον αριθµό των τραυµατιών, τα 

σπασµένα τζάµια από τις εκρήξεις και το κρύο τις νύχτες. “Είναι εµπειρία να είσαι γιατρός στη 

Γάζα” σχολιάζω ακούγοντάς τον. Χρειάστηκαν µόλις µερικά κλάσµατα του δευτερόλεπτου 

για να µου απαντήσει και εκεί οι λέξεις χάθηκαν. “Είναι εµπειρία να είσαι παλαιστίνιος θέλεις 

να πεις”.
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1.300 νεκροί 4.000 τραυµατίες. Γίναµε µάρτυρες 

άλλης µιας γενοκτονίας. Δεν χρησιµοποιούµε τη 

λέξη µε τη µέχρι τώρα σηµασία της. Γενοκτονία 

σήµερα είναι η στέρηση της δυνατότητας στην 

ύπαρξη. Η οριστική αποβολή του “άλλου” από 

την πολιτική σφαίρα και η ένταξή του σε µια 

απροσδιόριστη περιοχή όπου κάθε δικαίωµα έχει 

ανασταλεί. Το Ισραήλ εξαπέλυσε έναν σύγχρονο 

ολοκληρωτικό πόλεµο* σε πλήρη συµφωνία 

µε τη διεθνή κοινότητα, και µε τις ευλογίες του 

νέου Αµερικανού προέδρου. Απότοκο της συµ-

φωνίας είναι η διακοπή των εχθροπραξιών την 

παραµονή της ορκωµοσίας. Στόχος η πλήρης 

οριοθέτηση των συσχετισµών στη Μέση ανα-

τολή ενόψει µιας νέας διαπραγµάτευσης. Ενώ 

στον πόλεµο των έξι ηµερών το Ισραήλ επικρά-

τησε πολύ εύκολα των µεγαλύτερων στρατών 

των Αράβων, τώρα παρά τη συντριπτική του 

υπεροπλία και τον απόλυτο αιφνιδιασµό δεν 

φαίνεται να µπορεί να οριοθετήσει σαφώς τους 

πολιτικούς του στόχους. Πολιτικά ξόδεψε όποιο 

κεφάλαιο συµπάθειας του είχε αποµείνει. 

Είχαµε γράψει για τον πόλεµο του Λιβάνου. ¨Η 

ήττα που υπέστη το Ισραήλ στο πολιτικό πεδίο 

(η στρατιωτική ήττα στηρίζεται στο αξίωµα ότι ο 

τακτικός στρατός χάνει όταν δεν κερδίζει ) είναι 

τεράστια. Στηρίζεται σε δύο σηµεία, στην αποδό-

µηση της µέχρι σήµερα αποδοτικής στρατηγικής 

του Ισραηλινού κράτους να δηµιουργεί τετελε-

σµένα στο στρατιωτικό πεδίο που αργότερα 

επικυρώνει η διπλωµατία. Αυτή η πολιτική έχει 

διπλό στόχο, να διασφαλίσει την ικανότητα 

ενός σπαρτιάτικου συστήµατος να συνυπάρ-

χει µε τις δοµές της αγοράς βασιζόµενο στο 

δόγµα της απόλυτης υπεροχής και να δια-

τηρεί τη διαρκή ικανότητα για συντριπτικές 

µονοµερείς ενέργειες που καθιστούν τις γύρω 

περιοχές σε ντε φάκτο ζώνες επιρροής των 

Ισραηλινών. Αυτό το δόγµα της απόλυτης υπε-

ροχής τίθεται πλέον σε αµφιβολία επιφέροντας 

κοσµογονικές αλλαγές στην Ισραηλινή κοινωνία. 

Το νέο δόγµα διεξαγωγής των πολέµων όπου η 

συντριπτική υπεροχή από αέρα παράγει εύκολα 

αποτελέσµατα στο έδαφος, αντιµετώπισε καίριο 

πλήγµα. Διότι η στρατιωτική ισχύς δεν µπορεί 

να διαλύσει όλο τον κοινωνικό ιστό (όσο και 

αν αυτό επιχειρήθηκε). Πρέπει να γίνει σαφές 

ότι ο πόλεµος αυτός κατέδειξε ένα γενικότερο 

συµπέρασµα, ότι διεξάγεται µια µάχη από την 

κυριαρχία για τη σαφή οριοθέτηση των όρων 

και των τρόπων αντίστασης. Αυτό ήταν κυρί-

αρχο στη Γάζα. Ένας λαός που υποχρεώθηκε 

σε έναν αφόρητο αποκλεισµό, που στερήθηκε 

κάθε µέσου επιβίωσης, όφειλε παρόλα αυτά να 

παραµείνει σιωπηλός. 

«Η ζωή ενός Ισραηλινού αξίζει χιλιάδες φορές 

περισσότερο από τη ζωή κάθε Παλαιστίνιου», 

δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Ολµέρτ. 

Όµως ακριβώς αυτή η διατύπωση του ναζιστικού 

δόγµατος για τη ζωή που είναι άξια να βιωθεί, 

είναι και ο πυρήνας του νέου δικαϊκού παρα-

δείγµατος της δύσης. Αντιτροµοκρατικοί και 

αντιµεταναστευτικοί νόµοι που ξαναορίζουν την 

έννοια του πολίτη, επεκτείνουν την κατάσταση 

εξαίρεσης στο σύνολο των κοινωνικών δραστη-

ριοτήτων. Είναι ξεκάθαρο ότι γεννηθήκαµε 

πάνω στον τάφο του θεού, η αντίθεσή µας 

σε κάθε µορφή κρατικής διακυβέρνησης 

µας κρατά πολύ µακριά από κυβερνήσεις µε 

βάση το θεοκρατικό δίκαιο. Γνωρίζουµε ότι το 

θεϊκό «εσύ οφείλεις» και το κυβερνητικό «εσύ 

υποχρεούσαι» δεν αλληλοσυµπληρώνονται 

απλώς αλλά ενοποιούνται πλέον στο δίκαιο. 

Αυτό δεν θα µας κάνει να µην καταλαβαίνουµε 

ότι εχθρός µας είναι η προσπάθεια δηµιουρ-

γίας ενός νέου υπηκόου στη δύση και ότι δεν 

µπορούµε να προσοµοιώνουµε καταστάσεις 

και πολιτισµούς στα µέτρα και την οπτική της 

δυτικής κουλτούρας. 150 Ισραηλινοί ζήτησαν 

την «καταδίκη του Ισραήλ για να µην αυξηθεί η 

αλαζονεία του», ένα ευρύ κίνηµα αντίστασης στο 

εσωτερικό του Ισραήλ ορίζει τους πραγµατικούς 

συµµάχους του παλαιστινιακού λαού. Η λογική 

της συλλογικής ευθύνης είναι αποτρόπαια ναζι-

στική λογική που εφαρµόστηκε στρατιωτικά στη 

Γάζα, δεν µπορεί να είναι λογική κινηµάτων. 

Ο πόλεµος ως σύγκρουση εθνών δίνει τη θέση του 

στον πόλεµο διευθέτησης ρόλων. Δεν µιλάµε για 

κυριαρχία εδαφών αλλά για συντριβή παρεκτρο-

πών, για την εξάλειψη κάθε παραφωνίας. Πρέπει 

να προσέξουµε ότι όλοι οι πόλεµοι είναι πλέον 

αστικοί. Οι Αµερικανοί στρατηγοί µιλούν για 

ενέργειες ανάπλασης του πεδίου µάχης, οργά-

νωση της πόλης κατά τρόπο που να εξυπηρετεί 

την επιτιθέµενη δύναµη. Η πόλη δεν είναι πλέον 

ο τόπος αλλά ο ίδιος ο µηχανισµός του πολέµου. 

Η διαφορά µεταξύ του όρου πόλεµος και έλεγχος 

των αναταραχών είναι περισσότερο γεωγραφική 

παρά µεθοδολογική. Η εξουσία επιτίθεται στην 

πολυπλοκότητα της ζωής στις µητροπόλεις και 

ελέγχει τον κοινωνικό ιστό µέσω της ικανότητας 

διάλυσης των υποδοµών. Αυτό δείχνει η ύπαρξη 

αρχιτεκτόνων στα γενικά στρατιωτικά επιτελεία 

όπως του Ισραήλ (σαφές παράδειγµα η διάλυση 

της Τζενίν, Γάζας ). 

Το κοµµάτι της αντίστασης που στηρίζει τη 

λογική του στον αντι-ιµπεριαλισµό εξακολουθεί 

να λειτουργεί στη βάση του έθνους κράτους, 

επικυρώνοντας τον ρόλο του και ζητώντας 

αλλαγή συσχετισµών στο ήδη διαβρωµένο σκη-

νικό. Αδυνατώντας να αποβάλει τη λογική των 

σταδίων, τη λογική της κυριαρχίας της οικονοµίας 

σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, 

το ιδεολόγηµα της προόδου και την ηθική της 

αποτελεσµατικότητας, µένει προσκολληµένο στη 

µόνη, και αµφιλεγόµενη, µεγάλη του στιγµή, τον 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Η πολιτική της 

ανατροπής δεν µπορεί πλέον να βασίζεται στις 

ορθολογικές διεκδικήσεις για σταθερές ταυτό-

τητες ή στην επαναστατική επιβεβαίωση µιας 

θεµελιώδους ανθρώπινης ουσίας. Δεν υπάρχουν 

βεβαιότητες να υπηρετηθούν και τίποτα ενιαίο 

για να εκπροσωπηθεί, το τέλος των µεγάλων 

αφηγήσεων σηµαίνει και το τέλος της θεοποίησης 

της ιστορίας έναντι του ατόµου. 

Στόχος η δηµιουργία ανοιχτών σχηµάτων κοινω-

νικής δράσης µε την ικανότητα να οριοθετούν 

µάχες αντιστάσεις σε πολλά ζητήµατα, από τις 

φυλακές ως τον πόλεµο και τις κάµερες. Απαι-

τείται κοινωνική δράση ενάντια στο γενικευµένο 

φόβο. Πώς ακόµα και περιορισµένα κινήµατα 

διεκδίκησης µπορούν να αγνοήσουν τη δυνα-

τότητα της εξουσίας να ορίζει τα όρια και τις 

διαστάσεις της αντίστασης; Χρειαζόµαστε όχι 

εκφραστές χώρων και απόλυτων αληθειών αλλά 

κοινωνικά κινήµατα που θα αντιπαρατίθενται 

στην προσπάθεια της κυριαρχίας να ποινικοποιεί 

ό,τι της αντιτίθεται. Η λογική των νέων πολέµων 

χτίζεται µε επιµέλεια στο εσωτερικό της δύσης 

και το κίνηµα κοινωνικής ανυπακοής οφείλει 

να οριοθετήσει τη µάχη, στο πεδίο του νέου 

νοµικο-κοινωνικού πολιτισµού της ενοχής που 

ανατέλλει. 

 Φιλήµονας Πατσάκης

Είμαστε σε Πόλεμο*
 * Από την οµιλία του Οµπάµα

|  Ä É Å È Í Ç  |
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Ερχόµαστε απ’ το παρελθόν και ονειρευόµαστε το µέλλον, 
καλύτερο. Είµαστε η σπορά του Μαρίνου Αντύπα. Μείναµε 

στη Γη, να καλλιεργήσουµε µε τη γνώση των παλαιότερων, προ-
σφέροντας για λίπασµα στη γη µας πρώτα απ’ όλα τον ιδρώτα 
µας και το αίµα µας.

Προσφέραµε και παράγουµε την τροφή στο λαό µας εισπράττο-
ντας αδιάκοπα την περιφρόνηση, την ανέχεια, την ερήµωση, την 
απογοήτευση. Δεκαετίες, ρηµάζουν τα χωριά, εγκαταλείποντας 
τα χωράφια, θάβουν τις προαιώνιες σχέσεις την αλληλεγγύης 
και της αλληλοβοήθειας που στήριζαν τις κοινότητες. Διέλυσαν 
τον υγιή συνεργατισµό, κατέστρεψαν τις παραδόσεις µας και 
διέδωσαν τον λούµπεν πολιτισµό της γκλαµουριάς της νύχτας, 
της µπάλας και της ρουφιανιάς.

Ένα σύστηµα παγκόσµιο έχει αποφασίσει να ξεµπερδεύει µε την 
αγροτιά, όπως την ξέραµε πριν πολλά χρόνια. Αυτό το σύστηµα 
και στην Ελλάδα και παντού έχει αναλάβει να συρρικνώσει τον 
αγροτικό πληθυσµό, να συνθλίψει τον µικρό αγρότη, να εξαλείψει 
την οικιακή αγροτική οικονοµία, να µην επιτρέψει την αυτάρκεια 
ούτε στα πιο στοιχειώδη αγαθά της φύσης. Η ντόπια και παγκόσµια 
εξουσία, µε τους µηχανισµούς της, Κυβερνήσεις, Ε.Ε, Παγκόσµιοι 
Οργανισµοί Εµπορίου, Τροφίµων, Πολυεθνικές Αγροτοεφοδίων και 
Μεταλλαγµένων, Μεγαλέµποροι και µεγαλοδιακηνητές τροφής, 
κατάφεραν να οδηγήσουν τις αγροτικές οικονοµίες σε ελεγχό-
µενα αδιέξοδα µε προκαθορισµένες συνέπειες. Επιδοτούµενη 
γεωργία, πλεονασµατικά προϊόντα, απορύθµιση των ίδιων των 
νόµων τους της ελεύθερης αγοράς µε την προσφορά και ζήτηση 
να µην συναντώνται ποτέ, ασφυκτική εξάρτηση των αγροτών 
από τις εισροές, δραµατική αύξηση του κόστους παραγωγής και 
µείωση του αγροτικού εισοδήµατος, εξαθλίωση της υπαίθρου 
και φτώχεια και πείνα στα 2/3 του πλανήτη.

Το τελικό σχέδιο όµως των κυβερνήσεων και των πολυεθνικών ελίτ 
της οικονοµίας και της διαχείρισης είναι γνωστό. Δηµιουργώντας 
την Παγκόσµια Οικονοµική και Διατροφική κρίση, επιταχύνοντας 
την περιβαλλοντική καταστροφή, θα ’ρθουν στη συνέχεια ως 
“σωτήρες”, µε περιστολή ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων, 
ορίζοντας αυστηρά τα όρια της ανθρώπινης ζωής, µε κύριο µέ-
ληµα την απόλυτη βιοµηχανοποίηση της παραγωγής τροφής, µε 
την επιβολή της βιοτεχνολογίας, (µεταλλαγµένα, νανοτρόφιµα 
κ.λπ.) και την υπερµεγέθυνση της αγροτικής µονάδας (τεράστια 
αγροκτήµατα, ελεγχόµενα από εταιρίες ή λίγους τσιφλικάδες), 
αλλά και επιβάλλοντας εναρµονισµένες µε τις επιδιώξεις τους 
διατροφικές συνήθειες στους υπηκόους τους, της όλο και µεγα-
λύτερης αστικοποίησης των πληθυσµών. Για την επιδίωξη των 
στόχων του, το πλέγµα εξουσιών που κυβερνά τις ζωές µας, 
φροντίζει αρκετά χρόνια ως τώρα, να διατηρεί διαιρεµένο τον 
αγροτικό κόσµο σε κοµµατικά µαγαζιά, σε ξεχωριστά µαντριά, 
µε βοσκούς τους βολεµένους αγροτοπατέρες. Το µαντρί µεγάλο, 
όµως είναι ένα και επειδή η αξιοπρέπεια και η αντίληψη, θα πε-
θάνουν τελευταίες στο ανθρώπινο είδος, έχει αρχίσει να γίνεται 
κατανοητό το παιχνίδι των αφεντάδων µας.

Κατεβαίνουµε στα µπλόκα, πολλοί από µας που σκεφτόµαστε 
έτσι, βιοκαλλιεργητές, ενωµένοι µε τ’ αδέρφια µας τους αγρότες, 
καλώντας όλους στους δίκαιους αγώνες.

Τα αιτήµατά µας είναι:

· Η εγγύηση του αγροτικού εισοδήµατος σ’ όλη την επικρά-
τεια. 
· Η επιστροφή του 15% ΦΠΑ στους Αγρότες. 

Η εξέγερση του Δεκέµβρη 
δηµιούργησε στις Συκιές 
την πρώτη ανοιχτή 
συνέλευση 
έξω απ’ τη µέγγενη 
της κοµµατικής πολιτικής

Είχε προηγηθεί η συµβολική κατάληψη καταµεσής του Δεκέµβρη 

και το ακόλουθο κάλεσµα σε ανοιχτή λαϊκή συνέλευση. Έκτοτε 

κάθε Κυριακή πραγµατοποιείται ανοιχτή λαϊκή συνέλευση 

µέσα στο Δηµαρχείο µε θεµατολογία που αφορά στα τοπικά 

προβλήµατα του Δήµου. Μετά τις πρώτες διερευνητικές 

συναντήσεις, µε δεδοµένη και de facto την αµεσοδηµοκρατική 

διαδικασία, εντοπίστηκαν ουσιώδη ζητήµατα που αφορούν 

άµεσα τους κατοίκους των Συκεών και για τα οποία µόνο η 

αυτενέργεια και η αυτοοργάνωση µπορούν να δώσουν λύσεις. 

(Εν προκειµένω δεν πρόκειται για ιδεολογική επίκληση αλλά 

για πραγµατική ανάγκη). 

Το πρώτο ζήτηµα που ανοίγει η ανοιχτή συνέλευση είναι το 

ζήτηµα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Αφού φορτώθηκε 

ο Χορτιάτης µε όλων των ειδών τις κεραίες χωρίς στοιχειώδη 

µελέτη, επιβαρύνοντας το δήµο µε τεράστιες ποσότητες 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, τα αφεντικά της κινητής 

τηλεφωνίας κατέβηκαν στο λόφο των Συκεών τοποθετώντας 

κατά το δοκούν κεραίες µε ιδιωτικά συµφωνητικά ανάµεσα 

σ’ αυτούς και σε ιδιοκτήτες, προσφέροντας 1000-3000 ευρώ 

σε ενοίκιο. Έφτασαν να βάλουν 3 κεραίες σε απόσταση 50µ. 

από βρεφονηπιακό σταθµό. Αυτή δεν είναι παρανοµία αλλά 

αλητεία απέναντι στην οποία η δηµοτική αρχή και ανήµπορη 

είναι και ανίκανη. 

Η ανοιχτή συνέλευση άνοιξε το ζήτηµα αποφασισµένη να 

δώσει λύσεις άµεσα, δηµιουργώντας δίκαιο, όπως ειπώθηκε. 

Υπάρχουν συγκεκριµένες προτάσεις και δράσεις. Όπως η άµεση 

και αδιαπραγµάτευτη αποµάκρυνση όλων των κεραιών (µε 

ή χωρίς άδεια) που βρίσκονται σε ακτίνα µέχρι 300µ. γύρω 

από χώρους µαζικής συνάθροισης (νηπιαγωγεία, σχολεία, 

εκκλησίες, το άλσος, ΚΑΠΗ κ.λπ.) . Για όλες τις υπόλοιπες, 

αφού ενηµερωθούν όλοι οι κάτοικοι, να οριστούν τα όρια 

της ισχύος των κεραιών. Ο έλεγχος της ισχύος να περάσει στα 

χέρια των κατοίκων υποχρεώνοντας το δήµο να προµηθευτεί 

το ανάλογο πεδιόµετρο για τη χρήση του οποίου θα υπάρχει 

απρόσκοπτη πρόσβαση απ’ τους κατοίκους. 

Για όλα αυτά ετοιµάζονται συγκέντρωση υλικού, συνεργασίες 

µε ανάλογες κινήσεις πολιτών και µε εγγυηµένους για την 

ανεξαρτησία τους επιστηµονικούς φορείς του ΑΠΘ, ενηµέρωση 

πόρτα πόρτα των κατοίκων, εκδηλώσεις, κάλεσµα σε ανοιχτή 

λαϊκή συγκέντρωση, άµεση δράση.

Η ανοιχτή συνέλευση Συκεών είναι ακόµη στην αρχή αλλά 

είναι αποφασισµένοι όλοι όσοι συµµετέχουν σε αυτή να 

αλλάξουν το τοπίο στο δήµο στη σχέση των κατοίκων µε 

τους δηµόσιους χώρους. Εµπνευσµένη από το πνεύµα του 

Δεκέµβρη είναι “καταδικασµένη” να χαράξει τον δρόµο της 

ελεύθερα, δηµόσια και κοινωνικά για τις κεραίες, για το άλσος, 

για το εγκαταλειµµένο δηµοτικό απέναντι απ’ το Δηµαρχείο, 

για τη σχολική στέγη... 

Η ανοιχτή συνέλευση γίνεται κάθε Κυριακή στις 6µ.µ. µέσα 

στο Δηµαρχείο στο χώρο συνεδριάσεων του Δηµοτικού 

Συµβουλίου.

Γρηγόρης Τσιλιµαντός

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΓΗ 
ΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

· Η διαγραφή όλων των χρεών των αγροτών στις ΑΤΕ και το πά-
γωµα των πλειστηριασµών των περιουσιακών τους στοιχείων. 
· Η άµεση σοβαρή (κι όχι ψίχουλα) οικονοµική ενίσχυση των 
µικροµεσαίων πρωτίστως και κατά κύριο επάγγελµα αγροτών 
(στον καθένα ανάλογα µε τις ανάγκες παραγωγής). 
· Η άµεση αποζηµίωση από τον ΕΛΓΑ, όλων των πληγέντων 
παραγωγών το τελευταίο διάστηµα.

Οι υποσχέσεις µας είναι:

· Να µην επιτρέψουµε να αποσαθρώσουν άλλο την ύπαιθρο
· Ν’ αγωνιστούµε για έναν υγιή συνεργατισµό, δηµιουργώντας 
νέες ισχυρές, διεκδικητικές, διεπαγγελµατικές ενώσεις χωρίς 
κρατικοδίαιτους κι επιδοτούµενους εκπροσώπους εφαρµόζοντας 
αµεσοδηµοκρατικές διαδικασίες. 
· Να επιδιώξουµε την αυτοεκπαίδευσή µας στις εναλλακτικές, 
φιλικές προς το περιβάλλον, σύγχρονες γεωργικές µεθόδους. 
Αντλώντας και από την παράδοση τις χρήσιµες πληροφορίες, 
για την παραγωγή ποιοτικών - καθαρών αγροτικών προϊόντων. 
· Να συνεισφέρουµε στην οργάνωση ινστιτούτων εκπαίδευσης 
κι έρευνας µιας αειφόρου γεωπονικής επιστήµης. 
· Η επιδίωξη της ορθολογικής χρήσης των υδατικών πόρων και 
της συντονισµένης κοινωνικής διαχείρισης των αποθεµάτων των 
υδρολογικών λεκανών.
· Η διάσωση της βιολογικής κι ολοκληρωµένης γεωργίας όλων 
των φυσικών και παραδοσιακών µεθόδων καλλιέργειας που βα-
σίζονται στην ελαχιστοποίηση των εισροών στη χρήση χηµικών 
αγροτοεφοδίων.
· Το γενικευµένο µποϊκοτάζ στη χρήση Γενετικά Τροποποιηµένων 
Οργανισµών (µεταλλαγµένα) 

Δεσµευόµαστε:

· Να αγωνιστούµε για την προστασία της µάνας φύσης για έναν 
καθαρότερο πλανήτη χωρίς χηµικά. 
· Να συνεισφέρουµε στην οριζόντια διαχείριση της ζωής µας, 
χωρίς πάτρωνες κι αφεντικά, συνοργανώνοντας την παραγωγική 
διαδικασία µε τις ίδιες κοινωνικές δυνάµεις (πραγµατική κοινωνική 
αυτοδιοίκηση, ενώσεις καταναλωτών, ινστιτούτα γεωτεχνικών 
και διατροφικών επιστηµών), δηλαδή µε τον κοινωνικό ιστό που 
θα ορίζει και τις πραγµατικές ανάγκες για υγεία και διατροφή και 
για τον τελευταίο πολίτη σε αυτόν τον κόσµο, χωρίς εµπόρους, 
µεσάζοντες, εκµεταλλευτές 
· Για µια αγροτιά υπερήφανη σε µια κοινωνία αυτοδιαχειριζόµενη 
και αυτοκυβέρνητη κατεβαίνουµε στα µπλόκα. 

Σύντροφοι αγρότες, µπλόκα ανοιχτά για το λαό, όχι για το κράτος, 
ελεύθερα διόδια, µοίρασµα προϊόντων και φυλλαδίων. Η κοινωνία 
µαζί µας κι όχι εναντίον µας. Καταλήψεις σε εφορίες, αγροτικές 
τράπεζες, νοµαρχίες, διευθύνσεις γεωργίας. Λαϊκές συνελεύσεις 
στα µπλόκα αλλά και στα χωριά και τις πόλεις, µε συµµετοχή της 
εντός κοινωνίας και των εξεγερµένων του Δεκέµβρη. Για τον δίκαιο 
αναδασµό της γης και της κοινωνικής, χωρίς χηµικά γεωργίας, 
αγώνας για γη και ελευθερία.

Ελευθεριακή Κίνηση Βιοκαλλιεργητών
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Η είδηση της επίθεσης µε βιτριόλι στο πρόσωπο 

γυναίκας έπεσε αρχικά στα “ψιλά” των ειδήσεων. 

Είτε λόγω ότι ήτανε παραµονή Χριστουγέννων, είτε 

λόγω της έντασης που βιώναµε µέσα στη απόηχο των 

ηµερών του εξεγερµένου Δεκέµβρη και µονοπωλούσε 

αποκλειστικά τη προσοχή όλων µας. Η αρχική είδηση 

έτσι κι αλλιώς πέρασε στο µυαλό µας, από τον τρόπο 

που έγινε, ως µια από τις αποτρόπαιες επιθέσεις των 

“αντρικών” τιµωριών σε γυναίκες. Μια επίθεση που 

θυµίζει πάρα πολύ αυτές που µαθαίνουµε ότι συµβαί-

νουν στο Πακιστάν.
 
Αλλά το θύµα είναι γυναίκα από τη Βουλγαρία, και η αγρι-
ότητα του χτυπήµατος, που συνέβη εδώ και όχι κάπου 
αλλού, είναι για τα δεδοµένα της αθηναϊκής κοινωνίας χωρίς 
προηγούµενο. Το ψέµα των ΜΜΕ κράτησε πολύ λίγο. 

Η Κωνσταντίνα, όπως και ο Αλέξανδρος είναι µία από εµάς 
και δέχτηκε δολοφονική επίθεση. Η απόφαση για τη δράση 
στη επίθεση αυτή ήτανε άµεση. Οι εργάτριες διεκδικούν 
την ανταµοιβή του κόπου τους και αξιοπρέπεια και αυτό 
που παίρνουνε είναι βιτριόλι. Μάθαµε για την ΟΙΚΟΜΕΤ 
και το καθεστώς εργασίας της, το ότι ανήκει στον Νικήτα 
Οικονοµάκη στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που απασχολεί “επίσηµα” 
800 εργαζόµενους, που είναι στην ουσία µία σύγχρονη 
µηχανή δουλεµπορίου. Φανερώθηκαν όχι µόνο οι άµεσοι 
αυτουργοί, αλλά και οι ηθικοί, αυτοί που στρώσανε το χαλί 
για την δηµιουργία του σκλαβοπάζαρου του 21ου αιώνα: 
το κράτος και ο θεσµικός συνδικαλισµός. 

Για δύο βράδια µαζευόµαστε στη κατάληψη Σχολής Θεά-
τρου (κουβέντες, ενηµέρωση) και παίρνουµε την απόφαση 
να καταλάβουµε το εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Το 
υποτιθέµενο “σπίτι” των εργατών όπου θα έπρεπε να είναι 
το κέντρο συνεύρεσης και αντίστασης των εργατών στα 
αφεντικά αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του καθεστώτος 
όπου διαχειρίζεται την κοινωνική εντροπία προς την κατεύ-
θυνση του ύπνου. Αυτοί οι διαχειριστές της συναίνεσης, 
την ώρα που η Κωνσταντίνα έδινε µάχη για τη ζωή στον 
Ευαγγελισµό, µετρούν τις “αγωνιστικές” τους “νίκες” και τις 
εξαργυρώνουνε σε κρατικούς µισθούς και αξιώµατα. 

Η κατάληψη του εργατικού κέντρου Θεσσαλονίκης έγινε τα 
ξηµερώµατα της 30ης Δεκεµβρίου για να ξαναδώσει στο 
εργατικό κέντρο το χαρακτήρα που υποτίθεται ότι έπρεπε 
να υπηρετεί: αυτόν της αντίστασης των εργατών, της αυτο-
οργάνωσης των αγώνων τους, της κοινωνικής αυτοάµυνας. 
Η επίθεση των αφεντικών στη Κωνσταντίνα, η εκµετάλλευση 
των εργατριών καθαρισµού (οι πιο πολλές από αυτές στην 
Αθήνα προέρχονται από το Μπαγκλαντές και την Ανατολική 
Ευρώπη) δεν γνωρίζει σύνορα. Ούτε όµως και η αλληλεγγύη 
µας. Μαζί µας στην κατάληψη είναι σύντροφοι από την 
οµοσπονδία αναρχικών Βουλγαρίας, από το Nijmegen της 
Ολλανδίας, από το Βέλγιο, από τη Γαλλία. 

Η κατάληψη του εργατικού κέντρου διήρκησε µέχρι της 7 
Ιανουαρίου και πέτυχε τους κεντρικούς στόχους και σκοπούς 
της. Κάθε µέρα λαϊκές συνελεύσεις εκατοντάδων ατόµων, 
αντιεξουσιαστών, αλληλέγγυων, γυναικών, µεταναστών, 
εργατών, φοιτητών, αριστερών, νεολαίων. Κάθε µέρα 
αφισοκολλήσεις, συγκεντρώσεις, µικροφωνική, µοίρασµα 
κειµένων, εκδηλώσεις µέσα στο εργατικό κέντρο, µε αποκο-
ρύφωµα τη συναυλία αλληλεγγύης που έγινε στην αίθουσα 
του εργατικού κέντρου στις 4 Ιανουαρίου.
 
Την ίδια µέρα πριν ένα χρόνο είχε γίνει η πολιτική κηδεία 
της σορού του αγωνιστή του εργατικού Μάη του ’36 στη 
Θεσσαλονίκη, Γιάννη Ταµτάκου. Σε ανάµνηση της µνήµης 

και της αγάπης που µας είχε και του είχαµε, έγινε µια βιντεο-
προβολή συνεντεύξεων και υλικού για τον Μπαρµπα Γιάννη 
µέσα σε αίθουσα εκδηλώσεων του εργατικού κέντρου, που 
για όλες τις ηµέρες που κράτησε η κατάληψη της δόθηκε 
τιµητικά το όνοµα “Γιάννης Ταµτάκος”.
 
Στις 5 Ιανουαρίου πραγµατοποιείται πορεία 400-500 ατόµων 
η οποία έκανε εκτός από την διαδροµή στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης και διαδροµή προς τις δυτικές συνοικίες 
τις πόλης.
 
Η κατάληψη είχε ως αίτηµα το κάλεσµα γενικής απεργίας 
ως απάντηση ενάντια στη δολοφονική επίθεση στην 
Κωνσταντίνα. Οι δυνάµεις µας δεν φτάνανε ούτε για να 
πραγµατοποιηθεί αυτή η απεργία, αλλά ούτε για να εκβι-
αστεί το εργατικό κέντρο να την καλέσει. Θέσαµε όµως 
ρητά το ζήτηµα ότι η αλληλεγγύη των εργατών και της 
κοινωνίας, για να έχει πραγµατικό αποτέλεσµα και όφε-
λος προς τη κοινωνία, θα γίνεται µόνο πέρα και ενάντια 
στους κρατικούς θεσµούς, ξεδιπλώνοντας δρόµους και 
θεσµούς ελευθερίας και άµεσης δηµοκρατίας. Δείξαµε 
ότι η οργάνωση των εργατικών διεκδικήσεων µπορεί να 
γίνει στη βάση του επαναστατικού συνδικαλισµού που θα 
θέτει βάσεις αυτοοργάνωσης και διεκδικήσεων, και όχι σε 
ξεπουληµένες κρατικές, κοµµατικές ηγεσίες. 

Η κατάληψη έληξε έχοντας δηµοσιοποιήσει το ζήτηµα της 
αλληλεγγύης στη Κωνσταντίνα και έχοντας απελευθερώ-
σει δυνάµεις που δεν είχαµε νιώσει ποτέ πριν. Παρόµοιες 
καταλήψεις αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα σε εργατικά 
κέντρα, έγιναν στα Γιάννενα, στο Βόλο, στο Ηράκλειο, στην 
Ξάνθη. Μαζεύτηκαν και κατατέθηκαν στο λογαριασµό της 
Κωνσταντίνας 2.771 ευρώ. 

Σύντροφοι Έλληνες, Τούρκοι και Αλβανοί κυκλοφορήσανε 
µαζί, µέσα στις άλλες χιλιάδες, αφίσα και κείµενο στη γλώσσα 
τους. Συγκροτήθηκε στην ΕΔΟΘ πρωτοβουλία αλληλεγγύης 
όπου κάλεσε, πέρα και από άλλες δράσεις, σε πορεία στις 22 
Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε όλο αυτό το κίνηµα 
που πραγµατοποίησε κινήσεις αλληλεγγύης ως ελάχιστη 
απάντηση στους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς της 
δολοφονικής επίθεσης στη Κωνσταντίνα, πρέπει να σηµει-
ώσουµε και την παρέµβαση αναρχικών στην επιθεώρηση 
εργασίας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και το σπάσιµο στα γρα-
φεία της ΟΙΚΟΜΕΤ και της επίσης παρόµοιου καθεστώτος 
υπενοικίασης εργαζοµένων, Adecco. 

Γεωργιλάς Αθανάσιος

Σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάµεσα στους κατοίκους και το ευκαι-
ριακό µέτωπο του κεφαλαίου και των µεγαλοεργολάβων εξελίσσεται 

η περιοχή του Βοτανικού, µετά την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, να 
αναστείλει τις εργασίες «ανάπλασης» µέχρι το Μάρτη. Το ΣτΕ έλαβε τη 
σχετική απόφαση µετά την προσφυγή που κατέθεσε η επιτροπή κατοίκων 
εναντίον της κατασκευής εµπορικού κέντρου, που θα σήµαινε και την 
πλήρη τσιµεντοποίηση µιας περιοχής που θα µπορούσε να αποτελέσει 
πνεύµονα πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. 

Η δηµιουργία του νέου γηπέδου της ΠΑΕ «Παναθηναϊκός», άνοιξε το 
δρόµο όπως ήταν φυσικό στις κατασκευαστικές εταιρίες να επιδοθούν 
σε έναν αγώνα δρόµου για το µοίρασµα των φιλέτων γης που προέκυ-
ψαν και στη δηµιουργία συµµαχιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
συµφερόντων τους. 

Μια σειρά από εταιρίες (SATO, IKEA, MEDIA MARKΕT)έχουν αγοράσει οι-
κόπεδα στην περιοχή. Η κατασκευαστική εταιρεία του µεγαλοεργολάβου 
Μπ. Βωβού έχει αγοράσει το ακίνητο της κλωστοϋφαντουργίας ΕΤΜΑ 
έναντι 50 εκατ. ευρώ, όπου και ξεκίνησε την κατασκευή ενός τεράστιου 
εµπορικού κέντρου. 

Το σταµάτηµα των εργασιών έδωσε το έναυσµα στον Βωβό, την ΠΑΕ ΠΑΟ, 
την κυβέρνηση και τη δηµοτική αρχή για να αποδείξουν πόσο αρµονικά 
συνεργάζονται οι φορείς και οι καπιταλιστές για τον κοινό σκοπό. Απειλές, 
συκοφαντίες, στοχοποίηση και κροκοδείλια δάκρυα ανασύρθηκαν από 
το οπλοστάσιο για την αντιµετώπιση του «εσωτερικού» εχθρού. 

Είναι γεγονός πως η αναστολή της κατασκευαστικής δραστηριότητας 
οδηγεί στην ανεργία εκατοντάδες εργάτες που δούλευαν στο εργοτάξιο, 
είτε στην υπηρεσία της εταιρίας του Βωβού είτε στους εργολάβους του 
και αυτό σε µια περίοδο αυξηµένης ανεργίας στον κλάδο της οικοδο-
µής προκαλεί εκρηκτικές αντιδράσεις. Ο Βωβός, ως παλιά «καραβάνα» 
στην οικοδοµή, χρησιµοποιεί τη λογική αγανάκτηση των εργαζοµένων 
ως προµετωπίδα του αγώνα του για την ολοκλήρωση του εµπορικού 
κέντρου για δύο βασικούς λόγους. Από τη µία εξασφαλίζει πως η οργή 
δεν θα στραφεί στον ίδιο και από την άλλη έχει ένα πιασάρικο επιχείρηµα 
για τη µεταστροφή της κοινής γνώµης. Μέχρι στιγµής έχει πετύχει τον 
αρχικό του στόχο. Έχει κατεβάσει τους εργάτες «του» δεκάδες φορές 
σε κινητοποιήσεις µπροστά από τη βουλή, το υπουργείο απασχόλησης 
και το ΣτΕ. 

Σίγουρα αποτελεί πρόκληση το να µιλάει ο Βωβός για τα δικαιώµατα 
των εργατών. Η εικόνα από τα σύγχρονα κάτεργα των εργοταξίων του, οι 
συνθήκες εργασίας σε αυτά, το ύψος του µεροκάµατου, οι εκβιασµοί, οι 
απλήρωτες υπερωρίες, τα 10ωρα, η εντατικοποίηση της δουλειάς µέχρι 
τελικής πτώσης, τα εργατικά «ατυχήµατα», τον διαψεύδουν εύκολα. Το 
πρόβληµα όµως δεν εντοπίζεται στον Βωβό. Αυτός κάνει τη δουλειά του 
και µάλιστα πολύ καλά. Το βασικό ζήτηµα είναι η απουσία αγωνιστικής 
διάθεσης από ταξική σκοπιά από την πλευρά των εργατών, η απουσία 
συνδικαλιστικής εκπροσώπησης σε αυτήν την κατεύθυνση και το µεγάλο 
χάσµα ανάµεσα στο συνδικάτο και την πλατιά βάση. Ο Βωβός ήταν για 
χρόνια «άβατο» κι αυτή η κατάσταση συντηρήθηκε κυρίως από τη συν-
δικαλιστική ηγεσία που τώρα εισπράττει το τίµηµα. (πριν από ένα µήνα 
εκδιώχτηκαν από συνεργείο του εργοταξίου σε µια παρέµβασή τους). 

Δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόµενοι και ειδικά στον κλάδο των κα-
τασκευών, συσπειρώνονται γύρω από τον εργοδότη τους. Εκεί βλέπουν 
προοπτική για την εξασφάλιση της δουλειάς τους και εκεί είναι απαραίτητη 
η παρέµβαση των ταξικών δυνάµεων.

Το αίτηµα για δουλειά πρέπει να συνδεθεί µε το συνολικό πρόβληµα της 
ανεργίας στον κλάδο και να µην έρθει σε αντιπαράθεση µε το δικαίωµα 
των εργαζοµένων για την ποιότητα ζωής µέσα στην πόλη τους. Οι µόνοι 
υπεύθυνοι για την ανεργία είναι αυτοί που τη δηµιούργησαν, δηλαδή οι 
κατασκευαστές και το κράτος. Αυτοί πρέπει και να αναλάβουν το κόστος, 
όπως αυτοί ωφελούνταν από τα κέρδη των κατασκευών το προηγούµενο 
διάστηµα. Οι άνεργοι πρέπει να χρηµατοδοτηθούν από την εταιρία και 
τον ΟΑΕΔ για όλο το διάστηµα της ανεργίας τους. 

Τάσος Χριστόπουλος

Νόμος είναι 
το δίκιο του Βωβού;

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Μέχρι πρόσφατα, η συνδικαλιστική δράση στους 
χώρους δουλειάς και η διεκδίκηση δικαιωµάτων, 
στοίχιζε την απόλυση και σε κάποιες περιπτώσεις 
τον αποκλεισµό από την εύρεση εργασίας αφού 
«τα κακά παιδιά που φώναζαν» εγγράφονταν 
στις µαύρες λίστες της εργοδοσίας.
Σήµερα, η άσκηση του δικαιώµατος στην αξιο-
πρέπεια και στη ζωή τιµωρείται από τα αφεντικά 
µε την ποινή του θανάτου. 

Η  δολοφονική επίθεση κατά της µετανάστριας 
συνδικαλίστριας Κατερίνας Κούνεβα από τους 
µπράβους του Νικητάκη της ΟΙΚΟΜΕΤ, αποκα-
λύπτει µια νέα τροµακτική πραγµατικότητα που 
αν δεν ανατραπεί άµεσα αποτελεί την απαρχή 
του εργασιακού εφιάλτη που µας επιφυλάσσει 
η πλουτοκρατία.

Το «έγκληµα» της Κατερίνας Κούνεβα είναι ότι 
αν και αναγκάζεται να νοικιάζει τα χέρια της 
για να ζήσει, παρά το γεγονός ότι είναι µετανά-
στρια, απαιτεί ο αγώνας για το βιοπορισµό της 
να δίνεται µε αξιοπρέπεια, δηλαδή να µην την 
κλέβουν και να µην την αντιµετωπίζουν σαν 
χρηστικό αντικείµενο.

Μια από τους χιλιάδες νοικιασµένους εργαζό-
µενους η Κατερίνα, επιλέχθηκε από τα αφεντικά 
σαν το πρώτο θύµα ενός διαρκούς φονικού 
πολέµου που διεξάγεται πια απροκάλυπτα και 
χυδαία υπό το απαθές βλέµµα των χορτασµένων 
κρατικοσυνδικαλιστών και των κοµµατικών 
επιτετραµµένων.

Η ενοικίαση φτηνών εργατικών χεριών απο-
τελεί πραγµατικότητα από το 2001 όταν µε το 
νόµο 2956 της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, 
επισηµοποιήθηκε το δουλεµπόριο µέσω των 
- ηµιπαράνοµων έως τότε -ιδιωτικών γραφείο 
ευρέσεως εργασίας.

Επίσηµα λοιπόν δόθηκε η δυνατότητα στα 
αφεντικά να νοικιάζουν προσωπικό που απασχο-
λείται µε συµβάσεις διάρκειας µιας ηµέρας έως 
και ενός ή δύο µηνών δίχως κανένα εργασιακό 
δικαίωµα. 
Τα θεσµικά συνδικάτα δεν εγγράφουν αυτή 
την κατηγορία εργαζοµένων στα µητρώα τους 
προσποιούµενα ότι δεν τους  βλέπουν, µε απο-
τέλεσµα οι πιο πολλοί να παλεύουν µοναχικά 
για τα δικαιώµατά τους και οι πιο γενναίοι να 
στήνουν δικά τους σωµατεία, όπως αυτό των 
καθαριστριών που ανήκει η Κατερίνα Κούνεβα. 

Οι καθαρίστριες άλλωστε, είναι µεγάλο κοµµάτι 
των ενοικιαζόµενων εργαζόµενων και µέσω 
εταιριών αµφιβόλου υπόστασης, διοχετεύονται 
για την κάλυψη αναγκών δηµόσιων οργανισµών 
ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Νοικιασµένο προσωπικό καθαρισµού εκτός από 
τον ΗΣΑΠ και την ΕΛΒΟ, απασχολούν πολλές 
τράπεζες όπως η Αγροτική, νοσοκοµεία π.χ. ο 
Ευαγγελισµός, υπουργεία και ιδιώτες.
Οι 11 εταιρίες επίσηµου δουλεµπορίου που δρα-
στηριοποιούνται στην Ελλάδα, όπως η ΟΙΚΟΜΕΤ 
µέσω της οποίας νοικιάζονται περί τις 2.000 
εργαζόµενες πανελλαδικά, ανήκουν συνήθως σε 
παρατρεχάµενους της εκάστοτε κυβερνητικής 
εξουσίας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι ο Νικη-
τάκης διετέλεσε στέλεχος της ΠΑΣΚΕ, γεγονός 
που ίσως εξηγεί την εκκωφαντική σιωπή της 
συµµορίας της ηγεσίας της ΓΣΕΕ. Παράλληλα, 
στο χώρο του δουλεµπορίου δραστηριοποι-
ούνται πολυεθνικές εταιρίες µε µεγαλύτερη την 
ADECCO που διοχετεύει περίπου 27.000 εργα-
ζόµενους όλων των ειδικοτήτων στην Ελλάδα 
και στα Βαλκάνια.

Το νοικιασµένο προσωπικό που εργάζεται στον 
τραπεζικό τοµέα σε διάφορες ειδικότητες εξάλ-
λου, αριθµεί τουλάχιστον 5.000 άτοµα (σχεδόν το 
10% του συνολικού δυναµικού του κλάδου), ενώ 
µόνο η Εθνική και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 
απασχολούν 900 άτοµα.

Η συγκεκριµένη κατηγορία εργαζοµένων αν και 
µπορεί να κάνει βαριά και ανθυγιεινή εργασία, 
βάσει εγκυκλίου του υπουργείου Απασχόλησης 
του 2006, δεν έχει την ανάλογη ασφάλιση, αφού 
υπογράφει συµβάσεις για 5,5 ώρες δουλειάς 
την ηµέρα και έτσι εξαιρείται από τα βαρέα. 
Γενικότερα εξάλλου, οι ενοικιαζόµενοι εργαζό-
µενοι αµείβονται µε το 50% των αποδοχών των 
συναδέλφων τους µε σχέση εργασίας αορίστου 
χρόνου και ασφαλίζονται ανάλογα, ενώ πολλές 
φορές όπως στην περίπτωση της ΟΙΚΟΜΕΤ ανα-
γκάζονται να υπογράφουν λευκές συµβάσεις και 
πληρώνονται λιγότερο από όσο δουλεύουν.
Ο πόλεµος είναι εδώ και αν και ακήρυχτος µαίνε-
ται σε όλα τα πεδία µε εργοδοτικές δολοφονίες 
που άλλοτε βαφτίζονται «εργατικά ατυχήµατα» 
και στην περίπτωση της Κατερίνας Κούνεβα, είναι 
ωµά εγκλήµατα της πλουτοκρατίας. Η αξία της 
ανθρώπινης ζωής άλλωστε για το σύστηµα είναι 
ανάλογη της θέσης που κατέχει ο άνθρωπος 
στον µηχανισµό.

                                                  Μαρία Γερογιάννη

Δολοφονική επίθεση κατά της Κατερίνας Κούνεβα
Όταν κράτος και αφεντικά 

αποθρασύνονται…
Η σφαγή ... 
των κορµών 
υπό Νικήτα 
Κακλαµάνη 
Όλοι µάθαµε απ’ αυτόν τον Δεκέµβρη!
Μέχρι και ο Δήµαρχος!
Αφού πρώτα έµαθε πως περιφρουρούµε «σύµ-
βολα» όπως το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της 
πόλης από την εξεγερµένη νεολαία, πήγε στο 
δεύτερο µάθηµα, πώς αυτός ο τρόπος εφαρµό-
ζεται και για να περιφρουρηθούν τα κοµµένα 
δέντρα των ελάχιστων χώρων πρασίνου, από 
τους αγανακτισµένους κατοίκους της πόλης.
Φαίνεται ότι µε την εξέλιξη που πήρε η υπόθεση 
του Ελαιώνα ο κ. Κακλαµάνης εκτέθηκε απέναντι 
στον Βωβό, εποµένως έπρεπε µε κάποιον τρόπο 
να εδραιώσει την ισχύ του και να επιβεβαιώσει 

την µαταιοδοξία του!
Μη λαµβάνοντας, λοιπόν, καθόλου υπόψη τις 
κινητοποιήσεις των κατοίκων της περιοχής, 
που χρόνια τώρα διεκδικούν τον συγκεκριµέ-
νο χώρο, ως µια από τις τελευταίες «ανάσες 
– περάσµατα» για την περιοχή τους, ξηµερώ-
µατα, στις 26/1/2009 εισέβαλλε µε σκαπτικά 
µηχανήµατα στο χώρο του Πάρκου Κύπρου 
και Πατησίων και έκοψε 45 αιωνόβια πεύκα, 
µε την περιφρούρηση των δυνάµεων των ΜΑΤ 
και την νοµιµοποίηση του διαµερισµατικού 
συµβούλου κ. Πλατόπουλου. 

Αγανακτισµένοι και  εξοργισµένοι από την 
κτηνωδία που αντίκρισαν οι κάτοικοι και απο-
φασισµένοι να διεκδικήσουν την πλήρη απο-
κατάσταση του πράσινου, κινητοποιήθηκαν 
άµεσα προς τον χώρο. Οι διµοιρίες των MAT 
που περιφρουρούσαν το έγκληµα άρχισαν να 
τους απωθούν από την πλατεία  Στην απαίτηση 
των κατοίκων να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ από την 
περιοχή, η απάντηση ήταν εκτεταµένη επίθε-
ση µε ασφυξιογόνα. Έπνιξαν πραγµατικά την 
περιοχή στα χηµικά: Μπαρουτοκαπνισµένα τα 
παιδιά του διπλανού σχολείου φεύγουν έντρο-
µα. Πνιγµένοι και πολιορκηµένοι οι κάτοικοι. 
Όµως παρόντες - µαχόµενοι και καθόλου 
φοβισµένοι. Κάτι µάθανε κι αυτοί απ’ αυτόν 
τον Δεκέµβρη! 
Εκρηκτική και λαµπαδιασµένη η Πατησίων!
Η «επιτροπή κατοίκων για την διάσωση του 
πάρκου» δήλωσε µε καταγγελία της ότι: «τα 
εργολαβικά συµφέροντα µε την ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ 
του Δήµου Αθηναίων θα µας βρίσκουν συνέχεια 
µπροστά τους».

Ο «πράσινος Δήµαρχος» επιτίθεται και κατα-
σπαράζει δηµόσιες πλατείες (ελάχιστα πάρκα 
– διόδους ανάσας και ελευθερίας - στην πιο 
πυκνοκατοικηµένη περιοχή της Αθήνας, την 
Κυψέλη), για να τις κάνει ιδιωτικά γκαράζ, σε µια 
απελπισµένη προσπάθεια να σώσει την χαµένη 
του αξιοπρέπεια στα µάτια των µεγαλοεργολά-
βων, επικαλούµενος µε θράσος τη νοµιµότητα 

της ενέργειάς του, µιας νοµιµότητας που δεν είχε 
ούτε στον Ελαιώνα ούτε σε κανέναν πράσινο 
- ελεύθερο χώρο αυτής της πόλης.

Άλλη εποχή έχουν ξεκινήσει!
Ναι στο Δέντρο, όχι στο Πάρκο!
Άλλη εποχή έχουν ξεκινήσει!
Ναι στο Οξύ, όχι στο Οξυγόνο!

Ένα είναι όµως το σίγουρο!
Θα µας βρίσκουν µπροστά τους γιατί και εµείς 
κάτι µάθαµε απ΄ αυτόν τον Δεκέµβρη. Αυτό 
που µας θυµίσανε τα παιδιά του Δεκέµβρη στους 
δρόµους της ελευθερίας! 
Όταν κοιταζόµαστε το πρωί στον καθρέφτη 
να διακρίνουµε στο βλέµµα µας την αξιο-
πρέπεια.

Υ.Γ.1: Τα «παράνοµα» σπασίµατα της εξέγερσης 
τα νοµιµοποίησε η κοινωνία.
Τα «νόµιµα» ξεπουλήµατα των ελεύθερων – δη-
µόσιων – κοινωνικών χώρων τα νοµιµοποιούν 
ένστολοι-φύλακες του κράτους, σε βάρος της!
Υ.Γ. 2: Με κινήσεις απελπισίας δεν κερδίζεται 
κανένα παιχνίδι κ. Δήµαρχε!
Δεν πνίγονται µε δακρυγόνα οι αντιστά-
σεις!
Υ.Γ. 3: Ο χώρος του Πάρκου Κύπρου & Πατησίων 
ήταν κληροδότηµα από ιδιώτη προς τον Δήµο 
Αθηναίων, στους όρους του οποίου προβλεπόταν 
η δηµιουργία βιβλιοθήκης στο κτίριο που υπήρχε 
(και κατεδάφισε ο δήµαρχος Έβερτ) και παιδικής 
χαράς στον κατάφυτο υπαίθριο χώρο (που 
κατέκοψε ο δήµαρχος Κακλαµάνης). 

Ρούλα Καντά
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Μεγαλοεργολάβοι-δήµαρχοι-επιχειρη-

µατίες-βουλευτές-µέτοχοι εναντίον 

κατοίκων στο ηµίχρονο: 0-1.

Αυτά που διακυβεύονται όµως είναι πολλά 

και το γόητρο ανεπανόρθωτα πληγωµένο για 

να περιµένουν οι χαµένοι το οριστικό σφύ-

ριγµα της λήξης για να αντεπιτεθούν: «ε όχι 

να φάµε γκολ από αυτούς! Τρεις κι ο κούκος 

είναι κι οι υπόλοιποι µεταγραφές από Βόρεια 

Προάστια και Κολωνάκι». Βέβαια το Κολωνάκι 

και εντός του Δήµου είναι και “γειτνιάζει” µε 

τον Ελαιώνα όσο κι οι Αµπελόκηποι(1) και 

έχει τα ίδια δικαιώµατα συµµετοχής στους 

αγώνες µε οποιονδήποτε άλλο (όσο κι αν 

αυτό εσχάτως αµφισβητείται κατά κόρον). 

Δεν είναι κακό άλλωστε να είναι στην επίθε-

ση και “Βόρειοι” κι ούτε είναι µόνο τέτοιοι. 

Κι ούτε θα έπρεπε, αφού το πρόβληµα δεν 

περιορίζεται γεωγραφικά. 

Άλλωστε κι οι αντίπαλοι ευθύνονται που δεν 

κατεβήκαµε µαζικά στον αγωνιστικό χώρο, 

γιατί το νηστικό και φοβισµένο αρκούδι ούτε 

χορεύει, ούτε κατεβαίνει στο γήπεδο. Αλλά το 

κυριότερο είναι ότι είναι ευάλωτο σε απειλές 

κι έτσι εξηγείται και το φαινόµενο να τάσσεται 

κάποιες φορές µε το µέρος του αντίπαλου και 

να προασπίζεται τα συµφέροντα αυτών που 

το τροµοκρατούν και το αφήνουν νηστικό. Το 

είδαµε κι αυτό σε αυτό το µατς. 

Κι αν αυτά δεν αρκούν για να κάµψουν το ηθικό 

του αντιπάλου, απειλούν να περάσουν σε αντι-

περισπασµό: θα κατεβάσουν στο δρόµο τους 

οπαδούς τους που σαν πράσινο ποτάµι θα µας 

πνίξει. Σε αυτούς όντως δεν πιάνουν οι φοβέρες. 

Αλλά καλό θα ήταν να µην τους ξυπνήσουν. 

Γιατί αν ξυπνήσουν και συνειδητοποιήσουν ότι 

και τους αρµέγουν και τους χρησιµοποιούν, το 

ποτάµι µπορεί να γυρίσει πίσω και τότε δεν θα 

ξέρουν από πού να φύγουν.

Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι µεταχειρίζονται τα 

όπλα µας για να µας αντιµετωπίσουν, τη στιγµή 

µάλιστα που έχουν καταδικάσει αυτές τις µορφές 

αντίδρασης, εκτός βέβαια αν θεωρούν ότι ο 

πνιγµός δεν είναι βία. Μόνο που στην περίπτωσή 

µας επρόκειτο για αγώνα αξιοπρέπειας. Τώρα 

για τι πρόκειται; Κι αυτοί τότε εµφανίζονταν 

προασπιστές των µικρο-ιδιοκτησιών. Τώρα τι 

προασπίζονται αφού µια ενδεχόµενη νίκη τους 

συνεπάγεται τη βέβαιη καταστροφή αυτών (εκτός 

κι αν πιστεύει κανείς ότι ένα πολυκατάστηµα δρα 

ευεργετικά για τις τοπικές οικονοµίες). 

Από τις βολές τους δεν γλίτωσε όµως ούτε ο 

διαιτητής. Και µε το δίκιο τους: ούτε ένα πέναλτι 

υπέρ τους δεν σφύριξε αυτή τη φορά! 

- Μα δεν προβλέπεται από τους κανόνες κάτι 

τέτοιο! 

- Φιλαράκι, στο γήπεδο (µας) βρίσκεσαι, όχι σε 

φιλολογικό σύλλογο. 

Κάποιοι, πιο ακραίοι, είπαν ότι αν υπήρχαν δι-

αιτητές παλιά στις αλάνες δε θα υπήρχε τώρα 

ποδόσφαιρο. Ναι, το ακούσαµε κι αυτό. Αν κι άµα 

το σκεφτείς δεν θα ήταν και τόσο άσχηµα: ούτε 

ποδόσφαιρο, ούτε διαιτητές, ούτε κανόνες, ούτε 

γήπεδο να παίζουν µπάλα στην πλάτη µας. 

Πάντως, ακόµα κι αν ο διαιτητής δεν υποκύψει 

στις πιέσεις, έχουν κι άλλο τρόπο: θα πάρουν τα 

παιχνίδι στα χαρτιά. Πρώτη φορά θα είναι; 

Σοφία Παπαγιαννάκη

Το τµήµα Αναστολών του Συµβουλίου της 

Επικρατείας έκανε το προσωρινό του «θαύµα»! 

Σύµφωνα µε την απόφασή του αναστέλλονται 

µέχρι τις 6 Μαρτίου 2009, ηµεροµηνία στην οποία 

θα παρθεί η οριστική απόφαση, όλες οι εργασίες 

που αφορούν την ανέγερση του νέου «MALL» 

στο Βοτανικό από την εταιρεία «Μπάµπης Βωβός 

- Διεθνής Τεχνική Α.Ε.». 

Μια απόφαση που, σε αντίθεση µε όσα 

ισχυρίζονταν και ψευδώς διέδιδαν τόσο καιρό 

η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και η δηµοτική αρχή, 

δεν εµποδίζει την ανέγερση του γηπέδου της 

ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Μάλιστα το ΣτΕ θεωρεί ότι 

τα δύο έργα είναι ανεξάρτητα. Ξεκαθαρίζεται 

λοιπόν ότι ο δρόµος είναι ανοιχτός για την 

ΠΑΕ Παναθηναϊκός και το Δήµο Αθηναίων, 

προκειµένου να υποβάλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδοµικής 

άδειας. Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι ο ίδιος 

ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ έχει επανειληµµένως 

επιπλήξει την ΠΑΕ ότι δεν έχει προχωρήσει 

στην κατάθεση του σχετικού φακέλου στο 

υπουργείο.

Τις «εµπρηστικές»-«απειλητικές» δηλώσεις του 

Κακλαµάνη για το «πράσινο» ποτάµι που θα 

πνίξει όσους αντιδρούν, τις παραπλανητικές 

α ν α κο ι ν ώ σ ε ι ς  τ η ς  δ ι ο ί κ η σ η ς  τ η ς  Π Α Ε 

Παναθηναϊκός ότι γήπεδο και εµπορικό κέντρο 

είναι αλληλένδετα έργα και η µη κατασκευή 

του ενός συνεπάγεται και την ακύρωση του 

άλλου, ακολούθησε µια εκκωφαντική σιωπή 

και από τις δυο πλευρές. Με λίγα λόγια µείνανε 

βωβοί...! Μήπως γιατί τελικά αλληλένδετα ήταν 

τα συµφέροντα του κ. Βγενόπουλου, ενός εκ 

των µεγαλοµετόχων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, 

και του Βωβού και όχι του εµπορικού κέντρου 

µε το γήπεδο; 

Το ερώτηµα λοιπόν που προκύπτει εύλογα είναι 

γιατί η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θέλησε να εξαρτήσει 

την κατασκευή του γηπέδου από τον Βωβό; 

Μια πιθανή απάντηση που δηµοσιεύτηκε σε 

ένα οικονοµικό site (capital.gr) είναι ότι η ΜiG 

(Marfin Investment Group) του κ. Βγενόπουλου, 

συζητά την εξαγορά της κατασκευαστικής του 

Βωβού, εδώ και πάνω από ένα µήνα. Να λοιπόν 

γιατί µπορεί η ΠΑΕ Παναθηναϊκός να θέλει τόσο 

φανατικά το εµπορικό κέντρο. Γιατί απλά θα 

περάσει στα χέρια του µεγαλοµετόχου της!

Αν τα οικονοµικά διακυβεύµατα δεν ήταν τόσο 

µεγάλα η λύση θα ήταν εύκολη και περιβαλλοντικά 

λιγότερο βλαβερή. Η από κοινού χρήση δηλαδή 

του ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. 

Αν βέβαια κατάφερναν ποτέ να έρθουν σε 

συννενόηση. Για παράδειγµα στην Ιταλία η 

Μίλαν µε την Ιντερ έχουν και εκµεταλλεύονται το 

Σαν Σίρο - Μεάτσα. Και έτσι ο Ελαιώνας να γίνει 

αυτό που πραγµατικά είναι. Ελεύθερος, δηµόσιος, 

κοινωνικός και πραγµατικά πράσινος!

Ελιάνα Καναβέλη

Ελαιώνας: 
Μοναδική 
ανάσα ζωής
Ο Ελαιώνας είναι ίσως από τις µοναδικές 

ευκαιρίες της Αθήνας για να αποκτήσει 

έναν πραγµατικό πνεύµονα πρασίνου 

αντισταθµίζοντας τη µεγάλη καταστροφή που 

συντελέστηκε στην Πάρνηθα το καλοκαίρι 

του 2007. Την εγκατάλειψή του από τις 

κυβερνήσεις και τους δηµάρχους που τον 

έφεραν στη σηµερινή τραγική του κατάσταση 

δεν πρέπει να διαδεχτεί η τσιµεντοποίηση 

70.000 τ.µ., αλλά η εφαρµογή του προεδρικού 

διατάγµατος του 1995, µε το πράσινο που 

προβλέπει. Το Λεκανοπέδιο δεν έχει άλλα 

περιθώρια και το σύνολο του Ελαιώνα είναι 

η τελευταία του ελπίδα για πράσινο µεγάλης 

κλίµακας. 

Ελιάνα Καναβέλη

ΜΕΙΝΑΝΕ ΒΩΒΟΙ!

Ελαιώνας: πώς έγινε και γύρισε καπάκι η ζωή; 

Χώροι χαρακτηρισµένοι ως 
Κοινόχρηστο Πράσινο

Χώρος χαρακτηρισµένος 
ως Κοινόχρηστος Πρασινο 
ο οποίος όµως θα “φιλοξενήσει”, 
το Γήπεδο ΠΑΟ, τα εµπορικά 
κέντρα του Βωβού, κτίρια 
γραφείων, πάρκινγκ, κ.ο.κ.

Χώροι προς οικοδόµηση

Χώροι οικοδοµηµένοι

Δρόµοι 2 λωρίδων 
ανά κατεύθυνση

|  Ð Ï Ë Ç  &  Å Ë Å Õ È Å Ñ É Á  |
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Σε µια χρονική στιγµή της ανθρώπινης ιστο-
ρίας, όπου όλες οι δυνάµεις της παγκόσµιας 

κυριαρχίας µας διαβεβαιώνουν για τον ερχοµό 
µιας βαθιάς οικονοµικής κρίσης, που απλώνεται 
σε όλο τον πλανήτη σαν βαριά σκιά, εµείς σε 
αυτό το άρθρο θα ασχοληθούµε µε µια διατρο-
φική παράµετρο των τελευταίων ετών που για 
κάποιους θεωρείται κυνικά “ελίτιστικος τρόπος 
διαβίωσης”, για άλλους “ευκαιρία πράσινης 
ανάπτυξης” και για λίγους “επιστροφή στο 
γόνιµο παρελθόν”.

Θα διαβούµε δύσβατα µονοπάτια σκέψης και 
στα επόµενα άρθρα για να αποτυπώσουµε 
την αληθινή εικόνα της βιολογικής γεωργίας, 
όπως απλώνεται στα ράφια και τις βιτρίνες της 
εµπορευµατικής οικονοµίας του σύγχρονου 
κόσµου, αλλά και για να ανακαλύψουµε την 
πραγµατική αξία ενός βιολογικού αγαθού, 
αναζητώντας τον “τρόπο”, δηλαδή τη µέθοδο, 
το χαρακτήρα, τις σχέσεις και τον ρόλο της 
εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή του 
ή τη συλλογή του.

Στην Ελλάδα, όπως και στο εξωτερικό, η προ-
σφορά των προϊόντων βιολογικής γεωργίας, 
κατά κύριο λόγο ακολουθώντας τους κανόνες 
της ζήτησης, πραγµατοποιείται σε εξειδικευµέ-
νους χώρους κατανάλωσης, που οριοθετούνται 
χωρικά αλλά και ελέγχονται θεσµικά, από αρµό-
διους ιδιωτικούς και κρατικούς Πιστοποιητικούς 
Οργανισµούς σύµφωνα µε τα πρότυπα (για την 
Ε.Ε.), Κοιν. 889/08. 

Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας πωλούνται 
κατά κύριο λόγο σε εξειδικευµένα καταστή-
µατα, αλυσίδες καταστηµάτων, Πράσινα Super 
Market, σε τµήµατα µεγάλων συµβατικών 
Super Market, σε παραδοσιακά καταστήµατα 
και τέλος στις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊό-
ντων. Η τροφοδοσία των χώρων διάθεσης των 
βιολογικών προϊόντων πραγµατοποιείται κατά 
κύριο λόγο από εταιρείες διανοµής µικρές και 
µεγάλες και δευτερευόντως από τους ίδιους 
τους παραγωγούς.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Καταστηµαταρχών 
Ειδών Υγιεινής Διατροφής και βιολογικών 
προϊόντων, µε 7µελές συµβούλιο (ανά διετία 
ανανεώσιµο), εκπροσωπεί µικρό αριθµό κα-
ταστηµάτων, χωρίς να διακρίνονται τα µικρά 
καταστήµατα, µε αυτοαπασχολούµενους ιδιο-
κτήτες, από τα µεγάλα καταστήµατα µε πολλούς 
εργαζόµενους, ακολουθώντας την πεπατηµένη 
των ενώσεων εµπόρων και καταστηµάτων, µε 
έντονα στοιχεία την αυτοαναφορικότητα, την 
εσωστρέφεια και την απραξία στη διάδοση του 
πνεύµατος και της φιλοσοφίας της Οικολογικής 
Γεωργίας.

Ακολούθως, η Ένωση εµπόρων, µεταποιητών 
και τυποποιητών βιολογικών προϊόντων, συ-
σπειρώνει κυρίως εταιρείες µεσαίου και µεγά-
λου µεγέθους, µε συντεχνιακό χαρακτήρα και 
απόλυτα εναρµονισµένο µε τους κανόνες της 
ελεύθερης αγοράς.

Η αγορά των βιολογικών προϊόντων στην 
Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, κυριαρχείται από 
εταιρείες µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων, 

µέλη οµίλων (µια από αυτές και εισηγµένη στο 
Χ.Α.). Οι εταιρείες αυτές µε εισαγωγικές και 
εξαγωγικές δυνατότητες, διαθέτουν αλυσίδες 

καταστηµάτων, απασχολώντας πολλούς εργα-
ζόµενους, αλλά και έχοντας σηµαντικές δυνα-
τότητες ελέγχου της παραγωγής (κλείνοντας 
παραγωγούς ή σχεδιάζοντας την παραγωγή 
κυρίως οπωροκηπευτικών). Σηµαντικό χα-
ρακτηριστικό των εταιρειών αυτών είναι ότι 
αποτελούν κατά κανόνα το ζηµιογόνο σκέλος 
των Οµίλων, των οποίων οι δραστηριότητες εν 
γένει είναι αντικείµενα άσχετα ή και αντικρου-
όµενα µε την Οικολογική Γεωργία.

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η εταιρεία 
“MEDITERANEAN FARM”, συµφερόντων Κοντο-
µηνά και η “ΕΒΙΚ”, µέλος Οµίλου, στον οποίο 
ανήκει η Νεοχηµική (Παραγωγή Χηµικών σε 
Ελλάδα και Βαλκάνια), ενώ αξιοσηµείωτο είναι 
ότι η Alapis, µέλος του ίδιου οµίλου, αποκα-
λύφθηκε ότι εισήγαγε σπόρους µολυσµένου 
βαµβακιού, µε Γενετικά Τροποποιηµένους 
Οργανισµούς, το 2008.

Η διαπίστωση ότι η αγορά των βιολογικών 
προϊόντων στην Ελλάδα, κυριαρχείται από την 
παθογένεια της “ελεύθερης αγοράς”. 
- Με τα καρτέλ, να διατηρούν υψηλές τιµές 
σε πολλά προϊόντα, συρρικνώνοντας τις τιµές 
αγοράς, σε βάρος των παραγωγών.
- Τη µονοπωλιακή σχεδόν προσφορά προϊό-
ντων από τις ισχυρές οικονοµικά εταιρείες, µε 
θύµατα τα µικρά καταστήµατα και τις µικρές 
οικογενειακές επιχειρήσεις.
- Τέλος, την ένταση του Ανταγωνισµού, µε απο-
τέλεσµα την ανάπτυξη κλίµατος πολέµου στο 
χώρο της αγοράς βιολογικών προϊόντων.

Η κυριαρχία της καπιταλιστικής οικονοµίας στην 
προσφορά των βιολογικών προϊόντων έχει ως 
αποτέλεσµα την αποστέρηση της ουσιαστικής 
αξίας ενός βιολογικού αγαθού, που έγκειται 
στη διατροφική και περιβαλλοντική του αξία, 
στην ενεργειακή του υπόσταση και τέλος στην 
κοινωνική του χρησιµότητα, µετατρέποντάς το 
σε απλό αναλώσιµο βιοµηχανικό προϊόν, απο-

στειρωµένο, νεκρό, χρηµατικά αποτιµηµένο.

Χαρακτηριζόµενη ακόµα και ως “Πράσινη 
Οικονοµία”, δεν ξεφεύγει από τη λογική της 
εκµετάλλευσης κάθε αγαθού της φύσης, που 
ενσωµατώνει την έµβια και άβια ζωή πάνω στον 
πλανήτη (νερό, αέρας, δάση, λιβάδια, βουνά...), 
µετατρέποντας αυτά σε µετρήσιµα µεγέθη, 
διαιρεµένα και υποδιαιρεµένα οικοσυστήµατα, 
πρώτες ύλες, εφόδια αναλώσιµα της επιβίωσης 
στα κλουβιά του άκρατου καταναλωτικού 
κόσµου των άστεων.

Θύµα της καλπάζουσας ανάπτυξης της αγοράς 
βιολογικών προϊόντων, στο πλαίσιο της καπιτα-
λιστικής οικονοµίας, είναι και η προαιώνια σχέση 
“καταναλωτή-παραγωγού” που όσο παλαιότερα 
τόσο η διάκριση ήταν δυσχερέστερη, όπως 
στον µεσαίωνα, που η σχέση αυτή λάµβανε τη 
µορφή οργανικής σύνδεσης στις κοινότητες ή 
τις συνοικίες πόλεων, όταν η κοινωνία σχεδί-
αζε την παραγωγή και η κοινωνία οργάνωνε 
την κατανάλωση, αποφεύγοντας µεσάζοντες, 
ρυθµιστές, ειδικούς, µε εφόδια την οργάνωση 
της αυτάρκειας και της χρήσης των ανταλλα-
κτικών µεθόδων µε τις κοντινότερες ή και πιο 
αποµακρυσµένες ανθρώπινες κοινωνίες.

Είναι η διάκριση παραγωγού-καταναλωτή, που 
αποτελεί εργαλείο κυριαρχίας, ενός συστήµα-
τος εκµετάλλευσης της ανθρώπινης εργασίας 
αλλά και της ανθρώπινης ανάγκης. Γιατί η 
διάκριση αυτή επιτρέπει τη διαµεσολάβηση 
των ειδικών αλλά και των εχόντων, για την πιο 
απλή, πρωτόλεια, ανθρώπινη επικοινωνία, την 
προσφορά ενός αγαθού, απ’ τον άνθρωπο που 
το παρήγαγε στον άνθρωπο που το ’χει ανάγκη. 
Επιτρέπει επίσης την σε ανώτερο επίπεδο 
διαµεσολάβηση στις σχέσεις των ανθρώπων, 
από το κράτος και τους µηχανισµούς του (δι-
ατηρώντας εξάλλου το δικαίωµα της ζωής 
και του θανάτου των υπηκόων του), έχοντας 
το µονοπώλιο στη ρύθµιση των κανόνων της 
παραγωγής και διάθεσης τροφής.

Εάν το όνειρο των εµπνευστών της Οικολογικής 
Γεωργίας, δεν έχει προβλέψει την ανάγκη εφαρ-
µογής των ιδεών σ’ ένα πεδίο απελευθερωµένο 
από την κυριαρχία και επιβολή από άνθρωπο 
σε άνθρωπο και από άνθρωπο πάνω στη φύση, 
τότε η σπορά τους δεν θα καρπίσει. Τα βιολογικά 
αγαθά, πρέπει να βγουν από τη βιτρίνα των 
ειδικών καταστηµάτων, να πάψουν να ανήκουν 
στους λίγους οικονοµικά ισχυρότερους ως 
ελιτίστικη gourmet διατροφή.

Πρόκριµα της επιδίωξης αυτής είναι να µην 
επιτρέψουµε την απογύµνωση της Οικολογι-
κής Γεωργίας από το φιλοσοφικό της ένδυµα, 
επιδιώκοντας την αποαστικοποίηση της ζωής 
µας, την αποβιοµηχάνιση της τροφής (επεξερ-
γασία-τυποποίηση), οργανώνοντας αντιδοµές 
για τη σχεδίαση της παραγωγής, της διανοµής 
και διάθεσης και εν τέλει επαναπροσέγγιση 
της οργανικής σχέσης του ανθρώπου µε τη 
φύση.

Γιώργος Φούφας

Γεωπόνος - βιοκαλλιεργητής

ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ο µήνας Φλεβάρης είναι κυρίως ο µήνας των 

κλαδεµάτων. Είναι η εποχή που δεν κυκλοφορούν 

ακόµα οι χυµοί στα δένδρα (φυλλοβόλα) και τ’ 

αµπέλια, δίνοντας τη δυνατότητα για το ετήσιο 

κλάδεµα αλλά και τον απλό κλαδοκάθαρο.

- Ελιά: Ολοκληρώνεται αυτό το µήνα το κλάδεµα 

αυστηρό ή αραιό (αναλογία µε τη χρονιά, το 

φόρτωµά της).

- Οπωροφόρα-Φυλλοβόλα: Το κλάδεµα, στα 

δένδρα, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαµόρ-

φωσή τους (κυπελλοειδές σχήµα, πυραµιδοειδές 

ή και γραµµικό).

- Αµπελοειδή: Το κλάδεµα επίσης ακολουθεί τη 

διαµόρφωση και τις ανάγκες της ποικιλίας αλλά 

και των εδαφικών και κλιµατικών συνθηκών. Προ-

σέχουµε τις ασθένειες της Ίσκας και της Φώµοψης, 

που µεταδίδονται µε τα εργαλεία κλαδέµατος. (Η 

γενική συµβουλή είναι η απολύµανσή τους µε 

πετρέλαιο, µετά από κάθε χειρισµό ασθενούς ή 

ύποπτου δένδρου ή φυτού).

Μετά το πέρας των κλαδεµάτων, η εφαρµογή 

βορδιγάλειου πολτού (πάστα - δηλαδή πυκνή 

διάλυση) στις τοµές κλαδέµατος ή ακόµα και µια 

επάλειψη των κορµών των οπωροφόρων.

Σηµαντική επίσης εργασία το Φλεβάρη είναι η 

ολοκλήρωση της Βιολογικής-Οργανικής Λίπανσης 

των καλλιεργειών. Η χρήση οργανικού λιπάσµατος 

ή κοµπόστ που έχουµε παρασκευάσει οι ίδιοι 

ολοκληρώνεται µε ενσωµάτωση στο έδαφος των 

υλικών αυτών.

Τέλος, η σηµαντικότερη εργασία των αγροτών για 

το µήνα Φλεβάρη είναι η ριζοσπαστική, αντιεξου-

σιαστική κινητοποίηση ενάντια στους τσιφλικάδες 

της ζωής µας.

- Ενισχύοντας τα µπλόκα, διώχνοντας στα σπίτια 

τους τούς αγροτοπατέρες.

- Μπλοκάροντας εφορίες, τράπεζες, διευθύνσεις 

Γεωργίας, Δηµαρχεία, Νοµαρχίες.

- Ανοίγοντας τον αγώνα τους προς την κοινωνία 

και οργανώνοντας λαϊκές συνελεύσεις και στα 

µπλόκα και στα κεφαλοχώρια.

- Οργανώνοντας την ανατροπή στη νοοτροπία 

της γεωργίας, υιοθετώντας τις εναλλακτικές οι-

κολογικές καλλιέργειες, την αναδιάρθρωση των 

καλλιεργειών τους σύµφωνα και µε τις ανάγκες 

της κοινωνίας (τοπικής και εθνικής).

- Ανεξάρτητοι από εταιρείες διάθεσης πολλαπλα-

σιαστικού υλικού και χηµικών αγροτοεφοδίων, 

οργανώνοντας την αυτάρκεια ελαχιστοποιώντας 

τις ανάγκες.

- Ενισχύοντας ή δηµιουργώντας τις ακηδεµόνευτες 

Ενώσεις Παραγωγών, που θα διαθέτουν και την 

εναλλακτική και επιστηµολογική στήριξη για τον 

καλύτερο σχεδιασµό της γεωργίας. Οµοσπονδιο-

ποίηση των ενώσεων για καλύτερο σχεδιασµό µιας 

αγροτικής, µη εµπορευµατικής οικονοµίας.

Άντε και καλή σπορά σύντροφοι.

Γ. Φ.

Από την αποβιομηχάνιση της τροφής
στις κοινωνικές αντιδομές της παραγωγής
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Μήνυµα από τον Αστακό: 
“Αγαπητή µας Γάζα” 
είµαστε µαζί σου

“Αγαπητή µου Γάζα...”. Έτσι αποκάλεσε την πολύ-
παθη περιοχή, σαν ένα αγαπηµένο πρόσωπο, η 
εκπρόσωπος των Παλαιστινίων της Αθήνας, στο 
συλλαλητήριο που οργάνωσε η συντονιστική επι-
τροπή φορέων και πολιτών Αστακού, το µεσηµέρι 
της Πέµπτης 15/1. Ήταν η πιο δυνατή στιγµή, σε 
µια εκδήλωση που επιχείρησε, και κατάφερε, να 
µεταφέρει την απλόχερη στήριξη ολόκληρου 
του ελληνικού λαού στο δοκιµαζόµενο λαό της 
Παλαιστίνης.
 
Η συγκέντρωση ήταν, ταυτόχρονα, µια αποφασι-
στική καταδίκη της διπλοπροσωπίας της ελληνικής 
κυβέρνησης, που από τη µια αναλίσκεται σε διακη-
ρύξεις για ανθρωπιστική βοήθεια και υποστήριξη 
των Παλαιστινίων και, από την άλλη, δίνει χέρι 
βοήθειας στους Ισραηλινούς διευκολύνοντας τη 
µεταφορά στρατιωτικού υλικού από το αµερικανικό 
πεντάγωνο, µέσω του Αστακού, όπως κατήγγειλε 
στην οµιλία του ο εκπρόσωπος του συντονιστικού 
Ηλ. Γεωργαλής. Οι συγκεντρωµένοι απαίτησαν τη 
λήψη αποφασιστικών διπλωµατικών και πολιτικών 
µέτρων από την κυβέρνηση, ώστε να µπει φραγµός 
στην επιθετικότητα του Ισραήλ και, παράλληλα, 
µετέφεραν τη χωρίς όρους υποστήριξη του ελ-
ληνικού λαού στον αγώνα των Παλαιστινίων για 
ένα ανεξάρτητο κράτος και την επιστροφή των 
προσφύγων στις εστίες τους.
 
Οι πολίτες του Αστακού δεν αρκούνται στην 
ακύρωση της πρόσφατης µεταφοράς όπλων και 
παραµένουν σε πλήρη επαγρύπνηση και αποφασι-
σµένοι να µην επιτρέψουν να χρησιµοποιηθεί ποτέ 
πια το λιµάνι στο Πλατυγιάλι για τέτοιου είδους 
αδιαφανείς δραστηριότητες, ούτε για άλλους 
επικίνδυνους σκοπούς, όπως η φηµολογούµενη 
µεταφορά και απόθεση επικίνδυνων αποβλήτων. 
Και, φυσικά, ούτε λόγος για εγκατάσταση µονάδας 
λιθάνθρακα.
 
Στη συγκέντρωση µίλησαν, επίσης, ο δήµαρχος 
Αστακού, εκπρόσωποι πολιτικών κοµµάτων (ανά-
µεσά τους και ο κ. Τσίπρας, πρόεδρος του ΣΥΝ), 
εκπρόσωποι των Παλαιστινίων στη Δυτ. Ελλάδα 
και την Αθήνα, εκπρόσωπος της µουσουλµανικής 
κοινότητας Ελλάδας, εκπρόσωπος της συµµαχίας 
“Σταµατήστε τον πόλεµο”, ενώ παραβρέθηκαν 
εκπρόσωποι της νοµαρχίας Αιτωλοακαρνανίας, 
γειτονικών δήµων, κοινωνικών φορέων και πολιτι-
κών οργανώσεων και οι µαθητικές κοινότητες του 
Αστακού. Το παρόν έδωσαν και οι “Πολίτες κατά 
του λιθάνθρακα” µαζί µε τις κινήσεις πολιτών της 
περιοχής του Κορινθιακού.
 
Μετά το τέλος της συγκέντρωσης στην παραλία 
του Αστακού, οι συγκεντρωµένοι πήγαν στο λιµάνι 
στο Πλατυγιάλι, όπου συνάντησαν την εκτετα-
µένη κεντρική είσοδο ζωσµένη µε αγκαθωτό 
συρµατόπλεγµα, σαν να επρόκειτο για ξεχωριστή 
επικράτεια. Από πίσω παρατεταγµένοι αστυνοµικοί 
και άνδρες του λιµενικού, µε εντολή να µην επι-
τρέψουν την είσοδο. Οι διαδηλωτές κατάφεραν να 
ξηλώσουν το συρµατόπλεγµα, να µπουν στο χώρο 
του λιµανιού, όπου και παρέµειναν φωνάζοντας 
συνθήµατα για αρκετή ώρα, µε νέες δυνάµεις 
των ΜΑΤ (2 διµοιρίες) να εµφανίζονται από τον 

εσωτερικό χώρο του λιµανιού.

Τάσος Καφελάς

Το Συντονιστικό Φορέων και Πολιτών συναντήθηκε την Τρίτη 20/1 µε 

το διευθύνοντα σύµβουλο και στελέχη της ΑΚΑΡΠΟΡΤ για να θέσουν 

υπόψη τους τις θέσεις του συντονιστικού σε τέσσερα θέµατα:

  Λιθάνθρακας

 Απόβλητα

  Αµερικάνικα πλοία και 

 Εργασιακές σχέσεις

Αυτά όλα κάτω από δύο οπτικές:

1. Συναίνεση της τοπικής κοινωνίας στις επιχειρηµατικές επιλογές της 

εταιρείας και

2. Δοµική αλλαγή στον τρόπο ενηµέρωσης και τις «σχέσεις» της εται-

ρείας µε την τοπική κοινωνία.

 Οι θέσεις µας:

 Απεµπλοκή της ΑΚΑΡΠΟΡΤ απ’ το λιθάνθρακα

 Τα φορτία όπλων δεν είναι επιθυµητά στον Αστακό

 Τα τοξικά απόβλητα επίσης δεν είναι επιθυµητά

Οι θέσεις της εταιρείας:

 Δεν δέχτηκε σχέση της ΑΚΑΡΠΟΡΤ µε την υπόθεση λι-

θάνθρακα αλλά πιθανή σχέση της ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ή 

της ΝΑΒΙΠΕ.

 Δέχτηκε µόνο µία µεταφορά όπλων απ’ το Πλατυγιάλι, το 

2007, και αυτό κατόπιν των εντολών του ΥΠΕΞ, του Υπουρ-

γείου Άµυνας και του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας.

 Θεωρεί τυπική διαδικασία την κοινοποίηση 12044/613 

που αφορά τις µεταφορές βερνικιών, ληγµένων φαρµάκων 

κ.λπ.

 Δε δέχτηκε να συζητήσει εργασιακές σχέσεις, παρόλ’ 

αυτά θέσαµε το θέµα της διαφάνειας στις προσλήψεις και 

της παράκαµψης των πελατειακών µηχανισµών.

Κατόπιν αυτών και επί της ουσίας τα συµπεράσµατα είναι:

 Παραµένει ανοιχτό και σε εξαιρετική επικαιρότητα, «κόκκινου 

συναγερµού», το θέµα του λιθάνθρακα. 

 Παραµένει ανοιχτό το ενδεχόµενο της επανάληψης µεταφοράς 

όπλων, αν και όταν το ΥΠΕΞ κρίνει (εννοείται οποιουδήποτε 

τύπου οπλικών συστηµάτων).

 Παραµένει ανοιχτό το θέµα της µεταφοράς και αποθήκευσης 

τοξικών αποβλήτων δεδοµένου ότι η ΚΥΑ 12044/613 περιλαµ-

βάνει µια µεγάλη γκάµα ουσιών.

Κρίνουµε, λοιπόν, ότι πίσω απ’ το ιδιωτικό καθεστώς και την αντίληψη 

των διαχειριστών του λιµανιού περί του επιχειρηµατικού κέρδους ως 

απόλυτου κριτηρίου, χωρίς την προσµέτρηση του κοινωνικού κόστους 

και της κοινωνικής συναίνεσης, κρύβονται ενδεχόµενες επιχειρηµατικές 

επιλογές που θα είναι αντίθετες µε τον αναπτυξιακό σχεδιασµό του 

Αστακού και το συλλογικό όφελος των πολιτών. Έτσι λοιπόν η ΔΙΑΡΚΗΣ 

ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ γύρω από το «σύστηµα» Πλατυγιάλι είναι απαραίτητη.

 

Άµεσα προτείνουµε (και εκεί θα κινηθούµε):

 Τη µεταφορά της πίεσης σε ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ, ΝΑΒΙΠΕ (και 

εννοείται την Πολιτεία) και τη διερεύνηση της κατοχής γης από 

την ΕΝΤΙΣΟΝ.

 Τη διαρκή παρακολούθηση και διερεύνηση του θέµατος της 

µεταφοράς όπλων.

 Την παρέµβαση στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο και την απαίτηση 

κατάθεσης της περιγραφής των υπό αποθήκευση και µεταφορά 

ουσιών (όπως σύµφωνα µε το νόµο οφείλει να κάνει η Διεύθυνση 

Ανάπτυξης της Νοµαρχίας).

 Την ένταξη των στρατηγικών επιλογών της ΝΑΒΙΠΕ σ’ ένα 

συνολικό εθνικό, νοµαρχιακό και τοπικό σχεδιασµό.

 Την απαίτηση διαφάνειας στο καθεστώς προσλήψεων και τη 

θεσµική επικοινωνία της ΝΑΒΙΠΕ µε την τοπική κοινωνία.

 Τέλος, καταγγέλλουµε και θα έχουµε τα µάτια µας ανοιχτά 

στην επιχειρούµενη µεθόδευση περιθωριοποίησης του λιµανιού 

του Πλατυγιαλιού, κατόπιν πίεσης µεγάλων ξένων οικονοµικών 

συµφερόντων. Η πίεση αυτή φτάνει µέχρι την Πολιτεία και 

αποτυπώνεται στο Γενικό Χωροταξικό, το οποίο όπως είναι 

γνωστό δίνει προτεραιότητα στη βιοµηχανική ανάπτυξη της 

περιοχής και όχι στο λιµάνι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Γενικό 

Χωροταξικό το Πλατυγιάλι δεν περιλαµβάνεται στις «πύλες 

εισόδου» της Δυτικής Ελλάδας. Μήπως η καθυστέρηση των 

οδικών έργων σύνδεσης του Πλατυγιαλιού είναι αποτέλεσµα 

αυτής της πίεσης; Είναι σαφές ότι επιµένουµε στην ανάπτυξη 

του λιµανιού του Πλατυγιαλιού και εκτιµούµε ότι η άρση της 

δυσπιστίας της τοπικής κοινωνίας περνάει µέσα απ’ τις προτάσεις 

µας.

Το Συντονιστικό Φορέων και Πολιτών Αστακού

Εντυπωσιακή και µαζική ήταν η διαδήλωση που πραγµατοποιήθηκε 
το Σάββατο 17/01 στη Λάρισα, µετά από πανελλαδικό κάλεσµα 
κινήσεων αλληλεγγύης, συλλογικοτήτων και οργανώσεων 

στους συλληφθέντες των εξεγερσιακών γεγονότων του Δεκέµβρη. 
Το σηµείο συνάντησης και εκκίνησης της διαδήλωσης ήταν στην 
πλατεία ταχυδροµείου, έξω από την κατάληψη της πρώην ιατρικής 
σχολής. Ένα πρώτο κοµµάτι των συγκεντρωµένων ξεκίνησε στις 2 µ.µ. 
µε την επιτροπή πρωτοβουλίας, κόµµατα και πολιτικές οργανώσεις 
της αριστεράς, συνδικαλιστικούς φορείς κ.λπ. και πραγµατοποίησε 
µικρή πορεία µέσα στην πόλη. Στη συνέχεια, στις 3 µ.µ., ξεκίνησε 
ένα δεύτερο ακόµη πιο µαζικό και µαχητικό κοµµάτι µε ανένταχτους 
νεολαίους και φοιτητές, µέλη καταλήψεων από διάφορες πόλεις και τον 
αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι δύο πορείες σε κάποιο σηµείο ενώθηκαν, 
και το ενιαίο σώµα ακολούθησε µια διαδροµή τεσσάρων, περίπου, 
χιλιοµέτρων µέσα στην πόλη, κατευθύνθηκε στα δικαστήρια και 
διαλύθηκε στο σηµείο εκκίνησης. Η πορεία, παρά την προκλητική στάση 
των ΜΑΤ σε κάποια σηµεία, έγινε χωρίς προβλήµατα και εξελίχθηκε 
σε µια δυνατή κραυγή εναντίωσης στον αντιτροµοκρατικό νόµο, στην 
καταστολή και στην αυθαιρεσία της εξουσίας. 

Το Δεκέµβρη στη Λάρισα έγιναν 25 συλλήψεις νέων, από τους οποίους 
οι 17 είναι ανήλικοι µαθητές/τριες σχολείων της πόλης. Οι 19 από αυτούς 

αντιµετωπίζουν κατηγορίες µε βάση τον αντιτροµοκρατικό. 

Οι πολίτες, το κίνηµα, όλοι όσοι το Δεκέµβρη αντιλήφθηκαν τη 
δύναµη και την ευρύτητα της κοινωνικής απεύθυνσης που είχαν τα 
γεγονότα που έζησε όλη η χώρα, φώναξε στην Λάρισα ένα βροντερό 
όχι στην εφαρµογή του τροµονόµου, στην καταπάτηση των πολιτικών 
ελευθεριών, στην ποινικοποίηση της κινηµατικής δράσης. Διαδήλωσε 
ότι το νόηµα του Δεκέµβρη δίνει ορµή στις δράσεις και στις διεκδικήσεις 
τους. Η πόλη στην όποια εφαρµόστηκε µια παράλογη δίωξη από τις 
δικαστικές αρχές σε µαθητές και νέους, έζησε µια πορεία πρωτόγνωρη 

σε µαζικότητα και παλµό. Για να σπάσει ο τρόµος...

Μαριάννα Χούσου 

Στο δρόµο να σπάσουµε τον τροµονόµο...

Ανοιχτά όλα τα µέτωπα στον Αστακό

|  Ð Ï Ë Ç  &  Å Ë Å Õ È Å Ñ É Á  |
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...έχει ορκιστεί να συντρίψει αυτή 
την ευτελή και ιογόνο παρασιτική 
κακία φορτηγό - φύλαξης και τη 

βίαια κακοήθη και αδηφάγο 
παραβίαση της επιθυμίας.

Η μόνη βάσιμη 
δίκαιη πράξη είναι η 

εκδίκηση, η Vendetta, που 
κρατιέται ως ανάθημα, όχι μάταια, 
για την αξία και την αλήθεια αυτών 

που μια ημέρα θα δικαιώσουν το 
άγρυπνο και το ενάρετο.

V


