
Ìáò êëÝâïõí ôç æùÞ
óåë. 3

Ï ÄåêÝìâñçò äåí åßíáé ÈÅÁÌÁ
ãéá ìéá íý÷ôá,  ïýôå ÅÐÅÍÄÕÓÇ 
ãéá ìéá ôåôñáåôßá
óåë. 4

Êùíóôáíôßíá Êïýíåâá: ¸íá ÷ñüíï 
ìåôÜ
óåë. 5

Ï ìçäåíéóìüò ôïõ 21ïõ áéþíá
óåë.23

Áëëçëåããýç óôïõò 
áíáñ÷ïóõíäéêáëéóôÝò ôçò 
Ãåñìáíßáò!
óåë.24

ÊáôáóôïëÞ óôïõò ÁíõðÜêïõïõò ôïõ 
Äéáäéêôýïõ
óåë 25

ÊåöÜëáéï êáé åîïõóßá 
óêïôþíïõí
óåë.27

Óôïõò «ïéêïëïãéêïýò» äñüìïõò 
ôçò Êïðåã÷Üãçò äïëïöïíïýí ôç 
öýóç
óåë. 29

Επιλογές aπό 
 Ζ Magazine - Ζ Νet 

""

ÌáêñõãéÜííç 17, Èåóóáëïíßêç, Ô.Ê. 546 25

Ïé ÁëÞèåéåò ðïõ 
áãíïÞèçêáí óôçí 

Êïðåã÷Üãç

Ãéáôß äåí óõììåôåß÷áìå 
óôçí ïñãÜíùóç Weather 

Underground
Ernest Larsen

Aíôéåîïõóßá ôï íÝï 
éäéþíõìï - Ç êïéíùíßá 

ôïõ öüâïõ

ÓõíÝíôåõîç 

ÌÅ ÔÏÍ 

ÊÁÂÂÁÄÉÁ

ÖÁÊÅËÏÓ óåë. 11,12,21,22

Ôæï ×éë: 
Ï ¢íèñùðïò ðïõ äåí 

ÐÝèáíå
Íôéê ÌÜéóôåñÃéü÷áí ×Üñé

ÐçãÞ: The Independent

 



2 I A N O Y A Ñ É Ï Ó   2 0 1 0

 
` • 7615 •
  ×ñüíïò 6ïò, öýëëï 62                          
                                IáíïõÜñéïò 2010

 ÉäéïêôÞôçò: Åôáéñåßá ãéá ôçí åðéêïéíùíßá 
  êáé ôïí ðïëéôéóìü Âáâõëùíßá, ÁÌÊ
 Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: ¢ííá Êáñáãåùñãßïõ
  Äéåýèõíóç:  ÌáêñõãéÜííç 17, Èåóóáëïíßêç, Ô.Ê. 546 25,
  ÔÇË.: 2310-261.290
                              Åêôýðùóç: ÄéåèíÝò Äßêôõï ìÝóùí Å.Ð.Å.
                       Öùôïãñáößåò:    Åõñùêßíçóç

ÁÈÇÍÁ: Åëåýèåñïò Êïéíùíéêüò ×þñïò Nosotros - ÈåìéóôïêëÝïõò 66 - ÅîÜñ÷åéá - Ôçë: 

6944295785

ÎÁÍÈÇ: ×þñïò “Ex Nihilo” Ôçë.: 6974.143.889

ÊÏÌÏÔÇÍÇ: Åëåýèåñïò Êïéíùíéêüò ×þñïò “Adelante” - Áã. Ãåùñãßïõ 36, Ô.Ê.. 691 00 -  Ôçë.: 

6976.022.582

ÃÉÁÍÍÅÍÁ: ×þñïò "Ëáâýñéíèïò", ¢ííçò ÊïìíçíÞò & Æáëïêþóôá, Ôçë.: 6938.012.092

ÁÃÑÉÍÉÏ: Ôçë.: 6942.476.998

ËÁÑÉÓÁ: Ôçë.: 6932.394.169

ÐÁÔÑÁ: “Versus” - ÁñÜôïõ 49 - ÊÝíôñï- Ôçë.: 6947.067.636

ÑÅÈÕÌÍÏ: Ôçë.: 6974.429.408

×ÁÍÉÁ: ÓôÝêé Ìåôáíáóôþí, ×áíéÜ, ÔÇË.: 6973771825

ÊÏÑÉÍÈÏÓ: "ÁìÜëèåéá", ÁäåéìÜíôïõ 38, ôçë: 27410 75171 

ÓÅÑÑÅÓ:  Ìïíáóôçñßïõ 1, ÔÇË.: 6938438766

ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÃÉÁ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 6972361073
 

e-mail: syndromi.babylonia@gmail.com 

Ένα σχόλιο προς όλες τις κατευθύνσεις. 
Χρυσοχοΐδη δεν επαναλήφθηκε ο Δεκέμβρης, όχι γιατί η αστυνομία 
και εσύ τα καταφέρατε καλά, αλλά γιατί ποτέ στην ιστορία δεν έγινε 
αυτό. Ούτε το ’69, ούτε το ’74 ούτε ποτέ.
Τα ίδια και για όσους νόμιζαν ότι θα κάνουν επετειακή επανάληψη 
στην εξέγερση... (τι στο διάολο, σήριαλ είναι;)

Και μια ερώτηση (αν και κάπως καθυστερημένα)
Άντε, η ΑΣΟΕΕ πήγε να κλείσει λόγω της γρίπης, οι μπάτσοι γύρω 
γύρω φιλούσανε μην μπει κρυφά;
Το άσυλο μένει (παρόλο που έχουμε δημοκρατία και δεν χρειάζεται) 
αλλά θα το χρησιμοποιούν μόνο μέλη της ΔΑΣΠ-ΝΔΦΚ τα οποία 
έχουν δει πάνω από 1.000 ώρες πρωινάδικα, ο Κώστας Ρ. γιατί είναι 
φίλος μου και κάποιοι καθηγητές, όχι όλοι.
Πετρέλαια, οινοπνεύματα, ουίσκι, βότκες, τσίπουρα, αρώματα 
τέρμα, ανακύκλωση τέλος, εργαλεία τέλος. Μια μικρή θυσία για 
την ασφάλειά μας.

Οι καλικάντζαροι των Χριστουγέννων βάλανε πάλι το χεράκι τους 
και μπέρδεψαν τη διαφήμιση για το νέο ασφαλιστικό με τη διαφήμιση 
για τα δώρα που δίνει γνωστή αλυσίδα.
Και χιλίων πεντακοσίων χρονών να πας, πάλι για δουλειά θα 
ψάχνεις, οι συντάξεις τέλος... Βασίλη σου βρήκα δουλειά, και ένα 
ρίγος διαπερνάει το κορμάκι μας. 

Και μιας και πιάσαμε τις διαφημίσεις...
Η ελευθερία είναι πλέον να μαζεύεις πόντους με την πιστωτική 
σου.

Πρασινοαναπτυξιακή μεγαλομανία ο Γιωργάκης, φορομανία ο 
Παπακωνσταντίνου, ο Χρυσοχοΐδης δεν το συζητάω... αυτό δεν 
είναι κυβέρνηση, είναι άσυλο ανιάτων (και στη δημοκρατία είναι 
άχρηστο άσυλο).

Ένας χρόνος από την εξέγερση, κάτι έχει αλλάξει κάθε μέρα, το 
καταλαβαίνουμε όλο και πιο πολύ. Στην γλώσσα, στις πράξεις, στις 
σκέψεις. Οποίος θέλει να επαναλάβει τον Δεκέμβρη θα χάσει τη 
μαγεία της επόμενης εξέγερσης, αυτής που έρχεται.

Ευτυχισμένο το 2010.

Το παραμύθι του 
χριστουγεννιάτικου 

σκιάχτρου
Βράδυ Παρασκευής, 11 Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Περπατούσα στο κέντρο, μέχρι που ο 

δρόμος μου με έβγαλε στο Σύνταγμα. Κόσμος πολύς είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία. Φαινόταν 
να περιμένει από στιγμή σε στιγμή κάτι μάλλον σημαντικό. Πλησίασα από περιέργεια. Μπάτσοι 
είχαν σχηματίσει έναν «διακριτικό» κλοιό γύρω από την πλατεία και σκανάριζαν προσεκτικά τους 
παρευρισκομένους, προς εύρεση όσων δεν συμμετείχαν υποχρεωτικά στο εορταστικό κλίμα. Τους 
προσπέρασα και βρέθηκα μέσα στο πλήθος. Ένα πλήθος ψυχαναγκαστικά χαρούμενο, ψυχαναγκαστικά 
οικογενειακό, ψυχαναγκαστικά υπερκαταναλωτικό.

Σε λίγο ανέβηκε στο βήμα ο άρχοντας της πρωτεύουσας και απ’ τα μεγάφωνα έφτανε στα αυτιά μας 
ο λόγος του, γεμάτος μεγαλόστομες αερολογίες περί «αισιοδοξίας, αγάπης, αλληλεγγύης». Λέξεις 
που η κρατούσα γνώμη βγάζει απ’ το πατάρι μια φορά το χρόνο για να στολίσει το κούφιο «πνεύμα 
των ημερών» και μόλις τελειώσουν οι γιορτές τις ξαναστριμώχνει στο πατάρι, μέχρι τα επόμενα 
Χριστούγεννα. Και έπειτα η αντίστροφη μέτρηση. Και το χριστουγεννιάτικο δέντρο φωταγωγήθηκε. 
Όλοι χειροκροτούσαν κατενθουσιασμένοι ένα φωτισμένο σκιάχτρο που στήθηκε στη μέση της 
πλατείας για να διώχνει μακριά κάθε μορφή αντίδρασης ή σκέψης που δεν αρμόζει στις δικές τους 
γιορτές, στις δικές τους παραδόσεις, στα δικά τους έθιμα, στους δικούς τους νόμους. Απαγορεύεται 
να μη διασκεδάζεις ή να μην καταναλώνεις! Μην τολμήσεις να προβληματιστείς ή να αμφιβάλεις! 
Οφείλουμε όλοι να έχουμε το ίδιο και απαράλλαχτο συναίσθημα: Να είμαστε ευτυχισμένοι ηλίθιοι 
για το κοινωνικό καλό. 

Και τη στιγμή που άρχισα να αισθάνομαι δυσφορία, στόλισα στο μυαλό μου το δικό μου δέντρο 
στην πλατεία Συντάγματος με φλόγες. Η φωτιά το έγλειφε ολόκληρο και έκανε στάχτη κάθε μορφή 
εξουσίας που στραγγαλίζει την προσωπική και κοινωνική μας ελευθερία. Αλλά κάποια στιγμή η φωτιά 
έσβησε και η δυσφορία άρχισε πάλι να με κατακλύζει. Και τότε –πάλι στο μυαλό μου– ξαναστόλισα 
το δέντρο με σκουπίδια και ούρλιαζα από μέσα μου κάλαντα οργισμένα, όπως τα περσινά «Οργή 
γεννάται σήμερον...». Τα τραγουδούσα και τα ξανατραγουδούσα, για να μην ξεχνάω, για να μη γίνω 
ένα με αυτό το κοπάδι, για να μη με παρασύρει η ανούσια και δήθεν χαρά τους. Άρχισα να ψάχνω 
απεγνωσμένα στο πλήθος έστω έναν ακόμη, για να ενώσουμε τις φωνές μας και να τραγουδήσουμε 
μαζί αυτά τα κάλαντα, να σαμποτάρουμε τη γιορτή τους με συνθήματα, αλλά δεν υπήρχε κανείς. 
Ίσως, ακόμη και αν υπήρχε, να προσπερνούσε βιαστικός, τραγουδώντας φέτος κι εκείνος από μέσα 
του τα «ιερόσυλα» κάλαντα ή στολίζοντας το δέντρο με φλόγες και σκουπίδια μόνο στο μυαλό του... 
Δεν μπορεί, σίγουρα θα υπήρχε... Αλλά σίγουρα προσπερνούσε βιαστικός...

Απομακρύνθηκα και άφησα πίσω μου το χαρούμενο κοπάδι 
που, ακολουθώντας άβουλα και άκριτα γραπτούς και 
άγραφους νόμους, γιόρταζε, γιατί «έτσι πρέπει». Γύρισα 
και κοίταξα το φωταγωγημένο σκιάχτρο για μια τελευταία 
φορά. 

Και τότε αυτό, φορτωμένο από τα λαμπιόνια και τα στολίδια 
του, μου ψιθύρισε «Εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου 
μοιάζω» και συνέχισε να διώχνει μακριά κάθε συναίσθημα 
ή σκέψη της «μειοψηφίας» που τολμούσε να γεννηθεί.

Αθηνά Νικολάκη
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Με παρατεταμένους οικονομικούς ελέγχους 
και πιέσεις μακράς διάρκειας απειλούν οι 
διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί της Ε.Ε., 
του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, αν η «ισχυρή Ελλάδα» των αφεντικών δεν εφαρ-
μόσει τετραετές «Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης»  
επιπρόσθετων  αντικοινωνικών μέτρων, για την αντιμετώπιση 
της κρίσης,  που  περιλαμβάνουν περαιτέρω -από αυτές του 
προϋπολογισμού του 2010-περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, 
περικοπές μισθών και συντάξεων, άνοιγμα του ασφαλιστικού 
την άνοιξη και βαριά φορολογία της κοινωνικής πλειοψηφίας. 
Δηλαδή νέα μέτρα αποτελεσματικών τρόπων κλοπής του 
πλούτου που οι εργαζόμενοι, οι αυτοαποσχολούμενοι και 
συνολικά η κοινωνία παράγουν και που πρωτογνώρισαν το 
βαθύ  αντιδραστικό, αντικοινωνικό χαρακτήρα τους με την 
κυριαρχία του νεοφιλελεύθερου μοντέλου ανάπτυξης του 
καπιταλισμού την τελευταία δεκαπενταετία. 

Ανεξάρτητα από την τωρινή κρίση που χρησιμοποιείται ως 
άλλοθι, η Ελλάδα των αφεντικών του 2010 συνδιαμορφώνει 
και συναποφασίζει στο πλαίσιο της Ε.Ε. και με αυτή την 
έννοια δε διαφέρει σε τίποτα από την«ισχυρή Ελλάδα» 
του 2000, όταν αυτή τότε έμπαινε με επισημότητα στη 
τροχιοδεικτική σφαίρα του ευρώ το 2002 και στα ευρω-
παϊκά σαλόνια της κυρίαρχης ηγεμονικής πολιτικής και 
οικονομικής ελίτ, με αποτέλεσμα τις βαριές συνέπειες 
για τις κοινωνικές λαϊκές ομάδες που μονομερώς από 
τότε πληρώνουν πανάκριβα το τίμημα. Θυμίζουμε ότι ο 
εξουσιαστικός πολιτικός μεγαλοϊδεατισμός της «ισχυρής 
Ελλάδας» του Σημίτη -τον οποίο σε κάθε ευκαιρία επικαλεί-
ται ως πρότυπο ο Κ. Μητσοτάκης-, τσαλαπάτησε με τον πιο 
στυγνό τρόπο τους εργαζόμενους (βλ. μερική απασχόληση, 
γενιά 700 ευρώ, ελαστική εργασία), για να θησαυρίσουν με 
το αζημίωτο τα αφεντικά και να διεισδύσουν στις αγορές 
της ΒΑ Ευρώπης, ώστε να εμπεδωθεί η πολιτικοοικονομική 
αποικιοκρατική  ισχύς της Ελλάδας στα Βαλκάνια και η 
νεότευκτη θέση της στην ιεραρχία της ευρωπαϊκής ελίτ. 

Μια παντός καιρού καθεστωτική πολιτική που συνεχίζεται 
με αμείωτους ρυθμούς από τη σημερινή κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ και περιλαμβάνει περικοπές, καταστολή, ασυλία 
των αφεντικών, προνόμια και πράσινα φούμαρα.  Συγκεκρι-
μένα, η εξαγγελλόμενη από την κυβέρνηση  μείωση του 
ελλείμματος κατά 4% , από 12,7% το 2009 στο 8,7% του 
ΑΕΠ το 2010, θα προέλθει από αυξημένα φοροεισπρα-
κτικά έσοδα που θα προκύψουν από τη διατηρησιμότητα 
και τη διεύρυνση αντικοινωνικών μέτρων της ΝΔ (ποτά, 
τσιγάρα, τέλη κυκλοφορίας και τηλεφωνίας),  συνολική 
καθήλωση των μισθών των εργαζομένων κάτω από τον 

πληθωρισμό (οι μηδενικές αυξήσεις του 1,5% είναι υπο-
κριτικές και πολιτικάντικες γιατί δεν αλλάζουν το υπάρχων 
μισθολογικό τοπίο των χαμηλόμισθων), μειωμένες δαπάνες 
και ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Σε καμιά περίπτω-
ση δεν προκύπτει από πουθενά η αύξηση της φορολογικής 
κλίμακας σε μόνιμη βάση για τα  κέρδη των επιχειρήσεων, 
παρά  μόνο για τα διανεμόμενα και τις συναλλαγές με τις 
off shore εταιρείες.  Αντί αυτού μειώνεται η φορολογία των 
κερδών που επενδύονται και κατά συνέπεια, σύμφωνα με 
τους αναπτυξιακούς νόμους, ο πλούτος των επιχειρήσεων 
απολαμβάνει πλήρη ασυλία. Το ταμείο «φτώχειας» και το 
επίδομα θέρμανσης κόβονται, ενώ το ΕΚΑΣ παραμένει στα 
ίδια περίπου επίπεδα.  Η επιχορήγηση των ασφαλιστικών 
ταμείων (πλην του ΟΓΑ) περιορίζεται συνολικά κατά 1,5δις 
ευρώ περίπου (κυρίως σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ), ενώ το περίφημο 1 
δις για τις πραγματικές ανάγκες της  παιδείας αποδεικνύεται  
αέρας κοπανιστός. 

Είναι προφανές ότι τα μέτρα της κυβέρνησης αποτελούν 
πραγματική πρόκληση για τα ασθενέστερα οικονομικά 
στρώματα, γιατί αφήνουν στο απυρόβλητο τη μεγάλη 
φοροαπαλλαγή των επιχειρήσεων, την ακρίβεια, την 
ανεργία, τους μεγάλους μισθούς των βουλευτών, των 
διοικητών οργανισμών και των δικαστών που επιχορη-
γούνται έκτακτα με 140 εκατομ. ευρώ. Η κυβέρνηση του 

ΠΑΣΟΚ, προσδεμένη στο άρμα του αμαρτωλού παρελθόντος 
της, όχι μόνο δεν μπορεί να ξεκόψει από το «δημοσιονομικο-
πειθαρχισμό», αλλά τον επιβάλλει  επικαλούμενη «εθνικούς» 
λόγους, εξασφαλίζοντας την πλήρη συναίνεση και ομοψυχία 
όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων –και των αριστερών, 
παρά τις φραστικές διαφωνίες τους- και του κρατικού συν-
δικαλισμού των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, καθώς  και τη στήριξη των 
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των ΜΜΕ, ώστε να 
αποτραπούν πιθανές μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις και 
εξεγέρσεις, όπως αυτή του Δεκέμβρη του 2008. Σε συντε-
ταγμένη επιστράτευση και ο κρατικός συνδικαλισμός 
που όχι μόνο δεν αντιδρά, αλλά η αγωνιστικότητά του 
εξαντλείται στην υπεράσπιση της παραγωγικότητας, 
της αναπτυξιολαγνείας και της ανταγωνιστικότητας της 
«εθνικής οικονομίας». Οι νομιμόφρονες δηλώσεις του, αγω-
νιστικού καθωσπρεπισμού, προς τα αφεντικά και οι  δηλώσεις 
υπακοής του και υποταγής του προς την κυβέρνηση για το  
παζάρεμα των λίγων ψίχουλων, στην ουσία κοροϊδεύουν και 
εν τέλει προδίδουν τους εργαζόμενους.     

Στις σημερινές μεσαιωνικές συνθήκες της μισθωτής εργασίας 
τα νέα μέτρα οικονομικής τρομοκρατίας και η δικτατορία 
των οικονομικών δεικτών των  κρατούντων πάνε χέρι 
χέρι με την κρατική και εργοδοτική τρομοκρατία, ώστε 
να καταστέλλεται εν τη γεννήσει της κάθε συλλογική 
αντίσταση και δράση που θα αμφισβητεί έμπρακτα και 
συνολικά τον καταπιεστικό και εκμεταλλευτικό χαρα-
κτήρα του καθεστώτος. Στην κατεύθυνση αυτή το κράτος 
θωρακίζεται, η αστυνομία αποκτά νέα όπλα καταστολής 
πλήθους, ο υπουργός ΠΡΟ-ΠΟ πριμοδοτεί με δηλώσεις του 
ακροδεξιούς τραμπούκους να επιτίθενται, σε επικίνδυνα για 
την πολιτική εξουσία, στέκια της νεολαίας και οι μετανάστες 
βρίσκονται συνεχώς στο στόχαστρο των μπάτσων–ως εν 
δυνάμει συνιστώσα νέων κοινωνικών αναστατώσεων- βα-
σανίζονται και δολοφονούνται στα κρατητήρια των αστυνο-
μικών τμημάτων. Τα κροκοδείλια δάκρυα της κυβέρνησης 
για τα βασανιστήρια, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση 
να αποκρύψουν τη συνολική επιθετικότητά της προς τους 
διαδηλωτές, νεολαίους και εργαζόμενους, στέλνοντας τους 
ταγΜΑΤασφαλίτες να τρομοκρατούν και να καταστέλλουν 
όσους αντιστέκονται. Η επιδίωξη αποδοχής της τάξης και 
της ασφάλειας, της νέας καταλήστευσης των χαμηλόμισθων, 
των χαμηλοσυνταξιούχων, των μικροπαραγωγών αγροτών 
πρέπει να επιβληθεί δια πυρός και σιδήρου… Ωστόσο, απέ-
ναντι σ’ αυτή την επιθετικότητα των από πάνω, προέχει 
η οργάνωση του επιτιθέμενης απαιτητικής αντίστασης 
και της οργισμένης αλληλεγγύης των από κάτω.  

Θοδωρής Θεοδωρόπουλος
  

«Εθνική συναίνεση και ομοψυχία» των κομμάτων στη λήψη σκληρότερων μέτρων για 
τη σωτηρία της οικονομίας των αφεντικών. Σε ρόλο προκεχωρημένων φυλακίων της 

κυβέρνησης και του υπουργείου οικονομικών η ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. 

Τετραετές πρόγραμμα νέων αντικοινωνικών οικονομικών μέτρων

Μας κλέβουν τη ζωή
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Ο Δεκέμβρης δεν είναι ΘΕΑΜΑ 
για μια ΝΥΧΤΑ

ούτε ΕΠΕΝΔΥΣΗ για μια ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ
(σχετικα με το φετινο Δεκεμβρη)

Μπορεί ένας αναρχικός να μείνει «εκτός» από 
μια αντιεξουσιαστική εξέγερση; Μπορεί ένας 
αριστερός να τεθεί στο περιθώριο μιας κοι-

νωνικής αναστάτωσης; Για όσους λειτουργούν σε σχέση 
με τον \παραπάνω τίτλο (του άρθρου) η απάντηση είναι, 
ασφαλώς ναι.

     Ο περσινός Δεκέμβρης (ο φετινός ήρθε να επιβεβαιώσει 
ρητά και κατηγορηματικά ό,τι ο περσινός δεν διευκρίνησε) 
συνέτριψε το ήδη ενταφιασμένο παραδοσιακό και οι όποιες 
ταυτότητες ξέμειναν μετέωρες αφού δεν είχαν πλέον να 
υποσχεθούν τίποτα στους κατόχους τους. Εδώ και καιρό, 
πολύ περισσότερο τώρα, δε θα έχουμε δίκιο επειδή είμαστε 
«αναρχικοί» αλλά θα πρέπει να αποδείξουμε το δίκιο μας. 
Αυτή είναι η νοητική δυσκολία που απαιτεί η ενασχόληση 
με τη σύγχρονη ριζοσπαστική πολιτική, η οποία μέχρι τώρα 
εξαντλούνταν σε άσφαιρα στερεότυπα και αόριστη αναζή-
τηση ταυτοτήτων.

     Ο κύριος Χρυσοχοϊδης από την ανάληψη των καθηκόντων 
του «παίζει» με το υπουργεί, με τα Εξάρχεια, στο θέαμα της 
βίας χρησιμοποιώντας τους χιλιάδες αστυνομικούς που το 
κράτος εκμισθώνει για κατανάλωση. Σε αυτό το πλαίσιο ο 
φετινός Δκέμβρης ήταν μια ευκαιρία για αυτό και από νωρίς 
πέταξε το γάντι. Αντί το γάντι να πάει ολόκληρο στη φάρσα, 
ένα μέρος του έπιασε τόπο και η στρατιωτική πόλωση, όπως 
ήταν αναμενόμενο, επέβαλε την κρατική δικτατορία. 
     «Όλα τα μεγάλα κοσμοϊστορικά γεγονότα και πρόσωπα 
παρουσιάζονται, σα να λέμε, δυο φορές, τη μια φορά σαν 
τραγωδία, την άλλη σα φάρσα». Αυτό είπε ένας Γερμανός 
κρατιστής οτ έμελλε να γίνει λαϊκή παροιμία, την οποία 
γνωρίζουν οι πάντες. Όλοι; Όλοι αλλά δεν μπορούν όλοι να 
την εφαρμόσουν.

     Με κεντρικά συνθήματα : O ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ΔΕΝ ΕΠΑ-
ΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ(Θες/κη) και ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ (Αθήνα) καλέσαμε από νωρίς 
σε μαζικές συγκεντρώσεις και πορείες, δίνοντας τον πραγμα-
τικό κοινωνικό περιεχόμενο του Δεκέμβρη. Διευκρυνίζοντας 
ταυτόχρονα ότι τυχόν επανάληψή του είναι στην ευκαίρια 
της κοινωνίας κι όχι στα δικά μας διαχωρισμένα χέρια του 
«ειδικού» ή του «εξεγερμένου». Τί ποιο σαφής προσανατο-
λισμός από αυτόν. Συμβολικά πήγαμε στη Νομική, η οποία 
ήταν ανοιχτή και όχι κατειλημμένη (αλλά ο οχετός των 
ελεγχόμενων Μ.Μ.Ε διέδιδε το αντίθετο μεταξύ και άλλων 
ψευδών ειδήσεων).

     Η μαζική προσέλευση των χιλιάδων μαθητών, νέων και 
εργαζομένων στο μπλοκ της Κοινής Δράσης καθώς και οι 
συγκρουσιακές πορείες της Κυριακής και της Δευτέρας ήταν 

η επιβράβευση της επιλογής σχετικά με τις κινητοποιήσεις 
του Δεκέμβρη. 

     Αν και ο φετινός Νοέμβρης είχε αναγγείλει το μέγα συ-
μπέρασμα : ότι η εξέγερση ήταν καθόλα σύγχρονη, αντιεξου-
σιατική, αντιιδελογική και ότι οι αντιεξουσιαστές μπορούν 
να συμμετέχουν στις σύγχρονες εξεγέρσεις διανοίγοντας 
περισσότερο τις ελευθεριακές ρωγμές που αναδύονται. Σε 
καμιά περίπτωση η συμμετοχή μας δεν είναι αυτονόητη και 
ιστορικά προσδιορισμένη. Το σύγχρονο Συμβάν δεν έχει 
ιδεολογικές καταβολές αλλά ο κρατήρας του είναι ο σύγχρο-
νος πολιτικο΄ς θετικός μηδενισμός. Και αυτή η σχετικότητα 
των αξιών που προκαλεί ισχύει και για το κίνημα και για τη 
συνακόλουθη ονοματολογία του. 

     Το ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς το αντιεξουσιαστι-
κό κίνημα το γνωρίζουν όλοι στην Ελλάδα κι αυτό όχι μόνο 
γιατί όου έγιναν διαδηλώσεις καλούσαν ως επί το πλείστον 
αντιεξουσιαστές  αλλά και γιατί η πολυμορφία του και η 
μαζικότητά του βρίσκονται σε μια κατάσταση που εκφράζει 
απειλή. Αν το κατανοήσει πολιτικά το ίδιο το κίνημα, ο δρόμος 
της κοινωνικής αναπαραγωγής και η ανάδυση της πολιτικής 
δράσης θα πραγματώσουν την ατζέντα ανατροπής.

     Το κράτος προετοιμάζει μια γενική επίθεση στην κοινωνία 
αλλά κυρίως στο αντιεξουσιαστικό κίνημα. Οι ανώτερες 
τάξεις και οι δυνάμεις της τάξης θορυβημένες ζητούν μέτρα. 
Τα διάφορα ιδιώνυμα ξεσκονίζονται από τα ντουλάπια του 
καφκικού κράτους. Η επιλογή μας απέναντι στην επερχό-
μενη σύγκρουση θα είναι «στρατιωτική» ή πολιτική; Ας 
κάνουμε αυτό ου μάθαμε αργά. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία, 
οι απελπισμένοι επισφαλείς και όσοι πλήττονται από την 
καπιταλιστική βαρβαρότητα είναι η αιχμή του δόρατος των 
επερχόμενων αναστατώσεων. Με τους εργαζόμενους, με την 
κοινωνία και όχι για, κάνουμς το ρήγμα μεγάλο για να πέσει 
στην άβυσσο το γάντι του κάθε φιλόδοξου κρατιστή.

Επαμεινώνδας Σκυφτούλης 

Καμιά 
συναίνεση 
στο ζήτημα 
του Ασύλου
Σε περιόδους κοινωνικού αναβρασμού και ανάπτυξης 

των κινημάτων είναι σύνηθες φαινόμενο η εξουσία 
να θέτει εκβιαστικά διλήμματα. Διλήμματα που 

παρόλη την ψευδότητα των ιδεολογημάτων, στη βάση 
των οποίων συγκροτούνται, τίθενται σε ένα πλαίσιο 
διατήρησης και ενδυνάμωσης των όρων κυριαρχίας.

Το Δεκέμβρη που πέρασε οι κρατούντες, μέσα στον 
πανικό τους, προσπάθησαν να στήσουν ένα κλίμα 
τρομοκράτησης της; κοινωνίας και αποτροπής από τις 
κινητοποιήσεις. Εκατοντάδες προσαγωγές, συλλήψεις, 
εισβολή σε κοινωνικούς χώρους, αστυνομοκρατία, και ο 
κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Η κοινωνική άρνηση της 
κρατικής τρομοκρατίας και η δυναμική συμμετοχή στις 
πορείες συνέτριψαν το αρχικό σχέδιο με αποτέλεσμα την 
επαναφορά ενός προσφιλούς ζητήματος από τη μεριά των 
κυρίαρχων: την κατάργηση του ασύλου.

Εισαγγελείς, βουλευτάδες, δημοσιογραφίσκοι, καθηγητάδες 
κι ένας ολόκληρος συρφετός άρχισαν να ζητούν την άρση 
και την σταδιακή κατάργηση του ασύλου. Με όχημα τα 
ιδεολογήματα της ασφάλειας, της διατήρησης της τάξης 
αλλά και της κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος 
(εδώ γελάμε) προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα 
ζοφερό τοπίο ώστε να χτίσουν σταδιακά την κοινωνική 
συναίνεση. Η προκλητικότητά τους έφτασε στο σημείο 
να θεωρούν ως τετελεσμένο την είσοδο των δυνάμεων 
καταστολής στους χώρους του ασύλου χωρίς (ίσως) να 
υπάρχει ίχνος πολιτικής απόφασης ούτε καν ανάμεσα 
στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Όπως είναι βέβαια γνωστό, οι μεθοδεύσεις τους έπεσαν 
στο κενό. Το κλίμα φοβικού έσπασε στην πράξη, με το 
αγωνιζόμενο κομμάτι της κοινωνίας όχι μόνο να μην 
τρομοκρατείται αλλά να είναι έτοιμο να υπερασπιστεί 
το άσυλο με οποιονδήποτε τρόπο. Το έχουμε ξαναπεί 
πολλές φορές από τις στήλες αυτής της εφημερίδας (κι 
όχι μόνο). το άσυλο αποτελεί κοινωνική κατάκτηση με 
αιματηρούς και χρόνιους αγώνες. Η ελεύθερη διακίνηση 
ιδεών αποτελεί ένα μέρος της σημασίας του ασύλου. Η 
ουσία βρίσκεται στο γεγονός ότι το άσυλο αποτελεί ένα 
χώρο όπου η εξουσία δεν έχει πρόσβαση και κανένα 
πεδίο αναφοράς. Ένας χώρος όπου το κοινωνικό σύνολο 
μπορεί να προστατευτεί από την κρατική βαρβαρότητα 
και θηριωδία. Οι κοινωνικοί αγώνες είναι πολλές φορές 
συνυφασμένοι με το άσυλο, όπου οι χώροι αποτελούν 
σημεία αναφοράς δυναμικών διεκδικήσεων. Θυμηθείτε 
την εξέγερση του Δεκέμβρη. 

Είναι προφανές ότι η κυριαρχία δεν επιθυμεί να 
παραχωρήσει κανένα χώρο ελευθερίας στην κοινωνία. 
Το άσυλο είναι κατάκτηση που βάζει φραγμούς στην 
προσπάθεια καταστολής των κινημάτων. Η υπεράσπιση 
του ασύλου αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα για τα 
κινήματα και θα πρέπει να είναι ψηλά στην ιεράρχηση 
των ζητημάτων. Είναι μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος 
καταστολής που προωθεί η κυριαρχία μέσα από 
τρομονόμους, κουκουλονόμους και νέου τύπου ιδιώνυμα. 
Περνώντας από την άμυνα στην επίθεση, η διεύρυνση της 
έννοιας του ασύλου σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
κοινωνικούς χώρους αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η 
εξουσία θα πρέπει να χάσει τα πεδία έκφρασης και 
επιβολής της. Και για να θυμηθούμε ένα σύνθημα του 
πρόσφατου Δεκέμβρη: «Άβατο Ελευθερίας παντού».

Νίκος Κατσιαούνης
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Κωνσταντίνα 
Κούνεβα: 

Ένα 
χρόνο 
μετά
Στις 22 Δεκέμβρη 2008 η Κ. Κούνεβα δέ-

χθηκε επίθεση με οξύ, από άγνωστο άνδρα 
καθώς γύριζε σπίτι της από τη δουλειά 

της. Το γεγονός άρχισε να παίρνει δημοσιότητα 
μια βδομάδα μετά. Οι κινήσεις αλληλεγγύης 
προς την Κούνεβα πληθαίνουν, γίνονται μαζικές 
και αποκτούν παγκόσμιο χαρακτήρα, καθώς σε 
διάφορα σημεία του κόσμου πραγματοποιούνται 
κινήσεις αλληλεγγύης. Οι πορείες συγκεντρώνουν 
πολύ κόσμο και οι, μέχρι εκείνη τη στιγμή, αό-
ρατες καθαρίστριες γίνονται ορατές και υψώνουν 
τη φωνή τους! 

Η περιπέτεια της διερεύνησης των δραστών ξεκί-
νησε ώρες μετά την απόπειρα, όταν κλήθηκε στην 
ανάκριση η μητέρα της Κούνεβα, Ελ. Ντέτσεβα. 
Οι πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία υπο-
βαθμίζουν την υπόθεση στα επίπεδα μιας ερωτικής 
εκδίκησης. Διατυπώνονται φήμες για προσωπικά 
ξεκαθαρίσματα και εμπλοκές της βουλγαρικής 
μαφίας. Η έρευνα στρέφεται στην προσωπική, 
εκτός εργασίας, ζωή του θύματος. Στο στόχαστρο 
μπαίνουν οι προσωπικές της σχέσεις.

Ο πρώτος κύκλος κλείνει. Η υπόθεση προω-
θείται σε τακτική ανάκριση και με εισαγγελική 
παραγγελία διερευνάται πλέον η ανθρωποκτονία 
από πρόθεση. Οι φήμες αλλάζουν κατεύθυνση. 
Τώρα, κάποιοι κάνουν λόγο για trafficking και 
για σωματέμπορους που είχαν στοχοθετήσει 
τάχα την Κούνεβα γιατί θέλησε να προστατέψει 
κορίτσια από τις ανατολικές χώρες. Ξαφνικά θα 
ανακοινωθεί μία σύλληψη. Ο 48χρονος Σωτήρης 
Τζιντζίφη, ο οποίος θα κατηγορηθεί για απόπειρα 
ανθρωποκτονίας. Ο 48χρονος αφέθηκε ελεύθε-
ρος, ελλείψει επιβαρυντικών στοιχείων, αλλά 
κυρίως γιατί η ίδια η Κ. Κούνεβα κατέθεσε ότι 
δεν είναι αυτός που της επιτέθηκε. Η δικογραφία 
κλείνει. Οι δικηγόροι της Κούνεβα επιμένουν 

Βιτριολικοί Δεκέμβρηδες
Ο περσινός οξύς Δεκέμβρης έδωσε τη σκυτάλη στον Δεκέμβρη του οξέος. 

Κάτι ανάλογο συνέβη και φέτος. Ο φετινός Δεκέμβρης δεν χαρακτηρίστηκε 
από την περσινή οξύτητα και κάτι παρόμοιο συνέβη και με την επίθεση που 

δέχθηκε με οξύ η συνδικαλίστρια καθαρίστρια. Φαίνεται ότι ο Δεκέμβρης «εμπνέει» 
τους βιτριολιστές. Το βιτριόλι δεν είναι κάτι καινούριο για τα ελληνικά δεδομένα. 
Γνώρισε ευρεία χρήση στην Ελλάδα κατά τη μετεμφυλιακή περίοδο, κυρίως από 
γυναίκες, οι οποίες το χρησιμοποιούσαν για να εκδικηθούν τους εραστές τους, σε 
περίπτωση απιστίας(1).

Οι εποχές άλλαξαν. Πέρσι το βιτριόλι χρησιμοποιήθηκε ως δολοφονικό όπλο, φέτος 
ως μέσο εκφοβισμού αλλά και υπενθύμισης. Όποιος μιλάει, όποιος συνδικαλίζεται 
«ενοχλεί» και πρέπει να σιωπήσει. Το βιτριόλι λοιπόν χρησιμοποιείται ως μέσο 
τιμωρίας και παραδειγματισμού στα μη πειθήνια και ανυπόταχτα στόματα και 
σώματα. Η Κούνεβα είχε δεχτεί επίθεση με βιτριόλι στο πρόσωπο και την είχαν 
αναγκάσει να το πιει, στο φετινό θύμα, τη Βενετία Μανωλοπούλου, συνδικαλίστρια 
καθαρίστρια στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», το βιτριόλι ρίχτηκε στο αυτοκίνητό της. 
Μια ξεκάθαρη πράξη εκφοβισμού, που έγινε λίγες μέρες μετά την αλά φαρ ουέστ 
εμπνευσμένη επικήρυξη των δραστών εναντίον της Κούνεβα, μια πράξη που μοιάζει 
να περιγελά και να περιφρονεί τη νεόκοπη μέθοδο των επικηρύξεων.

Η νέα επίθεση με βιτριόλι, αφενός θύμισε την περσινή και αφετέρου επανέφερε στο 
προσκήνιο την κατάσταση που συνεχίζει να επικρατεί στο χώρο της καθαριότητας. 
Οι εταιρείες ενοικίασης εργαζομένων συνεχίζουν και υπάρχουν, η επισφάλεια 
κυριαρχεί και ο φόβος χρησιμοποιείται ως μέσο ελέγχου και υποταγής. Η κοινωνία 
ευαισθητοποιημένη και συγκινημένη από αυτό που συνέβη στην Κούνεβα διατηρεί 
τα ίδια αντανακλαστικά απέναντι σε τέτοιου είδους ενέργειες. Όχι όμως και κάποιοι 
«κύριοι» της Βουλής. Ο λόγος για τον Καρατζαφέρη, ο οποίος εκστόμισε απαράδεκτους 
λόγους εντός της. Κάποιοι μίλησαν για ατυχή έμπνευση, αλλά μάλλον δεν χρειάζεται 
έμπνευση για να εκστομιστούν τέτοια λόγια αλλά θράσος και αναίδεια. Ας δούμε 
τι ακριβώς δήλωσε:

«Θέλω να εκφράσω κι εγώ τη συμπάθειά μου στην καθαρίστρια, τη συνδικαλίστρια 
γι’ αυτό που έγινε στο αυτοκίνητο της. Βέβαια, όταν μιλάμε για κρίση στην οικονομία 
και μια καθαρίστρια έχει ένα αυτοκίνητο αρκετά ακριβό, αυτό δείχνει ότι ίσως δεν 
υπάρχει τόση κρίση στα φτωχότερα στρώματα! Νομίζω ότι βιτριόλι στο αυτοκίνητο 
δεν δικαιολογεί να της χαριστεί ένα τριάρι! Μία γκαρσονιέρα ίσως!»

Αν μη τι άλλο, δηλώσεις εμπάθειας επενδυμένες με το μανδύα της συμπάθειας, από 
έναν αρχηγό κόμματος που τον χαρακτηρίζει η ανθρωπιά και η ευεργεσία! Μια 
ανθρωπιά που έχει ως όριό της τους μετανάστες, τους αποκλεισμένους και αυτούς 
που, λόγω του επαγγέλματός τους, θεωρούνται κοινωνικά υποδεέστεροι (βλέπε 
καθαρίστριες). Γιατί η Κούνεβα μπορεί να δέχθηκε αυτή την δολοφονική επίθεση αλλά 
ο Καρατζαφέρης μάς υπενθυμίζει ότι δεν είναι Ελληνίδα. Η Μανωλοπούλου μπορεί να 
είδε το αυτοκίνητό της να καταστρέφεται από το οξύ αλλά είναι καθαρίστρια και δεν 
δικαιολογείται να έχει αυτοκίνητο! Αφορμή για να εκστομιστούν τα παραπάνω λόγια 
ήταν η προσφορά διαμερίσματος στην Κούνεβα. Δεν του άρεσε του Καρατζαφέρη. 
Τόσοι Έλληνες πρέπει ν’ αποκατασταθούν. Λες και οι ζωές μετριούνται με σπίτια. 
Ένα σπίτι δεν φέρνει την ευτυχία. Αυτό δεν αφορά μόνο τον Καρατζαφέρη αλλά και 
αυτούς που νομίζουν ότι με ένα σπίτι και μια σύνταξη ξεχρεώνουν απέναντι στην 
Κούνεβα και στην κάθε Κούνεβα.

Μέσα από την κυβερνητική αλληλεγγύη και από τις επικηρύξεις των δραστών μοιάζει 
να εξαγνίζεται και μια ολόκληρη κοινωνία, που φαίνεται ότι αφυπνίζεται μόνο 
όταν χτυπιέται η φλέβα της συγκίνησης. Το πολιτικό κόστος αυτών των επιθέσεων 
είναι σαφώς πολύ μεγάλο. Η κοινωνία του ελέγχου βρίσκει έκφραση μέσα από την 
τιμωρία, το φόβο και την επιβολή σιωπής. Η έκφραση δημόσιου λόγου, η κοινωνική 
και πολιτική δραστηριότητα έχουν κόστος για κάποιους ανθρώπους.

Η Κούνεβα, η Μανωλοπούλου είναι αυτές που μάθαμε, υπάρχουν όμως τόσες άλλες 
και άλλοι, που δεν μάθαμε, δεν ακούσαμε και το κυριότερο δεν ενδιαφερθήκαμε να 
το κάνουμε. Οι πράξεις αβροφροσύνης είναι θεμιτές, όταν δεν κοστίζουν. Όταν δεν 
ζητάνε ως αντάλλαγμα τη δική μας σιωπή και συναίνεση. 

Ελιάνα Καναβέλη

(1) Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Αβδελά στο “Δια λόγους τιμής”: «Το βιτριόλι 
είναι το πιο συχνό όπλο στο οποίο καταφεύγει η γυναίκα για να «εκδικηθεί τον 
άπιστον που την εγκατέλειψεν». Η επιλογή του είναι άκρως συμβολική: δηλώνει 
καταρχάς πρόθεση τραυματισμού και όχι φόνου. Ενός τραυματισμού όμως που είναι 
μόνιμος και πλήττει την όψη, το πρόσωπο, τα μάτια, εκείνα δηλαδή τα μέλη του 
σώματος τα οποία ένας άντρας επιστρατεύει για την πρώτη ερωτική επαφή του με 
μια γυναίκα: τα μάτια του την επιλέγουν, το πρόσωπό του την ελκύει. Το βιτριόλι 
όμως είναι και με άλλον τρόπο συμβολικό: για την μετεμφυλιακή Ελλάδα αποτελεί το 
τρέχον υλικό καθαριότητας, χρησιμοποιείται για να καθαρίζονται τα αποχωρητήρια 
στα σπίτια και μάλιστα στις αυλές, όπου πολλές φορές είναι κοινόχρηστα. Είναι 
δηλαδή ένα υλικό «γυναικείο», που οι γυναίκες γνωρίζουν να χειρίζονται και να 
δαμάζουν στο πλαίσιο των οικιακών τους καθηκόντων, και που μπορούν εύκολα 
να προμηθευτούν χωρίς να εγείρουν υποψίες. Μπορεί μάλιστα κανείς να πει ότι το 
βιτριόλι ταυτίζεται με μια εκδοχή της θηλυκότητας ως συγχρόνως ευεργετικής και 
επικίνδυνης, που παρουσιάζεται ως συστατικό στοιχείο του τρόπου με τον οποίο 
εννοιολογείται πολιτισμικά η έμφυλη ταυτότητα».

να συνεχιστεί η διερεύνηση, και με εισαγγελική 
παραγγελία στις 31 Ιουλίου εξασφαλίζουν εντολή 
για συμπληρωματική ανάκριση. Οι συγκεντρώσεις 
διαμαρτυρίας έχουν κοπάσει. Το θέμα δεν είναι 
πλέον στην πρώτη γραμμή. 

Στις 5 Αυγούστου, ο 13ος ανακριτής του Τμήματος 
Πλημμελειοδικών, Αθ. Γεωργίλης, επιστρέφει το 
φάκελο αρνούμενος να εκτελέσει την παραγγελία. 
Στο αίτημα του εισαγγελέα, τόσο για την κατ’ 
αντιπαράσταση κατάθεση της μητέρας με τον 
κατηγορούμενο και τη σύζυγο του συλληφθέντος 
όσο και με άλλους μάρτυρες, αλλά και για την 
επανεξέταση της Κούνεβα, ο ανακριτής απαντά 
αρνητικά, υποστηρίζοντας και απαριθμώντας 
όλες τις αναγκαίες ενέργειες που θεωρεί ότι 
έκανε. Ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών επανέρ-
χεται: υποβάλλει στο Συμβούλιο την πρότασή 
του, επιμένοντας στους λόγους επανεξέτασης 
των μαρτύρων και της Κούνεβα. Το Συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών με το τελευταίο του βούλευμα 
δέχεται να επανεξεταστεί η Κ. Κούνεβα. 

Η Κούνεβα ένα χρόνο μετά την επίθεση που δέχθη-
κε, πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό. Οι δράστες 
όμως εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστοι. Τα 
τελευταία νέα κάνουν λόγο για πιθανή εξιχνίαση 
της επίθεσης. Λένε, λέει, ότι οι έρευνες εστιάζονται 
στο πρόσωπο ενός επιχειρηματία που φέρεται να 
είχε ενοχληθεί από τη συνδικαλιστική δράση της 
καθαρίστριας. Λίγο πριν γίνει η επίθεση εναντίον 
της, ο επιχειρηματίας φαινόταν εξοργισμένος μαζί 
της επειδή με τη δράση της έβλαπτε τα συμφέρο-
ντά του. Τα λόγια είναι περιττά. Χρειάστηκε ένας 
χρόνος για να εστιαστεί η έρευνα σ’ αυτό που 
υποδεικνυόταν εξαρχής! Βέβαια, από αυτήν την 
εξαγγελία έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας και η 
έρευνα ακόμα μάλλον εστιάζει!

Ελιάνα Καναβέλη
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Το μεγάλο 
Project

το όλον και το επιμέρους 

το τίποτα και το σύνολο

Η εξουσία δεν είναι απλά μια συγκεκριμένη δύναμη που κατέχουν μερικοί, είναι 
περισσότερο το όνομα που δίνουμε σε μια πολυσύνθετη στρατηγική κατάσταση σε 
μια δοσμένη κοινωνία.

Οι μορφές άσκησης και εφαρμογής της εξουσίας, το ίδιο δηλαδή το σύστημα της 
εξουσίας, είναι αυτό που τελικά μας δείχνει και την ευρύτητα που πρέπει να έχει ο 
αγώνας μας. Κατά κάποιο τρόπο, όπου ασκείται –υπάρχει δηλαδή– εξουσία, υπάρχει 
ταυτόχρονα και αντίσταση σε αυτήν. Εάν δεν αντιληφθούμε το πόσο ουσιαστικό είναι 
να συμμετέχουμε στις αντιστάσεις αυτές, οι υποσχέσεις για τον επί της γης παράδεισο 
θα οδηγήσουν στην καλύτερη των περιπτώσεων στο μαρασμό των κινημάτων ή για 
άλλη μια φορά σε ένα καινούργιο καθεστώς. Σ’ αυτές τις επιμέρους αντιστάσεις, 
οι ιδεολογικοί μηχανισμοί που μπαίνουν ενισχύουν την ουσία της εξουσίας και όχι 
φυσικά της ελευθερίας, Όσο και διαλαλούν πως είναι εκφραστές της ελευθερίας (δες 
τα διάφορα πάρκα).

Οι θεωρίες τοπικής εμβέλειας, περιορισμένης κλίμακας και ασυνεχούς χαρακτήρα που 
αναδύονται μέσα από τους αγώνες και τις κινήσεις που συμβαίνουν σήμερα, μέσα στις 
φυλακές, στα σχολεία, για τους ελεύθερους χώρους, την ενέργεια, το ζήτημα του φύλλου, 
την οικολογία, τους μετανάστες, την τροφή, είναι το πρώτο βήμα για να κατανοήσουμε 
και να αποδιοργανώσουμε τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εξουσία. 

Αν αγωνιζόμαστε κατά της εξουσίας, τότε όλοι εκείνοι επί των οποίων ασκείται 
καταχρηστικά η εξουσία, όλοι εκείνοι που την αναγνωρίζουν ως κάτι αφόρητο 
μπορούν να ξεκινήσουν τον αγώνα εκεί όπου βρίσκονται και στη βάση της δικής 
τους δραστηριότητας (ή παθητικότητας). Ξεκινώντας το δικό τους αγώνα, του οποίου 
γνωρίζουν επακριβώς το στόχο και μπορούν να προσδιορίσουν τη μέθοδο, μετέχουν 
ουσιαστικά στην επαναστατική διαδικασία και όσο και αν οι ιδεολόγοι μπορούν να 
κατηγορήσουν τους αγώνες για ρεφορμιστικούς, επιμέρους ή ό,τι άλλο, ο Δεκέμβρης 
ήταν κατηγορηματικός. Όσο το όλον επιμένει στην καθολικότητα της αλήθειας του 
δεν είναι παρά ΤΙΠΟΤΑ. 

Η γενική στρατηγική: ο αγώνας ενάντια στην εξουσία ή καλύτερα το πρόταγμα για 
ελευθερία. Αυτό αποτελεί το σημείο επαφής των επιμέρους και σ’ αυτή τη βάση τα 
επιμέρους γίνονται ΣΥΝΟΛΟ.

Βαγγέλης Νάνος

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα για την 
εξέγερση του περσινού Δεκέμβρη η Αύρα Ελευθερίας συμμετείχε στην συγκέντρωση 
και πορεία που διοργάνωσε η Κοινή Δράση στο Αγρίνιο την Κυριακή 6/12 στις 12.30. 
Την  Δευτέρα 7/12 συμμετείχε στην μεγάλη πορεία εκατοντάδων μαθητών που ξεκίνησε 
γύρω στις 10.30 το πρωί από την κεντρική πλατεία. Συμμετείχε μαζί με καθηγητές 
που συνόδευαν τους μαθητές καθώς και τους συντελεστές της Κοινής Δράσης. Όταν 
η πορεία έφτασε στο αστυνομικό τμήμα η αστυνομία επέλεξε να δημιουργήσει 
μία κόλαση χημικών άκρως επικίνδυνη για τα παιδιά. Αποτέλεσμα 2 μαθήτριες να 
διακομιστούν στο νοσοκομείο. Μετά από αυτό και ενώ η πορεία αποχωρούσε τα ΜΑΤ 
συνέχισαν με λύσσα να βομβαρδίζουν τους μαθητές με χημικά. Διαμαρτυρήθηκαν οι 
μεγαλύτεροι που παρευρίσκονταν με αποτέλεσμα να συλληφθούν 7 από αυτούς καθώς 
και 2 μαθητές. Για τις συλλήψεις χρησιμοποιήθηκε βία με γροθιές στο κεφάλι και 
άλλες ευγενικές χειρονομίες. Από τους 9 προσαχθέντες κρατήθηκαν 2 μέλη της Αύρας 
Ελευθερίας με κριτήρια αμιγώς πολιτικά. Με 5 ανυπόστατες φανταστικές κατηγορίες 
οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Αυτός απέρριψε τις κατηγορίες κρατώντας μόνο 
μία, σαφώς ανυπόστατη και αυτή, προφανώς για να μην εκτεθεί εντελώς η αστυνομία 
και όρισε τακτική δικάσιμο. 

Οι μαθητές πραγματοποίησαν την πιο μεγάλη διαδήλωση στο Αγρίνιο συνεχίζοντας το 
Δεκέμβρη τους με δυναμισμό, γνώση, ευφυΐα και χιούμορ απέναντι στην αστυνομική 
αυθαιρεσία, απέναντι σε ένα μέλλον που επιθυμούν να διανύσουν οι ίδιοι χωρίς πάτρωνες, 
καθοδηγητές και τις νουθεσίες ενός συστήματος που έχει αποτύχει. 

Η εξουσία έχει χάσει μια γενιά που την κερδίζει η ελευθερία. 

Καταγγέλλουμε την αστυνομική αυθαιρεσία, την προσπάθεια για εγκαθίδρυση μιας 
κατασταλτικής πολιτικής σε μια τοπική κοινωνία με την οποία εξόφθαλμα δεν συνάδει. Η 
μεταφορά στο Αγρίνιο κλίματος τρομοκρατίας απέτυχε παταγωδώς και η τοπική αστυνομία 
απαξιώνεται συνεχώς όσο οι ώρες περνούν και αποκαλύπτεται στην ευρύτερη κοινωνία 
η συμπεριφορά της. Πέραν της εκφρασμένης προσωπικής συγνώμης στα συλληφθέντα 
μέλη της Αύρας Ελευθερίας, ζητάμε και την δημόσια συγνώμη της αστυνομίας προς 
τους μαθητές του Αγρινίου με την παραίτηση του διοικητή της τοπικής αστυνομίας. 
Το θεωρούμε ελάχιστη πράξη ευθιξίας απέναντι στους μαθητές-θύματα των χημικών, 
απέναντι στο τσαλαπατημένο δικαίωμα τους να διαδηλώνουν για ότι αυτοί επιθυμούν, 
στο δικαίωμα τους να συμμετέχουν σε ότι τους αφορά και όπως τους αφορά.  

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΟΤΑΝ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Υ.Γ. 

Ενδεικτικό της συμπεριφοράς της αστυνομίας είναι γεγονός που έγινε γνωστό μετά το 
τέλος και της πορείας και των συλλήψεων. ένας μαθητής τυφλωμένος και πανικόβλητος 
από τα χημικά ασφυξιογόνα πέφτει σε διπλανό χωράφι και χτυπά τόσο που δεν μπορεί 
να μετακινηθεί. Τον εντοπίζει ρομά-τσιγκάνος μετά από ώρες ακούγοντας τις φωνές 
του. Τον μεταφέρει ως όφειλε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί ο τραυματίας μαθητής 
αντιμετώπισε την πλήρη απαξία: «σιγά μην το μεταφέρουμε κιόλας το τσογλάνι» 
ήταν η απάντηση των αστυνομικών. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του υπουργείου 
«προστασίας του πολίτη». 

ΑΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Αντιεξουαστική Κίνηση Αγρινίου
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...αχ πούσαι νιότη πούλεγες 
πως θα γινόμουν άλλος... 
Και να θέλω να πάψω να ασχολούμαι μαζί του δεν 
μ’ αφήνει. Για τον κ. Μιχάλη ο λόγος. Που βγαίνει 
σε συνέντευξη. Και πού; Στον αδέκαστο Μάκη, στην 
αδάμαστη Ζούγκλα TV. Και κάθεται στο γραφείο του 
κι έχει πίσω του τη γνωστή αφίσα από το «1900» του 
Μπερτολούτσι. Και μας πληροφορεί ότι την παίρνει πάντα 
μαζί του. Τη βάζει πάντα πίσω του σ’ όποιο γραφείο κι αν 
κάθεται, για να θυμάται, όπως λέει δραματικά, από πού 
ξεκίνησε. Κι έρχομαι να ταυτιστώ απόλυτα με τα παιδιά 
της Ελληνοφρένειας, που τον προτρέπουν παράλληλα, να 
βάλει μπροστά του έναν καθρέφτη. Για να βλέπει καμιά 
φορά και πού κατέληξε...

...ο θάνατος του ροκ-εντ-ρολ; 
Μπορεί νάχει περάσει σαν είδος μουσικό απ’ τα σαράντα 
κύματα, νάχει αμφισβητηθεί, νάχει πολεμηθεί όσο 
και αγαπηθεί όσο κανένα και νάχει αντέξει. Αυτό το 
τελευταίο πλήγμα ωστόσο δεν ξέρω αν θα μπορέσει 
να το σηκώσει. «Ροκ σταρ της χρονιάς» για το 2009 
αναδείχθηκε από την ιταλική έκδοση του περιοδικού 
“Ρόλινγκ Στόουν” ο... κρατηθείτε... πρωθυπουργός της 
γείτονος, Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Ο αγαπημένος Σύλβιο 
υπήρξε τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια και εξακολουθεί 
μέχρι και σήμερα να ηχογραφεί ναπολιτάνικα τραγούδια. 
Αλλά δεν ήταν οι μουσικές του επιδόσεις που συγκίνησαν 
τους κριτές. Ο 73χρονος μεγιστάνας-πολιτικός κέρδισε 
τον τίτλο με αφορμή τον τρόπο ζωής του για τον οποίο 
«ο όρος ροκ-εντ-ρολ μοιάζει απλουστευτικός», όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο αρχισυντάκτης του “Ρόλινγκ 
Στόουν”, Κάρλο Αντονέλι. 

«Ο Ροντ Στιούαρτ, ο Μπράιαν Τζόουνς και ο Κιθ Ρίτσαρντς 
είναι πρωτάρηδες σε σύγκριση με τον Μπερλουσκόνι», 
προσθέτει, αναφερόμενος στις υπερβολές τους σε ερωτικά 
θέματα ή σε κατάχρηση ναρκωτικών που έχουν γίνει 
πρωτοσέλιδα στον Τύπο στο παρελθόν. «Η Νέβερλαντ 
του Μάικλ Τζάκσον είναι το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι 
σε σύγκριση με τη Βίλα Τσερτόζα», υποστηρίζει ακόμη 
ο Αντονέλι, συγκρίνοντας το παραμυθένιο ράντσο 
του “βασιλιά της ποπ” με τη μεγάλη βίλα του Ιταλού 
πρωθυπουργού στη Σαρδηνία. 

Τι να πω κι εγώ. Δεν ξέρω. Μήπως είναι ώρα να στραφώ 
στην Τρανς; 

...του θεού τα έργα... 
Τη δουλειά του Θεού κάνουν οι τράπεζες, οι οποίες 
επιτελούν κοινωνικό έργο, μας πληροφορεί ο κ. Λόιντ 
Μπλάνκφεϊν, διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, η 
οποία έγινε ιδιαίτερα γνωστή λόγω των παχυλών μπόνους 
που έδινε στα γκόλντεν μπόυς της. 

Σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη βρετανική εφημερίδα 
Sunday Times, ο κ. Μπλάνκφεϊν δήλωσε πως πιστεύει 
ότι τα μεγάλα κέρδη και τα μπόνους των τραπεζών είναι 
σημάδι ότι η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει. (κι είχαμε, 
η αλήθεια είναι, μια σκασίλα). 

«Βοηθάμε τις εταιρείες να αναπτύσσονται με το να 
τις βοηθάμε να διαθέτουν κεφάλαιο. Οι εταιρείες που 
αναπτύσσονται δημιουργούν πλούτο. Αυτό επιτρέπει 
στους ανθρώπους να έχουν δουλειές οι οποίες δημιουργούν 
μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερο πλούτο. Έχουμε 
κοινωνικό σκοπό» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της 
Goldman Sachs. 

Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Μπλάνκφεϊν, ο οποίος καθώς 
φαίνεται δεν έχει το Θεό του, αναφέρει ωστόσο ότι 
καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι είναι οργισμένοι με τις 
ενέργειες των τραπεζιτών. «Γνωρίζω ότι μπορεί να κόψω 
τις φλέβες μου και οι άνθρωποι να χαρούν», σημειώνει, και 
η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να τον διαψεύσουμε. 

από γνωστή εταιρία που, κάνοντας σαφή αναφορά στην κρίση του 
ασφαλιστικού μας συστήματος, τον προτρέπει να ψάξει για δουλειά, 
παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, έχει ν’ αντιμετωπίσει και τον 
Δρ. Νέιθαν Γκριλς, διπλωματούχο της δημόσιας υγείας και τις θεωρίες 
του. Ο Άγιος Βασίλης δίνει το κακό παράδειγμα με τη στρογγυλή 
του κοιλιά και τις μετακινήσεις του με το έλκηθρο και θα έπρεπε να 
κάνει δίαιτα και να κυκλοφορεί με τα πόδια ή με ποδήλατο, δηλώνει 
ο Αυστραλός ερευνητής στην British Medical Journal. 

«Σύμφωνα με την επιδημιολογική μελέτη υπάρχει μία συσχέτιση μεταξύ 
των χωρών που γιορτάζουν τον Άγιο Βασίλη και τα αυξημένα ποσοστά 
παιδικής παχυσαρκίας», συνεχίζει ο κύριος Νέιθαν, κατακεραυνώνοντας 
μάλιστα την παράδοση μερικών χωρών να αφήνουν γλυκά και μπράντι 
για τον Άγιο Βασίλη κάτι που «είναι κακό για την παχυσαρκία». «Θα 
πρέπει να αφήνουμε καρότα και σέλινο», σημειώνει. (Τα ύστερα του 
κόσμου). 

Τον ενοχλεί επίσης τον επιστήμονα ότι σε αρκετές κάρτες αναπαριστάται 
ο Άγιος Βασίλης να καπνίζει πίπα, και μπορούμε να φανταστούμε, 
όπως λέει, το αντίκτυπο που έχει σε ένα παιδί 12 ετών αυτή η εικόνα: 
«καπνίζει, ενώ είναι τουλάχιστον 99 ετών, και ακόμα δεν έχει πεθάνει 
από καρκίνο του πνεύμονα». (είναι σαφές ότι δεν έχει συναντήσει 
Ικαριώτες παπούδες ο κ. Γκριλς). 

Ο Άγιος Βασίλης μπορεί επίσης να κατηγορηθεί και για άλλες 
επικίνδυνες ενέργειες, όπως ότι ποτέ δεν βάζει ζώνη, ούτε φοράει 
κράνος όταν ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 

Αυτή την περίοδο μάλιστα με την πανδημία της γρίπης ο κίνδυνος 
ο Άγιος Βασίλης να κολλήσει ή να μεταδώσει τον ιό είναι ορατός μ’ 
αυτές τις αγκαλιές που συνηθίζει να δίνει. «Ο Άγιος Βασίλης είναι 
εν δυνάμει φορέας μολυσματικών ασθενειών», εκτιμά ο Δρ Γκριλς 
και για όλους αυτούς τους λόγους προτείνει η νέα εικόνα του Άγιου 
Βασίλη να είναι αυτή ενός αδυνατισμένου άνδρα που αθλείται εν 
όψει των υποχρεώσεών του στις 24 Δεκεμβρίου. 

Τα λόγια είναι περιττά κι η θέση μου δύσκολη γιατί δεν ξέρω ποιο 
είναι το χειρότερο, ο κ. Γκριλς ή η Coca Cola; 

...τα σχόλια του πατερούλη... 
Εκατόν τριάντα χρόνια συμπληρώθηκαν από τις 21 Δεκεμβρίου του 
1879, τη γέννηση του Ιωσήφ Στάλιν, και μια έκθεση που διοργανώθηκε 
με αφορμή την επέτειο αυτή συγκεντρώνει μεγάλα πλήθη στη Μόσχα. 
Η έκθεση, που τιτλοφορείται «Μηνύματα του μεγάλου ηγέτη: τα 
αυτόγραφα του Στάλιν», περιλαμβάνει αντίγραφα έργων τέχνης του 
19ου και του 20ού αιώνα πάνω στα οποία ο “πατερούλης” έχει γράψει 
διάφορα σχόλια με στυλό. «Αυτό το κάθαρμα, ο κοκκινοτρίχης ο 
Ράντεκ, αν δεν είχε πάει κόντρα στον άνεμο, αν δεν είχε εξαγριωθεί, 
θα ήταν ζωντανός», γράφει στο πόδι ενός ανδρικού γυμνού. Το σχόλιο 
αναφέρεται στον Καρλ Ράντεκ, τον πρώην ηγέτη της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε από τη μυστική αστυνομία 
του Στάλιν το 1939. 

Σε ένα άλλο σχόλιο, πάνω σε έναν άνδρα με αδαμιαία περιβολή, ο 
Στάλιν καταφέρεται εναντίον του θεωρητικού του μαρξισμού Γκεόργκι 
Πλεχάνοφ, τον οποίο αποκαλεί «πρόστυχο και εχθρό του λαού». 

Τα περισσότερα από τα 20 σχέδια φέρουν την υπογραφή “Ι. 
Στάλιν”. 

Οι οργανωτές της έκθεσης δεν αποκάλυψαν ποιος είναι ο σημερινός 
ιδιοκτήτης των σκίτσων. Η συλλογή συγκεντρώθηκε χάρη στις 
προσπάθειες «ανθρώπων που κάποτε εργάστηκαν με τον Στάλιν». Ο 
Βίκτορ Τουρτσάτοφ, ένας από τους οργανωτές, είπε ότι προέρχονται 
από τα προσωπικά αρχεία υπαλλήλων της KGB. Αιωνία του η 
μνήμη;

 M.M.

...άγιε μου 
Βασίλη... 
...ναι ξέρω, ότι οι περισσότεροι από 
σας δεν τρέφετε τα καλύτερα των 
συναισθημάτων για τον συγκεκριμένο 
άγιο. Όχι ότι για τους συναδέλφους 
του κόβετε φλέβες, αλλά το θέμα μας 
είναι άλλο. Γιατί νιώθω πως η χρονιά 
που μας πέρασε ήταν μια δύσκολη 
χρονιά για τον κύριο με τα δώρα. Πέρα 

Επίδομα αλλοδαπών
Πρόσφατα πληροφορήθηκα από συγγενικό πρόσωπο το οποίο 
εργάζεται στη διεύθυνση αλλοδαπών (στις υπηρεσίες που 
εκδίδουν τις άδειες παραμονής για τους-τις μετανάστες-τριες) 
μιας ελληνικής περιφέρειας, πως, προς μεγάλη του χαρά, το 
ΠΑΣΟΚ δεν έκοψε από το μισθό των υπαλλήλων το επίδομα 
των αλλοδαπών που τους έδινε και η Νέα Δημοκρατία.

Αναρωτήθηκα τι στο καλό είναι αυτό το επίδομα των αλλοδαπών... 
πρόκειται για το μηνιαίο επίδομα αξίας 110 ευρώ το οποίο 
προστίθεται στο βασικό μισθό όλων των υπαλλήλων που 
εργάζονται στα τμήματα αλλοδαπών όλων των περιφερειών 
λόγω των «ειδικών συνθηκών εργασίας» τους... 

Άραγε ποιες είναι αυτές οι «ειδικές συνθήκες εργασίας»; Ίσως 
εννοούν το πολυτελές γραφείο του-ης κάθε υπαλλήλου, τη 
μόνιμη πρόσβαση στο ίντερνετ, τη δυνατότητα απεριορίστων 
τηλεφωνικών κλίσεων, την ελεύθερη πρόσβαση στο κομμωτήριο 
εν ώρα εργασίας, την επιλογή θέασης dvd, την ανά διαστήματα 
φιέστα με τσιμπούσι ουζάκι και μεζέ... 

Παρακαλώ να μην παρεξηγηθούμε για εργασιολάγνες... αλλά 
τώρα που το ΠΑΣΟΚ θέλει κουτσά στραβά να κάνει κάτι καλό 
για τους μετανάστες-τριες, ας σκεφτεί, μήπως αυτό το επίδομα 
των αλλοδαπών θα ταίριαζε περισσότερο στους αλλοδαπούς 
όντως λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας τους; 

«Εκσυγχρονισμός της ελληνικής 
Αστυνομίας»
Τώρα επιτέλους κατάλαβα τι εννοούσε τόσο καιρό ο Χρυσοχοΐδης 
που επαναλάμβανε συνεχώς την ατάκα, «εκσυγχρονισμός της 
Ελληνικής Αστυνομίας». Εννοούσε πως εκτός από τις πεζές 
περιπολίες, την ομάδα των μηχανόβιων αστυνομικών, τις Μονάδες 
Αποκατάστασης της Τάξης, τις ομάδες Δ, Ζ, Ε και Ω, τώρα θα 
υπάρχουν και αστυνομικοί στο facebook. 

Το ξεκίνημα της νέας ομάδας με όνομα γκρουπ στο facebook, «Κάνε 
φίλο σου τον αστυνομικό», πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη, 
όταν ένας δεκατετράχρονος, αποδέχτηκε την πρόσκληση φιλίας 
από έναν 35χρονο αστυνομικό. Όμως τελικά ο αστυνομικός δεν 
αποδείχτηκε και τόσο φίλος γιατί απείλησε τον μαθητή πως αν 
δεν βγάλει άδεια οδήγησης για το μηχανάκι του, αλίμονό του. Ο 
μαθητής την πάτησε και κατάλαβε πως ακόμη και στο facebook 
πρέπει να προσέχεις ποιους επιλέγεις για φίλους σου. 

Οπότε προσοχή ποιους κάνετε φίλους σας γιατί κυκλοφορούν 
και μπάτσοι στο facebook! 

*το κειμενάκι είναι χιουμοριστικό, όμως βασίζεται σε πραγματικά 
περιστατικά...

Δημοψήφισμα εδώ και τώρα!
Μας έχει ζαλίσει τις τελευταίες μέρες το ΛΑ.Ο.Σ με την επιθυμία 
του να πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα για το αν οι μετανάστες 
πρέπει ή όχι να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 
Οι ακροδεξιοί έχουν ήδη ξεκινήσει την πολιτική τους προπαγάνδα 
με τη συλλογή υπογραφών, έχουν κινητοποιηθεί με τα blogs, τις 
διάφορες ιστοσελίδες, τα φόρουμ και πάει λέγοντας...

Ο Καρατζαφέρης αν μπορούσε να καλέσει σε δημοψήφισμα 
ακόμη και για τα πιο αυτονόητα, θα το έκανε· δημοψήφισμα για 
το αν πρέπει να υπάρχουν οι ομοφυλόφιλοι ή όχι, δημοψήφισμα 
για το αν πρέπει να υπάρχουν οι Εβραίοι ή όχι, δημοψήφισμα 
για το αν πρέπει να υπάρχουν οι τσιγγάνοι ή όχι. 

Ε, και εγώ να λέω να κάνουμε ένα δημοψήφισμα εδώ και τώρα! 
Ο Καρατζαφέρης είναι παιδί του Χίτλερ, ναι ή όχι;

Φ.Δ.
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Γυναικεία 
κακοποίηση:
«ΕΚΕΙ ΠΟΥ 
ΕΓΩ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΩ, 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ 
ΕΣΥ»

Η κακοποίηση γυναίκας στην Κυψέλη από το 
φίλο της και η  αλληλεγγύη που έδειξε στο 
θύμα, η Ιωάννα Δρόσου, έφερε τη δεύτερη 

ως κατηγορούμενη για διατάραξη οικιακής ειρήνης. 
Όταν η υπόθεση ήταν να εκδικαστεί πήρε αναβολή 
για τις 18 Μαρτίου 2010, λόγω ασθένειας του θύτη, 
ο οποίος όμως εθεάθη στο προαύλιο χώρο του δικα-
στηρίου λίγη ώρα αργότερα. 

Η βία κατά των γυναικών δυστυχώς πολλές φορές 
δε γίνεται αντιληπτή ως ένα κοινωνικό φαινόμενο, 
αλλά συγκαταλέγεται μέσα σε ένα σύνολο βίαιων 
συμπεριφορών. Το γυναικείο κίνημα και ιδίως ο 
ριζοσπαστικός φεμινισμός μπόρεσε και το ανέδειξε 
ως ένα κοινωνικό- πολιτισμικό φαινόμενο,  το οποίο 
πολλές φορές ξεκινά  πριν  ακόμα γεννηθεί το θηλυκό, 
είτε με τις επιλεκτικές εκτρώσεις που υποχρεώνονται 
πολλές γυναίκες  να κάνουν, είτε με τον ακρωτηρια-
σμό των γεννητικών τους οργάνων που υφίστανται 
συνήθως σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής. 

Ένας από τους  σημαντικότερους παράγοντες της βίας 
με θύματα τις γυναίκες είναι οι σχέσεις εξουσίας που 
διαμορφώνονται μέσα στις πατριαρχικές κοινωνίες, 
οι οποίες εκδηλώνονται τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε 
δημόσιο επίπεδο.  Όμως και σε κοινωνίες πιο ανοιχτές, 
όπου η γυναίκα έχει καταφέρει να αυτονομηθεί  κοι-

νωνικοοικονομικά, μπορεί αφενός – έστω και μερικώς 
- να χειραφετείται, παράλληλα, αφετέρου   γίνεται 
στόχος μιας  συνεχώς αυξανόμενης βίας. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ΄90 στη Διάσκεψη 
του Πεκίνου αναγνωρίστηκαν πέντε διαστάσεις 
της γυναικείας βίας. Η ψυχολογική, η σωματική, 
η σεξουαλική, η οικονομική και η πνευματική βία. 
Μεταξύ των δραστών καταγγέλθηκε και το ίδιο το 
κράτος, ενώ, σε καιρό πολέμου και φτώχειας η βία 
κατά των γυναικών είναι μεγαλύτερη. 

Η ψυχολογική βία ασκείται σε συνδυασμό και με 
άλλες μορφές βίας. Εκδηλώνεται μέσω των απειλών 
και της ταπείνωσης και της δημιουργίας ενός  φο-
βικού περιβάλλοντος. Η λεκτική βία, η εξύβριση, η 
χυδαιότητα, το σπάσιμο αντικειμένων, η αδιαφορία, η 
απομόνωση της γυναίκας από τον κοινωνικό περίγυρο 
είναι από τις συνηθέστερες εκδηλώσεις. 

Η σωματική βία εκδηλώνεται με βασανιστήρια, με 
τον εγκλεισμό της σε περιορισμένο χώρο, με τον 
ακρωτηριασμό των γεννητικών της οργάνων, με τον 
τραυματισμό της από διάφορα αντικείμενα και με τον 
καταναγκαστικό εθισμό της σε ουσίες, ώστε να γίνεται 
πιο εύκολη η εξάρτησή της από τον θύτη.

Η σεξουαλική βία ασκείται με βιασμό, τον εξανα-
γκασμό σε ερωτική πράξη, την αιμομιξία και τη 
σεξουαλική παρενόχληση.  

Η οικονομική βία περιλαμβάνει τη σωματεμπορία, 
την προώθησή της στην πορνεία, την αρπαγή και 
τον έλεγχο των χρημάτων της, τον αποκλεισμό 
της από επαγγέλματα και γενικότερα από το χώρο 
εργασίας.

Η πνευματική βία είναι η χρήση της φανερής ή της 
κρυφής βίας, έτσι ώστε να χειραγωγηθεί και να 
μην έχει τα δικά της πιστεύω και τον τρόπο που τα 
εκφράζει. Να υποτιμάται ο λόγος της και πολλές 
φορές  να μην αφήνεται να εκδηλωθεί ελεύθερα. Η 
γυναικεία διαφήμιση παίζει σημαντικό ρόλο με τα 
πρότυπα που δημιουργεί.

Φυσικά υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά με τα 
οποία εκδηλώνονται οι παραπάνω βίαιες συμπεριφο-
ρές μέσω των οποίων  μπορεί να χειραγωγηθεί η γυ-
ναίκα και να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. 

Μια συνιστώσα της βίας του κράτους, απέναντι 
στις γυναίκες, αποτελεί και το γεγονός ότι για τον  
κρατικό μηχανισμό και τα όργανά του,  όταν κα-
ταγγέλλεται βίαιη συμπεριφορά αντιμετωπίζεται ως 
μια συμπεριφορά  “κακιάς στιγμής” υποδεικνύοντας 
μάλιστα στην καταγγέλλουσα να επιστρέψει στο θύτη 
δείχνοντας κατανόηση.

Το γυναικείο κίνημα και κυρίως το αυτόνομο κατήγ-
γειλε τον καπιταλισμό και τα συστήματα εξουσίας, 
τα οποία οικοδομούνται πάνω στην καταπίεση  
γυναικών και ανδρών,  γεννούν το ρατσισμό και τις 
ανισότητες. Κατήγγειλε την πατριαρχία και το φο-
νταμενταλισμό που περιορίζουν  τις γυναίκες σε ένα 
κατώτερο ρόλο, τις εμποδίζουν  να είναι ελεύθερες, 
να έχουν τον πλήρη έλεγχο του  σώματος τους και 
να αποφασίζουν για τη ζωή τους. Δεδομένου ότι, η 
οποιαδήποτε μορφή βίας (βιασμός) λειτουργεί ως απα-
ξίωση του γυναικείου φύλου και εφόσον δεχόμαστε 
πως, οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας είναι «πολιτική»  
(τρόπος χειρισμού και συμπεριφοράς) έτσι και η βία, 
είναι η πολιτική του ισχυρού, η οποία εκδηλώνεται 
σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.  

Όμως οι γυναίκες όλο και περισσότερο καταγγέλλουν, 
δημοσιοποιούν  βίαιες συμπεριφορές και τα μέχρι 
χθες ανυπεράσπιστα  θύματα γίνονται υποκείμενα 
που δρουν και αντιδρούν.  Ο αγώνας τους  αφορά 
όλους μας. Γι’  αυτό και το μήνυμα που στέλνουμε 
προς όλες τις γυναίκες- θύματα είναι “εκεί που δεν 
μπορείς εσύ, συνεχίζω εγώ ”.   

  Μάντζου Μάγδα 

 ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΣ
Είναι ρόλος ή ουσία; Αν είναι ρόλος έχει ενδιαφέρον 
για το θέαμα. Στο θέατρο οι ρόλοι που κατανέμει 
ο σκηνοθέτης έχουν μια χρησιμότητα, αυτήν της 
Κριτικής. Κατά πόσο δηλαδή ήταν επιτυχής η 
πραγμάτωσή του. Οι θεατές, οι κριτικοί έχουν το 
λόγο. Ο ρόλος αυτό το ενδιαφέρον έχει και στην 
ευρύτερη κοινωνία. Κανέναν άλλο. Ο καθένας 
έχει κάποιον ή πολλούς ρόλους στο χρόνο της 
ύπαρξής του. Αλλά κάθε ρόλος είναι κοινωικά 
προσδιορισμένος και για αυτό αναμενόμενος. Δεν 
είναι απρόβλεπτος.

 Τι σημαίνει εξεγερμένος; Αν και η παρελθούσα 
Ιδεολογία μέσα στην αυθαιρεσία της κατασκεύαζε 
ορισμούς, στην  προκειμένη περίπτωση δεν τα 
κατάφερε γιατί ο όρος αυτός εμφανίζεται ταυτόχρονα 
με την απόδρασή της. Επαναστάτης, για παράδειγμα, 
ήταν αυτός που στο όνομα μιας ιδέας, είχε ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων από τη θέση (του επαναστάτη) και 
προέβλεπε : αλτρουϊσμό, θυσία, πρωινή γυμναστική 
(Ζαχαριάδης) ή κρυψίνοια (Νετσάγιεφ) και άλλα 
γνωστά.

  Εξεγερμένος, μετά το Μάη του ’68 μπήκε σα 
λέξη στη γλώσσα του κινήματος. Διάφοροι την 
οικειοποιήθηκαν και έδωσαν διάφορους ορισμούς 
κατά τα συμφέροντά τους, τα όριά τους. Αυτή 
η λέξη για να έχει κάποιο νόημα και να μην την 
πετάξουμε στο γνωστό σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας, 
παριστάνοντας τον πρώην τάδε και τάδε, πρέπει να 
την ορίσουμε όπως η ίδια επιζητεί. 

  Εξέγερση είναι η γενικευμένη απάρνηση ρόλων, 
όλων των ρόλων. Είναι η γενικευμένη του 
καταμερισμού που οι κινωικές δομές καθόρισαν. 
Για να μη λέμε μαλακίες εξεγερμένος είναι αυτός 
που συμμετέχει στη διαδικασία της εξέγερσης. Τον 
περσινό Δεκέμβρη η εξέγερση έγινε τη 

Δευτέρα, που την είδαν οι «εξεγερμένοι» και 
τρόμαξαν. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την 
κοινωνία. Πότε εξεγείρεται και πότε υποτάσσεται. 
Μην αναφερθούμε τώρα σε λεπτομέρειες πάνω σε 
αυτή την έννοια για οι αντιφάσεις είναι πολλές. Ας 
το αφήσουμε αυτό γιας το life style.

 Να κρατήσουμε εμείς το : εξεγερμένη αξιοπρέπεια 
του Μάρκος, της Δευτέρας 7/12 2008 όπου οι 
καταπιεσμένοι βάζουν το χέρι τους. Δεν έχει ανάγκη 
η αντιεξουσιαστική ελευθεριακή προσωπικότητα 
από δεκανίκια. 
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Ζω δεν σημαίνει 
απλά αναπνέω

Μετά τη μη κατάληψη της Νομικής –αφού το ζήτημα ήταν να 

μην κλείσει η σχολή από τις πρυτανικές αρχές ακόμα και 

αν πρόκειται για πολύ σοβαρούς λόγους όπως η... γρίπη της 

ΑΣΟΕΕ, και όχι να καταληφθεί– στις 2 Δεκέμβρη, η διοίκηση της Νομικής 

δήλωσε ότι για να μπορεί να λειτουργήσει η σχολή πρέπει να εκδιωχθεί 

ο ραδιοσταθμός “Ένταση” και όλες οι “αυθαίρετες” εγκαταστάσεις, να 

μπαίνουν στη σχολή μόνο φοιτητές και εντός της να γίνονται μόνο οι 

εκδηλώσεις που έχει εγκρίνει η πρυτανεία ή η κοσμητεία.  

Και τα τρία μέτρα αφενός στοχοποιούν την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών 

και τη δημόσια χρήση του πανεπιστήμιου. Ο ραδιοσταθμός προφανώς 

μεταδίδει τη φωνή και τις ιδέες ενός κόσμου ενώ οι “αυθαίρετες” 

εγκαταστάσεις δεν είναι παρά τα στέκια τα οποία επίσης έχουν να κάνουν 

με ιδέες και πολιτικές θέσεις. Η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο μόνο από 

φοιτητές έρχεται σε αντίθεση με το ότι οι διαλέξεις του πανεπιστημίου 

είναι και πρέπει να είναι ελεύθερες για παρακολούθηση από τον καθένα, 

όπως επίσης και η παρακολούθηση των φοιτητικών συνελεύσεων (όπου 

απλά δεν μπορεί να ψηφίσει κάποιος μη φοιτητής).

Αφετέρου προσπαθούν με αυτόν τον κάπως άκομψο τρόπο να συνεχίσουν 

τον υποβιβασμό του πανεπιστήμιου σε μεταλυκειακό σχολείο. Αφού 

λοιπόν αλλάξανε τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων τα οποία γίνανε 

ανταλλακτήρια SOS και τόπος γνωριμιών για το μεταπτυχιακό, αλλάζουν 

και τη χρήση του περιβάλλοντος χώρου προς αυτή την κατεύθυνση της 

εξειδικευμένης γνώσης του πειραματικού σχολείου που δεν έχει ούτε 

χώρο ούτε χρόνο για άλλες κουβέντες και άλλα πράγματα.

Τέλος, και σημαντικότερο όμως, είναι ότι ανοίγει το παράθυρο ώστε 

η εξουσία να έχει το μονοπώλιο στο να ορίζει το ποιος είναι ικανός, 

ποιος δικαιούται τελικά να χρησιμοποιεί το άσυλο, γνωρίζοντας καλά 

και αυτή, όπως και εμείς, ότι ορίζοντας το χρήστη ορίζεις και την 

ουσία. Και η ουσία είναι μία: αν το άσυλο δεν ανήκει σε όλους, δεν 

είναι δηλαδή δημόσιο, ελεύθερο, κοινωνικό, τότε δεν είναι άσυλο αλλά 

πρόσχημα. Αφού η καλή ή κακή χρήση του ασύλου (αν μπορούμε να 

το σχηματοποιήσουμε έτσι) είναι ανάγκη για την πρόοδο της ίδιας της 

κοινωνίας, αφού σε αυτό το μεγάλο πείραμα του ασύλου παίρνουν το 

χώρο τους οι ιδέες, η επίθεση στα σύμβολα, οι συμπεριφορές, τα νέα 

σύμβολα, τα δαιμονοποιημένα αλλά και τα ιερά, αν δεν υπάρχουν εκεί 

δεν θα υπάρξουν ποτέ και πουθενά – πάντα οι κοινωνίες είχαν άσυλο 

στο οποίο καμία εξουσία δεν μπορούσε να παρέμβει. ακόμα και όταν 

το άσυλο το χρησιμοποιούσαν “εγκληματίες”, ακόμα και σε ποιο 

δημοκρατικές κοινωνίες από την τωρινή.

Βαγγέλης Νάνος

Άνθρωποι νεκροί... περπατάνε, μιλάνε, αναπνέουν αλλά η κηδεία τους έχει γίνει εδώ και 
πολύ καιρό. Προσπαθούν να βρουν το νόημα της ζωής μπροστά στο χαζοκούτι. Τα VIP 

ανθρωπάκια και οι σαπουνόπερες αποτελούν πια μέρος της προσωπικής τους ζωής. Και μετά από 
αυτούς έρχονται και τα κοράκια στις ειδήσεις των 20:00 να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ύπνωσής 
τους. Σηκώνονται απ’ τον καναπέ τους όταν πρόκειται να πάνε να κλειστούνε στα μίζερα γυάλινα 
γραφεία με τους εξαερισμούς και τις λάμπες φθορίου. Γίνονται μονομιάς καλοί και φιλεύσπλαχνοι 
όταν σηκώνουν το κεφάλι από το πάτωμα και κοιτάνε τον άστεγο, που για αυτούς χθες δεν υπήρχε, 
να ζητιανεύει αυτές τις μέρες «αγάπης» δίνοντάς του τον οβολό τους.

Η ευτυχία στο μυαλό σου ανθρωπάκο έρχεται με ένα γάμο, δυο παιδιά, ένα 5αρι σε in περιοχή 
της πόλης και ένα αμάξι. Ευτυχία νιώθεις, κύριε μικροαστέ, βλέποντας την ανεγκέφαλη ξανθιά 
να μουγκρίζει στα «κέντρα διασκέδασης και ψυχαγωγίας» και συ να της πετάς λουλούδια στο 
πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν. Νιώθεις θαυμασμό για τη μεγαλοψυχία του αφεντικού σου που 
δε σου επέβαλε υπερωρίες λόγω παραμονής. Νιώθεις ανακούφιση που φέτος δεν κάηκε το 
χριστουγεννιάτικο «σύμβολο» της πόλης. Ταράχτηκες βέβαια λίγο όταν πλησίαζε ο Δεκέμβρης 
και οι «ταραξίες» θα έβγαιναν πάλι στους δρόμους, αλλά ο εφησυχασμός σου ήρθε γρήγορα, όταν 
ο υπουργός προστασίας του πολίτη και τα όργανά του, προληπτικά γέμιζαν κλούβες, τμήματα, με 
όλους εκείνους που δεν ξέχασαν και ούτε πρόκειται.

Έπειτα από αυτά λες ότι ζεις;

Ζεις επειδή αναπνέεις;

Το ζωντανό κομμάτι σου είναι οι αναμνήσεις που ίσως έχεις κρατήσει από την εφηβεία σου. Ίσως 
να ντρέπεσαι που δεν ήσουν τότε το ήσυχο ανθρωπάκι που είσαι τώρα, ίσως να καμαρώνεις για 
τον επαναστάτη που αποσπασματικά είχες μέσα σου... τότε...

Εγώ πάλι πιστεύω ότι είσαι ένας ζωντανός νεκρός. Το καβούκι σου σε βολεύει και δεν έχεις σκοπό 
να το εγκαταλείψεις. Σε βολεύει επειδή μέσα από αυτό δεν βλέπεις την πραγματικότητα όπως 
είναι αλλά όπως θέλουν να στην προβάλλουν. Δεν έχεις σκοπό να το εγκαταλείψεις γιατί αν και 
ξέρεις ότι η ζωή είναι μικρή φοβάσαι να αφήσεις την βολή σου. Φαύλος κύκλος... στην ουσία 
αυτοπαγιδεύεσαι. Το σύστημα σου δημιούργησε όλα τα στερεότυπα της «ευτυχισμένης» ζωής 
αλλά και το καβούκι σου. Αναλογίστηκες ποτέ ότι κάποιος βίαια μπορεί να γυρίσει το καβούκι 
σου ανάποδα, όπως στις χελώνες;

Ζω δεν σημαίνει απλά αναπνέω... σημαίνει ονειρεύομαι, αντιλαμβάνομαι, αντιδρώ σε ό,τι προσπαθεί 
να με καταστρέψει και να με καταστείλει. Όπως είπε και ο Pablo Neruda:

«..Αποφεύγουμε το θάνατο σε μικρές δόσεις,

όταν θυμόμαστε πάντοτε ότι για να είσαι ζωντανός

χρειάζεται μια προσπάθεια πολύ μεγαλύτερη

από το απλό γεγονός της αναπνοής...»

Στέλα
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Ογδόντα χρόνια πριν, και συγκεκριμένα στις 
18 Ιουλίου του 1929, η βουλή των Ελλήνων 
ψήφιζε στη συντριπτική πλειοψηφία της το 

νόμο 4229, που έμελλε να μείνει στην ιστορία γνωστός 
ως Ιδιώνυμο. 

Οι νομικοί ιδιώνυμο ονομάζουν το αδίκημα εκείνο για 
το οποίο προβλέπονται ιδιαίτερες ποινές, σε σχέση 
με τα αδικήματα της κατηγορίας όπου αυτό υπάγεται. 
Ωστόσο, από τον Ιούλιο του 1929, ο όρος απέκτησε 
πολιτική σημασία και ουσιαστικά αφορά κάθε μέτρο 
καταστολής που ποινικοποιεί την υποστήριξη και διάδοση 
ανατρεπτικών ιδεών. Όσο για τους δημοκράτες, που 
θεωρούν ότι σταμάτησε να εφαρμόζεται το 1974 με τον 
ερχομό της Δημοκρατίας ξανά στον τόπο που τη γέννησε, 
ας μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε τις επιφυλάξεις 
μας. 

Και δεν είναι απλά η καχυποψία μας απέναντι στις αγαθές 
προθέσεις των δημοκρατικών καθεστώτων, είναι και 
αυτές οι καταραμένες συμπτώσεις που δεν μας αφήνουν 
να αγιάσουμε. 

Ο νόμος 4229 που οδήγησε στις φυλακές και στις εξορίες 
περισσότερους από 17.000 πολίτες έχει τον εύηχο τίτλο 
«Περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος 
και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ των ελευθεριών ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ». 
Δεν είναι συγκινητικό; Και οι ομοιότητες με γνωστά 
πρόσωπα και καταστάσεις δεν σταματούν εδώ. 
Εισηγητής του ήταν ένας φιλελεύθερος πολιτικός, 
που αργότερα έγινε και αεροδρόμιο. Ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος. Βλέπετε, όταν οι δημοκράτες δουν τα σκούρα 
δεν διστάζουν να πλήξουν ευθέως τα δημοκρατικά 
δικαιώματα. Στόχος τότε το εκτός βουλής ΚΚΕ. Ήταν 
και πρόσφατη η επικράτηση των μπολσεβίκων στη 
Ρωσία, οι απεργίες και οι διαδηλώσεις σε έξαρση, 
θορυβήθηκαν οι δημοκράτες. 

Και βγαίνει, που λέτε, σε προεκλογική συγκέντρωση 
το ’28 στη Θεσσαλονίκη ο Ελευθέριος Βενιζέλος (τον 
οποίο ο κύριος Μιχάλης πρέπει να έχει πρότυπό του) 
και ξεκαθαρίζει: «Πάσα απόπειρα διαταράξεως ή βιαίας 
ανατροπής του αστικού καθεστώτος, του οποίου στερεά 
θεμέλια είνε η πατρίς, η οικογένεια, η ιδιοκτησία θα 

εύρη αντιμέτωπον την πυγμήν του Κράτους. Είμεθα 
αποφασισμένοι να εξοπλίσωμεν το κράτος και τας αρχάς 
του διά τας αναγκαίας νομοθεσίας, όπως καταστή δυνατή η 
αποτελεσματική κοινωνική άμυνα κατά των απροκάλυπτων 
ανατρεπτικών ενεργειών των εχθρών του κοινωνικού 
καθεστώτος». Ε, πέστε μου τώρα, αν κάνεις τη μεταφορά 
στη δημοτική δεν είναι σα να τούχει κλέψει τους λόγους 
ο δικός μας; 

Συνεπής λοιπόν στις υποσχέσεις του, ο Βενιζέλος 
μετά τον εκλογικό του θρίαμβο φέρνει στη βουλή το 
περιβόητο νομοσχέδιο. Εμπνευστής του ο υπουργός 
του των Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ζαβιτσάνος, ένας 
συμπαθής κύριος, συντηρητικός ως προς τις πολιτικές 
του απόψεις, ο οποίος ακολούθως έκανε λαμπρή καριέρα 
στη δικτατορία του Μεταξά. 

Στην εναρκτήρια ομιλία του στο Κοινοβούλιο στη 
συζήτηση για το νομοσχέδιο ο Βενιζέλος έκανε απόλυτα 
φανερές τις προθέσεις του. «Το νομοσχέδιον δεν επιδιώκει 
να διώξη τον κομμουνισμόν ως ιδέαν, αλλά τη Γ' Διεθνή 
και τας μπολσεβικικάς αρχάς αυτής, αίτινες απέχουν πολύ 
του ιδεώδους κομμουνισμού. Το νομοσχέδιον επιδιώκει 
τη δίωξιν των οπαδών της Γ' Διεθνούς. Δε δυνάμεθα να 
διώξωμεν τον κομμουνισμόν, διότι και ο Χριστός υπήρξε 
κήρυξ της ιδέας αυτής. Ο Χριστός διεκήρυξε πρώτος τον 
κομμουνισμόν, αλλά από την υψηλήν ιδεολογίαν του 
κομμουνισμού μέχρι των ανατρεπτικών ενεργειών των 
ανθρώπων της Μόσχας, υπάρχει διαφορά». (Ο κ. Μιχάλης 
πάλι έχει σε απόλυτη εκτίμηση τις αντιεξουσιαστικές ιδέες 
και φίλους αντιεξουσιαστές όπως μας έχει διαβεβαιώσει, 
και προς Θεού, ούτε κι αυτός έχει καμιά πρόθεση να διώξει 
ιδέες). Στο νομοσχέδιο αντέδρασαν οι Φιλελεύθεροι με 
επικεφαλής τους τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, ενώ 
το ΚΚΕ που βρισκόταν εκτός βουλής αρκέσθηκε στο 
να διοργανώσει κάποιες διαδηλώσεις. Ως έσχατο όριο 
υποχώρησης ο Παπαναστασίου πρότεινε με το Ιδιώνυμο 
να διώκονται και οι φασίστες, αλλά ο Βενιζέλος απέρριψε 
την πρότασή του. Έτσι το νομοσχέδιο ψηφίστηκε και 
από τις 25 Ιουλίου του 1929 άρχισε η εφαρμογή του. 
Όπως προέβλεπε το «Ιδιώνυμο» «Όστις επιδιώκει την 
εφαρμογή ιδεών εχουσών ως έκδηλον σκοπόν τη διά 
βιαίων μέσων ανατροπήν του κρατούντος κοινωνικού 

καθεστώτος ή την απόσπασιν μέρους εκ του όλου της 
Επικρατείας, ή ενεργεί υπέρ της εφαρμογής αυτών 
προσηλυτισμόν τιμωρείται με φυλάκισιν τουλάχιστον έξι 
μηνών. Προς τούτοις επιβάλλεται διά της αποφάσεως 
και εκτοπισμός ενός μηνός μέχρι δύο ετών εις τόπον εν 
αυτή οριζόμενον Μετά τας αυτάς ποινάς τιμωρείται και 
όστις επωφελούμενος απεργίας ή λοκ - άουτ, προκαλεί 
ταραχάς ή συγκρούσεις». 

Στην περίπτωση που το αδίκημα ετελείτο μέσω του Τύπου, 
υπήρχε η δυνατότητα απαγόρευσης της άσκησης του 
επαγγέλματος στο δημοσιογράφο. Για τους παραβάτες 
που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι οι ποινές ήταν ιδιαίτερα 
βαριές, ενώ η απόλυση ήταν κανόνας. 

Με το τελικό κείμενο του νόμου καθιερώθηκαν υπεύθυνα 
για την εκδίκαση των παραπάνω αδικημάτων τα κοινά 
ποινικά δικαστήρια, παρεκκλίνοντας σαφώς από το 
Σύνταγμα του 1928, το οποίο όριζε ότι μόνα αρμόδια 
για την εκδίκαση των πολιτικών εγκλημάτων ήταν τα 
ορκωτά δικαστήρια. 

Κι έτσι, παρά τις αντιδράσεις που ξεσήκωσε η ψήφιση του 
Ιδιώνυμου, όσο και να φώναξαν ανώνυμοι και επώνυμοι 
από το Γρηγόριο Ξενόπουλο και τη Γαλάτεια Καζαντζάκη 
ως τον Άλμπερτ Αϊνστάιν, αυτό εφαρμόστηκε επί επτά 
χρόνια για να αντικατασταθεί το 1936 με νόμο ακόμα πιο 
σκληρό, από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, που δεν 
ήταν και πολύ δημοκρατικό. Στο Ιδιώνυμο του Βενιζέλου 
στηρίχθηκαν πλήθος νομοθετημάτων με στόχο τους την 
προστασία του κοινωνικού συστήματος. 

Σύμφωνα πάντα με τους δημοκράτες, από τη μεταπολίτευση 
και μετά έπαυσαν να υφίστανται αυτού του είδους οι 
νόμοι (με την άνθηση του τουρισμού, βλέπετε, δεν 
έχουν μείνει και πολλοί τόποι για εξορία). Λυπάμαι που 
θα τους στεναχωρήσω, ωστόσο έχουν έρθει φορές που 
τα πράγματα δεν κυλούν ήρεμα κι απλά και ο φόβος 
της εξέγερσης επιβάλλει την επαναφορά τους. Και τότε 
ξαναζωντανεύουν και στοχεύουν όπως και παλιά σε 
οράματα που τους φοβίζουν και σε Πολίτες που δεν 
θέλουν να προστατευθούν. 

Μαρία Μάζη



12 I A N O Y A Ñ É Ï Ó   2 0 1 0

φάκελος / Aíôéåîïõóßá ôï íÝï éäéþíõìï - Ç êïéíùíßá ôïõ öüâïõ

Δεκέμβρης 1896-Γενάρης 1897:
Οι φοιτητές απειθαρχούν 

στα «Ιδιώνυμα» 
και καταλαμβάνουν το Πανεπιστήμιο

 «...Ούτε κυβέρνησις, ούτε άλλη τις μεγαλυτέρα δύναμις αν υπάρχη εν τω κράτει θα μας εκβιάση· και εις δε αστυφύλαξ, 
αν τολμήση να πατήση τον περίβολον, ή το πεζοδρόμιον του πανεπιστημίου θα φονευθή». 

Η παραπάνω υπόσχεση, από ένοπλους φοιτη-
τές, καταληψίες του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

το Γενάρη του 1897, προέκυψε εν μέσω σφοδρών 
συγκρούσεων για την υπεράσπιση του ασύλου, 
που θα έμεναν στην ιστορία ως τα «Γαλβανικά». 
Συγκρούσεις που ξεκίνησαν το Δεκέμβρη του 
1896 με αφορμή την αντιπαράθεση μεταξύ του 
εγκάθετου καθηγητή της ιατρικής σχολής Ι. Γαλ-
βάνη και φοιτητών, για θέματα που αφορούσαν 
τον τρόπο εξέτασης του μαθήματός του και τις 
διπλωματικές εργασίες τους και που έδωσαν το 
αναγκαίο άλλοθι στην κυβέρνηση Δεληγιάννη για 
τη βίαιη εφαρμογή και συνέχιση των Οθωνικών 
«ιδιώνυμων» αδικημάτων. 

Προφανώς και δεν ήταν πρώτος ο Βενιζέλος 
που το 1929 (N. 4229) εφάρμοσε το «ιδιώνυμο» 
αδίκημα «περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού 
καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών», με 
στόχο την ποινικοποίηση των ανατρεπτικών ιδεών 
και αγώνων και ιδιαίτερα τη δίωξη αγωνιστών. 
Ο χώρος των φοιτητών, ήδη από την πρώτη 
σπουδαστική εξέγερση του 1831 στο Κεντρικό 
Σχολείο της Αίγινας, μέχρι την ένοπλη εξέγερση 
του 1897, θεωρούνταν από τους κυβερνώντες 
ως εξτρεμιστικός, γιατί επηρεασμένος από τις 
ιδέες του Μπαμπέφ και του Μπουοναρρότι, 
δημιουργούσε μεγάλες κοινωνικές αναταραχές. 
Στο πλαίσιο αυτό το Βαυαρικό σύστημα διαχεί-
ρισης της εξουσίας, αντιμετώπιζε τους φοιτητές 
ως εσωτερικό εχθρό. Με το βασιλικό διάταγμα 
του Όθωνα στις 14/4/1837 οι φοιτητές έπρεπε να 
παρουσιάζονται στην αστυνομία ένα εικοσιτετρά-
ωρο από την άφιξη τους στην Αθήνα και μέσα σε 
οκτώ μέρες να παρουσιάζονται στον πρύτανη για 
την εγγραφή τους, να πληρώνουν δίδακτρα και να 
βρίσκονται υπό τη συνεχή παρακολούθηση των 
αρχών. Τους απαγορεύονταν να τοιχοκολλούν 
έγγραφα ή να πραγματοποιούν εκδηλώσεις χωρίς 
την έγκριση του δοτού πρύτανη και να επισκέ-
πτονται τιμωρημένους συμφοιτητές τους. 

Δεληγιάννης και Μπαϊρακτάρης                 
καταστέλλουν

Η κυβέρνηση του Θ. Δηληγιάννη συνέχισε την 
ίδια πολιτική και εφάρμοζε τα «ιδιώνυμα» σε 

κάθε δυναμική αντίδραση των φοιτητών, όπως 
στα γεγονότα του 1896. Γεγονότα που ξεκίνησαν 
στις 17 Δεκεμβρίου του 1896 και μέσα σε λίγο 
διάστημα πυροδότησαν μια δυναμική γενική 
φοιτητική εξέγερση που κράτησε ένα μήνα.

Ειδικότερα την Τρίτη 14/1/1897, φοιτητές από 
όλες τις σχολές του Πανεπιστημίου συγκεντρώ-
νονται στα Προπύλαια για να εκφράσουν τη 
διαμαρτυρία τους τόσο για το θέμα Γαλβάνη, 
όσο και για το κλείσιμο της Ιατρικής Σχολής από 
την κυβέρνηση για την αποτροπή επεισοδίων. Ο 
Διευθυντής της Αστυνομίας και ο Εισαγγελέας 
ζητούν από τον Πρύτανη Χρηστομάνο, τα ονό-
ματα των πρωταιτίων των φοιτητών προκειμένου 
να τους συλλάβουν. Ο Πρύτανης τα παραδίδει. 
Εκδίδονται περίπου 80 εντάλματα εναντίον αυτών 
που θεωρούνται από τις αρχές πρωταίτιοι. Οι 
λιγοστοί συλληφθέντες αρχίζουν να βασανίζο-
νται στα τμήματα της αστυνομίας. Οι φοιτητές 
Κολομβάκης και Φανός ρίχνονται στις φυλακές, 
όπου βασανίζονται άγρια. Την Τετάρτη 15/1/1897, 
επικρατεί γενικός ξεσηκωμός στους χώρους του 
Πανεπιστημίου μετά τη σύλληψη φοιτητών. Ο 
Πρύτανης μεταβαίνει στον Πρόεδρο της Κυ-
βέρνησης για να του ζητήσει οδηγίες, καθώς και 

αστυνομική δύναμη γύρω από το Πανεπιστήμιο 
και τη Νομική σχολή. Η κατάληψη των χώ-
ρων του Πανεπιστημίου από 200 ένοπλους 
φοιτητές είχε ήδη πραγματοποιηθεί και οι 
αστυνομικές/στρατιωτικές δυνάμεις υπό τις 
διαταγές του αρχιμπάτσου Μπαϊρακτάρη και 
την επικρότηση του γραμματέα της αστυνομίας 
Αθηνών Μιλτιάδη Έβερτ, περικύκλωσαν τους 
χώρους του Πανεπιστημίου, απειλώντας με 
ένοπλη εισβολή. Οι φοιτητές τους απαντούν ότι 
θα πυροβολήσουν όποιον πλησιάσει τον περίβολο 
ή το πεζοδρόμιο του πανεπιστημίου. 

Εν τω μεταξύ γενικεύονται και οι συμπλοκές γύρω 
από τη Νομική, ενώ ανταλλάσσονται αρκετοί 
πυροβολισμοί προς την οδό Σόλωνος και προ του 
Ανατομείου και των Προπυλαίων. Τραυματίζονται 
με μαχαίρια και σφαίρες αρκετοί μπάτσοι, που 
ανταποδίδουν. Ένας μπάτσος σοβαρά από σφαίρα 
και ένας φοιτητής από ξίφος. Η αγγελία της πο-
λιορκίας του Πανεπιστημίου πολύ σύντομα έγινε 
γνωστή στην Αθήνα και πλήθος πολιτών άρχισε 
να πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο, υποστηρίζοντας 
τους φοιτητές. Ένα από τα συλλαλητήρια αυτά 
«συνεκρούσθη προς την οδό Σταδίου μετά της 
εξουσίας» και σκοτώθηκαν και πληγώθηκαν 

πολλοί και από τις δύο μεριές. Τα ονόματα 
των νεκρών διαδηλωτών άγνωστα, εκτός από 
εκείνο του μαθητή Βαρότση. Στο μεταξύ η 
Κυβέρνηση αποφάσισε να κηρύξει τους φοιτητές 
«εν στάσει» και να κηρύξει το επόμενο πρωί 
στρατιωτικό νόμο.

Ο γλύφτης της εξουσίας, κύριος Μιστριώτης 

Σανίδα σωτηρίας στην κυβέρνηση έδωσε ο κα-
θηγητής Γ. Μιστριώτης που σε συνεννόηση μαζί 
της, (παρα)πληροφόρησε τους φοιτητές ότι τάχα 
αποδέχεται τα αιτήματά τους για την παύση του 
καθηγητή Γαλβάνη και την αμνήστευση όλων 
των φοιτητών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί κατά 
τη διάρκεια των γεγονότων, με αντάλλαγμα να 
λήξουν την κατάληψη. Πράγματι, οι φοιτητές 
αποχώρησαν δια μέσου της οδού Πανεπιστημίου 
και Σόλωνος και κατευθύνθηκαν προς τη Νεάπολη 
και την πλατεία Κολωνακίου όπου τους περίμενε 
πολύς κόσμος, έχοντας κρυμμένα τα όπλα κάτω 
από τα πανωφόρια τους. Την επόμενη μέρα 
έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι στο Πανεπιστήμιο 
εγκαταστάθηκε στρατιωτική φρουρά και 90 
φοιτητές, οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστήσει στα 
γεγονότα, καταζητούνταν από την αστυνομία. Οι 
φοιτητές είχαν εξαπατηθεί και πολλοί από αυτούς 
οπλοφορούσαν για να αποφύγουν τη σύλληψη.

Η πρώτη φοιτητική κατάληψη στην ιστο-
ρία του Πανεπιστημίου ή αλλιώς το πρώτο 
«Πολυτεχνείο», που διήρκησε τρεις ημέρες 
και συντάραξε τους κυρίαρχους κύκλους της 
εποχής, έληξε με βαριές απώλειες και για τα 
δύο μέρη. Έκτοτε τα «ιδιώνυμα» αδικήματα 
επεκτάθηκαν σε κάθε πτυχή της φοιτητικής 
και κοινωνικής συμπεριφοράς, διαμαρτυρίας 
και δράσης και αποτελούσαν καθημερινή πρα-
κτική των κυβερνώντων... Όπως και σήμερα, 
με το ιδιώνυμο της κουκούλας ή του φέροντος 
ύποπτου σακιδίου και τη συνεπακόλουθη προ-
ληπτική σύλληψη ή προσαγωγή του «δράστη» 
για τα δέοντα...! 

Θοδωρής Θεοδωρόπουλος
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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_babylonia@yahoo.gr

Äéáäßêôõï: http://zbabylonia.blogspot.com

Δημήτρης Κωνσταντίνου

Ποιος μπορεί να κατηγορήσει τον άνεργο, 
εκείνον που η κοινωνία δεν του παρέχει τη 
δυνατότητα και τους πόρους να επιβιώσει, 
όταν για να ζήσει αφαιρεί από κάποιον άλλο 

τα απαραίτητα; Κατά τραγικό τρόπο, ο άπορος θα βρει 
εύκολη λεία στα υπάρχοντα του διπλανού του, δηλαδή του 
λιγότερο άπορου, και όχι στην περιουσία του απόμακρου 
και απρόσωπου πλουσίου, που έχει τη δυνατότητα να 
προστατευτεί, και ο οποίος παρακρατά από την πίτα του 
κοινωνικού προϊόντος ένα τεράστιο κομμάτι που δικαιωμα-
τικά θα έπρεπε να ταΐζει χιλιάδες άλλους «πεινασμένους». 
Και η ποιότητα ζωής στο δυτικό κόσμο του 21ου αιώνα δεν 
κρίνεται μόνο από την τροφή, αν και σ’ αυτό εκατομμύρια 
άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά και από τόσα 
άλλα αγαθά και υπηρεσίες που πρέπει να θεωρούνται αυ-
τονόητα για όλα τα ανθρώπινα πλάσματα: παιδεία, υγεία, 
προσωπικός χώρος, ελεύθερος χρόνος.

Ποιος μπορεί να κατηγορήσει το μικροαστό απατεώνα που 
θα κλέψει για λίγο περισσότερη χλιδή, αφού τον έριξαν μέσα 
στο στίβο της απάτης, όπου τα τσακάλια και τα τσακαλάκια 
κάνουν αγώνα ταχύτητας για να φτάσουν πρώτα στο νήμα 
της μεγάλης μπάζας; Η προσωπική ευθύνη δεν εκμηδενί-
ζεται, αλλά είναι ανάλογη με το βαθμό της συμμετοχής 
μας στην κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας, 
στη διαμόρφωση των αξιών και των στόχων της κοινωνί-
ας. Πώς μπορούμε να ζητήσουμε ευθύνη από εκείνον που 
στέκει αμέτοχος και αδρανής θεατής των όρων μέσα στους 
οποίους του επιβλήθηκε να ζήσει; Το παιχνίδι είναι στημέ-
νο· άλλοι, ίσως θύματα και οι ίδιοι, έχτισαν με μπετόν τα 
θεμέλια και τον πολυδαίδαλο σκελετό του οικοδομήματος 
της κοινωνικής ζωής μας και, τώρα, μας ανακοινώνουν ότι 
είμαστε ελεύθεροι να βάλουμε τα τούβλα. Το μόνο που 
είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε είναι να μαντρώσουμε με τα 
ίδια μας τα χέρια την «ελευθερία» μας μέσα στους τέσσερις 
τούβλινους τοίχους.

Έξω από τον ουρανοξύστη της κοινωνίας μας πετούν τα 
ελικόπτερα της αστυνομίας. Αυτή είναι εκεί για να μας 
αποτρέψει να σαμποτάρουμε τα θεμέλια του εκτρώματος, 
για να μην «κλέψουμε» από τη ματαιοδοξία του πλούσιου 
ούτε μια δραχμή, για να χαρεί η ίδια τις σταγόνες αυτε-
ξούσιου και μαγκιάς που της παραχώρησαν προκειμένου 
να αυτοϊκανοποιείται (έτσι κι αλλιώς εκείνοι που κινούν 
τα νήματα του νόμου ξέρουν πολύ καλά ότι πρόκειται για 
κουκλοθέατρο). Είναι εκεί για να προκαλέσει και να ικα-
νοποιήσει ταυτόχρονα το αίσθημα της φοβικότητας όλων 
εμάς των εγκλείστων. 

Ψηλά στον ξύλινο ουρανό στέκει απρόσωπος και απρόσι-
τος, πάνω από τα ελικόπτερα και τους φυλακισμένους, ο 
νόμος. Είναι ο κρυφός παρονομαστής του τρίπτυχου της 
αδικίας. Εκεί ψηλά τον έστησαν οι λίγοι με τις φαλτσέτες 
που τους παραχωρήσαμε εμείς για να χαράξουν πάνω του 
ανεξίτηλα τα προνόμιά τους. Στη σκιά του γεννήθηκαν ο 
αστυνόμος, ο δικαστής, ο δεσμοφύλακας και τρέφονται με 
τα ροκανίδια του. 

Μόνο αν πιάσουμε όλοι τα πινέλα, αν αποφασίσουμε να 
ζωγραφίσουμε στον καμβά της κοινωνίας αφηρημένη τέχνη, 
θα τους ξεφορτωθούμε μια για πάντα.
Τι άλλο, όμως, εκτός από αφηρημένη, αλλά τέχνη, είναι η 
κοινωνία με τα αλλεπάλληλα συμβούλια που οραματιζόταν 
ο Κ. Καστοριάδης; Καθένα απ’ αυτά, κόλαση, καθαρτήριο 
και παράδεισος. Πολύχρωμοι άνθρωποι να συνδιαλέγονται 
και να συναποφασίζουν, να το παίζουν θεοί ή ζωγράφοι, 
διάβολοι που πήραν την τύχη της κόλασης στα χέρια τους. 
Δάντηδες, να βάζουν και να σβήνουν φωτιές κατά βούληση, 
με αναψοκοκκινισμένα πρόσωπα από την έξαψη να ορίσουν 
τη ζωή τους. Οι ίδιοι να χαράζουν το λαβύρινθο των σιδηρο-
τροχιών που πάνω τους θα κινείται το τρένο της κοινωνίας. 
Οι ίδιοι να είναι σταθμάρχες, ελεγκτές κι επιβάτες, με όπλο 
τους μόνο τα πινέλα. 

ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΗ
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Ernest Larsen

Σχόλια για την περφόρμανς της Sherry Millner και του Ernest Larsen «American Romance», 1975

Γιατί δεν συμμετείχαμε 
στην οργάνωση Weather 

Underground
Κάναμε μια περφόρμανς που λεγόταν 

American Romance το 1975. Το αφηγη-
ματικό πλαίσιο ήταν ένα πρωτοσέλιδο 

των Los Angeles Times για μια βόμβα που είχε 
εκραγεί σε τουαλέτα του κογκρέσου στην Ουά-
σιγκτον, δράση για την οποία αμέσως ανέλαβε 
την ευθύνη μια οργάνωση που είχε τη λογική της 
πολιτικής πρωτοπορίας, η Weather Underground. 
Είχαμε κάνει τότε μια επιλογή και θέλαμε να 
την υπερασπιστούμε ως πολιτικά ενεργοί άν-
θρωποι που τυχαίνει να είναι και καλλιτέχνες. 
Γιατί είχαμε αποφασίσει να μην είμαστε μέλη 
των Γουέδερμεν; Μήπως θα έπρεπε να είμαστε; 
Πιστεύαμε άραγε ότι ήταν αναγκαίο, επιθυμητό, 
εφικτό να πέσει η κυβέρνηση αμέσως και με 
βίαιο τρόπο - και αν ναι, ήμαστε έτοιμοι να 
αναλάβουμε τέτοιου τύπου δράση, ή μήπως 
όχι; Γνωρίζαμε ορισμένους ανθρώπους που 
είχαν κάνει αυτή την επιλογή. Εμείς γιατί δεν 
τους είχαμε ακολουθήσει; Το να στήσουμε 
την περφόρμανς και να την παρουσιάσουμε 
δημόσια (σε ένα κοινωνικό κέντρο στο Λος 
Άντζελες) ήταν για μας κάτι σαν ξεκαθάρισμα 
λογαριασμών. Και ταυτόχρονα μας ενδιέφερε 
να υποβάλουμε και το κοινό της περφόρμανς 
στην ίδια δοκιμασία, στην ίδια συζήτηση. Αυτό 
ήταν το νόημα μιας ζωντανής εκδήλωσης: η 
αμεσότητά της μπορούσε να δραματοποιήσει 
την ανάγκη για μια διαφορετική ριζοσπαστική 
πολιτική δράση.

Ένας φίλος μαγνητοσκόπησε με μία κάμερα 
portapak μια έντονη συνομιλία μεταξύ μας: 
Ήταν καυγάς, ήταν απλή ανταλλαγή απόψεων; 
Κανείς δεν μπορούσε να είναι σίγουρος, αφού 
το μονόπλανο ασπρόμαυρο βίντεο ήταν βουβό. 
Το παίζαμε σε μια οθόνη 30 ιντσών κατά τη 
διάρκεια της περφόρμανς. Στη μέση του χώρου 
της περφόρμανς βάλαμε ένα μεγάλο και πολύ 
δυνατό ρολόι και ξεκίνησα βάζοντας το ρολόι-
ξυπνητήρι να χτυπήσει σε ακριβώς 22 λεπτά. Το 
κοινό ενημερώθηκε ότι είχε γίνει τηλεφώνημα 
στην αίθουσα ασφαλείας του κογκρέσου που 
έλεγε ότι θα γινόταν η έκρηξη στο κτίριο σε 
ακριβώς 22 λεπτά. Έτσι, καλούσαμε το κοινό να 
φανταστεί ότι η διάρκεια της περφόρμανς ήταν 
μια αντίστροφη μέτρηση μέχρι την έκρηξη.

Ήμαστε οι μοναδικοί ηθοποιοί και κάθε μας 
κίνηση, κάθε μας λέξη εκφραζόταν με ύφος 
αυστηρά μινιμαλιστικό και χωρίς κανέναν 
συναισθηματισμό, σε αντίθεση με την εικόνα 
μας στην οθόνη του βίντεο, όπου ήμαστε κι οι 
δυο φορτισμένοι και εν βρασμώ. Στις πρόβες 
είχαμε φροντίσει η περφόρμανς να μην κρατή-
σει πάνω από είκοσι λεπτά, με στόχο το ρολόι 
που έκανε ένα πολύ δυνατό τικ-τακ να αρχίσει 
σταδιακά να αποσπά την προσοχή του κοινού 
καθώς μας άκουγαν να μιλάμε, μια ο ένας μια 
ο άλλος, εναλλάσσοντας κομμάτια από την 
ιστορία της έκρηξης στους ιερούς διαδρόμους 
του κογκρέσου και προσεκτικά επιλεγμένα, 
αλλά φαινομενικά άσχετα, τσιτάτα από τις 
Φιλοσοφικές Αναζητήσεις του Wittgenstein, 
από κείμενα του Αρτώ για τον εμπρησμό και 
την καταστροφή, κάποιες φράσεις της Έμμα 

Γκόλντμαν, τον Μπακούνιν και τα πρώιμα 
γραπτά του Μαρξ, καθώς και δηλώσεις από 
το Prairie Fire (Φωτιά στο Λιβάδι), μανιφέστο 
της οργάνωσης Weather Underground που είχε 
εκδοθεί πρόσφατα. Πάνω από μας, την ώρα που 
εμείς επιτελούσαμε  διάφορες καθημερινές ερ-
γασίες (π.χ. σκούπισμα πατώματος) προβάλαμε 
ασπρόμαυρα slides από τη δική μας καθημερι-
νότητα, με ορισμένα τσιτάτα ακόμη.

Τα τσιτάτα από το Prairie Fire ήταν τα λιγότερο 
επιτηδευμένα, τα πιο προσωπικά που βρήκαμε. 
Επειδή τελικά δεν συμφωνούσαμε καθόλου, σε 
τίποτε, με τον λενινισμό και τον τριτοκοσμισμό 
στη ρητορική των Γουέδερμεν, δεν θέλαμε να 
χρησιμοποιήσουμε τέτοια στοιχεία. Μας ενδι-
έφερε ωστόσο η τόλμη τους - αυτό που τότε 
θεωρούσαμε τόλμη, αυτό που τους οδήγησε να 
κάνουν ένα τόσο αμετάκλητο βήμα.

Στην ουσία, η περφόρμανς επιτελούσε τις αντι-
λήψεις και τις δεσμεύσεις μας, τις οποίες αντιπα-
ραθέταμε σε αυτό το αμετάκλητο βήμα. Χωρίς 
να ασκούμε άμεση κριτική τους Γουέδερμεν, μια 
διαφορετική πολιτική κατέλαβε σιγά-σιγά την 
πορεία προς την άβυσσο: η ανθρώπινη εμπειρία 
του βιωμένου χρόνου, της σεξουαλικότητας 
και του πάθους, εκατό χρόνων ριζοσπαστικής 
παράδοσης, η επιθυμία να πραγματώσεις την 
πολιτική και την τέχνη ταυτόχρονα (τουλάχι-
στον σε 22 λεπτά). Για μας, η μεταφορά της 
περφόρμανς, όπως τη στήσαμε και κατόπιν 
την παρουσιάσαμε, ήταν μία κατάφαση της 
καθημερινότητας και της δυνατότητάς της να 
μεταμορφώσει τα πράγματα, της καθημερινό-
τητας ως πεδίου του καθημερινού.

Η ιστορία του αναρχισμού έχει κατά κάποιον 
τρόπο συνδυαστεί με μια εικόνα που κατασκεύ-
ασε ο άλλοτε αποκαλούμενος «κίτρινος» Τύπος  
(σήμερα είναι ο Τύπος γενικά), την εικόνα του 
μαυροφορεμένου βομβιστή συνωμότη. Στη λο-
γοτεχνία, από τον Μυστικό Πράκτορα του Κόν-
ραντ και μετά, συναντούμε την ίδια μορφή. Τη 
δεκαετία του '70 έγραψα κάποια διηγήματα που 
ενέκυπταν στη μορφή του ένοπλου υποστηρικτή 
της πολιτικής δράσης και την πιο προβληματική 
μορφή του αναρχικού Ραβασόλ.

Κάποτε η Έμμα Γκόλντμαν, που είχε εμπλα-
κεί, μαζί με τον Αλεξάντερ Μπέρκμαν, στην 
απόπειρα δολοφονίας του βιομηχάνου Henry 
Frick1, δέχτηκε επίθεση για την αλληλεγγύη 

και τη συμπόνια που έδειχνε προς το πρόσωπο 
του φαινομενικά ψυχοπαθούς δολοφόνου του 
αμερικανού προέδρου Mc Kinley2. Κατά την 
άποψή της, ο απόλυτος παραλογισμός του καπι-
ταλιστικού συστήματος μπορούσε να οδηγήσει 
τα πιο ευαίσθητα στοιχεία της κοινωνίας στην 
τρέλα κι ακόμη παραπέρα.

Η αρχή της άμεσης δράσης βρίσκεται ίσως στην 
πιο ευάλωτη στιγμή της, όταν παρερμηνεύεται 
μέσα στη δίνη των γεγονότων και θεωρεί την 
ατομική βία το απόλυτο πολιτικό όπλο. Με 
αυτό σχετίζεται κάπως και η υπερεκτίμηση της 
αξίας του αυθορμητισμού: Γεννιέται από την 
καυτή και παθιασμένη επιθυμία να αλλάξουν 
τα πράγματα ριζικά και αμέσως - με κόστος να 
πονέσεις, να τραυματίσεις σωματικά, να βλάψεις 
ανεπανόρθωτα κάποιον άλλον άνθρωπο. Και 
ποιο το όφελος τελικά;

Ακόμη και οι Γουέδερμεν τελικά έπαψαν να 
θέλουν να βλάψουν ανθρώπους ή να θέτουν 
σε κίνδυνο τη ζωή οποιουδήποτε και επικε-
ντρώθηκαν στις επιθέσεις μόνο ενάντια στην 
ιδιοκτησία.

Στην ιστορία των αναρχικών της παράδοσής μας 
η άμεση δράση δεν ήταν ποτέ διαζευγμένη από 
το κοινό πεδίο δράσης του κινήματος - ακόμη 
και η Έμμα Γκόλντμαν τελικά άσκησε την 
αυτοκριτική της σε αυτό το σημείο.
Τα μέλη της οργάνωσης Weather Underground 
δεν ήταν βέβαια ποτέ, επουδενί, αναρχικοί. Και 
δεν θα ήταν υπερβολικό να ερμηνεύσουμε το 
αμείλικτο, αλαζονικό και εγωκεντρικό τους 
πολιτικό σχέδιο ως μια αντεστραμμένη έκφρα-
ση των ταξικών τους προνομίων: προήλθαν 
από τα ελίτ πανεπιστήμια των ΗΠΑ, ήταν οι 
αποξενωμένοι γιοι και οι άσωτες κόρες των 
πιο ευκατάστατων οικογενειών. Η δική μας 
καταγωγή μας είχε μάθει αλλιώς: Μεγαλώσαμε 
χωρίς το δίχτυ ασφαλείας  που θα μας επέτρεπε 
να μπλέξουμε άγρια χωρίς να το εννοούμε! Και 
στην πραγματικότητα, αυτό που σιχαινόμασταν 
περισσότερο στην Αμερικανική Νέα Αριστερά 
και την ερωτική της προσήλωση στον Μάο και 
τον Λένιν, παρά τις καλές της προθέσεις, ήταν 
το πώς τα μέσα διαχωρίζονταν εντελώς από το 
σκοπό. Φιλοδοξούσαμε να καταφέρουμε να 
μείνουμε πιστοί σε μιαν άλλη βασική αρχή της 
σκέψης του αναρχισμού: ότι ο σκοπός οφείλει να 
είναι διάφανα διακριτός στα ίδια τα μέσα.

Μετάφραση: Λία Γιυόκα 

Η αρχή της άμεσης δράσης 
βρίσκεται ίσως στην πιο 
ευάλωτη στιγμή της, όταν 
παρερμηνεύεται μέσα στη 
δίνη των γεγονότων και 
θεωρεί την ατομική βία το 
απόλυτο πολιτικό όπλο.

1 Το 1892 ο Μπέρκμαν καταδικάστηκε σε 22 
χρόνια φυλάκισης για απόπειρα εναντίον του 
Henry Clay Frick, του “πιο μισητού ανθρώπου 
στην Αμερική”, υπεύθυνου για απολύσεις και 
εκδιώξεις εργατών, για άγρια εκμετάλλευση 
και καταστολή απεργιών με ιδιωτικό στρατό, 
τους Pinkertons.  ΣτΜ
2 Ο Leon Czolgosz  καταδικάστηκε για τη 
δολοφονία του McKinley και πέθανε στην 
ηλεκτρική καρέκλα το 1901. ΣτΜ
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έξω από το μπουρδέλο. Την άλλη μέρα 
οι εφημερίδες έγραφαν για τη λιμουζίνα 
του κ. Πρέσβη της Ελλάδας που ήταν 
παρκαρισμένη στη «βρώμικη συνοικία»... Ο 
θείος Σεφέρης μας ξέχεσε: «Καλά αυτός, 
ξέρω τι τομάρι είναι. Εσύ τουλάχιστον δεν 
έλεγες τίποτα ρε Νίκο;», μου είπε γελώντας 
όταν πήγαμε και το άλλο βράδυ στο σπίτι 
του. «Εσύ το κάνεις όποτε θέλεις Γιώργη 
και νόμιμο», του είπε ο Καββαδίας. 
«Ρώτα και εμάς που είχαμε να δούμε 
θηλυκή γάτα τρεις μήνες». 

Μου έφερε ένα τηλεγράφημα. 
Τα παιδιά από τη «Βαβυλωνία» 
έλεγαν ότι πρέπει να στείλω 
επειγόντως τη συνέντευξη του 
μήνα γιατί το τεύχος την 
επόμενη θα έπρεπε να πάει 
στο τυπογραφείο. Δεν 
είχα ετοιμάσει τίποτα. Τον 
κοίταξα επίμονα. Κατάλαβε. 
«Εντάξει», μου είπε, «φέρε 
το μαγνητοφωνάκι σου». 
Αρχίσαμε σε δυο λεπτά. (Είστε 
έξυπνοι. Θα καταλάβετε... ποιος 
είναι ποιος): 

Νίκος: Πούθ’ έρχεσαι; 

Νίκος: Απ’ τη Βαβυλώνα. 

Νίκος: Πού πας; 

Νίκος: Στο μάτι του κυκλώνα. 

Νίκος: Ποιαν αγαπάς; 

Νίκος: Κάποια τσιγγάνα. 

Νίκος: Πώς τη λένε; 

Νίκος: Φάτα Μοργκάνα. 

Νίκος: Ποιο δρόμο να ακολουθήσω; 

Νίκος: Άστο Κουφόπουλε... Αυτή είναι 
ερώτηση που έκανες στον Νίτσε... Άλλη 
ερώτηση; Μη βαριέσαι γιατί θα σε... χέσω. 

Νίκος: Εντάξει, εντάξει... Μίλησέ μου για 
το πρώτο σου μπάρκο. Το πρώτο ταξίδι 
σου. 

Νίκος: Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για το 
Νότο, δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και 
μαλάρια. 
Είναι παράξενα της Ίντιας τα φανάρια και 
δεν τα βλέπεις, καθώς λένε, με το πρώτο. 

Νίκος: Πες μου για τη μεγάλη αγαπημένη 
σου Νίκο. Ξέρεις τι λέω τώρα...

Νίκος: Ο έρωτάς σου μια πληγή και τρεις 
κραυγές. Στα κόντρα σκούζει ο μακαράς 
καθώς τεζάρει.
Θαλασσοκόρη του βυθού – χίλιες οργιές – 
του Ποσειδώνα εγώ σε κέρδισα στο ζάρι. 
Και σ’ έριξα σ’ ένα βιβάρι σκοτεινό που 
στέγνωσε και ξανεμίστηκε το αλάτι. Μα 
εσύ προσμένεις απ’ το δίκαιον ουρανό 
το στεριανό, το γητευτή, τον απελάτη. Όταν 
θα σμίξεις με το φως που σε βολεί και θα 
χαθείς μέσα σε διάφανη αμφιλύκη πάνω 
σε πράσινο πετούμενο χαλί, θα μείνει ο 
ναύτης να μετρά το άσπρο χαλίκι. 

Νίκος: Και οι ναυτικοί...; Τι κάνουν οι 
ναυτικοί για να περνάει η ώρα τους στο 
καράβι; Πες μου για τα τατού. Τι θέματα 
έχουν συνήθως; 

Νίκος: Mε τατουάζ το σώμα τους οι 
ναυτικοί στολίζουν. Κορμιά σκληρά, που η 
θάλασσα με αρμυρά έχει ψήσει. Φτιάχνουν 
τιμονιά, άγκυρες, καράβια και γυναίκες. 
Γυμνές. Πουτάνες απ’ τα μπαρ που έχουνε 
γυρίσει. Ο Τζο είχε στο μπράτσο του, 
μια όμορφη γοργόνα. Ήτανε μαύρη, με 

βυζιά μεγάλα. Μάτια μαύρα. Πάνω 
στο στήθος της λοιπόν, είχε και 

εκεί χτυπήσει με τατουάζ: “Ι love 
you beautiful Τzo for ever”. Ο 
Νάθαν μια άγκυρα είχε στο πόδι 
φτιάξει, μοναχός μάλλον και γι’ 

αυτό ήταν κακοφτιαγμένη. 
Την πάλευε μερόνυχτα 
όταν σχολνούσε η βάρδια. 
Πονούσε, μα με διάφορα 
την είχε στολισμένη. Ο 
Αμπντούλ, μαροκινός 
ψηλός, είχε μια κοπέλα. 
Πότε έλεγε η γυναίκα 
του, πότε η αδερφή του. 

Ο Λούτσιο ήταν Ιταλός. Ο 
πρώτος στα μπουρδέλα. 
Αυτός μια πόρνη αλγερινή 
έβαλε στο κορμί του. Μια 

Ισπανίδα μου έφτιαξε στο μπράτσο 
μου εσένα... Ήσουνα η πιο όμορφη, σε 
ζήλευαν οι άλλοι. Και εγώ καμάρωνα για 
αυτό. Σε έδειχνα κάθε τόσο. Δεν ήξεραν 
ότι ήθελα μόνο να σε σκοτώσω...

Νίκος: Καββαδία, άσε τώρα εσύ τις 
μαλακίες. Αυτό είναι δικό μου...

Νίκος: Εντάξει Καπετάνιε μου, μη 
θυμώνεις. Δεν στο κλέβω. Μου άρεσε 
όμως...

Νίκος: Πώς θα σωθούμε τελικά ρε Νίκο; 

Νίκος: Ξέρω ’γω κάτι που μπορούσε, Νίκο, 
να μας σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται 
σ’ αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σχίζει τις 
θολές γραμμές των οριζόντων και ταξιδεύει 
αδιάκοπα την ατελείωτη γη. Μακριά, πολύ 
μακριά να ταξιδεύουμε, κι ο ήλιος πάντα 
μόνους να μας βρίσκει, Λόγια μεγάλα, 
ποιητικά, ανεκτέλεστα, λόγια κοινά, κενά, 
“καπνός κι αιθάλη”, που ίσως διαβάζοντάς 
τα να με οικτίρεις, γελώντας και κουνώντας 
το κεφάλι. Κάτι που θα ’κανε γοργά να 
φύγει το κοράκι, 
που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει 
τα χαρτιά... Και μια βραδιά στη Μπούρμα, ή 
στη Μπατάβια 
στα μάτια μιας Ινδής που θα 
χορέψει γυμνή στα δεκαεφτά 
στιλέτα ανάμεσα, θα δεις, ίσως, 
τη Γκρέτα να επιστρέψει... Μακριά, 
πολύ μακριά να ταξιδεύουμε, κι 
ο ήλιος πάντα μόνους να μας 
βρίσκει. 
Εσύ τσιγάρα «Κάμελ» να 
καπνίζεις, κι εγώ σε μια 
γωνιά να πίνω ουίσκι. 
Και μια γριά στο Αννάμ, 
κεντήστρα στίγματος, 
μια γριά σ’ ένα πολύβουο 
καφενείο, μια αιμάσσουσα 
καρδιά θα μου στιγμάτιζε, 
κι ένα γυμνό, στο στήθος 
σου, κρανίο. 

Νίκος: Τι φοβάσαι πιο πολύ απ’ όλα 
Νίκο; 

Νίκος: Μήπως εγώ, που τόσο πόθησα μια 
μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά 
στις μακρινές Ινδίες, μην έχω ένα θάνατο 
κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν 

των πολλών ανθρώπων τις κηδείες. 

Νίκος: Άσε μας ρε Καββαδία τώρα με τις 
κηδείες και τους θανάτους. Έλα, πες μου 
καμιά ιστορία. Όχι ψέματα όμως όπως λέτε 
συνήθως... εσείς οι ναυτικοί. [Γέλια]. 

Νίκος: Οι ναυτικοί πολλές φορές, ψέματα 
όλοι λένε, πως πράγματα παράξενα είδανε 
στα ταξίδια. 
Άλλοι γοργόνες τέρατα κι άλλοι πουλιά 
που κλαίνε, κι όλοι πως τους αγάπησε μια 
πόρνη κάποιο βράδυ... Το ξέρετε ίσως, και 
γι’ αυτό, δύσκολο μου είναι τώρα, θα πείτε 
ότι ίσως ψέματα και εγώ μπορεί να λέω...

Νίκος: Έλα κόψε τις βλακείες... Μην 
απαντάς με δικούς μου στίχους. Θα 
νομίσουν οι αναγνώστες της «Βαβυλωνίας» 
ότι το κάνουμε επίτηδες και πως έχουμε 
συνεννοηθεί για να βάλω και εγώ δικά μου 
τραγούδια και στίχους στην συνέντευξη...

Νίκος: Καλά, να σου κάνω εγώ μια 
ερώτηση τώρα; 

Νίκος: Κάνε...

Νίκος: Δεν ντρέπεσαι ολόκληρος 
μαντράχαλος να γράφεις τραγουδάκια 
και βλακείες; Δεν κοιτάς τη δουλειά σου 
ρε κακόμοιρε λέω εγώ που πάει κατά 
διαβόλου... Να μαζέψεις κανένα φράγκο...

Νίκος: Άσε ρε Καββαδία... Εσύ γράφεις 
μέχρι... που να πεθάνεις και λες εμένα; Και 
ποιος μιλάει για αποταμίευση; Εσύ, που 
μόλις παίρνεις το μισθό σου, κερνάς όλο 
τον κόσμο και σε δέκα μέρες είσαι ταπί...; 
[Γέλια]. Άκου, αφού με προκαλείς, τα 
λόγια ενός ποιητή: Ας πούμε πια πως 
δεν γράφουμε τραγούδια, και πως ξανά 
δεν γράφουμε και ποιήματα. Αυτό 
σημαίνει πως το βάζουμε στα πόδια 
και πως του αγώνα εγκαταλείπουμε 
τα βήματα. Πως παρατάμε αυτό 
σημαίνει την χαρά, στα χέρια των 
ανίδεων, των φάλτσων. Και τις 
γυναίκες μόνες στα ανέραστα 
φιλιά φθηνών ανέμων, αθλίων 
και καπάτσων. Τις παρατάμε στην 
σκόνη του καιρού όντας εμείς 
δειλοί και φοβισμένοι. Σημαίνει 
ότι ο θάνατος μας έγινε βραχνάς, 

και ότι η ζωή μας πια έγινε ξένη... 
Λέγε τώρα καμιά... πονηρή ιστορία, 
έλα μη ντρέπεσαι... Όλοι ξέρουν τι 
τομάρι είσαι... [Γέλια πολλά].

Νίκος: Εγνώρισα κάποια φορά 
σ’ ένα καράβι ξένο έναν πολύ 

παράξενο Εγγλέζο θερμαστή, 
όπου δε μίλαγε ποτέ κι ούτε 
ποτέ είχε φίλους και μόνο 
πάντα εκάπνιζε μια πίπα 
σκαλιστή. Όλοι ’λεγαν μια 
θλιβερή πως είχε ιστορία κι 
όσοι είχανε στο στόκολο με 
δαύτον εργαστεί έλεγαν ότι 

κάποτες, απ’ το λαιμό ως τα 
νύχια, είχε σε κάποιο μακρινό 
τόπο στιγματιστεί. Είχε στα 
μπράτσα του σταυρούς, σπαθιά 

ζωγραφισμένα, μια μπαλαρίνα 
στη κοιλιά, που χόρευε γυμνή κι απά 
στο μέρος της καρδιάς στιγματισμένη 
είχε με στίγματα ανεξάλειπτα μιαν άγρια 
καλλονή... Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή 
είχεν αγαπήσει μ’ άγριαν αγάπη, ακράτητη, 
βαθιά κι αληθινή κι εκείνη τον απάτησε με 
κάποιο ναύτη Αράπη γιατί ήτανε αναίσθητη 

γυναίκα και κοινή. Τότε προσπάθησε αυτός 
να διώξει από το νου του τη ξωτική που 
αγάπησε, τόσο βαθιά ομορφιά κι από κοντά 
του εξάλειψεν ό,τι δικό της είχε, έμεινεν 
όμως στης καρδιάς τη θέση η ζωγραφιά. 
Πολλές φορές στα σκοτεινά, τον είδανε τα 
βράδια με βότανα το στήθος του να τρίβει, 
οι θερμαστές. Του κάκου, γνώριζεν αυτός 
–καθώς το ξέρουμ’ όλοι– ότι του Αννάμ 
τα στίγματα δε βγαίνουνε ποτές... Κάποια 
βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of 
Bisky μ’ ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια 
του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε: “Θέλησε το 
στίγμα του να σβήσει” και διάταξε στη 
θάλασσα τη κρύα να κηδευτεί. 
Νίκος: Μας έκανες την καρδιά περιβόλι 
πάλι Νικόλα... Δε μου λες; Θα μας πεις 
τώρα καμιά πικάντικη ιστορία ή σε έπιασε 
το σοβαρό σου...; Καμιά ιστορία με τις 
πόρνες που πήγαινες; 

Νίκος: Με πόρνες εγώ; Ποτέ δεν πήγα με 
πόρνη...

Νίκος:...

Νίκος:...

Νίκος: Ποτέ ε; 

Νίκος: Ποτέ. Γιατί εσύ έχεις πάει; 

Νίκος: Εγώ; Ποτέ...

Νίκος: Είπα κι εγώ...; 

Νίκος: Λοιπόν, περάσαμε 
τις δυο χιλιάδες λέξεις. Θα 
φωνάζει πάλι ο βαγγελής στη 
«Βαβυλωνία» ότι είναι μεγάλο 
το κείμενο. Ας σταματήσουμε 
κάπου εδώ... Θα βγούμε το 

βράδυ; 

Νίκος: Φυσικά. Μέσα 
θα κάτσουμε; 

Νίκος: Πού θα πάμε; 

Νίκος: Μα... στη 
Χαρίμ δεν είπαμε; 

Νίκος: Ok. Πάω στη 
γέφυρα να δώσω 
οδηγίες. 

Νίκος: Ρε συ, ανοιχτό το είχες ακόμα 
το μαγνητοφωνάκι; Τι βλάκας είσαι, θα 
γίνουμε ρεζίλη...

Νίκος: Δεν πειράζει Νικόλα... Ποιοι θα 
μας κρίνουν; Πήγαινε μια στιγμή στον 
ασύρματο και στείλε την συνέντευξη στη 
Βαβυλωνία... Θα φορέσουμε τα κοστούμια 
μας το βράδυ; 

Νίκος: Βεβαίως. Πάρε και κανένα καλό 
πούρο μαζί σου...

Άρχισε να απομακρύνεται και τον άκουσα 
να σφυρίζει τον σκοπό από ένα καινούριο 
τραγούδι που κάνουμε τώρα τελευταία 
πρόβα στη μπάντα μας... «Ένα βράδυ οι 
κολασμένοι στήσανε χορό...». Πού διάολο 
το άκουσε... [Αλήθεια, δεν σας είπα τίποτα 
για την καινούρια μπάντα μας; Για τη 
μπάντα των...Θεών; Θα σας πω άλλη φορά. 
Τρομπέτες, βιολιά... Θα τα πούμε...]. Ώρα 
καλή...
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έξω από το μπουρδέλο. Την άλλη μέρα 
οι εφημερίδες έγραφαν για τη λιμουζίνα 
του κ. Πρέσβη της Ελλάδας που ήταν 
παρκαρισμένη στη «βρώμικη συνοικία»... Ο 
θείος Σεφέρης μας ξέχεσε: «Καλά αυτός, 
ξέρω τι τομάρι είναι. Εσύ τουλάχιστον δεν 
έλεγες τίποτα ρε Νίκο;», μου είπε γελώντας 
όταν πήγαμε και το άλλο βράδυ στο σπίτι 
του. «Εσύ το κάνεις όποτε θέλεις Γιώργη 
και νόμιμο», του είπε ο Καββαδίας. 
«Ρώτα και εμάς που είχαμε να δούμε 
θηλυκή γάτα τρεις μήνες». 

Μου έφερε ένα τηλεγράφημα. 
Τα παιδιά από τη «Βαβυλωνία» 
έλεγαν ότι πρέπει να στείλω 
επειγόντως τη συνέντευξη του 
μήνα γιατί το τεύχος την 
επόμενη θα έπρεπε να πάει 
στο τυπογραφείο. Δεν 
είχα ετοιμάσει τίποτα. Τον 
κοίταξα επίμονα. Κατάλαβε. 
«Εντάξει», μου είπε, «φέρε 
το μαγνητοφωνάκι σου». 
Αρχίσαμε σε δυο λεπτά. (Είστε 
έξυπνοι. Θα καταλάβετε... ποιος 
είναι ποιος): 

Νίκος: Πούθ’ έρχεσαι; 

Νίκος: Απ’ τη Βαβυλώνα. 

Νίκος: Πού πας; 

Νίκος: Στο μάτι του κυκλώνα. 

Νίκος: Ποιαν αγαπάς; 

Νίκος: Κάποια τσιγγάνα. 

Νίκος: Πώς τη λένε; 

Νίκος: Φάτα Μοργκάνα. 

Νίκος: Ποιο δρόμο να ακολουθήσω; 

Νίκος: Άστο Κουφόπουλε... Αυτή είναι 
ερώτηση που έκανες στον Νίτσε... Άλλη 
ερώτηση; Μη βαριέσαι γιατί θα σε... χέσω. 

Νίκος: Εντάξει, εντάξει... Μίλησέ μου για 
το πρώτο σου μπάρκο. Το πρώτο ταξίδι 
σου. 

Νίκος: Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για το 
Νότο, δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και 
μαλάρια. 
Είναι παράξενα της Ίντιας τα φανάρια και 
δεν τα βλέπεις, καθώς λένε, με το πρώτο. 

Νίκος: Πες μου για τη μεγάλη αγαπημένη 
σου Νίκο. Ξέρεις τι λέω τώρα...

Νίκος: Ο έρωτάς σου μια πληγή και τρεις 
κραυγές. Στα κόντρα σκούζει ο μακαράς 
καθώς τεζάρει.
Θαλασσοκόρη του βυθού – χίλιες οργιές – 
του Ποσειδώνα εγώ σε κέρδισα στο ζάρι. 
Και σ’ έριξα σ’ ένα βιβάρι σκοτεινό που 
στέγνωσε και ξανεμίστηκε το αλάτι. Μα 
εσύ προσμένεις απ’ το δίκαιον ουρανό 
το στεριανό, το γητευτή, τον απελάτη. Όταν 
θα σμίξεις με το φως που σε βολεί και θα 
χαθείς μέσα σε διάφανη αμφιλύκη πάνω 
σε πράσινο πετούμενο χαλί, θα μείνει ο 
ναύτης να μετρά το άσπρο χαλίκι. 

Νίκος: Και οι ναυτικοί...; Τι κάνουν οι 
ναυτικοί για να περνάει η ώρα τους στο 
καράβι; Πες μου για τα τατού. Τι θέματα 
έχουν συνήθως; 

Νίκος: Mε τατουάζ το σώμα τους οι 
ναυτικοί στολίζουν. Κορμιά σκληρά, που η 
θάλασσα με αρμυρά έχει ψήσει. Φτιάχνουν 
τιμονιά, άγκυρες, καράβια και γυναίκες. 
Γυμνές. Πουτάνες απ’ τα μπαρ που έχουνε 
γυρίσει. Ο Τζο είχε στο μπράτσο του, 
μια όμορφη γοργόνα. Ήτανε μαύρη, με 

βυζιά μεγάλα. Μάτια μαύρα. Πάνω 
στο στήθος της λοιπόν, είχε και 

εκεί χτυπήσει με τατουάζ: “Ι love 
you beautiful Τzo for ever”. Ο 
Νάθαν μια άγκυρα είχε στο πόδι 
φτιάξει, μοναχός μάλλον και γι’ 

αυτό ήταν κακοφτιαγμένη. 
Την πάλευε μερόνυχτα 
όταν σχολνούσε η βάρδια. 
Πονούσε, μα με διάφορα 
την είχε στολισμένη. Ο 
Αμπντούλ, μαροκινός 
ψηλός, είχε μια κοπέλα. 
Πότε έλεγε η γυναίκα 
του, πότε η αδερφή του. 

Ο Λούτσιο ήταν Ιταλός. Ο 
πρώτος στα μπουρδέλα. 
Αυτός μια πόρνη αλγερινή 
έβαλε στο κορμί του. Μια 

Ισπανίδα μου έφτιαξε στο μπράτσο 
μου εσένα... Ήσουνα η πιο όμορφη, σε 
ζήλευαν οι άλλοι. Και εγώ καμάρωνα για 
αυτό. Σε έδειχνα κάθε τόσο. Δεν ήξεραν 
ότι ήθελα μόνο να σε σκοτώσω...

Νίκος: Καββαδία, άσε τώρα εσύ τις 
μαλακίες. Αυτό είναι δικό μου...

Νίκος: Εντάξει Καπετάνιε μου, μη 
θυμώνεις. Δεν στο κλέβω. Μου άρεσε 
όμως...

Νίκος: Πώς θα σωθούμε τελικά ρε Νίκο; 

Νίκος: Ξέρω ’γω κάτι που μπορούσε, Νίκο, 
να μας σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται 
σ’ αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σχίζει τις 
θολές γραμμές των οριζόντων και ταξιδεύει 
αδιάκοπα την ατελείωτη γη. Μακριά, πολύ 
μακριά να ταξιδεύουμε, κι ο ήλιος πάντα 
μόνους να μας βρίσκει, Λόγια μεγάλα, 
ποιητικά, ανεκτέλεστα, λόγια κοινά, κενά, 
“καπνός κι αιθάλη”, που ίσως διαβάζοντάς 
τα να με οικτίρεις, γελώντας και κουνώντας 
το κεφάλι. Κάτι που θα ’κανε γοργά να 
φύγει το κοράκι, 
που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει 
τα χαρτιά... Και μια βραδιά στη Μπούρμα, ή 
στη Μπατάβια 
στα μάτια μιας Ινδής που θα 
χορέψει γυμνή στα δεκαεφτά 
στιλέτα ανάμεσα, θα δεις, ίσως, 
τη Γκρέτα να επιστρέψει... Μακριά, 
πολύ μακριά να ταξιδεύουμε, κι 
ο ήλιος πάντα μόνους να μας 
βρίσκει. 
Εσύ τσιγάρα «Κάμελ» να 
καπνίζεις, κι εγώ σε μια 
γωνιά να πίνω ουίσκι. 
Και μια γριά στο Αννάμ, 
κεντήστρα στίγματος, 
μια γριά σ’ ένα πολύβουο 
καφενείο, μια αιμάσσουσα 
καρδιά θα μου στιγμάτιζε, 
κι ένα γυμνό, στο στήθος 
σου, κρανίο. 

Νίκος: Τι φοβάσαι πιο πολύ απ’ όλα 
Νίκο; 

Νίκος: Μήπως εγώ, που τόσο πόθησα μια 
μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά 
στις μακρινές Ινδίες, μην έχω ένα θάνατο 
κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν 

των πολλών ανθρώπων τις κηδείες. 

Νίκος: Άσε μας ρε Καββαδία τώρα με τις 
κηδείες και τους θανάτους. Έλα, πες μου 
καμιά ιστορία. Όχι ψέματα όμως όπως λέτε 
συνήθως... εσείς οι ναυτικοί. [Γέλια]. 

Νίκος: Οι ναυτικοί πολλές φορές, ψέματα 
όλοι λένε, πως πράγματα παράξενα είδανε 
στα ταξίδια. 
Άλλοι γοργόνες τέρατα κι άλλοι πουλιά 
που κλαίνε, κι όλοι πως τους αγάπησε μια 
πόρνη κάποιο βράδυ... Το ξέρετε ίσως, και 
γι’ αυτό, δύσκολο μου είναι τώρα, θα πείτε 
ότι ίσως ψέματα και εγώ μπορεί να λέω...

Νίκος: Έλα κόψε τις βλακείες... Μην 
απαντάς με δικούς μου στίχους. Θα 
νομίσουν οι αναγνώστες της «Βαβυλωνίας» 
ότι το κάνουμε επίτηδες και πως έχουμε 
συνεννοηθεί για να βάλω και εγώ δικά μου 
τραγούδια και στίχους στην συνέντευξη...

Νίκος: Καλά, να σου κάνω εγώ μια 
ερώτηση τώρα; 

Νίκος: Κάνε...

Νίκος: Δεν ντρέπεσαι ολόκληρος 
μαντράχαλος να γράφεις τραγουδάκια 
και βλακείες; Δεν κοιτάς τη δουλειά σου 
ρε κακόμοιρε λέω εγώ που πάει κατά 
διαβόλου... Να μαζέψεις κανένα φράγκο...

Νίκος: Άσε ρε Καββαδία... Εσύ γράφεις 
μέχρι... που να πεθάνεις και λες εμένα; Και 
ποιος μιλάει για αποταμίευση; Εσύ, που 
μόλις παίρνεις το μισθό σου, κερνάς όλο 
τον κόσμο και σε δέκα μέρες είσαι ταπί...; 
[Γέλια]. Άκου, αφού με προκαλείς, τα 
λόγια ενός ποιητή: Ας πούμε πια πως 
δεν γράφουμε τραγούδια, και πως ξανά 
δεν γράφουμε και ποιήματα. Αυτό 
σημαίνει πως το βάζουμε στα πόδια 
και πως του αγώνα εγκαταλείπουμε 
τα βήματα. Πως παρατάμε αυτό 
σημαίνει την χαρά, στα χέρια των 
ανίδεων, των φάλτσων. Και τις 
γυναίκες μόνες στα ανέραστα 
φιλιά φθηνών ανέμων, αθλίων 
και καπάτσων. Τις παρατάμε στην 
σκόνη του καιρού όντας εμείς 
δειλοί και φοβισμένοι. Σημαίνει 
ότι ο θάνατος μας έγινε βραχνάς, 

και ότι η ζωή μας πια έγινε ξένη... 
Λέγε τώρα καμιά... πονηρή ιστορία, 
έλα μη ντρέπεσαι... Όλοι ξέρουν τι 
τομάρι είσαι... [Γέλια πολλά].

Νίκος: Εγνώρισα κάποια φορά 
σ’ ένα καράβι ξένο έναν πολύ 

παράξενο Εγγλέζο θερμαστή, 
όπου δε μίλαγε ποτέ κι ούτε 
ποτέ είχε φίλους και μόνο 
πάντα εκάπνιζε μια πίπα 
σκαλιστή. Όλοι ’λεγαν μια 
θλιβερή πως είχε ιστορία κι 
όσοι είχανε στο στόκολο με 
δαύτον εργαστεί έλεγαν ότι 

κάποτες, απ’ το λαιμό ως τα 
νύχια, είχε σε κάποιο μακρινό 
τόπο στιγματιστεί. Είχε στα 
μπράτσα του σταυρούς, σπαθιά 

ζωγραφισμένα, μια μπαλαρίνα 
στη κοιλιά, που χόρευε γυμνή κι απά 
στο μέρος της καρδιάς στιγματισμένη 
είχε με στίγματα ανεξάλειπτα μιαν άγρια 
καλλονή... Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή 
είχεν αγαπήσει μ’ άγριαν αγάπη, ακράτητη, 
βαθιά κι αληθινή κι εκείνη τον απάτησε με 
κάποιο ναύτη Αράπη γιατί ήτανε αναίσθητη 

γυναίκα και κοινή. Τότε προσπάθησε αυτός 
να διώξει από το νου του τη ξωτική που 
αγάπησε, τόσο βαθιά ομορφιά κι από κοντά 
του εξάλειψεν ό,τι δικό της είχε, έμεινεν 
όμως στης καρδιάς τη θέση η ζωγραφιά. 
Πολλές φορές στα σκοτεινά, τον είδανε τα 
βράδια με βότανα το στήθος του να τρίβει, 
οι θερμαστές. Του κάκου, γνώριζεν αυτός 
–καθώς το ξέρουμ’ όλοι– ότι του Αννάμ 
τα στίγματα δε βγαίνουνε ποτές... Κάποια 
βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of 
Bisky μ’ ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια 
του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε: “Θέλησε το 
στίγμα του να σβήσει” και διάταξε στη 
θάλασσα τη κρύα να κηδευτεί. 
Νίκος: Μας έκανες την καρδιά περιβόλι 
πάλι Νικόλα... Δε μου λες; Θα μας πεις 
τώρα καμιά πικάντικη ιστορία ή σε έπιασε 
το σοβαρό σου...; Καμιά ιστορία με τις 
πόρνες που πήγαινες; 

Νίκος: Με πόρνες εγώ; Ποτέ δεν πήγα με 
πόρνη...

Νίκος:...

Νίκος:...

Νίκος: Ποτέ ε; 

Νίκος: Ποτέ. Γιατί εσύ έχεις πάει; 

Νίκος: Εγώ; Ποτέ...

Νίκος: Είπα κι εγώ...; 

Νίκος: Λοιπόν, περάσαμε 
τις δυο χιλιάδες λέξεις. Θα 
φωνάζει πάλι ο βαγγελής στη 
«Βαβυλωνία» ότι είναι μεγάλο 
το κείμενο. Ας σταματήσουμε 
κάπου εδώ... Θα βγούμε το 

βράδυ; 

Νίκος: Φυσικά. Μέσα 
θα κάτσουμε; 

Νίκος: Πού θα πάμε; 

Νίκος: Μα... στη 
Χαρίμ δεν είπαμε; 

Νίκος: Ok. Πάω στη 
γέφυρα να δώσω 
οδηγίες. 

Νίκος: Ρε συ, ανοιχτό το είχες ακόμα 
το μαγνητοφωνάκι; Τι βλάκας είσαι, θα 
γίνουμε ρεζίλη...

Νίκος: Δεν πειράζει Νικόλα... Ποιοι θα 
μας κρίνουν; Πήγαινε μια στιγμή στον 
ασύρματο και στείλε την συνέντευξη στη 
Βαβυλωνία... Θα φορέσουμε τα κοστούμια 
μας το βράδυ; 

Νίκος: Βεβαίως. Πάρε και κανένα καλό 
πούρο μαζί σου...

Άρχισε να απομακρύνεται και τον άκουσα 
να σφυρίζει τον σκοπό από ένα καινούριο 
τραγούδι που κάνουμε τώρα τελευταία 
πρόβα στη μπάντα μας... «Ένα βράδυ οι 
κολασμένοι στήσανε χορό...». Πού διάολο 
το άκουσε... [Αλήθεια, δεν σας είπα τίποτα 
για την καινούρια μπάντα μας; Για τη 
μπάντα των...Θεών; Θα σας πω άλλη φορά. 
Τρομπέτες, βιολιά... Θα τα πούμε...]. Ώρα 
καλή...

Η χρονιά που πέρασε δεν ήταν και η καλύτερη για όλες τις 
εκφάνσεις του κοινωνικού βίου. Αν εξαιρεθεί η υπόσχεση 
και η παρακαταθήκη του Δεκέμβρη ’08, αποκαλύπτεται ένα 
υπόστρωμα γενικευμένης αφασίας και υπνηλίας σε ό,τι 
αφορά την “επίσημη” πολιτιστική παραγωγή. Ακούμε και 
βλέπουμε όχι μόνο ρηχά πονήματα καλλιτεχνών, αλλά 
παρατηρούμε μια βουτιά στο χθες. Αυτή η νοσταλγία 
αφενός δείχνει τη φτώχια, την έλλειψη έμπνευσης από το 
παρόν, άρα την εύκολη λύση της παρελθοντολογίας – κι 
αυτό αφορά παλιούς και νέους, αφετέρου αντικατοπτρίζει τη 
γενικότερη κατάσταση μιας κοινωνίας που παρακάμπτοντας 
τα ίδια της τα παιδιά, αρμενίζει εν μέσω κρίσης και σήψης, 
σφυρίζοντας μελωδίες του παλιού καλού καιρού. Βλέπουμε 
έτσι τον Σαββόπουλο, ως “μέγα τράγο” να σέρνει το χορό 
με την αναβίωση-νεκρανάσταση του ’60, υπό κρατική 
χορηγία βεβαίως. Παλιούς λαϊκούς τραγουδιστές να 
συνεργάζονται με lifestyle περσόνες, για να προσελκύσουν 
όση πελατεία μπορεί να καταναλώσει – κρίση γαρ, την 
Αλεξίου να βγάζει δίσκο περιγράφοντας τη σχέση με τον 
ψυχαναλυτή της, άλλους πάλι να εκχωρούν ανατυπώσεις 
του συνόλου του έργου τους μέσω των εφημερίδων.

Όλα σε κάθε μορφή τέχνης, αν δεν υπάγονται σε 
κρατικές χορηγίες, υποστηρίζονται από τις “ευγενικές” 

πολιτιστικές προσφορές –με το αζημίωτο φυσικά– από τον 
ιδιωτικό τομέα, που κατευθύνει το κοινό μέσω των Μέσων 
που διαθέτει, σε μία ανούσια και ακίνδυνη διασκέδαση, 
λανσάροντας ρεκλάμες αναντίστοιχες του περιεχομένου 
και του παρελθόντος τους.
Οι ίδιοι οι καλλιτέχνες πρώτιστα φταίνε για αυτό το 
σκηνικό. Αποκομμένοι από τις δυναμικές και φυγόκεντρες 
τάσεις της συνέχειας του Δεκέμβρη, επιδίδονται στη 
εσωστρεφή προσωπική τους αναζήτηση, με έναν αυτισμό 
κυνικά και αυτάρεσκα, αντί να αποχωρίσουν διακριτικά 
από το προσκήνιο, αφήνοντας χώρο και βοηθώντας νέους 
– πολύ προωθημένο ζητούμενο στα αλήθεια...

Και καλά οι παλιοί, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτοί οι 
καινούριοι που φαίνεται να μηρυκάζουν; Δεν εξηγείται 
αλλιώς αυτό το “πείραγμα” σε παλιά τραγούδια, που 
αμπαλάρονται σαν μεταλλαγμένα τρόφιμα, σε μεταμοντέρνο 
ύφος, με δήθεν “άποψη”, που δεν προσθέτει καμία 
τομή. Ξανά εδώ το ρετρό ανακυκλωμένο, η νοσταλγία-
ξαναζεσταμένο φαγητό αντί του ρηξικέλευθου της 
αξιοποίησης της παράδοσης και του μετασχηματισμού της 
σε ριζοσπαστική ανασύνθεση. Δεν υπάρχει δικαιολογία 
ότι δεν υπάρχουν εναύσματα από τη κοινωνία που να 
πυροδοτούν εμπνεύσεις. Ούτε ισχυρισμοί ότι άλλες 
δεκαετίες υπήρξαν περισσότερο θερμές και ανθηρές. Η 

καταφυγή σε ρετροσπεκτίβες είναι το άλλοθι για την 
αποφυγή ενός σήμερα που τρομάζει, που το απωθούν ίσως 
επειδή αισθάνονται ενοχές ή πράγματι είναι πολύ μικροί 
για να το αλλάξουν, παραπέμποντάς το στις νοσταλγικές 
καλένδες του μέλλοντος.

Εξαιρέσεις σ’ όλα αυτά υπήρξαν. Η χρονιά που έφυγε, 
άφησε κάποια ψήγματα ελπίδας που μένει να δούμε 
την εξέλιξή τους. Κόντρα στην τυμβωρυχία των 60’s, οι 
γερόλυκοι Πουλικάκος και Λογαρίδης, έβαλαν το πράγμα 
στη σωστή του διάσταση – χωρίς φολκλόρ, επενδυμένο με 
ήχους και εικόνες του Δεκέμβρη, με αμφίδρομη σύνδεση 
παρελθόντος-παρόντος, χωρίς ξεπούλημα ή έκπτωση της 
συνεπούς πορείας τους.
Το ίδιο διακρίνεται και στην κίνηση των νέων 
κινηματογραφιστών Λάνθιμου και Κούτρα, να 
απεμπλακούν από το καρκίνωμα του ΕΚΚ, αναζητώντας 
το δικό τους ζωτικό χώρο, φτιάχνοντας ταινίες σύγχρονες 
και πραγματικές.
Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε όλες εκείνες τις 
συλλογικές δράσεις, απότοκα της σποράς του Δεκέμβρη που 
σύντομα θα δώσουν τους καρπούς τους σε περιβάλλοντα 
μιας συνεχώς αντεπιτιθέμενης ελευθερίας.

Τάκης Άκος

  Ανακυκλώνοντας τραγούδια
ο παράξενος αυτισμός της νοσταλγίας

Στις 26 του περασμένου Νοέμβρη και 
δύο μόλις ημέρες μετά τη βομβιστική 
επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό 
χώρο BUENA VENTURA, η Σοφία 
Κολοτούρου έκανε την έναρξη 
των εκδηλώσεων αλληλεγγύης στο 
βομβαρδισμένο χώρο παρουσιάζοντάς 
μας την πρώτη της ποιητική συλλογή με 
τίτλο “Αν-επίκαιρα ποιήματα”, δηλ. το 
βίωμα στην ποίηση/τέχνη. 
«γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση ερημιάς 
εκεί όπου το συλλογικό απουσιάζει...»

Η Σοφία είναι κουφή και δεν μιλάει 
τη νοηματική γλώσσα που όλοι 
γνωρίζουμε, διαβάζει από την 
χιλιανάγνωση. Στον αγώνα της για 
επικοινωνία ακολουθούμε όλοι. 
«...να μην αποστερηθούμε τη γοητεία 
της φωνής του...»
«...αν κι κουφή μπορώ να εκφωνήσω...»

«...είμαι γυναίκα και μου φόρτωσαν νωρίς την ηθική...» 

Η Σοφία γράφει με ομοιοκαταληξία αλλά και ελεύθερο στίχο, παράξενο είδος 
που η κριτική δεν το έχει αντιμετωπίσει (δηλ. αν-επίκαιρα ποιήματα), επικαιρικά 
και μη ποιήματα, δεν είναι συγκροτημένα και συγκεκριμένα, π.χ. ο Δαβίδ και η 
θεωρία του χάους, δεθελοντές, ο γελαδάρης του Οχάιο, Χριστούγεννα του 2006 
στο athens link. 

«Ποιος έριξε την πρώτη μπίλια 
Εγώ ήμουν στη Γένοβα 
Στο Γκέτεμποργκ, 
Στο Σιάτλ και πέταξα 
Μια πέτρα, μια σφεντόνα». 17.9.01 
Το είδος της Σοφίας, έμμετρη φόρμα, οι νέοι ποιητές μεταγράφουν παλιότερες 
φόρμες της νεοελληνικής ποίησης, η σοφία όχι... χαλαρές ομοιοκαταληξίες γιατί 
επιβάλλονται, δεν υπάρχει σύζευξη βραχέων-μακρών, γιατί είναι μπαλάντες, όχι 

σαν του Bob Dylan, αλλά ποιητικό είδος που χαρακτηρίζει τη μεσαιωνική ποίηση 
και το τραγουδούσαν οι τροβαδούροι. 
«Μα στη Θεσσαλονίκη οι κολλητοί μου, 
Που ’χουν ακόμη κέφι γι’ αντιστάσεις, 
Πήγαν στη σύνοδο διαδηλωτές». 23.6.2003 
Ο Φρασουάν Βιγιόν, «έζησε τον 15ο αιώνα, ήταν κλοσάρ αλήτης, έγραψε τις 
μεγάλες μπαλάντες της εποχής... κάπου πέρα η δόξα καρτερεί, στους ποιητές 
άδοξο που είναι...»

Το 1929 στο ΄“Νηπενθή” ο Καρυωτάκης γράφει... «τους στιχουργούς που 
ανάξιοι στιχουργούν...» το κενό της παράδοσης, μας κάνει να μη μπορούμε να το 
σώσουμε, μας προκύπτει μόνο του. Τρέμτκα=φιέστα.
 
Η Σοφία γράφει για την Κωνσταντίνα Κούνεβα 
«...κόντρα στην κόντρα την εργοδοσία... 
Όλο να σε κάψει, έτσι γαμάει αυτή η χώρα». 

Η Σοφία γράφει για το φόβο που γεννά η εξουσία 
«Φοβάμαι τον καρκίνο και το AIDS 
Και στην κλεψύδρα, κόκκους της στιγμές 
Το χρόνο μου μετράω καλός πολίτης 
Που, στα κρυφά διαβάζω και το strange 
Με θεωρίες συνωμοσίας τρανταχτές... 
Και τρέμω με το μαύρο μου το χάλι 
Και η σκέψη λιγοστεύει τις ελπίδες...
Γρανάζι ως το τέλος της μηχανής».

Η Συλλογή “Αν-επίκαιρα ποιήματα” κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Τυπωθήτω”. 
Έχουν μελοποιήσει ποιήματά της οι Active Member στο L.P. “Όταν ψυχορραγούν” 
και ο Κώστας Παρίσης στο L.P. “One for the road real”. 
www.sofiakolotourou.gr

Μάριος Τουρσουνίδης

H Σοφία Κολοτούρου 
στο BUENA VENTURA
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Αυτό ήταν. Οι χειρότεροι ρυπαντές του 
κόσμου, οι άνθρωποι που επιδρούν δρα-
στικά στο παγκόσμιο κλίμα, μαζεύτηκαν 

εδώ στην Κοπεγχάγη για ν’ ανακοινώσουν ότι 
θα συνεχίσουν το ψήσιμο, αδιαφορώντας για τις 
προειδοποιήσεις των επιστημόνων.

Δεν υπέγραψαν τη συμφωνία. Υπέγραψαν στο 
φέρετρο των νησιών χαμηλού υψομέτρου, των 
παγόβουνων, του Βορείου Πόλου και εκατομ-
μυρίων ζωών.

Όσοι από εμάς παρακολουθήσαμε τη Σύνοδο με 
ανοιχτά μάτια δεν εκπλαγήκαμε. Κάθε μέρα, από 
τη μεριά των επιστημόνων, των αναπτυσσόμενων 
χωρών και των διαδηλωτών, ακούγονταν πρα-
κτικές, έξυπνες προτάσεις που θα βοηθούσαν 
στην περικοπή των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου, αλλά απορρίπτονταν συστηματικά 
από τις κυβερνήσεις της Βόρειας Αμερικής και 
της Ευρώπης.
Αξίζει να δούμε μερικές από τις ιδέες που απορ-
ρίφθηκαν, επειδή όταν ο κόσμος αποφασίσει 
τελικά να λύσει πραγματικά το πρόβλημα, θα 
χρειαστεί να τις ξαναθυμηθούμε.

Πρώτη Ιδέα: Το Διεθνές Περιβαλλοντικό Δικα-
στήριο. Μετά την Κοπεγχάγη, όλοι οι περιορι-
σμοί που ισχυρίζονται οι ηγέτες ότι θα ήθελαν 
είναι καθαρά εθελοντικοί. Αν μια κυβέρνηση 
αποφασίσει να μην τους εφαρμόσει, δεν θα 
υπάρξει καμιά συνέπεια, εκτός από ένα ελαφρό 
κοκκίνισμα αλλά και μια καταστροφική υπερ-
θέρμανση. Ο Καναδάς υπέγραψε να περιορίσει 
τις εκπομπές του στο Κιότο και από τότε τις έχει 
αυξήσει κατά 26% χωρίς συνέπειες. Μετά την 
Κοπεγχάγη θα δούμε εκατοντάδες παραδείγματα 
σαν του Καναδά.

Οι γενναίοι και σαφείς εκπρόσωποι της Βολιβίας, 
που έχουν δει τα παγόβουνά τους να λιώνουν με 
τρομακτικό ρυθμό, διαφώνησαν. Είπαν ότι αν οι 
χώρες το εννοούν ότι θα περιορίσουν τις εκπομπές 
τους, οι περιορισμοί τους πρέπει να ελέγχονται 
από ένα Διεθνές Περιβαλλοντικό Δικαστήριο που 
θα έχει την εξουσία να τις τιμωρεί. Αυτό είναι 
πολύ πρακτικό. Όταν οι ηγέτες μας και τα εταιρικά 
λόμπι νοιάζονται πραγματικά για ένα θέμα, όπως 
το εμπόριο, ασκούν την εξουσία τους κατ’ αυτόν 
τον τρόπο πάραυτα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Εμπορίου βάζει αυστηρά πρόστιμα και κυρώσεις 
σε χώρες αν αυτές (ας πούμε) δεν ακολουθούν 
αυστηρά τους νόμους περί πνευματικών δικαιω-
μάτων. Το κλίμα είναι λιγότερο σημαντικό από 
το εμπορικό σήμα μιας επιχείρησης;

Δεύτερη Ιδέα: Να αφήσουμε τα ορυκτά καύσιμα 
στη γη. Στις συσκέψεις της Κοπεγχάγης αποκα-
λύφθηκε από τον Νίμο Μπάσεϊ (νέος γραμματέας 
των Φίλων της Γης) και τον συγγραφέα-δη-
μοσιογράφο Τζορτζ Μονμπιότ μια απίστευτη 
υπόθεση υποκρισίας. Οι κυβερνήσεις του κόσμου 
λένε ότι επιθυμούν να περιορίσουν δραστικά τη 
χρήση των ορυκτών καυσίμων, αλλά την ίδια 
στιγμή σκάβουν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό όπου 
υπάρχουν ορυκτά καύσιμα και ψάχνουν και για 
άλλα. Κρατάνε πυροσβεστήρα στο ένα χέρι και 
φλογοβόλο στο άλλο.

Μόνο ένα απ’ αυτά τα ένστικτα μπορεί να επι-
κρατήσει. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε νω-
ρίτερα φέτος στο περιοδικό Nature έδειξε ότι 
θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο – και 
στο μέγιστο – το 60% όλων των κοιτασμάτων 
πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου που 
έχουμε ήδη ανακαλύψει, αν συνεχίσουμε στο 
ίδιο καταστροφικό ρυθμό υπερθέρμανσης της 
γης. Επομένως, το πρώτο βήμα οποιασδήποτε 
λογικής συμφωνίας θα ήταν ένα άμεσο μορατό-
ριουμ στην αναζήτηση περισσότερων ορυκτών 
καυσίμων και τίμια προσχέδια σχετικά με το 
πώς θ’ αποφασίσουμε ποια από τα κοιτάσματα 
θ’ αφήσουμε αχρησιμοποίητα. Όπως το έθεσε 
ο Μπάσεϊ: «Αφήστε τον άνθρακα στην τρύπα 
του. Αφήστε το πετρέλαιο στη γη. Αφήστε την 
πισσάσφαλτο στο έδαφος». Η ιδέα αυτή ούτε 
καν συζητήθηκε από τους ηγέτες μας.

Τρίτη Ιδέα: Κλιματικό χρέος. Ο πλούσιος κό-
σμος είναι υπεύθυνος για το 70% των αερίων 
του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, αλλά το 
70% των συνεπειών γίνονται αισθητές στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο. Η Ολλανδία μπορεί 
να κατασκευάσει τεράστια αναχώματα για να 
αποφύγει την πλημμύρα της γης της· το Μπα-
γκλαντές το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να 
πνιγεί. Υφίσταται μια απάνθρωπη, αντίστροφη 
σχέση μεταξύ υπαίτιου και συνεπειών: ο ρυπαντής 
δεν πληρώνει.
Έτσι, έχουμε δημιουργήσει ένα κλιματικό χρέος. 
Εμείς φταίμε, εκείνοι πληρώνουν. Στη Σύνοδο 
αυτή, για πρώτη φορά, οι φτωχές χώρες έδειξαν 
την αγανάκτησή τους. Ο βασικός τους εκπρόσω-
πος επισήμανε ότι ο διακανονισμός που προτά-
θηκε «δεν αρκεί ούτε για τα φέρετρα». Το κλισέ 
ότι ο περιβαλλοντισμός είναι η ιδεολογία των 
πλουσίων κατέρρευσε. Όπως το έθεσε η Ναόμι 
Κλάιν: «Στη Σύνοδο αυτή, το κέντρο βάρους τους 
περιβαλλοντισμού μετακινήθηκε νότια».
Όταν προσπαθούμε να μοιράσουμε ποιος έχει 
το δικαίωμα να εκπέμψει τα λίγα εναπομείναντα 
αέρια θερμοκηπίου τα οποία μπορεί ακόμη η 
ατμόσφαιρα ν’ απορροφήσει, πρέπει να συνει-
δητοποιήσουμε ότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια. 
Εκπέμψαμε το μερίδιο των αερίων που μας 
αναλογεί και ακόμη παραπάνω. Ωστόσο, οι 
ΗΠΑ και η ΕΕ απέρριψαν εξαρχής την ιδέα του 
κλιματικού χρέους. Πώς μπορούμε να καταλή-
ξουμε σε μια ανθεκτική συμφωνία στην οποία 
να συμφωνεί κάθε χώρα, αν αγνοούμε αυτή 
τη βασική αρχή δικαιοσύνης; Γιατί πρέπει να 

εφαρμόσουν περιορισμούς οι φτωχότεροι, όταν 
οι πλούσιοι το αρνούνται;
Μια συμφωνία βασισμένη σ’ αυτές τις πρακτικές 
ιδέες θα έδινε μια ανάσα ψύξης στην ατμόσφαιρα. 
Οι εναλλακτικές λύσεις που προτάθηκαν στην 
Κοπεγχάγη από τις πλούσιες χώρες – η μέτρηση 
και το εμπόριο των εκπομπών CO2 και ο χημικός 
καθαρισμός της ατμόσφαιρας από το CO2 – δεν 
το κάνουν. Είναι ένα παγκόσμιο placebo. Οι 
επικριτές που λένε ότι οι αληθινές λύσεις είναι 
«μη ρεαλιστικές» μάλλον δεν συνειδητοποιούν 
ότι οι εναλλακτικές προτάσεις τους είναι ακόμη 
πιο απίθανες: ότι θα συνεχίσει να υπάρχει χαρω-
πός πολιτισμός σ’ έναν πλανήτη του οποίου οι 
φυσικοί πόροι θα καταρρέουν ραγδαία.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων εδώ, 
τα κράτη των νησιών χαμηλού υψομέτρου γα-
ντζώθηκαν από τις ρεαλιστικές αυτές ιδέες ως 
σανίδες σωτηρίας, επειδή είναι ο μόνος τρόπος 
να σώσουν τις χώρες τους από το φούσκωμα 
της θάλασσας. Ήταν εντυπωσιακό να παρα-
κολουθείς τους εκπροσώπους τους – ήσυχοι, 
γαλήνιοι άνθρωποι με λυπημένα μάτια – καθώς 
υποχρεώνονταν να παρακαλούν για την ίδια την 
ύπαρξή τους. Προσπάθησαν με την πειθώ, με την 
επιστήμη και με λυρικά τραγούδια αγάπης για 
τις χώρες τους, αλλά όλα αγνοήθηκαν.
Αυτές οι ιδέες που απορρίφθηκαν – και δεκάδες 
άλλες – δείχνουν και πάλι ότι η υπερθέρμανση 
του πλανήτη από τον άνθρωπο μπορεί να στα-
ματήσει. Διαθέτουμε τόσο διανοητικά μοντέλα 
όσο και τεχνολογικά. Θα γίνουν σίγουρα θυσί-
ες, ναι, αλλά θα είναι πολύ μικρότερες από τις 
θυσίες που έκαναν οι παππούδες μας στο δικό 
τους αγώνα.
Θα χρειαστεί να πληρώσουμε περισσότερους 
φόρους και να πετάμε μ’ αεροπλάνα λιγότερο 
για να κάνουμε το βήμα προς έναν κόσμο ανα-
νεώσιμης ενέργειας. Πάλι, όμως, θα είμαστε σε 
θέση να ζούμε μια πλούσια ζωή, θα μπορούμε να 
ζεσταινόμαστε το χειμώνα, να τρώμε καλά και 
να είμαστε ελεύθεροι. Οι μόνοι που θα χάσουν 
πραγματικά είναι οι εταιρίες ορυκτών καυσίμων 
και οι πετρελαϊκές δικτατορίες.
Οι πολιτικοί μας, όμως, δεν διάλεξαν αυτό το 
λογικό δρόμο. Όχι: επέλεξαν την αδράνεια, τους 
χαμηλούς φόρους και τα υψηλά έσοδα από το 
πετρέλαιο, αντί για τη μελλοντική επιβίωση. Το 
αληθινό πρόσωπο του σημερινού συστήματος 
– και της Κοπεγχάγης – φαίνεται στις σωτήριες 
αυτές ιδέες που τόσο εύκολα πετάχτηκαν στο 
καλάθι των αχρήστων.

Μετάφραση: Δημήτρης Κωνσταντίνου

Οι Αλήθειες που αγνοήθηκαν 
στην Κοπεγχάγη

Γιόχαν Χάρι
Πηγή: The Independent

Το αληθινό πρόσωπο του σημερινού 
συστήματος – και της Κοπεγχάγης 

– φαίνεται στις σωτήριες αυτές ιδέ-
ες που τόσο εύκολα πετάχτηκαν στο 

καλάθι των αχρήστων.

ΠΡΩΤΗ ΙΔΕΑ: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΔΕΑ: ΝΑ ΑΦΗΣΟΥ-
ΜΕ ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗ ΓΗ 

ΤΡΙΤΗ ΙΔΕΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ
ΧΡΕΟΣ 
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 19 Νοεμβρίου του 1915, στο προαύλιο των φυλακών της 
πόλης Σολτ Λέικ, της Πολιτείας Γιούτα των Η.Π.Α. Πέντε άντρες 
με καραμπίνες σημαδεύουν στην καρδιά έναν καταδικασθέντα 
οργανωτή των Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου (IWW), τον 
Τζο Χιλ. Αυτός στέκεται μπροστά τους ευθυτενής, αγέρωχος και 
περήφανος.
 «Πυρ!» φωνάζει προκλητικά. 
   Το εκτελεστικό απόσπασμα δεν αστόχησε, αλλά, 
όπως λέει και η λαϊκή μπαλάντα: «Ο Τζο Χιλ ποτέ δεν πέθανε». 
Σ’ αυτή την 94η επέτειο της εκτέλεσής του, συνεχίζει να ζει ως 
ένα από τα αμερικάνικα σύμβολα με τη μεγαλύτερη διάρκεια και 
επιρροή.
 Η ιστορία του Τζο Χιλ 
είναι η ιστορία ενός μάρτυρα της 
εργατικής τάξης που έπεσε θύμα 
σκευωρίας για φόνο από μια λυσ-
σαλέα κατά των εργατών εργοδο-
σία και τις κυβερνητικές δυνάμεις. 
Ένας άντρας που ποτέ δε δίστασε 
να πολεμήσει υπέρ των δικαιω-
μάτων των καταπιεσμένων και 
που ποτέ δεν ταλαντεύτηκε στις 
προσπάθειές του να εμφυσήσει σ’ 
αυτούς την ανάγκη για συλλογική 
δράση, ώστε να αντιμετωπίσουν 
με επιτυχία τους πλούσιους και 
ισχυρούς καταπιεστές τους.
 […] Η ιστορία του Τζο 
Χιλ είναι η ιστορία του σπουδαι-
ότερου ίσως λαϊκού τροβαδού-
ρου, του οποίου τα απλά σατιρικά 
στιχάκια, παιγμένα σε απλές και 
οικείες  μελωδικές φόρμες, βοή-
θησαν να στραφεί η προσοχή των 
εργαζομένων σε ένα κοινό σύνολο 
ιδανικών που ήταν απαραίτητο για 
να αποτελέσουν όλοι μαζί  μια 
συλλογική μορφή πίεσης. 
 Θυμάστε; «Θα χορτάσε-
τε φαΐ, όταν φύγετε απ’ τη γη… 
στον Παράδεισο, στον ουρανό… 
όσο όμως είστε εδώ… Δουλειά, 
Προσευχή και μικρούλα αμοι-
βή». 
 Ο Ραλφ Τσάπλιν, ο 
βάρδος της IWW, ο οποίος έγρα-
ψε το «Αλληλεγγύη για πάντα» 
(“Solidarity forever”), χαρακτή-
ρισε τα τραγούδια του Χιλ «τόσο 
κοινά όσο ένα καθημερινό ρούχο και συνάμα τόσο ποιοτικά όσο 
το μετάξι, γεμάτα πλάκα και αιχμηρή σάτιρα, με μπόλικη οργή 
και περισσότερη τρυφερότητα. Τραγούδια ενός εργάτη για τους 
εργάτες, γραμμένα στη γλώσσα που καταλαβαίνουν».
 Η ιστορία του Τζο Χιλ είναι η ιστορία ενός ανθρώπου 
που αντιλήφθηκε με ασυνήθιστα ξεκάθαρο τρόπο τις άδικες επι-
πτώσεις που έχει στην εργατική τάξη το κοινωνικό σύστημα. Η 
μεγάλη δημοσιότητα της οποίας έτυχε η δίκη και η εκτέλεσή του 
έκαναν πολλούς ανθρώπους παγκοσμίως να συνειδητοποιήσουν 
τις κοινωνικές αδικίες και τους παρακίνησαν να δράσουν για να 
τις εξαλείψουν.

 Είναι η ιστορία του ανθρώπου που λίγο πριν σταθεί 
μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα είπε στους συντρόφους 
του της IWW: «Μη σπαταλήσετε χρόνο πενθώντας. Οργανω-
θείτε!».
 […]
 Ο σκοπός του ριζοσπαστικού συνδικαλισμού, στον 
οποίο αφιέρωσε τη ζωή του ο Τζο Χιλ, εξαφανίστηκε πριν 
πολύ καιρό. Το κάλεσμα για επανάσταση μόλις και μετά βίας 
ακούγεται στη θορυβώδη καπιταλιστική κοινωνία του σήμερα. 
Οι εργατικές ενώσεις προσπαθούν όχι να πάρουν τον έλεγχο 
των μέσων παραγωγής, αλλά να μοιραστούν τους καρπούς ενός 

οικονομικού συστήματος που το 
διευθύνουν άλλοι. Όμως τα φλογε-
ρά έργα και λόγια του Τζο Χιλ, το 
θάρρος και οι θυσίες του εξακολου-
θούν να εμπνέουν τους ακτιβιστές 
υπέρ των πολιτικών, εργατικών και 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
πολιτικών ελευθεριών.  
 Απεργοί εργάτες, διαφωνούντες 
φοιτητές και άλλοι εξακολουθούν 
να τραγουδούν τα τραγούδια του 
σε πορείες διαμαρτυρίας, σε απο-
κλεισμούς εργοστασίων, σε λαϊ-
κές συγκεντρώσεις, σε ανοιχτούς 
και κλειστούς χώρους. Όλοι αυτοί 
διακατέχονται από το πνεύμα δια-
μαρτυρίας και τη μαχητικότητα του 
Χιλ, την απαίτησή του για ισότητα 
και μοιράζονται την ένθερμη πίστη 
του στην αλληλεγγύη. Μέχρι και 
τακτικές πάλης που εγκαινιάστηκαν 
από τον Χιλ και τους συντρόφους 
του χρησιμοποιούν.
 Ο Χιλ μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 
1902 από τη γενέτειρά του, τη Σου-
ηδία. Το όνομά του πριν το αλλάξει 
ήταν Τζόελ Χάγκλαντ. Διασχίζοντας 
τις ΗΠΑ μέχρι να φτάσει στο Σαν 
Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, δούλεψε 
ως ναύτης, ως εποχιακός εργάτης 
στη συγκομιδή σιτηρών, ως μεταλ-
λωρύχος, ως οξυγονοκολλητής κ.ά., 
αποτυπώνοντας σε στιχάκια απαρά-
μιλλης φόρτισης τις ελπίδες και τις 
επιθυμίες, τις απογοητεύσεις και τα 
παράπονα των συναδέλφων του.
 Στο Σαν Ντιέγκο ο Χιλ συμμετείχε 
σε έναν από τους πρώτους (από 

τους πολλούς που έγιναν) «αγώνες ελεύθερης ομιλίας». Τους 
αγώνες αυτούς τους διεξήγε η IWW εναντίον των προσπαθειών 
που έκαναν οι κυβερνητικές αρχές σε όλη τη χώρα να φιμώσουν 
τις λαϊκές συνελεύσεις, οι οποίες κατείχαν το ρόλο-κλειδί στην 
οργανωτική στρατηγική της IWW.
 Λίγο αργότερα ο Χιλ βρέθηκε με μια αποστολή αγαθών 
στην πόλη Σολτ Λέικ, όπου βοήθησε στην επιτυχία της απεργίας 
των οικοδόμων και άρχισε να οργανώνει έναν ακόμη αγώνα 
ελεύθερης ομιλίας. Όμως μέσα σ’ ένα μήνα συλλαμβάνεται με 
την κατηγορία ότι πυροβόλησε και σκότωσε έναν μπακάλη και το 
γιο του και αμέσως οι τοπικές εφημερίδες μαζί με τις αρχές τον 

κηρύσσουν ένοχο. Η καταδίκη του Χιλ στηρίχτηκε αποκλειστικά 
σε σαθρά στοιχεία.
 Ο Χιλ μπήκε τρεκλίζοντας στο ιατρείο, μία ώρα πε-
ρίπου μετά τους πυροβολισμούς. Αιμορραγούσε από τραύμα 
στο στήθος, το οποίο, όπως είπε, οφειλόταν στη φιλονικία με 
μια γυναίκα. Ο δημόσιος κατήγορος ισχυρίστηκε ότι το τραύμα 
προκλήθηκε από τον μπακάλη ως απάντηση σε επίθεση του 
Χιλ εναντίον του, χωρίς όμως να προσκομίσει στο δικαστήριο 
ούτε το όπλο του μπακάλη ούτε τη σφαίρα που υποτίθεται ότι 
προήλθε απ’ αυτό. Δεν προσκόμισε το όπλο που υποτίθεται ότι 
χρησιμοποίησε ο Χιλ και δεν κάλεσε ούτε έναν μάρτυρα που θα 
μπορούσε να αναγνωρίσει το δολοφόνο στο πρόσωπο του Χιλ. 
Έπεισε όμως εύκολα τους ενόρκους ότι οι δολοφονίες ήταν μία 
από τις μεθόδους  της τρομοκρατικής δράσης της IWW κι έτσι, 
αφού ο Χιλ ήταν ένας από τους καθοδηγητές της IWW και είχε 
συλληφθεί και κατηγορηθεί για έγκλημα, ήταν ένοχος.
 Αφού οι μάταιες εφέσεις του Χιλ απορρίφθηκαν από 
τα δικαστήρια, το γραφείο του κυβερνήτη της Γιούτα Γουίλιαμ 
Σπράι κατακλύστηκε από χιλιάδες αιτήσεις και γράμματα απ’ όλο 
τον κόσμο που του ζητούσαν να δώσει χάρη ή να μετατρέψει την 
ποινή. Αυτός όμως δεν ταλαντεύτηκε ούτε από τις εκκλήσεις του 
Σουηδού πρέσβη για επιείκεια ούτε ακόμη και από τις εκκλήσεις 
του προέδρου των ΗΠΑ Γούντροου Γουίλσον.
 Ο κυβερνήτης έδινε πολύ μεγαλύτερη προσοχή στις 
απόψεις των αρχηγών της πανίσχυρης εκκλησίας των Μορμόνων 
στη Γιούτα και στα συμφέροντα των πανίσχυρων εργοδοτών, 
ιδιαίτερα εκείνων που ήλεγχαν την κυρίαρχη στην Πολιτεία 
βιομηχανία εξόρυξης μετάλλου. Αυτοί επέμεναν στη θανάτωση 
του ανθρώπου τον οποίο θεωρούσαν ως έναν από τους πιο επι-
κίνδυνους ριζοσπάστες στη χώρα.     
 Το σώμα του Χιλ στάλθηκε στο Σικάγο, όπου απο-
τεφρώθηκε, αφού πρώτα κηδεύτηκε ως ήρωας. Οι στάχτες του 
χωρίστηκαν σε μικρές ποσότητες που στάλθηκαν στα παραρτήματα 
της IWW σε κάθε Πολιτεία, εκτός της Γιούτα, για να σκορπιστούν 
στον αέρα. Ο Χιλ, με το κλασικό μακάβριο χιούμορ του, είχε 
δηλώσει ότι «δεν θέλω να πιαστώ νεκρός στη Γιούτα».
 Ακόμη και νεκρός ο Χιλ δεν ήταν ασφαλής από την 
κυβέρνηση. Ένα δέμα με τις στάχτες του μέσα, που στάλθηκε 
καθυστερημένα σ’ έναν οργανωτή της ΙWW το 1917 για να το 
διασκορπίσει στο Σικάγο, κατασχέθηκε από τους ταχυδρομικούς 
επιθεωρητές. Αυτοί ενήργησαν κατ’ αυτόν τον τρόπο, εφαρμό-
ζοντας τη νομοθεσία περί κατασκοπείας (η οποία θεσπίστηκε 
μετά την είσοδο των ΗΠΑ στον Α΄Π.Π. εκείνη τη χρονιά), που 
καθιστούσε παράνομη την ταχυδρόμηση οποιουδήποτε υλικού 
υποστήριζε «την προσβολή, την εξέγερση ή τη βίαιη αντίσταση 
σε οποιονδήποτε νόμο των ΗΠΑ».    

 Ο φάκελος, ο οποίος περιείχε μια χούφτα στάχτη 
του Χιλ, στάλθηκε στα Αρχεία του κράτους στην Ουάσιγκτον. 
Παρέμεινε εκεί κρυμμένος μέχρι το 1988 που ανακαλύφθηκε. 
Επιστράφηκε στο Σικάγο, στους ανθρώπους που προεδρεύουν 
στα υπολείμματα της ΙWW, η οποία έχει συρρικνωθεί σε λίγες 
εκατοντάδες μέλη.

 Προφανώς η Ταχυδρομική Υπηρεσία είχε διαφωνήσει 
με τη λεζάντα της φωτογραφίας του Χιλ στο μπροστινό μέρος 
του φακέλου, που έγραφε: 
«Τζο Χιλ, δολοφονημένος από τους καπιταλιστές, 19 Νοεμβρίου 
1915».

Μετάφραση: Μιχάλης Παπαδόπουλος

Τζο Χιλ: 
Ο Άνθρωπος που δεν Πέθανε

Ντικ Μάιστερ

«Θα χορτάσετε φαΐ, 
όταν φύγετε απ’ τη γη, 
στον Παράδεισο, 
στον ουρανό.
Όσο όμως είστε εδώ, 
δουλειά, προσευχή και 
μικρούλα αμοιβή»
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Δύσκολο ερώτημα. Εάν σκεφτούμε την ιστορική 
συγκυρία, τότε η απάντηση είναι σαφώς αρνητική. 
Το Ιδιώνυμο του Βενιζέλου ήρθε σε μια περίοδο που 

η αύξηση του αριθμού των προσφύγων στη χώρα σήμαινε 
ταυτόχρονα τη διάδοση «ανατρεπτικών ιδεών», η οποία ήταν 
εν δυνάμει επικίνδυνη για την κρατική και εθνική ασφάλεια. 
Και μιλάμε κυρίως για τον «κομμουνιστικό κίνδυνο», 
ιδεολόγημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε παντού στη Δύση για 
καταστολή των δημοκρατικών και μη κινημάτων. 

Σήμερα, ο «κίνδυνος» για την κρατική ασφάλεια δεν είναι 
τόσο ορατός, καθώς εξεγέρσεις, όπως αυτή του Δεκέμβρη 
2008, ή των παρισινών προαστίων του 2005, λόγω της 
έλλειψης συγκεκριμένων πολιτικών στοχεύσεων δύσκολα 
μπορούν να οδηγήσουν σε ριζική ανατροπή του πολιτικο-
κοινωνικού συστήματος. 

Η ποινικοποίηση των ριζοσπαστικών ιδεών που οδήγησε σε 
μαζικές φυλακίσεις και εξορία τους κοινωνικούς-λαϊκούς 
αγωνιστές τη δεκαετία του ’30, καθώς και σε ένα καθεστώς 
άγριας καταστολής με ένοπλες επιθέσεις της αστυνομίας σε 
απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις, συνοδευόμενες 
από εν ψυχρώ δολοφονίες, σήμερα δεν υφίσταται. Τουλάχιστο 
σε αυτή την κλίμακα. Για ποιο λόγο όμως, είμαστε σε θέση 
σήμερα να μιλάμε για ένα νέο Ιδιώνυμο; 

Σήμερα, η μαζικοποίηση των αντιεξουσιαστικών μπλοκ 
στις διαδηλώσεις, των κοινωνικών κέντρων στις πόλεις, 

των ανεξάρτητων σωματείων στους χώρους δουλειάς, των 
ανοιχτών συνελεύσεων στις γειτονιές, δείχνουν αναμφίβολα 
ότι η αμφισβήτηση της αυθεντίας του κράτους κερδίζει 
καθημερινά έδαφος στη συνείδηση μεγάλων κομματιών 
της κοινωνίας. Το δυνάμωμα αυτών των μορφών αγώνα, 
επειδή ακριβώς βρίσκονται έξω από τις θεσμισμένες μορφές 
αντιπολίτευσης ή ελεγχόμενου συνδικαλισμού, διαρρηγνύουν 
την «κοινωνική συνοχή», όπως ονομάζουν οι πολιτικάντηδες 
την κατάπνιξη ή την αφομοίωση (ανάλογα την περίπτωση) 
της ταξικής πάλης και των κοινωνικών αγώνων.

Αν λοιπόν το ιδιώνυμο του Βενιζέλου κατασκευάστηκε για να 
εγκαθιδρύσει το αστικοδημοκρατικό πολίτευμα, το σύγχρονο 
«ιδιώνυμο» κατασκευάζει μια νέα κοινωνική συναίνεση. 
Μέσω αυτής, το κράτος προσπαθεί να οικοδομήσει μια 
σχέση μακροχρόνιας ειρήνης ανάμεσα σε εργαζόμενους και 
αφεντικά, νοικοκυριά και τράπεζες, πολίτες και μπάτσους. 
Οποιοσδήποτε αντιτίθεται σε αυτή την προσπάθεια έχει να 
αντιμετωπίσει ένα εντεινόμενο καθεστώς καταστολής. Ένα 
φαινόμενο το οποίο παγιώνεται σταδιακά, και το οποίο θα μας 
απασχολήσει έντονα τα επόμενα χρόνια, αφορά τη στόχευση 
του κράτους να αφαιρέσει από τον πολίτη το δικαίωμα 
της επιλογής της δράσης του, είτε συνδικαλιστικής, είτε 
ευρύτερα πολιτικής. Και εκεί αναζητά τα πιθανά της αίτια 
η «αναπάντεχη» εισβολή στο Ρεσάλτο: στην απόρριψη, από 
μια ολοένα και μεγαλύτερη μερίδα κόσμου, ενός politically 
correct λόγου και δράσης, και στην επιλογή αντικαθεστωτικών 
και εξωθεσμικών μορφών πάλης. Εδώ εντάσσονται και μια 

σειρά από παρακρατικές επιθέσεις σε κοινωνικούς χώρους 
και καταλήψεις, επιθέσεις οι οποίες αυξήθηκαν ραγδαία τη 
χρονιά που πέρασε. 

Σήμερα λοιπόν δεν χρειάζεται να είσαι κομμουνιστής ή 
αναρχικός για να διωχθείς. Δεν χρειάζεται να θέτεις το 
ζήτημα της κατάληψης της εξουσίας. Αρκεί να αντιμάχεσαι 
τις στρατηγικές επιλογές της κυριαρχίας στο σήμερα. Δεν 
είναι οι αναρχικοί που ενοχλούν τον κ Χρυσοχοΐδη σε 
προσωπικό επίπεδο, αλλά το ενδεχόμενο να αποκτήσει 
ισχυρό κοινωνικό έρεισμα το αντιεξουσιαστικό κίνημα. Το 
δόγμα της μηδενικής ανοχής απέναντι στους αντεξουσιαστές 
υποδηλώνει το μίσος της εξουσίας απέναντι στη νεολαία που 
επιλέγει τους δικούς της δρόμους αντίστασης και το φόβο 
μήπως η κοινωνία ασπαστεί τελικά αρχές όπως αυτή της 
άμεσης δημοκρατίας και δράσης, που θα μετατρέψουν την 
απλή διαφωνία και διαμαρτυρία (που ήδη υπάρχουν σήμερα) 
σε μαζικά και επιθετικά κινήματα διεκδίκησης.

Οι χιλιάδες κόσμου που στήριξαν τα αντεξουσιαστικά μπλοκ 
το Δεκέμβρη δείχνουν το δρόμο προς μια ριζοσπαστικοποίηση 
του κινήματος, και τρομάζουν τόσο πολύ την εξουσία 
που ίσως σε λίγα χρόνια το νέο Ιδιώνυμο να αποκτήσει 
τα ίδια οντολογικά χαρακτηριστικά με το Ιδιώνυμο του 
Βενιζέλου. 

Κωστάκη Δήμητρα
Καταϊφτσής Δημήτρης

Μπορούμε να μιλάμε για «νέο ιδιώνυμο»;

Στόχος είναι το σύνολο της κοινωνίας, 
η ένταση και οι μέθοδοι ποικίλουν... 
Η κοινωνία του φόβου μπορεί να 

υπάρχει μόνο όταν ο φόβος είναι καθολικός 
στην κοινωνία, τα αίτια του φόβου μπορούν 
να ποικίλουν αλλά η εξουσία (δημιουργός) 
θα αναγνωριστεί αργά ή γρήγορα ως ο 
μόνος εν δυνάμει λυτρωτής.

Αφενός λοιπόν για την εξουσία ζητούμενο 
είναι η τρομοκράτηση της κοινωνίας στο 
σύνολό της, όλοι, συντηρητικοί και μη. 
Το άτομο βομβαρδίζεται συνεχώς από 
κινδύνους: γρίπη των χοίρων και των 
πουλερικών, καρκινογόνα στρώματα, 
ασφάλεια της ιδιοκτησίας του, εγκέλαδο 
κ.ο.κ. και μέσα στην ιδιώτευσή του νοιώθει 
ακόμα αβοήθητο και μόνο. 

Η συμμετοχή στο δημόσιο χώρο (ακόμα 
και η συνάθροιση) αφήνεται να εννοηθεί 

επικίνδυνη. Το άτομο πρέπει καταρχήν 
κρατηθεί μακριά από το δημόσιο χώρο 
(σωματικά και πνευματικά). Αλλά αυτό δεν 
μπορεί να είναι απόλυτα εφικτό, οπότε το 
άτομο πρέπει να νιώθει συνεχώς την ανάγκη 
κάποιος άλλος να πιστοποιεί την ασφάλειά 
του σε όλα τα επίπεδα. Από το να βγει μια 
βόλτα μέχρι να αγοράσει στρώμα. Από 
το να πάρει το μετρό μέχρι να βγει στον 
δρόμο. Η εξουσία μονοπωλεί –αφού πρώτα 
σπείρει τον τρόμο– την πιστοποίηση σε μια 
“ασφαλή” πράξη θέτοντας η ίδια τους όρους, 
τους τρόπους και τις προϋποθέσεις.
Ο φόβος μπορεί και βάζει την εξουσία 
από το παράθυρο σε όλες τις σχέσεις σαν 
εγγυητή της ομαλότητας.

Με την παραπάνω λογική ξεκινάνε 
και οι όροι της νέας καταστολής των 
κινημάτων. Στόχος δεν είναι απλά ένα 
ισχυρό νομικό οπλοστάσιο έτοιμο να 

πατάξει και να εκδικηθεί, αλλά ένας 
ιδεολογικός μηχανισμός τρομοκράτησης, 
ένας μηχανισμός που συνδέει τη συμμετοχή 
με τον φόβο.

Το νέο ιδιώνυμο, από την μία, έχει σκοπό 
να είναι η εξουσία αυτή που ορίζει το 
ποιος είναι ή δεν είναι αντιεξουσιαστής, 
το ποιος είναι αποδεκτός και ποιος όχι. Τα 
στέκια, είναι κοινωνικοί χώροι αν η εξουσία 
το πει. Τα μη “πιστοποιημένα” στέκια 
ή κοινωνικοί χώροι αποτελούν κίνδυνο. 
Από την άλλη, λειτουργεί στοχεύοντας 
στον φόβο προς όλες τις κατευθύνσεις. 
Οι 1.500 προσαγωγές –πριν καν τελεστεί 
οποιοδήποτε αδίκημα, ακόμα και για 
πρόσχημα– δείχνουν καθαρά πως ο στόχος 
δεν ήταν οι 1.500 αλλά το μήνυμα να πάει 
παντού. Και το μήνυμα είναι σαφές: όποιος 
έρχεται σε επαφή με τα κινήματα έχει 
“τρεχάματα”, μπορεί να “μπλέξει”, είναι εν 

δυνάμει θύμα. Ενώ το άσυλο ως “ορμητήριο 
για τις καταστροφές” εντός και εκτός του 
έρχεται να τρομοκρατήσει αυτή την φορά 
τη “συντηρητική” πλευρά της κοινωνίας 
περιμένοντας να πιέσει την εξουσία για την 
διαμεσολάβησή της στο θέμα...

Η ίδια η παντοδυναμία της εξουσίας 
γεννιέται και γεννάει το φόβο. Όσο η 
κοινωνία τρομοκρατείται από την εξουσία, 
τόσο πιο πολύ νιώθει την ανάγκη της 
ύπαρξης της εξουσίας, και όσο ποιο πολύ 
απλώνεται η εξουσία στην κοινωνία, τόσο 
ποιο πολύ θα τρομοκρατεί την κοινωνία. 
Ο φαύλος κύκλος μπορεί να σπάσει. Το 
συλλογικό άτομο, οι δημόσιοι χώροι, τα 
κινήματα είναι τα όπλα μας ενάντια στον 
τρόμο.

Bαγγέλης Νάνος

Κοινωνία του Φόβου
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Ο τίτλος του φάκελου είναι και 
σωστός και λάθος, και οι δύο 
χαρακτηρισμοί αφορούν τον 
τρόπο με τον οποίο κάποιος 

αντιλαμβάνεται την λέξη ιδιώνυμο δίπλα 
στην λέξη αντιεξουσία. Διότι αν με αυτόν 
τον τρόπο τοποθετούμε την καταστολή 
σε μια ιδεολογική αντιπαράθεση είναι 
σαφώς μια εσφαλμένη εκτίμηση , αν όμως 
θεωρούμε ότι η καταστολή επενδύει στον 
περιορισμό των χαρακτηριστικών εκείνων 
που έδωσαν και τον τόνο του Δεκέμβρη , 
τα οποία ήταν σαφώς αντιεξουσιαστικά 
τότε ο τίτλος βοηθάει σε μια συνολικότερη 
κατανόηση μιας ευρύτατης στρατηγικής. 
Ας κάνουμε ένα ταξίδι στην μακρινή Κο-
πεγχάγη και ας δούμε την στρατηγική των 
μαζικών προσαγωγών της Δανέζικης αστυ-
νομίας στην σύνοδο κορυφής για το κλίμα. 
Αφού φυσικά ξεπεράσουμε την ανάλυση 
ότι η Δανία θέλει να γίνει η Ελλάδα του 
βορρά , θα πρέπει να σταθούμε στο ότι η 
κατασταλτική συγγένεια είναι μέρος μιας 
ευρύτερης στρατηγικής που έχουμε εδώ και 
καιρό επισημάνει. Δεν είναι οι συλλήψεις 
που καθιστούν ορατή την στρατηγική αλλά 
η ψήφιση του κοινοβουλίου της Δανίας 
διαταγμάτων εκτάκτου ανάγκης για την 
καταστολή των όποιων διαμαρτυριών. Η 
επιβολή της κατάστασης εξαίρεσης ως 
νόμιμου πεδίου άσκησης πολιτικής επανέρ-
χεται. Η μάχη θα δοθεί στο ευρύ πεδίο της 
κοινωνίας και δεν μπορεί να εγκλωβιστεί 
ιδεολογικά.

  ¨ Ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό¨, και 
κάθε προσπάθεια δημιουργίας ενός χώρου 
εκτός εξουσίας θα αντιμετωπίζεται ποινι-
κά. Το κυρίαρχο μοντέλο του θεάματος 
προσπαθεί να οριοθετήσει τους όρους της 
σύγκρουσης και να συνθέσει ένα κοινωνικό 
ρεύμα συντηρητικών επιλογών. Ο φόβος 

της επιβίωσης και μια νέα μορφή στρατι-
κοποίησης και ελέγχου των κοινωνιών είναι 
η νέα ‘σταθεροποιητική ‘εικόνα . Σήμερα 
σε δυο πεδία αναδιατάσσεται η ισχύς της 
κυριαρχίας. Το ένα είναι η προσπάθεια 
ελέγχου της πολυπλοκότητας της ζωής 
,που διεξάγεται κυρίως στην αρένα των 
μητροπόλεων και το άλλο είναι ο διαρκής 
επανακαθορισμός του δικαίου που νοη-
ματοδοτείται από την απάλειψη του όρου 
σύγκρουση από τις κοινωνικές διεργασίες 
Είναι φανερό ότι το τέλος των καπιταλιστι-
κών υποσχέσεων , παίρνει πλέον διαστάσεις 
διάλυσης του κοινωνικού ιστού και της ίδιας 
της πολιτικής δομής του συστήματος. Η 
προσπάθεια όλο αυτό να ελεγχθεί θυμίζει 
έντονα τις προσπάθειες που κατέβαλε η 
κυριαρχία στον μεσοπόλεμο να καθορίσει 
την πολιτική έκφραση της νεωτερικότητας. 
Μια προσπάθεια που στοίχισε εκατομμύρια 
νεκρούς και την πολιτική επικράτηση των 
φασιστικών ιδεών για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Το ίδιο πράττουν και σήμερα 
όταν μπροστά στην κοινωνική διάλυση που 
επιφέρει ο καπιταλισμός δημιουργούνται 
οι όροι μιας ολοκληρωτικής επιβολής. 

Μιας επιβολής που συνθέτει το παζλ των 
προσπαθειών να διατηρηθεί το μοντέλο της 
ανάπτυξης ως έχει, με ότι αυτό συνεπάγεται 
στο κοινωνικό πεδίο.

 Θα μπορούσαμε στον τίτλο να προσθέ-
σουμε και το ¨χωρίς την μεσολάβηση των 
ειδικών συνθηκών εμφυλίου πολέμου¨. 
Αυτό γίνεται φανερό από το Λος Άντζε-
λες , από τα παρισινά προάστια και από 
τον δικό μας Δεκέμβρη του 2008. Φέτος 
δεν κατεστάλη καμιά εξέγερση αλλά η 
προσπάθεια αναπαράστασης της. Πρέπει 
επίσης να σταθούμε σε δύο σημαντικά 
στοιχεία . Το πρώτο είναι ότι η καταστολή 
είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της 
εξουσίας και το δεύτερο ότι η βεβαιότητα 
ότι η ιστορία είναι με το μέρος μας έχει 
πεθάνει , έχει ενταφιαστεί οριστικά από 
την βόμβα της Χιροσίμα. Ο Δεκέμβρης 
ήταν μια κραυγή μια κοινωνική κραυγή 
άρνησης. Άρνηση περιχαράκωσης εκτός 
των ορίων του κοινωνικά αποδεκτού , αλλά 
που οριοθέτησε εκ νέου την ελευθερία ως 
δυνατότητα. Αυτό παραμένει σαφώς ενεργό. 
Οι  εξεγέρσεις διαλύουν κάθε στερεότυπο 

, η έκρηξη τους δεν μπορεί να οριοθετηθεί 
σε ιδεολογικούς εφησυχασμούς , δεν ανήκει 
σε κανέναν . Αλλά κάποια χαρακτηριστικά 
της καθορίζουν τις πολιτικές της ρήξης . Οι 
ανοιχτές διεργασίες των συνελεύσεων , η 
ελευθερία ως δυνατότητα , η μάχη για τον 
δημόσιο χώρο σε πλήρη αντίθεση τόσο με 
τον κρατικό όσο και με τον ιδιωτικό , η μη 
κατάληψη της εξουσίας, και η οργή του κοι-
νωνικού υποκειμένου είναι που συνέθεσαν 
μια αντιεξουσιαστική κραυγή.

Η καταστολή προσπαθεί λοιπόν να οριοθε-
τήσει την δυνατότητα των συγκρούσεων. Η 
κυριαρχία θεωρεί ότι σήμερα έχει τις δομές 
για ένα  ήπιο απολυταρχισμό .Με μια κρίση 
που διαλύει κάθε πίστη στα ιδεολογήματα 
της προόδου και της αποτελεσματικότητας 
, μια κρίση που διαλύει ακόμα και την 
ικανότητα του συστήματος να εγγυηθεί 
την επιβίωση , το μόνο που μένει είναι ο 
φόβος. Μόνη δυνατότητα αντίστασης είναι 
τα κινήματα τύπου Δεκέμβρη που αμφισβη-
τούν το σύνολο των εξουσιαστικών δομών 
και  διεκδικούν  τον δημόσιο χώρο . Δεν 
είναι μονόδρομος η σήψη , υπάρχει και η    
σύγκρουση, η άρνηση. Δημιουργούνται οι 
όροι ευρύτατων διεργασιών που ξεκινούν 
από μια αλληλεγγύη κατά μήκος όλων 
των αξόνων καταπίεσης , και φτάνει 
μέχρι τις πρώτες απόπειρες δημιουργίας 
πολλαπλών σημείων που η εξουσία δεν 
μπορεί πλέον να εκφράζεται  ως αυθεντία. 
Το μήνυμα της εξέγερσης δεν μπορεί να 
εγκλωβιστεί σε ένα ιδιότυπο  μηδενισμό 
, η μάχη για την κινηματική δημιουργία 
νέων αξιών είναι μια μάχη ελπίδας , αυτο-
οργάνωσης και κοινωνικής απεύθυνσης,  
καμία αντιπροσώπευση οποιασδήποτε 
μορφής δεν είναι πλέον εφικτή.  

Φιλήμονας Πατσάκης

ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΔΕΝ 
ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ
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Ο μηδενισμός ως έννοια κάνει πάλι την εμφάνισή 
του. Η έκφραση της απελπισίας, μιας απελ-
πισίας οριστικής, της οργής, του τέλους των 
καπιταλιστικών υποσχέσεων θα πάρει πολλές 

μορφές. Όμως, καθώς κάθε νομιμοποιητική αρχή καταρρέει 
και οι όποιες αξίες είναι απλώς ιδεολογικά εργαλεία ελέγχου, οι 
εκφράσεις της απόλυτης άρνησης θα πάρουν και το χαρακτήρα 
ενός σύγχρονου μηδενισμού. Μια εξουσία που δομεί μια ήπια 
απολυταρχία, που προσπαθεί να ελέγξει το σύνολο των ανθρώ-
πινων δραστηριοτήτων, την ίδια τη βούληση, να οριοθετήσει 
μια διευρυμένη σιωπή, προσπαθεί να καταργήσει την αντίσταση 
αλλά δεν διαθέτει την ενοποιητική βάση για να το πράξει. Ο 
Δεκέμβρης έδειξε τα αδιέξοδά τους αλλά και τις δυνατότητες 
της ρήξης. Στέκει ως δυνατότητα ελευθερίας, πάντα ενεργός. 
Όμως σε τέτοιες συνθήκες παράγεται μια πρωτόλεια μηδενιστική 
σκέψη. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί, διότι η απάντηση στο βασικό 
του ερώτημα, που είναι: «Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος όντας 
θνητός να αποδέχεται σκοπούς και αξίες;» είναι πολύ σύνθετη 
και πρέπει να απασχολήσει και τα κινήματα.

Αν θέλουμε να προβούμε σε μια ανάλυση του μηδενισμού της 
εποχής μας, καλό θα ήταν να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις 
απαρχές του και να απαντήσουμε σε ένα κρίσιμο ερώτημα: 
Πώς μπόρεσε να αντέξει μια έννοια τόσους αιώνες και σε τόσες 
επιθέσεις; Η διαδεδομένη άποψη τοποθετεί την αρχή του μηδε-
νισμού στην αναγγελία του Νίτσε περί του θανάτου του Θεού. Ο 
θάνατος αυτός συμβαίνει την εποχή που η ανθρωπότητα, μέσα 
από αιματηρές συγκρούσεις και εξεγέρσεις, αναλαμβάνει τα 
ηνία ενός ολόκληρου κόσμου, όπου κάθε έννοια ηθικής οφείλει 
να ξαναγραφεί. Ο Νίτσε υποστήριζε ότι ο Θεός πέθανε γιατί ο 
άνθρωπος έγινε πολύ αδύναμος για να τον υποστηρίξει, για να 
δημιουργήσει μια συγκροτούσα αλήθεια. Ο Καμύ πολύ σωστά 
θα ρωτήσει: υπάρχει αμαρτία σε έναν κόσμο χωρίς Θεό ή όλα 
επιτρέπονται; Θα δείξουμε ότι καμία επίθεση που εξαπολύθηκε 
ενάντια στον μηδενισμό δεν βρήκε τον στόχο της. Αντίθετα, κάθε 
τέτοια επίθεση συγκροτούσε έναν ευρύτερο προβληματισμό που 
οδήγησε το μηδενιστικό παράδειγμα σε μια πλεονεκτική θέση. 

Η αρχή όμως του μηδενισμού είναι αλλού. Ο Ακινάτης θεωρούσε 
ότι ενώ ο Θεός ήταν παντοδύναμος ήταν και ορθολογικός, επο-
μένως οι άνθρωποι θα κατανοούσαν τον Θεό όχι μόνο μέσω της 
μελέτης των γραφών, αλλά και μέσα από την έρευνα της φύσης. 
Η πιθανότητα ο Θεός να μην είναι δεσμευμένος από τίποτα 
και να είναι τελείως ελεύθερος ήταν για την άρχουσα τάξη μια 
τρομακτική πιθανότητα, η οποία έφερνε τον άνθρωπο αντιμέ-
τωπο με μια τεράστια απροσδιοριστία. Ο William του Ockam 
(1280) δεν φοβήθηκε. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον κόσμο για 
τον άνθρωπο αλλά από καπρίτσιο, θα πει. Άρα δεν δεσμεύεται 
από καμιά ανθρώπινη πράξη. Οι πράξεις δεν προκαθορίζουν 
τη σωτηρία! Η απόλυτη παντοδυναμία του Θεού συντρίβει την 
ηθική και δίνει στον άνθρωπο την ελευθερία της βούλησης. Εάν 
έτσι έχουν τα πράγματα, ο Λόγος ή οποιοσδήποτε άλλος νόμος 
δεν μπορούν να αποκτήσουν καθολική ισχύ. 

Η γνώση δεν είναι έκφραση της ουσίας των πραγμάτων, αλλά 
έκφραση ενδεχόμενων σχέσεων ή ομοιοτήτων. Έτσι ο νομινα-

λισμός φτάνει σε ένα εκρηκτικό συμπέρασμα, την ανωτερότητα 
της βούλησης, εν προκειμένω του Θεού. Ο Καρτέσιος θέλοντας 
να επιβάλει την απόλυτη επιστήμη όφειλε να αναμετρηθεί με 
αυτόν τον σκοτεινό Θεό. Το όφειλε γιατί η ύπαρξη μιας τέτοιας 
βούλησης διέλυε τη βεβαιότητα της γνώσης. Αν όλα είναι κα-
πρίτσιο μιας παντοδυναμίας γιατί να υπάρχουν αξιώματα; Το 
μέγεθος της αμφιβολίας που προξενεί το ενδεχόμενο της Θεϊκής 
εξαπάτησης είναι τεράστιο. Ο άνθρωπος δύναται να αποφύγει 
την πλάνη με το να μην πιστεύει τίποτα, μέσω μιας ανοιχτής 
μεταφυσικής εξέγερσης ο άνθρωπος αποβάλλει την πλάνη. Δεν 
αποκτά όμως βεβαιότητα. Για να αποκτήσει βεβαιότητα χρειά-
ζεται ένα αρχιμήδειο σημείο. Αυτό είναι το «νοώ άρα υπάρχω». 
Όμως απέναντι στον παντοδύναμο Θεό ο Καρτέσιος πρόταξε τη 
βούληση. Ενώ η αρχική έννοια της κατανόησης, της σκέψης ως 
ενόρασης προσέγγιζε αυτό που γνωρίζουμε ως ορθολογικό, η 
καθυπόταξη της κατανόησης στη βούληση έχει βαθιά νομιναλι-
στικά θεμέλια. Η βούληση συνεπάγεται επιλογή, κατάφαση και 
άρνηση, αγάπη και μίσος, κτλ. Ο Καρτέσιος άργησε να βρει το 
αντίθετο της αμφιβολίας, κατέληξε στη βεβαιότητα, όμως έτσι την 
κατέστησε ένα μέρος της βούλησης. Η αμφιβολία πλέον δεν είναι 
κρίση αλλά επιλογή. Η βούληση αποδεικνύει την ανωτερότητά 
της ως προς τις υπόλοιπες γνωσιακές ικανότητες και επιβάλλει 
την ανεξαρτησία της τόσο από τον Θεό όσο, όμως, και από το 
δημιούργημά του. Η ανθρώπινη βούληση, λοιπόν, γίνεται άπειρη, 
αδιάφορη και τελείως ελεύθερη, δεν υποτάσσεται εντέλει στον 
Λόγο, αυτενεργεί. 

«Κλάψτε, θρηνήστε, ουρλιάχτε μέχρι να διαλυθούν οι σκιές, γιατί 
Εκείνος δεν υπάρχει. Απέραντο αποσβολωμένο τίποτα! Παράλογη 
συγκυρία. Γνωρίζετε τον εαυτό σας; Πότε θα συντρίψετε τον 
εαυτό σας και εμένα;» Απόσπασμα από μια κραυγή αγωνίας 
του Jean Paul στις αρχές του 19ου αιώνα. Δείχνει να έχει κατα-
νοήσει το εύρος του προτάγματος του μηδενισμού. Όμως και 
εδώ η επίθεση είναι ανεπαρκής. «Ή ο Θεός υπάρχει και υπάρχει 
έξω από εμένα όντας ζωντανή ουσία, ή εγώ είμαι Θεός, τρίτη 
λύση δεν υπάρχει». Αυτό είναι καθοριστικό για να δούμε την 
ουσία του μηδενισμού. Ο Χομπς και ο Χιουμ θεωρούσαν ότι ο 
Καρτέσιος έχτισε το σύστημά του σε σαθρό θεμέλιο, το εγώ. Το 
εγώ, όμως, είναι ένας απλός συνδυασμός της ύλης. Δεν υπάρχει 
ελευθερία της βούλησης, όλα καθορίζονται από τους νόμους της 
φύσης. Όμως χωρίς τη βεβαιότητα ενός αναστοχαστικού εγώ, η 
αποδεικτική επιστήμη καταρρέει. Ό,τι εμφανίζεται ως αιτιακή 
σχέση δεν είναι παρά μια κανονικότητα της εμπειρίας. Η επί-
θεση στον ορθολογισμό είναι καίρια. Ο Καντ είδε γρήγορα τις 
δυσκολίες του Λόγου. Δεν πίστευε αυτό που είπε ο Χιουμ, ότι η 
βέβαιη γνώση είναι αδύνατη. Απλώς καταδείκνυε την αδυναμία 
του ορθολογισμού να περιορίσει τον Λόγο εντός των ικανοτήτων 
του. Ο Καντ υποστήριξε ότι συλλαμβάνουμε τα πράγματα ως 
φαινόμενα Ο Καντ χρειαζόταν ένα σύστημα αναλυτικών αλη-
θειών (a priori). Εδώ όμως αρχίζουν τα προβλήματα, μολονότι 
ο Καρτέσιος θεωρούσε την ανθρώπινη ουσία ως ελευθερία, δεν 
ισχυριζόταν ότι η ελευθερία ήταν σκοπός αυτής της ουσίας ή το 
βασικό κριτήριο της ηθικής. Ο Ρουσσώ ριζοσπαστικοποίησε την 
έννοια και ο Καντ επηρεάστηκε. 

Ο Καντ είχε στο μυαλό του μια ελευθερία μέσω θεσμών, η ελεύ-
θερη βούληση περιορίζεται από τη φυσική αιτιότητα. Η υπέρβαση 
της φύσης μέσω του ηθικού νόμου γίνεται ο μόνος νόμιμος σκοπός 
του ανθρώπου. Ο Καντ όμως δεν μπόρεσε να προσδιορίσει το 
πράγμα καθεαυτό, ποια είναι η γνήσια πραγματικότητα, και χωρίς 
αυτό η θεωρία του γέμισε ανεξερεύνητα σκοτάδια. 

Ο Φίχτε είναι ο καταλύτης. Ο κόσμος μπορεί να παραχθεί από 
την ελευθερία. Ο Φίχτε λύνει το πρόβλημα του Καντ λέγοντας 
ότι το πράγμα καθεαυτό δεν υπάρχει. Η φύση και η ελευθερία 
πηγάζουν από τη βάση του αυτόνομου εγώ. Το εγώ δεσμεύεται 
μόνο από τις σχέσεις που εγκαθιδρύει το ίδιο. Το εγώ γίνεται 
πλήρως αρθρωμένη ιδέα. Το άτομο, το εμπειρικό εγώ και ο 
αντικειμενικός κόσμος αποτελούν εκφράσεις της ελεύθερης δρα-
στηριότητας του άπειρου εγώ. Με όχημα τη φαντασία που μπορεί 
να ενοποιήσει το πεπερασμένο με το άπειρο, ο κόσμος κινείται. 
Όμως το πρόβλημα του “άπειρου εγώ” που δεν δικαιώνεται μένει 
άλυτο. Τότε ο Φίχτε κάνει το αποφασιστικό βήμα. Αφού το ουκ 
εγώ (ετερότητα) και το εγώ είναι σε διαρκή μάχη και αφού δεν 
μπόρεσε να τα συμφιλιώσει φώναξε: «ας μην υπάρχει το ουκ 
εγώ καθόλου!». Ο άνθρωπος μπορεί να είναι ελεύθερος και να 
κερδίσει τη δική του άπειρη ουσία μόνο μέσω της εξάλειψης κάθε 
ετερότητας! Ο αντικειμενικός κόσμος εκμηδενίζεται, διαλύεται. 
Ο άνθρωπος σε ένα τέτοιο σύμπαν οφείλει να είναι Θεός! Εδώ 
αρχίζει το πολιτικό πρόγραμμα του μηδενισμού. 

Φιλήμονας Πατσάκης

1ο μέρος

Ο μηδενισμός του 21ου αιώνα
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Στις 11.12.2009 εκδόθηκε εντολή δικα-

στηρίου η οποία απαγορεύει στα μέλη 

της FAU-Βερολίνου να αποκαλούνται 

“συνδικάτο” ή “συνδικάτο βάσης”. 

Αν δεν τηρούν την απόφαση αυτή 

θα πληρώνουν ένα πρόστιμο των 250.000 ευρώ ή θα 

υποχρεώνονται σε εξάμηνη φυλάκιση. Η απόφαση του 

δικαστηρίου εναντιώνεται σε βασικά άρθρα του γερμανικού 

συντάγματος και σημαίνει μια de facto απαγόρευση αυτής 

της μικρής μαχητικής εργατικής οργάνωσης.

Ο Φορέας της δικαστικής απόφασης ήταν η διοίκηση του 

κινηματογράφου Babylon-Mitte, που με αυτό τον τρόπο 

προσπάθησε εμφανώς να καταστείλει την αυτοοργανωμένη 

δράση των απασχολούμενών της. Ένα μεγάλο κομμάτι 

του εργατικού δυναμικού του Babylon-Mitte είναι οργα-

νωμένο στην FAU και υποστηρίζεται στους εργατικούς 

αγώνες του –για καλύτερο μισθό και καλύτερες συνθήκες 

εργασίας– εδώ και μήνες πετυχημένα από αυτήν.

Πολύ ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι διοίκηση του 

κινηματογράφου, οι κύριοι Grossman και Hackel είναι μέλη 

του κόμματος “Die Linke” (η Αριστερά) που βρίσκεται μαζί 

με τον ΣΥΝ στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα στο ευρω-

κοινοβούλιο και προπαγανδίζει και εκεί και στη Γερμανία 

ένα βασικό μισθό όχι κάτω των 10 ευρώ την ώρα. Στον 

κινηματογράφο τους πληρώνουν μισθούς των 5,50 μέχρι 

7,50 ευρώ, διώχνουν εργαζόμενους που αντιστέκονται και 

εμποδίζουν τη συνδικαλιστική δράση των υπόλοιπων. Με 

νομικό κόλπο, δηλαδή με την ίδρυση δεύτερης εταιρίας, 

κατάφεραν να διαιρέσουν τους απασχολούμενούς τους. 

Έτσι, παρόλο που όλοι δουλεύουν στον κινηματογράφο, 

οι μεν θεωρούνται απασχολούμενοι του Babylon-Mitte 

ενώ οι δε εργάζονται σε άλλη εταιρία και πληρώνονται 

αλλιώς. Όλο αυτό με δημοτική χρηματοδότηση επειδή εδώ 

και χρόνια η κυβέρνηση του Βερολίνου αποτελείται από 

τους σοσιαλδημοκράτες και το κόμμα “Die Linke”.

Ακόμα και με την πλειοψηφία των εργατών και εργατρι-

ών στους κόλπους της FAU, το δικαστήριο αναγνώριζε 

μονάχα την “ver.di”, επίσημο συνδικάτο στα πλαίσια του 

DGB, που κυριαρχείται από τους σοσιαλδημοκράτες και 

αγωνίζεται για τις καρέκλες των στελεχών τους.

Το ότι το δικαστήριο συνυφαίνει μια τέτοια επίθεση στη 

συνδικαλιστική ελευθερία, χωρίς καν να υπάρχει αντίλο-

γος, είναι μεγάλο σκάνδαλο. Αν επιβεβαιωθεί η απόφαση 

στο εφετείο θα είναι η πρώτη φορά μετά το 1933 που θα 

υπάρχει απαγόρευση συνδικάτου στη Γερμανία. Δηλαδή 

δημιουργεί όχι μόνο μια άνευ προηγουμένου υπόθεση, 

που θα μπορούσε να σακατέψει κάθε μορφή ελεύθερου 

συνδικαλιστικού οργανισμού, αλλά είναι και μια επίθεση 

στο βασικό δικαίωμα της ελεύθερης σύμπραξης.

Πριν το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέλη της τότε FAUD 

συμμετείχαν ενεργά στις εργατικές εξεγέρσεις σε όλη τη 

Γερμανία. Μέλη της FAUD που δεν κατάφεραν να δρα-

πετεύσουν έγκαιρα στο εξωτερικό (πολλοί αγωνίστηκαν 

στους κόλπους της CNT στην ισπανική επανάσταση) 

σκοτώθηκαν μετά από τους φασίστες. Αργότερα, στον 

(αν)υπαρκτό σοσιαλισμό, στην Γερμανική Λαϊκή Δημο-

κρατία όσα μέλη της προσπάθησαν να ανασυντάξουν το 

συνδικάτο φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν.

Πορεία διαμαρτυρίας έγινε στο Βερολίνο το Σάββατο 

19.12.2009, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν 

στις 19.12. στη Μαδρίτη μπροστά στο Ινστιτούτο Goethe 

και το γερμανικό προξενείο. 

Ralf Dreis, Kostas Ioanidis – FAU 
Frankfurt

|  Ä É Å È Í Ç  |
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Η Τεχνολογία και η Σημασία της

Η νέα σελίδα της Βαβυλωνίας «Τεχνολογία» δεν θα μπορούσε 
παρά να εγκαινιαστεί με ένα εισαγωγικό άρθρο σχετικά με 

τη σημασία της τεχνολογίας για τον κοινωνικό ανταγωνισμό, 
τα κοινωνικά κινήματα και την απελευθερωτική προοπτική. Η 
ιδιαίτερη αυτή σημασία καθίσταται πιο προφανής σήμερα, που η 
αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνίας και τεχνολογίας βρίσκεται στην 
καρδιά εκρηκτικών κοινωνικών αλλαγών τόσο σε τοπικό όσο και 
παγκόσμιο επίπεδο. 

Η σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία και τις κοινωνίες είναι μία 
σχέση αλληλεπίδρασης. Από τη μία οι κοινωνίες εξελίσσουν 

τεχνολογίες ως μέσα για την επίτευξη σκοπών και από την άλλη η 
χρήση των τεχνολογιών από τους ανθρώπους συντελεί σε κοινω-
νικές αλλαγές. Εξαιτίας όμως του ότι οι σημερινές κοινωνίες είναι 
ιεραρχικές και διαστρωματωμένες, τόσο η επιλογή των σκοπών, 
που υπηρετεί η τεχνολογία, όσο και οι κοινωνικές αλλαγές που 
συντελούνται, καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα εκάστοτε 
κυριαρχικά σε αυτές συμφέροντα. Συνεπώς, η τεχνολογία ως μέσο 
επίτευξης σκοπών και ως μοχλός κοινωνικής αλλαγής αποτελεί 
αναγκαστικά ένα κρίσιμο πεδίο πάλης για τα κοινωνικά κινήματα 
στο δρόμο προς την κοινωνική απελευθέρωση.

Τεχνολογία & Κοινωνική Αλλαγή

Η τεχνολογία δεν είναι από μόνη της ούτε μόνο αρνητική ούτε 
μόνο θετική ούτε ουδέτερη αλλά ούτε αποτελεί και από μόνη 

της παράγοντα κοινωνικής αλλαγής. Έχει όμως συγκεκριμένες κάθε 
φορά ιδιότητες, προεκτάσεις και προοπτικές. Η διαμόρφωση και 
η χρήση/εκμετάλλευσή της εναπόκειται λοιπόν στον ανθρώπινο 
παράγοντα και κρίνεται ανάλογα με την εκάστοτε κατανομή δυνά-
μεων στον κοινωνικό ανταγωνισμό. Έτσι, οι σύγχρονες τεχνολογίες 
μπορούν να δημιουργούν τις προϋποθέσεις τόσο για νέες μεθόδους 
και τακτικές κυριαρχίας πάνω στις κοινωνίες όσο και, την ίδια ώρα, 
για νέες δυνατότητες και προοπτικές για τη συνεργασία και την 
αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, τη δημοκρατική συμμετοχή 
και την κοινωνική απελευθέρωση. 

Η δημιουργία και πραγμάτωση των απελευθερωτικών προοπτικών 
των σύγχρονων τεχνολογιών δεν εναπόκειται σε μία αναπό-

δραστη αλληλουχία ιστορικών γεγονότων αλλά στην ανθρώπινη 
συλλογική δράση. Τα κινήματα, που αγωνίζονται για την κοινωνική 
απελευθέρωση, οφείλουν να αναγνωρίζουν τη διαμόρφωση και εφαρ-
μογή των τεχνολογιών αυτών ως ένα κρίσιμο πεδίο πάλης. Ο στόχος 
της συλλογικής τους δράσης θα πρέπει να είναι διττός, δηλαδή να 
κατευθύνεται τόσο προς την πραγμάτωση τέτοιων απελευθερωτικών 
προοπτικών όσο και προς την καταπολέμηση τεχνολογικών επιλογών, 
που ενισχύουν την κυριαρχία μέσα στις κοινωνίες.

Πληροφορική & Επικοινωνίες

Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
συνοψίζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις αντιφάσεις που ανα-

φέρονται παραπάνω. Ενώ αναπτύχθηκαν αρχικά για στρατιωτικούς 
σκοπούς, εγγενή τους χαρακτηριστικά είχαν απρόβλεπτα για τους 
σχεδιαστές τους αποτελέσματα, όταν υιοθετήθηκαν στην οικονομία 
και στην επιστημονική έρευνα. Σήμερα, βρίσκονται στην καρδιά των 
υπό εξέλιξη κοινωνικών αλλαγών. Αποτελούν αίτιο και ταυτόχρονα 
αποτέλεσμα της παγκοσμιοποιημένης καπιταλιστικής οικονομίας 
και της μετάβασης σε μία μεταβιομηχανική κοινωνία και, ταυτό-
χρονα, μέσο για μία άνευ προηγουμένου έκρηξη επικοινωνίας και 
δημιουργικότητας ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι ίδιες τεχνολογίες 
από τη μία χρησιμοποιούνται από την κυριαρχία για την ενίσχυση 
της επιτήρησης πάνω στις κοινωνίες και την ενίσχυση των οργα-
νωτικών της υποδομών αλλά από την άλλη δίνουν ώθηση σε ένα 
μετασχηματισμό της δημόσιας σφαίρας προς την κατεύθυνση της 

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι η μη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο για την πλειοψηφία των ανθρώπων, κυρίως 
του αναπτυσσόμενου Νότου, οφειλόταν στις αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες. Από εδώ και πέρα μαθαίνουμε ότι 
η στέρηση της δυνατότητας αυτής σχεδιάζεται, ώστε να χρησιμοποιείται και ως κρατική ποινή για την καταστολή 

των ανυπάκουων του διαδικτύου.

Η αρχή γίνεται με τους «πειρατές». Με πρωτοβουλία του Σαρκοζί, η Γαλλία γίνεται πλέον η πρώτη χώρα που έχει ήδη 
θεσπίσει νομοθεσία για την καταστολή των μέσω διαδικτύου παραβατών της πνευματικής ιδιοκτησίας με την αποστέρηση της 
διαδικτυακής τους πρόσβασης. Η καταστολή θα επιτυγχάνεται με έναν μηχανισμό τριών κλιμακωτών σταδίων ιδιωτικής απειλής 
προς κάθε ανυπάκουο χρήστη (πρώτα mail, μετά ταχυδρομική επιστολή, τελικώς διακοπή πρόσβασης), θα υλοποιείται μέσω 
των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και θα εποπτεύεται από μία «ανεξάρτητη» διοικητική αρχή. Οι αποκλεισμένοι χρήστες θα 
εγγράφονται σε μαύρη λίστα από δύο μήνες ως ένα έτος, ώστε να μην έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν σύνδεση σε κανέναν 
άλλον πάροχο στη χώρα. Για την ανίχνευση δε των παραβατών θα διεξάγεται μία γενικευμένη επιτήρηση της διαδικτυακής 
δραστηριότητας των ανθρώπων από υπεργολάβους των εταιρειών διασκέδασης και κρατικούς αξιωματούχους. 

Η μέθοδος των τριών σταδίων είναι το πιο σύγχρονο όπλο που προσφέρουν απλόχερα οι κρατικοί μηχανισμοί στην παγκόσμια 
βιομηχανία εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στη γνώση για την αστυνόμευση και πλήρη εμπορευματοποίηση του 
ατίθασου διαδικτύου. Μετά τη Γαλλία, σε ανακοινώσεις για παρόμοιες νομοθεσίες έχουν προβεί τα κράτη του Ηνωμένου 
Βασιλείου, της Σουηδίας, της Νέας Ζηλανδίας και των ΗΠΑ. Στην Ελλάδα υπήρξε πρόσφατη συνάντηση του λόμπι οικονομικής 
εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας με τον υπουργό πολιτισμού Γερουλάνο, όπου ο ίδιος προανήγγειλε νέα νομοθετικά 
μέτρα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.

Δεν αναμέναμε από όσους φέρουν την κουλτούρα της κυριαρχίας να αντιληφθούν τις επιπτώσεις που έχει ο αποκλεισμός 
ανθρώπων από την κοινωνία της πληροφορίας στη σύγχρονη εποχή ή τις προοπτικές που ανοίγει η πραγματικότητα της 
ελεύθερης ροής πληροφορίας στο διαδίκτυο για την ανθρωπότητα. Άλλωστε, στην οριοθετημένη αποκλειστικά στο ιδιωτικό 
κέρδος θεώρησή τους για το δημόσιο αγαθό της γνώσης εμείς απαντάμε με κατάργηση κάθε ιδιωτικής ιδιοκτησίας σε αυτή. 
Απέναντι όμως στην ολομέτωπη επίθεση στις ελευθερίες μας οργανωνόμαστε και προαναγγέλλουμε με τη σειρά μας ότι τέτοια 
διαδικτυακή καταστολή δεν θα περάσει. Την απάντηση στην καταστολή θα τη δώσουν τα κοινωνικά κινήματα διευρύνοντας 
τους τόπους ελευθερίας.

• Αυτόνομες κινηματικές υποδομές – Μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη δημιουργήθηκε η δικτύωση συλλογικοτήτων e-
ποδομές (epodomes.org). Στόχος της η παροχή υποδομών ηλεκτρονικής επικοινωνίας για το κίνημα, υποδομών που δε θα 
ελέγχονται από τους κανόνες του κέρδους και κάθε εξουσίας. Η δικτύωση παρέχει μέχρι στιγμής υπηρεσίες email accounts, 
email lists, hosting και blogs.

• athens.indymedia – Μετά τις επανειλημμένες επερωτήσεις βουλευτών του φασιστικού ΛΑΟΣ στη βουλή και την 
επιστράτευση ακόμη και του ΟΤΕ με εξώδικα προς τον ΕΔΕΤ, ο πόλεμος ΕΛ.ΑΣ. και ακροδεξιάς κατά του athens.indymedia 
κορυφώνεται με αντίστοιχη ποινική δίωξη κατά του πρύτανη του ΕΜΠ. Δομές αντιπληροφόρησης, όπως το athens.indymedia, 
είναι φανερό ότι προκαλούν σε ένα πολιτικό καθεστώς που ανέχεται την ελευθερία έκφρασης και διαλόγου μόνο εφόσον 
είναι ακίνδυνη για το ίδιο.

• Πανεπιστήμιο Berkeley, Καλιφόρνια – 8 άνθρωποι συνελήφθησαν με βαρύτατες κατηγορίες για φθορές στο σπίτι του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Berkeley της Καλιφόρνιας. Είχε προηγηθεί σύλληψη άλλων 66 καταληψιών στο ίδρυμα, που 
απαιτούσαν δωρεάν δημόσια εκπαίδευση και ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Η άνοδος των διδάκτρων 
κατά 32% στο «αριστερής» ιστορίας πανεπιστήμιο έχει προκαλέσει κύμα διαμαρτυριών, αντιδράσεων και καταλήψεων. 
Ο διοικητής της Καλιφόρνιας και γνωστός ηθοποιός Σβαρτσενέγκερ δήλωσε ότι οι πράξεις των συλληφθέντων αποτελούν 
πράξεις τρομοκρατίας. Εμείς απαντάμε ότι σε Ευρώπη, Αμερική και παντού ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της 
παιδείας είναι αδιαπραγμάτευτος. Αλληλεγγύη στους καταληψίες του Berkeley. 

• ACTA – 15 χρόνια μετά την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και την υπογραφή της συμφωνίας TRIPS, 
οι πλουσιότερες χώρες του πλανήτη βρίσκονται σε εν κρυπτώ διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση μίας νέας διεθνούς 
συμφωνίας ονόματι ACTA. Πρόθεσή τους η συμφωνία αυτή να είναι το εργαλείο που θα οχυρώνει με γενικευμένη καταστολή 
την παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική άυλη οικονομία, ενισχύοντας σημαντικά τα δικαιώματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας στη 
γνώση, την πληροφορία και τον πολιτισμό. 

Για επικοινωνία με τη στήλη στείλτε mail στο avandipopolo@hotmail.com

Αντώνης Μπρούμας

|  Ô Å × Í Ï Ë Ï Ã É Á  |
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Η σύγχρονη ανθρώπινη δραστηριότη-
τα φέρνει τη φύση στα όριά της σε 
όλα τα επίπεδα. Από την σε εξέλιξη 

αλλαγή του κλίματος, η μέση θερμοκρασία 
του πλανήτη υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί ως 
το 2100 μέχρι και κατά 6,4 C, ενώ η στάθμη 
της θάλασσας ήδη ανεβαίνει κατά 3-3,5 mm 
το χρόνο. Από την ανθρωπογενή υποβάθμι-
ση του φυσικού κόσμου, 30.000 είδη έμβιων 
οργανισμών το χρόνο, δηλαδή τρία την ώρα, 
εξαφανίζονται, ενώ ήδη το 80% των δασών 
του πλανήτη έχει αποψιλωθεί. Εξαιτίας της 
άμετρης οικονομικής μεγέθυνσης οι σημερι-
νοί ρυθμοί κατανάλωσης απαιτούν πόρους 
που αντιστοιχούν σε 1,3 πλανήτες Γη. Εάν 
δε όλοι οι άνθρωποι ακολουθήσουν τον δυ-
τικό τρόπο ζωής, θα χρειαστούμε πέντε έως 
επτά τέτοιους πλανήτες. Ανεξαρτήτως του 
πώς θα ανταποκριθούμε στο πρόβλημα, οι 
πιθανότητες πλέον να βυθίσουμε αυτόν εδώ 
τον πλανήτη, στον οποίο ζούμε, είναι μία 
στις τρεις. Προφανώς κάτι ή καλύτερα όλα 
πρέπει να αλλάξουν.

Η ανταπόκριση σε συστημικό επίπεδο είναι συ-
γκεκριμένη. Η κλιματική αλλαγή και γενικότερα 
η ανθρωπογενής υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
αντιμετωπίζονται ως αμιγώς οικονομικά ζητήματα 
από τα κέντρα αποφάσεων. Αυτό οδηγεί όχι πια 
σε στασιμότητα αλλά σε χειροτέρευση της ήδη 
επικίνδυνης υπάρχουσας κατάστασης. Το 1992 
υπογράφτηκε η παγκόσμια σύμβαση για την 
κλιματική αλλαγή στο Ρίο. Σκοπός της ήταν «να 
επιτευχθεί σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων 
αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επί-
πεδο που να αποτρέπει επικίνδυνη ανθρωπογενή 
παρέμβαση στο κλιματικό σύστημα». Από τότε τα 
παγκόσμια επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα, 
αντί να μειωθούν, αυξήθηκαν κατά 30%. Έτσι, 
σήμερα τα αέρια του θερμοκηπίου έχουν φτάσει 
σε επίπεδα συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα της 

τάξης των 430 μικροσωματιδίων ανά εκατομμύ-
ριο, σε χαώδη δηλαδή απόκλιση από τα επίπεδα 
της τάξης των 280 μικροσωματιδίων, που ήταν 
προ της βιομηχανικής επανάστασης. Το πρωτό-
κολλο του Κυότο (1997) ήδη λήγει το 2012 χωρίς 
να έχει πετύχει κανέναν από τους στόχους του, ενώ 
μετά το Μπαλί και οι διάλογοι στην Κοπεγχάγη 
ναυαγούν με μοναδικό τους πόρισμα την πολιτική 
διακήρυξη ότι απλώς θα συνεχιστούν και, πέραν 
αυτού, με καμία άλλη απτή δέσμευση. Όταν όμως 
οι περικοπές των ρύπων για την εξισορρόπηση 
του οικοσυστήματος πρέπει να φτάσουν μέχρι το 
2050 στο 80% του σημερινού τους επιπέδου, τα 
περιθώρια για την αποφυγή μη αναστρέψιμων 
επιπτώσεων στενεύουν. 

Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη δοκι-
μασία που έχει κληθεί ποτέ να αντιμετωπίσει η 
ανθρωπότητα. Και η ανταπόκριση και λύση στο 
πρόβλημα πρέπει να έρθει από τις κοινωνίες. Το 
οικολογικό κίνημα, ένα από τα ισχυρότερα και 
μαζικότερα κοινωνικά κινήματα, απέτυχε να 
αντιστρέψει τους ρυθμούς της καταστροφής. Οι 
ίδιες οι κοινωνίες δείχνουν ακόμη να μην έχουν 
συνείδηση του ρυθμού και του μεγέθους αυτής. 
Σύμφωνα με έρευνες, η οικονομική κρίση στις 
προηγμένες χώρες έριξε σημαντικά τα ποσοστά 
των ανθρώπων που επιθυμούν μεταρρυθμίσεις 
για τη σωτηρία του περιβάλλοντος. Πλέον πρώτη 
πολιτική προτεραιότητα για τους περισσότερους 
είναι –τι άλλο– η οικονομική ανάπτυξη. Είναι 
προφανές ότι οι λογικές που ακολουθήθηκαν 
μέχρι τώρα σε επίπεδο κινημάτων δεν κατάφεραν 
να ανιχνεύσουν τις πραγματικές αιτίες καταστρο-
φής της φύσης, να αλλάξουν συνειδήσεις και να 
φέρουν τις αναγκαίες κοινωνικές αλλαγές.

Αν θέλουμε να διασώσουμε τη φύση, θα πρέπει 
να βρούμε άμεσα τις πραγματικές αιτίες της 
καταστροφής και να τις αναστοχαστούμε σε 
άμεση συνάρτηση με το σημερινό πολιτικό 

και οικονομικό σύστημα. Αν ακολουθήσουμε 
αυτήν την προσέγγιση, θα ανακαλύψουμε ότι η 
σοβαρή διατάραξη της σχέσης ανθρώπου-φύσης 
ξεκινά γύρω στον 16ο αιώνα με την ανάδυση του 
καπιταλισμού ως οικονομικού συστήματος και 
του βιομηχανισμού ως τρόπου παραγωγής. Η 
θεσμοθέτηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας μέσα στις 
κοινωνίες οδήγησε σταδιακά σε ένα πανίσχυρο 
οικονομικό σύστημα με αποκλειστικό κινητήριο 
μοχλό την ιδιωτική συσσώρευση κεφαλαίου. Ο 
κανόνας της ιδιωτικής συσσώρευσης, που είναι 
εγγεγραμμένος ως αυτοσκοπός εντός του καπι-
ταλιστικού συστήματος, κατέληξε σε μία συνεχή 
και χωρίς δυνατότητες μεταστροφής οικονομική 
μεγέθυνση. Η οικονομική μεγέθυνση επιταχύν-
θηκε από την εκβιομηχάνιση των κοινωνιών, 
δηλαδή την εκμετάλλευση των ορυκτών πηγών 
ενέργειας και την κατασκευή και μεταχείριση 
μηχανών στην παραγωγή. Το τεχνολογικό αυτό 
άλμα έδωσε τη δυνατότητα στην ανθρωπότητα 
να χρησιμοποιεί ποσότητες ενέργειας στην πα-
ραγωγική διαδικασία, που δεν είχαν ιστορικό 
προηγούμενο. 

Παράλληλα με την ανάδυση των σύγχρονων 
καπιταλιστικών εκβιομηχανισμένων κοινωνι-
ών, εμφανίστηκαν σε ιδεολογικό και πολιτικό 
επίπεδο οι κλασικές οικονομικές και οι μαρξικές 
θεωρήσεις του κόσμου. Κοινά τους στοιχεία η 
πρόσληψη της φυσικής νομοτέλειας ως μηχανι-
στικής, η θεώρηση των ανθρώπινων κοινωνιών 
ως πλήρως αποσπασμένων από τον φυσικό κόσμο, 
η εργαλειοποίηση της φύσης και ο καθαγιασμός 
της οικονομικής μεγέθυνσης. Αυτές οι θεωρήσεις, 
που κυριάρχησαν σε ανταγωνισμό μεταξύ τους 
μέχρι σήμερα, δικαιολόγησαν και επέτειναν την 
πρόσληψη της οικονομικής σφαίρας ως κυριαρ-
χικής στην κοινωνική ζωή και της οικονομικής 
μεγέθυνσης ως εγγενώς θετικής εξέλιξης για την 
ανθρωπότητα. Τόσο οι εξελίξεις στην οικονομική 
όσο και αυτές στην ιδεολογική και πολιτική σφαί-

ρα οδήγησαν στη σχηματοποίηση του κόσμου που 
ζούμε σήμερα, ενός κόσμου όμως ο οποίος είναι 
σε κάθε περίπτωση ασύμβατος με τη ζωή.

Η καταστροφή της φύσης είναι παράπλευρο 
αποτέλεσμα της ξέφρενης πορείας κοινωνιών σε 
βαθιά ανισορροπία και παρακμή. Η σωτηρία του 
πλανήτη δεν μπορεί να έρθει από τις ιεραρχικές 
και διαστρωματωμένες καπιταλιστικές κοινωνίες 
του σήμερα. Και η από τα πάνω προσπάθεια λύσης 
του προβλήματος είναι πλέον φανερό ότι διαιωνί-
ζει, αναπαράγει και επεκτείνει τέτοιες κοινωνίες. 
Ούτε η τεχνολογία θα έρθει ως από μηχανής θεός 
να αποκαταστήσει την χαμένη ισορροπία ανθρώ-
που-φύσης. Μόνο ένα κοινωνικό κίνημα ενάντια 
στο καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης, που θα 
φέρνει στο προσκήνιο την πολιτική σφαίρα αντί 
της οικονομικής, μπορεί να φέρει πάνω-κάτω τα 
πράγματα. Ένα κοινωνικό κίνημα, που θα αλλάζει 
συνειδήσεις αντιπαραθέτοντας τη δικτατορία της 
αγοράς με την άμεση δημοκρατία της πολιτικής, 
την οικονομική μεγέθυνσή με την αποανάπτυξη 
σε όλους τους τομείς της οικονομίας, τις αξίες της 
υλικής κατανάλωσης και συσσώρευσης με την 
κοινωνική και ατομική αυτονομία, το ατομικό 
συμφέρον με την αλληλεγγύη. Ένα κίνημα, που δε 
θα βλέπει τα οικολογικά ζητήματα αποσπασμένα 
από τις κοινωνικές ανισότητες αλλά ενταγμένα 
σε μία ολιστική θεώρηση για κοινωνίες μέσα 
σε ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό 
το κοινωνικό κίνημα δομείται σήμερα με ταχείς 
ρυθμούς και θα ενισχύεται όλο και περισσότερο 
όσο οι επιπτώσεις από την οικολογική καταστρο-
φή γίνονται πιο αισθητές.

Αν δεν σχεδιάζουμε να μετακομίσουμε σύ-
ντομα από τον πλανήτη, τώρα είναι η ώρα να 
οργανωθούμε στους κοινωνικούς αγώνες για 
την κοινωνική και ατομική αυτονομία, για 
την αναρχία.

Αν  Δεν 
Σχεδιάζουμε 

να 
Μετακομίσουμε 

Σύντομα από 
τον Πλανήτη

Αντώνης Μπρούμας
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Ποδαρικό με καταιγίδα αντεργατικών μέτρων κάνει 
η νέα χρονιά, ενώ οι εκπρόσωποι της κυριαρχίας 
προκαλούν τη νοημοσύνη μας όταν συστήνουν 
«υπομονή» και κάνουν λόγο για «αναγκαίες θυσίες». 

Αυτοί όμως που τους ζητούν –πάλι– θυσίες, θυσιάζονται καθημερινά 
στα κάτεργα της σύγχρονης δουλείας της δημοκρατίας τους.
Το 2009 οι δολοφονίες εργαζομένων ήταν σχεδόν καθημερινό 
φαινόμενο. Ωστόσο, ούτε οι γιαλαντζί μάγκες - προστάτες της 
ασφάλειας του πολίτη τύπου Χρυσοχοΐδη είπαν κουβέντα, ούτε 
τα «ευαίσθητα περί της ανθρώπινης ζωής» ΜΜΕ ασχολήθηκαν 
ιδιαίτερα. Ο θάνατος για ένα κομμάτι ψωμί άλλωστε, δεν πουλάει, 
δεν έχει σεξ, μόνο βία, απέναντι στις ανάγκες των θυμάτων. 

Ημερολόγιο θανάτου

Από το καλοκαίρι μέχρι το τέλος της χρονιάς δεκάδες άνθρωποι 
θυσιάστηκαν ακούσια στο βωμό του κέρδους και της αδιαφορίας 
των αφεντικών, ενώ συνολικά οι νεκροί στη μάχη του μεροκάματου 
το 2009 υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τους 100.

7 Ιουλίου: Ο 45χρονος Κιοσέ Μουσταφά, χάνει τη ζωή του στο 
εργοτάξιο της εταιρίας ΑΚΤΩΡ στη διάρκεια εργασιών για τη 
διάνοιξη σήραγγας του ΟΣΕ στον Δομοκό. 
14 Ιουλίου: Νεκρός πέφτει ένας 61χρονος εργάτης στις λιμενικές 
εγκαταστάσεις της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης «ΝΕΩΡΙΟΝ 
Α.Ε» στη Σύρο. 
22 Ιουλίου: Μα νεκρή και εικοσιπέντε τραυματίες, από διαρροή 
αμμωνίας στο εργοστάσιο της εταιρίας ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α. 
«ALFA» Α.Ε.Β.Ε. στην Κοζάνη. Την ίδια ημέρα, ένας 50χρονος 
εργαζόμενος στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Κατερίνης, σκοτώνεται όταν καταρρέει τοίχωμα ορύγματος.
23 Ιούλη: Στα έργα οδοποιίας του Λούρου στη Πρέβεζα, πεθαίνει 
από ηλεκτροπληξία ο 23χρονος Βασίλης Παναγιώτου.
25 Ιούλη: Θάβεται ζωντανός ο 39χρονος Ντανούτ Νουμιτράτσι, 
εργαζόμενος σε εργολάβο της εταιρίας ΤΕΡΝΑ στο Μαντούδι 
της Εύβοιας.
27 Ιούλη: Πεθαίνει στο τιμόνι οδηγός λεωφορείου του ΚΤΕΛ, 
κατά την διάρκεια δρομολογίου προς τα Μουδανιά Χαλκιδικής.
28 Ιούλη: Στην υπεργολαβία της εταιρείας «Αθανασόπουλου 
– ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ», στην Πάτρα, ανασύρεται νεκρός από τόνους 
χώματος ο 50χρονος οικοδόμος Γιώργος Μιχαλάς.
31 Ιούλη: Ο 46χρονος Γκούλαφ Μίαχ συντρίβεται από τόνους 
πεπιεσμένου χαρτιού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Γενική 
Ανακυκλώσεως Κτηματική Ξενοδοχειακή ΑΕ» στον Απρόπυργο. 
Το πτώμα του ανακαλύφθηκε μετά από δύο ημέρες.
2 Αυγούστου: Ένας 36χρονος εργαζόμενος στο εργοστάσιο της 
ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα, απανθρακώνεται στην υψικάμινο του 
εργοστασίου. 
4 Αυγούστου: Τελευταίο μεροκάματο για έναν 67χρονο 
νυχτοφύλακα που εργαζόταν στον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Η 
Δήμητρα» στη Νέα Αγχίαλο. 
5 Αυγούστου: Σε έργα ασφαλτόστρωσης δρόμου στην περιοχή 
του Γραμματικού που εκτελούσε εργολάβος για λογαριασμό 
της εταιρίας «Ασφαλτικά Αττικής ΑΒΕΕ», ο 30χρονος Βασίλης 
Κατσίκης βρήκε φριχτό θάνατο, όταν τον καταπλάκωσε καυτή πίσσα 

μετά από ανατροπή του φορτηγού, στο οποίο ήταν συνοδηγός.
6 Αυγούστου: Ο 39χρονος εργάτης της εταιρίας Στράκτωρ Λούσκα 
Ζεκίρ, που εργαζόταν στα έργα του οδικού άξονα Ελευσίνα - 
Τσακώνα καταπλακώνεται από ένα τόνο σίδερα.
20 Αυγούστου: Χάνει τη ζωή του ο 28χρονος εργάτης Παναγιώτης 
Λίγκος όταν πέφτει στο κενό από ύψος 5 μέτρων στα διυλιστήρια 
των Ελληνικών Πετρελαίων στον Ασπρόπυργο.
21 Αυγούστου: Σκοτώνεται μετά από έκρηξη 30χρονος εργάτης 
από την Αλβανία στην εταιρεία κατασκευής δεξαμενών υγραερίων 
«TANK GAS», στην Καρδίτσα. 
25 Αυγούστου: Ο 38χρονος συμβασιούχος εργαζόμενος της 
ΔΕΗ, Παναγιώτης Χατζηδημητρίου, ο οποίος στάλθηκε να κάνει 
δουλειά εναερίτη μετά από 15 μέρες εκπαίδευση γκρεμίζεται 
από κολόνα με μεγάλο ύψος και πεθαίνει ακαριαία στη Δορκάδα 
Θεσσαλονίκης.
26 Αυγούστου: Χάνει τη ζωή του ο εργαζόμενος στη Λάρκο Κώστας 
Ντελής μόλις στα 27 του χρόνια και άλλοι τέσσερις συνάδελφοί 
του τραυματίζονται μετά από έκρηξη στο καμίνι 5 της μονάδας. 
Ο ένας από τους τραυματίες πεθαίνει στις 3 Σεπτεμβρίου στο 
νοσοκομείο.
28 Αυγούστου: Ακαριαίο θάνατο βρήκε από ηλεκτροπληξία ο 
55χρονος Χαϊκάλης Κυριαζίδης, χειριστής γερανού στην τεχνική 
εταιρία ΕΡΓΟΡΟΗ, κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή 
του έργου για βιολογικό καθαρισμό στην Ιστιαία της Εύβοιας.
2 Σεπτεμβρίου: Συνθλίβεται από τοίχωμα αντιστήριξης ένας 
25χρονος εργάτης που εργαζόταν σε εργοτάξιο διάνοιξης δρόμου 
στο Μαρμάρι της Εύβοιας. 

14 Σεπτεμβρίου: Εργάτης σκοτώνεται στη διάρκεια εργασιών 
για την αποξήλωση περιπτέρων της ΔΕΘ.
15 Σεπτεμβρίου: Ο 46χρονος Γιαννης Παπαστεργίου, πεθαίνει 
όταν πέφτει από ταράτσα οικοδομής στο Μαυροβούνι Λάρισας
18 Σεπτεμβρίου: Δύο εργάτες 30 ετών από το Νεπάλ και την 
Ινδία βρίσκουν τραγικό θάνατο από ασφυξία, κατά τη διάρκεια 
εργασιών σύνδεσης βόθρου του Δεύτερου Παιδικού Σταθμού της 
Κάτω Κηφισιάς με την κεντρική αποχέτευση.
20 Σεπτεμβρίου: Στη μάχη για το μεροκάματο σκοτώνεται 
45χρονος μετανάστης που εργαζόταν σε εργοτάξιο της εταιρίας 
ΑΚΤΩΡ στη Νεάπολη Λασιθίου.
27 Σεπτεμβρίου: Εργάτης πεθαίνει στη διάρκεια εργασιών 
αποστράγγισης υδάτων στην Καστροσυκιά Πρέβεζας όταν 
καταπλακώνεται από χώματα.
30 Σεπτεμβρίου: Ένας 54χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του 
όταν ανατράπηκε ο εξκαφέας που χειριζόταν στη διάρκεια 
έργων συντήρησης σε έργα συντήρησης οδοστρώματος στην 
Καρδίτσα. 
30 Σεπτεμβρίου: Τελευταίο μεροκάματο για τον 43χρονο ψυκτικό 
Χρήστο Καρτσακάλη που σκοτώνεται στη διάρκεια εργασιών 
συντήρησης σε επαγγελματικό ψυγείο, στο βρεφονηπιακό σταθμό 
που λειτουργεί μέσα στην Εργατική Εστία Αγρινίου. 
4 Οκτωβρίου: Νεκρός ανασύρθηκε από την θάλασσα, λίγο μετά τις 
07:00, ο 78χρονος Νίκος Δρόσος, ο οποίος εργαζόταν ως μάγειρας 
στο πλοίο «Καπετάν Μιχάλης», το οποίο συγκρούσθηκε στις 04:00 
τα ξημερώματα με το φορτηγό πλοίο «Santana».
6 Οκτωβρίου: Στην περιοχή Ρέστη της Σαλαμίνας, ο 43χρονος 
Αναστάσιος Βραχάμης, οδηγός και χειριστής μπετονιέρας στην 
εταιρεία σκυροδέματος «ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΕΒΕ», σκοτώθηκε από 
ηλεκτροπληξία, όταν η πρέσα, που έριχνε μπετό σε ανεγειρόμενη 
οικοδομή, ακούμπησε σε καλώδια της ΔΕΗ.
26 Οκτωβρίου: Ένας 60χρονος λιμενεργάτης από την Αλβανία 
χάνει τη ζωή του στη σκάλα Καλιράχης Θάσου. Ο άτυχος εργάτης 
συνεθλίβη μεταξύ φορτηγού και γερανού κατά τη διάρκεια εργασιών 
στη χερσαία ζώνη του μικρού λιμανιού.
2 Νοεμβρίου: Τραυματίζεται σοβαρά από ηλεκτροπληξία 
εργαζόμενος σε εργολαβία στο Αλουμίνιο της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. 
που τελικά χάνει τη μάχη με τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου.
5 Νοεμβρίου: Ο 44χρονος μεταλλεργάτης Δημήτρης Χαριστάς 
καταπλακώνεται από τόνους μεταλλευμάτων στα μεταλλεία χρυσού 
της Στρατονίκης Χαλκιδικής στης περιοχή Μάντεμ Λάκκος.
6 Νοεμβρίου: Στη διάρκεια εργασιών για την αλλαγή της πινακίδας 
στο SUPER MARKET ΜΑΣΟΥΤΗΣ στον Σβορώνο Πιερίας 
πεθαίνει από ηλεκτροπληξία.
20 Δεκεμβρίου: Ο 40χρονος εργαζόμενος Γιώργος Χασουράκης 
τραυματίζεται σοβαρά από έκρηξη στο πυρηνελουργείο ιδιοκτησίας 
Παύλου Ανδρουλάκη, στα Καστελλιανά της Κρήτης. Ο άτυχος 
εργάτης χάνει τη μάχη με τη ζωή τρεις μέρες αργότερα.
25 Δεκεμβρίου: Εννέα ναυτικοί χάνουν τη ζωή τους μετά από 
πυρκαγιά που ξέσπασε στο ελληνικών συμφερόντων πλοίο 
Aegean Wind που διαχειρίζεται η εταιρία Atlantic Bulk Carriers 
Management Ltd, ενώ έπλεε 90 ναυτικά μίλια βόρεια των ακτών 
της Βενεζουέλας. 

Μαρία Γερογιάννη

Κεφάλαιο και εξουσία 
σκοτώνουν
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Πέρασαν τέσσερα χρόνια από τότε που η εκτροπή του 
Αχελώου βγήκε από τα χαρακώματα των τοπικών 
κοινωνιών και έγινε ένα πανελλαδικό κινηματικό 
ζήτημα. Αναπτύχθηκε ένα μικρό (μικρά είναι όλα τα 

περιβαλλοντικά κινήματα στην Ελλάδα), αλλά αρκετά ελπιδοφόρο 
κίνημα. Ανέδειξε το ζήτημα της διαχείρισης του νερού, το ζήτημα 
της σχέσης ποταμών και κοινωνιών, το ζήτημα της ροής ενός 
ποταμού. Ελεύθερος ο ρους του Αχελώου, είπαμε τότε, ελεύθερος 
ο ρους της ζωής.

Ο Αχελώος, ο ποταμός των ποταμών της Ελλάδας, δεν έχει αυτή 
τη φήμη μόνο λόγω των πολλών νερών του, αλλά για αυτό που 
δημιούργησε και επιμένει ακόμη, με τις τελευταίες ανάσες του, να 
δημιουργεί. Σήμερα, είναι ένα μπετοναρισμένο και άμεσα ελεγ-
χόμενο από τον άνθρωπο ποτάμιο σύστημα. Έχουμε παραθέσει 
πληθώρα πληροφοριών κατά περιόδους (βλέπε και προηγούμενα 
τεύχη της Βαβυλωνίας) για τις επιπτώσεις της εκτροπής του Αχε-
λώου, της λειτουργίας των υπαρχόντων φραγμάτων και αυτών που 
είναι υπό κατασκευή (Μεσοχώρα, Συκιά). Ας δούμε όμως μερικές 
πραγματικότητες όσον αφορά τέτοιου είδους επεμβάσεις και πώς 
αυτές επιδρούν στις τοπικές κοινωνίες.

Η Κύπρος χάνει σταδιακά τις παραλίες της, επειδή κατασκευάστηκαν 
αλλεπάλληλα φράγματα στα ποτάμια της. Στο Ξυλόκαστρο έχει 
ήδη αρχίσει η διάβρωση των παραλιών, πληρώνοντας το τίμημα 
του φράγματος Μόρνου. Η Μεσόγειος του Νείλου έχει το ένα 
τρίτο της θαλάσσιας ζωής από την εποχή της ολοκλήρωσης του 
φράγματος του Ασσουάν. Το ίδιο συμβαίνει στις λιμνοθάλασσες 
γύρω από τις εκβολές του Αχελώου και στο ευρύτερο Ιόνιο από 
τα αλλεπάλληλα φράγματα και τη συνακόλουθη μείωση της ροής 
του ποταμού.

Σε μια συνέντευξή του σε ελληνική εφημερίδα ο Ζακ Κουστώ στην 
ερώτηση, τι θα πρέπει να προσέξει η Ελλάδα για την προστασία των 
θαλασσών της, απάντησε, πρωτ’ απ’ όλα, τα ποτάμια. Μιλούσε για 
την καταστροφή της κοίτης των ποταμών και για τις καταστροφικές 

συνέπειες των παρεμβάσεων που μειώνουν τη ροή τους.

Επανειλημμένως έχουμε τονίσει ότι η εκτροπή του Αχελώου είναι 
ένα έργο αποκλειστικά και μόνο πολιτικής σημασίας. Αρδευτική 
ανάγκη μιας αγροτικής περιοχής δεν σημαίνει ότι μεταφέρουμε νερά 
από άλλα οικοσυστήματα, αλλά ότι προσδιορίζουμε την καλλιέργεια 
με βάση τις αρδευτικές δυνατότητες της περιοχής. 

Ο μύθος της εκτροπής του Αχελώου έχει ρίζες στη μεταφυσική 
σύλληψη των εμπνευστών της το 1925. Το όραμά τους ήταν να 
ενώσουν το Ιόνιο με το Αιγαίο! Σε κάθε σταθμό τους στις θεσσα-
λικές πόλεις για δεκαετίες οι πολιτικοί έταζαν και ένα λιμάνι. Από 
τον καθηγητή Κουτσοκώστα που εμπνεύστηκε το έργο το 1925 
και έκανε πιο συγκεκριμένη την πρότασή του τη δεκαετία του 
’50, τη σκυτάλη πήρε ο Στέλιος Μαγειρίας της χούντας, και μέχρι 
σήμερα ο Αχελώος γίνεται αντικείμενο πολιτικής και οικονομικής 
εκμετάλλευσης. Για όλους είχε ψωμί αυτή η υπόθεση. Τους ανώ-
τερους υπαλλήλους της ΔΕΗ, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τους 
πολιτικούς. Οι υποψήφιοι βουλευτές όλων των κομμάτων είχαν 
πάντα ένα γερό χαρτί, όταν απευθύνονταν στους ψηφοφόρους 
της Θεσσαλίας. 

Έργα που έρχονται από το παρελθόν

Όταν παραδόθηκε στην κυκλοφορία η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ο 
Μίκης Θεοδωράκης την αποκάλεσε “άρπα”, μεταφέροντάς μας σε 
έναν φουτουρισμό του παρελθόντος. Πραγματικά, η γέφυρα Ρίου-
Αντιρρίου είναι ένα έργο που ήρθε από το παρελθόν. Είναι η κιτς 
αντίληψη της νεόπλουτης Ελλάδας του Ανδρέα Παπανδρέου.

Της ίδιας κοπής έργο είναι και η εκτροπή του Αχελώου. Και τα δύο 
έργα είναι εμπνεύσεις κοντινής εποχής. Ο Χαρίλαος Τρικούπης το 
ένα, ο καθηγητής Κουτσοκώστας το άλλο. Το 1896 ο ένας, το 1925 
ο άλλος. Είναι η εποχή που έχουν ήδη κατασκευαστεί οι μεγάλες 
κρεμαστές γέφυρες και γίνονται ήδη εκτροπές ποταμών και αποξη-
ράνσεις λιμνών. Αν ολοκληρωνόταν το έργο της εκτροπής ο Μίκης 

Θεοδωράκης θα μπορούσε κάλλιστα να το αποκαλέσει “ύδραυλο”. 
Και πάλι θα ήταν ένας φουτουρισμός από το παρελθόν. 

Ενώ πλέον η σύγχρονη τάση έχει ξεφύγει από τις κρεμαστές γέ-
φυρες, προσανατολιζόμενη στις βυθισμένες ή ημιβυθισμένες, η 
Ελλάδα έκανε κρεμαστή γέφυρα το 2000. Με σύγχρονα καλώδια, 
αμφιβόλου αντοχής και ηλικίας, που μπορούν να κοπούν με κάποιο 
συντονισμό κεραυνών. 

Παρόμοια, ενώ η σύγχρονη τάση είναι η καταστροφή παλαιών 
φραγμάτων και η αποφυγή νέων μεγάλων, η Ελλάδα επιλέγει τα 
μεγάλα φράγματα, ώστε να εξυπηρετήσει τον καιροσκοπισμό των 
λόμπι που ελέγχουν την ενέργεια και το νερό.

Ενώ πλέον η σύγχρονη τάση είναι ένα ρητό όχι στην μεταφορά 
υδάτων από μια Λ.Α.Π. (Λεκάνη Απορροής Ποταμών) σε μία άλλη, 
ένα ρητό όχι στην εκτροπή των ποταμών, η συντηρητική Ελλάδα 
επιμένει στην εκτροπή του Αχελώου εν έτει 2010! Τώρα, που οι 
επιπτώσεις τέτοιων επεμβάσεων είναι ολέθρια ορατές. 

Ενώ η σύγχρονη τάση στην Γεωργία είναι απεξαρτημένες τοπικές 
καλλιέργειες, νέα μοντέλα συνεργατισμού, νέα γεωργική και κα-
ταναλωτική συνείδηση, η Ελλάδα επιλέγει εντατικές και εκτατικές 
μονοκαλλιέργειες, γεωργικές βιομηχανίες που οδηγούν σταδιακά 
και μετά το τέλος των επιδοτήσεων στη συρρίκνωση του αγροτικού 
κόσμου, τη ρύπανση των εδαφών, την εξάντληση των υδάτινων 
πόρων. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει στη Θεσσαλία.

Απέναντι σε αυτές τις παραλογικές του παρελθόντος, οι φορείς της 
σύγχρονής τάσης στην Ελλάδα είναι άνθρωποι που επιθυμούν τη 
συμμετοχή, που λειτουργούν έξω από κόμματα και θεσμολατρείες, 
αλλά μέσα από κινήσεις πολιτών και ανοιχτές κοινωνικές διεργασίες. 
Είναι “ανώνυμοι” αλλά συγκεκριμένοι άνθρωποι, που παράγουν 
τον σύγχρονο κοινωνικό και πολιτικό λόγο. Εκεί βρίσκεται και η 
ελπίδα του σύγχρονου οικολογικού κινήματος στην Ελλάδα. 

Η σύγχρονη μυθολογία του Αχελώου

Ζούμε πλέον το αδιέξοδο των κεντρικών 
σχεδιασμών στην αγροτική οικονομία με τη 
συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσμού, την 

ερήμωση της υπαίθρου, τη ρύπανση της γης, των 
άχρηστων από διατροφικής πλευράς προϊόντων.

Κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμιος 
Οργανισμός Εμπορίου, Παγκόσμιος Οργανισμός 
Τροφίμων, Πολυεθνικές εταιρίες Αγροτοεφοδίων, 
Μεγαλέμποροι και μεγαλοδιακινητές τροφής, εδώ 
και δεκαετίες βάλθηκαν να ελέγξουν απόλυτα τη 
ζωή μας. Να μετατρέψουν σε κέρδος παγκόσμιας 
συσσώρευσης τη διατροφή μας.

Ρημάζουν τα χωριά εγκαταλείποντας τα χωράφια, 
θάβουν της προαιώνιες σχέσεις αλληλεγγύης και 
αλληλοβοήθειας που στήριζαν τις κοινότητες. Δι-
έλυσαν τον υγιή συνεργατισμό, κατέστρεψαν τις 
παραδόσεις μας και διέδωσαν τον λούμπεν πολιτισμό 
της γκλαμουριάς της νύχτας. Έχουν αποφασίσει να 
ξεμπερδεύουν με την αγροτιά όπως την ξέραμε πριν 
πολλά χρόνια. Τα οικονομικά λόμπι έχουν αναλάβει 
να συνθλίψουν το μικρό αγρότη, να εξαλείψουν 
την οικιακή αγροτική οικονομία. Θέλουν να μην 
επιτρέψουν την αυτάρκεια ούτε στα πιο στοιχειώδη 
αγαθά της φύσης.

Κατάφεραν να οδηγήσουν τις αγροτικές οικονομίες σε 
ελεγχόμενα αδιέξοδα με προκαθορισμένες συνέπειες. 

Επιδοτούμενη γεωργία, πλεονασματικά προϊόντα, 
απορύθμιση των ίδιων των νόμων της ελεύθερης 
αγοράς, με την προσφορά και τη ζήτηση να μην συ-
ναντώνται ποτέ. Ασφυκτική εξάρτηση των αγροτών 
από τις εισροές (χρήση χημικών αγροτοεφοδίων), 
δραματική αύξηση του κόστους παραγωγής και 
μείωση του αγροτικού εισοδήματος, εξαθλίωση της 
υπαίθρου, φτώχεια και πείνα στα 2/3 του πλανήτη.

Αφού διέλυσαν τα πάντα, έρχονται ως “σωτήρες” 
να μας βγάλουν από την κρίση, Ορίζοντας αυστη-
ρά τα όρια της ανθρώπινης ζωής, στοχεύουν στην 
απόλυτη βιομηχανοποίηση της παραγωγής τροφής, 
με την επιβολή της βιοτεχνολογίας (μεταλλαγμένα, 
νανοτρόφιμα) και την υπερμεγέθυνση της αγροτικής 
μονάδας (τεράστια αγροκτήματα, ελεγχόμενα από 
εταιρίες ή λίγους τσιφλικάδες), αλλά και επιβάλλοντας 
εναρμονισμένες με τις επιδιώξεις τους διατροφικές συ-
νήθειες στους υπηκόους τους, στο πνεύμα της όλο και 
μεγαλύτερης αστικοποίησης των πληθυσμών (βλέπε 
Καποδίστριας 1 & 2, διόγκωση των μητροπόλεων).

ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΕΛΠΙΔΑ και αυτή δεν είναι τί-
ποτε άλλο από τους ίδιους τους εαυτούς μας. Όπως 
αποφασίζουν τα οικονομικά λόμπι και οι αυθαίρετοι 
παγκόσμιοι οργανισμοί, έτσι μπορούμε να αποφασί-
σουμε κι εμείς. Μάλιστα η δική μας απόφαση δεν 
έχει ίχνος αυθαιρεσίας γιατί είναι από εμάς για εμάς 
και ακριβώς γι’ αυτό το λόγο έχει μεγαλύτερη ισχύ.

Αυτό μπορεί να συμβεί σε τοπικό επίπεδο με σχεδι-
ασμούς που θα κάνουμε οι ίδιοι για τα προϊόντα που 
θα παράγουμε, για τον τρόπο που θα διακινούνται 
αυτά και για την οικονομία που αυτή η κίνηση θα 
δημιουργεί.

Στην εκδήλωση της 31ης Ιανουαρίου στο Αγρίνιο θα 
διερευνήσουμε αυτή τη δυνατότητα μέσα από την 
άμεση επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Μπορούμε 
μόνοι μας χωρίς κρατικοδίαιτους και επιδοτούμενους 
εκπροσώπους να επιχειρήσουμε κοινές ενώσεις παρα-
γωγών, καταναλωτών, γεωπόνων και στη βάση των 
αναγκών και των επιθυμιών της τοπικής κοινωνίας να 
προβούμε σε εκείνους τους σχεδιασμούς που θα μας 
βγάλουν από το αδιέξοδο και θα μας απελευθερώσουν 
από τη δαγκάνα της “κρίσης”.

Αυτή την τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου στην 
“Κοκκινοσκουφίτσα” θα μεταφέρουμε το παράδειγμα 
εναλλακτικού εμπορίου χωρίς μεσάζοντες, όπως εδώ 
και χρόνια αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο, τελευταία 
και στην Ελλάδα.

Θα εκτεθούν προϊόντα μικρών παραγωγών της 
περιοχής μας και μαζί με τους καταναλωτές των 
αστικών κέντρων του νομού θα επιχειρήσουμε μια 
νέου τύπου επικοινωνία και διακίνηση των αγαθών 
που παράγονται ή μπορούν να παραχθούν.                                             
                                     Κίνηση Πολιτών Αιτ/νίας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΩΝ - ΚΑΤΑΝΑ-
ΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙ-
ΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ               
31 Ιανουαρίου 2010, 
4μ.μ. στον ελεύθε-
ρο κοινωνικό χώρο 
“Κοκκινοσκουφίτσα” 
(Θέμιδος 4 και Ηλία 
Ηλιού, Πλατεία Δη-
μοκρατίας στο Αγρί-
νιο).  Φαγητό, κρασί 
και τσίπουρο θα συ-
νοδεύσουν τις συζη-
τήσεις μας.

Για τη Δημοκρατία της διατροφής
Νίκος Ιωάννου
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Στη σύνοδο της Κοπεγχάγης 2009, το παγκόσμιο 

FORUM «το κλίμα», των αντιπροσώπων 170 

κρατών-εθνών, ισχυρών και ανίσχυρων, δεν συνα-

ντήθηκαν μόνον ο πολιτικοεπιχειρηματικός κόσμος 

της παγκόσμιας κυριαρχίας με τη στρατευμένη επιστημονική 

ελίτ της φαιάς ή πράσινης εξουσίας, οι δυνάμεις του σύγχρονου 

νεοφιλελευθερισμού της αγοραίας λογικής με τους πολέμιους της 

οικονομικής παγκοσμιοποίησης, οι Ηγέτες με τους υπηκόους.

Στην Κοπεγχάγη του Δεκέμβρη 2009 συναντήθηκαν πρωτίστως 
η κορυφή του αστικού πολιτισμού των τελευταίων αιώνων με 
το δυσθεώρητο και το συνεπαγόμενο πρόβλημα της επιβίωσης 
του ανθρώπινου είδους και των οικοσυστημάτων που το φιλο-
ξενούν στον πλανήτη Γη.

Μεταπηδώντας απ’ το χώρο του φανταστικού στο χώρο του 
πραγματικού, οι προβλέψεις μιας μερίδας επιστημόνων, δι-
ανοητών και φιλοσόφων, των οποίων το πνεύμα διατηρείται 
αδούλωτο και διαυγές, αργά αλλά σταθερά ενσαρκώνονται στα 
τρομακτικά σενάρια των καταστροφικών κλιματικών αλλαγών, 
που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τώρα τελευταία.

Το να προκύψει έργο ωφέλιμο και σωτήριο, για την απομάκρυνση 
του κινδύνου της κατάρρευσης των παγκόσμιων οικοσυστη-
μάτων, μέσα στη δίνη εκθετικά κλιμακούμενων μεταβολών 
στο κλίμα, είναι εκ’ προοιμίου αδιανόητο και ουτοπικό από 
μια τέτοια σύνοδο.

Είναι αδύνατον οι λάτρεις του αστικοβιομηχανικού τρόπου ζωής, 
να προσεταιρισθούν ρηξικέλευθες και καινοτόμες τεχνολογικές 
και κοινωνικές διεργασίες, μέσα στο υπάρχον κοινωνικοπολι-
τικό σύστημα εξουσίας, προσφέροντας ελπίδες για μελλοντική 
επιβίωση του ανθρώπινου είδους.

Θα ήταν σαν ν’ αποφάσιζαν, για το καλό μας, να φάνε τα 
σωθικά τους.

Η Κοπεγχάγη του 2009, ήταν, είναι και θα παραμείνει ένα κα-
κοστημένο θέατρο μαριονέτας, ένα variete του περιφερόμενου 
θιάσου εξουσίας, που δίνει τις τελευταίες του παραστάσεις, 
γιατί το θέατρο σε λίγο σχολάει. Εξ’ άλλου, οι θιασώτες του 
αστικού πολιτισμού δεν έκρυψαν ποτέ το μίσος για τη φύση, 
προσπαθώντας μόνο για την επιμήκυνση του χρόνου ύπαρξης 
του ανθρώπινου είδους πάνω στον πλανήτη, διατηρώντας έτσι 
εν ζωή το σύστημα της παγκόσμιας κυριαρχίας.

Μάταιες λοιπόν έως και φαιδρές οι επικλήσεις των «οικολογού-
ντων», προς τις πεφωτισμένες ηγεσίες για σύνεση, ενδιαφέρον 
και αποτελεσματικότητα, όταν οι αποφάσεις μιας τέτοιας συ-
νόδου είναι εξ’ ορισμού προειλημμένες και οι πιθανές λύσεις 
ακυρωμένες.

Η απόρριψη, επομένως τέτοιων συνόδων για να είναι εποικο-
δομητική, προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής αντίστασης, 
πρέπει να διαθέτει την ουσιώδη διατύπωση της αναγκαιότητας 
ενός τελείως «άλλου» ανθρώπινου πολιτισμού, βαθιά εξισω-
τικού- ελευθεριακού, όπου η φύση δεν θα’ ναι περιβάλλον 
μετρήσιμο, προβλέψιμο, εκμεταλλεύσιμο και ο άνθρωπος θα 
είναι μέρος του “Όλον”.

Ο σύγχρονος Αναρχισμός, μπολιασμένος βαθιά με τα ιδεώδη του 
ελευθεριακού κοινοτισμού και της κοινωνικής ριζοσπαστικής 
οικολογίας, διαθέτει σήμερα το πλεονέκτημα στο όραμα για τη 
συνέχεια της ύπαρξης του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη, με 
κοινωνίες δίκαιες, αποαστικοποιημένες, οργανικά λειτουργικές 
και αλληλέγγυες.

Ιδιαίτερα ο κοινωνικός Αναρχισμός σήμερα, έρχεται να αποσα-
θρώσει τις μητροπόλεις του κόσμου. Οι εξεγέρσεις των πόλεων 

είναι η απόδειξη ότι το έργο της δημιουργικής απορύθμισης 
έχει αρχίσει. Κανένα δάκρυ για την καταστροφή του αστικού 
πολιτισμού δεν χρειάζεται, γιατί πάνω στα ερείπιά του θα χτιστεί 
ο νέος φυσι-ο-λογικός άνθρωπος.

Σήμερα, οι μητροπόλεις τέρατα –ή αντι-πόλεις (κατά L. 
Manford)– εμπεριέχουν τη συμπυκνωμένη δύναμη της κυρι-
αρχίας, διαθέτοντας την υπέρτατη νομοθετική, πολεοδομική 
και αστυνομική εξουσία για τον έλεγχο και την καθυπόταξη 
των υπηκόων.

Με τα εργαλεία της εξατομίκευσης, της ιδιώτευσης, του κοινω-
νικού κατακερματισμού και της βιομηχανικής και τεχνολογικής 
συγκρότησης της ζωής, η σύγχρονη κυριαρχία μετατρέπει τους 
δρόμους και τις γειτονιές σε πεδίο εφαρμογής της κατασταλτικής 
και καταναλωτικής πολιτικής.

Στα απέραντα πολεοδομικά τετράγωνα της θλίψης και της 
μοναξιάς, εξουσιάζει η παθογένεια της εσωστρέφειας του 
ατομισμού. Το ιδιωτικό πολεμά το δημόσιο, η αντιπροσώπευση 
κυριαρχεί ολοκληρωτικά στη συμμετοχή, στη συνεργασία, την 
εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη.

Η ρήξη με τον παλαιό κόσμο, προϋποθέτει την καταστροφή της 
οικονομικής υπερμεγέθυνσης, της αδιάκοπης συσσώρευσης, 
των αξιών της Ανάπτυξης και Ευμάρειας (των λίγων σε βάρος 
των πολλών και της φύσης).

Ο επανακαθορισμός των αναγκών του ανθρώπου και επαναο-
ρισμός της ευτυχίας, με το πρόταγμα της ΑΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
συνθέτουν το μήνυμα της ουσιαστικής αντίστασης στους εχθρούς 
του ανθρώπινου είδους και τους λεηλατητές της φύσης.                                                  

                            Για τον Ελευθεριακό Οικοκοινοτισμό.                             
Γιώργος Φούφας: μέλος της Ελευθεριακής Κίνησης Βιο-

καλλιεργητών Κορινθίας.

Στους «οικολογικούς» δρόμους της 
Κοπεγχάγης δολοφονούν τη φύση

Το εναλλακτικό εμπόριο είναι η διάθεση προϊόντων από τον 
παραγωγό στον καταναλωτή χωρίς την μεσολάβηση του κλα-

σικού εμπόρου (μεσάζοντα). Βασίζεται στην επαφή παραγωγού 
και καταναλωτή και στην δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης 
μεταξύ τους. Αλληλέγγυο σημαίνει πως αυτή η απευθείας σχέση 
παραγωγού – καταναλωτή στηρίζει άμεσα την προσπάθεια του 
παραγωγού να εφαρμόσει εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής και 
διάθεσης προϊόντων, χωρίς να χρειάζεται άδειες, πιστοποιήσεις 
και επιδοτήσεις, που τον οδηγούν στην ελεγχόμενη είτε από το 
κράτος είτε από εταιρείες παραγωγή.

Εγχειρήματα εναλλακτικού και αλληλέγγυου εμπορίου έχουν 
αναπτυχθεί σε όλο τον κόσμο με συμμετοχή χιλιάδων παραγω-
γών και καταναλωτών και αφορούν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. 
Εδώ στην Ελλάδα έχουν γίνει βήματα από διάφορες ομάδες 
στην δημιουργία ενός δικτύου παραγωγών – καταναλωτών, 
αλλά υπάρχει ακόμη μεγάλο μέλλον. Σ’ αυτήν την προσπάθεια 
θέλουμε να συμβάλουμε και εμείς, σχηματίζοντας την Ομάδα 
Εναλλακτικού και Αλληλέγγυου Εμπορίου του Ελεύθερου 

Κοινωνικού Χώρου “Nosotros”. Θεωρούμε πως το εναλλακτικό 
και αλληλέγγυο εμπόριο είναι ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο 
προς την αυτοοργάνωση και ένας τρόπος άμεσης βελτίωσης της 
ζωής μας στο σήμερα. 

Έχουμε έλθει σε επαφή με κάποιους παραγωγούς αγροτικών 
προϊόντων, καθώς και με άλλες ομάδες που ασχολούνται με το 
εναλλακτικό εμπόριο και την εναλλακτική γεωργία. Στόχος μας 
είναι να συμβάλουμε στο μεγάλωμα του δικτύου αυτού και να 
βάλουμε το λιθαράκι μας στην βελτίωση μιας γεωργίας και μιας 
ευρύτερης παραγωγικής διαδικασίας που να στηρίζεται στον 
άνθρωπο και την φύση και όχι στο χρήμα και τα συμφέροντα. 
Οι παραγωγοί αυτού του δικτύου χρησιμοποιούν μη εντατικές, 
οικολογικές μεθόδους παραγωγής, βασισμένες στην βιοποικι-
λότητα και στην αρμονική ύπαρξη καλλιέργειας και φύσης. Τα 
προϊόντα που προσφέρουν είναι βιολογικά και σε τιμές προσιτές 
στον καταναλωτή, αλλά και βιώσιμες για αυτούς τους ίδιους. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την αποφυγή των εμπόρων – μεσαζόντων 
που ανεβάζουν τις τιμές για δικό τους όφελος. Ο αγρότης έρχε-

ται πιο κοντά στην πόλη και η πόλη πιο κοντά στον αγρότη. Η 
παραγωγή και  η διάθεση των προϊόντων  αποκεντρώνεται από 
τις μεγάλες γεωργικές μονάδες συμβατικής καλλιέργειας και από 
τα καρτέλ τροφίμων. Με άλλα λόγια παρακάμπτεται η εξουσία 
των μεγάλων εταιρειών στον τομέα της διατροφής, αλλά και 
του κράτους, που καθορίζουν την παραγωγή βάσει του κέρδους 
και όχι βάσει των ανθρώπινων διατροφικών αναγκών και της 
κοινωνικής ανάγκης για αρμονία με τη φύση. 

Όποιος/α ενδιαφέρεται να συμμετέχει στην ομάδα μας, ή απλά 
να παραγγέλλει προϊόντα από το δίκτυο παραγωγών – κατανα-
λωτών μπορεί να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση  enallaktiko_emporio@nosotros.gr  ή στο τηλέφωνο 
6930897765. 

Ομάδα Εναλλακτικού και Αλληλέγγυου Εμπορίου

του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου “Nosotros”

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
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Κάποτε η γλώσσα ζούσε άγρια και ελεύθερη· λέξεις 
γεννιόντουσαν, άκμαζαν, έφθιναν, πέθαιναν. Οι άνθρωποι είχαν 
μια πραγματικότητα να εκφράσουν και δημιουργούσαν τη λέξη 
που χρειάζονταν. Αν η λέξη ήταν πετυχημένη και η ανάγκη ήταν 
διαρκής, η νέα λέξη ζούσε και στέριωνε. Οι λέξεις είναι ζωντανοί 
οργανισμοί: γεννιούνται, ζουν, ακμάζουν, παρακμάζουν και 
πεθαίνουν – συνήθως από γεράματα. Κάποιες έχουν αποδειχθεί 
πιο μακρόβιες από άλλες. Ορισμένες είναι εφήμερες σαν τα 
μυγάκια και τους καλοκαιρινούς έρωτες.

Συνεχώς γεννιούνται νέες λέξεις, όπως πάντα στην ιστορία όλων 
των γλωσσών, απλώς πια υπάρχουν τα λεξικά και η επίσημη 
εκπαίδευση, που καθορίζουν ποιες λέξεις είναι οι σωστές και 
ποιες οι λάθος. Πλέον μια λέξη χρειάζεται διαπιστευτήρια 
προκειμένου να πάρει άδεια να μπει στο λεξικό, αλλιώς θεωρείται 
παρακατιανή και σνομπάρεται. Ειδικά στη χώρα μας, πέφτει 
πολύ σκληρή πόρτα στη λεξικογραφία, σε αντίθεση με άλλες 
χώρες, όπου οι λεξικογράφοι εφαρμόζουν πιο επιστημονικά 
και λιγότερα πολιτικά και συναισθηματικά κριτήρια για τον 
αποθησαυρισμό νεολογισμών.
Σε πείσμα της αστυνομοκρατίας της γλώσσας, είμαστε 
όλοι εν δυνάμει γονείς νέων λέξεων. Υπάρχουν φαινόμενα, 
αντικείμενα και αφηρημένες έννοιες, με τα οποία ερχόμαστε 
σχεδόν καθημερινά σε επαφή και όμως ακόμη δεν έχουμε τις 
κατάλληλες λέξεις να τα ονοματίσουμε. Στερούμαστε έναν 
πακτωλό εννοιών που θα εμπλουτίσουν όχι μόνο τη γλώσσα 
μας αλλά και τον τρόπο που βλέπουμε την πραγματικότητα, 
δεδομένου ότι γλώσσα ίσον αντανάκλαση της πραγματικότητας 
αλλά και συνδημιουργός της.

Το Πλαθολόγιο είναι μια προσπάθεια εύρεσης ονομάτων για 
όλες αυτές τις πιστοποιημένα υπαρκτές έννοιες, αντικείμενα 
και φαινόμενα που μας περιτριγυρίζουν αλλά είναι ακόμη 
αβάφτιστα. Είναι επίσης παιχνίδι, κοινωνική κριτική και 
καθαρή, ανόθευτη πλάκα. Οι λέξεις που δημιουργήθηκαν για 
να περιγράψουν αυτές τις πτυχές της πραγματικότητας είναι 
τεχνητές – λέξεις του σωλήνα θα μπορούσαμε να πούμε. Οι 
περισσότερες κανονιστικές (ρυθμιστικές) προσπάθειες να μας 
μάθουν πώς να μιλάμε συνήθως (και ευτυχώς) αποτυχαίνουν, 
οπότε δεν βαυκαλιζόμαστε ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις θα 
επικρατήσουν και θα εισχωρήσουν στο σώμα της εν χρήσει 
ελληνικής γλώσσας. Ίσως μόνο λίγες από αυτές να περάσουν τη 
δοκιμασία της χρηστικότητας.

Μετά τις τέσσερις εκδόσεις Πλαθολόγιου, το Πλαθολόγιο 
- Η απουστειρωμένη έκδοση επιχειρεί μια καταγραφή των 
φαινομένων που απαντώνται στην γκέι και λεσβιακή κουλτούρα. 
Μα δεν είναι γκετοποίηση αυτό; Χμ... Πολλές ομάδες έχουν 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ή συνήθειες μέσα στις συνθήκες που 
ζουν, χωρίς αυτό φυσικά να τις καθιστά μοναδικές ή απόλυτα 
ξεχωριστές· απλώς ιδιαίτερες. Θα μπορούσε να γραφτεί το 
Πλαθολόγιο των ταξιτζήδων ή των αεροσυνοδών, που θα 
περιγράφει πτυχές της δικής τους καθημερινότητας, οι οποίες 
είναι διαφορετικές από ενός νηπιαγωγού, όπως διαφέρουν οι 
εμπειρίες και η καθημερινότητα μιας δεκατριάχρονης από ενός 
παππού. Άρα όχι, δεν είναι γκέτο, και όσοι επικαλούνται τέτοια 
επιχειρήματα ας ψάξουν κάτω από το κρεβάτι και θα βρουν 
χνούδια ομοφοβίας – συνήθως εσωτερικευμένης.
Οι γκέι και οι λεσβίες ούτε είναι εξωγήινοι ούτε έχουν εξωτικά 
ήθη και έθιμα. Ο τρόπος ζωής τους μοιράζεται πάρα πολλά κοινά 
με οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα. Με άλλα λόγια, μάλλον 
δεν θα ανακαλύψετε καμιά εντελώς καινούργια πραγματικότητα. 
Πέρα από γκέι ή στρέιτ, ταξιτζήδες ή αεροσυνοδοί, παραμένουμε 
άνθρωποι. Οι διαχωρισμοί, όπως και οι λέξεις, είναι στο μυαλό 
μας.

αδερφρίκη, η Το σοκ που θα πάθει η ελληνική κοινωνία 

έτσι και μάθει πόσοι διάσημοι, καταξιωμένοι πολιτικοί, 
ηθοποιοί, τραγουδιστές, λογοτέχνες, επιστήμονες κ.ά. είναι 
ομοφυλόφιλοι/ες.

απουστείρωση, η Επείγουσα μέθοδος αφαίρεσης 
ομοφυλοφιλικών μικροβίων από χώρο κατοικίας εν όψει 
επίσκεψης μαμάς, θείας, ή άλλου συγγενή που (επιμένει να) 
πιστεύει ότι ο γιος είναι απλώς καλός φίλος με τον Τάκη.

αρχιδόνηµα, το Αρχιδότριχα που κολλάει στα δόντια και 
αποφασίζει ότι της αρέσει εκεί και γι’αυτό θα μείνει μέχρι να 
καλοκαιριάσει. Το αρχιδόνημα είναι ακόμα πιο σπαστικό όταν 
φιλάς τον εραστή σου και φοβάσαι μήπως πάνω στο φιλί του 
περάσεις στο στόμα την τρίχα.

γαµαµνησία, η Καταπληκτικές μαγικές ικανότητες που 
διαθέτουν κάποιοι «στρέιτ» άντρες, οι οποίες τους επιτρέπουν 
να κάνουν σεξ με άντρες και ύστερα να εξαφανίζουν κάθε 
ανάμνηση του γεγονότος ως δια μαγείας.

γοµείς, οι Γομείς είναι οι γονείς που φροντίζουν να γαμήσουν 
τη ζωή του παιδιού τους και να το καταδικάσουν στη δυστυχία και 
τη σχιζοφρένεια επειδή προτιμούν να είναι αυτοί ευτυχισμένοι 
κι ας καταπιέσει το παιδί τους την ομοφυλοφιλική φύση του.

ελλεσβονίζω, ρ. µετβ.Η εποχιακή, ομαδική μετανάστευση 
λεσβιών απ’ όλο τον κόσμο στη Λέσβο τους θερινούς μήνες. Όπως 
τα χέλια ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στον 
τόπο αναπαραγωγής τους, έτσι και οι λεσβίες ελλεσβονίζουν, 
υπερπηδώντας ανυπέρβλητα εμπόδια και κινδύνους, όπως λ.χ. 
η ελληνική ναυσιπλοΐα.

κουκουρουκουές, ο Γκέι που καταφέρνει να είναι και 
κομουνιστής ή κομουνιστής που καταφέρνει να είναι και γκέι, 
δεδομένου του αλλεργικού σοκ που παθαίνουν τα μέλη του ΚΚΕ 
έτσι και ψιθυρίσει κανείς τη λέξη ομοφυλοφιλία σε απόσταση 
μικρότερη των δύο χιλιομέτρων. 

λεσβάνα, η Λεσβία που χύνει πάρα πολύ.

λεσβουβός κινηµατογράφος, ο Εγκληματικά βαρετές 
αβάνγκαρντ ταινίες λεσβιών εναλλακτικών σκηνοθετριών. 
Φημολογείται ότι ο Καρυωτάκης αυτοκτόνησε μετά από μια 
δεκάλεπτη προβολή λεσβουβού κινηματογράφου.

λορκαυλωµένος, ο, η Ακραία διανοούμενος γκέι που, για να 

τον κουτουπώσεις, πρέπει να έχεις δει όλες τις ξεψαχνισμένες 
παραστάσεις Λόρκα, Κέιν και Μαρμαρινού ή να ξέρεις όλη τη 
δισκογραφία του Ελύτη και του Σεφέρη απ’ έξω. 

µουναξιά, η Όταν το μουνί σου παραπονιέται ότι έχει πιάσει 
αράχνες, τότε νιώθεις μοναξιά.

µουνιάζω, ρ. αµετβ. γίνομαι μπίλιες με τη σύντροφό μου κι 
ύστερα κάνουμε σεξ προκειμένου να τα ξαναβρούμε.

µπουχτιβιστές, οι Συνδικαλισμένοι γκέι που από τη στιγμή 
που αρχίζουν να διεκδικούν τα δικαιώματά μας, για κάποιο 
ανεξήγητο λόγο χάνουν το χιούμορ τους και γίνονται ανυπόφορα 
σοβαροφανείς.

ξεκαβαφίζω, ρ. µετβ. Καταφέρνω να μιλήσω για τον Καβάφη 
και το έργο του κάνοντας την πάπια για την ομοφυλοφιλία του ή 
βρίσκοντας εξωφρενικές θεωρίες για να την παρακάμψω.

ξεπουστραγγίζω, ρ. µετβ. Συντονισμένη προσπάθεια 
αποσιώπησης της ομοφυλοφιλίας σπουδαίων καλλιτεχνών και 
επιστημόνων, επειδή το πουστριλίκι τους ενοχλεί.

οµοφυλοφιλογένεια,η Εκπατρισμένοι έλληνες γκέι που 
μεταναστεύουν από την Ελλάδα με το πρόσχημα των σπουδών, 
αλλά βασικά για να ξεφύγουν από τις εξουθενωτικές πιέσεις της 
οικογένειά τους. 

οµοχιουµοποίηση,η Η εσφαλμένη τάση πολλών στρέιτ αλλά 
και γκέι ανθρώπων να πιστεύουν ότι όλοι οι γκέι έχουν χιούμορ, 
καλλιτεχνικές τάσεις και Μαντόνα στη δισκοθήκη τους.

ουαναϊτστάσου, το Περιστασιακή γνωριμία για ξεκαύλωμα, 
ωστόσο απροσδόκητα ο άλλος σε εμπνέει και σου αρέσει 
γενικότερα σαν άνθρωπος, με αποτέλεσμα να εύχεσαι η επαφή 
σας να έχει συνέχεια και εκτός κρεβατιού.

πουλευτής, ο Βουλευτής, εκλεγμένος ή επίδοξος, ο οποίος 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα μάχεται με το αίμα του, αλλά για 
τα δικαιώματα των γκέι μόνο με το σπέρμα του.

χεσαγάπη, η Η αγάπη που ισχυρίζονται οι γονείς σου ότι 
νιώθουν για σένα, αλλά η οποία είναι πολύ μικρότερη από την 
αγωνία τους για τι θα πει η γειτονιά που είσαι γκέι ή λεσβία.

Λύο Καλοβυρνάς
Εικονογράφηση: Χριστίνα- Αντουανέττα Νεοφωτίστου
Αν θες να μάθεις τι σημαίνουν: ψωλοβρόχι, χυνηγορώ, φούστης, 
κάμβλωση και άλλες ευφάνταστε λέξεις, Το Πλαθολόγιο - Η 
Απουστειρωμένη έκδοση του Λύο Καλοβυρνά κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Intro Books. 

Το απουστειρωµένο Πλαθολόγιο

I A N O Y A Ñ É Ï Ó   2 0 1 030
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Κάποια πράγματα δεν ξεχνιούνται με τίποτα ό,τι και να κάνουν κάποιοι και μένουν ανεξίτηλα 

στη μνήμη μερικών, ιδιαίτερα αν οι τελευταίοι τα έζησαν. Δεν πρόκειται λοιπόν να ξεχάσουμε 

τη δολοφονία του αδερφού μας Αλέξη Γρηγορόπουλου από ένοπλο φρουρό του κράτους στα 

Εξάρχεια στις 6-12-2008. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε με τίποτα εκείνες τις μέρες του Δεκέμβρη 

κατά τις οποίες επιστρέψαμε μόνο ένα μέρος της βίας που καθημερινά δεχόμαστε από τη μεριά 

του συστήματος. Εκείνο τον Δεκέμβρη μάθαμε πολλά. Μάθαμε να παλεύουμε δυνατά ο ένας 

δίπλα στον άλλο και πως αν είμαστε ενωμένοι τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει. Μυρίσαμε 

το άρωμα τις ελευθερίας ανάμεσα σε καπνούς φωτιάς ξεπερνώντας τους οριοθετημένους ρόλους 

του βίαιου απολιτίκ χούλιγκαν που εύκολα έχουν προσδώσει σε εμάς τόσο το κράτος, όσο και οι 

μηχανισμοί του. Αντιδράσαμε λοιπόν κυρίως γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε και εμείς στη θέση 

του Άλεξ. Πλέον γνωρίζουμε περισσότερα αφού είμαστε και εμείς παιδιά του Δεκέμβρη και στην 

επόμενη εξέγερση –που πλησιάζει– θα συντονιστούμε καλύτερα για να ολοκληρώσουμε αυτό που 

αφήσαμε στη μέση πέρσι.

Στον αγώνα της ομάδας μας λοιπόν με τον Ατρόμητο που γινόταν την ίδια μέρα που δολοφονήθηκε ο 

Αλέξης, η θύρα 13 είχε κεντρικό πανό το "REMEMBER THE 6th OF DECEMBER", αποδεικνύοντας 

ότι τίποτα δεν ξεχάστηκε και ότι κάθε τόσο το φάντασμα του Δεκέμβρη τριγυρνάει στη μνήμη 

μας και στο μυαλό μας.

ΥΓ: Στο ημίχρονο του αγώνα Παναθηναϊκός-Ατρόμητος οπαδοί και των δύο ομάδων από κοινού 

επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο γήπεδο. Όλα εδώ πληρώνονται, ό,τι 

σπείρατε θα θερίσετε...

Το ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού έγινε τον προηγούμενο μήνα, όμως 

η διαμάχη των εντυπώσεων με τις ανακοινώσεις των δύο ομάδων συνεχίζεται με αμείωτο 

ρυθμό μέχρι σήμερα. Τελικά όλοι αποφάνθηκαν ότι ο τερματοφύλακας των πρασίνων Αλέξανδρος 

Τζόρβας χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά ακόμα οι ειδήμονες δεν κατέληξαν από 

τι. Αεροβόλο όπλο ήταν ή κάτι άλλο; Παρακαλούμε πολύ όταν μάθετε ενημερώστε μας και εμάς 

απλά για να ξέρουμε...

ΥΓ: Η συμπαράσταση που δέχθηκε ο Τζόρβας από τον συνάδελφό του τερματοφύλακα και πρόεδρο 

του ΠΣΑΤ Αντώνη Νικοπολίδη δεν περιγράφεται με λόγια. Α, ρε καρνάβαλε Αντωνάκη.

ΥΓ2: Μαγικός ο τρόπος που αποκρύπτονται όλα από την ΣΩ-κρατική τηλεόραση...

Αλήθεια ποιος πιστεύει ότι ο αγώνας της Καβάλας με τον ΠΑΟΚ είχε σαν γηπεδούχο τη 

νεοφώτιστη ομάδα; Περίπου 7.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ κατέκλυσαν κάθε γωνιά του δημοτικού 

σταδίου Καβάλας “Ανθή Καραγιάννη” δημιουργώντας φανταστική ατμόσφαιρα. Για τη φετινή 

αγωνιστική περίοδο η εκδρομή αυτή ανακηρύσσεται δικαίως ως η περισσότερο εντυπωσιακή σε ό,τι 

αφορά τα εντός συνόρων πλαίσια. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ παρότι πέρασε πολλά τα τελευταία χρόνια 

δείχνει να είναι κοντά στην ομάδα και τουλάχιστον για αυτό του αξίζουν συγχαρητήρια...

Τα επεισόδια στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΣ Γιάννενα 

ήταν ένα γεγονός το οποίο κανείς δεν περίμενε και ασφαλώς χάλασε σε κάποιο βαθμό 

την εικόνα των δύο οργανωμένων θυρών που το τελευταίο διάστημα είχαν δείξει ότι έχουν 

μια άλλη κουλτούρα και ότι είχαν την διάθεση να παλέψουν μαζί με άλλους οπαδούς για την 

κατάργηση του αθλητικού τρομονόμου του ηλεκτρονικού φακελώματος παρακολούθησης 

και της καταστολής. Δυστυχώς, τα αίματα άναψαν, με συνέπεια τα επεισόδια να πάρουν 

διαστάσεις. Τα κοινά πανιά για την κάρτα του οπαδού που είχαν κρεμάσει παλιότερα οπαδοί 

του ΠΑΣ και του Παναθηναϊκού ξεχάστηκαν μπροστά σε έναν τσαμπουκά. Αυτό είναι 

όμως το μοντέρνο ποδόσφαιρο που θέλει τους οπαδούς εχθρούς και τα έσοδά του συνεχώς 

αυξανόμενα. Ας ελπίσουμε αυτό το γεγονός να παραμείνει μόνο μια κακή ανάμνηση και οι 

δύο τάξεις των οργανωμένων οπαδών να συνεχίσουν την πολύ καλή δουλειά που κάνουν στο 

οπαδικό κίνημα.

ΥΓ: Είναι πραγματικά άθλιο να προσπαθεί η διοίκηση της ομάδας σου να σε συνετίσει. Σώσε 

τη δική σου κουλτούρα... και γίνε οπαδός.

ULTRAS UNITED

Η φετινή καταστροφή της ΑΕΚ δεν έχει τελειωμό. Μια από τις πιο ιστορικές ομάδες παραπαίει 

και δεν είναι τόσο τα αγωνιστικά της προβλήματα, αλλά κυρίως τα εξωαγωνισικά της. 

Η σημερινή διοίκηση έχει καταστρέψει τελείως την ομάδα μας. Το μόνο που πραγματικά έχει 

απομείνει στην “βασίλισσά” μας είμαστε εμείς οι οπαδοί της. Τον τελευταίο μήνα έγιναν πολλά. 

Ακούσαμε για “σωτήρες” που θα σώσουν την ομάδα μας από την Αμερική, ακούσαμε τους 

νυν μετόχους να καυχιούνται ότι αγαπάνε και πονούν την ΑΕΚ, ακούσαμε τον γνωστό κοντό 

ρουφιάνο και καταστροφέα να προσπαθεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα σε συνέντευξή του και 

τους παίκτες με την τεχνική ηγεσία να έχουν τη γνωστή δικαιολογία στο στόμα. Χρήμα τέλος, 

είπαν, και εξιλεώθηκαν για το άθλιό τους αγωνιστικό πρόσωπο. Ευτυχώς δεν τους πιστέψαμε, 

για ακόμα μια φορά. Βλέπετε, δεν είμαστε τόσο ηλίθιοι όσο κάποιοι πιστεύουν. Αποφασίσαμε 

να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας γιατί πιστεύουμε πρωτίστως ότι το ποδόσφαιρο 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ. Η κατάληψη στα γραφεία της επίσημης ΠΑΕ, η αποχή μας από το γήπεδο, 

η άκομψη εισβολή μας στο στούντιο που γινόταν η συνέντευξη του αρχιρουφιάνου Ντέμη 

Νικολαΐδη, που τόσο πολύ μας πολέμησε, ήταν μόνο η αρχή. Η ανοχή μας τελείωσε, το ίδιο 

και ο εμπαιγμός. Από εδώ και πέρα όποιος παίζει με τις τύχες της ομάδας μας δεν θα έχει και 

εμάς συνένοχους στο παιχνίδι του και θα φροντίζουμε να σας το αποδείξουμε.

ΥΓ: Θέλατε στο διοικητικό σχήμα κύριοι μέτοχοι να είναι και μέλη της original. Μα καλά, 

δεν γνωρίζετε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν αξιοπρέπεια...

Συνέβη και αυτό στα ελληνικά γήπεδα. Οπαδοί του Άρη επιτέθηκαν στο πούλμαν 

που μετέφερε την ομάδα τους νομίζοντας ότι είναι αυτό του Ολυμπιακού, στον 

τελευταίο τους αγώνα για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Από την πρωτοφανή για 

τα παγκόσμια χουλιγκανικά δεδομένα επίθεση δεν τραυματίστηκε κανένας παίκτης του 

Άρη. Κρίμα, και οι οπαδοί του Άρη τα τελευταία χρόνια είχαν δείξει βήματα προόδου 

και είναι άδικο 50 ηλίθιοι να τους πηγαίνουν πίσω...
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Σάββατο 9: Live με τους THAT’S 
ALLRIGHT MAGGA - Rock & Roll & 
Blues, στις 22.00

Κυριακή 10: CINE NOSOTROS από 
την ομάδα εθελοντισμού του Athens 
Pride, If These Walls Could Talk 2 των Jane 
Anderson, Martha Coolidge και Anne Heche, 
Η.Π.Α., 2000, 96' στις 21.00. Τρεις διαφο-
ρετικές δεκαετίες, τρία ζευγάρια λεσβιών με 
κοινό παρονομαστή τον έρωτά τους  και το 
ίδιο σπίτι, θίγουν τρία διαχρονικά ζητήματα της 
ομοερωτικής ζωής.

Τρίτη 12: ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ 2 
- Αφιέρωμα στον ποιητή και θεωρητικό 
της τέχνης Νικόλαο Κάλα, στις 20.00. Θα 
προβληθεί η ταινία του Αντώνη Τσάβαλου 
για τον Ν. Κάλα. Επιμέλεια-παρουσίαση 
από τον ποιητή Ανδρέα Παγουλάτο. 
Ομιλητές: Κώστας Κρεμμύδας, Ανδρέας 
Παγουλάτος

Τετάρτη 13: Κύκλοι Αυτομόρφωσης 
– Γλωσσολογία.

«ΓΛΩΣΣΑ , ΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΥ-
ΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 
ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ». Εισηγητές: Χρήστος 
Νεδελκόπουλος, Έμμυ Παυλάκου.

Πέμπτη 14: Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΕ ΑΝΑΤΟ-
ΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ. ΑΠΟΡΙΕΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 
(Ηδονιστές – Επίκουρος – Ζεν) στις 
21.00

Aνοιχτή συνέλευση Αντιεξουσιαστικής 

Κίνησης στις 20.00

Παρασκευή 15: Προβολή-συζήτηση: 
Ελευθερία της Συνείδησης... Μία ερευ-
νητική ταινία για την αντίρρηση συνείδη-
σης και την ανυποταξία, στις 20.00

Κυριακή 17: CINE NOSOTROS από 
την ομάδα μαθημάτων Ελληνικών του 
Nosotros, ABC του Abbas Kiarostami, 
Ιράν, 2001, 90' στις 20.00. Ντοκιμαντέρ 
με θέμα το AIDS και τον εμφύλιο πόλεμο 
στην Ουγκάντα που εστιάζει στα εκατο-
ντάδες ορφανά παιδιά που καταγράφει 
η κάμερα.

Τρίτη 19: Κύκλοι Αυτομόρφωσης  - Ο 
ΦΡΟΙΝΤ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ Εισηγητής: 
Νίκος Τσανάκας

Πέμπτη 21: Από την εφημερίδα ΒΑΒΥ-
ΛΩΝΙΑ εκδήλωση - συζήτηση με θέμα: 
Ο μηδενισμός ως ιδεολογία και ο μη-
δενισμός ως Διαφωτιστικό παράδειγ-
μα. Ομιλητές: Φιλήμονας Πατσάκης, 
Νώντας Σκυφτούλης. Θ’ ακολουθήσει 
συναυλία με τους Σπυριδούλα.

Παρασκευή 22: Κύκλοι Αυτομόρφω-
σης  - «Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΩΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ. 
Φύση – Μορφές - Πρακτικές». Εισηγη-
τής: Αντώνης Μπρούμας. Στις 20.00

Σάββατο 2: Συναυλία Radical Music 
με τους: 
 - kool a' shake (funk blues) 
 -The Spiritualconiosis 
(experimental Avant-Guard)

Κυριακή 24:  CINE NOSOTROS Zift 
(Πίσσα) του Javor Gardev, Βουλγαρία, 

2008, 81', στις 21.00 Ένα σύγχρονο 
φιλμ νουάρ που εκτυλίσσεται μέσα σε μία 
νύχτα. Ο ήρωας της ταινίας απελευθε-
ρώνεται από τη φυλακή μετά από χρόνια 
άδικου εγκλεισμού για φόνο.

Τρίτη 26: Κύκλοι Αυτομόρφωσης  - Λο-
γοτεχνία. «ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ» . Εισηγητής 
Φιλήμων Πατσάκης.

Τετάρτη 27: ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ. 
Συντονίζει ο Μανόλο. 

Πέμπτη 28: Κύκλοι Αυτομόρφωσης: 
«ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ – Στο ζοφερό 
πλέγμα των αντρών και των μανά-
δων τους». Από τις LOSOTRAS. Στις 
20.00

Κυριακή 31: CINE NOSOTROS Anime 
Midori (based on Suehiro Marcio's Mr. 
Arashi's Amazing freak show) του Hirochi 
Harada, Ιαπωνία, 1992, 48' στις 21.00 
Ένα δωδεκάχρονο κορίτσι που όταν πε-
θαίνει η μητέρα του πηγαίνει να δουλέψει 
σε ένα τσίρκο.

Σάββατο 9 Ιανουαρίου Συναυλία: Τελευταίο Σενάριο

Κυριακή 10 Ιανουαρίου Συναυλία: Still & Lilo

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου Προβολή ταινίας: La mala 
educaciόn

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου Συναυλία: Mind your Head

Σάββατο 16 Ιανουαρίου Συναυλία: Soul Fire

Κυριακή 17 Ιανουαρίου Προβολή ταινίας: Padre 
Padrone

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου Εκδήλωση-Προβολή: Ταινίες μι-

κρού μήκους από το 11ο Πολιτιστικό Πανόραμα Θεσ/νίκης 
για την ομοφυλοφυλία-διαφυλικότητα

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου Συναυλία: Urban Evolution 
και Moshpill

Σάββατο 23 Ιανουαρίου Συζητήσεις για την πολιτική και 
την ιστορία: Ο φασισμός στην Ευρώπη: αίτια και βασικά 
χαρακτηριστικά

Κυριακή 24 Ιανουαρίου Προβολή ταινίας: Άγριες φράου-
λες

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου Συναυλία: Άρης Παπανικολάου 

ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ
Êïéíùíéêüò ×þñïò ãéá ôçí Åëåõèåñßá

Τηλ:  2310261290 ,  micropolis.email@gmail.com

Βενιζέλου & Β.Ηρακλείου 18,  Θεσσαλονίκη

NOSOTROS
Åëåýèåñïò Êïéíùíéêüò ×þñïò
Θεµισ τοκλέους 66,  Εξάρχεια,  Αθήνα
www.nosotros.gr,
e -mail : info@nosotros.gr

Στο Νοσότρος φιλοξε-

νείτε για τον Ιανουά-

ριο, η έκθεση ζωγρα-

φικής του Χρόνη Δε-

ληβοριά  "σε άσπρο 

- μαύρο" για την οικο-

νομική ενίσχυση της 
Βαβυλωνίας.

http://www.imdb.com/title/tt0206036/
http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Anderson
http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Anderson
http://en.wikipedia.org/wiki/Martha_Coolidge
http://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Heche

