
ÐÝñá áðü ôï ÌÜç
óåë. 3

Ïé åðéêßíäõíïé äñüìïé ôïõ 
åíåñãåéáêïý áíôáãùíéóìïý
óåë. 4

×ùñïôáîéêü ó÷Ýäéï ÓïõöëéÜ:
Åðßèåóç óå ðüëç êáé ðåñéâÜëëïí
óåë. 5

Flexicurity:
ÅñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò ãáëÝñáò
óåë. 6

Ï ðýñãïò ôçò ÂáâÝë ôùí 
êáôáóêåõáóôéêþí åôáéñåéþí
óåë. 7

Ïé åîåãÝñóåéò ôùí ðåéíáóìÝíùí
óåë.8

ÅðéóôçìïíéêÜ áðüâëçôá
óåë. 10

Ôï êïéíùíéêü ðñïóùðåßï ôùí 
åôáéñåéþí åìöéáëùìÝíïõ íåñïý
óåë. 10

Ï ÃïëãïèÜò ôïõ äéáöïñåôéêïý...
óåë. 23

Ïé åêëïãÝò óôçí ÁìåñéêÞ
óåë. 26

Ç ôñáãùäßá óôç ÌéáíìÜñ 
óåë. 26

ÅâäïìÜäá êáôÜ ôïõ ëéèÜíèñáêá
óåë. 28

ÅíÝñãåéá: Ôï ôÝëïò ôïõ êüóìïõ;
óåë. 29

ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ
& ÅÈÍÉÊÉÓÌÏÓ
Ãéá ôï ìáêåäïíéêü æÞôçìá...

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ: Áêýëáò ÊáñáæÞóçò - 
Ìé÷áÞë Ìáñìáñéíüò
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...της   σύνταξης

Ο πελεκάνος 
το είχε πει καθαρά... 
...Σε κλίµα τρόµου υποδεχόµαστε κι αυτό το καλοκαί-

ρι. το περσινό καρκινογόνο µέλι έγινε ηλιέλαιο µε ορυ-

κτέλαιο και χτυπάει τα πατατάκια και τις µαγιονέζες. Τα 

στρώµατα του "Ευαγγελάτου" και το SARS, η διαταραχή 

γενικευµένου άγχους, οι µετανάστες, το AIDS, ο καρκι-

νογόνος ήλιος, οι οµοφυλόφιλοι, η ακρίβεια, οι τρελές 

αγελάδες, οι Μακεδόνες, όλοι µας καταδιώκουν... έχουµε 

χάσει τον ύπνο µας και σωστά το έχουµε κάνει... τζάµπα 

µας προειδοποιούν τα κανάλια; 

Υστερία, µαζική υστερία... και είναι και τα σαρανταπε-

ντάρια (σε βαθµούς) του καιρού που µας βαράνε κατα-

κέφαλα... Όλοι προσπαθούµε να ξεφύγουµε αλλά κανείς 

δεν µπορεί να κρυφτεί από την µαζική υστερία είµαστε 

όλοι µέρος της. Όσο θέλουµε να αυξάνει το αίσθηµα της 

ασφάλειας αυξάνουν κι οι φοβίες µας. 

Μια κοινωνία που νοσεί ψάχνει εξιλαστήρια θύµατα για 

τα ψυχιατρεία της, ψάχνει πιτσιρικάδες να στείλει στο 

στρατό για την ασφάλειά της, υψώνει κάµερες και ενη-

µερώνεται από τραγκαουνάκηδες. Περιµένει τον πολιτι-

κό και σωτήρα της να βγάλει την χώρα από το χάος, να 

βροντοφωνάξει:

..."Είµαι εδώ, ξέρω ότι φοβάστε, µην σας τροµάζουν οι 

ανόητες επιθέσεις των άπιστων σύντοµα θα αποκαλυ-

φθούν και θα πάρουν αυτό που τους αξίζει" *

Και τότε όλα θα είναι ρόδινα και παραµυθένια.

Μέχρι µια νέα αρρώστια "ψυχική" ή σωµατική, ένα νέο 

διατροφικό σκάνδαλο, µια νέα παρτίδα σκάρτα στρώµα-

τα, ένα νέο κύµα µεταναστών, µια καινούργια τροµοκρα-

τική οµάδα να χτυπήσει την πόρτα µας και τότε πάλι όλοι 

υστερικοί και αβοήθητοι. 

Ο πελεκάνος το είχε πει καθαρά... για να χαρούµε όλοι 

µας τη καθαρή θάλασσα κι αυτό το καλοκαίρι! 

*Από την περσινή παράσταση “Τα καινούρια ρούχα του βα-
σιλιά” της θεατρικής οµάδας Nosotros

“Οι λύσεις που προτείνουν τα διάφορα οπισθοδροµικά 

ρεύµατα, ανάγονται αναγκαστικά σε τρία στάδια: την συ-

νέχιση των συρµών που γέννησε η κρίση νταντά- υπερ-

ρεαλισµού (και αποτελούν επεξεργασµένη έκφραση µιας 

νοοτροπίας που εκδηλώνεται αυθόρµητα παντού όταν, 

µετά τους παλιούς τρόπους ζωής, καταρρέουν και οι µέ-

χρι σήµερα αποδεκτοί λόγοι ύπαρξης), την επανάπαυση 

στα πνευµατικά ερείπια, και τέλος την επιστροφή στο µα-

κρινό παρελθόν”.
Guy Debord

Στο αποπνικτικό τοπίο της σύγχρονης πραγµατικότητας οι ραδιούργες γραµµές τραβήχτηκαν.

Η αρχή έγινε κι η προσπάθεια θα είναι δύσκολη. Όπλο µας η δηµιουργικότητα και το όραµα, πέρα από εµπορευµατικές 

κι προσωπικές φιλοδοξίες. Το όραµα είναι συλλογικό, πολύπλευρο και συχνά αντιφατικό. Η κυριαρχία ποτέ δε δηµιούρ-

γησε, µόνο αφοµοίωνε και  χρησιµοποιούσε, πετώντας έξω ό,τι την ενοχλούσε, ό,τι έκανε το κάθε έργο τέχνης πραγµα-

τικά ριζοσπαστικό, επαναστατικό. Καιρός να πάρουµε την κατάσταση στα χέρια µας. Δεν µας αποµένει και τίποτα άλλο. 

Χωρίς καµία αµφιβολία είναι το µόνο µας χρέος. Για την ελευθερία... για µια άλλη ζωή.

...του πολιτισµού
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Η συνταγματική 
ε κ τ ρ ο π ή
Όπως είχαµε γράψει και στο παρελθόν, 

η περίοδος Στυλιανίδη δεν προβλέπε-
ται αναίµακτη. Παρά την προδιαγεγραµµέ-
νη ήττα της κυρίαρχης πολιτικής στο άρθρο 
16, η κυβέρνηση προχωρά παραβιάζοντας 
το σύνταγµα στην ίδρυση ιδιωτικών πανε-
πιστηµίων. Το σκεπτικό τους είναι απλό. Η 
αντίδραση του φοιτητικού κινήµατος έφτα-
σε στα όριά της και ό,τι είχε να χάσει η κυ-
βέρνηση έχασε, το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να 
αντιδράσει λόγω της ουσιαστικής του συµ-
φωνίας µε τη «µεταρρύθµιση» και, τρίτον, 
τα δοµικά αδιέξοδα του φοιτητικού συν-
δικαλισµού θα κρατήσουν την αντίδραση 
εντός του ασύλου, µακριά από την κοινωνία 
και τα αποστειρωµένα ιδιωτικά πανεπιστή-
µια µακριά από τα κέντρα προπαγάνδας.

Το σκεπτικό της κυβέρνησης δεν είναι, βέ-
βαια, εντελώς στον αέρα. Η επιλογή του 
φοιτητικού κινήµατος να ανταλλάξει στο 
πιο κρίσιµο σηµείο της µάχης τις νικηφόρες 
πρακτικές του µε την εκλογική αποτύπωση, 
η διπλή του ήττα σε αυτές καθώς και οι καινο-
φανείς θεωρίες κοινωνικού ανταγωνισµού 
που αναπαρήγαγαν ορισµένοι εκφραστές 
του πιστεύοντας ότι έχουν στα χέρια τους το 
διακόπτη της κοινωνικής οργής, έχουν φέ-
ρει την κατάσταση σε προφανές αδιέξοδο. 

Οι χιλιάδες φοιτητές που βγήκαν στους 
δρόµους του αγώνα χτίζοντας το τείχος 
της ολικής άρνησης κάθε συνδιαλλαγής µε 
την εξουσία δε βρίσκουν σήµερα νόηµα 
στα καλέσµατα ορισµένων για διήµερες 
διερευνητικές καταλήψεις. Φαίνεται πως οι 
εκφραστές του «συνελεύσεις-καταλήψεις-
διαδηλώσεις» , εγκλωβισµένοι στις αδιέξο-
δες τακτικές του συνδικαλιστικού πολέµου 
χαµηλής έντασης της «µη εφαρµογής», αδυ-
νατούν να κατανοήσουν τη σοβαρότητα και 
το µέγεθος της νεοφιλελεύθερης επίθεσης.

Ο δρόµος βέβαια παραµένει ανοιχτός για 
όλους εµάς που δεν έχουµε καµία ήττα να δι-
αχειριστούµε. Η απόφαση της κυβέρνησης 
να παραβιάσει προκλητικά το σύνταγµα δι-
αλύει κάθε ενδοιασµό για τις προθέσεις της 
εξουσίας. Η αναγνώριση των επιχειρηµατι-
κών παραπηγµάτων θα αποτελέσει το κόκ-
κινο πανί του νέου µας αγώνα. Ενός αγώνα 
που αν θέλει να είναι νικηφόρος πρέπει να 
αποφασίσει να νικήσει διαλύοντας κάθε εν-
δοιασµό για της προθέσεις του. Η µάχη για 
ένα πανεπιστήµιο ελεύθερο, πραγµατικά 
δηµόσιο και ουσιαστικά κοινωνικό οφείλει 
να βγει ξανά στους δρόµους του αγώνα. Έξω 
και πέρα από τις πεπατηµένες λογικές του 
παραδοσιακού φοιτητικού συνδικαλισµού, 
οφείλει να γίνει επικίνδυνη για τους ίδιους 
τους επιχειρηµατίες εµποδίζοντας µε κάθε 
µέσο και κόστος τη λειτουργία επιχειρήσε-
ων στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. 
Άλλωστε το τελευταίο άρθρο του συντάγ-
µατος είναι σαφές. Ας το εκµεταλλευτούµε...  

Σωτήρης Λυκουργιώτης

«Όταν ο καθένας θα αισθάνεται ότι είναι συµµέ-

τοχος στη διακυβέρνηση των υποθέσεων, όχι στις 

εκλογές µία µέρα τον χρόνο, αλλά κάθε µέρα· όταν 

δεν θα υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στην πολιτεία 

που να µην είναι µέλος ενός µικρού ή µεγάλου συµ-

βουλίου της, θα προτιµήσει να του ξεριζώσουν την 

καρδιά, παρά ν' αφήσει έναν Καίσαρα ή έναν Βονα-

πάρτη να του αρπάξει την εξουσία του».

(Τόµας Τζέφερσον, γράµµα στον Τζον Τάυλερ, 26/5/1810)

Ο νεοφιλελευθερισµός διαγράφει την ξέφρενη πορεία του 
στην ιστορία και τον πλανήτη σαν εκτροχιασµένο τρένο 

δίχως σταθµό, σαν την κινέζικη φλόγα, χωρίς νόηµα, µέσα από 
τα ερείπια, µε µόνο προφανή σκοπό την αυτοϊκανοποίηση µέχρι 
καταρρεύσεως. Δεν έχουµε πλήρως αντιληφθεί στη γωνιά που 
βρισκόµαστε τι έχει συµβεί και συµβαίνει στον κόσµο, τι σηµαίνει 
πείνα, τι σηµαίνει εξέγερση των πεινασµένων. Δεν έχουµε πλή-
ρως αντιληφθεί ούτε τι συµβαίνει µέσα στη µικρή γωνιά που ήδη 
έζησε και δεν είδε τον ξεσηκωµό των µεταναστών και τη στυγνή 
τροµοκρατία των αφεντικών στα φραουλοχώρια της Πελοπον-
νήσου. Όπου τα λιµάνια κλείνονται σαν στρατόπεδα και δίπλα 
στην αγωνία της ακρίβειας των σούπερ-µάρκετ άνθρωποι ζουν 
µέσα στην αγωνία της επιβίωσης, δίχως νερό, ρεύµα, φαγητό.

Όπου η κοινωνία κατατµείται σε νούµερα και στατιστικές, όπου 
η φύση βιάζεται καθηµερινά, όπου η πόλη τεµαχίζεται σε ιδιωτι-
κούς χώρους.
Στη γωνιά αυτή, που βίωσε πάντα τον καπιταλισµό µαζί µε µία 
ιδιότυπη αποικιοκρατία, οι σχέσεις πελατείας και πατρονείας 
υπήρξαν πάντοτε θεσµικές βάσεις και απαραίτητα συστατικά της 
κρατικής λειτουργίας. Ο νεοφιλελευθερισµός µέσα στην απόλυ-
τη γύµνια του, καταργώντας τη πράξει κάθε έννοια "κοινωνικής 
πρόνοιας" που το κράτος εκβιάστηκε να παραχωρήσει µέσα από 
τους κοινωνικούς αγώνες, αποκαλύπτει πλέον σε κοινή θέα αυτό 
που πάντοτε υπήρξε η ουσία της ιεραρχικής δοµής. Την άρρη-
κτη σχέση κράτους-κεφαλαίου και την κοινή ρίζα της κρατικο-
ποίησης και της ιδιωτικοποίησης. Το κράτος ως προστάτης του 
κεφαλαίου και το ιδιωτικό κεφάλαιο ως πατρόνας του κράτους 
καταλαµβάνουν και καταναλώνουν τον δηµόσιο χώρο, τη δηµό-
σια σφαίρα, την ίδια την έννοια του κοινωνικού. 

Αν παρέθεσα στην αρχή µία σκέψη του δεύτερο πρόεδρου των 
Η.Π.Α., ήταν για να δείξω πως ο κίνδυνος του να δίνεται η εξουσία 
στα άτοµα ως ιδιώτες και όχι ως πολίτες, µε την πλήρη έννοια, 
είχε επισηµανθεί ήδη από τα σπάργανα της νεωτερικότητας. Η 
σύγχρονη ολιγαρχία του ιδιώτη θα µπορούσε να είναι ο υπότιτ-
λος στο φιλµ Βγενόπουλος - Deutsches Telecom - ΟΤΕ που πα-
ρακολουθούµε στις οθόνες, όπου το κράτος εγκαταλείπει τα ίδια 
τα προσχήµατα και αναλαµβάνει πλήρως τον πελατειακό του 
ρόλο. Αποκαλύπτονται επίσης τα πραγµατικά κριτήρια πολιτικού 
κύρους που µετράνε στη νεοελληνική σκηνή, που λέγονται ΠΑΟ, 
ΟΣΦΠ, κτλ. 

Ο δηµόσιος χώρος καταργείται και στις δύο του µορφές. Και ως 
χώρος πολιτικής, δηµόσιας συζήτησης, απόφασης και πράξης 
και ως χώρος κοινωνικός, ελεύθερης συνεύρεσης και επικοινω-
νίας. Περιστέλλεται συνεχώς και πλέον καταργείται και στις δύο 
περιπτώσεις η ελεύθερη πρόσβαση της κοινωνίας. Η πρόσβαση 
του καθενός στη συµµετοχή και τη λήψη των αποφάσεων που 
τον αφορούν και η πρόσβαση του καθενός στην ίδια την πόλη 
και το περιβάλλον που ζει.

Το κράτος στέκεται απέναντι και ενάντια στην κοινωνία γιατί 
πάντοτε έτσι στάθηκε. Άδικα προσπαθούν να θίξουν τον κύριο 
Σουφλιά. Ο κυνισµός και η αδιαφορία του είναι εγκληµατικές, 
κοντόφθαλµες, αλλά οι ηλίθιοι και οι αναίσχυντοι είναι ανίκητοι. 
Όποιος δεν έχει ευθιξία µένει άθικτος. Μάταια όσοι ελπίζουν να 
ιδρώσει για τον Αχελώο ή την αποβολή από το Κιότο. Ίδρωσε 
για το εξοχικό του και αυτό είναι ήδη πολύ για έναν επαγγελµα-
τία πολιτικό. Η κυνική εγκατάλειψη κάθε προσχήµατος, όµως, 
είναι ίδιον της βλακείας και όχι της πανουργίας. Οι δυνατότητες 
της κοινωνίας να αναλάβει τις τύχες της, να απελευθερωθεί είναι 
πάντοτε ζωντανές. Η κατάρρευση των θεµελίων εγκυρότητας 
του συστήµατος µεταφράζεται συχνά στην ψευδαίσθηση: "δεν 
υπάρχει κράτος". Κράτος υπάρχει, αυτό είναι και αυτό ήταν πά-
ντα, και σε κάθε εποχή αυτό γίνεται απτό µε σκληρό τρόπο. Σή-
µερα υπάρχει όµως και µία διαφορετική πρόταση.

Μετά την αποκάλυψη του πραγµατικού νοήµατος των συνθηµά-
των περί κατάληψης της εξουσίας, η κοινωνία µπορεί να πραγµα-
τώσει το νόηµα του αυτεξούσιου, της κατάργησης τη πράξει του 
δικαιώµατος του κράτους να αποφασίζει, την ανάληψη της πολι-
τικής ευθύνης από όλους µαζί και τον καθένα ξεχωριστά, δίχως 
αποκλεισµούς. Ήδη αµεσοδηµοκρατικά, δίχως ιεραρχία κινήµα-
τα ενεργών πολιτών αµφισβητούν έµπρακτα το κράτος και το ιδι-
ωτικό κεφάλαιο σε ζητήµατα περιβάλλοντος, πόλης, ενέργειας. 
Ήδη στην κοινωνία τίθενται ερωτήµατα γύρω από τους σκοπούς 
της ενέργειας, της κατανάλωσης, της τεχνοκρατικής ανάπτυξης, 
του κέρδους. Ήδη συνελεύσεις πολιτών αναλαµβάνουν να απο-
φασίσουν για τα θέµατα που τους αφορούν και αγωνίζονται για 
τους δηµόσιους χώρους δηµιουργώντας ταυτόχρονα δηµόσιους 
χώρους δίχως αποκλεισµούς. Ήδη στα πανεπιστήµια το ζήτηµα 
της παιδείας τίθεται σε άλλη βάση, αυτόνοµες συνελεύσεις και 
σχήµατα αντικαθιστούν τους κοµµατικούς µηχανισµούς και την 
πολιτική κηδεµονία. Ήδη η έννοια του συλλογικού ατόµου, του 
αυτεξούσιου πολίτη τίθεται και πραγµατώνεται εν µέρει. Ήδη, το 
ελεύθερο δηµόσιο και κοινωνικό έρχεται σε αντιπαράθεση µε το 
κρατικό και ιδιωτικό.

Δε µιλάµε φυσικά για τη σιωπηλή πλειοψηφία. Αν µιλούσαµε για 
την πλειοψηφία, η εικόνα της γωνιάς που ανέφερα θα ήταν άλλη 
γιατί και η εικόνα του κόσµου θα ήταν άλλη. Αυτή είναι µία δυνα-
τότητα της κοινωνίας. Όµως, συµβαίνει, και η ιστορία προχωρά-
ει. Να µιλήσουµε λίγο και για αυτό, και ίσως µας αφήσει η πικρή 
µυρωδιά πετρελαίου, ηλιελαίου και λιβανίσµατος που µας άφησε 
ο Μάης του 2008.

Αλέξανδρος Σχισµένος

Πέρα από το Μάη
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Η 
επαναχάραξη, το µοίρασµα  και 

η διασφάλιση των νέων «δια-

δρόµων» µεταφοράς φυσικού 

αερίου και πετρελαίου από την Ανατολή 

στη Δύση φέρνει στην επικαιρότητα τον 

ενεργειακό πόλεµο που διεξάγεται ανάµε-

σα σε ΗΠΑ, Ρωσία, κρατών της Ε.Ε και των 

αναπτυσσόµενων χωρών της Κίνας, της 

Ινδίας και της Βραζιλίας. Στόχος των οποί-

ων είναι η επέκταση της κρατικής ισχύος 

τους µε την στρατιωτικοποιηµένη αστυ-

νόµευση- µηδενικής ανοχής- τεράστιων 

εκτάσεων ξηράς και θάλασσας απ’ όπου 

περνούν οι αγωγοί και οι ενεργειακοί δρό-

µοι. Στα πλαίσια αυτά η επερχόµενη ανε-

πάρκεια ενεργειακών πόρων και η µεγάλη 

αύξηση της τιµής τους δηµιουργούν ένα  

νέο ψυχροπολεµικό σκηνικό. Ο ανταγωνι-

σµός των αρχών του 20ου αιώνα  επιστρέ-

φει δριµύτερος στη διεθνή σκηνή στο 

όνοµα  της  «ενεργειακής ασφάλειας» και 

της «αντιτροµοκρατικής εκστρατείας». 

Τα  αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ εκτός από τον 

Περσικό Κόλπο εποπτεύουν στενά και την 

κεντρική Ασία,  ενώ ο αντιναύαρχος Τζέιµς 

Στίβενσον είναι υπεύθυνος ασφαλείας και 

ελέγχει τους θαλάσσιους δρόµους 37 ενερ-

γειακών χωρών. Τα κράτη της Λατινικής Αµε-

ρικής εξοπλίζονται και µε πρωτοβουλία της 

Βραζιλίας και της Βενεζουέλας προωθείται 

ένας ενιαίος λατινοαµερικανικός στρατιω-

τικός οργανισµός. Η Κίνα αξιοποιώντας τον 

Οργανισµό Συνεργασίας της Σαγκάης έχει 

εγκατασταθεί για τα καλά στην Αφρική και 

µαζί µε τη Ρωσία, που προκαλεί τη µήνη των 

ΗΠΑ, γιατί επιδιώκει τον ενεργειακό έλεγ-

χο της Ευρώπης και τµήµατος της Ασίας και 

που για πρώτη φορά από το 1992 έβγαλε 

στις θάλασσες τα πυρηνοκίνητα πολεµικά 

της πλοία -ακόµα και στην Ανταρκτική-, εξο-

πλίζουν στρατιωτικά  τις αφρικανικές χώρες 

που έχουν πλούσια ενεργειακά κοιτάσµατα 

και εκπαιδεύουν συστηµατικά τους στρα-

τούς τους. 

Μεταξύ των άµεσων σχεδίων της Ρωσίας 

είναι η δυνατότητα των ενεργειακών κολοσ-

σών της να ιδρύσουν  ιδιωτικούς ένοπλους 

στρατούς, ενώ των ΗΠΑ να χρησιµοποιή-

σουν δυνάµεις του  ΝΑΤΟ για τη φύλαξη και 

θωράκιση όλων των νευραλγικών βιοµηχα-

νικών εγκαταστάσεων ενέργειας, δυτικών 

συµφερόντων.  Ζωντανεύοντας έτσι τον  

εφιάλτη των νεοταξικών αντιτροµοκρατι-

κών δογµάτων, που προέκυψαν από την 11η 

Σεπτεµβρίου του 2002 στις ΗΠΑ και από το 

µακελειό στο σχολείο του Μπεσλάν της βό-

ρειας Οσετίας το 2004 στη Ρωσία, που θα 

ξαναχρησιµοποιηθούν ως άλλοθι για κάθε 

µελλοντική πολεµική σταυροφορία εναντί-

ων των λαών και των κοινωνιών τους που 

βρίσκονται στους δρόµους της ενέργειας. 

ÊñÜôç ,  É ä éùô é êï ß  óôñáôï ß  êá é  ÍÁÔÏ öïâ ß æïõí 

Ήδη στη Ρωσία από το καλοκαίρι του 2007 

αποτελεί µείζον πολιτικό ζήτηµα η διεξαγω-

γή της συζήτησης γύρω από νοµοσχέδιο που 

κατέθεσε στη Δούµα η προηγούµενη  κυβέρ-

νηση και δίνει τη δυνατότητα στην Gazprom 

να ιδρύσει ιδιωτικό ένοπλο στρατό για την 

ασφάλεια των 153.000 χιλιοµέτρων αγωγών 

που ελέγχει και των µεγάλων εγκαταστάσεών 

της. Μια δυνατότητα που επίσης δίνεται και 

στην κρατική εταιρεία Transneft στον Καύκα-

σο, η οποία  ελέγχει το σύνολο των αγωγών πε-

τρελαίου στο ρωσικό έδαφος και τα τελευταία 

χρόνια έχει δεχθεί πολλές επιθέσεις. Οι ιδιωτι-

κοί ένοπλοι στρατοί των ρωσικών ενεργειακών 

βιοµηχανιών θα έχουν τα ίδια πεδία ευελιξίας 

και δράσης µε τον τακτικό στρατό και θα πα-

ρεµβαίνουν συντονισµένα. Συγκριτικά µε τις 

δεκάδες εταιρείες φύλαξης (security) θα έχουν 

περισσότερες επιχειρησιακές αρµοδιότητες 

ανάλογες µε αυτές των ιδιωτικών στρατών 

των ΗΠΑ που βρίσκονται στο ΙΡΑΚ. Αντίστοι-

χη κινητικότητα παρατηρείται έντονα και στη 

Δύση, µε το ΝΑΤΟ να προτείνει επίσηµα στους 

δύο µεγάλους ευρωπαϊκούς πετρελαϊκούς κο-

λοσσούς, της Shell και της BP, τη φύλαξη και 

τη θωράκιση των εγκαταστάσεών τους από τις 

Δυνάµεις Ταχείας Επέµβασης.

Με το διεθνή ενεργειακό ανταγωνισµό των 

κρατών να βρίσκεται στο ζενίθ µην απορή-

σουµε αν, στο άµεσο κοντινό µας µέλλον, 

δούµε να ξεφυτρώνουν σαν µανιτάρια οι ιδιω-

τικοί στρατοί στην Ελλάδα, λόγω της ενεργής 

συµµετοχής της στους «διαδρόµους» µετα-

φοράς των ενεργειακών πόρων (Μπουργκάς-

Αλεξανδρούπολη και South Stream) να παρα-

τάσσονται δίπλα στις ΝΑΤΟϊκές ορδές  και τον 

τακτικό στρατό των 12 δις νέων εξοπλιστικών 

προγραµµάτων. Η ασκούµενη κυβερνητική 

πολιτική της ΝΔ, που δια µέσο των Συµπρά-

ξεων  Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα  (ΣΔΙΤ) 

παραχωρεί στους ιδιώτες την κατασκευή, τε-

χνική διαχείριση και συντήρηση τριών νέων 

φυλακών (Θεσσαλονίκη, Μαγνησία,  Κοριν-

θία), κτιριακών εγκαταστάσεων 13 Διευθύν-

σεων-Τµηµάτων- Σταθµών της αστυνοµίας, 

οικηµάτων στέγασης σε µονάδες του Στρατού 

Ξηράς και της Πολεµικής Αεροπορίας, καθώς 

και της εγκατάστασης συστηµάτων ασφαλείας 

σε 23 θέσεις αποθήκευσης πυροµαχικών σε 8 

νοµούς,  δεν αφήνει κανένα περιθώριο αµφι-

βολίας για το τι µέλλει γενέσθαι. 

Θοδωρής Θεοδωρόπουλος 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΖΕΡΕΦΟΣ: 
Πόρνη του Μυτιληναίου

Ονοµάζεται Χρήστος Ζερεφός. Καθηγητής Περιβάλλοντος, πρόεδρος του Αστερο-
σκοπείου Αθηνών, υποψήφιος στο Επικρατείας της Ν.Δ. Το 2007, ακαδηµαϊκός, αρ-

θρογραφεί συχνά στις εφηµερίδες, ως "ειδικός", για την κλιµατική αλλαγή γράφοντας 
ύπουλα και γενικά για “ποσοστό ευθύνης του ανθρώπου” (και οι εταιρείες;). Στις 20.5 
βραβεύτηκε µαζί µε άλλους 50 επιστήµονες µε Νόµπελ Ειρήνης για τις επιστηµονικές 
εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την κλιµατική αλλαγή (IPCC).  

Λίγο νωρίτερα στα ψιλά του οικονοµικού τύπου (Επενδυτής, 10-11/5/2008) αποκα-
λύπτεται το αληθινό του πρόσωπο: επιλέχτηκε να συµµετέχει το εννιαµελές ΔΣ του 
οµίλου Μυτιληναίου ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος στο πλαίσιο της “εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης” (έτσι ονοµάζεται στη γλώσσα των εταιρειών η ληστρική επιδρο-
µή στη φύση). 

Ο Μυτιληναίος σήµερα προωθεί εργοστάσιο ρυπογόνου λιθάνθρακα στα Άσπρα Σπί-
τια, όπου εδώ και 30 χρόνια εκµεταλλεύεται τα πλεονεκτήµατα της ληστρικής σύµβα-
σης του 1960 της γαλλικής ΠΕΣΙΝΕ µε τον Καραµανλή για το εργοστάσιο αλουµίνας 
(αγοράζει φθηνά ρεύµα από τη ΔΕΗ, πουλάει ακριβότερα). Μπροστά στις έντονες αντι-
δράσεις για τα σχέδια του χρειάζεται ο Μυτιληναίος µία πόρνη της επιστηµονικής δια-
νόησης για να µας πείσει (αµισθί;) για το φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ των εταιρειών…

Γ. Παπ.. 

Χρήστος Ζερεφός, "ειδι-
κός", για την κλιµατική 

αλλαγή, επιλέχτηκε 
να συµµετέχει 

στο εννιαµελές ΔΣ 
του οµίλου Μυτιληναίου...
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Πώς θα είναι διαµορφωµένο το ελληνικό 

τοπίο σε 15 χρόνια, το 2023, εάν εφαρµο-

στεί κατά γράµµα το εθνικό χωροταξικό 

σχέδιο που παρουσίασε τέλη Φεβρουαρίου 

ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γ. Σουφλιάς και αυτή 

τη στιγµή βρίσκεται στη βουλή προς ψήφι-

ση; Με ακόµη λιγότερα δάση, περισσότερα 

εξοχικά, τέσσερα πέντε εργοστάσια λιθάν-

θρακα, καµιά δεκαριά γήπεδα γκολφ, τον 

Αχελώο νεκρό ποτάµι. 

Μέχρι σήµερα η Ελλάδα δεν είχε χωροτα-

ξικό, σχέδιο δηλ. που να καθορίζει τις χρή-

σεις γης λαµβάνοντας υπόψη κοινωνικές 

ανάγκες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

τόπου. Αντιθέτως, στο σχεδιασµό του χώ-

ρου επικράτησαν από τη µία, η διαιώνιση 

του πελατειακού κράτους στο πλαίσιο µίας 

συµµαχίας του συµφέροντος των µικροϊδι-

οκτητών µε τους κοµµατικούς µηχανισµούς 

και από την άλλη, το συµφέρον των εργολά-

βων και των εταιρειών πάσης φύσεως. Κοι-

νώς, εκεί που δίναµε ρεύµα στο εν Ευβοία 

αυθαίρετο εξοχικό του κατοίκου βορείων 

προαστίων κυρίου Τάδε περνούσε από τη 

βουλή και µία τροπολογία για το (όποιο) 

Πόρτο Καρράς. 

Τι έκανε σήµερα ο Γιώργος Σουφλιάς; Σκέ-

φτηκε: το Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) 

ακυρώνει (αντικοινωνικές) επενδύσεις σε 

περιοχές-φιλέτα επειδή δεν έχουµε χωρο-

ταξικό. Οπότε, φτιάχνω ένα στα γρήγορα 

να ξεµπερδεύω µε δικαστήρια και "περίερ-

γους οικολόγους" για να απελευθερωθεί θε-

σµικά η κερδοσκοπική δίψα των εταιρειών 

για ολοκληρωτικό έλεγχο στους φυσικούς 

πόρους (γη, αέρας, νερό, ήλιος). 

Καµία πρωτοτυπία: Ο ίδιος, το 2005, για 

να παρακάµψει πάλι το ΣτΕ ενέκρινε µέσω 

Βουλής τους περιβαλλοντικούς όρους της 

εκτροπής του Αχελώου στη Θεσσαλία ενώ 

φέτος περνά µε τροπολογία την περίφηµη 

ανάπλαση του Ελαιώνα (Βοτανικός) για να 

χαρίσει έναν τεράστιο δηµόσιο ελεύθερο 

χώρο της Αθήνας στους Βωβό, Βαρδινο-

γιάννη, Βγενόπουλο. 

«Ανάπτυξη»; 

Ποιος είναι, επίσηµα, ο στόχος του χωροτα-
ξικού; Εκτός από το να βάλει τάξη στο χάος 
(πάγια φιλοδοξία του κρατικού σχεδιασµού 
να ελέγξει αστυνοµικά τα πάντα, παρόλο που 

×ÙÑÏÔÁÎ ÉÊÏ Ó×ÅÄ ÉÏ ÓÏÕÖËÉÁ :
ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ Ã ÉÁ  ÍÁ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÈÅÉ  ÈÅÓÌÉÊÁ Ç ÊÅÑÄÏÓÊÏÐÉÊÇ ÌÁÍÉÁ ÔÙÍ ÅÔÁ ÉÑÅ ÉÙÍ

Το σχέδιο είναι ξεκάθαρα ανορθολογικό: αντί να λάβει υπόψη του τα ιδιαί-

τερα γνωρίσµατα του χώρου (γη, πηγές ενέργειας, πολιτιστική κληρονο-

µιά, κ.ά.) και αναλόγως να προτείνει έναν σχεδιασµό, ξεκινά ανάποδα, µε 

τη λογική της "ελεύθερης αγοράς" και του κέρδους. Και αυτό µοιραία συµβαίνει 

επειδή η απεριόριστη κυριαρχία και επέκταση επί της Φύσης, το ασταµάτητο 

κέρδος, είναι ένας κεντρικός πυρήνας της λογικής κράτους-εταιρειών και του µύ-

θου της «ανάπτυξης», µε τις γνωστές εν Ελλάδι στρεβλώσεις της. 

Είναι φανερό ότι για Κράτος και εταιρείες ο χώρος γίνεται αντιληπτός µόνο ως 

πεδίο κερδοσκοπίας, µόνο ως εµπόρευµα. Αντίθετα, για την κοινωνία, αν ξεπε-

ράσει τη συλλογική ιδιώτευση και ενηλικιωθεί στην κατεύθυνση µίας υπεύθυνης 

στάσης απέναντι στη Φύση, ο καθηµερινός χώρος, ανοιχτός και εν κινήσει, µπο-

ρεί να αποτελέσει πεδίο ελευθερίας, χώρο πραγµατικής πολιτικής απόφασης. Και 

µία τέτοια κουβέντα για το δηµόσιο (µη κρατικό, µη ιδιωτικό) χαρακτήρα του 

χώρου παραµένει ανοιχτή-και επίκαιρη. 

ώσπου σήµερα οι Ισπανοί άρχισαν να κατεδα-
φίζουν. Ο εφιάλτης της τσιµεντοποίησης ορα-
τός: οι κατοικίες προτείνεται να αναπτυχθούν 
σε έκταση τουλάχιστον 150 στρ. (από 300 
που είναι σήµερα), µε ποσοστό κάλυψης έως 
και 70%, µε αυξηµένο συντελεστή δόµησης, 
σε απόσταση µέχρι και 50 µ. από τον αιγιαλό. 
Στόχος να προσελκυστεί ένα εκ. Ευρωπαίοι. 
Θα φέρει σταθερό εισόδηµα η παραθεριστική 
κατοικία; Λέει ο Β. Μηναΐδης, πρόεδρος της 
Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου: το ισπανικό µο-
ντέλο θα «ευτελίσει τον τουρισµό µας» γιατί 
«όσοι αγοράζουν σπίτια κλείνονται σε αυτά 
και πηγαίνουν µόνο µέχρι το µπακάλικο. Αυτό 
δεν βοηθάει την τοπική οικονοµία» (Τα Νέα, 
2/12/2006). 
Αντίστοιχη ιδρυµατικού τύπου συµπεριφορά 
διακρίνει όσους παίζουν γκολφ και χάρη των 
οποίων σχεδιάζονται πάνω από δέκα γήπεδα 
σε περιοχές που ήδη παρουσιάζουν προβλή-
µατα λειψυδρίας (Κρήτη, Βόλος). Η κατασκευή 
τέτοιων γηπέδων θα είναι ένα ακόµη πλήγµα 
στο νερό (π.χ. για το πότισµα του γκαζόν ενός 
γηπέδου 18 οπών χρειάζεται τόσο νερό όσο 
καταναλώνουν 20.000 άνθρωποι ετησίως) 
στερώντας παράλληλα γεωργική γη. Η επίθε-
ση Σουφλιά-εταιρειών για έλεγχο του νερού 
δεν σταµατά: χωρίς καν να παρουσιάσει στοι-
χεία, µε το «Εθνικό Πρόγραµµα Διαχείρισης και 
Προστασίας των Υδατικών Πόρων» προτείνει 
εκτροπή του Αχελώου, 20 µεγάλα υδροηλε-
κτρικά φράγµατα σε Αλιάκµονα, Άραχθο, Αώο, 
Καλαµά, κ.α., 250 µικρά υδροηλεκτρικά. 

Πόλεις χωρίς όρια;

Με την αστυφιλία των µεταπολεµικών δεκαε-
τιών συνέβη ένα παράδοξο: εγκαταλείφθηκε 
η ύπαιθρος και αυξήθηκαν σε έκταση τα δάση 
επειδή σταµάτησαν οι καλλιέργειες στα ηµι-
ορεινά (η µη προστασία τους ή ο τεµαχισµός 
τους από τα εξοχικά είναι άλλη ιστορία). Έτσι, 
η καλλιεργήσιµη γη µετατράπηκε σε οικό-
πεδο. Π.χ. τα Μεσόγεια στην Αττική που από 
φυσικό ανάχωµα στην επέκταση της πόλης 
µετατράπηκαν µες σε 10 χρόνια σε απέραντο 
οικόπεδο. 
Ακολουθώντας αυτή την τάση, το χωροταξικό 
ευνοεί µία άνευ ορίων διάχυση της αστικοποί-
ησης, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη στεγαστική 
ανάγκη για πρώτη κατοικία. Έτσι, η εκτός σχε-
δίου δόµηση δεν καταργείται και µε πρόσχηµα 
τις "έντονες οικιστικές πιέσεις" που δέχονται 
περιοχές του εξωαστικού χώρου (ευρύτερες 
αστικές, νησιωτικές, παράκτιες, τουριστικές 
περιοχές) προτείνεται να περιοριστεί. Ποιος 
καραδοκεί; Εταιρείες real estate που έχουν 
ήδη αγοράσει εκτάσεις και περιµένουν να οι-
κοδοµήσουν… σε ζώνες ειδικού ελέγχου. 

 Γ. Πaπαχριστοδούλου

η κοινωνία κινείται υπόγεια, αυτόνοµα µε άλ-
λους, συχνά πιο δηµιουργικούς, ρυθµούς κάτι 
που αποτυπώνεται στο χώρο), σκοπεύει να 
συµβάλει στην "αειφόρο ανάπτυξη". Μαγική 
φράση, το πέπλο που καλύπτει τα επιθετικά 
ένστικτα εταιρειών και κράτους για πλήρη κυ-
ριαρχία επάνω στη Φύση και την Κοινωνία. Το 
δείχνει αυτό και ένας χάρτης που συνοδεύει το 
χωροταξικό: ταυτίζει τους µεγάλους οδικούς 
άξονες µε την «ανάπτυξη» προσφέροντας 
αφενός γρήγορη κυκλοφορία των εµπορευµά-
των, αφετέρου µία αληθοφανή απόδραση από 

την (υποβαθµισµένη) καθηµερινότητα της πό-
λης στη φύση. Το αυτοκίνητο πρέπει να φτάσει 
παντού-σε βουνά, περιοχές Natura, παραλίες. 

Παραθεριστική κατοικία 

Το σχέδιο προχωρά παραπέρα από το µεσο-
αστικό όνειρο του εξοχικού: θέλει να πουλήσει 
παραθεριστική κατοικία σε εύπορους Ευρω-
παίους αντιγράφοντας το ισπανικό µοντέλο 
που οδήγησε σε πλήρη τσιµεντοποίηση έως 
και 100% των ισπανικών ακτών (π.χ. Μάλαγα), 
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Α
ν αναφερόµαστε και σε αυτό 

το τεύχος της Βαβυλωνίας για 

την ανατροπή των εργασιακών 

σχέσεων αυτό οφείλεται κυρίως στις 

ραγδαίες εξελίξεις που θα αλλάξουν 

άρδην το εργασιακό τοπίο που µέχρι 

τώρα γνωρίζαµε. Καθώς την επίσπευ-

ση των λεγόµενων µεταρρυθµίσεων 

που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις 

και την επιχειρηµατικότητα ζήτησαν 

επιµόνως από τον πρωθυπουργό οι 

βιοµήχανοι στην πρόσφατη ετήσια  

Γ.Σ. του ΣΕΒ. Στο ίδιο µήκος κύµατος 

κινήθηκαν κατά το προηγούµενο διά-

στηµα ο επίτροπος της Ε.Ε. Χ. Αλµού-

νια και ο διοικητής της ΤτΕ Ν. Γκαρ-

γκάνας προτείνοντας έκτακτα µέτρα, 

νέες συνταγές λιτότητας και  ανταγω-

νιστικότητας καθώς και µεγαλύτερη 

ευελιξία της αγοράς εργασίας. Αυτό 

που κυρίως ενδιαφέρει τους βιο-

µήχανους, τους τραπεζίτες και τον 

επίτροπο της Ε.Ε. είναι η περαιτέρω 

ανατροπή των εργασιακών σχέσεων 

µε βάση το ευρωπαϊκό µοντέλο της 

flexicurity (ευελιξία των εργασιακών

σχέσεων µε ασφάλεια), βασική προ-

τεραιότητα και επιλογή της Πράσι-

νης Βίβλου (πολιτικό µανιφέστο του 

νεοφιλελευθερισµού)  της Ε.Ε.  

Ένα µοντέλο που, ενώ η κυβέρνηση επεξεργάζε-

ται ακόµα  τον τρόπο  υλοποίησής του,  φαίνεται 

θα επιφέρει µεγάλες κοινωνικές διαµαρτυρίες 

και αντιδράσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που η 

κυβέρνηση ανέθεσε την προεδρία της επιτροπής 

εµπειρογνωµόνων για την επεξεργασία σχετικών 

προτάσεων ανατροπής των µέχρι τώρα κανό-

νων που ρυθµίζουν τις εργασιακές σχέσεις όχι 

σε έναν κυβερνητικό τεχνοκράτη, αλλά σε έναν 

πρώην ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον καθηγητή 

του Εργατικού Δικαίου Κουκιάδη που τον χρησι-

µοποιεί ως άλλοθι.  Eπιδιώκοντας δια της πλαγίας 

οδού τη µέγιστη δυνατή συναίνεση, κυρίως του 

ΠΑΣΟΚ, που πρώτο καθιέρωσε όταν  ήταν κυ-

βέρνηση την ευελιξία (flexibility) µε νέα µοντέλα

εργασιακών σχέσεων (γενικευµένες συµβάσεις 

ορισµένου χρόνου, ενοικίαση ή δανεισµός εργα-

ζοµένων, µερική απασχόληση, ελαστικά ωράρια 

κλπ) και τη δήθεν εργασιακή ασφάλεια (security) 

µε προγράµµατα κατάρτισης, επανακατάρτισης 

και δια βίου µάθησης. Δηλαδή, απασχόληση µε 

εργασιακή ανασφάλεια και οµηρία, αντί σταθε-

ρής και πλήρους  εργασίας,  χαµηλούς µισθούς 

και στοιχειώδη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαι-

ώµατα. Άλλωστε η γενιά των 600 ευρώ αποτελεί 

γνήσιο τέκνο της αντικοινωνικής πολιτικής του 

ΠΑΣΟΚ που εφαρµόζοντας κατά γράµµα από τη 

δεκαετία του '90  τη Λευκή Βίβλο της Ε.Ε. δηµι-

ούργησε τις  γενιές των σηµερινών «πρεκάριων». 

Η επέκταση της Flexicurity του ΠΑΣΟΚ από την 

κυβέρνηση της ΝΔ, µε βάση και το πόρισµα της 

επιτροπής Κουκιάδη, αφορά την άρση των περιο-

ρισµών στις οµαδικές και ατοµικές απολύσεις, τη 

µείωση του κόστους των απολύσεων (πενιχρές 

αποζηµιώσεις, αποσύνδεση της αποζηµίωσης 

από την προϋπηρεσία, απροειδοποίητες απολύ-

σεις, αύξηση του ορίου των οµαδικών απολύσε-

ων), επιπρόσθετα µέτρα ελαστικοποίησης του 

ωραρίου, γενίκευση της µερικής απασχόλησης 

- και στο δηµόσιο. Με αποτέλεσµα να αυξηθεί 

η ανεργία. και η ανασφάλιστη εργασία. Το πρό-

βληµα  συνεπώς της κυβέρνησης  δεν είναι επί 

της αρχής αυτών των αντεργατικών-αντικοινω-

νικών µέτρων, που έχουν ενίοτε και την κάλυψη 

επιφανών στελεχών του ΠΑΣΟΚ (Χρυσοχοϊδης, 

Διαµαντοπούλου, «Σηµιτικοί») αλλά στον τρόπο 

υλοποίησής τους, ώστε να περιορίσει στο ελάχι-

στο το  πολιτικό κόστος. Το σταδιακό ξεπάγωµα 

των αναφορών της- υπό την ασφυκτική πίεση 

του ΣΕΒ- περί των αναγκαίων µέτρων στην αγο-

ρά εργασίας για την ανάπτυξη και την ανταγωνι-

στικότητα της «εθνικής οικονοµίας» αποσκοπεί 

στην εξασφάλιση συναίνεσης, ώστε να περιορι-

στούν οι κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς βασικός 

πυρήνας της "ευελιξίας" της Πράσινης Βίβλου 

είναι η ανασφάλεια, η διαρκής κινητικότητα,  η 

προσωρινότητα των εργαζοµένων και οι οµαδι-

κές απολύσεις.

Η µονοµερής ενίσχυση των συµφερόντων των 

αφεντικών και των κερδών των επιχειρήσεών 

τους και η µείωση του κόστους εργασίας µε την 

Flexicurity αποτελεί µια από τις επείγουσες προ-

τεραιότητες της κυβέρνησης. Απουσία ενός επι-

θετικού εργατικού κοινωνικού κινήµατος που θα 

µπορούσε να βάλει φραγµό στην πολιτική και οι-

κονοµική εξουσία, το µέλλον προβλέπεται δυσοί-

ωνο και ζοφερό. Όσο τα κρατικά συνδικάτα των 

ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ εξακολουθούν να διαχειρίζονται τις 

ήττες (βλ ασφαλιστικό, ξεπούληµα  ΟΤΕ κ.λπ.) µε 

νέες χειρότερες ήττες, τόσο οι βιοµήχανοι θα τα 

θέλουν όλα και η κυβέρνηση απλόχερα θα τους 

τα παραχωρεί. Εκτός κι αν η συσσωρευµένη οργή 

και αγανάκτηση των εργαζόµενων µετατραπεί σε 

µαζική ανεξέλεγκτη απειλή  στους δρόµους που 

θα  τους χαλάσει τα σχέδια. 

Θοδωρής Θεοδωρόπουλος 

ΟΤΕ
Πουλήθηκε 

όσο - όσο 
καλωδιομένος
Μ

ε πανηγυρικά µισόλογα και εθιµο-

τυπικές «αντιδράσεις» έκλεισε ο 

φάκελος της εκποίησης του ΟΤΕ στη 

Deutsche Telekom.

Οι αοριστολογίες περί «ανάπτυξης» του 

Οργανισµού υπό τη διοίκηση του γερµανικού 

κολοσσού και τα αντιπολιτευτικά άσφαιρα 

πυρά κοµµαταρχών και κρατικοσυνδικαλι-

στών σφράγισαν την περιλάλητη συµφωνία.

Ο ΟΤΕ, η χρηµατιστηριακή αξία του οποίου φθάνει 
σε 10 δισ. ευρώ, πέρασε στον έλεγχο της Deutsche 
Telekom έναντι 3,2 δις ευρώ από τα οποία 442,3 
εκατ. θα καταλήξουν στα ταµεία του δηµοσίου.

Με λίγα λόγια, το δηµόσιο εκχώρησε το τιµόνι του 
ΟΤΕ – πούλησε το 3% και το µάνατζµεντ- εισπράτ-
τοντας ποσό ίσο µε το 4,4% της χρηµατιστηριακής 
αξίας του Οργανισµού.

Η εκχώρηση του ΟΤΕ όσο όσο, δεν αποτελεί έργο 
της σηµερινής πολιτικής εξουσίας, αλλά τη συ-
νέχεια µιας συνεπούς πολιτικής απαξίωσης που 
εφαρµόστηκε εδώ και χρόνια από τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις και φυσικά δεν εµποδίστηκε από τις 
κόσµιες ενστάσεις της αριστεράς και του συνδικα-
λιστικού κατεστηµένου.

Επί  Μητσοτάκη στις αρχές της δεκαετίας του 
1990, η πρωτοεµφανιζόµενη κινητή τηλεφωνία 
εκχωρήθηκε στην PANAFON και την STET (τις ση-
µερινές VODAFONE και WIND), ενώ αργότερα οι 
εκσυγχρονιστές του Σηµίτη έβαλαν τον ΟΤΕ στο 
ΧΑΑ και ουσιαστικά έθεσαν τις βάσεις για τη µελ-
λοντική πλήρη ιδιωτικοποίησή του.

Ο Οργανισµός παράλληλα χρησιµοποιήθηκε από 
την εξουσία διαχρονικά σαν κοµµάτι του κατα-
σταλτικού µηχανισµού όπου έδρασαν Μαυρίκη-
δες και Τόµπρες. Μόλις πριν τρία χρόνια εξάλλου, 
επιλέχθηκε για να αποτελέσει πιλότο για την κα-
τάργηση των εργασιακών δικαιωµάτων µε τη συµ-
φωνία της ντροπής που υπέγραψαν οι καρεκλοκέ-
νταυροι της ΟΜΕ-ΟΤΕ.

Οι τωρινοί εµποράκοι της εξουσίας απλά πρωτα-
γωνίστησαν στην τελευταία πράξη της παράστα-
σης, το κόστος της οποίας πληρώνουµε όλοι, γιατί 
οι υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας δεν είναι κτήµα 
των ολίγων αλλά ανήκουν στους πολλούς που τις 
χρησιµοποιούν και τις χρηµατοδοτούν.
                                                  

             Μαρία Γερογιάννη

Βασικός

πυρήνας της 

"ευελιξίας" 

της Πράσινης  

Βίβλου της 

Ε.Ε. είναι η 

ανασφάλεια, 

η διαρκής 

κινητικότητα, 

η προσωρι-

νότητα των 

εργαζοµένων 

και οι οµαδικές 

απολύσεις.
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Η «χρυσή» ολυµπιακή χρονιά του κα-

πιταλισµού έχει παρέλθει και µαζί της 

έχει ξεχαστεί η περίοδος ακµής της 

οικοδοµικής δραστηριότητας, επιβε-

βαιώνοντας όµως µε τον πιο τραγικό 

τρόπο τις εκτιµήσεις που γίνονταν 

τότε και αφορούσαν στο δυσοίωνο 

µέλλον του κλάδου των κατασκευών 

στην Ελλάδα.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα εµφανίζει φθίνουσα πο-
ρεία τα τελευταία τρία χρόνια, στις περισσότερες περιοχές 

της Ελλάδας και κυρίως στο νοµό Αττικής. Μοναδική εξαίρε-
ση αποτελούν οι περιοχές στις οποίες η οικοδοµή έχει άµεση 
σχέση µε την τουριστική «ανάπτυξη» (νησιά, παραθαλάσσιες 
κατοικίες, ξενοδοχεία κ.λπ.). Μόνο για το πρώτο δίµηνο του 
2008 καταγράφηκε πτώση της τάξης του 26% στην έκδοση 
οικοδοµικών αδειών, µείωση της πώλησης µπετού κατά 50% 
και µείωση της χορήγησης δανείων για αγορά κατοικίας από 
τις τράπεζες. Εδώ αξίζει να σηµειώσουµε πως το νούµερο της 
πραγµατικής πτώσης ανέγερσης οικοδοµών είναι σαφώς µε-
γαλύτερο, µιας και αρκετοί κατασκευαστές έβγαλαν τις άδειές 
τους πριν από το 2006 για να αποφύγουν την αύξηση του ΦΠΑ, 
χωρίς αυτό να σηµαίνει πως τις ξεκίνησαν. Αποτέλεσµα αυτής 
της κατάστασης είναι η εκτίναξη της ανεργίας στα ύψη, σε έναν 
κλάδο που απασχολεί 350.000 οικοδόµους σε όλη τη χώρα και 
170.000 µόνο στην Αττική. 

Μια απλή βόλτα από τις παραδοσιακές πιάτσες των οικο-
δόµων αρκεί για να επιβεβαιώσει τη ζοφερή πραγµατι-

κότητα που βιώνει ένας από τους πιο µαζικούς κλάδους εργα-
ζοµένων και τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που αυτή προκαλεί. 
Οι εταιρίες και οι εργολάβοι εκµεταλλεύονται πλέον απόλυτα 
την ανάγκη και την αυξηµένη ζήτηση για δουλειά, οργιάζοντας 
και θησαυρίζοντας. Τα µεροκάµατα για τους τυχερούς συµπιέ-
ζονται προς τα κάτω (σε πολλές περιπτώσεις κάτω και από τη 
σύµβαση), τα ένσηµα κλέβονται (βγάζοντας στην παρανοµία 
την πλειοψηφία των µεταναστών οικοδόµων, αφού δε θα µπο-
ρούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την άδεια εργασίας) 
και η ένταση της εκµετάλευσης αυξάνεται (όπως και ο αριθµός 
των «ατυχηµάτων»). Ο κίνδυνος της απόλυσης κρατάει τα στό-
µατα κλειστά και ο εργοδοτικός εκβιασµός πιάνει εύκολα τόπο. 
Στα ελάχιστα µεγάλα εργοτάξια της Αθήνας (του Βωβού στον 
Ελαιώνα, στο µετρό και αλλού) το διάλειµµα έχει εξαφανιστεί 
και η παραµικρή εκδήλωση δυσαρέσκειας οδηγεί στην πόρτα 
της εξόδου. 

Στη µικρή οικοδοµή (και µεγάλη πληγή για τον κλάδο) οι 
υπερωρίες µένουν απλήρωτες, τα ένσηµα µπαίνουν µε το 

σταγονόµετρο (10-15 το µήνα), δε δίνονται χαρτιά απόλυσης 
(καταγγελίες σύµβασης) για το ταµείο ανεργίας και ο ανταγωνι-
σµός για µια θέση στον ήλιο θυµίζει κάτι από το «ο θάνατός σου 
η ζωή µου». Τα παραδοσιακά µεσαία στρώµατα της οικοδοµής 
(υπεργολάβοι, φατουρατζήδες) προλεταριοποιούνται µε βίαιο 
τρόπο καθώς δεν µπορούν να αντέξουν τον ανταγωνισµό µε τις 
εταιρίες και το «χτύπηµα» των προσφορών προς τα κάτω.
Σε τοµείς µε µεγάλο αριθµό αυτοαπασχολούµενων (µπογιατζή-
δες), οι τιµές κινούνται στα όρια ενός απλού µεροκάµατου. 

από τις δύο πλευρές. Για τους Έλληνες φταίει ο Αλβανός, για 
τους Αλβανούς ο Έλληνας και για όλους µαζί η τρίτη «βάρδια» 
µεταναστών, οι ασιάτες και αφρικανοί, οι οποίοι είναι και οι πιο 
κακοπληρωµένοι, ανασφάλιστοι και σκληρά εκµεταλλευόµε-
νοι οικοδόµοι.

Ο νέος αντιασφαλιστικός νόµος αυξάνει σχεδόν στο διπλά-
σιο τον αριθµό των απαιτούµενων για ιατροφαρµακευτι-

κή περίθαλψη ενσήµων (από 40 σε 80) και πετάει ουσιαστικά 
εκτός ασφάλισης µεγάλο τµήµα εργατών. Η κρίση στον κλάδο 
οδηγεί στην κορύφωση των ρατσιστικών συµπεριφορών και 

Από την άλλη, το κατασκευαστικό κεφάλαιο συνεχίζει να 
είναι η ατµοµηχανή του ελληνικού καπιταλισµού. Οι ρυθ-

µοί ανάπτυξής του παραµένουν ξέφρενοι και αντιστρόφως 
ανάλογοι της  κοινωνικής ανάπτυξης. Το κράτος και οι κυβερ-
νήσεις υπόσχονται γη και ύδωρ και τελικά δίνουν κάτι παρα-
πάνω. Φοροαπαλλαγές, διευκολύνσεις και µια σειρά µέτρων 
καθιστούν τις εταιρίες κυρίαρχες στον κόσµο της «ελεύθερης» 
αγοράς.  Σχεδόν το 50% της κατασκευαστικής δραστηριότη-
τας βρίσκεται στα χέρια 4-5 οµίλων οι οποίοι µε συνεχείς συγ-
χωνεύσεις και αυξήσεις του µετοχικού τους κεφαλαίου ορθώ-
νουν το ανάστηµά τους ως σύγχρονοι µονοπωλιακοί  γίγαντες 
πάνω στην ελληνική οικονοµία, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι το 
πρόβληµα εντοπίζεται στην ύπαρξη µονοπωλίων και µόνο. 
Άλλωστε και πριν τη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου οι ερ-
γολάβοι κερδοσκοπούσαν εις βάρος των εργατών οικοδόµων 
και συνεχίζουν να το κάνουν στο βαθµό που τους αναλογεί. 
(η βασική αντίθεση κεφαλαίου-εργασίας παραµένει, είτε πρό-
κειται για µεγάλο είτε για µικρό αφεντικό). 

Οι κατασκευαστικές εταιρίες απολαµβάνουν των προνοµίων 
που ουσιαστικά επιβάλλει η «ανάπτυξη».

-Δραστηριοποίηση και σε άλλους τοµείς εντός και 
εκτός συνόρων.
-συµµετοχή σε διαγωνισµούς για αναδοχή έργων µε 
χρηµατοδότηση µέσω του συστήµατος Project Finance 
(σύστηµα παροχής διευκολύνσεων, δανείων κ.λπ. µε 
ελαχιστοποίηση του κόστους για µεγάλους οµίλους).
-Ειδικά µπόνους σε περίπτωση έγκαιρης παράδοσης 
του έργου.

Η  κατάσταση στον κλάδο της οικοδοµής όπως και στο σύ-
νολο των εργαζοµένων επιδεινώνεται δραµατικά µέρα 

µε τη µέρα. Η καραµπινάτη ληστεία από τη µαφία κράτους-
ιδιωτικού κεφαλαίου µέσω της αύξησης στα βασικά είδη δι-
ατροφής και πρώτης ανάγκης, ο εγκλωβισµός στα ασφυκτικά 
πλαίσια της τραπεζικής δικτατορίας, ο εφιάλτης της αποβολής 
από την παραγωγική διαδικασία, µειώνουν τις αντιστάσεις και 
µετατρέπουν την καθηµερινότητα σε πραγµατική κόλαση. 

Αν όµως αυτή είναι η µία όψη του νοµίσµατος, τότε σί-
γουρα υπάρχει και η άλλη που είναι η απουσία αγώνων 

για την ανατροπή της αντεργατικής επίθεσης. Για µια µεγάλη 

περίοδο ο κλάδος έτρωγε τη µια καρπαζιά µετά την άλλη. Η 
συνδικαλιστική ηγεσία (ΓΣΕΕ) δέσµια καθώς ήταν στο άρµα 
της «ανάπτυξης» και των αστικών συµφερόντων, ξεπουλούσε, 
έσπερνε την αίσθηση της ηττοπάθειας, αδυνατούσε να εκφρά-
σει τις πραγµατικές ανάγκες της βάσης. Υπέγραφε συµβάσεις- 
κοροϊδία και βάθαινε το χάσµα της από τους εργαζόµενους. 
Στα ίδια χνάρια βάδιζε όµως και η συνδικαλιστική ηγεσία του 
κλάδου. Ο προσανατολισµός της και η πολιτική της, παρά τις 
ταξικές αναφορές, έφερνε (και φέρνει) τα ίδια τραγικά αποτε-
λέσµατα. Η σύνθεση του συνδικάτου µε αρκετούς µικροεργο-
λάβους επηρέαζε και διαµόρφωνε την τακτική και τα αιτήµα-
τα. Ακόµα και την περίοδο των ολυµπιακών έργων µε τους 13 
νεκρούς και δεκάδες σακατεµένους οικοδόµους δεν µπόρεσε 
να υιοθετήσει τη γραµµή της  σύγκρουσης µε τις εταιρίες και 
τα αφεντικά, της σύγκρουσης τάξης προς τάξη.
Μετέτρεψε την οργάνωση των εργατών οικοδόµων σε ένα µι-
κρό κοινοβούλιο αφήνοντας τους ταξικούς της συµµάχους να 
καθορίζουν τις εξελίξεις. 

Ακόµα και σήµερα αρνείται να ανοίξει το µέτωπο µε τους 
κατασκευστές, να οργανώσει τον αγώνα για πραγµατική 

αύξηση στα µεροκάµατα (εδώ καλύπτεται πίσω από το γενι-
κόλογο πλάίσιο αιτηµάτων του ΠΑΜΕ), για αλλαγή των εργα-
σιακών συνθηκών, για διεύρυνση των δικαιωµάτων. Απουσία-
ζε κατά τη διάρκεια της µάχης για το ασφαλιστικό, απουσιάζει 
και στη µάχη κατά της ανεργίας.
Πρόσφατα οι βουλευτές του ΚΚΕ σε ερώτησή τους προς την 
υπουργό «απασχόλησης» για την κατάσταση στην οικοδοµή 
έθεσαν µια σειρά από αιτήµατα, «ξεχνώντας» να µιλήσουν για 
την απόσυρση των διατάξεων του αντιασφαλιστικού νόµου, 
για την πλήρη και χωρίς όρους νοµιµοποίηση των µετανα-
στών, για την ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων για όλη τη 
διάρκεια της ανεργίας. 

Η επιλογή της µικροαστικής γραµµής στο κίνηµα οδηγεί 
στην απονεύρωση και τον εκφυλισµό σε όλα τα επίπεδα 

της καθηµερινής ζωής του συνδικάτου αλλά και των ίδιων των 
οικοδόµων που βλέπουν ως διέξοδο την ευκαιριακή και ατο-
µική λύση, κάτι που έχει πάντα κοντά ποδάρια. Όσο οι διεκδι-
κήσεις κινούνται στα όρια των µεταρρυθµίσεων και των ασκή-
σεων αγωνιστικού θάρρους, τόσο θα πλησιάζει η πιθανότητα 
να βρεθούµε µπροστά σε ανεξέλεγκτες εκρήξεις που δυστυ-
χώς δε θα κινούνται προς την απελευθερωτική κατεύθυνση. 

Κατασκευαστές: οι σύγχρονοι γίγαντες

Τάσος Χριστόπουλος 

|  Å Ñ Ã Á Ó É Á  |
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Πίσω από την πείνα, πίσω από 

τις εξεγέρσεις βρίσκονται οι 

επονοµαζόµενες συµφωνίες του 

ελεύθερου εµπορίου, τα σκληρά 

δάνεια-ανάγκης επιβαλλόµενα 

σε φτωχές χώρες από οικονοµι-

κούς οργανισµούς, όπως είναι 

το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

και ο Παγκόσµιος Οργανισµός 

Εµπορίου, τα κέρδη των εταιρει-

ών που λυµαίνονται φύση και 

ανθρώπους. 

Αν και στην Ελλάδα οι άνθρωποι δεν 
έχουν βγει πεινασµένοι και εξαγριωµένοι 
στους δρόµους, αν και δεν έχει ξεσπάσει 
ο πόλεµος της κατσαρόλας (ασχέτως αν 
όλοι σκεφτόµαστε τι θα βάλουµε µέσα 
σε αυτές),  η παγκόσµια κρίση φαγητού 
υποβόσκει και εδώ. Αυξάνονται όλο και 
περισσότερο οι άνθρωποι που ψάχνουν 
στα σκουπίδια για να βρούνε το φαγητό 
τους.  

 Ας δούµε όµως ποιες είναι οι αιτίες  που 
συνέβαλλαν στην κρίση φαγητού και 
οδήγησαν σε διάφορες εξεγέρσεις ανά 
τον κόσµο.

· Τα βιοκαύσιµα 

· Οι κλιµατικές αλλαγές 

· Η αυξανόµενη τιµή του πετρε-

λαίου 

· Η οικονοµική κερδοσκοπία

· Η αύξηση αναγκών και κατα-

νάλωσης 

Ας ρίξουµε µια σύντοµη µατιά στις αιτί-
ες.
Τα βιοκαύσιµα ή αλλιώς φυτικά καύ-
σιµα, όπως συνηθίζουν να τα λένε πια, 
καθώς ο όρος βιοκαύσιµα είναι πλέον 
αρνητικά φορτισµένος, είναι ένας από 
τους σηµαντικότερους παράγοντες που 
συµβάλλουν στη κρίση. Τα βιοκαύσιµα 
ήρθαν υποτίθεται για να µειώσουν την 
ατµοσφαιρική ρύπανση και να δώσουν 
µια ανάσα στο περιβάλλον. Και στη περί-
πτωση αυτή τα βιοκαύσιµα παράγονται 
και χρησιµοποιούνται αλόγιστα. Τι ση-
µαίνει αυτό; Ότι χρησιµοποιούνται για να 
«ταΐσουν» αυτοκίνητα, µηχανές κ.ά. και 

όχι ανθρώπους. Πώς θα σας φαινόταν αν 
σας έλεγαν ότι η ενέργεια που χρειάζεται 
ένα αυτοκίνητο υβριδικής τεχνολογίας 
(Prius hybrid) για να διασχίσει περίπου 
1500 χλµ, θα µπορούσε να ταΐσει έναν 
άνθρωπο για έναν χρόνο; Τουλάχιστον 
εξοργιστικό. Η χρήση βασικών τροφών, 
όπως καλαµπόκι και σιτάρι για την πα-
ραγωγή βιοκαυσίµων, αυξάνει τη ζήτη-
σή τους αφού χάνονται εκτάσεις που θα 
µπορούσε να παραχθεί τροφή και κατά 
συνέπεια και τις τιµές τους.

Οι κλιµατικές αλλαγές, που συντελέστη-
καν τα τελευταία χρόνια και είναι απόρ-
ροια σε µεγάλο βαθµό της εντατικής 
καλλιέργειας, µε τη χρήση φυτοφαρµά-
κων και τα µεγάλα αρδευτικά έργα καθώς 
και των ενεργειακών πολιτικών συνέβαλ-
λαν στη παρούσα κρίση. Η ξηρασία στην 
Αυστραλία σε συνδυασµό µε τις έντονες 
βροχοπτώσεις στην Ευρώπη και τον πα-
γετό στην Αργεντινή επηρέασαν τη συ-
γκοµιδή άρα και την παραγωγή τροφής.
Και σε αυτό το σηµείο εµφανίζεται η οι-
κονοµική κερδοσκοπία. Ασφαλώς  κερδι-
σµένοι από αυτήν την κατάσταση είναι οι 
µεγάλοι εξαγωγείς δηµητριακών. Κάποιες 
χώρες, όπως π.χ. η Γαλλία, εντατικοποίη-
σαν την γεωργική καλλιέργεια και επέν-
δυσαν στο εξαγωγικό εµπόριο, προκει-

µένου να εκµεταλλευτούν τη κρίση.  Έτσι 
την ίδια ώρα που κάποιοι πεινάνε και 
κάποιοι, αν και καλλιεργούν τη γη τους, 
αδυνατούν να αγοράσουν τα προϊόντα 
που παράγουν, κάποιοι άλλοι πλουτίζουν 
στο όνοµα τους.

Η όλο και µεγαλύτερη αύξηση της τιµής 
του πετρελαίου λόγω των παιχνιδιών 
των κερδοσκόπων προκαλεί αλυσιδωτές 
αντιδράσεις. Καθώς το πετρέλαιο αποτε-
λεί πρώτη ύλη και για τη χηµική γεωργία 
αλλά και για το εµπόριο που τη στηρίζει 
(φυτοφάρµακα, λιπάσµατα, µεταφορι-
κά), η άνοδος της τιµής του συνεπάγεται 
και άνοδο της τιµής των τροφίµων.

Και µέσα σε όλα αυτά είναι και ότι ο "ανα-
πτυσσόµενος"  κόσµος, καθώς αστικο-
ποιείται αποκτά δυτικές, διατροφικές 
συνήθειες. Οι άνθρωποι των "αναπτυσ-
σόµενων" χωρών έχουν µεγαλύτερες 
ανάγκες για κατανάλωση κρέατος σε σχέ-
ση µε τις διατροφικές συνήθειες του πρό-
σφατου παρελθόντος. Σε αυτά πρέπει να 
προστεθεί ότι η κυρίαρχη αντίληψη ότι 
τα τρόφιµα δεν επαρκούν εξαιτίας της 
συνεχόµενης αύξησης του πληθυσµού 
αναιρείται καθώς τα παγκόσµια αποθέ-
µατα τροφίµων αρκούν για να καλύψουν 
τις παγκόσµιες διατροφικές ανάγκες, 

αλλά η παραγωγή και η διάθεσή τους εί-
ναι αποκλειστικό προνόµιο των µεγάλων 
συµφερόντων. Επίσης η άνοδος του βι-
οτικού επιπέδου στις "αναπτυσσόµενες 
χώρες" συνεπάγεται αναπόφευκτα και 
µεγαλύτερη ζήτηση και κατανάλωση φα-
γητού. 

Οι αιτίες της κρίσης λίγο πολύ είναι αυ-
τές. Ποιες όµως είναι οι συνέπειες της; 
Εκτός από τη πείνα που είναι η άµεση και 
σηµαντικότερη επίπτωση, σε ένα δεύτε-
ρο επίπεδο µπορούµε να προβλέψουµε 
ότι θα καµφθούν οι αντιστάσεις απένα-
ντι στα γενετικά µεταλλαγµένα προϊόντα 
καθώς δεν θα "υπάρχει" άλλη λύση και 
θα κατακλύσουν τις αγορές ανά τον κό-
σµο. Εξάλλου, το βασικό επιχείρηµα για 
την παραγωγή γενετικά µεταλλαγµένων 
προϊόντων ήταν ο κορεσµός της πείνας 
των υποανάπτυκτων χωρών. Τώρα βέ-
βαια είναι «ευκαιρία» να κορέσουν και 
την πείνα των "αναπτυσσόµενων", ενδε-
χοµένως και των "αναπτυγµένων".

Πίσω από την πείνα, πίσω από τις εξε-
γέρσεις βρίσκονται οι επονοµαζόµενες 
συµφωνίες του ελεύθερου εµπορίου, τα 
σκληρά δάνεια-ανάγκης επιβαλλόµενα 
σε φτωχές χώρες από οικονοµικούς ορ-
γανισµούς, όπως είναι το Διεθνές Νοµι-
σµατικό Ταµείο και ο Παγκόσµιος Οργα-
νισµός Εµπορίου, τα κέρδη των εταιρειών 
που λυµαίνονται φύση και ανθρώπους. 
Άραγε αυτή η κρίση έχει λύση; Κι όµως 
ναι, έχει λύση και στηρίζεται στην ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών σε µια σειρά 
ζητήµατα σε παγκόσµιο επίπεδο. Καθο-
ριστικής σηµασίας είναι η δραστηριοποί-
ηση σε περιβαλλοντικά ζητήµατα που 
έχουν να κάνουν µε την ενέργεια και το 
νερό. Η αλόγιστη χρήση ενέργειας και η 
συνεπαγόµενη πλασµατική αύξηση της 
ανάγκης για αυτήν, θα πρέπει να σταµα-
τήσει. Η λύση είναι η εξοικονόµηση ενέρ-
γειας. Από την άλλη η υπερκατανάλωση 
νερού , η ιδιωτικοποίησή του καθώς και 
η µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα 
από φυτοφάρµακα και άλλες γεωργικές 
τεχνικές κρούουν τον κώδωνα του κινδύ-
νου για το µέλλον  ενός από τα πολυτιµό-
τερα αγαθά της φύσης. 

Αν και η πείνα αρχίζει και εξαπλώνεται 
ραγδαία τίποτα δε χάθηκε ακόµη. Αρ-
κεί οι άνθρωποι να πάρουν τον έλεγχο 
των πραγµάτων στα χέρια τους και να 
συνειδητοποιήσουν ότι κανείς δε µπο-
ρεί να τους στερήσει κανένα δικαίωµα, 
πόσο µάλλον το δικαίωµα στη ζωή.

Ελιάνα Καναβέλη

|  È Å Ì Á  |

Πάνω: 
Στην Αφρική το 2008, ονειρεύο-
νταιται την coca - cola...

Αριστερά: 
Στα Πατήσια το 2008, ψάχνουν 
τα σκουπίδια...

“ Όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες”
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ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ...
Πρώτον. Οι "αναρχικοί", "αντιεξουσιαστές", ο "ελευθεριακός χώρος" γενικότερα είναι 
αναρχικοί, αντιεξουσιαστές, ελευθεριακός χώρος;
Δεύτερον. Είναι διεθνιστές και πιστεύουν στην ενότητα, την αλληλεγγύη και την αξι-
οπρέπεια όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου και έθνους;
Τρίτον. Είναι ελευθεριακοί και σέβονται και είναι αλληλέγγυοι σε επιλογές σεξουαλι-
κές διαφορετικές από τις κυρίαρχες;
Τέταρτον. Δεν παρακολουθούν και δεν αφοµοιώνουν τις σηµασίες των "διεθνολό-
γων" που περιφέρονται στα µικρά κανάλια της τηλεόρασης και στα µεγάλα καµιά 

φορά να αναλύσουν τα "τόξα" που πληγώνουν τη µίζερη ζωή 
τους;
Πέµπτον. Δεν ταυτίζονται στο εθνικό µε τον Άνθιµο έχοντας τις 
ίδιες φοβίες µε υποταγµένους ανθρώπους µην τυχόν αποβλη-
θούν από το φενακισµένο εµείς;
Έκτον. Δεν ταυτίζονται µε τον Άνθιµο θεωρώντας την οµοφυ-
λοφιλία βιολογική παρέκκλιση; Ή γνωρίζουν τα περιοδικά που 
ήταν η αιχµή του δόρατος των αναρχικών δηλ. το ΑΜΦΙ, το 
Πεζοδρόµιο, το Ιδεοδρόµιο και ότι στα γραφεία του ΑΚΟΕ συ-
γκροτούνται πυρήνες αναρχικής δράσης;
ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ...
Έβδοµον. Αυτά τα συµπτώµατα δεν έχουν τις ίδιες αιτίες που 
ισχύουν για όλους εκείνους που έχουν γαλουχηθεί στη "µα-
γκιά" του κατηχητικού και στο "αντριλίκι" της "βίας"!!!
Όγδοον. Υιοθετούν τον αυτοπροσδιορισµό κάθε ατόµου κοι-
νωνίας κλπ; Αφού οι 7 στους 10 δεν θέλουν καν να αναφέρεται 
το όνοµα "Μακεδονία", οι 2 µε γεωγραφικό προσδιορισµό και 
ο ένας µε σκεπτικισµό αναγνωρίζει τον αυτοπροσδιορισµό;
Ένατον. Όταν ακούτε αυτο-(νοµία, καθορισµός, προσδιορι-
σµός, πραγµάτωση) πρέπει να σας έρχεται στο νου "αναρχι-
κός", "αντιεξουσιαστής" ή "ελευθεριακός" και όχι δηµοκράτης, 
φιλελεύθερος;
Δέκατον. Όταν ακούτε ετερο-(νοµία, καθορισµός, προσδιο-
ρισµός, πραγµάτωση) πρέπει να σας έρχεται στο νου δηµο-
κράτης, φιλελεύθερος και όχι "αναρχικός", "αντιεξουσιαστής", 
"ελευθεριακός";

Ενδέκατον. Ότι γνωρίζουν τους πολλούς αναρχικούς της µακεδονικής µειονότητας 
που ταλαιπωρήθηκαν διπλά στο παρελθόν (πολλά και γνωστά τα ονόµατά τους);
Δωδέκατον. Γνωρίζουν ότι ο Ζορµπάς ήταν Μακεδόνας (από εκεί) και ο Παύλος Σι-
δηρόπουλος συγγενής του και ότι Μακεδόνες ζουν ανάµεσά µας και δεν είναι χθόνι-
οι και φυλή που σαµποτάρουν τον Πούτιν και θα έρθουν οι Ελοχίµ να µας σώσουν;
Δέκατον τρίτον. Δεν έχουν την ίδια συνοµωσιολογία µε τους εθνικιστικούς  κύκλους 
γύρω από τους καταφερόµενους Αµερικάνους;

ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ...

Δέκατον τέταρτον. Δεν ρέει αίµα ελληνικό στις φλέβες τους και όχι το αίµα του πο-
λίτη;
Δέκατον πέµπτον. Δεν είναι µε τον Μιλόσεβιτς που πέτυχε ως συνεπής εθνικιστής 
και τα ΔΥΟ: και την πατρίδα του να διαµελίσει και να αναγνωριστεί ως γενοκτόνος;
Δέκατον έκτον. Την Αµερική δεν τη θεωρούν το δαίµονα του κακού όπου εκεί βγαί-
νουν οι ιµπεριαλιστές και οι πούστηδες και οι αντιεθνικιστές που µε την παγκοσµι-
οποίηση θέλουν να σπάσουν τα έθνη και την εθνική συνείδηση και να µεταδώσουν 
το AIDS και την οµοφυλοφιλία;
Δέκατον έβδοµον. Γνωρίζουν τη µεγάλη διαφορά µεταξύ του πολίτη και του γης και 
αίµατος υπηκόου δηλαδή του πολίτη (αµερικ. γαλ. σύνταγµα) και του Γερµανού, Βέλ-
γου, Αλβανού, Έλληνα, Μακεδόνα που ρέει αντίστοιχο αίµα στις φλέβες του;
Δέκατον όγδοον. Γνωρίζουν ότι το ανακάτεµα εθνικισµού, αντικαπιταλισµού είναι 
γνωστό στην ιστορία και οδήγησε στον Β’ παγκόσµιο πόλεµο εξοστρακίζοντας ταυ-
τόχρονα Εβραίους, τσιγγάνους, πούστηδες και άλλους;
Δέκατον ένατον. Γνωρίζουν και δεν ανακατεύουν την Αντιεξουσία µε τον εθνικισµό 
γιατί δε βγαίνει από τη φύση του; Το ζήτηµα είναι ότι τυχαία το κάνουνε και δεν τους 
βγαίνει.
Εικοστόν. Ότι η βία νηπιαγωγείου δεν είναι το άλλοθι των συντηρητικών ιδεών;
Εικοστόν πρώτον. Η ιδεολογία, τα στερεότυπα δεν οδηγούν σε καµιά ταυτότητα γο-
ήτρου (αναρχικός σου λέει) έωλη και προσωρινή και όχι στην κριτική σκέψη και στη 
συνείδηση;
ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ; 

Luther Blisset
 
Στη Βαβυλωνία δηµοσιεύεται ένα άρθρο για τους γυφτοσκοπιανούς, για ρίξτε µια 
µατιά.
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Στις µέρες µας, υπάρχουν περίπου 170 
κατειληµµένα εργοστάσια,και απα-

σχολούν 12.000 εργαζόµενους. Σήµερα 
βρίσκονται σε διαδικασία νοµιµοποίησης, 
για αυτό παλεύουν διά της δικαστικής και 
νοµικής οδού µε στόχο την ψήφιση νό-
µου για απαλλοτρίωση των εργοστασίων 
και αναγνώρισή τους µε τη µορφή συνε-
ταιρισµού. Όλα αυτά στην Αργεντινή, µια 
πενταετία µετά την οικονοµική κρίση που 
έφερε τη χώρα σε κατάσταση εξέγερσης.

Όπου ήταν δάσος, θα γί-
νει... δρόµος

Η κυνική δήλωση Σουφλιά ότι δεν είναι δυ-
νατόν να φύγει από τον τοµέα ευθύνης 

του το περιβάλλον όσο τα µεγάλα έργα είναι 
σε εξέλιξη επιβεβαιώνει την προκλητική αντί-
ληψή τους για την καταστροφή της φύσης. Η 
σύµβαση παραχώρησης του νέου αυτοκινη-
τόδροµου Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσα-
κώνα προβλέπει, εκτός από τα δεκάδες διόδια 
µε υψηλό τίµηµα, τις απαράδεκτες κλήσεις 
για αυτοκινητόδροµο και τις επιπτώσεις στο 
ανθρωπογενές περιβάλλον και στους δήµους 
της Δυτικής Αχαΐας, τη διέλευσή του µέσα 
από τα όρια του πρόσφατα αποτεφρωµένου 
οικοσυστήµατος του Καϊάφα. Τα παραπάνω 
επισηµαίνονται σε ψήφισµα του Τµήµατος 
Δυτικής Ελλάδος του ΤΕΕ και εκφράζουν την 
καθολική αντίθεση των µηχανικών στους κα-
ταστροφικούς σχεδιασµούς του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο 
Υπουργός που πέρα από κάθε επιστηµονική 
και ευρωπαϊκή λογική βάπτισε το κρέας ψάρι 
αποκαλώντας το έργο της εκτροπής του 
Αχελώου οικολογικό, µετέτρεψε µε υπουργι-
κές αποφάσεις δεκάδες στρέµµατα αστικού 
πρασίνου στον Ελαιώνα σε τσιµέντα, παρέ-
πεµψε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο για τις εκποµπές ρύπων ώστε να γίνει η 
πρώτη χώρα που φεύγει από το σύµφωνο 
του Κιότο παρά τη θέλησή της, επιβεβαιώ-
νει σήµερα όσους σοφά προέβλεπαν ότι τα 
θύµατα των πυρκαγιών ήταν στην πραγµα-
τικότητα το πρώτο αίµα για τη νέα άσφαλτο. 
 

Οι κρίσιµοι στόχοι της 
«ασφάλειας»

Στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας από 
τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών βρί-

σκεται η νέα οδηγία της Ε.Ε. για την ασφά-
λεια όλων αυτών που ονοµάζει κρίσιµους 
στόχους (αεροδρόµια, λιµάνια, εργοστάσια 
ενέργειας). Η οδηγία, που θα έχει δεσµευ-
τικό χαρακτήρα ως προς τα αποτελέσµατά 
της, περιλαµβάνει όλες τις σύγχρονες εφαρ-
µογές προληπτικής καταστολής: κάµερες, 
καταγραφή βιοµετρικών χαρακτηριστικών, 
ηλεκτρονικά αποτυπώµατα κ.α. Όσο για 
τις ενδεχόµενες αντιρρήσεις των ανεξάρ-
τητων αρχών, ο εκπρόσωπος της γραφειο-
κρατίας δήλωσε: «Πάνω από τη νοµοθεσία 
κάθε χώρας είναι η κοινοτική νοµοθεσία».

Eurovision 
combination
Όλοι οι φορολογούµενοι πολίτες (sic) βλέ-
πουµε για άλλη µια φορά αποσβολωµένοι 
την ΕΡΤ να διαχειρίζεται επάξια τον πολι-
τισµό προωθώντας ως πανάκριβο προϊ-
όν την Καλοµοίρα. Ο εθνικός µας πολιτι-
σµός αποκτά έτσι τη µεταµοντέρνα του 
έκφραση στο πρόσωπο της χρυσής κοµπίνας 
(“combination”). Ναι, γιατί αντιδράτε, η ελ-
ληνικότατη λέξη συνδυασµός µεταφράζεται 
από τους υπόλοιπους λαούς ως... κοµπίνα. 
Έννοια προφανέστατα Ελληνική ήδη από 
την εποχή των εργολαβικών σκανδάλων του 
Φειδία. Τελικός στόχος, βέβαια, της εξουσίας 
είναι να ρίχνει συνεχώς τον πήχη ώστε ακό-
µα και οι λέξεις να χάνουν το νόηµά τους.

αµανές

Νεολαίοι ενάντια 
στην υπερκατανάλωση 

Με την επισιτιστική κρίση να συνεχίζεται σε 
σαράντα χώρες σε Αφρική, Ασία και Λατινι-

κή Αµερική, όπου οι υπερβολικές αυξήσεις των 
τιµών των τροφίµων δηµιουργούν εστίες τοπι-
κών εξεγέρσεων και αιµατηρών διαδηλώσεων, 
ένα ασυνήθιστο νεολαιίστικο κίνηµα εµφανίστη-
κε στη Δύση και στα µεγαλύτερα σούπερ µάρκετ 
των ΗΠΑ και πρόσφατα της Γερµανίας. Οµάδες 
νεαρών του µετα-αντιπαγκοσµιοποιητικού κινή-
µατος κάνουν συντονισµένες επιδροµές στους 
σκουπιδοτενεκέδες και µαζεύουν τα ληγµένα 
τρόφιµα και τα υπερώριµα φρούτα και λαχανικά 
που οι εργαζόµενοι πετούν από τις αποθήκες. Δεν 
πρόκειται για άστεγους ή ρακένδυτους -όπως 
συµβαίνει σε Γαλλία και Ιταλία- αλλά κυρίως για 
νέους που εκφράζουν την απέχθειά τους στην κα-
ταναλωτική απληστία της καπιταλιστικής κοινω-
νίας µε µια νέα µορφή κοινωνικής διαµαρτυρίας. 

Με συνθήµατα «όχι στην κατανάλωση, όχι στο 
εύκολο πέταγµα», «µην πετάτε τα τρόφιµα που 
ακόµα µπορούν να καταναλωθούν» το υπό ανά-
πτυξη αντι-υπερκαταναλωτικό νεολαιίστικο κί-
νηµα αντιδρά στον ανταγωνισµό και στην ασυ-
δοσία της ελεύθερης αγοράς. Θέτουν επίσης το 
ζήτηµα της σηµερινής µισθωτής εργασίας αφού 
πολλοί νεολαίοι διερωτώνται «γιατί να δουλεύ-
ουµε 10 ώρες την ηµέρα για ένα ξεροκόµµατο, 
τη στιγµή που µπορούµε να το βρούµε». Με τα 
τρόφιµα που βρίσκουν υποστηρίζουν ότι εξοι-
κονοµούν χρόνο και χρήµα, ώστε να συµµε-
τέχουν ενεργά στις διαδηλώσεις ενάντια στην 
G8, στην ανεργία, στην περιβαλλοντική κατα-
στροφή και στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. 

Όταν εµφανίστηκαν οι πρώτες δράσεις τους, τα 
αφεντικά των σούπερ µάρκετ υποτίµησαν τη ση-
µασία τους και δεν ασχολήθηκαν µαζί τους. Σή-
µερα, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης αυτού του 
κινήµατος, παίρνουν µέτρα, προσλαµβάνουν νυ-
χτοφύλακες για τη φύλαξη των σκουπιδοτενεκέ-
δων(!) και καλούν τους µπάτσους. Δεκάδες είναι 
οι συλλήψεις και οι προσαγωγές σε δίκες. Παράλ-
ληλα δηλητηριάζουν, πολτοποιούν ή καταστρέ-
φουν τα προϊόντα τους για να µην πέφτουν στα 
χέρια των σύγχρονων τροφοσυλλεκτών. Οι λόγοι 
προφανείς: Η αύξηση των κερδών τους εξαρτά-
ται από την εικόνα των επιχειρήσεών τους και 
σε καµιά περίπτωση δε θα άφηναν να µοιάζει µ’ 
αυτήν των λαϊκών µητροπολιτικών αγορών όπου 
µετανάστες, άνεργοι, και ρακένδυτοι µαζεύ-
ουν από τους δρόµους τα απούλητα προϊόντα. 

Πολλοί θεωρούν ότι το παραπάνω κίνηµα είναι 
µερικό, ότι δεν προβαίνει σε δυναµικές ενέργει-
ες κατάληψης των σουπερµάρκετ και υπάρχει 
λόγω των σκουπιδιών των αφεντικών. Ωστόσο 
στα θετικά του καταγράφονται οι µικρές αλλά 
ισχυρές ρωγµές στη βιτρίνα της καπιταλιστικής 
αγοράς και κυρίως στον άκρατο καταναλωτισµό. 

Τάκης Σκούρκος
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Το πλούσιο µπούστο ενός Φα-

ραώ δίχασε τους επιστήµονες: 

πρόκειται για γενετική ανωµαλία 

ή για ακραίας µορφής δερµατο-

πάθεια; Τα καλά νέα: οι γιατροί 

θα συνεργαστούν µε άλλους 

συναδέλφους τους επιστήµονες 

(αιγυπτιολόγους και αρχαιολό-

γους) και το θέµα θα διερευνηθεί 

περαιτέρω. Τα κακά νέα: το θέµα 

θα διερευνηθεί περαιτέρω: η επι-

στήµη θα είναι σε θέση να απο-

φανθεί αν ο Φαραώ ήταν θηλυ-

πρεπής κι έτσι θα έχει υπηρετήσει 

για άλλη µια φορά την κοινωνία. 

Παρόµοιες δόξες είχε να ζήσει η ανθρω-
πότητα από τότε που η επιστήµη απο-

φάνθηκε ότι τα κοάλα προτιµάνε µεσαίου 
µεγέθους φύλλα ευκαλύπτου και ότι ο φόβος 
του θανάτου δικαιολογεί το δυσανάλογα µι-
κρό πέος του - κατά τ' άλλα άρτιου - αγάλµα-
τος του Δαβίδ στη Φλωρεντία. 
Και τώρα το ερώτηµα που καίει τα χείλη όλων: 
τι είναι τελικά επιστήµη; Κι αν αυτά είναι επι-
στήµη, τότε ποιος ο σκοπός της επιστήµης; 
Σχετικά µε το πρώτο ερώτηµα επικρατεί µια 
γενική σύγχυση. Κάποτε επιστήµη ήταν “δόξα 
αληθής µετά λόγου” [=η γνώµη που έχουµε για 
την πραγµατικότητα, εφόσον επαληθευτεί µε 
λογικά θεµελιωµένα επιχειρήµατα]. Πλέον ο 
όρος δηλώνει περισσότερο το σύνολο οµοει-
δών και ταξινοµηµένων γνώσεων. Πέρα λοι-
πόν από τις επιστήµες που είναι καταχωρη-
µένες στις συνειδήσεις όλων µας ως τέτοιες, 
υπάρχουν και διάφοροι τοµείς µελέτης που 
διεκδικούν τον τίτλο για να κληρονοµήσουν 
µάλλον επαγωγικά και µε διάφορα νοητικά 
άλµατα κάτι από το κύρος της. Κάπως έτσι 
λοιπόν προέκυψε η επιστήµη των υπολογι-
στών και η επιστήµη του µάρκετινγκ. 
Σχετικά µε το δεύτερο ερώτηµα επικρατεί 
σύγχυση και πάλι. Υπάρχουν αυτοί που δε 
βλέπουν κάποιο σκοπό στην επιστήµη αλλά 
της έχουν τυφλή εµπιστοσύνη και οι άλλοι. 
Χαρακτηριστικό των πρώτων είναι η πεποί-
θηση ότι oτιδήποτε µπορεί να επιλυθεί επι-
στηµονικά και κατά συνέπεια οποιοδήποτε 
αντικείµενο της επιστηµονικής έρευνας είναι 
“εν δυνάµει” σκαλοπάτι για την κατάκτηση 
της παραπέρα γνώσης. Συνεπαγωγικά, όλα τα 
προϊόντα της είναι καλοδεχούµενα. Σύµφωνα 
µε αυτούς, κάποιες ατυχείς στιγµές της όπως 
η πυρηνική βόµβα, τα µεταλλαγµένα, η οικο-
λογική καταστροφή και η Ντόλι αντιµετωπί-
ζονται ως παράπλευρες απώλειες που ούτως 
ή άλλως αποτελούν “µεµονωµένα περιστα-

τικά” για τα οποία ευθύνονται “µεµονωµένα 
άτοµα” και κάπως έτσι κρύψαµε τα ψίχουλα 
κάτω από το χαλάκι και καθαρίσαµε µε τη συ-
νείδησή µας.  
Ο αντίλογος υποστηρίζει ότι η αφετηρία της 
έρευνας πρέπει να πηγάζει από τις ανάγκες 
τις κοινωνίας κι ο ρυθµός αφοµοίωσης των 
ευρηµάτων της από την κοινωνία να είναι 
οµαλός. Επιπρόσθετα κάθε εύρηµα δεν πρέ-
πει να εξετάζεται ως γνωστική κατάκτηση, 
αποµονωµένο από το περιβάλλον του, αλλά 
να ελέγχεται και το αν θα αποβεί ευεργετικό 
ή επιζήµιο. Πρέπει δηλαδή η ίδια η επιστήµη 
να προσυπογράφει την ορθότητα και τις συ-
νέπειες των ευρηµάτων της. Άλλωστε είναι 
τουλάχιστον κουτό να επαφιόµαστε για τη 
σωστή χρήση της επιστήµης στην υπευθυνό-
τητα επιστηµόνων µε µονοθεµατική και εξει-
δικευµένη µόρφωση. 
Αντίθετα µε αυτό το πνεύµα, την καµαρώ-
νουµε σήµερα να υπηρετεί ως επί το πλεί-
στον καταρχάς την αλαζονεία της. Αλαζονεία 
δικαιολογηµένη εν µέρει αφού η επιστήµη, 
έχοντας αναγνωριστεί ως η απόλυτη και 
µόνη πηγή αλήθειας και κατευθυντήριος δύ-
ναµη της εξέλιξης, έχει καταξιωθεί καθολικά 
ως µια νέα θρησκεία κι όπως οτιδήποτε κα-
τεστηµένο, ασχολείται πλέον µόνο µε το να 
τροφοδοτεί το ίδιο το σύστηµά της και τις φι-
λοδοξίες όσων εµπλέκονται µε αυτή. Επιπλέ-
ον υπηρετεί τους λίγους που την κατέχουν, 
γιατί παραµένει αποκλειστικό κτήµα αυτών 
που µπορούν να την ευνοήσουν κι έτσι δηµι-
ουργείται µια επιστηµονική ελίτ που υπερέ-
χει και κυριαρχεί επί των αδαών. Χειρότερα 
όµως, ακόµα υπηρετεί τους λίγους που τη 
χρηµατοδοτούν και εποµένως την ελέγχουν, 
είτε αυτοί είναι κρατιστές είτε είναι ιδιώτες. 
Κάπως έτσι λοιπόν ανεξάρτητες κλινικές έρευ-
νες έχουν αποδείξει ότι ένα µπουκαλάκι από το 
νέο Becel pro-activ µειώνουν αποτελεσµατικά 
την LDL “κακή” χοληστερίνη. 
Από το παραπάνω προκύπτει ότι είναι µαθη-
µατικώς βέβαιο ότι η επιστήµη έχει δυο δυνα-
τότητες: ή να επαναθεωρήσει τη θέση και τη 
σηµασία της ή να µείνει ως έχει. 

Σοφία Παπαγιαννάκη
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Εμφιαλωμένη  φιλανθρωπία 
 

Τ  
ώρα που το καλοκαίρι είναι 

προ των πυλών, οι πωλήσεις 

εµφιαλωµένου νερού αυξά-

νονται. Τουλάχιστον στην 

Ελλάδα γιατί στην Ευρώπη και ιδίως 

στην Αµερική το εµφιαλωµένο νερό 

περισσότερο από ποτέ µποϊκοτάρε-

ται. Σιγά σιγά γνωστοποιούνται οι συ-

νέπειες που έχει στο περιβάλλον το 

πλαστικό που χρησιµοποιείται καθώς 

επίσης εξαπλώνεται και η αντίληψη 

ότι το νερό ανήκει σε όλους και κανείς δεν πρέπει να το εκµεταλλεύεται για το κέρδος του. 

Το καµπανάκι λοιπόν χτυπάει για τις εταιρείες που βλέπουν τις πωλήσεις τους να πέφτουν. 

Το ερώτηµα που τίθεται αυτόµατα είναι µε ποιον τρόπο θα πείσουν οι εταιρείες τους κατα-

ναλωτές να συνεχίσουν να αγοράζουν τα προϊόντα τους. 

Ένας τρόπος είναι ακολουθώντας την τακτική του «ηθικού» µάρκετινγκ. Και τι σηµαίνει 

αυτό; Συνδέουν το όνοµά τους και το νερό που εµπορεύονται µε φιλανθρωπικούς σκοπούς 

θέλοντας να συγκινήσουν τους καταναλωτές. Παραδείγµατος χάρη, µια συνήθης τακτική 

είναι να συνεργάζονται µε διάφορους µη κυβερνητικούς οργανισµούς που δραστηριοποι-

ούνται στον τοµέα της φιλανθρωπίας, όπως είναι η UNICEF. Στην Ελλάδα, κάτι αντίστοιχο 

πραγµατοποίησε η εταιρεία εµφιαλώσεως Χήτος ΑΕΒΕ (ΖΑΓΟΡΙ, νερό που έρχεται πρώτο σε 

πωλήσεις). Σε συνεργασία µε την µη κυβερνητική οργάνωση ACTION AID, ένα µέρος των 

εσόδων από τις πωλήσεις εµφιαλωµένου νερού, πηγαίνει στην κατασκευή αγωγού νερού 

στην Κένυα. Αυτού του είδους το µάρκετινγκ στοχεύει στην καρδιά του καταναλωτή, εµπο-

ρευµατικοποιώντας την ενοχή και τη συνείδησή του.

Αν επισκεφθεί κανείς τα sites των µεγαλύτερων εταιρειών εµφιαλώσεως (Coke, Pepsi, Nestlé 

and Danone), θα παρατηρήσει ότι θέτουν τα περιβαλλοντικά ζητήµατα πολύ ψηλά στην 

ατζέντα τους. Έχουν αντιληφθεί προφανώς τόσο την αύξηση της περιβαλλοντικής ευαι-

σθητοποίησης και ανησυχίας των καταναλωτών όσο και το ότι οι καταναλωτές αρχίζουν να 

επιλέγουν µάρκες οι οποίες ισχυρίζονται ότι προσφέρουν κάτι στην κοινωνία.

Από την άλλη µεριά όµως, η συµβολή τους µε τις αυξήσεις εκποµπών διοξειδίου άνθρακα 

στην µεγέθυνση του φαινοµένου του θερµοκηπίου, η χρήση απολιθωµένων καυσίµων, ο 

αυξανόµενος έλεγχος πηγών νερού, η κατανάλωση κρίσιµων αποθεµάτων πετρελαίου και 

φυσικού αερίου για την κατασκευή πλαστικών µπουκαλιών που δηµιουργούν και αποβάλ-

λουν τοξικά απόβλητα, συµπεριλαµβανοµένων και βενζίνης, ξυλόλιου, και οξειδίων αιθυλε-

νίου στο περιβάλλον, φανερώνουν ποιος είναι ο πραγµατικός τους στόχος: κέρδος και µόνο 

κέρδος από την κατασπατάληση των φυσικών πόρων. 

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι οι εταιρείες εµφιαλώσεως δεν εκµεταλλεύονται µόνο το νερό, 

που είναι δηµόσιο αγαθό αλλά υποτιµούν και την αντίληψη των πολιτών. Οι ίδιοι οι πολίτες 

θα πρέπει καταρχήν να πάψουν να συµπεριφέρονται σαν καταναλωτές και κατά δεύτερον 

να πάψουν να αντιµετωπίζουν το νερό σαν προϊόν αλλά σαν ένα περιβαλλοντικό αγαθό, το 

οποίο ανήκει σε όλους και κανείς δεν µπορεί να τους το στερήσει παρά µόνο η ίδια η φύση. 

Εξάλλου, κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι το εµφιαλωµένο νερό είναι καλύτερο από αυτό 

της βρύσης. Κύριο αίτηµα των πολιτών θα πρέπει να είναι η αναβάθµιση των δηµόσιων 

δικτύων ύδρευσης και η συντήρησή τους και όχι η µείωση της τιµής του εµφιαλωµένου 

νερού. Σύµφωνα µε τους περισσότερους ειδικούς στον τοµέα της υγείας και τις περιβαλλο-

ντικές επιστήµες, το νερό της βρύσης µε ένα φίλτρο άνθρακα/υπεριώδη ακτινοβολία (UV) 

είναι η καλύτερη επιλογή. Μέχρι και οι οικονοµολόγοι συµφωνούν, µιας και οι καταναλωτές 

ξόδεψαν στο σύνολο το υπέρογκο ποσό των 22 δις δολαρίων παγκοσµίως σε εµφιαλωµένο 

νερό πέρυσι!

Ελιάνα Καναβέλη
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για το μακεδονικό 
ζήτημα...

Το ζήτηµα που έχει προκύψει από τις αρχές του 1990 για την ονοµασία της ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας 

και απασχολεί την ελληνική κοινωνία ως σήµερα, είναι πολύ πιο βαθύ από όσο εµφανίζεται, και σίγουρα 

ιδιαίτερα σηµαντικό για όσους και όσες από εµάς συµµετέχουν στο λεγόµενο ριζοσπαστικό, επαναστατικό, 

ανταγωνιστικό ή όπως αλλιώς κίνηµα. Και είναι σηµαντικό για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, το µακεδο-

νικό ζήτηµα µε όλες του τις προεκτάσεις είναι βασικός άξονας συγκρότησης του ελληνικού εθνικισµού και 

του κράτους του. ∆εύτερον, υπάρχει το πολύ συγκεκριµένο επίδικο ζήτηµα της µακεδονικής µειονότητας 

στην ελληνική επικράτεια. Τρίτον, απλά και µόνο το γεγονός ότι αυτή η υπόθεση αφορά πλειοψηφικά την 

ελληνική κοινωνία, η οποία ήδη έχει πάρει θέση, αναδεικνύεται σε δείκτη ωριµότητας και υπευθυνότητας 

αυτού του κινήµατος να πάρει και αυτό θέση δηµόσια.
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1.Το μακεδονικό ζήτημα         
   ως βασικός άξονας 
   συγκρότησης του 
   ελληνικού εθνικισμού

Για να κατανοήσουµε την εθνικιστική στάση της 
ελληνικής κοινωνίας πρέπει να αντιληφθούµε ότι 

στην Ελλάδα, όπως και σε όλη τη Βαλκανική, κύριο 
φαντασιακό αυτοπαράστασης της κοινωνίας αποτέ-
λεσε και αποτελεί, η ιδέα του έθνους στη ροµαντική 
της εκδοχή, ελλείψει ιδιαίτερης σχέσης µε το κίνηµα 
του ∆ιαφωτισµού. Αντίθετα µε τον πολιτικό εθνικι-
σµό που αναδύθηκε στην αµερικάνικη και γαλλική 
επανάσταση, όπου το έθνος συγκροτήθηκε στη βάση 
πολιτικών σωµάτων ισότιµων πολιτών που δηµιούρ-
γησαν το σύνταγµά τους ή εναντιώθηκαν στο βασιλιά 
που δρούσε ενάντια στα συµφέροντα τους, ο ροµα-
ντικός εθνικισµός επικαλείται το αίµα, το αρχέγονο 
της καταγωγής και της γλώσσας και το ένδοξο παρελ-
θόν. Στην περίπτωση της Ελλάδας πρέπει να προσθέ-
σουµε και τη συνύφανση της ορθοδοξίας στον εθνικό 
µύθο, η οποία ακόµη και σήµερα πηγαίνει χέρι-χέρι µε 
το ελληνικό κράτος και εθνικισµό. Χαρακτηριστικό 
του ροµαντικού εθνικισµού είναι ότι αποκρύπτει την 
ιστορικότητα της δηµιουργίας του εκάστοτε έθνους 
και δηµιουργεί την πεποίθηση ότι το συγκεκριµένο 
έθνος υπήρχε ανέκαθεν. Αυτό το πλαίσιο συγκροτεί 
ένα βαθιά υπερβατικό και ετερόνοµο θεµέλιο θέσµι-
σης της κοινωνίας. Η εθνικιστική κοινωνία φαντάζει 
σαν ένας εκτεταµένος ιδιόκοσµος, φαντάζεται δηλα-
δή τον εαυτό της σα να είναι το κέντρο του κόσµου 
και της ιστορίας, να βάλλεται από κάθε κατεύθυνση 
και φυσικά εχθρεύεται ο,τιδήποτε απειλεί αυτήν την 
τάξη πραγµάτων. Και ό,τι δεν µπορεί να το αφοµοιώ-
σει, φυσικά προσπαθεί να το εξολοθρεύσει. Για αυτό 
και τα τυπικά επιχειρήµατα κάποιας Ελληνίδας ή κά-
ποιου Έλληνα εναντίον της συνταγµατικής ονοµασί-
ας της ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας είναι ότι “ο Μέ-
γας Αλέξανδρος µίλαγε ελληνικά όχι βουλγάρικα” ή 
ότι “τη Μακεδονία την κατοικούσαν από τα αρχαία 
χρόνια οι Έλληνες”, για αυτό και η συγκάλυψη ή και 
άρνηση ακόµα ύπαρξης της µακεδονικής µειονότητας 
και της καταπίεσής της.

Αν και υπάρχει µια τάση “υποβίβασης” του ζητήµατος 
σε ιστορικό από πολιτικό, αναγκαία είναι η ιστορική 
αναφορά και στα εγκλήµατα του ελληνικού κράτους 
στην προσπάθειά του να δηµιουργήσει το ελληνικό 
έθνος. (Να σηµειώσουµε ότι το ζήτηµα δεν είναι ιστο-

ρικό (πόσο µάλλον γεωραφικό που παρουσιάζεται), 
γιατί τότε το µόνο που θα αρκούσε για την επίλυσή 
του θα ήταν ένα καλό βιβλίο ιστορίας, αλλά ούτως ή 
άλλως τέτοια υπάρχουν αρκετά.) Το ελληνικό κράτος 
από τη στιγµή της ίδρυσής του προβάλλει το αίτη-

µα ότι ο ιστορικός του ρόλος, να συµπεριλάβει στην 
έκτασή του το σύνολο του ιστορικού ελληνισµού, 
µένει ανικανοποίητος. Υπάρχει όµως ένα πρόβληµα. 
Σε αυτές τις περιοχές που διεκδικεί το ελληνικό κρά-
τος κατοικούν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δύσκολα 

Εταιρεία σε πΓ∆Μ  Εταιρεία σε Ελλάδα              Επένδυση(€)  ∆ραστηριότητα       Αρ. υπαλλήλ.
OKTA -SKOPJE AD  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  200.000.000   ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ  950
STOPANSKA BANKA ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 178.000.000   ΤΡΑΠΕΖΑ                                   1.166
COSMOFON  ΟΤΕ 135.000.000  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ   300
USJE CEMENTARNICA  ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ   75.000.000   ΤΣΙΜΕΝΤΟ   600
PIVARA  ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ   60.000.000   ΤΡΟΦΙΜΑ / ΠΟΤΑ   400
MERMEREN KOMBINAT ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ   50.000.000     ΜΑΡΜΑΡΟ   451
VERO-VEROPOULOS ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ   40.000.000  SUPERMARKET  421
ALPHA BANK  ALPHA BANK   25.000.000   ΤΡΑΠΕΖΑ    79
ZITOLUKS  ELBISKO-ΦΙΛΙΠΠΟΥ   15.000.000   ΤΡΟΦΙΜΑ                                  1.200
NIKAS SKOP DOO NIKAS     7.000.000   ΤΡΟΦΙΜΑ    52
RODON HAPPENING  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΚΙΝΗΣ     6.000.000   ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ  608
STRUMICA TABAK L.  TOBACCO MICHAILIDIS     4.600.000   ΚΑΠΝΑ  400
PASCALIN  PASCALIN     3.969.000   ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΦΕ    24
DS STEEL DS STEEL     3.500.000   ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ  145
LARIN MRAMOR AD ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ     3.000.000   ΜΑΡΜΑΡΟ    42
KRI-KRI KRI-KRI     2.930.000   ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ    31
NESTLE ICE SKOPJE  DELTA DAIRY HELLAS      2.000.000   ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ    35
ELLASKOM  HELLASCOM     2.000.000   ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΙΕΣ     20
DOJRAN STEEL  ΣΙ∆ΕΝΟΡ      2.000.000   ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ   200
DS FOOD DS STEEL     1.700.000   ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ    22
ELENA-M  Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ      1.400.000   ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  330
KUZMAN&DAMIAN  Π. ΑΡΓΥΡΙΑ∆ΗΣ     1.300.000  ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ     12
ALUMIL SYSTEMS ALUMIL HELLAS     1.000.000   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ       2
IRON FROZEN ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΡΟΥΚΗΣ     1.000.000   ΤΡΟΦΙΜΑ   200
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µπορούν να χαρακτηριστούν “Έλληνες” αφού είναι 
Αρβανίτες, Βλάχοι, Μουσουλµάνοι( Τούρκοι δηλα-
δή), Σλάβοι, Βούλγαροι και διάφορες άλλες εθνοτι-
κές οµάδες. Στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονί-
ας όµως υπάρχουν ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα 
και άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται εθνικά ως 
“Μακεδόνες”. 

Το 1893 ιδρύεται η ΕΜΕΟ µε πρόγραµµα την ανε-
ξαρτητοποίηση του µακεδονικού κράτους και την δη-
µιουργία µιας βαλκανικής οµοσπονδίας. Κορύφωση 
αυτής της κίνησης ήταν η εξέγερση του Ηλι-ντεν το 
1903, η οποία καταπνίχτηκε στο αίµα από το Σουλ-
τάνο. Μετά την αποτυχηµένη απόπειρα του 1897, 
όταν ο ελληνικός στρατός νικήθηκε κατά κράτος από 
τον οθωµανικό, το ελληνικό κράτος προετοιµάζει 
ξανά την επέλασή του προς το Βορρά. Στέλνει στην 
περιοχή της Μακεδονίας παραστρατιωτικές οµά-
δες γνωστές ως “Μακεδονοµάχους” µε σκοπό τον 
προσεταιρισµό του ορθόδοξου πληθυσµού και την 
εκτόπιση του βουλγαρικού και του µουσουλµανικού 
στοιχείου από την περιοχή. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
οι Μακεδονοµάχοι έχουν µείνει στην εθνική µυθο-
λογία ως ήρωες που πολέµησαν έναν άνισο πόλεµο, 
ενώ στην πραγµατικότητα αυτό που έκαναν ήταν ό,τι 
κάνει κάθε στρατός: φόνους, βιασµούς, εµπρησµούς, 
καταστροφές. Με τους βαλκανικούς πολέµους του 
1912-13 το µεγαλύτερο µέρος της Μακεδονίας πη-
γαίνει στο ελληνικό κράτος, ένα στο σερβικό και ένα 
στο βουλγάρικο.

 Το πρόβληµα όµως παρέµενε το ίδιο. Στο µεγαλύ-
τερο µέρος της η Μακεδονία δεν ήταν ελληνική! 
Χαρακτηριστική είναι η φράση του Χ. Τρικούπη: 
“Όταν έλθει ο µέγας πόλεµος η Μακεδονία θα γίνει 
Ελληνική ή Βουλγαρική κατά τον νικήσαντα. Αν τη 
λάβωσιν οι Βούλγαροι θα εκσλαβίσωσι τον πληθυ-
σµόν. Αν ηµείς την λάβοµεν, θα τους κάνοµεν όλους 
έλληνας µέχρι της Ανατολικής Ρωµυλίας”. Σύµφωνα 
µε στοιχεία του Οικουµενικού Πατριαρχείου, πριν 
από τον πόλεµο µόνο το 10% περίπου του πληθυ-
σµού αποτελείτο από ελληνόφωνες Μακεδόνες, ενώ 
το 40% αποτελείτο από σλαβόφωνες Μακεδόνες και 
το υπόλοιπο 40% από Μουσουλµάνους Μακεδόνες. 
Σχετικά ολιγάριθµα πληθυσµιακά στοιχεία της Μα-
κεδονίας αποτελούσαν οι λατινόφωνοι Βλάχοι, οι 
Αλβανοί, οι Εβραίοι και οι Τσιγγάνοι. Πλειοψηφικό 
στοιχείο αποτελούσαν οι Εβραίοι µόνο στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης. Από την κατάκτηση και έπειτα 
όµως εκτοπίζονται χιλιάδες εξαρχικοί Μακεδόνες και 

Μουσουλµάνοι και στη θέση τους εγκαθίστανται 
Έλληνες πρόσφυγες. Αν και το ελληνικό κράτος 
σήµερα δε δέχεται επίσηµα την ύπαρξη µακεδονι-
κής µειονότητας στην επικράτειά του, τότε γνώρι-
ζε καλά ότι υπήρχε. Από το πλήθος αποδεικτικών 
στοιχείων χαρακτηριστικότερο είναι η έκδοση του 
(σλαβο)µακεδονικού αλφαβηταρίου ABECEDAR 
το 1925. Με βασικό άξονα την οµογενοποίηση της 
περιοχής από το 1926 αρχίζει η συστηµατική εθνο-
κάθαρση των (σλαβο)µακεδόνων από το ελληνι-
κό κράτος µε το κλείσιµο των σχολείων τους, την 
απαγόρευση χρήσης της γλώσσας τους ακόµη και 
στον ιδιωτικό τους χώρο, µε δηµόσιες τελετές απο-
κήρυξης της γλώσσας τους, µε αλλαγές τοπωνυµί-
ων και ονοµάτων µε φυλακίσεις και βασανισµούς. 
Ο δεύτερος γύρος εθνοκάθαρσης της περιοχής από 
τους (σλαβο)µακεδόνες συντελείται µετά από το 
τέλος του εµφυλίου πολέµου και την ήττα του ∆ΣΕ. 
Τότε πολλοί (σλαβο)µακεδόνες που συµµετείχαν 
στο ∆ΣΕ αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο εξω-
τερικό ως πολιτικοί πρόσφυγες, λόγω της πολιτικής 
του µετεµφυλιακού ελληνικού κράτους. Το 1982 το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. επέτρεψε την επιστροφή όλων των πολι-
τικών προσφύγων στη χώρα πλην αυτών που ήταν 
‘‘µη Έλληνες το γένος’’. Τα περί κατασκευασµένου 
από τον Τίτο µακεδονικού έθνους όπως γίνεται φα-
νερό, στο βαθµό που συγκαλύπτει την ύπαρξη αυ-
τών των ανθρώπων, είναι µπούρδες.

2. τα έθνη κράτη είναι 
    (και στα Βαλκάνια) 
    πολιτικές κατασκευές

Ούτως ή άλλως η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Μακεδο-
νίας υπάρχει από το 1945, χωρίς ποτέ να υπάρ-

ξει τόσο σοβαρό πρόβληµα διµερών σχέσεων µέχρι το 
1991, όταν η ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας κήρυξε την 
ανεξαρτησία της. Μάλλον γιατί δεν ετίθετο από κά-
ποιον ως τότε ζήτηµα αναγνώρισης της µακεδονικής 
µειονότητας στην ελληνική επικράτεια. Επίσης γελοία 
είναι η ρητορική περί απειλής της Ελλάδας από τη ∆η-
µοκρατία της Μακεδονίας, ενός κράτους στρατιωτικά 
υποδεέστερο από το ελληνικό, τη στιγµή µάλιστα που 
το τελευταίο είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του ΝΑΤΟ. Ενός κράτους οικονοµικά εξαρτηµένου, 
αφού τη στιγµή που το σύνολο της ελληνικής κοινω-
νίας “διαρρηγνύει τα ιµάτιά του” για το όνοµα και την 
ελληνικότητα της Μακεδονίας, τα ελληνικά κεφάλαια 
αλωνίζουν στη ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, αναδει-
κνύοντας για άλλη µια φορά ότι ενώ, αντίθετα από τις 
επιθυµίες µας, µερικές φορές οι προλετάριοι έχουνε πα-
τρίδα, το κεφάλαιο δεν έχει καµιά.

Είναι σηµαντικό βέβαια να αναφέρουµε ότι και στη ∆η-
µοκρατία της Μακεδονίας αυτήν τη περίοδο συντελεί-
ται η ανάδυση ενός εθνικισµού (αντιπαραθετικού και 
πυροδοτούµενου από τον ελληνικό), µε τη µακεδονική 
κοινωνία να µοιάζει µε εργαστήρι παραγωγής έθνους. 
Μπορεί να δει κανείς εκεί την κατασκευή της εθνικι-
στικής ιστοριογραφίας, µυθολογίας και µίσους, µε 
γραφικές µετονοµασίες οδών και συλαλλητήρια. Η 
ανάρτηση ελληνικών σηµαιών µε τη σβάστικα βέβαια 
δεν απέχει πολύ από το ελληνικό συνήθειο αναπαρά-
στασης της σηµαίας των Η.Π.Α. µε τη σβάστικα. Και τα 
επεισόδια σε ελληνικούς στόχους στη ∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας είναι στο ίδιο µήκος κύµατος µε τα εθνικι-
στικά συλλαλητήρια στην Ελλάδα, όπου κυριαρχούσε 
το σύνθηµα “η λύση είναι µία, σύνορα µε τη Σερβία”. 
Όπως επίσης η καταπίεση των µακεδόνων πολιτών που 
ζητούν βουλγαρικό διαβατήριο (µεταξύ αυτών και ο 
µέχρι πρότινος Μακεδόνας εθνικιστής πρωθυπουργός 
Λιούµπτσο Γκεοργκέφσκι!) και η αντιµετώπισή τους ως 
προδότες εντάσσεται στο ίδιο εθνικιστικό πλαίσιο. 
Οι παρακινδυνευµένες αλλαγές τοπωνυµίων (αγαπηµέ-
νη τακτική και του ελληνικού κράτους) και η προγονική 
επίκληση στο ‘‘Μεγαλέξαντρο’’ είναι όντως αρκετά χο-
ντροκοµµένα. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι ενώ 
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η Ελλάδα είχε περίπου έναν αιώνα να κατασκευάσει 
τη δική της εθνική ταυτότητα (µε ό,τι αυτό συνεπά-
γεται), η ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας είχε µόλις µια 
15ετία! Η πολιτική σκοπιµότητα του ελληνικού κρά-
τους µη αναγνώρισης της συνταγµατικής ονοµασίας 
της ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας είναι συγκεκριµέ-
νη. Αναγνώριση του ονόµατος σηµαίνει αναγνώριση 
της µακεδονικής εθνότητας και της αντίστοιχης µα-
κεδονικής µειονότητας και της εθνοκάθαρσής της, 
και κάτι τέτοιο αποτελεί απειλή για τους εθνικιστι-
κούς µύθους των Ελλήνων.

3. Ελλάδα: το αφεντικό    
    των Βαλκανίων

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

ΣΕ πΓ∆Μ (2006)

Τo µακεδονικό ζήτηµα αποτελεί πλήγµα για την 
εικόνα της “ψωροκώσταινας” Ελλάδας, του 

ανάδελφου έθνους που όλες οι δυνάµεις το χτυπούν 
αλύπητα, αυτό όµως αντιστέκεται και συνεχίζει την 
πορεία του. Παραθέτουµε από την ιστοσελίδα του 
υπουργείου εξωτερικών: «Το µέγεθος των ελληνικών 
επενδύσεων, σύµφωνα µε το επενδεδυµένο κεφά-
λαιο είναι ανώτερο του επισήµως εγγεγραµµένου και 
ανέρχεται σε €950 εκατ. καταλαµβάνοντας την πρώ-
τη θέση, απασχολούν άνω των 20.000 ατόµων και οι 
σαράντα µεγαλύτερες εταιρείες ελληνικών συµφερό-
ντων σε πΓ∆Μ διαθέτουν επενδεδυµένο κεφάλαιο 
€830 εκατ.»
Ήταν βέβαια αυτή η Ελλαδίτσα που από την ίδρυσή 
της µέχρι σήµερα έχει υπερδιπλασιάσει τα εδάφη της, 
που το 1992 συζητούσε το σενάριο διαµελισµού της 
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας από κοινού µε το σφα-
γέα Μιλόσεβιτς, της επέβαλε εµπάργκο το 1994 και 
τώρα ασκεί veto για την ένταξή της ∆ηµοκρατίας της 
Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Φυσικά δε µας κόπτει εάν η 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας θα ενταχθεί στο στρατι-
ωτικό και δολοφόνο οργανισµό του ΝΑΤΟ. Θέλουµε 
να αναδείξουµε τη συνεπή ιµπεριαλιστική και ηγε-
µονική στάση του ελληνικού κράτους στην περιοχή. 
Από τη πλευρά µας ελπίζουµε ότι η ίδια η µακεδονική 
κοινωνία θα αντισταθεί σε αυτή τη κίνηση του µα-
κεδονικού κράτους και στεκόµαστε αλληλέγγυοι/ες 
στις αντινατοϊκές, αντικαπιταλιστικές και αντικαθε-
στωτικές φωνές εκεί.

Κριτική πρέπει να γίνει οπωσδήποτε και στην αριστε-

ρά (εκτός φωτεινών εξαιρέσεων) εντός και εκτός κοι-
νοβουλίου, η οποία εν ονόµατι ενός συνωµοσιολογι-
κού αντι-ιµπεριαλισµού και αντι-αµερικανισµού έχει 
ενσωµατώσει (όχι µε µεγάλη δυσκολία) µέρος της 
πατριωτικής-εθνικιστικής ρητορικής σε πολλά ζητή-
µατα της λεγόµενης “εξωτερικής πολιτικής” όπως και 
τώρα όσον αφορά το µακεδονικό. Με µικροµέγαλες 
συµπεριφορές (του τύπου ‘‘αν ήµουν κυβέρνηση εγώ 
θα..’’), διατυπώνονται απόψεις του τύπου “δεν µπο-
ρούµε να δώσουµε λευκή επιταγή στον ιµπεριαλισµό 
όσον αφορά το όνοµα”, απόψεις που είναι ξεκάθαρο 
(τουλάχιστον για αυτούς που βλέπουν) ότι πριµοδο-
τούν τον ελληνικό εθνικισµό. Κριτική πρέπει να γίνει 
όµως και σε λογικές που υποβιβάζουν το ζήτηµα µε 
λαϊκισµούς όπως “προσπαθούν να αποπροσανατολί-
σουν την κοινή γνώµη από τα σηµαντικά ζητήµατα”.

Το γεγονός ότι τις µακεδονικές θέσεις τις υπερασπί-
ζονται οι Η.Π.Α., ότι υπάρχουν κόντρες συµφερόντων 
του ρωσικού και αµερικανικού ‘‘τόξου’’ στα Βαλκά-
νια, ότι ο µακεδονικός εθνικισµός είναι υποκινούµε-
νος από κάποια ‘‘σκοτεινά συµφέροντα’’, πολύ ή λίγο 
έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα. Είναι ένας ακό-
µη λόγος όµως όχι τόσο για το ελληνικό κράτος όσο 
για την ελληνική κοινωνία να αλλάξει γραµµή πλεύ-
σης εγκαταλείποντας τον εθνικισµό και να προτάξει 
τη συναδέλφωση των λαών και την ισότητα των µει-
ονοτήτων πάνω σε διεθνιστικές βάσεις, και όχι βάσεις 
‘‘ισορροπίας δυνάµεων’’ και ‘‘εθνικών συµφερόντων’’.

4. η εθνική 
ενότητα 
είναι παγίδα

Ψευτοδιλήµµατα δεν υπάρχουν. Όταν η κοι-
νωνία θέτει στο σύνολό της ζητήµατα είσαι 

υποχρεωµένος να πάρεις θέση. Αλλιώς είσαι έξω 
από το πολιτικό - κοινωνικό. Εµείς που προσεγ-
γίζουµε τα πράγµατα από την αντικρατική, δι-
εθνιστική µεριά οφείλουµε να αντιπαλέψουµε 
κάθε εθνικισµό και µισαλλοδοξία. Οφείλουµε να 
παλέψουµε για µια κοινωνία που η διάκριση σε 
εθνότητες θα είναι αδιάφορη και δε θα αποτελεί 
αιτία πολέµων, σφαγών και διακρίσεων. Οφεί-
λουµε να παλέψουµε για µια κοινωνία όπου η 
ίδια στο σύνολό της θα αποφασίζει για τις υπο-
θέσεις της απαλλαγµένη από το γραφειοκρατι-
κό βραχνά του κράτους. Αυτή η πάλη όµως αρ-
χίζει σήµερα µε την αναγνώριση και ισοτιµία των 
µειονοτήτων, το δικαίωµα στον αυτοπροσδιορι-
σµό, την αποεθνικοποίηση του δηµόσιου χώρου 
κα βέβαια την εκδίωξη της εκκλησίας από αυτόν. 
Για όλα αυτά λοιπόν, παλεύουµε σήµερα :

·  για την αναγνώριση της 
µακεδονικής µειονότητας, της 
γλώσσας της και της παράδο-
σή της και την άνευ όρων επι-
στροφή των µακεδόνων πολι-
τικών προσφύγων.

·  ενάντια στον ελληνικό (και 
κάθε) εθνικισµό-οικονοµικό 
ιµπεριαλισµό.

·  για τον κοινό αγώνα εργαζο-
µένων-κοινωνιών σε Ελλάδα-
Μακεδονία-Βαλκάνια, ενάντια 
στο κεφάλαιο και τα κράτη και 
τους σχεδιασµούς τους.

Αντιεξουσιαστική Κίνηση Αθήνας
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Ο µονόλογος της λογικής για την τρέλα 

αποτέλεσε για αιώνες το εργαλείο στα 

χέρια της κυριαρχίας για την ποινικοποί-

ηση, την τιµωρία του αποκλίνοντα αλλά 

και άλλοθι της κοινωνίας για την αποµά-

κρυνση του διαφορετικού, του ακατανό-

ητου και τη συγκάλυψη της αρρώστιας 

από την οποία η ίδια νοσεί και µεταδίδει. 

Είτε ως αµαρτία, είτε σαν µέσο τροµοκράτησης, είτε 
ως κόλπο για τη µπίζνα των φαρµακο-εταιριών η θέση 
περί «ψυχικής ασθένειας» προσπάθησε να αποκτή-
σει ένα αντικειµενικό κι επιστηµονικό υπόβαθρο για 
την αντικειµενικότητα και άρα την αξιοπιστία των θε-
ωριών της, το σύστηµα αξιών της, ποινών και µεθό-
δων που αυτή έχει αναπτύξει. Παρόλη την καθολική 
αποδοχή της από την κοινωνία, η ιδέα περί «ψυχικής 
ασθένειας» δεν µπορεί να κρύψει την άµεση σχέση 
της µε την αµαρτία της εκκλησίας (ακάθαρτη ψυχή) 
και κυρίως την υποκειµενικότητα και µυθοπλασία που 
τη διακατέχουν. 

Η αδυναµία της κατανόησης συµπεριφορών οδήγησε 
τη φοβική κοινωνία στην αποδοχή της µεταφυσικότε-
ρης εξήγησης περί βρόµικου πνεύµατος, άρρωστης 
ψυχής – αυτής που οι σατανάδες και οι µάγοι κυριεύ-
ουν µε τα δαιµονικά γητεύµατά τους. Η άλλη συµπε-
ριφορά γίνεται αµάρτηµα κι από εκείνη τη στιγµή και 
για πάντα µένει αµάρτηµα, λόγος για το κάψιµο των 
νοσηρών. 

Από τους δαιµονισµένους, στη δραπετοµανία (η ψυχι-
κή νόσος που έκανε τους νέγρους σκλάβους να είναι 
δυσαρεστηµένοι µε τη σκλαβιά τους και να θέλουν να 
δραπετεύσουν) και την αιθιοπική δυσαισθησία (η ψυ-
χική νόσος που έκανε τους νέγρους σκλάβους να µην 
πονάνε από το µαστίγωµα) στην οµοφυλοφιλία (µέ-
χρι το 1970 συµπεριλαµβανόταν στο οδηγό ψυχικών 
ασθενειών) και πιο πρόσφατα στη διαταραχή γενικευ-
µένου άγχους και τη διαταραχή κοινωνικού άγχους 
(δυο νόσοι που προωθήθηκαν από τις φαρµακευτικές 
εταιρίες GSK, Eli Lilly, Pfizer κ.λπ.) πότε η εκκλησία,
πότε το κράτος, πότε το εµπόριο χρησιµοποίησαν την 
«ψυχική ασθένεια» ως µέσο τροµοκράτησης του πλη-
θυσµού. Εντύπωση προκαλεί άλλωστε το γεγονός ότι 
η µανιοκατάθλιψη στην αρχαία Ελλάδα θεωρούταν 
η νόσος των φιλοσόφων, στον µεσαίωνα παροµοια-
ζόταν µε δαιµονισµούς και τις σχετικές θρησκευτικές 
δοξασίες ενώ στον 20ο αιώνα θεωρείται αρρώστια. 
Οι ορισµοί των ασθενειών αυτών, σκόπιµα γεµάτοι 
από γενικότητες κι ασάφειες, αφήνουν το περιθώριο 

να ορίζεται ως ψυχικά ασθενής ο καθένας. Ο στιγµα-
τισµός του ψυχικά ασθενή και η άµεση σύνδεσή του 
µε το «κακό», το «επικίνδυνο», το «εγκληµατικό» απο-
τέλεσαν τον ουσιαστικό Γολγοθά του διαφορετικού, 
αυτόν που κάθε µέρα έχει να αντιµετωπίσει ο ψυχικά 
ασθενής.
Το νέο political correct της ψυχολογίας είναι αντί για 
ψυχικά ασθενείς να χρησιµοποιεί τον όρο «άτοµα µε 
αποκλίνουσα συµπεριφορά», τόσο ωµό και τόσο υπο-
κριτικό. Ωµό, γιατί χωρίς δισταγµούς αποκαλύπτει πως 
έως τώρα άρρωστο θεωρούσαµε κάποιον µε απλώς 
διαφορετική συµπεριφορά (από τους υπολοίπους των 
οποίων η συµπεριφορά ορίζεται από την κυριαρχία). 
Υποκριτικό, αφού στην ουσία δεν αλλάζει η αντίληψη 
της επιστήµης για την «ψυχική ασθένεια». 
Η έτσι κι αλλιώς φοβική και συντηρητική ελληνική κοι-
νωνία αντιλαµβάνεται την “τρέλα” ως το σχιζοφρενή 
δολοφόνο µε το πριόνι και κάθε έγκληµα το φορτώνει 
στην ψυχική ανισορροπία του δράστη διαιωνίζοντας 
το µύθο της εγκληµατικής µορφής της ψυχικής ασθέ-
νειας. Το 74,6% των Ελλήνων θεωρούν τους σχιζοφρε-
νείς δηµόσιο κίνδυνο (οι Γερµανοί 18,2%, οι Καναδοί 
17,5%) ενώ το 50,5% των Ελλήνων θα το ενοχλούσε να 
είναι στην ίδια δουλειά µε κάποιον που έχει σχιζοφρέ-
νεια (οι Γερµανοί 16%, οι Καναδοί 16%).
Η κοινωνία µας πρέπει να παραδεχτεί πως λόγω φό-
βου και άγνοιας χρησιµοποιεί τον εγκλεισµό, την 
απάνθρωπη κι επικίνδυνη ιδέα πως η αποµόνωση του 
ατόµου από την κοινωνία µπορεί να λειτουργήσει ευ-
εργετικά και για το άτοµα και για την κοινωνία(;). Η διε-
στραµµένη ιδέα του εγκλεισµού σε ευθεία συνάρτηση 
µε τις συνθήκες που επικρατούν εντός του θεσµικά, 
µεθοδολογικά κι υλικοτεχνικά αλλά και σε επίπεδο υγι-
εινής δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να πετύχει αυτό 
που ευαγγελίζεται (µπορεί µόνο να το κρύβει από τα 
µάτια µας). Η κατάργηση του εγκλεισµού σαν µέθοδο 
και η δηµιουργία ανοικτών προγραµµάτων, ακόµα κι 
αν συνεχίζει να διαιωνίζει την αποδοχή της ύπαρξης 
του “ψυχικά ασθενούς” ατόµου, θα λειτουργήσει θε-
τικά προς την κατεύθυνση µιας πιο αξιοπρεπούς ζωής 
των χαρακτηρισµένων ως ψυχικά ασθενών ατόµων. 

Β. Νάνος

Ο  Γο λ γ ο θ ά ς  τ ο υ 
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ . . .

Φοβάσαι, 
άρα υπάρχεις;

Τόσα  χρόνια γνώσης και απο ελευθερία τίποτε. Οι συν-

θήκες πιο δύσκολες από πριν, αν όχι όσο ποτέ άλλοτε. Ο 

άνθρωπος έχει να βιώσει τόσο έντονα τη βία του φόβου, 

από τότε που κρυβόταν από κεραυνούς µέσα στις σπηλιές 

κλείνοντας τα µάτια, από τότε που στα πεδία της µάχης 

καρτερούσε υποµονετικά το θάνατο απ' τον ισχυρότε-

ρο αντίπαλο, από τότε που κάθε παρεκλίνουσα από τις 

αρχές έκφραση σκέψης τον  οδηγούσε στην πυρά, στην 

κρεµάλα, στη γκιλοτίνα και σ' όποιο άλλο µέσο ή τρόπο 

µπορούσε να ελευθερώσει την ανθρωπινη ύπαρξη. Φόβος 

παντού, διάχυτος φόβος και ανασφάλεια για τη δουλειά, 

τη σχέση, το σήµερα, το αύριο, τους γύρω, για µένα, για 

σένα, για όλους. Φόβος, µικροαστικός,υποδηλωτικός 

και τιποτένιος, όπως και όλοι µας. Εφόσον αφήσαµε να 

φοβηθούµε ξανά και να µας φοβησουν αυτοί που φοβού-

νται περισσότερο, διότι έχουν τα πάντα να χάσουν. Από 

πλούτη µέχρι ύπαρξη, από εξουσία µέχρι νόηµα ύπαρξης. 

Η απάντηση λοιπόν για απόλυτη ελευθερία οφείλει να 

είναι καθολική από όλους. Κι αν κάποιοι θεωρούν ότι θα 

κατασπαράξουµε ο ένας τον άλλο γιατί αυτή είναι η φύση 

µας, το τίµηµα θα είναι µικρότερο έστω κι αν γίνει. Μια γε-

νιά, δύο, πόσες παραπάνω θα µας πάρει να κατανοήσουµε 

τη φύση µας; Εδώ έχουµε αµέτρητες γενεές αφανίσει µε 

πρόσχηµα πάντα κάποιο ιδεολόγηµα που θα “φτιάξει”, 

επιτέλους, τη ζωή µας. Και που στο τέλος είχαν την ίδια 

κατάληξη: την αποξένωση, τη µιζέρια και το φόβο… 
  

Μόµπυ  Ντικ 
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Κόσοβο: “Οι 
λαοί δεν είναι 
μαριονέτες 
κανενός”

Στην έξαρση της δηµιουργίας των εθνών-κρατών 
ο Πανσλαβισµός όριζε την ένωση των νοτίων Σλά-
βων της Βόρειας Βαλκανικής σε ένα κοινό κράτος, τη 
Γιουγκοσλαβία, όπως κι έγινε. Σερβία, Μαυροβούνιο, 
Κροατία, Σλοβενία, επαρχία του Βαρδάρη, Βοσνία Ερ-
ζεγοβίνη και Κοσσυφοπέδιο αποτελούσαν την ενω-
µένη και δεσπόζουσα στο βαλκανικό χώρο, σοσιαλι-
στική µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, Γιουγκοσλαβία. 

Παρά το γρήγορο διαζύγιο του Τίτο από το στενό έλεγ-
χο της σταλινικής Σοβιετικής Ένωσης, η Γιουγκοσλα-
βία αντέχει ανάµεσα στους δύο πόλους που συνθέτουν 
την ψυχροπολεµική περίοδο. Όµως ο πάταγος ενός 
κόσµου που καταρρέει, µε τα γειτονικά κράτη της Γιου-
γκοσλαβίας να αλλάζουν δραµατικά δεν θα αφήσουν 
στο απυρόβλητο την Ενωµένη πατρίδα των Σλάβων.

Όπως και στην Σοβιετική Ένωση, οι εθνικισµοί που είχαν 
µπει στην άκρη -µε βία και αίµα όπως πάντα- µπροστά 
στην προσπάθεια για την επιβολή ενός νέου σοσιαλιστι-
κού κόσµου χωρίς ισχυρά σύνορα µεταξύ των οµοϊδεατών 
τώρα ανακάµπτουν και βγαίνουν δυναµικά στην επιφά-
νεια. Τατζικιστάν, Ουζµπεκιστάν, Τουρκµενιστάν και κυρί-
ως οι πάντα ανυπότακτοι Τσετσένοι στη Ρωσία και εµφύ-
λιος πόλεµος στην Γιουγκοσλαβία. Ανεξαρτητοποίηση των 
Σκοπίων, της Σλοβενίας, της Κροατίας και έπονται κι άλλοι.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Αµερικάνοι -αφού 
καταλαγιάσουν οι πανηγυρισµοί της πτώσης- ρίχνουν 
µια καλύτερη µατιά στον παγκόσµιο χάρτη αφού νέες 
προοπτικές ανοίγονται µπροστά τους. Μολύβια και σβη-
στικά στην κλίµακα, βόµβες και όπλα στην πραγµατι-
κότητα παίρνουν θέση πάνω από τα κεφάλια των λαών 
που είχαν κρύψει τους ουρανούς όπως και τις ζωές τους 
για 50 χρόνια πίσω από το “σιδηρούν παραπέτασµα”. 

Οικονοµικοί και πολιτικοί όροι επιβάλλουν την καρατόµη-
ση των λαών των Βαλκανίων. Η νέα γεωπολιτική στην πε-
ριοχή όπου η σηµαντικότητά της καθορίζεται από τη θέση 
της σαν δρόµος ένωσης της Μ. Ανατολής µε την Ευρώπη και 
την Αµερική, αλλά και σαν µαλακό υπογάστριο της συνε-
χώς ενδυναµούµενης Ρωσίας ορίζεται πλέον οριστικά από 
τη διεθνή ελίτ, για αυτήν λοιπόν η δηµιουργία προτεκτορά-
των στην Μ. Ανατολή και στα Βαλκάνια είναι µονόδροµος.

Τα σχέδια πρέπει να είναι ολοκληρωµένα και να µην έχουν 
κενά. Η διαµόρφωση του σύγχρονου ξεστρατισµένου 
“δρόµου του µεταξιού” θέλει µια ισχυρή δικτατορία στο 
Πακιστάν να ελέγχει τις φονταµενταλιστικές ακρότητες 
του µουσουλµανικού πληθυσµού, ένα Ιράκ διασπασµένο 
µε την ίδρυση ενός Κουρδιστάν φόρου υποτελές στους 
Αµερικάνους, µια Ελλάδα πιστό σύµµαχο του Ευρωατλα-
ντικού κεφαλαίου, µια εθνικιστική πηγή προβληµάτων 
στα Βαλκάνια που θα ακούει στο όνοµα Μεγάλη Αλβανία 
µε άµεση επιρροή στα Σκόπια και ένα ξεκάθαρο προτεκτο-
ράτο, το Κόσοβο. Όσο αφορά στη Σερβία, αυτή πρέπει να 
αποµονωθεί εξ' ολοκλήρου σαν ο µοναδικός φυσικός σύµ-
µαχος της Ρωσίας στην περιοχή. Τελικός στόχος φυσικά 
δεν είναι άλλος από την ίδια την αποµόνωση της Ρωσίας. 

Η ανεξαρτητοποίηση και φυσική προτεκτορατοποίηση 
του Κοσόβου είναι το κερασάκι στον πόλεµο του 1998, 
ένα χρόνο µετά την ιστορική απόσχιση από τη Σερβία 
του Μαυροβουνίου, της περιοχής που πριν ένα περίπου 
αιώνα ήταν η πρώτη που ενώθηκε µε τους Σέρβους στον 
αγώνα ενάντια στην Οθωµανική Αυτοκρατορία αρχικά και 
στη δηµιουργία του Ενωµένου βασιλείου των Σλάβων αρ-
γότερα. Μια µατιά στην πολιτική ιστορία και διεθνή γεω-
πολιτική της περιόδου της Γαλλικής Επανάστασης απ' την 
άλλη µεριά θα καταδείξει την οµοιότητα των εκσυγχρο-
νισµένων µέσων της παγκόσµιας καπιταλιστικής ελίτ µε 

Το θέµα που η επικαιρότητα των ΜΜΕ επέλε-
ξε να ασχοληθεί το τελευταίο δίµηνο ήταν 
αυτό του Μακεδονικού αγώνα. Εν όψει της 

επικείµενης εισόδου του γειτονικού κράτους στο 
ΝΑΤΟ, το ζήτηµα της ονοµασίας του αναζωπυρώ-
θηκε. 
Τα κρατικά και ιδιωτικά ΜΜΕ µας βοµβάρδισαν 
µε δελτία και εκποµπές αφιερωµένα στο "µεγάλο 
εθνικό ζήτηµα". Θιασώτες αυτών ένα µάτσο από 
ρασοφόρους λαϊκούς πνευµατικούς οδηγούς, ο 
Ζορρό, το θέατρο σκιών της ελληνικής ακροδε-
ξιάς, ένας ηµίτρελος πανεπιστηµιακός, αλλά και 
όλοι οι πολιτικοί φορείς τις χώρας, που µαζί µε 
τους γνωστούς παπαγάλους της ΤV, επιδόθηκαν, 
ακόµα και οι λεγόµενοι "προοδευτικοί", στο να 
µαστιγώνουν τα αυτιά µας µε τις πατριωτικές τους 
κορόνες. 

Μέσα στον εθνικό παροξυσµό επιµελώς παρέλειψαν 
να µας αναφέρουν την αλήθεια και τις πραγµατικές δια-
στάσεις του θέµατος, που δεν είναι φυσικά άλλες από το 
ποιος εν τέλει ωφελείται από την όλη κατάσταση και ποια 
η σκοπιµότητα. 
Ως είναι γνωστό, µέσα στο πρώτο πενθήµερο του Απρίλη 
έλαβε χώρα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέ-
στι µε ατζέντα διεύρυνσης της συµµαχίας, προσθέτοντας 
στους ζεστούς… κόλπους της (κατά προτίµηση µεσανα-
τολικούς για το κατάλληλο κλίµα) τις Κροατία, Αλβανία, 
Ουκρανία, Λευκορωσία, Ρουµανία και αυτή τη γειτονική 
χώρα της οποίας το όνοµα δεν λέµε γιατί κάνει τζιζζζ… 

Από τις επιλογές και µόνο είναι εµφανές το παιχνίδι που 
παίζεται, σε τίνος τις πλάτες και προς ποιων το όφελος. 
Και εξηγούµαι, η προσπάθεια διεύρυνσης της συµµαχίας 
δεν είναι απλά µια διαδικασία για την ενίσχυσή της και την 
επίτευξη των στόχων της, που όλοι ξέρουµε ποιοι είναι 
(δλδ. η εδραίωση της δηµοκρατίας, η πάταξη της τροµο-
κρατίας και η επί γης ειρήνη). Είναι µια ακόµα παρτίδα στο 
παιχνίδι της συνεχούς σύγκρουσης των συµφερόντων 
των κυρίαρχων. Τα υπό ένταξη κράτη ανήκαν ή εν δυνάµει 
ανήκαν στη σφαίρα επιρροής των ρωσικών συµφερόντων 
µέχρι πρότινος ενώ ορισµένα από αυτά είναι κράτη-δηµι-
ουργήµατα και προτεκτοράτα των ΗΠΑ στη βαλκανική. Ο 
σκοπός φυσικά είναι η εγκατάσταση και διαφύλαξη των 
οικονοµικών ωφεληµάτων που εκπροσωπούν ΗΠΑ και 
ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη πριν φυσικά τους προ-
λάβει η ραγδαία και επιθετικά αναπτυσσόµενη ρωσική 
οικονοµία και δηµιουργήσει ένα νέο ανατολικό µπλοκ. 
Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν ότι πρόκειται για µια κούρσα 
ταχύτητας µεταξύ εκπροσώπων του καπιταλισµού στην 
προσπάθεια να χωρίσουν ξανά τον κόσµο στα χωράφια 
τους. Ζούµε µια νέα κεκαλυµµένη ψυχροπολεµική περίο-
δο, πιο αδυσώπητη από την προηγούµενη. 
Όπως είναι λογικό, οι ευρωπαϊκοί οικονοµικοί κύκλοι δεν 
µπορούσαν να µη λάβουν µέρος στο πανηγύρι διεκδικώ-
ντας το κοµµάτι τους από την πίτα, προσπαθώντας στην 
ουσία να διατηρήσουν την υπάρχουσα «ισορροπία» δυνά-
µεων στην περιοχή , αποσκοπώντας στην πλέον ικανοποι-
ητική για αυτούς µελλοντική λύση. 

Η Ελλάδα φυσικά, µέσα στην οµάδα που αναφέραµε, 
έπαιξε σωστά το ρόλο της αποτρέποντας την είσοδο της 
FYROM στο ΝΑΤΟ, ασκώντας veto µε αφορµή την ονοµα-
σία της και το γεγονός ότι δεν σέβεται τους κανόνες καλής 
γειτνίασης… 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνουµε ότι το γειτονικό 
κράτος από την ίδρυσή του ως σήµερα αναφέρεται σχε-
δόν πάντα από τρίτους µε το όνοµα Μακεδονία, πράγµα 
που σηµαίνει ότι η διεθνής κοινότητα έχει ήδη βαφτίσει 
το κράτος. Επιπλέον πρέπει να τονίσουµε ότι το ελληνικό 
κεφάλαιο έχει αναπτύξει µεγάλη δραστηριότητα στα Σκό-
πια όπως οι επιχειρήσεις που µετέφεραν τα εργοστάσιά 
τους εκεί για εύρεση φτηνότερου εργατικού δυναµικού ή 
άλλες που επεκτείνουν την εµπορική τους δραστηριότη-

τα στην αγορά της γείτονος (π.χ. ο Cosmote). 

Η όλη αναφορά γίνεται για να καταστήσουµε σαφές ότι 
κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει από τον κατασκευασµένο 
«εχθρό του έθνους µε τις αλυτρωτικές βλέψεις», καθώς το 
ελληνικό κεφάλαιο αποτελεί µια από τις κινητήριες δυνά-
µεις της οικονοµίας της Μακεδονίας και φυσικά να ανα-
δείξουµε ότι καµία προσπάθεια για τη διαφύλαξη «των 
ιερών και των οσίων της φυλής µας» δεν πρέπει να µας 
πείθει καθώς επί 16 χρόνια επιµελώς αποφεύγεται η λύση 
της ονοµασίας ενώ είναι κοινό µυστικό ότι στην ουσία εί-
ναι τελειωµένη υπόθεση. 
Η ιστορία άλλωστε µας έχει διδάξει ότι κάθε «πρόβληµα» 
που δεν λύνεται πάντα εξυπηρετεί τις σκοπιµότητες και 
τα συµφέροντα αυτών που απολαµβάνουν τα οικονοµικά 
οφέλη που απορρέουν από το µεσοβέζικο αυτό καθε-
στώς. 

Το «Μακεδονικό» λοιπόν τέθηκε στην εφεδρεία των ελλη-
νικών κυβερνήσεων για να επιστρέψει τώρα στον δηµόσιο 
βίο και να επιτελέσει τον διττό του ρόλο, το πρώτο σκέλος 
του οποίου αναλύσαµε πιο πάνω και είναι η εξυπηρέτηση 
του status quo των µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων. 
Το δεύτερο είναι και αυτό που µας απασχολεί περισσότε-
ρο ως µέλη της ελληνικής κοινωνίας και ήταν η επίτευξη 
της «εθνικής συσπείρωσης» και αποπροσανατολισµού 
της κοινωνίας από τα άµεσα βιοτικά της προβλήµατα. 
Ο στόχος επετεύχθη στην κατάλληλη στιγµή για την κυ-
βέρνηση. Εν µέσω σκανδάλων και µεταρρυθµίσεων σε µια 
περίοδο µε ανοιχτά πολλά κοινωνικά µέτωπα (εκπαίδευ-
ση, ασφαλιστικό, κοινωνικοί χώροι κ.α.) βρήκε, και όχι τυ-
χαία, σανίδα σωτηρίας στο «σκοπιανό», και µάλιστα µε τη 
συναίνεση ολόκληρης της αντιπολίτευσης. Ενώ µέσα στον 
γενικό παροξυσµό πέρασε στα ψιλά το γεγονός ότι η ΓΣΕΕ 
υπέγραψε µε τον ΣΕΒ τη νέα εξευτελιστική σύµβαση ερ-
γασίας παραδίνοντας στην ουσία τα όπλα και υποχωρώ-
ντας στη µάχη του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου το οποίο 
και ψηφίστηκε στην Βουλή. 

Έτσι λοιπόν, µε τον κοινωνικό εφησυχασµό σε ψηλά επί-
πεδα επέστρεψε η ελληνική αποστολή από το Βουκου-
ρέστι. Ο µεγάλος µακεδονοµάχος Κ. Καραµανλής γύρισε 
νικητής και οι αυλικοί του τρέξαν να γκρεµίσουν τα τείχη 
για να τον υποδεχτούν. Από αύριο η ζωή µας θα είναι κα-
λύτερη. Οι Σκοπιανοί «µπήκαν στη θέση τους» κι εµείς θα 
δουλεύουµε ως τα 75 για να ανταµείψουµε τους ηγέτες 
µας για το καλό που µας έκαναν. Θα µπορούν επιτέλους 
τα παιδιά µας να φωνάζουν «δε θα γίνεις Μακεδών ποτέ 
Σκοπιανέ» µόνο που θα το γράφουν ανορθόγραφα στους 
χιλιάδες τοίχους των αυριανών πόλεων γιατί εµείς που 
θα δουλεύουµε 15 ώρες τη µέρα ως τα 75 δε θα έχουµε 
λεφτά να τα µορφώσουµε διότι σχολεία και πανεπιστήµια 
θα είναι ιδιωτικά… αλλά χαλάλι. 

Είναι λοιπόν φανερό ότι ο µόνος λόγος που πυροδοτείται 
το πατριωτικό κλίµα είναι η προσπάθεια φανατισµού και 
διχασµού των λαών και των δύο χωρών που δεν έχουν να 
κερδίσουν από αυτές τις γελοίες αντιπαραθέσεις αλλά να 
χάσουν και µείνουν στα minima των πραγµατικών διεκδι-
κήσεών τους απέναντι στους κυριάρχους τους. 
Όµως εµείς που δε βλέπουµε τηλεόραση επειδή η ΔΕΗ 
κάνει διακοπές… επιλέγουµε να µη συµµετάσχουµε στο 
πανηγύρι τους και να διαλέξουµε ξανά τον δρόµο. 
Δεν επιτρέπουµε σε καµιά ενδοκαπιταλιστική αντιπαρά-
θεση να µας αποσπάσει από τις κοινωνικές διεκδικήσεις, 
δε γινόµαστε κοινωνοί καµιάς «εθνικής οµοψυχίας» σε 
απατηλά παιχνίδια εντυπώσεων. Θέλουµε ζωή µε αξιο-
πρέπεια, θέλουµε πίσω όσα µας ανήκουν και αυτό θα εί-
ναι το µήνυµά µας σε κυρίαρχους, ΜΜΕ, παπαγάλους και 
υποτακτικούς. 

Παναγιώτης Παπαγεωργίου

...για το Μακεδονικό
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Με επιτυχία διεξήχθη στην ΑΣΣΟΕ στην Αθήνα 
η «Πανευρωπαϊκή συνάντηση αλληλλεγγύης 
οργανώσεων και ατόµων για το Ζαπατιστικό 

αγώνα και την άλλη καµπάνια» στις 9, 10 και 11 Μαΐου. 
Στην ανακοίνωση που συντάχτηκε µε το πέρας των ερ-
γασιών τονίζεται «...η άλλη Ευρώπη του αγώνα, συνα-
ντηθήκαµε στην Αθήνα ψάχνοντας µονοπάτια αλληλεγ-
γύης µε τους εξεγερµένους Ζαπατίστας και στέλνουµε 
µήνυµα πως... δεν είναι µόνοι, και υποσχόµαστε να είµα-
στε σε ετοιµότητα και να καταγγείλουµε το βιασµό των 
ατοµικών και συλλογικών τους δικαιωµάτων που λαµβά-
νουν χώρα στην Τσιάπας αλλά και στο υπόλοιπο Μεξικό, 
ότι θα απαντήσουµε σε όλες τις επιθέσεις της κυβέρνη-
σης του στρατού και των παραστρατιωτικών κατά του 
EZLN, των βάσεων στήριξης του, και στην «Άλλη καµπά-
νια» είµαστε µαζί τους στον αγώνα για την εδραίωση της 
αυτονοµίας τους. Καταγγέλλουµε τη µη εκπλήρωση των 
συµφωνιών του San Andres από τη Μεξικάνικη κυβέρ-
νηση, και τον αποκλεισµό τους τόσο οικονοµικό όσο και 
κοινωνικό, που τους καταδικάζει σε ανέχεια, εξαθλίωση, 
µη πρόσβαση στη υγεία και στη κουλτούρα... την ανησυ-
χητικά ενισχυµένη επιθετικότητα έναντι των ιθαγενών 
από οµάδες αντιεξεγερσιακές και παραστρατιωτικών, 
όσο και κατά των παρατηρητών για τα ανθρώπινα δικαι-
ώµατα οι οποίοι εργάζονται στη περιοχή... καθιστούµε 
υπεύθυνους για όλα αυτά των πρωθυπουργό της Μεξι-
κάνικης κυβέρνησης Felipe Calderon και τον κυβερνή-
τη της πολιτείας της Chiapas, Juan Sabines Guerrero...

Απαιτούµε... το σεβασµό στην ανάπτυξη τους και στον 
ελεύθερο προσδιορισµό των λαών, των φυλών, και των 
εθνών, να σταµατήσουν τώρα οι εκτοπίσεις τους από τιµς 
κατηλειµµένες γαίες, οι επιθέσεις του στρατού της αστυ-
νοµίας και των παραστρατιωτικών και των κυβερνητικών 
στης αυτόνοµες ζαπατιστικές κοινότητες, το τέλος της 
ατιµωρησίας που καλύπτει τα εµφανή αυτά παραστρα-
τιωτικά τάγµατα και τους ηθικούς τους αυτουργούς, να 
σταµατήσει η καταστολή προς τα Μεξικάνικα κινήµατα 
και της Άλλης Καµπάνιας, και την απελευθέρωση όλων 
των πολιτικών κρατούµενων, την ακύρωση των κατη-
γοριών και την επανεµφάνιση των εξαφανισµένων και 
της επιστροφή τους στο µέρος από όπου απήχθησαν. 
Ανακοινώνουµε... τον κοινό µας δρόµο µε την ευρωπαική 
καµπάνια αλληλεγγύης στη ζαπατιστική αυτονοµία και 
ενάντια στο κτήνος του πολέµου στη Chiapas, την πραγ-
µατοποίηση του καραβανιού αλληλεγγύης το οποίο θα 
ξεκινήσει στης 22 Ιουλίου από την Πόλη του Μεξικό και θα 
καταλήξει στις ιθαγενικές κοινότητες στις 12 Αυγούστου, 
και καλούµε σε συµπόρευση όλους τους αντινεοφιλελεύ-
θερους αγώνες, να γίνουν µέρος του καραβανιού... για το 
τέλος να καταγγείλουµε τη µεταναστευτική αστυνοµία 
του Ην.Βασίλειου η οποία δεν επέτρεψε την είσοδο στον 
Juan Haro, µέλος του κινήµατος ‘’Δικαιοσύνη στη Γειτο-
νιά’’ στο ανατολικό Χάρλεµ της Νέας Υόρκης, ο οποίος 
µετείχε σε περιοδεία αλληλεγγύης στους ζαπατίστας... 
Στο Μεξικό, συνέβησαν αυτό το µήνα ορισµένα σηµα-
ντικά γεγονότα όπως οι άµεσες δράσεις για την αποφυ-

λάκιση του Adam Mejia Lopez ο οποίος βρίσκεται φυ-
λακισµένος από τις 17 Ιουνίου του 2007 στης φυλακές 
του Santa Μarta Ιxcotel της Oaxaca , ως συνέπεια της 
καταστολής της εξέγερσης το καλοκαίρι του 2006. Στις 
21 του Μαίου ο ίδιος δήλωσε στο δικαστή Rosa Lliana 
Perez Noriega ότι η σύλληψη του οφείλεται στο ότι 
ήταν µέλος της APPO δηλ. της λαικής συνέλευσης των 
λαών της Οaxaca. Λίγες µέρες πριν, την αίτηση αποφυ-
λάκισης συνόδευαν ντοκουµέντα βασανισµού του, και 
αποδείξεις ότι οι κατηγορίες για εµπόριο ναρκωτικών 
ήταν ψευδείς καταθέσεις αστυνοµικών που τον συνέ-
λαβαν. Το κίνηµα αλληλλεγγύης στο Μεξικό ζητά την 
άµεση απελευθέρωσή του καθώς και όλων των πολιτι-
κών κρατούµενων που µετείχαν στη µεγάλη απεργία 
πείνας που συγκλόνησε τη µεξικανική κοινωνία και κο-
ρυφώθηκε το περασµένο απρίλιο, και δεν αποφυλα-
κίστηκαν µετά το πέρας της, τόσο αυτοί που τους το 
υποσχέθηκε η δικαιοσύνη όσο ακόµη και αυτοί οι οποίοι 
δεν µπόρεσαν να συµµετάσχουν στην απεργία πείνας. 
Και στο Nuevo Leon, µε κείµενο που υπογράφεται άπο 
προσωπικότητες της Μεξικάνικης κοινωνίας ζητούν την 
απελευθέρωση 5 αγωνιστών της Άλλης Καµπάνιας, πα-
ρανόµως συλληφθέντων στις 16 Μαΐου του 2008 από 
την τοπική αστυνοµία και υπό τις εντολές του Κυβερ-
νήτη και του κόµµατος PRI, Gonzales Paras, οι παραπά-
νω αγωνιστές υπερασπίστηκαν τη γη τους η οποία και 
τους ανήκει, η κυβέρνηση της Leon θέλει να προσφέρει 
τη γη στην τράπεζα Scotia bank-inverlat και στους κα-
τασκευαστές Maizmier και Marfil mapie , οι οποίοι και
είναι συγγενείς του κυβερνήτη. Για να φέρουν σε πέρας 
σχέδιο αστικοβιοµηχανικής ανάπτυξης της περιοχής. 
Στις 17 και 18 Μαΐου, οι µικροπωλητές της αγοράς στη 
πόλη Coyoacan του Tiangus Cultural y artesanal που ανή-
κουν στην '"Αλλη καµπάνια" καταγγέλλουν επίθεση στο 
χώρο της λαικής από µέλη της δηµοτικής αστυνοµίας 
και άλλούς φερόµενους µε στολές των τοπικών αρχών. 
Στον ήδη δηµοφιλή σε εµάς εξεγερµένο δήµο Ricardo 
Flores Magon οι επιθέσεις σε βάρος των ιθαγενών δεν 
έχουν τελειωµό. Έτσι στις 19 Μαίου γίνεται νέα εισβολή 
αστυνοµίας και στρατού υπό την καθοδήγηση γνωστού 
κατοίκου του San Cristobal de las Casas στην κοινότη-
τα Χερόνιµο του συγκεκριµένου δήµου, και έρευνες 
ακόµα και σε σπίτια ιθαγενών όπως καταγγέλλει και 
το «κέντρο ανθρωπίνων δικαιωµάτων Fray bartolome 
de las casas». Mέλη του προσπάθησαν να καταγρά-
ψουν τα γεγονότα άλλα εµποδίστηκαν από το στρατό. 
Για όσους αγοράσουν τη Βαβυλωνία της πρώτες µέ-
ρες κυκλοφορίας της θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτός 
ο µήνας κλείνει µε ένα ευχάριστο γεγονός, στην πε-
τρούπολη στην Αθήνα και στο θέατρο πέτρας η οµά-
δα FARMA, πολύ καλά παιδιά και αλληλέγγυοι στο 
ζαπατιστικό αγώνα οργανώνουν συναυλία µε το Θα-
νάση Παπακωνσταντίνου, τους Χαΐνηδες, τους scab 
level και άλλους µε στόχο τη συγκέντρωση χρηµά-
των για τη κατασκευή µικρού υδροηλεκτρικού κέ-
ντρο στις ζαπατιστικές κοινότητες, να είστε όλοι εκεί...

Μάριος Τουρσουνίδης

παλιότερες διαδικασίες εγγενείς στο πνεύµα 
της επιβολής γεωπολιτικών επαναχαράξεων. 

Μετά την ήττα του Λουδοβίκου ΙΔ΄ να κατα-
κτήσει την Ευρώπη, ιδρύονται από τους συµ-
µάχους κράτη προτεκτοράτα (π.χ. Ελβετία 
κ.α.) στο µαλακό υπογάστριο της Γαλλικής 
Αυτοκρατορίας µε σκοπό να λειτουργήσουν 
σαν ανάχωµα στις εν δυνάµει επεκτατικές τά-
σεις των Γάλλων. Αυτές θα επανεκφραστούν 
µετά το 1789 και την επίτευξη της Επανάστα-
σης που θα φέρει τελικά τον Ναπολέοντα Βο-
ναπάρτη στην εξουσία και µαζί το νέο δόγµα 
που θα ντύσει τους ιµπεριαλιστικούς πολέ-
µους του µε το στόχο της εξαγωγής και επιβο-
λής στην υπόλοιπη Ευρώπη της νεογέννητης 
ιδέας και πολιτικοοικονοµικής διάρθρωσης, 
της Δηµοκρατίας και του φιλελευθερισµού. 

Η συγκυρία λοιπόν µπορεί να θέλει αυτή 
τη στιγµή να τροφοδοτηθούν τα σχέ-
δια των εθνικιστών Αλβανών για µια Με-
γάλη Αλβανία (κυρίως Αλβανία, Κόσο-
βο, Δυτικά Σκόπια, Τσαµουριά) όµως ο 
επιτελικός στόχος ονοµάζεται pax Americana. 

Μοναδική απάντηση στα σχέδια των Αµερι-
κανών και των φίλων τους που κατοικούν στις 
νέες Βερσαλλίες της Ευρώπης είναι η παλλαϊκή 
αντίσταση. Η αυτοδιάθεση των λαών -όµορφη 
έννοια- πραγµατώθηκε ιστορικά µε δύο τρό-
πους: ή µε το όπλο στο χέρι “όπου ποθεί η Λευ-
τεριά παίρνει σπαθί” ή -επί το πλείστον- µε τις 
πλάτες των υπερδυνάµεων που εκµεταλλεύ-
τηκαν τη συγκυρία για να επιβάλουν τα συµφέ-
ροντά τους. Το γνωστό “διαίρει και βασίλευε”. 

Ένα είναι σίγουρο πάντως, η “ασφάλεια” 
που παρέχουν αφ' ενός οι συνεκµεταλλευ-
τές και σύµµαχοι του ελληνικού κεφαλαίου 
στα Βαλκάνια (βλέπε Ευρωπαϊκή Ένωση) 
αλλά και ο homo economicus που τώρα επι-
βάλλεται ολικά στο νότιο άκρο της Βαλκα-
νικής ο οποίος επιζητά σαν best friend την 
Αµερική δεν είναι ικανοί να αντιταχθούν σε 
οποιοδήποτε σχέδιο επιβολής της διεθνούς 
ελίτ, είτε αυτό στοχεύει στη διεθνή σκηνή 
είτε στο εσωτερικό δόγµα των επί µέρους 
χωρών-κρατών. Αφενός γιατί οι πρώτοι απο-
τελούν άρρηκτο κρίκο της ενώ ο δεύτερος 
επιθυµεί να είναι το τελευταίο γρανάζι της.

· Να µην αναγνωριστεί λοιπόν η ανεξαρτη-
τοποίηση του Κοσόβου, καθώς είναι βέβαιο 
ότι η επαναχάραξη των συνόρων προϋπο-
θέτει την κατά το δοκούν χρήση από µέρους 
των ιµπεριαλιστών ανθρώπινου µελανιού. 

· Είναι υπόθεση των απο-τα-κάτω η διάλυ-
ση του ΝΑΤΟ ως αντίποδα του ακυρωµέ-
νου από τα πάνω συµφώνου της Βαρσοβίας.

· Είναι διαδικασία ουσίας η δηµιουργία ενός 
αντιπολεµικού και αντικαπιταλιστικού κινήµα-
τος µε ξεκάθαρα αντικαθεστωτικά χαρακτηρι-
στικά από το ενιαίο κοινωνικό µέτωπο των ερ-
γαζοµένων, των µεταναστών και της νεολαίας. 

Άρης Τσιούµας 
φοιτητής τµήµατος Ιστορίας-Εθνολογίας ΔΠΘ
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Διεθνής 
συνάντηση
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι ερ-

γασίες της Διεθνούς Σύσκεψης του 
Κόκκινου και Μαύρου Συντονισµού στις 
24 και 25 Μάη στη Μαδρίτη. Δεκάδες 
αγωνιστές από ανεξάρτητα συνδικάτα 
και ενώσεις αναρχοσυνδικαλιστικής κα-
τεύθυνσης από την Ευρώπη, έδωσαν το 
παρόν στην πρωτεύουσα της Ισπανίας 
και συµµετείχαν σε έναν πλούσιο και 
ζωντανό διάλογο, µεταφέροντας την 
εµπειρία από τους κατά τόπους εργασι-
ακούς χώρους της κάθε χώρας.

Τη συνάντηση απασχόλησε η προοπτι-
κή της διεθνούς συνεργασίας σε όλα τα 
επίπεδα, οι κοινές δράσεις (καµπάνιες) 
σε εργασιακά ζητήµατα, η κατάσταση 
που έχει διαµορφωθεί στο εργατικό 
κίνηµα µε δεδοµένη την υπεροχή των 
αντιλήψεων και την ηγεµονία των δυνά-
µεων του γραφειοκρατικού συνδικαλι-
σµού, καθώς και ο θεωρητικός προσα-
νατολισµός του εγχειρήµατος. 

Αποφασίστηκε:

Η κοινή καµπάνια για τους επισφαλείς 
εργαζόµενους, για τα γραφεία εύρεσης 
εργασίας και για τη µαύρη εργασία. 

Δράσεις αλληλεγγύης στους Πολωνούς 
απεργούς της γαλλοϊταλικής εταιρίας 
AUCHAN, που απαιτούν αύξηση των 
µισθών, βελτίωση των εργασιακών συν-
θηκών κ.α. Η ενηµέρωση και η πρόταση 
έγινε από τους συντρόφους της I.P. που 
έχει κυρήξει την απεργία στον κλάδο. 

Έγινε ενηµέρωση από τη γαλλική CNT 
για την απεργία των µεταναστών εργα-
ζοµένων χωρίς χαρτιά.

Ενηµέρωση από τους απεργούς εργα-
ζόµενους στα λεωφορεία της Βαρκελώ-
νης της CGT-BUS.

Έγινε συζήτηση για την πιθανολογού-
µενη οδηγία της Ε.Ε. για τον περιορισµό 
του δικαιώµατος στην απεργία όταν 
στρέφονται ενάντια στον ελεύθερο 
ανταγωνισµό. 

Έγινε ενηµέρωση για το NO BORDER 
στα πλαίσια της ξεχωριστής θεµατικής 
για τους µετανάστες εργαζόµενους. 

Στη συνάντηση συµµετείχαν οι CGT, 
CNT (Γαλλίας), IR (Πολωνία), SAC (Σου-
ηδία), EΣΕ (Ελλάδα), IWW, USI (Ιταλία) 
και ως παρατηρητές η Πρωτοβουλία Οι-
κοδόµων και η LA (Πολωνία), µετά από 
πρόσκληση των τοπικών συνδικάτων. 
H επόµενη συνάντηση θα γίνει τον 
Οκτώβριο στην Αθήνα.

Τ.Χ.

…aυτή είναι η χρυσή Βιρµανία, µια 

χώρα που διαφέρει απ' όλες τις άλλες 

της Άπω Ανατολής, έγραφε το 1898 

στις επιστολές του από την Ανατολή 

ο  Ράντγιαρντ Κίπλινγκ.

«Στο Μουλµάιν, στον δρόµο για το Μανταλέι, 
κάθεται µια όµορφη Βιρµανή µε µακριά µαλ-
λιά σε έναν βράχο και ξέρω ότι µε σκέφτεται», 
σηµειώνει σε ένα από τα ποιήµατά του. Με το 
ροµαντισµό του αποικιοκράτη; Με ανάγκη για 
εξιλέωση;

Η χρυσή Βιρµανία, όπως την περιγράφουν 
και όλοι οι ταξιδιωτικοί οδηγοί, αυτή τη γωνιά 
της Νοτιοανατολικής Ασίας µε τις χιλιάδες πα-
γόδες, τις απέραντες φυτείες µε φοίνικες και 
ρυζοχώραφα, τις ακτές στον Ινδικό ή στον 
Κόλπο της Βεγγάλης, τις απάτητες ζούγκλες, 
τις άγριες φυλές, που ποτέ δεν υποτάχθηκαν 
στην εξουσία της κεντρικής κυβέρνησης.

Αυτή είναι η Μιανµάρ. Μα από τις πιο φτωχές 
χώρες του κόσµου, παραδοµένη στα χέρια του 
στρατηγού Ne Win και της παρέας του από το 
1962, η  Μιανµάρ 132η ανάµεσα σε 190 χώρες, 
µε βάση το «Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης 
του ΟΗΕ» µε προσδόκιµο ζωής τα εξήντα χρό-
νια,  µε ένα παιδί στα πέντε να πεθαίνει µετά 
τη γέννα,  µε αναλφάβητο το 70% του πληθυ-
σµού, µισό εκατοµµύριο ανθρώπους σε εσω-
τερική εκτόπιση για πολιτικούς λόγους, την 
αρχηγό της αντίστασης Αούνγκ Σαν Σου Κι, σε 
κατ' οίκον περιορισµό, χιλιάδες πρόσφυγες σε 

στρατόπεδα στη γειτονική Ταϋλάνδη, αυτό-
χθονες να αφανίζονται από το στρατό.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε 
χρόνο στη Μιανµάρ από ασθένειες όπως η 
πνευµονία, το AIDS και οι διαρροϊκές διαταρα-
χές, ενώ η ελονοσία σκοτώνει περίπου 3.000 
ανθρώπους το χρόνο, καθώς η φαρµακευτική 
περίθαλψη είναι µια πολυτέλεια.

Η Βιρµανία, πριν ο τυφώνας Ναργκίς, η µεγα-
λύτερη φυσική καταστροφή στη ΝΑ Ασία µετά 
το τσουνάµι του 2004, περάσει µε 200 χιλιόµε-
τρα την ώρα και παλιρροϊκά κύµµατα ύψους 
τεσσάρων µέτρων για να αναγκάσει τη διεθνή 
κοινότητα να στρέψει το βλέµµα προς τα εδώ.

Μια βιβλική καταστροφή. Ξεπερνούν τις εκα-
τό χιλιάδες οι νεκροί, ενώ εκφράζονται φόβοι 
ότι από τις επιδηµίες που έχουν αρχίσει να ξε-
σπούν ο αριθµός αυτός θα ανέβει δραµατικά.

Σε αυτή τη Βιρµανία, όταν ο Ναργκίς πέρασε 
από την παλιά πρωτεύουσα Ραγκούν, οι  δε-
σµοφύλακες της µεγαλύτερης φυλακής της 
χώρας στοίβαξαν εκατοντάδες αλυσοδεµέ-
νους πολιτικούς κρατούµενους σε σιδερένια 
κλουβιά. Κι όταν οι κρατούµενοι άρχισαν να 
διαµαρτύρονται, καθώς ένιωθαν ότι τους άφη-
ναν στο έλεος του τυφώνα, άρχισαν να τους 
πυροβολούν. Τριάντα έξι νεκροί, ο επίσηµος 
απολογισµός της στάσης, όπως τη χαρακτή-
ρισαν, ήρθαν να προστεθούν στα θύµατα του  
Ναργκίς, ανάµεσά τους και τέσσερις «πρωταί-
τιοι» από βασανιστήρια.

Λίγες µέρες µετά, στις 24 Μαίου συγκεκριµέ-
να, η χούντα προχώρησε στη διεξαγωγή προ-
γραµµατισµένου δηµοψηφίσµατος προκειµέ-
νου να εδραιώσει την εξουσία της.

Στο πλευρό αυτής της χούντας, που έδωσε 
99% ποσοστό συµµετοχής στο δηµοψήφισµα 
και θετικών ψήφων 92,4% και που µε το νέο 
σύνταγµα επιτρέπει στον πρόεδρο να παρα-
δώσει όλες τις εξουσίες στο στρατό σε περί-
πτωση που κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης, βρίσκονται εδώ και πολλά 
χρόνια η «ολυµπιακή Κίνα», γαλλικές πετρελα-
ϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή (σε µια από αυτές εµπλέκεται και ο 
Γάλλος υπουργός Εσωτερικών), έµποροι ηρω-
ίνης, ξύλου τικ και πολύτιµων λίθων, αλλά πα-
ράλληλα και η πλειονότητα των κρατών, των 
διεθνών οργανισµών και των ΜΜΕ που αγνο-
ούν χρόνια τώρα τη Μιανµάρ και την ανακα-
λύπτουν ξανά µε φόντο την καταστροφή.

Αναγκαίο, καθώς, όπως πολύ σωστά αναφέ-
ρεται σε ένα από τα άρθρα που γράφτηκαν 
τελευταία για τη Μπούρµα, «το   παγκόσµιο 
ενηµερωτικό θέαµα οφείλει να ανακαλύψει 
τους δυστυχισµένους, να καταγγείλει τους 
ελάχιστους που πλούτισαν και να κάνει µέσω 
των σκληρών εικόνων παγκόσµιο προσκλη-
τήριο δηµοκρατικής υπευθυνότητας» Για να 
εξιλεωθεί,  αλλά και για να ανακατανεµηθεί ο 
πλούτος σε... περισσότερες πολυεθνικές.

Μαρία Μάζη

Μέρες της Μπούρμα…

Ο κύβος ερίφθη. Η Αµερική εξετάζει την πιθανότητα να εκλέξει τον 
πρώτο µη λευκό πρόεδρο της ιστορίας της. Μετά από µια λυσ-

σώδη σύγκρουση, ο Μπάρακ Οµπάµα επικράτησε τελικά της αυτο-
νόητης δηµοκρατικής υποψηφίου Κλίντον. Ακόµα και αν προσµετρη-
θούν οι πολιτείες του Μίσιγκαν και της Φλόριντα, που αποκλείστηκαν 
από το συνέδριο των Δηµοκρατικών γιατί δεν διαβουλεύτηκαν µε το 
κόµµα για την ηµεροµηνία διεξαγωγής των προκριµατικών και στις 
οποίες επικράτησε η Κλίντον, πάλι το αποτέλεσµα δεν µεταβάλλεται.

Θα πάµε πέρα από τις αυτονόητες αντιεκλογικές απόψεις που ιδίως 
στην Αµερική αποκτούν ιδιαίτερες διαστάσεις και θα ασχοληθούµε µε 
τη φράση ενός έµπειρου Αµερικανού πολιτικού αναλυτή: «ο Οµπάµα 
δεν είναι άλλος ένας υποψήφιος, είναι κίνηµα». Στο Όρεγκον ο Οµπάµα 
έσπασε το ρεκόρ ανοιχτής συγκέντρωσης υποψηφίου συγκεντρώνο-
ντας πάνω από 80.000 κόσµο. Με σύνθηµά του την αλλαγή και το «Ναι, 
µπορούµε» που είναι παραλλαγή του Ισπανικού «si, se puede» σύνθη-
µα από κίνηµα για τους µετανάστες, ο Οµπάµα προβάλλει ως µια λύ-
τρωση στα µάτια πολλών. Όµως στην ουσία αν δεν υπήρχε ο Οµπάµα 
η κυριαρχία έπρεπε να τον εφεύρει, καθώς δε συνιστά ένα πλυντήριο 
για την αποβολή της διακυβέρνησης Μπους αλλά τη µόνη ορατή επι-
λογή για τη συνέχιση της τραυµατισµένης Δυτικής σταυροφορίας. 

Αιώνες έχουν περάσει από το ταξίδι του Τόκβιλ στην Αµερική, 
και δεκαετίες από το αντίστοιχο του Baudrillard όπου αµφότε-
ροι αποτύπωναν ένα ιδιαίτερο δέος απέναντι στο εξουσιαστι-
κό παράδειγµα που αυτή πρέσβευε. Σήµερα η καρικατούρα του 
αστείου Levi δείχνει ακριβώς το απόλυτο ξεθώριασµα αυτής της 
γοητείας. Προφητικά ο Baudrillard είχε προβλέψει ότι η αφθονία δι-
αβλέπει παραισθητικά ένα είδος επιστροφής της έλλειψης και της 
ανέχειας που πρέπει να εξορκιστεί. Μια φοβική κοινωνία διαρκώς συ-
ντηριτικοποιούµενη βιώνει την απαξίωση κάθε θετικού µηνύµατος, 
τη µετατροπή των θεσφάτων, όπως η αγορά κατοικίας, σε εφιάλτη.

Τον τίτλο τον δανειστήκαµε από το υπέροχο βιβλίο της Angela V. 
Davis(1) “Δηµοκρατία χωρίς δεσµά” όπου αναφέρεται στη διεύρυνση 

του ρατσισµού ώστε να περιλαµβάνει τον µη χρήσιµο, τον µη παρα-
γωγικό, και τη δηµιουργία ζωνών εκτός πολιτικών δικαιωµάτων για 
κάθε παρέκκλιση. Η ζώνη του πλήρους αποκλεισµού είναι σαφώς απο-
φυλετικοποιηµένη. Αυτή είναι η επιτοµή του µηνύµατος του Οµπάµα.
 
Ο Οµπάµα είναι ένας κατά βάση συντηρητικός υποψήφιος, όχι κυρίως 
λόγω του ότι ψηφίζεται κυρίως από τους µετριοπαθείς συντηρητικούς 
ή τη µορφωµένη ελίτ αφού έτσι κι αλλιώς οι λευκοί εργάτες ή αγρότες 
είναι ένα εξόχως συντηρητικό στρώµα. Αλλά λόγω του τι προβάλλει 
ως πολιτική επιλογή. Έχουµε κάνει επαρκή κριτική στη σοσιαλδηµο-
κρατική πολιτική, εδώ όµως δεν είµαστε καν εκεί. Ακόµα και η εξαγ-
γελία του για απόσυρση από το Ιράκ συνοδεύεται από τη ρήση «δεν 
είµαι ενάντια σε όλους τους πολέµους, είµαι ενάντια στους άχρηστους 
πολέµους» που επαναφέρει τη συζήτηση στην αυτοκρατορική εντο-
λή της επιβολής. Καµία κουβέντα για το τείχος που στήθηκε στα σύ-
νορα µε το Μεξικό, καµία αναφορά στην κατάργηση του patriot act, 
αυτού του ναζιστικής έµπνευσης νοµοσχέδιου, καµία αναφορά στην 
κατάργηση της θανατικής ποινής, σιωπή για τα Γκουντανάµο, σιωπή 
για την αυξανόµενη φτώχια, συντηρητικές επιλογές στην οικονοµία.

Ο Οµπάµα έρχεται να φτιασιδώσει την τσαλακωµένη εικόνα µιας κυρι-
αρχίας σε πόλεµο και να διευρύνει τα όρια της συναίνεσης. Η κυριαρχία 
βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι που ανασυγκροτεί τις δυνάµεις 
της και ανιχνεύει τις κοινωνικές διεργασίες που θα της επιτρέψουν να συ-
νεχίσει να εκπέµπει το µήνυµά της. Ο Οµπάµα είναι µέρος αυτής της ανα-
συγκρότησης και φαίνεται από τον τρόπο που του προτείνουν για υπο-
ψήφιο αντιπρόεδρο έναν µετριοπαθή ρεπουµπλικάνο. Ο Οµπάµα εκτός 
απροόπτου θα ηγηθεί της υπερδύναµης µε φόντο ένα ζοφερό σκηνικό, 
η διάλυση του οποίου είναι στα χέρια των αναδυόµενων κινηµάτων. 
 

Φιλήµονας Πατσάκης

1) Angela V. Davis: Αµερικανίδα ακτιβίστρια, υποψήφια πρόεδρος µε το 
ΚΚΗΠΑ µέλος της λίστας των 10 πιο καταζητούµενων ανθρώπων του 
FBI, µέλος του κινήµατος αντίστασης και καθηγήτρια πανεπιστηµίου. 

Η ανεκπλήρωτη κατάργηση της δουλείας 
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Η επίθεση της δηµοκρατίας ενάντια στις νοµικές 
και συνταγµατικές κατακτήσεις ετών όχι µόνο συ-
νεχίζεται αλλά γίνεται σκληρότερη και ολοκληρω-
τική. Νέα µέτρα περνούν από την κερκόπορτα της 
αδιαφορίας της κοινωνίας για ένα κύτταρό της, το 
χώρο του οπαδισµού και του αθλητισµού, τα οποία 
αργά ή γρήγορα θα πλήξουν ολοένα και περισσό-
τερες κοινωνικές οµάδες. Πιο συγκεκριµένα, ενώ 
µε το νόµο Ορφανού είχαµε καταπάτηση νοµικών 
κατακτήσεων, µε τον καινούριο νόµο «Ιωαννίδη 
- Λιάπη» έχουµε καταπάτηση θεµελιωδών αρχών 
του συντάγµατος. Ας πάρουµε τα πράγµατα µε τη 
σειρά. 

Στις 20-21 Ιουνίου του 2006, σε συνεδρίαση στη βουλή, 
βουλευτές όλων των κοµµάτων χαρακτήρισαν το άρ-
θρο 20 (το επίµαχο άρθρο του σχετικού νοµοσχεδίου 

που λέει ότι οι ποινές που θα επιβάλλονται θα είναι χωρίς ανα-
στολή, ενώ παράλληλα καταργείται ακόµη και η δυνατότητα 
χορήγησης αναστολής µέχρι να εκδικαστεί η έφεση και από 
το δευτεροβάθµιο δικαστήριο) σαν µία δρακόντεια, σκληρή, 
επιλεκτική και αυστηρή διάταξη. Αυστηρή τη χαρακτήρισε 
µέχρι και ο τότε υπουργός δικαιοσύνης κ. Παπαληγούρας. 
Ο κ. Φούσας (βουλευτής νοµού Ιωαννίνων της Ν.Δ.) υπο-
γράµµισε: «Πώς είναι δυνατόν πραγµατικά -και για θέµα αρχής 
εφαρµογής της αναλογικότητας- να λέµε σε αυτόν που τέλεσε το 
αδίκηµα που του υπεβλήθη της ισόβια κάθειρξης, είτε έκανε µία 
απάτη πολλών εκατοµµυρίων κατά το αδίκηµα του ν.1608/50, 
είτε διότι τέλεσε το αδίκηµα της ανθρωποκτονίας και να του λέµε 
"εσύ µπορεί να έχεις αναστολή", αλλά το νέο παιδί που χρησιµο-
ποίησε µια οποιαδήποτε βία δεν θα µπορεί να έχει το δικαίωµα 
ούτε της αναστολής, ούτε αναστέλλουσα δύναµη της έφεσης, 
ούτε µετατροπής».
 
Ο κ. Παπαγεωργίου (βουλευτής νοµού Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ) 
πρόσθεσε µεταξύ άλλων: «Η Ε.Σ.Δ.Α., η Ευρωπαϊκή Σύµβαση 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα ισχύει και στη χώρα µας, αφήστε 
που αυτό απορρέει και από το Σύνταγµά µας. Πλέον παραβιάζε-
ται κατ' εµένα η αρχή της ισότητας στη δίκη και της δίκαιης δίκης, 
διότι -σας το ξαναλέω και πάλι- θεσπίζετε αυστηρά µέτρα µόνο 
για µία κατηγορία πολιτών, τα οποία στην πράξη, στα δικαστήρια 
-διότι υπάρχουν έγκριτοι νοµικοί στη χώρα µας και θα προβά-
λουν όλη αυτήν τη θεµελίωση και τον προβληµατισµό, τον οποίο 
σας αναφέρω- αργά ή γρήγορα δεν πρόκειται να ισχύσουν». 

Η υστερία που καλλιεργήθηκε συστηµατικά από το σύνολο 
των ΜΜΕ για την ανάγκη πάταξης της βίας των γηπέδων και 
η δαιµονοποίηση των εννοιών "οπαδός"' και "συνδεσµίτης" 
οδήγησε στην ψήφιση ενός επιλεκτικού και ιδιαίτερου νόµου, 
του περιβόητου νόµου Ορφανού. Μετά όµως την ψήφιση του 
παραπάνω νόµου, µερίδα των ΜΜΕ που προτρέπανε την 
εκάστοτε κυβέρνηση να εφαρµόσει σκληρότερα µέτρα για 
την πάταξη της βίας των γηπέδων έχει ήδη αντιληφθεί πως 
πρόκειται για ένα νόµο δρακόντειο, αδιέξοδο, υπερβολικό και 
εκδικητικό.

Την ίδια άποψη έχουν και οι πλέον ειδικοί επί του θέµατος. Ο 
αναπληρωτής καθηγητής Εγκληµατολογίας Β. Καρύδης 
θεωρεί ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση η ένταση της κατα-
στολής: «Ο νόµος είναι ήδη πολύ αυστηρός. Λένε πολλοί να βρί-
σκουµε τους πιτσιρικάδες µε κάµερες, να βάζουµε ποινές χωρίς 
αναστολή, να τους χώνουµε φυλακή. Θεωρώ ότι όλα αυτά µας 
αποπροσανατολίζουν από την πραγµατική ρίζα του ζητήµατος, 
που είναι η βούληση, τα συµφέροντα, τα σχέδια των µεγαλοπα-
ραγόντων. Αν θέλει να εξαντλήσει την αυστηρότητα η πολιτεία 
να τα βάλει µε τους παράγοντες. Αν φυλακιστούν πέντε πιτσιρι-
κάδες, απλώς θα καταστραφούν. Θετικό είναι να καταλάβουν µε 
εναλλακτικές ποινές ότι υπάρχουν συνέπειες για τις έκνοµες πρά-
ξεις, αλλά αυτό είναι το λιγότερο». 

Όσο για τη γνωστή καραµέλα περί ύπαρξης εξίσου σκληρών

µέτρων στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και ειδικά στην 
Αγγλία, αυτή έχει λιώσει προ πολλού. Ο καθηγητής Τζον 
Γουίλιαµς, διευθυντής του διάσηµου κέντρου ποδοσφαιρι-
κής έρευνας στο Πανεπιστήµιο του Λέστερ και συγγραφέας 
βιβλίων για τον χουλιγκανισµό, σε συνέντευξή του στον δη-
µοσιογράφο Παναγιώτη Μπουγάνη, σχολίασε επικριτικά τον 
αθλητικό νόµο που εφαρµόζει η Ελλάδα λέγοντας: «Είναι πολύ 
σκληρό και αναποτελεσµατικό µέτρο. Στη Βρετανία η αντιµε-
τώπιση είναι λίγο διαφορετική: Δεν µπαίνουν οι χούλιγκαν στη 
φυλακή για µικρά αδικήµατα. Οι υπεύθυνοι αποσυνδέουν τη βία 
από το ποδόσφαιρο δυσκολεύοντας την πρόσβαση στα γήπεδα 
στους βίαιους οπαδούς». 
 
Περιµέναµε λοιπόν από τους αρµόδιους την άµεση κατάργη-
ση του φασιστικού νόµου Ορφανού, ο οποίος οδήγησε στη 
φυλακή δεκάδες νέους ανθρώπους για αστείες παραβάσεις. 
Προσβλέπαµε στην άµεση κατάργηση του φασιστικού νόµου 
Ορφανού και σε µία δηµόσια συγνώµη από όλες τις κρατικές 
µαριονέτες που εισηγήθηκαν, ψήφισαν και τελικά εφάρµοσαν 
αυτό το νοµικό έκτρωµα προς τα αθώα θύµατα του. Αντί αυ-
τών, βλέπουµε πως ο σκοταδισµός των γηπέδων που ξεκίνη-
σε από την εποχή του Λιάνη βαδίζει στο αποκορύφωµά του 
καθώς προωθούνται µε νέο νοµοσχέδιο τα παρακάτω µέτρα:
 
-- Καταργούνται οι διατάξεις περί λειτουργίας των Συνδέ-
σµων Φιλάθλων και προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατό-
τητα κάθε αθλητικού σωµατείου, ΤΑΑ ή ΑΑΕ να συστήσει µε 
απόφαση της διοίκησής του Λέσχη Φίλων και θα µπορεί να 
λειτουργεί γραφεία και άλλες εγκαταστάσεις µόνο µε άδεια 
της Αστυνοµίας. Ταυτόχρονα, απαγορεύεται η οργανωµένη 
µετακίνησή τους για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα, ενώ 
ορίζονται και οι ποινές για τυχόν παραβίαση της απαγόρευ-
σης αυτής. Επίσης, απαγορεύεται κατά τη διάθεση των εισι-
τηρίων ο καθορισµός ζωνών ή τµηµάτων των κερκίδων απο-
κλειστικά για τα µέλη των Λεσχών, τα οποία υποχρεούνται να 
κατέχουν κάρτα φιλάθλου, προκειµένου να προµηθεύονται 
εισιτήρια αγώνων. 

-- Τα µέλη του προσωπικού ασφαλείας των οµάδων µπο-
ρούν πλέον να κάνουν σωµατική έρευνα σε φιλάθλους που 
προσέρχονται σε έναν αγώνα. Στην περίπτωση που κάποιος 
φίλαθλος αρνηθεί, ιδιωτική ασφάλεια τον παραπέµπει σε όρ-
γανο της Αστυνοµίας. Όσοι αρνηθούν τον έλεγχο αυτό, τους 
απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο. Ακόµη, τα µέλη του 
προσωπικού ασφαλείας των οµάδων έχουν το δικαίωµα να 
συλλαµβάνουν τους δράστες αυτόφωρων αδικηµάτων και να 
τους παραδίδουν στην Αστυνοµία, προκειµένου να προσα-
χθούν στον εισαγγελέα. 

-- Γίνονται πιο αυστηρές οι ποινές που προβλέπονται για πρά-
ξεις βίας σε αθλητικές εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα προβλέ-
πονται αυξηµένες ποινές σε περίπτωση υποτροπής του υπαί-
τιου αξιόποινης πράξης ή λόγω επικινδυνότητας αυτού. 

-- Αναβαθµίζεται η Διαρκής Επιτροπή Αντιµετώπισης της Βίας 
µε τη θέσπιση κανόνων που διευκολύνουν την πληροφόρηση 
αυτής και την πρόσβαση των παρατηρητών της σε αθλητικές 
εγκαταστάσεις, ενώ θεσπίζονται ποινικές και πειθαρχικές ποι-
νές σε όσους δυσχεραίνουν το έργο της Επιτροπής. 

-- Δηµιουργείται µητρώο καταγραφής των στοιχείων προσώ-
πων, στα οποία επιβάλλονται πειθαρχικές ή ποινικές κυρώ-
σεις για αντιαθλητική ή βίαιη συµπεριφορά. 

-- Η ηλεκτρονική εποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων 
επεκτείνεται και σε εγκαταστάσεις που προορίζονται για τη 
διεξαγωγή διεθνών αγώνων ποδοσφαίρου, µπάσκετ και βό-
λεϊ. 

-- Συνιστάται διαρκής Διυπουργική Επιτροπή για την αντιµε-
τώπιση της βίας που σχετίζεται µε τον αθλητισµό και απλο-
ποιείται η διαδικασία και στελέχωση της Νοµοπαρασκευαστι-
κής Επιτροπής. 

Για όλους όσους έχουνε µία στοιχειώδη εµπειρία από τα γήπε-
δα είναι ξεκάθαρο ότι το κράτος και τα νέα µέτρα του δεν ενδι-
αφέρονται καθόλου για την ουσιαστική πάταξη της βίας, γιατί 
αυτή µπορεί να προκύψει µόνο αν θιχτούνε ριζικά τα συµφέ-
ροντα των µεγαλοεπιχειρηµατιών που ναι µεν λυµαίνονται 
τον αθλητισµό, αλλά στηρίζουνε και στηρίζονται οικονοµικά 
από το κράτος. Ο Βαρδινογιάννης µπορεί να συνεχίσει να λέει 
δηµόσια «Γ... τον π... τον Ολυµπιακό», οι αθλητικές εφηµερί-
δες µπορούνε να συνεχίσουν να προκαλούν, να φανατίζουν 
και να γλείφουν τα αφεντικά τους, οι απατεώνες παράγοντες 
µπορούνε να συνεχίσουν να κλέβουν τα λεφτά του κόσµου, 
εφόσον αυτοί εξακολουθούν να αποτελούν πιστά στρατιω-
τάκια της εξουσίας και προβλεπόµενα µέρη του παιχνιδιού. 
Πριν από ένα χρόνο ο υπουργός προπαγάνδας είχε ρωτηθεί 
τι κάνει η κυβέρνηση για να πολεµήσει τη βία στα γήπεδα. Η 
απάντησή του ήταν ένας ξερός διψήφιος αριθµός που ανέ-
φερε πόσα άτοµα έχουν πάει στη φυλακή, παραλείποντας 
επιµελώς βέβαια να αναφέρει και µε ποιες κατηγορίες. Αυτό 
είναι το κυρίαρχο µέληµά τους. Να στέλνουν άτοµα στη φυ-
λακή, για να υπνωτίζουν τη κοινή γνώµη πως προσπαθούν να 
πατάξουν τη βία.

Η πρωτοφανής απάθεια της κοινής γνώµης για τις διώξεις που 
υφίστανται οι οπαδοί είναι άλλο ένα τεράστιο ζήτηµα, που 
πρέπει να προβληµατίσει πολλούς κοινωνικούς φορείς. Μέ-
χρι να γίνει αυτό όµως και όσο η κοινή γνώµη συνεχίζει να 
αδιαφορεί για την καταστολή που επικρατεί σε έναν παραδο-
σιακά δηµόσιο και κοινωνικό χώρο, όπως είναι το γήπεδο, δεν 
µας απασχολεί ούτε να βελτιώσουµε την εικόνα µας, ούτε να 
γίνουµε αυτό που θα ήθελαν να είµαστε. Όσο η κοινή γνώµη 
ανέχεται να υπάρχει ένας νόµος που λύνει τα χέρια στην αυ-
θαιρεσία και την εκδικητικότητα της αστυνοµίας, όσο υπάρ-
χει ένας νόµος που καθιστά το δικαστήριο µία τυπική διαδι-
κασία, αφού σε περίπτωση που σε συλλάβουν στο γήπεδο και 
κατηγορηθείς για παράβαση του νόµου περί αθλητισµού πας 
κατευθείαν στη φυλακή, όσο οι ανεκδιήγητοι δικαστές (µερι-
κοί από αυτούς ενδεχοµένως να αθωώνανε απατεώνες µέσω 
του παραδικαστικού κυκλώµατος, ενώ κάποιοι άλλοι µπορεί 
να ικανοποιούν τα βρώµικα γούστα τους στα υπόγεια των δι-
καστηρίων των Γρεβενών...) µοιράζουν τους µήνες φυλάκισης 
σαν τα χαρτιά της τράπουλας, δεν µας καίγεται καρφί για την 
έξωθεν καλή µαρτυρία µας και θα συνεχίσουµε µε όλες µας 
τις δυνάµεις να αγωνιζόµαστε για την κατάργηση του αθλητι-
κού τροµονόµου. Τελειώνοντας, θα αναφέρουµε µερικές από 
τις ενέργειές µας, ως προς τον παραπάνω στόχο, οι οποίες θα 
συνεχιστούν και θα ενταθούν, µέχρι να δικαιωθούµε.

- Κατάληψη στην ΕΣΗΕΜΘ από οπαδούς του ΗΡΑΚΛΗ.
- Συγκέντρωση οπαδών του Άρη στη Θεσσαλονίκη.
- Εισβολή σε αθλητικό σταθµό από οπαδούς του ΠΑΟΚ. 
- Έκδοση του περιοδικού radical fans united, στο οποίο συµ-
µετέχουν οργανωµένοι οπαδοί πολλών οµάδων, κυρίως της 
Αθήνας.
- Ανάρτηση πανό σε όλα τα γήπεδα ενάντια στο νόµο Ορφα-
νού, πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του Ν.Κουνταρδά, 
οπαδού της ΑΕΚ, όπου προφυλακίστηκε για 5 µήνες εξαιτίας 
ενός πανό και αθωώθηκε στο δικαστήριο.
- Πορεία στις φυλακές της Κοµοτηνής από οπαδούς του ΠΑΟΚ, 
όπου κρατούνταν 5 φίλαθλοι.
- Πορεία οπαδών του ΠΑΟΚ που κατέληξε στο Α.Τ. Τούµπας, 
ύστερα από σύλληψη 3 φιλάθλων.
- Εισβολή των οπαδών του ΠΑΟΚ και συµπλοκή µε τα ΥΑΤ, 
στον προαύλιο χώρο της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης 
της Θεσσαλονίκης.
- Πορεία ενάντια στον αθλητικό τροµονόµο, από εκατοντάδες 
οπαδούς του ΠΑΟΚ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
- Πολλές ανάλογες ενέργειες έχουν γίνει και από οπαδούς από 
τις υπόλοιπες οµάδες, οι οποίες δεν αναφέρονται, λόγω µη 
επακριβούς ενηµέρωσης.
Ενώ αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία πολλών φιλάθλων στις 
αίθουσες των δικαστηρίων.

Γιώργος Μαλιούφας
 

O νέος αθλητικός Τρομονόμος
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Την Πέµπτη 15 Μαΐου στις 12 

το µεσηµέρι έγινε παράστα-

ση στην είσοδο της Ρυθµιστικής 

Αρχής Ενέργειας (Πανεπιστηµίου 

66). Συµµετείχαν πολίτες κατά του 

λιθάνθρακα απο την Εύβοια, τη 

Βοιωτία, την Αιτωλοακαρνανία και 

την Αθήνα. Μοίρασαν ενηµερω-

τικά κείµενα στους διερχοµένους 

καλώντας τους να ενδιαφερθούν 

για τα ζητήµατα ενέργειας ως κά-

τοικοι του πιο ενεργοβόρου αστι-

κού χώρου της Ελλάδος. Πολίτες 

ενδεικτικά απο κάθε περιοχή συ-

ναντήθηκαν µε την Ρ.Α.Ε. σε µια 

προσπάθεια να κατανοήσουν πώς 

λειτουργεί αυτή η ανεξάρτητη 

υποτίθεται αρχή. Οι πολίτες ενη-

µερωµένοι µέχρι και την τελευταία 

λεπτοµέρια δεν άφησαν κανένα 

περιθώριο στον πρόεδρο και τον 

αντιπρόεδρο που την εκπροσώ-

πησαν να ξεγλυστρίσουν ούτε µια 

στιγµή.

Η Ρ.Α.Ε. σήκωσε τα χέρια ψηλά 

δηλώνοντας ότι δεν έχει αρµοδιό-

τητα για το ζήτηµα αφού το µόνο 

που κάνει είναι να γνωµοδοτεί 

µε κριτήρια τη βιωσιµότητα της 

εξεταζόµενης επένδυσης όσον 

αφορά την ανταπόκρισή της στη 

σηµερινή αγορά ενέργειας και τη 

συµβατότητα του τεχνολογικού 

εξοπλισµού µε τα διεθνή πρότυ-

πα. Οι εκπρόσωποί της δήλωσαν 

ότι για τέτοιου είδους αιτήσεις 

δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν 

υπόψιν τους περιβαλλοντικούς 

όρους όπως γίνεται στις Α.Π.Ε. και 

παρέπεµψαν τις κινήσεις πολιτών 

στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Επίσης δήλωσαν 

ότι τρεις µέχρι τώρα αιτήσεις για 

εργοστάσια λιθάνθρακα έχουν 

κατατεθεί από ιδιωτικές εταιρείες 

(Μυτιληναίος, TERNA, EDISON) και 

δύο από τη ΔΕΗ.

Η αίσθηση των πολιτών φεύγοντας 

απο τη Ρ.Α.Ε. ήταν ότι το βαρύ-

γδουπο όνοµά της δεν µπορεί να 

κρύψει τη γύµνια του ενεργειακού 

σχεδιασµού αφού µια ανεξάρτητη 

αρχή εκτελεί χρέη που θα µπο-

ρούσαν να αφορούν οποιαδήποτε 

υπουργική επιτροπή.

Η Ρ.Α.Ε. αποτελεί απλώς µια εικόνα 

ρύθµισης και ελέγχου ενώ στην 

ουσία διεκπεραιώνει τους σχε-

διασµούς των εταιρειών και του 

κράτους χωρίς να λαµβάνει υπό-

ψιν της την κοινωνία, την τοπική 

οικονοµία, το περιβάλλον. Τι ακρι-

βώς ρυθµίζει; Δεν µας αποκάλυψε 

ποτέ.

Οι «πολίτες κατά του λιθάνθρακα» 

δεν έφυγαν πιο σοφοί απο τη συ-

νάντηση µε την Ρ.Α.Ε. αλλά σίγου-

ρα έφυγαν βέβαιοι ότι θεσµική 

λύση στο ενεργειακό ζήτηµα δεν 

µπορεί να υπάρξει, βέβαιοι ότι δεν 

πρόκειται να εφησυχάσουν ούτε 

µια στιγµή.

Νικολάκης Δρεπανιάρης

Εβδομάδα  κατά  του  λιθάνθρακα
Η Ρ.Α.Ε. σήκωσε τα χέρια ψηλά... 

Αθήνα

Εύβοια
Την Κυριακή 25 Μαΐου, 11:30 το πρωί στο Κυµάσι (Αί-
θουσα Αλεξίου) του Δήµου Κηρέως έγινε τελετή απο-
νοµής στους νικητές του διαγωνισµού ζωγραφικής 
ενάντια στο λιθάνθρακα. Πρόκειται για ένα εφηβικό 
διαγωνισµό επικοινωνιακής και δηµιουργικής αφί-
σας, µε θέµα “Πώς θα αλλάξει η ζωή µου µε τη µονάδα 
λιθάνθρακα στην περιοχή”, που διοργάνωσε ο Σύλλο-
γος Περιβάλλον και Πολιτισµός του Δήµου Κηρέως.

Θεσσαλονίκη
Στις 13 Μαΐου, πραγµατοποιήθηκε παρέµβαση ενη-
µέρωσης στην περιοχή της Καµάρας, στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης. Στην παρέµβαση αυτή, αναρτή-
θηκαν πανό ενάντια στο λιθάνθρακα καθώς και ενη-
µερωτικές επιφάνειες, στις οποίες αναγράφονταν 
στοιχεία, σχετικά µε τις θέσεις όπου προβλέπεται 
να κατασκευαστούν τα εργοστάσια, τις επιπτώσεις 
των επιλογών αυτών στο περιβάλλον και, γενικότε-
ρα, στη ζωή µας κ.λπ. Η ανταπόκριση του κόσµου 
ήταν ιδιαίτερα θετική ενώ µαζεύτηκαν αρκετές υπο-
γραφές ενάντια στην κατασκευή των εργοστασίων.
Στις 15 Μαΐου, πραγµατοποιήθηκε παρόµοια πα-
ρέµβαση στην πλατεία Ευόσµου, δηλαδή σε µια 
από τις “δυτικές” συνοικίες της πόλης, όπου το 
πρόβληµα της ρύπανσης από τις βιοµηχανικές µο-
νάδες είναι ιδιαίτερα έντονο. Και στην παρέµβαση 
αυτή, η ανταπόκριση του κόσµου ήταν ιδιαίτερα 
θετική και συγκεντρώθηκαν, επίσης, αρκετές υπο-
γραφές ενάντια στην κατασκευή των εργοστασίων.
 

Καβάλα
Οι πολίτες της Καβάλας, παρόλο που κέρδισαν τη 
µάχη κατά της εγκατάστασης της µονάδας λιθάν-
θρακα στην περιοχή τους µε τις αγωνιστικές κινη-
τοποιήσεις τους, παραµένουν ενεργοί στη µάχη, 
ώστε να µην υλοποιηθεί καµιά νέα εγκατάσταση, 
σε κανένα σηµείο της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια 
της “εβδοµάδας κατά του λιθάνθρακα”, µε πρω-
τοβουλία της επιτροπής αγώνα, συνέχισαν την 
ενηµερωτική εκστρατεία, σε κεντρικά σηµεία της 
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πόλης και άλλους χώρους, µιλώντας για τις τελευταίες εξε-
λίξεις και τα αποτελέσµατα των αντιδράσεων των πολιτών.
 

Κορινθία
Το Σάββατο, 17/5, οργάνωσαν µαζική καµπάνια ενηµέρωσης 
στην πόλη της Κορίνθου, µε περίπτερο τοποθετηµένο στον κε-
ντρικό πεζόδροµο της πόλης, συναυλία µαθητικών συγκροτη-
µάτων, µοίρασµα ενηµερωτικού υλικού και συλλογή πάνω από 
1.000 υπογραφών.
 
Την Κυριακή 18/5, πραγµατοποιήθηκε µια ακόµη ενηµερωτική 
εκδήλωση στο Δερβένι, µε τη συµµετοχή πολλών πολιτών της 
περιοχής.
 

Αστακός
Την πρόθεσή τους να αντιµετωπίσουν δυναµικά οποιαδήποτε 
αρνητική εξέλιξη, στο θέµα της σχεδιαζόµενης λιθανθρακικής 
µονάδας, εξέφρασαν οι πολίτες του Αστακού, στη συγκέντρωση 
ενηµέρωσης, που πραγµατοποιήθηκε στην παραλία της πόλης, 
το Σάββατο, 17/5. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι 
η ΡΑΕ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της εξέτασης του σχετικού 
φακέλου και η αναµονή της έκδοσης της γνωµοδότησής της.
Οι πολίτες του Αστακού και της Αιτωλοακαρνανίας συνειδητο-
ποιούν την υπόγεια προσπάθεια καλλιέργειας κλίµατος εφη-
συχασµού και ετοιµάζονται να δώσουν δυναµική απάντηση 
σε κάθε αιφνιδιαστική κίνηση που θα υπάρξει στο προσεχές 
διάστηµα. Αντλούν δύναµη από το παράδειγµα των πολιτών 
της Καβάλας και του Αλµυρού, που κατάφεραν να αποτρέψουν 
την εγκατάσταση παρόµοιων µονάδων στις περιοχές τους.
 

Βοιωτία
Η Βοιωτία έδωσε τη δική της απάντηση στα σχέδια εισα-
γωγής του λιθάνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή και, ειδικά, 
στη σχεδιαζόµενη από τον όµιλο Μυτιληναίου µονάδα στην 
Αντίκυρα. Με συµµετοχή και ενεργητική συµµετοχή πολι-
τών, τέτοια, που είχε χρόνια να δει η Λιβαδειά, πραγµατοποι-
ήθηκε το παµβοιωτικό συλλαλητήριο, την Παρασκευή 16/5, 
το απόγευµα, σε µια από τις κεντρικές πλατείες της πόλης.
Μέσα σε ένα κλίµα, που το προσδιόριζε η αυτενέργεια και η 
αυτοπεποίθηση των πολιτών, οι εκπρόσωποι των θεσµικών 
φορέων, αλλά πολύ περισσότερο οι εκπρόσωποι των κινήσε-
ων των πολιτών, αποκάλυψαν τη συστηµατική προσπάθεια 
διόγκωσης των ενεργειακών αναγκών της χώρας, που γίνεται 
µε σκοπό να νοµιµοποιηθεί η ασύδοτη επέλαση των ενεργει-
ακών οµίλων, αλλά και της ΔΕΗ. Επεσήµαναν την ουσιαστική 
απουσία πολιτικών για την εξοικονόµηση ενέργειας, αλλά και 
την αδύναµη διείσδυση του φυσικού αερίου στην τελική κα-
τανάλωση, πολιτικές που θα περιόριζαν σηµαντικά τις µελλο-
ντικές ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Οι πολίτες της Βοιωτίας  
δήλωσαν εξαιρετικά δύσπιστοι στην προσπάθεια που γίνεται, 
από πλευρές, να εµφανιστεί ότι έχει εκλείψει ο κίνδυνος του λι-
θάνθρακα. Τη στιγµή που ο όµιλος Μυτιληναίου δηλώνει απερί-
φραστα ότι θα προχωρήσει στην πλήρη εφαρµογή του ενεργει-
ακού του προγράµµατος (στην Αντίκυρα). Το ίδιο και η ΔΕΗ στη 
γειτονική Λάρυµνα και το Αλιβέρι. Γεγονός, που δε φαίνεται να 
συγκίνησε έναν από τους κοινοτάρχες της περιοχής εγκατά-
στασης της µονάδας λιθάνθρακα (τον κοινοτάρχη Κυριακίου 
κ. Λαζάρου), που την ώρα του συλλαλητηρίου συνέτρωγε προ-
κλητικά, και παρουσία δηµοσιογράφων, µε τον κ. Μυτιληναίο.
 

Ηλιούπολη
Με εντυπωσιακό και πρωτότυπο τρόπο οι µαθητές του 2ου γυ-
µνασίου Ηλιούπολης έβαλαν τη δική τους πινελιά, στην “εβδο-
µάδα κατά του λιθάνθρακα”. Η περιβαλλοντική οµάδα του σχο-
λείου, έζωσε πρωί-πρωί το σχολείο µε µαύρες κορδέλες και... 
εισέβαλε αιφνιδιαστικά µπροστά στους συγκεντρωµένους 
συµµαθητές της, µε πανώ, πικέτες και κορδέλες στα κεφάλια.
Μέσα από ένα σύντοµο, αλλά περιεκτικό και γεµάτο ζωντάνια, 
δρώµενο, ενηµέρωσαν για το τι σηµαίνει λιθάνθρακας, απήγγει-
λαν ποιήµατα γραµµένα για την περίσταση και δήλωσαν παρό-
ντες στον πάνδηµο αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σοφία Παπαγιαννάκη

Growth - Development

Από τις πρώτες συνελεύσεις 

πολιτών ενάντια στα εργο-

στάσια λιθάνθρακα, αλλά και 

πιο παλιά στις συζητήσεις για 

τα υδροηλεκτρικά φράγµατα 

(Αχελώος - Μεσοχώρα) καταλά-

βαµε τη διαφορά του να έχεις 

ενέργεια για να καταναλώνεις 

από το να καταναλώνεις την 

ενέργεια που χρειάζεσαι. Ένας 

απλός συλλογισµός που µας 

βοηθάει να κατανοήσουµε τον 

τρόπο που λειτουργεί ο κόσµος 

της αγοράς (πάροχοι - κατανα-

λωτές) και τον κρατικό - εθνικό 

και υπερεθνικό ενεργειακό 

σχεδιασµό (ΥΠΕΧΩΔΕ - ΔΕΗ 

- Μυτιληναίος, σύγχρονοι 

ενεργειακοί κολοσσοί όπως οι 

GAZPROM). 

Τα δύο αυτά πράγµατα µπο-

ρούµε να πούµε 

ότι συνθέτουν το ζήτηµα της 

ενέργειας. 

Κοινός τόπος αυτών είναι η 

ανάπτυξη. Η ανάπτυξη σε 

όλες τις µορφές της: επιθετι-

κή, αειφόρος, ήπια... Growth 

- Development. Ένας παραλο-

γισµός που χαρακτήρισε και 

χαρακτηρίζει όλα τα σύγχρονα 

κυρίαρχα οικονοµικά και πολι-

τικά συστήµατα. Έτσι η ενέρ-

γεια καθίσταται ένα κοινωνικό 

και πολιτικό ζήτηµα. Από το αν 

και πού θα εγκατασταθεί µία 

ενεργειακή µονάδα µέχρι τα 

κοινωνικά οφέλη της συµφω-

νίας Πούτιν - Καραµανλή, όπου 

είναι βεβαίως ανύπαρκτα. Εί-

ναι ανύπαρκτα ακριβώς επειδή 

οι συµφωνίες αυτές γίνονται 

µε βάση τις επενδύσεις στο 

πλαίσιο του δικού τους πεδίου, 

της ανάπτυξης. Παράδειγµα: 

εγκατάσταση ενεργειακών 

µονάδων µε φυσικό αέριο για 

παραγωγή ηλεκτρικού και 

καµία πρόβλεψη για δικτύωση 

των αστικών κέντρων µε απ’ 

ευθείας κατανάλωσή του. Να 

µετατρέψουµε το φυσικό πόρο 

σε χρήµα είναι η κυρίαρχη 

αντίληψη και ό,τι σχεδιάζεται 

µε βάση αυτή είναι µοιραία 

καταστροφικό.

Οι οπαδοί της ανάπτυξης, από την 
άκρα αριστερά µέχρι την άκρα 

δεξιά (σε κοινοβουλευτικό επίπεδο) 
είναι δέσµιοι αυτής της αντίληψης, γι’ 
αυτό και οι κοµµατικοί µηχανισµοί, 
ακόµη και µε την πλέον οικολογική 
τους εκδοχή, είναι ουσιαστικώς εκτός 
των προωθηµένων κινηµάτων. Είναι 
εκτός του πυρήνα των οικολογικών 
συνειδήσεων – ατόµων που κάθε 
φορά ανάβουν τη σπίθα µια κοινωνι-
κής πολιτικής δραστηριότητας. 

Η Φοβική 
περιβαλλοντική συνείδηση

Όλοι βεβαίως θέλουν να φάνε µέλι 
απ’ αυτό το κυρίαρχο ζήτηµα του 
περιβάλλοντος, της ενέργειας, της 
πόλης, και θα πει κάποιος ότι καλά 
κάνουν, δεν πειράζει αφού κάτι έστω 
ακούγεται και από τα ΜΜΕ. Ο Βαρ-
θολοµαίος συνεχάρη το ΣΚΑΙ και 
την Καθηµερινή που θα σώσουν το 
περιβάλλον. Όντως δεν τρέχει και τί-
ποτα, εκτός από µια διαστροφή που 
ενέχει η µεταφορά των περιβαλλο-
ντικών ζητηµάτων στην εικόνα είτε 
την έντυπη, είτε τη ραδιοφωνική, είτε 
την τηλεοπτική. Μια διαστροφή που 
έχει να κάνει µε τη µεταφερόµενη 
φοβικότητα για την καταστροφή του 
περιβάλλοντος που η σύγχρονη δη-
µοσιογραφική κάλυψη και παραγωγή 
εγγυάται και κατ’ επέκταση την καλ-
λιέργεια µιας φοβικής συνείδησης 
που απελευθερώνει αντανακλαστικά 
γκρίνιας ανίκανα να οδηγήσουν σε 
οτιδήποτε απελευθερωτικό. (Αν µας 
ενδιαφέρει η ελευθερία).

Σύγχρονος διαφωτισμός 
και άμεση δημοκρατία

Το ζήτηµα της ενέργειας γίνεται από 
µόνο του ζήτηµα συµµετοχής σε όλα 
τα επίπεδα. Η δηµοκρατική διαχείρι-
σή του βεβαίως δεν είναι η µοναδική 
εγγύηση για τη λύση του ενεργειακού 
και ίσως από µόνη της να µη λέει τελι-

κά τίποτα. Το περιβάλλον µπορεί κάλ-
λιστα να καταστραφεί και δηµοκρα-
τικά, όπως ακριβώς το κατέστρεψαν 
ολοκληρωτισµοί του παρελθόντος ή 
όπως ακριβώς το καταστρέφουν οι 
σύγχρονες αγοραίες δηµοκρατίες. 
Θα µπορούσαµε όλοι µαζί δηµοκρα-
τικά να φροντίσουµε για το τέλος της 
πόλης, το τέλος της φύσης. Τελικά 
ίσως το φοβικό µότο: «να σώσουµε 
το περιβάλλον, να σωθούµε κι εµείς» 
δεν είναι τίποτα άλλο από ένα συντη-
ρητικό, µικροαστικό αντανακλαστικό 
της διαχρονικής κοινωνικής και ατο-
µικής ανωριµότητας. Της πολιτικής 
ανυπαρξίας της κοινωνίας και του 
ατόµου.

Οι πολίτες που δραστηριοποιούνται 
στα ζητήµατα ενέργειας δεν είναι κα-
θόλου άνθρωποι νυχτωµένοι. «Διά-
βασα πολλά βιβλία και µελέτες ασχο-
λούµενος µε το λιθάνθρακα» είπε 
ηλικιωµένος πολίτης του Μαντουδίου 
στη συνάντηση των «πολιτών κατά 
του λιθάνθρακα» και της Ρ.Α.Ε στις 15 
Μαΐου το µεσηµέρι. Εκεί πρόεδρος 
και αντιπρόεδρος της Ανεξάρτητης, 
υποτίθεται, αρχής έµειναν έκπληκτοι 
µε την καθαρή θέση και πρόταση των 
πολιτών από τη Βοιωτία, την Εύβοια, 
την Αιτωλοακαρνανία. Τα ζητήµατα 
ενέργειας, τα ζητήµατα ελευθερίας 
της πόλης δεν είναι ένα αίτηµα για 
αύξηση µισθού, αλλά απαιτούν µια 
κοινωνική διεργασία αυτοµόρφωσης, 
ένα είδος σύγχρονου διαφωτισµού.

Για να κατορθώσουµε να καταναλώ-
νουµε την ενέργεια που χρειαζόµα-
στε ίσως χρειάζεται η άµεση δηµο-
κρατία που προκύπτει από µια τέτοια 
κοινωνική διεργασία. Σε πολλούς 
φαντάζει ιδιαίτερα χρονοβόρο κάτι 
τέτοιο. Στον κοινωνικό και πολιτικό 
χρόνο όµως προσδίδει την µέγιστη 
ταχύτητα επίλυσης του ενεργειακού 
ως καθαρά κοινωνικού και πολιτικού 
ζητήµατος.

Ν. Ιωάννου

Ενέργεια: Το τέλος του κόσμου;
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

Το Nosotros ανέβηκε Ταράτσα

Κυριακή 1:
“Ανοιχτό µάθηµα”. Από το σεµινάριο Αυτοσχεδιασµού I 
της Θεατρικής Οµάδας  Nosotros.  Ώρα 22:00

Σάββατο 7:
Καλωσόρισµα στην Ταράτσα του Nosotros µε φαγητό και 
µουσική. Ώρα 21:00

Κυριακή 8:
Θεατρική Παράσταση «Ασκήσεις Ύφους» του Ρεϊµόν 
Κενώ. Από το µάθηµα Αυτοσχεδιασµού II της Θεατρικής 
Οµάδας  Nosotros. Ώρα 22:00

Πέµπτη 12:
Ποιητικές Ανιχνεύσεις VI. Παρουσίαση – Επιµέλεια από τον 
ποιητή Ανδρέα Παγουλάτο. Συµµετέχουν οι ποιητές:  Amon 
Kost Sigaret, Μαίρη Αλεξοπούλου, Αλέξης Δάρας, Σπύρος 
Θεριανός, Κύρος Παπαβασιλείου.  Προβολή ταινίας Μικρού 
Μήκους του Κύρου Παπαβασιλείου. Ώρα 21:00  

Δευτέρα 16 + Τρίτη 17:
“2 Προτάσεις Γάµου” µε αφορµή το έργο του ΄Αντον Τσέ-
χωφ από τη Θεατρική Οµάδα Nosotros. Ώρα 22:00

Τετάρτη 18:
Η Κινηµατογραφική Οµάδα Nosotros:
Μεταµεσονύκτια προβολή του 7ωρου SATANTANGO 
(1994) του σκηνοθέτη Bela Tarr.  Ώρα 21:30

Πέµπτη 19:
Παράσταση (Εικόνα & Ήχος). Θέµα: Πυρκαγιά στην Ελλά-
δα. Ποίηση και Προβολή Βιντεο. Απαγγελία: DIDI. ΄Ωρα: 21:00

Παρασκευή 20:
Η Κινηµατογραφική Οµάδα Nosotros:
Μεταµεσονύκτια προβολή του 7ωρου SATANTANGO 
(1994) του σκηνοθέτη Bela Tarr.  Ώρα 21:30

Δευτέρα 23 + Τρίτη 24:
“2 Προτάσεις Γάµου” µε αφορµή το έργο του Αντον Τσέ-
χωφ από τη Θεατρική Οµάδα Nosotros. Ώρα 22:00

Πέµπτη 26:
Η περιπέτεια της Γραφής στον 20ο αιώνα.  Στυλ, φόρµες, 
κινήµατα. Συνέχεια µε τις Εξπρεσιονιστικές Τάσεις: Μοντερνι-
σµός – Κοινωνικό Εξπρεσιονιστικό Μυθιστόρηµα. Εισηγη-
τής: Άλεξ Άλος. Ώρα 20:30

Παρασκευή 27:
Πρώτη προβολή της ταινίας “Μικρός Θάνατος” της Κινη-
µατογραφικής Κολλεκτίβας του Nosotros: “Carmina”. Ώρα 
22:00

Δευτέρα 30 + Τρίτη 1:
“2 Προτάσεις Γάµου” µε αφορµή το έργο του Αντον Τσέ-
χωφ από τη Θεατρική Οµάδα Nosotros. Ώρα 22:00

Το Σάββατο 10 Μαΐου έγινε στο Nosotros εκδή-
λωση, για τον λιθάνθρακα και την ενέργεια µε 

ενηµερωτική παρουσίαση του ζητήµατος από τον 
Τάσο Κεφαλά της Συµπαράταξης Βοιωτών για το 
Περιβάλλον, τον Ηλία Γεωργαλή από το Παναιτο-
λοακαρνανικό Μέτωπο και το Νίκο Ιωάννου από 
την οµάδα Urbi et Orbi/ κοινωνία και φύση-πόλη 
και ελευθερία. Τις εισηγήσεις ακολούθησε πολύω-
ρη συζήτηση, η οποία, όπως είπε ο Τάσος Κεφα-
λάς ανέβασε το επίπεδο των συζητήσεων για το 
λιθάνθρακα και την ενέργεια γενικότερα. Στο τέ-
λος της εκδήλωσης, στα πλαίσια της εβδοµάδας 
κατά του λιθάνθρακα, αποφασίστηκε από όλους 
η παράσταση στη Ρ.Α.Ε στις 15/5 (βλ. άλλες στή-
λες της “Β”). Επίσης τέθηκε το ζήτηµα Αθηναϊκής 
πρωτοβουλίας πολιτών για την ενέργεια µε το δε-
δοµένο ότι δε µπορεί ο πιο ενεργοβόρος αστικός 
χώρος στην Ελλάδα να είναι έξω από τις κοινωνι-
κές κινήσεις για την ενέργεια.

Ελληνικό: 
στο ίδιο έργο θεατές 

Την παραλία διεκδικούν και φέτος οι 

κάτοικοι του Ελληνικού, της Αργυ-

ρούπολης, του Αλίµου και άλλων δή-

µων, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν την

 Κυριακή 25/5 στην περιοχή.

Eπιτροπές κατοίκων από διάφορες περιοχές προσπάθησαν 
να καθαρίσουν εκ νέου το χώρο κυρίως από τα κοντέινερς 

των µαγαζιών και εστίες µόλυνσης που επιτηδευµένα έχουν 
αφήσει οι µαγαζάτορες και οι µπράβοι τους να σαπίζουν σε 
διάφορα µέρη της παραλίας.
Ακόµη έγινε προσπάθεια αποκατάστασης της παραλίας µε και-
νούρια άµµο, όµως µπράβοι των µαγαζιών κυριώς από το «γα-
λάζιο» και το go cart προσπάθησαν να αποτρέψουν τη ρίψη 
της.
Επικράτησε µεγάλη ένταση υπό την προυσία µεγάλης αστυνο-
µικής δύναµης και πολλών ασφαλιτών, όπου υπο την προστα-
σία τους µπράβοι των µαγαζιών οδήγησαν κάποιους πολίτες 
στο νοσοκοµείο.

Από το δηµοτικό συµβούλιο έγινε επιτυχηµένη προσπάθεια 
να ξανασφραγίστουν τα παράνοµα µαγαζιά που λειτουργούν 
εκεί. 

Πρόγραµµα cine Nosotros Iούνιος 2008
Όλες οι προβολές ξεκινάνε 21.00,
 e-mail: cinenosotros@yahoo.gr
H ανοιχτή συλλογικότητα Cine Nosotros συναντιέται κάθε 
Κυριακή στις 21.00
Τετάρτη 4/6: «Αδέσποτα σκυλιά» Σαµ Πεκίνπα
Παρασκευή 6/6: « Ασανσερ για δολοφόνους» Λουί Μελ
Τετάρτη 11/6: «Οργισµένο είδωλο» Μάρτιν Σκορτσέζε
Παρασκευή 13/6:  «Κόκκινος κύκλος» Ζαν Πιερ Μελβίλ
Τετάρτη 25/6: «Ριφιφί» Ζύλ Ντάσσεν
Κάθε Κυριακή πραγµατοποιούνται προβολές anime
(εκτός από την Κυριακή 29/6)

 Ο λιθάνθρακας στο Nosotros

Το χωροταξικό στο Nosotros

  

Την Πέµπτη 15 Μαΐου έγινε στο Nosotros εκδήλω-

ση για το Χωροταξικό σχεδιασµό. Η οµάδα Urbi et 

Orbi (Κοινωνία και Φύση/Πόλη και Ελευθερία) πραγµα-

τοποίησε την ένατη από τη σειρά εκδηλώσεων: “Πόλη: 

Λαβύρινθος προς την Ελευθερία” σε µια από τις πιο 

ενδιαφέρουσες και σύσκολες στην προσέγγιση θεµα-

τολογία.  

Στην εκδήλωση µίλησαν: ο Βασίλης Παππάς αναπλ. 

καθηγητής στο τµήµα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστη-

µίου Πατρών ο οποίος τόνισε την ανυπαρξία χωροτα-

ξικού σχεδιασµού στην Ελλάδα, τον τυχαίο γενικότερα 

σχεδιασµό χωρίς κανένα κριτήριο αλλά και την ανά-

γκη επαναπροσδιορισµού της έννοιας “ανάπτυξη” και 

ο Γιώργος Παπαχριστοδούλου από την οµάδα Urbi et 

Orbi ο οποίος τόνισε την πολιτική διάσταση του χω-

ροταξικού εφόσον αποτελεί από µόνο του την πλέον 

αυθαίρετη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και των 

προσδοκώµενων εταιρικών επενδύσεων.  

Η οµάδα Urbi et Orbi θα κλείσει τον πρώτο κύκλο εκ-

δηλώσεών τον Οκτώβριο µε την 10η εκδήλωσή της 

που θα αποτελεί µια συνοψιστική της παρουσίαση.  

Ν Ιωάννου 

Το Σάββατο 24/05 σε κλίµα ενθουσιασµού συνε-
χίστηκαν οι εργασίες διαµόρφωσης του χώρου 

στο Κηπάκι της Τσαµαδού και έπεσε µέρος του τοί-
χου. Το ραντεβού ανανεώθηκε για τη Δευτέρα 26/05. 



31I O Y N I Ï Ó   2 0 0 8

Φοιτητικό Κίνημα: 
Round 3;
Το τελευταίο διάστηµα κάτι φαίνεται να κινείται πάλι στα πανεπι-

στήµια. Οι πρώτες αντιδράσεις (30 περίπου κατειληµµένες σχολές 

πανελλαδικά) εµφανίστηκαν εν όψει των πρυτανικών/προεδρικών 

εκλογών οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν σύµφωνα µε το νέο νόµο-

πλαίσιο. Αυτό που αλλάζει ουσιαστικά είναι ότι ο πρύτανης/πρόεδρος 

θα εκλέγεται ύστερα από καθολική ψηφοφορία και όχι µέσω αντιπρο-

σώπων των φοιτητών και των φοιτητριών όπως γινόταν µέχρι τώρα.

Παρά τον προφανή εκδηµοκρατισµό της διαδικασίας, το ουσια-

στικό είναι ότι δε θίγεται στο παραµικρό ο θεσµικός ρόλος του 

πρύτανη, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν ιεραρχικός στο ελληνικό 

πανεπιστήµιο και ούτως ή άλλως αποτελεί πτυχή του νέου νό-

µου-πλαισίου προς εφαρµογή και έτσι πρέπει να αντιµετωπιστεί 

συνολικά. Επίσης, η αναθεώρηση του άρθρου 16 τίθεται πάλι 

επί τάπητος ύστερα από τις δηλώσεις του υπουργού παιδείας. 

Αλλά δεν είναι µόνο αυτά. Τα 4ετή προγράµµατα και ο εσωτερι-

κός κανονισµός που προωθούν την επιχειρηµατικοποίηση και 

την εντατικοποίηση των πανεπιστηµίων είναι και αυτά προ των 

πυλών. Η κυβέρνηση λοιπόν πέταξε το γάντι χωρίς ενδοιασµούς.

Σε αυτή τη συγκυρία η ΚΝΕ-ΠΚΣ αποφάσισε πως είναι καλή στιγ-

µή να το παίξει πέµπτη φάλαγγα του φοιτητικού κινήµατος και το 

µακρύ χέρι της κυβέρνησης σαµποτάροντας τις γενικές συνελεύ-

σεις µε κάθε τρόπο αν δεν είναι σε θέση να τις ελέγξει απόλυτα. 

Κάτι ήξερε ο Κον-Μπεντίτ όταν έλεγε ότι το επαναστατικό κίνηµα 

έχει δύο καθήκοντα: να χτυπάει το κράτος και τους σταλινικούς.

Όπως και να έχει, είναι στο χέρι του φοιτητικού κινήµατος αν θα 

σταθεί στα πόδια του και θα απαντήσει τα δέοντα. Αν οι φοιτητές 

και οι φοιτήτριες θα συσπειρωθούν στις γενικές συνελεύσεις τους 

και αν θα βγουν µαζικά στους δρόµους. Αυτό όµως είναι µόνο η 

µια πλευρά. Την οποία βέβαια δεν πρέπει να υποτιµήσουµε σε κα-

µιά περίπτωση. Το στοίχηµα όµως για ένα φοιτητικό κίνηµα που θα 

οργανωθεί µε θεσµούς άµεσης δηµοκρατίας κονιορτοποιώντας τη 

γραφειοκρατία και τους ειδικούς της πολιτικής, που θα καταλάβει 

τα πανεπιστήµια όχι για να ταµπουρωθούν µέσα οι σκληροπυρη-

νικοί αλλά για να τα ανοίξει στην κοινωνία δηµιουργώντας µέσα σε 

αυτά ελεύθερους θεσµούς αυτοδιαχείρισης είναι ακόµη ανοιχτό.

Κάποιος θα πει ότι αυτά είναι υπερβολικά και εκτός πραγµατι-

κότητας. Δίκιο θα έχει. Αλλά ακούγοντας διάφορους να επικα-

λούνται το Μάη του 68 µε αφορµή τα 40χρονά του και να τον 

συγκρίνουν µε το τελευταίο φοιτητικό κίνηµα ή αυτό που προ-

σµένουµε, δεν µπορούµε παρά να πούµε ότι οι φοιτητές και οι 

φοιτήτριες τότε δε ζητούσαν ούτε ισχυρά πτυχία ούτε αύξηση της 

χρηµατοδότησης για την παιδεία. Ζητούσαν την κατάργηση της 

ιεραρχίας και των εξετάσεων, αναζητούσαν τη σεξουαλική απε-

λευθέρωση και επιτέθηκαν στον καταναλωτισµό και τη γραφει-

οκρατία. Ζητούσαν την άµεση δηµοκρατία µέσα από την άµεση 

δηµοκρατία των συνελεύσεών τους. Ζητούσαν µια άλλη κοινωνία.

Ιάσων Καραχάλιος
 

…το χρονικό ενός 
προαναγγελθέντος 
εγκλήµατος…
… Μια φορά κι ένα καιρό στα βορειοανατολι-
κά της Κρήτης, απλωνόταν µια καταπράσινη 
όαση µε χιλιάδες φοίνικες που κατέληγαν σε 

µια χρυσή αµµουδιά. Το Βάι…

Mε κοινή υπουργική απόφαση  και µε τη σύµφωνη γνώµη 

του «ιδιοκτήτη» της γης, της Μονής Τοπλού δηλαδή, τα 

επόµενα 80 χρόνια το φοινικόδασος του Βάι και η γύρω περι-

οχή περνάνε στα χέρια της Loyalward Ltd. Πολύ περήφανα η 

βρετανική εταιρία µας ανακοίνωσε µάλιστα ότι είναι έτοιµη να 

προχωρήσει στη «µεγαλύτερη επένδυση της Μεσογείου στο 

πιο παρθένο κοµµάτι της Κρήτης». Τα σχέδια της εταιρίας προ-

βλέπουν έξι τουριστικά χωριά συνολικής δυναµικότητας 7000 

κλινών, τρία γήπεδα γκολφ, 730 πισίνες, συνεδριακό κέντρο, 

εργοστάσιο αφαλάτωσης, δύο µονάδες επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις σε έκταση 

26.000 στρεµµάτων στη χερσόνησο Κάβο Σίδερο, που της 

έχει παραχωρηθεί από τη Μονή Τοπλού. Είπαµε, ιδιοκτήτης η 

Εκκλησία. Η έκταση της είχε παραχωρηθεί από τον Πασά το  

1770, µε τη σειρά της και αυτή την παραχωρεί στη Βρετανική 

εταιρία το 2008.  Η οποία εταιρία έφτιαξε και περιβαλλοντική 

µελέτη υποστηρίζοντας σθεναρά ότι όλο αυτό το πράγµα δεν 

πρόκειται να επηρεάσει την περιοχή. Μια περιβαλλοντική µε-

λέτη, την οποία αποδέχθηκε το ελληνικό κράτος, ισχυριζόµε-

νο ότι έχει λάβει υπόψη του και τις όποιες ενστάσεις.

Με το σύνθηµα «Σώστε το Κρητικό Τοπίο» άνθρωποι που αντι-

δρούν στα σχέδια της εταιρίας υποστηρίζουν την εκστρατεία 

συλλογής υπογραφών εναντίον της δηµιουργίας τεραστίων 

τουριστικών εγκαταστάσεων και γηπέδων γκολφ στο Κάβο 

Σίδερο.

«Εµείς που υπογράφουµε, αναφέρεται στο κείµενο,  είµαστε 

ισχυρά αντίθετοι στην προτεινόµενη τουριστική ανάπτυξη 

του Κάβο Σίδερο από την Αγγλική Minoan Group και τη θυ-

γατρική της Loyalward, σε συνεργασία µε τον ηγούµενο της 

µονής Τοπλού. Η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί σαν Περιοχή 

Ειδικής Προστασίας του δικτύου Φύση 2000 µοναδικής περι-

βαλλοντικής και πολιτιστικής σηµασίας για την Κρήτη και δεν 

θα πρέπει να µετατραπεί σε θέρετρο γκολφ.

«Η  βορειοανατολική γωνία της Κρήτης ήδη αντιµετωπίζει 

ετήσια προβλήµατα έλλειψης νερού, καθιστώντας παράλογη 

την κατασκευή υδροβόρων γηπέδων γκολφ και δωµατίων για 

7000 διψασµένους ανθρώπους. Το προτεινόµενο εργοστάσιο 

αφαλάτωσης θα προκαλέσει περαιτέρω βλάβη καλύπτοντας 

ένα µεγάλο µέρος της περιοχής µε ανεµογεννήτριες ή/και ηλι-

ακούς συλλέκτες ή απαιτώντας πολύ µεγάλη ποσότητα ενέρ-

γειας που είναι σπάνια στην Κρήτη» επισηµαίνουν.

Τριακόσιοι περίπου πολίτες και οργανώσεις από την περιοχή 

και την υπόλοιπη Κρήτη έχουν προσφύγει στο Συµβούλιο της 

Επικρατείας κατά της περιβαλλοντικής µελέτης.

Η εκδίκαση της υπόθεσης από το Συµβούλιο της Επικρατείας 

είχε οριστεί για τις 9 Μαίου και πήρε αναβολή για τον επόµενο 

Νοέµβρη.

Μ. Μάζη

Επίθεση στη 
VILLA AMALIAS 

Την Κυριακή 18/ 5 γύρω στις 7.30 το πρωί 
ξεσπάει φωτιά στην Κατάληψη VillaAmalias 
στην οδό Αχαρνών, η οποία πριν κατασβε-
στεί προκαλεί υλικές ζηµιές. Άµεσα συγκε-
ντρώνονται εκατοντάδες σύντροφοι-ισσες 
και ξεκινούν οι εργασίες για την αποκατά-
σταση των ζηµιών. Σχεδόν 30 ώρες αργό-
τερα, γύρω στις 1 το µεσηµέρι της 19ης/5 
µια παρακρατική οµάδα εφόδου, µετά από 
παρακολούθηση της περιοχής, επιτίθεται 
και πάλι µε εύφλεκτα υλικά –µέρα µεσηµέρι 
σ’ έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρό-
µους της Αθήνας- προκαλώντας µια δεύτερη 
φωτιά. Η αλληλεγγύη είναι και πάλι µαζική, 
οι εργασίες ξεκινούν και πάλι άµεσα. 
Αυτές οι δύο δολοφονικές επιθέσεις έρ-
χονται να κλιµακώσουν, ν’ ανεβάσουν το 
επίπεδο µιας σειράς επιθέσεων που εδώ 
και αρκετούς µήνες έχουν βάλει στο στό-
χαστρο ανοιχτούς κοινωνικούς-πολιτικούς 
χώρους, στέκια, καταλήψεις, επιτροπές 
κατοίκων, γραφεία πρωτοβάθµιων εργα-
τικών σωµατείων. Αυτή η βία δεν είναι ορ-
φανή. Άµεσος ή έµµεσος εντολέας και 
προστάτης τους είναι το κράτος. Εντολο-
δόχοι και εκτελεστές είναι οι παρακρατι-
κοί µηχανισµοί που απαντούν θρασύδειλα 
στην δράση όλων όσων αγωνίζονται για 
ένα κόσµο χωρίς αφέντες και δούλους.  

ΚΑΤΑΛΗΨΗ VILLA AMALIAS 

Το Παναττικό 
Δίκτυο:

καλεί  τους εταίρους του Δικτύ-
ου, κάθε άλλη συλλογικότητα και 
ενεργούς πολίτες στην εκδήλω-
ση διαµαρτυρίας την Πέµπτη 5 
Ιουνίου, Παγκόσµια Ηµέρα για 

το Περιβάλλον, στις 7:30 µ.µ. έξω 
από το ΥΠΕΧΩΔΕ, στη συµβολή 
των οδών Χαριλάου Τρικούπη 

και Λ. Αλεξάνδρας. 

οργανώνει συγκέντρωση δια-
µαρτυρίας στην Πάρνηθα, ένα 
χρόνο µετά την πυρκαγιά, στις 

29/6/08 ηµέρα Κυριακή. 
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Εικόνες από τη συγκέντρωση και πορεία για την ψυχική υγεία, δικαιώματα και κοινωνική 
χειραφέτηση το Σάββατο 24 Μαΐου στις 10 το πρωί και 1:30 το μεσημέρι αντίστοιχα 
που διοργανώθηκε από τη Συσπείρωση για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Η πορεία 
ξεκίνησε από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων και κατέληξε έξω από τη 
βουλή. Μερικά από τα αιτήματα των διαδηλωτών:

- Διασφάλιση της δημόσιας, ίσης και δωρεάν παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 
υψηλού ποιοτικού επιπέδου.

- Σεβασμό στο πρόσωπο του ψυχικά πάσχοντα και πλήρη διασφάλιση των ανθρώπινων 
και δημοκρατικών δικαιωμάτων του, στην πράξη και όχι στα λόγια. 

- Προαγωγή της Αυτοβοήθειας και των εναλλακτικών τρόπων θεραπείας.

- Λήψη μέτρων για τη δραστική μείωση των αναγκαστικών νοσηλειών, οι οποίες θα 
πρέπει να είναι, πρωτίστως, στην αρμοδιότητα των υγειονομικών υπηρεσιών.

- Κατάργηση των περιοριστικών μέτρων, όπως οι μηχανικές καθηλώσεις και οι 
απομονώσεις. Διασφάλιση του ανοικτού χαρακτήρα των μονάδων ψυχιατρικής 
νοσηλείας και του πραγματικού σεβασμού των δικαιωμάτων των νοσηλευομένων.

- Ουσιαστική αύξηση του επιδόματος Πρόνοιας, το οποίο δεν θα πρέπει να διακόπτεται 
σε περίπτωση έναρξης εργασίας στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

- Επαρκείς, βιώσιμες και κανονικά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής και του ελέγχου της λειτουργίας τους από 
τα μέλη και τους εργαζόμενους. 


