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...της   σύνταξης
Είµαστε µια γροθιά. 
Κανείς δεν µπορεί 
να µας αγγίξει.*

Τουλάχιστον θα έχουµε οχτώ σελίδες Ζ magazine σε κάθε 

τεύχος να βγάζουµε τα µάτια µας. Αµερικανόφερτο έτσι 

για να µην νοµίζουµε οτι η Αµερική έχει µονο φονιάδες των 

λαών κατά το γνωστό λαϊκο άσµα. Τουλάχιστον αυτό, γιατι 

κατά τα άλλα υπάρχουν προβλήµατα. Και λόγο καλοκαιριού 

µία είναι η ερώτηση που µας ταλανίζει πώς θα κάνουµε δι-

ακοπές; 

Πώς να κάνεις διακοπές; 

Που βρέχει µέσους πολίτες και δηµοσιογράφους σε όλα τα 

µήκη και τα πλάτη, τι ήταν να βρούνε ότι τα τσεπώσανε απο 

την Simens; Γκρεµήσανε τα όνειρα µας, οι πολιτικοί τα πέρ-

νουν ρε γαµώτο...και ‘µεις που είµασταν τόσο σιγουροι πως 

δεν... άντε τώρα να κοιµηθείς, και κάνει και µια ζέστη... απο 

αυτές που λές δεν την βγάζω κι όµως εµείς θα την σκαπου-

λάρουµε και ας τα πέρνουν οι πολιτικοί.

Κατάληψη Πάτµου και Καραβία, ταράτσα nosotros, λόφος 

του στρέφη, camping στην µεσοχώρα,  που δεν εχει ορυ-

κτέλαιο και δεν βρέχει δηµοσιογράφους που πέφουν απο τα 

σύννεφα. Εκεί  µε συναυλίες και κουβέντες, εκεί µε πολιτική 

απο αυτήν που δεν λαδώνεται, εκεί. 

Πώς να κάνεις διακοπές ; 

Που οι lgbt την κάνανε απο τα gay bar βγήκανε στον δρόµο 

και απειλούνε την κόρη και τον γιοκα µας, που οι µακεδόνες 

δεν θέλουν να λέγονται κατιαλλοµακεδόνες αλλα µακεδό-

νες και θα µας πάρουνε Θεσσαλονίκη Γιάννενα και κατι πα-

πούτσια καλοκαιρινά που έχω και είναι πάνινα. 

Πώς θα κάνουµε διακοπές;

* αφιερωµένο στην Εύα Κουµαριανού... Εύα είχες δικίο οταν 

είµαστε µια γροθία κανείς δεν µπορει να µας αγγίξει...
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Την ώρα που εκατοµµύρια ευρώ ταξιδεύουν πάνω από το 

κεφάλι µας από οφ σορ σε κόµµατα, από πολυεθνικές σε 

οργανισµούς κτλ, η κατάργηση του οκταώρου είναι µια κά-

ποια λύση για την οικονοµική κρίση που γεννά η κερδοσκο-

πία τους. 65 ώρες είναι ένα λογικό αντίτιµο αφού σύµφωνα µε 

αυτούς η φτώχεια είναι προσωπική αποτυχία, και η αποτυχία 

σηµαίνει έλλειψη θέλησης, ενώ η αντίσταση έγκειται πλέον 

του ποινικού δικαίου. Ο κόσµος είναι πλέον απόλυτα ορθο-

λογικός µέσα από τον παραλογισµό του, όλοι λειτουργούν 

στη βάση της ιδεοληψίας ότι η κοινωνική µάχη έχει λάβει 

τέλος. Αλήθεια, πού πήγε η περίφηµη ιδεοληψία ότι η απε-

λευθέρωση των ανθρώπων θα στηριζόταν στη βάση της ανά-

πτυξης των παραγωγικών δυνάµεων; Αποκαλύφθηκε ότι ήταν 

µια φενάκη ιδεολογικής υφής. Η ένδεια αναδύεται εκ νέου σή-

µερα και ένας σκληρός αγώνας για την επιβίωση γυρίζει το 

ρολόι αιώνες πίσω. Πού πήγε άραγε η πλήρωση της αντίλη-

ψης του Αυγουστίνου ότι έχουµε µια φυσική ροπή προς την 

αγάπη και την ευηµερία; Η εξουσία πλέον συγκροτεί τους 

µηχανισµούς που θα τη διατηρήσουν σε βάρος της ευηµερί-

ας, και στηρίζεται σε µια νέα µορφή συναίνεσης µε αιχµή το 

φόβο και την ανάγκη θεσµικής αποτύπωσης της κυριαρχίας 

του εµπορίου σε κάθε µορφή ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Ένας φόβος που στηρίζεται στην εικόνα του άλλου.

«Η αιτία της διάσπασης των δηµοκρατιών είναι συνήθως η 
ανεµελιά και η ειρήνη, η αιτία της συνοχής τους είναι ο φό-
βος και ο πόλεµος». Η φράση αυτή του Μακιαβέλι είναι επί-
καιρη όσο καµία άλλη. Οι συνθήκες που επέβαλαν τη διαρκή 
επέκταση των έκτατων αναγκών δεν έχουν υποχωρήσει, το 
αντίθετο. Διατηρείται διαρκώς η φρασεολογία των πολεµικών 
συρράξεων, η επίκληση δηλαδή των εχθρών. Εχθροί που δε 
φορούν απαραίτητα στρατιωτικές στολές αλλά πλέον ενδύ-
ονται τη στολή της χρησιµότητας ή όχι. Σε αυτή τη λογική 
εδράζεται και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τη µετανάστευση, η οποία παρέχει δυνατότητα κράτησης για 
18 µήνες, µετατρέποντας στην ουσία πια την µετανάστευ-
ση σε κακουργηµατική πράξη. Η Ιταλία θέσπισε µάλιστα και 
νόµο, καθιστώντας τη µετανάστευση αδίκηµα, απαγορεύει 
την επανεισδοχή για πέντε έτη, κάνει πολύ δύσκολη τη θέση 
των παιδιών οδηγώντας τα σε ένα σκοτεινό περιθώριο.

«Με τη διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων, η Ευρώ-
πη θα δοκιµάσει την ικανότητά της να χαράξει τους τύπους 
οργάνωσης του αύριο», µας λέει σωστά ο αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δηµιουργία στρατοπέδων συγκέ-
ντρωσης έρχεται να επικυρώσει την επέκταση της κατάστα-
σης εξαίρεσης, τη δηµιουργία δηλαδή γκρίζων ζωνών που 
στέκουν εκτός πολιτικής σφαίρας, αφαιρώντας κάθε ιδιότητα 
από το υποκείµενο. Στην Ελλάδα πλέον δεν απέχουµε µακριά 
από το να κάνουµε εγκαίνια σε τέτοια στρατόπεδα. Γιατί ο 
Καραµανλής επισκέφτηκε το στρατόπεδο συγκέντρωσης µε-
ταναστών στη Σάµο; Για δύο λόγους, ο πρώτος είναι ότι εδώ 
τους κλείνουµε καθησυχάζοντας το συντηρητικό ακροατή-
ριο, και ο δεύτερος είναι “ανθρωπιστικός” και νοµιµοποιητι-
κός δείχνοντας ένα ενδιαφέρον προς τον “ασθενή”.
 
Στο µυθιστόρηµα του Ντ. Χ. Λόρενς «Οι ερωτευµένες γυναί-

κες» υπάρχει ένα ιδιαίτερο πλάσµα, ο Μπίρκιν, ο οποίος φρο-
νεί πως αν η πλειοψηφία της ανθρωπότητας εξαλειφόταν, η 
πρόοδος θα έκανε ένα µεγάλο βήµα. Πάνω σε αυτή τη λογική 
βαδίζει και η κυριαρχία καταχωρώντας την ανθρώπινη ύπαρ-
ξη στα προβλήµατα, στηρίζοντας την ανάπτυξη στη διάλυση 
ολόκληρων ζωνών που διαρκώς επεκτείνονται. Οι εξεγέρσεις 
των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη απέναντι στην εκπλη-
κτικών διαστάσεων επισιτιστική κρίση, οι πόλεµοι εξαγωγής 
της δηµοκρατίας σε όλη τη Μέση Ανατολή, οι ανθρωπιστικές 
κρίσεις όπως αυτή στη Μιανµάρ, η µάχη για το νερό δηµιουρ-
γούν ένα µετακινούµενο πλήθος που αναζητά τους όρους 
της επιβίωσής του. Αυτοί λοιπόν συναντούν πλέον ένα πλεό-
νασµα ρατσισµού, ένα νοµικό τείχος που σε πολλές περιπτώ-
σεις, όπως στην Αµερική, παίρνει κυριολεκτικές διαστάσεις. 
(Το αισχρό τείχος στα σύνορα µε το Μεξικό, το τείχος της Πα-
λαιστίνης, το τείχος στο Ιράκ, καταδεικνύουν έναν οριστικό 
αποκλεισµό).

Σήµερα, µια σειρά από δοµικές αλλαγές επαναορίζει την ταυ-
τότητα ανασυνθέτοντας την εικόνα του δυτικού ανθρώπου, 
η ταυτότητα αυτή δεν είναι µέρος µιας εξελικτικής πορείας 
αλλά µια δυναµική σχέση µε το περιβάλλον και την κοινω-
νία, µια σχέση επιβολής. Ο δρόµος προς τον σηµερινό ολο-
κληρωτικό ρατσισµό ήταν ήδη στρωµένος από µια τεράστια 
εκστρατεία αφοµοίωσης, καθορισµού και απαξίωσης των άλ-
λων πολιτισµών. Η πίστη στην υπεροχή του πολιτισµού της 
δύσης στηρίζεται στην απίστευτη πειθαρχία µε την οποία η 
κουλτούρα αυτή κατόρθωσε να χειραγωγήσει, να µετατρέ-
ψει σε αντικείµενο µελέτης και καµιά φορά να παράγει την 
Ανατολή. Ο µετανάστης, ο πρόσφυγας δεν είναι φορέας πο-
λιτισµού ή κουλτούρας, αυτά τα έχουµε ήδη καταναλώ-
σει. Δεν µπορεί να ιδωθεί ως ισότιµος, αλλά ως φορέας 
αρρωστιών ή ως απόδειξη του παιδαγωγικού ρόλου που 

οφείλει να παίξει ο αυτοκρατορικός καπιταλισµός στον 
κόσµο. Η µετανάστευση συνδέεται άµεσα µε την ενοχή. Ο 
µετανάστης είναι στην ουσία µια µη ύπαρξη που η στατιστική 
τοποθετεί στη σφαίρα της απειλής.

Το κίνηµα που αναπτύχθηκε στην Πάτρα κατέδειξε τις δυνα-
τότητες µιας διαφορετικής προσέγγισης. Στόχος πρέπει να 
είναι η συγκρότηση κινήσεων κινηµατικών µε τους µετα-
νάστες και όχι για τους µετανάστες. Κανείς δεν µπορεί να 
εκφράζεται αυτάρεσκα µε παραταξιακές λογικές ιδεολο-
γικής υφής. Το κοινό νήµα που συνδέει τους µετανάστες 
µε εµάς είναι η στέρηση της ελευθερίας, η εξουσία η ίδια. 
Μόνο τέτοιες κινηµατικές λογικές µπορούν να σπάσουν 
την καταπίεση και να κοινωνικοποιήσουν την αντίσταση. 
Απέναντι στη λογική των στρατοπέδων συγκέντρωσης, 
µια υπόκωφη οργή παίρνει διαστάσεις πολιτικής έκφρα-
σης. Να πάµε πέρα από το εφικτό και τις αλήθειες του. Δεν 
θα συναινέσουµε στην αναδιατύπωση της σκλαβιάς. Και 
αυτό το “δεν” συνδέεται και µε την ανάγκη να αναδεικνύουµε 
ότι το πρόβληµα δεν είναι νοµικό αλλά πολιτικό και µάλιστα 
είναι στον πυρήνα κάθε στόχου για ανατροπή και ρήξη. Έτσι, 
πράξεις όπως η παροχή νερού στον καταυλισµό στην Πάτρα 
είναι µακριά από πολιτικές πράξεις φιλανθρωπίας, πηγαίνουν 
στον πυρήνα της έννοιας της αλληλεγγύης, προς τη δηµι-
ουργία σαφών γραµµών αντίστασης, ανάκτησης της δυνα-
τότητας αυτοπροσδιορισµού. Μόνο έτσι θα δηµιουργηθούν 
κοινωνικές αντιστάσεις για φασιστικές λύσεις όπως αυτή του 
διαχωρισµού των οικογενειών που έγινε στην Πάτρα. Το θέµα 
της κατάργησης των συνόρων πλέον αφορά όλη την επικρά-
τεια, όπως σοφά µας δείχνει η εξουσία τοποθετώντας τους 
συνοριοφύλακες στις πόλεις, και έτσι θα το τοποθετήσουµε. 
 

Φιλήµονας Πατσάκης
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Π
ριν από χιλιετίες η περίλαµπρη Βαβυλώνα 

χάθηκε από προσώπου γης, πνιγµένη από 

τα στέρφα κύµατα της ερήµου. Όταν η αρ-

χαιολογική σκαπάνη ξέθαψε το πτώµα της, ανάµε-

σα στις πλάκες βρέθηκε το γνωµικό που παρέθεσα, 

αποκαλύπτοντας πόσο τραγικά σύγχρονη ήταν η 

νοοτροπία του αρχαίου αυτού πολιτισµού και πόσο 

συγχρόνως τραγική είναι η νοοτροπία του κυριαρ-

χικού δικού µας πολιτισµού.

Αναρωτιέται κανείς, βαδίζοντας στην άµµο του σηµερινού Ιράκ, 

πώς µπόρεσε αυτή η γη να θρέψει τα πρώτα κράτη της ιστο-

ρίας και να συντηρήσει µία πλειάδα λησµονηµένων πόλεων. Το µυ-

στικό βρίσκεται στα νερά του Τίγρη και του Ευφράτη και στον κυ-

νισµό των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί. Σήµερα, αρχαιολόγοι και 

γεωλόγοι συµφωνούν πως η έρηµος της Μεσοποταµίας δεν ήταν 

παρά το αποτέλεσµα της ανθρώπινης ανεξέλεγκτης παρέµβασης 

σε έναν τόπο τόσο εύφορο που ενέπνευσε τους µύθους της Εδέµ. 

Κτηνοτροφία, υπεράρδευση και υλοτοµία σε βαθµό υπερβολής 

προκειµένου να τραφούν οι φιλοδοξίες των πρώτων ιερατείων και 

βασιλείων, στείρωσαν τη γη και γέννησαν την άµµο που έµελλε να 

καταπιεί τους γεννήτορές της.

Η ιστορία της Βαβυλώνας έχει για µας την αξία µιας προειδοποίη-

σης. Σήµερα, αυτή η ιστορία επαναλαµβάνεται σε πλανητικό επί-

πεδο. Σήµερα, δεν είναι µόνο η γη που πέφτει θύµα βιασµού, αλλά 

και αυτό ακόµη το νερό.

  Είναι η τελευταία πράξη του δράµατος που ονοµάζεται κυριαρχία 

του ανθρώπου επί της φύσης και µεταφράζεται σε κυριαρχία του 

κράτους και του κεφαλαίου επί της κοινωνίας. Το νερό αποχαρα-

κτηρίζεται από θεµέλιο κάθε ζωής σε εµπορεύσιµο τρόφιµο, η ροή 

των ποταµών διακόπτεται και οι πηγές καταλήγουν σε πλαστικά 

µπουκάλια. Είναι τέτοιος ο παραλογισµός που η πλειοψηφία της 

κοινωνίας αποστρέφει το πρόσωπό της, προτιµώντας να τον αγνο-

ήσει. Όµως, όσο και να ξεχάσεις την πραγµατικότητα, αυτή δεν σε 

ξεχνάει ποτέ και το έδαφος κάτω από τα πόδια µας ήδη θρυµµατί-

ζεται σε άµµο. 

Το ζήτηµα είναι πολιτικό. Πίσω από την εξάντληση των φυσικών 

πόρων αναδύεται η εξάντληση της κοινωνίας, που δεν αναρωτή-

θηκε τι σηµαίνουν οι λέξεις ‘κέρδος’ και ‘ανάπτυξη’, τι σκοπό εξυπη-

ρετούν, ποιος τις επέλεξε ως γνώµονα των πολιτικών αποφάσεων, 

ποιος τελικά αποφασίζει. 

Όσο αποφασίζουν τα ιερατεία του κράτους και οι ολιγαρχίες του 

πλούτου, το µέλλον της ανθρωπότητας τείνει να συναντήσει το πα-

ρελθόν της, που στέκει ερείπιο µέσα στον άγονο ορίζοντα. Όσο οι 

τοπικές κοινωνίες και η παγκόσµια κοινότητα των εξουσιαζοµένων 

δεν παίρνουν την πολιτική απόφαση στα χέρια τους, ενάντια στη 

Κατά έναν τρόπο ‘διαβολικό’ το νερό ξεφεύγει τον 
έλεγχο. Εκ φύσεως. Διαρροές στις σωλήνες µεταφο-

ράς, υπόγειες διαδροµές από τον έναν τόπο στον άλλο, 
σταλαγµατιές. Δεν είναι σαν τα άλλα υγρά. Είναι το νερό. 
Άλλοι πολιτισµοί σεβάστηκαν το νερό: στην αρχαιοελ-
ληνική µυθολογία οι ποταµοί θεωρούνταν θεοί και απει-
κονίζονταν στα αετώµατα των ναών (Ιλισός και Κηφισός 
στον Παρθενώνα). Το σεβάστηκαν ίσως γιατί είχαν τη 
συνείδηση ενός φυσικού ορίου. 
Σήµερα το νερό µετατράπηκε σε πηγή πλούτου για τις 
εταιρείες. Εµφιαλώθηκε. Φυλακίστηκε. Σε πλαστικό και 
γυαλί. Το πουλάνε ενώ υπάρχει στη φύση για όλους. 
Ψάξτε να βρείτε µία βρύση στην πόλη, σε έναν δηµόσιο 
χώρο. Σχεδόν πουθενά και όταν την ανακαλύπτεις η γεύ-
ση στυφή. Δεν πίνεται. Πιο εύκολα συναντάς σιντριβάνια 
(γιατί άραγε;) παρά µία δηµόσια βρύση. 
Εµφιαλώθηκε το νερό γιατί η λογική του κέρδους, της 
απεριόριστης ‘ανάπτυξης’, της παραγωγής για την πα-
ραγωγή επικράτησε στην ίδια τη ζωή. Όπως αποξηράν-
θηκαν οι λίµνες, όπως κλείστηκαν σε συσκευασίες τα 
τρόφιµα χάνοντας τη µυρωδιά τους. Με όπλο την ευκο-
λία ο σύγχρονος πολιτισµός της Αγοράς µετέτρεψε την 

περιέργεια σε ‘χαµένο’ χρόνο- ‘µη παραγωγικό’, έκλεισε 
τη φύση σε σελοφάν, σε µουσεία, σε τουριστικούς οδη-
γούς. 
Η ζωή όµως δεν κλείνεται σε µπουκάλι (εξάλλου τα γυά-
λινα σπάνε!), δεν πίνει από µία δεξαµενή έτοιµης σκέψης 
που µας πρόσφερε η Ιδεολογία, δεν υπακούει πάντοτε 
στην φαινοµενική παντοδυναµία της αγοράς και της 
κρατικής παρέµβασης.
Δροσίζεται από την Ανησυχία, την Αµφιβολία, την πο-
λιτική πράξη. Διαφεύγει τον έλεγχο όπως το νερό. 
Αντιλαµβάνεται ότι ο κύκλος του ανθρώπου (γέννηση-
ζωή-θάνατος) µοιάζει µε τον κύκλο του νερού (εξάτµιση-
υδρατµοί-σύννεφα-επιστροφή στο έδαφος, τις λίµνες-
ποτάµια-θάλασσα). 
Το πληµµύρισµα των χωραφιών από τα νερά του Νείλου 
βοήθησε τους αρχαίους Αιγυπτίους να ανακαλύψουν τη 
γεωµετρία. Η σηµερινή µας ενασχόληση µε το ζήτηµα 
του νερού, το βλέµµα µας στο τραγουδιστό κελάρυσµα 
ενός ποταµού, είναι µία φυσική υπόµνηση της δυνατότη-
τας µας για ελευθερία. 

Γ. Παπαχριστοδούλου 

Νερό: Διαφεύγοντας τον έλεγχο

Η εξάπλωση της ερήμου

"Η φιλία δεν διαρκεί παρά 
µια µέρα, οι επιχειρηµατικές 
σχέσεις για πάντα."

Αρχαία παροιµία της Βαβυλώνας,
 2η χιλιετία π.Χ.

λογική της κυριαρχίας και της ιεραρχίας, η έρηµος θα συνε-

χίσει να εξαπλώνεται. 

Η αντιστροφή προοπτικής της κοινωνίας απέναντι στη 

φύση και κυρίως απέναντι στον εαυτό της, η πάλη για το 

αυτεξούσιο και η πραγµάτωση της ατοµικής και κοινωνικής 

αυτονοµίας, είναι ο µόνος δρόµος για να σταµατήσουµε 

την φυσική και  πολιτική ερήµωση. 

Τον άλλο δρόµο τον δείχνει η Βαβυλώνα, το κουφάρι 

της οποίας αποµένει σαν υπενθύµιση πως ο µόνος που 

κερδίζει στο τέλος είναι η έρηµος.
Αλέξανδρος Σχισµένος   
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Μια δεκαετία έχει περάσει από την ισχύ του πρώτου σχεδίου «Καπο-

δίστριας», που εφαρµόστηκε το 1998 από το ΠΑΣΟΚ, όταν ο τότε 

υπουργός Εσωτερικών Α. Παπαδόπουλου περιόρισε τους  6.000 δήµους 

και κοινότητες σε 1.034 επιβάλλοντας τη νέα ονοµατοδοσία τους. Δέκα 

χρόνια µετά η κυβέρνηση της ΝΔ, στα πλαίσια της «επανίδρυσης του 

κράτους» µε βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Αυτοδιοίκησης, προωθεί 

τον «Καποδίστρια 2», τη διοικητική µεταρρύθµιση της κατ΄ επίφασης 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στόχος της 

είναι  οι Δήµοι να µην ξεπερνούν 

τους 400 από 1.034, οι Νοµαρχίες 

τις 16 από  52 και οι Περιφέρειες να 

συρρικνωθούν σε έξι. Είναι ενδεικτι-

κό ότι στο νέο σχήµα οι σηµερινοί 

νοµοί θα εκπροσωπούνται, µε βάση 

τον πληθυσµό τους, ως δηµοτικά 

διαµερίσµατα.! Η µείωση  Δήµων, 

Νοµαρχιών και Κοινοτήτων και η 

υπαγωγή τους  σε λιγότερες Περιφέ-

ρειες, θα οδηγήσει στη δηµιουργία 

περιφερειακών συγκεντρωτικών 

«µικρών κρατών»- παραρτηµάτων 

του κράτους- και τοπικών κυβερνή-

σεων µε δοτούς κυβερνήτες. 

Επίσης το νέο διοικητικό µοντέ-

λο έρχεται να εξυπηρετήσει τους 

στόχους του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου αναφοράς 2007 - 2013 

(ΕΣΠΑ), που διαχειρίζεται το Δ’ Κοι-

νοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Στόχους 

καπιταλιστικής ανάπτυξης µε µεγα-

λύτερη ευελιξία του κεφαλαίου, είτε 

µέσω των συµπράξεων δηµόσιου 

και ιδιωτικού τοµέα (ΣΔΙΤ), είτε µε 

απευθείας παραχωρήσεις, αναθέ-

σεις και  χορηγούς. Γεγονός που θα 

εντείνει ακόµα περισσότερο την αντικοινωνική πολιτική Δήµων -και 

αριστερών- οι οποίοι  χτίζουν στις παραλίες, επενδύουν στις καµένες 

δασικές εκτάσεις, διοργανώνουν  εκπολιτιστικές εκδηλώσεις µε είδωλα 

τύπου Καλοµοίρας, δηµιουργούν τον ακριβοπληρωµένο πρωταθλητι-

σµό της ντόπας, επιβάλλουν νέους δηµοτικούς φόρους, νέα τροφεία 

και νέα δηµοτικά τέλη. 

Πίσω από τη νέα διοικητική µεταρρύθµιση, κρύβεται η επιτήρηση  και 

το φίµωµα των τοπικών κοινωνιών, η περαιτέρω ενίσχυση της καπιτα-

λιστικής ανάπτυξης και η εµπορευµατοποίηση της Παιδείας, Υγείας και 

Πρόνοιας. Το «νέο», «επανιδρυµένο», «αποκεντρωµένο» κράτος-χωρο-

φύλακας, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, θα διαχειρίζεται και θα 

ελέγχει άµεσα την κοινωνική και πολιτική ζωή του κάθε τόπου µε την 

εκχώρηση ενισχυµένων αρµοδιοτήτων και εξουσιών στις Νοµαρχίες και 

τους Δήµους. Απώτερος σκοπός ο περιορισµός των τοπικών κοινωνι-

κών αντιστάσεων από τα οικολογικά, κοινωνικά ή εργατικά κινήµατα 

και η δηµιουργία µιας κρίσιµης µάζας οµογενοποιηµένων ανθρώπων, 

άβουλων σκυφτοκέφαλων, που θα υποκύπτουν στους σύγχρονους  

κοτζαµπάσηδες  της κεντρικής, τοπικής  ή της αιρετής/δοτής εξουσίας 

και στις αξίες της αγοράς. 

Η ΚΕΔΚΕ και ο πρόεδρός της Νικήτας Κακλαµάνης, δήµαρχος Αθήνας, 

ζητούν να τους εκχωρηθούν  αποκλειστικά οι αρµοδιότητες  που αφορούν 

στην Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια, στις τοπικές περιβαλλοντικές 

παρεµβάσεις, στη φορολογία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στον Χω-

ροταξικό σχεδιασµό, στις µεταφορές και στο εµπόριο. Με αποτέλεσµα 

τον περιορισµό της χρηµατοδότησης των Δήµων οι οποίοι, είτε για 

να αντεπεξέλθουν, είτε για να «αναβαθµίσουν» υπηρεσίες θα εµπο-

ρευµατοποιήσουν ακόµα περισσότερο τα κοινωνικά αγαθά, µε βάση 

την ανταποδοτικότητα. Θυµίζουµε 

µόνο τι έγινε µε τους  παιδικούς 

σταθµούς, οι οποίοι µεταφέρθηκαν 

στους Δήµους. Οι περισσότεροι 

Δήµοι επέβαλλαν τροφεία που 

υπερέβαιναν αυτά των ιδιωτικών 

σταθµών. Χαρακτηριστικό όµως 

είναι το παράδειγµα  της Βρετανίας 

που η µεταφορά  της εκπαίδευσης 

στους Δήµους  είχε ως αποτέλεσµα 

το συχνό κλείσιµο σχολείων από την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, λόγω υπο-

χρηµατοδότησης. Στη δε Ιρλανδία η 

µεταφορά των σχολείων σε επίπεδο 

Δήµου και Περιφέρειας οδήγησε 

τα σχολεία σε «παιδαγωγικές» επι-

χειρηµατικές δραστηριότητες και 

υποχρεωτική 4ωρη εργασία γονιών, 

µαθητών και εκπαιδευτικών µετά 

το µεσηµέρι για εξεύρεση πόρων!

Είναι γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδι-

οίκηση αποτελεί έναν από τους πιο 

διεφθαρµένους τοµείς του κράτους. 

Το ρουσφέτι, η συναλλαγή, η κατα-

σπατάληση του δηµοσίου χρήµα-

τος σε αµφιβόλου ποιότητας εκδη-

λώσεις, φεστιβάλ και πολιτιστικές 

φιέστες, η καταστολή και ο έλεγχος 

µεταναστών και κινηµάτων από τις δηµοτικές αστυνοµίες, καθώς και οι 

νέες υπερεξουσίες που θα αποκτήσει δεν αφήνουν κανένα περιθώριο 

εφησυχασµού για τους δηµότες. Είναι επίσης αναγκαιότητα οι τοπικές 

κοινωνίες να κοινωνικοποιηθούν και να αποτρέψουν την εξαφάνιση 

οικισµών και γειτονιών και την τσιµεντοποίηση των ελεύθερων χώρων 

που ισοπεδώνουν τους ανθρώπους και την κοινωνική ζωή. Αφού δια 

µέσου της  ψήφου κάθε 4 χρόνια όχι µόνο δεν µπορεί να αλλάξει η ζωή 

µας, αλλά συνεχώς επιδεινώνεται,  τότε υποχρέωση όλων µας  είναι να 

πάρουµε  τις τύχες και το µέλλον στα χέρια  µας, ώστε να απαλλαγούν 

οι τοπικές κοινωνίες από την εξουσία και επικυριαρχία του κράτους και 

των τοπικών κοµµαταρχών- υποψήφιων περιφερειακών κυβερνητών.

Η ανάπτυξη της  κοινωνικής αλληλεγγύης και της αντίστασης, η συµ-

µετοχή στα κοινά µε τη δηµιουργία λαϊκών κοινωνικών αντιθεσµών 

(αυτοθεσµών) και η αµεσοδηµοκρατική αυτοοργάνωση των τοπικών 

κοινωνιών αποτελούν τον  µοναδικό και σίγουρο δρόµο για να αλλάξουµε 

τη ζωή µας. Όχι µε βάση τις επίπλαστες ανάγκες που µας επιβάλλει η 

εκάστοτε εξουσία, αλλά µε βάση τις δικές µας κοινωνικές ανάγκες και 

επιθυµίες. 

                            Θοδωρής θεοδωρόπουλος

Αυτό 
το κράτος, 
το μικρό,
το Μέγα 
Όταν, το 2004, η Νέα Δηµοκρατία κέρδισε 

τις εκλογές, µε σύνθηµα την επανίδρυση του 

κράτους, δεν υπονοούσε µόνο το ρεσάλτο των 

δικών της παιδιών στο δηµόσιο τοµέα, αλλά 

και τη συνέχιση µια βαθιάς νεοφιλελεύθερης 

αλλαγής στη δοµή και τη λειτουργία του 

σύγχρονου κράτους. Έτσι, κάτω από τις 

επιταγές του ΟΑΣΑ και της ΕΕ, κυβέρνηση, 

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη συµφωνήσει 

στην αναγκαιότητα του σχεδίου αναδιάταξης 

των κρατικών διοικητικών δοµών. Πίσω όµως 

από το ιδεολόγηµα του εξορθολογισµού της 

διοίκησης, κρύβεται η νέα αντιλαϊκότερη 

µορφή ανάπτυξης, που η κυριαρχία σχεδιάζει 

ενόψει του τέταρτου Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης, το 90% των χρηµάτων του οποίου 

θα πάνε στους δήµους.

Η νέα διοικητική δοµή σηµαίνει απλά: 

κλοπή των παρακρατηµένων φόρων, 

που από το 1990 φτάνουν τα 9 δις ευρώ, 

συµπράξεις δηµοσίου – ιδιωτικού τοµέα 

µε όχηµα τους νέους µεγάλους δήµους, 

ιδιωτικά πανεπιστήµια, παράδοση κάθε 

ελεύθερου χώρου στους ιδιώτες, περεταίρω 

καταστροφή του περιβάλλοντας, δηµοτική 

αστυνοµία, συµβούλια παρακολούθησης 

παραβατικότητας των πολιτών, καταστολή. Η 

εξουσία ετοιµάζεται για τις νέες της επιδροµές 

ενάντια στην κοινωνία, αναδιατάσσοντας το 

στρατό της. Η νέα δοµή είναι για αυτή το τέλειο 

όχηµα για τις σύγχρονες αναδιαρθρώσεις. 

Κρατώντας στα χέρια της το καρότο και το 

µαστίγιο της χρηµατοδότησης µπορεί εύκολα 

και αναίµακτα για αυτή, να πέρνα το σύνολο 

των αντιλαϊκών σχεδίων της.

Οι µάσκες πάνω από το ιδεολόγηµα του 

«λιγότερου κράτους» έχουν πέσει εδώ και 

χρόνια, καθώς είναι πλέον εµφανές ότι 

πίσω από τα σχέδια της εξουσίας κρύβεται 

ο περιορισµός κάθε δηµόσιου χώρου 

διαβούλευσης και απόφασης, η διάλυση κάθε 

κοινωνικής κατάκτησης, η εντατικοποίηση 

της καταστολής. Ας µην έχουµε αυταπάτες. 

Το κράτος δε γίνεται λιγότερο, γίνεται 

ισχυρότερο.

Σωτήρης Λυκουργιώτης

Καποδίστριας 2
 Επιτήρηση και φίµωµα των τοπικών κοινωνιών

Η µείωση Δήµων, Νοµαρχιών και Κοινοτήτων 
και η υπαγωγή τους σε λιγότερες Περιφέρειες, 
θα οδηγήσει στη δηµιουργία περιφερειακών 

συγκεντρωτικών «µικρών κρατών» -παραρτη-
µάτων του κράτους- και τοπικών κυβερνήσεων 
µε δοτούς κυβερνήτες, που θα ελέγχουν άµεσα 

την κοινωνική και πολιτική ζωή του κάθε τόπου.



6 I O Y Ë I Ï Ó - Á Õ Ã Ï Õ Ó Ô Ï Ó   2 0 0 8
|  Å Ñ Ã Á Ó É Á  |

Έχουν συµπληρωθεί 16 ολόκληρα 
χρόνια από τότε που άνοιξε για πρώτη 
φορά  το ζήτηµα της Μακεδονίας, της 

επαναχάραξης των συνόρων, της ονοµασίας 
των γειτόνων, αλλά και της έξαρσης των 
τοπικών εθνικισµών, της εδραίωσης των 
µικρο-µεγαλοεπεκτατικών δυνάµεων, της 
καταστροφικής επανεθνικοποίησης των 
Ελλήνων, που πάει “πακέτο” µε την εξασφά-
λιση της απαιτούµενης από το κεφάλαιο 
κοινωνικής και ταξικής ειρήνης. 

Την ίδια περίοδο έκαναν την εµφάνισή τους 
οι σύγχρονοι µακεδονολόγοι, ένας θίασος 
µεγαλοδηµοσιογράφων, αναλυτών, ιστορι-
κών, πολιτικών, οι οποίοι από διαφορετική 
ιδεολογική και θεωρητική βάση, εφορµούσαν 
για να συγκροτήσουν το πιο επικίνδυνο µετα-
πολιτευτικό αντιδραστικό µπλοκ, απαραίτητο 
εργαλείο, όπως αποδεικνύεται, στα χέρια της 
αστικής τάξης. 

Τόνοι από µελάνι ξοδεύτηκαν για να παρα-
χαράξουν την ιστορία και να συντηρήσουν 
εθνικούς µύθους ή για να επιβάλλουν τη λογική 
του εφικτού και της ρεαλιστικής προσέγγισης 
της νέας πραγµατικότητας που διαµορφώνεται 
στα Βαλκάνια. Στο συγκεκριµένο ιδεολογικό 
ρεύµα κυριαρχούν τρεις βασικές τάσεις. Οι 
“κοσµοπολίτες” φιλελεύθεροι, οι ξεκάθαροι 
εθνικιστές και οι “νεοπατριώτες” αριστεροί ή 
αριστερίζοντες. Κοινή συνισταµένη όλων αυτών 
είναι η απουσία ταξικής οπτικής και ανάλυσης 
των ζητηµάτων όπως βέβαια και η ιδεολογική 
σύγχυση (συνειδητή κάποιες φορές). 

Οι οπαδοί του ακραίου φιλελευθερισµού είναι 
ταυτισµένοι πλήρως µε τα συµφέροντα της 
αστικής τάξης στα Βαλκάνια και η θέση τους 
θα είναι αταλάντευτη, ακόµα κι αν έρθουν σε 
σύγκρουση µε τον παραδοσιακό εθνικισµό και 
την “ιδέα” του έθνους -κράτους. Οι νέες ζώνες 
εµπορίου δεν έχουν ανάγκη πλέον από τα 
σύνορα των κρατών αλλά από σκληρά εκµεταλ-
λευόµενους εργαζόµενους. Την ίδια στιγµή που 
αποδοµούν την ένοια του έθνους, σχεδιάζουν 
και τη νέα Ευρώπη - φρούριο, του ευρωστρατού 
και του ΝΑΤΟ. 

Οι γραφικοί και ακίνδυνοι φασίστες έχουν αφή-
σει αρκετό χώρο στο γήπεδο για τους αστούς 
τυχοδιόκτες τύπου Ζουράρη και Κανέλλη, οι 
οποίοι ψαρεύουν κυριολεκτικά σε θολά νερά 
µπολιάζοντας µε το µικρόβιο της εθνικής οµοψυ-
χίας το ακροατήριό τους, σέρνοντάς το πίσω από 
το άρµα του Βουκεφάλα. Ερεθίζονται απότοµα 
όταν διαβάζουν τον Παπαχελά, αλλά κλείνουν το 
µάτι στον Άνθιµο και τα συλαλλητήριά του.

Η Πέµπτη φάλαγγα όµως του συστήµατος 
συγκροτείται από την αφρόκρεµα του “νεοεθνι-
κιστικού” και κατά βάση µικροαστικού µετώπου. 
Καραµπελιάς, Παπανικολάου, Τριάντης, µε αρ-
κετά ένσηµα στην αριστερά και όχι µόνο, έχουν 
αναλάβει το ρόλο της ιδεολογικής καθοδήγησης 
του λαού και ειδικά της εργατικής τάξης, γιατί 
πρέπει να διαχωριστούν και µε έναν τρόπο από 
το συναπάντηµα των αστών πατριωτών. Αν 
µελετήσει κανείς όµως προσεκτικά την αρθρο-
γραφία τους, θα παρατηρήσει, χωρίς ιδιαίτερη 
δυσκολία, ότι σιωπούν από τη µία και αποπρο-

σανατολίζουν από την άλλη όταν πρόκειται να 
θίξουν τα σύγχρονα πραγµατικά προβλήµατα 
του κόσµου της εργασίας. Τα εθνικά θέµατα 
είναι σε γραµµή προτεραιότητας σε αντίθεση 
µε τα καυτά κοινωνικά και πολιτικά ζητήµατα. Ο 
διάλογός τους γίνεται στο επίπεδο της υπερά-
σπισης των θέσεων της χώρας, του ρόλου της 
στα Βαλκάνια, της εξεύρεσης ικανοποιητικής 
λύσης στο ζήτηµα της ονοµασίας που θα µας 
φέρει σε θέση ισχύος απέναντι στην Τουρκία 
και της χάραξης της εξωτερικής πολιτικής. 
Έχουν αυτά καµία σχέση άραγε µε την εργατική 
τάξη; Η θέση τους θα µπορούσε να βρίσκεται 
δίπλα σε αυτή των Ελλήνων διπλωµατών ή της 
υπουργού εξωτερικών.

“...η στάση µας επέτρεψε στη δύση να µας 
αποµονώσει διεθνώς...”, “...αποτέλεσε ιδανική 
ευκαιρία για τους Τούρκους να διεισδύσουν στα 
Βαλκάνια...”, “υποστηρίζουµε τις κινητοποιήσεις 
ενάντια στη σωβινιστική υφαρπαγή του ονόµα-
τος (από τους Μακεδόνες-Σκοπιανούς)...”, “...η 
Ελλάδα απειλείται συνολικά µε συρρίκνωση...”. 
Παντού λοιπόν υπάρχουν απειλές και εθνικιστές 
εκτός από τη χώρα µας! µας λέει ο Καραµπελιάς. 
Παντού υπάρχει ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο 
που ονοµάζεται λαός, χώρίς ταξικούς διαχωρι-
σµούς στο εσωτερικό του, χωρίς εκµετάλλευση 

και καταπίεση!
Αλλού διαβάζουµε ότι η εργατική τάξη πρέπει 
να συγκροτηθεί σε έθνος (Θ.Παπανικολάου), 
όπου παπαγαλίζονται αποκοµένα τσιτάτα του 
Μαρξ, του Τρότσκι, του Έγκελς για να στηριχτεί 
θεωρητικά και ιδεολογικά η επανεµφάνιση της 
άθλιας και αποτυχηµένης θεωρίας του εθνισµού 
(το έθνος της εργατικής τάξης). Για να συνεχίσει 
πιο κάτω “...την πολιτική τάξη θέλουν να τη µε-
ταβάλλουν µε την εισβολή των ξένων εργατών, 
σε εργάτες χωρίς πατρίδα, ...σε και αλλοτριω-
µένα εξαρτήµατα του πολυεθνικού κεφαλαίου”. 
Υπάρχει άραγε µεγαλύτερη συνεισφορά στην 
προσπάθεια των αστών, να διασπάσουν την 
ενότητα της τάξης και να τη διαβάλουν µε το 
ρατσισµό, από τις συγκεκριµένες θέσεις;
Διαφορετικές όψεις λοιπόν του ίδιου νοµίσµατος 
που µε µικρές και ανούσιες διαφορές µεταξύ 
τους παίζουν επάξια το παιχνίδι της εξουσίας 
και του κεφαλαίου.
Έχουν κάθε δικαίωµα να το κάνουν, όχι όµως 
στην πλάτη και µε την ανοχή του εργατικού 
κινήµατος.
Το εργατικό κίνηµα πρέπει να διαχωριστεί και 
να σταθεί απέναντί τους γνωρίζοντας ότι:

“ Οι σλαβοµακεδόνες εργάτες, µικροαγρότες 
και καταπιεσµένοι ιστορικά συγκρούστηκαν 

µε τον ξένο και ντόπιο φασισµό και γι’αυτό το 
λόγο γνώρισαν διώξεις ως προδότες και µιά-
σµατα. Το ελληνικό κράτος τους αντιµετώπισε 
µε ειδικούς νόµους του 52 και 53, δηµεύοντας 
τις περιουσίες τους και διώχνοντάς τους από 
τον τόπο τους. 

“ Οι ίδιοι συγκρούστηκαν και µε τον Τίτο και την 
τυχοδιωκτική του πολιτική, όταν προσπάθησε 
να τους χρησιµοποιήσει. Έδιωξαν από το εσω-
τερικό του κινήµατός τους τους “Τιτικούς”. (βλ. 
συµπεράσµατα της σύσκεψης Σλαβοµακεδόνων 
στελεχών του ΚΚΕ, Σεπτέµβρης του 1951).

“ Οι εθνικισµοί γεννιούνται και καλλιεργούνται 
άσχετα µε τη στάση των “µεγάλων” δυνάµεων 
και πατούν σε υπαρκτά προβλήµατα. Οι Ε.Ε και  
ΗΠΑ τους εκµεταλλεύονται. Μην ξεχνάµε ότι ο 
σέρβικος εθνικισµός ήρθε σε σύγκρουση µε τις 
ΗΠΑ. Το µακεδονικό εθνικισµό τον έθρεψε και 
ο ελληνικός εθνικισµός. Μερικές δεκάδες ήταν 
οι γραφικοί Μακεδόνες που φαντασιώνονταν 
την ενιαία και µεγάλη Μακεδονία πριν τα εθνι-
κιστικά συλλαλητήρια. Τώρα αριθµούν κάποιες 
δεκάδες χιλιάδες!

“ Οι ΗΠΑ που επιθυµούν τη συγκρότηση του 
κράτους της Μακεδονίας δεν ήρθαν ποτέ ανοι-
χτά σε σύγκρουση µε το ντόπιο εθνικισµό. (είναι 
γνωστή η φράση της Κ.Ράις: δεν µπορούµε να ζη-
τήσουµε από την Ελλάδα να αυτοκτονήσει...)

“ Η κυβέρνηση και γενικότερα η αστική τάξη 
µπλοκάρουν το ζήτηµα της ονοµασίας µόνο 
και µόνο για να συντηρήσουν τον εθνικό µύθο 
και να διαιωνίσουν την κυριαρχία τους στους 
εργαζόµενους της Ελλάδας και τον Βαλκανίων. 
Εµείς θα ρίξουµε νερό στο µύλο τους;

“ Έχει χρέος να αναπτύξει δεσµούς φιλίας µε 
τους Μακεδόνες και να σταθεί αλληλέγγυο µε 
το αίτηµά τους για αυτοπροσδιορισµό. Αν δεν 
το πράξει θα πρέπει να απαιτήσει τουλάχιστον 
και από τους Έλληνες να µη χρησιµοποιούν το 
συγκεκριµένο ανιστόρητο προσδιορισµό. 

“ Η αναγνώριση των γειτόνων ως Μακεδόνες, 
αποτελεί το πιο ουσιαστικό όπλο στον αγώνα 
ενάντια στον ελληνικό εθνικισµό και αφαιρεί 
επιχειρήµατα από το θεωρητικό οπλοστάσιο 
των απέναντι εθνικιστών.

“ Οι φιλελεύθερες, µικροαστικές, πατριωτικές 
λογικές έχουν στόχο να παρασύρουν και να 
αποπροσανατολίσουν απ’ο τον καθηµερινό 
κοινωνικό, ταξικό πόλεµο. 

...Και ας σκεφτούµε τούτο: σήµερα ζουν και 
εργάζονται στην Ελλάδα περίπου 200.000 µε-
τανάστες οικοδόµοι. Αυτοί µαζί µε τους Έλληνες 
(άλλοι 170.000) δε συγκροτούν κανένα έθνος, 
αλλά µια τάξη µε κοινά προβλήµατα και ίδιες 
ανάγκες. Πάνω από όλα συγκροτούν το σύγχρο-
νο κόσµο της εργασίας. Δεν έχουν ανάγκη από 
την ιστορία των καθηγητάδων του καναπέ και 
των ΜΜΕ, γιατί γράφουν καθηµερινά τη δική 
τους ιστορία.
Αυτοί ας γίνουν η σηµαία.

 Tάσος  Χριστόπουλος  

Ο μεγαλέξανδρος ήταν εργάτης ;
(Ìáêåäïíéêü æÞôçìá êáé åñãáôéêü êßíçìá)
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Το τέλος των εργασιακών σχέσεων, 

όπως τουλάχιστον διαµορφώθηκαν 

µε αιµατηρούς αγώνες στο παρελθόν,   

σηµαίνει και τυπικά η επιβολή του 65ωρου 

που φέρνει η νέα οδηγία της Ε.Ε.

Στην πραγµατικότητα βέβαια, το οκτάωρο αποτελεί από τα 

µέσα της δεκαετίας του 1990 παρελθόν και η δουλειά από ήλιο 

σε ήλιο σηµατοδοτεί µια νέα εφιαλτική πραγµατικότητα για την 

πλειονότητα των εργαζοµένων.

Η κατάργηση του οκτάωρου υπήρξε βασικό συστατικό της 

θατσερικής βαρβαρότητας που υιοθετήθηκε σταδιακά από 

τις αρχές της νέας χιλιετίας από την πλουτοκρατία και την 

πολιτική εξουσία της Γηραιάς Ηπείρου κατά τα πρότυπα του 

βορειοαµερικανικού µοντέλου. Στην Ελλάδα µάλιστα, η περίφηµη 

ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας και η εµπέδωση της 

λογικής του «απασχολήσιµου» παρουσιάστηκε σαν η µαγική 

συνταγή που θα γιατρέψει όλα τα δεινά. Η απάλειψη των εργατικών 

δικαιωµάτων και η εδραίωση της εργοδοτικής ασυδοσίας στο 

όνοµα της ανάπτυξης και της αντιµετώπισης της ανεργίας ήταν 

και παραµένει δεδοµένος στόχος για το κατεστηµένο της εξουσίας 

ανεξαρτήτου χρώµατος. 

Το 1995 µε τις ευλογίες της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας 

εµφανίστηκε το µεγαλόπνοο σχέδιο της σύναψης των τοπικών 

συµφώνων απασχόλησης, δηλαδή της κατάργησης των συλλογικών 

συµβάσεων και της αποδιάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων 

στις περιοχές που προηγούµενα το ίδιο κατεστηµένο έπνιξε 

στην ανεργία και την ανέχεια. Λίγο αργότερα, το θέµα επανήλθε 

και µάλιστα επιτακτικά από την εκσυγχρονιστική συµµορία που 

ανενόχλητη άρχισε να ξεθεµελιώνει στοιχειώδεις εργασιακές 

κατακτήσεις, ενώ η εναλλαγή στην πολιτική εξουσία δεν επηρέασε 

στο ελάχιστο την πορεία των πραγµάτων. 

Το καλοκαίρι του 2005 ο -κοινωνιστής κατά δήλωσή του- υπουργός 

Απασχόλησης Παναγιωτόπουλος, πέρασε νόµο µε τον οποίο 

καταργήθηκε το οκτάωρο και καθιερώθηκε το ελαστικό ωράριο 

εργασίας. Ο συγκεκριµένος νόµος προβλέπει µεταξύ άλλων την 

σύναψη διµερών συµφωνιών σε επίπεδο επιχείρησης βάσει των 

οποίων ο εργάσιµος χρόνος διαµορφώνεται έτσι που να εξυπηρετεί 

τα σχέδια της εργοδοσίας. Με λίγα λόγια, αν ο εργοδότης το κρίνει 

απαραίτητο µπορεί να επεκτείνει το ωράριο εργασίας έως και στις 

65 ώρες την εβδοµάδα χωρίς να καταβάλλει υπερωριακή αµοιβή, 

για διάστηµα έξι µηνών και να επιστρέφει τον επιπλέον εργάσιµο 

χρόνο µε µείωση του ωραρίου όταν οι ανάγκες της επιχείρησής 

του θα είναι µειωµένες. Ο ίδιος νόµος προβλέπει ότι µε τις αλλαγές 

πρέπει να συµφωνούν οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων, ενώ σε 

άλλη περίπτωση τον τελευταίο λόγο τον έχει ειδική επιτροπή 

σαφώς ελεγχόµενη (πρώτο βιολί της επιτροπής είναι εκπρόσωπος 

της δικαστικής εξουσίας).

Το καινούργιο στοιχείο που φέρνει η κοινοτική οδηγία είναι 

ότι πλέον καταργούνται τα προσχήµατα και καθιερώνονται οι 

ατοµικές συµφωνίες. Έτσι, ο εργοδότης µπορεί ανενόχλητος 

να εκβιάζει τον εργαζόµενο µε απόλυση αν δεν δεχθεί να γίνει 

οικειοθελώς σκλάβος.

Συλλογική εκµετάλλευση αντί σύµβασης

Οι βίαιες αλλαγές στο ωράριο εργασίας σε συνδυασµό µε τις 

σύγχρονες µορφές δουλείας που κατ’ ευφηµισµό αποκαλούνται 

ελαστικές µορφές απασχόλησης, ουσιαστικά καταργούν τις ήδη 

αµφισβητούµενες συλλογικές συµβάσεις εργασίας.

Το πρόσφατο δείγµα γραφής της άρνησης της διοίκησης της 

Εθνικής να υπογράψει συλλογική σύµβαση, επιβεβαιώνει ότι 

η εργοδοτική πλευρά είναι αποφασισµένη να επιβάλλει χωρίς 

µισόλογα καθεστώς άγριας εκµετάλλευσης. Στον τραπεζικό χώρο 

εξάλλου, η αµφισβήτηση των συµβάσεων έχει αρχίσει εδώ και 

χρόνια από τη Eurobank και την Πίστεως, µε την καθοριστική 

συµβολή των εργοδοτικών σωµατείων στις δύο τράπεζες. 

Η απόφαση του ΣτΕ παράλληλα, µε την οποία ικανοποιείται το 

παλιό αίτηµα των εργοδοτών για κατάργηση του ελάχιστου ορίου 

ενσήµων για την κατασκευή µιας οικοδοµής, εδραιώνει µε κάθε 

επισηµότητα τη µαύρη εργασία που στον συγκεκριµένο κλάδο 

και όχι µόνο, έχει πάρει τροµακτικές διαστάσεις. Το δικαστικό 

κατεστηµένο δικαιώνει το ρόλο του στο σύστηµα, αφαιρώντας στην 

ουσία το δικαίωµα των οικοδόµων στην ασφάλιση και δίνοντας 

το πράσινο φως για την κατάργηση της κλαδικής σύµβασης προς 

εξυπηρέτηση των συµφερόντων της εργοδοσίας.

Σε αµφισβήτηση άλλωστε, είναι τα τελευταία χρόνια  και η γενική 

συλλογική σύµβαση µε τους εκπροσώπους του ΣΕΒ να δηλώνουν 

ευθαρσώς την επιδίωξή τους να  καταργήσουν ακόµη και το 

κατώτατο µεροκάµατο επικαλούµενοι τις ιδιαιτερότητες της κάθε 

επιχείρησης, κάτι που κατά κανόνα κάνουν γαργάρα οι πολλαπλά 

εξαρτώµενοι συνδικαλιστές οι οποίοι σπεύδουν να υπογράψουν 

συµβάσεις –κοροϊδία.

Ο κυνισµός των βιοµηχάνων πάντως έχει βάση, αφού στην 

πραγµατικότητα οι νέοι κυρίως εργαζόµενοι και οι µακροχρόνια 

άνεργοι, απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα µε εργασιακό 

καθεστώς και αµοιβές που απέχουν πολύ από τα ελάχιστα 

προβλεπόµενα των συµβάσεων.

Στο εµπόριο, οι τριωρίτες και οι τετραωρίτες που αποτελούν 

την πλειονότητα των εργαζοµένων δεν καλύπτονται από καµία 

σύµβαση, ενώ εκτός συµβάσεων βρίσκονται οι ενοικιαζόµενοι 

εργαζόµενοι, όσοι δουλεύουν µε δελτίο παροχής και οι περιοδικά 

απασχολούµενοι σε δεκάδες κλάδους. Εκτός σύµβασης είναι και οι 

τάχα εκπαιδευόµενοι που εργάζονται για 300 ευρώ το µήνα µέσω 

των περίφηµων STAGE τα οποία είναι το προπέτασµα καπνού για 

την εικονική µείωση της ανεργίας.

Η συνενοχή της απαθούς και βολεµένης συνδικαλιστικής 

γραφειοκρατίας, το απόλυτα ελεγχόµενο κοµµατικό κατεστηµένο, 

το φάσµα της ανεργίας και της φτώχειας που απειλεί όλο και 

µεγαλύτερα κοµµάτια της κοινωνίας συνθέτουν ευνοϊκό σκηνικό 

για την πλουτοκρατία και τον εξουσιαστικό µηχανισµό. Ας τους 

χαλάσουµε τα σχέδια…

                                                                                Μαρία Γερογιάννη

ΛΙΜΑΝΙΑ: 
Πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας!
Ο Βουλγαράκης πανηγυρίζει  και απειλεί

Σε µια καθώς πρέπει πανηγυρική συνεδρίαση οµόφωνα 
η διορισµένη διοίκηση του ΟΛΠ ιδιωτικοποίησε τον 
κερδοφόρο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά 

(ΣΕΜΠΟ), παραχωρώντας  τη διαχείρισή του για 35 χρόνια  
στην  κινεζική λιµενική επιχείρηση Cosco. Μια οδυνηρή 
εξέλιξη που είχε προσωρινά αποτραπεί το 2006 από τα 
οδοφράγµατα και τις  κινηµατικές συγκρούσεις  σε όλο 
το λιµάνι, οι οποίες συκοφαντήθηκαν από την αριστερά 
– που συνεχίζει τις νοµιµόφρονες διαµαρτυρίες της- και 
τους κρατικοσυνδικαλιστές. Οι 1500 εργαζόµενοι του 
ΣΕΜΠΟ βρίσκονται σε καθεστώς παρατεταµένης οµηρίας 
και απειλούνται ευθέως από τον  υπουργό Ναυτιλίας µε 
δυσµενείς συνέπειες (βλ απολύσεις) αν εξακολουθήσουν να 
διαµαρτύρονται για το ξεπούληµα του ΟΛΠ, απέχοντας από 
κάθε υπερωριακή απασχόληση και εργασία τις αργίες και τα 
Σαββατοκύριακα, ενώ η Οµοσπονδία τους (ΟΜΥΛΕ), αντί να 
τους καλέσει σε άµεση δράση και να κηρύξει απεργία διαρκείας, 
κηρύσσει ανένδοτο νοµικό αγώνα στα αστικά δικαστήρια !!

Με την τυπική ολοκλήρωση του ξεπουλήµατος του ΟΛΠ 
στις 26 Ιουνίου, άνοιξε ο δρόµος και για τη  διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης του ΣΕΜΠΟ του Οργανισµού Λιµένος 
Θεσσαλονίκης. Εξίσου κερδοφόρο λιµάνι. Σηµειώνουµε ότι 
το 2007 ο ΟΛΠ παρουσίασε ετήσια αύξηση της κερδοφορίας 
του κατά  75% (21 εκατ. ευρώ), ενώ ο ΟΛΘ 173% (11 εκατ. ευρώ). 
Ωστόσο ιδιωτικοποιούνται, ακολουθώντας το παράδειγµα 
άλλων κοινωφελών κερδοφόρων οργανισµών (βλ ΟΤΕ), 
γιατί εντάσσονται σε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο της 
πολιτικής εξουσίας, που έχοντας ως βάση το ιδεολόγηµα 
της ανταγωνιστικότητας της «εθνικής οικονοµίας», ενισχύει 
προκλητικά το κεφάλαιο. Όµως ένα  πέπλο µυστηρίου καλύπτει 
το πραγµατικό τίµηµα του ξεπουλήµατος. Η κυβέρνηση και 
ο Βουλγαράκης πανηγυρίζουν και ισχυρίζονται ότι το τίµηµα 
είναι 4,3 δις ευρώ σε 35ετή χρονικό ορίζοντα, ενώ η ίδια η  
Cosco το διαψεύδει και διευκρινίζει ότι το τίµηµα σε σηµερινές 
τιµές είναι µόλις 498 εκατ. ευρώ. Σε νεώτερη ανακοίνωσή 
του ο ΟΛΠ διαψεύδει την Cosco και αναφέρει ότι η καθαρή 
αξία του τιµήµατος είναι 665 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια όµως 
αυτοδιαψεύδεται αφού η τελική συµφωνία προσδιορίζει το 
τίµηµα σε 830 εκατοµ. ευρώ. Η τελική συµφωνία προβλέπει 
επίσης την κατασκευή δεύτερης και τρίτης προβλήτας από 
την Cosco, πράγµα που θα αυξήσει την περιβαλλοντική 
καταστροφή της περιοχής. Ήδη εκδηλώνονται σοβαρές 
αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία και  πρωτοβουλίες 
επιτροπών κατοίκων. 

Η κυριαρχία της Cosco στο ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ και πιθανότατα 
και του ΟΛΘ, εκτός του ότι θα αλλάξει το υπάρχων εργασιακό 
και περιβαλλοντικό τοπίο θα επιφέρει αυξήσεις στο κόστος 
µεταφοράς των εµπορευµατοκιβωτίων και µε δεδοµένη τη 
συνεχιζόµενη  αύξηση της τιµής του πετρελαίου θα αυξηθούν 
ακόµα περισσότερο οι τιµές των προϊόντων. 

Θοδωρής θεοδωρόπουλος 

Ε ρ γ α σ ι α κ ό  τ ο π ί ο

Δουλειά  όπως  δουλεία
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 ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΗΝ ΝΤΙΡΕΚΤΙΒΑ

 ΤΟΥ ΑΙΣΧΟΥΣ
 

Τη Δευτέρα 16 Ιούνη, θα υποβληθεί προς ψήφιση στο 
ευρωκοινοβούλιο η οδηγία «περί επιστροφής προ-

σώπων» που έχει ήδη µείνει στην ιστορία σαν «Ντιρε-
κτίβα του αίσχους». Σύµφωνα  µε αυτή, οι κυβερνήσεις 
των κρατών µελών της ΕΕ καλούνται να επιβάλουν:

• Ελάχιστο όριο κράτησης 18 μηνών για τους μετα-
νάστες που παραβιάζουν τα σύνορα της Ευρώπης

• Τη φυλάκιση και απέλαση μεταναστών χωρίς χαρ-
τιά ακόμα και αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες: έγκυες, ηλικιωμένους, θύματα βασανι-
στηρίων

• Την απέλαση σε τρίτη χώρα, ακόμα και ασυνόδευ-
των ανηλίκων (ένα παιδί από το Αφγανιστάν θα 
μπορεί να απελαύνεται στην Τουρκία ασυνόδευ-
το.)

• 5ετή απαγόρευση επανεισόδου στην ΕΕ των ατό-
μων που έχουν απελαθεί

Η Ευρώπη φρούριο, η Ευρώπη των στρατοπέδων συ-
γκέντρωσης είναι πια γεγονός. Οι µετανάστες προορί-
ζονται σαν πειραµατόζωα για τις νέες κοινωνικές και 
οικονοµικές συνθήκες, οι οποίες θα στραφούν τελικά 
στο σύνολο του πληθυσµού. Η ασφάλεια της ΕΕ χτίζεται 
στις νάρκες του Έβρου, στις τυχαίες εκπυρσοκροτήσεις, 
στην ίδρυση της Frontex, στον πάτο του Αιγαίου, στον 
αποκλεισµό και κόψιµο του νερού στον καταυλισµό των 
Αφγανών στην Πάτρα, στους καθηµερινούς ξυλοδαρ-
µούς, στον εξευτελισµό, στα ταπεινωτικά βλέµµατα. Η 
ξενοφοβία πια επισηµοποιείται και περνά στον επίσηµο 
πολιτικό λόγο. Γίνεται νόµοι και ντιρεκτίβες. 
Η Ελλάδα στήριξε ολόψυχα την ντιβεκτίβα του αίσχους, 
µεσολάβησε για να ελαχιστοποιηθεί η νοµική βοήθεια 
στους πρόσφυγες, πίεσε στο να επεκταθούν οι συµφω-
νίες µε τρίτες χώρες που θα υποδέχονται πρόσφυγες 
όταν θα απελαύνονται από την ΕΕ και έλαβε απλόχερα 
χρηµατοδότηση για την κατασκευή κέντρων κράτη-
σης.
Ο µετανάστης δεν αντιµετωπίζεται πια µόνο σαν «πα-
ράνοµος» ή «λαθραίος» αλλά σαν εγκληµατίας. Οι µε-
τανάστες χωρίς χαρτιά προορίζονται πια ξεκάθαρα ως 
οι σύγχρονοι δούλοι της «πολιτισµένης» Δύσης, χωρίς 
δικαιώµατα, χωρίς φωνή, χωρίς ανάγκες και συναισθή-
µατα.
Η ρατσιστική και εγκληµατική αυτή πολιτική έχει συ-
σπειρώσει ήδη απέναντί της, ένα ευρύ κίνηµα αντίστα-
σης. Περισσότερες από χίλιες οργανώσεις δικαιωµάτων, 
τοπικές - αντιρατσιστικές - πολιτικές κινήσεις και χιλιά-
δες πολίτες σε ολόκληρο τον κόσµο συµµετέχουν στην 
καταψήφιση της ντιρεκτίβας του αίσχους.
Δεδοµένης της καταπίεσης και του κοινωνικού αποκλει-
σµού που υφίστανται οι µετανάστες, η οργάνωση της 
από κοινού αντίστασης γίνεται για µας µονόδροµος.

• Όχι στην ντιρεκτίβα του αίσχους
• Ενάντια στην Ευρώπη φρούριο
• Αλληλεγγύη στους µετανάστες 

ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ

Α.Η.Σ.  Αγ.  Δημητρίου
Ένα διαρκές έγκλημα για το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία

Ο δήµος Ελλησπόντου Κοζάνης αποτελείται από 12 χωριά, µε κύριο 
χαρακτηριστικό τους ότι βρίσκονται σε ακτίνα µερικών χιλιοµέτρων 

από τα ατµοηλεκτρικά εργοστάσια και τα λιγνιτωρυχεία. Οι τοπικές κοι-
νωνίες αυτών των χωριών είναι εκείνες, που θυσιάζονται στο βωµό του 
«εθνικού» συµφέροντος, που λέγεται κάλυψη ενεργειακών αναγκών. Οι 
κάτοικοι αυτοί βιώνουν µε έναν πολύ διαφορετικό τρόπο την «τιµή» του 
ρεύµατος, γιατί το πληρώνουν κυριολεκτικά µε τη ζωή τους. Οι λιγνιτικοί 
σταθµοί της Κοζάνης, από τους πιο ρυπογόνους της Ευρώπης, σκορπούν 
σε µεγάλη απόσταση την τέφρα που προκαλείται από την καύση του λιγνί-
τη, τα διάφορα µικροσωµατίδια, αλλά και τη σκόνη από το λιγνιτωρυχείο 
και την επανατοποθετηµένη τέφρα..

Τα αποτελέσµατα αυτής της δραστηριότητας είναι άµεσα ορατά στο τρα-
γικά υποβαθµισµένο περιβάλλον, αλλά κυρίως είναι ορατά στις ζωές τον κατοίκων. Παιδικό άσθµα, καρκίνοι και λευχαιµίες, 
στα υψηλότερα µάλιστα ποσοστά της χώρας, µαζί µε ένα σωρό άλλες ασθένειες του αναπνευστικού, είναι η πραγµατικότητα 
που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι των περιοχών.

Ως αντίδραση στη συνεχιζόµενη αυτή κατάσταση, οι κάτοικοι διαµαρτύρονται εδώ και χρόνια, ζητώντας αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος και µετεγκατάσταση των χωριών τους, καθώς και να δοθεί λύση στο ζήτηµα της ανεργίας που µαστίζει την 
περιοχή. Από τη στιγµή µάλιστα, που λόγω της υποβάθµισης του περιβάλλοντος δε µπορούν να ασχοληθούν µε τη γεωργία 
και την κτηνοτροφία, βρίσκονται εγκλωβισµένοι σε έναν τόπο που είναι καταδικασµένος, χωρίς να έχουν κάποια έξοδο δια-
φυγής.

Σε συνέχιση των περσινών κινητοποιήσεων τους, οι κάτοικοι των χωριών Ρυακίου και Αγ. Δηµητρίου, κατέλαβαν τους ταινιό-
δροµους µεταφοράς του λιγνίτη, που τροφοδοτούν µε καύσιµο τη µονάδα, εµποδίζοντας τη λειτουργία της. Μετά από 24 
µέρες κατάληψης, στις 6π.µ. της 10ης Μαΐου τα ΜΑΤ επεµβαίνουν και συλλαµβάνουν τους κατοίκους, που βρίσκονταν εκείνη 
την ώρα στην κατάληψη και τους οδηγούν την επόµενη µέρα στο αυτόφωρο. Την επόµενη µέρα τα ΜΑΤ επιτίθενται πάλι 
στους συγκεντρωµένους κατοίκους που µαζεύτηκαν για συµπαράσταση στους συγχωριανούς τους, έξω από το δικαστήριο, 
συλλαµβάνοντας τρεις ακόµα κάτοικους. Για τους εννιά συλληφθέντες ορίστηκε δίκη για τις 23 Σεπτέµβρη. Για τις επόµενες 
εβδοµάδες το χωριό βρισκόταν υπό αστυνοµική κατοχή µε συνεχείς εξακριβώσεις και προσπάθειες να τροµοκρατήσουν του 
κατοίκους.

Παρόλα αυτά, οι κάτοικοι δεν το βάζουν κάτω και ετοιµάζονται για νέο γύρο κινητοποιήσεων, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι 
µόνη διέξοδος είναι ο αγώνας ενάντια στο εργοστάσιο.

Ανδρέας Θεοδωρίδης

Κίνημα  Ελεύθερου Λογισμικού:

 Γνώση ελεύθερη για όλους
Στη θεωρητική προσέγγιση του Eben Moglen, καθηγητή Νόµου και Ιστορίας της Νοµικής Σχολής του Columbia  και στην 
προπαγάνδα µε τη δράση του  Richard Stallman, hacker στα τεράστια IBM µηχανήµατα του ΜΙΤ, οφείλεται κυρίως η ρα-
γδαία εξάπλωση του Κινήµατος Ελεύθερου Λογισµικού που σήµερα αγκαλιάζει εκατοµµύρια χρήστες. Σύµφωνα µε τις 
απόψεις τους-βαθιά επηρεασµένες από το Αναρχικό κίνηµα της Αµερικής- η πνευµατική ιδιοκτησία πρέπει να ακολου-
θεί τους όρους της ηθικής των hackers: η πρόσβαση στη γνώση πρέπει να είναι ελεύθερη για όλους, αποκεντρωµένη, 
αντιγραφειοκρατική και αντιϊεραρχική. Αντιτάχθηκαν σθεναρά στην πώληση πνευµατικής ατοµικής ιδιοκτησίας µε 
τη µορφή ιδιόκτητου λογισµικού (Word της Microsoft κλπ) δηµιουργώντας το ελεύθερο λογισµικό-κοινή ιδιοκτησία.

Ο χρήστης του ελεύθερου λογισµικού  έχει την ελευθερία να το τροποποιήσει και να δηµοσιεύσει το πρόγραµ-
µά του µε τους όρους της GNU General Public License (Γενική Δηµόσια Άδεια) ή Δηµόσια Χρήση, πολιτική έκφρα-
ση του Κινήµατος Ελεύθερου Λογισµικού. Η GPL ενθαρρύνει τους χρήστες να τροποποιήσουν, να αντιγράψουν και 
να διανείµουν ελεύθερα λογισµικό. Μ’ αυτή την έννοια η GPL είναι µια µορφή αντιάδειας copyleft και όχι copyright.

Το Κίνηµα Ελεύθερου Λογισµικού, µε το GNU, αποτελεί την αντιεξουσιαστική πολιτική κριτική και πρακτική στο 
copyright της πνευµατικής ιδιοκτησίας των πολυεθνικών λογισµικού και ριζοσπαστικοποιεί το «no logo» της Ναό-
µι Κλάιν. Υιοθετώντας το πολιτικό επιχείρηµα του Προυντόν, ότι η ιδιοκτησία είναι κλοπή, εναντιώνεται σε όλα τα 
κρατικά και εταιρικά ιερατεία της λογισµικής διανόησης που ελέγχουν τη γνώση, θυµίζοντας περισσότερο την κρι-
τική των Ρώσων αναρχικών  Β. Κ. Μαχάισκι (Βόλσκι) και του  Ε. Λοζίνσκι, όπου η διανόηση τοποθετούνταν στην κατη-
γορία των εκµεταλλευτών, γιατί ως κάτοχος του µονοπωλίου των γνώσεων τις αποστερούσε συνειδητά από το λαό.

                                                                                             Τάκης Σκούρκος
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 Socialistic 
Barbarism 
και άλλα.. .

Πολυπληθές και χαρούµενο φέτος το gay 

pride(7/6) και η παρέλαση – πορεία ένανε 

το γύρο του κέντρου της Αθήνας. Τυχεροί 

αυτοί που ήταν στα µπροστινά τµήµατα. 

Άτυχοι αυτοί που ήταν στα πίσω.

Στο τέλος της πορείας ακολουθούσαν οι 
«δυνάµεις» του ΣΕΚ µε µια δολοφινική εκκω-
φαντική σοσιαλιστική ντουντούκα στα όρια 
της παράκρουσης. Παρά τις παρενέσεις των 
διοργανωτών συνέχισαν απτόητοι και πιο 
δυναµικά τη µάχη της ντουντούκας µε τον 
καπιταλισµό. Είναι ασύληπτη η εµµονή τους 
να κολούν αυτή τη λέξη σε κάθε τους σύν-
θηµα. Όπως ασύληπτο είναι το θράσος να 
συµµετέχεις σε µια τέτοια εκδήλωση, όπως 
το gay pride , µε µπλουζάκι του Τσε Γκεβάρα 
του σφαγέα των gay της Κούβας στο όνοµα 
της πάταξης της διαφθοράς, στο όνοµα της 
εξόδου της παρέκλισης απο τη νοµικότητα. 
Στο όνοµα της ανελευθερίας, το βωµό δη-
λαδή της σοσιαλιστικής επανάστασης. Οι 
αγώνες για την ελευθερία έχουν αίµα που 
τα αποµινάρια αυτής της επανάστασης δεν 
µπορούν να το µυρήσουν είναι τόσο µα-
κρυά τους όσο το Στόουν Γουόλ.

Στο ίδιο µήκος κύµµατος και η αποτυχηµένη 
βεβαίως αντι-γιουροβίζιον του Συν, εκτός 
πραγµατικότητας και µε ψυχο-στοιχεία 
σοσιαλιστικού ρεαλισµού. Το ΣΕΚ στο gay 
pride και η αντι – γιουροβίζιον του Συν ήταν 
κατα τη γνώµη µου οι πολιτιστικοί βαρβαρι-
σµοί των δυο τελευταίων µηνών.

Η εµφάνιση των φασιστοειδών στην οµό-
νοια κατά την πορεία του gay pride ήταν 
ένας κοινωνικός βαρβαρισµός µε την γνω-
στή ανοχή της αστυνοµίας σε τέτοιες περι-
πτώσεις αφού κανείς δεν ακούσαµε να συ-
νελήφθη απο αυτούς που ακροβολισµένοι 
σε δυο κτήρια της οµόνοιας πέταξαν στην 
πορεία µπουκάλια και συσκευές µε σκόνη 
και καπνό, γιαούργια, αυγά και πέτρες.

Νικολάκης Δρεπανιάρης

Φέρτε τον Πανούση! 
Ο Γιωργάκης ο Νταλάρας χρόνια τώρα ασχολούνταν µε 
την Κύπρο. Όχι ότι ενδιέφεραν και πολύ οι κατηγορίες για 
πατριδοκαπηλεία από τις µπίζνες των καλλιτεχνών που 
πουλάνε εθνικό αίσθηµα, ‘χαµένες πατρίδες’ και άλλα τέ-
τοια χάπια. Αυτά αφορούν εκείνους που τρώνε ακόµη το 
παραµύθι του έθνους ή 
 Τώρα µε την καριέρα του τελειωµένη ο Γιώργος αποφάσι-
σε να ασχοληθεί µε τα παιδιά πρόσφυγες. Έγινε πρεσβευ-
τής καλής θελήσεως της ύπατης αρµοστείας του ΟΗΕ. 
Πήγε λοιπόν στο Βόλο, επισκέφτηκε ένα κέντρο υποδοχής 
στη Μακρινίτσα που φιλοξενεί παιδιά πρόσφυγες από το 
Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές και Κούρδους από το Ιράκ, 
είπε δύο τρεις ανοησίες περί ανάγκης ενδιαφέροντος της 
πολιτείας για την παροχή ασύλου και µας προετοίµασε 
για τα επόµενα: εκδηλώσεις, συναυλίες. Αν αποφασίσει να 
πάει κατά Πάτρα µεριά, φέρτε του τον Πανούση… 

Γ. ΠΑΠ. 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
(ΑΦΙΣΑ)
ΣΩΠΑ! Προφανώς δεν πρόκειται για πληροφορία αλλά για 
διαπίστωση και µάλιστα κοινή. Ο στόχος της αφίσας, τώρα, 
ποιος είναι; Να πληροφορήσει αυτούς που δεν το γνωρί-
ζουν ή να εκδηλώσει την άποψή του τη διεθνιστική; Αν το 
κάνει για το δεύτερο δεν πείθει εµάς για τα διεθνιστικά του 
αισθήµατα. Αν το κάνει για το πρώτο, κολακεύει πράγµατι 
τον εθνικό τσαµπουκά και προσθέτει κάνα δυο αιτήµατα 
λύπησης γι’ αυτούς που δεν έχουν τύχη. Α! Βάζει και µια 
υπογραφή «αναρχικοί κλπ», για να νοµιµοποιήσει τον διε-
θνισµό του (ΦΙΛΕ, πέρασαν οι εποχές µε τα κόλπα). Καταρ-
χάς, δεν είναι υποχρεωτικό να βγάζουµε αφίσες. Επίσης, 
δεν χρειάζεται να υποτιµάµε τη νοηµοσύνη, περισσότερο 
από ότι αντιστοιχεί στον καθένα. Κυρίως, όµως, πρέπει να 
γνωρίζουµε ότι οι άλλοι, που µας ακούνε, καταλαβαίνουν 
περισσότερα. Η  αφίσα είναι χωρίς θέση. Αυτός ήταν ο στό-
χος. Εκφράζει τη φτωχή εποχή µας. Φίλε, ο διεθνισµός θέ-
λει τσαµπουκά, και συ δεν τον έχεις. Ας περιοριστούµε στα 
γνωστά… Μπάτσοι ... ... .

Ν. ΣΚ.

Τεκτόνων τεκταινόμενα
«Ας τελειώνουμε με το Μάη» Ν. Σαρκοζί
 Πρέπει να τελειώνουµε πια µε το Μάη του 68. Όλο προβλήµατα µας δηµιουρ-
γεί. Είµαι έτοιµος ακόµα και µε τον πράσινο Ντάνι να συµφωνήσω: ο Μάης νί-
κησε. ΟΚ. Τέλος. Όχι άλλα επινίκια. Τέρµα µε την αυτιστική προγονοπληξία των 
εγγονιών των λουλουδιών. Δε βρίσκουµε πια νόηµα, µωρό µου, στα χίπικα φο-
ρέµατα, στην αξυρισιά ντε και καλά, στη φαντασµένη εξουσία που την ψώνισε 
και ψωνίζεται  στα δελτία των οκτώ. Έτσι και αλλιώς, αποδείχθηκε περίτρανα 
ότι κάτω από το δρόµο υπάρχουν απλά κακοτεχνίες εργολάβων, η σεξουαλική 
απελευθέρωση µας βγήκε σεξουαλικός καταναλωτισµός µε θεωρικά περιοδικά 
να φάνε και οι cosmopolitan κότες. Πρέπει να τελειώνουµε µε το Μάη. Άλλω-
στε µας άφησε ανεξίτηλα κουσούρια. Είµαστε όλοι γερµανο-εβραίοι αναρχι-
κοί και δεν ξέρω τι είναι χειρότερο από τα τρία. Τιµή-τιµή στο Νικόλα Σαρκοζί. 

«Κάνε ότι νομίζεις» Κ. Σημίτης
Είναι ίδιον των φοβικών ηλιθίων η υιοθέτηση της θεωρίας του εσωτερικού 
εχθρού. Ο Γιωργάκης διέγραψε το Σηµίτη. Ακούσατε γιατί; Λένε ότι έπρεπε κά-
ποιος να φύγει. Έτσι του είπαν οι επικοινωνιολόγοι. Πρέπει να δείξεις πυγµή. 
Ο Γιωργάκης διέγραψε το Σηµίτη. Ε, και; Και τι έγινε δηλαδή τώρα; Η δοµηµέ-
νη ασηµαντότητα έκανε πέρα τον τελευταίο πραγµατικό αστό πολιτικό, ο γό-
νος της δυναστείας διέγραψε τον πρωθυπουργό, που κανένας δε συµπάθησε 
αλλά όλοι αναγκάστηκαν να πάρουν υπ’ όψη τους. Εµείς, που στους δρόµους 
του κινήµατος αντιταχθήκαµε µε πάθος στις νεοφιλελεύθερες αναδιαρθρώ-
σεις, στους εθνικούς στόχους της ΟΝΕ και των Ολυµπιακών Αγώνων, εµείς 
που δεν υπογράψαµε τα νέα πιστοποιητικά νοµιµοφροσύνης την περίοδο της 
αντιτροµοκρατικής υστερίας, εµείς που βρεθήκαµε στην άλλη πλευρά του 
όπλου και των καµερών του, γνωρίζουµε καλά τη διαφορά της πραγµατικής 
αστικής πολιτικής από τα επικοινωνιακά φρούτα. Αυτή η πολιτική σε αναγκά-
ζει να πάρεις θέση. Θέτει διλήµµατα που πρέπει να απαντήσεις. Ξεχωρίζουν 
οι επαναστάτες από τα φρούτα.  Δεν το κρύβω, µωρό µου, είµαι µε το Σηµίτη.

«Ο λαός αρχίζει να αντιδρά
 σ’ αυτή τη διαιώνιση της σεισμολαγνείας» 
Θ. Π. Τάσιος

Τον τελευταίο καιρό έχω πάθει την πλάκα µου µε τους ανεκδιήγητους τηλε-σει-
σµολόγους. Ξέρετε, αυτά τα φρούτα που εµφανίζονται κάθε τόσο στα δελτία 
και σε εκποµπές απαράµιλλου επιστηµονικού κύρους και λένε το αυτονόητο ως 
πρόβλεψη. Τα επόµενα χρόνια θα γίνει σεισµός µέγας στο Ιόνιο. Έλα. Δεν το ξέ-
ραµε. Πες µας και τίποτα καινούργιο. Η πιο αστεία βέβαια είναι η επιστηµονική 
τεκµηρίωση. Παρουσιάζουν ένα χάρτη, που καλύπτει τη µισή Ελλάδα στον απο-
σβολωµένο δηµοσιογράφο και αυτός µε τη σειρά του ωρύεται που το κράτος 
δεν κάνει τίποτα. Όχι, µωρό µου, εδώ είµαι µε το κράτος. Και τι να κάνει δηλαδή. 
Το µόνο που µπορεί να κάνει το έρηµο κράτος απέναντι σε αυτή τη µαφία, είναι 
να δώσει κανένα φράγκο µπας και το βουλώσουνε για λίγο και ηρεµήσουµε. Βέ-
βαια, τα άτοµα δεν κωλώνουν πουθενά. Ανεβάζουν τις δήθεν προβλέψεις τους 
σε διάφορα προσωπικά τους blogs (νέο φρούτο αυτό) ή ιστοσελίδες πανεπιστη-
µίων (τσάµπα είναι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος) και ωρύονται που κανένας δεν 
τις παίρνει υπ’ όψιν του. Βέβαια, για να πούµε και του στραβού το δίκαιο (γιατί και 
ο στραβός έχει δίκαιο, ακόµα και αν δε βλέπει) κανένα επιστηµονικό περιοδικό 
σεισµολογίας µε κριτές δεν δηµοσιεύει προβλέψεις. Ξέρετε, διεθνώς η αστρολο-
γία δε θεωρείται επιστήµη (όχι, µωρό µου, η Λίτσα Πατέρα δεν είναι µέλος της 
ακαδηµίας Αθηνών). Οπότε τι να κάνουν και οι επιστήµονες; Να µην εκφραστούν;

Εµένα τώρα τι µου µένει; Να καταγγείλω τις απαράδεκτες και αντεπιστηµονικές 
µεθοδεύσεις τους και να βγάλω στη φόρα τα υπέρογκα ποσά που τρώνε όπως 
ο απηυδισµένος Θ. Τάσιος ή να κάνω και εγώ µια πρόβλεψη, να την ανεβάσω 
στα indymedia, και µετά να βγω στα δελτία και να βρίζω τους µπάτσους, που 
ενώ τα παρακολουθούν καθηµερινά δεν είπαν τίποτα στον κόσµο; (το ότι είµαι 
αναρχικός σεισµολόγος δεν σηµαίνει ότι δεν έχω αντιµπατσικές εµµονές) Δεν 
ξέρω. Τα λεφτά είναι πολλά. Θα πάρω τη βοήθεια του κοινού… Δεν άκουσα;… 
τι να κάνω; … Α! ΟΚ. Στο επόµενο φίλο της «Β» θα έχετε την πρόβλεψη µου απο-
κλειστικά. Άντε µπας και ανεβούνε οι πωλήσεις. Για την αντιεξουσία ρε γαµώτο!!!   

αµανές

Η μάχη θα συνεχιστεί μέχρι εσχάτων
 
Η άποψη του υποψήφιου των ρεπουµπλικανών για την προ-
εδρία Μακέιν περί της ανάγκης δηµιουργίας ενός παγκόσµι-
ου οργανισµού εδραιωµένων δηµοκρατιών, που εσχάτως 
συζητά και το επιτελείο του Οµπάµα, είναι µια επέκταση του 
σηµερινού πολέµου ενάντια στην τροµοκρατία. Καταργεί 
οριστικά τον απαρχαιωµένο ΟΗΕ, και επεκτείνει τη λογική 
του πολέµου των πολιτισµών σε έναν πόλεµο των πολιτευ-
µάτων. Η γεωπολιτική αστάθεια τείνει να λάβει τεράστιες 
διαστάσεις. Η λογική που επιστρατεύει την αστυνοµία στο 
εξωτερικό και τον στρατό στο εσωτερικό των κοινωνιών εί-
ναι πλέον πολύ κοντά στο να επικυρωθεί και νοµικά, όπως 
δείχνει η Ιταλία όπου λόγω της κρίσης των σκουπιδιών στην 
Νάπολη ο στρατός µπήκε στην πόλη και λίγο αργότερα ο 
υπουργός των εσωτερικών της Ιταλίας δήλωσε ότι κάτι 
αντίστοιχο µπορεί να γίνει και σε κάθε πόλη που έχει υψη-
λή εγκληµατικότητα. Τίθεται θέµα συγκρότησης κινηµάτων 
συνολικής αντίστασης απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. 

Φ. ΠΑΤ. 

Το πλήθος αντέδρασε αυθόρµητα 
µπροστά σε αυτή την εικόνα µε το 

σύνθηµα «φασίστες κουφάλες 
έρχονται κρεµάλες»
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Λίγες ηµέρες πριν από την 
έναρξη της εξεταστικής 
περιόδου, οι κυβερνώντες 

επέλεξαν την όξυνση της επίθεσής 
τους στο χώρο της τριτοβάθµιας εκ- π α ί δ ε υ σ η ς ,
αποφασίζοντας τη διεξαγωγή προε- δρικών/πρυτανικών
εκλογών στα ΤΕΙ και ΑΕΙ αντίστοιχα, όπου αυτό υπαγορευ-
όταν, από τη λήξη της θητείας του ως τότε προέδρου/πρύτανη. Οι 
εν λόγω εκλογές αποτελούν φαινοµενικά, ίσως την πιο δηµοκρα-
τική πτυχή του νόµου-πλαίσιο καθώς υποτίθεται πως ο καθολικά 
εκλεγµένος πρόεδρος/πρύτανης θα εξέφραζε τη βούληση της πλει-
οψηφίας της σπουδαστικής/φοιτητικής κοινότητας, την οποία θα 
διοικούσε. Η παραπάνω άποψη είναι ευκόλως καταρριπτέα, αρκεί 
να αναλογιστούµε τους όρους υπό τους οποίους διεξάγονται οι φοι-
τητικές εκλογές κάθε χρόνο: σχέσεις διαπλοκής, κοµµατικοί-παρα-
ταξιακοί µηχανισµοί, ιδιοτελείς σκοπιµότητες, κρυµµένες πίσω από 
φθηνές ιδεολογικές µάσκες και όλα αυτά να ενδύονται το χιτώνα 
µιας δήθεν δηµοκρατικής διαδικασίας. Η επιτακτική αναγκαιότητα 
µπλοκαρίσµατος των προεδρικών/πρυτανικών εκλογών έγκειται 
αφενός στο γεγονός ότι θα αποτελούσαν εφαλτήριο για την ολική 
εφαρµογή του νόµου-πλαίσιο και αφετέρου στη συνολικότερη αντί-
θεσή µας µε τις εκλογές ως θεσµό, που λειτουργεί ως άλλοθι στη 
µεµψίµοιρη αδράνεια και αλλοτριώνει το άτοµο απ’ την πολιτική 
του φύση, αναγκάζοντάς το σε παθητική υποταγή στους εκάστοτε 
σχεδιασµούς της κυριαρχίας.

 Παρά την ύπαρξη των άνωθεν λόγων για τους οποίους και συµ-
µετείχαµε αποφασιστικά, µε λόγο και πράξη, στις διαδικασίες των 
µπλοκαρισµάτων, αναγνωρίζουµε πως οι εκλογές δεν αποτελούν 
το κεντρικό διακύβευµα της συγκυρίας. Ήδη στο Α.ΤΕΙ Πατρών, 
εφαρµόζονται επί µήνες τόσο πτυχές του νόµου-πλαίσιο, όπως η 
κατάργηση των δωρεάν συγγραµµάτων, η εξέταση από πολλαπλά 
συγγράµµατα, ο έµµεσος περιορισµός του ασύλου και της ακαδη-
µαϊκής ελευθερίας µε την τοποθέτηση καµερών απανταχού του 
ιδρύµατος και την επίταση της επιτήρησης µέσω εταιρίας security, 
όσο και άλλοι προσβλητικοί για την αξιοπρέπειά µας νόµοι, όπως η 
αξιολόγηση. Επιπροσθέτως, ακόµα κι αν αποτραπούν οι εκλογές, ο 
νόµος προβλέπει το διορισµό προέδρου/πρύτανη από το υπουργείο 
αιδείας, ώστε το ίδρυµα να µη µείνει ‘‘ακυβέρνητο’’, χωρίς κεντρική 
διοίκηση που να υλοποιεί ό,τι η εξουσία υπαγορεύει. Συνεπώς, είναι 
άστοχο να θέτουµε ως αιχµή του δόρατος το συγκεκριµένο διακύ-
βευµα, τη στιγµή που εφαρµόζονται ακόµα πιο αντιδραστικά µέτρα 
ή όταν ψηφίζονται διατάξεις, όπως αυτή που εξισώνει τα πτυχία µας 
µε αυτά των ΙΕΚ/ΚΕΚ/ΚΕΣ.

 Το πιο κρίσιµο κι ελπιδοφόρο επίτευγµα της δηµιουργηθείσας κινη-
τικότητας είναι, κατ’ εµάς, η ίδια η ύπαρξη κινητικότητας. Έπειτα από 
µήνες νεκρικής κινηµατικής σιγής, απραξίας και συµβιβασµού µε την 

ηττοπαθή ‘‘λογική’’ της επιστροφής στην κα-
νονικότητα, η δραστηριοποίηση των συλλόγων 

έδωσε πνοή ζωής σε όσους πίστεψαν ειλικρινά και αγω-
νίστηκαν ολόψυχα ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση το 
περασµένο διάστηµα. Ίσως τελικά το σπουδαιότερο των αιτηµάτων 
για τη σπουδαστική/φοιτητική κοινότητα να είναι η δηµιουργία ρηγ-
µάτων στην απάθεια και τον ατοµικισµό που αποτελούν πεµπτου-
σία της διατήρησης και αναπαραγωγής του συστήµατος εξουσίας. 
Ίσως, είναι η άτεγκτη άρνηση της υποταγής στο κυρίαρχο κοινωνικό 
φαντασιακό που προτάσσει την αποθέωση του ‘‘εγώ’’. Εποµένως , 
σηµασία δεν έχει πάντα µόνο η νίκη ή η ήττα, αλλά και η αντίστα-
ση. Μέσα από τη συλλογική δράση στ’ αµφιθέατρα, τους δρόµους 
και τα οδοφράγµατα, δοµούνται συνειδήσεις και ανώτερα ιδανικά, 
παράλληλα µε την ανάδυση της φλέγουσας ανάγκης για πραγµάτω-
ση του ελευθεριακού προτάγµατος. Η συµµετοχή µας στις κινηµα-
τικές διαδικασίες, βιωµατικά µας εντυπώνει αξίες, που πλεόνασµα 
θεωρητικών κειµένων συχνά αδυνατούν να εµφυσήσουν. Η ύπαρξη 
γόνιµου διαλόγου, η συναπόφαση, η υγιής αντιγνωµία, η λήψη πρω-
τοβουλιών, η ζωντανή θέληση και πράξη, συνιστούν το πιο στέρεο 
έδαφος για την οικοδόµηση της νέας κοινωνίας και του νέου ελεύθε-
ρου ανθρωπολογικού τύπου που οραµατιζόµαστε.

Συνοψίζοντας, µικρές µάχες σαν αυτή, εν γένει δύνανται να καθορί-
σουν την έκβαση του πολέµου και αξίζει να δίνονται. Η υλοποίηση 
ενός ευρέος φάσµατος αιτηµάτων, από τα πιο συντεχνιακά σπου-
δαστικά ζητήµατα, ως το πρόταγµα ενός ελεύθερου, δηµόσιου, 
κοινωνικού πανεπιστηµίου, είναι όσο κοντά ή όσο µακριά εµείς επι-
λέξουµε. Αρκεί να κάνουµε τις ιδέες µέσα από τις πράξεις µας θνη-
σιογόνες για το σαθρό κόσµο των αφεντικών. Αρκεί να βγούµε απ’ 
την ηττοπάθεια που υποκρύπτει σαφώς φόβο ή κι ανευθυνότητα, 
αναλαµβάνοντας σοβαρά το ρόλο µας ως υποκείµενα στην ιστορία. 
Αρκεί να γίνουµε πρωταγωνιστές σ’ ένα σενάριο που εµείς θα πλά-
σουµε για εµάς.

‘‘Ο χρόνος είναι τώρα και ο τόπος είναι εδώ’’

Ας αρχίσουµε το ταξίδι µας για την Ιθάκη, µέσα από την επανάστα-
ση στην καθηµερινότητά µας, αναστοχαζόµενοι πάνω σε κάθε τι 
που αποδεχόµαστε αξιωµατικά. Να χαράξουµε τις ξέθωρες ασπίδες 
του υπάρχοντος µε το πιο πύρινο βλέµµα µας. Να θρυµµατίσουµε 
το γκρίζο φόντο της εξουσίας, ρίπτοντας πάνω του τα πραγµατικά 
χρώµατα της αντικαθεστωτικής δράσης µας. Να γίνουµε ποιητές της 
ζωής, του έρωτα και της ελευθερίας…

Ίριδα Φραγκουλοπούλου
Ελευθεριακή πρωτοβουλία ΑΤΕΙ Πατρών:

Vendo di liberta 

ΔΙΑΤΑΡΑΣΣΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΛΙΓΟ…
ΤΑ ΣΤΑΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΣΙΩΠΗΣ…

Το σχολείο

Σχολείο……. Μια τόσο όµορφη έννοια 
που προσδιορίζει έναν θεσµό, ένα θε-

σµό που προάγει  τη µόρφωση, την παιδεία, 
την καλλιέργεια του πνεύµατος, την κοινω-
νικοποίηση…..

Τώρα λοιπόν τι από όλα αυτά ισχύει για αυ-
τήν την έννοια….? Τίποτα!

Τώρα πια αυτή η λέξη προσδιορίζει έναν 
κρατικό µηχανισµό δηµιουργίας πειθήνιων 
οργάνων της εξουσίας, εξυπηρετώντας τα 
συµφέροντα της. Με αποτέλεσµα να γυρί-
ζεις το βλέµµα σου και να βλέπεις παιδιά 
που πάνε στο σχολείο για να µορφωθούν, 
µα στην ουσία πάνε για να γαλουχηθούν 
κατάλληλα και κατευθυνόµενα ούτως ώστε 
όταν θα βγουν να είναι έτοιµα να γίνουν πι-
στοί δούλοι και τίµιοι, φιλήσυχοι, πατριώτες, 
εργαζόµενοι.

Έτσι λοιπόν, οι µαθητές βλέποντας όλον 
αυτόν το χαµό παραπληροφόρησης και πα-
ραπαιδείας και αδιέξοδου στην εργασιακή 
αποκατάσταση, άρχισαν να οργανώνονται 
σε µαθητικές οργανώσεις. Μια από αυτές 
είναι «οι µαθητές από αντιεξουσιαστική κί-
νηση» οι οποίοι είναι µια συλογικότητα όπου 
συγκροτήθηκε φέτος λίγους µήνες πριν το 
Πάσχα. Είναι µια αντιεραρχικη – αντιεξουσι-
αστικη – ελευθεριακη οργάνωση όπου στό-
χος της είναι να µαζικοποιήσει το µαθητικό 
κίνηµα πέρα από κόµµατα και εξουσίες, και 
µε βάση την αυτοοργανωση και την αυτοδια-
χείριση. Η δράση της είναι µέσα στα σχολεία 
µε µπροσούρες, αφίσες, ανοιχτές αντιεραρ-
χικές συνελεύσεις κτλ. Οι µαθητές από την 
αντιεξουσιαστική κίνηση έχουν κάνει είδη 
µια δράση στην παρέλαση 24/03/08 µε ένα 
µεγάλο πανό στα Προπύλαια, φωνάζοντας 
δυναµικά συνθήµατα κατά των παρελάσεων 
και κατά του γενικότερου εθνικισµού που 
προάγει το σχολείο και µοιράζοντας µπρο-
σούρες στα παιδιά της παρέλασης. Τώρα, 
τυπώνει µια µπροσούρα µε τις θέσεις της 
γύρω από το σχολείο και την εκπαίδευση, 
καλύπτοντας όσες περισσότερες πτυχές 
µπορεί και οργώνωσε µια συναυλία µε µα-
θητικά συγκροτήµατα στις 20/06/08 ηµέρα 
Παρασκευή µε σκοπό να δώσει µια µέρα διε-
ξόδου στα παιδιά να ξενοιάσουν από το βα-
ρετό και ανούσιο σχολειό. Η συναυλία έγινε 
µε αφορµή το τέλος των εξετάσεων και µε 
σύνθηµα «το τέλος της σχολικής σκλαβιάς». 
Η συλλογικότητα των µαθητών της ΑΚ συνε-
χίζει δυναµικά να δουλεύει και προσπαθεί 
να αφυπνίσει τους υπνωτισµένους µαθητές 
να καταλάβουν τι συµβαίνει µε το σχολείο 
και πως τελικά πρέπει να διεκδικήσουν τα 
δικαιώµατα τους.

Πολεµάµε αυτοργανωµένα, αντιεραρχικά 
την προπαγάνδα του κράτους και την κατευ-
θυνόµενη γνώση που οδηγεί στην ασφυξία 
της καταπίεσης και την κατάντια της πειθαρ-
χηµένης ζωής. Βασισµένοι στα εφικτά όνει-
ρά µας για ένα ελεύθερο κοινωνικό αντιε-
ραρχικό σχολείο που ως βαση του θα έχει τη 
µόρφωση και την παιδεία συνεχίζουµε τον 
αγώνα µας.

Συνελεύσεις γίνονται στον ελεύθερο κοι-
νωνικό χώρο Νosostros Θεµιστοκλέους 66, 
κάθε Σάββατο 6:00 µµ,

 www.mathitesak.forumup.gr

Ας αρχίσουµε το ταξίδι µας για την Ιθάκη, µέσα από την επανά-

σταση στην καθηµερινότητά µας, αναστοχαζόµενοι πάνω σε κάθε 

τι που αποδεχόµαστε αξιωµατικά. Να χαράξουµε τις ξέθωρες 

ασπίδες του υπάρχοντος µε το πιο πύρινο βλέµµα µας. Να θρυµ-

µατίσουµε το γκρίζο φόντο της εξουσίας, ρίπτοντας πάνω του 

τα πραγµατικά χρώµατα της αντικαθεστωτικής δράσης µας. Να 

γίνουµε ποιητές της ζωής, του έρωτα και της ελευθερίας…
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φάκελος / ÌONSANTO: Óôïí ïñßæïíôá ôùí "êñßóåùí"

Η επισιτιστική κρίση, ο πόλεµος του νερού, τα µεταλλαγµένα 
και η αλλαγή χρήσης της γης αποτελούν τη νέα εσοδεία «κρί-

σεων» προς όφελος της διατήρησης της κυριαρχίας. 
Το σηµερινό καθεστώς και ο πολιτισµός του στηρίχθηκαν 
διαχρονικά στην υπερπαραγωγή και υπερκατανάλωση 
αγαθών και πρώτων υλών, µε το πρώτο να αποτελεί δοµι-
κό στοιχείο προόδου και ανάπτυξης σε µακροκοινωνικό, 
ενώ το δεύτερο βασικό συστατικό ευηµερίας και κοινωνι-
κής αναρρίχησης σε µικροκοινωνικό επίπεδο.
Η µεταπολεµική κοινωνία της αφθονίας µεταλλάχθηκε σε έναν 
υπερφίαλο lifestyle πολιτισµό, στον οποίο κυριαρχεί η υπερ-
βολή: Υπερ-µάρκετ, υπερ-κατανάλωση, υπερ-τιµολόγηση, 
υπερ-παραγωγή, υπερ-καλιέργια, υπερ-αλιεία, υπερ-εξόρυξη 
είναι µερικά από τα πολλά που συµπληρώνουν την λίστα του 
ανορθολογικού τρόπου µε τον οποίο ο καπιταλισµός αναπτύ-
χθηκε. 

Παράγατε, καταναλώσατε, τελειώσατε! 
Η λογική της «κρίσης» ανέκαθεν χρησιµοποιήθηκε από την 
κυριαρχία ως συστατικό εργαλείο για τη διατήρηση της συνε-
κτικότητας και την καθυπόταξη της κοινωνίας. Είναι δε αυτός 
ο εξορθολογισµός τού αναπόφευκτου που οδηγεί από τη γνω-
στική ασυµφωνία (δεν ήταν σωστό, αλλά ήταν αναπόφευκτο) 
ως τον κοµφορµισµό και την παθητικότητα. Συνεπώς, η Μαρξι-
στική ανάλυση για την κρίση που θα ρίξει τον καπιταλισµό όχι 
µόνο δεν ευσταθεί, αλλά φαντάζει στις µέρες µας µια αφελής 
ανοησία. Το σύστηµα, δυστυχώς, έχει τους µηχανισµούς κατά 
τους οποίους µπορεί να εκτονώσει την ένταση προς όφελος 
του. Η αστική δηµοκρατία και ο κοινοβουλευτισµός είναι µερι-
κά από αυτά, συνεπώς δεν χρειάζεται να επανέλθουµε, εξηγώ-
ντας τι σηµαίνει πολιτική εκπροσώπηση. Καλά θα κάνει να το 
συνειδητοποιήσει και ο κόσµος της αριστεράς!

Η κρίση βολεύει, γιατί πουλάει, και πάντα «κάποιος άλ-
λος φταίει στην άλλη άκρη του κόσµου». Ο κορεσµός των 
αγορών και η ανάγκη για φθηνότερη παραγωγή οδήγησε 
στην δεκαετία του ‘90 στην εισροή φθηνού εργατικού δυναµι-
κού για να µεταστοιχειωθεί σε µεταναστευτικό πρόβληµα, το 
οποίο συντελεί στην ανεργία του ντόπιου πληθυσµού µε απο-
τέλεσµα τον ρατσισµό και την ξενοφοβία, ώστε να φθάσουµε 
αναγκαστικά, αναπόφευκτα και πειθήνια στην επισφαλή, ανα-
σφάλιστη εργασία. Τις τεχνητές ελλείψεις του παρελθόντος 
αντικατέστησε σήµερα η «εξάντληση των φυσικών πόρων»… 
µόνο που δεν µας είπαν ποίος και γιατί τις εξάντλησε. Αυτή η 
βολική καραµέλα αποστροφής από την αιτία στο αποτέλεσµα 
έρχεται να ενδυναµώσει την καταχρηστικότητα του σηµερι-
νού συστήµατος.

Από τα µέσα του 2005 φαίνεται ότι διανύουµε µια νέα φάση 
στη στρατηγική διατήρησης του συστήµατος. Η ολοκλήρωση 
του εξορθολογισµού του ανθρωπίνου (εργατικού) δυναµικού 
στην παγκοσµιοποιηµένη «ελεύθερη» αγορά απέφερε σηµα-
ντικούς καρπούς, αλλά αυτό από µόνο του δεν είναι αρκετό. 
Με δεδοµένο ότι η ευηµερία για τους πολλούς έχει περάσει 
ανεπιστρεπτί ο σύγχρονος άνθρωπος θα πρέπει να µεταβάλει 
τις διατροφικές του συνήθειες και να δεχθεί νέους κανόνες συ-
µπεριφοράς και υπακοής.

Εφόσον η διαρκής διατήρηση του κέρδους και η αύξησή του 
είναι το πρωταρχικό ζητούµενο, χρειάζεται η επιβολή µιας νέας 
στρατηγικής διαχείρισης σε όλη την αλυσίδα αξίας. Αλλά δεν 
φθάνει ακόµα και αυτό, τα αποτελέσµατα θα πρέπει να έχουν 
ολιστικό υπερκοινωνικό δυναµικό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι 
επιµέρους κρίσεις, αν αναλυθούν µεµονωµένα, θα πρέπει να 
φαντάζουν ανεξάρτητες και ασύµβατες. Διότι ποιος µπορεί 

να φανταστεί ότι η άνοδος του πετρελαίου, η οποία οφείλε-
ται στην µείωση της ισοτιµίας ευρώ/δολαρίου που δηµιουργεί 
πληθωριστικές πιέσεις, έχει ως αποτέλεσµα τη στροφή προς 
άλλες εναλλακτικές µορφές, όπως τα βιοκαύσιµα, τα οποία µε 
την σειρά τους απαιτούν αλλαγή στην καλλιέργεια και στροφή 
από τις παραδοσιακές (σιτάρι, ρύζι, κλπ.) µε αποτέλεσµα την 
επισιτιστική κρίση. Εφόσον υπάρχει έλλειµµα τροφής, τότε η 
χρήση γενετικά τροποποιηµένων θεωρείται κάτι περισσότερο 
από αναπόφευκτο αλλά επιβεβληµένο στον απλό παρατηρη-
τή. Η στρατηγική αυτή ολοκληρώνεται, επιστρέφοντας πίσω 
στο θέµα της ενέργειας, µε τη διαχείριση του νερού -που είναι 
πλέον είδος εν ανεπαρκεία για πολλές περιοχές- µε φαραωνι-
κού τύπου επεµβάσεις στην ροή των επιφανειακών νερών, αλ-
λάζοντας όχι µόνο τον ρου ενός ποταµιού αλλά και την ευρύ-
τερη κοινωνική δοµή ολόκληρων περιοχών και των κατοίκων 
τους, οι οποίοι και θα πρέπει να µετακινηθούν. Ενώ, όταν τέλος 
οι εκτροπές δεν επαρκούν, επανέρχεται ξανά η πρόταση για 
την αναγκαιότητα της πυρηνική ενέργειας. 
Είναι πασιφανές ότι το εν λόγω σενάριο δεν αποτελεί προ-
ϊόν µιας σκοτεινής συνωµοσίας. Συµβαίνει φανερά, προ-
χωράει σταθερά και ολοκληρώνεται µεθοδευµένα καθη-
µερινά από το σύστηµα και τα ΜΜΕ, που ως ιδεολογικός 
µηχανισµός συντελούν στην προπαγάνδιση αυτού του 
ζοφερού στόχου.

Η εξαγγελία για τον πόλεµο του νερού αποτέλεσε ένα βολικό 
ιδεολογικό εργαλείο για την ενδυνάµωση σε επίπεδο lifestyle 
του δυτικού κόσµου και την ενεργοποίηση του συγκοινωνού-
ντος δοχείου της πολιτικής εξουσίας, το οποίο αποτελούν οι 
διάφορες Μην Κυβερνητικές Οργανώσεις. Αν το νερό είναι 
πολύτιµο για τον αστικό κόσµο της δύσης, για τον αγροτικό 
κόσµο είναι δυσεύρετο. Για τον τρίτο κόσµο δε είναι απρόσιτο 

Ε Π Ι Σ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ 
Οι μέρες της αφθονίας έχουν τελειώσει  
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1901, St Louis, Missouri. Ο βετεράνος της φαρµακευτικής βιο-
µηχανίας John Francis Queeny ιδρύει τη Monsanto, δίνοντάς 
της το µεσαίο όνοµα της γυναίκας του.

Η πρώτη συµφωνία της Monsanto πραγµατοποιείται το 1919 
µε την Coca Cola Company, για λογαριασµό της οποίας πα-
ράγει ζαχαρίνη, καφεΐνη και βανιλίνη. Με τον τρόπο αυτό, η 
Monsanto γίνεται ο κεντρικός της προµηθευτής.

Το 1919, η Monsanto περνάει και στην Ευρώπη (Ουαλία). Εκεί 
παράγει βανιλίνη, σακυλικό οξύ, ασπιρίνη και καουτσούκ.
1940 και η Monsanto έχει ήδη 
καθιερωθεί ανάµεσα στις 10 
καλύτερες χηµικές βιοµηχα-
νίες. Ξεκινάει την παραγωγή 
συνθετικών πλαστικών, πο-
λυστερίνης και εντοµοκτό-
νων. Επίσης, ασπαρτάµη και 
βοοειδής σωµατοτροπίνη 
προστίθενται στην παραγω-
γή. Το «σηµαντικότερο» ίσως 
επίτευγµα της Monsanto στη 
δεκαετία αυτή είναι η συµ-
µετοχή της στο Manhattan 
Project, το σχέδιο δηµιουργί-
ας της ατοµικής βόµβας.
Το 1954 η Monsanto ηγείται 
ενός trust, στο οποίο συµµε-
τέχουν Bayer και Mobay για 
τη «διάθεση και εµπορία πο-
λυουρεθάνης στις ΗΠΑ».

Το 1982 οι επιστήµονες της Monsanto είναι οι πρώτοι παγκο-
σµίως που µεταβάλουν γενετικά ένα κύτταρο φυτού. Μετά 
από πέντε χρόνια αρχίζει η συστηµατική παραγωγή γενετικά 
µεταλλαγµένων σπόρων.

Στην πενταετία 1997-2002 η Monsanto µεταλλάσσεται από 
χηµική βιοµηχανία σε βιοτεχνολογικό γίγαντα. Στο σχέδιο πε-
ριλαµβάνεται και η πώληση των εγκαταστάσεων παραγωγής 
φαινυλανίνης στην Great Lakes Chemical το 1999 για 125 εκ. 
δολάρια. Ένα χρόνο µετά η GLC µηνύει τη Monsanto για έλ-
λειµµα 71 εκ. δολαρίων στα αναµενόµενα κέρδη.

Σήµερα η Monsanto ελέγχει το 91% της παγκόσµιας αγοράς 
γενετικά µεταλλαγµένων σπόρων. Το 85% παρόλα αυτά συ-
γκεντρώνεται σε 3 χώρες, Αµερική, Καναδά και Αργεντινή. 
Με το σύνθηµα «Food Help Hope» (µτφρ. «φαγητό βοήθεια 
ελπίδα») η Monsanto  δηµιουργεί ηθικά διλλήµατα σε όσους 
προβάλουν αντιστάσεις. Ένας από αυτούς είναι ο ακτιβιστής 
Jeffrey Smith, ο οποίος έχει πολλές φορές δηµοσίως κατακε-
ραυνώσει τη Monsanto για την πολιτική προώθησής της. «Θέ-
λουν να δηµιουργήσουν ενοχές σε ανενηµέρωτους πολίτες. 
Πώς να είµαι κατά της τεχνολογίας σπόρων, εφόσον βοηθάει 
τον κόσµο να µην πεινάει; Αυτό που δεν ξέρουµε είναι ότι οι 
σοδειές µειώνονται και οι καλλιεργητές γίνονται όλο και πε-
ρισσότερο εξαρτώµενοι. Το πρόβληµα, εξάλλου, δεν είναι η 
ποσότητα παραγωγής τροφίµων αλλά η διάθεσή τους. Έχουµε 
το µεγαλύτερο ποσοστό τροφής κατά άτοµο στην ανθρώπινη 
ιστορία και, όµως, κάθε µέρα πεθαίνουν 30.000 άνθρωποι».
Από το 2006 στα συµβόλαια της Monsanto υπάρχει ένας νέος 

όρος που απαγορεύει στον αγρότη να καταθέσει µήνυση στην 
εταιρεία, αν αποτύχει η καλλιέργεια των σπόρων που αγόρα-
σε. Η εταιρεία, φυσικά, έχει το δικαίωµα να το κάνει -και µε το 
παραπάνω-, όταν θεωρεί ότι καταπατώνται τα δίκαιά της. 129 
είναι µέχρι στιγµής οι δίκες που έχει ξεκινήσει η Monsanto µε 
οφέλη εκατοµµύριων δολαρίων. Η επιθετική νοµική πολιτική 
της εταιρείας έχει αναγκάσει πολλούς αγρότες να αγοράσουν 
τους σπόρους της από φόβο µήπως µεταφερθούν από το δι-
πλανό χωράφι και αναγκαστούν µετά να αποζηµιώσουν την 
εταιρεία. Οι προθέσεις της Monsanto γίνονται σαφέστερες 
µέσω των αντιπροσώπων της. «Η Monsanto έχει το δικαίωµα 

να πληρώνεται αποζηµίωση 
για την άδεια, εφόσον ένας 
αγρότης καταχράστηκε σκό-
πιµα αυτή την τεχνολογία, 
η οποία αποτελεί πνευµα-
τική ιδιοκτησία», Andreas 
Thierfelder, εκπρόσωπος τύ-
που Monsanto.

Αυτή η σχέση «εξάρτησης» 
µε τους πελάτες επιτυγχάνε-
ται και µε άλλους τρόπους. 
Από την ανάπλαση του DNA 
προκύπτουν µεταλλάξεις 
στο γονιδίωµα. Νέες τοξίνες, 
πρωτεΐνες, αλλεργίες, ακόµα 
και απρόβλεπτες ασθένειες 
ή διατροφικά προβλήµατα. 
Όλα αυτά αντιµετωπίζονται 
σαφώς(;) καλύτερα µε τα 
εντοµοκτόνα και τα παρασι-

τοκτόνα της Monsanto. Επίσης, µε τη διοχέτευση στην αγο-
ρά γενετικά τροποποιηµένων στείρων σπόρων (Terminator 
Technology) η εταιρεία αναγκάζει τους αγρότες στην ετήσια 
αγορά σπόρων.

Γεγονός είναι ότι η κυριαρχία της Monsanto δεν περιορίζε-
ται στα παραπάνω. Καταστρέφει χωρίς δεύτερη σκέψη ζώ-
νες και καριέρες ανθρώπων που µπορεί να επηρεάσουν την 
φήµη της. 1990 και στις ΗΠΑ τίθεται το θεµελιώδες ζήτηµα 
αν µπορούν οι γενετικές εταιρείες να συµµετάσχουν στην 
τροφική αλυσίδα. Ένα σκάνδαλο παίζεται στην πλάτη των 
Αµερικανών πολιτών. Η FDA (Food and Drug Administration) 
απορρίπτει της µελέτες της Monsanto για τα τρόφιµα, χαρα-
κτηρίζοντάς τες «ανεπαρκείς και επίφοβες, µε πιθανότητα να 
προκαλέσουν πρόβληµα στον άνθρωπο αλλά και τα ζώα…». 
Η Monsanto δεν κάνει καν τον κόπο να συντάξει νέες µελέτες, 
απλά χρησιµοποιώντας τους συνδέσµους της στην κυβέρνη-
ση «θάβει» τις αναφορές, που µόλις πέρυσι ήρθαν στη δηµο-
σιότητα. Ένας από τους επιθεωρητές της FDA ήταν ο Richard 
Burroughs, ο οποίος αρνήθηκε να επιτρέψει το προϊόν να δι-
οχετευτεί στην αγορά εξαιτίας των ανεπαρκών τεστ που πα-
ρέδωσε η  Monsanto. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να απολυθεί 
από την FDA και να τοποθετηθεί στην θέση του κάποιος πε-
ρισσότερο «ελαστικός». «Για κάποιο λόγο θεώρησαν ότι εγώ 
είµαι το εµπόδιο. Τα τεστ δεν µε ικανοποίησαν. Και έτσι µε 
απέλυσαν. Σίγουρα φθηνότερη λύση από το κάνουν από την 
αρχή τις µελέτες».

Ζωντανές αποδείξεις των ανησυχιών της FDA περί βλαβερών 

και µολυσµένο.
Η επισιτιστική κρίση για τον ανεπτυγµένο κόσµο σηµαίνει 
πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά. Για τις αναπτυσσόµενες 
και υπανάπτυκτες χώρες, στις οποίες η πλειοψηφία του οικογε-
νειακού προϋπολογισµού δαπανάται για την αγορά τροφίµων, 
είναι ζήτηµα επιβίωσης. Η άνοδος των τιµών των τροφίµων 
έχει µετατοπίσει ένα σηµαντικό µέρος του παγκόσµιου πληθυ-
σµού από το επίπεδο της φτώχειας στα πρόθυρα ενός γενικευ-
µένου λιµού, µε τον  ΟΗΕ να προσθέτει 100 εκατ. Ανθρώπους, 
εκ των οποίων η πλειονότητα είναι στη Αφρική, στη λίστα µε 
τους πληθυσµούς που βρίσκονται στα όρια της απόλυτης φτώ-
χειας.

Soup is good food…. Τα συσσίτια επανέρχονται
Σκηνές από τη δεκαετία του ‘30 επανέρχονται τις ΗΠΑ, όπου 
26 εκατ. πολίτες τρέφονται καθηµερινά σε συσσίτια. Δεν είναι 
τυχαίο, άλλωστε, ότι η µεγαλύτερη παγκοσµίως εταιρεία εµπο-
ρίου δηµητριακών, η αµερικανική Cargill, αύξησε τα κέρδη της 
κατά 86% στο πρώτο τρίµηνο του 2008. Επιπλέον, σε επίπεδο 
λιανικού εµπορίου οι µεγάλες αλυσίδες έχουν δηλώσει ότι οι 
πωλήσεις των βασικών τροφίµων είναι ο τοµέας που αυξάνει 
την κερδοφορία τους.

Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι βασικός παράγοντας που προ-
καλεί την αύξηση της ζήτησης των τροφίµων, ωθώντας κατά 
συνέπεια στην ίδια κατεύθυνση και την τιµή τους, είναι η αλ-
λαγή των διατροφικών συνηθειών µεγάλων πληθυσµιακών 
οµάδων στις αναπτυσσόµενες χώρες, κυρίως στην Ινδία και 
την Κίνα. Το γεγονός αυτό, αν και εν µέρη αληθές, προκαλεί 
αναντιστοιχία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης, η οποία ωστό-
σο δεν είναι ικανή να εξηγήσει τη σφοδρότητα της επισιτι-
στικής κρίσης. Σε αυτό φαίνεται και ο ιδεολογικός χειρισµός, 
αφού είναι παράδοξο η επισιτιστική κρίση να αποδίδεται στην 
έξοδο µεγάλων πληθυσµιακών οµάδων από τον υποσιτισµό. 
Ενώ αποκρύπτεται το γεγονός ότι η στροφή προς καλλιέργεια 
βιοκαυσίµων συντελεί σηµαντικά στο πρόβληµα, φαίνεται ότι 
αυτό δεν αφορά τα εκατοµµύρια ιδιοκτητών αυτοκινήτων, οι 
οποίοι αχόρταγα καταναλώνουν καύσιµα για την καθηµερινή 
τους µετακίνηση.
Είναι δεδοµένο ότι ο καθοριστικός παράγοντας είναι η επιβρά-
δυνση της αµερικανικής οικονοµίας και η αποδυνάµωση του 
δολαρίου, µε αποτέλεσµα να µετατοπίζεται το επενδυτικό εν-
διαφέρον και τα κερδοσκοπικά κεφάλαια από τα παραδοσιακά 
επενδυτικά προϊόντα, όπως τα οµόλογα και οι µετοχές, στις 
προθεσµιακές αγορές εµπορευµάτων, καθώς και στις πρώτες 
ύλες. Ενδεικτικό της µετατόπισης αυτής είναι το γεγονός ότι, 
ενώ το 1998 το σύνολο των επενδυµένων κεφαλαίων σε προ-
θεσµιακά συµβόλαια τροφίµων ανερχόταν στα 10 δισ. δολά-
ρια, τους πρώτους δύο µήνες του 2008 το ποσό αυτό ανήλθε 
στα 172 δισ.

Στον πολιτισµό της κερδοσκοπίας
Η φαινοµενική έλλειψη τροφίµων είναι συνέπεια της λάθους 
πολιτικής, που επί µια 20ετία είχε ξεχάσει τη γεωργία, και των 
παιχνιδιών που παίζονται στην αγορά µεταξύ ισχυρών. Σύµ-
φωνα µε την πρόσφατη µελέτη του Ινστιτούτου Όκλαντ, υπάρ-
χουν αρκετά τρόφιµα στον κόσµο για να καλυφθούν πλήρως 
οι ανάγκες του παγκόσµιου πληθυσµού. Σύµφωνα δε µε το ίδιο 
ινστιτούτο, αρκετές τριτοκοσµικές χώρες ζητούν σήµερα βοή-
θεια όχι γιατί υπάρχει έλλειψη τροφίµων, αλλά γιατί τα τρόφιµα 
είναι ακριβά. Είναι γνωστό ότι οι πολιτικές των ανεπτυγµένων 
χωρών προς τις αναπτυσσόµενες καταστρέφουν τις αγροτικές 
οικονοµίες τους, ενώ τα προγράµµατα διανοµής σε τρόφιµα 
δεν αποσκοπούν στην εδραίωση της γεωργίας στις χώρες αυ-
τές, αλλά πλήττουν την τροφική αυτοδυναµία τους. Όλες αυ-
τές οι πολυπόθητες συνθήκες για τους αγροτοβιοµηχανικούς 
κολοσσούς που χρόνια τώρα περίµεναν, όπως η Mosanto, µε 
την επίφαση της παγκόσµιας επισιτιστικής κρίσης επανέρχο-
νται δυναµικά για να κατακυριεύσουν µε «φθηνά», «ανθεκτι-
κά», «θαυµατουργά» µεταλλαγµένα τους αγρούς της γης. Το 
ερώτηµα δεν είναι αν µπορούν, αλλά αν θα τους αφήσουµε. 

Αργύρης Αργυριάδης

Monsanto: 

(Συνέχεια στη σελίδα 29)
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M o n s a n t o

Τ
ελικά, «ανήκοµεν εις την Δύσιν». Εξήντα τρία 

χρόνια µετά τη Γιάλτα, στο γόνιµο έδαφος 

της Βαβυλωνίας, γεννιέται µία  ελληνοαµε-

ρικανική συνεργασία. Αλήθεια, τι µπορούν να µας 

προσφέρουν οι Αµερικανοί; Μετά τις σοκολάτες του 

Τρούµαν, έχουµε να κερδίσουµε κάτι παραπάνω;

Τότε η γη χωρίστηκε σε σφαίρες επιρροής. Και αφού 

οι Βρετανοί δεν τα έβγαζαν πέρα µε την αυτοκρατορία 

τους, έδωσαν τη σκυτάλη στους Αµερικανούς. Η Ελλάδα 

απέκτησε νέο κηδεµόνα και µετατράπηκε σε στρατιωτικό 

προτεκτοράτο της Αµερικής, όπως πολύ αργότερα και 

τα υπόλοιπα Βαλκάνια. Αυτές οι διεθνείς ζυµώσεις, όµως, 

άφησαν πίσω τους σηµάδια. Στο ακραίο παράδειγµα 

αντίφασης, στην Ελλάδα, παντρεύονται ο έντονος, 

λαϊκός αντιαµερικανισµός του δρόµου µε την επίσηµη, 

κυβερνητική, φιλοαµερικανική δουλοπρέπεια.

Όµως, ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο της Αµερικής; 

Είναι ο Μπους; Είναι η καµπάνια της γλοιώδους Κλίντον, 

µε τον άντρα της να δηλώνει ότι προορίζει και τη θυγα-

τέρα του για πρόεδρο; Είναι οι γκαιµπελίσκοι του CNN; 

Είναι οι στρατιώτες που ανταλλάσσουν φωτογραφίες 

πετσοκοµµένων ιρακινών στο διαδίκτυο, για λίγες τσό-

ντες; Είναι ο έκδηλος ρατσισµός των πλούσιων, λευκών 

αγγλοσαξόνων; Είναι, η δια πυρός, επιβολή των συµ-

φερόντων των πολυεθνικών εταιριών; Είναι η Αµερική, 

τελικά, το επίσηµο όργανο της παγκοσµιοποίησης του 

κεφαλαίου;  Αριστερά και δεξιά φερέφωνα απ’ όλο το 

πολιτικό φάσµα, το καθένα για τους δικούς του λόγους, 

προωθούν µόνο αυτή την εικόνα της Αµερικής. 

Η φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, όµως, είναι διαφορε-

τική. Η Αµερική είναι η χώρα των Μπλουζ του Νότου. Η 

χώρα των Σάκο και Βανζέτι, του Θορώ και του Στάινµπεκ. 

Ο τόπος όπου έλαβαν χώρα το κίνηµα των αγροτών και 

αυτό των ενοικιαστών, ο αγώνας των ανθρακωρύχων 

και τόσων άλλων εργατών που απαίτησαν, και κέρδισαν, 

ψωµί και αξιοπρέπεια. Εκεί άνθισε το κίνηµα ενάντια 

στον φυλετικό διαχωρισµό, ο αγώνας για τη σεξουαλική 

απελευθέρωση και τον φεµινισµό, η αντιπολεµική πάλη. 

Αυτή είναι η Αµερική της αντίστασης, του Λος Άντζελες 

το 1992 και του Σηάτλ το 1999. Του αναρχικού ιστορικού 

Χάουρντ Ζιν, του ελευθεριακού γλωσσολόγου Τσόµσκι 

και του Μάικλ Άλµπερτ, συνιδρυτή του δικτύου Ζ. 

Είναι η Αµερική του Ζ magazine που αγωνίζεται ενάντια 

στην Εξουσία, για να κατακτήσει την Ελευθερία, ενάντια 

στην Ιεραρχία, για την Ισότητα, και µέσα από τη Συµµε-

τοχή για την επιδίωξη της Ευτυχίας. Οικουµενικά δικαιώ-

µατα, που ενώ γράφτηκαν στην αµερικανική Διακήρυξη 

Ανεξαρτησίας,  παραµένουν ακόµη ανεκπλήρωτα.

Σε τελική ανάλυση, στον κόσµο της Βαβυλωνίας, σε µια 

υφήλιο που µοιράζεται το όζον και το νερό, αυτή την 

Αµερική έχουµε όλοι ανάγκη. Η αντίσταση, που αρνεί-

ται να ενσωµατωθεί στους εξουσιαστικούς θεσµούς, 

εκµεταλλεύεται τις ρωγµές του συστήµατος για να 

πραγµατοποιηθεί. Μέσα από την παγκόσµια κυριαρχία 

τής Αµερικής και την αντίστοιχη επιβολή τής κουλτούρας 

της, η Αµερική του Ζ magazine θα παίξει, αναπόφευ-

κτα, κρίσιµο ρόλο στην πανανθρώπινη υπόθεση, στην 

παγκοσµιοποίηση του κινήµατος και των ανθρώπων, 

ενάντια στο κεφάλαιο και το κράτος.

Παρά τις απαγορεύσεις των εκάστοτε καθεστώτων και 

τον αµείωτο ψεκασµό των ανθρώπων απ’ αυτά για την 

καταπολέµηση των ιδεολογικών µικροβίων, «Το Πνεύµα 

της Αντίστασης Ζει». 

Δηµήτρης Κωνσταντίνου

Επιλογές aπό 

 Ζ Magazine -  Ζ Νet 

Υπεύθυνοι έκδοσης: 

Δημήτρης Κωνσταντίνου 

Νίκος Στυλόπουλος

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

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

Η χρήση των κειμένων που δημοσιεύονται στο 

χώρο αυτό είναι ελεύθερη, με την παράκληση 

να αναγράφεται η πηγή.

  
Το Πνεύμα της Αντίστασης Ζει

1
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Κ
ανένας ελεύθερος και µη συµβιβασµένος 

άνθρωπος δεν µπορεί να είναι χαρούµε-

νος µε την πολιτική, οικονοµική και κοι-

νωνική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, 

στις ΗΠΑ, αλλά και παγκοσµίως, βλέποντας και 

κυρίως ζώντας το φιλελεύθερο κατήφορο του 

«πολιτισµένου»  Δυτικού Κόσµου. Τα αριστερά 

κόµµατα ολοφάνερα αδυνατούν να προσφέρουν 

µία εναλλακτική λύση σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, που 

είναι εντυπωσιακά ανεπτυγµένες τεχνολογικά, 

αλλά εντυπωσιακά πρωτόγονες πολιτικά.  Το 

βάρος και η ευθύνη για το σταµάτηµα της νεο-

φιλελεύθερης καπιταλιστικής επέλασης πέφτει 

αναπόφευκτα πάνω στις οργανώσεις των απλών 

πολιτών, στις αγωνιστικές κινηµατικές και ακτιβι-

στικές δράσεις που καλούνται να ενηµερώσουν, 

να αφυπνίσουν και να δραστηριοποιήσουν τους 

πολίτες. 

Και αυτά τα λόγια θα µπορούσαν εύκολα να εκληφθούν ως η 

γνωστή αριστερού τύπου ρητορεία, εάν δεν συνοδεύονταν από 

κάτι ουσιαστικό. Και αυτό είναι η δέσµευση που αναλάβαµε. Η 

δέσµευση να συµβάλλουµε στη συνεργασία δύο αυτόνοµων, 

λαϊκών, αυτοοργανωτικών, πολιτικών, ακτιβιστικών δικτύων, 

του Ζ και της Βαβυλωνίας. Δίκτυα που χαρακτηρίζονται από 

την αγωνιστικότητά τους, την εµµονή στο πνεύµα αντίστασης, 

τη σαφή και αυθεντική πολιτική τοποθέτηση και την πίστη στην 

άµεση δηµοκρατία και στην πραγµατικά συµµετοχική κοινωνία 

των πολιτών. Είναι µία δέσµευση που έχει ως πρωταρχικό σκοπό 

την αντικειµενική ενηµέρωση για το τι συµβαίνει σήµερα στον 

πλανήτη και γιατί συµβαίνει, αλλά κυρίως είναι µία διαδικασία 

εκπαίδευσης για όλους µας, τόσο για εµάς που έχουµε την 

ευθύνη της έκδοσης, όσο και για τους αναγνώστες στους οποίους 

απευθυνόµαστε.

Ενδεχοµένως να προκαλεί έκπληξη σε αρκετούς το γεγονός ότι 

στις ΗΠΑ υπάρχουν δίκτυα µε έντονη πολιτική και ακτιβιστική 

δραστηριότητα, όπως το Ζ, τα οποία ανήκουν στο χώρο 

του αυθεντικού αναρχισµού. Όµως δεν θα έπρεπε κανείς να 

εκπλήσσεται. Είναι λογικό τα ΜΜΕ να µην ασχολούνται µε αυτές 

τις δράσεις και τα κινήµατα. Είναι απόλυτα λογικό να θέλουν 

να κρύψουν την έντονη δράση ενάντια στο σύγχρονο τρόπο 

ζωής και πολιτικής σκέψης (ή στην έλλειψή της), όπως αυτή 

αναπτύσσεται από πολλούς έξυπνους, δραστήριους και κυρίως 

ασυµβίβαστους ανθρώπους ακόµα και µέσα στην υπερδύναµη. 

Ο Χάουαρντ Ζιν, ο Νόαµ Τσόµσκι, ο Μάικλ Άλµπερτ, ο ηθοποιός 

Σων Πεν ή ακόµα και ο αρχιεπίσκοπος Ντέσµοντ Τούτου είναι 

µερικά από τα ονόµατα που δραστηριοποιούνται στα δίκτυα 

αυτά. Ο Σων Πεν είναι ίσως ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. 

Ο γνωστός και ταλαντούχος  ηθοποιός είναι υποστηρικτής του 

αναρχικού κινήµατος µε έντονη πολιτική δράση και, ιδιαίτερα 

τα τελευταία χρόνια, µε έντονη δράση εναντίον της κυβέρνησης 

Μπους. Όµως, από τα ΜΜΕ παρουσιάζεται ως ο «αντάρτης», ο 

«ιδιότροπος» καλλιτέχνης, το «κακό παιδί» του Χόλυγουντ, ενώ 

επιµελώς αγνοούνται  οι θέσεις του στις αναφορές τους. 

Και φυσικά υπάρχουν οι εκατοντάδες χιλιάδες άσηµοι και αφανείς 

ακτιβιστές, σαν εµάς που δίνουµε το δικό µας αγώνα µε όποια 

µέσα διαθέτουµε.  Είµαστε εµείς που, ακριβώς λόγω της έλλειψης 

οργανωµένου πλαισίου δράσης, δεν υπάρχουµε για τα ΜΜΕ 

και για τη σύγχρονη Δυτική πολιτική σκέψη. Είµαστε αιρετικές 

πολιτικές σκιές που η φωνή µας δεν πρέπει να ακουστεί, γιατί θα 

µολύνει την καταδικασµένη, έτσι κι αλλιώς, σε πνευµατικό θάνατο 

κοινωνία τους. Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν πρέπει να εκπλήσσεται κάποιος 

που υπάρχουν ακόµα και Έλληνες στις ΗΠΑ που έχουν αυτή την 

ιδεολογική τοποθέτηση, που διαβάζουν και ενηµερώνονται από 

τη Βαβυλωνία και τα άλλα µέσα της «εναλλακτικής ενηµέρωσης» 

για το τι συµβαίνει στην Ελλάδα.

 Άνθρωποι που εκτιµούν τη Βαβυλωνία, διότι µε το γνήσιο 

και ξεκάθαρο πολιτικό στίγµα, αποτελεί  µία φωτεινή εστία 

αντιεξουσιαστικού αγώνα, µία εξαιρετικά ποιοτική προσπάθεια 

αντικειµενικής ενηµέρωσης και σχολιασµού των γεγονότων, 

µία προσπάθεια να µετατραπεί ο  ανατρεπτικός λόγος σε 

απελευθερωτική πράξη. 

Από τι, όµως, χρειάζεται να ελευθερωθεί ο άνθρωπος και τι 

είναι ελευθερία; Την απάντηση για τα δικά µας όνειρα και τις 

δικές µας  προσδοκίες, για το τι είναι «ελευθερία», τη δίνει µε 

ξεχωριστό τρόπο ο ιστορικός αναρχικός Ρούντολφ Γκουερίν 

σε ένα αγαπηµένο κείµενο που παρουσιάζεται στο δοκίµιο του 

Νόαµ Τσόµσκι,  Σηµειώσεις για τον Αναρχισµό:

«Για τον αναρχικό, η ελευθερία δεν είναι µία αφηρηµένη 

φιλοσοφική έννοια, αλλά µία ζωτικής σηµασίας και απόλυτα εφικτή 

δυνατότητα κάθε ανθρώπου να αναπτύξει όλες τις δυνάµεις, 

ιδιότητες και προτερήµατα που του έδωσε η φύση µε σκοπό 

το συνολικό όφελος της κοινωνίας. Όσο λιγότερο επηρρεάζεται 

αυτή η ανάπτυξη των φυσικών ιδιοτήτων από την εκκλησιαστική 

ή πολιτική κηδεµονία, τόσο περισσότερο αποτελεσµατική 

και αρµονική θα γίνει η ανθρώπινη προσωπικότητα  και τόσο 

περισσότερο θα αποτελεί το µέτρο της πνευµατικής καλλιέργειας 

της κοινωνίας, της οποίας αποτελεί µέρος.» 

Αυτή είναι η ελευθερία την οποία εµείς αναζητούµε, και για την 

οποία ο Μιχαήλ Μπακούνιν τονίζει ότι δεν έχει καµία σχέση µε 

την ψευδαίσθηση ελευθερίας που προσφέρουν τα κράτη και ο 

φιλελευθερισµός: «Είµαι ένας φανατικός εραστής της ελευθερίας, 

την οποία και θεωρώ ως τη µοναδική προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη και άνθηση του πνεύµατος, της αξιοπρέπειας και της 

ανθρώπινης ευτυχίας. Όχι την τυπική ελευθερία που εκχωρεί 

και ρυθµίζει το κάθε κράτος –ένα αιώνιο ψέµα – η οποία τελικά 

στην πραγµατικότητα δεν αντιπροσωπεύει τίποτα άλλο από το 

προνόµιο ορισµένων που κερδήθηκε πάνω στην σκλαβιά των 

υπολοίπων. Δεν είναι ελευθερία η εξατοµικευµένη, εγωιστική, 

άθλια και ψευδεπίγραφη ελευθερία των φιλελεύθερων και 

της µπουρζουαζίας. Η πραγµατική ελευθερία είναι αυτή που 

συνίσταται στην πλήρη ανάπτυξη των υλικών, πνευµατικών και 

ηθικών δυνάµεων που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση σε 

κάθε άνθρωπο· αυτή που δεν αναγνωρίζει κανένα περιορισµό, 

εκτός από τα όρια που καθορίζονται από τους νόµους της 

φύσης».

Για τους λόγους αυτούς και µε ιδιαίτερη χαρά, ανιδιοτελώς 

και µε µόνο κέρδος τη χαρά της ενηµέρωσης που θέλουµε 

να προσφέρουµε στους εαυτούς µας και στους αναγνώστες, 

αναλάβαµε την ελληνική έκδοση του Ζ magazine σε συνεργασία µε 

την αγωνιστική εφηµερίδα Βαβυλωνία. Όπως, επίσης,  µε ιδιαίτερη 

χαρά,  για την ενηµέρωση του παγκόσµιου αναγνωστικού κοινού 

του δικτύου Ζ θα προχωρήσουµε στη µετάφραση ελληνικών 

άρθρων από τη Βαβυλωνία, προκειµένου να τα δηµοσιεύσουµε 

στο Ζ. Διότι το πρόβληµα έλλειψης αντικειµενικής ενηµέρωσης 

είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο. Διότι τα πραγµατικά προβλήµατα 

και οι καθηµερινοί αγώνες του έλληνα πολίτη δεν γίνονται 

ευρύτερα γνωστά. Διότι έχουµε την υποχρέωση να δείξουµε 

ότι στην Ελλάδα ο αντιεξουσιαστικός αγώνας δεν είναι µόνο 

ρητορεία, αλλά υπάρχουν οι διανοούµενοι και οι εστίες εκείνες 

που µε σοβαρότητα και επιµονή αντιστέκονται στο ρεύµα της 

εποχής. 

Ταυτόχρονα, ελπίζουµε ότι έτσι θα βοηθήσουµε ακτιβιστές από 

όλο τον κόσµο να έρθουν σ' επαφή µεταξύ τους, να συνδέσουν τα 

δίκτυα και τους αγώνες τους, στην προσπάθεια να δηµιουργηθεί 

η παγκοσµιοποίηση που εµείς ονειρευόµαστε. Ελπίζουµε 

να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του 

κοινού στόχου, δηλαδή την αποκατάσταση της αλληλεγγύης 

και των χαµένων κοινωνικών δεσµών µεταξύ των ανθρώπων, 

καθώς και την εξάλειψη του βάρβαρου ανταγωνισµού και της 

καπιταλιστικής εκµετάλλευσης. 

Για την κοινωνία των πολιτών, µακριά από σύνορα και νόµους, 

µακριά από αγορές, χρηµατιστήρια και οικονοµικές επίπλαστες 
ενώσεις των λαών. 

Βοστώνη,  Ζ Net
Νίκος Στυλόπουλος

Ελπίδα Σαµαράκη 

ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΙΕΣ
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Περί  Α Ν Α Ρ Χ Ι Σ Μ Ο Υ
του ΧΑΟΥΑΡΝΤ ΖΙΝ 

«Η ιστορία μάς έχει δείξει ότι, οποτεδήποτε οι άνθρωποι βίωσαν καθεστώς 
τυραννίας, τελικά, επαναστάτησαν εναντίον του».

Β: Από το 1980 και µετά, έχουµε γίνει µάρτυρες της διαδικασίας της 
οικονοµικής παγκοσµιοποίησης, που επεκτείνεται κάθε µέρα. Πολλοί 
άνθρωποι της αριστεράς αντιµετωπίζουν ένα δίληµµα: Να εργαστούν 
για την ενίσχυση των εθνών-κρατών ως αµυντική τακτική ενάντια στην 
επικράτηση του ξένου και ντόπιου κεφαλαίου; Ή να αγωνιστούν για µία 
αντι-εθνική εναλλακτική µορφή παγκοσµιοποίησης; Ποια είναι η άποψή 
σου γι’ αυτό;

Ζ: Είµαι αναρχικός, και σύµφωνα µε τις αναρχικές 
αξίες τα έθνη-κράτη αποτελούν εµπόδια σε µία 
αληθινή, ανθρωπιστική παγκοσµιοποίηση. Κατά µία 
έννοια, το ρεύµα της παγκοσµιοποίησης, µε τους 
καπιταλιστές να υπερπηδούν τα εθνικά σύνορα, 
µας δίνει την ευκαιρία να καταργήσουµε τα σύνορα 
και να πραγµατοποιήσουµε την παγκοσµιοποίηση 
των ανθρώπων, σ’ αντίθεση µε την παραδοσιακή 
παγκοσµιοποίηση. Με άλλα λόγια, µπορούµε να την 
εκµεταλλευτούµε—δεν υπάρχει τίποτα κακό στην 
ιδέα της παγκοσµιοποίησης—µε έναν τρόπο που να 
πετυχαίνεται η κατάργηση των εθνικών συνόρων και, 
ταυτόχρονα, να διασφαλίζεται ότι 
οι οικονοµικές αποφάσεις που 
αφορούν τους ανθρώπους του 
κόσµου να µην λαµβάνονται από 
τις εταιρείες.

Β: Ο Πιερ-Τζόζεφ Προυντόν, 
κάποτε, έγραψε: «Η ελευθερία 
είναι η µητέρα και όχι η κόρη 
της τάξης». Πώς φαντάζεσαι τη 
ζωή µετά ή πέρα από τα έθνη-
κράτη;

Ζ: Πέρα από τα έθνη-κράτη; 
(γέλιο) Θεωρώ ότι πέρα από 
τα έθνη-κράτη υπάρχει ένας 
κόσµος χωρίς εθνικά σύνορα 
αλλά, σίγουρα, µε οργάνωση. 
Όχι άνθρωποι οργανωµένοι σε 
έθνη, αλλά οργανωµένοι σε οµάδες και συλλογικότητες χωρίς εθνικά 
ή άλλα σύνορα. Χωρίς καθόλου σύνορα, διαβατήρια, βίζες. Τίποτα απ’ 
αυτά. Συλλογικότητες διαφόρων µεγεθών, ανάλογα µε τη δραστηριότητα, 
που θα είναι σε επαφή µεταξύ τους. Είναι αδύνατο να δηµιουργηθούν 
αυτάρκεις, µικρές συλλογικότητες, γιατί, απλούστατα, θα έχουν διαθέσιµους, 
διαφορετικούς πόρους η κάθε µία. Αυτό είναι κάτι που η αναρχική θεωρία 
δεν έχει επεξεργαστεί ικανοποιητικά και, πιθανότατα,  είναι αδύνατο να 
επεξεργαστεί εκ των προτέρων, διότι αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσα από 
την πράξη.

Β: Θεωρείς ότι µπορούµε αλλάξουµε την κοινωνία µέσα από τις θεσµικές, 
κοµµατικές πολιτικές ή µόνο µέσω εναλλακτικών µέσων—µε ανυπακοή, 
παράλληλα δίκτυα, εναλλακτικά ΜΜΕ κ.ά.;

Ζ: Αν δραστηριοποιείσαι µέσα από τις υπάρχουσες δοµές, είναι σίγουρο 

ότι θα σε διαφθείρουν. Μέσα από το πολιτικό σύστηµα που δηλητηριάζει 
την ατµόσφαιρα, ακόµη και οι προοδευτικοί οργανισµοί εκφυλίζονται, το 
βλέπουµε σήµερα στις ΗΠΑ, όπου άνθρωποι της «αριστεράς» εµπλέκονται σε 
προεκλογικές καµπάνιες και αναλώνονται σε έντονη επιχειρηµατολογία, αν 
πρέπει να υποστηρίξουµε την µία ή την άλλη τρίτη υποψηφιότητα. Αυτή είναι 
µία µικρή απόδειξη που µας δείχνει ότι, όταν εµπλέκεσαι στην προεκλογική 
πολιτική,  οι ιδέες σου µολύνονται. Γι’ αυτό πιστεύω ότι το σωστό είναι να 

µην βασιζόµαστε στην κάλπη ούτε να σκεφτόµαστε 
µε όρους αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης ή  
εκλογικής πολιτικής, αλλά, αντίθετα, µε όρους 
οργάνωσης κοινωνικών κινηµάτων, οργάνωσης στον 
χώρο εργασίας, στη γειτονιά, µε όρους οργάνωσης 
συλλογικοτήτων που θα γίνουν αρκετά ισχυρές, 
ώστε να αναλάβουν τα ηνία—πρώτα να αποκτήσουν 
δύναµη, ώστε να µπορούν να αντιστέκονται στα 
κελεύσµατα της εξουσίας και δεύτερον, στη συνέχεια, 
να γίνουν τόσο δυνατές, ώστε να αναλάβουν τους 
θεσµούς.

Β:  Μία προσωπική ερώτηση. 
Πηγαίνεις στην κάλπη; Ψηφίζεις; 

Ζ: Ναι, µερικές φορές, όχι πάντα. 
Εξαρτάται .  Θεωρώ ότι  ε ίναι 
προτιµότερο, µερικές φορές, να 
έχεις πρόεδρο τον έναν υποψήφιο 
παρά τον άλλο, παρόλο που 
ξέρεις ότι η λύση δεν είναι αυτή. 
Μερικές φορές ο λιγότερο κακός, 
δεν είναι και τόσο λιγότερο, κι 
έτσι τον απορρίπτεις και είτε δεν 
ψηφίζεις είτε ψηφίζεις έναν τρίτο 
υποψήφιο, ως διαµαρτυρία στο 
κοµµατικό σύστηµα. Μερικές 
φορές η διαφορά µεταξύ δύο 
υποψηφίων είναι άµεσα σηµαντική, 
και τότε νοµίζω ότι η προσπάθεια 
να εκλεγεί κάποιος, που είναι λίγο 
καλύτερος ή λιγότερο επικίνδυνος, 

είναι κατανοητή. Δεν πρέπει, όµως, ποτέ να ξεχνάµε ότι, ανεξάρτητα ποιος 
θα εκλεγεί, το σηµαντικό είναι τι είδους κοινωνικό κίνηµα υφίσταται. Επειδή 
έχουµε δει στην ιστορία ότι, εφόσον υπάρχει ισχυρό κοινωνικό κίνηµα, 
δεν έχει σηµασία ποιος καταλαµβάνει το αξίωµα. Όποιος και να είναι, είτε 
Ρεπουµπλικανός είτε Δηµοκρατικός, αν υπάρχει ισχυρό κίνηµα, αυτός που 
έχει την εξουσία θα αναγκαστεί να υποχωρήσει, θα αναγκαστεί, κατά κάποιο 
τρόπο, να σεβαστεί τη δύναµή του.

Το είδαµε αυτό το 1960. Ο Ρίτσαρντ Νίξον δεν ήταν ο λιγότερο κακός αλλά 
ο χειρότερος υποψήφιος· κατά τη διακυβέρνησή του, όµως, τερµατίστηκε, 
επιτέλους, ο πόλεµος, επειδή είχε να αντιµετωπίσει την ορµή τού αντιπολεµικού 
κινήµατος και  των Βιετναµέζων. Θα ψηφίσω, αλλά πάντοτε έχοντας κατά 
νου ότι σηµαντική δεν είναι η ψήφος αλλά η οργάνωση.

Όταν κάποιοι άνθρωποι µιλάνε για τις εκλογές, µε ρωτούν: Θα υποστη-
ρίξεις αυτόν τον υποψήφιο ή τον άλλο; Εγώ τους λέω: «Θα υποστηρίξω 
αυτόν τον υποψήφιο για ένα λεπτό, όσο βρίσκοµαι στην κάλπη. Εκείνη 
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...να καταργήσουμε 
τα σύνορα και να

 πραγματοποιήσουμε 
την παγκοσμιοποίηση

 των ανθρώπων...



I O Y Ë I Ï Ó - Á Õ Ã Ï Õ Ó Ô Ï Ó   2 0 0 8 164

υποστηρίξω τον Α και όχι τον Β, αλλά πριν να πάω στην κάλπη, 
και αφού φύγω από κει, διοχετεύω όλες µου τις δυνάµεις στην 
οργάνωση των ανθρώπων και όχι στη διοργάνωση προεκλογι-
κών εκστρατειών».

Β: Ο αναρχισµός, µε αυτή την έννοια, εναντιώνεται στην αντι-
προσωπευτική δηµοκρατία, αφού αυτή αποτελεί, επίσης, µία 
µορφή τυραννίας—την τυραννία της πλειοψηφίας. Διαφωνούν 
µε την τακτική της πλειοψηφικής ψηφοφορίας, σηµειώνοντας ότι 
οι απόψεις της πλειοψηφίας δεν συµπίπτουν πάντα µε τις ηθικά 
σωστές. Ο Θορώ έγραψε, κάποτε, ότι είµαστε υπο-
χρεωµένοι να ενεργούµε σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
της συνείδησής µας, ακόµη και αν αυτές έρχονται 
σε αντίθεση µε την άποψη της πλειοψηφίας ή τους 
νόµους της κοινωνίας. Συµφωνείς µ’ αυτό;

Ζ: Απόλυτα. Ο Ρουσώ, κάποτε, αναρωτήθηκε: «Αν 
είµαι µέλος µιας οµάδας 100 ανθρώπων, έχουν το 
δικαίωµα οι 99 απ’ αυτούς να µε καταδικάσουν σε 
θάνατο, επειδή είναι απλώς η πλειοψηφία;» Όχι, οι 
πλειοψηφίες, σίγουρα, κάνουν λάθη και µερικές 
φορές καταστρατηγούν και τα δικαιώµατα των 
µειοψηφιών. Αν οι πλειοψηφίες κυβερνούσαν, µπο-
ρεί να είχαµε ακόµη δουλεία. Άλλοτε, το 80% του 
πληθυσµού κρατούσε υποδουλωµένο το υπόλοιπο 
20%. Σύµφωνα µε τον νόµο της πλειοψηφίας, αυτό 
είναι σωστό. Πρόκειται, λοιπόν, για µία ελαττωµατική 
αντίληψη της δηµοκρατίας. Η δηµοκρατία οφείλει 
να λαµβάνει υπόψη της διάφορα πράγµατα— τις 
απαιτήσεις όλων των ανθρώπων αναλογικά, όχι 
µόνο τις ανάγκες των πολλών αλλά και τις ανάγκες 
της µειοψηφίας. Επιπλέον, πρέπει να συνυπολογί-
ζει ότι η πλειοψηφία, ειδικά σε κοινωνίες όπου τα 
ΜΜΕ χειραγωγούν την κοινή γνώµη, µπορεί να έχει εντελώς 
λανθασµένες και διεφθαρµένες απόψεις. Γι’ αυτό, λοιπόν, 
συµφωνώ· οι άνθρωποι οφείλουν να ενεργούν σύµφωνα µε 
τη συνείδησή τους και όχι να ακολουθούν τυφλά τις επιταγές 
της πλειοψηφίας.

Β: Στην εποχή µας, ένα µεγάλο ποσοστό της δηµιουργικής 
ενέργειας της ριζοσπαστικής πολιτικής προέρχεται από τον 
αναρχισµό, αλλά ελάχιστοι αγωνιστές αποκαλούν τους εαυτούς 
τους «αναρχικούς». Γιατί συµβαίνει αυτό, κατά την άποψή σου; 
Πρόκειται για ανθρώπους που ντρέπονται να ταυτοποιηθούν 
µε αυτή τη φιλοσοφική παράδοση ή απλά µένουν πιστοί στη 
δέσµευση ότι η αληθινή χειραφέτηση απαιτεί την απελευθέρωση 
από κάθε ταµπέλα;

Ζ: Ο όρος αναρχισµός έχει συνδεθεί µε δύο φαινόµενα, µε τα 
οποία οι αυθεντικοί αναρχικοί δεν θέλουν να έχουν σχέση. Το ένα 
είναι η βία, και το άλλο είναι η αταξία, το χάος. Η διαδεδοµένη 
αντίληψη για τον αναρχισµό είναι, βόµβες και τροµοκρατία από 
τη µία µεριά, και από την άλλη, έλλειψη κανόνων και ρυθµίσεων, 
έλλειψη πειθαρχίας· δηλαδή ο καθένας να κάνει ότι θέλει και να 
επικρατεί σύγχυση. Γι’ αυτό πολλοί διστάζουν να χρησιµοποι-
ήσουν τον όρο. Όµως, οι αληθινές ιδέες του αναρχισµού ήταν, 
ουσιαστικά, ενσωµατωµένες στον τρόπο σκέψης των κινηµάτων 
της δεκαετίας του ’60. [...]

Β: Μήπως θεωρείς ότι η υποτιµητική χρήση της λέξης «αναρ-
χισµός» είναι άµεση συνέπεια του γεγονότος ότι η ιδέα της 
ελευθερίας των ανθρώπων τροµάζει πάντοτε αυτούς που είναι 
στην εξουσία;

Ζ: Χωρίς καµία αµφιβολία! Οι αναρχικές ιδέες, σίγουρα, απει-
λούν αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία. Αυτοί ανέχονται 
φιλελεύθερες ή µεταρρυθµιστικές αντιλήψεις, αλλά δεν µπο-
ρούν να ανεχτούν την ιδέα της κατάργησης του κράτους και 
της κεντρικής εξουσίας. Έτσι, είναι σηµαντικό γι’ αυτούς να 
γελοιοποιούν τη φιλοσοφία του αναρχισµού, να δηµιουργούν 
την εντύπωση ότι ο αναρχισµός είναι βίαιος και χαοτικός. Και, 
προφανώς, τους βολεύει αυτό.

Β: Ποια είναι η άποψή σας για το «δίληµµα» της χρησιµοποίησης 

του µέσου της επανάστασης σε αντιδιαστολή µε το µέσο της 
κοινωνικής και πολιτισµικής εξέλιξης;

Ζ: Νοµίζω ότι εδώ τίθενται πολλά διαφορετικά ερωτήµατα. 
Ένα απ’ αυτά είναι το ζήτηµα της βίας, και νοµίζω ότι σ’ αυτό, οι 
αναρχικοί οι ίδιοι διαφωνούν. Εδώ στις ΗΠΑ βρίσκεις αυτή τη 
διάσταση απόψεων, και, µάλιστα, να εµφανίζεται στο ίδιο πρό-
σωπο. Η Έµµα Γκόλντµαν έφερε τον αναρχισµό στο προσκήνιο, 
µετά το θάνατό της, τη δεκαετία του ’60, όταν ξαφνικά αναγνω-
ρίστηκε ως σηµαντική φιγούρα. Η Έµµα, όµως, ενώ στην αρχή 
υποστήριξε τη δολοφονία του Χένρι Κλέι Φρικ, στη συνέχεια 
άλλαξε γνώµη και πίστευε ότι αυτός δεν ήταν ο σωστός τρόπος. 

Ο φίλος και σύντροφός της, Αλεξάντερ Μπέρκµαν, όµως,  ποτέ 
δεν παραιτήθηκε εντελώς από την ιδέα της βίας. Από την άλλη 
µεριά, υπήρξαν άνθρωποι που ήταν αναρχικοί, µε τον τρόπο 
τους, όπως ο Τολστόι και ο Γκάντι, που πίστευαν στη µη βία.

Ο αναρχισµός έχει µία βασική αρχή στο θέµα των µέσων, και 
αυτή είναι η πίστη στην άµεση δράση—που σηµαίνει την άµεση 
ανάληψη της εξουσίας από το λαό, αντί για την αποδοχή των 
λύσεων που προσφέρει η κοινωνία, δηλαδή της αντιπροσωπευ-
τικής διακυβέρνησης, της ψηφοφορίας και της νοµοθεσίας. Στην 
περίπτωση των συνδικάτων, του αναρχοσυνδικαλισµού, σηµαίνει 
απεργία των εργατών, και όχι µόνο αυτό, αλλά και κατάληψη 
και αυτοδιαχείριση των εργοστασίων. Τι είναι άµεση δράση; 
Στον Νότο, όταν οι µαύροι άνθρωποι οργανώνονταν ενάντια 
στον φυλετικό διαχωρισµό, δεν περίµεναν τη συγκατάθεση της 
κυβέρνησης και δεν ακολούθησαν τη νοµική οδό, δηλαδή, δεν 
κατέθεσαν µηνύσεις ούτε περίµεναν το Κογκρέσο να ψηφίσει 
νοµοσχέδια. Ανέλαβαν άµεση δράση· πήγαν στα εστιατόρια, 
έκατσαν κάτω και δεν κουνήθηκαν από τη θέση τους. Ανέβηκαν 
στα λεωφορεία και λειτουργούσαν έτσι όπως θα ήθελαν, και 
θεωρούσαν σωστό, να γίνεται.

Φυσικά, η απεργία είναι πάντα µία µορφή άµεσης δράσης. Με την 
απεργία, επίσης, δεν ζητάς από την κυβέρνηση να βελτιώσει την 
κατάστασή σου ψηφίζοντας νόµους, δρας άµεσα ενάντια στον 
εργοδότη. Θα µπορούσα να πω ότι, όσον αφορά τα µέσα, η αρχή 
της άµεσης δράσης, ενάντια στο κακό που θέλεις να νικήσεις, 
κυριαρχεί στις αναρχικές ιδέες, στα αναρχικά κινήµατα. 

Επιπλέον, νοµίζω ότι µία από τις σηµαντικότερες αρχές του 
αναρχισµού είναι ότι δεν µπορούν να διαχωριστούν τα µέσα 
από τους σκοπούς. Δηλαδή, αν ο σκοπός σου είναι µία κοινωνία 
ισότητας, πρέπει να χρησιµοποιήσεις µέσα που να βασίζονται 
στην ισότητα. Αν αποσκοπείς σε µία ειρηνική κοινωνία χωρίς 
πόλεµο, δεν µπορείς να χρησιµοποιήσεις τον πόλεµο ως µέσο 
για να τη δηµιουργήσεις. Θεωρώ ότι ο αναρχισµός απαιτεί να 
βρίσκονται σε αρµονία τα µέσα µε τους σκοπούς. Αυτό είναι ένα 
από τα ειδοποιά χαρακτηριστικά του.

Β: Σε µία περίπτωση, ρωτήθηκε ο Νόαµ Τσόµσκι ποιο είναι το 
συγκεκριµένο όραµα που έχει για την αναρχική κοινωνία και µε 
ποιον τρόπο θα φτάσουµε εκεί. Η απάντησή του ήταν ότι «δεν 
µπορούµε να φανταστούµε τι είδους προβλήµατα θα προκύ-
ψουν, χωρίς προηγουµένως να έχουµε πειραµατιστεί µ’ αυτά». 
Μήπως πιστεύεις, κι εσύ, ότι αρκετοί αριστεροί διανοούµενοι 
σπαταλούν πολλή ενέργεια στις θεωρητικές φιλονικίες τους περί 
κατάλληλων µέσων και σκοπών, και παραβλέπουν να ξεκινήσουν 
το «πείραµα» στην πράξη; 

Ζ: Θεωρώ ότι αξίζει να παρουσιάζονται συγκροτηµένες ιδέες, 
όπως έκανε ο Μάικλ Άλµπερτ, για παράδειγµα, µε το Πάρεκον1, 

ακόµη και αν διατηρείται µία ορισµένη ευελιξία 
στις ιδέες. Δεν είναι δυνατόν να δηµιουργήσουµε 
το ακριβές αντίγραφο της µελλοντικής κοινωνίας 
από τώρα, αλλά νοµίζω ότι είναι καλό να την επε-
ξεργαζόµαστε. Θεωρώ ότι είναι σωστό να έχουµε 
στο µυαλό µας έναν σκοπό. Είναι εποικοδοµητικό, 
επιβοηθητικό και υγιές να σκεφτόµαστε πώς µπορεί 
να είναι αυτή η µελλοντική κοινωνία, επειδή έτσι 
δηµιουργούµε έναν οδηγό για την καθηµερινή µας 
ζωή. Αρκεί αυτές οι συζητήσεις για την µελλοντική 
κοινωνία να µην λειτουργούν ως εµπόδιο στην προ-
σπάθειά µας να τη δηµιουργήσουµε στην πράξη. 
Στην αντίθετη περίπτωση, µπορεί να αναλώνεσαι 
σε συζητήσεις υπέρ της µίας ουτοπίας ή της άλλης, 
και στο µεταξύ να µην κάνεις τίποτα προς την κα-
τεύθυνση αυτή. 

Β: Στο βιβλίο σου, A People’s History of the United 
States, µας επισηµαίνεις ότι η ελευθερία µας, τα 
δικαιώµατά µας, οι περιβαλλοντικοί κανόνες κ.ά., 
ποτέ δεν µας τα χάρισε η ελίτ των πλουσίων και 

ισχυρών, αλλά πάντοτε κερδήθηκαν µε αγώνα από τους απλούς 
ανθρώπους· µε πολιτική ανυπακοή. Με αυτή τη λογική, ποια 
πρέπει να είναι τα πρώτα µας βήµατα για έναν άλλο, καλύτερο 
κόσµο;

Ζ: Νοµίζω ότι το πρώτο µας βήµα είναι να οργανωθούµε και να 
αγωνιστούµε ενάντια στην κατεστηµένη τάξη—ενάντια στον 
πόλεµο, την οικονοµική και σεξουαλική εκµετάλλευση, τον 
ρατσισµό, κλπ. Αλλά η οργάνωσή µας πρέπει να είναι τέτοια, 
ώστε τα µέσα µας να ανταποκρίνονται στους σκοπούς µας, 
και να δηµιουργήσουµε, µέσα από την οργάνωσή µας, τέτοιες 
ανθρώπινες σχέσεις σαν αυτές που ονειρευόµαστε να ανθίσουν 
στη µελλοντική κοινωνία. Αυτό σηµαίνει να οργανωθούµε χωρίς 
κεντρική εξουσία, χωρίς χαρισµατικό ηγέτη, αποτελώντας µία 
µικρογραφία της ιδανικής κοινωνίας ισότητας.  Αυτό θα έχει σαν 
αποτέλεσµα ότι, ακόµη και αν δεν πετύχουµε κάτι στο άµεσο 
µέλλον, θα έχουµε καταφέρει να δηµιουργήσουµε ένα µοντέλο. 
Θα έχουµε λειτουργήσει έτσι όπως θα θέλαµε να λειτουργεί η 
µελλοντική κοινωνία και θα έχουµε αποκοµίσει άµεση ικανοποί-
ηση. Ακόµη και αν δεν πετύχαµε τον τελικό µας σκοπό.

Β: Ποια είναι η άποψή σου για τις διάφορες προσπάθειες που 
γίνονται, προκειµένου να αποδειχθεί η οντολογική υπόθεση του 
Μπακούνιν, ότι οι άνθρωποι διαθέτουν «ένστικτο ελευθερίας», 
ότι δεν πρόκειται µόνο για µία επιθυµία αλλά και για βιολογική 
ανάγκη;

Ζ: Βασικά, συµφωνώ µ’ αυτή την υπόθεση, αλλά νοµίζω ότι 
δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί µέσω της βιολογίας. Πρέπει να 
βρούµε το γονίδιο της ελευθερίας, δηλαδή;  Όχι. Θεωρώ ότι ο 
εναλλακτικός δρόµος που πρέπει να ακολουθήσουµε για να 
επιβεβαιώσουµε αυτή την υπόθεση είναι µέσω της ιστορίας 
της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Εκεί αποδεικνύεται η ύπαρξη 
της εσωτερικής ενόρµησης του ανθρώπου για ελευθερία, από 
το γεγονός ότι, οποτεδήποτε οι άνθρωποι βίωσαν καθεστώς 
τυραννίας, τελικά, επαναστάτησαν εναντίον του.   

Μετάφραση: Δηµήτρης Κωνσταντίνου

...οι άνθρωποι οφείλουν να ενεργούν
 σύμφωνα με τη συνείδησή τους 

και όχι να ακολουθούν τυφλά τις επιταγές
 της πλειοψηφίας.

1PARECON: Participatory Economy. Στην Ελλάδα: 
ΠΑΡΕΚΟΝ του Μάικλ Άλµπερτ σε µετάφραση του 
Ν. Ράπτη. Εκδόσεις Παρατηρητής,2004.
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ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ, 
ΘΑΥΜΑΣΙΕΣ ΜΕΡΕΣ
Λίγα χρόνια πριν, όχι πριν πολλά χρόνια ούτε πριν λίγο 
καιρό, αλλά ούτε καν κάποτε, ζούσε στην Γκρενόμπλ 
ένα παιδί όχι μόνο του, αλλά με την οικογένεια του, 
όχι μόνο του, ποτέ μόνο του. Η Γκρενόμπλ για τους 
αγεωγράφητους βρίσκεται στην αινιγματική αλλά πάντα 
όμορφη για τους διαχρονικούς και με αιτία επαναστάτες 
(Ζοζέ Μποβέ π.χ) Γαλλία. Πιο συγκεκριμένα βρίσκεται 
στα δυτικά του Παρισίου και βορειοανατολικά της Ρεν. 
Φημίζεται για το κομμουνιστικό της παρελθόν, όπου τα 
τελευταία χρόνια ανατράπηκε φέρνοντας στην πόλη έναν 
σοσιαλιστικό (πιο κοντά σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ, ξέρετε 
τώρα μην το αναλύσουμε περισσότερο) αέρα. Επίσης 
αξίζει κανείς να επισκεφτεί το τοπικό θέατρο, απ’ όπου 
έχουν περάσει τα πιο τρανταχτά ονόματα του παγκόσμιου 
θεάτρου και όχι μόνο. Ενδεικτικά να πούμε πως η πιο 
σημαντική παρουσία ήταν ο Πίτερ Μπρούκ και η διαμάχη 
του μετέπειτα με τους τοπικούς παράγοντες. Επίσης οι 
ιστορικές συναυλίες κάθε χρόνο του πασίγνωστου 
Γάλλου Ζουζί (στυλ Μ. Χατζηγίαννη).
 Φυσικά όλα αυτά ο μικρός μας Κοστίν τα γνώριζε. Ο 
μικρός λοιπόν Κοστίν ζούσε σε ένα σπίτι με κήπο, σε μια 
πολύ όμορφη πραγματικά γειτονιά και λέμε όμορφη διότι 
οι γείτονες είχαν άριστες σχέσεις μεταξύ τους. Δηλαδή 
φιλήσυχοι άνθρωποι που είχαν τις δουλειές τους, τα 
παιδιά τους, τον κήπο τους. Ε…..που και που πήγαιναν και 
καμία ταβερνούλα βρε αδερφέ (στυλ Χασιά). Έτσι ιδανικά 
κυλούσε η ζωή για το μικρό Κοστίν και συνεχίστηκε 
ιδανικότερα όταν στην ζωή της οικογένειας προστέθηκε 
και μία αδερφούλα η Μαρίν. Οι δυο τους ανέπτυξαν μια 
πολύ όμορφη και ειλικρινής σχέση που μεγαλώνοντας 
ο ένας νοιαζόταν για τον άλλον ανά πάσα στιγμή, ανά 
πάσα στιγμή. Ο μικρός Κοστίν μεγάλωσε και βγήκε παιδί 
επαναστατικό, στην ηλικία των 18 κατάλαβε πως η μόνη 
λύση είναι να αγωνίζεσαι. Πριν τελειώσει το σχολείο 
και περάσει με επιτυχία στο πανεπιστήμιο πήγε με τους 
συμμαθητές του την γνωστή σε όλους μας πενταήμερη.
  Το Παρίσι ήταν ο προορισμός τους, είχαν ακούσει για τα 
φημισμένα προάστια με τους μετανάστες και τα επεισόδια 
που γίνονταν κάθε λίγο και λιγάκι. Η παρέα από την 
Γκρενόμπλ τα άκουγε όλα αυτά με δέος και φυσικά 
ήθελε πολύ να δει από κοντά όλη αυτή την κατάσταση. 
Δυστυχώς ο Κοστίν σε μια από τις βόλτες του στο Παρίσι 
χάθηκε ξαφνικά από την υπόλοιπη παρέα. Έτσι έχασε 
την ευκαιρία να ζήσει αυτήν την μοναδική εμπειρία των 
προαστίων. Από την παρέα που πήγε γύρισαν όλοι εκτός 
από 2 συμμαθητές τους. Βρήκαν την ζωή στα προάστια 
σαφώς πιο ενδιαφέρουσα και έμειναν εκεί για πάντα. Ο 
μικρός μας Κοστίν τους θεώρησε υπερβολικούς. Μετά 
από λίγο καιρό ο Κοστίν παρακολουθούσε -πάντα από 
την τηλεόραση- τα μεγάλα επεισόδια πού εκτυλίσσονταν 
μεταξύ μπάτσων και προαστιακών. Διέκρινε τους 2 
συμμαθητές του που με μαεστρία και ζήλο έσπαγαν μια 
τεράστια τζαμαρία τράπεζας και την πυρπολούσαν με 
ένα μηχανισμό που έμοιαζε με ένα μπουκάλι μπύρα που 
ξεχειλίζει από σαντυγί (στυλ μολότοφ). Προ στιγμήν 
ζήλεψε αλλά κατάλαβε για άλλη μια φορά πως ήταν 
υπερβολικοί. 
  Δύο χρόνια αργότερα οι μεταρρυθμίσεις  του γαλλικού 
κράτους περιελάμβαναν και τον τομέα της παιδείας. 
Θύελλα αντιδράσεων από φοιτητές και πανεπιστημιακούς 
που κατέληξε στα πιο βίαια επεισόδια της τελευταίας 
20ετίας στη Γαλλία. Συμπλοκές φοιτητών και μπάτσων επί 
καθημερινής βάσεως που αποτέλεσμα είχε η κυβέρνηση 
να πάρει τα μέτρα της. Η καταστολή έγινε μεγαλύτερη 
αλλά και το μίσος των φοιτητών ακόμη μεγαλύτερο. 

Οι διαδηλώσεις ήταν μια λαοθάλασσα που συμπαρέσυρε ολόκληρη την κοινωνία. Ο Κοστίν εκείνη την περίοδο 
δυστυχώς, αν και φοιτητής στο τρίτο έτος της σχολής του, συμμετείχε σε ένα συγκρότημα που έπαιζε παραδοσιακή 
μουσική (στυλ κρουστά). Έτσι όλως τυχαίως δεν κατάφερε να συμμετέχει ενεργά στις διαδηλώσεις, πόσο μάλλον 
στα αιματηρά επεισόδια, μιας και είχε πρόβες στο στούντιο και δεν προλάβαινε. Το πολιτικό του καθήκον όμως 
το έκανε, ψήφιζε υπέρ της κατάληψης της σχολής του και φυσικά ενημερωνόταν για τα γεγονότα από εφημερίδες, 
αλλά και από φίλους του που τους έβλεπε μόνο εντός σχολής (λόγω ασύλου). Τα επεισόδια τα έκρινε υπερβολικά 
θεωρώντας πως χάνουνε το δίκιο τους καίγοντας τράπεζες και τραυματίζοντας μπάτσους. Οι μεταρρυθμίσεις στην 
παιδεία τελικά ακυρώθηκαν από την γαλλική κυβέρνηση. Ο Κοστίν τελικά θεώρησε υπερβολικό το να παίζει σε 
συγκρότημα και έτσι συνέχισε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο. Αυτές τις μέρες ο Κοστίν κάνει τις τελευταίες 
ετοιμασίες για τον γάμο του, αυτές τις μέρες αποφυλακίζονται και οι δύο συμμαθητές του Κοστίν, είχαν κατηγορηθεί 
για ληστεία τράπεζας.

Υ.Γ 1.   Τα λεφτά της ληστείας υπάρχουν…ξέρουν που θα τα βρουν.
Υ.Γ 2. Εννοείται πως ο Κοστίν τους θεώρησε υπερβολικούς… 

Αφιερωμένο
στην θεία μου την  Αργυρώ.

Θοδωρής Σκυφτούλης

β Ένθετος Τόπος 
Πολιτιστικής Ραδιουργείας
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I. ΙΡΑΚ: Η ΕΝΤΙΜΗ ΛΥΣΗ

Σ: Οπουδήποτε και αν βρεθεί κάποιος, σε πανεπιστήµια, γυµνάσια ή κολ-
λέγια, ακόµα και στις στάσεις λεωφορείων και σε εστιατόρια, αυτό που 
ακούγεται είναι ότι ο πόλεµος στο Ιράκ είναι για τις ΗΠΑ ένα «τέλµα» και ένα 
«δαπανηρό αδιέξοδο». Ο λαός έχει την άποψη ότι ο πόλεµος αυτός είναι ο 
πόλεµος των Ρεπουµπλικάνων και κατηγορεί την κυβέρνηση Μπους για τον 
τρόπο µε τον οποίο χειρίστηκε την κατοχή του Ιράκ. Η κοινωνία θεωρεί ότι 
τώρα πλέον, αφού ήδη βρισκόµαστε εκεί, δεν µπορούµε να φύγουµε· ότι 
είναι δική µας ευθύνη να λύσουµε το πρόβληµα που εµείς δηµιουργήσαµε, 
διότι αν φύγουµε θα κάνουµε την κατάσταση ακόµη χειρότερη, επειδή θα 
ξεσπάσει εµφύλιος πόλεµος. Τι λες λοιπόν για όλα αυτά τα επιχειρήµατα, 
που φαίνεται να έχουν άρρηκτη σχέση το ένα µε το άλλο; Και ποιά λύση, 
που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως έντιµη, θα πρότεινες: διεθνή µέτρα, 
άµεση απόσυρση ή και τα δύο; 

Τ: Η θέση των ειρηνόφιλων φιλελεύθερων, κατά τη διάρκεια του πολέµου 
του Βιετνάµ, διατυπώθηκε καθαρά από τον Άρθουρ Σλέσιγκερ, ιστορικό και 
σύµβουλο του Κένεντι, όταν πια ο πόλεµος είχε γίνει πάρα πολύ δαπανηρός 
για τις ΗΠΑ και είχαν αρχίσει τα «γεράκια» του πολέµου να µετατρέπονται σε 
«περιστέρια» της ειρήνης. Έγραψε χαρακτηριστικά ότι «εµείς προσευχόµα-
στε» να δικαιωθούν τα γεράκια, που πιστεύουν στην επιθετική τακτική, και 
αν γίνει αυτό ίσως να «εξυµνήσουµε τη φρόνηση και την πολιτική ικανότητα 
της αµερικανικής κυβέρνησης», εφόσον µας οδηγήσει στη νίκη, ακόµη και 
αν αφήσουµε πίσω µας µόνο συντρίµµια. Αλλά αυτή η τακτική πιθανώς δεν 
θα λειτουργήσει, και, εποµένως, θα πρέπει να ξανασκεφτούµε τη στρατηγική 
στο σύνολό της. Αυτές οι αρχές, όπως και όλη η συλλογιστική, ισχύουν και 
σήµερα στο ζήτηµα της εισβολής στο Ιράκ.

Δεν υπάρχει καµία «έντιµη λύση» για έναν επιθετικό πόλεµο 
–  για το «χειρότερο διεθνές έγκληµα», το οποίο διαφέρει από τα υπόλοι-
πα πολεµικά εγκλήµατα των ΗΠΑ, αφού εµπεριέχει όλα τα αρνητικά τού 
«προληπτικού πολέµου», όπως ακριβώς περιγράφεται στη διατύπωση του 
δικαστηρίου της Νυρεµβέργης κατά την καταδίκη των Ναζί. Μπορούµε να 
επιδιώξουµε, απλώς, τη λύση που είναι λιγότερο απεχθής. Και πρέπει να 
σηµειώσουµε µερικές θεµελιώδεις αρχές που ισχύουν στις περιπτώσεις 
αυτές, όπως, για παράδειγµα ότι οι επιτιθέµενοι δεν έχουν κανένα δικαίωµα 
παρά µόνο ευθύνες.

Οι ευθύνες µας συνίστανται στο να καταβληθούν οι τεράστιες αποζη-
µιώσεις για τη ζηµιά που έχουν προκαλέσει οι ΗΠΑ, να καταδικαστούν οι 
υπεύθυνοι για τα εγκλήµατα, και να δοθεί µεγάλη προσοχή στις επιθυµίες 
των θυµάτων. Στην περίπτωση του πολέµου στο Ιράκ, ξέρουµε τις επιθυµίες 
τους αρκετά καλά. Οι δηµοσκοπήσεις έχουν φέρει στην επιφάνεια στοιχεία, 
παρόµοια µε εκείνα που αναφέρθηκαν από αµερικανικές στρατιωτικές 
πηγές το Δεκέµβριο, βάσει µίας µελέτης εµπειρογνωµόνων, εστιασµένης 
στα προβλήµατα αυτής της χώρας. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, 
οι Ιρακινοί από διάφορες περιοχές και από όλες τις κοινωνικές τάξεις έχουν 
«κοινή πεποίθηση» ότι: Η αµερικανική εισβολή είναι υπεύθυνη για τη βία, την 
τροµοκρατία και άλλες φρικιαστικές καταστάσεις, και οι εισβολείς πρέπει να 
αποσύρουν τα στρατεύµατά τους και να φύγουν από το Ιράκ, αφήνοντας 
τη χώρα, ή ότι έχει αποµείνει απ’ αυτή, στους Ιρακινούς. 

Καταδεικνύει πολλά για το ηθικό και πνευµατικό επίπεδο του πολιτισµού 
µας, το γεγονός ότι αυτή η πεποίθηση των Ιρακινών, αν και είναι γνωστή, 
δεν λαµβάνεται υπόψη στα βαθυστόχαστα και περιεκτικότατα άρθρα των 
ΜΜΕ, τα οποία αναφέρονται στις διαθέσιµες επιλογές της Ουάσιγκτον. 
Και, επιπλέον, αυτό το εξωφρενικό γεγονός ούτε καν σχολιάζεται, αφού 
θεωρείται φυσιολογικό.

II. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

Σ: Ας συζητήσουµε για το ρόλο που παίζουν οι διανοούµενοι σ’ αυτή την 
υπόθεση. Θα απευθύνω µία ερώτηση η οποία, ενδεχοµένως, να έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τους φοιτητές. Έχεις διατυπώσει την άποψη ότι τα σηµαντικό-
τερα κίνητρα για να ενσωµατωθεί κάποιος στο ακαδηµαϊκό σύστηµα αυτής 
της χώρας, το οποίο είναι κατά ένα µεγάλο ποσοστό υποχείριο των µεγάλων 
συµφερόντων, είναι το γόητρο, οι οικονοµικές απολαβές, καθώς επίσης και 
η πρόσβαση στη δύναµη και την εξουσία. Ποιά στοιχεία έχεις παρατηρήσει 
εσύ κατά τη θητεία σου στο πανεπιστήµιο, που να υποστηρίζουν αυτή την 
άποψη για το αµερικανικό εκπαιδευτικό σύστηµα;

Τ: Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, όπως τα πανεπιστήµια, δεν είναι αποµονωµένα 
από την κοινωνία. Η ύπαρξή τους στηρίζεται σε εξωτερικούς πόρους που 
προέρχονται από την κοινωνία. Στηρίζονται στο κράτος και στις εισφορές, 
κυρίως, των πλουσίων. Το κράτος και οι πλούσιοι συνδέονται πολύ στενά 
µεταξύ τους. Έτσι, τα πανεπιστήµια είναι µέρος ενός συγκεκριµένου κοινω-
νικού συστήµατος, και αντανακλούν, µε αυτή την έννοια, ένα συγκεκριµένο 
τρόπο κατανοµής της ισχύος. Είναι ενσωµατωµένα στο σύστηµα αυτό. Και, 
εποµένως, η προσπάθεια για ανεξάρτητα πανεπιστήµια— ή για ανεξάρτητη, 
ανατρεπτική σκέψη- απαιτεί ένα σκληρό αγώνα. Είναι ένας αγώνας ενάντια 
στις αντίξοες κοινωνικές συνθήκες.

Και είναι αλήθεια, αυτό που είπατε είναι σωστό, παρέχονται 
αµοιβές και προνόµια σε περίπτωση συµµόρφωσης µε το κατεστηµένο, 
αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά που αξίζει να αναφερθούν. Όπως, για πα-
ράδειγµα, τιµωρίες, καταχρήσεις εξουσίας, απολύσεις κ.τ.λ., που υφίσταται 
οποιοσδήποτε σηκώνει το ανάστηµά του ενάντια στο σύστηµα εξουσίας. 
Και οι δύο αυτοί παράγοντες (ανταµοιβή και τιµωρία) παίζουν ρόλο. Έτσι, 
διεξάγεται ένας συνεχής αγώνας για την κατάκτηση αλλά και τη διατήρηση 
της ανεξαρτησίας του πανεπιστηµίου, και είναι ένας σκληρός αγώνας.

Μερικές φορές κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα πανεπιστήµια πρέπει 
να παραµένουν ουδέτερα, ότι δεν θα πρέπει να παίρνουν θέση στα διάφορα 
κοινωνικά ζητήµατα. Αυτή η άποψη έχει την αξία της και θα επιθυµούσα 
να τη δω να εφαρµόζεται ίσως, όµως, σε κάποιο αφηρηµένο σύµπαν. Αλλά 
σε αυτόν τον πλανήτη, στις παρούσες συνθήκες, η θέση αυτή συνεπάγεται 
συµµόρφωση µε τον τρόπο µε τον οποίο κατανέµεται η εξουσία, σήµερα, 
έξω από το πανεπιστήµιο.

Θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ σε µια συγκεκριµένη περίπτωση, 
πτυχές της οποίας είναι ακόµη πολύ ζωντανές στο πανεπιστήµιο όπου ερ-
γάζοµαι. Αλλά, ας προσπαθήσουµε ταυτόχρονα να δούµε τα πράγµατα από 
κάποια απόσταση, έτσι ώστε να µπορούµε να τα εξετάσουµε πιο καθαρά. 
Πίσω στη δεκαετία του ‘60, στο πανεπιστήµιό µου, το MIT, το τµήµα πολιτικών 
επιστηµών πραγµατοποιούσε µελέτες, στις οποίες συµµετείχαν φοιτητές 
και καθηγητές, πάνω στο θέµα της αντιµετώπισης της εξέγερσης του λαού 
στο Βιετνάµ. Εντάξει, αυτό αντανακλούσε την κατανοµή δυνάµεων στην 
κοινωνία. Οι ΗΠΑ είχαν εµπλακεί στην καταστολή της εξέγερσης στο Βιετνάµ, 
εποµένως ήταν καθήκον µας απέναντι στην πατρίδα να βοηθήσουµε. Ένα 
ελεύθερο και ανεξάρτητο πανεπιστήµιο θα είχε πραγµατοποιήσει µελέτες, 
προκειµένου να ανακαλύψει τρόπους, µε τους οποίους οι φτωχοί αγρότες θα 
µπορούσαν να αντισταθούν στην επίθεση µίας αρπακτικής υπερδύναµης. 
Μπορείτε να φανταστείτε πόση υποστήριξη θα είχαν λάβει τέτοιες µελέτες. 
Όµως, το γεγονός αυτό δείχνει σε τι µετατρέπεται η «ουδετερότητα», όταν 
εφαρµόζεται στο πανεπιστήµιο— όταν το ιδανικό αυτό, που είναι σωστό 
ως ιδανικό, µπαίνει σε εφαρµογή χωρίς βαθύτερη σκέψη. Τελικά καταλήγει 
να σηµαίνει απλώς συµµόρφωση στις επιταγές των ισχυρών.

ΗΠΑ: Ηνωμένες Πολιτείες Ανασφάλειας
του Νόαµ Τσόµσκι 

Ο Νόαµ Τσόµσκι είναι καθηγη-

τής Γλωσσολογίας στο Πανεπι-

στήµιο ΜΙΤ. Γεννηµένος το 1928, 

είναι ίσως ένας από τους πιο 

αξιοσέβαστους διανοούµενους 

του 20ου αιώνα και ακούραστα 

παλεύει για δικαιοσύνη και ειρή-

νη, ενώ έχει πλούσιο συγγραφικό 

έργο. Στην Ελλάδα έχουν εκδοθεί 

αρκετά βιβλία του: Αποτυχηµένες 

Πολιτείες (Πατάκης, 2007), Γλώσ-

σα και Νους (Πολύτροπον, 2008), 

Κέρδος και Πολίτης (Καστανιώτης, 

2005) και πολλά άλλα.

Ο Γκάµπριελ Σκίβον είναι εκ-

δότης των εντύπων Days Beyond 

Recall Alternative Media και Liter-

ary Journal. Τα άρθρα του έχουν 

µεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. 

Πρόσφατα του απονεµήθηκε το 

βραβείο 2007 Frederica Hearst 

Prize for Lyrical Poetry, ενώ είναι 

και ενεργό µέλος της Διεθνούς 

Αµνηστίας και πολλών άλλων 

ακτιβιστικών οργανώσεων. 

Απόσπασµα από τη συνέντευξή του στον Γκάµπριελ Σκίβον, Φεβρουάριος 2008
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Αλλά ας δούµε και µία σύγχρονη υπόθεση. Σήµερα, 
υπάρχει µεγάλη ανησυχία για την περίπτωση να κατέχει 
το Ιράν πυρηνικά όπλα. Ας συζητήσουµε, όµως, και πάλι 
για το ζήτηµα αυτό µε βάση το πανεπιστήµιο στο οποίο 
εργάζοµαι. Στη δεκαετία του ‘70 το Ιράν ήταν κάτω από 
το ζυγό ενός βάναυσου τυράννου, τον οποίο οι ΗΠΑ και 
η Μ.Βρετανία είχαν επιβάλει µε τη δύναµη των όπλων, 
µε µία στρατιωτική χούντα που έδιωξε τη δηµοκρατι-
κή κυβέρνηση. Έτσι, το Ιράν ήταν τότε σύµµαχος. Και 
πολιτικοί της κυβέρνησης, όπως ο Χένρυ Κίσιγκερ, ο 
Ντικ Τσέινι, ο Ντόναλντ Ράµσφελντ, ο Πολ Γούλφοβιτς 
και άλλοι, υποστήριζαν και απαιτούσαν από το Ιράν να 
αναπτύξει πυρηνική υποδοµή και να αποκτήσει πυρη-
νική ενέργεια, το οποίο σήµαινε ουσιαστικά να βρεθεί 
ένα βήµα πριν από τη δηµιουργία πυρηνικών όπλων. 
Το πανεπιστήµιό µου, το MIT, συµφώνησε µε το Σάχη 
του Ιράν, το δικτάτορα δηλαδή, να εκπαιδεύσει ιρανούς 
µηχανικούς στην πυρηνική ενέργεια. Ήταν η δεκαετία 
του ‘70. Έγιναν τεράστιες φοιτητικές συγκεντρώσεις 
διαµαρτυρίας ενάντια σ’ αυτή την απόφαση. Αλλά η 
διαµαρτυρία ήταν πολύ µικρή από την πλευρά των καθηγητών. 
Στην πραγµατικότητα, οι καθηγητές ενέκριναν την απόφαση 
αυτή. Και τελικά εφαρµόστηκε. Για την ακρίβεια, µερικοί από 
τους ανθρώπους που διευθύνουν σήµερα τα πυρηνικά προ-
γράµµατα στο Ιράν είναι πτυχιούχοι του MIT. Τελικά, είναι το 
πανεπιστήµιο ουδέτερο αναφορικά µε τέτοια ζητήµατα; Όχι· 
ουσιαστικά, προσαρµόζεται στα συµφέροντα των ισχυρών. Σ’ 
αυτή την περίπτωση, όπως είπα πριν, το πανεπιστήµιο εξυπη-
ρέτησε τα βραχυπρόθεσµα συµφέροντα που είχαν οι ισχυροί 
και το κεφάλαιο, αλλά οι µακροχρόνιες συνέπειες ήταν αρκετά 
επιβλαβείς για τους ίδιους ακριβώς ανθρώπους. 

Ο Χένρυ Κίσιγκερ, ο οποίος έχει τουλάχιστον την αρετή της 
τιµιότητας, ρωτήθηκε από την εφηµερίδα Ουάσιγκτον Ποστ, για 
ποιο λόγο αντιτίθεται τώρα στα ίδια προγράµµατα του Ιράν, στη 
θέσπιση των οποίων συνέβαλε καθοριστικά κατά τη δεκαετία του 
‘70, όταν ήταν στην κυβέρνηση. Και είπε, µε απόλυτη ειλικρίνεια, 
ότι τότε οι Ιρανοί ήταν σύµµαχοι, είχαν ανάγκη την πυρηνική 
δύναµη. Τώρα είναι εχθροί και, εποµένως, δεν χρειάζονται την 
πυρηνική ενέργεια. 

Είναι µεν απόλυτα κυνικός, αλλά τουλάχιστον, και ευτυχώς, 
είναι απόλυτα ειλικρινής. Πρέπει, όµως, και τα πανεπιστήµια να 
υποστηρίζουν αυτή τη θέση;

III. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: 
ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ

Σ: Από την εποχή της λεγόµενης «ανασυγκρότησης», αµέσως 
µετά τον τυφώνα Κατρίνα το 2004, µια από τις πολιτικές πρωτο-
βουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση Μπους ήταν η διάλυση της 
δηµόσιας σχολικής εκπαίδευσης της Νέας Ορλεάνης. Οι Τάιµς 
της Νέας Υόρκης ανέφεραν ότι ακόµα και εκείνοι που είχαν τη 
δυνατότητα να επιστρέψουν στη Νέα Ορλεάνη, τα παιδιά και οι 
οικογένειές τους, επέστρεφαν σε µία «πολύ διαφορετική» Νέα 
Ορλεάνη, όπου είχαν απολυθεί σχεδόν 7000 υπάλληλοι δηµόσιων 
σχολείων και είχε συγκροτηθεί «ένα µικρότερο εκπαιδευτικό 
σύστηµα που, ως επί το πλείστον, αποτελούνταν από δηµόσια 
σχολεία τα οποία διαχειρίζονταν ιδιώτες (σχολεία charter)». Ποιες 
είναι, κατά τη γνώµη σου, οι επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης των 
δηµόσιων πόρων, όπως για παράδειγµα της εκπαίδευσης ή της 
υγειονοµικής περίθαλψης, των τηλεπικοινωνιών, της κοινωνικής 
ασφάλισης κλπ.;

Τ: Στο ζήτηµα που θέτεις υπάρχουν, ουσιαστικά, δύο βασικές 
συνιστώσες, οι οποίες αποτελούν θεµελιώδη χαρακτηριστικά 
της εσωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Μπους και των αντι-
λαϊκών πολιτικών γενικότερα. Μία από αυτές τις συνιστώσες, για 
να το θέσω απλά, είναι η προσπάθεια του Μπους να βάλει όσα 
περισσότερα δολάρια µπορεί στις τσέπες των πλούσιων φίλων 
του: δηλαδή να αυξήσει τα κέρδη των πλουσίων – να αυξήσει τον 
πλούτο και τη δύναµη του συσσωρευµένου ιδιωτικού κεφαλαίου. 
Αυτή είναι η µία κινητήρια δύναµη της πολιτικής Μπους. Η άλλη 
συνιστώσα είναι η προσπάθεια να διαλύσει τους κοινωνικούς 
δεσµούς, που γεννούν τη συµπόνια και την αλληλεγγύη µεταξύ 
των ανθρώπων. Η διάρρηξη αυτή συµβάλλει και στη µεταφορά 
των κερδών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στα χέρια 
της ολιγαρχικής  ιδιωτικής εξουσίας. Με τον τρόπο αυτό υποβαθ-
µίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις συµπόνιας και αλληλεγγύης.

Πάρτε για παράδειγµα την κοινωνική ασφάλιση. Αυτή είναι 
βασισµένη στους δεσµούς µεταξύ των ανθρώπων. Εάν σήµερα 
κάποιος στην ηλικία σου (ένας νέος για παράδειγµα στην τρίτη 
δεκαετία ζωής) έχει ένα µισθό, αυτός πληρώνει για την ευηµερία 

και την επιβίωση των ατόµων της γενιάς των γονιών σου. Και, 
εντάξει, αυτό αποτελεί ένα φυσιολογικό γεγονός. Εάν, όµως, 
κάποιος θέλει  να αυξήσει τον έλεγχο της ολιγαρχικής ιδιωτικής 
εξουσίας, θα πρέπει να ξεριζώσει αυτή την ιδέα από το µυαλό 
των ανθρώπων. Πρέπει να δηµιουργήσει τέτοιους ανθρώπους, 
για τους οποίους µίλησε η Άιν Ραντ, οι οποίοι να ενδιαφέρονται 
µόνο για την ατοµική τους ευηµερία και να µην νοιάζονται κα-
θόλου για τον συνάνθρωπό τους. Πρέπει δηλαδή να σκέφτεστε 
ως εξής: «Γιατί πρέπει να νοιαστώ εγώ για εκείνη την ανάπηρη 
γυναίκα που κατοικεί στην άλλη άκρη της πόλης και η οποία 
δεν έχει φαγητό να φάει; Δεν είναι δικό µου σφάλµα. Είναι δικό 
της πρόβληµα. Αυτή και ο σύζυγός της δεν επένδυσαν σωστά. 
Δεν δούλεψε όσο σκληρά έπρεπε, εποµένως, γιατί πρέπει να 
µε ενδιαφέρει, αν θα πεθάνει από την πείνα;» Προκειµένου να 
ενισχυθεί η ανεύθυνη, συγκεντρωµένη στους λίγους, ιδιωτική 
δύναµη και να εξουσιάσει ακόµη περισσότερο τον κόσµο, 
πρέπει οι άνθρωποι να µετατραπούν σε παθολογικά τέρατα, 
που να σκέφτονται µε αυτόν τον τρόπο. Αυτά τα δύο πράγµατα 
πηγαίνουν µαζί.

Τα παιδιά µου τυχαίνει να µην είναι µαθητές σε κάποιο τοπικό 
σχολείο - ήταν πριν από χρόνια, αλλά τώρα έχουν όλα ενηλι-
κιωθεί. Έτσι, ακολουθώντας το συλλογισµό της ελίτ θα έλεγα: 
«Λοιπόν, γιατί πρέπει να πληρώνω κι εγώ φόρους; Τα παιδιά µου 
δεν πηγαίνουν στο σχολείο και εποµένως δεν έχω να κερδίσω 
τίποτα. Γιατί πρέπει να νοιαστώ εγώ κατά πόσο το παιδί που 
ζει στο απέναντι σπίτι πηγαίνει ή όχι στο σχολείο;» Υπάρχει η 
δυνατότητα να µετατραπούν οι άνθρωποι σε παθολογικά τέ-
ρατα, που να σκέφτονται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Και η εξάλειψη 
της δηµόσιας σχολικής εκπαίδευσης είναι ένα κοµµάτι αυτής 
της διαδικασίας.

Το δηµόσιο σχολικό σύστηµα είναι ένα δείγµα αλληλεγγύης, 
συµπόνιας και  γενικού ενδιαφέροντος των ανθρώπων για το 
καλό του συνόλου –ακόµα και εάν κάποιος συγκεκριµένα δεν 
ωφελείται προσωπικά. Υπάρχει ένα παθολογικό ρεύµα που 
ονοµάζεται φιλελευθερισµός, το οποίο θέλει να οδηγήσει στην 
εξάλειψη του δηµόσιου σχολικού συστήµατος και να σας µετατρέ-
ψει σε παθολογικά τέρατα, να νοιάζεστε µόνο για τους εαυτούς 
τους. Και αυτό είναι ένα δείγµα υποβάθµισης της δηµοκρατίας 
και υποβάθµισης της δηµοκρατικής συµπεριφοράς, δηλαδή 
της αλληλεγγύης µεταξύ των ανθρώπων και της κοινωνικής 
αντιµετώπισης των κοινωνικών ζητηµάτων.

Αλλά ας εξετάσουµε την περίπτωση της κατάργησης ολόκληρου 
του δηµόσιου σχολικού συστήµατος. Αυτό, άραγε, δεν µοιάζει 
µε όσα συµβαίνουν στις χώρες του τρίτου κόσµου, όπου εκείνοι 
που έχουν τη δυνατότητα να αντέξουν το οικονοµικό κόστος 
στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, ενώ το µεγάλο ποσοστό 
του πληθυσµού δεν έχει πρόσβαση σε καµία εκπαίδευση; Δεν 
είναι αυτή µία κατεύθυνση προς την οποία ωθεί τη χώρα η 
ισχυρή ιδιωτική εξουσία;
Υπάρχουν σηµαντικές δυνάµεις που οδηγούν τη χώρα προς 
αυτή την κατεύθυνση, εκτός από τις αντιδραστικές πολιτικές του 
Μπους, και οι οποίες επιδιώκουν να ενισχύσουν τους πλουσίους 
και να αφήσουν τους υπόλοιπους ανθρώπους να προστατεύονται 
µόνοι τους, όπως µπορούν.
Πάρτε για παράδειγµα την εξάρτηση της χρηµατοδότησης 
του δηµόσιου σχολικού συστήµατος από το φόρο ακίνητης 
περιουσίας. Στα προηγούµενα χρόνια, όταν οι τοπικές κοινω-
νίες δεν ήταν τόσο αισθητά διαχωρισµένες σε πλούσιους και 
φτωχούς, αυτό ήταν λίγο-πολύ αποδεκτό. Σήµερα, η πολιτική 
αυτή σηµαίνει ότι τα πλούσια προάστια θα έχουν τα καλύτερα 
σχολεία σε σχέση µε τις φτωχές, αστικές ή αγροτικές περιοχές. 

Και αυτή είναι µόνο η αρχή. Η ελίτ των προαστίων, 
που απλώς εργάζεται στο κέντρο της πόλης, δεν 
είναι υποχρεωµένη να πληρώνει φόρους, για να 
κρατήσει την πόλη βιώσιµη. Αυτό το φορτίο πέφτει 
δυσανάλογα επάνω στους φτωχούς. Μελέτες, που 
αφορούν τα δηµόσια µέσα µεταφοράς, έχουν δείξει 
ότι οι φτωχότεροι επιχορηγούν τους πλουσιότερους 
και πιο προνοµιούχους. Και τα νοµοθετικά µέτρα 
αυτού του είδους αυξάνονται διαρκώς.

IV. ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΝΕΡΟΥ:  ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Σ: Για το τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στις εναλλα-
κτικές λύσεις που υπάρχουν, στους ανθρώπους που 
προσπαθούν να ανακαλύψουν την πραγµατικότητα 
και να ψάξουν για απαντήσεις, που βλέπουν πέρα από 
την προπαγάνδα και προσπαθούν να αναπτύξουν αλ-
ληλεγγύη, να ξεκινήσουν κινηµατικές προσπάθειες. Το 

παρακάτω είναι ένα καλό απόσπασµα, το οποίο διάβασα τυχαία, 
και ενδεχοµένως να αποτελεί ένα καλό ερέθισµα. Προέρχεται 
από τον ξεχωριστό µυθιστοριογράφο E.M Φόρεστερ, ο οποίος 
έγραψε στα αρχικά στάδια του Β΄Π.Π., το 1939, στο δοκίµιό του 
Τι Πιστεύω: «Δεν πιστεύω στην πίστη. Αλλά η σηµερινή εποχή 
είναι µία εποχή πίστης, και υπάρχουν τόσες πολλές φανατικές 
πεποιθήσεις, ώστε για λόγους αυτοάµυνας ο καθένας µας πρέπει 
να διατυπώσει τη δική του θεώρηση. Ανοχή, µεγαλοψυχία και 
συµπόνια… σε έναν κόσµο ο οποίος κατέχεται από θρησκευτικές 
και φυλετικές διακρίσεις, σε έναν κόσµο όπου η άγνοια κυβερ-
νά, και η επιστήµη, η οποία όφειλε να έχει επικρατήσει, παίζει 
υποτακτικό ρόλο». Και επαναλαµβάνει: «Ανοχή, µεγαλοψυχία 
και συµπόνια – είναι τα σηµαντικά στοιχεία, και αν δεν θέλουµε 
η ανθρώπινη φυλή να καταρρεύσει, αυτά τα στοιχεία πρέπει να 
έρθουν στο προσκήνιο σύντοµα». 
Ποια στοιχεία, τα οποία αναφέρονται από το συγγραφέα, θα µπο-
ρούσαµε να συζητήσουµε, σχετικά µε την εξεύρεση εναλλακτικών 
λύσεων για το µέλλον και την οργάνωση της κοινωνίας; 

Τ: Συνεχώς µου υποβάλλονται ερωτήσεις όπως αυτή, λαµβάνω 
ίσως και µία ντουζίνα σχετικά emails κάθε ηµέρα ή τέτοια θέµατα 
προκύπτουν συχνά σε συζητήσεις, και πάντοτε δεν ξέρω τι να 
απαντήσω. Όχι επειδή δεν µπορώ να σκεφτώ µία απάντηση, 
αλλά επειδή ξέρω ότι όλοι µας γνωρίζουµε την απάντηση. Δεν 
υπάρχουν µαγικές λύσεις στο ζήτηµα αυτό, δεν υπάρχει κανένας 
µυστηριώδης τρόπος προσέγγισης του ζητήµατος. Αυτό που 
πρέπει να κάνουµε είναι ότι ακριβώς κάναµε και στο παρελθόν 
και µας οδήγησε στην πρόοδο και στην επιτυχία. Ζούµε σε έναν 
πιο πολιτισµένο κόσµο από αυτόν στον οποίο ζούσε ακόµα και 
ο Φόρεστερ, όταν έγραφε τις απόψεις αυτές.

Δείτε για παράδειγµα το ζήτηµα των δικαιωµάτων της γυναίκας 
ή τον αγώνα ενάντια στα βασανιστήρια, ή ακόµη και ενάντια στη 
βία, τις περιβαλλοντικές ανησυχίες ή την αναγνώριση µερικών 
από τα εγκλήµατα της ιστορίας µας, όπως αυτό που επιτελέστηκε 
στο γηγενή πληθυσµό της Αµερικής. Και θα µπορούσαµε να 
αναφέρουµε ακόµη περισσότερα τέτοια θέµατα. Σ’ αυτούς τους 
τοµείς έχει συντελεστεί σηµαντική πρόοδος, επειδή άνθρωποι, 
όπως αυτοί που εργάζονται στα εναλλακτικά µέσα ενηµέρωσης 
ή εκείνοι που αθόρυβα οργανώνονται κοινωνικά, συγκροτούν 
κοινότητες και δρουν πολιτικά, προσπαθούν να κάνουν κάτι.
Και οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί κάποιος να προσφέρει στον 
αγώνα δεν είναι µυστηριώδεις. Πρέπει απλώς να προσπαθήσετε 
να αναπτύξετε έναν κριτικό και ανοικτό τρόπο σκέψης και πρέπει 
να είστε πρόθυµοι να αξιολογήσετε και να αµφισβητήσετε τις 
συµβατικές πεποιθήσεις, να τις δεχτείτε αν τελικά αποδειχτούν 
έγκυρες, αλλά να τις απορρίψετε αν, όπως συµβαίνει άλλωστε 
τόσο συχνά, εξυπηρετούν απλώς τις εξουσιαστικές δοµές. Και 
να συνεχίσετε έπειτα µε εκπαιδευτικές και άλλες οργανωτικές 
δραστηριότητες, ανάλογα µε τις περιστάσεις. Δεν υπάρχει µία 
και µοναδική φόρµουλα αλλά πολλοί εναλλακτικοί τρόποι. Και 
σταδιακά, µε την πάροδο του χρόνου, τα πράγµατα βελτιώνονται. 
Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ακόµη και ο σκληρότερος 
βράχος θα διαβρωθεί από τη συνεχή και σταθερή ροή σταγόνων 
νερού. Τέτοιοι είναι οι τρόποι  µε τους οποίους πραγµατοποιείται 
η κοινωνική αλλαγή και δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις. Οι τρόποι 
αυτοί είναι σκληροί, απαιτητικοί, γεµάτοι προκλήσεις και συχνά 
απαιτούν θυσίες. Αλλά αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουµε για 
έναν καλύτερο κόσµο.

Μετάφραση: Ελπίδα Σαµαράκη
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Σ: Ποιοι ψηφίζουν τελικά στις εκλογές και γιατί είναι τόσο µικρός ο 
αριθµός τους;

Α: Θα έλεγα ότι ψηφίζει περίπου η µισή χώρα, το 50% του πληθυσµού. 
Φυσικά, αυτό σηµαίνει ότι ο νικητής των εκλογών, ο οποίος τελικά 
λαµβάνει ποσοστό λίγο µεγαλύτερο από το µισό του 50%, εκλέγεται 
στην ουσία από το ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσµού, που τελικά 
τον ψηφίζει. Το να χαρακτηρίζει ο υποψήφιος την εκλογή του, λοιπόν, 
«µεγάλη νίκη», είναι κάπως προσβλητικό. 

Γιατί όµως ψηφίζουν τόσο λίγοι άνθρωποι; Πραγµατικά, πιστεύω για σω-
στούς λόγους. Πιστεύω ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν συµµετέχει 
στη ψηφοφορία, επειδή θεωρεί ότι την Τρίτη, την ηµέρα δηλαδή των 
εκλογών, δεν αξίζει τον κόπο να σηκωθεί κάποιος και να πάει να ψηφίσει. 
Αυτή είναι µια προκλητική δήλωση, αν τη σκεφτείς καλά. Διότι δεν είναι 
και τόσο κουραστικό να σηκωθεί κάποιος και να πάει να ψηφίσει. Αλλά 
τι έχει να κερδίσει, αν ψηφίσει; Πραγµατικά, πολύ λίγα εάν θεωρήσει 
κανείς ότι: (α) ψηφίζει κάποιον που δεν ενδιαφέρεται για το δικό του 
καλό και (β) οι άνθρωποι που ψηφίζει δεν λένε την αλήθεια.

Μπορείς να παροµοιάσεις την εκλογή προέδρου µε την εκλογή ενός 
διευθυντή φυλακών, ο οποίος πρόκειται να διαχειριστεί τη ζωή σου 
χωρίς να εξετάζει τα δικά σου συµφέροντα, αλλά µόνο τα συµφέροντα 
κάποιων ψηφοφόρων, άσχετων µε σένα, δηλαδή των πλούσιων και εύ-
πορων ανθρώπων. Ενδεχοµένως να αποφασίσεις ότι θέλεις να ψηφίσεις 
κάποιον οπωσδήποτε, επειδή ο ένας υποψήφιος διευθυντής φυλακών 
είναι καλύτερος από τον άλλο. Ή ενδεχοµένως να αποφασίσεις ότι είναι 
πολύ γκροτέσκ να δώσεις την ψήφο σου σε κάποιον που σου προκαλεί 
πόνο και σε βασανίζει. Για τους λόγους αυτούς, µπορεί να αποφασίσεις 
να µην συµµετέχεις στην ψηφοφορία. 

Δεν νοµίζω ότι αυτό είναι τόσο παράλογο. Αυτό που το κάνει εξωφρενικό 
είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ψηφίζουν µε βάση την ουσία 
των ζητηµάτων. Οι περισσότεροι ψηφίζουν αυτόν που συµπαθούν 
περισσότερο, αυτόν που ηχεί καλύτερα στ’ αυτιά τους, αυτόν που τους 
κάνει να αισθάνονται καλύτερα σε σχέση µ’ αυτόν που τους κάνει να 
αισθάνονται άβολα. Γιατί το κάνουν αυτό; Θα πω ξανά ότι οι λόγοι τους 
είναι σωστοί. Ο υποψήφιος πρόεδρος βρίσκεται καθηµερινά µπροστά 
στα µάτια των ψηφοφόρων και, εποµένως, αυτοί µπορούν να κρίνουν 
κατά πόσο συµπαθούν την προσωπικότητά του ή όχι, τον τρόπο οµιλί-
ας του κτ.λ. Αν κρίνεις έναν υποψήφιο µε βάση την ουσία, τότε κάνεις 
µία κρίση βασισµένη στα ψέµατα – όλοι το γνωρίζουµε αυτό.  Έτσι, 
το  εξυπνότερο δεν είναι να εξετάζει κάποιος την ουσία των θέσεων 
των υποψηφίων, αλλά µόνο τις προσωπικότητές τους και τον τρόπο 
έκφρασής τους.  Αυτά, τουλάχιστον, θα συνεχίσουν να είναι τα ίδια κατά 
τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της διακυβέρνησης. Η ουσία των θέ-
σεών τους µπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα, ανάλογα µε τις απαιτήσεις 
της πραγµατικής εκλογικής τους βάσης, που δεν είναι άλλη από τους 
πλούσιους και ισχυρούς. 

Σ: Δηλαδή, οι εκλογές στις ΗΠΑ δεν είναι αρκετά δηµοκρατικές και 
δίκαιες, ώστε ο καλύτερος υποψήφιος να κερδίζει στο τέλος; Αυτό 
θέλεις να πεις;

Α: Όχι µόνο οι εκλογές δεν είναι δηµοκρατικές και δίκαιες, αλλά υπάρ-
χουν και πολύ λίγοι άνθρωποι στις ΗΠΑ που πιστεύουν το αντίθετο. Δύο 
χαρακτηριστικά σηµεία: Αυτή τη στιγµή, στις Ηνωµένες Πολιτείες τα 
δύο τρίτα του πληθυσµού είναι ενάντια στον πόλεµο. Αν η κυβέρνηση 

λειτουργούσε σύµφωνα µε τη θέληση του λαού, θα τερµάτιζε αµέσως 
τον πόλεµο. Αλλά η κυβέρνηση δεν λειτουργεί σύµφωνα µε τη θέληση 
του λαού, αλλά σύµφωνα µε τα συµφέροντα της ελίτ, δηλαδή του 20% 
του πληθυσµού και ειδκά του 2%, που είναι και οι πιο πλούσιοι. Έτσι αν 
50%, ή 60%, ή 70% του πληθυσµού θέλουν την πολιτική Χ (π.χ. απόσυρση 
από το Ιράκ, πλήρη υγειονοµική περίθαλψη ή οτιδήποτε άλλο), αυτό το 
γεγονός από µόνο του δεν είναι αρκετό να οδηγήσει στην εφαρµογή 
της πολιτικής αυτής.

Η δεύτερη ερώτηση είναι πώς κερδίζουν τις εκλογές αυτοί οι υποψήφιοι. 
Σίγουρα, δεν τις κερδίζουν µε βάση την ουσία των ζητηµάτων και το 
γνωρίζουν αυτό. Οι υποψήφιοι στην πραγµατικότητα ανταγωνίζονται 
για το ποιος θα βρει καλύτερους χορηγούς και ποιος θα αντιµετωπίζεται 
µε τον καλύτερο τρόπο από την ελίτ των ΜΜΕ. Ενώ ο λαός παραµένει 
σηµαντικός παράγοντας για το εκλογικό αποτέλεσµα – χρειάζεται να 
βρεθούν οι άνθρωποι που κινούν τα νήµατα—το σηµαντικότερο είναι 
να βρεθούν οι χρηµατοδοτήσεις, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να 
πλάσουν σωστή δηµόσια εικόνα, ώστε να µοιάζουν πάντα πρόσχαροι και 
να εµπνέουν τα πλήθη. Όσο περισσότερα χρήµατα έχουν, τόσο καλύτερα 
µπορούν να εξαπατήσουν και να χειραγωγήσουν τα ΜΜΕ µε τα χρήµατα 
που διαθέτουν και µε τις σωστές γνωριµίες µέσα στο χώρο. 

Σ: Εποµένως, εάν κάποιος, σαν τον υποψήφιο των Ρεµπουµπλικάνων 
Χάκαµπι, θέλει να αναθεωρήσει το σύνταγµα, έτσι ώστε να αντανακλά 
για παράδειγµα «τη θέληση του Θεού», οι ψηφοφόροι δεν θα γνωρίζουν 
αυτές τις απόψεις του, αλλά θα βλέπουν µόνο το απλό στυλ που έχει η 
προσωπικότητά του;

Α: Όχι, ακριβώς. Μερικοί υποψήφιοι για την προεδρία εκφράζουν περι-
στασιακά απόψεις που πραγµατικά πιστεύουν. Υποπτεύοµαι ότι ο Χάκαµπι 
πραγµατικά πιστεύει ότι ο Θεός και η θρησκεία πρέπει να εξουσιάζουν τις 
ζωές των ανθρώπων. Νοµίζω ότι ο Κούσινιτς, για παράδειγµα, εκφράζει 
αυτά που πιστεύει. Δεν θεωρώ ότι λειτουργεί µε βάση αυτά που θέλει να 
ακούσει η πλειοψηφία των ψηφοφόρων, οι χορηγοί ή τα ΜΜΕ, ούτε ότι 
προσπαθεί να φτιάξει το προφίλ του, έτσι ώστε να κερδίσει τις εκλογές 
ανεξάρτητα από τα πιστεύω του. Αλλά αυτοί οι υποψήφιοι δεν έχουν 
πιθανότητα εκλογής στο πολιτικό µας σύστηµα, το οποίο βασίζεται στις 

ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΕΛΙΤ
του Μάικλ Άλμπερτ

Ο Μάικλ Άλµπερτ είναι αµερικα-

νός ακτιβιστής και συγγραφέας. 

Είναι απόφοιτος του Ινστιτούτου 
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(ΜΙΤ) και µαζί µε τη Λύντια Σάρ-
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ακτιβιστικό δίκτυο Znet και το 

περιοδικό Zmagazine. Έχει γρά-
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θεωρία της συµµετοχικής οικο-

νοµίας (participatory economics, 

PARECON), που περιγράφεται στο 

βιβλίο του, Η ζωή µετά τον καπιταλι-
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σε µετάφραση του Ν. Ράπτη (Πα-

ρατηρητής, 2004). Στόχος ζωής 

του Άλµπερτ είναι η κατάργηση 

του καπιταλισµού ως κοινωνικό 

σύστηµα και η εγκατάσταση της 

µετακαπιταλιστικής κοινωνίας. 

Η Λύντια Σάρτζεντ είναι ηθοποιός, 

θεατρικός συγγραφέας και κινη-

µατογραφίστρια. Συνιδρύτρια του 

δικτύου Ζ, γράφει τη στήλη Hotel 

Satire από το 1988.

Απόσπασμα από τη συνέντευξή του στη Λύντια Σάρτζεντ, Ιανουάριος 2008. 
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επενδύσεις – δηλαδή στη χρηµατοδότηση των υποψηφίων από 
τους πλουσίους – και στη θετική, ή αν είναι δυνατόν, και ενθου-
σιώδη προβολή των υποψηφίων από τα ΜΜΕ.

Σ: Ποια είναι η γνώµη σας για τα «πρωτοκλασσάτα» στελέχη των 
κοµµάτων, για τις επιλογές που κάνουν τα ΜΜΕ και η ελίτ;

Α: Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους υποψηφίους, οι διαφορές είναι 
οριακές και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος τι πιστεύουν, 
διότι οι υποψήφιοι δεν λένε όλη την αλήθεια σχετικά µε το τι 
πρόκειται να πραγµατοποιήσουν, όταν εκλεγούν. Ακόµη και αν 
προσπαθούσαν να πουν την αλήθεια, ο πρόεδρος δεν είναι κά-
ποιος δικτάτορας. Ο πρόεδρος είναι µέρος ενός συστήµατος και η 
λειτουργία του ρυθµίζεται από δυνάµεις µέσα στο σύστηµα, από 
οµάδες υποστηρικτών οι οποίες ασκούν σηµαντικό έλεγχο στην 
πολιτική του προέδρου ή ακόµη και στις επιθυµίες του. 

Σ: Μπορείς να φανταστείς µία εκλογική διαδικασία στην οποία 
θα συµµετέχουν πολλοί ψηφοφόροι; Όπου θα ψήφιζε, ας πούµε, 
το 89% του πληθυσµού των ΗΠΑ, όπως συµβαίνει στη Βενεζου-
έλα;

Α: Ναι. Αλλά για να συµβεί αυτό, οι ψηφοφόροι θα πρέπει να 
έχουν την αίσθηση ότι κάτι σηµαντικό διακυβεύεται στις εκλογές. 
Θα πρέπει να διευκρινίσω, εδώ, ότι σε ορισµένες περιπτώσεις το 
διακύβευµα ορισµένων εκλογών είναι πραγµατικά σηµαντικό. 
Έτσι, αν κάποιος υποψήφιος µάς έλεγε ότι θα ήθελε να καταρ-
γήσει την απόφαση της υπόθεσης Ρόι-Γουέιντ1, κατά πάσα πιθα-
νότητα θα µιλούσε ειλικρινά. Αν κάποιος άλλος έλεγε ότι θα τη 
διατηρούσε σε ισχύ ή ότι θα επέκτεινε τη φεµινιστική ατζέντα, 
πιθανότατα θα µιλούσε ειλικρινά. Έτσι, για ορισµένα ζητήµατα, 
όπως οι εκτρώσεις, ο έλεγχος των όπλων και ο γάµος µεταξύ 
οµοφυλοφίλων, ενδεχοµένως οι υποψήφιοι να λένε την αληθινή 
άποψή τους. Εποµένως, έχει κάποιο νόηµα για τον ψηφοφόρο να 
επιλέξει τον υποψήφιο που θα ψηφίσει µε βάση την άποψή του 
για τα ζητήµατα αυτά.

Αλλά για τα µεγάλα οικονοµικά ζητήµατα ή για τα ζητήµατα 
εξωτερικής πολιτικής, οι υποψήφιοι απλά λένε ψέµµατα. Δεν 
υπάρχει καµία σχέση ανάµεσα σ΄αυτά που λένε στη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου και σ΄αυτά που στην πραγµατικότητα 
κάνουν ή µπορούν να κάνουν, όταν εκλεγούν. 

Τώρα ας φανταστούµε ότι έχουµε εκλογές, όπου υπάρχουν δύο 
υποψήφιοι µε τελείως διαφορετικές θέσεις και οι οποίοι είναι 
αναγκασµένοι µε κάποιο τρόπο να πουν την αλήθεια στο λαό. 
Και, επίσης, ας υποθέσουµε ότι θα έλεγαν ακριβώς αυτά που θα 
εφάρµοζαν, εφόσον θα εκλέγονταν. Έτσι, θα έπρεπε να επιλέξουµε 
ένα από τα δύο προγράµµατα που πραγµατικά θα εφαρµοζόταν 
στη επόµενη τετραετία. 

Ας υποθέσουµε ότι ο Χάκαµπι, και οι υπόλοιποι σαν αυτόν, έχουν 
δίκιο και ότι υπάρχει Θεός, ο οποίος λέει: «Οι επόµενες εκλογές θα 
είναι διαφορετικές», οι δύο υποψήφιοι θα είναι ο Χάκαµπι και ο 
Κούσινιτς. Ή, αν προτιµάς, οι δύο υποψήφιοι θα είναι ο Μπους και 
ο Τσόµσκι. Ή βάλτε στη θέση των δύο υποψηφίων όποια ονόµατα 
εσείς επιθυµείτε. Δηλαδή θα υπάρχουν δύο υποψήφιοι—ο ένας 
εκ των οποίων θα υπηρετεί τα συµφέροντα του µεγαλύτερου 
µέρους του πληθυσµού και ο άλλος θα υπηρετεί τα συµφέροντα 
της ελίτ, των πλουσίων και των ισχυρών. Ας υποθέσουµε ότι ο 
λαός θα έχει άπλετο χρόνο να µάθει την αλήθεια για τους δύο 
υποψηφίους και ότι οι εκλογές θα γίνονταν µε δίκαιο τρόπο και 
ότι ο νικητής θα εφάρµοζε τις πολιτικές που υποστήριξε στην 
προεκλογική περίοδο. Αν λοιπόν πραγµατοποιόταν µία τέτοια 
εκλογική αναµέτρηση, στην οποία οι άνθρωποι θα γνώριζαν τι 
διακυβεύεται, τότε νοµίζω ότι όλοι θα ψήφιζαν. Αλλά είναι αδύ-
νατο, ακόµη και να συλλάβουµε την ιδέα, ότι µπορεί να συµβεί 
κάτι τέτοιο στις ΗΠΑ.

Ας υποθέσουµε ότι η κυβέρνηση ανακοίνωνε ότι: «Σε τρεις µήνες 
από σήµερα, θα κάνουµε ένα δηµοψήφισµα για τον πόλεµο στο 
Ιράκ». Αν ο αµερικανικός λαός αποφανθεί στο δηµοψήφισµα ότι 
«πρέπει να αποχωρήσουµε από το Ιράκ», θα αποχωρήσουµε. Αν ο 

αµερικανικός λαός µάς δώσει εντολή «να µείνουµε στο Ιράκ», θα 
µείνουµε. Στο µεταξύ, άνθρωποι από όλο το φάσµα της κοινωνίας 
–στρατιώτες που έχουν συµµετάσχει στον πόλεµο και τον απορ-
ρίπτουν, αλλά και αυτοί που τον υποστηρίζουν, άνθρωποι που 

ανήκουν στο χώρο της αριστεράς ή άλλοι που υποστηρίζουν τη 
δεξιά – θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους και 
να επιχειρηµατολογήσουν υπέρ των θέσεων που υποστηρίζουν. 
Θα έχουµε την ευκαιρία να µάθουµε ποιο είναι το πραγµατικό 
κόστος του πολέµου σε χρήµα και σε ανθρώπινες ζωές. Και µετά 
θα ψηφίσουµε. Σε µία τέτοια περίπτωση, λοιπόν, είµαι σίγουρος 
ότι όλοι θα ψήφιζαν. Αλλά τέτοιες εκλογές δεν γίνονται, διότι η 
κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα 
του αµερικανικού λαού. 

Σ: Πιστεύεις ότι αν είχαµε αναβάθµιση της εκλογικής διαδικασίας, 
θα συµµετείχαν περισσότεροι ψηφοφόροι σ’ αυτή;

Α: Όχι. Ας υποθέσουµε ότι πρόκειται να σε µαστιγώσει κάποιος 40 
φορές και εσύ ψηφίζεις για το άτοµο που πρόκειται να σε µαστι-
γώσει. Θα µπορούσες να αναλογιστείς πολλές παραµέτρους που 
ενδεχοµένως θα έπαιζαν ρόλο ή παράγοντες που θα προκαλούσαν 
σύγχυση. Αλλά αυτό που έχει σηµασία είναι ότι οι περισσότεροι 
ψηφοφόροι θεωρούν πως, ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδί-
σει, ο λαός θα µαστιγωθεί 40 φορές. Εποµένως, δεν νοµίζω ότι 
παίζει ρόλο η διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων που τελικά 
εκλέγουν τον πρόεδρο. Αυτές οι διαδικασίες αφορούν µόνο τους 
ισχυρούς, που νοιάζονται πώς θα καταφέρουν  να διαχειριστούν 
τους αδύνατους και φτωχούς ανθρώπους, και ταυτόχρονα να 
προωθήσουν και τα συµφέροντά τους. Φυσικά, οι ισχυροί έχουν 
διαφορές και γι’ αυτό συγκρούονται µεταξύ τους στις εκλογές και 
επιλέγουν µεταξύ διαφόρων υποψηφίων ή κοµµάτων. 

Σ: Περιγράψτε τον τρόπο µε τον οποίο οι υποψήφιοι προσπαθούν 
να κερδίσουν τις εκλογές. Ποιες είναι οι στρατηγικές τους;

Α: Αυτό που έχει τη µεγαλύτερη σηµασία είναι να κερδίσουν 
τον αγώνα των χρηµατοδοτήσεων, να πείσουν δηλαδή τους 
πλούσιους να συµµετέχουν ως χορηγοί στην προεκλογική τους 
εκστρατεία. Στη συνέχεια, σηµασία έχει να κερδίσουν την προ-
σοχή των ΜΜΕ και να διατηρήσουν ζωντανή την υποστήριξη του 
λαού που προκύπτει σε µεγάλο βαθµό λόγω της δραστηριότητάς 
τους στα ΜΜΕ, όπου λένε πράγµατα τα οποία αρέσουν στο λαό 
ή τουλάχιστον δεν τον προκαλούν, ανάλογα µε τα στοιχεία που 

προκύπτουν από τις δηµοσκοπήσεις. 

Αυτά που δεν πρέπει να κάνουν είναι προφανή. Ας υποθέσουµε 
ότι ένα τυχαίο άτοµο είναι υποψήφιο για την προεδρία. Το οποίο 
δεν έχει 6.000 συµβούλους ούτε την αφρόκρεµα των διανοουµέ-
νων για να του χαράξουν µία στρατηγική, αλλά από µόνο του θα 
χάραζε τη στρατηγική του, δηλαδή θα προσπαθούσε να βρει τι 
χρειάζεται να κάνει, για να κερδίσει τις εκλογές.  Αναλύει λοιπόν τις 
προηγούµενες εκλογές και ανακαλύπτει ότι 50% των ψηφοφόρων 
δεν ψηφίζουν. Τι πρέπει, εποµένως, να κάνει για να κερδίσει τις 
εκλογές; Η απάντηση µοιάζει να είναι πολύ εύκολη. Θα πρέπει να 
προσελκύσει αυτό το 50%, το οποίο δεν ψηφίζει. Διότι, αν το 50% 
το οποίο ψηφίζει συνεχίσει να µοιράζεται στα δύο κόµµατα, όπως 
συνήθως συµβαίνει σε όλες σχεδόν τις εκλογικές αντιπαραθέσεις 
µέχρι σήµερα, τότε αυτό που πραγµατικά πρέπει να κάνει αυτός 
ο υποψήφιος είναι να απευθυνθεί στο 50% που δεν ψηφίζει και 
να πείσει ένα λογικό αριθµό από αυτούς να ψηφίσουν, και έτσι 
να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ. 

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι κανένας υποψήφιος δεν το 
κάνει αυτό. Γιατί όµως; Διότι για να πείσεις αυτό το 50% να συµ-
µετέχει στην εκλογική αναµέτρηση, θα πρέπει να τους πείσεις ότι 
λες την αλήθεια και ότι αν εκλεγείς θα εφαρµόσεις πολιτικές οι 
οποίες θα βελτιώσουν τη ζωή των ασθενέστερων και φτωχότερων 
κοινωνικών τάξεων του εκλογικού σώµατος. Θα πρέπει, δηλαδή, 
να τους πείσεις ότι είσαι ειλικρινής. Και όχι µόνο αυτό, αλλά θα 
πρέπει σε όλη αυτή τη διαδικασία να τους εµπνεύσεις και να 
τους εµψυχώσεις, να τους δώσεις κάποιο κίνητρο να σε ψηφί-
σουν. Αυτό, όµως, είναι επικίνδυνο. Μπορεί, έτσι, να τους κάνεις 
να δουν τι πραγµατικά συµβαίνει στην κοινωνία. Ενδεχοµένως 
να τους µεταδώσεις την αίσθηση ότι πρέπει να έχουν λόγο για 
την κοινωνία και ότι ο λόγος τους έχει δύναµη. Έτσι, µπορεί να 
προκαλέσεις την αληθινή συµµετοχή των ανθρώπων στα κοινά ή 
έστω να τους κάνεις να αποζητήσουν την πραγµατική συµµετοχή, 
τουλάχιστον κάποιοι απ’ αυτούς. 

Και τα δύο κόµµατα σήµερα είναι τελείως αντίθετα σ’ αυτό. Στην 
ουσία πρόκειται για έναν αγώνα µποξ, στον οποίο οι δύο πυγµάχοι 
συµφωνούν να µην χρησιµοποιήσουν το ένα χέρι. Αν ο ένας από 
τους δύο πυγµάχους χρησιµοποιούσε το δεύτερο χέρι, τότε αυτός 
σίγουρα θα νικούσε. Αλλά τα δύο κόµµατα έχουν συµφωνήσει 
µεταξύ τους να µην κάνουν τίποτα που θα µπορούσε να διεγείρει 
το ενδιαφέρον των ανθρώπων που δεν ψηφίζουν και να τους 
ωθήσει να συµµετέχουν στη διαδικασία και να υποστηρίξουν 
κάποιον συγκεκριµένο υποψήφιο. 

Όταν κάτω από παράξενες συνθήκες διαφαίνεται η πιθανότητα 
κάποιος υποψήφιος να πραγµατοποιήσει αυτό που αναφέρω, τότε 
τα ΜΜΕ τείνουν να τον καταστρέψουν. Διότι αυτά δεν ενδιαφέ-
ρονται να εµπνεύσουν το λαό και να τον ωθήσουν να συµµετέχει 
στη ζωή της κοινωνίας, έτσι ώστε να ωφεληθεί το µεγαλύτερο 
τµήµα του πληθυσµού. 

Η απάντησή µου για τη στρατηγική των υποψηφίων, λοιπόν, είναι 
σε γενικές γραµµές η ακόλουθη: Γοήτευσε τους πλούσιους και 
ισχυρούς ανθρώπους και κάνε τους να σου δώσουν τα λεφτά τους. 
Μην εκνευρίζεις τα ΜΜΕ. Αν µπορείς, γοήτευσε τα ΜΜΕ, ώστε να 
σε παρουσιάσουν έτσι όπως πρέπει, για να πετύχεις τον σκοπό 
σου, δηλαδή να εξαπατήσουν τον κόσµο και να τον κάνουν να 
σε ψηφίσει. Με κανένα τρόπο δεν πρέπει να προσελκύσεις την 
πλειοψηφία του πληθυσµού· µε κανένα τρόπο δεν πρέπει να 
γοητεύσεις το 50% του πληθυσµού που δεν ψηφίζει. 

Είναι λυπηρό. Είναι γκροτέσκ. Δεν έχει καµία σχέση µε τη δη-
µοκρατία. Δεν έχει καµία σχέση µε τη συµµετοχή. Έχει να κάνει 
µόνο µε το Χόλυγουντ. Όλα γίνονται για το θεαθήναι. Και ο λαός 
τα ανέχεται, γιατί αισθάνεται ότι δεν υπάρχει άλλη πραγµατική, 
εναλλακτική λύση. 

Μετάφραση: Νίκος Στυλόπουλος
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  1Υπόθεση-σταθµός του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο 

αποφάνθηκε ότι όλοι οι νόµοι εναντίον των εκτρώσεων είναι αντισυ-

νταγµατικοί.
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τροφών για τα ζώα είναι τα παραδείγµατα του χοιροτρόφου 
Leland Kaufmann από την Iowa και του  αγελαδοτρόφου Jerry 
Roseman. O Kaufmann µόλις πριν λίγο καιρό κατάφερε να συν-
δυάσει τα κοµµάτια του παζλ, που οδήγησε στην οικονοµική 
του καταστροφή. «Για χρόνια δεν µπορούσαµε να καταλάβου-
µε τι συµβαίνει. Πήγαµε σε κτηνιάτρους, σε ειδικούς επιστήµο-
νες στην αναπαραγωγή, ξοδεύοντας χιλιάδες δολάρια. Κανείς 
δε ήξερε τι πάει στραβά. Και τα παρατήσαµε. Για µερικά χρονιά 
φυτεύαµε Bt corn (µεταλλαγµένο καλαµπόκι της Monsanto)· 
από τα αρχεία γεννήσεων διαπιστώσαµε ότι τις χρονιές που ταΐ-
ζαµε τα ζώα µε το συγκεκριµένο καλαµπόκι είχαµε 30% µείωση 
των γεννήσεων. Δεν µπορούµε να αποδείξουµε τίποτα, αλλά 
παρά πολλές συµπτώσεις…». Σχετικά µε τις επιπτώσεις στον 
άνθρωπο από την κατανάλωση του συγκεκριµένου κρέατος... 
«Δεν ξέρω, Κανείς δεν ξέρει. Οι µεγάλες εταιρείες δεν θέλουν να 
ξέρουµε. Ποιος είναι τώρα το µεταλλαγµένο γουρούνι…;». Και 
η περίπτωση, όµως, του Roseman είναι παρόµοια. Οικονοµική 
καταστροφή για ένα πρόβληµα ανεξήγητο. «Τα θηλυκά έγιναν 
στέρφες ή γεννούσαν µια σακούλα νερό…». Απογοητευµένος 
από τα ψέµατα της Monsanto έχει αφιερωθεί να πείσει τον εαυ-
τό του τουλάχιστον ότι το µεταλλαγµένο καλαµπόκι  ευθυνό-
ταν για τη µειωµένη αναπαραγωγικότητα. Αγόρασε έναν ταύρο 
και µια αγελάδα, τα οποία ταΐζει εναλλάξ µεταλλαγµένο και µη 
καλαµπόκι, σηµειώνοντας τις αντιδράσεις στην συµπεριφορά 
και τη διάθεση αναπαραγωγής. Τα αποτελέσµατα για την ώρα 
επιβεβαιώνουν τις υποψίες του.

Το καταστροφικό σύµπλεγµα της Monsanto περιλαµβάνει, 
όµως, και έµµεσα εµπλεκοµένους. Χαρακτηριστική είναι η 
υπόθεση της Jane Akre και του Steve Wilson. Οι δυο ρεπόρτερ 
εργάζονταν στο Fox News. To 1996 αποφασίζουν να δηµοσι-
εύσουν σηµαντικά στοιχεία σχετικά µε τη σωµατοτροπίνη που 
χορηγείται στα βοοειδή και τις συνέπειες στον άνθρωπο αλλά 
και στα ζώα. Η εκποµπή παρουσιάζεται κανονικά από το κε-
ντρικό δελτίο του Fox µε τον τίτλο «Το γάλα σας και τι περιέχει», 
δεν προβάλλεται όµως ποτέ. Αιτία δύο fax που καταφθάνουν 
στο τµήµα επικοινωνίας του Fox News. Τα fax είχαν σταλεί 
από δικηγόρους της Monsanto και απειλούσαν το σταθµό µε 
οδυνηρές συνέπειες. Τότε ξεκινάει ένας πραγµατικός αγώνας 
από τους δύο ρεπόρτερ, οι οποίοι αναγκάζονται να γράψουν 
την ιστορία 80 φορές, κάθε φορά διαφορετικά και υπό την 
παρουσία της δικηγορικής οµάδας του καναλιού. Έπρεπε να 
αναιρεθούν «επικίνδυνες» λέξεις, όπως καρκίνος, υγεία, ασφα-
λές. Στην τελική φάση, το Fox απολύει τους δηµοσιογράφους, 
οι οποίοι καταφεύγουν στο δικαστήριο και αποζηµιώνονται µε 
425.000 δολάρια.

Αυτό για το οποίο φώναζαν οι δύο ρεπόρτερ ήταν η ουσία 
IGF1 (insulin-like growth factor), η οποία αυξανόταν επικίνδυ-
να στα βοοειδή µέσω των ενέσεων rBST (recombinant bovine 
somatotropin). Σύµφωνα µε την Monsanto, η παραγωγή γά-
λακτος αυξάνεται σε ποσοστό 10% για 300 µέρες. Υπάρχουν 
όµως και επιπτώσεις: 25% αύξηση πιθανοτήτων για κλινική µα-
στίτιδα, 40% µείωση γονιµότητας και 55% πιθανότητες για την 
εκδήλωση κλινικών σηµαδιών χωλότητας. Μετά από έρευνες 
της Ε.Ε. στα παραπάνω προστέθηκαν προβλήµατα στα πόδια, 
µολύνσεις στο σηµείο που έγινε η ένεση αλλά και επιδράσεις 
στην γενική ευηµερία των ζώων. Και οι επιδράσεις, όµως, στον 
άνθρωπο δεν είναι λιγότερο σηµαντικές. Καρκίνος στο στήθος 
και στο παχύ έντερο, προστάτης, µειωµένη διάρκεια ζωής και 
αυξηµένες πιθανότητες για την εκδήλωση διαβήτη. Κάποιοι 
θεωρούν την συγκεκριµένη ουσία υπεύθυνη για τον αυξηµένο 

αριθµό γεννήσεων διδύµων.

Παρόλα αυτά στην Αµερική η χρήση θεωρείται νόµιµη σε 49 
πολιτείες µε µοναδική εξαίρεση το Michigan. Η ουσία έχει 
επίσηµα απαγορευτεί σε Ιαπωνία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, 
Καναδά και οµόφωνα από τις 27 χώρες της Ε.Ε. το 1993. Στο 
γενετικά µεταλλαγµένο γάλα της Monsanto έχουν αντιδράσει 
και εµπορικοί κολοσσοί των ΗΠΑ. Η Safeway Inc, η τρίτη µε-
γαλύτερη αλυσίδα σούπερ µάρκετ, σταµάτησε πριν από δυο 
χρόνια να αγοράζει τον συγκεκριµένο τύπο γάλακτος και την 
ακολούθησαν τα Starbucks  και η Wal-mart. Όλα αυτά µετά  τη 
δηµοσίευση έρευνας επιστηµόνων, οι οποίοι έκαναν 120 φορές 
περισσότερες παστερίωση στο γάλα προκειµένου να εξαφανι-
στεί η συγκεκριµένη ορµόνη.

Με το τρόπο αυτό κινείται η Monsanto στο χρόνο, απασχολώ-
ντας 16.000 προσωπικό και έχοντας καθαρό κέρδος για το 2007 
8,61 δις. εκατ. Δολάρια. Το νέο σύνθηµα που λανσάρει είναι το 
«Imagine» (µτφρ. «φαντάσου»). Φαντάσου το φαγητό, µε το 
οποίο θέλει η Monsanto να προµηθεύσει τον κόσµο, να µην εί-
ναι ασφαλές…

Το µεγάλο στοίχηµα της Monsanto για τη νέα χιλιετία είναι η 
πολυσυζητηµένη πατέντα του γουρουνιού. Η εταιρεία έχει ήδη 
καταθέσει πρόταση στο γραφείο πατέντας (US.PT.O) στις ΗΠΑ 
για να αποκτήσει τα δικαιώµατα επί των γουρουνιών στων 
οποίων το γονιδίωµα υπάρχει ο γενετικός συνδυασµός, τον 
οποίο η εταιρεία θεωρεί ανακάλυψή της. Όλοι πάντως συµφω-
νούν ότι η απόφαση του US.PT.O θα κρίνει και την απόφαση 
των άλλων 159 χωρών στις οποίες η Monsanto έχει καταθέσει 
πρόταση για αναγνώριση της πατέντας. Ο Bill Whitherspoon, 
πρώην επικεφαλής της γενετικής οµάδας, θυµάται «Ο εµπει-
ρογνώµονας υποστήριζε ότι η Monsanto έπρεπε να επιση-
µοποιήσει τις πατέντες, µόνο έτσι θα έβγαζε εκτός µάχης του 
ανταγωνιστές της και δε θα µοιραζόταν µε κανέναν την πίτα. Δε 
µιλούσε για αύξηση του µεριδίου αγοράς αλλά για απόκτηση 
του όλου πράγµατος. Ο κόσµος θέλει να βλέπει συνεργασία µε 
το κράτος και τις ρυθµιστικές υπηρεσίες. Πρέπει να µάθουµε να 
βλέπουµε λίγο παραπέρα, τι σηµαίνει δηλαδή αυτή η συνεργα-
σία». Το πατεντάρισµα, λοιπόν, έχει να κάνει µε τον οικονοµικό 
έλεγχο. Η Monsanto είναι η Νο 1 εταιρεία παραγωγής σπόρων. 
Αυτοί οι σπόροι ελέγχονται µέσα από πατέντες και κυβερνητι-
κά µονοπώλια. Τώρα η εφαρµογή της πατέντας θα γίνει και σε 
µια µορφή ζωής.

Τα ερωτήµατα που εύλογα δηµιουργούνται είναι: γιατί κάποιος 
θα πρέπει να διεκδικήσει κάτι που ανήκει στην κοινωνία και 
την φύση αιώνες; Είναι τα γουρούνια ανακάλυψη ή ανήκουν σε 
όλους µας;
Ακτιβιστές µιλάνε για ένα τεράστιο σχέδιο ελέγχου τής (δι-
α)τροφικής αλυσίδας. Σπόροι, γάλα, κρέας… Ο ειδικός αντα-
ποκριτής των Ηνωµένων Εθνών Jean Ziegler είναι πιο συγκε-
κριµένος. «Αυτές οι ολιγαρχίες είναι πολυεθνικές, ανήκουν σε 
πολύ λίγους ανθρώπους και οµάδες. Έχουν δε τόση δύναµη που 
κανένας αυτοκράτορας, βασιλιάς ή πάπας είχε ποτέ στην ιστο-
ρία, και η Monsanto είναι µία από αυτές. Πολύ αποτελεσµατική, 
απίστευτα δυναµική και υγιής. Είναι ο τελευταίος τύπος φεου-
δάρχη». Η µεταλλαγµένη επιχειρηµατικότητα της Monsanto 
καταφέρνει να πάρει και τη µητέρα φύση µε το µέρος της. Η πα-
τέντα έχει κατατεθεί αναφεροµένη στα νεογνά. Αυτό σηµαίνει 
ότι, κάθε φορά που τα γουρούνια αναπαράγονται, η πατέντα 
παραβιάζεται και θα πρέπει να αποζηµιώνεται η εταιρεία.

Όταν η πατέντα εγκριθεί, εκπρόσωποι της Monsanto θα έχουν 
το δικαίωµα να διενεργήσουν γενετικό έλεγχο σε όλα τα γου-
ρούνια στον κόσµο! Αυτό σηµαίνει πως µέχρι τότε οι χοιροτρό-
φοι θα µπορούν να µεγαλώνουν κανονικά τα γουρούνια τους, 
η εταιρεία θα είναι όµως αυτή που θα αποφασίσει για την τύχη 
τους. Αν το γονιδίωµα ταιριάζει µε το πατενταρισµένο, θα απαι-
τείται αποζηµίωση χρήσης της πατέντας. Οι χοιροτρόφοι από 
την άλλη δεν µπορούν µε κανένα τρόπο να αποδείξουν ότι δεν 
χρησιµοποίησαν για την εκτροφή των γουρουνιών τους την 
πατέντα.

Η γερµανική χηµική βιοµηχανία BASF χρηµατοδοτεί τις έρευ-
νες του γενετικού µηχανικού Eckhart Wolf. Ο ίδιος, φυσικά, δεν 
βλέπει να σχετίζεται µε κάποιον τρόπο η υπογεννητικότητα µε 
το Bt corn. «Μετράει το πώς είναι µεταλλαγµένο το καλαµπόκι. 
Αλλά, αν για παράδειγµα είναι Bt corn, το οποίο έχει ένα γονίδιο 
που είναι αποτελεσµατικό απέναντι σε ένα παράσιτο, δεν µπο-
ρώ να φανταστώ πώς υπάρχει κάποια σύνδεση µε τη γονιµό-
τητα». Η BASF είναι από τις πρώτες εταιρείες στη Ευρώπη που 
προωθούν την πολιτική τού πατενταρίσµατος, έχοντας γνώση 
των επιπτώσεων απ’ ό,τι φαίνεται από τις δηλώσεις του E.Wolf: 
«Θα υπάρξουν πολλά είδη υπεργουρουνιού ανάλογα µε τις 
ανάγκες. Οι µικροί καλλιεργητές θα εξαφανιστούν, εκτός ελά-
χιστων εξαιρέσεων». Δεν προέκυψε εξάλλου από το πουθενά 
η συνεργασία των δύο βιοµηχανιών, στις 21 Μαρτίου 2007, για 
την παραγωγή σπόρων που θα είναι ανθεκτικοί σε ακραίες κλι-
µατικές συνθήκες. Τα πρώτα αποτελέσµατα, σύµφωνα µε την 
κοινή ανακοίνωση, θα παρουσιαστούν στο πρώτο εξάµηνο της 
νέας δεκαετίας.

Με τους τρόπους αυτούς κατάφερε να κυριαρχήσει η Monsanto. 
Μεταλλασσόµενη συνεχώς από χηµική βιοµηχανία σε βιοτε-
χνολογική και µετά σε γενετική βιοµηχανία. Συµµετέχοντας στη 
δηµιουργία της ατοµικής βόµβας και στον πόλεµο του Βιετνάµ 
(ψεκάζοντας τις εµπόλεµες ζώνες µε το παρασιτοκτόνο Agent 
Orange!). Η Ε.Ε. έχει τυπικά θέσει κάποια φρένα στη Monsanto. 
O πρόεδρος Bush, όµως, δεν χάνει ευκαιρία και σε κάθε συνέ-
δριο βιοτεχνολογίας υπενθυµίζει την πρόθεσή του να ταΐσει 
όλον τον κόσµο. Η Monsanto φαίνεται να είναι µια εταιρεία που 
δε θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της. Είναι, άλλωστε, πολύ 
πιο εύκολο να προσαρµόσει την ανθρώπινη ζωή στον τρόπο 
αυτό…

Θοδωρής Δ. Σκυφτούλης

πατεντάροντας τη ζωή
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φάκελος / ÌONSANTO: Óôïí ïñßæïíôá ôùí "êñßóåùí"

Η παγκόσµια επισιτιστική κρίση είναι πλέον γεγονός. Μετά 

από µία µακρά περίοδο χαµηλών τιµών, από τις αρχές του 

2006 µέχρι σήµερα οι τιµές των τροφίµων σε παγκόσµιο επί-

πεδο παρουσιάζουν µία φρενήρη ανοδική πορεία. Μέσα στο 

διάστηµα 2006 – 2008 η αύξηση των τιµών σε αριθµούς έχει 

ως εξής : 217% για το ρύζι, 136% για το σιτάρι, 125% για το κρι-

θάρι, 107% για τη σόγια, 100% για το καλαµπόκι κτλ. Σήµερα, 

η εκτίναξη της ακρίβειας συνεχίζεται αµείωτη χωρίς σηµάδια 

εξισορρόπησης στον ορίζοντα.

Αντίκτυπος στις Κοινωνίες
Παγκοσµιοποίηση τέτοιου είδους οικονοµίας φέρνει και πα-
γκοσµιοποίηση των εξεγέρσεων των πεινασµένων σε όλο τον 
κόσµο. Από την επισιτιστική κρίση σηµειώνονται γενικευµένες 
συγκρούσεις, λεηλασίες, διαδηλώσεις και απεργίες σε Μπουρ-
κίνα Φάσο, Νότια Αφρική, Καµερούν, Σενεγάλη, Μαυριτανία, 
Ακτή Ελεφαντοστού, Αίγυπτο και Μαρόκο στην Αφρική,σε Ιν-
δία, Πακιστάν, Μπανγκλαντές, Υεµένη, Ουζµπεκιστάν, Ινδονη-
σία, Φιλιππίνες, Σρι Λάνκα στην Ασία, αλλά και στην Αϊτή και 
σε άλλα σηµεία της Λατινικής Αµερικής. Για τις κοινωνίες του 
Νότου. η παγκόσµια επισιτιστική κρίση θέτει ζητήµατα επι-
βίωσης. Ήδη σε Ινδία, Μπαγκλαντές, Ινδονησία, υποσαχάρια 
Αφρική και σε πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη, οι πολύνε-
κροι λιµοί θεωρούνται πλέον αναπόφευκτοι, καθώς δεν τίθε-
ται προοπτική επαναφοράς των τιµών σε πρότερα επίπεδα.

Οι «Ανεπτυγμένοι»
Ταυτόχρονα, στον «ανεπτυγµένο» Βορρά η ραγδαία αύξηση 
των τιµών όλων των βασικών ειδών διατροφής σε συνδυασµό 
µε την πετρελαϊκή κρίση απειλεί µε εξαφάνιση τα µικροµε-
σαία κοινωνικά στρώµατα και διαρρηγνύει την κοινωνική «ει-
ρήνη». Ήδη, στις ΗΠΑ της απαστράπτουσας αλλά απατηλής 
αφθονίας, τα συσσίτια και τα κουπόνια διατροφής αποτελούν 
πλέον καθηµερινότητα για 26 εκατ. πολίτες, ενώ στην ΕΕ µέχρι 
και οι φιλήσυχοι Βέλγοι κατεβαίνουν µαζικά στους δρόµους, 
διαµαρτυρόµενοι µπροστά από το Διευθυντήριο των Βρυξελ-
λών για τις ανατιµήσεις στα τρόφιµα και την υποτίµηση των 
µισθών τους.

Πείνα & Φτώχεια
Σύµφωνα µε έρευνα της Παγκόσµιας Τράπεζας, η παγκόσµια 
επισιτιστική κρίση αυξάνει τα µεγέθη της πλανητικής φτώ-
χειας κατά 4,5%, ανεβάζοντας τους – στα πρόθυρα του θανά-
του – φτωχούς στα 2,5 δις, δηλαδή σε κατά πολύ περισσότερο 
από το 1/3 του παγκόσµιου πληθυσµού. Σηµειωτέων ότι η µο-
νάδα µέτρησης της απόλυτης φτώχειας, δηλαδή το 1$/µέρα 
εισόδηµα, που χρησιµοποιείται αναλλοίωτη από τις αρχές του 
’90, δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πληθωριστική πραγµατι-
κότητα και είναι αµφισβητήσιµη ακόµη και από αυτούς που 
την επινόησαν.

Η Απάντηση της Κυριαρχίας
Μετά το ξέσπασµα της κρίσης η αδύναµη γραφειοκρατία του 

ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους ισχυρούς για την 
αποσταθεροποίηση του συστήµατος. Στη συνδιάσκεψη του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφίµων (Ιούνιος 2008) αποφασί-
ζονται «ενισχύσεις» ύψους 1,2 δις προς τις οικονοµικά ασθενέ-
στερες χώρες, οι οποίες µόνο ως σπασµωδικές κινήσεις µπο-
ρούν να χαρακτηριστούν, καθώς δεν αγγίζουν το πρόβληµα. 
Είναι άλλωστε γνωστό, ότι οι «ενισχύσεις» του ΟΗΕ δεν φτά-
νουν ποτέ σε αυτούς που τις έχουν πραγµατικά ανάγκη και 
κυρίως δεν έρχονται ποτέ χωρίς σοβαρότερα ανταλλάγµατα 
προς τους κυρίαρχους.

Τα ανταλλάγματα
Έτσι, η Παγκόσµια Τράπεζα και ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Εµπορίου διαµηνύουν ότι λύση στην κρίση είναι η προώθη-
ση του εδώ και κάποια χρόνια βαλτωµένου γύρου συνοµιλιών 
της DOHA για την πλήρη «απελευθέρωση» της παγκόσµιας 
αγοράς τροφίµων. Από την άλλη, οι εκπρόσωποι του Λευκού 
Οίκου δηλώνουν ευθαρσώς ότι έχει ωριµάσει η στιγµή που ο 
κόσµος θα υποδεχτεί ως µόνη διέξοδο από την κρίση τα γε-
νετικώς µεταλλαγµένα τρόφιµα (ΓΜΤ). Δηλαδή, το σύστηµα 
απαντά στην κρίση µε έναν συνδυασµό απελευθέρωσης της 
εκµετάλλευσης και πατενταρίσµατος της ζωής, συνδυασµό 
που αναπόφευκτα επιφέρει επίταση των ανισοτήτων και της 
εξουσίασης. Μίλησε κάποιος για «Shock Capitalism»?

Τα Αίτια της Κρίσης
Οι συγκυρίες, στις οποίες εκδηλώνεται η επισιτιστική κρίση, 
µας βοηθούν να ανιχνεύουµε και τις αιτίες της. Ένα κύριο αίτιο 
της κρίσης είναι η κλιµατική αλλαγή. Οι ξηρασίες, η ερηµο-
ποίηση, τα ακραία καιρικά φαινόµενα, η µόλυνση των πλου-
τοπαραγωγικών πηγών έχουν γενικευτεί και πλέον πλήττουν 
την παγκόσµια γεωργική παραγωγή (ενδεικτικά : η Αυστρα-
λία, από τους κορυφαίους εξαγωγείς ρυζιού στον κόσµο, έχα-
σε πέρυσι τα δύο τρίτα της παραγωγής της από τις ξηρασίες). 
Αλλά και η κερδοσκοπία. Η παράλληλη χρηµατοπιστωτική 
κρίση, που βουλιάζει τα απανταχού χρηµατιστήρια, αναγκά-
ζει το κεφάλαιο να στραφεί σε άλλες πηγές κερδοσκοπίας και 
δη στα χρηµατιστήρια τροφίµων (futures) του Σικάγο και του 
Λονδίνου, ανεβάζοντας στα ύψη τις τιµές των τροφίµων (εν-
δεικτικά : µετά την κορύφωση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης 
ο όγκος των συναλλαγών στα futures τριπλασιάστηκε).

Η Μορφή της Παραγωγής
Οι παραπάνω παράγοντες µπορούν να εξηγήσουν το γιατί η 
κρίση εκδηλώνεται τόσο ξαφνικά. Δεν µπορούν όµως να εξη-
γήσουν το βάθος της, που έχει να κάνει µε γενικότερες παθο-
γένειες, που παρατηρούνται στην παγκόσµια γεωργική παρα-
γωγή, όπως διαρθρώνεται στον καπιταλισµό. Χαρακτηριστικό 
τέτοιου είδους γεωργικής παραγωγής είναι η αποµύζηση των 
φυσικών πόρων χωρίς να υπάρχει αύριο. Σήµερα, η υπεραλί-
ευση των θαλασσών, η υπερεκµετάλλευση των εδαφών και η 
άµετρη αποστράγγιση του υδροφόρου ορίζοντα έχουν φέ-
ρει σε οριακό επίπεδο τους φυσικούς πόρους. Την ίδια ώρα 
τεράστιες ποσότητες τροφίµων πετιούνται αλόγιστα στον 
«ανεπτυγµένο» κόσµο από την έλλειψη εξορθολογισµού των 
δικτύων προώθησης. Ανάλογη σχέση ανταγωνισµού έχει µια 
τέτοιας επινόησης γεωργία και µε τη φύση ως σύνολο, αποτι-
µώντας την τελευταία ως στατιστικό στοιχείο οικονοµικών κα-
ταστάσεων και επιτρέποντας τη λεηλάτησή της κατά συρροή.

Η Διάρθρωσή της
Από την άλλη, είναι χαρακτηριστική η αδυναµία του συστή-
µατος να επιτύχει τον εκσυγχρονισµό της γεωργικής παραγω-
γής. Ενώ πλέον υπάρχουν οι διαθέσιµες τεχνολογίες για την 
πλήρη εκµηχάνιση της γεωργίας και την επίτευξη, όλο και µε-
γαλύτερης αποδοτικότητας µε φιλικούς προς το περιβάλλον 
τρόπους, σε όλο τον πλανήτη οι άνθρωποι καλλιεργούν ακό-
µη χειρονακτικά ή µε τα άροτρα, αν και η νεολιθική εποχή τε-
λείωσε πριν 8.000 χρόνια. Αιτία για αυτή την κραυγαλέα αντί-
φαση αποτελεί το οικονοµικό τσάκισµα από τους µεσάζοντες 
κεφαλαιοκράτες των αγροτών του «Νότου», που αποτελούν 
και τη ραχοκοκαλιά της παγκόσµιας αγροτικής παραγωγής. Η 
ασύδοτη οικονοµική εκµετάλλευση πάνω στη «µικρή» αγρο-
τιά, η οποία είναι καθ’ όλα θεµιτή για τους χρηµατιστές των 
futures, έχει έτσι καταστήσει τέτοιες τεχνολογίες απρόσιτες 
για αυτούς που πραγµατικά τις χρειάζονται και έχει καταδικά-
σει την αγροτική παραγωγή στο παρελθόν.

Είμαστε Ό,τι Τρώμε
Οι κοινωνικές ανάγκες αυξάνονται θεαµατικά. Η διόγκωση του 
παγκόσµιου πληθυσµού σε συνδυασµό µε την οµογενοποίη-
ση των συνηθειών διατροφής, που αποφέρει η καπιταλιστική 
παγκοσµιοποίηση, δηµιουργούν νέες προκλήσεις για την πα-
γκόσµια γεωργική παραγωγή. Παράλληλα, η περιβαλλοντική 
καταστροφή και οι επιπτώσεις της στη γεωργία αποτελούν 
πρόσθετο παράγοντα, που επηρεάζει τα πράγµατα. Προκει-
µένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του µέλλοντος χωρίς 
να αναιρέσει τις σοβαρές συστηµικές του αντιφάσεις, το καπι-
ταλιστικό µοντέλο γεωργίας θα κινηθεί πιθανότατα προς την 
κατεύθυνση θυσίας της ποιότητας υπέρ της ποσότητας των 
τροφίµων. Έτσι, η βασική διατροφή των ανθρώπων ενδέχεται 
να ενέχει στο µέλλον σοβαρές εκπτώσεις στην ποιότητα και 
στην ασφάλειά της, απόρροια της πλήρους εκβιοµηχάνισης 
της παραγωγής κρέατος και πουλερικών και της ενδεχόµενης 
γενίκευσης της χρήσης των γενετικά µεταλλαγµένων τροφί-
µων (ΓΜΤ) στη γεωργία. Τέτοιες εκπτώσεις θα συνεπάγονται 
και εκτεταµένες επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία. Από την άλλη, 
οι «έχοντες και κατέχοντες» θα µπορούν να αγοράζουν πιο 
ποιοτική τροφή και να αποφεύγουν τις συνέπειες στην υγεία. 
Έτσι, οι οικονοµικές ανισότητες δε θα έχουν αντίκρυσµα µόνο 
ως προς την πρόσβαση στην τροφή, αλλά και ως προς την 
πρόσβαση στην ποιότητά της. Ανάλογα θα ισχύουν και για το 
νερό.

 
Ένας Κόσμος Ανάποδα
Οι κρίσεις που κλονίζουν σήµερα τον καπιταλισµό (ενεργει-
ακή, περιβαλλοντική, χρηµατοπιστωτική, επισιτιστική) είναι 
αλληλένδετες και αποτελούν άµεση απόρροια της εγγενούς 
στρεβλότητάς του. Τα πράγµατα δεν λύνονται όµως «από 
µέσα», ανατρέπονται. Το σύγχρονο µοντέλο γεωργίας είναι 
αντανάκλαση των καταναλωτικών προτύπων ζωής. Η σύγ-
χρονη µη αρµονική σχέση γεωργίας – φύσης είναι επίσης ταυ-
τόσηµη µε τη σχέση φύσης - καπιταλισµού. Σε αυτά τα πλαίσια 
«βιώσιµη», «αειφόρος» κτλ γεωργία δε µπορεί να υπάρξει. Αν 
θέλουµε βιωσιµότητα και αειφορία, θα πρέπει να «πειράξου-
µε» τις αντιφάσεις του συστήµατος, τα ταµπού κράτους – κε-
φαλαίου. Και επειδή το ένστικτο επιβίωσης είναι δυνατότερο 
από οποιαδήποτε εξουσία, έτσι λοιπόν και εµείς θα τα «πειρά-
ξουµε».

Αντώνης Μπρούµας

Το Τέλος της Γεωργίας και το Μέλλον της
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Από εκποµπή life style βραβεύτη-
καν και φέτος κάποιες γυναίκες ως 
«ξεχωριστές- πετυχηµένες - ευαί-

σθητες» όπως έγραφε και η λεζάντα της 
εκποµπής. 
Γνωρίζουµε όµως, ότι οι γυναίκες αυτές 
είναι προϊόντα του καπιταλιστικού συστή-
µατος και της κοινωνίας του θεάµατος. Εί-
ναι προϊόντα ενός κοινωνικο-οικονοµικού 
κατεστηµένου, όπου θέλει τη γυναίκα έρ-
µαιο της φιλαρέσκειάς της, για να µπορεί 
εύκολα να τη χρησιµοποιήσει ως άβουλο 
καταναλωτικό ον, που εύκολα θα εκπλη-
ρώνει τους κερδοφόρους στόχους του. 
Ως προϊόντα του καπιταλιστικού συστήµατος, 
οι σχέσεις που συνήθως αναπτύσσουν είναι 
σχέσεις εξάρτησης, συµφέροντος, σχέσεις 
που βασίζονται πάνω στη «ζήτηση» και την 
«προσφορά». 
Ενώ παρουσιάζονται αλληλέγγυες, στο όνο-
µα της θεαµατικότητας, σε όποια γυναίκα 
αναδείξει το πρόβληµα της µέσα από τα ΜΜΕ, 
που εκπροσωπούν, είναι έτοιµες, ανά πάσα 
στιγµή, να προασπίσουν τα συµφέροντα της 
τάξης τους, όταν αυτά απειλούνται (θρησκεία, 
εξουσία, αστική ηθική, κράτος) ακόµα και εάν 
αυτά έρχονται σε άµεση σύγκρουση µε τα δι-
καιώµατα – συµφέροντα του φύλου τους. 
Ο καπιταλισµός προσπαθεί να περάσει το µή-
νυµα ότι όποια σηµερινή γυναίκα αποκλίνει 
από «το πρότυπο γυναίκας» που αναδεικνύει, 
αυτοµάτως µειώνεται η αξία της θηλυκότητά 
της καταδικάζοντάς την, στην απαξίωση και 
τη µοναξιά, όπως έγινε µε την «άσχηµη Μα-
ρία» όπου η καταξίωση ήρθε µόνο όταν έγινε 
η «όµορφη Μαρία». 
Οι κανόνες του life style είναι τόσο πλασµα-
τικοί, χωρίς ουσία και αναλώσιµοι, που όποια 
καθηµερινή γυναίκα, εργαζόµενη, µητέρα, 
προσπαθήσει να τους ακολουθήσει σίγουρα 
θα την οδηγήσουν στην παράνοια και σε κα-
ταχρεωµένες πιστωτικές κάρτες. 
Το κατεστηµένο επιδιώκει να ξεχαστεί το γε-
γονός, ότι οι όποιες αλλαγές έγιναν στη ζωή 
των γυναικών δεν ήρθαν από µόνες τους, 
µέσα από στερεότυπα της εποχής. 
Ήρθαν µέσα από τη συντροφικότητα, τη µα-
χητικότητα, την κατανόηση, την αλληλεγγύη, 
το θάρρος, τη δηµιουργικότητα που µπόρε-
σαν να αναπτύξουν οι γυναίκες µεταξύ τους, 
αλλά και µε τους συντρόφους τους. 
Ήταν αποφασισµένες να δοκιµάσουν και-
νούργιους δρόµους γιατί νοιώθανε ότι καµία 
αλλαγή για αυτές και την κοινωνία δεν προ-
βλεπόταν µέσα στη πραγµατικότητα στην 
οποία ζούσαν. 
Γι’ αυτό, κάνουµε µια µικρή αναφορά σε ορι-
σµένες γυναίκες οι οποίες δεν υποστήριξαν 
και δεν «έµειναν» στο παραδοσιακά αποδε-
κτό, αλλά προσπάθησαν για το διαφορετικό. 

 Έμμα Γκόλντμαν 
 “Ζητήστε δουλειά. Αν δεν σας δώσουν δου-
λειά ζητήστε ψωµί. Αν σας αρνηθούν και 
τα δύο έχετε το ιερό δικαίωµα να κλέψετε 
το ψωµί”, κηρύττει το 1893 στη Νέα Υόρκη, 
µπροστά σε ένα µεγάλο πλήθος από άνερ-
γες και άνεργους. Η Έµµα υπήρξε µια από τις 
σηµαντικές µορφές του διεθνούς γυναικείου 
εργατικού κινήµατος. Οι εµπρηστικές οµιλίες 
της θα τις στοιχίσουν αρκετούς µήνες φυλα-
κής, γεγονός που δεν θα την πτοήσει. 
Η νεαρή Έµµα εγκαταλείπει την πατρίδα της 
Ρωσία για να αποφύγει µια «παντρειά µε το 
ζόρι». 
Πηγαίνει στη Αµερική όπου προσλαµβάνεται 
σε ένα εργοστάσιο ενδυµάτων . Τα εξουθενω-
τικά ωράρια, τα χαµηλά ηµεροµίσθια και οι 
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας των µετα-
ναστών συγκλονίζουν και εξοργίζουν τη Γκόλ-
ντµαν. Συναναστρέφεται µε τους ανθρώπους 
του αµερικάνικου αναρχο-συνδικαλιστικού 
κινήµατος και γίνεται επαναστάτρια. Το όνει-
ρό της είναι µια κοινωνία από µικρές αντιε-
ξουσιαστικές κοινότητες, που µόνες τους θα 
προσδιορίζουν τις ανάγκες τους, και θα τις κα-
λύπτουν µε πνεύµα ελευθερίας, συνεργασίας, 
ισότητας και δικαιοσύνης. Αρχικά, είναι οπα-
δός της ένοπλης εξέγερσης αλλά σύντοµα 
αποκηρύττει τη βία και το δόγµα «ο σκοπός 
αγιάζει τα µέσα». 
Περιοδεύει στις Ηνωµένες Πολιτείες και την 
Ευρώπη δίνοντας διαλέξεις. Τα µηνύµατα που 
περνά σκανδαλίζουν το κατεστηµένο, αλλά 
αγγίζουν τις καρδιές των επαναστατηµένων 
γυναικών και ανδρών, καθώς ζητά την ισότητα 
των δύο φύλων, την κατάργηση του κράτους, 
της εκκλησίας, το δικαίωµα στην οµοφυλοφι-
λία, τον έλεγχο των γεννήσεων , τον ελεύθερο 
έρωτα και την ελευθερία του λόγου. Εκδίδει 
το ριζοσπαστικό περιοδικό Μητέρα Γη. Στη 
διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου φυλακί-
ζεται ξανά, επειδή αντιτάχθηκε στην επιστρά-
τευση. Αµέσως µετά την αποφυλάκισή της το 
1919, οι αµερικανικές αρχές την απελαύνουν 
στη Ρωσία, ελπίζοντας ότι έτσι θα την ξεφορ-
τωθούν. Σύντοµα εγκαταλείπει τη Ρωσία και 
καταφεύγει στη Σουηδία όπου γράφει το βι-
βλίο, «Η διάλυση των αυταπατών µου για τη 
Ρωσία». Παρά την απογοήτευσή της, η Έµµα 
παραµένει επί των επάλξεων, καταγγέλλο-
ντας µέχρι το θάνατο της το 1940 τον πόλεµο 
και την οικονοµική καταπίεση. 
 
Άντζελα Ντέιβις 
 Γυναίκα έγχρωµη, σύµβολο του αγώνα για 
ελευθερία και δικαιοσύνη η Άντζελα Ντέιβις 
περιλήφθηκε κάποτε, στους δέκα πιο κατα-
ζητούµενους εγκληµατίες των ΗΠΑ, έχοντας 
πολλούς λόγους να γίνεται αγκάθι στη συνεί-

δηση της Αµερικής. Η Αµερικανίδα διανοού-
µενη και αγωνίστρια, έγινε πρωτοσέλιδο στο 
διεθνή τύπο το 1970-1972 µε τη σύλληψή της 
και την παραµονή της για 20 µήνες στη φυλα-
κή, για ένα αδίκηµα που δε διέπραξε και τη 
µετέπειτα απαλλαγή της, χάρη σε ένα δυναµι-
κό διεθνές κίνηµα για την απελευθέρωσή της. 
Με σπουδές στις ΗΠΑ και δασκάλους το Μαρ-
κούζε στη Μασαχουσέτη και τον Αντόρνο στη 
Γερµανία συµµετείχε από τα 12 της, στο κίνη-
µα για τα πολιτικά δικαιώµατα των µαύρων. 
Μέσα από το πολιτικό κλίµα του 1970 η Άντζε-
λα Ντέιβις ιδρύει µια επιτροπή στήριξης των 
φυλακισµένων συντρόφων της, µελών των 
Μαύρων Πανθήρων και περνά 10 µήνες στην 
παρανοµία, προτού συλληφθεί µε την κατη-
γορία της συνωµοσίας, της απαγωγής και του 
φόνου. Μετά την απελευθέρωσή της το 1972 
συνεχίζει την εργασία της ως καθηγήτρια και 
την πολιτική της δράση. Με το δοκίµιο «Γυ-
ναίκες, φυλή, τάξη» έδωσε µια νέα προοπτική 
στο αµερικάνικο γυναικείο κίνηµα , υποστη-
ρίζοντας πως αυτά τα τρία αποτελούν ακρο-
γωνιαίους λίθους κάθε απελευθερωτικού κι-
νήµατος. Ο ρόλος της παραµένει καταλυτικός 
σε µια Αµερική που αρνείται να αποδεχτεί τη 
φρίκη του πολέµου του Βιετνάµ και την αι-
σχύνη των γκέτο των µαύρων. 
Η συµβουλή της προς τους νέους που τη χαι-
ρετούν στο δρόµο είναι: «Νοµίζω ότι οι νέοι 
πρέπει να έχουν τα δικά τους ινδάλµατα, να 
µην αναφέρονται τόσο στη δική µας γενιά. 
Τους συστήνω βεβαίως το σεβασµό προς 
τους πιο ηλικιωµένους, αλλά τους παροτρύνω 
κυρίως στην ανυπακοή» 
 
Ρόζα Λούξεμπουργκ 
 Η Λούξεµπουργκ µε την πλούσια πολιτική της 
δράση και το θεωρητικό της έργο συγκαταλέ-
γεται στις κορυφαίες επαναστατικές µορφές 
όλων των εποχών. Γόνος εύπορης εβραϊκής 
οικογένειας στην κατεχόµενη από τους Ρώ-
σους Πολωνία, η νεαρή Ρόζα δραπετεύει στη 
Γερµανία, κρυµµένη µέσα σε µια άµαξα µε 

άχυρο. Αρχικά σπουδάζει φυσικές επιστήµες 
στο Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης, αλλά τελικά 
την κατακτά η πολιτική οικονοµία. Συνδέεται 
µε το εργατικό κίνηµα της Ζυρίχης και στις 
αρχές του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου ιδρύει την 
ένωση «Σπάρτακος» εναντιώνεται στην πολε-
µική σύρραξη και η Ρόζα περνά το µεγαλύτε-
ρο µέρος του πολέµου στην φυλακή. 
Μετά την αποφυλάκισή της το 1919, συµµε-
τέχει σε µια πρόωρη εξέγερση στο Βερολίνο 
που καταστέλλεται βίαια από το σοσιαλιστικό 
κατεστηµένο και το στρατό. 
Η Ρόζα συλλαµβάνεται, δολοφονείται και το 
πτώµα της ρίχνεται από µια γέφυρα. Ένα από 
τα τελευταία άρθρα της, µε τίτλο «Τάξη βασι-
λεύει στο Βερολίνο», επιβεβαιώνεται µε τρα-
γικό τρόπο. 
Αν και αυστηρή θεωρητικός και αφοσιωµένη 
στον επαναστατικό αγώνα, η Ρόζα ήταν εύθυ-
µη συναισθηµατική και ξεχείλιζε από ζωντά-
νια. Αγάπησε και αγαπήθηκε µε πάθος, λά-
τρευε τη λογοτεχνία, τη µουσική, ζωγράφιζε 
συστηµατικά και συχνά τραγουδούσε άριες 
του Μότσαρτ. 
Οι εχθροί της παρουσίαζαν την «αιµοσταγή 
Ρόζα» σαν άγριο θηρίο που προκαλούσε τρό-
µο. 
Η ίδια όµως έγραφε: «Η προλεταριακή επανά-
σταση δεν έχει ανάγκη την τροµοκρατία για 
να πετύχει τους σκοπούς της. Μισεί και απε-
χθάνεται το φόνο. Δεν έχει ανάγκη από αυτό 
το µέσο πάλης, γιατί δεν αγωνίζεται εναντίον 
ατόµων, αλλά εναντίον του συστήµατος». 
Τελικά το σύστηµα δολοφόνησε τη Ρόζα στα 
48 της χρόνια. 
Υπήρξαν και άλλες, που µε τη δύναµη της 
προσωπικότητάς τους ενέπνευσαν τη ζωή και 
άλλων γυναικών και συντρόφων. Καθεµιά µε 
το δικό της τρόπο, γιατί έτσι το επέλεξαν οι 
ίδιες και κανένα σύστηµα δεν µπόρεσε να τις 
χειραγωγήσει. 
Βάλανε τις βάσεις για το µέλλον πρέπει να συ-
νεχίσουµε… .για το µέλλον. 

Μάγδα Μάντζου

Γυναίκες στους δρόμους 
της ανυπακοής 
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Το Κίνημα και 
ο Μισανθρωπισμός του

Στον Γ

Το κίνηµα, εξ ορισµού, εµπεριέχει την έννοια της µαζικότητας. 

Αν δεν είναι µαζικό, τότε µιλάµε για κάτι διαφορετικό και χρη-

σιµοποιούµε λάθος λέξη. Από τις εκατοντάδες µελέτες που έγιναν 

για τα κινήµατα του παρελθόντος, το ιστορικό ψυχογράφηµα του 

Καµύ, «Ο Επαναστατηµένος Άνθρωπος» και το µυθιστόρηµα του 

Ντοστογιέφσκι, «Οι Δαιµονισµένοι»,  αποτυπώνουν πιο εκφρα-

στικά τον κοινό παρονοµαστή που, ουσιαστικά, καθόρισε τη µαζι-

κότητα ή µη του κάθε κινήµατος: τον µισανθρωπισµό. Σε µικρές ή 

µεγάλες δόσεις, από την αρχή, στην πορεία ή στην κατάληξη του 

κάθε κινήµατος εµφανίζεται µόνιµα στους κόλπους τους και, όταν 

κυριαρχεί, τα οδηγεί στην εσωστρέφεια και την αυτοχειρία. 

Η επανάσταση, εκ γενετής, φλερτάρει επικίνδυνα µε τον µηδενισµό. 
Η περίπτωση Νετσάγιεφ αποτελεί, απλώς, ένα γλαφυρότατο αλλά 
όχι µεµονωµένο παράδειγµα. Ο άνθρωπος που αποκτά επίγνωση της 
αδικίας, της ανισότητας και της κοροϊδίας της κοινωνίας, αυτός που 
αναγνωρίζει τη ρίζα του κακού, αισθάνεται βαθιά οργή και επιλέ-
γει την άρνηση. Παρασυρµένος από το πάθος, όµως, δολοφονεί την 
προσωπική του ηθική, παύει να έχει κριτήριο και βλέπει µονόχρωµα. 
Αρνείται τα πάντα και τους µισεί όλους. Τα θέλει όλα, κάθε βήµα τού 
φαίνεται µικρό, και γι’ αυτό το περιφρονεί. Αισθάνεται θεός και βολεύ-
εται στην εύκολη λύση: ισοπέδωση και δηµιουργία από το µηδέν. Ξε-
χνά, όµως, την απαράβατη υλιστική αρχή των κοινωνιών: τη συνέχεια. 

Εάν στη µεταβιοµηχανική εποχή ο ταξικός διαχωρισµός εσκεµµένα 
αµβλύνεται ή απλώς παίρνει άλλη µορφή, µία άλλη βασικότερη διαί-
ρεση της κοινωνίας διατηρεί την ίδια όψη, απαράλλακτη στο πέρασµα 
του χρόνου. Από τη µία πλευρά, µια χούφτα άνθρωποι-επαναστάτες 
που δεν φοβούνται αλλά αποζητούν τις ανατροπές, οραµατίζονται, 
και αγωνίζονται για την κοινωνική µεταβολή. Από την άλλη, πλήθος 
άνθρωποι-έρµαια καταστάσεων και της κυρίαρχης προπαγάνδας, που 
φοβούνται το άγνωστο και υποτάσσονται στην αβάστακτη σιγουριά 
του τωρινού. Όντα µιµητικά· αν τα αγαπήσεις σ’ αγαπούν, αν τα µισή-
σεις σε µισούν. Η δουλοπρέπεια, όµως, η αρρωστηµένη µετριοπάθεια 
και η φοβικότητά τους γεννά το µίσος στις επαναστατηµένες ψυχές. 

Βαδίζοντας πιστά στα χνάρια του Νετσάγιεφ, οι επαναστάτες αποµακρύ-
νονται από την αγάπη και καταδικάζουν το κίνηµα. Το µίσος, που τόσο 
εύλογα γεννιέται στον καθένα που κολυµπάει αντίθετα στο ρεύµα, οδη-
γεί µαθηµατικά το κίνηµα στην αποµόνωση. Και όχι µόνο· σαν καρκίνος, 
κάνει µεταστάσεις και µετατρέπεται ακόµη και σε εµφύλιο φθόνο. Η κοι-
νωνία, όµως, βλέπει µε µισό µάτι αυτούς που τη µισούν. Το µίσος γεννά-
ει µίσος και αντίδραση. Ας µη ξεχνάµε πως η κοινωνία, ως συντηρητικός 
µηχανισµός, δεν έχει ανάγκη το κίνηµα (ή τουλάχιστο δεν το ξέρει), αντι-
θέτως το κίνηµα έχει ανάγκη την κοινωνία, δηλαδή το πλήθος των ανυ-
ποψίαστων για να αυτοπραγµατωθεί, να ικανοποιήσει τον ορισµό του.

Όσο ζεις στους κόλπους µίας κοινωνίας, αναπνέεις τον αέρα της, πί-
νεις το νερό της και τρέφεσαι µε την τροφή της· αν οραµατίζεσαι µία 
κοινότητα και όχι σκήτη αναχωρητή, τότε έχεις ανάγκη τους ανθρώ-
πους. Αν ονειρεύεσαι ένα κίνηµα και δεν βολεύεσαι µε τη γκρίνια, εί-
σαι υποχρεωµένος να κάνεις µία δεύτερη δυσκολότερη υπέρβαση και 
να αγαπήσεις ειλικρινά ακόµη και τον µικροεκµεταλλευτή διπλανό 
σου, σήµερα απλώς ένα γνήσιο τέκνο της εποχής και αύριο σύντρο-
φός σου. Ανοίγοντας την αγκαλιά σου, ίσως πετύχεις τον σκοπό σου.
Το νηπιακό κίνηµα στην Ελλάδα του 2008 τους χρειάζεται όλους. Έχει 
ανάγκη, κυρίως, από ανθρώπους ανυποψίαστους που θα βρεθούν, 
έστω και τυχαία, σε µία αντικαπιταλιστική κίνηση, που θα διαβάσουν 
από περιέργεια τη Βαβυλωνία ή θα µποϋκοτάρουν περιστασιακά το 
καρτέλ του γάλακτος. Μόνο µέσα από τέτοιους µηχανισµούς, το κί-
νηµα µπορεί να αυξήσει την επίγνωσή τους. Η συνείδηση παίζει πα-
ράξενα παιχνίδια. Η ανατρεπτική σκέψη δεν βρίσκεται προγεγραµ-
µένη σε κανένα µαγικό γονίδιο, προκύπτει, όµως, κατά ένα µαγικό 
τρόπο από το παράδειγµα ενός γονιού, την κουβέντα ενός καθηγητή, 
την παρακίνηση ενός φίλου ή τα εµπρηστικά λόγια ενός κειµένου.

Δηµήτρης Κωνσταντίνου

Eνας νέος ορισµός διεισδύει σιγά σιγά 

στην καθηµερινότητά µας και από ότι 

δείχνουν οι έρευνες, σε λίγο όλοι θα τον 

γνωρίζουµε. Πρόκειται για τον όρο πε-

ριβαλλοντικός πρόσφυγας, στα αγγλικά 

χρησιµοποιείται ο όρος envirogee.

Ποιος όµως είναι περιβαλλοντικός πρόσφυγας; Ο 
ερευνητής Essam El-Hinnawi, ένας από τους πρώτους 
που ασχολήθηκε µε το θέµα, δίνει τον εξής ορισµό: 
οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες είναι άνθρωποι που 
έχουν αναγκαστεί να αφήσουν τον παραδοσιακό βιό-
τοπό τους, προσωρινά ή µόνιµα, λόγω µιας περιβαλ-
λοντικής καταστροφής (φυσικής ή προκαλούµενης 
από τους ανθρώπους), που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή 
τους ή είχε σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή τους.

Ένας δεύτερος ορισµός αντιµετωπίζει το ζήτηµα από 
οικονοµική πλευρά. Μιλά, λοιπόν, για τους ανθρώπους 
που δε µπορούν πλέον να κερδίσουν ασφαλείς οικο-
νοµικούς πόρους στις πατρίδες τους λόγω της ξηρασί-
ας, της εδαφολογικής διάβρωσης, της ερήµωσης, της 
αποδάσωσης και άλλων περιβαλλοντικών προβληµά-
των, τα οποία συνδέονται µε τα σχετικά προβλήµατα 
της βαθιάς ένδειας και της πυκνότητας των πληθυ-
σµών. Μεγάλη µερίδα αναγκάζεται να αφήσει τη χώρα 
τους, ενώ άλλοι µετατοπίζονται προς το εσωτερικό 
της. Αλλά όλοι έχουν εγκαταλείψει τον τόπο διαµονή 
τους σε µόνιµη ή µη βάση, µε την ελπίδα της επιστρο-
φής να µοιάζει ανέφικτη.

Μια καινούρια µορφή µετανάστευσης, λοιπόν, εµφα-
νίζεται στο προσκήνιο  σαν συνέπεια και της κατα-
στροφικής, επιθετικής επέκτασης των εταιριών και 
της κρατικής κυριαρχίας πάνω στη φύση Οι περιβαλ-
λοντικές καταστροφές, οι συνεχείς κλιµατικές αλλαγές 
εκτοπίζουν πληθυσµούς από τον τόπο τους. Τα δεδο-
µένα που προκύπτουν από έρευνες είναι άκρως ανη-
συχητικά. Η ερήµωση και η εγκατάλειψη απειλεί τη γη 
από την Κίνα ως το Μαρόκο σε αυξανόµενο βαθµό. 
Η Νέα Ορλεάνη και µέρη της Αλάσκα, γλιστρούν στη 
θάλασσα. Τα υδροφόρα στρώµατα παγκοσµίως συρ-
ρικνώνονται. Μεγάλες καλλιεργηµένες εκτάσεις απει-
λούνται µε καταστροφή.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

 Τα µέρη αυτά παύουν να είναι κατοικήσιµα γιατί αδυ-
νατούν να προσφέρουν στους κατοίκους τους φαγη-
τό, νερό, δουλειά, ασφάλεια από τα καιρικά φαινόµε-
να, που χρόνο µε το χρόνο γίνονται απειλητικότερα. 
Οι άνθρωποι λοιπόν, είτε αναγκαστικά, είτε προληπτι-
κά, µετακινούνται για να αναζητήσουν ασφαλέστερα 
µέρη από καιρικά φαινόµενα, όπου θα µπορούν να 
φάνε, να πιούνε, να εργαστούν.

Τις περισσότερες συνέπειες αυτών των καιρικών, κλι-
µατικών αλλαγών και των περιβαλλοντικών κατα-
στροφών, που είναι απόρροια της όξυνσης των διαφό-
ρων περιβαλλοντικών φαινοµένων, τις υφίστανται οι 
κάτοικοι του λεγόµενου «αναπτυσσόµενου» κόσµου, 
όπου κατά γενική οµολογία συµβάλλει λιγότερο στην 
όξυνση τους. Ο «αναπτυγµένος» κόσµος, που υπερκα-
ταναλώνει ενέργεια, που µολύνει τον υδροφόρο ορί-
ζοντα ανεπανόρθωτα, που χρησιµοποιεί βασικά αγα-

θά για να «ταΐσει» αυτοκίνητα και µηχανές αφήνοντας 
νηστικούς εκατοµµύρια ανθρώπους, που συµβάλλει 
µε όλες τις τις δυνάµεις στην αύξηση του φαινοµένου 
του θερµοκηπίου, στέκεται απέναντι σε αυτούς τους 
ανθρώπους εχθρικά. Και εδώ υπάρχει η µεγαλύτερη 
ειρωνεία. Ο «αναπτυγµένος» κόσµος έχει µεγάλο µε-
ρίδιο ευθύνης για αυτόν τον εκτοπισµό του «αναπτυσ-
σόµενου» κόσµου. Τον διώχνει όµως όταν του ζητάει 
άσυλο γιατί φοβάται µην του «κλέψει» αυτά που του 
έκλεψε ο ίδιος πρώτος. . Το φαινόµενο όµως αφορά  
και όσες χώρες κινούνται στον ίδιο δρόµο µε τον «ανα-
πτυγµένο» κόσµο (Κίνα, Ινδία).

Ελλάδα

Αυτά ίσως να φαίνονται µακρινά για έναν κάτοικο της 
Ελλάδας. Και όµως φαινόµενα περιβαλλοντικής µετα-
νάστευσης, σε µικρότερη βέβαια έκταση, παρατηρού-
νται και στην Ελλάδα. Αν και το φαινόµενο αυτό δεν 
έχει αποτελέσει αντικείµενο έρευνας ακόµη και άρα 
δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία που να το επιβεβαι-
ώνουν, παρατηρείται µια εγκατάλειψη των τόπων που 
έχουν υποστεί περιβαλλοντικές καταστροφές. Ο πρό-
σφατος σεισµός στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, 
καθώς και η  τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή 
που συντελέστηκε το καλοκαίρι στην Ηλεία µε τις φω-
τιές, , µακροπρόθεσµα θα έχουν ενδεχοµένως τα ίδια 
αποτελέσµατα. Το κράτος αποκάλυψε το πραγµατικό 
του πρόσωπο που είναι αντικοινωνικό. Οι άνθρωποι 
αυτοί, που βλέπουν ότι όλα όσα τους υποσχέθηκαν 
και τους υπόσχονται για µια αξιοπρεπή διαβίωση στον 
τόπο τους, παραµένουν υποσχέσεις, θα αναζητήσουν 
ένα καλύτερο µέλλον, ένα φιλικότερο περιβάλλον κά-
που αλλού. Οπότε ο όρος περιβαλλοντικός πρόσφυ-
γας, όσο µακρινός και αν ακούγεται, είναι δίπλα µας.

Και αν δεν το πιστεύετε η Μεσοχώρα είναι ένα άλλο 
χαρακτηριστικό παράδειγµα ανάλογων διαστάσεων. 
Αν το φράγµα του Αχελώου λειτουργήσει, ένα ολόκλη-
ρο χωριό που ζούσε σε αρµονία µε τον ποταµό και τη 
φύση απειλείται µε ολοσχερή κατακλυσµό. Με αφανι-
σµό από το χάρτη. Και όπως συµβαίνει σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις κινδυνεύει να µείνει µια ανάµνηση για 
τους παλιούς κατοίκους και κάτι που δεν υπήρξε ποτέ 
για τους νέους.

Ελιάνα Καναβέλη 

Έρχονται για να μείνουν
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BLACK IN WHITE
‘Όλα εξαρτώνται από τους τίτλους. Καθώς η κοινωνία έχει εξοµοιωθεί µε µια επιχεί-
ρηση, όλα εξαρτώνται από τη σύνοψη απόδοσης και πεπραγµένων της επιχείρη-
σης, οι κυβερνώντες πρέπει να παράγουν όλα τα σηµεία του διαφηµιστικού look.’

Jean Baudrillard, ‘Αµερική

Δρόµοι  της  ΑΣΙΑΣ

Η διπλή προεδρική θητεία του Μπους άρχι-
σε µε κρότους και τελειώνει µε έναν ψί-

θυρο. Η Αµερικάνικη κοινωνία, µονοπωλιακή 
παραγωγός όλων των κυρίαρχων µύθων της 
νεωτερικότητας, βρέθηκε ξαφνικά σε έναν 
κόσµο αποµυθευµένο και κυρίως αντιµυθο-
ποιητικό.
Το κενό που αφήνουν πίσω τους οι µύθοι µπο-
ρεί να επουλωθεί, αλλά για µία κοινωνία όπως 
η αµερικάνικη, που ζει καταναλώνοντας την 
εικόνα µιας πραγµατοποιηµένης ουτοπίας (το 
διαβόητο american dream), η κατάρρευση 
της µυθοπλασίας ισοδυναµεί µε εκθεµελίωση 
της ίδιας της υπόστασης ‘Αµερική’.
Πριν γίνει το τελικό βήµα στο κενό, προτού η 
απελπισία µεταφερθεί από τους δρόµους στις 
οθόνες,  ένα νέο άστρο ανέτειλε ακτινοβο-
λώντας νοσταλγία, αθωότητα και ελπίδα. Το 
άστρο του Μπαράκ Οµπάµα.

Νοσταλγία, αθωότητα και ελπίδα που συνο-
ψίζονται στο σύνθηµα ‘Αλλαγή’ και συµπυ-
κνώνονται στην µετονοµασία του Οµπάµα σε 
‘Μαύρο Κένεντι’. Ήδη, ο παραλληλισµός, τυ-
πικά αµερικάνικος, εξαιρετικά πραγµατιστι-
κός και συνάµα αφελής, δείχνει τα όρια τόσο 
της νοσταλγίας, όσο και της αθωότητας και 
της ελπίδας. Όσοι δεν ήπιαµε από το νερό της 
λήθης, θυµόµαστε ότι ο Κένεντι άρχισε την 
εισβολή στο Βιετνάµ και παραλίγο να αρχίσει 
και τον Τρίτο Παγκόσµιο Πόλεµο. Το άσπι-
λο είδωλο του JFK, που καθαγιάστηκε από 
την σφαίρα, είναι ακόµη ένας αµερικάνικος 
µύθος. Παρόµοια φαίνεται και η µοίρα του 
Οµπάµα. Διαθέτει δυναµικά µυθοποιητικά 
στοιχεία, διαθέτει ρητορεία, διαθέτει γοητεία. 
Ακόµη, όπως ο Κένεντι, ως Ιρλανδός Καθολι-
κός, πρόσφερε την εξιλέωση από τις ενοχές 
της βίας απέναντι σε µετανάστες και ετερό-
δοξους, ο Οµπάµα προσφέρει την εξιλέωση 
από την ενοχή των φυλετικών διακρίσεων και 
της ρατσιστικής βίας. Σαν πολιτικό προϊον, ο 
Μπαράκ Οµπάµα είναι το όνειρο κάθε διαφη-
µιστή.
Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, η προσφορά 

εξαρτάται από τη ζήτηση. Και στην περίπτω-
ση Οµπάµα, η ζήτηση είναι αυτή που έχει 
πραγµατικό ενδιαφέρον. Ο γερουσιαστής από 
το Ιλλινόις, παρότι χαρισµατικός, δεν προσφέ-
ρεται για ανάλυση σε βάθος, ο πολιτικός του 
λόγος δεν έχει συγκεκριµένο περιεχόµενο 
και µόνες οι εξαγγελίες για απόσυρση από το 
Ιράκ (που είναι προφανής ανάγκη, ακόµη και 
για τους στρατηγούς) και οικολογική πολιτική 
(που είναι προφανής αναγκαιότητα, ακόµη 
και για τον Γκορ) δεν επαρκούν. Στα ζητήµατα 
ηθικής και µετανάστευσης η στάση του είναι 
αυτή που αρµόζει σε κάθε υποψήφιο, θολή και 
επαµφοτερίζουσα. Το προφίλ του ευσεβούς 
οικογενειάρχη είναι εκ των ων ουκ άνευ, ενώ 
το µαύρο χρώµα δεν έχει ουσιαστικές πολιτι-
κές συνδηλώσεις, όπως θα γινόταν σε άλλες 
εποχές. 

Αυτό που έχει ενδιαφέρον δεν είναι ο Οµπά-
µα, αλλά οι ψηφοφόροι του. Το γεγονός ότι 
ένα µεγάλο κοµµάτι του αµερικάνικου πλη-
θυσµού ετοιµάζεται να µπει για πρώτη φορά 
στην εκλογική αρένα κάτω από τη σηµαία 
των Δηµοκρατικών, το γεγονός ότι το σύν-
θηµα ‘Αλλαγή’ έπιασε όπως όταν το έλεγε ο 
Ανδρέας, το γεγονός ότι οι σχέσεις µε το κατε-
στηµένο της Ουάσινγκτον και η πολιτική πεί-
ρα κατέστησαν µειονεκτήµατα, εκφράζουν 
µία πραγµατική αλλαγή στην κοινή γνώµη. Η 
υποψηφιότητα Οµπάµα δεν χαρακτηρίζεται 
άδικα ‘κίνηµα’, ακριβώς γιατί έρχεται να εκµε-
ταλλευτεί πολιτικά την αγανάκτηση ενάντια 
στο κατεστηµένο, την αγανάκτηση ενάντια 
στον πόλεµο, την κούραση από την φτώχεια 
και την ανεργία, το ψεύδος και τη χειραγώγη-
ση. Συστατικά κοινωνικής εκτροπής και στοι-

χεία πολιτικής αµφισβήτησης, που θα µπο-
ρούσαν πράγµατι να σηµάνουν την εκ νέου 
αφύπνιση της αµερικάνικης κοινωνίας, και τη 
δηµιουργία µιας νέας διαφορετικής πολιτικής 
από τα κάτω, ανάλογης του ‘60.

Ξανά, νοσταλγία και αθωότητα. Δεν µπορού-
µε παρά να βλέπουµε στην υποψηφιότητα 
Οµπάµα όχι την έκρηξη, αλλά την βαλβίδα 
αποσυµπίεσης του καζανιού που βράζει. Δεν 
µπορούµε παρά να θεωρήσουµε τον Οµπάµα 
ως παιδί του πολιτικού συστήµατος και των 
κυρίαρχων λόµπι (ας θυµηθούµε την υπο-
τακτική του στάση απέναντι στο ισραηλινό 
λόµπι). Δεν µπορούµε να ξεχάσουµε πως ως 
πρόεδρος, αυτό που θα προασπίσει είναι 
τα συµφέροντα του αµερικάνικου κράτους 
και πως φεύγοντας από το Ιράκ, θα στρατο-
πεδεύσει στο Αφγανιστάν και ίσως και στην 
αγαπηµένη των Δηµοκρατικών περιοχή, τα 
Βαλκάνια.

Από την άλλη, δεν µπορούµε παρά να αναρω-
τηθούµε γιατί τα κυρίαρχα λόµπι αναγκάστη-
καν να προσφύγουν στην εικόνα ενός µαύρου, 
νέου, ριζοσπάστη ρήτορα, εγκαταλείποντας 
τις έτοιµες συνταγές (Χίλαρι Κλίντον). Δεν 
µπορούµε παρά να διαγνώσουµε σηµάδια 
αφύπνισης της Αµερικής από τον λήθαργο και 
φυσικά παρά να ανησυχήσουµε µήπως αυτή 
η αφύπνιση καταλήξει ξανά σε υπνάκο κάτω 
από το νέο πάπλωµα των Δηµοκρατικών. Δεν 
µπορούµε παρά να ελπίσουµε πως το κίνηµα 
θα ξεφύγει από το πατρονάρισµα του Οµπάµα 
ή τουλάχιστον θα επανέλθει στην θέση του 
ισχυρότερου παράγοντα πολιτικής πίεσης.
Τέλος, δεν µπορούµε να ξεχάσουµε πως η αµε-
ρικάνικη κοινωνία διψάει για µύθους. Ίσως ο 
ντόρος γύρω από τον Οµπάµα είναι ανάλογος 
µε τον ντόρο γύρω από τον τελικό Σέλτικς- Λε-
ϊκερς. Ίσως όµως και να είναι η αρχή µιας νέας 
εσωτερικής αµφισβήτησης στην Αµερική, που 
θα ξεπεράσει και θα ξεπετάξει και αυτόν τον 
µάυρο Κένεντι.

Αλέξανδρος Σχισµένος

...οι Ναξαλίτες της Ινδίας
 Στην Ινδία της ξέφρενης ανάπτυξης όπου 
εκατοµµύρια πάµφτωχοι αγρότες παρακο-
λουθούν τους φεουδάρχες να πλουτίζουν, ρα-
γδαία είναι η άνοδος των µαοϊκών. Μαοϊστές 
είναι οι Ναξαλίτες που πήραν το όνοµά τους 
από το χωριό της Δυτικής Βεγγάλης όπου το 
1967 ακτήµονες αγρότες εξεγέρθηκαν. Οι Να-
ξαλίτες, αφού κέρδισαν τις τοπικές εκλογές 
παραµένουν η κυρίαρχη πολιτική δύναµη, 
επηρεάζοντας 16 από τα 28 κρατίδια της Ιν-
δίας, έχουν «απελευθερώσει» τεράστιες περι-
οχές στα δυτικά και κεντρικά, έχουν επιβάλει 
λαϊκά δικαστήρια και πραγµατοποιούν συχνές 
επιθέσεις κατά φεουδαρχών και αστυνοµικών 
σταθµών. Κόκκινο διάδροµο χαρακτηρίζουν 
την περιοχή τους τα διεθνή ΜΜΕ, ενώ το Ασι-
ατικό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα 
τους καταγγέλει.

...οι Νεπαλέζοι
Στο γειτονικό Νεπάλ, στις 28 Μαΐου, ο βασι-
λιάς Γκιανέντρα  µπήκε στη µαύρη Μερσεντές 
του έχοντας δίπλα τη σύζυγό του, Κοµάλ, και 
οδηγώντας ο ίδιος, εγκατέλειψε τα ανάκτορα. 
Στη µικρή αυτή χώρα των Ιµαλαΐων είχε κα-
ταργηθεί και επισήµως η ηλικίας 239 χρόνων 
µοναρχία, η µοναδική ινδουιστική µοναρχία 
στον κόσµο και ο θεός βασιλιάς, ενσάρκωση 
του Βισνού, αποµακρύνθηκε. Επτά χρόνια 
πριν ο Γκανιέντρα ήταν ένας επιχειρηµατίας 
που έκανε περιουσία µε το τσάι, τον καπνό 
και τα ξενοδοχεία. Τον Ιούνιο όµως το 2001, 
ο πρίγκιπας διάδοχος σκότωσε τον αδελφό 
του, βασιλιά Μπιρέντρα, οκτώ µέλη της βασι-

λικής οικογένειας και αυτοκτόνησε. Ο Γκιανέ-
ντρα έγινε βασιλιάς και θέλησε µόνος του να 
απαλλαγεί από τους µαοϊστές. Επαυσε την κυ-
βέρνηση, φυλάκισε πολιτικούς και κήρυξε τη 
χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, µέτρα 
που αναγκάστηκε να πάρει πίσω το 2006 έπει-
τα από εβδοµάδες διαδηλώσεων. Στις εκλογές 
του Απριλίου οι µαοϊστές έγιναν το µεγαλύτε-
ρο κόµµα στο Νεπάλ. Μια εικόνα του Εβερεστ 
αντικατέστησε τη µορφή του στα χαρτονοµί-
σµατα και ο εθνικός ύµνος δεν τον εγκωµιά-
ζει πια.. Μπορεί να παραµείνει στη χώρα ως 
απλός πολίτης, στην πολυτελή ιδιωτική κατοι-
κία του στο Κατµαντού...

Ετσι, µετά από 25 χρόνια στην παρανοµία ο 
Πούσπα Καµάλ Νταχάλ, ο επωνοµαζόµενος 
Πρατσάντα, που θα πει τροµερός, ετοιµάζε-
ται να προεδρεύσει στο Νεπάλ. Ο Πρατσάντα, 
που κατάθεσε τα όπλα το Νοέµβρη του 2006 
δυσκολεύεται να απαλλαγεί από τη φήµη του 
ανελέητου πολέµαρχου, που εµπνεόταν από 
τον Μάο και την «Πολιτιστική Επανάσταση», 
το «Φωτεινό Μονοπάτι», τους Κόκκινους Χµερ. 
Ο 52χρονος ινδουιστής δάσκαλος αρχισε την 
εξέγερση µε µια φούχτα µαχητές εξοπλισµέ-
νους µε παλιοντούφεκα. Σήµερα ο τροµερός 
στρατός του βρίσκεται υπό τον έλεγχο του 
ΟΗΕ, αφοπλισµένος, περιµένοντας να ενσω-
µατωθεί στον εθνικό στρατό. Ο Πρατσάντα 
δηλώνει πως δεν θέλει να επαναλάβει «τις 
αποτυχίες του Στάλιν», ωστόσο δεν έχει απο-
φύγει την προσωπολατρία: από το 2001 οι 

οπαδοί του τον τιµούν σαν ηµίθεο...

Από τη δική του πλευρά το δεύτερος στην 
ιεραρχία του κόµµατος Μπαµπουράµ Μπατα-
ράι, δηλωνει στη «Λε Μοντ» πως οι µαοϊστές 
είναι έτοιµοι µόλις κερδίσουν τις εκλογές να 
εγκαθιδρύσουν στη χώρα τον ….καπιταλι-
σµό. Και ο σοσιαλισµός; Ο στόχος αυτός πα-
ραµένει «µακροπρόθεσµα», λέει.  Στο µεταξύ 
η προτεραιότητα θα δοθεί σε µια «µεταβα-
τική πολιτική», στην οποία θα κυριαρχήσει η 
«καπιταλιστική επανάσταση». «Δεν θα εθνι-
κοποιήσουµε τη βαριά βιοµηχανία και θα σε-
βαστούµε την επιχειρηµατική ελευθερία». Οι 
ηγέτες του ΡCΝ-Μ συναντήθηκαν ήδη µε τους 
επικεφαλής της Οµοσπονδίας Βιοµηχανίας και 
Εµπορίου του Νεπάλ. «Τους καθησυχάσαµε 
και είναι έτοιµοι να δουλέψουν µαζί µας», µας 
πληροφορεί ο Μπαταράι.

....η καρδιά μου στο Πεκίνο τουφε-
κίζεται..
 Και τα παιδιά του Μεγάλου Τιµονιέρη στην 
Κίνα, των πενήντα εθνοτήτων, των χιλιάδων 
γλωσσών και διαλέκτων, των επτάµισι χι-
λιάδων εκτελέσων ετησίως, της µηδενικής 
ανοχής ετοιµάζονται να υποδεχθούν τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες,  µε εθελοντές να προ-
τρέπουν τους ανθρώπους να µη φτύνουν 
κάτω και απαγορεύοντας το κάπνισµα στα 
εστιατόρια. Για το Θιβέτ ξέρουν µονάχα όσοι 
παρακολουθούν στα κρυφά τα δυτικά µίντια, 
για τους άλλους το θέµα είναι ανύπαρκτο. Σε 

ένα Πεκίνο εργοτάξιο, µε ηλεκτρονικές πινακί-
δες που µετράνε αντίστροφα το χρόνο για τις 
08.08.08. Ο τυχερός αριθµός. Δεν ξέρω ακρι-
βώς την τύχη που θα φέρει στους εργάτες, 
που έχουν έρθει από την αχανή κινεζική επαρ-
χία ως εσωτερικοί προσωρινοί µετανάστες. 
Σίγουρα θα φέρει κάποια τύχη σε δηµοσιο-
γράφους που καλύπτουν τους Αγώνες, καθώς 
το Gehua New Century Hotel, το ξενοδοχείο 
που φιλοξενεί το Κέντρο Τύπου, δίνει χίλια 
γουάν (93 ευρώ) για κάθε άρθρο που θα το 
προβάλλει θετικά. Κοινή πρακτική στην Κίνα 
να καταβάλλονται στους δηµοσιογράφους 
200-300 γουάν ως «έξοδα µετάβασης» αν και 
είναι γνωστό ότι στο Πεκίνο, δεν υπάρχει µε-
τάβαση που να κοστίζει πάνω από 50 γουάν. 
(Χρήµατα καταβάλλονται και από τους ιδιο-
κτήτες ανθρακωρυχείων στους δηµοσιογρά-
φους που καλύπτουν τα δυστυχήµατα). Καλά 
κι εδώ κάπως έτσι γίνεται, απλά συνήθως δεν 
ανακοινώνεται επίσηµα...

Τα βράδια στην Τιενανµέν, οι πλανόδιοι µε 
τους χάρτες του Πεκίνου και τις φωτογραφίες 
του Μάο, σιωπούν κατά την υποστολή της ση-
µαίας. Το µόνο που ακούγεται είναι τα βήµατα 
των κόκκινων φρουρών που παρελαύνουν, µε 
τη σκέψη στραµµένη στους Αγώνες και στόχο 
την επιτυχία τους. Με επικεφαλής στην προ-
σπάθεια τον Γιου Χονγιουάν, υποδιευθυντή 
της Υπηρεσίας Δηµόσιας Ασφάλειας της κινε-
ζικής πρωτεύουσας και σύνθηµά του:

«ΣΚΛΗΡΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ενός, εκφοβισµός στην 
υποταγή πολλών».

Μαρία Μάζη



34 I O Y Ë I Ï Ó - Á Õ Ã Ï Õ Ó Ô Ï Ó   2 0 0 8

| 

|  Ð Ï Ë Ç  Ê Á É  Å Ë Å Õ È Å Ñ É Á  |

 

Η περιοχή του Μάτσικα στα Γιάννενα (ΒΔ της πόλης-κοντά στο Μώλο) ήταν ανέκαθεν υδροβιότοπος. 

Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες (δεκαετία ’20) τους δόθηκε χώρος για καλλιέργεια (λαχανόκηποι). Στή-

θηκαν παράγκες στην επάνω πλευρά της σηµερινής οδού Παπανδρέου και ο Μάτσικας προοριζόταν για 

πάρκο-δηµόσιος χώρος-φυσική προέκταση προς τη λίµνη Παµβώτιδα. 

Σταδιακά µε το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόµησης οδηγηθήκαµε στην οικοπεδοποίηση µεγάλου τµήµατος 
του υδροβιότοπου ώσπου αρχές του ’90 αποχαρακτηρίστηκε και από την πλήρη προστασία. Από φυσικό ανά-
χωµα στην οικιστική επέκταση µετατράπηκε σε «φιλέτο» για τα σχέδια των εργολάβων. 

Σήµερα, έρχεται η απόφαση Δήµου-Νοµαρχίας να επιτρέψουν τη µεταφορά εκεί των σταθµών του υπεραστι-
κού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων σε οικόπεδο που απέχει λιγότερο από 100 µέτρα από τον αιγιαλό της λίµνης, σε περιοχή 
υποτίθεται οικοπροστασίας όπου ρητά απαγορεύεται η κατασκευή σταθµών ΚΤΕΛ, πολυκαταστηµάτων, άλλων 
µεγάλων κατασκευών. 

Από δίπλα, µοχλός πίεσης, οι µικρο-µεγαλοϊδιοκτήτες που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης και ονειρεύονται να 
προσθέσουν έναν δύο ορόφους για να ενοικιάσουν πανάκριβα αύριο τη θέα στη λίµνη. 
Σε αυτό το πλαίσιο στήθηκε όλος ο µηχανισµός της τοπικής εξουσίας (υπηρεσίες Δήµου-Νοµαρχίας) για να µε-
ταφερθούν οι σταθµοί στο Μάτσικα κατά παράβαση κάθε λογικής: από το 2002 όταν ξεκινά η ιστορία κόβονται 
δέντρα χωρίς ενόχληση, το εµπορικό κατάστηµα 50 τµ. µετατρέπεται σε σταθµό για εξυπηρετεί πάνω από 2 
εκ. επιβάτες ετησίως (σαν καφενείο σε χωριό δηλ.!), αγνοείται η πρόβλεψη ήδη από το 1987 (Γενικό Πολεοδο-
µικό Σχέδιο το οποίο αυτή την εποχή αναθεωρείται) για µεταφορά του σταθµού κοντά στις εξόδους της πόλης 
(Εγνατία, Ιόνια), παρακάµπτονται οι αντιδράσεις των κατοίκων της γύρω περιοχής, δεν εισακούγεται το Τεχνικό 
Επιµελητήριο που γνωµοδοτεί ότι εάν µεταφερθεί εκεί ο σταθµός θα επιβαρυνθεί το κυκλοφοριακό (από την 
Παπανδρέου περνούν καθηµερινά χιλιάδες αυτοκίνητα). 

Δήµος- Νοµαρχία: νταβατζήδες 

Όλοι λειτουργούν για να εξυπηρετήσουν µία ανώνυµη εταιρεία γιατί αυτό είναι από το ’96 τα ΚΤΕΛ που µο-
νοπωλιακά εκµεταλλεύονται τις δηµόσιες υπεραστικές µεταφορές µε ακριβό αντίτιµο προσφέροντας άθλιες 
υπηρεσίες. Αυτή η ΑΕ µε τα τεράστια κέρδη χαρακτηρίστηκε ως κοινωφελούς χαρακτήρα επιχείρηση, οπότε µε 
αυτό το νοµικό τέχνασµα δόθηκε η άδεια λειτουργίας. Αύριο δηλ. εάν απελευθερωθούν οι µεταφορές, θα την 
επιτραπεί εξαιτίας του κοινωφελούς χαρακτήρα να φτιάξει σταθµό στο δασύλλιο του Φρόντζου; 

Όλα έχουν όµως τη µετάφρασή τους: ψήφοι και εξουσία για πολιτικούς, κέρδη για εργολάβους. Όπως και όλα 
έχουν τον παρακρατικό µηχανισµό τους: γνωστοί άγνωστοι προστατευόµενοι του δηµάρχου Ν. Γκόντα και του 
νοµάρχη Α. Καχριµάνη επιχείρησαν να βιαιοπραγήσουν στις 10 Ιουνίου εναντίον όσων πολιτών αντιδρούσαν 
στην απόφαση στη συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου.

 Κάτι τελευταίο: για το Μάτσικα και γενικότερα τις υπόλοιπες ζώνες οικοπροστασίας της λίµνης πρόσφατα το 
Συµβούλιο της Επικρατείας ακυρώνοντας υπουργική απόφαση αποφάσισε ότι θα πρέπει να τύχουν αυστηρότε-
ρης προστασίας (να µειωθεί ο αριθµός των χρήσεων γης). 

Αλλά δεν χρειάζεται να µας πει για την προστασία της λίµνης κανένα δικαστήριο, κανένα κράτος, καµία τοπική 
εξουσία, εάν οι ίδιοι οι πολίτες δεν απαιτήσουν να σταµατήσει η επερχόµενη οικοδόµηση του Μάτσικα για να 
µετατραπεί σε ένα ελεύθερο προσβάσιµο πάρκο δίπλα στη λίµνη, µε ήπιες δραστηριότητες, εάν δεν καταλά-
βουν ότι µία µέρα η Παµβώτιδα θα ‘ξυπνήσει’ και θα µας ‘πνίξει’. Όλους και όχι µόνο εξαιτίας του Μάτσικα… 

Γιώργος Παπαχριστοδούλου
 

ΛΕΥΚΙΜΜΗ:«ΝΤΡΟΠΗ, ΝΤΡΟΠΗ, 
ΡΙΞΤΕ ΤΑ ΜΑΤ ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ» 

Όλοι οι καριόληδες, 
μια εταιρεία…

Στις 29 Μαΐου 2008 στρατός κατοχής εµφανίζεται µε διακριτικά της 
ελληνικής αστυνοµίας στη Λευκίµµη της νότιας Κέρκυρας µε σκοπό 

να επιβάλλει τον νόµο της µαφίας Κράτους-Κεφαλαίου για την δηµιουρ-
γία νέου ΧΥΤΑ στην περιοχή. Ο τρόπος επιλογής «κατάλληλου σηµείου» 
για ΧΥΤΑ είναι καθαρά «επιστηµονικός», σε δήµους υποβαθµισµένους 
και µε λίγους κατοίκους ώστε να µην τίθεται σε αµφισβήτηση η κεντρι-
κή ντόπια πολιτική εξουσία, άνθρωποι που είναι ή θα γίνουν οι ντόπιοι 
βουλευτές. Έτσι, τα σχέδια για το «µεγαλειώδες» έργο είναι να γίνει σε 
περιοχή κατοικηµένη, χωρίς µελέτη για το αν είναι στον υδροφόρο ορί-
ζοντα (που πιθανότατα είναι) και µε πλήθος αρχαιολογικών ευρηµάτων 
όπως διαπιστώθηκε µε τις πρώτες εκσκαφές.

Γίνεται πορεία και συγκέντρωση κα-
τοίκων η οποία καταστέλλεται µε 
στρατιωτικές µεθόδους και καταλή-
γει στην δολοφονία µιας 43χρονης 
γυναίκας. Συλλαµβάνονται 13 άτο-
µα, κατηγορούνται 11 µε τα γνωστά 
έτοιµα κατηγορητήρια (τρεις εκ των 
οποίων µε κακουργήµατα). Ο ένας 
από αυτούς είναι 16 ετών σοβαρά 
τραυµατισµένος στην σπονδυλική 

στήλη και µε κατηγορία για φόνο εξ αµελείας της 43χρονης. Η αστυνοµία µε 
γελοίες δικαιολογίες του αποδίδει τον θάνατό της εξαιτίας εγκεφαλικών κα-
κώσεων και «αγνοεί» τις αποδείξεις για την επίθεση των ΥΑΤ (Υπηρεσίες Απο-
κατάστασης Τάξης) σε όλους σε εκείνο το σηµείο, τις αποδείξεις για άλλη µία 
δολοφονία των ΜΑΤ µετά από πολλά χρόνια.

Ποιος είναι, όµως, ο µηχανισµός που συντηρεί το όλο κλίµα; Σε πρώτη φάση 
τα δηµοτικά-νοµαρχιακά συµβούλια και οι περιφερειάρχες που παίρνουν τις 
αποφάσεις. Ύστερα οι εργολάβοι και η ελληνική αστυνοµία (που συµπορεύ-
ονται τελευταία όλο και περισσότερο), οι δικαστές που δεν βλέπουν τα πασι-
φανή, τα ΜΜΕ που δεν «βλέπουν» κάτι αξιοσηµείωτο στην υπόθεση για να 
το αναφέρουν. Και έρχεται κερασάκι στην τούρτα ο Ρουσσόπουλος που σε 
συνέντευξη τύπου µετά το περιστατικό µιλά για «…16χρονο δολοφόνο…» 
προσφέροντας πολιτική κάλυψη στους πραγµατικούς δολοφόνους. 

Τα περιστατικά στη Λευκίµµη ήταν το τραγικό αποκορύφωµα µίας σειράς 
επεµβάσεων των ΜΑΤ σε περιοχές που αντιδρούν στη δηµιουργία ΧΥΤΑ σε 
συγκεκριµένες θέσεις: το ίδιο έγινε και στο Καρβουνάρι της Θεσπρωτίας, µε 
επέµβαση των δυνάµεων καταστολής απείλησε πρόσφατα ο περιφερειάρχης 
Ηπείρου τους κατοίκους του Ελληνικού στα Γιάννενα. 

Φαίνεται δηλαδή ότι η στρατιωτικοποίηση περιοχών έχει ξεπεράσει την 
προσπάθεια για γκετοποίηση των Εξαρχείων ή των Ζωνιανών και περνά σε 
περιοχές της επαρχίας όπως η Λευκίµµη, το Καρβουνάρι, το Ελληνικό για να 
περάσει ένα µήνυµα: ο συµπαγής, καλά οργανωµένος µηχανισµός καταστο-
λής, βίας, λησταρχίας, συγκάλυψης δηλαδή το κράτος και το κεφάλαιο, δεν 
µολύνουν τη φύση µόνο αλλά, εάν χρειαστεί, δολοφονούν κιόλας. 

 Γεράσιµος Παπαϊωάννου

ΤΟ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΤΙΖΕΙ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ 

Από τις εργασίες 
του υπεραστικού 

ΚΤΕΛ 
στο Μάτσικα 

Α φ ή σ τ ε  ε λ ε ύ θ ε ρ ο 
τ ο  Μ ά τ σ ι κ α
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Στην κοίτη ενός ποταµού που σχεδιάζουν να την µληµµυρίσει ο όλε-

θρος σε ένα ζωντανό οικοσύστηµα της Νότιας Πίνδου σε ένα ιστορικό 

κοινοτικό πολιτισµό, αγκαλιά µε τις µνήµες των ανθρώπων που έζησαν 

και ζούν εκεί,  αγκαλιά µ ό́λα αυτά που πρόκειται να θαφτούν κάτω απο 

εκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερού, αν τους αφήσουµε να σκεπάσουν τη 

Μεσοχώρα, αν τους αφήσουµε να εκτρέψουν τον άνω ρού του Αχελώου.

Εκεί θα ξαναβρεθούµε 7 έως 10 Αυγούστου. 
Εκεί, στην «ευτυχία» του δηµόσιου χώρου. Στο κίνηµα ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου. Ένα 
κίνηµα πολιτών που έχει ήδη αποφασίσει αυτό το έργο να µή γίνει ποτέ!
Έχει ήδη αποφασίσει, µετά την οριστική µαταίωση της εκτροπής, το επόµενο αίτηµα αιχµής να 
είναι η κατεδάφιση του φράγµατος της ντροπής. Η κατεδάφιση του φράγµατος της Μεσοχώρας. 
Ίσως θα έπρεπε ήδη ο κοινοτικός επίτροπος να συζητά το κονδύλι της Ε.Ε. για αυτό το σκοπό. 
Αυτό θα ήταν ένα πραγµατικό έργο.

Σχεδόν ενάµισι χρόνο, απο τότε που ξεκίνησε αυτή η νέα κινηµατική φάση της εναντίωσης στην 
εκτροπή, είµαστε πλέον σε θέση να µιλάµε για όλα αυτά µε σιγουριά. Μια σίγουριά που προέρ-
χεται απο την κοινωνική διεργασία που ανέδειξε το σηµερινό κίνηµα και την αλληλεπίδραση του 
µε τις αναζητήσεις των πολιτών για την κοινωνία και τη φύση, για την πόλη και την ελευθερία.

Η νίκη αυτών των πολιτών για τον ποταµό Άραχθο, η νίκη της καβάλας και του  Αλµυρού για τα 
εργοστάσια λιθάνθρακα, τα εκατοντάδες µικρά και µεγάλα κινήµατα πόλής σε όλη την Ελλά-
δα είναι ο νέος αέρας στην πολιτική πραγµατικότητα.  Ξεφεύγοντας απο τον στενά τοπικό τους 
χαρακτήρα, κινήµατα όπως του Αχελώου και αυτό της ενέργειας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της 
πιο προωθηµένης πολιτικής διεκδίκησης. Της συµµετοχής της κοινωνίας στο σχεδιασµό διευθέ-
τησης του νερού και στον ενεργειακό σχεδιασµό. Οι πολίτες ορθώνουν το ανάστηµα τους στις 
επιθετικές διαθέσεις του κόσµου της αγοράς που αντιλαµβάνεται τη φύση και την πόλη ως είδος 
µετατρέψιµο σε εµπόρευµα. Η αυθαίρετη οικιοποίηση των νερών των ποταµών απο τη ΔΕΗ και 
ιδιωτικές εταιρείες αλλα και η αναπτυξιακή λογική που κυριαρχεί στην κεντρική πολιτική σκηνή 
βρίσκονται απέναντι απ’ αυτές τις σύγχρονες κοινωνικές διεκδικήσεις.

Αυτό το βλέπουµε άλλωστε στην καθηµερινότητα αυτών των κινηµάτων.
Το Αυγουστιάτικο camping στη Μεσοχώρα είναι η αρχή της νέας περιόδου κινητοποιήσεων για 
τον Αχελώο. Με την περσινή εµπειρία και την πιο διευρυµένη φετεινή κοινωνική απεύθυνση, η 
διοργάνωση του camping αναζητά ένα πιο ουσιαστικό περιεχόµενο στη συζήτηση για τη σχέση 
κοινωνίας και φύσης ενω ταυτόχρονα επιχειρεί να διατυπώσει για άλλη µια φορά το κοινωνικό 
αίτηµα για τη µαταίωση του έργου της εκτροπής.
Η συµµετοχή και θεσσαλών στις εκδηλώσεις του camping (όπως αναµένεται) θα αλλάξει µάλλον 
πολλά πράγµατα στην πορεία του ζητήµατος αυτού.
Ξανά φέτος στη Μεσοχώρα λοιπόν.

Νίκος. Ιωάννου
Μέλος πανελλαδικής κίνησης ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου

Το υδατικό διαµέρισµα της Ηπείρου είναι το πλέον 

πλούσιο σε νερό, όπως το δείχνουν τα διαθέσιµα 

στοιχεία του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών-

2006). Το πολύ νερό δεν σηµαίνει απαραίτητα και καλής 

οικολογικής ποιότητας, το πολύ δεν σηµαίνει ότι ανήκει 

σε όλους. Εξάλλου, το ίδιο ινστιτούτο επισηµαίνει αυξη-

µένες συγκεντρώσεις θειικών αλάτων στους καρστικούς 

υδροφόρους, νιτρορύπανση στη λεκάνη Άρτας, µόλυνση 

της λίµνης Παµβώτιδας (Ιωάννινα) από αστικά-γεωργικά 

απόβλητα.

Μία σύντοµη καταγραφή της κατάστασης στα ηπειρώτικα 
νερά αρκεί επίσης να µετατοπίσει το ενδιαφέρον από την πο-
σότητα στην ποιότητα: η ροή του Αράχθου προς τον Αµβρακι-
κό διακόπτεται από τα δύο υδροηλεκτρικά φράγµατα της ΔΕΗ 
(Πουρνάρι Ι-ΙΙ), ο επίσης φραγµατοποιηµένος Λούρος (στον 
Αγ. Γεώργιο) µολύνεται από απόβλητα χοιροτροφείων και 
µονάδων πέστροφας, ο Καλαµάς αργοπεθαίνει καθηµερινά 
από λύµατα της Βιοµηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων ενώ πριν 
τρία χρόνια αφανίστηκαν (ανεξήγητα;) όλες οι καραβίδες, ο 
Αµβρακικός µολύνεται από ιχθυοκαλλιέργειες, απόβλητα οικι-
σµών, φυτοφάρµακα, δεξαµενές καυσίµων, κλείσιµο του στο-
µίου του Ακτίου (Πρέβεζα) για κατασκευή µαρίνας σκαφών. 

Σπουδαίο πλήγµα στον κλειστό κόλπο φέρνουν τα φράγµατα 
της ΔΕΗ σε Άραχθο-Λούρο καθώς δεν ανανεώνονται τα νερά 
(βλ. µελέτες παν. Ιωαννίνων-Πατρών).

Μεταφορές…
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην Παµβώτιδα, τη λίµνη που σύµ-
φωνα µε τη µυθολογία πήρε το όνοµά της από την ικανότητα 
της να τρέφει τα πάντα. Περιµετρικά µπαζώµατα, αποκοπή της 
από τη γειτονική λίµνη της Λαψίστας (αποξηράνθηκε τη δε-
καετία του ’50), έλλειψη αποχετευτικού, µεταξύ άλλων, έχουν 
οδηγήσει τη λίµνη στα όρια της. Καθώς τα (βρώµικα) νερά της 
λιγοστεύουν και το λεκανοπέδιο αντιµετωπίζει προβλήµατα 
ύδρευσης το καλοκαίρι επανήλθε πρόσφατα µία παλιά πρό-
ταση: µεταφορά νερού από άλλο υδατικό οικοσύστηµα, αυτή 
τη φορά τον Αµάραντο της Κόνιτσας. Έως τώρα προτεινόταν 
µεταφορά νερού από τον Αώο ή τον Καλαρρύτικο, παραπότα-
µο του Αράχθου, πρόταση που υποστήριζε ο βουλευτής Ν.Δ., 
Ελ. Καλογιάννης µε σκοπό να εξυπηρετήσει και την εταιρεία 
ΤΕΡΝΑ που θα αναλάµβανε την κατασκευή. 

Η µεταφορά θεωρείται σκόπιµη είτε για εµπλουτισµό της λί-
µνης είτε για ύδρευση των Ιωαννίνων. Κανείς όµως δεν απαντά 
στα εξής: παραµένει µολυσµένο το πόσιµο νερό όπως αποκα-
λύφθηκε το φθινόπωρο του 2003; Τι οικολογικές διαταραχές 

µπορεί να προκαλέσει µία µεταφορά νερού; Ποιος µπαζώνει 
καθηµερινά την Παµβώτιδα αν όχι τα συµφέροντα της τοπικής 
µαφίας Δήµου-Νοµαρχίας-επιχειρηµατιών-µεγαλοϊδιοκτη-
τών; Γιατί δεν προωθείται αποφασιστικά η επανασύσταση του 
οικοσυστήµατος της λίµνης Λαψίστας; 

…και φράγματα
Στο µεταξύ, δεν έφτανε ο έλεγχος του νερού από τις εταιρεί-
ες εµφιάλωσης (π.χ. Χήτος, Ζαγόρι), έρχεται ένα νέο εφιαλτικό 
σχέδιο: ο Γ. Σουφλιάς, πιστός στη λογική της φραγµατοποίησης 
και της εξυπηρέτησης των κατασκευαστικών κολοσσών, προ-
τείνει κατασκευή µεγάλων υδροηλεκτρικών φραγµάτων σε 
Αώο, Λούρο, Καλαµά, Άραχθο (στον τελευταίο τον περασµένο 
Ιανουάριο ακυρώθηκε το σχέδιο για φράγµα στο γεφύρι της 
Πλάκας που ήθελε να κατασκευάσει η εταιρεία Μηχανική-συµ-
φερόντων Εµφιετζόγλου). Οι εταιρείες θα κατασκευάσουν τα 
φράγµατα µε τη µέθοδο της συγχρηµατοδότησης και ύστερα 
θα εισπράξουν το κόστος από τους πολίτες…

 Είναι σαφές πως κράτος και εταιρείες έχουν βάλει στο στόχα-
στρο τα νερά της Ηπείρου. Ας µην τους το επιτρέψουµε για να 
είναι το πολύ και ποιοτικό και άµεσα κοινωνικά ελεγχόµενο. 

Γ. Παπαχριστοδούλου

ΑΦΘΟΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΑΛΛΑ ΤΟ ΓΛΥΚΟΚΟΙΤΑΝΕ ΚΡΑΤΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ούτε ποιοτικό ούτε στην κοινωνία

Αχελώος: Ξανά φέτος στη Μεσοχώρα
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Ν Α Ρ Ο Τ Ν Α 
Β Ο Λ Ι Α
–  Για πρώτη φορά βρήκαµε στην Αθήνα ένα ζεστό και φιλόξενο 
µέρος.
–  Μη λες πολλά, µπορεί να προδοθείς πάλι. 
–  Κι εσείς;
–  Κι εµείς, κι εµείς.
–  Γιατί;
– Θα σου πω στο τέλος.

Στην εκδήλωση της αντιεξουσιαστικής κίνησης Αθήνας στο ΝΟ-
ΣΟΤΡΟΣ, τα είπαµε και κυρίως τα µάθαµε. Μια εκδήλωση που 
πρέπει να έχεις θέση, αλλιώς θα µιλάς «γαλλικά» για Αµερικάνους, 
Ρώσους, εβραίους, µασόνους. Ξέρετε αυτές τις συναρπαστικές 

θεωρίες µε τα τόξα.
Είµαστε από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν µας 
χρωστάει όλος ο κόσµος, αλλά έχουµε χρέη, στο 
βαθµό που συµµετέχουµε στην ιστορία. Στους 
πιτσιρικάδες που αφήσανε τα κόκκαλα τους στο 
Βίτσι, σε αυτούς που χάσανε τα πάντα για αξιοπρέ-
πεια, στους προδοµένους από το ΚΚΕ, στους απο-
µονωµένους στο τοίχος του αποκλεισµού. 
Ο λόγος για τη µειονότητα τη Μακεδονική. Μια 
ιστορία αίµατος, για επαναστάτες δηλαδή. Η µει-
ονότητα τροφοδότησε το επαναστατικό κίνηµα 
από την εµφάνισή του. Πάντα µε αυτή την πλευ-
ρά. Αρκετοί ήταν οι σύντροφοι στην ένωση αναρ-
χικών και στον ευρύτερο χώρο, και όταν φωνάζα-
µε «λευτεριά στον Γκίρµπα», κάποιοι πρέπει να το 
φώναζαν δυνατότερα.

– Έτσι αρχίσαµε εµείς. Η ανάδυση της µειονότητας 
οφείλεται στην εµφάνιση του αναρχισµού και του 
σοσιαλισµού στις αρχές του αιώνα. Μάλιστα το 
πρόγραµµα της επανάστασης του ΗΛΙΝΤΕΝ δεν 
ήταν εθνικοαπελευθερωτικό αλλά σοσιαλιστικό, 
τέτοια ήταν η κουλτούρα της µειονότητας. Έκτοτε 
συνδέθηκε µε τις επαναστατικές παραδόσεις ενός 
ολόκληρου λαού. Το ελληνικό κράτος, µετά από 

διάφορες παλινωδίες, επέλεξε το δρόµο της εθνοκάθαρσης και 
της εξόντωσης, συµµαχώντας στρατιωτικά και µε τους Τούρκους. 
Τα ονόµατά µας τα άλλαξαν, και η καταγωγή του γραµµατέα της 
κοινότητας καθόριζε το όνοµα, βάζοντας το δικό του επώνυµο, 
των συγγενών του, κ.ο.κ. 
– Αυτά τα ξέρουµε και τα δικά µας είναι κατασκευές. Κάτι άλλο;
– Το όνοµά µας είναι παλιό. Όχι, µην ανησυχείτε. Δεν είµαστε από-
γονοι τού Μ.Αλεξάνδρου (Αλέκο τον λέµε εµείς, οι πιο πλούσιοι 
Αλέξη). Είµαστε σλαβόφωνοι και µιλάµε τα µακεδονικά. Κανένας 
άλλος στην περιοχή δεν είχε αυτό το όνοµα. Μετά την προσάρτη-
ση της περιοχής στο ελληνικό κράτος λέγονται κι άλλοι έλληνες 
Μακεδόνες, και καλά κάνουν. Δικαίωµα στον αυτοπροσδιορισµό 
έχουν όλοι. Είµαστε Έλληνες εθνολογικά και Μακεδόνες εθνοτικά. 
Όπως είναι οι αρβανίτες, οι βλάχοι, οι τούρκοι, οι τσιγγάνοι κλπ.
– Καλά άσε τους άλλους, το «µακεδόνες» µάς έρχεται βαρύ.
– Κι εµένα που µε λένε ΓΙΑΝΕΦ και µε φωνάζουν ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ, 
δεν είναι βαρύ; Δεν πρέπει να συµφωνήσουµε ότι ο αυτοπροσ-
διορισµός είναι υποκειµενικός; Δηλαδή εγώ που είµαι άντρας 
να γραφτώ σαν γυναίκα και να γίνει αποδεκτό θεσµικά όπως στη 
Γερµανία; Τα έθνη είναι πολιτικές κατασκευές. Ο πολίτης είναι και 
πρέπει να είναι ο φορέας και το υποκείµενο των δικαιωµάτων. Τό-
σες επαναστάσεις έγιναν δεν τις γνωρίζετε;
Για να σου απαντήσω σαν βαλκάνιος έλληνας και στα της πρώτης 
παραγράφου: Όχι, δεν τα γνωρίζουµε, γιατί δεν πέρασε από δω ο 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ, κάτι παπάδες και κάτι αντιιµπεριαλιστές, το πολύ-
πολύ, πέρναγαν από δω.
 
Υ.Γ. Μετά από µέρες, ένας φοιτητής πήρε τηλέφωνο για να στείλει 
το ψήφισµα της Γ.Σ. της φιλοσοφικής για την αναγνώριση της µα-
κεδονικής µειονότητας. Λέτε;

Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία στις 30 Μαΐου στο 
Nosotros η εκδήλωση της Αντιεξουσιαστικής κίνησης για το 

Μακεδονικό ζήτηµα. Μίλησαν ο Τάσος Κωστόπουλος (δηµοσιο-
γράφος), ο Παύλος Βοσκόπουλος απο το «Ουράνιο Τόξο» της Μα-
κεδονικής µειονότητας στην Ελλάδα και ο Ιάσονας Καραχάλιος 
(Αντιεξουσιαστική Κίνηση Αθήνας). Ακολούθησε συζήτηση τριών 
ωρών µε τη συµµετοχή των παρεβρισκοµένων σε µια κατεύθυνση 
να απαντηθούν τα ερωτήµατα που ετέθησαν. Στις 31 Μαΐου στον 
ίδιο χώρο µειονοτικός µουσικός έπαιξε γκάιντα σε παραδοσιακούς 
ρυθµούς της µειονότητας και όχι µόνο. 

Κυριάρχησαν τα αιτήµατα για αναγνώριση της ιδιαίτερα καταπι-
εσµένης Μακεδονικής µειονότητας στην Ελλάδα αλλα και η υπε-
ράσπιση του δικαιώµατος του αυτοπροσδιορισµού της γειτονικής 
Δηµοκρατίας της Μακεδονίας.

Γεωργία Παναγιωτοπούλου

Πολίτες 
κατά του λιθάνθρακα, 

κινήσεις πολιτών  για την ενέργεια

Πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνέλευση πολιτών 
της Αθήνας για την ενέργεια στις 10 Ιουνίου Τρί-

τη στις 21:οο στο Nosotros.
Έγινε ενηµέρωση απο πολίτες της Αθήνας που συµ-
µετέχουν στην πανελλαδική κίνηση «Πολίτες κατά 
του λιθάνθρακα» για την µέχρι τώρα εξέλιξη των 
συντονισµένων κινήσεων σε όλη την Ελλάδα. Μετα-
φέρθηκε η εµπειρία της ερύτητας του ζητήµατος της 
ενέργειας και η βαθιά κοινωνική του διάσταση. 

Η επόµενη συνέλευση έγινε στις 24 Ιουνίου οριστι-
κοποιόντας την κοινωνική απεύθυνση της κίνησησς 
ενώ στις 22, δύο µέρες πρίν πραγµατοποιήθηκε στην 
Αθήνα η πανελλαδική συνέλευση των πολιτών κατά 
του λιθάνθρακα. Ήδη πολίτες απο όλη την Ελλάδα 
(Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Καβάλα, Θεσσαλία, Αιτ/νία, 
Κορινθία, Αθήνα, Βιώτία, Εύβοια κ.λ.π) αποφάσισαν 
κοινή δράση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δη-
µιουργώντας το µεγάλο µπλοκ της ενέργειας. Στις 28 
Ιουνίου έγινε ολονύκτια συγκέντρωση στην είσοδο 
της ΠΕΤΡΟΛΑ στην Ελευσίνα ζητώντας να µην γίνει η 
επέκτασή της αλλά και να µην κατασκευαστεί το ερ-
γοστάσιο παραγωγής ενέργειας της χαλυβουργικής.

Ν.Ι.

Το καλοκαίρι είναι ιδανική εποχή για την προώθηση αντεργατικών σχεδίων και το φθινόπωρο για την προαναγγελία 

νέων «οικονοµικών επιτευγµάτων» και την υποσχεσιολογία.

Παλιά η συνταγή και δοκιµασµένη και έτσι για µια ακόµη φορά παρακολουθούµε το ίδιο έργο των ανατροπών 

καλοκαιριάτικα, ενώ στα προσεχώς προαναγγέλλονται καινούργιες κόπιες της γνωστής µαύρης κωµωδίας.

Μετά την ψυχρολουσία λοιπόν, η παράσταση προβλέπει ζεστά χαµόγελα στα εγκαίνια της ΔΕΘ το Σεπτέµβρη και νέες 

εφορµήσεις κατά των ελλειµµάτων,  για την αντιµετώπιση των οποίων πρέπει να πουληθεί κοψοχρονιά ότι απέµεινε 

απούλητο και να σφίξουν οι εργαζόµενοι -πάλι -το ζωνάρι γιατί «το καλό της οικονοµίας το απαιτεί».

Το οικονοµικό επιτελείο επεξεργάζεται το νέο σχέδιο «ανόρθωσης της οικονοµίας» που θα εξαγγελθεί στη ΔΕΘ, βασικά στοιχεία 

του οποίου είναι η συνέχιση της πολιτικής λιτότητας για τους εργαζόµενους και η αύξηση των κερδών της πλουτοκρατίας 

που κοµψά καλείται και ως «ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας». Πέραν των ανατροπών που ήδη δροµολογούνται και θα 

περιληφθούν σε νοµοσχέδια τη νέα περίοδο, αναµένονται επιπλέον επιµέρους παρεµβάσεις στο ασφαλιστικό, ενώ στο 

τραπέζι θα τεθεί  και το πάγιο αίτηµα της εργοδοσίας για απελευθέρωση του ορίου απολύσεων. Ειδικότερα για τη Βόρεια 

Ελλάδα µάλιστα, µελετάται σοβαρά η υλοποίηση του ονείρου των βιοµηχάνων της περιοχής για τη δηµιουργία «ελεύθερων 

ζωνών». Σε αυτές θα µπορούν ελεύθερα να εισάγουν φτηνά εργατικά χέρια από τα Βαλκάνια και να απασχολούν προσωπικό 

που θα αµείβεται µε τους πενιχρούς µισθούς που προβλέπονται στον τόπο καταγωγής τους. Πρόκειται για µέτρο  κοινωνικού 

ενδιαφέροντος δεδοµένου ότι οι δυστυχείς βιοµήχανοι δεν έχουν αρκετά κέρδη και  εξαναγκάζονται να παίρνουν –µαζί 

µε τις επιχειρήσεις τους- το δρόµο της ξενιτειάς για τις γειτονικές χώρες.

Για να κατευναστούν οι υπήκοοι πάντως, οι κρατούντες ξεθάβουν το «εθνικό σχέδιο κατά της φτώχειας». Το ίδιο σχέδιο που 

παρουσιάζεται κατά καιρούς τα τελευταία οκτώ χρόνια από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και αποτελεί µνηµείο κοροϊδίας και 

ασάφειας αφού περιλαµβάνει επιεικώς αστεία ηµίµετρα τα οποία φυσικά ποτέ δεν εφαρµόστηκαν. 

                                                                                 Μ.Γ.

Πα λιά μαύρη 
κωμωδία 
σε νέα κόπια

Μακεδονικός εθνικισμός
Εκδήλωση στο Nosotros
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Στις 2 Ιουνίου ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ παρουσίασε τις απο-

φάσεις του γιά τους Νέους Αυτοκινητόδροµους Αττικής 

συνολικού µήκους 83 χλµ περίπου και προϋπολογισµού 

1.5 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 55 χλµ προβλέπεται να κα-

τασκευαστούν µε Συµβάσεις Παραχώρησης (Σ.Δ.Ι.Τ) σε 

ιδιώτες-εργολάβους,οι οποίοι θα τους εκµεταλλεύονται, 

µέσω διοδίων, για αρκετές δεκαετίες.

Ζήτημα 1ο: 
Υπουργική Αυθαιρεσία
Σύµφωνα µε τον υπουργό, «…οριστικοποιήθηκαν οι κυκλοφο-
ριακές µελέτες και οι µελέτες οδοποιίας (χάραξη, µηκοτοµές, 
κόµβοι, διατοµές κλπ )..», ενώ «…παράλληλα επικαιροποιείται 
η εκπονηθείσα περιβαλλοντική µελέτη, λαµβάνοντας υπόψη 
τις αλλαγές που έγιναν µετά από συζήτηση µε τις δηµοτικές 
αρχές και άλλους φορείς..», ώστε «…µέχρι τέλους του έτους 
να γίνει η προκήρυξη του διαγωνισµού..»

Παρατήρηση : Ο υπουργός δεν έχει ενηµερώσει ουσιαστικά 
κανέναν, εφ’ όσον µέχρι σήµερα δεν έχει δώσει σε καµία δη-
µοτική αρχή και σε κανένα άλλο φορέα τις οριστικοποιηµένες 
µελέτες που αναφέρει. Αντίθετα, αποκρύπτει και δεν παρα-
δίδει τα αναλυτικά σχέδια, δίνοντας στη δηµοσιότητα έναν 
απλό χάρτη-σκαρίφηµα,από τον οποίο δεν προκύπτουν τα 
ακριβή στοιχεία των νέων αυτοκινητόδροµων. Με αυτό τον 
τρόπο ο υπουργός επιχειρεί να υφαρπάξει µια καταρχήν συ-
ναίνεση η οποία να στηρίζεται στην άγνοια των πραγµατικών 
δεδοµένων, φέρνοντας τούς πάντες προ τετελεσµένων γεγο-
νότων.

Ζήτημα 2ο: 
Υπάρχει αναγκαιότητα ενός τέτοιου αυτοκινη-
τόδρομου;
Στη περιοχή µας, προγραµµατίζεται η κατασκευή της Δυτι-
κής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού µήκους 14,5 χλµ ως 
επέκταση της Αττικής Οδού, πάνω από την Καισαριανή, τον 
Βύρωνα (Καρέα), την Ηλιούπολη,την Αργυρούπολη και διαµέ-
σου του Ελληνικού, µέχρι την παραλιακή Λεωφ. Ποσειδώνος.

Ο νέος αυτοκινητόδροµος θα έχει 3 λωρίδες κυκλοφορίας 
ανά κατεύθυνση, κεντρική διαχωριστική νησίδα, Λωρίδες 
Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) και,σύµφωνα µε τον υπουργό «…εί-
ναι σχεδιασµένος έτσι ώστε να µη θίγονται έστω και κατ’ ελά-
χιστο οι κάτοικοι των όµορων Δήµων..»

Παρατήρηση: Αφ’ ενός, ο υπουργός αποκρύπτει ότι οι κάτοι-
κοι των όµορων Δήµων έχουν ήδη εκδηλώσει την αντίθεσή 
τους στα σχέδια του ΥΠΕΧΩΔΕ επειδή αντιλαµβάνονται ότι θί-
γονται. Αφ’ ετέρου, ερωτάται ο υπουργός, µε βάση ποιά µελέ-
τη σκοπιµότητας, ποιά στοιχεία και ποιές προβλέψεις κυκλο-
φοριακών φόρτων προκύπτει η ανάγκη για έναν τόσο µεγάλο 
αυτοκινητόδροµο στην Ν.Α Αθήνα,του µεγέθους της Εθνικής 
Οδού Πάτρας-Αθήνας-Θεσσαλονίκης, ενώ η υπό επικαιροποί-
ηση µελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ του 2006, προέβλεπε 2 λωρίδες 
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση; Η ερώτηση που θέτουµε είναι 
ρητορική˙ όλοι γνωρίζουµε ποιοι θα επωφεληθούν από το 
έργο αυτό...

Ζήτημα 3ο:
Γιατί υπογειοποίηση στο βουνό;
Από όσα αναφέρει ο υπουργός προκύπτει ότι στη Δυτική Πε-
ριφ. Λεωφ. Υµηττού θα είναι υπογειοποιηµένα τα 12 από τα 
14,5 περίπου χλµ.

Παρατήρηση: Η επιλογή της υπογειοποίησης προέκυψε για 
να καµφθεί η αυξανόµενη πίεση των κατοίκων, των τοπικών 

κινήσεων και φορέων. Ισχυρίζονται  ότι αυτό το έργο δε θα 
επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ποι-
ότητα ζωής µας.

Η πραγµατικότητα όµως, τους διαψεύδει! Σε αντίστοιχες πε-
ριπτώσεις υπογειοποίησης προκύπτουν σηµαντικά προβλή-
µατα, όπως το “φαινόµενο της καµινάδας” (όλο το καυσαέριο 
διοχετεύεται στις εισόδους και εξόδους των τούνελ), κατα-
στροφή του υδροφόρου ορίζοντα, αποξήρανση του εδάφους, 
επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα του Υµηττού, αύξηση του 
ενδεχοµένου να σηµειωθούν πληµµυρικά φαινόµενα.

Είμαστε αντίθετοι σε ένα τέτοιο έργο.
 - Γιατί η κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδροµου στον Υµητ-
τό, ακόµα και αν υπογειοποιηθούν τελικά εκτεταµένα τµήµατά 
του, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία 
του βουνού, όπως αναφέρουν ακόµα και ειδικοί επιστήµονες 
και στην αλλοίωση των φυσικών χαρακτηριστικών του, ιδιαί-
τερα στα σηµεία των προβλεπόµενων κόµβων (Σακέττα Βύ-
ρωνα, Αγ. Μαύρα Ηλιούπολης),αποτελώντας το πρώτο βήµα 
για οικιστικές επεκτάσεις και εµπορικές εκµεταλλεύσεις. Πα-
ράλληλα, δυσχεραίνει την ελεύθερη πρόσβαση στο βουνό. 
Ήδη στη περιοχή Σακέττα έχουν εκδηλωθεί οι προθέσεις της 
δηµοτικής αρχής Βύρωνα,της εκκλησίας και ιδιωτών για τη δι-
αµόρφωση ενός νέου διοικητικού –εµπορικού πόλου, αλλοι-
ώνοντας τον υφιστάµενο δασικό χαρακτήρα της.
- Γιατί η κατασκευή αυτού του νέου αυτοκινητόδροµου, δεν 
γίνεται για να επιλυθούν τα ήδη υπάρχοντα κυκλοφοριακά 
προβλήµατα στην Ηλιούπολη (όπως φαντάζονται ή ισχυρίζο-
νται κάποιοι),τα οποία θα οξυνθούν ακόµη περισσότερο µε τη 
δηµιουργία µιας νέας υπερτοπικής λεωφόρου, της Λεωφ. Σοφ. 

Βενιζέλου και των απολήξεών της προς την Λεωφ. Βουλιαγµέ-
νης. Ήδη η Αττική Οδός παρά τοµεγάλο αντίτιµο το οποίο έχει 
για διόδια, λίγα χρόνια µετά την κατασκευή της έχει αρχίσει να 
µπλοκάρει και οι συγκοινωνιολόγοι εκτιµούν ότι σε 2 χρόνια 
θα έχει κορεστεί!
 - Γιατί, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο νέος αυτοκινητόδροµος δεν 
θα αποτελεί µια δηµόσια υποδοµή, αλλά µια ακόµη κερδοφό-
ρα επένδυση για κάποιες κατασκευαστικές εταιρείες, (όπως η 
Αττική Οδός), όπου ο κάθε κάτοικος ή εργαζόµενος στη πε-
ριοχή θα καλείται να πλhρώνει ένα διόλου ευκαταφρόνητο 
αντίτιµο για να τον χρησιµοποιήσει.

  Τι προτείνουμε
  Αν θέλαµε να σκιαγραφήσουµε µια λύση για τα κυκλοφορια-
κά προβλήµατα της Αθήνας η κατεύθυνση είναι:

-  Προτεραιότητα στην επέκταση των δηµόσιων µεταφορικών 
µέσων και υποδοµών και στην ενίσχυση της χρήσης τους από 
τους κατοίκους και τους εργαζόµενους
- Αποτροπή της χρήσης του Ι.Χ αυτοκινήτου και  εξασφάλιση 
άνετης µετακίνησης µε µέσα σταθερής τροχιάς, λεωφορεία, 
ποδήλατα και µε τα πόδια για κοντινές διαδροµές. Δηλαδή 
προτεραιότητα στη δηµιουργία λεωφορειολωρίδων, ποδηλα-
τόδροµων, δίκτυου πεζόδροµων, απελευθέρωση πεζοδροµί-
ων από εµπορικές δραστηριότητες, παρκαρισµένα αυτοκίνη-
τα κ.ά.

   Όσον αφορά την περιοχή μας ,προτείνουμε:
-  Κανένας νέος αυτοκινητόδροµος στον Υµηττό, κανένας 
νέος κόµβος σύνδεσης µε το υπάρχον τοπικό οδικό δίκτυο. 
Για µας,τα έργα που προωθούνται, καµιά σχέση δεν έχουν να 
κάνουν µε την βελτίωση της ζωής µας και την επίλυση των 
οξυµένων κυκλοφοριακών προβληµάτων από τη διερχόµενη 
υπερτοπική κυκλοφορία οχηµάτων µέσα από το Δήµο µας.
-   Κατάργηση του προβλεπόµενου νέου αυτοκινητόδροµου 
από Σακέττα (Βύρωνα) προς Κορωπί – Αεροδρόµιο – Αγ. 
Μαρίνα – Παραλιακή Λεωφόρο Σουνίου, ο οποίος µετά την 
έξοδο από το σχεδιαζόµενο τούνελ θα είναι επιφανειακός και 
θα προκαλέσει σηµαντικά και ανεπανόρθωτα πλήγµατα στο 
δασικό χώρο της Ανατολικής πλευράς του Υµηττού, ανατρέ-
ποντας εκ των πραγµάτων τις σηµερινές χρήσεις και επιβάλ-
λοντας κερδοσκοπικές δραστηριότητες.

Σε κάθε περίπτωση διαχωρίζουµε τη στάση µας απέναντι σε 
λογικές που υιοθετούνται είτε από τη δηµοτική αρχή είτε από 
τις δηµοτικές παρατάξεις και προσπαθούν να επιλύσουν το 
κυκλοφοριακό προτείνοντας εναλλακτικούς τρόπους κατα-
σκευής του νέου αυτοκινητόδροµου.
Η επιτροπή είναι ανοιχτή και επιδιώκει την εµπλοκή όσο το 
δυνατόν περισσότερων κατοίκων µε έναν ισότιµο τρόπο, προ-
κειµένου να συντονιστούν οι δράσεις για το ζήτηµα αυτό!

 ΟΥΤΕ ΔΡΟΜΟΣ ΟΥΤΕ ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕ ΛΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΑΥΤΟ-
ΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΥΜHΤΤΟΥ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Όλο και πιό πολλές κινήσεις πολιτών των 
γύρω από τον Υµηττό  Δήµων, αντιστέκονται  

στο νέο αυτοκινητόδροµο
και σε κάθε παρέµβαση αναπτυξιακού 

χαρακτήρα που καταστρέφει το
 Αστικό περιβάλλον
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-Γιατί συνέντευξη µε τον εαυτό µου;

Μια συνέντευξη µε τον εαυτό µας, φαντάζει 
τουλάχιστον σχιζοφρενική στα µάτια τρίτων. 
Παρόλα αυτά, όταν µπορείς να δεις τα πράγµα-
τα πολυπρισ µατικά και όχι µονοδιάστατα, τότε 
έχεις την ικανότητα να παίρνεις και το ρόλο 
του δικηγόρου του διαβόλου απαντώντας 
στις «διαβολικές» ερωτήσεις του εαυτού σου. 
Φέτος, ήµουν µέλος στην πενταµελή οργανω-
τική επιτροπή του Athens Pride· έχω δουλέψει 
για την φετινή διοργάνωση του pride,  βίωσα 
τις συγκρούσεις της οργανωτικής επιτροπής, 
είδα το pride «από τα µέσα» αλλά παράλληλα 
µπορώ να δω το pride και έξω από τη διαφανή 
σαπουνόφουσκα.

-Λοιπόν, έγινε κάτι το Σάββατο 7 Ιουνίου;

Το Σάββατο 7 Ιουνίου, καταρχήν πραγµατο-
ποιήθηκε το 4ο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας στην 
Αθήνα. Αυτό όµως που έγινε, ήταν πως 4.000 
χιλιάδες άνθρωποι (σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 
της αστυνοµίας που συνηθίζει να κάνει εκπτώ-
σεις) κατέβηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να 
συµµετέχουν σε αυτό το ετήσιο Φεστιβάλ. Ο 
αριθµός αυτός δεν συγκρίνεται µε τις προη-
γούµενες χρονιές, µιλάµε για διπλάσια και τρι-
πλάσια προσέλευση κόσµου. 
-Γιατί πιστεύεις ότι κατέβηκαν τόσες χιλιάδες 
κόσµου στο φετινό pride ;
Νοµίζω ότι οι λόγοι είναι πολλοί και διαφορετι-
κοί. Αρχικά, το pride φέτος ήταν ένα πραγµα-
τικό φεστιβάλ µε µια σειρά προφεστιβαλικών 
εκδηλώσεων που ουσιαστικά ξεκίνησε το Φε-
βρουάριο µε το πάρτυ που πραγµατοποίησε 
η Λεσβιακή Οµάδα Αθήνας για την οικονοµι-
κή υποστήριξή του. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις 

έκαναν το pride να ακούγεται και να γίνεται πιο 
οικείο στον κόσµο. Ακόµη, φέτος το pride κι-
νήθηκε πιο σωστά επικοινωνιακά. Βρήκε πρό-
σφορο έδαφος από σηµαντικούς χορηγούς 
επικοινωνίας, όπως η Athens Voice και η Ελευ-
θεροτυπία,  οι οποίοι  δεν απευθύνονται µόνο 
σε lgbt (lesbian,gay, bi, trans) κοινό και είναι  
ευρείας ανάγνωσης. Επιπλέον, φέτος το pride 
προσπάθησε να προβληθεί πιο πολύ στην τη-
λεόραση, έστω και µέσα από trash εκποµπές. 
Κατά τη γνώµη µου όµως, ο πιο σηµαντικός 
λόγος που έκανε τόσο κόσµο να κατέβει στο 
δρόµο, ήταν ο γάµος µεταξύ οµόφυλων ζευ-
γαριών που είχε πραγµατοποιηθεί µόλις τρεις 
µέρες πριν το  pride. Ξαφνικά, η συζήτηση  για 
την οµοφυλοφιλία και το λεσβιασµό, µπήκε 
από την τηλεόραση σε όλα τα σπίτια και τάρα-
ξε όλες τις «βεβαιότητες»· ακούστηκαν πολλοί 
αρνητικοί χαρακτηρισµοί, υβριστικά σχόλια, 
έξαλλοι παπάδες, αλλά από την άλλη, ακού-

στηκαν πολλές απόψεις υποστήριξης για το 
γάµο. Όλη αυτή η συζήτηση των τελευταίων 
ηµερών, αισθάνθηκα πως έκανε τον κόσµο να 
πει: «ως εδώ ή θα κατέβω τώρα στο δρόµο που 
όλοι αυτοί µιλάνε για εµένα ή ποτέ». Κάπως 
αντίστοιχα πιστεύω πως σκέφτηκε και ο δηµο-
κρατικός στρέιτ κόσµος και θέλησε να στηρίξει 
µε την παρουσία του αυτή την εκδήλωση.

-Σε ποιο κοινό απευθύνεται το pride;

Καταρχήν, εµείς ως οργανωτική επιτροπή αλλά 
και η πολιτική του pride εν γένει, είναι κατά 
των αποκλεισµών. Δεν απευθυνόµαστε µόνο 
σε lgbt  κοινό και αυτό είναι φανερό και από 
τις πολιτικές οργανώσεις που συµµετέχουν 
στο pride, όπου µόνο κάποιες είναι lgbt. Όµως, 
πρώτα απευθυνόµαστε στα lgbt  άτοµα γιατί 
αυτά δέχονται το µεγαλύτερο ρατσισµό και τις 
διακρίσεις και πρώτα θα θέλαµε να είναι αυτά 

τα άτοµα που θα πλαισιώσουν το pride,  γιατί 
αυτά είναι που έχουν δεχτεί την µεγαλύτερη 
καταπίεση από την οικογένεια, την θρησκεία 
και τον ιατρικό λόγο. Οι γκέι, λεσβίες, αµφί 
και τρανς είναι που πρέπει «να βγουν από τη 
ντουλάπα», να δείξουν ότι είµαστε πολλοί και 
πολλές και ότι είµαστε περήφανοι και περήφα-
νες για τη σεξουαλικότητά  µας και τον ερωτικό 
µας προσανατολισµό. Η υποστήριξη των ετε-
ρόφυλων ατόµων είναι πάρα πολύ σηµαντική 
γιατί αντιπροσωπεύει την αποδοχή µας από 
την κοινωνία και είναι ένα από τα αιτήµατα για 
τα οποία παλεύουµε. 

-Ποιο ήταν το κοινό του φετινού pride;

Το κοινό του φετινού pride ήταν ετερόκλητο 
µε την πολύ καλή έννοια. Έβλεπες γκέι, λεσβί-
ες, αµφί, τρανς, ζευγάρια αγοριών να φιλιού-
νται, ζευγάρια κοριτσιών να πιάνονται χέρι-
χέρι, στρέιτ ζευγάρια, παιδιά λεσβιών και γκέι, 
ετερόφυλους γονείς µε τα παιδιά τους, παπά-
δες, ηλικιωµένους/ες, τουρίστες/τριες, µετα-
νάστες/τριες, περίεργους/ες. Ο κόσµος που 
συµµετείχε στο φετινό pride, ήταν µια  πραγ-
µατική απεικόνιση της κοινωνίας µε τη διαφο-
ρά ότι επικρατούσε η ισότητα και ο σεβασµός 
απέναντι στον άλλον και στην άλλη.
-Υπάρχει λόγος να γίνεται το pride; Συνεισφέ-
ρει σε κάτι; 
Μακάρι η κοινωνία µας να ήταν τέτοια ώστε το 
pride να φαντάζε βαρετό, εµπορικό και άνευ 
νοήµατος. Όµως, ζούµε σε µια πατριαρχική, 
συντηρητική και οµοφοβική ελληνική κοινω-
νία που συνεχώς προσποιείται (γιατί η νοο-
τροπία του  δεν έχω πρόβληµα µε τους γκέι και 
τις λεσβίες αρκεί να µην είναι το παιδί µου και 
αρκεί να µην εµπλέκονται στη ζωή µου, είναι 

Συνέντευξη με το Athens Pride
|  Ê Ï É Í Ù Í É Á  |

Φιλίππα Διαµάντη
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κυρίαρχη). 
Εκτός από τους ιστορικούς λόγους για τους 
οποίους πραγµατοποιείται το pride, δηλαδή 
είναι µια γιορτή µνήµης για τα γεγονότα του 
Stonewall το 1969 και µια γιορτή υπερηφά-
νειας, παράλληλα αποτελεί και µια πολιτική 
διαδήλωση µε διεκδικήσεις. Και κατά τη γνώ-
µη µου, το κυρίαρχο πρόταγµα  του ελληνικού 
pride είναι η ορατότητα. Στην Ελλάδα, ακόµα 
πρέπει και οφείλουµε να παλέψουµε για να 
δείξουµε ότι υπάρχουµε και ότι δεν είµαστε 
µια σεξουαλική µειονότητα όπως είθισται να 
λέγεται (ακόµα και από εµάς τους ίδιους/ες).

-Γιατί κάποιος να κατέβει στο pride;

Ο καθένας, η καθεµία, συµµετέχει στο pride 
για διαφορετικό λόγο. Κάποιοι/ες  έρχονται για 
να δουν τα συγκροτήµατα, άλλοι/ες περνάνε 
από περιέργεια, µερικοί/ες συµµετέχουν µε τις 
πολιτικές οµάδες τους, άλλοι/ες συµµετέχουν 
γιατί το  pride  είναι το µόνο δηµόσιο lgbt γε-
γονός,  λίγοι/ες βλέπουν το pride ως πολιτική 
διαδήλωση, κάποιοι/ες ψάχνουν για γκόµε-
νο/α, κάποιοι/ες βλέπουν το pride ως must 
γεγονός. Δεν µπορείς να περιορίσεις τους αν-
θρώπους στο πως θα δουν και θα βιώσουν το 
pride. Όµως από µόνο του το pride τη δεδο-
µένη στιγµή στην Ελλάδα είναι πολιτικό λόγω 
των κοινωνικών συνθηκών. Μερικές φορές οι 
κοινωνικές συγκυρίες καθορίζουν το στίγµα 
ενός δηµόσιου γεγονότος και όχι οι άνθρωποι 
που συµµετέχουν ή αυτοί/ες που το οργα-
νώνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι/ες 
αποκαλούν το pride  «παρέλαση» και κάποιοι/
ες άλλοι/ες «πορεία». Από όσο γνωρίζω στο 
εξωτερικό αυτά είναι κάπως πιο διαχωρισµέ-
να. Υπάρχουν χώρες που πραγµατοποιούν δυο 
pride, το ένα  είναι το «εναλλακτικό» και το 
άλλο είναι  το «εµπορικό» και γνωρίζω ότι στον 
Καναδά την πρώτη µέρα γίνεται  «πορεία» και 
τη δεύτερη «παρέλαση» µε άρµατα.

- Η παρουσία των φασιστών είχε κάποιο ιδι-
αίτερο νόηµα;

Σίγουρα δεν είχε νόηµα, από την άποψη ότι οι 
φασίστες είναι ανόητοι. Όµως, κατά τη γνώµη 
µου, οι φασίστες και πιο συγκεκριµένα η Χρυ-
σή Αυγή µε την παρουσία της και την επίθε-
σή της µε τα υλικά του κέικ (αλεύρι, γιαούρτι 
αυγά), έδωσε το πολιτικό στίγµα στο pride. 
Φάνηκε ξεκάθαρα ότι καταρχήν υπάρχουµε 
και κάποιους ενοχλούµε. Αυτή η «επίθεση» 
µας ενδυνάµωσε, µας έκανε να αισθανθούµε 
πολλοί και πολλές απέναντί τους, νιώσαµε ότι 
το pride δεν είναι µόνο χαρά και γιορτή αλλά 
είναι και όλη αυτή η ψυχοσωµατική βία που 
τρώµε στη µάπα καθηµερινά. Αλλά κυρίως, 
µας έκανε να αποβάλουµε το φόβο και να 
συνειδητοποιήσουµε τη δύναµη που έχουµε 
όταν από τα ασφαλή µπαράκια µας, βγαίνου-
µε στο δρόµο.

-Ποιες είναι οι κριτικές που δέχεται το pride;

Το pride δέχεται κριτικές από παντού ακριβώς 
επειδή δεν είναι µονοδιάστατο. Από τη µια, κά-
ποιοι/ες κρίνουν ότι δεν είναι αρκετά πολιτικό 
και διεκδικητικό, και από την άλλη, κάποιοι/ες 
δεν το βρίσκουν αρκετά funny. Εµείς προσπα-
θούµε να κρατήσουµε µια ισορροπία σε αυτές 
τις δυο κριτικές γιατί µας ενδιαφέρει στο pride 
να συµµετέχει και ο γκέι που πηγαίνει κάθε 
βράδυ στο Γκαζοχώρι, αλλά και αυτός που 
ακούει µόνο Κωνσταντίνο Βήτα. Το παράδειγ-
µα ήταν σχηµατικό και αυτό που προσπαθώ να 
πω, είναι πως το pride είναι πολιτικό χωρίς να 
είναι να είναι µίζερο, είναι διεκδικητικό αλλά 
χωρίς ντουντούκες. Και είναι σηµαντικό, πως 
δεν πρέπει να συγχέουµε το pride µε το lgbt  
κίνηµα, το οποίο στην Ελλάδα είναι ανύπαρ-
κτο. Το pride θα µπορούσε να δηµιουργήσει 
κάποιες ζυµώσεις µεταξύ των ανθρώπων που 

συµµετέχουν σε αυτό για ένα εν δυνάµει lgbt  
κίνηµα.

-Ποια η θέση του pride για τον πολιτικό 
γάµο;

To pride δεν είναι µια πολιτική οργάνωση για 
να παίρνει επίσηµη θέση για πολιτικά γεγονό-
τα, όµως σε κρίσιµα lgbt ζητήµατα όπως αυτό 
του πολιτικού γάµου ή αυτό µε τα ασφαλιστι-
κά µέτρα κατά της Ο.Λ.Κ.Ε. για τη λέξη λεσβία, 
αισθάνεται µια πολιτική δέσµευση να δηµοσι-
εύει δελτία τύπου και να κάνει δηλώσεις στα 
Media.  Κατά κάποιο τρόπο το pride «εκµεταλ-
λεύεται» τη δύναµή του και παρεµβαίνει δηµό-
σια για τα αιτήµατα της κοινότητας. Αυτό που 
λέµε, είναι πως ούτε εµείς συµφωνούµε µε τον 
αναχρονιστικό θεσµό του γάµου, όµως πρέ-
πει να έχουµε το δικαίωµα να τον επιλέξουµε 
για να τον καταργήσουµε· δεν γίνεται να πάµε 
στην αντίπερα όχθη, χωρίς να περάσουµε από 
το ποτάµι.

-Ποιες οργανώσεις συµµε-
τέχουν στο pride και µε ποιο 
τρόπο;

Οι οργανώσεις που φιλοξενού-
νται στα περίπτερα του pride 
είναι πολλές και διαφορετικές 
µεταξύ τους. Πρόκειται για πο-
λιτικές οργανώσεις που συν-
δέονται µε κόµµατα (Οµάδα 
Σεξουαλικής Ταυτότητας του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ, Νεολαία Συνασπι-
σµού, Οικολόγοι Πράσινοι, 
Φιλελεύθερη Συµµαχία), LGBT 
οµάδες (Λεσβιακή Οµάδα 
Αθήνας, Σωµατείο Αλληλεγ-
γύης Τραβεστί-Τρανσέξουαλ 
Ελλάδας, Οµοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότη-
τα Ελλάδας, Σύµπραξη κατά της Οµοφοφυ-
λοφοβίας), Φεµινιστικές Οµάδες (Παγκόσµια 
Πορεία Γυναικών, Φεµινιστικό Κέντρο Αθήνας), 
Οµάδες και Συλλογικότητες (Δίκτυο για τα πο-
λιτικά και Κοινωνικά Δικαιώµατα, Κόκκινο, 
Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, Αντιεξουσιαστική 
Κίνηση ), Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις (Act 
up, Σύνθεση, Αντιγόνη, Praksis, Εταιρεία Με-
λέτης Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας, Διεθνής 
Αµνηστία), Κρατικοί φορείς (Κέντρο Ελέγχου 
και Πρόληψης Νοσηµάτων, Γενική Γραµµατεία 
Νέας Γενιάς). Αυτό που ζητάµε από όλες τις 
οργανώσεις που συµµετέχουν στο pride είναι 
να γράψουν ένα τουλάχιστον κείµενο όπου να 
παίρνουν θέση πάνω στο θέµα των γκέι, λεσβι-
ακών, αµφί και τρανς δικαιωµάτων. Υπάρχουν 
και οµάδες όµως που στηρίζουν και οικονοµικά 
το pride µε τη µορφή δωρεών.  Γενικότερα το 
pride δε θέλουµε να µετατραπεί σε ψηφοθη-
ρική αρένα απέναντι στα lgbt άτοµα για αυτό 
και δεν δώσαµε το λόγο σε πολιτικά πρόσωπα 
αλλά µόνο σε εκπροσώπους lgbt οργανώσε-
ων. Είναι µια µέρα δικιά µας και στόχος ήταν 
να ακουστούν οι δικές µας διεκδικήσεις και όχι 
οι κοµµατικές υποσχέσεις.

-Από πού χρηµατοδοτείται το pride;

Το pride χρηµατοδοτείται τόσο από απλούς 
ανθρώπους που κάνουν δωρεά από 20 ευρώ 
έως 1000, από lgbt  επιχειρήσεις, από κρατι-
κούς φορείς (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), από Lgbt  οργανώ-
σεις µε τη µορφή πάρτυ, από άλλες συλλογικό-
τητες και από ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
-Υπάρχει µια κριτική σχετικά µε τους οικονοµι-
κούς χορηγούς του pride.
 Το pride είναι ένα ανεξάρτητο φεστιβάλ που 
δεν στηρίζεται ούτε πολιτικά αλλά ούτε και 
οικονοµικά από κανένα πολιτικό κόµµα. Τα 
έξοδά του είναι µεγάλα  και ιδίως φέτος που 
πραγµατοποιήθηκαν πολλές προφεστιβαλικές 
εκδηλώσεις. Το flyer του pride είναι στην τε-
λευταία σελίδα γεµάτο µε λογότυπα και αυτό 

δηµιουργεί πολλές παρεξηγήσεις. Όλοι αυτοί 
οι οικονοµικοί χορηγοί και η µνεία γίνεται κυ-
ρίως για τα lgbt µαγαζιά-όπου εµείς βέβαια 
πληρώνουµε πολύ ακριβά την ελευθερία της 
σεξουαλικής µας έκφρασης-, έχουν στηρίξει 
το pride µε το φοβερό ποσό των 200 ευρώ! 
Γενικότερα, βρισκόµαστε σε µια φάση που δεν 
µπορούµε να οργανώσουµε κάτι αυτόνοµα 
γιατί δεν υπάρχουν τα χρήµατα, οπότε αναγκα-
ζόµαστε να κινηθούµε µε τη µορφή χορηγιών. 
Ακόµη και οι lgbt οργανώσεις είναι πολύ φτω-
χές στην Ελλάδα και ούτε lgbt κίνηµα υπάρχει 
για να στηρίξει το θεσµό του pride.   Μπορεί 
σε µερικά χρόνια να βρεθούµε να έχουµε χο-
ρηγό την Coca-Cola ή µια άλλη πολυεθνική, 
αλλά για εµένα έχει σηµασία σε ποια πλαίσια 
θα έχουµε έναν τέτοιο χορηγό. Σε µια Ελλάδα 
τόσο συντηρητική και οµοφοβική το να έχεις 
τέτοιους χορηγούς µπορεί και να «ξεπλένει το 
αµάρτηµα» και να αλλάζει τη συνείδηση της 
κοινωνίας. Κάτι τέτοιο φαντάζοµαι θα έχει και  
αρνητικές πολιτικές συνέπειες για το pride, 
αλλά ας έρθει εκείνη η στιγµή και βλέπουµε. 

Ακόµη, είναι πολύ νωρίς για να ασκήσουµε κρι-
τική στο pride σε όλα τα επίπεδα. Πάντως, έχει 
σηµασία να τονιστεί πως κανείς και καµία από 
την οργανωτική επιτροπή του pride δεν έχει 
οικονοµικό όφελος, είµαστε όλοι/ες εθελοντές 
και εθελόντριες και κάθε χρόνο τον Οκτώβρη 
πραγµατοποιείται ανοιχτή διαδικασία του οι-
κονοµικού απολογισµού του pride.

-Ποιοι παίρνουν µέρος στην οργάνωση του 
pride;

Εκτός από την πενταµελή οργανωτική επιτρο-
πή του φεστιβάλ η οποία έχει διανείµει τους 
τοµείς του pride, υπάρχουν γύρω στους πενή-
ντα εθελοντές και εθελόντριες που δούλεψαν 
πολύ σκληρά για το φετινό pride. Κατά τη γνώ-
µη µου, όλοι/ες όσοι/ες στηρίζουµε τις εκδη-
λώσεις του pride και βρισκόµαστε εκείνη την 
ηµέρα στην πλατεία και στην πορεία, είµαστε 
που οργανώνουµε το pride.

-Έχει αδυναµίες  το pride;

Εννοείται πως έχει αδυναµίες το pride.  Ένα ση-
µαντικό του µειονέκτηµα είναι η εσωστρέφεια 
στον τρόπο οργάνωσής του. Κυριαρχεί η νοο-
τροπία της κλειστής διαδικασίας όσον αφορά 
τον τρόπο που λαµβάνονται οι αποφάσεις, 
γεγονός που πιστεύω ότι οφείλεται στην ανα-
σφάλεια που αισθάνεται ακόµη το pride. Άλλη 
αδυναµία του pride, είναι η προσπάθειά του να 
είναι νοµότυπο και αυτό κατά τη γνώµη µου εί-
ναι αρνητικό· δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο 
κάνουµε αίτηση στο Δήµο Αθηναίων για να 
πάρουµε την Αιγίδα, ζητάµε την άδεια για την 
πλατεία Κλαθµώνος, ενηµερώνουµε την αστυ-
νοµία και την τροχαία  για την διαδροµή της 
πορείας. Είµαστε κοινώς τα καλά παιδιά που 
θέλουµε να τα πηγαίνουµε καλά µε το κράτος 
-κινήσεις που αποδεικνύουν πόσο φοβισµέ-
νοι/ες είµαστε ακόµα που δεν µπορούµε να 
αυτονοµηθούµε και να αυτοοργανωθούµε. 
Βέβαια, όλη αυτή συστηµική πολιτική του 

pride πάει παράλληλα µε τα σηµερινά αιτή-
µατα της lgbt κοινότητας τα οποία είναι κατά 
βάση θεσµικά. Αυτό όµως που έχει ενδιαφέ-
ρον είναι, πως παρόλο που ζητάµε την Αιγίδα 
του δήµου Αθηναίων (η Αιγίδα δεν είναι οικο-
νοµική υποστήριξη αλλά απλά ηθική) δεν µας 
τη δίνει. Είναι κάτι αντίστοιχο µε τον πολιτικό 
γάµο. Αν κάποτε µας τη δώσει, είναι πιθανόν 
να µην αισθανόµαστε την ανάγκη να την ζητά-
µε. Ακόµη, το pride οφείλει και πρέπει να είναι 
πιο ανοιχτό στις διάφορες κριτικές και ιδίως 
σε αυτές που προέρχονται από τον lgbt χώρο. 
Αυτές οι κριτικές φανερώνουν πως υπάρχει 
ανοµοιογένεια στην lgbt κοινότητα και βοη-
θούν στο να δηµιουργείται µια δυναµική που 
µπορεί να οδηγήσει σε κάτι πιο ριζοσπαστικό. 
Χαρακτηριστικές είναι οι κριτικές που ασκού-
νται από οµάδες όπως οι homorebels και η 
qvzine οµάδα. Ιδίως η δεύτερη έκανε µια πολύ 
ριζοσπαστική παρέµβαση στο φετινό pride 
πετώντας χαρτάκια µε διάφορες καίριες κρι-
τικές («Αν είσαι οµοφυλόφιλη και δεν είσαι 
οµοφοβική γράψε µου», «Σε είδα στο γκάζι. 

Εσένα και άλλες κάποιες χιλιάδες 
που σου µοιάζουν» «Ζητείται χορη-
γός για γιορτή υπερηφάνειας», «Σε 
είδα στο dark room. Εσύ δεν µε εί-
δες. Γιατί;»). Τέλος, θα έλεγα ότι το 
pride καλό θα  ήταν να ξεφύγει από 
την αγωνία του να συγκρίνεται και 
να προσπαθεί να µιµηθεί τα άλλα 
pride του εξωτερικού. Μην ξεχνά-
µε ότι τα περισσότερα pride πραγ-
µατοποιούνται σε χώρες όπου του-
λάχιστον τα θεσµικά lgbt ζητήµατα 
έχουν τακτοποιηθεί. Το ελληνικό 
pride πρέπει να εµπνέεται, να εκ-
φράζει και να ανταποκρίνεται στην 
«ελληνική» lgbt πραγµατικότητα 
και ιστορία.

-Θα ήθελες ένα άλλο pride;
Θα ήθελα ένα άλλο pride, µέσα στο ήδη υπάρ-
χον pride. Καταρχήν, θα ήθελα ένα pride περισ-
σότερο διεκδικητικό, πολιτικό και επιθετικό. 
Θα ήθελα δηλαδή, το pride να εκφράζει όλο 
αυτό το θυµό και τον πόνο που συσσωρεύου-
µε τόσα χρόνια από την οικογένεια, την θρη-
σκεία, την ιατρική και να δείχνει ότι ναι µεν εί-
µαστε περήφανοι/ες γκέι, λεσβίες, αµφί, τρανς 
αλλά είµαστε και πολύ θυµωµένοι/ες. Ακόµη, 
θα ήθελα ένα pride που δεν θα έχει ανάγκη να 
συνοδεύεται από την αστυνοµία και να ζητάει 
προστασία από αυτήν και εν γένει από τους 
κρατικούς φορείς, αλλά θα ήθελα να αποβάλει 
τον φόβο και να αγωνιστεί αυτοοργανωµένα 
απέναντι σε αυτούς που απειλούν και ενοχλού-
νται από την ύπαρξή µας. Θα ήθελα ένα pride 
που δεν θα χρειάζεται να ζητιανεύει χορηγίες 
από τις lgbt επιχειρήσεις, αλλά που εκείνες θα 
θεωρούν υποχρέωσή τους να στηρίξουν οικο-
νοµικά το  pride. Επιπλέον, θα ήθελα ένα pride 
που θα είναι οικονοµικά αυτόνοµο και θα απο-
βάλει το θεσµό των οικονοµικών χορηγιών. Τέ-
λος, θα ήθελα ένα pride που θα οργανώνεται 
µε πιο ανοιχτές διαδικασίες διαλόγου και συ-
ζήτησης και που θα εµπλέκει πιο δηµιουργικά 
τους ανθρώπους που βοηθούν εθελοντικά σε 
αυτό.

-Το φετινό pride τέλειωσε, αρχίζει κάτι άλλο;
Αρχίζουν κιόλας οι προετοιµασίες για του χρό-
νου, η αναζήτηση της ηµεροµηνίας του Athens 
Pride 2009 και η εξεύρεση νέου χώρου διεξα-
γωγής γιατί ευτυχώς η πλατεία Κλαθµώνος δεν 
µας χωράει πια!!

Φιλίππα Διαµάντη

Οι απόψεις είναι προσωπικές, εκφράζουν την 
γραφούσα και δεν αντιπροσωπεύουν την Ορ-
γανωτική Επιτροπή του Athens Pride.

|  Ê Ï É Í Ù Í É Á  |
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