
ÓêÜíäáëá, ìßæåò, óõãêÜëõøç 
óåë. 4

ÄÅÈ: Ðñüóêëçóç ãéá êÝñäç êáé 
åîïõóßá 
óåë.5

ÐÝñáìá: ÆùÝò óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï ôïõ 
êÝñäïõò
óåë. 6

Ãåùñãßá - Ïóåôßá: Óôç äýíç åíüò íÝïõ 
øõ÷ñïý ðïëÝìïõ
óåë. 7

Ï.Ó.Å. (ïñãáíéóìüò óêáíäÜëùí 
åëëÜäáò)
óåë. 8

Óôç Çëåßá ïé öùôéÝò äåí Ýóâçóáí 
ðïôÝ
óåë. 32

Åëåýèåñç ÊáôáóêÞíùóç êáé 
êáôáóôïëÞ
óåë.34

LGBTQ. ÃÜìïò ïìïöýëëùí
óåë. 38

CCP: 
ÁëçèéíÜ ØÝìáôá

Επιλογές aπό 
 Ζ Magazine - Ζ Νet 

Comix: 
ËÝáíäñïò 

ÓõíÝíôåõîç 
ìå ôï ÈáíÜóç 
Ðáðáêùíóôáíôßíïõ

Shock Doctrine 
ôçò Íáüìé ÊëÝéí 

ÌðáñÜê ÏìðÜìá 
ôïõ Ðùë Óôñçô 

ÓêÝøåéò ãéá ôïí 
ðáôñéùôéóìü 
ôïõ Ïõßëéáì Ìðëïýì

Ç õðåñèÝñìáíóç 
ôïõ ðëáíÞôç 
ôïõ Ãêáñ Ëßðïö
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...της   σύνταξης

ΔΕΘα πάρω, ευχαριστώ

Χάσαµε 9-12 στο ποδόσφαιρο στην πλατεία της Μεσοχώρας: 

Πανελλαδική Κίνηση ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου (οι 

Μεσοχωρίτες που συµµετέχουν στην πανελλαδική κίνηση  

προδοτικά παίξανε µε το µέρος των Μεσοχωρίτων) ενάντιον 

Μεσοχωριτών (περιέργως δεν τους έγινε το αντιντόπινγκ τεστ 

που ζητήσαµε) 

Χάσαµε 3-1 στο βόλεϋ στην Πάτρα, δίπλα στον καταυλισµό 

των Αφγανών: no borderes εναντίων αφγανών προσφύγων 

(για άλλη µια φορά αντί να κάνουν αντιντόπινγκ τεστ στους 

Αφγανούς πάνε και κάνουν στην εθνική Ελλάδος για να ξεφτι-

λίσουν το ελληνικό το αίµα που είναι και γαµάτο και ελληνι-

κό)

-Πολύ παιχνίδι φέτος ε;

-περίπου παιχνίδι.

Λέµε να πούµε ΔΕΘα πάρω...

Γιατί πήραν οι Κοζανίτες, οι Βοιωτοί, οι Καβαλιώτες, οι Χαλκι-

δαίοι, οι Αιτωλοκαρνάνες, οι Kορίνθιοι, οι Θεσσαλονικείς, οι 

Μεσοχωρίτες, οι Αθηναίοι κλπ και ψώνισαν από σβέρκο οι άν-

θρωποι: είναι µόνιµα σε φάση ντόπινγκ γιατί κάτι έχουν βάλει 

στο νερό τους, στο φαΐ τους, στον αέρα τους.  

Λέµε µε αυτούς να παίξουµε κανένα µπασκετάκι... στις 6 του 

µήνα στις 6:00 στην καµάρα.

 

-Πάλι στο παιχνίδι το µυαλό σου; Δεν θα µεγαλώσεις ποτέ;

Μπα, µάλλον µπερδεύεσαι. Δεν ξαναέχει µοναχικά παιχνιδά-

κια "για" κι οι άλλοι να κοιτάνε για να µαθαίνουν...

Τα σκορ το δείχνουν καθαρά: η κοινωνία ξέρει µπάλα, κι εµείς 

ενηλικιωθήκαµε. Παίζουµε µπάλα "µε" για να µάθουµε τίποτα 

καινούργιο, που αυταπόδεικτα νοµίζαµε πως τα ξέραµε όλα. 

Τώρα το πιάσαµε... 

όχι για 

αλλά µε

Χαίρεται Μήτσος
Φτάσαµε στην τρίτη χιλιετία (µ.Χ. τουλάχιστο) και δυστυχώς, εν έτει 2008, ζούµε το χειρότερο είδος δι-

κτατορίας! Και εν πάση περιπτώσει, µε τους καραβανάδες ξέραµε πως έχουµε να κάνουµε µε καραβα-
νάδες! Ενώ τώρα; Πρόκειται για µια εντελώς ξεδιάντροπη κατάσταση, ακούµε τα πιο χονδροειδή ψέµατα, που 
λέγονται από πρωθυπουργό µέχρι κυβερνητικούς εκπροσώπους τύπου, µέχρι τον τελευταίο υφυπουργό και 
διάφορους παρατρεχάµενους, οι οποίοι εκστοµίζουνε, εντελώς ανερυθρίαστα, ψέµατα, ψέµατα για τα πάντα!! 
Μέχρι και ο εκπρόσωπος επί του τύπου του ΠΑΣΟΚ διαρρηγνύει τα ιµάτιά του πως «θέλουµε υγιή αθλητισµό». 
(Ποιος δηλαδή; Οι αρχιµάγειροι της ντόπας!! Αυτό και οι ολυµπιακοί αγώνες και οι µεταδόσεις της ΕΡΤ είναι ένα 
θέµα στο οποίο θα επανέλθουµε στο επόµενο φύλλο). Εν κατακλείδι, άµα έχουµε φτάσει στο σηµείο να λέµε 
µπράβο στον Καρατζαφέρη που είπε «...µήπως θα πρέπει να ελαττώσει τα Hypnosedon ο κ. Πρωθυπουργός;», 
ε τότε, χέσε µέσα!!! Αυτά κατά τα άλλα, λίγο και η τεµπελίαση του Αυγούστου, ας τελειώσουµε αυτή τη δόση 
εν τάχει.

Τι µου λέτε για πολέµους στον Καύκασο, πυραυλικές ασπίδες σε Πολωνία και Τσεχία, µίζες, σκάνδαλα, ονόµατα 
για τα Σκόπια, ντόπες, κινέζικους Ολυµπιακούς (900 φαντάροι µε babylino κλπ) παράνοµα λατοµεία, χωµατε-
ρές, όργια στα Μάλια, αποκεφαλισµούς στη Σαντορίνη, ξυλοδαρµούς στη Μύκονο  κ.α. ων ουκ έστι τέλος!!...
Είπε το παιδί «Είµαι γκάβρο»!!! Όλα τα άλλα είναι απλές αλοιφές για τους κάλους...θα επανέλθοµεν. Σε αυτό το 
φύλλο επιτρέψτε µου να φιλοξενήσω ένα µικρό κείµενο της Μαριβής Γαζέτα, το οποίο είχε γράψει όταν ήταν 
13 χρονών!! Διαβάστε το αξίζει τον κόπο.

«Έχω χαθεί και αρχίζω να χάνω την ψυχραιµία µου. Έχω χαζέψει κοιτάζοντας το χαρτί στο τζάµι του ζαχαρο-
πλαστείου. Η αλλαγή είναι τόσο µεγάλη. Θυµάµαι όταν ερχόµουν µε τον πατέρα µου. Φέρνω στο νου µου τη 
φωνή του και το προσωπό του. Ο πατέρας µου είναι νεκρός πλέον και, αν κάτσω πολύ ώρα εδώ, φοβάµαι και 
για τη δική µου ζωή. Πρέπει να βρω τον δρόµο για το σπίτι! Οι δρόµοι όµως είναι σκοτεινοί, και είµαι τόσο 
αναστατωµένη που δεν µπορώ να συγκεντρωθώ. Αν έχω πάρει ακριβώς τον αντίθετο δρόµο πρέπει να γυρίσω 
από εκεί που ήρθα. Όµως όχι, είµαι πολύ κοντά στην Οµόνοια. Ίσως εκεί βρω τον προσανατολισµό µου. Κα-

τευθύνοµαι αργά προς την πλατεία και µια αίσθηση κενού βασανίζει 
το στοµάχι µου. Να είναι από το άγχος; Να είναι από την πείνα; Η 
µυρωδιά είναι άσχηµη και όσο πλησιάζω προς την Οµόνοια γίνεται 
χειρότερη, πιο έντονη, πιο όξινη. Έχω βγει στην Οµόνοια και από 
µακριά βλέπω ένα τεράστιο βουνό από σώµατα. Είναι το πιο άσχη-
µο θέαµα που έχω αντικρύσει στη ζωή µου. Ήταν όλη η βιαιότητα 
του πολέµου µπροστά στα µάτια µου. Πλησιάζω ξέροντας ότι µόνο 
κακό θα µου προκαλέσει. Σε όλο αυτό το βουνό από σωρούς, πόδια, 
χέρια, αναγνωρίζω ένα ζευγάρι ποδαράκια. Ένα ζευγάρι παπουτσά-
κια πιο µικρά από τα δικά µου. Ξαφνικά το κεφάλι µου ζεσταίνεται. 
Νιώθω µια έξαψη σε όλο µου το σώµα να κατεβαίνει από το κεφά-
λι ως τα πόδια. Δίπλα από τα άψυχα σώµατα υπάρχει µια ταµπέλα 
µισή στα γερµανικά, µισή στα ελληνικά. Γερµανικά δεν ξέρω, ούτε 
θέλω να µάθω, αλλά τα ελληνικά τα γνωρίζω, όσα 
πρόλαβα να µάθω. «Προς παραδειγ-
µατισµό και συµµόρφωση». 
Ακούω την καρδιά µου να 

χτυπάει όλο και πιο δυνατά, έτοιµη να σπάσει µέσα στο στήθος. Μα 
αυτή δεν είναι η καρδιά µου. Είναι βήµατα...Γυρνάω και βλέπω δυο γερ-
µανούς στρατιώτες. Τα γόνατά µου είναι παγωµένα. Η καρδιά µου κτυπάει 
µέσα στο κεφάλι µου. Είµαι σχεδόν µέσα στο σωρό. Ακούω έναν πυροβολι-
σµό και πέφτω στα µαλακά.»

Μαριβή Γαζέτα
Χαίρεστε! Φιλάκια!

Μήτσος
Υ.Γ. ΤΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΤΑΤΕ, ΡΕ;



3Ó Å Ð Ô Å Ì Â Ñ É Ï Ó   2 0 0 8

Έχουµε συνηθίσει σε κάθε οµιλία πρωθυπουργού 
που εκφωνείται στα πλαίσια της ΔΕΘ, διάφορες 
υποσχέσεις για παροχές, για καταπολέµηση της 

ακρίβειας, της διαφθοράς και άλλα ωραία ‘µεγάλα’ λό-
για. Ιδιαίτερα ο Καραµανλής και 
το κυβερνών κόµµα της ΝΔ πόντα-
ρε ως αντιπολίτευση  στην πάτα-
ξη της διαφθοράς της Σηµιτικής 
διακυβέρνησης. Σήµερα το χαρτί 
αυτό µόνο γέλια µπορεί να προ-
καλέσει µπροστά στην καταιγίδα 
σκανδάλων πολιτικών και υπουρ-
γών της ΝΔ. Οι εναγώνιες προσπά-
θειες του Καραµανλή για να έχει 
κάτι να πει στην οµιλία του στη 
ΔΕΘ φαίνονται και από την εντο-
λή που έχει δώσει στον υπουργό 
οικονοµίας Αλογοσκούφη να δια-
µορφωθούν εισηγήσεις πάνω στις 
οποίες θα γίνει και η καθιερωµένη 
‘παροχολογία’. Η κλασική δικαι-
ολογία ότι ‘χρειάζεται χρόνος για 
να φανεί το έργο της κυβέρνησης’ 
πάλι καταρρέει µιας και αυτή κυ-
βερνάει 4,5 χρόνια. Είναι πλέον δεδοµένο ότι ο πρω-
θυπουργός στη ΔΕΘ δε θα µπορέσει να αρθρώσει ούτε 
τις κλασικές ‘µπαρούφες’ των πολιτικών. Είναι επίσης 
δεδοµένο ότι η περίοδος χάριτος στον Καραµανλή έχει 
τελειώσει ακόµα και από τα αστικά ΜΜΕ, πόσο µάλλον 
από το λαό.

 Όµως η απέναντι όχθη των κατώτερων κοινωνικών στρω-
µάτων, έχει πολύ σηµαντικότερα προβλήµατα απ’ το τι θα 
πει ο Καραµανλής στην οµιλία του. Οι συνεχείς αυξήσεις των 
τιµών, οι χαµηλοί µισθοί, η ανεργία, έχουν γονατίσει ακόµα 
και στρώµατα που παλαιότερα θεωρούνταν προνοµιούχα 
οικονοµικά. Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις (ελαστικο-
ποίηση, αύξηση ωρών εργασίας) συνθλίβουν κάθε έννοια 
του ελεύθερου χρόνου για τους ‘τυχερούς’ που έχουν δου-
λειά. Για τους άνεργους και τους απολυµένους ακόµα χειρό-
τερα. Η νεολαία, µια ολόκληρη γενιά,  (η οποία έχει και τα 
µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας) ρίχνει την αξιοπρέπειά της 
συνεχώς για να µπορέσει να δουλέψει κάπου µε 600 ευρώ. 
Η αφέλεια υπουργού της ΝΔ που απορούσε πώς µπορεί και 
ζει ο κόσµος σήµερα µε 1000 ευρώ, µόνο ως ανέκδοτο µπο-
ρεί να εκληφθεί όταν η πλειοψηφία ζει µε 700 ευρώ!

 Ανέκδοτο επίσης µπορούν να χαρακτηριστούν και τα 41 
περίφηµα µέτρα κατά της ακρίβειας του υπουργείου οικο-
νοµικών. Ακούγονται διάφορες αναλύσεις από ‘ειδικούς’ και 
από τα ΜΜΕ. Οι εργαζόµενοι όµως δεν πρέπει να σκοντά-
φτουν σε αυτές τις αδιέξοδες φλυαρίες, ούτε δουλειά τους 
είναι να λύσουν αυτοί το πρόβληµα της ακρίβειας. Το µόνο 
ουσιαστικό µέτρο που υπάρχει είναι οι αυξήσεις µισθών. Το 
µόνο που έχουν να ‘παζαρέψουν’ οι εργαζόµενοι είναι η ερ-
γατική τους δύναµη, τα χέρια και το µυαλό τους.    

 Από την άλλη έρχεται να γίνει περισσότερο εµφανής 
από ποτέ η σήψη του πολιτικού συστήµατος. Οι µίζες της 
SIEMENS, το ξεπούληµα του ΟΤΕ, η Ολυµπιακή, το τελευ-
ταίο σκάνδαλο µε τα άγονα δροµολόγια των πλοίων, δεν 

είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Διότι διαφθορά και 
διαπλοκή υπάρχει από τη γέννηση του καπιταλισµού. Οι 
µίζες, η αισχροκέρδεια και το ‘αεριτζιλίκι’ είναι φαινόµενα 
σύµφυτα του βάρβαρου και ανορθολογικού αυτού συ-
στήµατος. Και φυσικά δεν είναι µόνο ελληνικό φαινόµενο, 

της ‘µπανανίας’, αλλά ολόκληρης της 
Ευρώπης. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια 
από τότε που βγήκε στη φόρα το σκάν-
δαλο για τον Χέλµουτ Κολ, πρώην κα-
γκελάριο της Γερµανίας, για παράνοµο 
χρηµατισµό του κόµµατός του. Στην 
Ιταλία πάλι 25 χρόνια πέρασαν από 
τότε που ο ‘σοσιαλιστής’ πρωθυπουρ-
γός της χώρας (Κράξι) έφευγε κυνηγη-
µένος µε χρήµατα του δηµοσίου στην 
Αφρική! 

 Οι αστικές δηµοκρατίες όµως, 
µας είχαν συνηθίσει ότι όταν έχουν 
φτάσει τον κόσµο στο αµήν οι ‘κακοί’ 
νεοφιλελεύθεροι δεξιοί να έρχονται 
κάποιοι ‘καλοί’, σοσιαλδηµοκράτες συ-
νήθως, οι οποίοι υπόσχονται πολλά και 
διάφορα και στο τέλος καταλήγουν µία 
από τα ίδια. Στην παρούσα χρονική συ-
γκυρία όµως υπάρχει πλήρης απαξίω-
ση του πολιτικού συστήµατος στα µά-
τια του κόσµου. Η διάχυτη κοινωνική 
αγανάκτηση δεν έχει βρει κάποιον πο-
λιτικό εκφραστή, έστω και στα πλαίσια 

του συστήµατος, έστω και στα πλαίσια της καθεστωτικής 
αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ). Η απάντηση για την απαξίωση 
ακόµα και του ΠΑΣΟΚ δε βρίσκεται µόνο στην ανικανότητα 
του Γιωργάκη και στη διαφθορά, αλλά και στο τέλµα που 
έχει φτάσει το πολιτικό σύστηµα και οι αξίες του. Το συµπέ-
ρασµα είναι ότι ο µοναδικός εκφραστής αυτής της κοινω-
νικής αγανάκτησης δεν µπορεί παρά να είναι η προοπτική 
του αγώνα. Αλλιώς κινδυνεύουµε να έχουµε πρωθυπουργό 
όπως και στην Ιταλία, κάποιο µαφιόζο επιχειρηµατία στυλ 
Βγενόπουλου!

 Οι πορείες της ΔΕΘ έχουν καταλήξει (και πολύ ορθώς) να 
είναι επί της ουσίας αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Στις αρ-
χές Σεπτέµβρη στη Θεσσαλονίκη έχει χρέος να βρεθεί το 
ριζοσπαστικό κίνηµα και οι εργαζόµενοι όχι για να κάνουν 
αντιπολίτευση στη ΝΔ και να έρθει το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά για να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους και να λύ-
σουν τα προβλήµατά τους. Για να δοθεί µία ισχυρή απάντη-
ση στο κεφάλαιο ενάντια στην ακρίβεια και την ανεργία, 
για να µπουν στο δρόµο του αγώνα και των διεκδικήσεων. 
Αλλά και για να εναντιωθούν και σε όλο το φάσµα της πο-
λιτικής του κέρδους και του κεφαλαίου, όπως η ενεργειακή 
πολιτική και καταστροφή του φυσικού πλούτου. Μαζί µε 
πολιτικούς χώρους και σωµατεία καλούν και διάφορες κι-
νήσεις πολιτών για το ‘µπλοκ ενέργειας’.

 Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι εργαζόµενοι έχουν πρό-
σφατη την ήττα του ασφαλιστικού. Και η ήττα αυτή δεν έχει 
µόνο το άµεσο και απτό αποτέλεσµα του να ψηφιστεί αυτό 
το αντιλαϊκό νοµοσχέδιο, αλλά γεννάει και απογοήτευση 
και απαξίωση σε κάθε συλλογική διεκδίκηση. Είναι επιτα-
κτικό όσο ποτέ άλλοτε να δηµιουργηθεί ένα πραγµατι-
κό µέτωπο αντίστασης. Η πορεία της ΔΕΘ δίνει µία ακό-
µα ευκαιρία για συµπόρευση και ζύµωση αγωνιστικών 
πολιτικών χώρων, σωµατείων και εργαζοµένων, αλλά 
και ανάδειξη επιπλέον ζητηµάτων, όπως το ζήτηµα της 
ενέργειας και της καταστροφής του φυσικού πλούτου. 

Βασίλης Μπέλλος

Τροπολογία 

ΔΕΚΟ: Πρόβα 

τζενεράλε για το 

νέο εργασιακό 

τοπίο
Η στατιστική υπηρεσία θα πρέπει να συ-
µπεριλάβει στο ποσοστό των µη προνοµι-
ούχων Αθηναίων, που δεν πήγαν διακοπές,  
τον Αλογοσκούφη µε το επιτελείο του κα-
θώς και µια σειρά στρατευµένων δηµοσι-
ογράφων, οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά 
όλη τη θερινή περίοδο για να παρουσιά-
σουν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο επίθεσης 
στα εργασιακά δικαιώµατα, µέσω της νέας 
τροπολογίας για τις ΔΕΚΟ. 

Η νέα ρύθµιση  ουσιαστικά  καταργεί 
στην πράξη τις συλλογικές συµβάσεις. 
Θέτει όριο στις διαπραγµατεύσεις για 
το µισθολόγιο, δίνοντας ρόλο ρυθµιστή 
στην κυβέρνηση (διυπουργική επιτροπή 
ΔΕΚΟ). Απαγορεύει ακόµη και  την προ-
σφυγή των εργαζοµένων στη διαιτησία, 
κάτι που αποτελούσε τα τελευταία χρόνια 
την έσχατη γραµµή άµυνας του εργατικού 
κινήµατος και µόνιµη µορφή «πάλης» της 
εκφυλισµένης ηγεσίας του.    

Ο Αλογοσκούφης παρουσιάζει ως υπεύθυ-
νους για την οικονοµική κατάσταση των 
ΔΕΚΟ, τους εργαζόµενους και τις ... «υψη-
λές» αποδοχές τους, θέλοντας σαφώς να 
χαϊδέψει τα αυτιά των µισθωτών των 700 
ευρώ, να στοχοποιήσει τις οικονοµικές κα-
τακτήσεις του κινήµατος και να ανοίξει το 
δρόµο για την πλήρη ιδιωτικοποίησή τους. 
Από µόνα τους, όµως, τα επιχειρήµατα πέ-
φτουν στο κενό. Υπάρχουν οι µίζες και οι 
συµφωνίες µε τη Ζίµενς, την ΙΤΤ στον ΟΤΕ, 
τους µάνατζερ από το Λονδίνο στην περί-
πτωση της Ολυµπιακής, την «ΠΕΣΙΝΕ» στη 
ΔΕΗ, που φανερώνουν ποιός έκανε ελλει-
µατικές τις επιχειρήσεις. 

  Και στο κάτω κάτω, από πού προκύπτει 
πως µια ΔΕΚΟ πρέπει να είναι κερδοφόρα, 
αν όχι από  τη λογική του κέρδους-αντα-
γωνισµού-ζηµιάς, που επιβάλει το ίδιο το 
κεφάλαιο; Ποιός άλλος µπορεί να εγγυ-
ηθεί τον κοινωνικό χαρακτήρα των επι-
χειρήσεων, αν όχι οι εργαζόµενοι στους 
συγκεκριµένους τοµείς µε τον ουσιαστι-
κό και διαχειριστικού χαρακτήρα έλεγχό 
τους; 

Τάσος Χριστόπουλος

Η ΔΕΘ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ



4 Ó Å Ð Ô Å Ì Â Ñ É Ï Ó   2 0 0 8
|  Ð Ï Ë É Ô É Ê Ç  |

Στο κλασικό γουέστερν «Ο καλός, ο κακός και ο άσχηµος» του 

Σ. Λεόνε οι ήρωες κυνηγούν πάση θυσία µία χούφτα δολάρια. 

Στην ελληνική πολιτική σκηνή τα δολάρια ενίοτε αλλάζουν χέ-

ρια ή µετατρέπονται σε άλλο νόµισµα αλλά παραµένουν πά-

ντοτε χρήµατα και µεταφράζονται σε κέρδος και εξουσία για 

τους ήρωες µας: «Το καλό, λαϊκό ΠΑΣΟΚ, η κακή, παλαιόθεν 

τρισκατάρατη, ΝΔ και η άσχηµη, πλην πονεµένη, Αριστερά». 

Αόρατος σκηνοθέτης του έργου ένα πολιτικό-κοινωνικό σύ-

στηµα που ονοµάζεται καπιταλισµός µε κυρίαρχο στην Ελ-

λάδα τον παρασιτικό-πελατειακό του χαρακτήρα και µότο το  

«πάτα επί πτωµάτων». 

Συνεπώς, η πληµµυρίδα σκανδάλων που µας κατακλύζει τον τε-

λευταίο καιρό, περισσότερο σαν τηλεοπτικό γεγονός στο πλαίσιο 

και ενός ενδοεπιχειρηµατικού ξεκαθαρίσµατος λογαριασµών και 

λιγότερο σαν αποτέλεσµα κοινωνικής δράσης, είναι και λογική 

και εξηγήσιµη. Το λάδωµα είναι, λοιπόν, κάτι σαν την ντόπα στους 

ολυµπιακούς. Απαραίτητο για να δουλέψει η µηχανή που παράγει 

κέρδος και εξουσία για τη συµπαγή µαφία κράτους-αφεντικών και 

φτώχεια και εξαθλίωση για την κοινωνική πλειοψηφία. Στο πλαίσιο 

αυτό όπου η διαφθορά είναι εγγενές φαινόµενο µε σαφή θεσµικά 

και πολιτικά χαρακτηριστικά οι αναφορές στην ηθική εκ µέρους 

των θλιβερών στυλοβατών του συστήµατος, είναι έντεχνες προ-

σπάθειες να πεταχτεί η µπάλα έξω από το τερραίν, για να υποβιβά-

σουν ένα αµιγώς πολιτικό ζήτηµα (µε την έννοια του ποιος αποφα-

σίζει) σε ηθικό. 

Κάποιοι εξάλλου, µε αφορµή το ξεπούληµα του κερδοφόρου 

ΟΤΕ στη γερµανική Deutche Telecom έσπευσαν να µας (πα-

ρα)πληροφορήσουν ότι «οι Γερµανοί ξανάρχονται» όταν ήταν 

ήδη εδώ. Όχι, ως Γερµανοί, αλλά ως πολυεθνικές εταιρείες. Στον 

σηµερινό εταιρικό καπιταλισµό δεν έχει σηµασία η εθνική προέ-

λευση της εταιρείας αλλά η ικανότητα της να πουλάει πρώτα από 

όλα την εικόνα της (επωνυµία) και ύστερα το προϊόν. Φανταστείτε 

τώρα πόσο εδραιωµένη ως όνοµα είναι στην Ελλάδα η Siemens 

που δραστηριοποιείται πάνω από ένα αιώνα εδώ, έχοντας βεβαίως 

παρελθόν στις µίζες: το 1926 επί δικτατορίας Παγκάλου υπεγράφη 

µία σκανδαλώδης σύµβαση για το τηλεφωνικό δίκτυο. Το τι χρώµα 

(γαλάζιο ή πράσινο) παίρνουν αυτά τα σκάνδαλα δεν έχει βεβαίως 

καµία σηµασία...

Η πληµµυρίδα τούτη τη φορά έφτασε ως τα «αµόλυντα» νερά του 

Περισσού µε αφορµή την προ διετίας εξωφρενική εξαγορά της 

"Γερµανός" (ιδιοκτησίας ενός παλιού µέλους του Kόµµατος) από 

την κρατική Cosmote έναντι τιµήµατος 1,4 εκ. ευρώ: οχυρωµένο 

πίσω από τους «αγώνες και τις θυσίες του για το λαό» το ΚΚΕ µίλησε 

για προβοκάτορες, δηλώσεις µετανοίας και άλλα τέτοια παλαιολι-

θικά. Αλλά, µιλάνε στο σπίτι του κρεµασµένου από τον κοινοβου-

λευτισµό για σκοινί όταν µάλιστα το άρθρο 45 του καταστατικού 

του κόµµατος προβλέπεται η ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστη-

ριότητας;

Η δήλωση στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΚΚΕ δεν ήταν απλώς µία 

ακόµη κίνηση αβροφροσύνης στο µεταξύ τους «φλερτ»-εµπεριέχει 

µία υπενθύµιση για κάτι παλιούς ανεξόφλητους λογαριασµούς µε 

το καθεστώς. Αναφερόµαστε φυσικά στην εποχή του ενιαίου Συ-

νασπισµού όταν το 1989 επί οικουµενικής δόθηκαν οι προµήθειες 

για τα ψηφιακά στον Κόκκαλη και τη Siemens. Οπότε, από τώρα 

αλληλεγγύη γιατί ποτέ δεν ξέρεις...

Στο µεταξύ, ενισχύονται τα σενάρια για µία α λα Μπερλουσκόνι 

Στις αρχές της περιόδου που καταχρηστικά ονοµάστηκε 
‘νεωτερικότητα’, ο Γερµανός φιλόσοφος Ι. Καντ προσπάθησε 
να θεµελιώσει την ύπαρξη του Θεού στην έννοια- ιδέα της 
δικαιοσύνης. Αποδεικνύοντας την ανεπάρκεια κάθε µεταφυ-
σικής απόδειξης περί ύπαρξης του Θεού, έθεσε το επιχείρηµά 
του περίπου ως εξής: ‘Αν δεν υπάρχει Θεός, τότε δεν υπάρχει 
δικαιοσύνη’. Η µεγαλοφυία του Καντ κατάφερε µ’ αυτό το επι-
χείρηµα να αποδείξει όχι ότι υπάρχει Θεός, αλλά ουσιαστικά 
ότι δεν υφίσταται η Δικαιοσύνη. Η κοινωνική κατάσταση 
της εποχής του, όπως και της δικής µας, η εκµετάλλευση, η 
προκλητική ασυλία του πλούτου, η αυθαιρεσία του κράτους, 
έδειχναν πως η κυρία µε το ζύγι ελάχιστη σχέση έχει µε τις 
ανθρώπινες υποθέσεις, άρα µόνο µία υπερβατική οντότητα 
θα µπορούσε να την εγγυηθεί.

Σήµερα, ενώ έχει πλέον επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Θεού, 
οι φανφάρες περί ‘ανεξάρτητης’ δικαιοσύνης έρχονται να 
καλύψουν το κενό δικαίωσης της καθεστωτικής διαφθοράς. 

Το ερώτηµα είναι: Ανεξάρτητη από ποιον; Από την νοµοθετική 
εξουσία που θέτει τους νόµους; Από την εκτελεστική, που τους 
εκτελεί; Και πόσο διαχωρισµένες είναι εν τέλει οι εξουσίες τη 
στιγµή που η ίδια άρχουσα ελίτ καταλαµβάνει βουλευτικές, 
κυβερνητικές και δικαστικές θέσεις;

Μάλλον ανεξάρτητη από την κοινωνία είναι η δικαιοσύνη, 
όπως και ο κρατικός µηχανισµός που υπηρετεί. Όπως ήταν 
πάντα, εκτός από όταν όλη η κοινωνία συµµετείχε ενεργά 
στην πολιτική, καθιστώντας ανούσιους τους διαχωρισµούς 
σε εξουσίες, καταργώντας τον βασικό διαχωρισµό ανάµεσα 
σε εξουσιαστές και εξουσιαζόµενους.

Αν για τον Καντ χρειαζόταν ο Θεός για να προστατέψει τους 
αδυνάτους από την ασυδοσία των ισχυρών, για µας αρκεί 
η κοινωνία, η µόνη αρµόδια να θανατώνει θεούς και να 
θεσµίζει δίκαιο.  

Αλέξανδρος Σχισµένος

 Όπως πάντα, συγκάλυψη

λύση. Έχουν ανάγκη όµως οι επιχειρηµατίες από ένα δικό 

τους κόµµα όταν ανά πάση στιγµή βρίσκουν συµµάχους στο 

κοινοβούλιο; Χρειάζεται όµως κάτι τέτοιο π.χ. στο Βγενόπου-

λο όταν τον έχει ήδη εξυπηρετήσει στην υπόθεση του νέου 

γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Ελαιώνα ο δήµαρχος Ν. Κα-

κλαµάνης; 

Και η Δικαιοσύνη; 

Αγνοείται. Βρίσκεται σαφέστατα στο πλευρό της εξουσίας του 

κράτους και των πολυεθνικών. Και παρόλα τα ίχνη δηµοκρα-

τικότητας που βρίσκουµε σε ορισµένους δικαστές η εξάρτη-

ση της από την πολιτική-οικονοµική εξουσία είναι καθολική. 

Θεωρητικά, βέβαια απόλυτη δικαιοσύνη θα αποδώσει ο λαός 

«τιµωρώντας» τους ενόχους µε την ψήφο του στις επόµενες 

εκλογές όπως ονειρεύονται στην πονεµένη αριστερά. Μόνο 

που αυτή τη φορά δεν θα πάρουµε. Προτιµάµε Μεσοχώρα, 

κινήσεις για την ενέργεια και το περιβάλλον. Γιατί, δεν υπάρ-

χει δικαιοσύνη χωρίς άµεση πολιτική απόφαση...

 Γιώργος Παπαχριστοδούλου

Η ΠΛΗΜΜΥΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΚΑΝ∆ΑΛΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

ΠΟΙΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΗ ΖΥΓΑΡΙΑ;
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Ακρίβεια: 
το τέλος της 
αυταπάτης 
Ένας συνταξιούχος φορολογείται ανά πακέτο 

τσιγάρα όσο και ο Βαρδινογιάννης. Τα 

προϊόντα του super market αυξάνονται κατά 

40 και 50 %, ενώ αυτοκίνητα, αεροπλάνα 

και κότερα παραµένουν σταθερά. Οι µισθοί 

κινούνται στα όρια ενός µέσου πληθωρισµού 

που ως αριθµός αποκρύπτει το έγκληµα κατά 

των φτωχών. Τα εισοδήµατα των ασθενών 

κοινωνικών τάξεων «µεγεθύνονται» κατά 

3 %, ενώ τα προϊόντα που αγοράζουν 

διπλασιάζονται.   

Σ υ µ π τ ώ µ α τ α  κ ρ ί σ η ς  ή  δ ο µ ι κ ά 

χαρακτηριστικά του συστήµατος; 

Η ακρίβεια δεν είναι τίποτε άλλο από το λογικό 

κοινωνικό επακόλουθο των σύγχρονων 

καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων. Η 

θεαµατική απόδοση του φαινοµένου 

σ τα δελτία των 8 δεν αποτελεί  την 

υπερµεγέθυνση κάποιων µεµονωµένων 

περιστατικών, αλλά µια συντεταγµένη 

προσπάθεια της κυρίαρχης πολιτικής για 

των αποπροσανατολισµό της κοινής γνώµης 

από τα πραγµατικά αίτια.   

Οι κοινωνικές συνθήκες της συνεχούς 

αυξανόµενης φτώχειας, της κοινωνικής 

επισφάλειας, η κρίση των δανείων και η 

κονιορτοποίηση της «µεσαίας» τάξης θα 

είχαν σαν αποτέλεσµα, σύµφωνα µε των 

κλασικό Μαρξισµό, κοινωνική έκρηξη. 

Όµως η κοινωνία δείχνει να έχει αποδεχθεί 

νωχελικά την οικονοµική της ερηµοποίηση. 

Και αυτό γιατί η κυριαρχία έχει επικρατήσει 

πολιτικά πλάθοντας τους σύγχρονους 

µύθους που συγκαλύπτουν τα εγκλήµατά 

της, ορίζοντας τις σηµασίες, ακόµα και τα 

όπλα των δήθεν πολέµιών της.

Να γιατί η αντίσταση στη σύγχρονη κυριαρχία 

πρέπει να αρχίσει από την καθηµερινότητα. 

Να γιατί πρέπει να ξεφύγουµε από το 

λαϊκισµό και τα δήθεν σχοινιά που µας 

πουλάει το σύστηµα για να το κρεµάσουµε. 

Να γιατί ο αγώνας µας πρέπει να είναι όχι 

απλά για την επανάκτηση του πλούτου που 

µας έκλεψαν, αλλά για την επανάκτηση 

της ζωής και της αξιοπρέπειας. Για την 

επανάκτηση της ίδιας µας της εξουσίας.      

Σωτήρης Λυκουργιώτης

ΔΕΘ: Πρόσκληση για κέρδη και εξουσία

 Με τη σήψη του καθεστώτος να διαιωνίζεται, κυρίως λόγω των σκανδάλων 
και της διαφθοράς και να επεκτείνεται από το πολιτικοοικονοµικό πεδίο 
στο κοινωνικό, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει κατά το επόµενο διάστηµα 
να απαλύνει τις εντυπώσεις που αυτά δηµιουργούν, αρχής γενοµένης από 
τη ΔΕΘ. Έχοντας δηµιουργήσει τετελεσµένα µε την αποποµπή Ζορµπά 
για να προφυλαχθεί από ανεπιθύµητες αποκαλύψεις που αφορούν τα 
σκάνδαλα των οµολόγων και της Siemens και αντιµετωπίζοντας αφ’ ψηλού 
τις αντιδράσεις για την εγκατάλειψη των πυρόπληκτων περιοχών, την 
ακρίβεια, την αύξηση της ανεργίας στο 14,3%, τις αυξήσεις των τιµών 
των καυσίµων και των τιµολογίων των ΔΕΚΟ και την περιβαλλοντική 
καταστροφή, θα  εντείνει την αντικοινωνική της πολιτική, ελλείψει ενός 
πραγµατικού αντιπάλου. 

Μπαράζ νέων αντικοινωνικών µέτρων και φόρων

Αφού εκµεταλλεύτηκε στο έπακρο την τακτική νίκη που σηµείωσε µε το 
ασφαλιστικό απέναντι στη ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και την αντιπολίτευση, περνώντας 
χωρίς κοινωνικούς κραδασµούς την κατάργηση των συλλογικών συµβά-
σεων στις ΔΕΚΟ,  θα επιχειρήσει να επιβάλλει από την επόµενη χρονιά τα 
νέα σκληρά µέτρα Αλογοσκούφη: αύξηση τελών κυκλοφορίας, αύξηση 
ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ποτά, τσιγάρα, αύξηση ειδικού φόρου 
στα καύσιµα, αύξηση του ειδικού τέλους στα κινητά. Χρησιµοποιώντας 
ως πρόσχηµα το κλείσιµο της «µαύρης τρύπας» του  προϋπολογισµού και 
παράλληλα κλείνοντας το µάτι στα αφεντικά - τα οποία  εξακολουθούν 
να φοροδιαφεύγουν και να φοροαπαλλάσσονται- για ένα νέο σαφάρι 
κερδοφορίας που θα προκύψει από τις ιδιωτικοποιήσεις νέας γενιάς 
(βλ ΟΣΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΗΛΠΑΠ), τις Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού 
Τοµέα, τις περικοπές των δαπανών σε νοσοκοµεία, ΑΕΙ-ΤΕΙ, ασφαλιστικά 
ταµεία και την περαιτέρω ανατροπή των εργασιακών δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων. 

Στο στόχαστρο οι εργαζόµενοι και οι τοπικές κοινωνίες

Στη βάση αυτή ο πρωθυπουργός, στην οµιλία του στη ΔΕΘ, θα ξανα-
συστήσει νέες θυσίες από τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους και, 
επικαλούµενος τη διεθνή συγκυρία και τις επιπτώσεις που αυτή έχει 
στην «εθνική οικονοµία», θα παρουσιάσει τις πενιχρές αυξήσεις που θα 
δοθούν σε ΕΚΑΣ,  συντάξεις  ΟΓΑ και τους δραστικούς περιορισµούς στη 
χορήγηση των επιδοµάτων θέρµανσης και φτώχειας σε λίγους ως δήθεν 

«φιλολαϊκά» µέτρα. Παράλληλα, θα προδιαγράψει σε γενικές γραµµές 
την περαιτέρω επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό 
τοµέα και την κατάργηση των πιο βασικών εργασιακών δικαιωµάτων 
των εργαζοµένων του δηµοσίου, όπως είναι η άρση της µονιµότητας 
στους νεοπροσληφθέντες στις ΔΕΚΟ. Μια εξέλιξη που ήδη σχεδιάζεται 
για τον ΟΣΕ, όπου η σταδιακή µείωση του µόνιµου προσωπικού µέσω 
της εξαναγκαστικής «εθελουσίας εξόδου» 3000 εργαζοµένων και 
αντικατάστασή τους µε εξειδικευµένο προσωπικό, µε συµβάσεις ορι-
σµένου χρόνου, θα αποτελέσει τον οδηγό για τη σταδιακή κατάργηση 
της µονιµότητας σε όλο το δηµόσιο τοµέα. Ωστόσο ο κύριος κορµός 
της οµιλίας του θα περιστραφεί γύρω από τον επανασχεδιασµό της 
κοινωνικοπολιτικής και οικονοµικής ζωής προς αποκλειστικό όφελος 
της πολιτικής εξουσίας και των αφεντικών. Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην  επανίδρυση του κράτους, µε αιχµή του δόρατος τον Καποδίστρια 2 
και τη στρατηγική αναδιάταξη της αστυνοµίας, για την πιστή εφαρµογή 
της εξουσιαστικής πολιτικής και των λεγόµενων µεταρρυθµίσεων σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 
Καµιά  θυσία για τα αφεντικά

Είναι φανερό ότι δύο εκ διαµέτρου αντίθετοι κόσµοι θα βρεθούν στη 
ΔΕΘ: Από τη µια µεριά  οι κυβερνώντες, τα κόµµατα, οι τραπεζίτες, οι 
κρατικοί αξιωµατούχοι και τα αφεντικά κι από την άλλη οι εργαζόµενοι 
της βάσης, οι χαµηλοσυνταξιούχοι, οι νεολαίοι και οι επιτροπές-κινήσεις-
πρωτοβουλίες κατοίκων, πόλεων και χωριών, που υπερασπίζονται τους 
δηµόσιους χώρους και αντιδρούν στην καταστροφή του περιβάλλοντος 
και στη ρυπογόνο ενέργεια. Ακριβώς γι΄ αυτό το λόγο τα ελεγχόµενα 
εθιµοτυπικά συλλαλητήρια και οι ακίνδυνες κινητοποιήσεις των ΓΣΕΕ-
ΑΔΕΔΥ και του ΠΑΜΕ στη ΔΕΘ όχι µόνο δεν µπορούν, αλλά και δε θέλουν 
να  εκφράσουν το µήνυµα ότι δεν πρέπει να γίνει καµιά θυσία για τα 
αφεντικά. Απεναντίας είναι ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε, να δώσει δυναµικά 
το παρόν η ζωντανή κινηµατική αντίσταση και δράση για το κοινωνικό, 
εργατικό και ενεργειακό ζήτηµα  που, όντας σε άµεσο συντονισµό µε τις 
πρωτοβουλίες τοπικών κοινωνιών και εργαζοµένων, µπορεί και πρέπει 
να αποτελέσει στην πράξη το ισχυρό βήµα για µια µάχιµη κοινωνική 
πολιτική και έναν πολύµορφο µαζικό αντικαθεστωτικό αγώνα που θα 

συγκρούεται µετωπικά µε την εξουσία και θα νικάει.                                                                        

Θοδωρής Θεοδωρόπουλος
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Πέραµα
· Άνεργοι το 25% των κατοίκων, στο 35% η 
ανεργία των νέων
· Ακόµη 8 εργάτες νεκρούς µετρά η εργα-
τούπολη

Άνθρωποι και σίδερα, λαµαρίνα και µόχθος. 
Στο Πέραµα η ζωή κυλάει αλλιώς, ίσως γιατί 
εκεί στα διαλείµµατα της βάρδιας, οι εργάτες 
κάνουν τσιγάρο µαζί µε το θάνατο που µπο-
ρεί να συναντήσουν από ώρα σε ώρα.

Εκεί η αξία της ανθρώπινης ζωής -που τόσο 
τάχα σέβονται τα αρπαχτικά της εξουσίας 
αν πρόκειται για οµοίους τους- µπαίνει στο 
χρηµατιστήριο του κέρδους των εφοπλι-
στών και της µικροµεσαίας απληστίας των 
εργολάβων. 

Ο χαµός των 8 εργατών στο καράβι «FRENSPI 
GAS» µε σηµαία Παναµά, ιδιοκτησίας  του 
εφοπλιστή Πετρίδη στα τέλη του Ιουλί-
ου, καταγράφεται σαν το πιο πολύνεκρο 
έγκληµα που συγκλόνισε την εργατούπολη, 
που για λίγο συγκέντρωσε το υποκριτικό 
ενδιαφέρον των κάθε λογής αρµοδίων και 
των µαρκουτσοφόρων.

Στη Ζώνη το µεροκάµατο στοιχίζει εδώ 
και χρόνια αίµα και ζωές, το ξέρουν όλοι, 
κοµµατάρχες, αφεντικά, παρατρεχάµενοι, 
καλοζωισµένοι κυβερνητικοί και βαποράκια 
της ενηµέρωσης.  Και σωπαίνουν όλοι, όπως 
άλλωστε επιτάσσει ο στόχος της «ενίσχυσης 
της κερδοφορίας και της οικονοµίας».

Οκτώ ζωές χαµένες (επτά εργάτες του συ-
νεργείου Σουρλή και ο υποπλοίαρχος από 
τις Φιλιππίνες) θυσιάστηκαν καταδικασµένοι 
σε θάνατο στο 3ο αµπάρι του πλοίου όπου 
δούλευαν χωρίς κανένα µέτρο προστασίας 
και µε ρυθµούς υπερεντατικούς, ενώ από 
τύχη γλύτωσαν άλλοι πενήντα εργάτες που 
την ίδια ώρα εκτελούσαν άλλες εργασίες 
στο ίδιο σκαρί.

Μεροκάµατο θανάτου

Η πιο συγκλονιστική εικόνα σ’ αυτή την  πόλη 

της σκουριάς και της περηφάνειας, είναι οι 
µαυροφορεµένες γυναίκες και τα παιδιά που 
κατεβαίνουν µε µάτια παγωµένα στη Ζώνη 
όποτε ακούγεται έκρηξη ή φαίνεται καπνός 
και αυτό συµβαίνει συχνά, αν και η καταγρα-
φή του κακού άρχισε µόλις το 1988.

· Τον Σεπτέµβρη εκείνης της χρονιάς, σε 
έκρηξη στο δεξαµενόπλοιο «Άνατζελ Γκρέιτ-
νες» του εφοπλιστή Αγγελικούση, χάθηκαν 4 
εργάτες και άλλοι δεκαοκτώ τραυµατίστηκαν 
σοβαρά.
· Τον Φεβρουάριο του 1990, δύο εργάτες 
σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυµατίσθηκαν 
στη φωτιά που ξέσπασε στο δεξαµενόπλοιο 
«Κriti sea».
·  Τον Μάιο του 1992, δύο καθαριστές σκο-
τώθηκαν από έκρηξη αερίων στα αµπάρια 
του δεξαµενόπλοιου «Κεµστάρ».
·  Τον Μάρτιο του 1997, από έκρηξη στα 
αµπάρια του υδροφόρου «Ευγενία» χάθηκε 
ένας εργάτης και τραυµατίσθηκαν άλλοι 
επτά.
·  Τον Δεκέµβριο του 1999, ένας εργάτης 
κάηκε ζωντανός σε πυρκαγιά στα αµπάρια 
δεξαµενόπλοιου.
·  Τον Οκτώβριο του 2001, πέντε εργάτες 
έχασαν τη ζωή τους ύστερα από έκρηξη 
στο δεξαµενόπλοιο «Sailor».
·  Τον Ιούλιο του 2007 δύο εργάτες σκοτώθη-
καν ύστερα από έκρηξη στο δεξαµενόπλοιο 
«Άλσα Γκρεγκ».

 Μάχη µε την εκµετάλλευση 

Από το 1963 στην περιοχή εξελίσσεται µια 
άγρια µάχη µε την καθηµερινότητα  και την 
ανάγκη. Τότε, εργάτες από όλη την Ελλάδα 
κατέβηκαν να δουλέψουν στη Ζώνη και 
έστησαν τις παράγκες τους στα Νεόχτιστα 
του Περάµατος όπου σήµερα κατοικούν 
περίπου 2.000 άνθρωποι. Για χρόνια πάλε-
ψαν µε τις µπουλντόζες από τη µια και τους 
εκµεταλλευτές τους από την άλλη. 

Από το 1992 η Ζώνη άρχισε να φθίνει, λιγό-
στεψαν οι δουλειές, µεγάλωσε η εκµετάλ-
λευση και φυσικά κανείς εφοπλιστής ή ερ-
γολάβος δε νοιάζεται για την προστασία των 

εργατών, που θεωρούνται αναλώσιµοι. 

Η ανεργία στο Πέραµα έχει φθάσει στο 
25% και στους νέους αγγίζει το 35%, ενώ 
το 22% των οικογενειών της περιοχής είναι 
πολύτεκνες, µε µέσο όρο πέντε παιδιά. Οι 
γονείς δεν έχουν µόνιµη εργασία, απασχο-
λούνται σε εποχικές δουλειές και για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα µένουν άνεργοι. Τα παιδιά 
ασφυκτιούν και βασανίζονται από αναπνευ-
στικά προβλήµατα εξαιτίας της αυξηµένης 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ δεν έχουν 
κάνει όλα τα εµβόλια.

Η εργοδοσία δολοφονεί

Ακούγονται χυδαία τα παραµύθια περί 
δηµοκρατίας και οικονοµίας της αγοράς 
στ’ αυτιά των ανθρώπων που µετράνε περί 
τους 40.000 νεκρούς εργάτες που χάθηκαν 
σε σκαλωσιές, αµπάρια και εργοστάσια από 
τη µεταπολίτευση µέχρι σήµερα. 

Μόνο το ΙΚΑ και η Επιθεώρηση Εργασίας 
(καλύπτουν το 42% των εργαζοµένων) κα-
ταγράφει κατά  µέσο όρο 16.000-17.000 
εργατικά εγκλήµατα το χρόνο, τα 120-190  
θανατηφόρα, ενώ διαπιστώνεται ότι τα εννιά 
στα δέκα οφείλονται στην έλλειψη µέτρων 
ασφαλείας. Στοιχεία που αµφισβητούνται 
από τους ίδιους τους καθεστωτικούς µη-
χανισµούς,  αφού από µετρήσεις της Ε.Ε. 
προκύπτει ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα 
σηµειώνονται 35.000 δυστυχήµατα σε ερ-
γασιακούς χώρους. Εξάλλου, είναι άγνωστος 
ο πραγµατικός αριθµός των τραυµατιών 
και νεκρών µεταναστών εργατών, καθώς 
οι περισσότεροι δουλεύουν ανασφάλιστοι, 
ενώ αγνοείται το µέγεθος του εγκλήµατος 
µε θύµατα εργάτες γης που επίσης «δεν 
υπάρχουν».

Η εργοδοσία µε τις ευλογίες του κράτους 
δολοφονεί ανενόχλητη, καθώς κανείς ποτέ 
δεν πλήρωσε γι’ αυτά τα εγκλήµατα και οι 
υποθέσεις αργά ή γρήγορα µπαίνουν στο 
αρχείο.

                           Μαρία Γερογιάννη

ΠΕΡΑΜΑ: Ζωές στο 
χρηματιστήριο του κέρδους

ΔΕΚΟ
Θερινή έφοδος 
κατά των δικαιωμάτων
Μέσα στο κατακαλόκαιρο µειώθηκαν οι µισθοί 
στις επιχορηγούµενες ΔΕΚΟ που θεωρούνται 
ζηµιογόνες

Τρία χρόνια µετά τη συµφωνία της ντροπής 
στον ΟΤΕ που κατάργησε τα δικαιώµατα των 
νεοπροσληφθέντων και εφαρµόστηκε µε τη 
συναίνεση των εργατοπατέρων στον Οργα-
νισµό, το ίδιο καθεστώς επεκτείνεται και στις 
υπόλοιπες ΔΕΚΟ που, κατά την κυβέρνηση, είναι 
µη κερδοφόρες.

Στο εξής, για τους εργαζόµενους σε επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας, όπως οι µεταφορές, καταρ-
γούνται οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις και 
οι αυξήσεις των αποδοχών τους καθορίζονται 
κάθε χρόνο από την διυπουργική επιτροπή για 
τις ΔΕΚΟ. Παράλληλα, αίρεται η µονιµότητα 
και απελευθερώνονται οι απολύσεις για τους 
νεοεισερχόµενους µε την καθιέρωση του διευ-
θυντικού δικαιώµατος, ενώ καταργείται και το 
δικαίωµά τους να προσφεύγουν  στη διαιτησία 
για εργασιακά και µισθολογικά ζητήµατα. 
Η τροπολογία που ψηφίστηκε άρον άρον από 
τα θερινά τµήµατα της Βουλής, αφορά όλες τις 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που εµφανίζουν 
ζηµίες, αλλά και εκείνες που επιχορηγούνται 
από τον προϋπολογισµό λόγω του κοινωνικού 
τους χαρακτήρα. 

Στο στόχαστρο µπαίνουν για παράδειγµα οι 
εργαζόµενοι στην  ΕΘΕΛ (πρώην ΕΑΣ), το προ-
σωπικό των ΗΛΠΑΠ (τρόλεϊ) και του ηλεκτρικού 
σιδηροδρόµου (ΗΣΑΠ). Πρόκειται για ΔΕΚΟ που 
εµφανίζουν ζηµίες και λαµβάνουν επιχορηγήσεις 
για να διατηρούν σε χαµηλό ύψος το κόστος 
του εισιτηρίου. 

Οι ανατροπές εναρµονίζονται µε το αίτηµα που 
επίµονα προβάλλει ο ΣΕΒ για καθορισµό των 
αυξήσεων βάσει των οικονοµικών δεδοµένων 
κάθε επιχείρησης, αφού η τροπολογία προβλέπει 
ότι οι αυξήσεις θα καθορίζονται ανάλογα µε 
την οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων, 
την δυνατότητα του προϋπολογισµού  και την 
εξέλιξη του πληθωρισµού.

Οι εργαζόµενοι µάλιστα, παύουν να έχουν το 
δικαίωµα µονοµερούς προσφυγής στον Οργα-
νισµό Μεσολάβησης και Διαιτησίας για θέµατα 
που έχουν σχέση µε τα εργασιακά δικαιώµατά 
τους ή το ύψος των αυξήσεων των αποδοχών 
τους. 

Οι εξελίξεις στο µέτωπο των εργασιακών δι-
καιωµάτων του προσωπικού των επιχειρήσεων 
κοινής ωφέλειας, αποτελούν προάγγελο ριζικών 
ανατροπών που σχεδιάζεται να δροµολογη-
θούν (επίσηµα, γιατί άτυπα ήδη ισχύουν) και 
στον ιδιωτικό τοµέα. Δυσµενείς παρεµβάσεις 
δροµολογούνται  και στο δηµόσιο όπου πολλές 
δραστηριότητες έχουν ιδιωτικοποιηθεί και µέσω 
STAGE και συµβάσεων απασχολούνται χιλιάδες 
εργαζόµενοι δικαιώµατα.

Η γελοιότητα του συστήµατος πάντως θριάµ-
βευσε για µια ακόµη φορά, καθώς µε την ίδια 
τροπολογία που µειώνει τους µισθούς στις ΔΕΚΟ, 
αυξάνονται θεαµατικά οι αποδοχές των δικαστών 
και κατ’ επέκταση και των βουλευτών!

                                               Μαρία Γερογιάννη



7Ó Å Ð Ô Å Ì Â Ñ É Ï Ó   2 0 0 8
|  Ê Ï Ó Ì Ï Ó  |

Ρωσία ή Γεωργία
Εισβολή Ρωσίας στη Γεωργία. Οι διε-
θνολόγοι των µικρών καναλιών πάλι 
στο προσκήνιο. Τα επιχειρήµατα πέ-
φτουν βροχή ξανά απο την αρχή. Αγω-

γοί αερίου, πετρέλαια, υπέδαφος, 
Άγγλοι, Γάλλοι, Αλβανοί.
Στη χώρα µας µε τα πολλά καφε-
νεία η διεθνολογία είναι κοινωνική 
σχέση. Αυτό που υπερτερεί εδώ 
είναι το δίκιο της Ρωσίας!!! και το 
άδικο της Αµερικής!!! το δίκιο της 
Σερβίας!!! και το άδικο της Τουρκί-
ας!!! Θα καταλάβεις πιο κάτω...
Δεν µπορεί να µείνει κανένας ανε-
πηρέαστος απο αυτή τη διεθνο-
λογική µάστιγα. Ούτε βεβαίως 
και εγώ. Σαν άνθρωπος του ποδο-
σφαίρου όµως συστηµατοποίη-
σα τα ζητήµατα που αφορούν το 
εθνικό µειονοτικό σε 3 – 3 – 3 – 1. 
Ρωσία – Αµερική – Τουρκία
Α’ Τριάδα: όσοι είναι υπέρ της Ρω-
σίας (Αµπχαζία, Οσετία) πρέπει να 
είναι και υπέρ της Αµερικής (Κόσο-
βο) και της Τουρκίας (Κύπρο). Είναι 
οι χώρες που εισβάλουν στρατιω-
τικά σε άλλα κράτη για να υπερα-
σπίσουν καταπιεσµένες µειονότη-
τες του εξωτερικού.

Γεωργία – Σερβία – Τουρκία
Β’ Τριάδα: όσοι είναι υπέρ της Γεωργίας 
θα πρέπει να είναι υπέρ της Σερβίας και 
Τουρκίας. Είναι οι χώρες που θεωρούν 
ότι είναι καθαρά έθνη και δεν ανα-
γνωρίζουν µειονότητες. Όταν βρουν 
ευκαιρία προβαίνουν και σε καµία γε-
νοκτονία: Γεωργία προς Αµπχάζιους, 
Τουρκία προς Κούρδους, Σερβία προς 
Αλβανούς.
Γ’ Τριάδα: Οσετία, Κόσοβο, Τ.Κ.Β.Κ. 
(Τουρκοκυπριακό κράτος βόρειας Κύ-
πρου). 
Όσοι είναι υπέρ της απόσχισης της 
Οσετίας και συγκρότησης ανεξάρτη-
του κράτους πρέπει να είναι και υπέρ 
του Κοσόβου και της Τ.Κ.Β.Κ. Είναι µει-
ονότητες που δεν αντέχουν και θέλουν 
συγκρότηση κράτους για να κατα-
σκευάσουν στρατό, αστυνοµία, ΝΑΤΟ, 
Ρωσία, Τουρκία κ.λπ., δηλαδή ένα και-
νούργιο εθνοκράτος.
Δ’ Μονάδα: Υπάρχει ένας παίχτης που 
παίζει σε όλες τις θέσεις και προτείνει 
στους άλλους για την αποτελεσµατικό-
τητα της οµάδας: 
Υπάρχουν µειονότητες, πλειονότητες, 
άτοµα, πολίτες που έχουν δικαιώµατα 
στη γλώσσα, στο πολιτισµό, στις ιδιαι-
τερότητες. Όµως τουλάχιστον να συµ-
φωνήσουµε ότι ο καθένας, όπου και αν 
βρίσκεται, να είναι πολίτης κατοχυρω-
µένος µε τα κοινωνικά και πολιτικά δι-
καιώµατα. Γυρνάµε χρόνια πίσω. Ποιος 
είναι υπέρ της εξελικτικής θεωρίας 
πλέον(Μαρξ, Δαρβίνος); 
Υπάρχει στη Δύση η αυτοαναίρεση 
προς το θετικό αλλά και προς το αρ-
νητικό. Και δικαιώµατα αλλά και Γκου-
αντανάµο. Ποιός θα εγγυηθεί τι; Και 
πώς; (Εκτός από το αιµοβόρο κτήνος 
του Εθνικισµού).

Με ποια ιδιότητα βρέθηκες στο Σοχούµι της Αµπχαζίας 
στα µέσα Αυγούστου;

Είµαι ρεπόρτερ διεθνών ειδήσεων, δουλεύω για ένα κρατικό 
κανάλι της Ουκρανίας. Όταν κλιµακώθηκε η ένταση µεταξύ 
της Ν. Οσετίας και της Γεωργίας, εγώ κι ένας εικονολήπτης 
αναλάβαµε αποστολή στην Αµπχαζία. Ένας από τους λόγους 
που δεν µπορούσαµε να προσεγγίσουµε την εµπόλεµη ζώνη 
ήταν το γεγονός ότι ήµαστε Ουκρανοί δηµοσιογράφοι κι 
αυτό επηρέασε σίγουρα τον τρόπο που µας αντιµετώπισαν 
τόσο οι αρχές όσο και ο τοπικός πληθυσµός. Η ουκρανική 
διπλωµατία πήρε αµέσως το µέρος της Γεωργίας και είναι 
γνωστές οι αγαστές σχέσεις Τυφλίδας και Κιέβου. Εποµένως 
µε το που µας έβλεπαν µας ταύτιζαν αµέσως µε τη γεωργι-
ανή πολιτική.

Ποια είναι αυτή η γεωργιανή πολιτική; Πώς εντάσσεται 
στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής;

Θα µιλήσω µε σχηµατικές γενικεύσεις: Η Ρωσία και οι 
ΗΠΑ τυπικά και επίσηµα αλληλοαποκαλούνται φίλοι. Στην 
πραγµατικότητα οι σχέσεις τους είναι όλο και πιο τεταµέ-
νες. Η Γεωργία είναι κρίσιµος σύµµαχος της Αµερικής στον 
Καύκασο. Οι ούτως ή άλλως στενοί δεσµοί της Γεωργίας µε 
την Ουκρανία ενισχύθηκαν σηµαντικά τα τελευταία τέσ-
σερα χρόνια. Οι σχέσεις µεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας είναι 
απροκάλυπτα εχθρικές. Η Αµπχαζία και η Ν. Οσετία έχουν 
αποσχιστεί από τη Γεωργία, κήρυξαν την (de facto και όχι 
ακόµη de jure) ανεξαρτησία τους από τη Γεωργία λίγο µετά 
την κήρυξη της ανεξαρτησίας της ίδιας της Γεωργίας (και 
κατάφεραν να τη διασφαλίσουν µε αιµατηρές συρράξεις 
µε τον γεωργιανό στρατό). Ανήµποροι να συνεχίσουν να 
υπερασπίζονται τα εδάφη τους, στράφηκαν στη Ρωσία για 
οικονοµική και στρατιωτική βοήθεια, η οποία σκαρφίστηκε 
την παροχή ρωσικής υπηκοότητας στους πολίτες των δύο 
περιοχών – µια πολύ έξυπνη κίνηση νοµιµοποίησης της Ρω-
σικής επέµβασης στην Αµπχαζία και τη Ν. Οσετία.  Σε αυτό 
το πλαίσιο η σύγκρουση αυτή παίρνει τη µορφή πολέµου 
µε µεσολαβητές... [proxy war], τη µορφή ενός νέου ψυχρού 

πολέµου µεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Και ο ρόλος της Ευρώπης σε αυτόν τον νέο πόλεµο;

Η Ευρώπη χειρίστηκε την υπόθεση µε µεγάλη υποκρισία, 
προσπαθώντας να λειτουργήσει ως ο βασικός διαµεσολα-
βητής µεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας. Όσο για την ευρωπαϊκή 
αριστερά, όσους υποστηρίζουν τη Ρωσία δεν µε ενδιαφέρει 
καν να τους σχολιάσω, ενώ από τους άλλους δεν έχουµε 
ακούσει τη γνώµη τους τελευταία... Με τίποτε δεν συντασ-
σόµαστε µε τη Γεωργία, απλά πρέπει να τονίσουµε ότι είναι 
πολύ εύκολο (για τους Ευρωπαίους αριστερούς) να είναι 
φιλορώσοι, φτάνει να µην γειτονεύουν µε τη Ρωσία.... Γιατί 
να πρέπει να διαλέξουµε ανάµεσα σε δύο εξουσιαστικά 
κράτη – κράτη µε φιλοδοξίες, να γίνουν υπερδύναµη στην 
περιοχή; Για την ΕΕ ήταν δύσκολο να υποστηρίξει ανοιχτά τη 
Γεωργία που φάνηκε να ξεκινά τον πόλεµο, δύσκολο όµως 
και να εναντιωθεί στη Ρωσία που είναι ο βασικός προµηθευ-
τής αερίου της Γερµανίας, της Γαλλίας και των νέων κρατών 
- µελών. Επιπλέον, προσπάθησαν να κρατήσουν και κάποιες 
αποστάσεις από τις αµερικανικές θέσεις – αφού  µπορούσαν 
να το κάνουν.  Η ΕΕ είχε σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία σε 
δύο περιστάσεις: πρώτον, µετά την κατάργηση στην πράξη 
της συµφωνίας των 6 σηµείων της Μόσχας, όταν ο ρωσικός 
στρατός παρέµεινε στο έδαφος της Γεωργίας µετά τη λήξη 
της προθεσµίας και δεύτερον µετά τη ρωσική αναγνώριση 
της Νότιας Οσετίας και της Αµπχαζίας. Όλ’ αυτά βέβαια µε 
την επίκληση του προηγουµένου του Κοσόβου, το οποίο 
ακόµη δεν έχει αναγνωριστεί... Και οι δύο πλευρές έχουν 
όπως πάντα δύο µέτρα και δύο σταθµά.

Και η σχέση των κοινωνιών µε τον πόλεµο;

Δύο είναι τα κυρίαρχα συναισθήµατα που ενεργοποιούνται 
από τα πάνω για να τροφοδοτήσουν την πολεµική ατµό-
σφαιρα στις κοινωνίες του Καυκάσου: στη Γεωργία, την 
Αµπχαζία, την Οσετία. Αφενός χρησιµοποιούνται ιδεολογικά 
οι φοβερές απώλειες που υπέστησαν όλες οι πλευρές στους 
προηγούµενους πολέµους (κυρίως µεταξύ τους), αφετέρου 
ο εθνικισµός στις διάφορες µορφές του. Τα ΜΜΕ  όχι µόνο 
ενισχύουν, αλλά και δηµιουργούν τέτοια συναισθήµατα µε 
την απροκάλυπτη προπαγάνδα τους υπέρ του πολέµου. Τα 
ρωσικά ΜΜΕ επίσης ενέργησαν προπαγανδιστικά ως προς 
τον πόλεµο. Ακολούθησαν, σε µικρότερο βαθµό όµως, τα γε-
ωργιανά ΜΜΕ. Ο τοπικός πληθυσµός τα δέχεται αναντίρρητα 
όλ’ αυτά. Γι’ αυτό και ήταν τόσο δύσκολο να τους εξηγήσω 
ότι Ουκρανός ρεπόρτερ δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη τσιράκι 
της γεωργιανής προπαγάνδας.  Παρόλ’ αυτά µπόρεσα να 
συνεννοηθώ µε πολλούς, γιατί  οι άνθρωποι στον Καύκασο 
ξέρουν πολύ καλά τι σηµαίνει πόλεµος. Ξέρουν τι σηµαίνει να 
σε χρησιµοποιούν σαν πιόνι στον πόλεµό τους µεγαλύτερες 
δυνάµεις. Σε κάθε τραπέζι, η πρώτη πρόποση ήταν «στην 
ειρήνη». Αυτό µας εντυπωσίασε πολύ. Γι αυτούς «ειρήνη» 
σηµαίνει «απουσία πολέµου». Είναι άραγε έτσι;

Λία Γιόκα

Συνέντευξη µε τον Μαξίµ Μπούτκεβιτς – No Border Project, Ουκρανία –
Πάτρα, 29 Αυγούστου 2008

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΟΣΕΤΙΑ
Στη δίνη του νέου ψυχρού πολέμου
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Πετρέλαιο και αίμα 
Με τις τιµές των καυσίµων να βρίσκονται στα ύψη σε όλο τον κόσµο, η 

Ελλάδα είναι στην 4η θέση στην Ε.Ε. µε ακριβότερη βενζίνη, στην 2η 
µε ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης µετά την Ολλανδία και παρουσιάζει µεγάλο 
κυκλοφοριακό πρόβληµα σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, µε το κέντρο της 
τελευταίας να είναι µονίµως κατειληµµένο από υπερπολυτελή υπουργικά αυ-
τοκίνητα και τζιπ. 
Ωστόσο, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναπτύσσονται εστίες αντίστασης και 
σαµποτάζ. Στη Γερµανία, που η τιµή της αµόλυβδης είναι πάνω από 1,5 ευρώ,  
η οργανωµένη κλοπή βενζίνης από τα πρατήρια που έχουν σύστηµα σελφ 
σέρβις πήρε µαζικές διαστάσεις, µε καταγεγραµµένα 3500 παρόµοια περιστα-
τικά. Παράλληλα, από τις αρχές του χρόνου έχουν καεί από αυτόνοµους οικο-
λόγους 750 τζιπ και αυτοκίνητα πολυτελείας που έχουν µεγάλη κατανάλωση 
καυσίµων και συνεπώς δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Μόνο στο Βερο-
λίνο, που δεν υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβληµα γιατί η πλειοψηφία των κα-
τοίκων µετακινείται µε ποδήλατα και µε µέσα µαζικής µεταφοράς, έχουν καεί 
160. Όµως, οι πιο δηµοφιλείς στόχοι σε πολλές χώρες είναι τα γραφεία των 
εταιρειών BP και SHELL, οι οποίες είναι υπεύθυνες, όχι µόνο για κερδοσκοπικά 
παιχνίδια, αλλά και για την περιβαλλοντική καταστροφή τεράστιων εκτάσεων 
στον Αµαζόνιο και στο Δέλτα του Νίγηρα και τον αιµατηρό ξεριζωµό πολλών 
αυτοχθόνων φυλών από τον τόπο τους. 

Τάκης Σκούρκος

Ψηφίστηκε από την αρµόδια επιτροπή της Βουλής το νοµοσχέδιο για τις 
ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας, το οποίο επιτρέπει στους «σεκιουριτάδες» 

να οπλοφορούν. Μεταξύ άλλων το νοµοσχέδιο προβλέπει εκπαίδευση των 
οπλοφόρων στις κρατικές σχολές της αστυνοµίας, άρση της απαγόρευσης 
ίδρυσης τέτοιων εταιρειών από συγγενείς αστυνοµικών αλλά και υποχρεωτική 
επαγγελµατική κατάρτιση των σεκιουριτάδων (?), η οποία αναµένεται να γιγα-
ντώσει τα επόµενα χρόνια τον ανύπαρκτο µέχρι τώρα κλάδο των ιδιωτικών 
ΙΕΚ “security”.

Εντύπωση προκάλεσαν οι τοποθετήσεις διάφορων φορέων. Ο αρµόδιος 
υπουργός δήλωσε ότι µε το νοµοσχέδιο ικανοποιούνται πάγιες κοινωνικές 
ανάγκες, υπονοώντας προφανώς την ενίσχυση της καταστολής αλλά και την 
άνθιση του κοινωνικά ιδιαιτέρως χρήσιµου κλάδου της ιδιωτικής εκπαίδευσης 
κουµπουροφόρων µπράβων. Η ΕΛ.ΑΣ. από την άλλη κατήγγειλε το νοµοσχέδιο 
µε αποστροφές που θύµιζαν αριστερό κόµµα όπως «(η) ενεστώσα κυβέρνηση 
φροντίζει επιµελώς να γιγαντωθούν εις βάρος της δηµόσιας αστυνοµικής αρ-
χής τα συµφέροντα των ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας, που λειτουργούν µε 
µόνο κριτήριο τους νόµους της αγοράς και το κέρδος: διαθέτεις χρήµατα, έχεις 
ασφάλεια». Το ΚΚΕ επίσης επιτέθηκε στην κυβέρνηση µε φράσεις όπως «(τι) θα 
συµβεί αν µια απεργία κριθεί παράνοµη και καταχρηστική από τα δικαστήρια; 
Τότε ….. οι ιδιώτες θα µπορούν να καταστέλλουν τους απεργούς. Συνεπώς, οι 
ιδιωτικές εταιρείες θα µπορούν να επέµβουν σε απεργίες όταν οι εργαζόµενοι 
κινητοποιούνται συλλογικά». Φράση ενδεικτική για τις λογικές ενός κόµµατος, 
που καταγγέλλει µεν τη µπατσοκρατία όταν αυτή εισχωρεί στους χώρους ερ-
γασίας αλλά δε µιλά πολύ γι’ αυτή, όταν πληµµυρίζει την κοινωνία, προκειµέ-
νου έτσι να χαϊδεύει χωρίς περικοπές τα µικροαστικά ώτα.

Οι δικές µας γραµµές σκέψης είναι σαφείς. Οι δυνάµεις καταστολής αποτε-
λούν τους στρατούς κατοχής των κοινωνιών, µε µοναδικό στόχο την επιβολή 
της «τάξης και ασφάλειας» του καπιταλισµού. Μέχρι πρότινος η κατασταλτι-
κή βία ήταν αυστηρά και µονοπωλιακά εκχωρηµένη από το κεφάλαιο στους 
κρατικούς µηχανισµούς. Ωστόσο, η καθιέρωση ιδιωτικών στρατών, φυλακών, 
αστυνοµίας δείχνει πως αυτό αλλάζει λόγω ανάγκης από τη µία γενίκευσης 
και από την άλλη «ευελιξίας» και επιχειρηµατικής εκµετάλλευσης της κατα-
στολής. Έτσι, ενώ στην Ιταλία ο παλαιοµοδίτης φασίστας Μπερλουσκόνι και η 
παρέα του βγάζουν το στρατό στους δρόµους των πόλεων, αντ’ αυτού τα εδώ 
πιο προωθηµένα αφεντικά προσθέτουν πλάι στην υδροκέφαλη ΕΛ.ΑΣ., τις 
δηµοτικές αστυνοµίες και τους «Ζορντανερί» του Στρατηγού Άνεµου ένα πιο 
«άνοµο» και ευέλικτο στρατό από 50.000 οπλοφόρους δολοφόνους – security 
(τόσοι ανέρχονται σήµερα), µε τον οποίο κερδίζουν και επιχειρηµατικά. Απέ-
ναντι στους µπατσοφορεµένους κόσµους που ονειρεύονται θα είµαστε πάντα 
ξένοι και εχθροί.

Αντώνης Μπρούµας 

Ένα σχολείο για τους πρόσφυγες
Στις αρχές του χρόνου το γνωστό θέµα των προσφύγων της Πάτρας είχε αρχίσει δειλά-δειλά να ξαναχτυπά 

την πόρτα της τοπικής επικαιρότητας. Εξαιτίας της αντιµεταναστευτικής πολιτικής που προσπαθούσε να 
ασκήσει ο Δήµος σε αγαστή συνεργασία µε το λιµενικό και την αστυνοµία, καθώς και την υποστήριξη ορισµένων 
«αγανακτισµένων πολιτών» τα πράγµατα για τους κολασµένους αδελφούς µας έδειχναν πολύ δύσκολα. 

Κάτι έπρεπε να γίνει. Οι σκέψεις που µας ταλάνιζαν ωρίµασαν και οι σκόρπιες δράσεις αλληλεγγύης και 
συµπαράστασης απόκτησαν µορφή και νόηµα. Η απόφαση ελήφθη. Ένα σχολείο για τους µετανάστες ήταν 
εφικτό. Με αυτό των τρόπο θα µπορούσαν να έλθουν ένα βήµα ποιο κοντά στην απρόσιτη ως τότε πατρινή 
κοινωνία, να κάνουν αιτήσεις ασύλου, να ενσωµατωθούν και φυσικά να χτισθεί µια ισχυρή σχέση εµπιστοσύνης 
ανάµεσά µας. 

Το εγχείρηµα φυσικά δεν ήταν τόσο εύκολο καθώς γνωρίζαµε τις αντικειµενικές δυσκολίες αλλά στην πολιτική 
τίποτα δεν γίνεται χωρίς ρίσκο. Και ευτυχώς η απόφασή µας δε µας πρόδωσε. Μέσα σε πολύ µικρό χρονικό 
διάστηµα και παρόλες τις Κασσάνδρες και τις αναίσχυντες προβοκάτσιες το σχολείο λειτούργησε σε πολύ 
ικανοποιητικό βαθµό και η συµµετοχή καθώς και η λαχτάρα των µαθητών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Δόθηκε η 
δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να ξεφεύγουν κάποιες ώρες από τα αδιέξοδα που του προξένησε ένας 
πόλεµος του ποτέ δε διάλεξαν.  

Εν κατακλείδι, το συµπέρασµα που αποκοµίσαµε είναι ότι η δύναµη της αλληλεγγύης και της ζωντανής θέλησης 
και πράξης µπορεί να ξεπεράσει τα επιµέρους προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν καθώς και τη συµπεριφορά 
ορισµένων που οι λέξεις ανθρωπιά και αδελφοσύνη δε χωρούν στο φτωχό λεξιλόγιό τους.

Δηµήτρης Κυριακόπουλος

Η ουσία……
Ο Ο.Σ.Ε. το 2011 θα παρουσιάζει έλλειµµα 13 δις €. Το 
µέλλον λοιπόν προδιαγράφεται «φουρτουνιασµένο». 
Υπάρχουν σενάρια ή για λουκέτο ή έπειτα από 3 χρόνια 
θα «βρέξει» πρόστιµα από την Ε.Ε. .

Η ειρωνεία……
Ο οργανισµός συνεχίζει να λειτουργεί µε «ενέσεις» δα-
νεισµού και εξαιτίας του ότι η Ε.Ε. δεν έχει ακόµη ασχο-
ληθεί µε το ζήτηµα. Οι «από πάνω» ψάχνουν γρήγορες 
«λύσεις», καθώς διάστηµα προσαρµογής στις προστα-
γές της «άµεµπτης» Ε.Ε. δε θα υπάρξει.

Άλλα στοιχεία……
Τα έσοδα του οργανισµού είναι πολύ χαµηλά, ενώ τα 
χρέη τεράστια. Επίσης η συνδιοίκηση (διοίκηση-κρα-
τικά ευνοούµενοι «συνδικαλιστές») έχει δηµιουργήσει 
ένα κοµµάτι εργαζοµένων που απολαµβάνει τεράστια 
οικονοµικά προνόµια σε σχέση µε τη µεγάλη µάζα των 
εργατών, οι οποίοι δεν ανήκουν στα εκτελεστικά τσι-
ράκια της εκάστοτε εξουσίας. Εποµένως το επιχείρηµα 
της κυβέρνησης, ότι τα χάλια στον Ο.Σ.Ε. οφείλονται σε 
µεγάλο βαθµό στις υψηλές αµοιβές της πλειοψηφίας 
των εργαζοµένων, πέφτει στο κενό. Οι αιτίες κακοδια-
χείρισης του οργανισµού για όποιον θέλει να βλέπει τα 
πράγµατα όπως έχουν, βαρύνει ξεκάθαρα την εκάστο-
τε πολιτική και οικονοµική εξουσία που «σακάτεψε» 
τον Ο.Σ.Ε. προς όφελος των λίγων και εκλεκτών (όπως 
και σε Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. κλπ) .

Το αποτέλεσµα……
Για να βγει λοιπόν ο Ο.Σ.Ε. από το αδιέξοδο που η εκά-
στοτε εξουσία δηµιούργησε, στέλνουν στα σπίτια τους 
χιλιάδες εργαζόµενους και σχεδιάζουν σίγουρα διάφο-
ρα άλλα εγκληµατικά µέτρα. Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει 
εισαγγελική έρευνα για τις εργασίες εκσυγχρονισµού 
των ελληνικών σιδηροδρόµων που υπεγράφησαν µε-
ταξύ SIEMENS-Ο.Σ.Ε. από το 1997 έως σήµερα.

Ασκώντας κριτική……
Σκάνδαλα δεν υπάρχουν στον καπιταλισµό (γι’ αυτό και 
τα εισαγωγικά στον τίτλο), διότι ο καπιταλισµός από τη 
γέννησή του εµπεριέχει τα στοιχεία που δηµιουργούν 
τέτοιες καταστάσεις. Εχθρεύεται την κοινωνία µε σκο-
πό τη διαιώνιση της ύπαρξής του. Τα σκάνδαλα χρησι-

µοποιούνται ως εργαλεία υπνωτισµού : Ωχ τι πάθαµε 
ξαφνικά;! Μην ανησυχείτε όµως, οι «άµεµπτοι» µηχα-
νισµοί (βλέπε δικαιοσύνη κλπ.) θα δώσουν τη λύση και 
πάµε παρακάτω. Στο ίδιο έργο θεατές. Αν θέλουµε λοι-
πόν να πάψουµε να είµαστε θεατές στο Γολγοθά που 
οι ίδιοι ανεβαίνουµε, οφείλουµε να σκεφτούµε και να 
πράξουµε κλείνοντας την πόρτα σε κάθε δεκανίκι του 
συστήµατος. Οφείλουµε να δράσουµε συλλογικά σε 
συνελεύσεις και σχηµατισµούς που θα χαρακτηρίζο-
νται από τη συµµετοχή του καθενός µας, ως ίσο προς 
ίσο, ώστε οι αποφάσεις και οι δράσεις µας να µη σκο-
ντάφτουν σε καµία καθοδήγηση, σε καµία εξουσία από 
τα πάνω (βλέπε κόµµατα κλπ.). Να αρχίσουµε να παίρ-
νουµε την εξουσία-διαχείριση των όποιων ζητηµάτων 
στα χέρια µας. Να πάψουµε να αφήνουµε την εξουσία 
στη µαφία κράτους-επιχειρήσεων.

Να τους χτυπήσουµε τώρα και από κάθε 
κατεύθυνση……
Ανάλογες κινήσεις πρέπει να προσπαθήσουµε να γί-
νουν και στην περίπτωση του Ο.Σ.Ε. Σηµαντικό βάρος 
των κινήσεων αυτών, βρίσκεται στα χέρια των εργα-
ζοµένων, αλλά και στα χέρια της υπόλοιπης κοινωνίας 
αφού το τρένο της κατάρρευσης-ιδιωτικοποίησης του 
Ο.Σ.Ε. θα περάσει από πάνω µας, όπως είναι αυτονό-
ητο.

STOP ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ - ΙΔΡΩΤΑ ΜΑΣ

Γιώργος Γκογκίδης

Ο.Σ.Ε. 
(Οργανισμός «Σκανδάλων» Ελλάδας)

"σεκιουριτάδες"
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Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΣ
Μη σας ξαφνιάζει ο τίτλος! Η απόφαση της Βαβυλωνίας να προσφέρει στο αναγνωστικό 
της κοινό οκτώ σελίδες µε κείµενα επιφανών, σύγχρονων διανοουµένων και δηµοσιογρά-
φων, µέσα από τη συνεργασία µε το Ζmagazine, αποτέλεσε πειρασµό για τις περισπούδα-
στες αριστερές εφηµερίδες του τόπου. Η Ελευθεροτυπία, απλώς, έκανε την αρχή δηµοσι-
εύοντας κείµενο του Χάουαρντ Ζιν από το Ζnet στο σαββατιάτικο φύλλο τής 26ης Ιουλίου. 
Το ίδιο που δηµοσίευσε και η Boston Globe (η κατεξοχήν εφηµερίδα των δηµοκρατικών) 
στις 17 Ιουλίου.

Πιθανότατα, όλα έγιναν στα κρυφά, αφού δεν προηγήθηκε συνεννόηση της ελληνικής 
εφηµερίδας για τα δικαιώµατα του κειµένου, και λογικό ήταν στη δηµοσίευση να µην ανα-
φέρεται ούτε καν το όνοµα του µεταφραστή και η πηγή του άρθρου. Κι όµως, παλιότερα, 
έλληνες συνεργάτες του Ζmagazine είχαν κάνει πρόταση συνεργασίας στην Ελευθεροτυ-
πία, η οποία και επέδειξε αδιαφορία, προφανώς λόγω δικής της µετριοπάθειας.
Τα συµπεράσµατα είναι δικά σας. Δεν µπορώ, όµως, ν’ αντισταθώ στον πειρασµό να κατα-
θέσω κι ένα δικό µου.

Όπου επιβάλλεται ο συµβατικός τρόπος οργάνωσης κερδοσκοπικής-ιεραρχικής φύσης, 
καλλιεργεί τη µετριοπάθεια, και το καινούργιο δεν ευδοκιµεί· η ανάπτυξη και προώθηση 
ριζοσπαστικών πολιτικών προτάσεων είναι αδιανόητη. Αντίθετα, αυτό επιτυγχάνεται εκεί 
όπου ανθεί η αµεσοδηµοκρατική οργάνωση, η αντιιεραρχική συµµετοχή και η αιχµηρή 
σκέψη διαφορετικών αλλά ισότιµων ανθρώπων (όπως στη Βαβυλωνία), που λειτουργούν 
αφιλοκερδώς µέσα από συνελεύσεις και φόρουµ, λογοµαχίες και οµοφωνίες, αδιέξοδα και 
λύσεις.

Πέραν αυτού, µε αφορµή το γεγονός καθαυτό, ευχόµαστε ολόψυχα οι αντιλήψεις µας, 
όπως αυτές εκφράζονται µέσα από τα γραπτά είτε του αναρχικού ιστορικού Χάουαρντ Ζιν 
είτε τόσων άλλων, να βρίσκουν χώρο και να διαδίδονται από τις «µεγάλες» εφηµερίδες του 
τόπου.

Δηµήτρης Κωνσταντίνου

ΓΣΕΕ και καταναλωτισμός 
Με αφορµή το µποϋκοτάζ στα γάλατα άνω του ενός ευρώ, που κήρυξαν τον Ιούνιο 
οι λεγόµενες «καταναλωτικές» οργανώσεις, η ΓΣΕΕ έσπευσε να αποδείξει την 
«αγωνιστικότητά» της για την αντιµετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδει-
ας, προτείνοντας στις εργατικές Οµοσπονδίες να δηµιουργήσουν καταναλωτικές 
οργανώσεις, ώστε να αναπτυχθεί η «καταναλωτική συνείδηση» των εργαζοµένων..! 
Πρόκειται για µια αντιδραστική αντίληψη που υποτιµά την ανάπτυξη εργατικών 
αγώνων και βλέπει τους εργαζόµενους από τη θέση των καταναλωτών και όχι από 
τη θέση που έχουν στην κοινωνική διαστρωµάτωση, που ως υποκείµενα µπορούν 
να αντιδρούν δυναµικά για την ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης. Ίσως 
γι΄ αυτό εγκωµιάστηκε τόσο ένθερµα αυτή η πρόταση της ΓΣΕΕ από το ΣΕΒ, ο 
οποίος εκτός από την εργασιακή και κοινωνική ειρήνη προσβλέπει και στον καλό 
καταναλωτή εργαζόµενο. 

Είναι γνωστό ότι χρόνια τώρα ο κοµµατικός συνδικαλισµός, προσδεδεµένος στο 
άρµα του κράτους, µηρυκάζει ασύστολα τα επιχειρήµατά του -όπως και το σύνολο 
της αριστεράς-ότι για την ακρίβεια, τις ανατιµήσεις και τη φτώχεια, ευθύνεται µόνο 
η παγκοσµιοποιηµένη αγορά, η Ε.Ε., ή οι  πολυεθνικές εταιρείας. Αυτή όµως η 
λογική αφήνει στο απυρόβλητο τον κεντρικό ρόλο του κράτους και των µικρών 
και µεγάλων αφεντικών-επιχειρηµατιών, αυξάνει την νοµιµόφρονα-υποτακτική 
στάση του απέναντι στην εξουσία, αποπροσανατολίζει και γι΄ αυτό αδυνατεί να 
συσπειρώσει και να κινητοποιήσει τους εργαζόµενους πάνω στα πραγµατικά τους 
προβλήµατα. Ή για το πούµε πιο καθαρά: Αν η ΓΣΕΕ δε βρισκόταν σε διατεταγµέ-
νη υπηρεσία ή έστω αν δεν ήταν συνένοχη µε την εξουσία θα αντιδρούσε άµεσα 
και καταλυτικά και θα απέτρεπε µε παρατεταµένη Γενική Απεργία και µε άµεσες 
συλλογικές δράσεις όχι µόνο τη συνεχιζόµενη ακρίβεια και λιτότητα, αλλά και το 
αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο της Πετραλιά, το ξεπούληµα του ΟΤΕ, τα σχέδια 
ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ µε την αναγκαστική «εθελούσια έξοδο» 3000 εργαζο-
µένων και την καταστρατήγηση των συλλογικών συµβάσεων. 

Θοδωρής Θεοδωρόπουλος

Τεκτόνων τεκταινόμενα
Από τις βίλες των οργίων
στους …καταυλισµούς.

Σύµφωνα µε την έγκριτη πανελλαδική εφη-
µερίδα Espresso ο καταυλισµός των Αφγανών 
προσφύγων της Πάτρας έχει µετατραπεί σε 
θέρετρο οργίων. Γυναίκες της υψηλής κοινωνίας 
των Πατρών επισκέπτονται κατά δεκάδες κάθε 
βράδυ ειδικά διαµορφωµένες παράγκες προς 
ικανοποίηση των ακόλαστών τους ορέξεων. 
Όπως επισηµαίνουν κάτοικοι της περιοχής, 
τους οποίους επικαλείται η εφηµερίδα, οι νέες 
δραστηριότητες των προσφύγων αποδεικνύ-
ονται από τις αλλαγές στην εξωτερική τους 
εµφάνιση. «Τον τελευταίο καιρό εµφανίζονται 
συνεχώς µε καινούργια ρούχα, προκλητικά κα-
θαροί ενώ αρκετοί αρχίζουν µυστηριωδώς  να 
µιλούν …Ελληνικά», φαίνεται να καταγγέλλει 
γνωστή κάτοικος της Ηρώων Πολυτεχνείου. 
Αυτό που βέβαια δεν αντιλήφθη η εφηµερίδα 
είναι ότι ο καταυλισµός δεν είναι τίποτε άλλο 
από ένα καµουφλαρισµένο στρατόπεδο εκπαί-
δευσης ανταρτών. Προλετάριων Μουτζαχεντίν 
του Σεξουαλικού Αντάρτικου των Πόλεων 
(ΣΑΠ). Τους ντύνουµε, τους µαθαίνουµε Ελ-
ληνικά, τους βάζουµε νερό για να είναι καθαροί 
και να σας πηδάνε τις γυναίκες. Μικροαστοί, 
στις τρύπες σας…       
∆ες:  http://espressonews.gr/default.asp?pid=
21&catID=1&artID=776381 

Οδηγίες προς ναυτιλλόµενους 
(και όχι µόνο)  

Τις προάλλες επισκέφτηκα για άλλη µια φορά 
την αγαπηµένη µου ψυχίατρο για να µου γράψει 
τα χάπια µου. Με υποδέχθηκε µε το µόνιµο 
παράπονο του γιατρού που ο ασθενής του 
δεν παίρνει ποτέ την αγωγή. Έχει καταλάβει 
εδώ και καιρό, η τύπισσα, ότι ο µόνος λόγος 
που τραβιέµαι µέχρι τα ληµέρια της είναι 
γιατί πλησιάζει ο καιρός που θα µε καλέσει 
η πατρίδα και χρειάζοµαι επιτακτικά αποδεί-
ξεις ότι είµαι …τρελός. Βέβαια, η τρέλα και η 
λογική είναι έννοιες σχετικές, όπως άλλωστε 
και ο χρόνος*. 
«Έλα µωρέ που δε θες να πας στρατό. Τι είναι 
ο στρατός; Μια πλάκα είναι. Να, ο αδελφός 
µου που παντρεύτηκε, πήγε µόνο τρεις µήνες. 
Τι είναι τρεις  µήνες;»
Και πάνω που πήγα να αντιδράσω και να την 
αρχίσω πάλι µε τις γνωστές µου αναρχοεξυπνά-
δες µου ήλθε η ιδέα: Θα παντρευτώ! Άλλωστε 
δεν κοστίζει τίποτα πια… Ένα τηλέφωνο σε 
κάποιο ρεµάλι και δύο εισιτήρια ale retour 
για Τήλο. 
Αναρχικός, ∆ηλωµένος Οµοφυλόφιλος και 
νοµίµως παντρεµένος. Σιγά µη µε κρατήσουν 
στο στρατό. Του πούστη…

Την πιάνω από το σβέρκο. Της δίνω ένα ρου-
φηχτό φιλί στο στόµα. Παίρνω το ύφος µε-
γάλης ντίβας και της λέω: «Φεύγω, πάω να 
βρω γαµπρό» Ε; Που πάς; µου λέει εκείνη 
αποσβολωµένη. «Στην Τήλο, αδελφή µου, 
στην Τήλο!!!!»    

*Αλµπέρ Αϊνστάιν: η γενική θεωρία της σχε-
τικότητας

αµανες

Φαίνεται λοιπόν ότι ο επίλογος για την υπόθεση 
του βιβλίου ιστορίας της ΣΤ’ Δηµοτικού έλαβε 
τέλος. Μετά την απόσυρση του βιβλίου της 
Ρεπούση, αποφασίστηκε από την κυβέρνηση η 
συγγραφή του από την οµάδα του Ι.Κολιόπουλου. 
Το ζήτηµα που προκύπτει είναι ότι αυτό έγινε 
όχι µε τη διαδικασία του διαγωνισµού, όπως 
προβλέπεται, αλλά µε αυτή της ανάθεσης. 

Όταν το βιβλίο της Ρεπούση είδε το φως της 
δηµοσιότητας οι αντιδράσεις υπήρξαν έντονες. Το 
χορό άνοιξε ο «πανταχού παρών» Χριστόδουλος, 
ενώ ακολούθησε ένας ολόκληρος συρφετός 
από συντηρητικά και «προοδευτικά» στοιχεία, 
από τους οπαδούς των Ελοχίµ, των Βριλλ και 
των θεωριών της Κούφιας Γης, έως και τους 
θιασώτες των ταγµάτων ασφαλείας. Πιασµένοι 
χέρι-χέρι µε αριστερούς «πατριώτες» κατήγγειλαν 
την «τροτσκιστική συµµορία» της Ρεπούση και 
άσκησαν κριτική, ότι το βιβλίο ήταν µακριά από τα 
πατροπαράδοτα ελληνοχριστιανικά δόγµατα, την 
εθνικά «καθαρή» ιστορία του ελληνικού «Γένους», 
υπονοµεύοντας έτσι την εθνική ταυτότητα και 
αυτογνωσία. 

Μετά την ανάληψη της συγγραφής από την 
οµάδα του Κολιόπουλου, πολλοί είναι σίγουροι 
ότι τα ελληνόπουλα θα «συνειδητοποιήσουν 
γιατί είναι Έλληνες». Ο Κολιόπουλος θεωρείται 
από πολλούς ως ιστορικός της Δεξιάς, αλλά 
και άνθρωπος µε ακραίες, συντηρητικές και 
αντιδραστικές θέσεις, γεγονός που αντανακλάται 
στο βιβλίο ιστορίας της Γ’ Λυκείου, του οποίου 
είναι συγγραφέας. Επιπλέον συνδέεται µαζί 
µε άλλα µέλη της συγγραφικής του οµάδας 
µε το Ινστιτούτο Δηµοκρατίας «Κωνσταντίνος 
Καραµανλής». 

Η τροπή του ζητήµατος της ανάθεσης και όχι 
του διαγωνισµού, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε 
πολλές αντιδράσεις. Πολλοί, µεταξύ άλλων και 
ιστορικοί, µίλησαν για την µεγαλύτερη κοµµατική 
παρέµβαση των µεταπολιτευτικών χρόνων στα 
σχολικά ιδρύµατα και για πισωγύρισµα σε εποχές 
όπου η πιστοποίηση των κοινωνικών φρονηµάτων 
βρισκόταν σε καθηµερινή διάταξη. 

Η εξέλιξη της υπόθεσης του βιβλίου ιστορίας 
της ΣΤ’ Δηµοτικού δείχνει την επικράτηση 
του νεορθόδοξου και του νεοσυντηρητικού, 
ενώ οι µάσκες έπεσαν µε την συστράτευση 
ακροδεξιάς και αριστεράς. Το βιβλίο της Ρεπούση 
αναµφισβήτητα δεν διεκδικεί παράσηµα 
«αντικειµενικότητας». Παρόλες τις φανφάρες 
ορισµένων, δεν αποδόµησε στην ουσία τίποτα, 
απλά µέσα από ένα µεταµοντέρνο πρίσµα 
προσπάθησε να κρατήσει ίσες αποστάσεις. Η 
ουσία όµως είναι ότι µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
σε ένα ελεγχόµενο εκπαιδευτικό σύστηµα, που 
αποτελεί δοµικό συστατικό ενός µηχανισµού 
επιβολής και κατασκευής συνείδησης, δεν χωρά το 
διαφορετικό. Κατά συνέπεια η χρήση της ιστορίας 
θα παραµένει ιδεολογική και κατευθυνόµενη. Εάν 
η εκπαιδευτική κοινότητα και όχι µόνο (µιας και το 
ζήτηµα της εκπαίδευσης είναι απόλυτα κοινωνικό) 
δεν έρθει σε ρήξη µε αναχρονιστικούς θεσµούς 
και δεν ορίσει η ίδια τη µέθοδο και το αντικείµενο 
της Ιστορίας, αυτή θα επαναλαµβάνεται ως 
φάρσα. Έως τότε οι νεοέλληνες θα συνεχίζουν 
να έλκουν την καταγωγή τους και την ιστορική 
«συνέχεια» τους από την αρχαιότητα. 

Νίκος Κατσιαούνης 

Κ Ο Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ 
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ 
Τ Ο  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Μ Α …
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Νέα χρονιά, νέα τάξη, νέα θέµατα για πανελλήνιες. Στην ουσία νέα 
χρονιά καταπίεσης, νέα χρονιά κατευθυνόµενης µόρφωσης, δηλα-
δή νέα χρονιά απαξίωσης ενός θεσµού που υποτίθεται ότι παίζει 
τον βασικότερο ρόλο µέσα σε µια κοινωνία.

Φέτος, όπως και πάντοτε µέχρι τώρα, γι’ άλλη µια χρονιά κάθε 
πρωί, θα χτυπάει το κουδούνι, και οι µαθητές σαν στρατιώτες πα-
ραταγµένοι θα είναι αναγκασµένοι να παραβρίσκονται στην προ-
σευχή και να αντικρίζουν ακόµη µια φορά την κρατική προπαγάν-
δα. Στη συνέχεια θα µπαίνουν στις τάξεις για να προσπαθήσουν να 
παρακολουθήσουν το µάθηµα έτσι άσχηµα όπως διδάσκεται από 
τους καθηγητές, οι οποίοι έχουν στο µυαλό τους να βγάλουν την 
ύλη σύµφωνα µε το πρόγραµµα και να βάλουν έναν αριθµό σε ένα 

χαρτί, δηµιουργώντας µόνο ανταγωνισµό ανάµεσα στα παιδιά. Τί-
ποτα λοιπόν δεν έχει αλλάξει και γι’ αυτή τη χρονιά. Πάλι φέτος τα 
παιδιά θα αντικρίζουν τον σαπισµένο και παλαιωµένο µηχανισµό 
του κρατικού ελληνικού σχολείου.

 Άλλη µια χρονιά εξόδων για τις οικογένειες, για µια παιδεία η οποία 
υποτίθεται ότι είναι δωρεάν και παρέχεται από τα δηµόσια σχο-
λεία. Αντ’ αυτού, παρέχεται από τα ιδιωτικά φροντιστήρια, κάτι το 
οποίο αποµακρύνει όλο και πιο πολύ τα παιδιά από τη µόρφωση, 
κάτι που βολεύει πάρα πολύ την εξουσία, που σκοπός της είναι να 
βγάζει αµόρφωτους, ηµιµαθείς, υπάκoυους, ήσυχους εργάτες....
Άλλη µια χρονιά της ίδιας σαπισµένης διαδικασίας...

Μαθητής από Αντιεξουσιαστική Κίνηση

ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΙΔΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ
 «ΚΙΝΗΜΑ» 
ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΕ…
 
Εν µέσω των προσπαθειών της κυβέρ-
νησης για την εφαρµογή του νόµου-
πλαίσιου και τις εξαγγελίες της περί ιδι-
ωτικών πανεπιστηµίων, σηµειώθηκε το 
εξής παράδοξο: Ενώ από τη µια τα κα-
νάλια και οι εφηµερίδες δηµιουργούσαν 
κλίµα για νέο «σκηνικό πολέµου» στα 
πανεπιστήµια, παραπληροφορώντας 
και δηµιουργώντας εντυπώσεις για νέο 
ξέσπασµα καταλήψεων και, παράλληλα, 
µεγάλο κοµµάτι της αριστεράς στα πα-
νεπιστήµια θεωρούσε εύκολο έναν νέο 
γύρο κινητοποιήσεων, η πλειοψηφία 
των φοιτητριών και των φοιτητών έδει-
χνε την πλήρη αδιαφορία της για την 
επικείµενη εφαρµογή του νόµου, προε-
τοιµαζόµενη σιγά-σιγά για την εξεταστι-
κή περίοδο του καλοκαιριού. Απότοκο 
λοιπόν αυτής της κατάστασης ήταν οι 
αντιδράσεις να µπορούν να χαρακτηρι-
στούν µόνο «χλιαρές» και οι κινητοποι-
ήσεις να παραµείνουν άµαζες στα χέρια 
οργανωµένων µειοψηφιών. 

Πιο συγκεκριµένα, σε σχολές όπου προ-
βλεπόταν η διεξαγωγή πρυτανικών και 
προεδρικών εκλογών συνέβησαν κα-
ταστάσεις κωµικοτραγικές, µε φοιτητές 
και φοιτήτριες να τραµπουκίζουν καθη-
γητές, καθηγητές να ξυλοκοπούν φοιτη-
τές και φοιτήτριες, κρυφτό και κυνηγητό 
µε τις κάλπες. Στο ΠΑ.ΠΕΙ, βέβαια, η ΔΑΠ 
επιστράτευσε και το παλιό καλό όπλο 
των µπράβων και των ακροδεξιών. Για 
να είµαστε ξεκάθαροι δεν καταδικάζου-
µε άκριτα τέτοιου είδους ακτιβισµούς, 
όπως η αρπαγή της κάλπης, αλλά είναι 
πεποίθησή µας ότι τέτοιου είδους κινή-
σεις µε άµαζο και αποσπασµατικό χαρα-
κτήρα δεν µπορούν να χαρακτηριστούν 
ως κινηµατικές. 

Πέραν αυτού, οι καταλήψεις αυτή τη 
φορά δεν ξεπέρασαν πανελλαδικά τις 
40, οι συνελεύσεις έβγαιναν µε το ζόρι 
και οι αποφάσεις για ολιγοήµερες κα-
ταλήψεις µε οριακές πλειοψηφίες. Οι 
πορείες κατέδειξαν την πραγµατική 
δυναµική των φετινών κινητοποιήσεων, 
αφού σε καµιά από τις αθηναϊκές πορεί-
ες η συµµετοχή δεν ξεπέρασε τα 2000 
άτοµα. Σηµαντική τροχοπέδη των κινη-
τοποιήσεων αποτέλεσε και η ΠΚΣ που 
σαµποτάρισε κάθε ευκαιρία να ενδια-
φερθεί ο κόσµος. Είναι ξεκάθαρο πως η 
αντίσταση στην εκπαιδευτική αναδιάρ-
θρωση είναι δυνατή µόνο σε βάση συ-
νολικά εναντίον του Νόµου και οργανω-
µένη µέσα στις γενικές συνελεύσεις των 
συλλόγων µε τη µαζική συµµετοχή των 
φοιτητριών και των φοιτητών.  

Ιάσων Καραχάλιος
µέλος της Ελευθεριακής 

Παρέµβασης Φιλοσοφικής  

Στις βασικές δοµές µιας κοινωνίας (εργασία, εκπαίδευση, πολιτισµός, 
διαχείριση περιβάλλοντος κτλ.) οι αποφάσεις λαµβάνονται από 
υπερεθνικούς φορείς όπως οι G8, ο Π.Ο.Ε. και η Ε.Ε. Τα κράτη πια 
απλώς υλοποιούν αποφάσεις. Η υποβολή υποµνήµατος για την 
τριτοβάθµια εκπαίδευση το 1991 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
Συµβούλιο Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε., η ίδρυση του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου (W.T.O.) και η σύναψη της Γενικής Συνθήκης 
Εµπορίου Υπηρεσιών (G.A.T.S.), η συµφωνία της Μπολώνια το 1999 και 
η διαδικασία που εγκαινίασε (Bologna Process), η ψήφιση των νόµων 
3374/2005 & 3549/2007, η προσπάθεια αναθεώρησης του άρθρου 
16 του Συντάγµατος, είναι µια σειρά γεγονότων από τη δεκαετία του 
1990 έως σήµερα που καθιστά σαφή τον προσανατολισµό που δίνει 
η εξουσία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση: µια παγκοσµιοποιηµένη, 
επιχειρηµατικοποιηµένη, εµπορευµατοποιηµένη, προσοδοφόρο 
παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

Η νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µέσω 
µιας σειράς νοµοθετηµάτων, εθνικών και υπερεθνικών, προωθείται σε όλες 
τις χώρες που συµµετέχουν στην διαδικασία (process) της Bologna, δηλαδή 
και σε χώρες του πρώην Ανατολικού Συνασπισµού. Οι πανοµοιότυπες 
νοµοθεσίες ψηφίζονται τις ίδιες χρονικές περιόδους, προκαλώντας 
αντιδράσεις στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, 
Γαλλία, Γερµανία κτλ.). Εγχώριες όµως ιδιαιτερότητες (όπως π.χ. το άρθρο 
16 του Συντάγµατος και το ακαδηµαϊκό άσυλο) εµποδίζουν την εφαρµογή 
της προωθούµενης νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης στην Ελλάδα. Γι’ 
αυτό και το Υπ.Ε.Π.Θ. κάνει ένα σωρό νοµικίστικους ελιγµούς: 

α. Αν και αναγνωρίζει ότι λόγω άρθρου 16 του Συντάγµατος τίθενται 
φραγµοί, ενισχύει θεσµικά τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, σαν να είναι 
το πανεπιστήµιο τεχνική σχολή υψηλού επιπέδου. 

β. Βοηθάει οικονοµικούς κολοσσούς (τράπεζες, κατασκευαστικές 
κ.τ.λ.) να καθοδηγούν τα µεταπτυχιακά προγράµµατα ελέγχοντας τη 
χρηµατοδότησή τους. Σκέτος κρατικοδίαιτος οικονοµικός εκβιασµός, 
τον οποίο ο υπουργός αποκάλεσε στις 3/8/2008 «ενδυνάµωση της 
εξωστρέφειας των ΑΕΙ»... 

γ. Εξαναγκάζει τα πανεπιστήµια να δεχθούν τον έλεγχο ισχυρών  
οικονοµικών κύκλων, υποχρεώνοντάς τα να συνεργαστούν µε «κοινωφελή» 
ιδρύµατα: το Μάρτιο του 2008 ο Υπ. Παιδείας Ευρ. Στυλιανίδης υπέγραψε 
Μνηµόνιο Συνεργασίας µε τα ιδρύµατα… Λαµπράκη, Νιάρχου, ΕτΕ, 
Μποδοσάκη, Ωνάση, Ευγενίδου, Κωστόπουλου, Λεβέντη, οι στόχοι των 
οποίων είναι προφανείς, ασχέτως τι ισχυρίζονται. 

δ. Μέσω του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε προδικαστικό ερώτηµα 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσπαθεί να ξεπεράσει το άρθρο 16, µε 
το επιχείρηµα ότι η ευρωπαϊκή νοµοθεσία είναι ανώτερη της εγχώριας, 
ώστε να ιδρυθούν ιδιωτικές πανεπιστηµιακές εταιρίες. Μετατόπιση 
δηλαδή ευθυνών.

ε. Νοµοθεσία πολλών ταχυτήτων για την αξιολόγηση. Η κατάσταση 
της ιδιωτικής εκπαίδευσης ήταν και παραµένει ξέφραγο αµπέλι. Ακόµα 
και να ήθελε (που δεν υπάρχει και λόγος να ήθελε) να ρυθµίσει την 
κατάσταση αξιοκρατικά, δεν µπορεί ο κάθε τετραετούς-και-ούτε υπηρεσίας 
υπουργίσκος να ελέγξει τον κλάδο παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, 
τα κέρδη του οποίου παγκοσµίως κατά την Merill Lynch είναι 2,2 τρις 
δολάρια. Τα δε πανεπιστήµια, µαστιζόµενα από τη διαπλοκή καθηγητικού 

κατεστηµένου – εταιριών – κοµµάτων, µε τον προϋπολογισµό να τους 
δίνει πραγµατικά ούτε καν 3%, επιδιώκεται να υποβαθµιστούν µέσω 
µιας αξιολόγησης ιδιωτικοοικονοµικών κριτηρίων, σαν να είναι το 
πανεπιστήµιο… προβληµατική επιχείρηση. 

Το Υπ.Ε.Π.Θ. προπαγανδίζει συστηµατικά ένα σωρό αυτοαναιρούµενες 
ανοησίες προκειµένου να επηρεάσει την κοινή γνώµη και να συγκαλύψει 
τα παραπάνω. Για παράδειγµα, διακηρύσσει ότι δεν θα µετατρέψει 
την παιδεία σε εµπόρευµα· ταυτόχρονα υλοποιεί αποφάσεις του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Επιπλέον, δίνει στα κολλέγια 
δυνατότητα κατάρτισης µε ξένα ιδρύµατα συµβάσεων δικαιόχρησης 
(franchising) – που, αποκλειστικά και διά νόµου, είναι εµπορική σύµβαση 
(!). Ο δήθεν δε πολυδιαφηµισµένος διάλογος από πλευράς υπουργείο 
γίνεται µε τους ιδιοκτήτες των κολλεγίων και των πρεσβειών των 
χωρών τους – η συζήτηση µε την υπόλοιπη πανεπιστηµιακή κοινότητα 
(φοιτητές, διδάσκοντες, υπαλληλικό προσωπικό των πανεπιστηµίων κτλ.) 
γίνονταν παραδοσιακά στο δρόµο.  Ακριβώς επειδή στα πλαίσια της 
παγκοσµιοποιηµένης πραγµατικότητας επί της ουσίας δεν λαµβάνονται 
πλέον εντός των υπουργείων αποφάσεις, όλοι οι επαγγελµατίες πολιτικοί 
δεν είναι παρά για επαγγελµατίες εµπορικού τύπου, που αναλαµβάνουν 
την προώθηση (promotion) και τη διαχείριση (management). Άρα, τα όσα 
λέει ο εκάστοτε υπουργός του Υπ.Ε.Π.Θ. έχουν τόση αξιοπιστία όσο µια 
τηλεοπτική διαφήµιση και δεν έχουν και ιδιαίτερη σηµασία τα πρόσωπα 
ή τα κόµµατα. Δεν έχει νόηµα να ασχολείται κανείς µε τον εκάστοτε Ευρ. 
Στυλιανίδη. Σε λίγο καιρό θα έχει ψιλοξεχαστεί, άλλωστε αν δεν ήταν 
οι κινητοποιήσεις – διότι αυτές είναι που θυµόµαστε – ποιος άραγε θα 
θυµόταν τον Γ. Αρσένη ή τον Π. Ευθυµίου; 

Το νικηφόρο και µεγαλειώδες φοιτητικό κίνηµα που αναπτύχθηκε τα 2 
τελευταία χρόνια δίδαξε πολλά και ας τα συγκρατήσουµε. 

1ον, ο κόσµος που συσπειρώνεται για ένα ζήτηµα ασχολείται µε αυτό 
και µόνο. Δεν εγκολπώνεται στις πολιτικές οργανώσεις, ούτε καν στις 
κοινωνικές πια, π.χ. σύλλογοι. 

2ον, όσο µικρότερος ο έλεγχος των καθεστωτικών δυνάµεων επί του 
κινήµατος, τόσο πιο απειλητικό είναι και φαίνεται. 

3ον, οι µαζικοί - αδιαµεσολάβητοι αγώνες µπορούν να προκαλέσουν παντού 
τριγµούς και να αποτρέψουν ακόµα και αναθεώρηση συνταγµατικών 
κανόνων. 

4ον, παρά τον ρεφορµιστικό – συντεχνιακό χαρακτήρα των αιτηµάτων, 
τη δεδοµένη στιγµή των κινητοποιήσεων επαναστατικό είναι οτιδήποτε 
διατηρεί νικηφόρο αγωνιστικό πνεύµα και εµποδίζει την διαµεσολάβηση 
και την παθητικότητα. Ειδικά σε επαρχιακές πόλεις, όποιος είναι εκτός 
κινητοποιήσεων είναι και γενικά πολιτικά εκτός, διότι δεν υπάρχουν 
και πολλές εστίες µαζικοποίησης αγώνων. Μετά είναι αναπόφευκτος ο 
ελιτισµός του χειρότερου είδους: χιλιάδες στον αγώνα και µια χούφτα άτοµα 
να απαξιεί, συµπορευόµενη µε το νεοφιλελευθερισµό (χαρακτηριστικό 
γνώρισµα του µεταµοντερνισµού).

Τεχνάσµατα και πολύπλοκες στρατηγικές για να αµβλύνει τις αντιδράσεις, 
η εξουσία έκανε και θα συνεχίσει να κάνει. Το ζήτηµα είναι εάν κινηθούν 
µε ανάλογη συνέπεια και όσοι θέλουν να αναδείξουν την όξυνση των 
αντιδράσεων. 

            Άγγελος Φελεσάκης

 Σταθερή πορεία: Bologna Process
Παγκοσµιοποιηµένης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εν Ελλάδι συνέχεια…
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Στις 08/08/2008 ξεκίνησαν στο Πε-

κίνο οι 29οι Ολυµπιακοί Αγώνες. 

Περίεργο ίσως φανεί στους περισ-

σότερους, καθώς ελάχιστες από τις προ-

ϋποθέσεις -ιστορικές αλλά και σύγχρο-

νες- τηρούνται. Η Κίνα είναι µια χώρα µε 

πληθυσµό 1.300.000.000 όπου το όριο της 

φτώχειας αγγίζει το 60%. Τα ανθρώπινα δι-

καιώµατα εντός και εκτός συνόρων κατα-

πατούνται. Ενώ συµµετέχει απροκάλυπτα 

στη µεγαλύτερη σύγχρονη γενοκτονία -

αγνοώντας πλήρως την Ολυµπιακή εκεχει-

ρία- εγκαθιστά ένα καθεστώς καταπίεσης 

και τρόµου στο Θιβέτ. Ο Ο.Η.Ε, φοβούµε-

νος το δικαίωµα αρνησικυρίας  της Κίνας, 

αρκείται σε ευγενικές προειδοποιήσεις.

    Αφήνοντας στην άκρη πολιτικές συµπά-
θειες και αντιπάθειες, όλοι συµφωνούν ότι 
δηµιουργός αυτής της κατάστασης είναι το 
Κοµµουνιστικό Κόµµα Κίνας. Το ΚΚΚ κυριαρ-
χεί στην ηπειρωτική Κίνα από το 1949, όταν 
και επικρατεί εναντίον του Kuomintang στον 
κινεζικό εµφύλιο. Σήµερα αριθµεί 73.360.000 
εγγεγραµµένα µέλη, δηλαδή το 5,5% του κι-
νεζικού πληθυσµού. Το ΚΚΚ ξεκίνησε ιδεολο-
γικά µε µαρξισµό-λενινισµό, συνέχισε µε τις 

«καινοτοµίες» του Μάο και κατέληξε στους  
παραλογισµούς των Deng Xiaoping και Jiang 
Zemin. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι απόψεις των 
δυο τελευταίων καµιά σχέση δεν έχουν µε αυ-
τές των πρώτων.

Σε αυτό τo ιστορικό πλαίσιο, επόµενο ήταν οι 
απόψεις του κοµµουνισµού να εκφυλιστούν. 
Πιο συγκεκριµένα, ο κοµµουνισµός ποτέ δεν 
είχε πατρίδα, σήµερα όµως στην κοµµουνιστι-
κή Κινά καλλιεργείται ο ακραίος εθνικισµός. 
Βασικό στοιχείο της κοµµουνιστικής ιδεο-
λογίας ήταν πάντοτε η ταξική ανάλυση και η 
αντίθεση στην προσωπική ιδιοκτησία, σήµε-
ρα όµως το ΚΚΚ προωθεί τον καπιταλισµό. 
Το αποτέλεσµα είναι η Κινά να γίνει η χώρα 
µε τη µεγαλύτερη κοινωνική πόλωση. Πολλά 
στελέχη του κόµµατος είναι πάµπλουτα, ενώ 
800.000.000 ζουν στα όρια της φτώχειας. Οι 
αρχές του χθες δεν έγιναν δυστυχώς οι πολι-
τικές του σήµερα και αναµένονται περισσότε-
ρες αλλαγές ...

Το ΚΚΚ από ιδρύσεως του υποσχέθηκε γη 
στους αγρότες, εργοστάσια στους εργάτες, 
ελευθέρια και δηµοκρατία στους διανοούµε-
νους και ειρήνη σε όλους. Όλες οι αξίες, δικαι-
οσύνη, αγνότητα, ειρήνη αξιολογούνται µε 

κριτήριο τις στοχεύσεις του κόµµατος. Το κόµ-
µα είναι πάνω από τον άνθρωπο, πάνω από τις 
σχέσεις. Ακόµα όµως και η ζωή αξιολογείται 
σε σχέση µε το κόµµα. Κατά την διάρκεια της 
««πολιτιστικής επανάστασης» υπήρχαν παιδιά 
που κατέδιδαν τους γονείς τους ως «αντιδρα-
στικούς» ή και για ελλιπή πίστη στο κόµµα. Η 
µια γενιά Κινέζων πέθανε εξαπατηµένη και η 
τωρινή γενιά συνεχίζει να εξαπατάται... Είναι 
χαρακτηριστικό ότι µετά το 1949 το κόµµα  
ξαναγράφει και την ιστορία της χώρας για 
ιστορικές περιόδους όπως ο πόλεµος της Κο-
ρέας ή ο Σινο-ιαπωνικός πόλεµος.

Βασισµένο στην πίστη των Κινέζων, και έχο-
ντας ήδη κατοχυρώσει την κυριαρχία του, το 
ΚΚΚ προχώρησε και σε “επαναστάσεις ύψι-
στης σηµασίας» και κόστους... «Επαναπροσδι-
ορισµός της γης» 10.000.000 νεκροί, µεγάλη 
σιτοδεία 30.000.000 νεκροί, «Πολιτιστική επα-
νάσταση» 40.000.000 νεκροί. Οι λεπτοµέρειες 
από καθεµία περίοδο είναι ακόµα πιο ανατρι-
χιαστικές. Κανιβαλισµοί παιδιών από τους γο-
νείς τους, βιασµοί, εξευτελισµοί, βασανισµοί, 
οµαδικές εκτελέσεις για παραδειγµατισµό και 
πάνω από όλα αυτά το ΚΚΚ να ευλογεί τους 
επαναστάτες και να αποδίδει τις ανθρώπινες 
απώλειες σε ξαφνικά ακραία καιρικά φαινόµε-

να και σε προβοκάτσια των αντιδραστικών...

Ακολουθώντας συνεχώς την ίδια πολιτική 
εξαπάτησης και κινδυνολογίας το ΚΚΚ απαγο-
ρεύει από το 1950 επίσηµα τις θρησκευτικές 
συναθροίσεις για να προωθήσει τον αθεϊσµό. 
Η µόνη νόµιµη και πατριωτική πίστη είναι ο 
κοµµουνισµός. Αναφορές της εποχής µιλάνε 
για εκτελέσεις 3.000.000 πιστών, κυρίως βου-
διστών. Αν ήσουν χριστιανός, το ΚΚΚ ήταν ο 
Θεός του χριστιανικού Θεού σου, αν ήσουν 
µουσουλµάνος, ήταν ο Αλλάχ του Αλλάχ σου, 
όταν πρόκειται για τον ζωντανό Βούδα στο 
θιβετιανό Βουδισµό... το ΚΚΚ παρεµβαίνει και 
διαλέγει αυτό ποιος θα είναι ο ζωντανός Βού-
δας.

Έτσι ακριβώς έγινε και στο Θιβέτ, ένα κράτος 
µε δικό του νόµισµα, σηµαία, θρησκεία και τη 
δυνατότητα να ελέγχει µόνο του τα ζητήµα-
τα του. Η Κίνα, θεωρώντας το Θιβέτ δικό της 
ζωτικό χώρο, εισέβαλε βιαία το 1949 και από 
τότε έχει επιβάλλει το δικό της καθεστώς τρό-
µου και καταπίεσης, κατάσταση που συνεχίζε-
ται µέχρι και σήµερα, αφήνοντας εκατοντάδες 
χιλιάδες θύµατα, φυλακισµένους και το µεγα-
λύτερο µέρος του πληθυσµού σε άθλιες συν-
θήκες διαβίωσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι 55% 

CCP:   
Αληθινά
Ψέματα
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των Θιβετιανών δεν έχουν πρόσβαση ούτε στα απαραίτητα και 
ότι τα συνηθέστερα αιτία θανάτου είναι πνευµονία, κακή δια-
τροφή και χολέρα. Σήµερα, 50 χρόνια µετά την σηµαντικότερη 
Θιβετιανή εξέγερση, το Πεκίνο προσπαθεί όσο ποτέ να αυξή-
σει τον έλεγχο της περιοχής, δηµιουργώντας σιδηροδροµική 
γραµµή που συνδέει την πρωτεύουσα του Θιβέτ, Λάσα, µε την 
υπόλοιπη Κίνα. Το σχέδιο είναι απλό, µε πρόφαση την εµπορική 
µετανάστευση γίνονται και συνεχείς στρατιωτικές αποστολές 
µε σκοπό να προστατευτούν οι Κινέζοι πολίτες. Αυτή η έντονη 
ανάγκη των Κινέζων για προστασία αιτιολογεί ( ;) 
προφανώς και την καταστροφή 6.000 µοναστη-
ριών και τον θάνατο 1.300.000 Θιβετιανών πολι-
τών.

Η πολιτική του ΚΚΚ δεν εξαντλείται εδώ, καθώς πε-
ριορίζει και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ελευθερία 
του τύπου, ελευθερία του λόγου, απαγόρευση συ-
γκεντρώσεων και διαδηλώσεων αλλά και απαγό-
ρευση άσκησης θρησκευτικού καθήκοντος είναι 
οι σηµαντικότερες από τις απαγορεύσεις που το 
Πεκίνο έχει επιβάλλει στον λαό των Ιµαλαΐων. Στο 
Θιβέτ, το να διαβάζει κάποιος την βιογραφία του 
Δαλάι Λάµα ή να µιλάει για ελευθέρια µπορεί να 
θεωρηθεί ότι «απειλεί την κρατική ασφάλεια», οι 
κρατούµενοι σε αυτές τις περιπτώσεις υφίστανται 
βασανιστήρια, αποµόνωση, στέρηση ύπνου και 
φαγητού.... «Όταν µας βασάνιζαν ήταν κυριολεκτι-
κά σαν να προσπαθούσαν να µας σκοτώσουν. Μας 
χτυπούσαν µε όλη τους την δύναµη. Όταν φωνά-
ξαµε όλοι µαζί, να ζήσει ο Δαλάι Λάµα, όλοι µαζί 
µας κλώτσησαν τόσο που το πάτωµα γέµισε µε αίµα» Ngawang 
Sangdrol 28, 11 χρόνια φυλακή για ειρηνικές διαµαρτυρίες.

Πέρα από τον ανθρώπινο παράγοντα, η Κίνα έχει βάλει σαν 
στόχο να εκµεταλλευτεί στο έπακρο το φυσικό και ορυκτό 
πλούτο του Θιβέτ. Τα αποτελέσµατα είναι ήδη εµφανή, καθώς 
µε την αποψίλωση των δασών πολλά είδη σπάνιων ζωών, όπως 
η λεοπάρδαλη του χιονιού, το µπλε πρόβατο και η Θιβετιανή 
αντιλόπη, απειλούνται άµεσα µε εξαφάνιση.

  Αν το Θιβέτ ήταν η αρχή, το Νταρφούρ είναι η συνεχεία... Πλέ-
ον η Κίνα, χωρίς το δισταγµό του πρωτάρη, διευκολύνει µε οι-
κονοµικά αλλά και οπλικά µέσα την µεγαλύτερη σύγχρονη γε-
νοκτονία. Μέχρι στιγµής, 300.000 είναι οι νεκροί και 2.500.000 
αυτοί που ζουν σε προσωρινούς καταυλισµούς.  Η διψασµένη 
για πετρέλαιο Κίνα τροφοδοτεί µε όπλα το Khartoum αγνοώ-
ντας το εµπάργκο που έχει επιβληθεί από τον Ο.Η.Ε εδώ και 3 
χρόνια. Φυσικά δεν υπάρχουν κυρώσεις. Μέχρι πρότινος όλοι 
ήξεραν αλλά κανείς δεν µιλούσε. Μετά από µια συµπλοκή όµως, 
αντάρτες κατάφεραν να αιχµαλωτίσουν κάποια οχήµατα. Πρό-
κειται για κινεζικά τανκ T-96 και φορτηγά Donfeng EQ2100E µε 
βαρύ οπλισµό, οχήµατα που χρησιµοποιούνται σε έναν άδικο 
πόλεµο, για µαζικές σφαγές εναντίον αµάχου πληθυσµού.

Όµως το µεγάλο deal της Κίνας είναι άλλο...Πριν 3 χρόνια υπο-
γράφεται µεταξύ των δυο κυβερνήσεων µια συµφωνία για 
την πώληση µαχητικών αεροσκαφών τύπου Fantan A5 της 
κατασκευάστριας εταιρείας Nanchang Aircraft Company. Από 
τότε, τα συγκεκριµένα αεροσκάφη, που είναι προσγειωµένα 
στην βάση της Nyala, επιχειρούν σκοτώνοντας κάθε µήνα περί 
τις 10.000 αµάχους....Την ύπαρξη των αεροσκαφών αλλά και 
ενός ακόµα ουκρανικού Antonov επιβεβαιώνει το περιοδικό 
Airforces Monthly Magazine. Δεν είναι όµως µόνο η πώληση 
των αεροσκαφών που παραβίασε το εµπάργκο, στη συµφωνία  
περιλαµβάνεται το επικερδέστερο µέρος του πακέτου, η εκπαί-
δευση των πιλότων, του προσωπικού συντήρησης αλλά και τα 
συνεχή service, πράγµα που σηµαίνει ότι το εµπάργκο παρα-

βιάζεται αδιάλειπτα και κατ’ εξακολούθηση εδώ και 3 χρόνια! 
Το καλύτερο όµως κοµµάτι είναι η απάντηση της Κίνας σε όλα 
αυτά... «Παρακαλέσαµε την κυβέρνηση του Khartoum και µας 
υποσχέθηκε ότι δεν θα χρησιµοποιήσει τα όπλα σε επιχειρήσεις 
στο Νταρφούρ...» Τα κινέζικα όπλα ποτίζουν έναν άγριο πόλεµο 
που η ανθρωπότητα εδώ και 5 χρόνια δεν θέλει να σταµατή-
σει.

Βάζοντας σε πρώτη µοίρα τα οικονοµικά της συµφέροντα η 

Κίνα προστατεύει 2 από του κύριους υπεύθυνους αυτού του 
πολέµου. Τους Bashir, πρωθυπουργό του Σουδάν, και  Ahmad 
Harun υπεύθυνο της πολιτοφυλακής των αιµοδιψών Janjaweed 
.(διάβολος σε πλάτη άλογου...) Οι δυο αυτοί άνθρωποι κατηγο-
ρούνται από τις 2 Μαΐου 2007, για στέρηση φαγητού και νερού, 
εγκλήµατα πόλεµου, εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, φό-
νους, βιασµούς, οµαδικές εκτελέσεις, µη ανθρώπινες πράξεις, 
στέρηση ελευθερίας, βασανισµούς καταστροφή περιουσίας. Η 
προστασία που παρέχει η Κίνα δεν είναι φυσικά δωρεάν... Το 
Σουδάν έχει 5.000.000.000 βαρέλια πετρέλαιο και η Κίνα αγο-
ράζει φθηνότερα από όλους µε ποσοστό συνολικών εισαγωγών 
στο 7%. Σηµαντικό ρόλο σε αυτή την εµπορική σχέση παίζει και 
η CNPC,  κινέζικη εταιρεία µε έδρα στο Σουδάν, η οποία ελέγχει 
το 70% της παραγωγής πετρελαίου και έχει το µεγαλύτερο κε-
φάλαιο (40%) στην Greater Nile Petroleum Operating Company 
–την κρατική εταιρεία παραγωγής πετρελαίου-... Τα πράγµατα 
είναι ξεκάθαρα, το Σουδάν έχει γίνει η χώρα που οι δολοφόνοι 
κυκλοφορούν ελεύθεροι. Η Κίνα, απαξιώνοντας την ανθρώπι-
νη ζωή, βοηθάει τους φονιάδες αυτούς να αµυνθούν και να συ-
νεχίσουν αυτό τον άδικο πόλεµο.

Με αφορµή τους Ολυµπιακούς αγώνες του Πεκίνου, η κοινω-
νικό και περιβαλλοντική κατάσταση, που τόσα χρόνια το ΚΚΚ 
έχει επιβάλλει, αποκαλύφθηκε. Λογοκρισία σε όλα τα µέσα 
επικοινωνίας, διαδικτυακά φίλτρα σε λέξεις όπως δηµοκρατία, 
ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώµατα, και φυσικά άµεση καταστο-
λή οποιονδήποτε κοινωνικών κινηµάτων.

Δεν έχουν περάσει άλλωστε τόσα χρόνια από την φοιτητι-
κή εξέγερση που απαίτησε δηµοκρατία µε αποκορύφωµα τη 
σφαγή στην πλατειά  Τιεν Αν Μεν (4/6/1989), ούτε φυσικά από 
την υπόθεση Falun Gong (1999), του κοινωνικού ρεύµατος 
που προσπάθησε ειρηνικά να εµφυσήσει στους κινέζους την 
ειλικρίνεια και την ανεκτικότητα. Το κόµµα έβαλε τότε µπρος 
όλους τους µηχανισµούς αποκλεισµού και διαπόµπευσης που 
διαθέτει. Στηµένες αυτοπυρπολήσεις και δίκες, πάγωµα λογα-
ριασµών, απολύσεις από το χώρο εργασίας, αποβολές από τα 

σχολεία, κάψιµο βιβλίων, ξυλοδαρµοί, βασανισµοί, φυλακίσεις. 
Τα κινέζικα µέσα ενηµέρωσης φυσικά, υπηρετώντας την αλή-
θεια και το χρέος να ενηµερώσουν, πρόβαλαν µέσα σε ένα εξά-
µηνο 315.000 ορθά και ρεπορτάζ µε θέµα το κίνηµα του Falun 
Gong, ενώ σε καθηµερινή βάση προβάλλονταν κατά µέσο όρο 
υλικό 7 ωρών γεµάτο λασπολογίες.  Δηµιουργήθηκε το γραφείο 
610 (µια  κινέζικη Gestapo), επιβλήθηκαν φόροι σε όλους στο 
όνοµα της αντιµετώπισης του κινήµατος και τοποθετήθηκαν 
κάµερες στις πόλεις. Το κόµµα είχε καταφέρει να χωρίσει την 

κοινωνία στα 2 και να την φέρει αντιµέτωπη...
Μετά από πολλά τέτοια µαθήµατα καταστολή,ς 
ο Κινέζικος λαός έχει συνδέσει την ειλικρίνεια 
και το θάρρος της γνώµης µε τιµωρία, βασανι-
στήρια και µπελάδες. Ο γραµµατέας του ΚΚΚ, 
Deng Xiaoping είχε πει κάποτε ότι σκοτώνοντας 
200.000 πολίτες εξασφαλίζεις 20 χρόνια σταθε-
ρότητας. Η Κίνα όµως, που πλέον βασίζεται στο 
ξένο κεφαλαίο, έχει αναγκαστεί να σταµατήσει, 
από το 1989, αυτά τα καπρίτσια. Παρόλα αυτά, 
η παγκόσµια επιτροπή για την προστασία των 
δηµοσιογράφων αναφέρει στις εκθέσεις της ότι 
η Κίνα είναι η χώρα µε τους περισσότερους προ-
φυλακισµένους δηµοσιογράφους

Και περιβαλλοντικά όµως, τα πράγµατα δεν είναι 
καλύτερα στην Κίνα. Η έρηµος επεκτείνεται, τα 
ποτάµια ξεραίνονται (αυτό οφείλεται σε µεγάλο 
βαθµό στην εκµετάλλευση του Θιβέτ, καθώς 5 
από τα µεγαλύτερα ποτάµια της Ασίας έχουν εκεί 
τις πήγες τους) και στη λίστα µε τις 20 πιο µολυ-

σµένες πόλεις στον κόσµο οι 16 είναι κινέζικες. Χαρακτηριστικό 
της µόλυνσης αυτής είναι ότι στο Πεκίνο το στάδιο στίβου και 
το κολυµβητήριο δεν είναι ορατά στα 500 µέτρα! Φαίνεται ότι η 
Κίνα  είναι διατεθειµένη να πληρώσει το κόστος της φρενήρους 
ανάπτυξης. Για τους Ολυµπιακούς Αγώνες η Κίνα πλήρωσε 11 
δις. Ευρώ προκειµένου να καθαριστεί ο µολυσµένος ουρανός 
της, φύτεψε 28 εκ. δέντρα και αντικατέστησε 8.000 λεωφορεία 
και 50.000 ταξί µε οχήµατα που τηρούν τις ευρωπαϊκές προδια-
γραφές εκποµπής ρύπων.

 Με τελείως διαφορετική διάθεση, πλήρωσε 130 εκκ ευρώ για 
τις βίαιες απαλλοτριώσεις και έφραξε ολόκληρες συνοικίες µε 
γυψοσανίδα προκείµενου να µην χαλάσουν την εικόνα του 
Ολυµπιακού Πεκίνου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να δηµιουργη-
θεί πρόβληµα επιβίωσης για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι 
όντας µικροπωλητές δεν µπορούν να εκθέσουν το εµπόρευµα 
τους. Για όσους φυσικά έχουν επιζήσει από µια «Πολιτιστική 
Επανάσταση» αυτά είναι παιχνιδάκι και ιδανικές συνθήκες δι-
αβίωσης.

Το ΚΚΚ έκανε τους ανθρώπους µηχανές και χωρίζοντας τους 
σε πέντε κοινωνικές τάξεις ανάλογα µε τον πλούτο και το οικο-
γενειακό τους πολιτικό υπόβαθρο επέβαλε όρους σχετικά µε 
την τεκνοποίηση -πολιτική του ενός παιδιού- και δεν παρέλει-
ψε, µέσα από συχνά µαθήµατα βιαίας κοινωνικής καταστολής 
και δολοφονιών, να φρεσκάρει την µνήµη του κινεζικού λαού. 
Παράλληλα, αυτοπαρουσιαζόταν ως η ενσάρκωσης της επι-
στήµης και της αλήθειας. Με αυτό το κύρος απαξίωσε όλες τις 
αντίθετες µε την πολιτική του κόµµατος απόψεις ως αναλήθειες 
και προκαταλήψεις. Όλες αυτές οι πολιτικές απέτυχαν καθώς οι 
δείκτες εγκληµατικότητας στους τοµείς που το ΚΚΚ είχε υπο-
σχεθεί να επέµβει -πορνεία, ναρκωτικά- σήµερα αυξάνονται µε 
εκθετικούς ρυθµούς. Στον 21ο αιώνα, το επίπεδο πολιτισµού σε 
ένα καθεστώς θα µπορούσε να µετρηθεί αντιστρόφως ανάλο-
γα προς τη συχνότητα χρήσης βίας· µε αυτά τα κριτήρια, η Κινά 
είναι µια χώρα πρωτόγονη και αντιδηµοκρατική.                                                                       

Θοδωρής Δ. Σκυφτούλης
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Επιλογές aπό 

 Ζ Magazine -  Ζ Νet 

Υπεύθυνοι έκδοσης: 

Δημήτρης Κωνσταντίνου 
Νίκος Στυλόπουλος

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

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

Η χρήση των κειμένων που δημοσιεύονται στο 

χώρο αυτό είναι ελεύθερη, με την παράκληση 

να αναγράφεται η πηγή.

1

The
Spirit 

of Resistance 

Lives

Μπορεί ο καπιταλισµός να εδραιώθηκε στην Ελ-

λάδα από τη δεκαετία του ’60, χρειάστηκε όµως 

να φτάσει η δεκαετία του ’90 για να µας δείξει τα 

δόντια του. Αυτή τη µοντέρνα, εφιαλτική εκδοχή 

του οι αγγλοµαθείς την αποκαλούν κορπορατι-

σµό (από το corporatism), εννοώντας απλά την 

επικράτηση και απόλυτη εξουσία των µεγάλων 

εταιριών (corporations) εις βάρος των φυσικών 

προσώπων.

Ποιος από εµάς δεν έχει αισθανθεί ανήµπορος µπροστά 

στην κυριαρχία τους; Μια αµελητέα ποσότητα, κυριο-

λεκτικά ανίκανη να αντιµετωπίσει την ασυδοσία τους 

και την αυτογνωσία της δύναµης που διαθέτουν και 

επιδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία, στην καθηµερινότητά 

µας; Κορπορατισµός είναι ακριβώς αυτή η ανηµποριά 

µας. Το αίσθηµα της ισοπέδωσης του ατόµου από τις 

εταιρίες, θεσµός που υποτίθεται ότι δηµιουργήθηκε 

για το καλό µας.

Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, η διεθνής επισι-

τιστική κρίση, η τιµή του πετρελαίου ή τα κερδοσκο-

πικά «παιχνίδια» των εταιριών και άλλα παγκόσµια 

προβλήµατα αφορούν άµεσα τον τόπο µας και τη 

δική µας καθηµερινή ζωή. Ειδικότερα, η κυριαρχία 

της αµερικανικής κουλτούρας στον ελληνικό τρόπο 

ζωής, η υιοθέτηση καθηµερινών συνηθειών, τεχνο-

λογικών καινοτοµιών και πολιτικών ιδεών, συνδέεται 

µε ένα µόνιµο φαινόµενο: Οι κοινωνικές καταστάσεις, 

όπως γεννιούνται και εξελίσσονται στην κοινωνία των 

ΗΠΑ (αλλά και της Δύσης γενικότερα) µεταφέρονται, 

σχεδόν µε µαθηµατική ακρίβεια, και στην ελληνική 

κοινωνία µε καθυστέρηση µερικών ετών. Με το δεδο-

µένο αυτό, αποκτά κρίσιµο ενδιαφέρον η επαφή µας 

µε το Ζmagazine, αφού µέσα απ’ αυτή µας δίνεται η 

ευκαιρία να πάρουµε µια γεύση από το µέλλον που 

µας επιφυλάσσεται και να γνωρίσουµε, για παράδειγ-

µα, το Shock Doctrine της καναδής δηµοσιογράφου 

Ναόµι Κλέιν. Να συνειδητοποιήσουµε ότι το σύστηµα 

που βιώνουµε στο πετσί µας, εκµεταλλεύεται κάθε 

είδους κρίση (από φυσικά αίτια ή υποκινούµενη), 

προκειµένου να πετύχει τους σκοπούς του. Δηλαδή, 

να επιβάλλει ως αναπόφευκτους, συγκεκριµένους 

αντιλαϊκούς θεσµούς, µεταρρυθµίσεις και νοοτροπίες, 

ένεκα της κρίσης.

Από το αρχείο της µνήµης µας µπορούµε να ανα-

σύρουµε µε µεγάλη ευκολία ουκ ολίγα ελληνικά 

παραδείγµατα που επιβεβαιώνουν, δυστυχώς, το 

Shock Doctrine και, κυρίως, την ειδεχθή έλευση του 

κορπορατισµού στην Ελλάδα.

Ενάντια στην σπουδαγµένη αλλά και βολική λογική των 

Μήντια, που θέλει να ξεχνιούνται τα γεγονότα ακαριαία, 

λες και είµαστε χρυσόψαρα, ας θυµηθούµε το σκάνδα-

λο του χρηµατιστηρίου και τη στυγνή κερδοσκοπία των 

κεφαλαιοκρατών µε τις εταιρίες-φούσκες, τον ρόλο που 

έπαιξαν πολυεθνικές, όπως η Βόνταφον και η Έρικσον, 

στις τηλεφωνικές υποκλοπές πριν από λίγο καιρό και 

το βρώµικο παιχνίδι χρηµατιστηριακών εταιριών µε τα 

Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΣΜΟΥ

Åðéêïéíùíßá: z_vavilonia@yahoo.gr
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Τ
ο βιβλίο της Κλέιν The Shock Doctrine: The Rise of 

Disaster Capitalism (Το  Δόγµα του Σοκ: Η  Άνοδος του 

Καπιταλισµού της Συµφοράς, Στµ)  καταρρίπτει τον µύθο 

της δηµοκρατίας της «ελεύθερης αγοράς». Περιγράφει πώς ο 

νεοφιλελεύθερος φονταµενταλισµός εξουσιάζει τον κόσµο, µε 

την Αµερική ως αιχµή του δόρατος να εκµεταλλεύεται απειλές 

εθνικής ασφάλειας, τροµοκρατικές επιθέσεις, οικονοµικές 

καταρρεύσεις, ανταγωνιστικές ιδεολογίες, τεκτονικές πολιτικές 

ή οικονοµικές µετατοπίσεις και φυσικές καταστροφές, για 

να επιβάλλει την θέλησή της παντού. Πόλεµοι διεξάγονται, 

κοινωνικές υπηρεσίες καταργούνται και ελευθερίες θυσιάζονται, 

όταν οι άνθρωποι είναι τόσο απασχοληµένοι, τροµοκρατηµένοι 

ή πειθαναγκασµένοι να µην αντισταθούν. Η Κλέιν περιγράφει µία 

παγκόσµια διαδικασία κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης 

που αποκαλεί «καπιταλισµό της συµφοράς», η οποία συνοδεύεται 

από βασανισµούς, προκειµένου να γίνει ξεκάθαρο το µήνυµα: 

Εναλλακτικές πολιτικές προτάσεις στη «νέα τάξη πραγµάτων» 

δεν γίνονται αποδεκτές.

Η θριαµβολογία της «ελεύθερης αγοράς» συναντάται παντού: 

από τον Καναδά ως τη Βραζιλία, την Κίνα ως τη Βουλγαρία, 

τη Ρωσία ως τη Ν. Αφρική, το Βιετνάµ ως το Ιράκ. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, τα αποτελέσµατα είναι τα ίδια. Οι άνθρωποι 

θυσιάζονται για τα κέρδη και εφαρµόζεται το δόγµα της 

Μάργκαρετ Θάτσερ: «Δεν υπάρχει άλλη λύση».

Το κε νό είναι  όµορφο: Τριάν τα χρόνια 

ισοπέδωσης και µετατροπής του κόσµου σε 

κόλαση

Η Νέα Ορλεάνη, στην εποχή µετά τον τυφώνα Κατρίνα, αποτελεί 
µία ενδεικτική κατάσταση της «νέας τάξης πραγµάτων» 
αµερικανικού τύπου, µε τον ανεξέλεγκτο καπιταλισµό να 
µαίνεται µε την πιο άγρια µορφή του. Η Κλέιν αναφέρει τη 
δήλωση τού ρεµπουµπλικανού Ρίτσαρντ Μπέικερ, µέλους 
του Κογκρέσου, µιλώντας σε οµάδα παρασκηνιακής δράσης: 
«Τελικά ξεκαθαρίσαµε το ζήτηµα της δηµόσιας στέγασης των 
φτωχών στη Νέα Ορλεάνη. Αυτό που δεν είχαµε τη δύναµη να 
κάνουµε εµείς, το έκανε τελικά ο Θεός». Και ο Τζόζεφ Κανιζάρο, 
µεγαλοεργολάβος της Νέας Ορλεάνης, πρόσθεσε: «Σκέφτοµαι 
ότι έχουµε µία καθαρή και καινούργια βάση για να αρχίσουµε 
από το µηδέν και να εκµεταλλευτούµε µεγάλες ευκαιρίες». Το 
σχέδιό τους περιλαµβάνει την αφάνιση κοινοτήτων και την 
αντικατάστασή τους από πολυτελείς κατοικίες, καθώς και 
άλλα επικερδή έργα σε επιλεγµένα, κατεστραµµένα σηµεία 
της πόλης σε βάρος της φτωχής µητέρας φύσης, και µε τις 
ευλογίες της κυβέρνησης.  

Όλα αυτά βασίστηκαν στις διδαχές τού «µεγάλου γκουρού» 
του αχαλίνωτου καπιταλισµού, ηλικίας, τότε, 93 ετών και µε 
µεγάλα προβλήµατα υγείας.  Πρόκειται για τον συντηρητικό, 
φιλελεύθερο οικονοµολόγο Μίλτον Φρίντµαν, ο οποίος στο 
βιβλίο τού 1962, Capitalism and Freedom (Καπιταλισµός και 
Ελευθερία), είχε γράψει: «Μόνο µια κρίση - πραγµατική ή 

" Πόλεµοι 

διεξάγονται, 

κοινωνικές 

υπηρεσίες 

καταργούνται 

και ελευθερίες 

θυσιάζονται, 

όταν οι άνθρωποι 

είναι τόσο 

απασχοληµένοι, 

τροµοκρατηµένοι 

ή πειθανα-

γκασµένοι  να   

µην αντισταθούν." 

βρώµικα οµόλογα ενός βρώµικου κράτους 

επενδυµένα σ’ ένα βρώµικο χρηµατιστή-

ριο. Ας αναλογιστούµε τον τραγικό ρόλο 

που παίζουν στη ζωή µας εταιρίες όπως 

η Ζίµενς ή ο Γερµανός που εξαγοράζουν 

κόµµατα ή εξαγοράζονται από το κράτος 

πολύ ακριβότερα από την αξία τους, απο-

µυζώντας δισεκατοµµύρια και αφήνοντας 

αποσβολωµένη µία κοινωνία, ανήµπορη 

να επέµβει, έστω και για να υπερασπιστεί 

τον τίτλο τής κοινωνίας ανθρώπων (και όχι 

ανθρωποφάγων εταιριών).

Ας αναλογιστούµε ότι, αφού κάηκε η µισή 

Ελλάδα το 2007, τις αναδασώσεις ανέλαβαν 

ιδιωτικές εταιρίες για να κερδοσκοπήσουν 

µε την ευκαιρία της φυσικής(;) καταστροφής. 

Το κράτος ξεκαθαρίζει τους ρόλους, δίνο-

ντας χώρο στις εταιρίες που εµφανίζονται 

ως «από µηχανής θεοί», για να περιοριστεί 

το ίδιο στα καθήκοντα του νυχτοφύλακα 

και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

καταστολής, που προβλέπεται διαρκώς να 

αυξάνονται. Εξάλλου, η αστυνόµευση από 

ιδιωτικές εταιρίες κοστίζει.

Και αφού ο κοινοβουλευτισµός δηµιουργή-

θηκε για να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα 

των πλούσιων αστών, η υποταγή του στη 

δύναµή τους αποδεικνύεται κάθε φορά 

περίτρανα από την προκλητική έπαρση που 

επιδεικνύουν οι πραγµατικοί άρχοντες του 

τόπου, οι στυγνοί εκµεταλλευτές ανθρώπων 

και καταστάσεων, όπως ο Κόκκαλης ή ο 

Βγενόπουλος, όταν τύχει να µιλήσουν στη 

Βουλή, ενώπιον των αντιπροσώπων του 

λαού-χειροκροτητών του πλούτου.

 Εξάλλου, είναι γνωστό ότι το Laissez-Faire 

υπήρξε πάντα ένας µύθος. Δεν υπάρχει 

κανένας λόγος οι όποιες εταιρίες να µην 

συνάψουν ύπουλες συµφωνίες, εάν αυτό 

είναι επικερδές γι’ αυτές. Αραιά και πού, 

το επιβεβαιώνει και η επίσηµη επιτροπή 

ανταγωνισµού καταγγέλλοντας ψιθυριστά 

τα καρτέλ του γάλακτος ή των πλοιοκτητών 

που τιµολογούν προσυµφωνηµένα, τιµω-

ρώντας τους αδαείς νεοφιλελεύθερους 

ψηφοφόρους.

Η δύναµη των εταιριών, όµως, θα είχε ξύλινα 

πόδια αν δεν θεµελιωνόταν στο µπετόν αρµέ 

της άδικης «Δικαιοσύνης». Και όπως λέει µία 

παλιά αφρικάνικη παροιµία: «Η Δικαιοσύνη 

είναι σαν το φίδι, δαγκώνει µόνο τους ξυπό-

λυτους». Η σύµπραξή της είναι κάτι παραπά-

νω από οφθαλµοφανής. Από το 2005 µέχρι 

σήµερα, έχουν επιβληθεί πρόστιµα ύψους 

528.247 ευρώ σε ναυτιλιακές εταιρίες, από 

τα οποία το κράτος έχει εισπράξει µόνο τα 

6.000, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι στον 

πόλεµο µεταξύ ανθρώπων και εταιριών το 

κράτος συµµαχεί µε τις δεύτερες.

Κι αν τύχει µία υποτιθέµενη ανεξάρτητη 

επιτροπή ελέγχου να αποδειχθεί πραγµατικά 

ανεξάρτητη, έστω και περιστασιακά, όπως 

η νοµική επιτροπή για την καταπολέµηση 

του µαύρου χρήµατος, τότε διαλύεται σε 

µία νύχτα και ο πρόεδρός της κ. Ζορµπάς 

καρατοµείται για παραδειγµατισµό.

Με την ίδια λογική, στην υπόθεση Ζαχό-

πουλου, ο εισαγγελέας µετά από τόσους 

µήνες ερευνών έκρινε ότι όλοι ήταν αθώοι, 

πλην ελαχίστων εξαιρέσεων για µικροπα-

ραπτώµατα. Αφού κλαδεύτηκε ο Κλαδάς, 

και ο Κουκοδήµος επέστρεψε δριµύτερος 

στα καθήκοντά του (δηλαδή να ψηφίζει ως 

151ος τα νεοφιλελεύθερα νοµοσχέδια), όλα 

είναι µέλι-γάλα. 

Αν, όµως, τα παραπάνω γεγονότα και τα 

στοιχεία βαρεθήκαµε να τα ακούµε στα 

δελτία ειδήσεων και να τα διαβάζουµε 

στον ηµερήσιο Τύπο, γιατί επανερχόµα-

στε, ξοδεύοντας πολύτιµο µελάνι και φαιά 

ουσία;

Η στείρα παράθεση στοιχείων από τους 

ψευτοδηµοσιογράφους των ΜΜΕ προκαλεί 

εσκεµµένα σύγχυση και διαιωνίζει το σύστη-

µα της πλουτοκρατικής, κοινοβουλευτικής 

και δικαστικής διαφθοράς. Τα κροκοδείλια 

δάκρυά τους, µπορεί να ανεβάζουν την 

τηλεθέαση, αλλά, ταυτόχρονα, θολώνουν 

επικίνδυνα την εικόνα που σχηµατίζει ο λαός 

για την κοινωνική πραγµατικότητα. Όταν 

τα γεγονότα απλώς αναφέρονται, χωρίς να 

γίνονται οι συνδέσεις µεταξύ τους, όταν για 

τα αιτιατά δεν αναζητούνται οι αιτίες, όταν 

δεν αναγνωρίζονται οι πραγµατικές ρίζες 

του κακού, όταν δεν αγγίζονται οι θεσµοί-

ταµπού που γεννούν τα προβλήµατα, όπως 

οι εταιρίες, η συγκέντρωση πλούτου, η 

ατοµική ιδιοκτησία, ο αντιπροσωπευτικός 

κοινοβουλευτισµός, το νοµικό σύστηµα, 

µε λίγα λόγια κάθε θεσµός που στηρίζει τη 

συγκεντρωτική εξουσία, τότε η µοίρα µας 

είναι µάλλον προδιαγεγραµµένη.

Και το σύστηµα, το οποίο ακόµη και ο Σ. 

Ξαρχάκος  χαρακτήρισε βαθιά αντιανθρώπι-

νο το 1990, θα συνεχίσει να µας δυναστεύει, 

όλο και πιο ολοκληρωτικά.

Δηµήτρης Κωνσταντίνου
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πλασµατική – παράγει αληθινή αλλαγή. Όταν µια κρίση 
εµφανίζεται, τα µέτρα που λαµβάνονται εξαρτώνται 
από τις ιδέες που υπάρχουν στην κοινωνία… η βασική 
µας µέριµνα θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη εναλλα-
κτικών λύσεων στις υπάρχουσες πολιτικές (αυτές που 
απορρίπτει ο Φρίντµαν), έτοιµες να εφαρµοστούν 
όταν, λόγω της κρίσης, το αδύνατο γίνεται πολιτικά 
αναπόφευκτο». Η Κλέιν ονοµάζει τις περιοχές κρίσεων 
«ζώνες χωρίς δηµοκρατία»  και τη θέση του Φρίντµαν 
«δόγµα του σοκ». Για τη Νέα Ορλεάνη σηµαίνει «µόνι-
µες µεταρρυθµίσεις», όπως η καταστροφή των χώρων 
στέγασης των φτωχών και η διανοµή κουπονιών για 
τα ιδιωτικά σχολεία, αντί της επανοικοδόµησης των 
κατεστραµµένων δηµόσιων σχολείων µε κρατικά 
κονδύλια.

 Για τον Φρίντµαν, η µόνη λειτουργία της κυβέρνησης 
είναι «η προστασία της ελευθερίας µας από τους εξωτε-
ρικούς εχθρούς... και από τους ίδιους τους συµπολίτες 
µας. Είναι να συντηρεί τον νόµο και την τάξη, να προ-
στατεύει τις ιδιωτικές συµβάσεις και τις ανταγωνιστικές 
αγορές». Κατά την άποψή του, οποιοσδήποτε άλλος 
ρόλος για την κυβέρνηση είναι «σοσιαλισµός», που 
για τους φονταµενταλιστές της ελεύθερης αγοράς, 
σαν τον Φρίντµαν, είναι βλασφηµία. 

Έως το 1973, το τολµηρό δόγµα Φρίντµαν υπήρχε µόνο 
ως διδασκαλία στους φοιτητές του, αλλά όλα άλλαξαν 
σε µία περίοδο παρόµοια µε την 11η Σεπτεµβρίου. 
Όταν ο στρατηγός Αγκούστο Πινοσέτ ανέβηκε στην 
εξουσία µε τον γνωστό αιµατηρό τρόπο, ο Φρίντµαν 
είχε την ευκαιρία να αποκτήσει εργαστηριακή εµπει-
ρία ως σύµβουλος του νέου δικτάτορα της Χιλής. Η 
συνταγή του έγινε γνωστή ως επαναστατικός οικο-
νοµικός µετασχηµατισµός της «σχολής του Σικάγο», 
γνωστός και ως shock therapy (θεραπεία µε σοκ). Είναι 
η αντίστοιχη οικονοµική έκδοση του δόγµατος του 
Βιετνάµ «καταστρέψτε το χωριό (και τη χώρα) για να 
το σώσετε», και είναι το ίδιο σκληρή. 

Εκατοµµύρια άνθρωποι γνωρίζουν τη θεωρία του, αλλά 
ο ήρωάς τους δεν είναι ο Φρίντµαν. Οι κεντρικές αρχές 
του δόγµατος είναι µαζικές ιδιωτικοποιήσεις, κατάρ-
γηση του ελέγχου των εταιρειών από την κυβέρνηση, 
απεριόριστη πρόσβαση των ξένων εταιρειών στην 
ελεύθερη αγορά, περικοπές σε κονδύλια κοινωνικής 
πρόνοιας, σκληροί κατασταλτικοί νόµοι και βασανιστή-
ρια, προκειµένου να ενισχυθεί ο πυρήνας του δόγµατος, 
τον οποίο οι ρηγκανικοί αποκαλούν «trickle-down 
theory» (επίτευξη σκοπού µε σταδιακές και έµµεσες 
επιρροές) και οι Βρετανοί «θατσερισµό».

Όσοι υφίστανται αυτές τις πολιτικές το αποκαλούν 
κόλαση, και η Κλέιν εξηγεί το γιατί. Το δόγµα εφαρµό-
στηκε στη Χιλή, στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη, 
στη Βολιβία, στη Βραζιλία, στην Κίνα, στη Ρωσία, στα 
Νησιά Φόλκλαντ, στην Πολωνία, στη Νότια Αφρική, 
στη Σρι Λάνκα, στη Νέα Ορλεάνη, στο Ισραήλ, και 
προσεχώς κοντά σας. Είναι το ξέσπασµα του κορπο-
ρατισµού και η άνθηση των επιχειρήσεων. Η Κλέιν 
αναφέρει ότι σύµφωνα µε τους υποστηρικτές τού 
δόγµατος οι ευκαιρίες συµβαδίζουν µε την «ανάπτυξη 
των αγορών»… «Οι εµπορικές συµφωνίες είναι ακόµα 
πιο κερδοφόρες και από την εποχή που ανθούσαν οι 

Το Shock Doctrine    της Ναόμι Κλέιν

 Στέφαν Λέντµαν

εταιρίες-φούσκες στο διαδίκτυο. Η φούσκα της “εθνικής 
ασφάλειας” ήρθε να καλύψει το κενό που άφησαν οι 
προηγούµενες φούσκες, όταν έσκασαν». 

Οι ρηγκανικοί, σήµερα, είναι οι νεοσυντηρητικοί που 
έχουν την «πλήρη υποστήριξη της στρατιωτικής µη-
χανής, η οποία υπηρετεί τα άπληστα σχέδια των εται-
ριών». Οι τρεις ιερές αρχές τους είναι: «κατάργηση 
του δηµόσιου τοµέα, ολοκληρωτική απελευθέρωση 
των εταιρειών και ελάχιστες (ή και καθόλου) κοινω-
νικές δαπάνες». Αλλά αντί να πετύχουν τη βελτίωση 
της ζωής όλων όπως υπόσχονται, κάνουν ακριβώς το 
αντίθετο. Δηµιουργούν µια ισχυρή κεφαλαιοκρατική 
άρχουσα τάξη που συνεργάζεται µε τη διεφθαρµένη 
πολιτική ελίτ, «χωρίς να είναι ευδιάκριτη η διαχωρι-
στική γραµµή µεταξύ τους». Έτσι, η Ρωσία απέκτησε 
«δισεκατοµµυριούχους άρχοντες», η Κίνα «πρίγκηπες», 
η Χιλή «τα πιράνχας» και οι ΗΠΑ τους «πρωτοπόρους» 
των Μπους-Τσέινι. 

Το πρόγραµµα είναι ίδιο παντού: τεράστια µεταφορά 
του δηµόσιου πλούτου στον ιδιωτικό τοµέα, υπέρογκο 
δηµόσιο χρέος, ένα τεράστιο, όσο ποτέ άλλοτε, χάσµα 
µεταξύ της τάξης των εκθαµβωτικών πλουσίων και της 
τάξης των αναλώσιµων φτωχών, και ένας επιθετικός 
εθνικισµός (όπως ο µόνιµος πόλεµος του Τζόρτζ Μπους 
«εναντίον της τροµοκρατίας» και του πλανήτη), που 
δικαιολογεί τις ατελείωτες δαπάνες για την «ασφάλεια». 
Έτσι, «µέσα στη φούσκα» είναι παράδεισος, αλλά έξω 
είναι κόλαση µε «συνεχείς παρακολουθήσεις, µαζικές 
φυλακίσεις, περιορισµό των ατοµικών ελευθεριών, µείω-
ση του βιοτικού επιπέδου, καταστολή και βασανιστήρια 
για να διαδοθεί το µήνυµα στους δύσπιστους». 

Η Κλέιν παροµοιάζει αυτήν τη βιαιότητα µε τη λογική 
του Shock doctrine. Όταν αυτό εφαρµόζεται, προκαλεί, 
επίσης, µια κατάσταση «αποπροσανατολισµού» και 
σοκ για να οδηγήσει αυτούς, στους οποίους απευθύ-
νεται, σε συµβιβασµούς ενάντια στη θέλησή τους. Το 
δόγµα του σοκ,  λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο σε µαζική 

κλίµακα, και η εµπειρία της 11ης Σεπτεµβρίου το 
απέδειξε. Διέλυσε τη «βεβαιότητα» των γνώσεων 
που είχαµε για τον κόσµο και δηµιούργησε µία πε-
ρίοδο αποπροσανατολισµού και οπισθοδρόµησης, 
που η κυβέρνηση Μπους διέδωσε στο εξωτερικό 
και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Όπως το τοποθετεί η 
Κλέιν: «Ξαφνικά βρεθήκαµε στο έτος µηδέν, όπου 
όλα όσα γνωρίζαµε για τον κόσµο πριν από το έτος 
αυτό απορρίπτονται ως «πρότερες σκέψεις της 11ης 
Σεπτεµβρίου». Γίναµε ξανά ένας «άγραφος πίνακας, 
ένα καθαρό φύλλο χαρτιού»,  και η κυβέρνηση έκανε 
αυτό που ήταν αδύνατον προηγουµένως. Αυτός είναι 
ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί το δόγµα του σοκ: 
«η αρχική συµφορά (τροµοκρατική επίθεση, πόλεµος, 
τυφώνας, κατάρρευση της αγοράς) θέτει ολόκληρο 
τον πληθυσµό σε µια κατάσταση συλλογικού σοκ», 
διευκολύνοντας τους διεφθαρµένους πολιτικούς δι-
αχειριστές να κινηθούν µε δολοφονική επιδεξιότητα 
και να ανακατασκευάσουν τον κόσµο σύµφωνα µε 
το όραµά τους, πριν υποχωρήσει το σοκ.

Η Naomi Klein είναι βραβευµένη συγγραφέας, 

παραγωγός ντοκιµαντέρ και ακτιβίστρια. Το βι-

βλίο της The Shock Doctrine: The Rise of Disaster 

Capitalism εκδόθηκε διεθνώς τον Σεπτέµβριο 

του 2007 και έγινε µπεστσέλερ. Στην Ελλάδα 

αναµένεται από τις εκδόσεις Λιβάνη.

Ο Stefan Lendman είναι ακτιβιστής που ζει στη 

Βοστώνη και σπούδασε στο πανεπιστήµιο Χάρ-

βαρντ και στο πανεπιστήµιο της Πενσυλβάνια. 

Μετάφραση: Ελπίδα Σαµαράκη 
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Η Παράνοια της Αγοράς
Οι αυξανόµενες τιµές της βενζίνης το τελευταίο διάστηµα έχουν 
προκαλέσει ένα ισχυρό σοκ στην τσέπη σας, εκτός βέβαια αν ζείτε 
µέσα σε γυάλα, όπως ο Τζόρτζ Μπους, ο οποίος τον περασµένο 
Φεβρουάριο εξέφρασε µεγάλη έκπληξη, όταν ένας δηµοσιογράφος 
του είπε ότι η βενζίνη πλησίαζει τα $4 το γαλόνι. Το σοκ έγινε 
ιδιαίτερα αισθητό στα σούπερ µάρκετ, και σύµφωνα µε το 
Ινστιτούτο Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labour Statistics) 
το κόστος ενός γαλονιού γάλακτος αυξήθηκε κατά 17%, µίας 
ντουζίνας αυγών κατά 40% µέσα στον περασµένο χρόνο και 
µιας φραντζόλας ψωµιού περίπου 30% τα τελευταία δύο χρόνια. 
Ο εθνικός µέσος όρος για τη βενζίνη άγγιξε την τιµή ρεκόρ των 
$3.63/γαλόνι στις αρχές Μαΐου, διπλάσια δηλαδή από το 2005, ενώ 
φαίνεται ότι θα σπάσει το φράγµα των $4 αυτό το καλοκαίρι. 

 Αλλά, αυτό που είναι ακόµα πιο έντονο από τις αυξήσεις στις 
τιµές των καταναλωτικών αγαθών είναι ο παροξυσµός στις συ-
ναλλαγές εµπορευµάτων, όπου οι έµποροι διαπραγµατεύονται 
τα προθεσµιακά συµβόλαια - futures1 (και σχετικά χρηµατοοικο-
νοµικά προϊόντα γνωστά ως δικαιώµατα προαίρεσης- options2). 
Η κρατική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των 
συναλλαγών στα Futures αγαθών (Commodity Futures Trading 
Commission-CFTC), σε µία πρωτοφανή για τα χρονικά, ανοικτή 
για το κοινό διαδικασία, εξέτασε στις 22 Απριλίου τους λόγους για 
τους οποίους οι τιµές των γεωργικών προϊόντων εκτοξεύτηκαν 
στα ύψη. Ανακοίνωσε ότι «τους τελευταίους τρεις µήνες, οι τιµές 
εκκίνησης του σίτου, του καλαµποκιού, της σόγιας, του ρυζιού και 
της βρώµης είναι οι υψηλότερες όλων των εποχών».

 Κατά τη διάρκεια του περασµένου χρόνου, οι τιµές σίτου αυξή-
θηκαν κατά 95%, η σόγια κατά 88%, το καλαµπόκι 66% και το 
ρύζι Ταϊλάνδης κατηγορίας Β, το οποίο αποτελεί διεθνή µονάδα 
σύγκρισης, έκλεισε το 2007 περίπου $360/τόνο. Στο τέλος του 
Μαρτίου η τιµή είχε φτάσει τα $760 και συνέχισε να αναρριχείται 
στα $1080 µέσα σε λιγότερο από ένα µήνα. Επιπλέον, τα Futures 
του ακατέργαστου πετρελαίου έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέ-
ση µε τον Ιανουάριο του 2007 και έφτασαν τα $120/βαρέλι τον 
προηγούµενο Απρίλιο. 

 Μια εντυπωσιακή πτυχή της αύξησης των τιµών των καταναλω-
τικών αγαθών είναι ότι εάν παρατηρήσουµε το διάγραµµά τους, 
θα δούµε ότι είναι παρόµοιο µε το διάγραµµα που απεικόνιζε τις 
τιµές των µετοχών που ανήκαν σε εταιρίες-φούσκες του ίντερνετ 
την προηγούµενη δεκαετία (αποκαλούµενο σκάνδαλο «φούσκα 
ντοτ κοµ», από το bubble.com, Στµ), όπως και µε τα διαγράµµατα 
των υπερβολικά υψηλών τιµών (που τελικά έπεσαν κατακόρυφα) 
στην αγορά κατοικίας. Αυτό δεν είναι καθαρή σύµπτωση. Ένας 
από τους κύριους παράγοντες που συντελούν στην αύξηση των 
τιµών των προϊόντων και τροφίµων είναι η οικονοµική κερδοσκοπία. 
Οι ίδιες οι τράπεζες της Γουώλ Στρητ και οι εταιρείες αµοιβαίων 
κεφαλαίων που ευθύνονται για τη φούσκα του χρηµατιστηρίου 
και της αγοράς κατοικίας διοχετεύουν δισεκατοµµύρια δολά-
ρια στις αγορές τροφίµων, στοιχηµατίζοντας ότι µπορούν να 
αποκοµίσουν γρήγορο κέρδος. Ένας οικονοµικός αναλυτής, σε 
συνέντευξή του στην εφηµερίδα Wall Street Journal, δήλωσε ότι 
«οι επενδυτές έχουν ρίξει από το 2001 κατά προσέγγιση $175 -200 
δισεκατοµµύρια σε επενδύσεις που συνδέονται µε τον δείκτη του 
χρηµατιστηρίου τροφίµων». Η εφηµερίδα σε επεξηγηµατικό σχόλιο 
ανέφερε ότι «όπως µε την αγορά ενέργειας πριν µερικά χρόνια, 
τα κεφάλαια από συνταξιοδοτικά προγράµµατα και αµοιβαία 
υψηλού κινδύνου έχουν επενδυθεί στην αγορά σιτηρών, ενώ η 
καλλιεργήσιµη γη και η συγκοµιδή µειώνονται σε σχέση µε την 
αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού και τις νέες απαιτήσεις για 
βιολογικά καύσιµα και τρόφιµα. Πολλοί τέτοιοι επενδυτές έχουν 
κάνει υπερβολικά αισιόδοξες τοποθετήσεις», δηλαδή, περίµεναν 
ότι οι τιµές των προϊόντων θα αυξάνονταν. 

 Ορισµένες φορές, η ηµερήσια διακύµανση στα χρηµατιστήρια 
τροφίµων είναι µεγαλύτερη από αυτή που συνέβαινε µέσα σε 
ένα ολόκληρο έτος. Στις 25 Φεβρουαρίου, στην αγορά σιτηρών 
στη Μινεάπολις, ένας τύπος σίτου αυξήθηκε κατά 29%. Μέσα 
σε µία ηµέρα του Μαρτίου, «η τιµή του βαµβακιού αυξήθηκε 

κατά 15% παρά τις εκθέσεις που ανέφεραν ότι η διαθεσιµότητα 
προϊόντων βαµβακιού ήταν πολύ κοντά στα υψηλότερα επίπεδα 
όλων των εποχών», σύµφωνα µε τις εφηµερίδες Toronto Globe 
και Mail. Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων του Ινστιτούτου 
CFTC, οι παραγωγοί τροφίµων δήλωσαν ότι η ευθύνη για τις 
υψηλές τιµές ανήκει στους κερδοσκόπους. Ένας αντιπρόσωπος 
της Εθνικής ένωσης Σιταριού και Τροφών (National Grain and 
Feed Association) κατέθεσε ότι «το 60% της τρέχουσας αγοράς 
σίτου ανήκει σε ένα από τα λεγόµενα αµοιβαία κεφάλαια δείκτη 
(index funds). Το γεγονός αυτό σαφώς και ασκεί επίδραση στην 
αγορά». Ενώ ένας παραγωγός βαµβακιού δήλωσε: «η αγορά δεν 
λειτουργεί σωστά, έχει τρελαθεί».

 Εάν υπάρχει κάποιος κύριος υπεύθυνος για την κρίση αυτή, αυτός 
είναι η αγορά. Μεγάλη συζήτηση γίνεται γύρω από την αύξηση 
της κατανάλωσης και ταυτόχρονα την µείωση της διαθεσιµότη-
τας τροφίµων και πηγών ενέργειας. Όµως, τα πιο πολλά στοιχεία 
που υπάρχουν αποδεικνύουν το αντίθετο. Παραδείγµατος χάρη, 
παρά την ξηρασία στην Αυστραλία, τους παγετώνες και το χιόνι 
στην Κίνα και τον κρύο και υγρό χειµώνα στον αµερικανικό σι-
τοβολώνα, το συµβούλιο τροφίµων και γεωργίας των Ηνωµένων 
Εθνών υπολόγισε ότι η συνολική παραγωγή δηµητριακών για το 
έτος 2007-2008 θα αυξηθεί κατά 92 εκατοµµύρια τόνους, δηλαδή 
συνολικά θα είναι 2.102 δισεκατοµµύρια τόνοι. Αλλά, σχεδόν 
όλη αυτή η αύξηση θα προέρχεται από την συγκοµιδή-ρεκόρ 
της αµερικανικής γεωργίας, η οποία τροφοδοτεί την αγορά µε 
βιοκαύσιµα. 

 Στην ουσία, οι µεγάλοι κερδοσκόποι, όπως οι τράπεζες της Γουώλ 
Στρητ και τα αµοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου, οι επιχειρήσεις 
πετρελαίου και οι γίγαντες της αγροτικής βιοµηχανίας, βγάζουν 
απίστευτα κέρδη από τα χρηµατιστήρια τροφίµων. Οι αναλυτές 
λένε ότι µερικοί από αυτούς ενδεχοµένως να χειραγωγούν τις 
αγορές ανάλογα µε τα συµφέροντά τους, αλλά αυτό είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο να αποδειχθεί, επειδή σκοπίµως έχει ατονήσει ο 
θεσµικός έλεγχος των αγορών αυτών. Επίσης, πολλοί παράγοντες 
κατηγορούνται για αισχροκέρδεια. Σ’ αυτούς περιλαµβάνονται οι 
κερδοσκόποι των χρηµατιστηρίων, αλλά και οι λιανικοί πωλητές, 
οι παραγωγοί τροφίµων και λιπασµάτων. Μία από τις ειρωνείες 
της παρούσας κατάστασης είναι ότι, ενώ τα έσοδα των αγροτών 
αυξάνονται σηµαντικά, ειδικά στις ΗΠΑ, οι αγρότες χάνουν από 
τα κέρδη τους λόγω των άγριων µεταπτώσεων στα αντίστοιχα 
χρηµατιστήρια. 

 Οι ελλείψεις δηµητριακών προκαλούνται, επειδή οι κερδοσκόποι 
αποκοµίζουν κέρδη σε βάρος των φτωχών του πλανήτη. Ταραχές 
και επεισόδια για τη διάθεση τροφίµων έχουν σηµειωθεί στην 
Αίγυπτο, το Καµερούν, τη Μπουρκίνα Φάσο, τη Μαυριτανία, 
την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Σενεγάλη και την Αιθιοπία – χώρες 
όπου πολλοί άνθρωποι ξοδεύουν το µισό ή περισσότερο από το 
εισόδηµά τους σε τρόφιµα (σε αντίθεση µε τους Αµερικανούς 
που ξοδεύουν λιγότερο από 10%). Το πιό συγκλονιστικό δείγµα 

στέρησης εµφανίζεται σε χώρες όπως η Αϊτή, όπου οι φτωχοί 
τρέφονται µε «κέικ» από λάδι και ζάχαρη, επειδή οι τιµές ρυζιού 
έχουν φτάσει στα ύψη. 

 Ο Ράντζ Πάτελ, συγγραφέας του βιβλίου Stuffed and Starved (χορ-
τασµένοι και πεινασµένοι) αναφέρει: «Το γεγονός ότι επιτρέπεται 
αυτή η οικονοµική κερδοσκοπία είναι, προφανώς, ένα έγκληµα 
εναντίον της ανθρωπότητας, διότι είναι διαφορετικό πράγµα να 
διαπράττεται κερδοσκοπία στις τιµές των τεχνολογικών συσκευ-
ών ή των ανταλλακτικών αυτοκινήτων και διαφορετικό πράγµα 
κάποιοι να κερδοσκοπούν στην αγορά τροφίµων, το θεµέλιο της 
ανθρώπινης ζωής… Αυτό πρέπει να µας αφυπνίσει, για να συνει-
δητοποιήσουµε ότι τα τρόφιµα δεν είναι εµπορικά αγαθά αλλά 
ανθρώπινο δικαίωµα». Σε µια οµιλία στις 2 Απριλίου, ο πρόεδρος 
της Παγκόσµιας Τράπεζας, Ρόµπερτ Ζέλικ, σηµείωσε ότι οι τιµές 
τροφίµων «έχουν αυξηθεί κατά 80% από το 2005 και 33 χώρες 
σε όλο τον κόσµο αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο κοινωνικών 
αναταραχών λόγω της µεγάλης αύξησης». Μερικές εβδοµάδες 
αργότερα, το Παγκόσµιο Πρόγραµµα Σίτισης (World Food Program) 
χαρακτήρισε τις υψηλές τιµές τροφίµων «ένα σιωπηλό τσουνάµι», 
το οποίο έχει ωθήσει ήδη περίπου 100 εκατοµµύρια ανθρώπους 
βαθύτερα στη φτώχεια και «απειλεί µε πείνα περισσότερους από 
100 εκατοµµύρια ανθρώπους σε κάθε ήπειρο». 

Στις ΗΠΑ, η κατάσταση είναι ανησυχητική, αν και όχι τόσο 
τροµακτική όσο στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Το υπουργείο γε-
ωργίας των ΗΠΑ υπολογίζει ότι 12.1% των Αµερικανών, δηλαδή 
περισσότεροι από 35 εκατοµµύρια άνθρωποι, αντιµετώπισαν 
πρόβληµα «ανασφάλειας στη σίτιση» το 2006. Για πολλούς, 
αυτό σήµαινε είτε την έλλειψη τροφής προς το τέλος του µήνα, 
είτε µειωµένα γεύµατα στη διάρκεια της ηµέρας, είτε την πλήρη 
έλλειψη τροφής για µία ολόκληρη ηµέρα. (Μέχρι τη στιγµή που 
η κυβέρνηση Μπους άλλαξε αυτούς τους ορισµούς, αυτές οι 
καταστάσεις ήταν γνωστές ως «πείνα»!). Αναφορές από ειδησε-
ογραφικά µέσα και υπηρεσίες παροχής τροφίµων δείχνουν ότι 
η αβεβαιότητα στη σίτιση έχει αυξηθεί και προκαλείται από τη 
µεγάλη αύξηση στις τιµές τροφίµων και ενέργειας, σε συνδυα-
σµό µε την αποδυναµωµένη οικονοµία, τις µειωµένες τιµές της 
αγοράς κατοικίας και τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Πολλοί 
Αµερικανοί χαµηλού εισοδήµατος, ειδικά οι συνταξιούχοι που 
έχουν σταθερά εισοδήµατα, αναγκάζονται πλέον να επιλέξουν 
ανάµεσα στο να φάνε, να ζεστάνουν το σπίτι τους το χειµώνα ή 
να αγοράσουν τα φάρµακά τους. 

 Ένα από τα πιο ενοχλητικά σηµάδια της οικονοµικής απογοήτευ-
σης είναι ότι πολλοί Αµερικανοί πωλούν τις περιουσίες τους «για 
να ανταπεξέλθουν στους υψηλότερους λογαριασµούς βενζίνης, 
τροφίµων και ιατρικών συνταγών», σύµφωνα µε το πρακτορείο 
Associated Press. Οι πληροφορίες γι’ αυτό προέρχονται από σελίδες 
αγγελιών στο διαδίκτυο, όπως το Craigslist, όπου ο αριθµός των 
ειδών για πώληση «έχει υπερδιπλασιαστεί από τον Μάρτιο του 
2007 µέσα σ’ ένα χρόνο, και ανέρχεται σχεδόν σε 15 εκατοµµύ-
ρια». Συχνά, οι αγγελίες συνοδεύονται από ικεσίες: «Παρακαλώ 
αγοράστε οτιδήποτε µπορείτε, για να µε βοηθήσετε». 

Ο Arun Gupta είναι συγγραφέας και συντά-
κτης του περιοδικού Indypendent. Γράφει στο 
ZMagazine και στο Left Turn.

Μετάφραση: Ελπίδα Σαµαράκη

 Άρουν Γκούπτα, 2 Ιουνίου 2008

«Τα βιοκαύσιµα προκαλούν πείνα»

1 Στα προθεσµιακά συµβόλαια, οι αντισυµβαλλόµενοι συµφωνούν για 
την αγοραπωλησία αγαθού σε προσυµφωνηµένη µελλοντική χρονική 
στιγµή και προκαθορισµένη τιµή.
2 Το δικαίωµα προαίρεσης είναι ένα συµβόλαιο που δίνει στον κάτοχό 
του το δικαίωµα αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει ή να πουλήσει ένα 
περιουσιακό στοιχείο σε κάποια προκαθορισµένη τιµή σε µία ορισµένη 
χρονική περίοδο.
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ΚΑΠΟΥ ΕΚΕΙ… ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Η καμπάνα του χωριού χτύπησε τρεις φορές. «Καλώς ήρθατε κύριε Στράτο». Ο Στράτος ήταν ο επιστάτης του σχολείου που χτυπούσε όμως και 
την καμπάνα του χωριού. Όποτε το θυμότανε. Κάθε μεσημέρι όλοι μαζεύονταν στην πλατεία του χωριού και παίζανε πρέφα. Κάθε φορά κέρδιζε 
ο αστυφύλακας, που μιας και δεν είχε τι να κάνει όλη μέρα, αποφάσισε να γίνει ο καλύτερος του χωριού (στην πρέφα). Ο Κυριάκος ήταν ένας 
μπόμπιρας γύρω στα οχτώ που είχε παρατήσει το σχολείο στην πρώτη δημοτικού και βοήθαγε στα χωράφια τον πατέρα του, ο οποίος ήταν αλκοολικός. 
Κάθε μεσημέρι ο Κυριάκος πήγαινε με την παρέα του και έσπαγαν τα τζάμια του αστυνομικού τμήματος. Κάθε απόγευμα ο αστυφύλακας του χωριού 
τα άλλαζε με τα λεφτά που κέρδιζε απ’ την πρέφα. Αυτό το φαινόμενο συνεχιζόταν καλοκουρδισμένα επί έξι ολόκληρους μήνες. Ένα μεσημέρι ο 
αστυφύλακας κοιμήθηκε λίγο παραπάνω και έχασε την ευκαιρία να κερδίσει την πρέφα. Έτσι πήγε κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα και έπιασε επ’ 
αυτοφώρω τους δράστες που έσπαγαν τα τζάμια κάθε μεσημέρι. Ο Κυριάκος και η παρέα του βλέποντας τον αστυφύλακα άρχισαν να τον βρίζουν και 
να τον πετροβολούν. Ο αστυφύλακας έχασε τη ζωή του εν’ ώρα εκτός υπηρεσίας.
Ο Κυριάκος τώρα είναι εικοσιτριών χρονών και ζει ακόμα στο χωριό, μιας και ο πατέρας του σταμάτησε το πιόμα και τα καταφέρνουν τώρα καλά μαζί 
στα χωράφια. Το χωριό αποφάσισε να θάψει και να ξεχάσει αυτήν την ιστορία για δύο πολύ σημαντικούς λόγους. 
α) Ήξεραν πως το αστυνομικό τμήμα ήταν αχρείαστο στο χωριό και β) επειδή ο αστυφύλακας τους κέρδιζε συνέχεια στην πρέφα και έτσι το παιχνίδι 
δεν είχε ουσία.

Υ.Γ.1 κάθε φορά που κέρδιζε ο αστυφύλακας του έπρηζε τα αρχίδια.
Υ.Γ.2 φυσικά όλο το χωριό γνώριζε τον τρόπο με τον οποίο σκοτώθηκε ο αστυφύλακας.

Αφιερωμένο στον ποταμό Αχελώο.

ένθετος τόπος πολιτιστικής ραδιουργίας
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Συνέντευξη με τον 

Θ.Παπακωνσταντίνου
Απ’ότι ξέρω οι πρώτες γνώμες που έλαβες για τη 
συνθετική σου ικανότητα και μάλιστα από μεγάλους 
του χώρου δεν ήταν και οι πιο ενθαρρυντικές. Μιλάω 
για το φεστιβάλ Κέρκυρας που διοργανωνόταν από τον 
Χατζηδάκι και την γνώμη του Λοίζου για την μουσική 
σου. Πες μας λίγο τι έγινε τότε και πως βρήκες το 
πείσμα να συνεχίσεις?

Με το Μάνο Λοίζο συνεργαζόμασταν, βάζοντας εγώ τους 
στίχους κι αυτός τη μουσική, για έναν δίσκο, που δυστυχώς 
δεν ολοκληρώθηκε γιατί τον πρόλαβε ο θάνατος. Παράλληλα 
όμως με τους στίχους, σκάρωνα και κάποιες μουσικές. Η 
απάντησή του, όταν τις άκουσε, ήταν, πάνω-κάτω η εξής: 
“Θανάση επικεντρώσου στο στίχο και μην ταλαιπωρείς τη 
μουσική”. Ο άλλος Μάνος, ο Χατζηδάκις, είχε μιά εποπτεία 
των αγώνων που διοργάνωνε. Τις ακροάσεις και την 
επιλογή των τραγουδιών είχαν αναλάβει συνεργάτες του 
που εμπιστευότανε (όπως ο Νίκος Κυπουργός). Από κει δεν 
θυμάμαι να είχα κάποια αποτροπή. Ίσα-ίσα το τραγούδι 
πέρασε και στον δεύτερο γύρο και μάλιστα σε μια ανοιχτή 
κουβέντα που έγινε, ο Χατζηδάκις χρησιμοποίησε το 
τραγούδι μου σαν απόδειξη ότι υπάρχουν και λαϊκότροπα 
τραγούδια στους αγώνες. Αυτά εν ολίγοις. Το πείσμα δεν 
έχει θέση στη δημιουργία και δεν οδηγεί στη δημιουργία. 
Υπάρχει μία παρόρμηση, είναι η ανάσα του πεπρωμένου 
που την αισθάνεσαι κάποια στιγμή και την ακολουθάς, 
θέλοντας και μη.

Γιατί μουσικός κι όχι μηχανολόγος μηχανικός?

Βλέπω κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης σαν ευκαιρία αλλά 
και δικαίωμα για γνώση και κοινωνικοποίηση. ∆εν είναι 
απαραίτητο να εργαστεί κανείς σ’ αυτό που σπούδασε. 
Κάπου καταντάει και υστερικό. Γι’ αυτό και δεν συμμετείχα 
ποτέ σε συντεχνιακές διεκδικήσεις. Θεωρώ τον εαυτό 
μου τυχερό που βρήκα, σχετικά νωρίς τι θέλω να κάνω. 
Ακόμα καλύτερα που αυτό είναι η μουσική. Έτσι, μπορώ 
και συναντάω- κάποιες στιγμές-το απόλυτο και οι τζούρες 
που παίρνω με βοηθάνε ν’ αντέξω το βαρύ και ακατανόητο 
φορτίο της ζωής. Κι όταν πετάξει το πουλάκι της έμπνευσης 
θα παρηγορηθώ με την δεύτερη πιο αγαπημένη μου 
ασχολία, την οργανοποιία. 

Στα τραγούδια σου κάποιος μπορεί να βρει στοιχεία 
από southern rock και τζαζ μέχρι avant-garde και 
ηλεκτρονικές λούπες από δω κι από κει. Από πού όλες 
αυτές οι επιρροές? Είναι συνολικό έργο της ομάδας 
ή είσαι εσύ ο ιθύνων νους για συνθετικά μέρη όπως 
π.χ η αρχή των ‘’Γριών’’ και το ‘’You, the universe’’? Τι 
μουσική ακούς?

Κοίταξε, συνθετικά, μέχρι στιγμής, έχω πορευτεί μόνος. 
Και μάλιστα δεν θέλω να αλλάζει ούτε νότα, όχι από 
εγωισμό αλλά επειδή η κάθε μελωδία είναι παγιωμένη σαν 
αρχέτυπο μέσα μου (Είναι το κουσούρι μου). Αντίθετα 
είμαι πιο ανοιχτός στο να αλλάξω κάποιο στίχο για να 
μπορεί να τον νοιώσει πιο οικείο ο άνθρωπος που θα τον 
τραγουδήσει. Και εκεί που είμαι ακόμα πιο ανοιχτός είναι 
στην ενορχήστρωση. Εκεί η δημιουργική διάθεση των 
συνεργατών μουσικών είναι καλοδεχούμενη (και απαραίτητη 
για να ανθίσει η συνέργεια, που πρέπει να στεφανώνει κάθε 
συλλογική δραστηριότητα). Για τα συγκεκριμένα κομμάτια 
που αναφέρεις, η αρχή στις “Γριές” είναι ένα παραδοσιακό 
που λέει η γιαγιά μου με ισοκρατήματα από τις κιθάρες 
του Μπάμπη Παπαδόπουλου, ενώ το “You,the Universe” 
είναι μια εργαστηριακή, μοναχική-κατά βαση- ανασύνθεση 
που έχω κάνει, σαν αυτές που υπάρχουν και στο “Η βροχή 
από κάτω”. Προσωπικά, ακούω πολλές και διαφορετικές 
μουσικές αναζητώντας την απόλαυση και το ξάφνιασμα. 
Έχω ανοιχτά τα αυτιά και οξυμμένη την περιέργεια. Αυτό 
βγαίνει με κάποιο τρόπο και στις δουλειές μου.

Σε μια συνέντευξη που έδωσες στην Ελευθεροτυπία 
φέτος, είχες πει ότι ‘‘η εξουσία δεν παράγει πολιτισμό’’. 
Κατά τη γνώμη μου, από το Yπουργείο πολιτισμού και 
το Eθνικό κέντρο κινηματογράφου μέχρι το Kρατικό 

θέατρο και το Mέγαρο μουσικής η εξουσία όχι μόνο 
παράγει αλλά και επιβάλλει πολιτισμό. Που στηρίζεις 
την αποψή σου?

Το ζήτημα εξαρτάται από το τι ονομάζουμε πολιτισμό. 
Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι “επιστημονικοί” όροι, τους 
οποίους δεν κατέχω. Θα σταματήσω την πληκτρολόγηση 
για λίγο για να σκεφτώ τι εννοώ εγώ σαν πολιτισμό και 
επανέρχομαι...Λοιπόν, πολιτισμός είναι η μη-βίαιη 
προσπάθεια για την περιφρούρηση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, η οποία τσαλακώνεται, τόσο από τη 
χειροπιαστή βία της εξουσίας όσο και από την άπιαστη 
βία των υπαρξιακών ερωτημάτων. Μπορεί να πέφτω σε 
αντιφάσεις μ’ αυτή τη διατύπωση που προτείνω και να μη 
μπορώ να εξηγήσω σπουδαία έργα, όπου χρειάστηκε να 
καταπιεστούν ψυχούλες για να πραγματοποιηθούν, αλλά, αν 
είναι έτσι, να πάνε στο διάβολο. Αν είναι έτσι, είναι πολύ 
πιο πολιτισμός, για μένα, το κέντημα μιας γεροντοκόρης 
από τις πυραμίδες της Αιγύπτου(π.χ.).

Έχουν ευθύνη προς την κοινωνία και το κοινό οι 
σημερινοί καλλιτέχνες? ∆εν είναι σημαντικό να 
εκφράζεται απ’αυτούς μια διαφορετική ελεύθερη φωνή, 
που απ’ότι φαίνεται, έχει και πολύ μεγαλύτερη απήχηση 
στον κόσμο, ίσως επειδή η πρώτη του επαφή μαζί τους, 
έγινε μ’έναν πολύ προσωπικό και ειλικρινή τρόπο όπως 
η μουσική? Είναι σημαντικό π.χ ο ‘’δικός μας’’ (σαν 
κοινό μιλάω) Θανάσης να μιλάει για τις κάμερες και την 
κρατική καταστολή, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι 
και να το υποστηρίζει με τη στάση ζωής του. Ποιος 
είναι λοιπόν ο ρόλος του καλλιτέχνη σήμερα? 

Άμα τον καλλιτέχνη τον φορτώσεις με ευθύνες και ρόλους 
τον έχεις γαμήσει. Όσο πιο ανεύθυνος νοιώθει, τόσο πιο 
βαθύ και οικουμενικό θα είναι το έργο του. Γιατί, στην 
ανεξιχνίαστη κατάσταση της γέννας ενός έργου, τη θέση του 
ατόμου καταλαμβανει το Όλον. Χρησιμοποιεί το μυικό του 
σύστημα για την τεχνική πλευρά του ζητήματος, ρεψίματα 
και τέτοια δεν το ενοχλούν, ενώ τη μαγική στιγμή ξεριζώνει 
τον εγκέφαλό του και παίζει μπόουλιγκ. Έτσι το έργο είναι 
λάθος να ταυτιστεί με τον δημιουργό, τον ξεπερνά. Επίσης 
είναι σφάλμα να ζητάς από κάποιον συνοδοιπόρο σου-
ιδεολογικά- καλλιτέχνη να γίνει ∆ούρειος Ίππος-επειδή 
έχει μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο- για να διαχυθούν οι 
συγκεκριμένες ιδέες. Έτσι, δεν θα έχεις το ηθικό δικαίωμα 
να αντιδράσεις όταν κάνουν το ίδιο και από την άλλη πλευρά 
(ή καλύτερα, από τις άλλες πλευρές). Και να σου πω και το 
άλλο; Ενώ σαν δέκτης η δημιουργία μπορεί να σε οδηγήσει 
σε κοινωνική αναβάθμιση και ριζοσπαστικοποίηση, η τέχνη, 
αν είσαι ο ίδιος δημιουργός της, λόγω της πληρότητας 
που σου φέρνει η διαδικασία, μπορεί να σε οδηγήσει 

στην από-κοινωνικοποίηση. Κατ’ αντιστοιχία, με βρίσκει 
σύμφωνο αυτό που λέει ο Σοπενάουερ, ότι, όσο πιο μεγάλη 
πνευματικότητα αποκτά κάποιος τόσο πιο μόνος θέλει να 
είναι.(∆ηλαδή, θα μου πεις, ο Σάρτρ δεν ήταν πνευματικός 
άνθρωπος, που κατέβαινε στα οδοφράγματα και συμμετείχε 
στους κοινωνικούς αγώνες; ∆εν ξέρω. Ίσως πήγαινε και για 
να χτυπήσει κανένα γκομενάκι.). Πάντως κι εγώ νοιώθω 
πολύ καλύτερα όταν ο καλλιτέχνης, ως άνθρωπος, μου 
δημιουργήσει τα ωραία συναισθήματα που έχω νοιώσει και 
για το έργο του. Αν έχει αντιφάσεις θα μπω στη δοκιμασία 
να κρίνω με άλλο μάτι και το έργο του. Αλλά τελικά θα 
θυμηθώ ότι η τέχνη δεν μπορεί να υπάρξει ως κάλπικη, ο 
άνθρωπος μπορεί άνετα ως κάλπης.

H Πρωτοψάλτη διαφημίζει στεγαστικά, ο έτερος 
Παπακωνσταντίνου έχει οικειοποιηθεί ολόκληρο 
τον Ασιμο, τον ορκισμένο αντι-Κνίτη, ο Θεοδωράκης 
εμφανίζεται στο Ηρώδειο παρέα με τον Μειμαράκη 
χωρίς να συμβαίνει τίποτα (εξάλλου είναι πρόσφατες οι 
μνήμες από το ’89) ο Μαρκόπουλος βάζει υποψηφιότητα 
με τη Ν∆ και ο Σαββόπουλος παίζει στην συγκέντρωση 
του Κασουλίδη και ‘ανοίγει’ τους Ολυμπιακούς του 2004. 
Αν διαφωνείς με τη στάση των προαναφερθέντων τότε 
γιατί διάλεξες να συνεργαστείς με τον τελευταίο? Αν 
όχι αυτοί τότε ποιοι ξεπουλάνε τη ζωή και τον κόσμο 
τους χωρίς κανένα αίσθημα ευθύνης? Τον κόσμο που 
λάτρεψε κάποιους απ’αυτούς όχι μόνο ως μουσικούς 
αλλά και ως αγωνιζόμενους ανθρώπους.

Αν ήσουνα κνίτης και η συνέντευξη ήταν για τον 
“Οδηγητή”(υπάρχει ακόμα αυτό;) μπορεί να μου έκανες 
την ίδια ακριβως ερώτηση, αφαιρώντας μόνο από την 
αναφορά σου τον έτερο Παπακωνσταντίνου. Τι θέλω να 
πω μ’ αυτό; Ότι μάλλον έχεις τη στερεότυπη άποψη περι 
μαχόμενης τέχνης. Κι ύστερα, από που κι ως που “λατρεία” 
για κάποιους -συνήθως καλοπερασάκηδες-που έτυχε να 
έχουν ένα χαρισμα; Ο κόσμος που λατρεύει, έχει ήδη χάσει 
το παιχνίδι. Κάτω οι λατρευτές κι οι λατρεμένοι! Τώρα, 
αν η συνέντευξη ήταν εκ του συστάδην κι όχι μέσα από 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ίσως να μη γινόταν αυτή η 
ερώτηση γιατί θα μας κάλυπτε μάλλον η προηγούμενη. Σε 
κάθε περίπτωση, απευθύνθηκα στον ∆ιονύση γιατί θέλω για 
τα τραγούδια μου το καλύτερο, γιατί είναι ο σύγχρονος-εν 
Ελλάδι-δημιουργός που το έργο του με άγγιξε περισσότερο 
και, επίσης, γιατί είμαι σκανταλιάρης και βλέπω και την 
παιγνιώδη πλευρά της ζωής. Αν πρέπει να αποκλείσω από 
συνεργάτες όλους, με τους οποίους-λίγο ως πολύ- διαφωνώ, 
τότε δεν θα ‘πρεπε να συνεργαστώ και με τον εαυτό μου.

Αν στη δημοκρατία (στην ιδανική της μορφή, δηλ. την 
άμεση δημοκρατία) ελευθερία σημαίνει ευθύνη -και 
αφού η μουσική αλληλεπιδρά και μάλιστα αντανακλά 
τις κοινωνικές συνθήκες του καιρού της- τι σημαίνει 
ελευθερία στη μουσική?(αν θέλεις…σ’έναν ιδανικό 
για τη μουσική κόσμο). Πιστεύεις ότι η έννοια της 
ελευθερίας στην μουσική και γενικά στην τέχνη 
επαναπροσδιορίζεται από εποχή σε εποχή? 

Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή για μένα. Η σκέψη μου 
είναι στερεότυπη και βραδυκίνητη και δεν έχω εντρυφήσει 
σε φιλοσοφικά ζητήματα. Άσε που ,επειδή η προσέγγιση 
μου, όσο αφορά τη μουσική, είναι πρωτόγονη , βιώματική 
και αναπότρεπτη , δεν έχω θεωρητικά στοιχεία να  με 
βοηθήσουν .Γι αυτό θα κάνουμε μιά μικρή ανατροπή ρόλων. 
Θα ήθελα να δώσεις εσύ την απάντησή σου στο ερώτημα 
που έθεσες.(Κάτω οι ερωτώντες και οι ερωτώμενοι). 

Πότε θα σταματήσεις να παίζεις μουσική? 

Όταν σταματήσει να με παίζει αυτή.

Ποιος θα έρθει από μακριά στον ‘’Πεχλιβάνη’’?
 
Η συλλογική μνήμη

∆ΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
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Εισαγωγικό σημείωμα
    Εγκαινιάζουμε μια κινηματογραφική σελίδα για τις κινηματογραφικές πρωτοπορίες .Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα τι θεωρούμε πρωτοπορία αρα και ποιούς θα  περιλάβουμε στις σελίδες .Το 
ουσιαστικό κατά την γνώμη μου δεν είναι ο ορισμός αφού  η ακαδημαϊκή θεώρηση ( πλέον αποδεκτή από το σύνολο της τέχνης) τα έχει ορίσει και  ταξινομήσει. Η ουσία βρίσκεται αλλού .
 Ο Ζαν Επσταιν περίπου στα 1930 καταλήγει “Η αρχή του 20 αιώνα είναι μια απ αυτές τις εποχές που αλλάζει ο ανθρώπινος χώρος . Ειναι λοιπόν φυσικό όλες οι γλώσσες ( langages ), όλα τα συστήματα, 
μέσα από τα οποία επικοινωνούν οι άνθρωποι, να αλλάζουν και αυτά, λιγότερο η περισσότερο απότομα .Είναι επίσης φυσικό αυτές οι αλλαγές, καθεμία στο είδος της ... να προκαλούν ανάλογες 
σφοδρές ρήξεις στο χώρο της διανόησης.”Η κοινωνία στο 21 αιώνα προχωρεί  προσπαθώντας να αποτινάξει το μανδύα του παρελθόντος . Η τέχνη όμως μένει στατικη .Άνευρη χωρίς συλλογικό 
όραμα, λειτουργεί ως ιδιωτικό αγαθό προς κατανάλωση . Ο καλλιτέχνης πλήρως αφομοιωμενος κινείται στην σφαίρα της ιδιώτευσης, ως άτομο αλλά κι ως καλλιτεχνικό υποκείμενο . Η σκέψη ακόμα  
για ρήξη είναι αδύνατη σ’ αυτό το πλαίσιο . Σ αυτό το κομμάτι προσπαθεί να συμβάλλει κι αυτή η απόπειρα, σε μια επίμονη προσπάθεια να προωθήσουμε τα κομμάτια ενός πολύπτυχου παρελθόντος  
όχι σαν κιτρινιασμένες εικόνες μιας μουσειακής γοητείας, άλλα σαν ζωντανές πραγματικότητες του χτες που βαραίνουν το σήμερα, όχι σαν τροχοπέδη αλλά ως  μια αναγκαία δυναμική ώθηση του  
παρόντος . Χωρίς αναφορές δεν υπάρχει σύνθεση .

Πρωτοπορία  στον  κινηματογράφο

Ο Σουηδός V.Eggeling επηρεασμένος από την μπερξονική φιλοσοφία 
πιστεύει « ∆εν υπάρχει μια τέχνη του παρελθόντος όπως δεν θα υπάρξει μια τέχνη 
του μέλλοντος . Η τέχνη πρέπει να είναι παρούσα διαρκώς». Με την τέχνη το άτομο 
δίνει στον εαυτό του περιεχόμενο Προτείνει λοπόν την δημιουργία μιας γλώσσας, ενός 
διαχρονικού κώδικα . Η αφαίρεση προσφέρεται για την δημιουργία του κώδικα γιατί 
έχει το προνόμιο της συντομίας. Πρόκειται για μια απόλυτη τέχνη που υπακούει στον 
κώδικα της παγκόσμιας επικοινωνίας . Επιπλέον χρειάζεται ένας κατανοητός τρόπος για 
να μεταφράσουμε αυτόν τον κώδικα σε καλλιτεχνικά σημεία.
Ο  αφαιρετικός κινηματογράφος του V.Eggeling προσπαθεί να μεταφέρει μια φιλοσοφία 

στον κινηματογράφο, με την ζωγραφική των στατικών πλάνων από τον ίδιο στο φιλμ, 
με την κίνηση τους, ο κύκλος της δημιουργίας – καταστροφής – δημιουργίας που 
εκφράζεται με τις αντίθετες κινήσεις της ανόδου και της καθόδου. Οι γραμμές και τα 
σχήματα μετατρέπονται σε πολυπλοκότερα ολοκληρώνονται και αρχίζει η κάθοδος 
αποδομουνται κι ο κύκλος συνεχίζεται  .Όλα τα συστατικά της οθόνης προσπαθούν 

να λειτουργήσουν στην οθόνη προκειμένου  να παράξουν μια γλώσσα, μια παγκόσμια 
καλλιτεχνική γλώσσα.
 
Παρόλο τον προσχηματικό χαρακτήρα του κινηματογράφου του V.Eggeling  και την 
αποτυχία των αρχικών προθέσεων, η ρήξη με την παράδοση είναι οριστική και φτάνει 
μέχρι το παρόν αφού τα στοιχεία του έργου του ακόμα ενοχλούν τους « έτοιμους θεατές 
».

Πρέπει να ελευθερώσουμε τον κινηματογράφο ως μέσο έκφρασης, να τον κάνουμε 
ιδανικό εργαλείο μιας καινούργιας τέχνης, άπειρα πλατύτερη και πιο ευέλικτης απ 

αυτές που ήδη υπάρχουν

Η τέχνη δεν ειναι μια ατομική έκρηξη άλλα η 
οργανική γλώσσα των ανθρώπων γι αυτό πρέπει 
να ειναι συμπαγείς και περιεκτική και ακριβής 
ώστε να αποτελέσει την κοινή γλώσσα της 
ανθρωπότητας .

Από το μέλλον προβλέπουμε μόνο ο,τι μοιάζει με το παρελθόν η ότι μπορεί να 
ανασυντεθεί από τα στοιχεία που μοιάζουν με τα στοιχεία του παρελθόντος 

Ο κινηματογραφικός χαρακτήρας της γνώσης μας για τα πράγματα προέρχεται από 
τον καλειδοσκοπικό χαρακτήρα της προσαρμογής μας σ αυτά .

Αφαίρεση στον κινηματογράφο

“Oρίζουμε το όνομα πρωτοπορία, ως το σύνολο των αναζητήσεων, πειραμάτων, κινηματογραφικών ερευνών, που θέλησαν 
να προσδιορίσουν ως τα έσχατά τους όρια, όλες τις αισθητικές δυνατότητες του κινηματογράφου.”   Pierre Jos

Ο Hans Richter ζωγράφος  εκμεταλλεύεται τον 
κινηαμτογράφο  αρχικά ως μια «διαφορετικη εξελιξη» 
της ζωγραφικής, θα περάσει από το επίπεδο της 
φόρμας μέσα από το χώρο στο επίπεδο της φόρμας 
μέσα από τον χρόνο .Οι « χρονικές ενορχηστρωσεις» 
όπως αποκαλεί τις αφηρημένες του ταινίες εκκινούν 
από το ίδιο το σχήμα της οθόνης το οποίο  στην 
συνέχεια διαιρεί σε τετράγωνα κι παραλληλόγραμμα 
που τα εναλλάσσει με συγκεκριμένο ρυθμό .
 
Την διαδικασία της χωρικής οργάνωσης μέσω του 
του χρόνου την ονομάζει άρθρωση της φόρμας.Τι 
ειναι φόρμα ; Φόρμα ειναι οι συνέχειες, οι ρυθμοί, οι 
μελωδίες ,η Ζωή κι μας οδηγεί στην παρατήρηση και την συμμετοχή που, αν καταλάβουμε 
την λειτουργία οδηγούμαστε στην μη φόρμα, στην ουσία τον πυρήνα της Ζωής .
 
Οι Ρυθμοί του Hans Richter δεν πρέπει να θεωρηθούν σύμβολα η διακοσμητικά στοιχεία 
. Είναι οπτικά στοιχεία φωτός κι μη σε ρυθμική άρθρωση, μπροστά στα οποία ο θεατής 
πρέπει να αφήσει τον ευατο του ελεύθερο. Να αφεθεί στης γραμμές κι τους ρυθμούς 
χωρίς ερμηνείες σαν μια οπτική συμφωνία .Ένα συναίσθημα που τείνει περισσότερο 
προς το μουσικό συναίσθημα .
 

Ταυτόχρονα με τον Γαλλικό ιμπρεσιονισμό αναπτύσσεται και η αφαίρεση στον  
κινηματογράφο. Αίτημα του Γαλλικού ιμπρεσιονισμου η απο - θεατρικοποιηση του 
κινηματογράφου κι η εκμετάλλευσή των μοναδικών δυνατοτήτων του . Η αφαίρεση εχει 
την ίδια επιδίωξη αλλά άλλες καταβολές . Οι καλλιτέχνες στο σύνολο τους αποτελούν 
εικαστικούς και πιστεύουν στο κινηματογράφο ως οπτικό και ρυθμικό μόρφωμα . Εδώ 
κρύβεται κι η ουσία των θεωριών και των απόπειρων αυτών των  πρωτοπόρων κι η ρήξη 
τους με την παράδοση. Μια παγκόσμια γλώσσα, ένα σύνολο σημείων , διαμορφωμένα 
από του καλλιτέχνες για την κοινωνία .Εικόνες που να περικλείουν την αποστολή της 
τέχνης ως μιας αναγκαίας δραστηριότητας του ανθρώπου .Μια αισθητική λοιπόν ρήξης, 
μια ματιά ανατροπής κι όχι αναπαραγωγής της αλλότριας γλωσσάς . Οι καλλιτέχνες δεν 
βλέπουν τους εαυτούς τους ως προνομιούχους ανθρώπους της κοινωνίας που έχουν την 
ευχέρεια να εκφράζουν τους ευατούς τους  αλλά ως φορείς της κοινωνικής δυναμικής 
με  μόνο περιορισμό την φαντασία 

Καλλιτέχνης ο οποίος δεν είναι μέτοχος σε συλλογικά οράματα κι εγχειρηματα  παύει 
να είναι δημιουργός και μετατρέπεται σε εμπορικό αντιπρόσωπο της κυριαρχίας . Η 
Εξουσία δεν δημιουργεί, μόνο αφομοιώνει και καταστρέφει .

Το τετράγωνο κρύβει μια σημασία για κάθε ανθρώπινο ον, αλλά το ερώτημα ποια μπορεί 
να ειανι αυτή η σημασία δεν μπορεί να απαντηθεί με ακρίβεια

Ο πρωτοποριακός κινηματόγραφος έχει την δική του γλώσσα, την δική του φιλοσοφία, 
το δικό του κοινό και οπωσδήποτε μια θέση στην κοινωνία .

Η γραμμή 
 Είναι μια μορφή περισυλλογής η ένας λαβύρινθος η ένας χορός που τεντώνεται και 
μαζεύεται ...Ένα αίνιγμά προς λύση ...
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Πρώτη φορά
∆εν έχω να πω κάτι περισσότερο 
απ΄αυτά
που έχουν ήδη ειπωθεί
∆εν έχω να δείξω 
κάποιον νέο δρόμο στη σκέψη
ούτε και κάποιο ταλέντο 
που θα επενδύσω,
κι εσείς με τη σειρά σας
πάνω του
Η διαρκής επανάληψη 
στιγμών και καταστάσεων
έχει μόνο ψήγματα 
του διαφορετικού να αναδείξει
τα οποία δεν είναι και σίγουρο 
ότι εχουν τη δύναμη 
να με κρατήσουν ζωντανό
αν και εφόσον τα εντοπίσω

-Αφού δεν έχεις κάτι να πεις
 κάτσε 
κάτω στη θέση σου,
λέει ο τύπος στην ακριβώς πίσω σειρά

-Να έρθει κάποιος άλλος να μας πει
 τί στην ευχή συμβαινει,
ακούγεται
από μια γυναικεία φωνή στο βάθος

-Σταθείτε,
δεν πρόλαβα να  σας πω 
πως είναι μια ωραία μέρα η σημερινή
είναι η μέρα που άρχισα να μιλώ

και τώρα είναι σειρά μου να μιλήσω
έχω το λόγο
μέχρι τώρα άκουγα προσεκτικά
με υπομονή
δίχως ίχνος αυθάδειας
παίρνω το λόγο δικαιωματικά
θα μπορούσα 
να το είχα κάνει από πριν
όμως περίμενα 
σε περίμενα 
να φτάσεις στο τέλος
αλλά εσύ τέλος 
μάλλον δε βρήκες
μπροστά στην ακατάπαυστη διαδοχή 
σκέψης και πράξης
μπερδεύτηκες και πίστεψες
ότι ο λόγος σου
είναι προνόμιο
δεν ήταν μόνο από αφέλεια
σίγουρα όχι
το είδα σ΄εκείνο το βλέμμα
(ότι ήξερες και σ΄άρεσε να έχεις 
το προνόμιο της πρώτης κίνησης)
καθώς το τέλος 
σε καθιστούσε 
παρελθόν

φωτης γιαννικοπουλος

Aρρωστημένος έρωτας

σ’ αγαπώ κι εσύ το ίδιο
σε θέλω
σε ποθώ κι εσύ όχι
κι  αναγκάζομαι
να σκοτώσω τον έρωτα
ακόμα μία φορά 
γιατί σε κάθε περίπτωση
μια γυναίκα 
είναι μοναδική
πόσο μάλλον εσύ

και βάζω πορνό
και βλέπω
και μαλακίζομαι
γιατί είναι φορές
που είμαι μισογύνης

τελικά οι γυναίκες 
είναι πρόβλημα
όταν τις χάνω
καθώς μ’ αφήνουν
μαλάκα
χαμένο
να ψάχνομαι
και να ψάχνω
στ’ άψαχτα
την επιβεβαίωση 
σ’ ένα σου βλέμμα
στον πάτο

φωτης γιαννικοπουλος

MIA KOYBENTA ΜΕ TON….. ΣΑΜΟΥΕΛ 
ΜΠΕΚΕΤ

ΤΟΥ Ν.Κ.

Συναντηθήκαμε εντελώς τυχαία   έξω από ένα 
κωλόμπαρο κοντά στη λεωφόρο αλεξάνδρας….
ήταν  δυο η ώρα…ιούνιος…πανσέληνος….
κοιταχτήκαμε με απορία …δεν περίμενε και 
δεν περίμενα να βρεθούμε σε ένα τέτοιο 
μέρος…λίγο αμήχανα και με κάποια συστολή 
πλησιάσαμε ο ένας τον άλλο…δώσαμε τα 
χέρια μουρμουρίζοντας κάτι σαν καλησπέρα 
και μπήκαμε μέσα στο μπαρ…από τα ηχεία 
ακουγόταν μητρoπανος…πες μου που πουλάν 
καρδιές…καθίσαμε στη μπάρα και παραγγείλαμε 
ουίσκι σκέτο…κάναμε νόημα στα κορίτσια ότι 
σήμερα δεν θέλαμε παρέα…έβγαλα το μικρό 
μαγνητόφωνο και το έβαλα μπροστά μας…με 
κοίταξε… έβαλα δίπλα και μια βαβυλωνία που 
είχα μαζί μου… κατάλαβε…από τον τρόπο που 
με κοίταξε ένιωσα ότι δεν είχε αντίρρηση να 
καταγράψω την κουβέντα μας…[όπως πάντα η 
κασέτα παραδίδεται στη Βαβυλωνία…είναι στη 
διάθεση κάθε αναγνώστη…μιλήσαμε αγγλικά…
εδώ παρουσιάζεται η πιστή μετάφραση…]
Ν:Σαμουελ , τι γίνεται..?
Σ:Σαν τι να γίνει δηλαδή…?
Ν:Πως από δω…?
Σ:Περαστικός…Εσύ…?
Ν:Και εγώ….
[Παύση]
Ν:Γράφεις τίποτα αυτό τον καιρό…?
Σ:Μαλακίες….δεν βγαίνει τίποτα…Εσύ…?
Ν:Kαι εγώ τα ίδια…

[Παύση]
Ν:Και τι κάνεις τώρα…?
Σ:Περιμένω…
N:Ακόμα….?
Σ:Ναι , γιατί εσύ τι κάνεις…?
Ν:Και εγώ περιμένω….?
Σ:Σου είπε ότι θα έρθει…?
N: Όχι….
Σ:Τότε γιατί περιμένεις….?
Ν:∆εν ξέρω…Νιώθω όμως ότι θα έρθει…
Σ:Καλά…περίμενε τότε…
[Παύση]
Ν:Σου αρέσει ο Μητρoπaνος….?
Σ:Ναι…μου βγάζει νταλκά…εσένα…?
Ν:To ίδιο…παλιότερα ψιλοντρεπομουνα να ακούω 
λαϊκά….
Σ:Γιατί…?
Ν:Την είχα πατήσει και καλά με το έντεχνο….
Σ:Τους έφαγα στη μάπα και εγώ όλους αυτούς…
Ν:Κάναμε όμως την διαδρομή….
Σ:Ναι…χρήσιμο ήταν….
[Μεγάλη παύση]
Ν:Να σε ρωτήσω…?
Σ:Τι…?

N:Αν τελικά δεν έρθει , τι θα κάνεις….?
Σ:Θα έρθει…μου το είπε…
Ν:Αν  λέω τελικά δεν έρθει…?
Σ:∆εν γίνεται να μην έρθει…είπε πως θα έρθει 
οπωσδήποτε….
Ν:Καλά….
[Παύση]
Σ:Εσύ που περιμένεις χωρίς να σου πει ότι θα 
έρθει…?
Ν:Τι…?
Σ:Λέω , γιατί περιμένεις…?
N:∆εν ξέρω….δεν μπορώ να κάνω αλλιώς….
Σ:Γιατί…?
Ν:Γιατί υποσχέθηκα ότι θα περιμένω….
Σ:Και αν δεν έρθει…?
[Πολύ μεγάλη παύση]
Ν:Να σε ρωτήσω κάτι άλλο…?
Σ:Ρώτα.
Ν:Γιατί γράφεις….?
Σ:∆ηλαδή….?
Ν:Λέω… για ποιο λόγο γράφεις…?
Σ:Να μη γράφω δηλαδή…?
N: ∆εν είπα αυτό.
Σ:Αλλά…?
Ν:Άλλο λέω…καταλαβαίνεις…? λέω για ποιο λόγο 
γράφεις….?
Σ:∆εν καταλαβαίνω.
Ν:Καλά άστο….
Σ:Το άφησα….
[Παύση]
Ν:∆ε μου λες…..
Σ:Ανήσυχος είσαι…
Ν:∆ηλαδή…?
Σ:Τι δηλαδή…Ας σωπάσουμε για λίγο.
N:Να σωπάσουμε.
Σ:Είναι πολύ χρήσιμο. Απαραίτητο. Πιο σημαντικό 
και από το να μιλάμε…Μας φέρνει πιο κοντά.
[Πάρα πολύ μεγάλη παύση]
Ν:Θυμάμαι όταν ήμουνα πιτσιρικάς όλο γελούσα…
Σ:Τώρα δε γελάς…?
Ν:Γελάω ….αλλά και κάποιες φορές μου έρχεται 
να κλαίω….
Σ:To ίδιο είναι…
Ν:Ποιο…?
Σ:Το κλάμα και το γέλιο….
Ν:∆εν καταλαβαίνω….
Σ:Καλά , άστο.
Ν:Το άφησα…
[Ακούγεται πάλι το  τραγούδι : πες μου που 
πουλάν χαρές να στις πάρω όλες…]



23Ó Å Ð Ô Å Ì Â Ñ É Ï Ó   2 0 0 8

ήμερα. Αν σκεφτούμε στην βάση του προβλήματος 
φτάνουμε να ξαναρωτήσουμε τι είναι θέατρο. Αν 

αντανακλαστικά κοιτάξουμε γύρω μας, στην Αθήνα του 
2008 έχουμε μια εύκολη απάντηση στο συνονθύλευμα 
αισθητικής, κειμένων, ομάδων, θιάσων, αιθουσών. Παρόλα 
αυτά διακρίνεται μια βασική τάση για μίνιμαλ αισθητική με 
χρήση τεχνολογικών στοιχείων, συνδυασμό του ζωντανού 
σώματος στην σκηνή με σύγχρονη μάσκα, προβολές, δυνατή 
σύγχρονη μουσική. Στο πεδίο του κειμένου βρισκόμαστε σε 
μια περίοδο λατρείας της διασκευής, είτε δραματουργικά, 
είτε μέσω της έντονης σκηνοθεσίας του πρωτότυπου 
κειμένου, τόσο που καταλήγει στην διασκευή.

Γιατί όμως αυτή η τάση ξεπηδά τόσο ξαφνικά και 
εξαπλώνεται με τέτοια μανία σε πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα; Μια εύκολη, θλιβερή καθόλου όμως άξια να 
παραβλεφτεί απάντηση είναι το ότι η αισθητική αυτή τάση 
πρωταγωνιστεί και κυριαρχεί στην εναλλακτική Ευρώπη 
με κέντρο τη βερολινέζικη σκηνή. Από την άλλη μεριά 
βέβαια η ανάγκη των Ελλήνων δημιουργών για πρωτοτυπία 
οδηγεί μοιραία στη διασκευή, αφού η ελληνική παραγωγή 
θεατρικών έργων είναι πάμφτωχη.

∆ικαιολογημένη λοιπόν η συμπεριφορά του ελληνικού 
σύγχρονου θεάτρου, απαράδεκτη όμως η εκκίνηση. Αντί 
λοιπόν να μιμείται το ελληνικό θέατρο την ξένη αισθητική, 
όπως ξεπατικώνει 20χρονη φοιτήτρια διακόσμηση 

εσωτερικού χώρου από σελίδες περιοδικού, θα έπρεπε να 
κάνει το απλό, το αυτονόητο, τη μηδενική ερώτηση: Γιατί 
κάνω θέατρο; Γιατί κάνω θέατρο στην Αθήνα του 2008; 
Γιατί κάνω εγώ θέατρο; 

Θέατρο είναι επικοινωνία. Κάποιοι άνθρωποι που αφηγούνται 
κάτι σε αυτούς που τους παρακολουθούν. Επικοινωνία 
διασκεδαστική. Για να είναι η επικοινωνία διασκεδαστική θα 
πρέπει ο τρόπος με τον οποίο οι ηθοποιοί αφηγούνται την 
ιστορία να είναι ενδιαφέρον. Για να υπάρχει επικοινωνία θα 
πρέπει αυτό που αφηγείται ο ηθοποιός, το θέμα δηλαδή 
της παράστασης, η ιστορία να αφορά τους θεατές και ο 
τρόπος παράστασης, η αισθητική, η σκηνοθεσία δηλαδή 
να είναι κατανοητή, να επιδρά στους θεατές της Αθήνας 
του 2008. Αυτό είναι επικοινωνία διασκεδαστική. Θέμα και 
τρόπος, ιστορία και αισθητική να αφορούν καί τα δύο μέρη 
μιας παράστασης: ηθοποιούς και κοινό. 

Το εγχείρημα μοιάζει αρκετά δύσκολο. Χρειάζεται κανείς γι’ 
αυτό αρχικά ηθοποιούς και σκηνοθέτη που να συμφωνούν 
στο τι τους αφορά, και στο πως θέλουν να το επικοινωνήσουν. 
Κι εδώ έρχεται να μας βοηθήσει ο μεγάλος σκηνοθέτης, 
συγγραφέας και θεωρητικός –με έναν ιδιαίτερο τρόπο- του 
θεάτρου, Μπέρτολτ Μπρεχτ. Αν διαβάσει κανείς κείμενά του 
θα φτάσει κάποια στιγμή στο φαινομενικά απλό: ο τρόπος, 
η αισθητική, οι επιλογές στη σκηνή προκύπτουν από τον 
σκοπό. Το τι θέλω δηλαδή να πετύχω ορίζει τα μέσα και 
τους τρόπους. Αυτή η βασική θέση που προκύπτει από την 
καθαρή θέληση για επικοινωνία και κάποιες νέες για την 
εποχή του, αλλά ίσως και για σήμερα, μέθοδοι που σκοπό 
έχουν την εγρήγορση και την ελευθερία του θεατή στην 
αίθουσα, μοιάζουν να κάνουν το εγχείρημα της παράστασης 
ως γεγονός που αφορά σκηνή και πλατεία πιο εφικτό. Εδώ 
πρέπει να αναφέρουμε ότι η στροφή του ενδιαφέροντος της 
παράστασης στο κοινό, θέμα που απασχόλησε το θέατρο 
των τελευταίων χρόνων, ξεκινά πάλι από τον Μπρεχτ. 
Πρώτος αυτός ξεκινά κάνοντας μια μελέτη του κοινού του. 
Σε ποιόν θα μιλήσω. ∆εν γίνεται να ξεκινά κανείς διάλογο, 
που ελπίζει να είναι αποτελεσματικός χωρίς να λάβει 
υπ’ όψη του σε ποιόν μιλά. Αυτό δε σημαίνει σε καμία 
περίπτωση ότι πρέπει να πηγαίνει κανείς με τα νερά του 
κοινού. Αλλά για να ξαφνιάσει κανείς κάποιον θα πρέπει 
να ξέρει τι θεωρεί αυτός ο κάποιος αναμενόμενο. Αυτό 

από τη μία, και από την άλλη η ελευθερία του κοινού να 
κρίνει και να εξάγει μόνο του συμπεράσματα- όχι αυτά τα 
συμπεράσματα να προσφέρονται έτοιμα σαν φυσικοί νόμοι 
και ηθικά διδάγματα στη σκηνή. Μια αρκετά ισότιμη δηλαδή 
συζήτηση. 

Που βρίσκεται σε όλα αυτά το καλλιτεχνικό; Κι όμως. Αν 
θέλεις να ξαφνιάσεις το κοινό, για να το κρατάς ζωντανό, 
αν θέλεις να πηγαίνεις τη συζήτηση ένα βήμα μπροστά, αν 
δεν θεωρείς το κοινό σου εύκολο καταναλωτή μιας σκηνικής 
ομορφιάς, αλλά απαιτητικό συνομιλητή που έρχεται επειδή 
θέλει να συμμετάσχει, τότε το καλλιτεχνικό προκύπτει και 
είναι πολύ πιο αυθεντικό, σύγχρονο και αποτελεσματικό 
από μια φορεμένη, υιοθετημένη αισθητική που δίνει 
σύγχρονη χροιά, δυσχεραίνει όμως την επικοινωνία, διότι 
δεν προκύπτει από την λογική της συζήτησης, δηλαδή την 
παράσταση. Αυτό λοιπόν που μας λείπει σήμερα είναι η 
σύγχρονη επικοινωνία. 

Χρειαζόμαστε:
 1) θέματα που να είναι άξια να συζητηθούν. Θέματα που 
μας αφορούν προσωπικά, ειλικρινά, στο εδώ και το τώρα 
μας. 
2) ηθοποιούς και σκηνοθέτες πρόθυμους να κάνουν ισότιμη 
συζήτηση. Η παράσταση έχει εδώ και καιρό καλώς κατέβει 
από τη σκηνή. Συντελείται ανάμεσα στην σκηνή και την 
πλατεία, εκεί είναι ο χώρος της. 
3) αν τα παραπάνω υπάρχουν, το καλλιτεχνικό, η 
πολυπόθητη νέα αισθητική θα προκύψει και θα βηματίζει 
με μεγάλα βήματα. 

Θάρρος, ανοιχτά μάτια και τα πόδια μας στη γη και βέβαια 
χιούμορ. Μακριά από μας ο καλλιτεχνικός διθενισμός.

Τόση ώρα προσπαθώ να αποφύγω τη λέξη πολιτικό. Κι αυτό 
γιατί έχουμε ακούσει ξανά και ξανά ότι το θέατρο είναι 
πολιτική πράξη. Τι να κάνουμε όμως; Το θέατρο είναι μόνο 
πολιτική πράξη, με τον δικό του τρόπο.
Αυτά και καλή μας τύχη.
       
Θεατρική ομάδα Nosotros

Μια περιήγηση στον διάλογο των γραμμών 
               Στο προηγούμενο τεύχος , που αφιερώσαμε 
σε  κάποια αντιπολεμικά έργα , συνειδητά δεν αναφέραμε 
ίσως το μεγαλύτερο από αυτά . Το ¨Ταξίδι στην άκρη της 
νύχτας ¨του Σελίν .Αυτό έγινε , πρώτον γιατί το έργο 
αυτό υπερβαίνει κάθε ορισμό και δεύτερον διότι είναι 
ένα από τα λίγα βιβλία με τα οποία είσαι αναγκασμένος 
να αναμετρηθείς . Μια αδυσώπητη αναμέτρηση με 
την άβυσσο του αναίτιου της ζωής , μια ανατομία 
της ανθρώπινης τραγωδίας χωρίς ίχνος ελπίδας και 
διεξόδου. Το αριστούργημα του 20ου αιώνα που έμεινε 
παραγνωρισμένο , λόγω της αγριότητας του , αλλά και 
λόγω του συγγραφέα του. Είχαμε πει ότι στην λογοτεχνία 
συχνά τα έργα βγαίνουν εκτός του πλαισίου που επιθυμεί 
ο δημιουργός τους . Εδώ όμως αν και αναγνωρίζεις ότι 
το έργο είναι πολύ μακριά από την μετέπειτα ιδεολογία 
του Σελίν δεν μπορείς παρά να διερωτάσαι για το πώς 
ο άνθρωπος που έγραψε κάτι τέτοιο έγινε ένας άθλιος 
φασίστας , αντισιμήτης , ρατσιστής. Πράγματι ο Λουί 
Φερντινάν Ωγκύστ , όπως είναι το πραγματικό του όνομα, 
όταν οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στην Γαλλία αναγκάζεται 
να καταφύγει στην Γερμανία το 1944 , δικάζεται και 
καταδικάζεται επί εσχάτη προδοσία και παίρνει αμνηστία 
το 1951 . Πεθαίνει το 1961 στο Παρισινό προάστιο Μεντόν 
.¨Για να τον διαβάσω πρέπει να αναστέλλω την Εβραϊκή 
μου συνείδηση , λέει ο Φίλιπ Ροθ , αλλά το κάνω διότι ο 
αντισιμητισμος του δεν βρίσκεται στην καρδιά αυτού του 
βιβλίου .Ο Σελίν είναι μεγάλος ελευθερωτής .Νιώθω να 
με καλεί η φωνή του. ¨ Στο βιβλίο αυτό ο αντισιμητισμός 
δεν έχει θέση , ίσως γιατί ο Σελίν το 1932 που το εκδίδει 

βρίσκεται σε μια φάση συνολικής απόρριψης, μην 
έχοντας δρασκελίσει το μαύρο κατώφλι, ίσως πάλι 
γιατί όπως λέει ο Κούντερα ¨η μυθιστορηματική 

σκέψη δεν κρίνει, δεν διακηρύσσει αλήθειες , αναρωτιέται 
εκπλήσσεται, εξετάζει¨, το μυθιστόρημα συντηρεί την 
αμφιβολία το αίνιγμα , διότι καλλιεργεί το απρόβλεπτο και 
το αναιτιολόγητο.
                  Ο Σελίν πρωτοπορεί και στην μορφή, 
καθώς δημιουργεί ένα συμμετοχικό αφηγηματικό εγώ, 
τον Μπαρνταμού, και αναγκάζεται να συνθέσει μια νέα 
αφηγηματική γλώσσα για να λοιδορήσει και να ουρλιάξει 
. Χρειάζεται μια νέα γλώσσα για να αρθρώσει την φρίκη 
των χαρακωμάτων του Πρώτου παγκοσμίου πολέμου 
, να πει το ανείπωτο του τρόμου των νεκρών , των 
ακρωτηριασμένων. Ο αποστειρωμένος λόγος δεν θα 
μπορούσε να αναπαραστήσει την βία των μετόπισθεν , 
τον κυνισμό και την λεηλατική βουλιμία των αμάχων , την 
μιζέρια των βιομηχανικών πόλεων , την μαζοποίηση , την 
πραγμοποίηση που κατέστησε τον άνθρωπο μια άμορφη 
και κακή , κατά τον Σελίν , μάζα. Γλώσσα της αποκάλυψης 
που, με το μένος , τον άγριο λυρισμό της καταγγέλλει την 
παγκόσμια φενάκη. Με το βιβλίο αυτό αρχίζει το τέλος 
της εκπολιτιστικής μας αυταπάτης . 
               Ο Σελίν στην νύχτα του υπερβαίνει τον 
παραλογισμό του πολέμου για να συμπεριλάβει τον 
παραλογισμό του βίου ολόκληρου. ¨Μας τσάκωσε 
παρθένους η φρίκη . Που να την φανταστώ εγώ τέτοια 
φρίκη αφήνοντας την πλατεία Κλισύ ;Ποιος μπορούσε 
να προβλέψει προτού μπει πραγματικά στον πόλεμο όλα 
όσα χωρούσε η ηρωική και ρέμπελη βρωμοψυχή των 
ανθρώπων ;Ήμουν τώρα παγιδευμένος σε αυτή τη μαζική 
φυγή προς τον ομαδικό φόνο, προς την φωτιά.¨ Ο Σελίν 
καταριέται την αποκρουστική μάχη στα σκοτάδια τόπων 

που δεν ήταν κανενός ¨Το μαρτύριο να σε ξεπατώνουν 
μέρα νύχτα αυτοί οι καραβανάδες πιο κρετίνοι ,πιο 
φτηνοί, πιο κακόψυχοι ακόμα από το σύνηθες , κάνει 
στο φινάλε και τους πιο πεισματάρηδες να διστάζουν να 
ζήσουν άλλο .¨  Μιλάει για τον πραγματικό πόλεμο, αυτόν 
του μοιράρχου της χωροφυλακής που εκτελεί φαντάρους 
προς ανύψωση ηθικού ,και επαινεί τον εαυτό του που 
έγινε τόσο ρεαλιστής και σοφός ώστε να είναι τελεσίδικα 
άνανδρος. Όμως η αισθητικοποίηση του λόγου και το 
χωρίς έλεος μίσος πλησιάζουν την αισθητικοποίηση της 
βίας. Έχουμε μπροστά μας ένα ταξίδι ιδιότυπης μύησης 
μια δυστοπία , την διαχείριση μιας ζωής ήδη χαμένης 
, η ανθρωπότητα νοσεί και είναι αυτός ο ζοφερός του 
μηδενισμός που προκαλεί δυσφορία , αλλά και δεν αφήνει 
το έργο αυτό στα χέρια κανενός ισμού. Ο Μπαρνταμού 
στέκει με δέος μπροστά στη ζωή και στην κόπωση που 
του προξενεί, θέλει να εξεγερθεί αλλά δεν νιώθει πια , 
προσπαθεί να κάνει τέχνη και σινιάλο την απόγνωση και 
βουλιάζει. Θα μιλήσει για την συνενοχή της σιωπής , ¨Ε, 
λοιπόν να ζήσουν οι τρελοί και οι άνανδροι ή μάλλον 
να επιζήσουν …δεν πιστεύω στο μέλλον Λόλα.¨ Όταν 
το μίσος των ανθρώπων είναι χωρίς ρίσκο , η βλακεία 
τους πείθεται εύκολα , οι αφορμές προσφέρονται από 
μόνες τους.¨ Οι μεν ιθαγενείς λειτουργούν μόνο με τον 
βούρδουλα , έχουν αυτή την αξιοπρέπεια , ενώ οι λευκοί , 
τελειοποιημένοι από την δημόσια εκπαίδευση δουλεύουν 
μόνοι τους.¨Οι πόθοι των φτωχών τιμωρούνται όλοι με 
φυλακή.¨
                        Εκτεταμένη η αναφορά μας σε ένα βιβλίο που 
στοίχειωσε τον κόσμο στο πέρασμά του , που συντάραξε 
τα θεμέλια κάθε καθωσπρεπισμού και δεν εισακούστηκε 
ούτε από το άθλιο τομάρι που το συνέγραψε.

Φιλίμονα Πατσάκη

   ΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Σ
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Κανείς, εκτός από ελάχιστους παρανοϊκούς, δεν αµφισβητεί 
πια ότι το προκαλούµενο χάος στις κλιµατικές συνθήκες 

από τους ανθρώπους θέτει σε κίνδυνο τις ζωές όλων µας. Οι 
σοβαρότερες επιστηµονικές και τεχνικές οµάδες, που έχουν µε-
λετήσει το ζήτηµα, έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι σήµερα 
διαθέτουµε την τεχνολογική δυνατότητα να αντικαταστήσουµε 
τα ορυκτά καύσιµα, που εκπέµπουν ρύπους και ενισχύουν το 
φαινόµενο του θερµοκηπίου, µε καύσιµα βελτιωµένης απόδοσης 
και µε καθαρή ενέργεια. Το κόστος, στην χειρότερη περίπτωση, 
θα αγγίζει περίπου τον τρέχοντα παγκόσµιο προϋπολογισµό για 
στρατιωτικές δαπάνες, µπορεί όµως να είναι και πολύ µικρότερο. 
Η ερώτηση εποµένως είναι: τι είναι αυτό που µας εµποδίζει; 

Για να απαντήσουµε στο ερώτηµα θα πρέπει να εξετάσουµε τα 
αίτια της υπερθέρµανσης του πλανήτη, όχι τις φυσικές αίτιες αλλά 
τα αρνητικά στοιχεία του οικονοµικού και πολιτικού συστήµατος 
που δεν επιτρέπουν την εφαρµογή λύσεων από τη στιγµή που 
έγινε γνωστό το πρόβληµα. 

Τέτοιο στοιχείο είναι η κοινωνική ανισότητα. Η δε εξουσία, που 
συντηρεί αυτήν την ανισότητα, είναι αυτή που παράγει τα 
διεστραµµένα κίνητρα σχετικά µε τη χρήση των πόρων. Ένα 
παράδειγµα είναι η έλλειψη ενός ολοκληρωµένου κοινωνικού 
συστήµατος τιµολόγησης, που ευθύνεται ως οικονοµικός παρά-
γοντας για την υπερθέρµανση του πλανήτη. Η χρήση ορυκτών 
καυσίµων επιβαρύνει µε κόστος ακόµη και αυτούς που δεν τα 
χρησιµοποιούν. Η επιβολή φόρων για την κάλυψη µέρους αυτού 
του κόστους θα µείωνε τις εκποµπές ρύπων, αλλά δεν γνωρίζουµε 
σε τι ποσοστό. Ο Άρθουρ Πίγκου επινόησε τη φορολόγηση αυτού 
του είδους το 1912.  Αυτό που προκαλεί σύγχυση, µε την πρώτη 
µατιά, είναι για ποιο λόγο οι µεγάλες εταιρίες και οι µεγιστάνες 
του πλούτου δεν ενθουσιάστηκαν ποτέ µε την ιδέα αυτή, δε-
δοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της άµεσης φορολογίας θα 
επιβάρυνε τους καταναλωτές. Η απάντηση βρίσκεται στο ζήτηµα 
της κοινωνικής ανισότητας. Η έλλειψη κοινωνικού συστήµατος 
τιµολόγησης σηµαίνει ότι όλοι πληρώνουµε ένα µέρος από το 
κόστος που προκαλούν οι άλλοι. Αλλά λόγω της κοινωνικής ανι-
σότητας, οι πολύ πλούσιοι και οι µεγάλες εταιρίες είναι σε θέση 
να επιβαρύνουν τους άλλους πολύ περισσότερο συγκριτικά µε 
τη δική τους επιβάρυνση – ένα πλεονέκτηµα που δεν θα ήθελαν 
να χάσουν µε την επιβολή δίκαιης φορολογίας.  

Άλλο πρόβληµα είναι τα εσκεµµένα εµπόδια που µπαίνουν από 
διάφορους κακόβουλους τύπους τόσο του επιχειρηµατικού τοµέα 
όσο και της κυβέρνησης. Αυτοί δεν είναι ασήµαντοι άνθρωποι. Ο 
Ρος Γκέλπσπαν πέρασε το µεγαλύτερο µέρος της προηγούµενης 
δεκαετίας καταγράφοντας τις επιτυχηµένες προσπάθειες που 
κατέβαλλαν οι εταιρίες εκµετάλλευσης άνθρακα, πετρελαίου 
και παραγωγής αυτοκινήτων, για να αποτρέψουν την επιβολή 
περιορισµών στην εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου.

Όµως, οι χαµηλές τιµές και οι κακόβουλοι τύποι δεν είναι τα 
µόνα αρνητικά στοιχεία του συστήµατος που ευθύνονται για τη 
συνεχιζόµενη σπατάλη των πόρων. Ενώ ένα κοµµάτι απ’ αυτό που 
λέµε τεχνολογία καθαρής ενέργειας θα κόστιζε παραπάνω από 
τη διατήρηση της υπάρχουσας τεχνολογίας (εάν δεν λάβουµε 
υπόψη την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής), το µεγαλύτερο 
µέρος θα κόστιζε λιγότερο. Οι εµπειρογνώµονες συµφωνούν 
ευρέως ότι µπορούµε να ελαττώσουµε την κατανάλωση των 
µη ανανεώσιµων πόρων, και µάλιστα µε κέρδος. Η πλειοψηφία 
αυτών των ειδικών συµφωνεί ότι διάφορες βελτιώσεις στην 
αποδοτικότητα των ανθρώπων-µηχανών-καυσίµων µε την 
υπάρχουσα τεχνολογία θα µπορούσαν να µειώσουν τουλάχιστον 
κατά 40% την κατανάλωση, αποκοµίζοντας κέρδη σε σχέση µε 
τα καύσιµα που θα γλιτώσουµε. Επιπλέον, οι εµπειρογνώµονες 
συµφωνούν ότι οι υπάρχουσες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 
όπως η αιολική ενέργεια και η ηλιακή ενέργεια από τη θέρµανση 

νερού και αέρα, θα µπορούσαν να καλύψουν το 20-30% των 
υπόλοιπων ενεργειακών απαιτήσεων, επίσης µε κέρδη. Αυτό 
σηµαίνει ότι θα µπορούσαµε να γλιτώσουµε πάνω από το 50% 
της εκποµπής βλαβερών αερίων, και µάλιστα κερδοφόρα. Μια 
σηµαντική µειοψηφία επιστηµόνων, συµπεριλαµβανοµένων των 
Άµορυ Λόβινς (του ιδρύµατος Rocky Mountain Institute) και του 
Δρ.Φρέντριχ Μπλήκ (του ιδρύµατος Factor 10 Institute), θεωρούν 
ότι οι βελτιώσεις στην αποδοτικότητα µπορούν να είναι πολύ 
πάνω από το 40% που ανέφερα, µε αποτέλεσµα η εξοικονόµηση 
αυτή να είναι αρκετή για να πληρώσει το κόστος από τις υπόλοιπες 
µειώσεις εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 

Το ερώτηµα είναι γιατί ένα σύστηµα βασισµένο στην ελεύθερη 
αγορά αγνοεί τη δυνατότητα να αποκοµίσει µεγάλα κέρδη; Η 
απάντηση είναι ότι πέρα από τη δύναµη που έχουν συγκεκριµένες 
εταιρίες, που δεν τους συµφέρει αυτή η αλλαγή, η κοινωνική 
ανισότητα δηµιουργεί επιπλέον κάποιες άλλες παρενέργειες, 
που οδηγούν επίσης στην κατασπατάληση των πόρων. 

Μια από αυτές τις παρενέργειες είναι η τριπλή σύγκρουση µεταξύ 
ιδιοκτητών, εργαζοµένων και διευθυντών. Εξαιτίας αυτής της 
σύγκρουσης, χάνονται ευκαιρίες να αυξηθεί η παραγωγικότη-
τα της εργατικής δύναµης· ευκαιρίες που δεν θα απαιτούσαν 
πρόσθετους πόρους. Με αυτήν την έννοια, οι χαµένες ευκαιρίες 
σηµαίνουν και χαµένη αποδοτικότητα των πόρων.

Ένα ιδιαίτερα τραγικό παράδειγµα της σύγκρουσης εργαζο-
µένων-ιδιοκτητών είναι η περίπτωση της “κοντής σκαπάνης”. 
Το βιβλίο Fight in the Fields, περιγράφει τους αγώνες ενάντια 
σε αυτό που ονοµάστηκε «η σκαπάνη του διαβόλου». Η «EL 
Cortito», «η κοντή»,  ήταν µια σκαπάνη που είχε µήκος µόνο 24 
ίντσες (75 περίπου εκατοστά), αναγκάζοντας τους εργάτες που 
την χρησιµοποιούσαν στα αγροκτήµατα να σκύβουν όλη την 
ηµέρα, γεγονός που συχνά τους προκαλούσε µόνιµο τραυµα-
τισµό στην πλάτη… Οι καλλιεργητές υποστήριξαν ότι χωρίς τη 
χρήση της σκαπάνης αυτής θα υπήρχε απώλεια στη συγκοµιδή 
και, εποµένως, µερικοί αγρότες θα κατέληγαν στην πτώχευση. 
Κι όµως, όταν οι εργαζόµενοι στα αγροκτήµατα κέρδισαν την 
επταετή µάχη και σταµάτησε η χρήση αυτού του εργαλείου 
βασανισµού «ο προϊστάµενος σε µία από τις µεγαλύτερες 
καλλιέργειες µαρουλιού στην Καλιφόρνια, και αντίθετος µε 
την απαγόρευση της χρήσης της σκαπάνης, παραδέχτηκε ότι 
οι εργάτες του προσαρµόστηκαν γρήγορα στη νέα σκαπάνη, 
έγιναν αποτελεσµατικότεροι και αύξησαν την παραγωγικότητα 
κατά 5-10% από την πρώτη κιόλας ηµέρα». 

Η Σοσάνα Ζούµποφ κατέγραψε µία ακόµη περίπτωση σύγκρου-
σης µεταξύ εργαζοµένων και ιδιοκτητών από τη µια πλευρά 
και µεσαίων διευθυντικών στελεχών από την άλλη, στη µελέτη 
της σχετικά µε µία επιχείρηση παραγωγής χαρτιού, την Tiger 
Creek Mill. Σε µία από τις πρώτες περιπτώσεις χρησιµοποίησης 
υπολογιστών από εταιρίες, όλες οι πληροφορίες για τα έξοδα 
και την παραγωγή τέθηκαν στη διάθεση των εργατών γραµµής. 
Αυτή η καινοτοµία χρησιµοποιήθηκε για να µειωθούν µαζικά οι 
δαπάνες. Τα µεσαία διευθυντικά στελέχη, όµως, διέκοψαν την 
πρόσβαση των εργαζοµένων σε ένα µεγάλο µέρος αυτών των 

πληροφοριών και χρησιµοποίησαν τους υπολογιστές για την 
αυτοµατοποιηµένη επίβλεψη των εργαζοµένων. Αυτή η αλλαγή 
προκάλεσε µεγάλη επιβράδυνση στη µείωση των δαπανών. Στις 
συνεντεύξεις µε τη Ζούµποφ, µερικά µεσαία στελέχη εξέφρασαν 
την ανησυχία τους για τη δηµιουργία σοβαρών προβληµάτων 
ασφαλείας, ενώ άλλοι είπαν ρητά ότι ήταν δική τους δουλειά η 
µείωση των δαπανών. Στην ουσία ανησυχούσαν ότι, εφόσον οι 
εργαζόµενοι θα µπορούσαν να κάνουν τη δική τους δουλειά, η 
εταιρία δεν θα τους χρειαζόταν πια.  

Η σπατάλη, όµως, µπορεί να είναι και παρενέργεια θετικών 
στοιχείων που δεν επιθυµούµε να χάσουµε. Για παράδειγµα, η 
εξειδίκευση της εργασίας στον τοµέα του σχεδιασµού συστη-
µάτων οδηγεί µεν στη βελτίωση των επί µέρους ανεξάρτητων 
τµηµάτων, αλλά τελικά δηµιουργεί συστήµατα τα οποία δεν 
είναι ιδανικά σαν σύνολο. Πολλές τεχνικές εξοικονόµησης 
ενέργειας δεν εφαρµόζονται επειδή αφορούν ξεχωριστά τον 
κάθε υποτοµέα εργασίας, και δεν προστίθενται για να γνωρί-
ζουµε το µέγεθος της εξοικονόµησης, επειδή οι υποτοµείς δεν 
επικοινωνούν µεταξύ τους. Παρόλα αυτά, εξαρτιόµαστε από την 
εξειδίκευση, ακόµα κι αν αποτελεί εµπόδιο στην αντίληψη ενός 
συστήµατος σαν σύνολο. Στην ταινία Buckaroo Banzai του 1984, 
ο κεντρικός πρωταγωνιστής ήταν ταυτόχρονα νευροχειρουργός, 
φυσικός, οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων, αστέρας της ροκ 
και τυχοδιώκτης. Δεν περιµένουµε αυτό το φάσµα ικανοτήτων 
από πραγµατικούς ανθρώπους. Και αν δεν επιθυµούµε την 
εξάλειψή τής εξειδίκευσης, θα πρέπει να βρούµε τρόπους να 
αντισταθµίσουµε τις παρενέργειές της.

Όπως η διασπορά των γνώσεων-πληροφοριών είναι η σκοτεινή 
πλευρά της εξειδίκευσης, έτσι και η ενοποίηση των πληροφοριών, 
η συσσωµάτωσή τους, είναι η σκοτεινή πλευρά της λήψης αποφά-
σεων µε βάση την τιµή ενός αγαθού. Τα εξελιγµένα χαρακτηριστι-
κά ενεργειακής αποδοτικότητας ενσωµατώνονται σε µοντέλα µαζί 
µε άλλα εξελιγµένα χαρακτηριστικά, τα οποία ο πελάτης µπορεί 
να µην επιθυµεί. Για παράδειγµα, τα πιο αποδοτικά πλυντήρια 
µπορεί να είναι διαθέσιµα µόνο σε µοντέλα που ενσωµατώνουν 
και άλλα διακοσµητικά στοιχεία, που αυξάνουν πολύ την τιµή. 
Αυτό αποκαλείται «επιχρύσωση» ή στην οικονοµική επιστήµη 
«συσσωµάτωση χαρακτηριστικών». Όπως συµβαίνει και µε την 
εξειδίκευση, η ενσωµάτωση των πληροφοριών για ένα αγαθό 
στην τιµή του είναι περισσότερο µία λειτουργία παρά ελάττωµα. 
Φανταστείτε να ψωνίζαµε χωρίς κάποιο είδος τιµολόγησης που 
να µας επιτρέπει να συγκρίνουµε τα αγαθά µεταξύ τους. Συχνά 
χρησιµοποιούµε τα µήλα και τα πορτοκάλια, ως παραδείγµατα 
αγαθών που δεν συγκρίνονται. Όµως, το γεγονός ότι και τα δύο 
αυτά είδη έχουν τιµές µάς επιτρέπει να κάνουµε ακριβώς αυτό: 
να τα συγκρίνουµε. 

Ο κάθε ένας από εµάς επηρεάζει το κοινωνικό σύνολο, και το 
κοινωνικό σύνολο επηρεάζει τον κάθε έναν από εµάς. Οι κοινω-
νικές διαιρέσεις, και οι εξουσιαστικές ιεραρχίες που µας εµποδίζουν 
να τις κατανοήσουµε και να αγωνιστούµε εναντίον τους, είναι οι 
πρωταρχικές αιτίες της υπερθέρµανσης του πλανήτη. Ο αγώνας 
ενάντια στην τραγική επιδείνωση των κλιµατικών συνθηκών είναι 
αναπόσπαστο κοµµάτι του αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη, και 
δεν µπορεί να πετύχει ανεξάρτητα απ’ αυτόν. Οι καλύτερες πολιτικές 
για την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών είναι η αύξηση της 
κοινωνικής ισότητας και η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο Gar Lipow ασχολείται πολλά χρόνια µε τον ακτιβισµό για 
ζητήµατα περιβάλλοντος και είναι συγγραφέας µε ιδιαίτερες 
τεχνικές γνώσεις. 

Μετάφραση: Νίκος Στυλόπουλος

Η Υπερθέρμανση του Πλανήτη, 
η Κοινωνική ανισότητα  και η Εξουσία

Γκαρ Λίποφ

Οι καλύτερες πολιτικές 
για την αντιµετώπιση των 
κλιµατικών αλλαγών είναι 
η αύξηση της κοινωνικής 
ισότητας και η ενίσχυση της 
κοινωνικής αλληλεγγύης.
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Καταλαβαίνεις ότι ζεις σε καθεστώς ολοκληρωτικής πολιτικής 
κουλτούρας, όταν ένας σεβαστός δηµοσιογράφος, εκφραστής 
της κυρίαρχης τάσης, χαρακτηρίζει ως αριστερό τον πολιτικό που 
συµµορφωνόταν πάντοτε µε τις κατεστηµένες σχέσεις εξουσίας. 

Σε ένα πρόσφατο, καλοδουλεµένο κείµενο του New Yorker για την 
πρότερη πολιτική καριέρα του Μπάρακ Οµπάµα στο Σικάγο και 
το Ιλλινόις, ο Ράιαν Λίτσα κάνει µια εύστοχη παρατήρηση: «Ίσως η 
µεγαλύτερη παρανόηση σχετικά µε τον Οµπάµα είναι ότι πρόκειται 
για κάποιον αντικαθεστωτικό, επαναστατικό τύπο. Αντίθετα, κάθε 
στάδιο της πολιτικής του καριέρας χαρακτηρίζεται από µία σφοδρή 
διάθεση να εξυπηρετήσει προσωπικά τους θεσµούς του καθεστώτος, 
αντί να τους καταργήσει ή να τους αντικαταστήσει». Παρακάτω, 
στο ίδιο κείµενο ο Λίτσα σηµειώνει ότι ο Οµπάµα υποστηρίζει την 
πολιτική των «σταδιακών µεταρρυθµίσεων».  

Παρόλα αυτά, στο τέλος του άρθρου, ο Λίτσα δηλώνει ότι «ο Οµπάµα 
ανήκει ιδεολογικά στην αριστερά».1

Μόνο όσοι από µας παραµένουν υποψιασµένοι και δεν έχουν 
πιστέψει ακόµη ότι 2 και 2 κάνουν 5, µπορούν να µαντέψουν τι 
συµβαίνει στο µυαλό του Λίτσα.

Πώς είναι δυνατόν ένας «φανατικός» υπηρέτης της εξουσίας και 
«µεταρρυθµιστής» να ανήκει ιδεολογικά στην αριστερά; Η πραγµα-
τική ιστορική αριστερά από τον Τζέραρντ Ουινστάνλεϊ και ακόµη 
νωρίτερα, στη συνέχεια µέσω του Μαρξ, του Μπακούνιν και της Ρόζα 
Λούξεµπουργκ ως και τις µέρες µας, αγωνίζεται για ριζοσπαστική-
δηµοκρατική δοµική και θεσµική ανατροπή και µετασχηµατισµό 
της κοινωνίας. Μιλά για επανάσταση.

Ίσως ο Λίτσα θέλει να πιστέψουµε ότι το ριζικά κεντρώο, συντηρητικό 
παρελθόν του Οµπάµα – µία ιστορία συµβιβασµού, πανουργίας, 
επιφυλακτικότητας και µαλθακότητας, την οποία έχω αναλύσει ως 
ένα σηµείο στο επόµενο βιβλίο µου και σ’ ένα πρόσφατο άρθρο για 
την καριέρα του Οµπάµα πριν γίνει σούπερ σταρ2 – είναι  µόνο ένα 
παιχνίδι που παίζει, έτσι ώστε να κοροϊδέψει τα µεγάλα εταιρικά 
συµφέροντα, να κατακτήσει το προεδρικό αξίωµα και να υιοθετήσει 
µετά ριζοσπαστική ατζέντα. Την ίδια γραµµή υποστηρίζει, σχετικά 
µε τον Οµπάµα, και ένα µεγάλο κοµµάτι της δεξιάς, θορυβώδους 
πτέρυγας των Ρεπουµπλικάνων. Αυτοί οι αρχιαντιδραστικοί παλαβοί, 
ουσιαστικά, υποστηρίζουν ότι ο Οµπάµα είναι σοσιαλιστής ή τέλος 
πάντων κάποιου είδους αριστερός ριζοσπάστης.

Αυτό είναι εντελώς γελοίο, βέβαια, και απολύτως αντίθετο µε την 
αστική ανατροφή και εκπαίδευση του Οµπάµα (π.χ. νοµική σχολή 
του Χάρβαρντ) και την εξέλιξή του σε σούπερ-χρηµατοδοτούµενο 
υποψήφιο («Οµπάµα Α.Ε.») από εταιρικά κονδύλια της Έξελον, UBS, 
Γκόλντµαν Σακς και άλλων.

Ίσως ο Λίτσα εννοεί ότι ο Οµπάµα διαχωρίζει τις προσωπικές πε-
ποιθήσεις του (θεωρητικά «αριστερές») από τη δηµόσια, πολιτική 
συµπεριφορά του. Αυτή είναι µία ύποπτη άποψη, που µάλλον 
δεν έχει ουσιαστικό πολιτικό νόηµα, ακόµη και αν ίσχυε, κάτι που 
φαίνεται εντελώς απίθανο.

Δεν νοµίζω ότι ο Λίτσα (που φαίνεται σχετικά έξυπνος άνθρωπος) 
είναι τόσο ανόητος, ώστε να συµµεριστεί την άποψη των παρα-
νοϊκών συντελεστών του εθνικιστικού καναλιού FOX ότι ο βαθιά 
συντηρητικός Οµπάµα είναι ένας κρυφός ριζοσπάστης (σύµφωνα 
µε τη Larissa MacFarquahar σε ένα άρθρο στο περιοδικό New Yorker 
το 20073) που περιµένει τη στιγµή να κατακτήσει τον Λευκό Οίκο 
για να πετάξει από πάνω του τον δεξιό µανδύα.   

Η καλύτερη εξήγηση για τον χαρακτηρισµό του Οµπάµα ως αριστε-
ρού από τον Λίτσα είναι ότι έχει στενέψει υπερβολικά το φάσµα της 
αποδεκτής διαµάχης και διαφοροποίησης στην κατεστηµένη πολιτική 
κουλτούρα των ΗΠΑ, όντας η τελευταία τόσο διεφθαρµένη από το χρήµα 
και χειραγωγηµένη από τα εταιρικά συµφέροντα.4  Οποιοσδήποτε δεν 
υποστηρίζει µία εξτρεµιστική και πλήρως οπισθοδροµική , σούπερ 
µιλιταριστική ατζέντα – που περιλαµβάνει και ρυθµίσεις όπως η 
άµεση ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, η εισβολή στο 

Ιράν ή έναν νέο ψυχρό πόλεµο µε τη Ρωσία – θεωρείται, πλέον, 
«αριστερός» από τους επιφανείς διανοουµένους. Όσον αφορά 
τον Λίτσα, τους αρχισυντάκτες του και αρκετούς άλλους της προ-
νοµιούχας τάξης «εργαζοµένων», η αριστερά που αγωνίζεται για 
ριζοσπαστική, δοµική αλλαγή (που υποστηρίχτηκε ακόµη και από 
τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ από το 1966 και µετά) ανήκει αµετάκλητα 
στο περιθώριο· θεωρείται παράνοια. Αξίζει την ίδια προσοχή µε 
αυτή που δίνουµε στα φλύαρα λόγια ενός γέρου, ξεχασµένου στο 
τρελοκοµείο. Έπαψε να υπάρχει. 

Δεν έχει κανένα νόηµα ούτε και αξία να συζητάµε πλέον κεντρικά 
ζητήµατα όπως ταξική ανισότητα, ρατσισµός, αυτοκρατορική 
νοοτροπία, εθνικός ναρκισσισµός («αµερικανικός εκλεκτισµός»), 
κρατική καταστολή, κυριαρχία των εταιριών και το ζήτηµα του 
θεµελιώδους, αέναου υπόγειου αγώνα µεταξύ καπιταλισµού και 
δηµοκρατίας. Μόνο φανατικοί και ηλίθιοι απασχολούν τον εαυτό 
τους µε τέτοια «ξεπερασµένα» ερωτήµατα, σε µία εποχή που έχει 
ξεπεράσει (αυτού του είδους) το ιστορικό στάδιο.

Η κυρίαρχη πολιτική τάση, όσον αφορά το φάσµα της αποδεκτής 
πολιτικής διαµάχης, έχει µετακινηθεί τόσο δεξιά, ώστε άνθρωποι 
σαν την Χίλαρι Κλίντον και τον ιδεολογικό της αδελφό Μπάρακ 
Οµπάµα (που βρίσκεται, ουσιαστικά, στη δεξιά πλευρά της Κλίντον, 
σχετικά µε την εσωτερική πολιτική) αποκαλούνται άνθρωποι «της 
αριστεράς». Άσχετα αν χρηµατοδοτούν και υπερασπίζονται την 
εγκληµατική και µαζικά δολοφονική, πετρελαιο-αποικιακή κατοχή 
εδαφών στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, αρνούνται να προωθήσουν 
την ασφάλιση υγείας από έναν και µόνο φορέα, και καταγγέλλουν 
τη Βενεζουέλα που τόλµησε να αµφισβητήσει την κυριαρχία του 
οπισθοδροµικού, αµερικανικού νεοφιλελευθερισµού. Τι πειράζει αν 
ο Οµπάµα ζητά να ανατεθούν τα εγχώρια προγράµµατα κοινωνικής 
πρόνοιας στις διάφορες φονταµενταλιστικές, χριστιανικές οργα-
νώσεις; Τι πειράζει αν ψηφίζει υπέρ της µείωσης της αποζηµίωσης 
που µπορεί να διεκδικήσει ο πολίτης από τις εταιρίες; Αν µεταβάλλει 
προς τα δεξιά την άποψή του για τις αντισυνταγµατικές, οµοσπον-
διακές παρακολουθήσεις, αποδεχόµενος αναδροµική ασυλία για 
τους τηλεπικοινωνιακούς κολοσσούς που κατηγορήθηκαν για 
παράνοµη κατασκοπεία; Τι πειράζει αν το πολεµικό επιτελείο του 
Οµπάµα προτίθεται να διορίσει σε υψηλή θέση τον Ράντι Μπιρς, 
που βοήθησε στην εκπόνηση του σχεδίου «Κολοµβία», µε βάση 
το οποίο ξοδεύονται δισεκατοµµύρια δολάρια για τη συγκρότηση 
δολοφονικών αστυνοµικών αποσπασµάτων για την καταπολέµηση 
των «µαρξιστών επαναστατών»; Τι πειράζει αν ο Οµπάµα ευγνωµο-
νεί τον Ρόναλντ Ρήγκαν που έσωσε τη χώρα από τους λεγόµενους 
«εξτρεµισµούς του ‘60», όπως ήταν ο φεµινισµός, ο αγώνας των 
µαύρων και η λαϊκή αντίσταση στην αµερικανική «σταύρωση της 
νοτιοανατολικής Ασίας» (Νόαµ Τσόµσκι); Τι πειράζει αν επικροτεί 
µέχρι σήµερα τη διεξαγωγή του 1ου πολέµου του Κόλπου από 
τον Μπους τον πρεσβύτερο, όπου οι ΗΠΑ σφαγίασαν αµέτρητες 
χιλιάδες παραδοµένων ιρακινών στρατιωτών στη «Λεωφόρο του 
Θανάτου» (Highway of Death) και άφησαν ελεύθερες τις δυνάµεις 
του Σαντάµ να πετσοκόψουν τους Σιίτες και τους Κούρδους, τους 
οποίους ο Λευκός Οίκος είχε αρχικά ενθαρρύνει να επαναστατή-
σουν; Τι πειράζει αν…(συµπληρώστε το κενό: η λίστα µε τις δεξιές 

αντιλήψεις και πράξεις του Οµπάµα αυξάνεται καθηµερινά).

Στο αµερικανικό σύστηµα του «ενός και µισού κόµµατος», ό,τι ήταν 
κεντρώο, τώρα είναι «αριστερό» και ό,τι ήταν ακροδεξιό, τώρα 
είναι κεντρώο.  Μία εξέχουσα προεδρική υποψηφιότητα µπορεί 
ταυτόχρονα να περικλείει τις ιδεολογίες του καπιταλισµού και της 
αυτοκρατορίας – όπως επανειληµµένα απέδειξε πολλές φορές ο 
Οµπάµα µε γκροτέσκ, εξτρεµιστικό τρόπο5 – και , παράλληλα, να 
είναι «άνθρωπος της αριστεράς». Ο πόλεµος είναι Ειρήνη. Η Αγάπη 
είναι Μίσος. Και, 2 συν 2 κάνουν 5.

Εντάξει, εδώ όµως υπάρχει πρόβληµα. Το ανθρώπινο είδος δεν 
µπορεί να επιβιώσει για πολύ µε αξιοπρεπή και ελκυστικό τρόπο 
ζωής, χωρίς ακριβώς αυτήν την «αντικαθεστωτική-επαναστατική» 
αλλαγή, στην οποία ο «αριστερός» Οµπάµα έχει επανειληµµένα 
αντιταχθεί. Οι µεταρρυθµίσεις δεν επαρκούν. Η «πολιτική των 
σταδιακών αλλαγών» δεν µπορεί να τα καταφέρει σ’ αυτή τη φάση. 
Οι σφοδρές οικολογικές και κοινωνικοοικονοµικές δυσκολίες που 
µαστίζουν την ανθρωπότητα απαιτούν µία διεύρυνση του αµερικα-
νικού ηθικού, ιδεολογικού και πολιτικού φάσµατος πολύ πιο πέρα 
από τον υποκριτικό, δήθεν υπεράνω ιδεολογιών, πραγµατισµό του 
Οµπάµα και του συµβουλίου του, που νοιάζονται µόνο για τα εφήµε-
ρα, πρακτικά επιτεύγµατα. Η καπιταλιστική οικονοµία, κοινωνία και 
πολιτική (η τελευταία ως «η σκιά των µεγάλων εταιριών που πέφτει 
πάνω στην κοινωνία» όπως έγραψε ο Τζον Ντιούι σχεδόν πριν από 
έναν αιώνα) είναι ασυµβίβαστες µε την οικολογική επιβίωση, την 
κοινωνική δικαιοσύνη, ειρήνη και δηµοκρατία.

Πρέπει να βγάλουµε τους ριζοσπάστες αντικαπιταλιστές και τις 
δικές µας καταπιεσµένες αντικαπιταλιστικές φύσεις έξω από τη 
φυλακή τους ή αλλιώς θα πεθάνουµε (ή µπορεί αλλιώς να είναι 
καλύτερα να πεθάνουµε). Ή δηµοκρατικός, συµµετοχικός αντι- ή 
µετα- καπιταλισµός, ή βαρβαρότητα. Η ανθρωπότητα θα καταρ-
γήσει το κερδοσκοπικό σύστηµα και θα χτίσει µία ριζοσπαστικά 
δηµοκρατική, καινούργια, συγκροτηµένη, συµµετοχική, ανθεκτική 
κοινωνική πραγµατικότητα ίσων ανθρώπων… ή θα σαπίσει, σχετικά 
σύντοµα, στην ιστορική της πορεία.  

Δεν φταίω εγώ που η πραγµατικότητα αυτή είναι αριστερή-αναρ-
χική.

Ο Paul Street  είναι βετεράνος ιστορικός και ακτιβιστής που 
ζει στην Αϊόβα. 

 Μετάφραση: Δηµήτρης Κωνσταντίνου
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Ο Μπάρακ Ομπάμα, 
η Αριστερά και το στενό φάσμα της πολιτικής κουλτούρας

Πωλ Στρητ

Ο Μπάρακ Οµπάµα, Ο Ντικ Τσέινι και η 
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Η σηµαντικότερη σκέψη: Έχω κουραστεί και µου προκαλεί 
εµετό αυτό το πράγµα που αποκαλείται «πατριωτισµός». 

Οι Ιάπωνες πιλότοι που βοµβάρδισαν το Πέρλ Χάρµπορ 
επέδειξαν πατριωτισµό. Οι Γερµανοί που υποστήριξαν 
τον Χίτλερ και τις κατακτήσεις του ήταν πατριώτες, που 
πάλευαν για τα πάτρια εδάφη. Όλοι οι λατινοαµερικανοί 
στρατιωτικοί δικτάτορες, που επιβλήθηκαν στις δηµο-
κρατικά εκλεγµένες κυβερνήσεις και που επανειληµµένα 
βασάνιζαν ανθρώπους, ήταν πατριώτες που έσωζαν την 
αγαπηµένη τους χώρα από τον «κοµµουνισµό». 

Στρατηγός Αγκούστο Πινοσέτ της Χιλής: «Θέλω να µε θυ-
µούνται ως έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την πατρίδα 
του»1. 

i Π. Μποτά, πρώην πρόεδρος του απαρτχάιντ στη Νότια 
Αφρική: «Δεν πρόκειται να µετανοήσω. Δεν πρόκειται να 
ζητήσω ευνοϊκή µεταχείριση. Ό,τι έκανα το έκανα για την 
πατρίδα µου»2.

ii Πωλ Ποτ, δολοφόνος του λαού της Καµπότζης:  «Θέλω 
να γνωρίζετε πως ό,τι έκανα, το έκανα για την πατρίδα 
µου»3.

iii  Τόνι Μπλερ, πρώην βρετανός πρωθυπουργός, υπερα-
σπιζόµενος τον ρόλο του στη δολοφονία εκατοντάδων 
χιλιάδων Ιρακινών: «Έκανα ό,τι θεώρησα πως ήταν σωστό 
για την πατρίδα µας»4.

iv Δεν θέλω να γίνω βαρετός µε την αναφορά όσων έχει 
πει ο Τζόρτζ Μπους. 

Στο τέλος του Β΄Π.Π., οι Ηνωµένες Πολιτείες έδιναν µα-
θήµατα ηθικής στους γερµανούς αιχµάλωτους και στον 
γερµανικό λαό σχετικά µε το απαράδεκτο της δικαιολογίας 
τους ότι, δηλαδή, «απλώς υπάκουαν στη νόµιµη γερµανι-
κή κυβέρνηση»· δεν έφταιγαν για το ολοκαύτωµα. Για να 
τους αποδείξουν πόσο νοµικά απαράδεκτος ήταν αυτός 
ο ισχυρισµός, οι σύµµαχοι του Β΄Π.Π. κρέµασαν όσους 
αποτελούσαν εξέχοντα παραδείγµατα τέτοιας πατριωτι-
κής πίστης. 

Κάποτε, µετά από µία συζήτηση, µε ρώτησαν: «Αγαπάτε 
την Αµερική;» Απάντησα: «Όχι». Και µετά από σκόπιµη 
παύση µερικών δευτερολέπτων, ώστε οι ακροατές µου να 
καταλάβουν την απάντηση, και εν µέσω νευρικών µουρµου-
ρητών, συνέχισα: «Δεν αγαπώ καµία χώρα. Είµαι πολίτης 
του κόσµου. Αγαπώ ορισµένες αρχές, όπως τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, τις ατοµικές ελευθερίες, τη δηµοκρατία, ένα 
οικονοµικό σύστηµα που βάζει τους ανθρώπους πάνω 
από το κέρδος». 

Δεν κάνω διακρίσεις µεταξύ του πατριωτισµού και του 
εθνικισµού.  Μερικοί συγγραφείς εξισώνουν τον πατρι-
ωτισµό µε την υποταγή κάποιου στη χώρα του και στην 

κυβέρνηση, ενώ ορίζουν τον εθνικισµό ως ένα σύνολο 
συναισθηµάτων εθνικής ανωτερότητας. Όµως, όπως και 
εάν ορίσει κάποιος τις δύο αυτές έννοιες, οι ψυχολογικές 
και  συµπεριφορικές εκδηλώσεις του εθνικισµού και του 
πατριωτισµού – συµπεριλαµβανοµένης της επίδρασης 
τέτοιων συναισθηµάτων στην καθηµερινή πολιτική – δεν 
διαχωρίζονται εύκολα· πραγµατικά, η µία έννοια δεν µπορεί 
να υπάρξει χωρίς την άλλη.

Ο Χάουαρντ Ζιν έχει ορίσει τον εθνικισµό ως «ένα σύνολο 
πεποιθήσεων οι οποίες διδάσκονται σε κάθε γενιά, και σύµ-
φωνα µε τις οποίες, η µητέρα πατρίδα ή τα πάτρια εδάφη 
αποτελούν αντικείµενο λατρείας και την φλογερή αιτία για 
κάποιον να σκοτώσει τα παιδιά κάποιας άλλης µητέρας 
πατρίδας»5. … «Ο πατριωτισµός χρησιµοποιείται για να 
δηµιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι όλοι όσοι βρίσκονται 
σε µία χώρα έχουν κοινά συµφέροντα»6.  

Η µεγάλη πλειοψηφία των Αµερικανών έχει ισχυρά συ-
ναισθήµατα πατριωτισµού, που είναι έκδηλα. Τα συναι-
σθήµατα αυτά βρίσκονται βαθύτερα κρυµµένα στους 
πιο «προοδευτικούς» και «σοφιστικέ» πολίτες, αλλά είναι 
σχεδόν πάντοτε εκεί, έτοιµα να φουντώσουν. 

Ο Αλέξις Ντε Τοκβίλ, γάλλος ιστορικός του 19ου αιώνα, 
έγραψε σχετικά µε τη µακροχρόνια παραµονή του στις 
Ηνωµένες Πολιτείες: «Είναι αδύνατο να υπάρξει µία πιο 
ενοχλητική και φλύαρη µορφή πατριωτισµού. Κουρά-
ζει ακόµη και εκείνους που είναι διατεθειµένοι να τον 
σεβαστούν»7.

Ο Τζόρτζ Μπους, ο πρεσβύτερος, όταν έδωσε αµνηστία 
στον πρώην υπουργό Άµυνας Κασπάρ Γουαινµπέργκερ και 
σε 5 ακόµη άτοµα που σχετίζονταν µε το σκάνδαλο της 
παράνοµης πώλησης όπλων στο Ιράν για τη χρηµατοδό-
τηση των Κόντρας, δήλωσε: «Κατ’ αρχάς, τα κίνητρά τους 
είχαν κοινό παρονοµαστή τον πατριωτισµό, ανεξάρτητα 
εάν οι ενέργειές τους ήταν σωστές ή λάθος»8.

viii  Πρόκειται για ένα πρωτόγονο αδύνατο σηµείο µίας 
κοινωνίας που θέλει να λέγεται λογική. Οι ΗΠΑ είναι η χώρα 
µε τον περισσότερο πατριωτισµό και θρησκοληψία στον 
αποκαλούµενο ανεπτυγµένο κόσµο. Αυτό το φαινόµενο 
του αµερικανικού πατριωτισµού µπορεί να κατανοηθεί 
καλύτερα ως η σηµαντικότερη περίπτωση µαζικής υστερίας 
στην ιστορία, στην οποία το πλήθος λατρεύει την ισχύ της 
χώρας του, που είναι υπερδύναµη, ως υποκατάστατο για 
την παντελή έλλειψη εξουσίας πάνω στην καθηµερινή 
του ζωή. Ο πατριωτισµός, όπως η θρησκεία, καλύπτει την 
ανάγκη των ανθρώπων για κάτι µεγαλύτερο µε το οποίο να 
µπορούν να συνδέσουν στενά την προσωπική τους ζωή. 

Έτσι και αυτήν την  4η Ιουλίου, αγαπητοί αµερικανοί συµπο-
λίτες µου, µερικοί από εσάς θα σηκώσετε τις γροθιές σας 
ψηλά και θα φωνάξετε: « U! S! Α! U! S! Α!» Και θα παρελάσετε 
µε τις σηµαίες σας και µε τις εικόνες του αγάλµατος της 
ελευθερίας. Αλλά, γνωρίζετε ότι ο γλύπτης του αγάλµατος 
έδωσε σ’ αυτό, το πρόσωπο της µητέρας του, µιας αυταρ-
χικής και αδιάλλακτης γυναίκας, η οποία είχε απαγορεύσει 
σε ένα άλλο παιδί της να παντρευτεί έναν Εβραίο; 

«Ο πατριωτισµός», σύµφωνα µε τη διάσηµη φράση του Δρ. 
Σάµουελ Τζόνσον «είναι το έσχατο καταφύγιο των καθαρ-
µάτων». Ο Αµβροζέ Μπίρς, θέλοντας να διαφοροποιηθεί, 
είπε ότι είναι το πρώτο καταφύγιο.

«Πατριωτισµός είναι η κατηγορηµατική πεποίθηση ότι 
αυτή η χώρα είναι ανώτερη απ’ όλες τις άλλες, επειδή 
γεννηθήκατε σ’ αυτή». Τζόρτζ Μπέρναρντ Σο. 

Τζορτζ Όργουελ: «Οι πράξεις θεωρούνται καλές ή κακές, όχι 
ανάλογα µε το ποιόν τους, αλλά ανάλογα µε το ποιος τις 
κάνει. Και δεν υπάρχει, σχεδόν, κανένα είδος φρικαλεότητας 
που να µην γίνεται πιο ηθικό και να µην ωραιοποιείται, 
όταν διαπράττεται από “εµάς”, ακόµα και όταν πρόκειται 
για βασανιστήρια, οµηρίες ανθρώπων, καταναγκαστικά 
έργα, µαζικές εκτοπίσεις, φυλακίσεις χωρίς δίκη, παραποί-
ηση στοιχείων, δολοφονίες,  βοµβαρδισµούς αµάχων».  Ο 
εθνικιστής όχι µόνο δεν αποδοκιµάζει τις αγριότητες που 
διαπράττει η χώρα του, αλλά έχει µια ύποπτη ικανότητα 
να µην τις µαθαίνει καν.9

«Ο όρκος πίστης στην πατρίδα είναι χαρακτηριστικό 
των ολοκληρωτικών κρατών και όχι των δηµοκρατιών» 
υποστηρίζει ο Ντέιβιντ Κέρτζερ, ένας ανθρωπολόγος του 
πανεπιστηµίου Μπράουν, που ειδικεύεται στις πολιτικές 
τελετουργικές πράξεις. «Δεν µπορώ να σκεφτώ καµία άλλη 
δηµοκρατία εκτός από τις ΗΠΑ, στην οποία να ορκίζονται 
πίστη στην πατρίδα».10  Ή, θα µπορούσε να προσθέσει, 
όπου οι πολιτικοί επιδεικνύουν τον πατριωτισµό τους, 
φορώντας κονκάρδες µε τη σηµαία της χώρας. Ο Χίτλερ 
επέκρινε τους γερµανούς Εβραίους και τους κοµµουνιστές 
για τον διεθνισµό τους και την έλλειψη εθνικού πατριωτι-
σµού. Ο Φύρερ και ο Μουσολίνι απαιτούσαν οι «αληθινοί 

Μερικές σκέψεις για τον πατριωτισμό,
γραμμένες την 4η Ιουλίου

Ουίλιαµ Μπλουµ 
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Ρωτάτε πώς τα καταφέρνω 

και αγωνίζοµαι και παρα-

µένω σχετικά ευτυχισµένος 

και προσαρµόζοµαι σ’ αυτόν 

τον απαίσιο κόσµο, όπου οι 

προσπάθειες των ανθρώ-

πων που νοιάζονται ωχριούν 

µπροστά στη δύναµη της 

εξουσίας;

Είναι εύκολο. 

Πρώτον, µην αφήνετε «αυτούς που έχουν εξου-
σία» να σας τροµοκρατούν. Όση εξουσία και να 
‘χουν, δεν µπορούν να σας εµποδίσουν να ζήσετε 
τη ζωή σας όπως θέλετε, να εκφράσετε αυτό 
που πιστεύετε, να σκέφτεστε ακηδεµόνευτα και 
να σχετίζεστε µε τους άλλους ανθρώπους όπως 
επιθυµείτε. (∆ιαβάστε την αυτοβιογραφία της 
Έµµα Γκόλντµαν, Living my Life. Ταλαιπωρηµένη, 
ακόµη και φυλακισµένη από την εξουσία, επέµενε 
να ζει τη ζωή της και να εκφράζεται ελεύθερα.) 

∆εύτερον, κάνετε παρέα µε ανθρώπους που έχουν 
τις ίδιες αξίες µε σας, τις ίδιες δεσµεύσεις, αλλά 
που έχουν, ταυτόχρονα,  και την αίσθηση του χιού-
µορ. Ο συνδυασµός αυτός είναι αναγκαίος!

Τρίτον (κοιτάξτε πόσο ακριβής είναι η συµβουλή 
µου, που κάνω απαριθµήσεις όπως οι επιστή-
µονες), συνειδητοποιήστε ότι τα γνωστά ΜΜΕ 
δεν θα σας ενηµερώσουν για όλες τις πράξεις 
αντίστασης που λαµβάνουν χώρα καθηµερινά 
στην κοινωνία, τις απεργίες, τις διαδηλώσεις, 
τις ατοµικές ενέργειες θάρρους ενάντια στην 
εξουσία. Κοιτάξτε γύρω σας, και σίγουρα θα 
ανακαλύψετε τέτοιες προσπάθειες που παρα-
µένουν µακριά από τη δηµοσιότητα. Και αυτές 
τις λίγες που θα βρείτε, πολλαπλασιάστε τις επί 
χίλια, για να καταλάβετε πόσες τέτοιες πράξεις 
συµβαίνουν καθηµερινά. 

 Τέταρτον. Σηµειώστε ότι στην πορεία της ιστο-
ρίας πολλοί άνθρωποι αισθάνονταν ανήµποροι 
απέναντι στην εξουσία, αλλά σε ορισµένες στιγ-
µές αυτοί οι ανήµποροι άνθρωποι, µέσα από την 
οργάνωση, τη δράση, το ρίσκο και την επιµονή, 

ανέπτυξαν ικανές δυνάµεις ώστε 
να αλλάξουν τον κόσµο γύρω 
τους, έστω και λίγο. Αυτή είναι 
η ιστορία του εργατικού κινήµα-
τος, του γυναικείου κινήµατος, 
του αντιπολεµικού αγώνα, της 
δράσης των ανθρώπων µε ειδικές 
ανάγκες, του κινήµατος των γκέι 
και των λεσβιών, του κινήµατος 
των µαύρων του νότου.

 Πέµπτον: Θυµηθείτε, ότι αυτοί 
που έχουν εξουσία και φαίνονται 
άτρωτοι, στην πραγµατικότητα 
είναι αρκετά τρωτοί. Η εξουσία 

τους βασίζεται στην υποταγή των άλλων, και όταν 
αυτοί οι άλλοι αρνηθούν να υπακούσουν, όταν 
αψηφήσουν την εξουσία τους, τότε αυτή η ισχύς 
στην κορυφή της πυραµίδας αποδεικνύεται πολύ 
εύθραυστη. Οι στρατηγοί χάνουν τη δύναµή τους, 
όταν οι στρατιώτες τους αρνηθούν να πολεµή-
σουν, οι βιοµήχανοι χάνουν τη δική τους δύναµη, 
όταν οι εργάτες τους παρατάνε τη δουλειά τους 
ή κάνουν κατάληψη στα εργοστάσια.

 Έκτον: Όταν ξεχνάµε ότι η δύναµη των ισχυρών 
είναι εύθραυστη, µένουµε κατάπληκτοι σαν τους 
δούµε να κλονίζονται από µία επανάσταση. Στην 
εποχή µας, είχαµε αρκετές τέτοιες εκπλήξεις, τόσο 
στις ΗΠΑ όσο και σε άλλες χώρες.

 Έβδοµο: Μην αποζητάτε στιγµή απόλυτου θρι-
άµβου. ∆είτε το σαν έναν συνεχή αγώνα, µε νίκες 
και ήττες, που µακροπρόθεσµα καλλιεργεί τη 
συνείδηση των ανθρώπων. Γι’ αυτό οπλιστείτε 
µε υποµονή και επιµονή. Καταλάβετε ότι, ακόµη 
και όταν δεν «νικάτε», αποκοµίζετε ευχαρίστηση 
και προσωπική ολοκλήρωση από το γεγονός ότι 
αγωνιστήκατε µαζί µε άλλους ωραίους ανθρώ-
πους, για κάτι που άξιζε τον κόπο.

 Εντάξει, επτά εγκάρδιες συµβουλές µού φαίνο-
νται αρκετές.

Ο Howard Zinn είναι ιστορικός, θεατρικός 
συγγραφέας και κοινωνικός αγωνιστής που ζει 
στη Μασαχουσέτη.

Μετάφραση: ∆ηµήτρης Κωνσταντίνου

πατριώτες» να δίνουν όρκο δηµόσια και να επιδεικνύουν 
την υποταγή τους στις πατρίδες τους. Οι µεταπολεµικές 
δηµοκρατικές κυβερνήσεις των δύο χωρών κατέβαλαν 
σηµαντικές προσπάθειες για να ελαχιστοποιήσουν τέτοιες 
επιδείξεις εθνικής υπερηφάνειας. 

(Παραδόξως, ο αµερικανικός όρκος πίστης στην πατρίδα 
γράφτηκε το 1889 από τον Φράνσις Μπέλαµυ, ένα ιδρυτι-
κό µέλος της κοινωνίας των χριστιανών σοσιαλιστών· µια 
οµάδα προτεσταντών υπουργών που υποστήριζαν ότι «οι 
διδασκαλίες του Ιησού Χριστού οδηγούν άµεσα σε κάποια 
µορφή ή µορφές σοσιαλισµού».) 

Μετά από τη σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν το 1979, 
διαβάζαµε στον Τύπο ότι «πλέον, επικρατεί µεγάλος βαθµός 
πατριωτισµού στη Σοβιετική Ένωση, επειδή  στις ενέργειες 
της Μόσχας δεν αντέδρασε κανείς, και έτσι έδειξε ποια είναι 
η πραγµατική δύναµη σε εκείνο το µέρος του κόσµου».11

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, και ιδιαίτερα στο τε-
λευταίο µισό, αναπτύχθηκε πολύ ο εθνικισµός στον κόσµο. 
Τον δίδασκαν στα σχολεία, τον τόνιζαν οι εφηµερίδες, πολλοί 
υποκρίνονταν, τον διακήρυτταν και τον τραγουδούσαν. Εξε-
λίχθηκε, τελικά, σε ένα τερατώδες ψέµα, το οποίο επέβαλε 
το σκότος στις ανθρώπινες σχέσεις. Οι άνθρωποι έφτασαν 
σε σηµείο να θεωρούν ότι το να µην έχει κανείς εθνικότητα 
είναι τόσο ανάρµοστο, όσο το να παρουσιάζεται γυµνός 
δηµοσίως. Οι ασιατικοί λαοί, που δεν είχαν ακούσει ποτέ 
προηγουµένως για «εθνικότητα», υιοθέτησαν την έννοια 
όπως υιοθέτησαν τα τσιγάρα και τα καπέλα».  Χ. Γουέλς, 
Άγγλος συγγραφέας  

«Η ίδια η ύπαρξη του κράτους απαιτεί την ύπαρξη κάποιας 
προνοµιούχας τάξης ανθρώπων, η οποία να ενδιαφέρεται 
διακαώς για την προάσπισή του. Και αυτό που ονοµάζεται 
πατριωτισµός δεν είναι τίποτα άλλο από το σύνολο των 
συµφερόντων αυτής της τάξης». Μιχαήλ Μπακούνιν, ρώσος 
αναρχικός. 

«Εµένα, µου φαίνεται ότι είναι φρικτή ταπείνωση να ελέγ-
χεται η ψυχή µου από τη γεωγραφία». Τζόρτζ Σανταγιάννα, 
αµερικανός εκπαιδευτικός και φιλόσοφος.

Ο William Blum είναι βετεράνος δηµοσιογράφος και έχει 
γράψει, µεταξύ άλλων, τα βιβλία, Killing Hope: US Military 
and CIA Interventions Since World War 2, Rogue State: A 
Guide to the World’s Only Superpower.

Μετάφραση: Νίκος Στυλόπουλος

Επτά Εγκάρδιες Συμβουλές
Χάουαρντ Ζιν

  1 Sunday Telegraph (London), Ιουλ. 18, 1999.

2 The Independent (London), Νοεµβ. 22, 1995.

  3 Far Eastern Economic Review (Hong Kong), Οκτ. 30, 1997, Nate Thayer.

  4 Washington Post, Μαΐος 11, 2007.

 5 “Passionate Declarations” (2003).

 6  ZNet Magazine, Μαΐος 2006, συνέντευξη από τον David Barsamian.

 7  “Democracy in America” (1840).

 8  New York Times, Δεκ. 25, 1992.

9  “Notes on Nationalism” στο “Such, Such Were the Joys” (1945).

10   Alan Colmes, “Red, White and Liberal” (2003).

11  San Francisco Examiner, Ιαν. 20, 1980.
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"Η πατρική αυτή µέριµνα του αυτο-

κράτορα και το πνεύµα των υπηκόων 

του σαν παιδιών που δεν εξέρχονται 

από την ηθική σφαίρα της οικογένειας 

και δεν µπορούν να αποκτήσουν για 

τους εαυτούς τους µια αυτόνοµη και 

πολιτική ελευθερία, κάνει το σύνολο 

αυτό µια αυτοκρατορία, µια κυβέρνη-

ση, έναν τρόπο ύπαρξης ταυτόχρονα 

ηθικής και πεζής, δηλαδή λογικής, δί-

χως την ελευθερία του λόγου και της 

φαντασίας."

Χέγκελ, "Φιλοσοφία της Ιστορίας- Κίνα"

Όταν ο Χέγκελ, µε προφανή διανοητική µυωπία, εξοβέ-

λιζε τον κινέζικο πολιτισµό από την ιστορία, ήταν για-

τί αδυνατούσε να θεωρήσει σηµαντικές τις αναιµικές 

δυναµικές κινήσεις που λάµβαναν χώρα στο τεράστιο, 

στατικό, σχεδόν αιώνιο, δισχιλιετές κινέζικο κράτος.

Από το 221 π.Χ., όταν ο Πρώτος Αυτοκράτορας Σι-Χου-

ανγκ-Τι σφράγισε την ενοποίηση των κινέζικων βασι-

λείων µε το κάψιµο όλων των βιβλίων και την εξάλειψη 

της προηγούµενης ιστοριογραφίας και γνώσης, µέχρι 

την ‘Πολιτιστική’ Επανάσταση που εξαπέλυσε ο Μάο 

Τσε Τουνγκ τη δεκαετία του 1960, η κινέζικη κοινωνία 

µοιάζει πάντοτε έτοιµη να υποταχθεί στις εντολές της 

ανώτατης αρχής µε θρησκευτικό ζήλο και αφοσίωση. 

Παρά την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας το 1912 και 

την εγκαθίδρυση της Λαϊκής Δηµοκρατίας το 1949, οι 

δοµές της γραφειοκρατίας και οι µηχανισµοί της εξου-

σίας στην Κίνα παρέµειναν σταθερές στο περιεχόµενό 

τους, παρ’ όσα τα σύµβολα και η ρητορική του καθε-

στώτος δανείστηκαν από την ευρωπαϊκή επαναστατική 

παράδοση. 

Η κινέζικη κοινωνία δεν απελευθερώθηκε, δεν ενηλικι-

ώθηκε, αλλά έµαθε να µεταφράζει τις παλιές αξίες µε 

νέες λέξεις, να αντικαθιστά τους όρκους υποταγής προς 

τους µανδαρίνους µε όρκους υποταγής προς το Κόµµα. 

Η επινόηση του Λένιν ενός µηχανισµού κατάληψης και 

διατήρησης της εξουσίας βρήκε άριστη εφαρµογή στην 

Κίνα, όπου ήδη το κοινωνικό έδαφος είχε ισοπεδωθεί, η 

γλωσσική ποικιλία είχε οµογενοποιηθεί (µέσα από συ-

νεχείς εθνοκαθάρσεις), το φαντασιακό της αρραγούς 

ιεραρχίας και γραφειοκρατίας είχε επιβληθεί και εκλε-

πτυνθεί µέσα από αιώνες δίχως αντίπαλο.

Ακόµα και το σύµβολο του καθεστώτος, οι ετήσιες εξε-

τάσεις που αναδείκνυαν τους ισόβιους αξιωµατούχους 

του, ο αρχαιότερος κρατικός θεσµός του κόσµου, που 

συνεχίστηκε αδιαλείπτως για  2.233 χρόνια (παρόλες 

τις µογγολικές κατακτήσεις, παρόλη την δυτική αποικι-

οκρατία), παρότι καταργήθηκε, συνέχισε να επιβιώνει 

µέσα από τους θεσµούς ανάδειξης των κοµµατικών 

στελεχών. Οι κεντρικές κινέζικες φαντασιακές σηµασί-

ες, η πολιτισµική ανωτερότητα, η κρατική σταθερότη-

τα, η εκµηδένιση του ατόµου, η διάλυση της ατοµικό-

τητας και συλλογικότητας µέσα στον πατερναλιστικό 

κρατικό µηχανισµό, η απουσία ιστορικής συνείδησης, 

η µοιρολατρική αποδοχή της εξουσίας, η προσωπολα-

τρεία, η ανύψωση της γραφειοκρατίας σε ηθικό πρό-

τυπο (Κοµφούκιος), ήταν πολύ βαθιά στερεωµένες για 

να καταρρεύσουν από την συγκρουσιακή επαφή µε τη 

Δύση. Πόσο µάλλον όταν η ‘Δύση’ εκπροσωπούνταν 

από παρόµοιες γραφειοκρατίες και εµπορικές αποστο-

λές, µε στόχο την κατάκτηση, που κάθε άλλο παρά έφε-

ραν το φαντασιακό της αυτονοµίας και της ελευθερίας, 

που τον ίδιο καιρό ξυπνούσαν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες 

από το λήθαργό τους.

Αντιθέτως, αυτό που επιβεβαιώθηκε στην Κίνα, όταν οι 

αρχικές αφέλειες του κινεζικού κράτους εγκαταλείφθη-

καν (αφελές αίσθηµα ανωτερότητας απέναντι στους 

‘λευκούς βαρβάρους’, που κατέληξε στην κατάληψη 

του Πεκίνου από µία αγγλική µοίρα το 1872, µέσα σε 3 

ηµέρες) είναι πως αυτές ακριβώς οι σηµασίες της ιεραρ-

χίας και της αυστηρής πειθαρχίας είναι απόλυτα συµβα-

τές τόσο µε την δυτική τεχνολογία, όσο και µε τη δυτική 

εκβιοµηχάνιση, δίχως να χρειάζονται επαναστάσεις και 

διακηρύξεις δικαιωµάτων. Τείνουµε να ξεχνάµε πως το 

κινέζικο κοµµουνιστικό κίνηµα αναδείχθηκε µέσα από 

το κίνηµα εκδίωξης των ξένων και αναρριχήθηκε στην 

εξουσία περισσότερο ως συντηρητική αντίδραση απέ-

ναντι στις καινοτοµίες του εθνικιστικού, δυτικόφιλου 

Κουοµιντάνγκ. Τείνουµε επίσης να ξεχνάµε πως η ‘σκέ-

ψη του Μάο’ που τόσο γοήτευσε τον ευρωπαϊκό αριστε-

ρισµό, συνίσταται στον περιορισµό όλων των κοινωνι-

κών και ιστορικών διαλεκτικών διαδικασιών σε 4 µόνο 

αρχές που, σύµφωνα µε το µέγα Κινέζο επαναστάτη µε 

τις χίλιες παλλακίδες, εξηγούν την Ιστορία! Τείνουµε να 

ξεχάσουµε πως η συσσώρευση πρωτογενούς κεφαλαί-

ου για τα Μεγάλα Άλµατα ‘προς τα µπρος’ σήµαινε τη 

γενοκτονία και τη λιµοκτονία εκατοµµυρίων. 

Ο πυρήνας των φαντασιακών σηµασιών της κινεζικής 

γραφειοκρατίας µπόρεσε να µείνει ανέπαφος γιατί είχε 

στερεωθεί πάνω σε σφαγές χιλιετιών, διώξεις, εκκαθα-

ρίσεις της κοινωνίας και της ίδιας της ιστορίας. Το µόνο 

πνεύµα αντίστασης εκφράστηκε στο περιθώριο και στο 

σκοτάδι µε την ανάπτυξη µυστικιστικών, ταοϊκών δοξα-

σιών και συνωµοτικών οργανώσεων (τριάδες). Ποτέ δεν 

υπήρξε χώρος στην Κίνα για την αµφισβήτηση, για τη 

φιλοσοφία, για την αυτονοµία. Ίσως η κρίσιµη στιγµή 

υπήρξε ακριβώς η στιγµή της ενοποίησης της Κίνας, 

όταν το κάψιµο όλης της γραµµατείας άφησε την Κίνα 

µε έναν στοχαστή (τον Κοµφούκιο, υµνητή της γραφει-

οκρατικής αριστοκρατίας), 5 βιβλία (Μεταβολές, Ποίη-

ση, Ιστορία, Άνοιξη και Φθινόπωρο, Τελετουργίες, του 

ιδίου) και έναν αυτοκράτορα.

Η σηµερινή Κίνα, η διοργανώτρια των Ολυµπιακών 

Αγώνων και των µαζικών εκτελέσεων, που από το 1994 

θέσπισε την προστασία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας (αλλά 

όχι των ατοµικών δικαιωµάτων), µας διδάσκει (εκ νέου) 

πόσο συµβατός είναι ο καπιταλισµός µε την απολυ-

ταρχία. Το Πεκίνο του 2008, αναδεικνύοντας γυµνές 

τις πραγµατικές συγγένειες και τις πραγµατικές αντι-

φάσεις, ίσως µας θυµίσει ξανά τι είναι καπιταλισµός, τι 

είναι Ολυµπιακοί Αγώνες, τι σηµαίνει ανήλικη κοινωνία.  

Αλέξανδρος Σχισµένος 

Η ΚΟΛΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
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Άλλη µια ολυµπιάδα; Σίγουρα όχι . Στο Πεκίνο, 

τον Αύγουστο, έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον, όσο 

και ειδεχθές, πείραµα. Τέτοιο που θα καθορί-

σει τον τρόπο που θα κινηθούν οι κοινωνίες 

στο άµεσο µέλλον. Το είδαµε να εκτυλίσσεται 

µπροστά στα µάτια µας ήδη από την τελετή 

έναρξης. Το οικονοµικό και γεωπολιτικό βάρος 

αυτής της χώρας (τρίτη παγκόσµια οικονοµία 

αφού πρόσφατα ξεπέρασε τη Γερµανία), ζυ-

γίστηκε µε την ακρίβεια των κινήσεων του τάι 

τσι, επιδεικνύοντας τις δεξιότητες ενός λαού 

που πρώτα πειθαρχεί, και µετά σκέφτεται. 

Αυτή η συγχρονισµένη κίνηση χιλιάδων σωµά-

των έστειλε ένα καθοριστικό µήνυµα: Το άτοµο 

συναρθρώνεται σε µια αλυσίδα, που εργάζεται 

για έναν κοινό σκοπό. Τα επιµέρους χαρακτηρι-

στικά εξαφανίζονται για να αναδυθεί ένα ενιαίο 

σύνολο, µια κρατική ισχύς.

ΚΙΝΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

11.000 αστυνοµικοί, 300.000 κάµερες, αντιαεροπορικά, 

στρατός. Το Πεκίνο έγινε µια εµπόλεµη ζώνη διαφύλαξης 

των συνόρων του θεάµατος και της αγοράς. Η κραυγαλέα 

αυτή επίδειξη του κράτους δεν ήταν πρόβληµα για την πιο 

προβεβληµένη δικτατορία του κόσµου. Το πείραµα βρίσκε-

ται ακριβώς εκεί, στο ότι η δύση προσπαθεί να διαγνώσει τη 

δυνατότητα επιβολής µιας ευθείας δικτατορίας επί του πλή-

θους, µε παράλληλη διατήρηση της λειτουργίας της αγοράς. 

Το βλέπουµε στη διαρκή αύξηση των κυβερνητικών διαταγ-

µάτων που παραπέµπουν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. 

Τι κι αν ολόκληρες συνοικίες σβήστηκαν από τον χάρτη και 

εκατοµµύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν για να συντελεστεί το 

κινέζικο θαύµα. Τα θαύµατα απαιτούν θυσίες και ο πληθυ-

σµός σιωπηρός, υπάκουος, εξαναγκασµένος, τις προσφέρει. 

Το υποκείµενο, το άτοµο διαλύεται σε ένα µοριοποιηµένο, 

διαθλασµένο σύνολο. Ο καπιταλισµός της πρόσβασης µπορεί 

να συνυπάρχει µε ένα συνταγµατικά καταχωρηµένο κοµµου-

νιστικό καθεστώς , δηµιουργώντας ένα υβριδικό κράτος. 

Η ολυµπιάδα, στο συµβολικό επίπεδο, οριστικοποίησε το τέ-

λος της εποχής της ταπείνωσης. Μια εποχή που ξεκίνησε τον 

19ο αιώνα µε τους δύο πολέµους του οπίου, µέχρι την οριστι-

κή διάλυση της κινέζικης αυτοκρατορίας το 1911. Το εθνικι-

στικό παραλήρηµα είχε ως στόχο τη συσπείρωση γύρω από 

το καθεστώς. Οι λεονταρισµοί των δυτικών ηγετών αποδεί-

χθηκαν αστείοι, καθώς ήταν όλοι τους εκεί.

Όταν ο Ντεγκ Σιαο Πινγκ κατοχύρωσε τη «σοσιαλιστική οικο-

νοµία της αγοράς», κανείς δεν περίµενε ότι νεοφιλελεύθεροι 

διανοούµενοι, όπως ο Φρήντµαν, θα δήλωναν πως η Αµερι-

κή έχει να µάθει πολλά από τον τρόπο που δηµιουργεί η Κίνα 

τους όρους της συναίνεσης για τη λειτουργία της αγοράς. Η 

δύση αναδιατυπώνοντας τους όρους αυτούς στη βάση του 

ιδεολογήµατος του φόβου, θαυµάζει τη δυνατότητα επιβο-

λής της οµοιογένειας . Γράφει η Στεφάν Μπέρκερ (καθηγήτρια 

στο κέντρο Ευρωπαϊκών σπουδών στο Παρίσι) σε ένα βιβλίο 

της για την Κίνα: «Το γεγονός ότι ο κινέζος πρωθυπουργός 

δεν νοιάζεται για εκλογές, τού επιτρέπει να ενεργεί µε αποτε-

λεσµατικότητα, χωρίς να αναζητά τη λαϊκή συναίνεση». Ενώ 

λοιπόν και η δυτική δηµοκρατία έχει βρει τους όρους ολοκλη-

ρωτικής εφαρµογής, ο άνθρωπος παραµένει ένα πρόβληµα 

προς λύση.

 Τα εργοστάσια έκλεισαν, τα αυτοκίνητα σταµάτησαν, το 80% 

του Πεκίνου διαλύθηκε και ξαναχτίστηκε, περιοχές σφραγί-

στηκαν και αποκλείστηκαν οριστικά, δηµιουργήθηκαν ζώ-

νες ανεπιθύµητων. (Βλέπε ελληνικούς τσιγγάνικους καταυ-

λισµούς.) Ο Μάο έλεγε ότι «δεν υπάρχει στον κόσµο τίποτα 

άλλο παρά ύλη σε κίνηση», µια φράση που υποδηλώνει ότι 

ξεκινώντας από την πραγµατικότητα οδηγούµαστε στην 

αλήθεια. Μια αλήθεια και µια πραγµατικότητα, όµως, που την 

καθορίζει αυτός που διαθέτει τον µηχανισµό ορισµού. Έτσι, 

η περίφηµη πίστη στα στάδια εξέλιξης της κοινωνίας έφτασε 

στο απόγειο της µε το υβρίδιο δικτατορίας-καπιταλισµού. 

Σε ένα περιοδικό της γαλλικής άκρας αριστεράς το La Pensee 

(που ιδρύθηκε το 1939 από τους Langevin και Congiot) στο 

τεύχος 341 υπήρξε ένα αφιέρωµα για την Κίνα, όπου επιση-

µαίνεται το υπέροχο αίσθηµα ασφάλειας που βιώνει κανείς 

στις πόλεις της Κίνας!! Η βίαιη αστική επέκταση, η διάλυση 

του αγροτικού κοινωνικού ιστού, η καταστολή ακόµα και της 

σκέψης, όλα καθαγιάζονται στο δισκοπότηρο της ανάπτυξης. 

Ακόµη και η οικοδοµική ανάπτυξη επιφέρει τόσα κέρδη, ώστε 

η πρώτη λειτουργία των κτιρίων δεν είναι πλέον να εξυπηρε-

τούν τις ανθρώπινες ανάγκες, αλλά το θεαµατικό φαντασιακό 

της µητρόπολης.

Είναι σηµάδι των καιρών που στην έναρξη αυτών των ολυ-

µπιακών αγώνων ξεκίνησε ένας πόλεµος-καµπή στο γεωπο-

λιτικό γίγνεσθαι, αυτός της Οσετίας. Οι Κινέζοι από την αρχή 

της δεκαετίας του ‘90 είχαν βασίσει την εξωτερική τους πολι-

τική στην προοπτική ενός πολυπολικού κόσµου. Λογική που 

εγκατέλειψαν το 2001, κινούµενοι στη βάση µιας αυξηµένης 

ρευστότητας, που σήµερα τους βγαίνει. Η πολεµική ολυµπιά-

δα του Πεκίνου είναι σηµείο εκκίνησης µιας ζοφερής εποχής, 

όπου όλες οι µεταπολεµικές βεβαιότητες αµφισβητούνται.

Φιλήµονας Πατσάκης
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G8 : ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ
  Στο Χοκάιντο της Ιαπωνίας, άλλος ένας θεσµός του µεταπολεµικού στάτους δέχθηκε ισχυρό πλήγµα. Οι G7 ήταν ένα άτυ-
πο διευθυντήριο που σκοπό είχε τη διασφάλιση της κοινής έκφρασης των δυτικών χωρών κατά τον ψυχρό πόλεµο. Τώρα, 
µε την προσθήκη της Ρωσίας, φαίνεται όλο και πιο έντονα ότι το άτυπο αυτό διευθυντήριο στερείται νοήµατος. Αφού 
άρχισαν να συνεδριάζουν όλο και πιο µακριά από τα µάτια της κοινωνίας, αποφεύγοντας την επαφή µε τη διαµαρτυρία, 
αποκλεισµένοι από το έξω, παράγουν µόνο ανόητες ευχές. 

Οι ηγέτες που συναντήθηκαν στην Ιαπωνία στερούνταν έστω και της ελάχιστης νοµιµοποίησης· ο Μπους στη δύση του, ο 
Μπράουν σε άθλια χάλια και ο ιάπωνας πρωθυπουργός στα µεγαλύτερα  ποσοστά αντιδηµοτικότητας  που έχει δει ποτέ η 
χώρα. Αλλά και η απουσία της Κίνας και της Ινδίας αφαιρεί από τις αποφάσεις τη διευρυµένη ισχύ που χρειάζονται. 

Όµως όλα αυτά είναι επιφανειακά, το σηµαντικό είναι ότι το σύστηµα και οι ηγεµόνες του, ουσιαστικά, δεν µπορούν 
να λύσουν τα προβλήµατα. Το οικολογικό ζήτηµα λύνεται µόνο µε αναφορά στην κατάργηση του ιδεολογήµατος της 
«προόδου» και της «ανάπτυξης», ενώ η επανεµφάνιση της φτώχιας είναι απόρροια της ανάγκης του συστήµατος για τον 
αποκλεισµό τεράστιων περιοχών, είναι η διεύρυνση του δοµικού ρατσισµού που ορίζει ως πολίτη µόνο τον χρήσιµο, αδι-
αφορώντας για κάθε ζωή εκτός. Καπιταλισµός και άνθρωπος είναι πλέον έννοιες ασύµβατες. 
Η σύνοδος των G8 ενταφιάστηκε κάτω από τις κλαγγές των όπλων στη Νότια Οσετία που εγκαινίασαν µια νέα γεωπολιτική 
συνθήκη. Τα κινήµατα οφείλουν να αντιληφθούν ότι µοναδική διέξοδος είναι η οριστική ρήξη µε την κυριαρχία. Οι ανα-
δυόµενες συσσωµατώσεις αντίστασης που συναντάµε κυρίως στα οικολογικά ζητήµατα πρέπει να αποκτήσουν όχι κοινή 
ιδεολογική αναφορά αλλά πολιτική, µε βάση την αυτοοργάνωση και την αλληλεγγύη.  

Φ. Πατσάκης

|  Ä É Å È Í Ç  |

ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ. 
Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Μπορεί να αναφερθούν πολλά αίτια για την από-
φαση της κυβέρνησης της Ιταλίας  να βγάλει 
τον στρατό από τους στρατώνες και να τον 

βάλει στις πόλεις, µε πρόσχηµα την ιδεολογία της ασφάλειας. 
Καταρχάς να τονίσουµε ότι, παλιότερα, και η κυβέρνηση 
Πρόντι είχε πάρει ανάλογο µέτρο· σήµερα, όµως, αυτό έχει 
σαφή τάση να αποτελέσει τετελεσµένο και εντάσσεται σε 
ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατιωτικοποίησης των δυτικών 
κοινωνιών. Οι 3000 στρατιώτες αρχικά αναφέρθηκε ότι θα 
εστιάσουν την προσοχή τους στη µετανάστευση, γρήγορα 
όµως διευρύνθηκαν οι αρµοδιότητες τους σε µια συνολική 
αστυνόµευση των µεγάλων πόλεων. Το µέτρο είναι  µέρος µιας 
ευρύτερης διαδικασίας δηµιουργίας ενός φοβικού συνδρόµου 
που στηρίζεται στον αποκλεισµό. Αυτό γίνεται σαφές από 
το ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε µε διάταγµα, πράγµα που 
επιτείνει την αίσθηση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. 

Η συναίνεση είναι µεγάλη και αυτό αποτυπώνεται στην εκλογή 
ενός φασίστα στη ∆ηµαρχία της Ρώµης, στην ενίσχυση της 
Λίγκας του Βορρά και στους διωγµούς των τσιγγάνων που 
κατέληξαν στη λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων απ’ όλους 
τους Ροµά. Η κεντροαριστερά επεκτείνει τη συναίνεση, 
καθώς οι αντιρρήσεις της έχουν να κάνουν όχι µε την ουσία  
αλλά µε τη θεαµατικότητα του µέτρου· κάποιοι µάλιστα το 
επικρίνουν για την επίδρασή του στον τουρισµό!!   

 Ανατέλλει, είχαµε πει, µια νέα εποχή της ενοχής, όπου η πο-
λυπλοκότητα της ζωής στις µητροπόλεις πρέπει πάση θυσία 
να ελεγχθεί. Ο µετανάστης είναι η εύκολη οριοθέτηση του 
έξω, µια οριακή µορφή µακριά από τον ορισµό του πολίτη. 
Οι στόχοι, όµως, είναι ευρύτεροι και αφορούν τη δηµιουργία 
ενός δικαϊκού πολιτισµού, όπου κάθε σύγκρουση θα υπόκει-
ται στην ποινική νοµολογία. Όσοι εφησυχάζουν στο όνοµα 
της ιδιαιτερότητας της κυβέρνησης Μπερλουσκόνι, απλώς 
αγνοούν τους νέους όρους του παιχνιδιού. Άλλωστε και στην 
Ελλάδα, ο στρατός ξεκίνησε ασκήσεις στο Νέο Πέραµα για 
την εκπαίδευση τµηµάτων στη «µάχη εντός κατοικηµένων 
περιοχών», σε συνέχεια της εµπειρίας από τη συµµετοχή 
στην ΚFOR. 

Σήµερα  που η κατάσταση εξαίρεσης τείνει να γίνει κανόνας, 
καθιστώντας τη βία της κυριαρχίας «φυσική», η σιωπή απέ-
ναντι σε τέτοιες ενέργειες είναι εγκληµατική.

Φ. ΠΑΤΣΑΚΗΣ

Την Παρασκευή 8 Αυγούστου το ανέκδοτο της Ολυµπιακής εκεχειρίας έλαβε τέλος. Η Γεωργία επιτίθεται στο ίδιο της το έδαφος 
για την ανακατάληψη µιας επαρχίας της, που είχε αποσχισθεί, και στην οποία στάθµευε ρωσικό σώµα επιτήρησης. Καταλαµ-
βάνει για λίγες ώρες την πρωτεύουσα Τσχινβάλι και η Ρωσία απαντά µε τον σχεδόν ολοκληρωτικό αφανισµό της στρατιωτικής 
υποδοµής της Γεωργίας και την κατάληψη ενός σηµαντικού αριθµού εδαφών της, επιβάλλοντας ένα σχέδιο συνθηκολόγησης 
µε επαχθείς όρους. Αυτή είναι η επίσηµη ιστορία, διότι πίσω απ’ όλο αυτό βρίσκονται χιλιάδες νεκροί και ένας πολύ µεγάλος 
αριθµός εκτοπισµένων. 

 Η Ρωσία επέδειξε µια εκπληκτική ικανότητα αφοµοίωσης του τρόπου διεξαγωγής των πολέµων σήµερα. Επικαλέστηκε τον ίδιο 
οικουµενικό λόγο, το ίδιο γενικευµένο σύστηµα αξιών, που εκλογικεύει τις επιχειρήσεις σε «ειρηνευτικές» και τον πόλεµο σε 
«ανθρωπιστικό». «Το Κοσσυφοπέδιο είναι ειδική περίπτωση και δεν µπορεί να αποτελέσει παράδειγµα για οποιαδήποτε άλλη 
περιοχή», τα λόγια αυτά της Κοντολίζα Ράις διαλύθηκαν στις πολεµικές επιχειρήσεις στη Ν.Οσετία. Οι λύσεις που προκρίνονται 
είναι της πλήρους ανεξαρτησίας ή της οριστικής προσάρτησης δύο επαρχιών στην Ρωσία . Ο Μεντβέντεβ µπροστά στη Μέρκελ 
χαρακτήρισε την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας αστείο. Έχουµε λοιπόν εκ νέου αλλαγή των υφιστάµενων συνόρων µε 
πολεµικές επιχειρήσεις, και ο πάτος του βαρελιού δεν έχει τέλος. Ο άνθρωπος, πλέον, δεν είναι µέρος ούτε µιας στατιστικής 
ανάλυσης των απωλειών, έχει διολισθήσει στον ρόλο του σκηνικού. 

Μια επισήµανση που θα µπορούσε να γίνει είναι ότι κερδίζει σηµαντικό έδαφος η ιδεολογική πλατφόρµα του Μακέιν περί συ-
γκρότησης µιας συµµαχίας δηµοκρατιών απέναντι στα αυταρχικά καθεστώτα, δηµιουργώντας ένα µπλοκ απέναντι στην Κίνα 
και τη Ρωσία. Όµως αυτό που καθιστά αυτή τη λογική ευάλωτη είναι ότι το σύγχρονο εξουσιαστικό παράδειγµα της στρατιω-
τικοποίησης του εσωτερικού των κοινωνιών και της αστυνόµευσης του εξωτερικού δείχνουν να µπορούν να το υπηρετήσουν 
καλύτερα, καθεστώτα όπως της Κίνας. Από εκεί πηγάζει και ο θαυµασµός που επέδειξαν πολλοί νεοφιλελεύθεροι στο µοντέλο 
αυτό, καθώς και το δέος που προκάλεσε η τελετή έναρξης των Ολυµπιακών αγώνων, όπου προβλήθηκε η δυνατότητα συντο-
νισµού και η απόλυτη πειθαρχία των σωµάτων. Η σύγχρονη πολιτική της θεαµατικής διαχείρισης και της έλλειψης σύνδεσης µε 
την κοινωνία παράγει ηγέτες ανερµάτιστους, όπως ο ανεκδιήγητος Σαακασβίλι που, έχοντας «κερδίσει» τις εκλογές µε όργιο βίας 
και νοθείας πάνω στα ερείπια της Γεωργίας, παρακαλεί τις ΗΠΑ να αναλάβουν τη διαχείριση των λιµανιών και των αεροδροµίων 
της!! 

 Οι συνθήκες µη παντοδυναµίας των ΗΠΑ καταγράφονται ήδη από τις συνοµιλίες του Ισραήλ µε τη Συρία, την εξευτελιστική 
εικόνα επιστροφής των σωρών των ισραηλινών στρατιωτών και την απελευθέρωση των αιχµαλώτων της Χεζµπολάχ που επικύ-
ρωσε τη νίκη της οργάνωσης. Έτσι δείχνει να τελειώνει η περίοδος ισχύος της εναρκτήριας οµιλίας του Χάρι Τρούµαν το 1949 
που ενσωµάτωνε το σύνολο του κόσµου στη βασική γραµµή αντίληψης του χρόνου, ενός χρόνου γραµµικού που συνέδεε την 
έννοια της ανάπτυξης µε την απόδοση µιας πολιτιστικής ηγεµονίας στις δυτικές κοινωνίες.  

             Τώρα, πλέον, που η απειλή της πυρηνικής σύγκρουσης δείχνει να επανέρχεται, τώρα που το σύστηµα προσπαθεί να επε-
κτείνει την κατάσταση εξαίρεσης σε κάθε πτυχή της καθηµερινότητας, τώρα που οι δυτικές κοινωνίες συντηρητικοποιούνται και 
στρατιωτικοποιούνται, η ελευθερία δείχνει µακρινή και ανέφικτη. Πάνω στα ερείπια των σύγχρονων, όµως, πολέµων αχνοφαί-
νεται ως δυνατότητα η πλήρης ρήξη µε τους αρµούς της κυρίαρχης λογικής. 

Φ. ΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΟΙ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ  
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ 
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ΚΑΪΑΦΑΣ : 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Στην προστατευµένη περιοχή του Καϊάφα συντελέστηκε ένα περιβαλλοντικό έγκληµα το 

οποίο θα ήταν ολοκληρωτικό αν δεν είχε παρέµβει η WWF, τοπικοί σύλλογοι και κάτοικοι κα-

θώς και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η ολοµέλεια των προέδρων των Δικηγορικών 

Συλλόγων  Ελλάδος .Οι υλοτοµικές εργασίες αποµάκρυνσης της καµένης ξυλείας γίνονταν 

µε βάναυσο τρόπο καθώς βαρέα µηχανήµατα κινούνταν πάνω στις αµµοθίνες αποκλείο-

ντας την φυσική αναγέννηση και καταστρέφοντας την συνοχή του αµµώδους εδάφους …

 

...Οι εργασίες αναδάσωσης στην περιοχή του Καϊάφα –που είναι ενταγµένη στο δίκτυο 

NATURA 2000 –τίθενται κατά παράβαση του Συντάγµατος, αλλά και των κοινοτικών διατά-

ξεων ,αφού δεν έχει προηγηθεί ειδική περιβαλλοντική µελέτη και η έκδοση σχετικού προε-

δρικού διατάγµατος ,όπως προβλέπει η ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία .

Η σχεδιαζόµενη ολική τεχνητή αναδάσωση στην καµένη περιοχή µε σωλήνες άρδευσης 

οδηγεί σε ολική διατάραξη του οικοσυστήµατος και µετατρέπει το δάσος του Καϊάφα σε 

ποτιστικό περιβόλι κουκουναριάς .Αντί αυτού θα µπορούσαν να προστατεύσουν τη φυσική 

αναγέννηση της κουκουναριάς –που υπάρχει σε µικρότερο βαθµό από την χαλέπιο στο ήδη 

αναγεννηµένο δάσος του Καϊάφα και πολύ περισσότερο στο δάσος του Σαµικού –αφήνο-

ντας πρώτα το καµένο δάσος να ανακάµψει για µερικά χρόνια ,έτσι όπως η επιστήµη στης 

Δασολογίας ορίζει .

Η τεχνητή αναδάσωση ως διαχειριστικό µέτρο επιβάλεται µονάχα σε αυτές τις περιπτώ-

σεις όπου η φυσική αναγέννηση είναι αδύνατη και µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυστηρώς 

συµπληρωµατικά και επιλεκτικά αφού έχει προχωρήσει η φυσική αποκατάσταση του οικο-

συστήµατος ...

 

...Όλοι αυτοί οι φυσικοί οικότοποι απαιτούν τη συνεχή επαγρύπνηση µας από «επιτήδειους» 

που ορέγονται φιλέτα γης ονειρευόµενοι αποχαρακτηρισµούς και προσπαθούν συνεχώς να 

αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώµη παρακάµπτοντας µελετηµένα το Σύνταγµα καθώς 

και το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.

Η Ε.Τ.Α παραδέχτηκε δηµόσια το λάθος της και είναι διατεθειµένη να επαναπροσδιορίσει 

την κατάσταση αλλά δεν καταλαβαίνουµε πώς το καλύτερο κοµµάτι του δάσους του Καϊάφα 

που βρίσκεται δίπλα στην λίµνη είναι υπό την κατοχή µιας Α.Ε.! 

  Ο χαρακτηρισµός του δάσους του Καïάφα ως “ιδιωτικό” µας βρίσκει ριζικά αντίθετους. Το 

δάσος είναι ελεύθερο, δηµόσιο, κοινωνικό αγαθό και απαιτούµε τη φυσική του αναγέννη-

ση.

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Θυµόµαστε καλά πως πριν από ένα χρόνο δίναµε την άνιση µάχη µε τις φω-
τιές, κάνοντας τα χέρια & τις τσάπες µας πυροσβεστήρες , µετατρέποντας  
τα τρακτέρ & τα βυτία µας σε πυροσβεστικά οχήµατα……Ο απολογισµός 

από το εγκληµατικό ολοκαύτωµα του Αυγούστου είναι τραγικός, εφιαλτικός : 49 νε-
κροί συνάνθρωποι µας που χάθηκαν, ως παράπλευρες απώλειες ενός σύγχρονου 
κοινωνικού πολέµου. 1.149.609 στρ. δασικών & γεωργικών εκτάσεων καµένα , 893 
ολοσχερώς κατεστραµµένα  σπίτια, δηµόσια κτίρια, αποθήκες & στάβλοι και 752 µε-
ρικώς κατεστραµµένα, 190.595 στρ. φυτικού κεφαλαίου καµένα , όπως & πάνω από 
300.000 ζώα .

Θυµόµαστε καλά πως κατονόµαζαν  ως υπεύθυνους γιαυτό το ολοκαύτωµα τις 
ασύµµετρες απειλές  , το στρατηγό άνεµο ,τους αναρχικούς, θέλοντας να αποπρο-
σανατολίσουν κ΄ να  διώξουν τις ευθύνες από πάνω τους. Από την άλλη κανένας 
δεν ξεχνά  πως όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων ψήφιζαν κ΄ τροποποι-
ούσαν δασοκτόνους νόµους ,αναθεωρούσαν άρθρα  µόνο κ΄ µόνο για να ανοίξουν 
την όρεξη πάσης φύσεως καταπατητών , εµπρηστών , εργολαβικών & τουριστικών 
συµφερόντων. 

Θυµόµαστε καλά πως εκείνες τις µέρες οι κρατικοί φορείς και οι τοπικές αρχές       « 
έλαµψαν » δια τις απουσίας τους . Είχαν χρόνο µόνο για τα προεκλογικά τους τηλε-
οπτικά παράθυρα , ώστε να εξαγγείλουν υποσχέσεις, σχέδια αποκατάστασης  των 
πληγέντων, προτού ακόµα σβήσουν οι φωτιές, και να µοιράσουν τα µαγικά 3χίλιαρα 
που έπιασαν τόπο ως υπνωτικό παρά ως άµεσα µέτρα ανακούφισης.  
       
Σήµερα 1 χρόνο µετά το εγκληµατικό ολοκαύτωµα  γινόµαστε µάρτυρες της απα-
ράδεκτης πολιτικής των αποζηµιώσεων στους πυρόπληκτους αστέγους - αγρότες 
- κτηνοτρόφους - ελεύθερους επαγγελµατίες. Αφού πρώτα φρόντισαν να µειώσουν 
έντεχνα κάτω από τις πιέσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ κ΄ της φιλανθρωπίας Α.Ε, τα καµένα σπί-
τια από ανακατασκευάσηµα σε επισκευάσηµα, δίνοντας µόνο 750 κ΄ 142 αντίστοιχα 
, κατάφεραν, µέσα από Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, τον ΕΛΓΑ, τα ΠΣΕΑ κ΄ κανο-
νισµούς της Ε.Ε , όχι µόνο να µειώσουν τον αριθµό των δικαιούχων αγροτών – κτη-
νοτρόφων κ΄ το ύψος των αποζηµιώσεων,  αλλά κ΄ να χρεώσουν τους ίδιους τους 
πυρόπληκτους στην Α.Τ.Ε , αφού ό,τι δόθηκε µέχρι σήµερα ήταν µε δανεικό χρήµα 
από την ίδια την τράπεζα, µε αποτέλεσµα σήµερα η ΑΤΕ να δεσµεύει τα χρηµατικά 
ποσά που ο ΕΛΓΑ καταθέτει στους δικαιούχους.  
 
 Eδώ και χρόνια προσπαθούν µε κάθε τρόπο να αλλάξουν το χάρτη κ΄ την οικονοµία 
αυτού του τόπου. Με την ερηµοποίηση της ορεινής  Ηλείας , την εγκατάλειψη πα-
ραδοσιακών καλλιεργειών καθώς κ΄ τεράστιων εκτάσεων καλλιεργήσιµης γης , το 
φτωχό αγροτικό κ΄ κτηνοτροφικό εισόδηµα  και την εξαφάνιση των µικροµεσαίων 
αγροτών  επιβάλλεται η πολιτική της άκρατης τουριστικοποίησης , το χάρισµα του 
φυσικού πλούτου του νοµού στα διάφορα εργολαβικά κ΄ τουριστικά συµφέροντα.  
Στρατολογούν δηµάρχους κ΄ δασάρχες, οι  οποίοι µε τη σειρά τους απειλούν µε µη-
νύσεις κ΄ εισαγγελείς οικολογικές – περιβαλλοντικές  οργανώσεις , κινήσεις ενεργών 
πολιτών , κόµµατα κ΄ πολιτικές οργανώσεις, που προσπαθούν να βάλουν εµπόδια 
κ΄ να ανατρέψουν τέτοιου είδους λογικές ( η υπόθεση µε τον ΚΑΪΑΦΑ τις τελευταίες 
µέρες είναι ό,τι πιο χαρακτηριστικό υπάρχει ).  Σε αιχµή του δόρατος έχουν µετα-
τραπεί οι τρεις δήµαρχοι της επαρχίας Ολυµπίας, Πανταζής Χρονόπουλος (Ζαχάρω), 
Τρύφωνας Αθανασόπουλος (Ανδρίτσαινα) και Δήµος Γεωργακόπουλος (Αλιφείρα) 
– δεξί χέρι του πρώην υπουργού Γεωργακόπουλου - οι οποίοι χύνουν κροκοδείλεια 
δάκρυα για το δάσος και καταγγέλουν ως «τουρίστες» όσους τολµούν να αντιστα-
θούν στα σχέδια τους. Το παρελθόν τους όµως είναι γνωστό! Για σειρά ετών ήταν 
τα αγαπηµένα παιδιά των βουλευτών και των υπουργών της περιοχής, µε πλούσια 
εµπειρία στο «κουρµπέτι» της Αθήνας ή στα πανεπιστήµια της πρώην Σοβ. Ένωσης 
και εµφανίστηκαν τώρα ως αυτόκλητοι σωτήρες, µήπως και αρπάξουν κάτι από την 
πίτα του «Καπποδίστρια 2». 

      Φώτης Γιανικόπουλος

ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ 
ΟΙ ΦΩΤΙΕΣ  ΔΕΝ 
ΕΣΒΗΣΑΝ ΠΟΤΕ
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ΝΤΟΠΑΡΙΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Είµαστε όλοι Γκρούβαλοι»
(Σύνθηµα στους τοίχους της Ικαρίας)

Στο νησί της Ειρήνης, στην Ικαρία, ο υφυπουργός Καµµένος σε σύµπραξη µε τους τοπικούς 
άρχοντες διοργανώνει µέσα στον Ιούλιο την «Ικαριάδα» του κιτς, µια γιορταστική τελετή µε 
ελικόπτερα, µαχητικά αεροπλάνα και οϋκάδες.

Στο ίδιο νησί «κυβερνούν», πρωτοτυπώντας πανελλαδικά, τρεις κοµµουνιστές δήµαρχοι, υποστη-
ριζόµενοι από έναν πληθυσµό ανάλογων πεποιθήσεων. Οι ντόπιοι, προφανώς επηρεασµένοι από 
τους εξόριστους κοµµουνιστές, ψηφίζουν ακόµη ΚΚΕ. Αποτελούν, όµως, δυνάµει χειροκροτητές του 
Καµµένου, εφόσον αποχαρακτηρίσει εκτάσεις για χάρη τους από το δάσος που κάηκε τον Μάη του 
‘98 ή βελτιώσει τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες του νησιού.
Πέρα από την ιδιοµορφία των ντόπιων, ειδικά το καλοκαίρι, στο νησί δίνουν χρώµα οι Γκρούβαλοι. 
Αυτοί οι χίπιδες, σκηνόβιοι και κοινόβιοι, περνούν το καλοκαίρι τους χωρίς να ξοδεύουν φράγκο, και 
οι απόψεις για την προέλευσή τους διίστανται. Πάντως, είτε πρόκειται για καλοµαθηµένους γόνους 
νεόπλουτων αστών της Αθήνας είτε είναι συνειδητοποιηµένοι λάτρεις της χίπικης ζωής και αρνητές 
του υποτιθέµενου πολιτισµού µας, τρώνε ξύλο από τους ντόπιους, όταν ξεπερνούν τα εσκαµµένα. 
Κατασκηνώνουν στην παραλία του Να και συνήθως το νησί τούς βλέπει µόνο στα πανηγύρια του.
Σε ένα απ’ αυτά, ένας κλασσικός νεοέλληνας τουρίστας απολάµβανε το παγωτό του σε ξυλάκι, όταν 
του συνέβη το εξής αναπάντεχο. Ένα δεκαπεντάχρονο κορίτσι, γκρουβαλίνα, τον πλησιάζει και του 
λέει µε αφοπλιστική αφέλεια:
-Να γλείψω λίγο; (Εννοώντας το παγωτό)
-Πάρτο όλο, της απαντάει µε αµηχανία ο τουρίστας. (Εννοώντας κι εκείνος το παγωτό). Στη θέση 
του, πολλοί θα απαντούσαν το ίδιο. Γιατί όµως;
Είναι απλό. Η ερώτηση της µικρής γκρουβαλίνας συνιστά γροθιά στο στοµάχι του µοντέρνου νεοέλ-
ληνα. Στον αποστειρωµένο κόσµο των υποχόνδριων µικροαστών, αυτή είναι ένα µικρόβιο µε µορφή 
ανθρώπου· στη θέα της οι περισσότεροι δυσφορούν.
Και γενικότερα, όµως, στην εποχή µας, η σιχαµάρα τού ενός ανθρώπου για τον άλλον έχει αυξηθεί 
επικίνδυνα. Κατά ένα περίεργο τρόπο η καπιταλιστική «ανάπτυξη» τύπου Φρήντµαν, Θάτσερ, Ρήγκαν, 
Μητσοτάκη, Σηµίτη και Καραµανλή επιδρά στον βαθµό σιχαµάρας που αισθανόµαστε οι άνθρωποι 
µεταξύ µας και τον απογειώνει. Μια µατιά, ελάχιστα κάτω από την επιφάνεια, στις αντίστοιχες κοι-
νωνίες, αρκεί για να το αποδείξει.
Για τον λόγο αυτό, µου προκαλεί, πλέον, µεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι οι άνθρωποι συνεχίζουµε 
να φιλιόµαστε µεταξύ µας· κάνοντας, βέβαια, από µέσα µας τον χαρακτηριστικό µορφασµό της 
σιχασιάς…

∆ηµήτρης Κωνσταντίνου

Τον είπαν δρόµο του µεταξιού. ∆ρόµο του τσαγιού. ∆ρόµο της επανάστασης. Όλη η 
ιστορία, όπως και να την πεις, είναι ένας δρόµος. 

Στις µεγαλουπόλεις κάποιοι δρόµοι είναι σαν µυγοπαγίδες. Κολλάνε πάνω τους οι εξαθλιωµένοι 
όπως κολλάνε οι µύγες στις κολλητικές χαρτοταινίες. Εκεί, αργοπεθαίνουν ή ψευτοζούν. Κάποιοι 
άλλοι δρόµοι, µετατρέπονται σε φωτεινές λωρίδες γεµάτες παλµό, συγκρούσεις κι επεισόδια. Τόσο 
έντονα που καµιά φορά γεµίζουν τα µάτια σου δάκρυα. Από συγκίνηση ή δακρυγόνο. 
Οι δρόµοι της Αθήνας ήταν στη χειρότερή τους τον Αύγουστο του 2002.
Τότε έκαιγε ανυπόφορα η άσφαλτος, ζεµατούσαν οι λαµαρίνες των αυτοκινήτων και παντού 
µύριζε καµένο µυαλό. Όσο µυαλό είχε ξεµείνει στην πρωτεύουσα είχε καεί από τα σχόλια και τα 
ρεπορτάζ για την εξάρθρωση της 17Ν. Βρώµαγε ο τόπος.
Στην καλύτερη τους δεν ξέρω πότε ήταν αυτοί οι δρόµοι. Ίσως το 1964 ή το ‘65 όταν το λαϊκό 
κίνηµα ξεφάντωνε, οι οικοδόµοι ξεκολλούσαν τις πλάκες από τα πεζοδρόµια, κι ο Πέτρουλας 
έπεφτε νεκρός από σφαίρες αστυνοµικών. Κάτω από την άσφαλτο υπάρχει παραλία. Ποτέ δεν 
το διαπιστώσαµε… 
Αύγουστο µήνα µεσηµέρι παίρνω τους δρόµους της Αθήνας. Σταµατώ στη Σωκράτους. Ο εξα-
θλιωµένος γέρος που σέρνει σε δυο σακούλες το βιός του, δεν γουστάρει πολλά λόγια µαζί µου. 
Προχωρώ στην Κουµουνδούρου, περνώ πίσω από τις τουαλέτες. Το στρώµα είναι άδειο και το 
πρεζόνι άφαντο. Ή πέθανε ή πήγε κάπου πιο σκιερά. Κατεβαίνω νότια, φτάνω ως την Ελευσίνα. 
Βρίσκω κάποιους Ροµά. Τους κοιτάω, µε κοιτάνε. Κανείς δεν έχει διάθεση να κουβεντιάσει τον 
Αύγουστο. Σ΄ ένα πεζοδρόµιο έχει ξεµείνει ένας ταλαίπωρος µεσήλικας Αλβανός οργανοπαίκτης. 
Του ζητάω συνέντευξη µου ζητάει τσιγάρο. Θέλουµε πολύ να µιλήσουµε αλλά µιλά µόνο τη γλώσσα 
του. Καπνίζουµε καθισµένοι σιωπηλά δίπλα δίπλα. Του βγάζω µία φωτογραφία. Λυπάται, αλλά 
δεν έχει διεύθυνση ώστε να του την στείλω. Μένει όπου να ‘ναι ώσπου να φύγει για Ρόδο.
Φεύγω για Μύκονο. Εκεί που νόµος είναι η δύναµη του µπράβου. Στα γραφικά δροµάκια του 
νησιού ανακαλύπτω ότι ρέει ένας πολτός. ∆εν υπάρχουν µάζες όπως τις όρισε ο Σπινόζα, πλήθος 
όπως το αντιλήφθηκε ο Νέγκρι ή όπως το διαχωρίζει ο Μπαλιµπάρ. Υπάρχει µονάχα πολτός κρέ-
ατος, µαυριδερός, ροδαλός, καψαλισµένος. Ένας µονοκύτταρος ζωντανός πολτός υποδεέστερος 
της αµοιβάδας, που τον κουµαντάρουν ανεγκέφαλα ρόµποκοπ. Ο νεαρός Αυστραλός τουρίστας 
απέκτησε ξανά οντότητα όταν τον σκότωσαν οι µπράβοι στο ξύλο. Τελικά δεν υπάρχει τίποτα 
να διερευνηθεί. 
Επιστρέφω. Όλοι επιστρέφουµε. Εις εκ των βασιλέων των ορέων επιστρέφει ως θηρίο στο κλουβί. 
Ο Παλαιοκώστας συλλαµβάνεται εκ νέου µετά από ανεπίτρεπτα λάθη δικά του ή συνεργών. Άλλοι 
που δεν έφυγαν καθόλου επιστρέφουν απλώς στο µεροκάµατο ή στην αναζήτησή του. Επιστρέ-
φουµε µε λύπη. Για να βγούµε ξανά στους δρόµους διεκδικώντας το χαµόγελό µας.

zoexzoex@gmail.com

Αν δείτε σε κάποιο δρόµο της Ρόδου αυτόν τον κύριο, δώστε του χαιρετισµούς

Μια zωή στους δρόµους

Πέσαµε όλοι από τα σύννεφα, όπως το 2004 οι πρωταθλητές Κεντέρης και Θάνου από το 
µηχανάκι. Χιλιάδες σκευάσµατα κυκλοφορούν για να δηµιουργήσουν τους υπεραθλητές 
που χρειάζεται το θέαµα; Όχι, που χρειάζεται η κοινωνία. Νέοι ήρωες, πίστη στα ιατρικά 

επιτεύγµατα. Οι ολυµπιακοί αγώνες είναι η υλική µορφή της παγκοσµιοποίησης, καθώς εκφρά-
ζουν µε πραγµατικούς όρους τον θρίαµβο του εµπορεύµατος επί της ζωής. Οι θεαµατικές αυτές 
συµπυκνώσεις αποτελούν πανάκεια για το σύστηµα. Στην εποχή που επιτείνεται η ταύτιση αν-
θρώπου και αγοράς, ο αθλητής δεν µπορεί παρά να είναι ένας συµβασιούχος υπάλληλος πολυε-
θνικής. Η ολυµπιάδα θυµίζει τις διεθνής εκθέσεις των πολεµικών βιοµηχανιών, άλλωστε δεν είναι 
τυχαίο ότι στις περισσότερες χώρες οι πρωταθλητές αµείβονται µε µια θέση στο στρατό. Σήµερα 
που ζούµε σε ένα διαρκές παρόν, που είναι αναγκαία η δηµιουργία τεχνητών συγκινήσεων προς 
πώληση, κανείς δεν επιθυµεί να σταµατήσουν τα ρεκόρ. Η ΔΟΕ αποφάσισε τη σταδιακή εξάλει-
ψη των σκευασµάτων προς όφελος µιας γενικής τεχνικής υποστήριξης που αγγίζει τα όρια της 
γονιδιακής µετάλλαξης. Την εποχή που οι µεγάλες αφηγήσεις τελείωσαν και η ιστορία αρνείται 
να τελειώσει, δηµιουργούνται νέοι θρύλοι. Η χρήση αναβολικών άλλωστε, έχει ενταχθεί οµα-
λά στην καθηµερινότητα. Τα χρειάζεται ο 70χρονος για να εξακολουθεί να είναι παραγωγικός 
και ο 18χρονος απασχολήσιµος για να µην τρελαθεί. Μια προσφορά επανακανονικοποίησης µε 
prozac και Viagra, µε υποσχέσεις αιώνιας νεότητας και ολοκληρωτικής νίκης πάνω σε κάθε ασθέ-
νεια. Το σώµα εργοστάσιο άλλωστε, καθίσταται ένα στατιστικό δεδοµένο που διαρκώς κρίνεται 
µε βάση διαρκώς µεταβαλλόµενα κριτήρια χρησιµότητας. Όπως λοιπόν η formula1 προσδιορί-
ζει τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο, έτσι και οι ολυµπιακοί προσδιορίζουν τις εξελίξεις στην ίδια την 
καθηµερινότητα. 
                       
ΥΓ. Θυµίζουµε ότι η ολυµπιονίκης Φανή Χαλκιά είχε επικαλεστεί τη γονιδιακή ανωτερότητα των 
Ελλήνων για τη νίκη της.  

Φ. ΠΑΤΣΑΚΗΣ
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Τα νερά του Αχελώου δεν γυρνάνε πίσω, 

δεν λιµνάζουν και δεν επαναλαµβάνονται 

ούτε µία στιγµή. Στο δρόµο τους συµπαρασύ-

ρουν κάθε χρόνο τα φερτά υλικά της δεισιδαι-

µονίας, της προκατάληψης, της ανεπάρκειας 

ακρωτηριάζοντας τα ακόµη περισσότερο. Το 

κάνει για να υποδηλώσει µε το πιο βροντερό 

τρόπο ότι Κοινωνία και Φύση πρέπει να βρί-

σκονται σε ισορροπία και σε συµφωνία προς 

την εµπειρία του ανοιχτού. Αυτό κατάλαβαν 

άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και κατέφθα-

σαν και φέτος στη Mεσοχώρα στην κοίτη του 

ποταµού µε δικά τους έξοδα, να σταθούν 

δίπλα στο πληγωµένο ποτάµι, να παίξουν στα 

νερά του, να συζητήσουν, να στοχαστούν, να 

συµµετάσχουν στην εκκλησία του δήµου, να 

διαδηλώσουν και κυρίως να διαπιστώσουν ότι 

κάτι φταίει στο ‘βασίλειο της Δανιµαρκίας’. Η 

νέα αγνότητα ανέδειξε το φετινό αντάµωµα 

τριπλάσιο σε ποσότητα από το περσινό ενώ 

τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά ήταν εµφανή 

αφού αγκάλιαζε όλο τον πληθυσµό ηλικίας 

από 3 µηνών έως..., ενώ η βοήθεια των Με-

σοχωριτών ήταν γνωστή και δεδοµένη στην 

οργάνωση του camping, και η διαδήλωση είχε 

διπλάσιο κόσµο από πέρυσι µε σαφώς µεγα-

λύτερη συµµετοχή των Μεσοχωριτών. 

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

Την Πέµπτη 7 Αυγούστου στις 11 το πρωί µέλη της Πα-

νελλαδικής Κίνησης έκαναν συµβολική κατάληψη στη 

Νοµαρχία Τρικάλων όπου επιδόθηκε ψήφισµα το οποίο 

εκτός από τις επιπτώσεις θέτει ερωτήµατα και θέσεις 

για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων 

της Θεσσαλίας και την αναπροσαρµογή των καλλιερ-

γειών. «Εάν συνεχίσουµε µε τον ίδιο τρόπο διαχείρισης 

των νερών, δεν µας φτάνουν ούτε 10 Αχελώοι» τονίζε-

ται στο ψήφισµα. Μετά τη συµβολική κατάληψη ακο-

λούθησε διαµαρτυρία µπροστά στο κεντρικό κτήριο 

της ΔΕΗ καταγγέλλοντας την για την επιθετική της συ-

µπεριφορά στο περιβάλλον αλλά και για την πληρωµέ-

νη της προπαγάνδα κατά των κοινωνικών διεργασιών 

γύρω από την εκτροπή και τα µεγάλα φράγµατα που 

σχεδιάζει από κοινού µε το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Ελεύθερη 
Κατασκήνωση
 & Καταστολή
Χιλιαδού, Ανάφη, Ελαφόνησος είναι µερικά µόνο 
από τα µέρη όπου τα τελευταία χρόνια οι επιθέσεις 
ενάντια στις κοινότητες των ελεύθερων κατασκηνω-
τών κορυφώνονται. Το σκηνικό γνωστό. Επιδροµή 
τις πρώτες πρωινές ώρες, τροµοκράτηση των κατα-
σκηνωτών, συλλήψεις, χρήση βίας.  

Η ελεύθερη κατασκήνωση «απαγορεύεται» στην 
Ελλάδα. Ήδη από το 1976, ένας µεταδικτατορικός 
νόµος έχει ποινικοποιήσει το στήσιµο σκηνής σε 
οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο. Ψηφισµένος εκείνη 
την εποχή για να προσδώσει νοµικό µανδύα στην 
εκδίωξη των τσιγγάνων και του κινήµατος των 
«χίππυς», ο νόµος αυτός εργαλειοποιείται σήµερα 
για άλλους σκοπούς.

Με δικαιολογία τη δήθεν προστασία της φύσης κάθε 
καταστολή κατασκηνωτών γίνεται µε πραγµατικό 
σκοπό το κέρδος. Από όπου εκδιώκονται οι κοι-
νότητες των ελεύθερων κατασκηνωτών ξεπηδούν 
οργανωµένα κάµπινγκ, ξενοδοχεία, ξαπλώστρες 
και έρχονται λογικές «βαριάς» εκµετάλλευσης του 
φυσικού περιβάλλοντος. Oι επιδροµές των µπάτσων 
γίνονται πάντα µε εντολή των τοπικών κοινωνιών, 
όταν οι τελευταίες έχουν διαβρωθεί από το γρήγορο 
τουριστικό κέρδος. 

Για όσους επιλέγουµε τη σχέση µας µε τη φύση 
αδιαµεσολάβητη από το κέρδος, κάθε επέλαση 
της καπιταλιστικής «ανάπτυξης» στις παραλίες και 
τα δάση που συχνάζουµε αποτελεί µία χαίνουσα 
πληγή. Σε µία εποχή που το σύστηµα αποικιοποιεί 
κάθε πτυχή των ζωών µας, τέτοιες απαγορεύσεις 
και µέθοδοι καταστολής πρέπει να συναντούν ολική 
αντίσταση. 

Αυτό έχει ήδη συµβεί στη Χιλιαδού, έναν τόπο 
που βιώνει έντονα τα σηµάδια της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης.  Πριν δύο χρόνια, µετά από επιδροµή 
των µπάτσων κατ’ εντολή των τοπικών «αρχόντων», 
που έχουν τσιµεντάρει το δάσος και την παραλία της 
Χιλιαδούς, οι ελεύθεροι κατασκηνωτές οργανώθηκαν 
και έκαναν δυναµική πορεία. Αντίστοιχη ήταν και 
η µαζική «ακτιβίστικη» κατασκήνωση – κατάληψη 
την ίδια περίοδο στην πλατεία Συντάγµατος µετά 
µικροφωνικής, µοιράσµατος κειµένων, µουσικής 
και παιχνιδιού µε αίτηµα την αποποινικοποίηση της 
ελεύθερης κατασκήνωσης. Τέτοιες εστίες αντίστασης 
έχουν επαναληφθεί και αλλού.

Σε µία χώρα µε ακτογραµµές ίσες σε µάκρος όσο 
αυτές της Αφρικής είναι αλήθεια ότι θα υπάρχουν 
πάντα παραλίες για τους ελεύθερους κατασκηνωτές. 
Πόσο όµως ευχαριστηµένοι µπορούµε να είµαστε 
όταν αφήνουµε την µία παραδεισένια παραλία µετά 
την άλλη στα νύχια της «ανάπτυξης»; Η φύση δεν 
είναι µόνο το καταφύγιο για τις διακοπές µας αλλά 
µας έχει ανάγκη όσο την έχουµε και εµείς. Έτσι, το 
καλοκαίρι, σε όποιο τόπο ελεύθερης κατασκήνωσης 
και αν βρεθούµε, συγκροτούµε κοινότητες, αυτοδια-
χειριζόµαστε την καθαριότητα µας και ανταπαντάµε 
σε κάθε είδους επιδροµή µε κοινωνική απεύθυνση 
στους ντόπιους πληθυσµούς. 

Αντώνης Μπρούµας

Οι χαρές 
της θάλασσας

Η εταιρία, το ΥΕΝ, το υπουρ-
γείο Αιγαίου, ο πλοίαρχος και 
το πλήρωµα σας καλωσορί-
ζουν στο πλοίο µας:

• Ζητάµε την κατανόησή σας 
για την καθυστέρηση, καθώς 
οι βλάβες που προέκυψαν 
σε πλοίο της ίδιας εταιρίας 
κατέστησαν αναγκαία την 
αναπροσαρµογή των δρο-
µολογίων.

• Το πλοίο είναι από τα δια-
σηµότερα του στόλου, καθώς είχε λάβει µέρος στη ναυµαχία της Σαλαµί-
νας, οπτικοακουστικό υλικό από την οποία προβάλλεται στο σαλόνι του 
καταστρώµατος 3.

• Προορισµός µας είναι το λιµάνι του Πειραιά, ο έλεγχος του οποίου σύ-
ντοµα θα περιέλθει σε κινέζικα συµφέροντα έναντι ρευστού, απαραίτητου 
για να ορθοποδήσει η ελληνική ναυτιλία κι η οικονοµία γενικότερα.

• Όπως αποφασίστηκε από το τελευταίο εταιρικό συµβούλιο, το πλοίο δεν 
σταµατάει πλέον στο λιµάνι της Σύµης. Οι επιβάτες µε προορισµό τη Σύµη 
παρακαλούνται να κατέβουν στον αµέσως επόµενο σταθµό και να περάσουν 
από τη ρεσεψιόν για την αναπροσαρµογή των εισιτηρίων τους.

• Το ταξίδι προβλέπεται να διαρκέσει µια αιωνιότητα και µια µέρα, εκτός 
απροόπτου.

• Λόγω της αυξηµένης ζήτησης οι καθήµενοι επιβάτες θα προκύψουν 
έπειτα από κλήρωση: λαχνοί θα διατίθενται στα περίπτερα του πλοίου 
για τα επόµενα δέκα λεπτά.

• Μάλλινες κάλτσες και ζακέτες, για να αντεπεξέλθετε στις πολικές συν-
θήκες που επικρατούν, µπορείτε να προµηθευτείτε από τα καταστήµατα 
µας, που παραµένουν ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

• Αν και η εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή 
ατυχηµάτων, αν ακούσετε 8 βραχείς και 8 µακρόσυρτους ήχους ξεκινήστε 
τις διαδικασίες για τη διεκδίκηση της αποζηµίωσης από το Ταµείο Ασφά-
λισης Επιβατών-Οχηµάτων (το οποίο ενισχύετε κατά 6,5% µε την αγορά 
του εισιτηρίου),  κι ενδεχοµένως σε κάποια από τις προσεχείς δεκαετίες 
να δικαιωθείτε.

• Ενηµερώνονται οι αγαπητοί επιβάτες ότι η εταιρία µε τη βουβή συναίνεση 
του υπουργείου, πατάσσοντας τον ανταγωνισµό, έχει συµφωνήσει µε τις 
άλλες εταιρίες στη χάραξη ενιαίας τιµολογιακής πολιτικής που διασφαλίζει 
την κερδοφορία τους και συνεπάγεται την παροχή θαλάσσιων υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας: ντίσκο µε λαϊκό πρόγραµµα, σαλόνι κι εστιατόριο 1ης 
κι οικονοµικής θέσης, ζεστό νερό στις καµπίνες και µουσική υπόκρουση 
Γιώργο Κατσαρό σε ανεπανάληπτες επιτυχίες.

• Ας σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη τιµολογιακή πολιτική είναι επιβεβλη-
µένη, καθώς οι εταιρίες επιβαρύνονται µε την καταβολή τελών κι εξόδων 
µεταφοράς ειδικών οµάδων µεταχείρισης: πολιτικών, δηµοσιογράφων, 
στρατιωτικών και υπαλλήλων του υπουργείου τα οποία µετακυλούν στον 
επιβάτη χωρίς κανένα αντίκρισµα.

• Τέλος, στη ρεσεψιόν είναι πρόθυµοι να ακούσουν τα παράπονα σας για 
την αύξηση των ναύλων, η οποία καλείται να καλύψει την αύξηση της τιµής 
των καυσίµων του τρέχοντος και προσεχούς έτους και τη δωροδοκία των 
υπουργών για τη λήψη επιδοτήσεων για τις άγονες γραµµές (τις οποίες 
έτσι κι άλλως επιδοτείτε οι ίδιοι κατά 3% µε την αγορά του εισιτηρίου).  
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε εµάς για το ταξίδι σας κι ελπίζουµε να 
σας ξαναδούµε σε κάποιο από τα πλοία µας.

Σοφία Παπαγιαννάκη
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

Από την Πέµπτη 7/8 άρχισαν να συρρέουν στο camping εκατο-

ντάδες πολίτες κάθε ηλικίας και κοινωνικής διαστρωµάτωσης. 

Οι συζητήσεις που διοργάνωσε η οµάδα Urbi et Orbi: κοινωνία 

και φύση/πόλη και ελευθερία, διεξήχθησαν σε υψηλό επίπεδο, 

τη µια µέρα (Πέµπτη) για το χωροταξικό και την άλλη (Παρα-

σκευή 8/8) για την ενέργεια και το νερό. Ιδιαίτερη συµµετοχή 

σε αυτές είχαν πολίτες από κινήσεις για τους ελεύθερους χώ-

ρους της µητρόπολης των Αθηνών αλλά και άλλων αστικών 

κέντρων καθώς και πολίτες από κινήσεις για το περιβάλλον 

και την ενέργεια. Η ενέργεια αναδείχθηκε κορυφαίο θέµα 

των συζητήσεων αφού συνδέεται µε τα περισσότερα θέµατα 

χωροταξίας και περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη 

σχέση της εκτροπής µε τον ενεργειακό σχεδιασµό, αφού στα 

έργα κεφαλής ανήκουν τα µεγάλα υδροηλεκτρικά φράγµατα 

της Μεσοχώρας και της Συκιάς. 

 Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Σάββατο 9/8 το απόγευµα η Πανελλαδική Κίνηση κάλεσε 

ανοιχτή συνέλευση στην πλατεία του χωριού. Όλοι µαζί, Με-

σοχωρίτες και οι συµµετέχοντες στις κινητοποιήσεις συµφώ-

νησαν ψήφισµα κατά του νέου νόµου Σουφλιά για την ανα-

γκαστική απαλλοτρίωση όλων των περιουσιών του χωριού 

ανεξαιρέτως αν πνίγονται ή όχι από τη λίµνη του φράγµατος. 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ αποδεικνύει για άλλη µια φορά την κοινή του 

πολιτική µε αυτή των εταιρειών ενάντια στα συµφέροντα της 

κοινωνίας. Οι συµµετέχοντες στη συνέλευση δέχθηκαν µε εν-

|  Ê Ï É Í Ù Í É Á  Ê Á É  Ö Õ Ó Ç  |

 Όχι ΓΙΑ την κοινωνία αλλά ΜΕ την κοινωνία
ΔΕΥΤΕΡΟ CAMPING ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ 7-10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΟΧΩΡΑ 

Στο δρόµο τους τα νερά του Αχελώου συµπαρασύρουν κάθε χρόνο 
τα φερτά υλικά της δεισιδαιµονίας, της προκατάληψης, της ανεπάρ-
κειας ακρωτηριάζοντας τα ακόµη περισσότερο.

θουσιασµό την πρόταση της Πανελλαδικής Κίνησης για ένα 

έκτακτο, άµεσο camping στην κοίτη ου Αχελώου στην περί-

πτωση που αποφασιστεί να κλείσουν τα νερά του ποταµού 

για να σχηµατιστεί η λίµνη. Στην περίπτωση αυτή θα έχου-

µε ένα άµεσο camping, όπου για να πνίξουν τη Μεσοχώρα 

θα πρέπει να πνίξουν και εµάς. Αυτή είναι η απάντηση στο 

ΥΠΕΧΩΔΕ και τη ΔΕΗ και ας τη λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν τους. 

Το κίνηµα ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου, ενάντια στον 

κατακλυσµό της Μεσοχώρας είναι πλέον συγκροτηµένο σε 

βάθος και η παρουσία αυτού θα είναι συνεχής. Έγιναν προτά-

σεις για παρεµβάσεις σε µεγάλα και µικρά αστικά κέντρα της 

Θεσσαλίας ενώ αποφασίστηκε η συµµετοχή της Πανελλαδι-

κής Κίνησης στο µπλοκ της ενέργειας στις 6 Σεπτεµβρίου στη 

ΔΕΘ που οργανώνουν οι «Πολίτες Κατά του Λιθάνθρακα», ο 

σύλλογος κατοίκων Αγίου Δηµητρίου – Ρυακίου Κοζάνης και 

πλήθος άλλων κινήσεων. 

Η ΠΟΡΕΙΑ 

Την Κυριακή 10/8 στις 12 µµ έγινε πορεία εκατοντάδων πο-

λιτών στο φράγµα της Μεσοχώρας στην κεφαλή της οποίας 

βρίσκονταν οι κάτοικοι της περιοχής µαζί µε τα παιδιά. Οµάδα 

της Πανελλαδικής Κίνησης κρέµασε στη στέψη του φαραω-

νικού και καταστροφικού έργου, πανό µήκους 120m που σε 

ένα τµήµα του απεικονίζεται ο Αχελώος να κυνηγάει τον Ηρα-

κλή. Τα ΜΑΤ ήταν πάλι εκεί για να εισπράξουν τα απαξιωτικά 

πειράγµατα των γεροντισσών και των γερόντων της Μεσοχώ-

ρας. 

Φέτος η διοργάνωση του camping έγινε τις ίδιες ηµέρες µε 

τις Γιορτές Αχελώου που γίνονται κάθε χρόνο στη Μεσοχώ-

ρα και έχουν σαφή χαρακτήρα ενάντια στην εκτροπή και 

οργανώνονται από τον σύλλογο «Αχελώου Ρους». Κατά τη 

διάρκεια και των τεσσάρων ηµερών πραγµατοποιήθηκαν 

εκδηλώσεις και δρώµενα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Την Πα-

ρασκευή το απόγευµα στην πλατεία οργανώθηκε παιδικό 

εργαστήρι από τη θεατρική οµάδα και τον παιδότοπο του 

Nosotros µαζί µε τα παιδιά της Μεσοχώρας και του camping. 

Το θέµα ήταν τα τρόφιµα στη ζωή µας και το νερό ως αγα-

θό αντί για εµπόρευµα και ο τίτλος του «Ο νερουλίνος και η 

παρέα του». Το βράδυ έγινε λαϊκό γλέντι µε την Τρικαλινή 

κοµπανία «Βασίλης Τσιτσάνης».

Το Σάββατο µετά τη συνέλευση στην πλατεία του χωριού ο 

Δηµήτρης Πουλικάκος τραγούδησε µε τη συνοδεία των Νί-

κου Εφεντάκη και Δηµήτρη Πικέα. Ο έλληνας γερόλυκος του 

rock απάντησε στον πιτσιρικά που του είπε «Οι παππούδες 

δεν φοράνε σκουλαρίκια» λέγοντας του: «Ναι, αλλά εγώ εί-

µαι άλλου τύπου παππούς», και µας ταξίδεψε (αφιλοκερδώς 

βεβαίως) στις εικόνες της rock περιπλάνησης του. 

Την Κυριακή οι εκδηλώσεις έκλεισαν µε την παράσταση της 

θεατρικής οµάδας του Nosotros «Πρόταση Γάµου» του Α. 

Τσέχωφ. Η βραδιά τελείωσε µε παραδοσιακή δηµοτική µου-

σική και χορό. 

Γιώργος Παπαχριστοδούλου
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|  Ê Ï É Í Ù Í É Á  &  Ö Õ Ó Ç  |

Με συντριπτικό ποσοστό (1240 όχι και 
µόλις 10 ναι) οι κάτοικοι της Πέρδικας 

και των Συβότων στη Θεσπρωτία απέρριψαν, 
µε δηµοψήφισµα που έγινε την Κυριακή 10 
Αυγούστου, τη διέλευση του ελληνοϊταλικού 
αγωγού φυσικού αερίου από τις µοναδικής 
οµορφιάς παραλίες της περιοχής. Το καθολι-
κό όχι στο δηµοψήφισµα που αποφασίστηκε 
να γίνει από το Τοπικό Συµβούλιο της Πέρδι-
κας είναι µία απάντηση στα αντικοινωνικά 
σχέδια της ΔΕΠΑ (Δηµόσια Επιχείρηση Αερί-
ου), η οποία από την αρχή της χρονιάς δεν 
δέχεται τις έντονες αντιρρήσεις των κατοί-
κων που ζητούν να χωροθετηθούν σε άλλο 
σηµείο και η διέλευση του αγωγού και το 
εργοστάσιο συµπίεσης. Πλέον τα πράγµατα 
είναι κρίσιµα αφού οι τοπικοί φορείς (περι-
φερειάρχης, βουλευτές ΝΔ, νοµάρχης Θε-
σπρωτίας) προσπάθησαν να εµποδίσουν το 
δηµοψήφισµα µε το επιχείρηµα ότι δεν είναι 
νόµιµο! Οι κάτοικοι όµως έκαναν κανονικά τη 
διαδικασία και πλέον η ΔΕΠΑ, που σκέφτεται 
µόνο τα κέρδη των εταιρειών και όσοι τοπικά 
τις στηρίζουν θα πρέπει να σκεφτούν σοβα-
ρά τη χωροθέτηση του αγωγού. 
Να σηµειώσουµε επίσης ότι ο αγωγός που 
θα φέρνει φυσικό αέριο από την Κασπία θά-
λασσα γίνεται αποκλειστικά για να εξυπηρε-
τηθούν οι βιοµηχανίες της Ευρώπης, αφού 
δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα συνδεθεί η 
Ήπειρος. Οπότε, καταρρέει και το τελευταίο 
επιχείρηµα ότι ο αγωγός θα προσφέρει στην 
τοπική κοινωνία. 

Ελιάνα Καναβέλη

“Απόβαση ενέργειας” για τη Σωτηρία 
του Κορινθιακού 

Πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 13 Ιουλίου συγκέντρωση διαµαρτυρίας πολιτών από τις δύο όχθες 
του Κορινθιακού στον κόλπο της Αντίκυρας,  εκεί όπου η ισπανική πολυεθνική Endesa επιχειρεί τη 
δηµιουργία µεγάλου ενεργειακού κέντρου σε συνεργασία µε τον όµιλο Μυτιληναίου. Στον χώρο 
της Αλουµίνιο της Ελλάδος, η οποία εδώ και 40 χρόνια ρίχνει χωρίς άδεια εκατοµµύρια τόνους 
κόκκινης λάσπης στο βυθό του Κορινθιακού, σχεδιάζονται 2 ή 3 νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
µε φυσικό αέριο και µία µε λιθάνθρακα. Πεντακόσιοι πολίτες έφτασαν µε ναυλωµένο καράβι και 
άλλα πλωτά, στο λιµάνι της Αντίκυρας και ενώθηκαν µε εκατοντάδες πολίτες της Βοιωτίας και 
της Αττικής που περίµεναν στην προβλήτα. Μετά από σύντοµους χαιρετισµούς κατευθύνθηκαν 
στο εργοστάσιο της “Αλουµίνιο της Ελλάδος”, όπου έγινε πορεία διαµαρτυρίας και αποκλεισµός 
της εισόδου του. Εκπρόσωποι των πολιτών συναντήθηκαν µε τους υπεύθυνους του εργοστασίου 
και τους µετέφεραν τα αιτήµατά τους. Παράλληλα συνθήµατα κατά της υπερσυγκέντρωσης 
εργοστασίων στον Κορινθιακό και της “θυσίας” του στο βωµό των κερδών, ακούγονταν σε όλη 
τη διάρκεια της συγκέντρωσης.
Στη διάρκεια της συγκέντρωσης έγιναν και δύο συµβολικές ακτιβιστικές ενέργειες. Πολίτες 
κατέβασαν τη σηµαία του οµίλου Μυτιληναίου από την είσοδο του εργοστασίου και ανάρτησαν 
δύο µαύρες σηµαίες και µια µαυροκόκκινη στη θέση της, δείχνοντας την αντίθεσή τους στα 
επιχειρηµατικά του σχέδια, που θα µαυρίσουν το µέλλον όλων µας, για να κάνουν πιο πλούσιους 
λίγους και ”εκλεκτούς“. Την ίδια ώρα, ακτιβιστές µπήκαν µε κανό στο λιµάνι του εργοστασίου και 
ύψωσαν µαύρες σηµαίες σε τέσσερα σηµεία του εργοστασίου.
Στην εκδήλωση αυτή που διοργανώθηκε από την”Πρωτοβουλία για τη Σωτηρία του Κορινθιακού” 
και τη “Συµπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον” συµµετείχαν αντιπροσωπείες οικολογικών και  
πολιτικών οργανώσεων από Αττική, Αχαΐα, Βοιωτία, Φωκίδα και αλλού..
Για µια ακόµη φορά πλήθος πολιτών αντέδρασαν, δείχνοντας την αντίσταση τους στα σχέδια 
της “δηµοκρατίας” χωρίς τη συµµετοχή τους και εις βάρος της κοινωνίας. Απαίτηση τους είναι 
να µην γίνει καµία νέα µονάδα σε Θίσβη και Αντίκυρα και η περιβαλλοντική συµµόρφωση των 
βιοµηχανιών Σωληνουργεία Κορίνθου και Αλουµίνιο της Ελλάδος.  

Γιάννης Εµµανουήλ

«Πάμε στο Βαθύ;»
Το Σάββατο 23/08 η Επιτροπή Αγώνα Θίσβης 

οργάνωσε συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο 
Βαθύ Βοιωτίας ενάντια στην λειτουργία  του λιµα-
νιού της Νούσας και την βιοµηχανική του χρήση. 
Την συγκέντρωση στήριξαν µε την συµµετοχή 
τους οι Πολίτες ενάντια στον Λιθάνθακα, η Πρω-
τοβουλία για την Σωτηρία του Κορινθιακού, οι 
πολίτες της Αττικής για την Ενέργεια, καθώς και 
πλήθος κόσµου από τις γύρω περιοχές. 
 Το λιµάνι κατασκευάστηκε το 1988 απο την 
ΕΤΒΑ και το υπουργείο Οικονοµικών παραχώ-
ρησε τµήµα των εγκαταστάσεων προς χρήση 
στην Σωληνουργία Κορίνθου, την Ελβάλ και 
την Χαλκόρ. Η Βοιωτία, πληρώνοντας το κό-
στος της γειτνίασής της µε την Αττική,  έχει ήδη 
επιβαρυνθεί κατά πολύ από την βιοµηχανική 
δραστηριότητα στην περιοχή (ατµοσφαιρική 
ρύπανση, µόλυνση του νερού) ενώ παράλληλα 
έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται νέες µονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής µε φυσικό αέριο και σχεδιά-
ζεται η εγκατάσταση 41 αιολικών  πάρκων. Στην 
συγκέντρωση τονίστηκε η σηµασία της δυναµικής 
ενεργοποίησης των κατοίκων στα ζητήµατα που 
αφορούν τον ενεργειακό σχεδιασµό και η ανάγκη 
συνεργασίας των κινήσεων δράσης από όλες τις 
περιοχές οι οποίες πρόκειται να επιβαρυνθούν 
ή ήδη επιβαρύνονται από ρυπογόνες ενεργοπα-
ραγωγικές µονάδες. 
Παράλληλα, µέρος των συγκεντρωµένων προ-
χώρησε στην καταστροφή της περίφραξης γύρω 
από την παραλία, η οποία παράνοµα είχε κατα-
σκευαστεί από την ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ (ανώνυµη εταιρία 
διαχείρισης της Βιοµηχανικής Περιοχής-ΒΙ.ΠΕ), 
παρόλο που και το ίδιο το υπουργείο Οικονο-
µικών λέει ότι «ο χώρος αιγιαλού-παραλίας και 
λιµενικών εγκαταστάσεων είναι κοινόχρηστος 
χώρος, την κυριότητα και προστασία του οποίου 
έχει το Δηµόσιο». 
Την συγκέντρωση έκλεισαν οι Active Member, 
µε dj set συναυλία τους η οποία µέχρι αργά το 
βράδυ κράτησε τον κόσµο δίπλα στην παραλία, 
στο γιαλό, τον οποίο διεκδικεί ενώ του ανήκει. 

Μαριάννα Χούσου 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εµφανίζεται 
ένα µπλοκ ενέργειας και µάλιστα στην κεντρι-
κή διαδήλωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσα-
λονίκης. Το πρωτοεµφανιζόµενο αυτό µπλοκ 
συγκροτείται από τους «Πολίτες κατά του λι-
θάνθρακα» (κινήσεις πολιτών κατά του λιθάν-
θρακα από Καβάλα, Αλµυρό, Βοιωτία, Εύβοια, 
Κορινθία, Αιτ/νία), το σύλλογο κατοίκων Αγ. 
Δηµητρίου-Ρυακίου Κοζάνης, τους πολίτες 
της Αττικής για την ενέργεια, τους πολίτες που 
αντιδρούν σε εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής 
στην Αττική (Θριάσιο) και ένα πλήθος πολιτών 
που αρχίζουν να βλέπουν ότι ο ενεργειακός 
σχεδιασµός επηρεάζει πλέον το βαθµό εξάρτη-
σης των κοινωνιών και οδηγεί στην καταστρο-
φή του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.

Ο συντονισµός όλων αυτών για την κάθοδο στη διαδή-
λωση της ΔΕΘ, ως αποτέλεσµα την δικτύωσης τους και 
των µεγάλων κινητοποιήσεων που µέχρι τώρα έχουν 
πραγµατοποιήσει (Αστακός, Γέφυρα Ρίου, Βοιωτία-
Αντίκυρα, Θριάσιο, Εύβοια) και µε εγγεγραµµένη ήδη 
µια σπουδαία νίκη στο ενεργητικό τους (µαταίωση ερ-
γοστασίου λιθάνθρακα στην Καβάλα και τον Αλµυρό 
µετά από µεγάλες διαδήλωσεις), αποτελεί κορυφαία 
απόδειξη ότι στην Ελλάδα κάτι καινούργιο γεννιέται 
στο πολιτικό πεδίο. Είναι οι αυτοοργανωµένες µε άµε-
ση δηµοκρατία κινήσεις πολιτών που διεκδικούν το δι-
καίωµα της κοινωνικής συµµετοχής στους τοπικούς και 
κεντρικούς σχεδιασµούς. Είναι η πολιτική που παράγε-
ται από τα κάτω, µακριά από κοµµατικές και ιδεολογι-
κές περιχαρακώσεις. Είναι µια πολιτική που ενώνει την 
κοινωνία, αποτελώντας έτσι την πιο σηµαντική απειλή 
για τα σύγχρονα ενεργειακά λόµπυ και την επίθεση που 
εξαπολύουν στον φυσικό πλούτο και τη συλλογική κοι-

νωνική δύναµη.
Όλοι αυτοί οι πολίτες στις 6 Σεπτεµβρίου στη Θεσσαλο-
νίκη, θα απευθύνουν προς τον πρωθυπουργό, τα πολι-
τικά κόµµατα, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και σω-
µατεία, στον κόσµο που θα παρακολουθεί από µακριά, 
ένα σηµαντικό και κεντρικό πλέον ερώτηµα: 
Ενέργεια για τι και για ποιόν;

Αν το κεντρικό θέµα όλων των διαδηλωτών στη ΔΕΘ εί-
ναι η ακρίβεια και ο προϋπολογισµός της κυβέρνησης, 
ο σύγχρονος κοινωνικός λόγος για την ενέργεια, είναι η 
ουσιαστικότερη πολιτική απάντηση στον συνολικό οι-
κονοµικό σχεδιασµό της Ελλάδας. Η οικονοµική εξάρ-
τηση των σύγχρονων κοινωνιών επηρεάζεται κυρίως 
από την ενεργειακή τους εξάρτηση.
Οπότε, το βαθύτερο βλέµµα όλων όσων θα συµµε-
τέχουν µεθαύριο στη ΔΕΘ δεν µπορεί παρά να είναι 
στραµµένο στο µπλοκ ενέργειας.

BLOCK ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΘ: 6 Σεπτεµβρίου 
ώρα 18:00 στην Καµάρα

Ένα «όχι» 
κοινωνικό 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: 
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 

ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
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Κυριακή απόγευµα και το No Border Patras 2008 ολοκληρώνει 
τις εργασίες της τριήµερης διοργάνωσης επιτυχώς, καθώς 

ένα δροσερό αεράκι ελευθερίας πνέει στις πλατείες και τους 
δρόµους της πόλης…

Όταν ως συνέλευση ΑΚ Πάτρας, πριν περίπου από ένα χρόνο, 
επιλέξαµε να δώσουµε βαρύτητα και προτεραιότητα στο 
τοπικό ζήτηµα των προσφύγων και µεταναστών, ξεκινούσαµε 
πρακτικά από µηδενική βάση. Όσα χρόνια διέµεναν πρόσφυγες 
και µετανάστες στον καταυλισµό της Ηρώων Πολυτεχνείου 
υπό άθλιους όρους, ποτέ δεν είχαν πραγµατοποιηθεί κινήσεις 
αλληλεγγύης µε κάποιες σοβαρές αξιώσεις. Η ανάπτυξη ενός 
µαζικού κινήµατος- πάντα στο µέτρο του δυνατού- συνιστάµενο 
από τους ίδιους τους πρόσφυγες και την τοπική κοινωνία, 
φάνταζε στόχος φιλόδοξος και η ιδέα διοργάνωσης ενός No 
Border µακρινή, αν όχι ανέφικτη. Οι συνθήκες σίγουρα δεν 
ήταν από τις πιο ευνοϊκές. Επαφή µε τον καταυλισµό ουσιαστικά 
δεν υπήρχε. Τα ντόπια αφεντικά εκµεταλλεύονταν χυδαία την 
εργατική δύναµη των φοβισµένων προσφύγων όταν, όπως και 
όσο επιθυµούσαν ανά περίσταση. Το λιµενικό και η αστυνοµία 
ασκούσαν στυγνά άµεση και έµµεση βία άνευ προσχηµάτων 
κι όχι σπάνια, επιδεικτικά. Το ρατσιστικό δηλητήριο διαχεόταν, 
µάλλον ανεµπόδιστα, από τοπικά ΜΜΕ και ‘’υπερπατριώτες’’. 
Πάντα φυσικά υπό την ένοχη σιωπή και το κυνικά απαθές 
βλέµµα της κοινωνίας που παρακολουθούσε τις τακτικές 
σκηνές βαρβαρότητας να εκτυλίσσονται στην καρδιά της πόλης, 
όπως θα παρακολουθούσε µεταµεσονύχτιο western στην 
τηλεόραση. Συλλήψεις, ξυλοδαρµοί και βασανισµοί προσφύγων 
δεν προκαλούσαν άλγος ή έκπληξη, καθώς αποτελούσαν 
εδώ και χρόνια αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής ζωής 
στην Πάτρα. Γνωρίζαµε εκ των προτέρων καλά ότι είχαµε να 
διανύσουµε δρόµο ανηφορικό και δύσβατο.

Ο χειµώνας πλησίαζε και η θηλιά άρχισε να σφίγγει δραµατικά 
γύρω από το λαιµό των προσφύγων. Τα οικονοµικά συµφέροντα 
της Ηρώων Πολυτεχνείου αυτή τη φορά πρόσταξαν κυβερνώντες, 
αστυνοµία και ΜΜΕ να µεθοδεύσουν εν τάχει  την ‘’κάθαρση’’ 
της περιοχής από τις τραγικές φιγούρες του καταυλισµού, που 
υποβάθµιζαν την αξία των επενδύσεών τους. Οι ιδιοτελείς 
σκοπιµότητες των αφεντικών απαιτούσαν την άµεση εξαφάνιση 
των προσφύγων σε φυλακές, κέντρα κράτησης, αίθουσες 
βασανιστηρίων, στον πάτο του Αιγαίου ή την εγκατάλειψη τους 
σ’ ακατοίκητες νησίδες. Οπουδήποτε µακριά απ’ τις ιδιοκτησίες 
τους!
Η αφορµή να συναντηθούµε δόθηκε απρόσµενα στους δρόµους, 
όταν βρεθήκαµε στο πλευρό των προσφύγων να πετάµε µαζί 
πέτρες στο λιµάνι σε µια αυθόρµητη αντίδρασή τους. Από 
το σηµείο αυτό, άρχισε να οικοδοµείται µια βαθειά σχέση 
αλληλεγγύης µέσα από τους αγώνες που δώσαµε από κοινού τους 
επόµενους µήνες αποτρέποντας συλλογικά την προγραµµατισµένη 
κατεδάφιση του καταυλισµού και την επικείµενη επιχείρηση 
σκούπα. Μια σχέση πολιτική που σφυρηλατήθηκε σε κοινές 
αµεσοδηµοκρατικές συνελεύσεις, σε κοινές εκδηλώσεις, σε δύο 
κοινές µαζικότατες πορείες το Γενάρη και το Φλεβάρη αντίστοιχα, 
αλλά και µε συµµετοχή τους στην πορεία της Πρωτοµαγιάς. 
Μια σχέση ανθρώπινη –όχι φιλανθρωπική- που ενδυναµώθηκε 
στο πέρασµα του χρόνου µέσω της καθηµερινής παρουσίας 
µας  στον καταυλισµό αλλά και της δικής τους παρουσίας στο 
στέκι, στις συνελεύσεις και στις δράσεις µας. Μια σχέση που 
διανθίστηκε µέσα από την ανταλλαγή εµπειριών, απόψεων 
και συναισθηµάτων. Κάπως έτσι γεννήθηκε ένα κίνηµα µε τους 
µετανάστες, για τους µετανάστες.

Στον αγώνα µας αναζητήσαµε σύµµαχο στο πρόσωπο της 
κοινωνίας. Εξαντλώντας όλους τους δυνατούς -κατά τις αρχές 
µας- τρόπους µαζικής απεύθυνσης, κατορθώσαµε την πλατιά 
διάδοση των αιτηµάτων των προσφύγων και του κινήµατος 
αλληλεγγύης. Αναρίθµητες παρεµβάσεις µε κείµενα, αφίσες, 
µικροφωνικές, συνεντεύξεις, δελτία τύπου και συµβολικές 
καταλήψεις σε τοπικά ΜΜΕ πραγµατοποιήθηκαν σε εργασιακούς 
και κοινωνικούς χώρους, σε σχολές, σχολεία και γειτονιές, 
ζητώντας από την κοινωνία να συµµετάσχει σε κάθε δράση 
και πρωτοβουλία που πήραµε, αλλά και να συνδιαµορφώσει τη 

συνέχεια. Είτε αυτό αφορούσε τη συλλογή ρούχων, φαρµάκων 
και τροφίµων, είτε αυτό αφορούσε τη σύσταση οµάδων ιατρικής 
και νοµικής υποστήριξης, είτε αφορούσε την κατασκευή και 
λειτουργία σχολείου στον καταυλισµό, είτε αυτό αφορούσε την 
πραγµατοποίηση έργων για την εγκατάσταση δικτύου για την 
παροχή πόσιµου νερού, είτε αφορούσε τη διοργάνωση του No 
Border. Ωστόσο, προς αυτή την κατεύθυνση τ’ αποτελέσµατα δεν 

ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, παρά την ύπαρξη όχι µεγάλης 
ανταπόκρισης από τα πιο ευαισθητοποιηµένα τµήµατα της 
κοινωνίας.
Μπαίνοντας η άνοιξη, υπήρχε µια ‘’οργανωµένη’’ κινηµατική 
απάντηση στους σχεδιασµούς της κυριαρχίας που συσπείρωνε 
τµήµατα της κοινωνίας κυρίως προερχόµενα από τον 
αντιεξουσιαστικό, αναρχικό κι αριστερό χώρο. Σ’ αυτό το κλίµα 
πραγµατοποιήθηκε στην Πάτρα η πρώτη συνέλευση No Border 
στα πλαίσια ενός τριηµέρου εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή 
ακτιβιστών απ’ όλη την Ελλάδα. Ο στόχος  που θέσαµε για τη 
διεξαγωγή του  No Border στο τέλος του Αυγούστου στην Πάτρα, 
δεν υλοποιήθηκε άνευ πολιτικών και πρακτικών εµποδίων. 
Ήρθαµε αντιµέτωποι µε την οργανωµένη λασπολογία των τοπικών 
ΜΜΕ που δεν παρέλειψαν επί µήνες να δηµιουργήσουν κλίµα 
φόβου γύρω απ’ το No Border και να αναδείξουν την παραµικρή 
αντίδραση ρατσιστικής υφής. Όµως ακόµα πιο σκληρή έµελε να 
είναι η πολιτική σύγκρουση µε όσους ανεπιτυχώς επιδίωξαν την 
ιδιοποίηση των επιτευγµάτων του κινήµατος αλληλεγγύης και 
τη χρησιµοποίησή του για ψηφοθηρικούς σκοπούς. Φτάνοντας 
στην τελική ευθεία πραγµατοποίησης του No Border το τοπίο 
είχε ευτυχώς ξεκαθαρίσει κι όσοι είχαν προσέλθει µε ιδιοτέλεια, 
παραιτήθηκαν κάθε προσπάθειας όταν έγινε σαφές  ότι δε θ’ 
αφήναµε κανέναν να εξαργυρώσει το κίνηµα.

Το No Border πραγµατοποιήθηκε στις 29-30-31 Αυγούστου µε 
την ενθουσιώδη στήριξη και συµµετοχή των προσφύγων που 
διαµένουν στον καταυλισµό, ατόµων απ’ όλη την Ελλάδα και την 
Ευρώπη. Ήταν ένα τριήµερο που πέτυχε την επικοινωνία σκέψεων, 
εµπειριών και προβληµατισµών µεταξύ διαφορετικών ατόµων, 
από διαφορετικά µέρη µε αποτέλεσµα την εποικοδοµητική 
ζύµωση και τη διαύγαση  πολύτιµων συµπερασµάτων. Στις 
εκδηλώσεις, τις πορείες και τα πολιτιστικά δρώµενα, συµµετείχε 
και τµήµα της τοπικής κοινωνίας, αποδεικνύοντας µια µετατόπιση 
συνείδησης που οδήγησε σε δραστηριοποίηση έστω και την 
τελευταία στιγµή. Εξάλλου τις τελευταίες µέρες είχε φανεί πως 
η πλειοψηφία της κοινής γνώµης είχε κερδηθεί στην πλευρά του 
κινήµατος αλληλεγγύης, στοιχείο που µας επιτρέπει να ελπίζουµε 
σ’ ένα καλύτερο αύριο χωρίς εσωτερικά, εθνικά, υπερεθνικά 
σύνορα και µονοδιάστατα σκεπτικά. Μας επιτρέπει να ελπίζουµε 
σε µια κοινωνία ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλληλεγγύης κι 
ελευθερίας για όλους µας.

Ας φυλάξουµε τη στιγµή που αναρτήσαµε συµβολικά τα πανό 
στις µπουκαπόρτες του πλοίου που θα έφευγε για Ιταλία… Ας 
φυλάξουµε τη στιγµή που βγαίνοντας απ’ το λιµάνι οι πρόσφυγες 
µας υποδέχτηκαν µε τραγούδια και χειροκροτήµατα… Ας 
φυλάξουµε τις στιγµές που µαζί, πρόσφυγες κι αλληλέγγυοι, 
απαιτούσαµε ‘’ No Border, No nation’’… Όχι ως συγκινητικές 
αναµνήσεις, αλλά ως ψίθυρους απ’ την κοινωνία των χρωµάτων 
που εµείς συλλογικά θα φέρουµε, ως εφαλτήριο και σπίθα για 

τους αγώνες του αύριο…

Ίριδα Φραγκουλοπούλου

NO BORDER PATRAS 2008

Πέµπτη 28/08: Συµβολική κατάληη του τηλεοπτικού σταθµού 
Super B µε προβολή δεκάλεπτου video για τους µετανάστες 
και το No Border
Παρασκευή 29/08: Beach Volley στο χώρο του camping µε 
τους µετανάστες. Εκδήλωση στον ίδιο χώρο µε τη συµµετοχή 
800 ατόµων στην πλειονότητα τους µετανάστες. Ακολούθησε 
beach party.
Σάββατο 30/08:  Πορεία 2500 ατόµων µε τη συµµετοχή 
όλων σχεδόν των µεταναστών του καταυλισµού. Ακολούθησε 
συναυλία µπροστά σε 4 έως 5000 άτοµα.
Κυριακή 31/08: Περίπου 400 άτοµα σπάζουν τον κλοιό 
των ΜΑΤ στο λιµάνι της Πάτρας και ανρτούν πανό πάνω 
στο καράβι πριν από λίγα χρόνια κάηκαν ζωντανοί δεκάδες 
µετανάστες.
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Ποια να είναι άραγε η θέση του γάµου 
στο κίνηµα για την ισότητα µεταξύ 
των ΛΟΑΤ και εκείνων µε κυρίαρχες 
σεξουαλικές επιλογές; Με δυο λό-
για, υπάρχει ακτιβιστική δράση αν 
υποθέσουµε ότι θα υπάρξει θεσµι-
κή αναγνώριση του γάµου µεταξύ 
οµοφύλων; Ως οµάδα νιώσαµε την 
ανάγκη να εξετάσουµε τι υπολείπεται 
των θεσµικών δικαιωµάτων και γενι-
κότερα τι υπολείπεται ώστε να πούµε 
τελικά πως οι διακρίσεις απέναντι 
σε συναινετικές σεξουαλικές µειονό-
τητες έχουν εξαλειφθεί ή βαδίζουν 
σταθερά προς εξάλειψη. 

Τα καλά του γάµου
1. Περνάει το µήνυµα περί σεβασµού της δια-
φορετικότητας στην ευρύτερη κοινωνία. 
2. Θεσµικά γίνεται ένα σηµαντικότατο εφαρ-
µοσµένο βήµα για νοµική αναγνώριση από 
την πολιτεία των σχέσεων µεταξύ λεσβιών 
και µεταξύ γκέι, (όχι τρανς ακόµα), µε όλα τα 
δικαιώµατα που απολαµβάνουν απ’ αρχής 
κόσµου οι άνθρωποι µε κυρίαρχη σεξουαλι-
κότητα. 
3. Μαθαίνουµε ποιοι/ποιες είναι οι σύµµαχοι 
στο πολιτικό/δικαστικό/µίντια στερέωµα (δή-
µαρχος Τήλου καλός, Τσίπρας τυπικό πολιτικό 
άνιµαλ, εισαγγελέας Ρόδου οµοφοβικός, «Τα 
Νέα» καλά κ.λπ.). Αν το καλοσκεφτούµε, είναι 
τρεις από τις τέσσερις εξουσίες – µε τον Τύπο 
µέσα. 
4. Βλέπουµε, επιτέλους, σε τούτη τη χώρα που 
ασκεί διακρίσεις κατά κόρον, όπου µπορεί, ότι 
είναι εφικτό να γίνει γάµος µεταξύ οµοφύλων. 
Ας σκεφτούµε πόσο απίθανο ήταν όλο αυτό 
µόλις πριν από µερικούς µήνες – αφήστε πριν 
από ελάχιστα χρόνια. Όλες και όλοι µας σκύ-
βαµε το κεφάλι µπροστά στην πρόοδο άλ-
λων χωρών σ’ αυτόν τον τοµέα. Πρώτη φορά 
σκεφτόµαστε ότι µπορεί να είµαστε στο ίδιο 
βάθρο. 

Τα κακά του γάµου
Δεν υπάρχουν. Μην το παρακάνουµε. Υφίστα-
νται προβληµατισµοί. 
Οι προβληµατισµοί
1. Γάµος = µανιφέστο συντηρητισµού. Όσο 
η δοµή και ο ορισµός του απαιτούν µακρο-
χρόνια µονογαµική σχέση για να ισχύει και 
όσο απορρέουν από αυτόν οικονοµικά οφέ-
λη τόσο θα παιδεύονται µε δαύτον µιλιούνια 
άνθρωποι – και η καλή λογοτεχνία καθώς και 
η κακή. Εµείς οι ΛΟΑΤ τι του βρίσκουµε; Αυτό 
µπορεί ν’ απαντηθεί µόνο αν κοιτάξουµε 
πρώτα εµάς τις ίδιες και τους ίδιους.
2. Ας πούµε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
επίπεδα στο χώρο του ΛΟΑΤ ακτιβισµού: 
 Α. Εκείνο που θέλει πλήρη εξίσωση µε τις 
κυρίαρχες καταστάσεις. Φαίνεται όµως πως 
κουβαλάει στην πορεία του και το συντη-
ρητισµό που υπάρχει σε µεγάλο µέρος της 
κυρίαρχης σεξουαλικότητας, όπως την προ-
ϋπόθεση της αιώνιας σχέσης, της δυαδικής 
σχέσης, της πυρηνικής οικογένειας, του σε-
ξισµού, ακόµα και της θρησκευτικότητας σε 
κάποιες περιπτώσεις, η οποία µπορεί να οδη-
γήσει σε απαίτηση και θρησκευτικού γάµου 
στο µέλλον, όπως έγινε στη Δύση.
Β. Ένα άλλο κοµµάτι του ΛΟΑΤ ακτιβισµού 
είναι τα άτοµα που επιδιώκουν ισότητα, 
αλλά µόνο σε συνάρτηση µε τη βελτίωση 
της υπάρχουσας κατάστασης, µέσω µιας 
προοδευτικής, φιλελεύθερης κριτικής και 

συνειδητής προσπάθειας αποδόµησης και 
αναδόµησης του status quo. Η αντίληψη των 
ανθρώπων αυτών είναι ότι ο γάµος περιττεύει 
σε µια προοδευτική κοινωνία που έχει δίκαιες 
φορολογικές πολιτικές για όλες τις πολίτισσες 
και όλους τους πολίτες της, αφήνει στο άτοµο 
την απόφαση του χρονικού ορίου διάρκειας 
και λήξης µιας σχέσης, χωρίς να προσπαθεί 
να επιβάλει «σωστά» πρότυπα και οικονοµικά 
θέλγητρα, έχει αφήσει τα θεολογικά ζητήµα-
τα στη διακριτική ευχέρεια του ατόµου και 
δεν παρεµβαίνει στη σχέση του ή µη µε το 
µεταφυσικό, πιστεύει στη βαθιά ζηµιογόνο 
λειτουργία του εθνικισµού, του σεξισµού, του 
ρατσισµού και ασχολείται σοβαρά µε τη γενι-
κότερη πρόοδο του ανθρώπινου είδους και 
την καταπολέµηση του συντηρητισµού. 
3. Μπορούν να συµπορευτούν τα δύο επίπε-
δα του ΛΟΑΤ ακτιβισµού προς όφελος όλων; 
Ναι προς το παρόν, αλλά να µην ξεχνιόµαστε 
ούτε οι µεν ούτε οι δε, γιατί οι δρόµοι µας 
µπορεί να χωρίσουν κάποτε – ίσως και σύντο-
µα, αν όλα πάνε καλά. 
Τι άλλο υπάρχει για να γίνει; 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
Είναι δύσκολο να το επισηµάνουµε και να το  
τεκµηριώσουµε, αλλά υπάρχει η φήµη ότι το 
µάθηµα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 
έχει εκπέσει από τα σχολεία λόγω εκκλησίας. 

Το να µη διδάσκεται ως κεντρικό µάθηµα, ει-
δικά όσον αφορά τις σεξουαλικά µεταδιδόµε-
νες ασθένειες και τις διαφορετικές ερωτικές 
σχέσεις, όπως µεταξύ συναινούντων οµο-
φύλων, τρανς  κ.ά., ευθύνεται σαφώς για την 
αύξηση των κρουσµάτων του AIDS. Και µόνο 
το γεγονός ότι είναι δύσκολο να ακουστούν οι 
ενστάσεις µας στο γιατί οι σεξουαλικά µετα-
διδόµενες ασθένειες, και ειδικότερα το AIDS, 
δεν βρίσκονται στον πυρήνα της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης στα σχολεία δηµιουργεί 
την υποψία για µια ασφυκτικά στενή συνερ-
γασία µεταξύ εκκλησίας και κράτους. 
Η δε απουσία από τα σχολεία της απλής αρ-
χής ότι τα ΛΟΑΤ άτοµα δεν είναι «περίεργα», 
δεν «επιλέγουν», ούτε έχουν «ιδιαιτερότητα», 
αλλά είναι απλώς διαφορετικά και δικαιού-
νται σεβασµό και ισονοµία/ισοπολιτεία θα 
συνεχίσει να δηµιουργεί γενιές ρατσιστών 
και ρατσιστριών. Και όλοι αυτοί θα κόπτονται 
ενάντια στην οµοφυλοφιλία και τις έµφυλες 
ταυτότητες και θα δυσκολεύονται να αποδε-
χτούν τη δική τους σεξουαλική διαφορετικό-
τητα καθώς και της οικογένειάς τους.
Για να µην έχουµε υποψίες και για να µην αφή-
νουµε τις φήµες να µας πελαγοδροµούν και 
να µας εφησυχάζουν ότι κάποιος σκοτεινός 
κολοσσός ευθύνεται για τέτοιες ανηθικότη-
τες, θα ήταν καλό να µαζευτούν στοιχεία για 
το ανακάτεµα της εκκλησίας σε τέτοια ζωτι-
κά θέµατα. Είναι µια δουλειά που πρέπει να 
γίνει. 
Παράλληλα, ο διαχωρισµός εκκλησίας και 
κράτους αποτελεί ένα θέµα επείγον και ίσως 
να έπρεπε να συζητηθεί από τις οµάδες που 
είναι σήµερα εδώ (σ.σ.: ΛΟΑ, Ο.Λ.Κ.Ε., Δίκτυο 
για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώµατα), 
να σκαρφαλώσει όσο πιο ψηλά γίνεται στην 
ατζέντα των στόχων µας. Έχοντας σιωπήσει 
η εκκλησία στο θέµα των γάµων µεταξύ οµο-
φύλων, ίσως να δείχνει ότι το timing είναι πια 
σωστό. Μήπως και αυτοί καταλαβαίνουν κα-
λύτερα από µας ότι πρέπει να αποχωρήσουν 
από τα όσα γίνονται στην καθηµερινή ζωή; 
Αν αυτά είναι σηµάδια µιας υποβάθµισης της 
θέσης της για πρώτη φορά από τη σύσταση 
του κράτους και προετοιµάζουν το έδαφος 
για την πτώση της από το σύνταγµα, ας µη δι-
στάζουµε να σπρώξουµε όσο µπορούµε για 
να φύγει αυτό το πράγµα από τη µέση. 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Η Ελλάδα βρίσκεται, όπως πάντα, στην περί-
εργη θέση να προχωράει µε θεσµικές αλλαγές, 
ενώ στη βάση της να παραµένει τροµακτικά 
αναλλοίωτη, σε σηµείο που να είναι δύσκολο 

να φανταστούµε διαφορετική πραγµατικότη-
τα. Το σχόλιο αυτό αφορά την οικογένεια και 
το πόσο δύσκολο εξακολουθεί να είναι, ακόµα 
και για ακτιβιστές/ακτιβίστριες, να «το πουν» 
στην οικογένειά τους. Και αφού το πουν, πόσο 
δύσκολο είναι να συµµαζευτούν αχαλίνωτες, 
άσχηµες καταστάσεις ή καταστάσεις που 
ακολουθούν το µονοπάτι της χρόνιας πικρίας 
µε το όνοµα «µάνα, κουράγιο». 
Πιστεύουµε ότι, ενώ εκ πρώτης όψεως φαίνε-
ται να είναι προσωπικό θέµα και στο χέρι του 
καθενός και της καθεµιάς το πώς θα πορευτεί 
σ’ αυτόν τον τοµέα, από την άλλη, λόγω της 
παντοδυναµίας της οικογένειας στην ελληνι-
κή κοινωνία, οι οµάδες ΛΟΑΤ καλό θα είναι να 
αναλώσουν µεγάλο µέρος της δράσης τους 
για την προσέγγιση του συγκεκριµένου προ-
βλήµατος. Η ΛΟΑ µιλάει γι’ αυτό στις συνα-
ντήσεις της πολύ συχνά. Αναµφίβολα πολλές 
γυναίκες έχουν βοηθηθεί, χρειάζεται όµως 
ένα άνοιγµα προς τα έξω, το οποίο και θα συ-
µπεριλάβει τις ίδιες τις οικογένειες, είτε υπό 
µορφήν οµάδων συζήτησης/υποστήριξης, 
είτε υπό µορφήν εντύπου για την ενηµέρω-
ση των οικογενειών µε ΛΟΑΤ άτοµα, είτε υπό 
µορφήν ανοιχτών εργαστηρίων µε τη συµ-
µετοχή όλων των ενδιαφεροµένων, είτε όλα 
αυτά µαζί και πολλά άλλα ακόµη. 
Θεωρούµε ότι η πείρα δεκαετιών των άλλων 
χωρών θα µας είναι χρήσιµη ώστε να ρίξουµε 
ενέργεια στην οργάνωση για τη µετατόπιση 
του βαθύτατα ριζωµένου θεσµού της οικογέ-
νειας σε σχέση µε τη ΛΟΑΤ κοινότητα. Ίσως να 
είναι κι ένας εξαιρετικός τρόπος να κλονιστεί 
από τα θεµέλιά του ο εγγενής συντηρητισµός 
µιας κοινωνίας που δεν έχει τρελές φιλοδοξί-
ες αλλαγής και αρέσκεται σε γενικές γραµµές 
να κολυµπάει σε λιµνάζοντα ύδατα και να 
ονειρεύεται καλύτερες στιγµές, χωρίς να µε-
θοδεύει και να οργανώνει τίποτε προς αυτήν 
την κατεύθυνση. 
Ας αρχίσουµε από αυτά και βλέπουµε 
Με εφαλτήριο τις δεκαετίες ακτιβισµού, τα 
πράιντ, το γάµο, τα φεστιβάλ λεσβιακών, γκέι 
κ.ά. ταινιών, πιστεύουµε ότι µπορούµε ν’ αρ-
χίσουµε να αγγίζουµε σιγά σιγά, µε µέθοδο, 
τους «τσιµεντένιους στύλους» της ελληνικής 
κοινωνίας, δηλαδή την οικογένεια και την εκ-
κλησία. Πάντα ήταν στο προσκήνιο, βέβαια, 
αλλά η προσπάθεια θα µπορούσε να πάρει 
οργανωµένες µορφές, µε γερό θεωρητικό 
υπόβαθρο κι εφαρµοσµένες τακτικές, έτσι 
ώστε οι θεσµοί αυτοί να αποδυναµωθούν από 
την καταστροφική τους επίδραση πάνω στο 
άτοµο. Όσο ο κόσµος τούς θέλει στη ζωή του 
–ακόµα και άνθρωποι από τους πιο ριζοσπα-
στικούς κύκλους– και µιλάει µε συγκίνηση για 
µάνα, πατέρα, αδέρφια, ξαδέρφια, και το σόι 
γενικότερα, όπως και για κάποιο θρησκευτικό 
πανηγύρι σε κάποιο νησί ή για θρησκευτικά 
οράµατα, θαύµατα και αµαρτίες, δύσκολα θα 
ξεθεµελιωθούν οι θεσµοί αυτοί.
Ως λαός µάς είναι πολύ δύσκολο να θυµώσου-
µε για χρόνιες, πολύ σοβαρές και καταστρο-
φικά χαλύβδινες πρακτικές σε τούτη τη χώρα 
και να στραφούµε µε οργή εναντίον τους, πα-
ρόλο που βαυκαλιζόµαστε ότι είµαστε οργί-
λος λαός. Εφόσον το παραδεχτούµε αυτό, µε 
κάποια ντροπή, καλό θα ήταν να αρχίσουµε 
την άλλη πορεία, αυτήν που εξηγήσαµε πιο 
πάνω, της ειρηνικής, αλλά µεθοδευµένης 
προσέγγισης – και όπου µας πάει. 
Η ΛΟΑ θα το παλέψει, πάντως. 
Ευχαριστούµε

Κείµενο που διαβάστηκε από τη Λεσβιακή Οµάδα 
Αθήνας στα πλαίσια του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ 

–Ιούλιος 2008 Αθήνα.

Και μετά το γάμο τι; 
[για επικοινωνία & αποστολή κειµένων: babylonia.lgbtq@gmail.com]
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1. Ο εισαγγελέας επόπτης των φυλακών να γίνει πραγµα-
τικός ακροατής των προβληµάτων µας και ανεπηρέαστος 
απο µερίδα σωφρονιστικών υπαλλήλων, να προσπαθεί να 
βοηθήσει στην επίλυση αυτών και όχι να παίζει και ο ίδιος το 
ρόλο του τιµωρού επιβάλλοντας πειθαρχικές ποινές χωρίς να 
εξετάζει κατ’ ουσία τους λόγους της εκάστοτε πειθαρχικής 
παράβασης. Και αµερόληπτα να χορηγεί τακτικές άδειες 
εξόδου από την πρώτη στιγµή που µπαίνει σε αυτό το δικαί-
ωµα ο κρατούµενος και όχι να τις στερεί ή να τις καθυστερεί 
χωρίς βάσιµη και ουσιαστική αιτιολόγηση.

2. Ο αρχιφύλακας να συνειδητοποιεί επιτέλους ότι θα πρέπει 
να είναι ο επικεφαλής των σωφρονιστικών υπαλλήλων τον 
οποίο θα µπορεί να επισκέπτεται ο κρατούµενος για κάθε 
σοβαρό πρόβληµα του το οποίο δεν θα µπορεί να επιλυθεί 
από τον εκάστοτε σωφρονιστικό υπάλληλο και όχι για τα 
πάντα να εισπράττει ένα τεράστιο ΟΧΙ συνοδευόµενο τις 
περισσότερες φορές από ύβρεις, προσβολές και απειλές. 
Ας του ξεκαθαριστεί επιτέλους ότι η τιµωρία µας έγκειται 
στη στέρηση της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ µας και ότι κανείς δεν έχει 
διορίσει εκείνον ως τιµωρό µας και ο ρόλος του είναι καθα-
ρά στο να επιβλέπει αν οι υφιστάµενοί του κάνουν σωστά 
τη δουλειά τους που αφορά την εξυπηρέτηση και φύλαξη 
των κρατουµένων και την σωστή και δίκαιη λειτουργία του 
καταστήµατος.

3. Ο διευθυντής του καταστήµατος να γίνει πιο προσβάσιµος 
και να προσπαθεί να έρθει πιο κοντά στον κρατούµενο και 
τα προβλήµατα του και να κατανοεί ότι ο ρόλος του ως προς 
αυτά δεν είναι διακοσµητικός.

4. Οι σωφρονητικοί υπάλληλοι να φέρονται στους κρατού-
µενους όπως αρµόζει στην ιδιότητα τους και να συειδητο-
ποιήσουν πως πρέπει να βοηθούν και να εξυπηρετούν τον 

κρατούµενο και όχι να τον προκαλούν, να τον εξοργίζουν και 
να καταπατούν τα ατοµικά του δικαιώµατα, να εξευτελίζουν 
την προσωπικότητά του και να τον χρεώνουν συνεχώς µε 
πειθαρχικά αδικήµατα στα οποία τις περισσότερες φορές οι 
ίδιοι τον έχουν εξωθήσει µε αποτέλεσµα να τον επιβαρύνουν 
και να παρεµποδίζουν την αποφυλάκισή του.

5. Τουλάχιστον ας οριστεί σαν ανώτερο όριο µέχρι τρεις 
µέρες παραµονής στην αποµόνωση για τους εισερχόµενους 
στο κατάστηµα και όχι επιλεκτικά, µε µεροληπτικά κριτήρια. 
Να αφαιρεθεί η κάµερα από τα κελιά της αποµόνωσης και 
η παρακολούθηση στις γυναίκες να γίνεται από γυναίκα 
υπάλληλο. Σηµειωτέον ότι δεν θα έπρεπε κανονικά να εφαρ-
µόζεται καν ένα τέτοιο µέτρο εφόσον δεν προβλέπεται από 
τον σωφρονιστικό κώδικα και είναι κατάφωρη παραβίαση 
των δικαιωµάτων µας και πλήρης εξευτελισµός της αξιοπρέ-
πειας µας. Υποβαλλόµεθα σε έλεγχο σωµατικό καθώς και 
ηλεκτρονικό (Μ.Α.Ν).

6. Να υπάρχει εφηµερεύων παθολόγος και σε καθηµερική 
βάση τον οποίο θα µπορεί να επισκέπτεται κάθε κρατούµενος 
και η πρόσβαση του να είναι άµεση. Τη διάγνωση να κάνει 
ο γιατρός και όχι οι υπάλληλοι. Να εξοπλιστεί το ιατρείο 
για να µπορεί να δώσει τις πρώτες βοήθειες σε ασθενείς 
κρατούµενους. Επίσης το φαρµακείο του καταστήµατος να 
στελεχώνεται απο ειδικευµένο προσωπικό και όχι από µία 
οµάδα προκλητικούς και άσχετους στη συµπεριφορά.

7. Να επιτραπεί να προµηθευόµαστε είδη όπως: ενυδατική 
κρέµα και κρέµα σώµατος, µαλακτική λοσιόν µαλλιών, 
οδοντικό νήµα, κουνουπέλαιο, ψαλιδάκι νυχιών και άλλα 
τέτοια ήδη πρώτης ανάγκης που χρειάζεται κάθε άνθρωπος. 
Σηµειωτέον ότι στα υπόλοιπα σοφρωνιστικά καταστήµατα 
αυτά τα είδη επιτρέπονται και προβλέπονται απο τον σω-

φρονιστικό κώδικα. Στο παρόν σωφρονιστικό κατάστηµα 
έχουν κοπεί καταχρηστικά και αναίτια.

8. Να µας χορηγεί η υπηρεσία απορρυπαντικό και χλωρίνη 
για την απολύµανση των χώρων και ειδικά της τουαλέτας 
που σαν κοινόχρηστος χώρος βρίθει µικροβίων και εκτί-
θεται η προσωπική µας υγιεινή και ασφάλεια σε πολλούς 
κινδύνους.

9. Να επιτραπεί να προµηθευόµαστε από το σούπερ µάρκετ 
και το «µανάβη» είδη διατροφής όπως λεµόνια, ρίγανη, 
µπανάνες και άλλα που εντελώς αναίτια έχουν απαγορευθεί. 
Να εφοδιάζεται η φυλακή από µεγάλο σούπερ µάρκετ µε 
µεγαλύτερη ποκιλία προϊόντων όπως γίνεται και στα άλλα 
σωφρονιστικά καταστήµατα.

10. Να σταµατήσει η αντικανονική κατανάλωση µονάδων 
στα καρτοτηλέφωνα και να επιτραπεί να προµηθευόµαστε 
κάρτες των 10 ευρώ που είναι οικονοµικότερες.

11. Να επιτραπεί η προµήθεια καπνού που είναι πιο υγιεινός 
από το τσιγάρο όπως συµβαίνει και στα άλλα καταστήµα-
τα.

12. Να επιτρέπονται από το επισκεπτήριο είδη που είναι 
εύκολα και απλά στον έλεγχο. Που, ενώ επιτρέπονται σε 
όλα τα σωφρονιστικά καταστήµατα, εδώ δεν περνάνε. 
Τέλος, πρέπει να γνωρίζετε ότι στερούµαστε στο παρόν 
σοφρονιστικό κατάστηµα δραστηριοτήτων προγραµµάτων 
και αθλοπαιδιών.

Το κείµενο αυτό ήρθε στα χέρια της «Βαβυλωνίας» από τις 
γυναικείες φυλακές Θεσσαλονίκης. 

...απλά να σεβαστούν τα νόµιµα δικαιώµατα µας...
Είµαστε 34 γυναίκες στη ∆ικαστική 

Φυλακή Θεσσαλονίκης που εδώ και 

καιρό προσπαθούµε να συνδιαλα-

γούµε µε την υπηρεσία της φυλακής 

ζητώντας απλά να σεβαστούν τα 

νόµιµα δικαιώµατα µας όµως οι απα-

ντήσεις που παίρνουµε είναι µονίµως 

προκλητική άρνηση και γενικώς ει-

σπράττουµε περιφρόνηση, αυταρχική 

συµπεριφορά, αυθάδεια και όλα αυτά 

µέσα σε ένα κλίµα εκφοβισµού διότι 

πάντα ο ξυλοδαρµός ή η µεταγωγή σε 

οποιονδήποτε κρατούµενο επιµένει 

να διεκδικεί τα δικαιώµατα του είναι 

εκδοχή που άνα πάσα στιγµή µπορεί 

να συµβεί.

Αυτή η συµπεριφορά έχει υιοθετηθεί 

από τους περισσότερους σωφρονιστι-

κούς υπαλλήλους αλλά περισσότερο 

από τον αρχιφύλακα Βαλσάµη Κων-

σταντίνο ο οποίος, αν και αόρατος, 

περιέργως επισκιάζει τα πάντα!

∆.Φ. Θεσσαλονίκης 6/8/2008

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
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Η πρώτη κοινωνική δράση για την 
ενέργεια σε πανελλαδικό επίπεδο 
συµβαίνει στην ∆.Ε.Θ. 6 Σεπτεµβρίου 
6:00 το απόγευµα στην Καµάρα.
Προηγήθηκε το πανελλαδικό δίκτυο 
“πολίτες κατά του λιθάνθρακα” και 
η “βδοµάδα κατά του λιθάνθρακα” µε 
κινητοποιήσεις και τη συγκέντρωση 
χιλιάδων υπογραφών.
Πριν από αυτό έγιναν µεγάλες συ-
γκεντρώσεις στον Αστακό, στη γέ-
φυρα Ρίου-Αντιρρίου, στην Καβάλα, 
στην Κορινθία, στην Βοιωτία, στην 
Εύβοια, στον Αλµυρό, στην Αττική, 
οι συγκρούσεις των κατοίκων Αγίου 
∆ηµητρίου-Ρυακιού Κοζάνης µε την 
∆.Ε.Η., στην Λευκίµη, το κίνηµα ενά-
ντια στα φράγµατα και την εκτροπή 
του Αχελώου.
Το µπλόκ ενέργειας στην ∆.Ε.Θ. είναι 
ο πρώτος κεντρικός σταθµός στην 
πορεία ενός νέου κοινωνικού κινή-
µατος. Ενός νέου κινήµατος µε σαφή 
χαρακτηριστικά ενηλικίωσης: την 
πρόθεση για συµµετοχή στην δια-
χείριση της ενέργειας, του νερού, 
των σκουπιδιών, συµµετοχή σε κάθε 
σχεδιασµό που αφορά την φύση και 
την πόλη, την πρόθεση για κατάκτηση 
του δικαιώµατος στην απόφαση.

6 Σεπτεµβρίου 6:00 
το απόγευµα στην 
καµάρα.
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