
ÅëëÜò ÅëëÞíùí ÖïñïëïãçìÝíùí
óåë. 4

Åßêïóé "ìéêñïß" Á÷åëþïé
óåë.5

Ç ìÜ÷ç ôùí åêëïãþí óôï óõíäéêÜôï 
ïéêïäüìùí ÁèÞíáò
óåë.8

Ôï 21% ôïõ ðëçèõóìïý æåé óôçí 
áíÝ÷åéá
óåë. 9

Ôï êñá÷ ôçò êïéíùíéêÞò 
áðåëåõèÝñùóçò
óåë. 34

Ôï ëéìÜíé ôçò åëðßäáò
óåë. 35

Ç äßêç ôùí êáôïßêùí Áã. äçìçôñßïõ 
- Ñõáêßïõ ÊïæÜíçò
óåë. 36

LGBTQ. Äßêç ëåóâïöïâßáò
óåë. 38

ÏéêïëïãéêÞ Ãåùñãßá
óåë. 39

ÇëåêôñïìáãíçôéêÞ 
Áêôéíïâïëßá

Επιλογές aπό 
 Ζ Magazine - Ζ Νet 

ÆçôÞìáôá 
åðéâßùóçò
ôïõ ×Üïõáñíô Æéí

ÄéÜëïãïò êáé 
Äïãìáôéóìüò
ÓêÝøåéò áðïêëåéóôéêÜ 
ãéá ôç Âáâõëùíßá

ôïõ ÌÜéêë ¢ëìðåñô

Óõììåôï÷éêÞ 
Ïéêïíïìßá
ôïõ ÌÜéêë ¢ëìðåñô

Ç èåïêñáôßá ôçò
ÓÜñá ÐÝéëéí 
ôçò ÌÜñôæïñé Êïí

Comix: 

ËÝáíäñïò 
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...της   σύνταξης

Επιτέλους λίγη βροχούλα, λίγο κρύο...

νέα απο το µέτωπο.

Οι σάλπιγγες ηχήσανε, οι αντάρτες ξαναπήρανε τα βου-

νά. Ποιός θα φανταζότανε ποτέ ότι θα ακούσει την πρό-

ταση: “οι αντάρτες της Ν.Δ.”. Άλλες εποχές, άλλα έθιµα. 

Η αντίσταση ξεκίνησε µε το λάβαρο του αγώνα να ση-

κώνεται στη µονή βατοπαιδίου (ή βατοπεδίου).

Σύντροφοι που η αντίσταση τους είχε βάλει σε θέσεις 

κλειδιά σε τράπεζες και εταιρείες χρηµατοδοτούνε τον 

αγώνα.

Οι απανταχού κοψοχέρηδες (αν τους ξαναψηφίσω να 

µου κοπεί το χέρι) φτάνουν κατά χιλιάδες στα στρατο-

λογικά κέντρα των ανταρτών. Η αντίσταση θα είναι πα-

ντού. Ούτε κοτέτσι δεν θα χτιστεί χωρίς να πέσει µίζα, 

ούτε παιδί στον παιδικό σταθµό δεν θα µπεί χωρίς φα-

κελάκι. Το σύστηµα θα πέσει από µέσα ...

Εµπρός της γής οι κολασµένοι.

Επιτέλους λίγη βροχή, λιγο κρύο...

...για να πιούµε ζεστό καφέ, να δούµε καµιά συναυλία, 

καµία ταινία, να κάνουµε καµιά σοβαρή κουβέντα, να 

δούµε καµιά έκθεση να ξεκινήσουν και για µας τα µάθη-

µατα, γιατι µας έλειψε το µέσα του nosotros.

Επιτέλους λίγη βροχή, λίγο κρύο....

να ξεπληθεί η πόλη, να ξυπνήσει το µυαλό

γιατί φέτος τα σχέδια του Σεπτέµβρη πρέπει να γίνουν 

πράξη.

Χαίρεται Μήτσος
Γράφει ο Δηµήτρης Πουλικάκος

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς των επιστηµόνων το σύµπαν είναι ηλικίας 13.500.000.000 (δεκατριάµηση 
δισεκατοµύρια) ετών, στο ψιλοπερίπου δηλαδή. 

Το µέγεθος: 156.000.000.000 (εκατονπενηνταέξι δισεκατοµύρια) έτη φωτός!! 
Η Γη µας είναι µόνο 4.300.000.000 (τέσσερα δις, τριακόσια εκατοµµύρια) ετών. 
Ούτε µεσόκοπη ακόµα. 

Επειδή όµως, όσο µικροί και ασήµαντοι είµαστε, παρ’ όλα αυτά όλοι και όλα παίζουν κάποιο ρόλο στη γενική(και 
ειδική) εικόνα του πράγµατος- (Ας προβάλλω λίγο, αν µου επιτρέπεται, και τη γλωσσοµάθεια µου: in the grand 
scheme of things, οπως λένε και οι φίλοι µας(sic) οι αγγλοσάξωνες), προσγειωνόµαστε ανώµαλα στο κέντρο και 
στα πέριξ του κυκλοφοριακού χάους που αποτελεί τον ιστό της αράχνης που λέγετε Αθήνα:

Πρωτ’ απ’ όλα συγχαρητήρια στις Αθηναίες και Αθηναίους (µε την έννοια του κατοίκου και οχι της καταγωγής) που 
δώσανε ένα βροντερό “ΠΑΡΩΝ” στην παγκόσµια Με Αυτοκίνητο......!!....Α! συγνώµην, λάθος... Ήταν η παγκόσµια 
Μέρα ΧΩΡΙΣ Αυτοκίνητο!!... (Τι να πείς;!).

Αποτέλεσµα; Ι.Χ.-ΑΘΗΝΑ:(Βάλτε όσα γκόλ θέλετε)-0.

Λύσεις, λύσεις, λύσεις. Συγκοινωνιολογικά και διάφοροι επαϊοντες προσπαθούν να βρούν τη λύση για το Αθηναϊκό 
(και οχι µόνο) κοµφούζιο, όµως, φευ... λύση δεν βρίσκεται. Λύση προϋποθέτει δρόµους (και άλλα) και τέτοιοι 
δρόµοι απλούστατα δεν υπάρχουν. Κι επειδή αναφέρθηκε η λέξη “απλούστατα”, ας αρχίσουµε απο τα απλούστατα: 
όσοι απο εσάς είστε οδηγοί ασφαλώς θα έχετε προσέξει πως και στο κέντρο της Αθήνας (φαντάζοµαι και σε 
άλλες πόλεις) καθώς και στα γύρω, υπάρχει µεγάλος αριθµός στάσεων (λεοφορείων ή τρόλεϋ) ΠΡΙΝ ΑΚΡΙΒΩΣ 
απο ΔΕΞΙΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ!! Και ο πλέον ηλίθιος δεν θα της έβαζε εκεί. Δυστυχώς φαίνεται πως έχουµε να κάνουµε µε 
παν-ηλίθιους. Και τόσα χρόνια που ένα ξεχασµένο πηγάδι περιµένει να πέσει µέσα ο Λούλης και όλοι γενικώς οι 
εµπλεκόµενοι σ’ αυτές τις αν-ίερες ιστορίες, προσπαθούν απεγνωσµένα µε τον άλφα ή βήτα τρόπο να σώσουν 
τις ψυχάρ-ες τους. Αυτά για απόψε χαίρετε. 

Και µην ξεχνάτε ... 

ΤΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΤΑΤΕ ΡΕ;!!! 
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Η εποχή που διανύουµε δεν είναι η µοναδική που τα-

λάνισε τα ανήξερα ώτα των δηµοσιογράφων, των 

δικαστικών, των παπάδων και των βουλευτών. Υπήρξαν 

πολλές τέτοιες εποχές. Πολλές εποχές µε σκάνδα-

λα κάθε είδους: Πολιτικά, οικονοµικά, δικαστικά 

και ούτω καθ’ εξής. Πρόκειται µήπως για τις κακές 

στιγµές µιας δίκαιης πολιτικής και οικονοµικής 

εξουσίας; Μάλλον όχι. Όσα ώτα ανήξερα και αν πα-

ρουσιάσουν επί πίνακι, δύσκολα πείθουν κάποιον 

για αυτό. Η εποχή που διανύουµε χαρακτηρίζεται 

κυρίως από την αποκάλυψη ενός διαρκούς σκαν-

δάλου στο οποίο συµµετέχει η πλειοψηφία των θε-

σµών, οι οποίοι βρίσκονται διαχωρισµένοι από την 

κοινωνία.

Η περίοδος της µεταπολίτευσης, εκτός όλων των άλλων, 
χαρακτηρίστηκε από την ευρεία δράση των πολιτικών 
κοµµάτων τόσο στην αντιπολίτευση όσο και στην κυ-
βέρνηση, µε έναν τρόπο που στόχευε πάντα στη διαιώ-
νιση της εξάρτησης της κοινωνίας από αυτά. 

Το τέλος της µεταπολίτευσης συνοδεύεται από µια γενι-
κή απαξίωση των πολιτικών κοµµάτων και των ιδεολογι-
κών οργανώσεων. Ο κόσµος αποδρά από τις τάξεις τους 
και επιχειρεί την ευδαιµονία στον ιδιωτικό του χώρο 
υπό την ευχέρεια που του προσδίδει το νέο βιοτικό του 
επίπεδο. Ταυτόχρονα όµως αποδρά και από την πολιτι-
κή! Τα εκλογικά αποτελέσµατα πλέον δεν συνάδουν µε 
την κοµµατική δύναµη. Τα κόµµατα αδυνατούν να κατε-
βάσουν τον κόσµο στο δρόµο, ούτε καν στις κεντρικές 
εκλογικές συγκεντρώσεις. Οι οργανώσεις και τα σωµα-
τεία του κρατικού συνδικαλισµού περιορίζονται στις 
συντεχνιακές διεκδικήσεις ενώ αδιαφορούν για τους 
χαµηλόµισθους της επισφαλούς εργασίας ή για την ανά-
γκη µιας πρότασης στο εργασιακό αδιέξοδο. Αδυνατούν 
να παράξουν πολιτικό λόγο, όπως ακριβώς και οι κοµµα-
τικοί πάτρωνές τους.

 Όµως ο πολιτικός λόγος παράγεται σήµερα από άλλους 
συντελεστές των κεντρικών ή τοπικών σχεδιασµών. Από 
τη Monsanto και τη Nestle ως τον Μυτιληναίο και το 
Βγενόπουλο, τα εταιρικά λόµπι ασκούν την πιο επιθετι-
κή πολιτική κατά της κοινωνίας, κατά της εργασίας, κατά 
της πόλης, κατά του περιβάλλοντος. Επενδύουν δε αυτή την 
πολιτική τους µε έναν χυδαίο υπερφίαλο λόγο. Ισχυρίζονται 
ότι αυτοί είναι οι µόνοι που µπορούν να διαχειριστούν την 
εκπαίδευση, την πόλη, τη γη, τον αέρα, το νερό. Επιδιώκουν 
να κάνουν εµπόρευµα τα πάντα, µέσα από µια αυθαίρετη οι-
κειοποίηση του Δηµοσίου, απόρροια της εξίσου αυθαίρετης 
ταύτισης κρατικού-δηµοσίου, που κατέστησε το δηµόσιο 
χώρο κρατική περιουσία, έτοιµη προς πώληση στο ιδιωτικό 
κεφάλαιο. Κάπως έτσι, το δηµόσιο µετατρέπεται σε ιδιωτικό, 
αφού έχει ήδη ταυτοποιηθεί ως κρατικό, δηλαδή σε κάθε πε-
ρίπτωση κάτι για το οποίο η κοινωνία δεν έχει λόγο και στο 
οποίο δεν έχει δικαίωµα. 

Συγκροτείται έτσι ο σύγχρονος αγοραίος πολιτικός λόγος 
γύρω από τον πυρήνα της «Αγίας Ανάπτυξης», στην ίδια περι-
στροφή που ακολουθούν τα κόµµατα, οι κοµµατικοί σχηµατι-
σµοί αλλά και οι προσφάτως πληθαίνουσες Μ.Κ.Ο. 

Η πολιτική απάντηση βρίσκεται έξω από αυτόν τον πυρήνα. 
Διαµορφώνεται µέρα µε τη µέρα, στιγµή τη στιγµή, σε ταχύ-
τητες που και το πιο προοδευτικό κόµµα αδυνατεί να ακολου-
θήσει, κοιτώντας αµήχανα τις κοινωνικές διεργασίες. Διαµορ-
φώνεται από τους πολίτες µε τις αυτοοργανωµένες, µικρές, 
άµεσες δηµοκρατίες. Με αποφάσεις και προτάσεις που αφο-
ρούν στο σήµερα και όχι σε κάποια κοινωνία του µέλλοντος 

που οραµατιζόµαστε. Που συγκροτούν έναν πραγµατικό δη-
µόσιο χώρο. Έναν χώρο έξω από τα στενά όρια της κρατικής 
και κεφαλαιοκρατικής εξουσίας, έναν χώρο όχι κρατικό, ούτε 

ιδιωτικό αλλά κοινωνικό και ελεύθερο. Έναν χώρο ελεύθερης 
επικοινωνίας, δηµόσιας διαβούλευσης και πραγµατικής πολι-
τικής. (1)

Όσο διαµορφώνεται αυτή η πολιτική από τα κάτω, τόσο και 
η κοινωνία ενηλικιώνεται, τόσο το άτοµο ενηλικιώνεται. Όσο 
οι κινήσεις πολιτών θα κάνουν συνελεύσεις που αποφασί-
ζουν και πράττουν για σηµαντικά ζητήµατα, τόσο ο πολίτης 
θα έχει κάποιο σηµαντικό λόγο να συµµετέχει. Η σύγχρονη 
κοινωνική πραγµατικότητα εµπεριέχει ένα προνοµιακό πεδίο 
για τις αντιεξουσιαστικές ιδέες, τις ιδέες της ελευθερίας. Οι 
εκατοντάδες αξιόλογες πολιτικά κινήσεις για το περιβάλλον, 
για τους ελεύθερους χώρους, για το κίνηµα µεταναστών, οι 
κινήσεις για την ψυχική υγεία, για την ενέργεια και το νερό, 
για τα σκουπίδια, τα σωµατεία βάσης, διακατέχονται από µια 
καχυποψία για όλα τα κόµµατα, τους βουλευτές και κάθε θε-
σµική αρχή. Αντιλαµβάνονται ότι αν δεν αποφασίσουν µόνοι 
τους και αν δεν επιχειρήσουν µόνοι τους να εκτελέσουν την 
απόφασή τους, λίγα πράγµατα µπορούν να πετύχουν.

 Όπως ακριβώς η κρατική εξουσία, έτσι και η οικονοµική εξου-
σία (οι εταιρείες) στηρίζουν την πολιτική τους στη µη παρα-
χώρηση. Δεν έχει σηµασία για αυτούς αν πλεονάζει αυτό που 
καλούνται να παραχωρήσουν ή αν είναι κάτι το άµεσα εφικτό. 
Είναι εφικτή για παράδειγµα η ενεργειακή αυτονοµία της Ελ-

λάδος χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος και µε οικονοµι-
κή βιωσιµότητα. Το ίδιο θα µπορούσαµε να πούµε και για τις 
τιµές των προϊόντων της αγοράς ή τη διαµόρφωση ανθρώπι-

νων πόλεων ή για το εργασιακό ζήτηµα. Ποιος όµως θα 
ήταν ο ρόλος της οικονοµικής και κρατικής εξουσίας 
τότε; Ποια θα ήταν η υπόσταση της αυθεντίας τους; (2)

Μετά το κατακάθισµα των ιδεολογιών, οι ιδέες της 
ελευθερίας και της αυτοθέσµισης εµφανίζονται πλέον 
µε έναν αποκαλυπτικό τρόπο. Οι σύγχρονες κινήσεις 
πολιτών δεν έχουν συντεχνιακό χαρακτήρα, δεν πα-
τρονάρονται από κανέναν, δεν ενδιαφέρονται για το 
χρήµα (εξ’ αντικειµένου είναι ενάντια στην ανάπτυξη), 
αποτελούνται από αυτόνοµα άτοµα όλης της κοινωνι-
κής, ακόµη και εκλογικής διαστρωµάτωσης. Με λίγα 
λόγια, δεν έχουν ιδιοτελή συµφέροντα, τουναντίον 
αναδεικνύουν το δηµόσιο χώρο ως ελεύθερο και κοι-
νωνικό.

Αυτό δεν κατάλαβε, για παράδειγµα, ο Σουφλιάς και οι 
κρατικές υπηρεσίες που διαχειρίζεται, όταν πέρυσι κα-
τανάλωσαν πακτωλούς από τα χρήµατα των φορολο-
γουµένων πολιτών για να διαφηµίσουν το καταστρο-
φικό τους ευφυολόγηµα: ότι το νερό δεν πρέπει να 
χύνεται στη θάλασσα, αλλά να τρέξει στα κερδοφόρα 
κανάλια των διεστραµµένων τους εγκεφάλων, εκτρέ-
ποντας τον Αχελώο. Αυτό δεν κατάλαβε η ΔΕΗ, όταν 
πλήρωσε καταχωρήσεις στα ΜΜΕ που στρέφονταν 
κατά των κοινωνικών αντιδράσεων στα σχέδιά της. Ή 
όταν σκηνοθετεί συνέδρια για τα µεγάλα φράγµατα. 
Αυτό δεν το κατάλαβε και ο Μυτιληναίος, όταν σκορ-
πάει χρήµατα στο από δω και από κει της Βοιωτίας, 
προσπαθώντας να εξαγοράσει τους πολίτες για να µην 
αντιδρούν στα ενεργειακά του σχέδια. Είδαµε όλοι πώς 
αποζηµιώθηκαν οι κάτοικοι του αγίου Δηµητρίου Κο-
ζάνης από τα λιγνιτωρυχεία και την παραγωγή ενέργει-
ας στην περιοχή τους. Αυτοί ξέρουν ότι αυτό που ζουν 
δεν αξίζει ούτε για όλα τα λεφτά του κόσµου. (3)

Η υπεράσπιση του Δηµόσιου ως ελεύθερου και κοινω-
νικού γίνεται µε την κοινωνία, όχι για την κοινωνία. Γι’ 
αυτό οι διαχωρισµένοι µηχανισµοί δεν µπορούν να την 
παρακολουθήσουν. Γι’ αυτό η ιδεολογία που παρήχθη 
από αυτούς δεν δίνει κανένα εφόδιο για την κατανόη-
ση του σύγχρονου κόσµου. Το µέλλον των κοινωνικών 

κινηµάτων βρίσκεται στα χέρια των ίδιων των κοινωνών τους 
και δεν έχουν ανάγκη καµίας διαµεσολάβησης.

Αυτή είναι η είδηση της νέας σεζόν και δεν χρειάζεται επιβε-
βαίωση από διενέργεια γκάλοπ! Άλλωστε, είναι µια είδηση 
που δεν σχετίζεται µε τις εκλογές. 

Νίκος Ιωάννου

1. "Το ερώτηµα λοιπόν που προκύπτει, µε αφορµή τα γενέθλια της 

ίδρυσης του (πάλε ποτέ) Κινήµατος (σ.τ.σ. ΠΑΣΟΚ) είναι το κατά πό-

σον θα µπορέσει να ξεπεράσει τα αδιέξοδα του κυβερνητισµού και 

να ξαναπιάσει το κοινωνικό νήµα της θεµελίωσής του. Αυτό όµως δεν 

εξαρτάται πλέον από το ίδιο. Η κοινωνία πλέον αργά αλλά σταθερά 

φαίνεται να αναστοχάζεται τη µεταπολιτευτική της πορεία και να 

ψηλαφεί λύσεις µακριά από την αποκλειστικότητα ενός καθοδηγού-

µενου και περιοριστικού κυβερνητικού µεταρρυθµισµού". Μιχάλης 

Σπουρδαλάκης / Καθηγητής Πολιτικής Επιστήµης στο Πανεπιστήµιο 

Αθηνών. «Κ.Ε.» - 31/08/2008

2. Γκάρ Λίποφ, Ζ - Βαβυλωνία, Τεύχος 47 / Σεπτέµβριος 2008

3. Βαβυλωνία, Τεύχος 48, σελίδα 36

Η είδηση που δεν βγαίνει από τα γκάλοπ!
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«Είµαι αποφασισµένος να συνεχίσω εντείνοντας (και όχι εγκατα-
λείποντας) τις µεταρρυθµίσεις. Αυτή είναι η απόφασή µου».

Μ’ αυτό το αυτοκρατορικό ύφος εξήγγειλε ο πρωθυπουρ-
γός στη ΔΕΘ τις ιδιωτικοποιήσεις σε Ολυµπιακή και ΟΣΕ, µε 
µετατάξεις και «εθελούσια έξοδο» των εργαζοµένων, τις Συ-
µπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα συνολικού προϋπο-
λογισµού 5,7 δις ευρώ, τους νέους φόρους, τις φοροαπαλλα-
γές επιχειρήσεων και τον αποχαρακτηρισµό των Βαρέων και 
Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων. Χρησιµοποιώντας ως άλλοθι 
τη «θωράκιση» από τη... διεθνή οικονοµική κρίση σύστησε 
την απαρέγκλιτη εφαρµογή της δηµοσιονοµικής πειθαρχί-
ας, (βλ. λιτότητα, µείωση των κοινωνικών δαπανών), ενώ µε 
την επίκληση της κοινής µεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε. 
και της ενιαίας Ευρωπαϊκής ακτοφυλακής ένα νέο κύµα δι-
ωγµών εξυφαίνεται για τους µετανάστες. Παράλληλα, µε πε-
ρισσή αλαζονεία αναφέρθηκε στο ξεπούληµα των Λιµανιών, 
στο ασφαλιστικό, στον «Καποδίστρια 2», στην ιδιωτικοποίη-
ση της εκπαίδευσης (ΚΕΣ) και προλείανε το έδαφος για νέες 
αντιδραστικές µεταρρυθµίσεις σε Παιδεία και Υγεία. 

Κέρδη και µειώσεις φόρων για το κεφάλαιο

Το νέο αναπτυξιακό επιχειρηµατικό «περιβάλλον» που εξήγ-
γειλε ο πρωθυπουργός επεκτείνεται από τον αγροτουρισµό 
µέχρι την ενέργεια, δηµιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες 
για ένα νέο σαφάρι κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Με τις 
αναφορές του στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και τα Ειδικά 
Χωροταξικά, για τον Τουρισµό και τη Βιοµηχανία, επιχειρεί-
ται η αλλαγή των χρήσεων δηµόσιας γης στον παράκτιο, 
στο νησιωτικό και ορεινό χώρο και η εκχώρησή της σε ιδιώ-
τες. Ιδιαίτερο όµως βάρος έδωσε στην ενεργειακή πολιτική 
της κυβέρνησης (αγωγοί φυσικού αερίου, πετρελαιαγωγός 
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, Σάουθ Στριµ), µε την οποία 
θα ενισχύεται το ελληνικό κεφάλαιο στη Ν.Α. Ευρώπη και 
θα επιδεικνύεται η κρατική ισχύς, κυρίως απέναντι στους 
βαλκανικούς λαούς. Στη βάση αυτή, η νέα µείωση των φορο-
λογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις Α.Ε. και ΕΠΕ, από 
25% που ισχύει σήµερα σε 20%, σε συνδυασµό µε την προ-
νοµιακή µεταχείριση που έχουν (χαριστικές ρυθµίσεις µε τη 
διαγραφή προστίµων και προσαυξήσεων σε ληξιπρόθεσµες 
οφειλές, χάρισµα 100 εκατοµ σε µεγαλοδιαφηµιστικές εται-
ρείες, φοροελαφρύνσεις µε ανταλλακτικές συµβάσεις κ.λπ.) 
αποτελεί πρόκληση. Γιατί 35.000 µεγαλοεπιχειρήσεις θα ευ-
νοηθούν πολλαπλά, µε τις off shore εταιρείες να παραµένουν
στο απυρόβλητο. 

Κεφαλικός φόρος στη «γενιά των 600 ευρώ»

Η κατάργηση του ήδη απαράδεκτα χαµηλού αφορολόγητου 
ορίου των 10.500 ευρώ, η επιβολή του ετήσιου νέου κεφα-
λικού φόρου των 1.050 ευρώ και τα τεκµήρια δαπανών δια-
βίωσης για αυτοκίνητα, ακίνητα και µοτοσικλέτες δεν στρέ-
φονται ενάντια στους έχοντες και κατέχοντες. Αποτελούν 
νόµιµη ληστεία που πρώτα και κύρια πλήττουν τους µισθω-
τούς και τους συµβασιούχους της «γενιάς των 600 ευρώ», 
που αµείβονται µε το απαράδεκτο καθεστώς του δελτίου πα-

Άλλος ένας κρίκος προστίθεται στην αλυσίδα των συντονισµένων επιθέσεων της εξουσίας ενάντια στην κοινωνία. Έτσι, 
µετά την αρπαγή των αποθεµατικών των ταµείων, τις συγχωνεύεις και τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας, έρχεται το προσεχές 
διάστηµα προς ψήφιση στη βουλή η σαρωτική κατάργηση των κατακτήσεων για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.

Η κυβέρνηση, µε τη βοήθεια της λεγόµενης «επιστηµονικής» επιτροπής Μπεχράκη, βάζει χέρι σε κατακτήσεις δεκαετιών. 
Ενδεικτικό άλλωστε των προθέσεων είναι ότι το υπουργείο πηγαίνει πέρα ακόµα και από την εφαρµογή του νόµου Ρέππα, 
που προέβλεπε την έκδοση απλού προεδρικού διατάγµατος για τη διευθέτηση του «ζητήµατος», ενώ από τη νέα λίστα 
διαγράφεται ο όρος «ανθυγιεινά» επαγγέλµατα.

Παράλληλα, µέσω της κατάργησης του αφορολόγητου η Κυβέρνηση επιβάλλει κεφαλικό φόρο στη γενιά των 700 ευρώ, 
διαλύοντας κάθε υποψία για τις προθέσεις του «σεµνά και ταπεινά». Τι και αν ο συντελεστής φορολόγησης των ΑΕ µειώνεται 
σταθερά κάθε χρόνο, τι και αν η αντιλαϊκότητα των µέτρων καταγγέλλεται ακόµα και από τον Μανώλη, οι συνδικαλιστικές 
ηγεσίες αρκέστηκαν στην έκδοση µια λιτής ανακοίνωσης, γράφοντας έτσι τον επικήδειο άλλης µιας ήττας. 

Σωτήρης Λυκουργιώτης

Ανθυγιεινά  και επικίνδυνα...

ροχής υπηρεσιών και τους αυτοαπασχολούµενους. Κυ-
ρίως όµως θα πλήξουν 500.000 (~5% του πληθυσµού) 
άτοµα που ζουν µε 300 ευρώ το µήνα και 185.000 µε 150 
ευρώ. Θα πλήξουν συνολικά 3 στους 10 συνταξιούχους 
που παίρνουν κύρια σύνταξη κάτω από 450 ευρώ –το 
97% των αγροτών παίρνει σύνταξη κάτω από 600 ευρώ 
και εξαιρείται του ΕΚΑΣ- και 6 στους 10 που παίρνουν 
κάτω από 600 ευρώ. Οι οποίοι δεν έχουν να περιµένουν 
τίποτα από την εξαγγελθείσα καταβολή του ΕΚΑΣ και 
του επιδόµατος θέρµανσης, αφού αυτά θα δοθούν σε 
λίγες µόνο κατηγορίες.

Κοινωνικό µέτωπο αντίστασης και σύγκρουσης

Είναι φανερό ότι µετά το σκάνδαλο του Βατοπεδίου 
και την προκλητική φοροδιαφυγή του Βουλγαράκη, 
µια µεγάλη επιχείρηση παραπλάνησης έχει αναπτυχθεί 
γύρω από την εξαγγελλόµενη οικονοµική πολιτική στη 
ΔΕΘ και τα µέτρα Αλογοσκούφη. Με τις καθεστωτικές 
δηµοσιογραφικές πένες και την κυβέρνηση να κάνουν 

λόγο για «ήπια µέτρα». Η αλήθεια όµως είναι ότι η κυ-
βέρνηση θα υφαρπάξει πάνω από 4,5 δις ευρώ, κυρίως 
από µισθωτούς εργαζόµενους και αυτοαπασχολούµε-
νους. Αν προσθέσουµε την τραπεζική λεηλασία µέσω 
δανείων και καρτών, την αύξηση των διοδίων, την ακρί-
βεια στα είδη διατροφής, τις αυξήσεις στους λογαρι-
σµούς της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, την αύξηση κατά 
20% των τελών κυκλοφορίας, την αύξηση του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα και τους µισθούς 
και συντάξεις πείνας, τότε η ζωή για χιλιάδες χαµηλό-
µισθους και χαµηλοσυνταξιούχους είναι πραγµατική 
κόλαση. Με τη σχεδιαζόµενη µείωση των κοινωνικών 
δαπανών σε Υγεία, Πρόνοια, τοπικές κοινωνίες από τον 
Προϋπολογισµό του 2009, όλα δείχνουν ότι η επιδείνω-
ση της θέσης των µισθωτών και των συνταξιούχων θα 
είναι η χειρότερη των τελευταίων ετών. Για τούτο καµία 
επανάπαυση, καµία αυταπάτη! Με κοινωνικό µέτωπο 
αντίστασης και σύγκρουσης ενάντια σε κυβέρνηση, 
κράτος, κεφάλαιο, αφεντικά κερδίζουµε αυτά που µας 
ανήκουν. 

Ελλάς Ελλήνων φορολογουμένων
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«Ο άνθρωπος διακηρύσσει περήφανα την κατάκτηση της φύσης»
                                               (Harold Ickes, 1935, Αµερικανός υπουργός Εσωτερικών, όταν κατασκευάστηκε το φράγµα Hoover που µετέτρεψε 

το Λας Βέγκας από έρηµο σε µεγαλούπολη)

Έχει ανάγκη και άλλα µεγάλα φράγµατα η Ελλάδα; 

Είναι ένα ερώτηµα που δεν απασχολεί καθόλου 

τα υπουργεία και τις κατασκευαστικές εταιρείες 

που σχεδιάζουν από κοινού και ερήµην της 

κοινωνίας την κατασκευή επιπλέον 20 µεγάλων 

φραγµάτων. Σύµφωνα µε το “Εθνικό Πρόγραµµα 

Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών 

Πόρων” που παρουσίασε στις 3 Μαρτίου 2008 

ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς χρειαζόµαστε 

µεγάλα φράγµατα σε ποταµούς όπως οι Αώος 

(Βοϊδοµάτης), Άραχθος, Καλαµάς, Αλιάκµονας, 

Αχελώος (βεβαίως, βεβαίως!) και 250 µικρά, 

κυρίως στα νησιά, µε σκοπό να καλύψουµε τις 

αυξηµένες ενεργειακές και υδατικές ανάγκες της 

χώρας. Ο υπουργός χαρακτήρισε αναπόφευκτες 

τις εκτροπές ή µεταφορές νερού «για τον 

απλούστατο λόγο ότι σε άλλες περιοχές έχουµε 

τη µεγαλύτερη διαθεσιµότητα υδατικών πόρων 

και σε άλλες περιοχές έχουµε τη µεγαλύτερη 

ζήτηση νερού» ενώ «µόνο το ένα τρίτο του 

οικονοµικά εκµεταλλεύσιµου υδροδυναµικού 

χρησιµοποιείται ή βρίσκεται υπό αξιοποίηση». 

Εντούτοις, η υπουργική πρόταση εκφράστηκε 

περισσότερο σαν “ευσεβής πόθος” παρά σαν 

αποτέλεσµα συστηµατικής σκέψης και έρευνας 

καθώς στην ίδια συνέντευξη Τύπου ανακοίνωνε ότι 

οι µελέτες για τη διαχείριση των υδατικών πόρων 

στα 14 υδατικά διαµερίσµατα θα ολοκληρωθούν 

στο τέλος του 2008! Τουλάχιστον, να συζητήσουµε 

για το εάν έχουµε πραγµατική ανάγκη τα µεγάλα 

φράγµατα αλλά βάσει στοιχείων.

Συνεπώς, αυτή η “προχειρότητα” Σουφλιά 

οφείλεται είτε σε ανοησία (απίθανο!) είτε 

σκοπεύει να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα του 

πανίσχυρου λόµπι που θησαυρίζει δεκαετίες 

τώρα από την εκµετάλλευση του νερού (ΔΕΗ, 

ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας, εργολάβοι µικροί 

και µεγάλοι, τσιµεντοβιοµηχανίες, καθηγητές 

πανεπιστηµίου-µάνατζερ εταιρειών). Δεν πέρασε 

εξάµηνο, για παράδειγµα, από την απόφαση του 

ΣτΕ (Συµβούλιο της Επικρατείας) που ακύρωσε 

οριστικά την κατασκευή µεγάλου φράγµατος 

στον Άγιο Νικόλαο του Αράχθου, αποτέλεσµα 

των ευρύτατων, µακροχρόνιων και οµόθυµων 

αντιστάσεων των τοπικών κοινωνιών Άρτας-

Ιωαννίνων, και η ενδιαφερόµενη κατασκευαστική 

εταιρεία Μηχανική συµφερόντων Εµφιετζόγλου 

κατέθεσε ξανά τον περασµένο Ιούλιο αίτηση 

στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για να 

αποκτήσει άδεια παραγωγής ενέργειας. 

Υπάρχει, πάντως, κάτι περισσότερο σπουδαίο 

από την έλλειψη επιστηµονικών στοιχείων για να 

συζητήσουµε ποιοι πραγµατικά θα ευνοηθούν 

από την κατασκευή έργων τέτοιας κλίµακας: 

να κοιτάξουµε τη διεθνή, κοινωνικά κεκτηµένη 

και βιωµένη, εµπειρία από τις συνέπειες που 

είχε η λειτουργία µεγάλων υδροηλεκτρικών 

φραγµάτων.

Η διακοπή της ελεύθερης ροής ενός ποταµού 

τροποποιεί όλο το οικοσύστηµα από τις πηγές 

έως τις εκβολές του προκαλώντας υφαλµύρωση 

στο δέλτα, στερώντας το νερό από τους 

παραποτάµιους πληθυσµούς και επηρεάζοντας 

την ευρύτερη ισορροπία των οικοσυστηµάτων. 

Π.χ., έρευνα των πανεπιστηµίων Πατρών-

Ιωαννίνων έδειξε ότι τα φράγµατα της ΔΕΗ 

στον Άραχθο και το Λούρου διακόπτοντας τη 

ροή οδήγησαν, σε συνδυασµό µε τη ρύπανση, 

στη µη ανανεωσιµότητα των νερών του 

Αµβρακικού Κόλπου. Επίσης, ολόκληρα χωριά 

και τοπικοί πολιτισµοί εξαφανίζονται, πληθυσµοί 

µετακινούνται βίαια (π.χ. στην Κίνα η κατασκευή 

του φράγµατος των Τριών Φαραγγιών στον 

ποταµό Γιανγκτσέ εκτόπισε 1,5 εκ. ανθρώπους). 

Εν τέλει, το νερό ιδιωτικοποιείται καθώς ο έλεγχος 

του περνά από τα χέρια των τοπικών κοινοτήτων 

σε αυτά των εταιρειών ή των κρατικών φορέων. 

(1)

Ποιος πληρώνει, λοιπόν, το περιβαλλοντικό, 

κοινωνικό, οικονοµικό κόστος από την κατασκευή 

τέτοιων γιγάντιων έργων και ποιοι ευνοούνται;

Βάσει των επιπτώσεων που αναφέραµε καταρρέει 

επίσης ο µύθος που θέλει την υδροηλεκτρική 

ενέργεια από τα µεγάλα φράγµατα ανανεώσιµη, 

“καθαρή” και φιλική προς το περιβάλλον. 

Να θυµίσουµε εδώ ότι ο σχεδιασµός του 

ΥΠΕΧΩΔΕ αγνοεί την ευρωπαϊκή νοµοθεσία 

που προβλέπει διαχείριση του νερού σε επίπεδο 

λεκάνης απορροής (Οδηγία 2000/60/Ε.Ε.) πριν 

κατασκευαστεί οποιοδήποτε έργο κατά µήκος 

ενός ποταµού. (2)

Η σύνδεση της “αναγκαιότητας” για κατασκευή 

µεγάλων φραγµάτων µε τις ενεργειακές 

ανάγκες είναι το δεύτερο σηµαντικό σηµείο 

της πρότασης Σουφλιά. Και εδώ το χορό τον 

σέρνουν οι εταιρείες σε αγαστή συνεργασία µε 

ΔΕΗ-υπουργεία: όπως προβλέπει σαφέστατα 

ο µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός του 

υπουργείου Ανάπτυξης για την περίοδο 2008-

2020 το ποσό της ενέργειας που θα χρειαστούµε 

τα επόµενα χρόνια θα καθοριστεί ελεύθερα από 

τους παραγωγούς ενέργειας. Αυτό πρακτικά 

σηµαίνει ότι θα αποφασίσουν αυθαίρετα οι 

εταιρείες που ενδιαφέρονται µόνο για τα 

κέρδη τους πόση ενέργεια χρειαζόµαστε να 

καταναλώσουµε ενώ θα έπρεπε να συµβεί το 

ανάποδο: να αποφασίσουµε εµείς πόση ενέργεια 

χρειαζόµαστε και από ποιες πηγές. Με αυτό το 

σκεπτικό προωθείται η “λύση” του εισαγόµενου 

λιθάνθρακα, µε τον ίδιο τρόπο καλλιεργείται από 

το ΥΠΕΧΩΔΕ η ιδέα της κατασκευής 270 µεγάλων 

και µικρών φραγµάτων. 

Όσον αφορά τα µικρά υδροηλεκτρικά, παρόλο 

που η κατασκευή τους φαίνεται επιβεβληµένη, 

υπάρχουν παγίδες. Σύµφωνα µε το Ειδικό 

Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες 

Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τα µικρά υδροηλεκτρικά 

λειτουργούν µε συνεχή παροχή νερού, οπότε δεν 

χρειάζεται η κατασκευή ταµιευτήρα. Έλα όµως 

που λίγο παρακάτω, στο ίδιο σχέδιο, γίνεται 

αναφορά σε αγωγούς εκτροπής και σε φράγµατα 

ενώ δίνεται η δυνατότητα συνολικής κατάληψης 

έως και των 2/3 ενός µικρού ποταµού! 

Ο σχεδιασµός του ΥΠΕΧΩΔΕ έχει αναµφίβολα 

ένα σκοπό: να αυξήσουν τα υπερκέρδη τους οι 

εταιρείες από την άγρια εκµετάλλευση της γης, του 

αέρα, του νερού, µε πρόσχηµα την αντιµετώπιση 

της περιβαλλοντικής απειλής στο πλαίσιο αυτού 

που πλασάρεται ως “πράσινη ανάπτυξη”. Ο 

καθορισµός, όµως, των πραγµατικών αναγκών 

σε ενέργεια, νερό, τροφή είναι υπόθεση της 

κοινωνίας όπως και η ακύρωση των υπουργικών-

εταιρικών σχεδιασµών. 

Γιώργος Παπαχριστοδούλου

1. Ακόµη και ένας κατ’ εξοχήν αντικοινωνικός 
φορέας, η Παγκόσµια Τράπεζα, παραδέχεται ότι η 
κατασκευή µεγάλων φραγµάτων έχει συνέπειες: η 
έκθεση της Παγκόσµιας Επιτροπής για τα Φράγµατα 
(Νοέµβριος 2000) που συστάθηκε από την τράπεζα 
κατέγραψε τις ευρύτατες αρνητικές κοινωνικές 
επιπτώσεις των µεγάλων φραγµάτων που έχουν 
ως αποτέλεσµα την αύξηση των αντιδράσεων από 
τις πληττόµενες κοινότητες σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Πρότεινε, δε, περιορισµό των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων µε την ελεγχόµενη εκροή υδάτων 
από τα φράγµατα. 

2. Για να αποφύγει αυτή την υποχρέωση που θα 
προσέκρουε σαφέστατα στο ΣτΕ αφού οι µελέτες 
στις λεκάνες απορροής των ποταµών δεν έχουν 
ολοκληρωθεί, ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ τον Ιούλιο του 
2006 πέρασε τροπολογία στη βουλή µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων 
της εκτροπής του Αχελώου και άφησε για µετά τη 
διαχείριση της λεκάνης απορροής. Πραγµατικά 
αρµόδια να εγκρίνει τέτοιους όρους, βέβαια, είναι 
η κοινωνία.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΦΡΑΓΜΑ

Μεγάλο φράγµα θεωρείται όποιο ξεπερνά 

τα 15 µέτρα σε ύψος ή ο ταµιευτήρας του 

χωράει περισσότερα από 3 εκ. κυβικά µέτρα 

νερού. Ήδη στην Ελλάδα λειτουργούν 46 

µεγάλα από αυτά, κυρίως για την παραγωγή 

υδροηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ. Το 

ΥΠΕΧΩΔΕ θεωρεί ότι ο αριθµός αυτός είναι 

µικρός (η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία 

θέση µεταξύ 24 ευρωπαϊκών και µεσογειακών 

χωρών). Πρώτη είναι η Ισπανία, η οποία τρέχει 

σήµερα να επουλώσει τις πληγές από τα µεγάλα 

φράγµατα, την αλόγιστη τσιµεντοποίηση των 

ακτών για χάρη της τουριστικής βιοµηχανίας, 

τη σπατάλη του νερού για το πότισµα γηπέδων 

γκολφ. Όσα δηλ. ονειρεύεται ο Γ. Σουφλιάς, ο 

τωρινός υπουργός-εντολοδόχος των εταιρειών 

ενέργειας,real-estate, τσιµέντου...

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ 
ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΤΟ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Στην υπηρεσία των εταιρειών

Στο  πλα ί σ ι ο  α υ τό ,  µ ε  δ ε δ ο µ έ ν η  τ ην 

ακόρεστη δίψα υπουργείου και εταιρειών να 

κερδοσκοπήσουν από τον έλεγχο του νερού, 

δεν είναι καθόλου περίεργο που τον άλλο 

µήνα (στις 13,14,15) στη Λάρισα το τοπικό 

Τεχνικό Επιµελητήριο (ΤΕΕ) διοργανώνει 

το 1ο πανελλήνιο συνέδριο µεγάλων 

φραγµάτων. Γιατί αυτό που χρειάζεται, συν 

τοις άλλοις, είναι να ντυθούν µε το µανδύα της 

αντικειµενικότητας, επιστηµονικότητας, τέτοια 

καταστροφικά έργα. Οι στόχοι του συνεδρίου 

είναι πλήρως ευθυγραµµισµένοι µε τους 

υπουργικούς-εταιρικούς σχεδιασµούς: «Παρά 

την έντονη δραστηριότητα που παρατηρείται 

στην ανάπτυξη τέτοιων έργων ταµίευσης 

(σ.σ. µεγάλων φραγµάτων) στη χώρα µας, 

η σύγκριση µε άλλες χώρες µε παρόµοιες 

κλιµατικές, υδρολογικές και τοπογραφικές 

συνθήκες, αλλά και χρήσεις νερού, δείχνει 

ότι υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση, αλλά 

και µεγάλες δυνατότητες». Και µεγάλες 

δυνατότητες σηµαίνει... 20 µεγάλα φράγµατα 

και πολλαπλάσια κέρδη...

ΕΙΚΟΣΙ ΜΕΓΑΛΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΙΑ
ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ

Είκοσι “μικροί” Αχελώοι 
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H επικαιρότητα 
του No Border μακριά 

από τα σύνορα

Πριν δύο χρόνια οι αγώνες των σπουδαστών µας έβγαλαν από την κατάθλιψη. Δεν 
ξέρω φέτος τι θα ξεκουνήσει το µαστουρωµένο κοινό από τους καναπέδες. Το 
σίγουρο είναι πως καθηµερινά υπάρχουν αφορµές να ξεχυθούµε στους δρόµους 

για να τα κάνουµε άνω κάτω. Όχι µόνο εµείς. Όλη η γη.

Η γυναίκα είναι το άλλο µισό του ουρανού γιατί κάποιος πρέπει να καθαρίζει τον υπόλοιπο. 
Ο δήµαρχος της Αθήνας κάπως έτσι το αντιλαµβάνεται. Τις έχει βάλει λοιπόν να καθαρίζουν 
κακόφηµες πλατειούλες και ρείθρα από την εξαθλίωση. Ενώ αυτός κάνει µποτέ, ντύνεται 
µε ροδαλά υφάσµατα και παίρνει πόζες στο φακό, αυτές φορούν χοντρά γάντια και µε 
κοινές σκούπες σαρώνουν σύριγγες, ανθρώπινες ακαθαρσίες κι απόβλητα... Ό,τι τέλος 
πάντων αφήνει κάθε απελπισµένος στον υπαίθριο χώρο που έχει καταφύγει, γιατί δεν 
έχει πού αλλού να πάει να απελπιστεί. 

Αυτές οι κυρίες, των οποίων την αξιοπρέπεια ο εν λόγω Νικήτας δεν φέρει ούτε στο δα-
χτυλάκι του, αυτές οι καθαρίστριες της ζωής, πρόκειται να συµπεριληφθούν στα βαρέα 
και ανθυγιεινά. Πρέπει όµως πρώτα να καταβάλουν από την τσέπη τους αναδροµικά τις 
αντίστοιχες κρατήσεις που απαιτεί αυτό το βαρύ και ανθυγιεινό. Στη συνέχεια οι πρόσθε-
τες αυτές κρατήσεις θα αφαιρούνται από το µισθό τους, έτσι ώστε να θυµούνται ότι δεν 
παίζουν µε τις κούκλες. 

Τις συναντώ επί τω έργω. Συνοµιλώ µαζί τους. Είναι ευδιάθετες, κάνουν αστεία. Αλλά µόλις 
θίξουµε το θέµα της εργασίας, αγριεύουν. Μιλούν µε αγανάκτηση. Ζητούν βοήθεια. Είναι 
πολύ θυµωµένες και καλά κάνουν. Αλλά είναι και κάτι πάρα πάνω! Είναι αποφασισµένες. 

Ας πει κάποιος στον εν λόγω δήµαρχο ότι τα πέριξ της Κουµουνδούρου δεν είναι να τα 
καθαρίζουν γυναίκες. Όχι γιατί είναι αδύναµες. Αν σου φέρουν τη σκούπα τους κατακέφαλα 
θα διαπιστώσεις ότι είναι ικανότατες να τα βγάλουν πέρα µε τις δυσκολίες του δρόµου. Η 
θέση τους είναι σε καλύτερους δρόµους, απλά, γιατί έτσι τους αξίζει! 
 

Περπατώ µες το δάσος όταν οι λύκοι είναι εδώ. Λύκοι λύκοι, είστε ’δω; Είναι πολύ όµορφο 
να περπατάς εδώ. Εδώ, οι δρόµοι δεν έχουν ασχήµιες, δεν έχουν βρωµιές, δεν έχουν λακ-
κούβες. Εδώ, τα βράδια ακούγεται µόνο το τριζόνι ή ο απόηχος κάποιας βεγγέρας. Εδώ 
τις Δευτέρες οι πλανόδιοι της λαϊκής αγοράς, δεν διαλαλούν το εµπόρευµά τους. Εδώ τα 
παιδάκια ούτε τσιρίζουν ούτε κλαίνε! Εδώ, στους δρόµους των Βορείων Προαστίων, δεν 
θα κριθεί το δίκιο, δεν θα κριθεί ο σατράπης. Άρα τι δουλειά έχω εδώ;
 

Πάω παράλληλα µε τις γραµµές του τραµ και βρίσκοµαι Νότια. Έξω από ένα σχολείο 
ακούω «άγιος ο θεός, άγιος ισχυρός...» Ο καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης και αγωνιστής 
Τεµπονέρας άφησε τα µυαλά του στο δρόµο, ο 15χρονος µαθητής Καλτεζάς άφησε το 
αίµα του. Καλή εκπαιδευτική χρονιά σε όλους. 

zoexzoex@gmail.com
 Ζωή Χαλιδιά

Μια ΖΩΗ στους δρόμους

Το δηµοτικό συµβούλιο της Πάτµου αποφάσισε τον αποκλεισµό του λιµανιού για τις 20 
Σεπτεµβρίου, στα πλοία που µεταφέρουν “παράνοµα” εισερχόµενους πρόσφυγες από το 

γειτονικό Αγαθονήσι. Σε επιστολή του, ο σύλλογος των Ξενοδόχων απορρίπτει µε απέχθεια 
κάθε χορήγηση ασύλου ακόµα και προσωρινού καταλύµατος, διότι η Πάτµος είναι «παρα-
δοσιακή, καθαρή, ένα νησί προορισµένο να προσελκύει τουρισµό υψηλού επιπέδου». Μέχρι 
τώρα διαµένουν, σε έναν άθλιο χώρο, 137 άτοµα και εξετάζεται η δηµιουργία στρατοπέδου 
στο Αγαθονήσι!

Στη Σάµο το “πρότυπο κέντρο υποδοχής”, όπως ονοµάζονται πλέον τα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης, που εγκαινιάστηκε από τον πρωθυπουργό, έχει γίνει πρότυπο κέντρο βαναυσό-
τητας. Μερίδες φαγητού που δεν φτάνουν να ταΐσουν µωρό, συνεχείς διακοπές ρεύµατος 
που µετατρέπουν τους κλειστούς χώρους σε θάλαµο αερίων, και απίστευτη βιαιότητα των 
δεσµοφυλάκων, οδήγησαν τους µετανάστες σε µια µαζική απεργία πείνας. Στην Πάτρα, ο 
άγριος ξυλοδαρµός ενός Αφγανού από λιµενικούς, το αίτηµα για απελευθέρωση 60 ατόµων 
που κρατούνταν σε ένα κοντέινερ, αλλά και η συνεχής περιστολή κάθε αξιοπρέπειας, οδήγησε 
τους Αφγανούς σε µια έκρηξη οργής, µια εξέγερση αξιοπρέπειας. 

Όλα αυτά συνθέτουν το εκρηκτικό τοπίο πάνω στο οποίο η δύση προσπαθεί να κρύψει τις 
συνέπειες των πολιτικών της κάτω από το χαλί, αλλά ταυτόχρονα να διαχειριστεί µια νέα 
συναίνεση κτισµένη πάνω στον φόβο και τον αποκλεισµό.

Έχουµε µια διαβάθµιση του αστικού τοπίου στη βάση του αποκλεισµού. Αυτόν τον αποκλει-
σµό κατάφερε να άρει το No Border στην Πάτρα. Μπόρεσε να βγάλει τους µετανάστες από 
τη σφαίρα της πολιτικής απροσδιοριστίας στο κέντρο του κοινωνικού ανταγωνισµού. 

Το No Border χάρη στη λογική του “µε” τους µετανάστες και όχι “για”, κατάφερε να κάνει 
διαφανή τα σύνορα που οριοθετούν τις κοινωνίες, να αποτελέσει χώρο έκφρασης της ελευ-
θερίας, διότι, όπως σωστά ειπώθηκε, ζητούµενο είναι η επαναδιεκδίκηση του δηµόσιου 
χώρου. Το λιµάνι της Πάτρας να δοθεί εκ νέου στους κατοίκους και όχι να γίνεται ένα κέντρο 
ελέγχου των µεταφορών. 

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης επέστρεψαν, διότι βρίσκονται στη βάση ενός πολιτισµού 
που εµπεριέχει την αξίωση για ολική και απόλυτη κυριαρχία στη φύση, και ορίζει µια ριζική 
διαφορά µεταξύ πολίτη και ανθρώπου. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα που βασίζονται στην υπο-
κειµενική ύπαρξη ενός ανθρώπινου όντος καθεαυτoύ, κατέρρευσαν µπροστά στην ύπαρξη 
ανθρώπων χωρίς άλλη ιδιότητα και ειδική σχέση εκτός από τη φυσική, ανθρώπινη. Είχαν όµως 
ήδη υπονοµευτεί από τη διαστολή της ιδιότητας του πολιτικού υποκειµένου, όπως είδαµε 
στις ανθρωπιστικές επεµβάσεις, τους τροµονόµους, τους αντιµεταναστευτικούς νόµους κτλ. 
Τα δικαιώµατα των ανθρώπων είναι µια πλαστή και, στην βάση της πολυπολιτισµικότητας, 
µια επικίνδυνη ιδεολογική κατασκευή. Ήδη οι Χάµπερµας και Ρόουλς έχουν ζητήσει από 
την εξουσία να επιβάλει µια παγκόσµια δηµόσια σφαίρα στη βάση του δυτικού καθορισµού 
περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η εξουσία βρίσκεται στη “δυσάρεστη” θέση να επιβάλει 
συµπεριφορές. Μια πολιτική ρήξης πάνω στο µεταναστευτικό είναι αυτή που βάζει τους 
ανθρώπους πάνω από τις δοµές, στη βάση όµως όχι των δικαιωµάτων αλλά του συνολικού 
επανακαθορισµού µιας συνολικής ενότητας των καταπιεσµένων. Το πρώτο λιθαράκι το έβαλε 
το No Border, οφείλουµε να το συνεχίσουµε.

Φιλήµονας Πατσάκης

Λέανδρος
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Χρηµατοπιστωτική δηµοκρατία
«Α! Εγώ εδώ είµαι. Περίµενα την αγορά να ρυθµίσει την κατά-
σταση αλλά αυτό δεν έγινε. Αποφάσισα να παρέµβω. Λοιπόν εσείς 
θα πληρώσετε. Το κογκρέσο θα εγκρίνει τα 700 δις δολάρια που 
απαιτούνται για την περίσταση»
Τζόρτζ Μπους για την κατάρρευση της Lehman Brothers.

∆ηλαδή, ό,τι είναι νόµιµο είναι δίκαιο.
Η Οικονοµία, που ποτέ δεν υπήρξε επιστήµη, 
τώρα τελευταία παύει να υπάρχει και ως νόηµα. 
Όλες οι µπούρδες του καπιταλισµού, προσφορά-
ζήτηση, ελευθερία αγορών, ελευθερία συµβάσεων, 
ελευθερία συναλλαγών, ιδιωτικοποιήσεις, ιδιωτική 
πρωτοβουλία (και καλά!) οδηγούν τον κόσµο 
στην ολική καταστροφή. ∆εν θα είναι όπως το 
1929-30 και µετά Κέινς και λοιπά. Η πρωταρχική 
συσσώρευση ανοησίας χτύπησε όριο.

 Οι Νοµπελίστες της οικονοµίας, που δεν προ-
λαβαίνουν να χαρούν το Νόµπελ τους ούτε ένα 
χρόνο, όταν η τράπεζα που αναλαµβάνουν να 
διαχειριστούν καταρρέει. (Μάιρον Σόουλς και 
Ρόµπερτ Μέρτον, νοµπελίστες του 1997, κατάρ-
ρευση της LTCM το 1998).

 Περισπούδαστοι οικονοµικοί διευθυντές, υψη-
λόµισθοι µάνατζερ, κάτοχοι των πληροφοριών της 
αγοράς οδηγούν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, 
το ένα µετά το άλλο σε πτώχευση για να αποδεί-
ξουν την ανεπάρκειά τους και την ανεπάρκεια 
της εξειδίκευσης.

 Γιάπηδες των γρήγορων ρυθµών και της γρήγο-
ρης διακίνησης του χρήµατος, σίγουροι για τον 
εαυτό τους και για τη θέση τους στέκονται σαν 
κωθώνια µπροστά στον πίνακα των χρηµατιστη-
ριακών αξιών.

 Οι νόµοι της καπιταλιστικής οικονοµίας (!) αποδεικνύονται 
ισοϋψείς µε το λαϊκό νόµο, ότι αν σου χυθεί καφές στο παντελόνι 
παίρνεις λεφτά.

 Οι αστοί επενδυτές (!) Βρίσκονται στην κατάσταση του υπαρ-
ξιακού Dum, Spiro, Spero. Με άλλα λόγια, ο καθένας λέει ό,τι 
θέλει και κάνει ό,τι να ’ναι.

 Το χρήµα-εµπόρευµα και η παραγωγή έξω από τις ανάγκες 
λειτουργούν αυτο-αναφορικά, καθορίζοντας το κοινωνικό σύ-
στηµα και οδηγώντας το σε καταστροφικό αδιέξοδο.

 Τα όρια ανάµεσα στο εφικτό και στο ανέφικτο δυσδιάκριτα, 
το ίδιο µε τις αξίες της οικονοµικής θεωρίας και της χρησιµό-
τητάς της.

 Τα 700 δις θα δοθούν για τις ανάγκες της Lehman Brothers και 
των λοιπών αλλά, βεβαίως, ούτε δολάριο για τα κατασχεθέντα 
σπίτια των δανειοληπτών πολιτών από τις τράπεζες.

Γι’ αυτό: Ό,τι είναι νόµιµο, είναι και ηθικό

∆ίπλα στον ανορθόδοξο καπιταλισµό υπάρχει και ορθόδοξος. 
Οι απατεώνες ρασοφόροι µαζί µε πολιτικούς και διάφορους 
εθνικούς µεσάζοντες µπήκαν στο χορό του χρήµατος µε τη 
λαιµαργία και τη βουλιµία των ηλιθίων. Σιγά τη διαπλοκή! Οι 
«κουκουλοφόροι», από το σουλτάνο µέχρι την κατοχή, κρυµµένοι 
στο Άγιον Όρος είναι... και έµαθαν να λένε οι γελοίοι: Ό,τι είναι 
νόµιµο, είναι και ηθικό.

Ο καπιταλισµός µε µοναδικό κίνητρο, µοναδική αξία και µοναδικό 
νόηµα το κέρδος βρήκε τη ρύθµιση του ανορθολογισµού του και 
του αγριανθρωπισµού του στη δηµοκρατία. Είναι το πολίτευµα 
που νοµιµοποίησε τον πολίτη, για να επιλέγει. Προϋπόθεση 
της δηµοκρατίας είναι οι ανταγωνιστικές σχέσεις κυριαρχίας, 
η κοινωνική διαφοροποίηση και αξιολόγηση, οι ανισότητες. Γι’ 
αυτό ψηφίζουµε, για να άρουµε τα ανταγωνιστικά των σχέσεων 
κυριαρχίας. Η πλειοψηφία αποφασίζει, θεσµίζει, γι’ αυτό: Ό,τι 
είναι νόµιµο, είναι και ηθικό.

∆ηµοκρατία λοιπόν. ∆ηµοκρατία παντού, και στο Ιράκ και στο 
Αφγανιστάν.

Πολλοί πίστεψαν ότι, όταν καταργήθηκε το µαστίγωµα, καταρ-
γήθηκε και το αυτοµαστίγωµα και ακόµα περισσότεροι πίστεψαν 
ότι ο χρόνος είναι χρήµα. Ενώ στην ουσία περάσαµε από την 
ελέω θεώ τυραννία στην ελέω λαώ διαχείρισή της.

Κάποιοι λένε: Ό,τι είναι δίκαιο, είναι νόµιµο: SMASH 
CAPITALISM.

Τι να γράψω αυτή την εποχή, µωρό µου, δεν ξέρω. Τα 

µαύρα σύννεφα του πολέµου στοιβάζονται προκλητικά 

και δεν έχω διάθεση για πολλά. Το µόνο ελπιδοφόρο 

είναι ότι οι πύραυλοι του Ιράν φτάνουν ως τη Σούδα. 

Φανταστείτε σκηνικό!

Αυτό που µε ιντριγκάρει, φυσικά, πιο πολύ απ’ όλα 

δεν είναι ότι θα τη φάνε οι Αµερικάνοι στη Σούδα 

αλλά η αντίδραση της Αλέκας. Πεθαίνω για να ακούσω 

πώς θα τα µπαλώσει άµα γίνει τίποτα τέτοιο. Μπορεί 

να υπάρξει και διάσπαση και έτσι να έχουµε δύο 

τιµηµένα. Σκεφτείτε δικαστήρια, για να χωρίσουν τις 

µετοχές, δακρύβρεχτες χήρες του Μάο και του Χότζα, 

συγκρούσεις για τον προσεταιρισµό των επώνυµων 

χορηγών, αλληλοκατηγορίες για προβοκάτσιες και ένας 

ατέρµονος αγώνας για το ποιος θα πάρει το όνοµα και τα 

σύµβολα. Αχµαντινετζάτ, αγόρι µου, άµα µου το κάνεις 

αυτό θα γίνω µουσουλµάνος. 

Ζούµε βέβαια, µωρό µου, σε αυτή τη συναρπαστική 

εποχή, που, ενώ η Ιδεολογία έχει από καιρό αυτοκτονήσει, 

οι ιδεολόγοι λάτρεις των ντετερµινισµών επιδίδονται 

σε µια ακατάσχετη προγνωσιολογία. Έτσι, εν έτει 2008, 

ο Λιακόπουλος περιµένει το Βλαδίµηρο, η Σάρα Πεΐλιν 

τις αποδείξεις για τα πυρηνικά του Ιράκ, η Αλέκα την 

πτώση του καπιταλισµού, ο Μανώλης την επανίδρυση 

του κράτους και ο Τσελέντης το µεγάλο µετασεισµό 

στην Αχαΐα. Κανονικά θα έπρεπε µε τόσες χαµένες 

προσδοκίες να είχαµε εξέγερση ή τουλάχιστον αύξηση 

στις πωλήσεις γιαουρτιού, αλλά καθώς φαίνεται µαζί µε 

την Ιδεολογία αυτοκτόνησε και η µνήµη. Καλά µυαλά 

υπήκοοι του χάους...

αµανές 

 1ο Διεθνιστικό φεστιβάλ ΚΟΕ
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Ιούλιος 2008

Η πιο σκληρή πόρτα της Αθήνας στη φετινή 

σεζόν. Από 30 έως 60 άτοµα, πολλά από αυτά 

µε τις οµοιόµορφες κόκκινες µπλούζες, βρίσκονταν 

ανά πάσα στιγµή στην είσοδο, για να αποτρέψουν 

τζαµπατζήδες. Το εισιτήριο τσουχτερό, ειδικά 

για εκδηλώσεις σε πανεπιστηµιακό χώρο. 

Την Παρασκευή, πρώτη µέρα του φεστιβάλ, 

προκλήθηκε ένταση στην είσοδο από τους νέους, 

που θέλανε να µπουν στον πανεπιστηµιακό χώρο 

χωρίς το καθόλου συµβολικό αντίτιµο των 10 

ευρώ.

Δικαίως η ΚΟΕ φώναζε για το κόστος των 

εκδηλώσεων, δικαίως όµως και οι νεαροί 

θεώρησαν τη συµπεριφορά της εν λόγω 

οργάνωσης απαράδεκτη. Η ΚΟΕ θέλησε να κλέψει 

λίγη από τη δόξα του θεσµοθετηµένου πλέον 

αντιρατσιστικού φεστιβάλ. Ανέβασε τον πήχη 

του κόστους πάνω από αυτό που θα µπορούσε 

να αντέξει η προσέλευση κόσµου και κατέληξε 

σε αυστηρή είσοδο των 10 Ευρώ. Φεστιβάλ για 

το φεστιβάλ δηλαδή.

Αυτό που µου έκανε εντύπωση τριγυρνώντας 

στο χώρο του φεστιβάλ, ήταν ένα κεντρικό 

πανό µε σύνθηµα: «Στο Δρόµο του Νεπάλ για 

την καταστροφή του καπιταλισµού». Αυτό, τη 

στιγµή που η νέα αριστερή κυβέρνηση του Νεπάλ 

εξαγγέλλει το άνοιγµα στο διεθνές κεφάλαιο και 

τον καπιταλιστικό τρόπο της αγοράς.

«Πρέπει να δηµιουργήσουµε τον καπιταλισµό, για 

να µπορέσουµε να τον καταστρέψουµε» ήταν η 

απάντηση του νέου Νεπαλέζου προέδρου σε ένα 

εύλογο δηµοσιογραφικό ερώτηµα. Και έµοιαζε 

τόσο κυνική!

Νικολάκης Δρεπανιάρης

Εκκλησιαστική περιουσία
 και προνόμια

Με το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου να βρίσκεται σε 

εξέλιξη, καταβάλλονται συντονισµένες προσπάθειες 

από τα ΜΜΕ να µη γίνονται αναφορές στη συνολική αµύθητη 

εκκλησιαστική περιουσία, που επιµελώς ή µε απάτες 

διαχειρίζονται 10.000 εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ (Μητροπόλεις, 

Ναοί, Μονές, Ιδρύµατα, κ.λπ.).

Γεγονός είναι ότι η εκκλησία είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος -

µετά το κράτος- ιδιοκτήτης δασών και περιοχών στην Ελλάδα, 

που έχει στην κατοχή της 1.800.000 στρέµµατα γης και χιλιάδες 

ακίνητα, ενώ απολαµβάνει ειδική προνοµιακή µεταχείριση από 

το κράτος, αφού δεν πληρώνει φόρους. Ο µοναδικός φόρος που 

πλήρωνε επί των εισοδηµάτων της (10%) καταργείται σταδιακά 

ως το τέλος του 2008, µε νόµο της κυβέρνησης Σηµίτη. Παρά 

ταύτα, κάθε χρόνο αποσπά από τον προϋπολογισµό 200 εκατοµ. 

ευρώ για τη µισθοδοσία των 10.000 ιερέων, 5 εκατοµ. ευρώ για 

τη µισθοδοσία των 100 περίπου ιεραρχών και ιεροκηρύκων, 

καθώς και έκτακτες επιχορηγήσεις, που κυµαίνονται από 50-100 

εκατοµ ευρώ, για ποικίλες αδιαφανείς εκκλησιαστικές δαπάνες 

(βλ. Εκκλ. ΜΚΟ «Αλληλεγγύη», ιεραποστολές κ.α.).

Ως µηχανισµός εξουσίας που αναπαραγάγει τη µισαλλοδοξία, το 

διχασµό, το σκοταδισµό, την αποκοινωνικοποίηση, η εκκλησία 

αποτελεί µια καλά οργανωµένη βιοµηχανία κέρδους που πάντα 

στήριζε τους κρατούντες και συναλλάσσονταν µαζί τους. Όταν 

θίγονται τα συµφέροντά της έρχεται σε ανοιχτή σύγκρουση 

µε τις τοπικές κοινωνίες και καλεί τα ΜΑΤ (βλ. Καισαριανή). 

Συνεπώς, το ζήτηµα της συνολικής απαλλοτρίωσης -χωρίς 

αποζηµίωση- της εκκλησιαστικής περιουσίας είναι όσο ποτέ 

άλλοτε επίκαιρο, ώστε να αποδοθεί σε ακτήµονες, µετανάστες, 

άστεγους και τοπικές κοινωνίες.

Τάκης Σκούρκος

Τεκτόνων  τεκταινόµενα
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Στο δρόμο 
για τον 
Ελευθεριακό 
Συνδικαλισμό
3η Διεθνής Σύσκεψη 

του Αναρχοσυνδικαλιστικού 

Συντονισµού (CAS)

25 και 26 Οκτώβρη 2008, 

στην Αθήνα 

Εδώ και ένα χρόνο, αναρχοσυνδικαλιστικές 
συνοµοσπονδίες, ενώσεις και κινήσεις (από 
Ισπανία, Σουηδία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, 
Ιταλία, Πολωνία και Ελλάδα) έχουν συγκροτήσει 
ένα διεθνές δίκτυο συντονισµού και αλληλεγγύης 
της αναρχοσυνδικαλιστικής δράσης. Πρόκειται 
για τον «Αναρχοσυνδικαλιστικό Συντονισµό» 
(CAS). Αρχικά στις διαδικασίες συγκρότησης 
του δικτύου συµµετείχαν οι τρεις µεγαλύτερες 
αναρχοσυνδικαλιστικές συνοµοσπονδίες της 
Ευρώπης, δηλαδή η CGT από την Ισπανία, 
η SAC από την Σουηδία και η CNT από την 
Γαλλία. Μετά όµως και το 2003, στο δίκτυο 
κλήθηκαν και µικρότερα αναρχοσυνδικαλιστικά 
µορφώµατα, όπως η ΕΣΕ, η ΙΡ από την Πολωνία, 
η USI και τα Unicobas από την Ιταλία, οι 
βρετανοί IWW κ.ά.

Η CGT είναι αυτή τη στιγµή το τρίτο σε µέγεθος 
συνδικάτο της Ισπανίας µε 80.000 µέλη και 
ο βασικός κληρονόµος της παράδοσης του 
ισπανικού αναρχοσυνδικαλισµού. Η SAC, 
µε 15.000 µέλη, είναι το δεύτερο συνδικάτο 
της Σουηδίας, ενώ η γαλλική CNT, που στην 
ουσία αναπτύχθηκε µετά το 1995, αποτελεί 
την 9η συνδικαλιστική δύναµη της Γαλλίας 
µε 7.000 µέλη.

Όπως αποφασίστηκε στη Μαδρίτη, η επόµενη 
συνέλευση του CAS θα πραγµατοποιηθεί στην 
Αθήνα, το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Οκτωβρίου. 
Σε αυτή τη συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί µια 
οµοσπονδιακή συνάντηση των οργανώσεων 
αλλά και τρεις κλαδικές συναντήσεις, µια για 
τους εκπαιδευτικούς, µία για τον κλάδο των 
κατασκευών (οικοδόµοι, µηχανικοί κ.ο.κ.) και 
µία για την επισφάλεια.

Τη διοργάνωση αυτής της διεθνούς συνέλευσης 
έχουν αναλάβει η ΕΣΕ, µαζί µε συνδικαλιστές 
από την Αντιεξουσιαστική Κίνηση και την 
Επιτροπή Συνδικαλιστών. Για το λόγο αυτό, 
µια ανοιχτή εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί 
σ το  Π ολυ τ ε χ νε ί ο  τ ην  Π αρ α σ κ ε υ ή  2 4 
Οκτωβρίου, µε εκπροσώπους του CAS και 
των αναρχοσυνδικαλιστικών συνοµοσπονδιών 
που τον αποτελούν, όπου θα µεταφερθεί η 
εµπειρία από τους κοινωνικούς και εργατικούς 
αγώνες στην Ευρώπη και θα παρουσιαστούν οι 
µέχρι σήµερα καµπάνιες του CAS, καθώς και η 
πανευρωπαϊκή καµπάνια για την επισφάλεια, 
που θα αρχίσει αυτό το Φθινόπωρο.

Τάσος Χριστόπουλος

Η νέα εκλογική διαδικασία, που θα κρατήσει 15 µέρες (χωρίς να υπολο-

γίζουµε την παράτασή της), πραγµατοποιείται στη χειρότερη περίοδο 

για τον κλάδο από τη µεταπολίτευση και µετά. Η θέση των οικοδόµων 

τα τελευταία χρόνια έχει χειροτερέψει σε όλα τα επίπεδα. Στους µισθούς 

και τα µεροκάµατα, στις συνθήκες ζωής και εργασίας, στα ασφαλιστικά 

µας δικαιώµατα, στις παροχές υγείας κ.α. 

 

Οι ανατροπές, που συντελούνται καθηµερινά κάτω από τις επιταγές του 

κεφαλαίου, στοχεύουν στη µείωση της αξίας της εργατικής δύναµης, 

στην κατάργηση των κατακτήσεων των οικοδόµων και στην αύξηση της 

κερδοφορίας των καπιταλιστών. 

Το κίνηµα των οικοδόµων δέχτηκε απανωτά χτυπήµατα στα χρόνια 

που πέρασαν. 

 Η κατασκευαστική δραστηριότητα µειώθηκε κατά 40% 
από το 2006 µέχρι σήµερα. Αυτό έχει ως συνέπεια την 
εκτίναξη της ανεργίας στα ύψη.  Η κυβέρνηση πέρασε το νέο αντιασφαλιστικό νόµο, 
που προβλέπει για την οικοδοµή την αύξηση των ενσήµων 
για ιατροφαρµακευτική κάλυψη στο διπλάσιο (από 50 σε 
100), µε αποτέλεσµα το πέταγµα χιλιάδων οικοδόµων 
εκτός ασφάλισης. Καταργήθηκε η ογκοµέτρηση (ο ελάχιστος αριθµός εν-
σήµων που χρειαζόταν για την ανέγερση µιας οικοδοµής) 
και νοµιµοποιήθηκε η «µαύρη» εργασία, που ήταν έτσι κι 
αλλιώς ανοιχτή πληγή για τον κλάδο.  Οι µετανάστες του κλάδου οδηγούνται στην περιθωρι-
οποίηση και την παρανοµία, αφού δε θα µπορούν πλέον 
να εξασφαλίσουν τον απαιτούµενο αριθµό ενσήµων για 
την άδεια παραµονής και εργασίας. 

Το συνδικαλιστικό κίνηµα και ειδικά η ηγεσία του αποδείχθηκαν ανεπαρ-

κέστατοι για την αντιµετώπιση της επίθεσης, που δέχτηκαν οι οικοδόµοι. 

Με ευθύνη και της διοίκησης δεν έγινε δυνατό να αποκρούσουµε την 

επίθεση ή έστω να τη µετριάσουµε, να διεκδικήσουµε τα δικαιώµατά µας, 

να κερδίσουµε το παραµικρό. Με άλλοθι την, έτσι κι αλλιώς, απαράδεκτη 

στάση και υποταγή της ΓΣΕΕ, η ηγεσία του κλάδου οδήγησε το κίνηµα των 

οικοδόµων στον αποµονωτισµό, στην περιχαράκωση, στο σεχταρισµό, 

στην αποµαζικοποίηση, στην περιθωριοποίηση, στην ανυποληψία, στην 

αναποτελεσµατικότητα.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ΠΟΥΘΕΝΑ,  Σ’ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ Σ’ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΣΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΟΥΤΕ 

ΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!

 

Αν και πετύχαµε µια στοιχειώδη αύξηση στα µεροκάµατα (7,5%), βάλαµε 

στην άκρη άλλα βασικά αιτήµατα του κλάδου. Όπως είναι το 7ωρο-35ωρο-

5µερο, η απαλλαγή των εργατών από τις εισφορές τους και η αύξηση των 

εισφορών των εργοδοτών, η απαλλαγή των µεταναστών από όρους και 

χαράτσια, ουσιαστικά µέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας όπως η 

αύξηση και διεύρυνση του ταµείου κ.α.

 

Για την ανατροπή των ασφαλιστικών δικαιωµάτων µέσω του νέου αντι-

ασφαλιστικού νόµου δεν οργανώθηκε αυτοτελώς κανένας αγώνας, δεν 

δόθηκε η µάχη, δεν ενηµερώθηκαν καν οι συνάδελφοι όλη την περίοδο που 

άλλοι κλάδοι βρίσκονταν στο δρόµο µε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Το χάσµα ανάµεσα στη βάση και την «κεφαλή» της συνδικαλιστικής οργά-

νωσης µεγάλωσε όπως ήταν φυσικό. Κανείς ή έστω ελάχιστοι οικοδόµοι 

πήραν µέρος στη λήψη των αποφάσεων. Η φετινή Γενική Συνέλευση είχε 

200 άτοµα από τα οποία ψήφισαν στο τέλος τις προτάσεις µόλις 151! Οι 

συνελεύσεις των παραρτηµάτων δεν ξεπέρασαν τα 15 µε 20 άτοµα. 

Η µάχη των εκλογών δεν είναι παρά ένας µικρός σταθµός στη συνολική 

µάχη ενάντια στην εργολαβική-κατασκευαστική µαφία και την τροµο-

κρατία κράτους και κεφαλαίου. Η «Πρωτοβουλία» θα βρεθεί και εδώ 

στην πρώτη γραµµή µε γνώµονα την ενεργοποίηση της ίδιας της βάσης 

χωρίς ιδεοληψίες, αγκυλώσεις, αυταπάτες και µε στόχο την αλλαγή των 

συσχετισµών σε όλα τα επίπεδα και τη µετατροπή του συνδικάτου σε 

όργανο πάλης των οικοδόµων. 

Τάσος Χριστόπουλος

(µέλος του Δ.Σ. Συνδικάτου Οικοδόµων Αθήνας)

Η μάχη των εκλογών 
στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας

Η «Πρωτοβουλία Οικοδόμων» 
θα είναι και πάλι εκεί!
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Κάτω από τα όρια της φτώχειας επιβιώνει το 21% 

των κατοίκων της χώρας των ισχυρών ολίγων και των 

λιµοκτονούντων πολλών.

Στην ανέχεια ζουν 290.000 εργαζόµενοι: Ένας στους 3 

ανέργους και ένας στους 4 συνταξιούχους προσπαθούν 

να επιβιώσουν µε µηνιαία έσοδα κάτω από 404 ευρώ. Οι 

στατιστικές µετρήσεις φέρνουν την Ελλάδα στη δεύτερη 

θέση µεταξύ των φτωχότερων χωρών της Ε.Ε. των 27, ενώ 

την πρώτη θέση κατέχει η Λετονία µε 23%, όταν ο µέσος 

όρος είναι 16%.

Η έκρηξη της νέας φτώχειας συνοδεύεται από µείωση των 

κοινωνικών δαπανών και υποχώρηση του ΑΕΠ που εκτιµάται 

ότι θα φθάσει στο 3% την επόµενη χρονιά. Η ακρίβεια δεν 

αφήνει περιθώρια ανάσας στις στρατιές των φτωχών, µε 

τον πληθωρισµό στα είδη πρώτης ανάγκης που φθάνει 

στο 6%, όταν ο επίσηµος δείκτης υπολογίζεται να κλείσει 

στο τέλος του χρόνου στο 4,2%-4,4%.

Την ίδια ώρα, το 20% των πλουσίων κατέχει το 40,4% του 

συνολικού πλούτου, ενώ οι φτωχοί επωφελούνται από 

την αύξηση της κατανάλωσης σε ποσοστό 20,4%, όταν το 

όφελος των πλουσίων ανέρχεται στο 79,6%.

Οι µισθωτοί, κυρίως του ιδιωτικού τοµέα, δουλεύουν σκληρά 

και αµείβονται ελάχιστα, ενώ το 22% επιβιώνει µε αποδοχές 

κάτω από το όριο της φτώχειας. Σε καλύτερη µοίρα είναι 

οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο, αφού το ποσοστό όσων ζουν 

κάτω από τα όρια της φτώχειας φθάνει στο 10%. Ωστόσο 

και οι δηµόσιοι υπάλληλοι φαίνεται να τα βγάζουν πέρα 

οριακά, µε το 30% να έχει µισθούς κάτω από 1.000 ευρώ και 

το 37% να λαµβάνει µηνιαίες αποδοχές από 1.000 έως 1.250 

ευρώ. Στο δηµόσιο είναι διαδεδοµένο το νέο εργασιακό 

µοντέλο και 2 στους 3 εργαζόµενους που προσλαµβάνονται 

είναι συµβασιούχοι, ενώ κενές θέσεις καλύπτονται µέσω 

δανεικού και εξαιρετικά χαµηλά αµειβόµενου προσωπικού 

από τα STAGE.

Τα αποτελέσµατα των πολιτικών λιτότητας που εφαρµόζονται 

τουλάχιστον εδώ και 20 χρόνια και της κατάργησης 

δικαιωµάτων και κατακτήσεων αποτυπώνονται και 

στατιστικά, καθώς από τις µετρήσεις διαπιστώνεται ότι το 

8% του ενεργού δυναµικού (από τα 4,5 εκατ. των πολιτών), 

αν και εργάζονται, είναι φτωχοί.

Η φτώχεια διευρύνεται από την αποδιάρθρωση των 

εργασιακών σχέσεων, αφού αυξάνεται διαρκώς ο αριθµός 

των απασχολούµενων µε µορφές απασχόλησης λάστιχο 

και µισθούς πείνας φθάνοντας πάνω από 570.000 άτοµα. 

Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου, ότι η µερική απασχόληση 

έχει εκτιναχθεί στο 5,8% και η προσωρινή στο 11,1%. 

Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η ανέχεια στην περιφέρεια 

της Ηπείρου, όπου το ποσοστό του πληθυσµού που ζει κάτω 

από τα όρια της φτώχειας φθάνει στο 37%, ενώ ακολουθούν 

η Στερεά Ελλάδα µε 32%, η Πελοπόννησος και η Δυτική 

Ελλάδα µε 31%. Κάτω από τα όρια της φτώχειας ζει ο µισός 

αγροτικός πληθυσµός της Ανατολικής Μακεδονίας και 

της Θράκης, ενώ στο 57,8% φτάνουν οι φτωχοί αγρότες 

στην Ήπειρο.

Τραγική είναι, τέλος, η οικονοµική κατάσταση 500.000 

απόµαχων ηλικίας άνω των 64 ετών που αντιµετωπίζουν 

σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης λόγω των πενιχρών 

αποδοχών τους.

Μαρία Γερογιάννη

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Στο έλεος των κοµπιναδόρων

Μειώνεται η περιουσία 
των µεγάλων ταµείων

 

Στο έλεος των τζογαδόρων του Χρηµατιστηρίου και των 

κοµπιναδόρων της ανεξαρτήτου χρώµατος πολιτικής 

εξουσίας είναι το υστέρηµα που καταθέτουν εφ’ όρου ζωής 

οι ασφαλισµένοι µέσα από τις εισφορές τους στα ταµεία. 

Η περιουσία των ασφαλιστικών ταµείων µειώνεται λόγω 

των ολέθριων χειρισµών των εγκάθετων διοικήσεων και 

της κουτοπόνηρης πολιτικής που ασκούν εδώ και χρόνια 

οι κυβερνήσεις. 

Το 1950 τα αποθεµατικά των ταµείων «αξιοποιήθηκαν» για 

τη χρηµατοδότηση της ανερχόµενης τότε, πλουτοκρατίας, 

ενώ στο πρόσφατο παρελθόν, στις αρχές της δεκαετίας 

του 2000, χρησιµοποιήθηκαν για να κατασκευαστεί η 

φούσκα του ΧΑΑ. Σήµερα, από τα στοιχεία των ίδιων των 

µηχανισµών, προκύπτει ότι η περιουσία των ταµείων, δηλαδή 

των ασφαλισµένων, εξακολουθεί να αποτελεί εργαλείο για 

τα παιχνίδια των κρατούντων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι µε πληθωρισµό που υπολογίζεται ότι 

ξεπερνά το 3%, η κινητή περιουσία των ταµείων -το ρευστό- 

εµφάνισε αύξηση µόλις 0,17%. Η υστέρηση επιχειρήθηκε 

να καλυφθεί µέσα από το 25% των αποθεµατικών που 

τοποθετούνται στο ΧΑΑ. Έτσι, οι διοικήσεις των ασφαλιστικών 

φορέων προχώρησαν µαζικά σε αγορές υπερτιµηµένων 

τίτλων µε µαζικές τοποθετήσεις σε δοµηµένα οµόλογα 

ύψους 1,3 δις ευρώ από τα οποία δεν επιστράφηκαν ποτέ τα 

700, ενώ η αξία των τίτλων έπεσε κατά 60%-70%. Ανάλογη 

τύχη έχει και η ακίνητη περιουσία των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης που παραµένει αναξιοποίητη, έστω και αν εικονικά 

εµφανίζεται αυξηµένη η αξία της εξαιτίας της αύξησης των 

αντικειµενικών τιµών.

Από τις επίσηµες µετρήσεις που αφορούν το οικονοµικό 

έτος 2006, διαφαίνεται ότι ισχυρό πλήγµα έχουν δεχθεί τα 

µεγάλα ταµεία που καλύπτουν πάνω από 6,5 εκατοµµύρια 

ασφαλισµένους. Στο ΙΚΑ, όπου ασφαλίζονται 3 εκατοµµύρια 

εργαζόµενοι και 800.000 συνταξιούχοι, η µείωση είναι της 

τάξης των 500 εκατ. ευρώ. Στον ΟΑΕΕ, όπου ασφαλίζονται 

850.000 έµποροι και επαγγελµατοβιοτέχνες και καλύπτονται 

300.000 συνταξιούχοι, διαπιστώνεται µείωση κατά 85 εκατ. 

ευρώ, ενώ ο ΟΓΑ των 800.000 εν ενεργεία αγροτών και των 

επίσης 800.000 συνταξιούχων, έχασε 120 εκατ. ευρώ.

Από ανεπίσηµα στοιχεία για το 2007 διαπιστώνεται ότι η 

κατάσταση είναι ακόµη χειρότερη, αφού το ΙΚΑ προχωρά 

σε ρευστοποιήσεις για να καλύψει τις άµεσες υποχρεώσεις 

του στους ασφαλισµένους και η περιουσία του από 5,35 δις 

ευρώ το 2005 σήµερα υπολογίζεται πως δεν ξεπερνά τα 2 δις 

ευρώ. Σε ρευστοποιήσεις προχώρησε εξάλλου και ο ΟΑΕΕ 

για να δώσει πέρσι δώρα εορτών και συντάξεις.

Το διαρκές και διαχρονικό σκάνδαλο της κακοδιαχείρισης των 

περιουσιακών στοιχείων των ταµείων που αποδεικνύεται µε τη 

σκληρή γλώσσα των αριθµών, αποκαλύπτει τους απατεώνες 

που σε βάρος των ασφαλισµένων εφαρµόζουν σχέδια τάχα 

διάσωσης της πολύπαθης κοινωνικής ασφάλισης.

Μαρία Γερογιάννη

Το 21% του πληθυσμού ζει 
στην ανέχεια

Εργάζονται αλλά λιµοκτονούν 290.000 µισθωτοί 
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Στις 16/10/08 θα δικαστούν στη Θεσσαλονίκη οι 20 συλληφθέντες της πο-
ρείας αλληλεγγύης στον δολοφονηµένο Τόνυ Ονούα που είχε γίνει στις 21/
8/07. Αντιµετωπίζουν τις κατηγορίες της «διατάραξης της κοινής ειρήνης», 
ενώ 10 από αυτούς βαρύνονται και µε την κατηγορία της «πρόκλησης σο-
βαρών σωµατικών βλαβών από κοινού και κατά συρροή». 

Όπως οι ίδιοι οι συλληφθέντες είχαν γράψει σε κείµενο που είχαν στείλει: 

«Εµείς που κατεβήκαµε αλληλέγγυοι στον πόνο και την οργή των Αφρικανών 
µεταναστών που βιώνουν στο πετσί τους καθηµερινά την αστυνοµική βία, 
εκλαµβάνουµε την κατηγορία της «διατάραξης της κοινής ειρήνης», που είναι 
κοινή σε όλους µας, ως ποινικοποίηση της συµµετοχής µας στην πορεία αλλη-
λεγγύης της 21/8. Και κατ’ επέκταση, ποινικοποίηση της ίδιας της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ-
ΗΣ ως ανθρώπινης αξίας. 

Όσο για την κατηγορία που τελευταία στιγµή µας χρέωσε ο εισαγγελέας, της 
«πρόκλησης σοβαρών σωµατικών βλαβών από κοινού και κατά συρροή», 
έχουµε να πούµε πως είναι µια προσπάθεια να διαστρεβλωθούν τα γεγονότα 
κατά τη σύλληψή µας, δηλαδή να αντιστραφεί το γεγονός πως ξυλοκοπηθήκα-
µε και πως κάποιοι από εµάς υπέστησαν τραυµατισµούς σε επικίνδυνα σηµεία 
όπως ο αυχένας, ενώ άλλοι έχουν ακόµη εγκαύµατα από τα χηµικά των ΜΑΤ. 

Ούτε η αστυνοµική βία, ούτε οι νοµικές κυρώσεις µπορούν να µας τροµοκρα-
τήσουν. Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΕΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. Ειδικά, όταν αυτή σπάει τους 
κοινωνικούς διαχωρισµούς που επιβάλλονται από την εξουσία και ενώνει τα 
κατακερµατισµένα κοινωνικά κοµµάτια. Έχουµε όλοι καθήκον, ως αντιστεκό-
µενοι άνθρωποι, να σταθούµε στο πλευρό όσων απαιτούν τα δικαιώµατά τους 
και παλεύουν για την αξιοπρέπεια. 

19/9/07, 
16 από τους συλληφθέντες της πορείας αλληλεγγύης (21/8/07)»

Τα γεγονότα του “τυχαίου” θάνατου ενός Νιγηριανού µικροπωλητή 
CD διαδραµατίστηκαν ως εξής: 

Το Σάββατο 18/8/07 ο Νιγηριανός µετανάστης Τόνι Ονούα δολοφονείται 
από την ελληνική αστυνοµία, στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, στην προ-
σπάθειά του να διαφύγει από δυο αστυνοµικούς µε πολιτικά που τον κατα-
δίωκαν. Πλήθος κόσµου βρέθηκε από την πρώτη στιγµή στο πλευρό των 
µεταναστών, όταν η οργή για τη συσσωρευµένη καθηµερινή εκµετάλλευ-
ση και τροµοκράτησή τους, ξέσπασε στη θέα του νεκρού συµπατριώτη 
τους. Την επόµενη µέρα καλέστηκε από τη Νιγηριανή κοινότητα Θεσσαλο-
νίκης πορεία, µε τη συµµετοχή αλληλέγγυων ατόµων, συλλογικοτήτων και 
φορέων, η οποία αντιµετώπισε τις δυνάµεις καταστολής στο Αστυνοµικό 
Τµήµα Καλαµαριάς 

Στις 21/8/07 πραγµατοποιήθηκε πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
όπου συµµετείχαν πολλοί νιγηριανοί µετανάστες µαζί µε αλληλέγγυους 
θεσσαλονικείς, αντιδρώντας στην προσπάθεια συγκάλυψης της δολοφο-
νίας του Τόνυ, και ζητώντας κοινωνική δικαιοσύνη. Η πορεία αυτή βρέθηκε 
από την αρχή αντιµέτωπη µε τις άγριες διαθέσεις των οµάδων καταστο-
λής. Στην οδό Αγγελάκη οι διαδηλωτές δέχτηκαν τη βάναυση και απρό-
κλητη επίθεση των ΜΑΤ, που διέλυσαν την πορεία µε χηµικά, κυνήγησαν 
και ξυλοκόπησαν τους παρευρισκοµένους ενώ προχώρησαν και σε 20 συλ-
λήψεις. 

Η τροµοκρατία δε σταµάτησε εκεί. Τα ΜΑΤ ξυλοκόπησαν βάρβαρα τους 
συλληφθέντες κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους, ενώ κάποιοι από αυ-
τούς προπηλακίστηκαν και µέσα στο κτίριο της Γ.Α.Δ.Θ. Για άλλη µια φορά, 
το ίδιο το κράτος δε δίστασε να παραβιάσει ακόµα και τους δικούς του 
κανόνες “δικαίου” αφού για παραπάνω από 12 ώρες δεν επετράπει η εί-
σοδος σε δικηγόρους, ενώ απαγορεύτηκε παντελώς η εξέτασή τους από 
το γιατρό. Τέλος, να σηµειωθεί ότι η τροµοκράτηση κλιµακώθηκε µε την 
παράταση της παραµονής τους στη Γ.Α.Δ.Θ και µε εφόδους στα σπίτια των 
συλληφθέντων διαδηλωτών.

Δ.Κ. 

|   Å Í  Ê É Í Ç Ó Å É  |

Η ποινικοποίηση 
της αλληλεγγύης

«Πρώτα η Πατρίδα!»
 Και όµως συνέβη και αυτό. Μαζικές συλλήψεις πραγµατοποιήθηκαν µε προληπτικό χαρακτήρα 

ΠΡΙΝ από το συνέδριο των ρεπουµπλικάνων στην Μινεσσότα. Φυσικά, οι ακτιβιστές δεν πτοήθηκαν, 

και µαζικές ήταν οι διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ακόµη και µέσα στο χώρο κατά την 

οµιλία του Μακέιν. Μάλιστα, οι οπαδοί των ρεπουµπλικάνων είχαν πάρει οδηγίες να φωνάζουν U!S!A!, 

αν υπάρξουν διαµαρτυρίες και συνθήµατα εναντίον του Μακέιν από τους διαδηλωτές, γεγονός που 

συνέβη πολλές φορές κατά τη διάρκεια της οµιλίας του. Μαζικές ήταν οι συλλήψεις κατά τη διάρκεια 

του συνεδρίου, αλλά η παρουσία των διαδηλωτών ήταν µαχητική και έγινε αισθητή διεθνώς. Για την 

ουσία του συνεδρίου των ρεπουµπλικάνων αρκεί να αναφέρουµε το κεντρικό σύνθηµα: «Πρώτα η 

πατρίδα!» 

Η Σάρα Πέιλιν σε οικογενειακές φωτογραφίες. Υποστηρίζει 

τη χρήση των όπλων και ως κυνηγός της αρέσει το κυνήγι 

των ταράνδων. Ως κυβερνήτης της Αλάσκα έχει προωθήσει 

το βάρβαρο κυνήγι των λύκων µε τη χρήση ελικοπτέρων και 

όπλων µε δίοπτρα.

 Οι ρεπουµπλικάνοι επιδόθηκαν σε έναν προεκλογικό αγώνα που χαρακτηρίστηκε από ψεύδη 

και λασπολογία εναντίον του Οµπάµα. Ταυτόχρονα, το κύριο σύνθηµα ήταν ο πατριωτισµός και η 

θρησκευτική λατρεία. Αλήθεια, πώς είναι δυνατό ένας λαός να ψηφίσει κάποιον που απλά θα αποτελέσει 

συνέχεια της τραγικής οκταετίας του Μπους; Κι όµως, ένα µεγάλο ποσοστό των Αµερικανών, ειδικά 

εκείνων που δεν ζουν στις µεγάλες πόλεις, είναι θολωµένοι από τον «πατριωτισµό» και τη µεσαιωνικού 

τύπου χριστιανική προπαγάνδα των ρεπουµπλικάνων. Αυτό που µένει να δούµε είναι αν αποτελούν 

την πλειοψηφία.

 Η ισραηλινή εφηµερίδα Χαρέτζ, η µεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφηµερίδα της χώρας, τα τελευταία 

δύο χρόνια έχει συγκροτήσει ένα «πάνελ ειδικών», οι οποίοι ασχολούνται µε τις αµερικανικές εκλογές 

και κρίνουν τους υποψηφίους σε σχέση µε το πόσο «φιλικοί» είναι για το Ισραήλ. Η αξιολόγηση γίνεται 

κάθε µήνα και ο Τζον Μακέιν µε άριστα το 10 βαθµολογείται µε 7.75, ενώ ο Μπάρακ Οµπάµα µε 5.12. 

Αναλυτικά η αξιολόγηση και η µεθοδολογία του «πάνελ» στο http://www.haaretz.com/hasen/pages/

rosnerPage.jhtml. Αλήθεια, είναι δυνατό να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ ο «λιγότερο φιλικός» προς 

το Ισραήλ; Ίδωµεν...

 Αν οι δηµοκρατικοί χάσουν αυτές τις εκλογές, θα οφείλεται µόνο στο γεγονός ότι δεν τολµούν να 

µιλήσουν ανοιχτά και να αποτελέσουν την πραγµατική επαναστατική αριστερά, αλλά αντίθετα κινούνται 

µεταξύ σοσιαλδηµοκρατίας και ξέφρενου καπιταλισµού, δίνοντας την εικόνα µιας ελιτίστικης παράταξης, 

σε αντίθετη µε τους ρεπουµπλικάνους που δίνουν το ξεκάθαρο µήνυµα της λαϊκής, χριστιανικής 

(ακρο)δεξιάς. Ο συγγραφέας και συνεργάτης του -Ζ- Γουίλιαµ Μπλουµ αναφέρει σε πρόσφατο άρθρο 

του: «Λυπάµαι που θα το πω αλλά νοµίζω ότι ο Τζον Μακέιν θα είναι ο επόµενος πρόεδρος. Μετά από την 

οκταετία τρόµου του Μπους, θα νόµιζε κανείς ότι θα ήταν εύκολο να κερδίσουν οι δηµοκρατικοί. Αλλά οι 

δηµοκρατικοί τα έχουν θαλασσώσει! Θα έπρεπε να χρησιµοποιούν τα εξής συνθήµατα: “Αν σας άρεσε ο 

Μπους, θα λατρέψετε τον Μακέιν” και “αν σας άρεσε το Ιράκ, θα λατρέψετε το Ιράν!” Αλλά, αυτά θα ήταν 

πολύ τολµηρά συνθήµατα για την άνευρη Νάνσι Πελόσι και για ένα τόσο δειλό κόµµα. Έτσι κι αλλιώς, η 

ηγεσία των δηµοκρατικών δεν είναι, όσον αφορά την ουσία των ζητηµάτων, και τόσο αντίθετη µε τον 

Μπους και τον πόλεµο στο Ιράν».

Νίκος Στυλόπουλος
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Επιδράσεις της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
στον ανθρώπινο οργανισμό
(κεραίες, κινητά, πυλώνες υψηλής τάσης κτλ)

Αλέξανδρος Χιωτέλης - Φυσικός

«Η τεχνολογία φαντάζει µε αχαλίνωτο άλογο και να δούµε ποιος θα το δαµάσει»
Κορνήλιος Καστοριάδης

Η ζωή στη Γη µορφοποιήθηκε κατά τη διάρκεια δισεκατοµµυρίων χρό-
νων έκθεσης και διαµόρφωσης από πρωταρχικές συνθήκες βαρύτητας, 
πίεσης, θερµοκρασίας, ατµοσφαιρικής - χηµικής σύστασης κτλ. Οι 
υπάρχοντες οργανισµοί δηµιουργήθηκαν, για να λειτουργούν σε αρµονία 
κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες. Ωστόσο, µετά το ξέσπασµα της 
βιοµηχανικής επανάστασης οι συνθήκες αυτές αλλάζουν συνεχώς και 
µε ρυθµούς σαφώς ταχύτερους από αυτούς, που απαιτούνται για την 
αναπροσαρµογή του ανθρώπινου γονιδιώµατος. Έτσι, το ανθρώπινο 
είδος καλείται ως πειραµατόζωο να µετέχει σε ένα ευρείας κλίµακας 
«πείραµα», που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη, καλούµενο διαρκώς να 
ανταπεξέλθει σε φαινόµενα, όπως η χηµική ρύπανση της ατµόσφαιρας, 
η αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη, η µεταβολή των διατροφικών 
του συνηθειών κ.α.

Μια από τις µεγαλύτερες συνιστώσες επιβάρυνσης των επιτρεπτών 
συνθηκών για την ύπαρξη του ανθρώπου είναι η ύπαρξη της τεχνητής 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, που ο ίδιος δηµιουργεί και στην 
κυριολεξία «λούζεται» από αυτήν µε όλο και αυξανόµενη ένταση. Ας 
απαριθµήσουµε απλώς µερικά από τα εκατοντάδες παραδείγµατα κα-
θηµερινών πηγών µιας τέτοιας ακτινοβολίας: Κινητά τηλέφωνα, κεραίες 
κινητής τηλεφωνίας, πυλώνες υψηλής τάσης της ∆ΕΗ, ποµποί τηλεο-
πτικών και ραδιοφωνικών συσκευών, ραντάρ, φούρνοι µικροκυµάτων, 
ηλεκτρικοί συσσωρευτές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α.

Το συγκεκριµένο άρθρο αποσκοπεί στην παρουσίαση της επίδρασης 
των συγκεκριµένων ακτινοβολιών στον ανθρώπινο οργανισµό σε µια 
προσπάθεια ενηµέρωσης για τους κινδύνους, που εγκυµονούν αλλά 
συνάµα και εξορθολογικοποίησης του φαινοµένου. Θα προσπαθήσουµε 
να διατηρήσουµε µια ισορροπία, αποφεύγοντας από τη µία µεσαιωνικές 
κραυγές τροµολαγνίας, έχοντας όµως από την άλλη ως γνώµονα τη 
ρήση του Αϊνστάιν:
 «Σαν βγαίνεις να πεις την αλήθεια, άσε την κοµψότητα στον ράφτη».

Όµως τι ακριβώς είναι η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία;

Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία είναι ένα κύµα. Σαν αυτό της θάλασσας. Μόνο που στην περίπτω-
σή µας αυτό που «ανεβοκατεβαίνει» δεν είναι η στάθµη του νερού αλλά η ένταση του ηλεκτρικού 
και του µαγνητικού πεδίου. Όπως κάθε κύµα, έτσι και η ηλεκτροµαγνητική (ΗΜ) ακτινοβολία 
µεταφέρει ενέργεια. Όσο πιο κοντά είναι τα δύο βουνά του ΗΜ κύµατος (την απόσταση των οποί-
ων ονοµάζουµε µήκος κύµατος) ή πιο απλά όσο πιο «κατσαρό» είναι το κύµα, τόσο µεγαλύτερη 
ενέργεια µεταφέρει. Επίσης, ανάλογα µε την «κατσαρότητά» του (δηλαδή το µήκος κύµατος) η 
ΗΜ ακτινοβολία κατηγοριοποιήθηκε από τους επιστήµονες σε πολλές υποοµάδες. Η πιο γνωστή 
οµάδα ΗΜ ακτινοβολίας, την οποία αντιλαµβάνεται το όργανο της όρασης (µάτι) του ανθρώπου, 
είναι το λεγόµενο «ορατό φως» και ουσιαστικά αυτό είναι υπεύθυνο για τον πλούσιο κόσµο των 
χρωµάτων, που εκτείνεται γύρω µας. Παρ’ όλα αυτά το ορατό φως αποτελεί µία πολύ µικρή περιοχή 
του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος (σχ.1), όπου κατά φθίνουσα τιµή του µήκους κύµατος εκτείνεται 
η περιοχή του υπεριώδους, των ακτίνων Χ και τέλος των ακτίνων γ. Αντίθετα στα µεγαλύτερα µήκη 
κύµατος από αυτά του οπτικού βρίσκεται η περιοχή του υπερύθρου, των µικροκυµάτων και τέλος 
των ραδιοκυµάτων. 

Σχήµα 1. Το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα. Αριστερά  του ορατού φωτός (visual) – µικρότερα 

µήκη κύµατος - βρίσκονται οι υπεριώδεις ακτινοβολίες (ultraviolet), οι  ακτίνες Χ (X- ray) και 

οι ακτίνες γ (Gamma ray). Δεξιά αυτού (µεγαλύτερα µήκη κύµατος οι υπέρυθρες (infrared), 

τα µικροκύµατα (microwave) και τέλος τα ραδιοκύµατα (Radio).
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Η επίδραση των ακτινοβολιών µε µικρό µήκος κύµατος έχουν µελετηθεί επανειληµµένως 
από την επιστηµονική κοινότητα και η ανθρωπότητα είναι λίγο πολύ ενηµερωµένη. Πα-
ραδείγµατος χάρη, όλοι γνωρίζουµε την επικινδυνότητα των πολλών ωρών έκθεσης στον 
ήλιο (υπεριώδης) καθώς και των ακτινογραφιών (ακτίνες Χ). Τέλος, µόνο και στο άκουσµά 
τους οι ακτίνες γ προκαλούνε τρόµο (Χιροσίµα, Τσέρνοµπιλ κτλ).

Αντιθέτως όµως, µέχρι µερικά χρόνια πριν, οι βιολογικές επιδράσεις των ακτινοβολιών µε 
µήκη κύµατος µεγαλύτερα του ορατού (υπεριώδεις, µικροκύµατα, ραδιοκύµατα) περνούσαν 
αδιάφορες στους επιστήµονες, ενώ µέχρι και σήµερα η κοινωνία έχει πλήρη µεσάνυχτα. 
Η άγνοια αυτή καθίσταται άκρως επικίνδυνη, καθώς όλες οι προαναφερόµενες συσκευές 
(κινητά, κεραίες, οικιακές συσκευές) εκπέµπουν ακριβώς σε αυτά τα µήκη κύµατος. 

Μετά τις πρώτες ανησυχητικές ενδείξεις των ακτινοβολιών αυτών –τις επονοµαζόµενες και 
ως µη ιονίζουσες ακτινοβολίες– η έρευνα εντάθηκε (µε πρωτοστάτες τους Σοβιετικούς και 
µετέπειτα στη ∆ύση) µε αποτέλεσµα να βγουν άκρως ανησυχητικά πορίσµατα. Οι βλαβερές 
επιδράσεις των µη ιονιζουσών ακτινοβολιών ταξινοµήθηκαν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τις 
θερµικές, όπου οι επιδράσεις συνοδεύονταν από µια µετρήσιµη αύξηση της θερµοκρασίας 
των ιστών, και τις αθερµικές επιδράσεις, οι οποίες προκαλούνται από τόσο µικρές πυκνό-
τητες ισχύος, ώστε δε παρατηρείται καµία αύξηση της θερµοκρασίας. Ο διαχωρισµός αυτός 
δεν έχει µόνο επιστηµονικό ενδιαφέρον αλλά και άκρως κοινωνικό, καθώς, παρ’ όλο που 
οι αθερµικές αλληλεπιδράσεις εντοπίστηκαν από τους Σοβιετικούς τη δεκαετία του ’70, 
οι δυτικές χώρες (µαζί και η Ελλάδα) αρνούνται µέχρι και σήµερα πεισµατικά την ύπαρξή 
τους, καθορίζοντας έτσι τα όρια ασφαλείας µόνο µε βάση τις θερµικές αλληλεπιδράσεις. 
Στο θέµα αυτό θα αναφερθούµε εκτενέστερα στο τελευταίο µέρος του άρθρου. Προς το 
παρόν θα παρουσιάσουµε τις µεθόδους και τα αποτελέσµατα όλων των επιστηµονικών 
ερευνών, που αφορούν τη βιολογική επίδραση των µη ιονιζουσών ακτινοβολιών. 

Μέθοδοι µελέτης των επιπτώσεων της ΗΜ ακτινοβολίας 
στην υγεία και τα αποτελέσµατα αυτών.

 
Με τρία κύρια εργαλεία οι επιστήµονες προσπαθούν να προσεγγίσουν το ζήτηµα των βιο-
λογικών επιπτώσεων των µη ιονιζουσών ακτινοβολιών. Παραθέτουµε τις µεθόδους αυτές 
και σταχυολογούµε τα κύρια αποτελέσµατα τους (για περαιτέρω λεπτοµέρειες κατατρέξτε 
στις πηγές, που αναφέρονται στο τέλος του κειµένου):

Α) Επιδηµιολογικές Έρευνες

Η πρώτη µέθοδος βασίζεται στη σύγκριση της συχνότητας ασθενειών των πληθυσµών, 
που εδρεύουν σε χώρους βεβαρηµένους µε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, µε τη συχνότητα 
ασθενειών ανάλογων πληθυσµών, οι οποίοι κατοικούν σε ηλεκτροµαγνητικά πιο «καθα-
ρές» περιοχές. Οι έρευνες αυτές εστιάστηκαν κυρίως σε παιδιά, που ζουν κοντά σε πηγές 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, και σε ανθρώπους, των οποίων οι εργασίες σχετίζονται µε 
τον ηλεκτροµαγνητισµό. Τα βασικότερα αποτελέσµατα εκατοντάδων τέτοιον µελετών 
οδηγούν στα παρακάτω συµπεράσµατα: 
 
Παιδιά:

- Ο αριθµός περιπτώσεων παιδικών καρκίνων αυξάνει όσο µειώνεται η απόσταση των κα-
τοικιών τους από γραµµές υψηλής τάσης (∆ΕΗ). Συγκεκριµένα, τα παιδιά, που κατοικούν 
σε απόσταση 0 - 150 µέτρα από τέτοιες γραµµές, έχουν διπλάσιο κίνδυνο να αναπτύξουν 
καρκίνο σε σχέση µε τα παιδιά αποµακρυσµένων περιοχών. Ο κίνδυνος όγκων του νευ-
ρικού συστήµατος και η εµφάνιση λευχαιµίας τριπλασιάζεται σε παιδιά που εκτίθενται σε 
µαγνητικά πεδία µεγαλύτερα των 0,2µΤ, ενώ τετραπλασιάζεται, όταν το µαγνητικό πεδίο 
είναι πάνω από 0,4µΤ. 

Εργαζόµενοι:

- Για τους ηλεκτρολόγους ο κίνδυνος ανάπτυξης οξείας µυελώδους λευχαιµίας είναι 2,6 
φορές µεγαλύτερος, ενώ 7 φορές µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ανάπτυξης του καρκίνου 
του αίµατος. 
- Ο κίνδυνος ανάπτυξης όγκων του εγκεφάλου στους τεχνικούς ηλεκτρικών εγκαταστά-
σεων είναι 13 φορές µεγαλύτερος. 
- Ο κίνδυνος καρκίνου του στήθους για τις εργαζόµενες σε εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας 
και τηλεφωνικών γραµµών εξαπλασιάζεται. 
- Για τους εργαζόµενους στις εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ο κίνδυνος ανάπτυξης 
οξείας µυελώδους λευχαιµίας είναι τριπλάσιος, ενώ για αυτούς που εκτίθενται στα ηλεκτρο-

µαγνητικά παιδία ο κίνδυνος ανάπτυξης όγκων του εγκεφάλου είναι δωδεκαπλάσιος. 
- Για τους εργαζόµενους σε εργοστάσια παραγωγής αλουµινίου, όπου τα ρεύµατα ηλε-
κτρόλυσης είναι ισχυρότατα, ο κίνδυνος ανάπτυξης λευχαιµίας και λεµφώµατος είναι 
πενταπλάσιος. 
- Για τους τεχνικούς τηλεφωνικών καλωδίων τα περιστατικά λευχαιµίας είναι πενταπλά-
σια.

Έγκυες γυναίκες:

- Ο κίνδυνος αποβολών εγκύων γυναικών, που εκτίθεται σε µαγνητικά πεδία άνω των 
0,3µΤ, είναι τριπλάσιος. 

Στο σηµείο αυτό για να είµαστε επιστηµονικά συνεπείς πρέπει να επισηµάνουµε ότι η µέ-
θοδος της επιδηµιολογικής έρευνας φέρει όλα τα µειονεκτήµατα των στατιστικών µελετών, 
τα οποία ανακλούν στην ασφαλή εξαγωγή συµπερασµάτων. Τα δύο κύρια µειονεκτήµατα 
της µεθόδου αυτής είναι ότι, αφενός µεν δεν µπορεί να αποµονώσει τους υπολοίπους πα-
ράγοντες, που είναι υπεύθυνοι για την εµφάνιση των προαναφερόµενων ασθενειών (π.χ. 
κάπνισµα, κληρονοµικότητα, στρες), και αφετέρου δεν µπορεί να υπολογίσει την ακριβή 
«δόση» ακτινοβολίας, που δέχτηκε το κάθε άτοµο του πληθυσµού. Παρ’ όλα αυτά, πολλά 
αποτελέσµατα τις έρευνας αυτής είναι τόσο εµφανή (π.χ. δείκτες επικινδυνότητας που 
είναι 13 φορές παραπάνω από το γενικό πληθυσµό), που δεν µπορούν να ενταχθούν στα 
πλαίσια των στατιστικών λαθών. 
 
Β) Μελέτες σε πειραµατόζωα (IN VIVO)

Ζώα όπως ποντίκια, γάτες, κουνέλια κτλ επιστρατεύτηκαν για µια ακόµη φορά από τους 
επιστήµονες εκθέτοντάς τα σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία και καταγράφοντας τα αποτελέ-
σµατα της ακτινοβόλησης σε αυτά είτε µέσω ιατρικών εξετάσεων είτε µέσω νεκροτοµών. 
Και πάλι σταχυολογούµε τα σηµαντικότερα ευρήµατα αυτών:
- ∆ιαταραχές στη συµπεριφορά των πειραµατόζωων για πυκνότητες ισχύος άνω των 
40mW/cm2 µικροκυµατικής συχνότητας. 
- Υπερθερµία, υποθερµία, βραδυκαρδία και καρδιακή αρρυθµία στις µικροκυµατικές 
συχνότητες. Τα φαινόµενα αυτά εντάθηκαν, όταν η µυκροκυµατική ισχύς προσφερόταν 
κατά παλµούς. 
- Αντιστρεπτές βλάβες οφθαλµών και όρχεων, ενώ για µεγαλύτερες δόσεις µόνιµη τύφλωση 
και στειρότητα και τελικά θάνατος των πειραµατόζωων. Τα δύο αυτά όργανα είναι αυτά που 
υφίσταται τις πιο άµεσες βλάβες και στην περίπτωση του ανθρώπου, καθώς οι µηχανισµοί 
τους απαγωγής της θερµότητας είναι ατελείς. Συγκεκριµένα, η έκθεση πουλιών και ποντικιών 
σε ΗΜ ακτινοβολία µείωσε τη γονιµότητά τους (η σοβαρότητα του αποτελέσµατος αυτού 
έγκειται στο γεγονός ότι οι εν λόγω βλάβες προκλήθηκαν από τιµές ακτινοβολίας πολλές 
φορές κάτω από τα ελληνικά όρια). Οι επιστήµονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου 
για άµεση συσχέτιση των µαθητών που συνηθίζουν να στέλνουν µηνύµατα κάτω από το 
θρανίο µε επικείµενη στείρωση αυτών (Ιατρικός Σύλλογος Αυστρίας). 
- Μείωση της αυξητικής ορµόνης, καταρράκτης, ανικανότητα οπτικού διαχωρισµού αντικει-
µένων, γενετικές ανωµαλίες νεογνών, εγκεφαλικές βλάβες σε µικροκυµατικές συχνότητες 
2450 MHz, ταχυπαλµία και αύξηση της αρτηριακής πίεσης (200 ΜΗz).
- Μείωση του αριθµού των λευκοκυττάρων µέχρι ποσοστού 40% µε την εφαρµογή κατα-
κόρυφου µαγνητικού πεδίου σε ποντίκια.
- Θάνατος των πειραµατόζωων, που τοποθετήθηκαν κάτω από γραµµές µεταφοράς υψηλής 
τάσης. Η νεκροψία έδειξε αλλοιώσεις εγκεφαλικών κυττάρων. 

Πάλι εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα αποτελέσµατα αυτά πρέπει να τα ανακαλούµε 
ως ενδείξεις καθώς πάντα πρέπει να λαµβάνουµε υπ’ όψη κατά πόσο τα συµπεράσµατα 
των ερευνών σε πειραµατόζωα επεκτείνονται στον άνθρωπο.

Γ) Μελέτες µε καλλιέργειες κυττάρων (IN VITRO)

Οι µελέτες αυτές βασίζονται στα συµπεράσµατα, που εξάγονται από την ακτινοβόληση 
επιλεγµένων ιστών ή καλλιεργειών κυττάρων στο εργαστήριο. 

- Το σηµαντικότερο εύρηµα είναι η αποβολή ασβεστίου από εγκεφαλικά κύτταρα. Η τα-
χύτητα εκροής εξαρτάται από την συχνότητα και από την ισχύ των µικροκυµάτων.

Άλλα ευρήµατα είναι:

- Βραδυκαρδία στα 960ΜΗz για πυκνότητες ισχύος 8 mW/cm3. 
- Επίδραση στη σύνθεση των πρωτεϊνών και του DNA για συχνότητες από 40 µέχρι 150 
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 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

Στον Ειρηνικό ωκεανό, ένα νησί πλούσιο σε πόρους, 

γνώρισε την ακµή του µεταξύ 15ου και 16ου αιώνα. 

Όταν οι δυτικοί εξερευνητές, στις αρχές του 18ου 

αιώνα, πάτησαν το πόδι τους εκεί, εντυπωσιάστηκαν 

από τα επιτεύγµατα της τοπικής κοινωνίας, η οποία, 

όµως, βρισκόταν ήδη στα πρόθυρα της κατάρρευσης. 

Η βλάστηση είχε εξαφανιστεί, η αποµόνωση από τον 

υπόλοιπο κόσµο ήταν πλήρης, ο πληθυσµός µειώθηκε 

δραµατικά και από την έλλειψη τροφίµων οι κάτοικοι 

οδηγήθηκαν στον κανιβαλισµό.

Γιατί κατέρρευσε η κοινωνία στο νησί του Πάσχα; Όπως 

εξηγεί ο καθηγητής βιογεωγραφίας στο πανεπιστήµιο 

της Καλιφόρνιας Τζ. Ντάιαµοντ, οι κάτοικοι του νησιού 

επέλεξαν να διαχειριστούν το φυσικό περιβάλλον µε 

έναν πρωτοκαπιταλιστικό, αυτοκαταστροφικό τρόπο. 

Εκµεταλλεύτηκαν αλόγιστα την ξυλεία των δέντρων και 

τη γονιµότητα του εδάφους, και χώρισαν τη γη τους σε 

περιοχές τις οποίες εξουσίαζαν οµάδες πληθυσµού µε 

ανταγωνιστικές σχέσεις. Τα δεδοµένα αυτά, σε συνδυ-

ασµό µε την αύξηση του πληθυσµού, εκµηδένισαν την 

ικανότητα της µακροπρόθεσµης επιβίωσης.

 Όταν η κοινωνία χάσει την αίσθηση της σπουδαιότητας 

των συλλογικών αγαθών ως προϋπόθεση για την επιβίω-

ση, έναντι ατοµικών, βραχυπρόθεσµων, κοντόφθαλµων 

συµφερόντων, τότε οι κοινωνίες καταρρέουν. Η κοινωνι-

κή-οικονοµική οργάνωση ρυθµίζει τους βιολογικούς 

όρους επιβίωσης του ανθρώπου, και γι’ αυτό τα αίτια 

κατάρρευσης αποδεικνύονται ανθρωπογενή.

Φυσικά, πριν από την τέλεια οργανική κατάρρευση µιας 

κοινωνίας προηγείται ο πνευµατικός εκφυλισµός των 

µεµονωµένων µελών της. Η απειλή της κατάρρευσης, 

υπαρκτή σε κάθε κοινωνία, είναι περισσότερο επίκαιρη 

και ταυτόχρονα παγκόσµια στον καπιταλιστικό 21ο 

αιώνα. Εάν ο Καστοριάδης είχε δίκιο, και ο άνθρωπος 

συνιστά πραγµατικά ένα τρελό ζώο λόγω του φαντασια-

κού του, τότε το ισχυρότερο όπλο που διαθέτει ενάντια 

στην απειλή της κατάρρευσης είναι η φαντασία, στοιχείο 

που πολεµήθηκε λυσσασµένα από τον καπιταλισµό 

αµερικανικής και σοβιετικής κοπής. Είναι υποχρέωση 

του ανθρώπου, µα και νόηµα ζωής, να εκµεταλλευτεί 

τα τεράστια αποθέµατα της τρέλας του και να κάνει το 

πρώτο βήµα: να οραµατιστεί µια κοινωνία ριζικά διαφο-

ρετική, σπάζοντας τα ασφυκτικά δεσµά που επιβάλλουν 

οι σηµερινοί όροι.

Η πραγµάτωση ενός οράµατος, όµως, είναι ένα δια-

φορετικό στοίχηµα. Το ένστικτο της επιβίωσης χαρίζει 

δύναµη στην παράδοση και κάνει τους ανθρώπους να 

προτιµούν την πεπατηµένη, το χειροπιαστό. Η έµφυτη 

φοβία µπροστά στο ανεξιχνίαστο µέλλον γεννά τη συντη-

ρητικότητα στις ψυχές. Κι όµως, κάθε κοινωνικό όραµα 

έχει ανάγκη τη συστράτευση της µάζας των ανθρώπων 

για να υλοποιηθεί, γι’ αυτό και απαιτείται η µετατροπή 

του σε συγκεκριµένη πολιτική πρόταση, επεξεργασµένη 

έτσι, ώστε να δίνει κατευθύνσεις κοινωνικής οργάνωσης 

και όχι να προκαταλαµβάνει τις αποφάσεις της αυριανής 

κοινωνίας. Επειδή, ακριβώς, η θεωρία ωχριά µπροστά 

στην πράξη, της είναι αδύνατον να δώσει προφητικές 

λύσεις στα προβλήµατα που θα προκύψουν. Αυτό είναι 

ευθύνη και δικαίωµα των αυριανών ανθρώπων που θα 

τα ζήσουν.

Σήµερα, όµως, την ώρα που ο µεταµοντερνισµός µε τη 

µορφή του σχετικισµού και η δυσφορία επικρατεί, το 

κίνηµα των ανθρώπων οφείλει να καλλιεργεί τις συν-

θήκες που θα ευνοήσουν την ανατροπή του σκηνικού, 

αλλά και να προετοιµάζεται για το αύριο, αφού µετά τη 

δύση του καπιταλισµού ένας «νέος» τρόπος οργάνωσης 

θα επιλεγεί και πάλι. 

Μία επεξεργασµένη, ριζοσπαστική πολιτική πρόταση 

επιτελεί ταυτόχρονα και τις δύο λειτουργίες. Πρώτον, 

ευνοεί την ανατροπή, διότι προσφέρεται ως συνεκτικό 

υλικό που θα ενώσει τους αγωνιζόµενους ανθρώπους 

και, ταυτόχρονα, παρέχει στην πλατιά κοινωνία αυτό που 

Το Νησί του Πάσχα

Åðéêïéíùíßá: z_vavilonia@yahoo.gr
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Αν συµφωνούµε ότι πρέπει να πολεµήσουµε 
τον καπιταλισµό και το νεοφιλελευθερισµό 
στο έδαφος των αξιών, τότε ποιες είναι 
οι αξίες που πρέπει να προάγει µια καλή 
οικονοµία;   

Νοµίζω ότι η οικονοµία έχει αρκετές επιπτώ-
σεις στις ανθρώπινες σχέσεις, στο εύρος των 
επιλογών που έχουµε, στην κατανοµή του 
κοινωνικού προϊόντος, στο βαθµό συµµετοχής 
του κάθε ανθρώπου στη λήψη αποφάσεων, στις 
σχέσεις µας µε το φυσικό περιβάλλον και στις 
σχέσεις µας µε τις οικονοµίες άλλων κοινωνιών. 
Νοµίζω ότι αυτές οι πτυχές παρέχουν µία καλή 
βάση για τον καθορισµό των σωστών αξιών 
µιας οικονοµίας.   

Με αυτή τη λογική, θα προτιµούσα να έχουµε 
µια οικονοµία που προωθεί την αλληλεγγύη, 
από µια οικονοµία που αναγκάζει τους ανθρώ-
πους να είναι αντικοινωνικοί. Θα προτιµούσα 
να έχουµε µια οικονοµία που διευρύνει τις 
επιλογές και προάγει την ποικιλοµορφία τους, 
παρά µια οικονοµία που οµογενοποιεί και περι-
ορίζει τις επιλογές. Θα προτιµούσα να έχουµε 
µια οικονοµία που κατανέµει ακριβοδίκαια τα 
αγαθά, παρά µια οικονοµία που ενισχύει τους 
λίγους σε βάρος των πολλών. Θα προτιµούσα 
να έχουµε µια οικονοµία στην οποία κάθε άν-
θρωπος να έχει δικαίωµα λόγου στις αποφάσεις, 
ανάλογα µε το βαθµό που τον επηρεάζουν, 
παρά να κυριαρχούν αυταρχικές σχέσεις. Θα 
προτιµούσα να έχουµε µια οικονοµία που 
σέβεται και λαµβάνει υπόψη το περιβάλλον, 
παρά µια οικονοµία που το καταστρέφει. Και 
θα προτιµούσα να έχουµε µια οικονοµία η 
οποία να συµπεριφέρεται στους λαούς άλλων 
κοινωνιών µε τον ίδιο τρόπο που επιθυµούµε 
κι εµείς να µας συµπεριφέρονται – αυτό θα 
ονόµαζα διεθνισµό – παρά µια οικονοµία 
που βλέπει όλους τους άλλους ανθρώπους ως 
στόχους για εκµετάλλευση.  
 
Φυσικά, θα µπορούσαµε να αναλύσουµε περαι-
τέρω όλα αυτά τα ζητήµατα. Παραδείγµατος 
χάρη, οι θεσµοί µιας οικονοµίας και οι ρόλοι 
που απορρέουν απ’ αυτούς πρέπει να ωθούν 
κάθε µέλος της κοινωνίας να αναζητά το όφε-
λος, όχι βλάπτοντας ή αδιαφορώντας για τους 
άλλους, αλλά σε συντονισµό µαζί τους. Ακόµα 
κι αν είµαστε σε ατοµικό επίπεδο, λόγω της 
ανατροφής µας, άπληστοι και φιλάργυροι, για 
να πάµε µπροστά πρέπει η οικονοµία να απαιτεί 
από εµάς να φροντίζουµε για το συνολικό κοι-
νωνικό όφελος, επειδή το δικό µας καλό είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένο µε το κοινό καλό. Αντί οι 
καλοί άνθρωποι να έρχονται τελευταίοι, όπως 
συµβαίνει σήµερα, η καλοσύνη θα πρέπει να 
ενσταλαχτεί µέσα µας, ως απαραίτητο στοιχείο 
του αγώνα για την πρόοδο. Αυτή πρέπει να 
είναι το κριτήριο που θα καθορίζει ποιοι θα 
επιβραβεύονται από την κοινωνία και ποιοι 
θα µπαίνουν στο περιθώριο.

έχει τόσο ανάγκη, προκειµένου να κάνει το 

άλµα: κάτι χειροπιαστό, ένα σκιαγράφηµα 

της αυριανής οργάνωσης. Δεύτερον, δίνει 

τη δυνατότητα στο κίνηµα να πρωταγω-

νιστήσει, κατά την αλλαγή του σκηνικού, 

προτείνοντας στην κοινωνία κάτι συγκε-

κριµένο, αντί να παρακολουθεί αµήχανα 

τις εξελίξεις σε ρόλο κοµπάρσου. 

Φυσικά, το αποτέλεσµα θα κριθεί από το 

βαθµό επικοινωνίας που αναπτύσσει το 

κίνηµα µε την κοινωνία. Ακόµη και το τελει-

ότερο πολιτικό πρόταγµα, όσο µένει µακριά 

από το καζάνι της κοινωνίας, αποκλείεται να 

εφαρµοστεί, όταν το ποτήρι ξεχειλίσει. Οι 

άνθρωποι θα στραφούν σ’ εκείνο που γνω-

ρίζουν καλύτερα, στο πιο οικείο, δηλαδή 

στην καλύτερα προπαγανδισµένη πολιτική 

πρόταση. Εποµένως, αντικειµενικός σκοπός 

του κινήµατος είναι και η διάδοση της πολι-

τικής πρότασης, µετά την επεξεργασία της. 

Οι δράσεις που συντελούν σ’ αυτήν είναι 

ποικιλόµορφες, ένα όµως είναι σίγουρο: 

στόχος είναι πάντα η κοινωνία, η επαφή και 

η συµπόρευση µαζί της.

Στο πεδίο της κοινωνικής αντίστασης, 

το σύστηµα φροντίζει να µαθαίνει από 

την ιστορία. Η απόλυτη απαγόρευση και 

καταστολή των διαδηλώσεων στις πόλεις 

προκαλεί ανεπιθύµητα αποτελέσµατα. 

Αντίθετα, η αποµόνωση των διαδηλωτών 

από την κοινωνία είναι προτιµότερη. Η 

αυστηρή και επίσηµη οριοθέτηση του 

χώρου της διαδήλωσης και η καλλιέργεια 

πολεµικού κλίµατος δηµιουργούν συνθή-

κες κοινωνικού κενού, το φωτογραφικό 

αρνητικό ενός αποστειρωµένου χώρου 

(µέσα τα µικρόβια, έξω η υγιής κοινωνία) 

µέσα στον οποίο ορισµένοι άνθρωποι προ-

σπαθούν απεγνωσµένα να εκπέµψουν ένα 

µήνυµα αλλά δεν υπάρχουν αποδέκτες να 

το λάβουν. Λείπει η κοινωνία, και ο έρωτας 

µένει ανεκπλήρωτος. Εκτός και αν κοινωνία 

εννοούµε µόνο αυτούς που κατεβαίνουν 

στους δρόµους και όχι το υπόλοιπο 99% 

που τέτοιες ώρες προτιµά τον καναπέ.

Το κίνηµα έχει ανάγκη από ένα συγκροτηµένο 

πολιτικό πρόταγµα, το οποίο να καταθέσει 

στις πλατιές µάζες της κοινωνίας. Έχει ανάγκη 

από ανοιχτές κοινωνικές δράσεις τύπου 

Νοσότρος, από ανοιχτούς αγώνες τύπου 

Αχελώου και από διαδηλώσεις που λαµ-

βάνουν χώρα εντός της κοινωνίας, στους 

χώρους που αυτή βράζει και αναπνέει, µέσα 

στην αγορά, στους δρόµους, εκεί όπου θα 

επικοινωνήσει µαζί της, θα της µοιράσει 

προκηρύξεις, θα της φωνάξει συνθήµατα 

και θα ακούσει τα δικά της.

Δηµήτρης Κωνσταντίνου

Απόσπασµα από συνέντευξη του ΧΑΟΥΑΡΝΤ ΖΙΝ  
στο µηνιαίο ελευθεριακό περιοδικό του Χάρβαρντ, 
Perspective.

Ρ: Οι τελειόφοιτοι κάθε χρόνο έχουν τον εξής µεγάλο προβληµατισµό: «Λοιπόν, 
είµαι ριζοσπάστης αριστερός προς το παρόν, αλλά ποιες είναι οι εργασιακές 
προοπτικές µου; Ίσως ξεκινήσω ως δόκιµος σε µια εταιρεία όπως η Γκόλντµαν 
Σακς...». Με δεδοµένο ότι πολλοί αριστεροί δεν επιθυµούν να δουλέψουν στον 
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, τι θα τους συµβούλευες να κάνουν, ενώ µένουν 
πιστοί στις ιδέες τους; 

Ζ: Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί αναφέρεται στο ζήτηµα επιβίωσης. Αν 
αφιερώσεις ολόκληρη τη ζωή σου για την κοινωνική αλλαγή, ίσως να µην 
καταφέρεις ποτέ να βρεις δουλειά. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και άνθρωποι 
που το καταφέρνουν αυτό — στο βαθµό που είναι δυνατόν. Αν καταφέρεις να 
συνδέσεις τις πολιτικές σου δεσµεύσεις µε την επιβίωσή σου — τίποτα παραπάνω, 
όµως, από απλή επιβίωση, όχι να πλουτίσεις, αλλά να καταφέρεις να ζεις, κάνοντας 
αυτό ακριβώς που επιθυµείς — τότε έχεις καταφέρει κάτι αξιοθαύµαστο. Αλλά 
δεν είναι εύκολο. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναγκάζονται να συµβιβαστούν 
µέχρι ενός σηµείου. Μπορείς, βέβαια, και να επιλέξεις αυστηρά έναν από 
τους δύο δρόµους. Είτε να παρατήσεις τις ιδέες σου, και να βουλιάξεις στον 
πραγµατικό κόσµο και ίσως αναρριχηθείς και γίνεις υπουργός του κράτους, 
είτε να γίνεις ένας νέος Γκάντι ή...µία Μητέρα Τερέζα.

 Αλλά οι περισσότεροι συµβιβάζονται, προσπαθώντας να ικανοποιήσουν και 
τις δύο ανάγκες τους. Θέλουν να παντρευτούν, να αποκτήσουν γυναίκα και 
παιδιά, και δεν µπορούν να τους πουν «κοιτάξτε, θέλω να ζείτε στη φτώχεια, 
γιατί εµένα το µόνο που µε νοιάζει είναι η κοινωνική αλλαγή». Ακόµα και αν η 
γυναίκα τους δεν έχει πρόβληµα να ζει στη φτώχεια, πώς θα ήταν δυνατό να 
υποχρεώσουν και τα παιδιά τους να ζήσουν έτσι; Το πρόβληµα λοιπόν είναι η 
οικονοµική επιβίωση — µπορείς να επιλέξεις ένα ανεκτό επίπεδο επιβίωσης 
και ταυτόχρονα να παραµείνεις πιστός στα ιδανικά σου. Φυσικά, θα ήταν πολύ 
καλό αν µπορούσες να βρεις µια δουλειά που να σχετίζεται µε τις ιδέες και 
τις αξίες σου. Ξέρεις, εγώ ήµουν τυχερός, αυτό το πέτυχα µε τη διδασκαλία. 
Σίγουρα µπορώ και επιβιώνω — δεν θα γίνω πλούσιος, αλλά θα ζω άνετα και 
θα κάνω αυτό που θέλω. Θα διδάσκω χωρίς κανείς να µπορεί να µου κάνει 
υποδείξεις ή να µου λέει τι να µαθαίνω στα παιδιά.

Επίσης, αν είσαι δικηγόρος κινηµάτων, µπορείς να χρησιµοποιείς τις ικανότητές 
σου για να υπερασπίζεσαι ανθρώπους που κατηγορούνται άδικα. Ή αν είσαι 
γιατρός...Γνωρίζω ένα γιατρό εδώ στη Βοστόνη που έκανε συνεχώς ταξίδια 
στην Ερυθραία, για να βοηθήσει εκεί τους ανθρώπους, το ίδιο και στη Λατινι-
κή Αµερική...Με αυτή την έννοια, αν µπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, δίνεις την 
καλύτερη απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα.

Μερικοί άνθρωποι ίσως αγαπούν τους υπολογιστές, τη µηχανολογία ή τη 
χηµεία, και αυτές οι ειδικότητες δεν συµβάλλουν τόσο άµεσα, όπως ένας δά-
σκαλος ιστορίας, στον αγώνα για την κοινωνική αλλαγή. Σ’ αυτή την περίπτωση 
πρέπει να καταλάβουµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα να κάνουµε αυτήν ή την 
άλλη δουλειά, δηλαδή να βολευτούµε σε µία συµβατική θέση απασχόλησης 
στην κοινωνία. Πρέπει, όµως, να µην αφήσουµε το γεγονός αυτό να ρηµάξει 
τη ζωή µας, να µην αφήσουµε να καταπιεί όλο το είναι µας, να βρούµε χρόνο 
και ενέργεια να κάνουµε θετικά πράγµατα. Σε τελική ανάλυση, στον πόλεµο 
του Βιετνάµ υπήρχε µία οργάνωση που ονοµαζόταν Επιχειρηµατίες ενάντια 
στον πόλεµο του Βιετνάµ, οι οποίοι χρησιµοποιούσαν τα πλούτη τους για να 
δηµοσιεύουν διαφηµίσεις στις εφηµερίδες ενάντια στον πόλεµο.

Κατά συνέπεια, κανένας δεν έχει το δικαίωµα, νοµίζω, να πει στον άλλον τι 
πρέπει να κάνει, µέχρι πού πρέπει να συµβιβαστεί, αφού όλοι συµβιβαζόµαστε 
ως ένα σηµείο. Και το σηµείο αυτό πρέπει να το καθορίζει ο καθένας για τον 
εαυτό του, σύµφωνα µε αυτά που αισθάνεται.

Μετάφραση: Δηµήτρης Κωνσταντίνου

ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
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Επιπλέον, η οικονοµία θα πρέπει να διευρύνει τις 
δυνατότητές µας και να εµπλουτίζει τις επιλογές, όχι 
να «βάζει όλα τα αυγά σε ένα καλάθι». Δεν θέλουµε 
µια οικονοµία που γεννά οµοιογένεια και υπο-
χρεώνει το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού 
να την υφίσταται. Δεν επιθυµούµε µια οικονοµία 
που µας κατατάσσει σε µια κοινωνική τάξη µε 
προκαθορισµένη θέση στην κοινωνία, συγκεκρι-
µένη κουλτούρα και χαρακτήρα, αλλά µια 
οικονοµία που διασφαλίζει την ελευθερία 
επιλογής.   

Για είναι δίκαιη, και αυτό είναι ένα σηµείο 
που σηκώνει συζήτηση, νοµίζω ότι η οικονο-
µία θα πρέπει να παρέχει εισόδηµα στα µέλη 
της κοινωνίας ανάλογα µε την προσπάθεια και 
τις θυσίες που θα καταβάλλουν για κοινωνικά 
ωφέλιµη εργασία. Μια οικονοµία δεν πρέπει 
να ανταµείβει την ιδιοκτησία, έτσι ώστε ο 
Μπιλ Γκέιτζ να απολαµβάνει περισσότερο 
πλούτο από τον πληθυσµό ολόκληρων 
χωρών. Δεν πρέπει να ανταµείβει τη δύ-
ναµη, έτσι ώστε αυτοί που κατέχουν όπλα 
ή το µονοπώλιο κάποιων αγαθών να είναι 
πλούσιοι και οι υπόλοιποι φτωχοί. Δεν 
πρέπει να ανταµείβει µε βάση το τελικό 
προϊόν, έτσι ώστε εκείνοι που έτυχε να 
γεννηθούν µε ταλέντα  ιδιαίτερης εκτίµησης 
ή εκείνοι που είναι αρκετά τυχεροί ώστε να 
εργάζονται µε καλύτερα εργαλεία, να κερ-
δίζουν περισσότερα λόγω της τύχης τους. 
Αντί αυτών των βιωµένων καταστάσεων, 
µια καλή οικονοµία πρέπει να εξασφαλίζει 
ότι κάθε ένας ξεχωριστά και όλοι µαζί θα 
κερδίζουµε εισόδηµα που θα καθορίζεται 
από τη διάρκεια εργασίας, την έντασή της 
και από τη δυσκολία της, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι θα παράγονται αγαθά που 
η κοινωνία θεωρεί σηµαντικά.   

Για τον τρόπο λήψης αποφάσεων, οι άν-
θρωποι πρέπει να είναι σε θέση να αντι-
λαµβάνονται εύκολα τι συµβαίνει στην 
οικονοµία, όπως επίσης και τις πιθανές 
επιπτώσεις των διαφορετικών επιλογών, 
και θα πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζουν τις 
επιλογές που προτιµούν. Η οικονοµία θα πρέπει να 
αποδίδει σε κάθε µέλος της κοινωνίας, µεµονωµένα 
ή συλλογικά, βαθµό επιρροής ανάλογο µε το βαθµό 
που επηρεάζεται το κάθε µέλος από τις εκάστοτε απο-
φάσεις. Οι ιδιοκτήτες, οι αρµόδιοι για το σχεδιασµό 
ή άλλα υποκείµενα δεν πρέπει να αποφασίζουν για 
τον τρόπο µε τον οποίο θα ζουν οι εργαζόµενοι και 
οι καταναλωτές. Κάθε µέλος πρέπει να αυτοδια-
χειρίζεται τη ζωή του, σε αρµονία µε τα υπόλοιπα 
µέλη της κοινωνίας.   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Απόσπασµα από τη συνέντευξη του ΜΑΙΚΛ ΑΛΜΠΕΡΤ στον Ρεµί Γκω

 1Participatory economics (PARECON). Oικονοµική θεωρία της 
συµµετοχικής οικονοµίας που περιγράφεται στο βιβλίο του 
Michael Albert, Πάρεκον: Η ζωή µετά τον καπιταλισµό (Parecon: Life 
after capitalism), σε µετάφραση του Ν. Ράπτη (Παρατηρητής, 2004).

Όσον αφορά την οικολογία, µια οικονοµία πρέπει να λαµβά-
νει υπόψη µε κατάλληλο τρόπο τις επιπτώσεις των ενεργειών 
στην οικολογική ισορροπία και πρέπει να επιτρέπει στους 
οικονοµικούς παράγοντες να κάνουν επιλογές, λαµβάνοντας 
υπόψη όχι µόνο τις άµεσες και µεσοπρόθεσµες ατοµικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις αλλά, επίσης, και τις ευρύτερες 
και µακροπρόθεσµες περιβαλλοντικές συνέπειες. Μια οι-
κονοµία δεν πρέπει να θυσιάζει το αύριο του πλανήτη για το 

σήµερα, ούτε ακόµη και για το 
καλό όλων όσων ζούνε σήµε-
ρα, πόσο µάλλον για το καλό 
µιας µικρής σηµερινής ελίτ.   

Όσον αφορά τις διεθνείς 
σχέσεις, φυσικά οι δεσµοί 
µεταξύ των λαών είναι επι-
θυµητοί. Αυτό που δεν είναι 
επιθυµητό είναι η σύναψη 
τέτοιων σχέσεων µεταξύ των 
εθνών, ώστε εκείνα που είναι 
ήδη πλούσια και ισχυρά να 
γίνονται πλουσιότερα και 
ισχυρότερα, ενώ εκείνα που 
είναι ήδη λιγότερο πλούσια 
και πιο αδύναµα να γίνονται 
φτωχότερα και πιο ανίσχυρα. 
Οι οικονοµίες θα πρέπει να 
συσχετίζονται µεταξύ τους, 
βασιζόµενες στις ίδιες κοι-
νωνικές αξίες, που ισχύουν 
στο εσωτερικό τους. Αυτό 
είναι «διεθνισµός», και νοµί-
ζω ότι σε αυτό θα οδηγήσει 
το Πάρεκον, ακριβώς όπως 
ο καπιταλισµός οδηγεί στον 
ιµπεριαλισµό.  
 
Θα µπορούσαµε να εµβαθύ-
νουµε περισσότερο σ’ αυτές 
τις αξίες, τις προεκτάσεις τους 
και την αµοιβαία συµβατότη-
τά τους. Αλλά εάν θέλουµε 
κάποιες αξίες να καθοδηγούν 
τη συλλογιστική µας για µια 
καλύτερη οικονοµία, τότε 

αυτό που είναι ουσιαστικό, κατά την άποψή µου, είναι αυτές 
οι αξίες να µπορούν να εφαρµοστούν και, ταυτόχρονα, να 
οδηγούν στην παραγωγή και διάθεση των αγαθών µε έναν 
τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες και να αναπτύσσει τις 
δυνατότητές µας χωρίς σπατάλη των ανεκτίµητων ανθρώ-
πινων ή υλικών πόρων. Αυτό σηµαίνει ότι οι αξίες πρέπει 
να ενσωµατώνουν τέτοια κίνητρα, ώστε να υλοποιούνται οι 
αναγκαίοι στόχοι και να ωφελούµαστε από τις ικανότητες 
των ανθρώπων. Εάν όλα αυτά είναι δυνατά, µε άλλα λόγια 
εάν µπορούµε να έχουµε µια οικονοµία που επιτελεί την πα-
ραγωγή, την κατανάλωση και την κατανοµή, ενώ ταυτόχρονα 

ενισχύει την αλληλεγγύη, την ποικιλοµορφία, τη δικαιοσύνη, την 
αυτοδιαχείριση, την οικολογική ισορροπία και το διεθνισµό, τότε 
σίγουρα θα πρέπει να προωθήσουµε αυτό το µοντέλο οικονοµίας, 
αντί να συνεχίζουµε να υποµένουµε τη φρικτή καπιταλιστική κατα-
στρατήγηση όλων αυτών που έχουν αξία για µας σήµερα.   

Υπάρχει και µια άλλη αξία, εάν εξετάσουµε το ζήτηµα από άλλη 
οπτική γωνία, η οποία αποτελεί επίσης ένα χρήσιµο οδηγό, αν 
και είναι ίσως λίγο πιο αφηρηµένη και µε αυτή την έννοια λιγό-
τερο χρήσιµη από τις προηγούµενες. Η αξία αυτή είναι ότι µια 
οικονοµία πρέπει να είναι αταξική. Οι θεσµοί της δεν θα πρέπει 
να χωρίζουν τους ανθρώπους σε κατηγορίες που πολεµούν και 
εξουσιάζουν η µία την άλλη.    

Ποιες είναι οι βασικές αρχές της συµµετοχικής οικονοµίας; 
Θα µπορούσατε να περιγράψετε εν συντοµία πώς βοηθούν 
αυτές οι αρχές στην προώθηση των αξιών που θεωρείτε 
σηµαντικές;  
 
Η κεντρική ιδέα της συµµετοχικής οικονοµίας, ή Πάρεκον,  είναι 
να προσπαθήσει να περιγράψει θεσµούς υπεύθυνους για την 
παραγωγή, την κατανοµή και την κατανάλωση των αγαθών, 
τέτοιους ώστε να επιτελούν αυτές τις λειτουργίες και, ταυτό-
χρονα, να εκπληρώνουν και να αναπτύσσουν τις ανθρώπινες 
δυνατότητες, ενισχύοντας την αλληλεγγύη, την ποικιλοµορφία, 
τη δικαιοσύνη, την αυτοδιαχείριση, την οικολογική ισορροπία 
και το διεθνισµό. Εποµένως, η υποστήριξη του Πάρεκον συνε-
πάγεται ότι απορρίπτουµε τους θεσµούς που αποτυγχάνουν στα 
παραπάνω. Παραδείγµατος χάρη, δεν είναι δυνατόν κάποιος 
να έχει αυτές τις αξίες και να προτείνει τη δουλεία ως ένα καλό 
σύστηµα για την καλλιέργεια βαµβακιού. Προφανώς και µε τη 
δουλεία µπορεί να καλλιεργηθεί το βαµβάκι, σίγουρα, αλλά 
καταστρατηγώντας τις αξίες που ανέφερα.   

Παρόµοια, αποδεικνύεται ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία των παρα-
γωγικών πόρων, ο βιοµηχανικός καταµερισµός των εργασιών, 
η ανταµοιβή µε βάση τη διαπραγµατευτική δύναµη ή την 
ιδιοκτησία ή ακόµα και το τελικό προϊόν, ο ιεραρχικός τρόπος 
λήψης αποφάσεων, καθώς και η κατανοµή των αγαθών µε βάση 
το σύστηµα της ελεύθερης αγοράς ή του κεντρικού σχεδιασµού, 
έρχονται επίσης σε αντίθεση µε τις αξίες που ανέφερα. Έτσι, η 
φιλοσοφία του Πάρεκον µας ωθεί πέρα από τα γνωστά οικονοµικά 
συστήµατα και απαιτεί να διανοηθούµε νέους θεσµούς.  
 

Ο Michael Albert είναι αµερικανός ακτιβιστής και 
συγγραφέας και µαζί µε τη Lyndia Sargent έχουν 
ιδρύσει το πολιτικό ακτιβιστικό δίκτυο Znet και το 
περιοδικό Zmagazine. Έχει εισηγηθεί τη συµµετοχική 
οικονοµία.

Ο Remi Gau είναι γάλλος ακτιβιστής.
Μετάφραση: Ελπίδα Σαµαράκη
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Η έλλειψη ανοχής στην αντίθετη άποψη, τις περισσότερες 

φορές, εµφανίζεται όταν κάποιος έχει περιβάλλει ή ακόµη 

έχει ταυτίσει τις πολιτικές του θέσεις µε την προσωπική του 

ταυτότητα. Είναι σωστό να είσαι υποστηρικτής κάποιας 

θέσης, αλλά είναι λάθος να θεωρείς ότι η άποψή σου είναι 

και η ταυτότητά σου. Και είναι λάθος να θεωρείς ότι, όταν 

κάποιος ασκεί κριτική στην θέση σου, ασκεί κριτική σε σένα 

τον ίδιο, και να γίνεσαι επιθετικός ή να ενοχλείσαι. Αυτό 

είναι κάτι που πρέπει να πολεµήσουµε. Και αν ο σκοπός σου 

είναι να φέρεις τη νίκη και την αλλαγή στην κοινωνία, να 

δηµιουργήσεις έναν καινούργιο κόσµο, αυτό δεν σηµαίνει 

ότι πρέπει να υπερασπίζεσαι µια συγκεκριµένη θέση µε 

κάθε τίµηµα. Δεν είναι σωστό να υπερασπίζεσαι µια συ-

γκεκριµένη άποψη µέχρι θανάτου. Υποστηρίζεις, βέβαια, 

τις ιδέες που πιστεύεις ότι είναι σωστές, αλλά πρέπει να 

είσαι σε θέση να αντιλαµβάνεσαι και τις αδυναµίες τους, 

γιατί αυτό που θέλεις είναι η τελική νίκη. Δεν θέλεις να 

νικήσει η θέση σου, θέλεις να κερδίσει η αλλαγή. Και νίκη 

της αλλαγής σηµαίνει νίκη της καλύτερης άποψης. 

Νοµίζω ότι αυτά που λέω είναι αυτονόητα. Μπορεί ορισµέ-

νες φορές να είναι συναισθηµατικά δύσκολο, αλλά πρέπει 

να το συνειδητοποιήσουµε. Αυτό που κάνει δύσκολη την 

εφαρµογή αυτού που λέω είναι ότι, επειδή ζούµε σε έναν 

κόσµο που είναι τόσο ανταγωνιστικός, τόσο ύπουλος και 

υπονοµευτικός, αποκτήσαµε τη συνήθεια να εκνευριζόµα-

στε και να συµπεριφερόµαστε χωρίς καµιά ανοχή. 

Κάποτε συζητήσαµε για το «ανοιχτό κόµµα». Αυτό που λέµε 

τώρα είναι πολύ σχετικό και µ’ αυτό το ζήτηµα. Είναι µια άλλη 

διάσταση σχετικά µε το τι σηµαίνει να έχουµε ένα τέτοιου 

είδους κόµµα. Αν ο πολιτικός σχηµατισµός έχει όραµα και 

στρατηγική, αλλά  το όραµα και η στρατηγική αυτή έχει το 

χαρακτήρα που προσδίδουν οι φανατικά θρησκευόµενοι 

στη Βίβλο, αν µε άλλα λόγια λέει: «τέλος! αυτό που σου 

λέω είναι η αλήθεια, και πρέπει να την υπερασπιστούµε 

και να πολεµήσουµε γι’ αυτή µέχρι θανάτου», τότε υπάρχει 

πρόβληµα. Αν κάποιος λέει ότι πρέπει να πολεµήσουµε 

µέχρι θανάτου για να κερδίσουµε έναν καλύτερο κόσµο, 

δεν έχω πρόβληµα. Αλλά αν κάποιος λέει ότι πρέπει να 

υπερασπιστούµε και να πολεµήσουµε µέχρι θανάτου για 

µια συγκεκριµένη άποψη... Φαντάσου η άποψη αυτή να είναι 

λανθασµένη… Η ιδέα και µόνο µου προκαλεί φρίκη. 

Η σωστή θεώρηση είναι ότι πρέπει να αναζητούµε διαρ-

κώς, να προβληµατιζόµαστε, να κυνηγάµε την καινοτοµία 

και τη βελτίωση. Και όταν αυτή έρθει, τότε θα πρέπει να 

είµαστε χαρούµενοι και όχι λυπηµένοι. Αν, για παράδειγµα, 

σε µια συζήτηση κάποιος µου απευθύνει µια προκλητική 

ερώτηση για τη συµµετοχική οικονοµία (που είναι η θεωρία 

που υποστηρίζω), και αυτή η ερώτηση πραγµατικά θίγει τις 

ιδέες µου, τότε αυτό µε διεγείρει, δεν µε εκνευρίζει. Γιατί 

θα κάνει την άποψή µου καλύτερη. Αυτός, νοµίζω, είναι ο 

τρόπος µε τον οποίο πρέπει να κάνουµε διάλογο. 

Υπάρχει η ανθρώπινη φυσική τάση να επενδύουµε σε κάτι 

– όπως είπατε, εγώ έχω επενδύσει χρόνο και ενέργεια στη 

συµµετοχική οικονοµία – και να γινόµαστε θερµοί υποστηρι-

κτές του. Μέχρι εδώ καλά, αλλά µερικοί τελικά τυφλώνονται 

από το πάθος τους, γίνονται ένα µε την άποψή τους, και 

αυτό δεν είναι καλό. Με άλλα λόγια, µπορεί να αισθάνοµαι 

ότι το πιο σηµαντικό πράγµα για τη συµµετοχική οικονοµία 

είναι ως θεωρία να εκτιµάται από τους άλλους, γιατί είναι 

το πνευµατικό µου τέκνο. Αλλά αυτό είναι λάθος. Το πιο 

σηµαντικό πράγµα είναι να έχουµε ένα βιώσιµο, αξιόλογο  

όραµα.  Αν η συµµετοχική οικονοµία δεν είναι αυτό το 

εναλλακτικό όραµα που ζητάµε, τότε θα πρέπει να επιθυµώ 

την απόρριψή της, και πραγµατικά θα το ήθελα. Με άλλα 

λόγια, αυτό που αποζητώ είναι µια εναλλακτική λύση στον 

καπιταλισµό που να είναι πραγµατοποιήσιµη, αξιόλογη, 

βιώσιµη, που να µπορεί να εµπνέει κινήµατα. 

Αν κάποιος αποδείξει ότι υπάρχει πρόβληµα µε τη συµ-

µετοχική οικονοµία, και εγώ συνεχίζω να την υποστηρίζω 

παρά το πρόβληµα, τότε είµαι ανόητος και αφελής, και 

τα κίνητρά µου δεν είναι αυτά που επικαλούµαι. Αυτό 

που θα πρέπει να υποστηρίζω είναι η αναγκαιότητα ενός 

καλύτερου οράµατος, και όχι το συγκεκριµένο, το οποίο 

έτυχε να συνδεθώ µαζί του. Αυτή τη στιγµή πιστεύω ότι η 

συµµετοχική οικονοµία είναι το καλύτερο όραµα. Αλλά, 

αν κάποιος υποστηρίζει το αντίθετο, θα ήθελα να τον 

ακούσω, και όχι να χάνω το χρόνο µου ασχολούµενος 

µε κάτι εσφαλµένο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οφείλω 

να αναζητώ τα σφάλµατα και τις παραλείψεις µου, και αν 

µπορώ να τα διορθώνω ή, αν δεν διορθώνονται, να αρχίζω 

από την αρχή. 

Νοµίζω ότι, σήµερα, το Εγώ µάς πλακώνει και µας συνθλίβει. 

Αν η ταυτότητά µου, το «εγώ µου» είναι η συµµετοχική οικο-

νοµία – και ίσως συµβεί και σε µένα στο µέλλον, και τελικά 

να εξελιχθούν άσχηµα τα πράγµατα – τότε κάθε φορά που 

κάποιος ασκεί κριτική στη συµµετοχική οικονοµία θα το 

αισθανόµουν ως προσωπική επίθεση. Και θα ξεσηκωνόµουν 

και θα αµυνόµουν. Αυτό κάνουν πολλοί άνθρωποι. Αλλά, 

αν µπορώ να κρατήσω την ταυτότητά µου µακριά από τη 

συµµετοχική οικονοµία, αν τη συνδέσω µόνο µε το αξιόλογο 

όραµα, ενδεχοµένως να αποφύγω αυτή τη συµπεριφορά. 

Και αυτό οφείλω να κάνω. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, 

αλλά αυτό πρέπει να προσπαθούµε να κάνουµε, για να µη 

γινόµαστε δογµατικοί. Οφείλουµε να έχουµε στο µυαλό µας 

το κίνητρο που είναι η τελική νίκη και η δηµιουργία ενός 

καλύτερου κόσµου, και όχι µια συγκεκριµένη θεωρία. Αν 

αυτή είναι καλή θα διαρκέσει, αν όχι τότε θα σβήσει. 

Ένα ανήσυχο πνεύµα προσπαθεί να προσεγγίσει την 

πραγµατικότητα, ασκώντας συνεχώς κριτική στις θέσεις 

που πιστεύει. Και διαρκώς προσπαθείς να προωθήσεις τα 

πράγµατα µπροστά. Να βρεις τα σφάλµατα και να τα διορ-

θώσεις. Αυτή πρέπει να είναι η προσέγγισή µας. Το σφάλµα 

που κάνουν συχνά οι πολιτικοί είναι να µετατρέπουν µια 

συγκεκριµένη ιδεολογική τοποθέτηση σε θρησκεία. Και 

αυτού του είδους ο δογµατισµός δεν είναι τόσο διαφορε-

τικός από τον εθνικο-θρησκευτικό δογµατισµό. 

Μετάφραση: Νίκος Στυλόπουλος

Διάλογος και 
Δογματισμός

Μάικλ Άλµπερτ

Σκέψεις αποκλειστικά για τη Βαβυλωνία 
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     Στο µεγάλο κραχ του ’29 ο James είχε έναν γάτο το Son, κατάλευκο µε κάτι τεράστια κιτρινιασµένα µάτια. Ο James 
ήταν αλκοολικός. Έπινε συνεχώς κονιάκ. Ήξερε όµως ότι δεν τον ικανοποιούσε το ποτό που είχε επιλέξει, αλλά δυστυχώς 
λόγω του κραχ του ’29 δεν είχε άλλη επιλογή.  Ένα βράδυ ο James µαζί µε το γάτο του Son τα είχαν κοπανίσει επικίνδυνα. 
Γυρνώντας για το σπίτι είδαν µια τεράστια δεξαµενή κονιάκ και έτρεξαν και βούτηξαν µέσα της. ∆εν κατάφεραν να βγουν 
ποτέ από κει µέσα, οι κάτοικοι όµως συνέχιζαν να πίνουν απ’ την δεξαµενή. Ωστόσο δύο πράγµατα είχαν αλλάξει στην 
πόλη, η γεύση του κονιάκ άλλαξε και ο James µαζί µε το γάτο του Son  είχαν εξαφανιστεί. Τρία χρόνια αργότερα όλοι στην 
πόλη έπιναν το ολοκαίνουριο πότο Jameson.

ένθετος τόπος πολιτιστικής ραδιουργίας

Βλέπω στα µάτια σου µια ηρεµία
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Ένθετο εφημερίδας μόλις τριών φύλλων αναζητεί ανθρώπους των γραμμάτων κι των τεχνών 
και λοιπόν δραστηριοτήτων για :
       Μανιφέστα, πρωτοπόρες θεωρίες, άρθρα κ αφιερώματα εξαιρετικά πρωτότυπα,
 μανιφέστα, πρωτοπόρες θεωρίες, άρθρα κ αφιερώματα εξαιρετικά πρωτότυπα,
 μανιφέστα, πρωτοπόρες θεωρίες, άρθρα κ αφιερώματα εξαιρετικά πρωτότυπα
       Είμαστε ανοιχτοι σε αλληγορικά αινίγματα κι προτάσεις . Άνθρωποι ήδη καταξιωμένοι 
κι αποδεχτοί θα έχουν προτεραιότητα.
       Επικοινωνία : Nosotros - Γραφεία Βαβυλωνίας ( Κωδικός Πρόσβασης : Manifesta )

...και ο χρόνος κυλάει ... Πίσω μας τόσα κι τόσα γεγονότα κι μπροστά μας το μέλλον, που 
μάλλον δεν το προτιμάμε κι πολύ .Μου φαίνεται ότι το παρελθόν είναι πιο πολύ τις μόδας, 
άγνωστοι καλλιτέχνες που  έρχονται στην επιφάνεια .Ωραία . Εμείς όμως κάτι ψάχνουμε, 
στα τυφλά ομολογουμένως αλλά ψάχνουμε . Ο καθένας κάτι περιμένει, το τι δύσκολο ακόμα 
κι ο ίδιος να το αποτυπώσει .Είναι η εποχή βλέπεις η μετά – μεταμοντέρνα που κι ακόμα κι 
το μετά - μεταμοντέρνο  άδειο ειναι  κι ας  επιμένουν κάποιοι ότι μπορούμε να βλέπουμε 
το ευατο μας εκεί .Τα πάντα ρευστά, κανόνες διάτρητοι εδώ κι έναν αιώνα περίπου.Ακόμα 
κάποιοι ψάχνουν το επόμενο μανιφέστο, να μας ξαναενωσει σε  μια καινούργια στράτευση 
αλλά  το “ τείχος “ έχει γκρεμιστεί, δυστυχώς .Παει κι αυτό τι μας μένει λοιπόν ; 
Ένας καινούργιος,ας πούμε, Ρεμπό θα ήταν μια κάποια λύση . Θα ερχόταν. Όλοι θα τον 
αναγνωρίζαμε . Με την μια, άλλωστε ο χωρος πάντα ήξερε να εκτιμά τα παιδιά του . Θα το 
καλοδεχόμασταν λοιπόν κι όλα μια χαρά .Θα του δίναμε κι την πρωτοβυλια τον κινήσεων κι 
δια μαγείας τελείωσε το πρόβλημα . Πάλι δράση κι αγώνας με την σημαία να κυματίζει .  
Μια χαρά .Ελα όμως που κάτι γίνεται κι δεν περνάει από τον δρόμο μας ο γνωστός – 
άγνωστος μας .Κι να πεις ότι από την εποχή λείπουν τα δυνατά μυαλά η  τα υλικά μέσα 
που λέγανε κι η καταστασιακοι .Αυτά δεν λείπουν. Μήπως δεν έρχονται από μας κι αν δεν 
έρχονται, εκεί που είναι τι κάνουν ;Ξαναγυρνώντας λοιπόν  μήπως  τελικά μας λείπουν τα 
μανιφέστα ;Τι να πω ! Σίγουρα όχι, λέω εγώ τωρα .Ποιον θα βάλουμε απέναντι αφού κι ο 
απέναντι εντάξει θα σου πει, δεν θα αντιδράσει αλλά ακόμα κι να αντιδράσει ο απέναντι, 
ποιος θα είναι αυτός αφού όλοι  οι κύκλοι τα ίδια πάνω κάτω απεκδέχονται, οι προτιμήσεις 
αλλάζουν .Το καινούργιο μάλλον αλλιώς ξεπηδουσε στην ιστορία . Ο προσανατολισμός 
η επιθυμία κι η δράση το γεννούσε .Τότε ερχόταν κι το μανιφέστο σαν δράση βίαιη 
αποκρυσταλλωμένη, βάζοντας τους άλλους απέναντι .Συντεταγμένοι αυτοί συντεταγμένοι 
κι εμείς κι ιστορία προχωρούσε . Η ρήξη είναι τάση πρωτογενής κι στην συνέχεια  γίνεται 
συνείδηση.Τα χαρακτηριστικά της στην αρχή άγνωστα, μόνο όταν υπάρχει, μόνο τότε 
την αναγνωρίζουμε .Ξεπηδάει σαν Πηγή από το βουνό με μια διεργασία « κοινωνικη» 
που κάποιοι γίνονται εκφραστές τις. Αυτοί οι κάποιοι όμως δεν είναι μεμονωμένα άτομα 
αλλά  σύνολα ετερογενή, συγχησμενα αντιφατικά .Σπέρματα αμφισβήτησης, μηδενιστικά 
στοιχεία ,τα πρωτόλεια μιας επανάστασης . Πρωτοπορίες την λέγαν κάποτε τότε σαν να 
λεμε “ μια φορα κι εναν καιρο “.Τώρα, μάλλον προωθημένες μειοψηφίες που δρουν χωρίς 
αρχή αλλά σαν τυφλοπόντικας προσανατολισμένος καπου εκει περα .Άλλοτε χάνεται άλλοτε 
ανακαλύπτει κι στέκεται .Όχι όμως για πολύ γιατί πέφτει πάνω ο χρόνος κι τον λεηλατεί .
Περισσότερα πλέον τα ερωτήματα από τις απαντήσεις .Για καλό λέω εγώ κι ο χρονος   
κυλάει με μανιφέστα η χωρίς  . ... και οχρονος κυλαει ....

Γιώργος Τζισσους

Υ.γ Την στήλη για την κινηματογραφική πρωτοπορία θα την συνεχίσουμε  Άπλα είπαμε 
σήμερα να πούμε  κάτι που προέκυψε από επιθυμία .Όχι ανάγκη .

Με ή χωρίς ;
... λιγο απο το πνευμα της εποχης ....

mmmmmmmmmmmmmmmm Ο κόσµος όπως τον βρήκα ή ένας µουσικοφιλοσοφικός διάλογος     
µε τον Wittgenstein του Tractatus Logico-Philosophicus mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

1. Οι Tuxedomoon είπαν:

Oh give me the words
Give me the words
That tell me nothing

Και ο Wittgenstein απάντησε:

Οι προτάσεις της λογικής περιγράφουν τον σκελετό 
του κόσμου, ή καλύτερα, τον αναπαριστούν. Δεν 
“πραγματεύονται” τίποτα. (TLP 6.124)

2.  Η Σάρκα είπε:

Δίνοντας τώρα για πάντα ένα τέλος
Δίνοντας τώρα για πάντα ένα τέλος
Εκεί όπου κανένα τέλος…
Εκεί όπου κανένα τέλος…
Το τέλος είναι ανεξάντλητο

και ο Wittgenstein απάντησε:

Ο θάνατος δεν είναι γεγονός της ζωής. Τον θάνατο 
δεν τον βιώνουμε.
Αν με την αιωνιότητα εννοούμε όχι άπειρη χρονική 
διάρκεια, αλλά αχρονικότητα, τότε ζει αιώνια αυτός που 
ζει στο παρόν.
Η ζωή μας είναι το ίδιο δίχως τέρμα, όπως το οπτικό 
μας πεδίο είναι δίχως όρια. (TLP 6.4311) 

3.  Οι Στέρεο Νόβα είπαν:

Αν τα όνειρά μας διαλύαν του πολέμου τα σύννεφα

θα καίγαμε στις ταράτσες βιβλία και ποιήματα;

Και ο Wittgenstein απάντησε:
Οι προτάσεις μου είναι διευκρινιστικές όταν αυτός που 
με καταλαβαίνει τελικά τις αναγνωρίζει ως α-νόητες, 
αφού έχει προχωρήσει μέσω αυτών - πάνω τους - πέρα 
από αυτές. (Πρέπει, θα λέγαμε, να πετάξει μακριά τη 
σκάλα, αφού έχει ανέβει με αυτή.)  
Πρέπει να ξεπεράσει τις προτάσεις αυτές τότε θα δει 
τον κόσμο σωστά. (TLP 6.54)

4.  Οι Pere Ubu είπαν:

Don’t need a cure
Don’t need a cure
Don’t need a cure
Need a final solution

Και ο Wittgenstein απάντησε:

Τη λύση στο πρόβλημα της ζωής τη βλέπει κανείς στην 
εξαφάνιση του προβλήματος. 
Δεν είναι αυτός ο λόγος που οι άνθρωποι στους 
οποίους το νόημα της ζωής έγινε φανερό ύστερα από 
μακροχρόνιες αμφιβολίες, δεν μπόρεσαν να πουν σε τι 
συνίσταται το νόημα αυτό; (TLP 6.521)

5.  Οι Στέρεο Νόβα είπαν:

Είναι τόσο εύκολο κάποιος να σκοτώσει
όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που έχεις νιώσει
κανένας στα σχολεία δε σου έμαθε τίποτα
κι απ’ τα τελευταία θρανία χάζευες τα σύννεφα

Και ο Wittgenstein απάντησε:

Αισθανόμαστε πως, ακόμη και αν απαντηθούν όλα τα 
δυνατά επιστημονικά ερωτήματα, τα προβλήματα της 
ζωής δεν θα τα έχουμε καν αγγίξει. Βέβαια, τότε πια 
δε μένει κανένα ερώτημα και αυτό ακριβώς είναι η 
απάντηση. (TLP 6.52)

6. Η Σάρκα είπε:

Όπου κι αν σταθώ μια νύχτα νοημάτων
Όπου κι αν κοιτάξω ερημιά των νοημάτων
Σα να άδειασε ο κόσμος και αποσύρεται κάθε στίχος
Σα να άδειασε ο κόσμος κι έχει μείνει μόνο ήχος

και ο Wittgenstein απάντησε:

Βεβαίως και υπάρχει το ανείπωτο. Αυτό δείχνει τον 
εαυτό του, είναι το μυστηριακό. (TLP 6.522)

7. Οι Tuxedomoon είπαν:

Oh give me the words
Give me the words
That tell me everything

Και ο Wittgenstein απάντησε:

Για όσα δεν μπορεί να μιλάει κανείς, για αυτά πρέπει 
να σωπαίνει. (TLP 7)

D.I.G.
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Μια περιήγηση στον διάλογο των γραμμών  

   Θα κάνουμε μια απόπειρα από αυτό το τεύχος 
να ακολουθήσουμε τα χρονικά αποτυπώματα της 
παγκόσμιας λογοτεχνίας . Τι θα ψάχνουμε; Σημάδια 
του αυτεξούσιου σε βιβλία και δημιουργούς. Οι πρώτες 
απόπειρες μυθιστορηματικής γραφής συναντιόνται στην 
Σικελία του Φρεδερίκου του Β , ο οποίος πέτυχε να 
συγκεράσει τις επιρροές Αράβων , Ελλήνων , και Λατίνων 
σε μια δημώδη λατινική γλώσσα . Έτσι γεννιέται το 
κίνημα της νέας ποίησης με κύριο εκφραστή τον ∆άντη 
(13ος αιώνας) , ως συνέχεια της λαϊκής παράδοσης των 
τροβαδούρων . Με αυτόν τον τρόπο έρχονται στο φως 
της ημέρας το άσεμνο και το αυθάδες , αρχίζουν να 
εμφανίζονται τα λαϊκά θέατρα σε ελεύθερη μεταφορά 
των μπουλουκιών , όπου η παράδοση της διαβρωτικής 
κριτικής και της τρέλας παίρνει μεγάλες διαστάσεις 
και ρόλους. Ο άνθρωπος έχει, πλέον, την αίσθηση ότι 
αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. 
Πρέπει να τονίσουμε ότι κραυγές απείθειας υπάρχουν 

από πολύ παλιά. Η ρομαντική σκοτεινή εποχή της 
νοσταλγίας είχε αναγγελθεί ήδη από το 1222!! Όταν ο 
Inghifredi de Palermo θρηνεί σε απελπισμένους τόνους 
την ανάποδη τάξη της δημιουργίας του κόσμου και 
οδηγείται σε ένα πρωτόγνωρο γνωστικό αναθεματισμό 
της δημιουργίας. «Ας πάει στα κομμάτια . Ας μην 
ξαναπρασινίσουν οι κάμποι , ας μην ξαναπιάσουν τα 
δέντρα καρπούς , ας μην ξαναλάμψουν τα αστέρια , 
ας παγώσει ο ήλιος.» Παραμένουν όμως μεμονωμένες 
φωνές ως την ύστερη αναγέννηση. 
      Οι Ιταλικές πόλεις και ιδίως η αυλή που περιγράψαμε 
στην αρχή, προωθούσε τον Αβεροϊσμό , την εθνοτική 
πρόσμιξη που σιγά- σιγά γέννησε μια στάση αδιαφορίας 
απέναντι στην θρησκεία και μια σταδιακή, αν και 
πρωτόλεια, ανάπτυξη του σκεπτικισμού. Η μυθιστορία 
έρχεται την ώρα που το σαράκι της αμφιβολίας αρχίζει 
να ποτίζει την θρησκευτική πίστη . όπως θα πει ο ∆άντης 
«γεννιέται από τον πόθο, περικοκλάδι, ο δισταγμός στα 
πόδια της αλήθειας». Όμως το βήμα του ∆άντη είναι 
διστακτικό, επηρεασμένο από τον Θωμά τον Ακινάτη . 
Το ιπποτικό μυθιστόρημα, από την άλλη μεριά, κρατάει 

την βασική γραμμή του έπους περί αποδοχής του 
κόσμου και της μικρότητας των ανθρώπων απέναντι στο 
μεγαλείο που τους υπερβαίνει. 
     Εμείς, λοιπόν, αρχίζουμε να ξετυλίγουμε το νήμα από 
την σκέψη του Έρασμου (1469-1537) και του Μοντένιου 
(1533-1592). Ιδίως ο δεύτερος , ο δημιουργός της 
φόρμας του δοκιμίου, είναι ο πρώτος στην  ουσία 
ατομικός συγγραφέας με μια διακριτή απαξία της 
αυθεντίας. Έτσι σταδιακά συναιρούνται η προσωπική 
οπτική και η ατομικοποίηση της μορφής και του ύφους. 
Κάποιος άλλος που επηρέασε τα πράγματα προς την 
κατεύθυνση που εξετάζουμε είναι ο Μακιαβέλι (1469-
1527). Η ύπαρξη του συμπίπτει με το τέλος της Ιταλικής 
αναγέννησης, την  παρακμή των Ιταλικών πόλεων και 
την απαρχή αιματηρών αγώνων για την συγκρότηση 
του έθνους κράτους . Σημαντική παράμετρος όλων 
αυτών είναι η ατομικοποίηση του έρωτα, η δημιουργία 
των όρων μιας νέας ηθικής . Αυτή η εισαγωγή ήταν 
απαραίτητη για να προϋπαντήσει την γέννηση του 
ήρωα που αλλάζει τον κόσμο, που δεν βολεύεται. Του 
∆ον Κιχώτη , με τον οποίο θα ασχοληθούμε τον άλλο 
μήνα.   
                                                                       
                                           του Φιλήμονα Πατσάκη     

Υπό… Κριτική τέχνη  

Η διεκδίκηση της ελευθερίας
 
  Για το Γάλλο θεωρητικό Ζαν Ντιβίνιο «στο πρόσωπο του ηθοποιού συνοψίζονται 
οι δυνατότητες της κάθε εποχής και της κάθε κοινωνίας για ελευθερία». Αυτή 
η θέση έχει βάση αν σκεφτούμε όχι τους φυλακισμένους στη ματαιοδοξία 
ηθοποιούς άλλα τα προτάγματα της ίδιας της υποκριτικής θεωρίας. Μερικά 
από αυτά, όπως η απελευθέρωση του ασυνείδητου, η αναβίωση της μνήμης, 
η χωρίς ενοχή αποκάλυψη του εαυτού, η δημιουργία μιας ενιαίας εσωτερικής 
ταυτότητας και η αναζήτηση του πραγματικού χρόνου της αναπνοής και 
της ύπαρξης, συγκρούονται με το πρότυπο του τεμαχισμένου ανθρώπου σε 
αντιφατικές υποχρεώσεις και κοινωνικούς ρόλους, που προωθούν οι σύγχρονες 
καπιταλιστικές κοινωνίες για να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Ειδομένη 
από αυτή τη σκοπιά η υποκριτική θεωρία μπορεί να θεωρηθεί επαναστατική 
καθώς στοχεύει στη δημιουργία ενός ατόμου απελευθερωμένου από τους 
κοινωνικούς καταναγκασμούς. 

  Στους μετα-μαρξιστές, και ιδίως στο Φουκώ, τονίζεται το ζήτημα της 
καταστολής της ατομικής ελευθερίας από τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. 
Οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του «ενός» και «μοναδικού» λόγου, ο χειρισμός 
της «μιας» ορθής σεξουαλικότητας από την εκάστοτε εξουσία και η παράλογη 
έννοια της τιμωρίας φτιάχνουν ένα αντιδραστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
η απελευθέρωση του ασυνειδήτου που προβάλλει ο ηθοποιός θυμίζει 
τρομοκρατική ενέργεια. 

  Ποιες είναι όμως οι πιθανότητες παρέμβασης της ελευθερίας που 
υπερασπίζεται ο ηθοποιός στον ιστό της καθημερινής ζωής της κοινωνίας; 
Αναθεωρητές και θεμελιωτές της σύγχρονης υποκριτικής θεωρίας, με 
σημαντικότερο τον Γέρζυ Γκροτόφσκι, έφτασαν να αρνηθούν το κοινό και να 
ενδιαφερθούν μόνο για την ατομική απελευθέρωση του ηθοποιού κατά την 
διαδικασία των προβών. Οι πρόβες γίνονται χωρίς να φτάνουν ποτέ σε κάποιο 
σκηνικό αποτέλεσμα. Αυτή η στάση μπορεί να διασφαλίζει τον ποιοτικά 
ανατρεπτικό πυρήνα της υποκριτικής τέχνης και να τον προφυλάσσει από 
τις αντιδραστικές απλοποιήσεις που γίνονται από τους μηχανισμούς ελέγχου 
της μαζικής κουλτούρας για χάριν –δήθεν- της εμπορικότητας, όμως δεν 
παύει να τοποθετεί την πραγματική τέχνη εκτός της κοινωνίας. Το πρότυπο 
μιας πιο απελευθερωμένης κοινωνίας μένει κλειδωμένο στο ντουλάπι 
κάποιων εσωστρεφών καλλιτεχνών και η συμβολή της υποκριτικής τέχνης 
στη συλλογική επαναστατική συνείδηση είναι δυστυχώς μηδαμινή.

                                                                 Ασπασία Λυκουργιώτη 

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑΚ
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Voluptas

Ελάτε, ο κόσµος όλος είµαι εγώ.
Μες απ’ τα χρυσοκόκκινα µαλλιά µου
απ’ τη µατιά κι από τα δάχτυλά µου
της Ηδονής πετιέται το στοιχειό.
Ελάτε, ο κόσµος όλος είµαι εγώ.

Με ρόδα ευωδιασµένο έχω το στρώµα
κι απάνω του -µεθυστικό πιοτό-

χυµένο το αλαβάστρινό µου σώµα.

Όµως αγάπη µη γυρεύετε από µένα,
δε θα µε ιδείτε εµπρός σας να λυγίσω

και πάνε τα τραγούδια σας χαµένα.

Μέσα µου άγριες νιώθω επιθυµίες,
και τις ερωτεµένες σας καρδιές

πως θα ’θέλα να µπόρεια να µασήσω
µες στα λευκά µου δόντια, τα γερά,

σα φρέσκα µυγδαλάκια τραγανά
και τον αιµάτινο χυµό τους να ρουφήξω!

∆άκρυα δε θέλω. δε ζητώ
παρά φωτιά για τη φωτιά µου

τα σαρκικά φιλιά µου
στόµα που στάζει φλόγα να γευτεί.

Ω! τι µε νοιάζει τότες κι αν κοπεί
το νήµα από της Μοίρας µου τ’ αδράχτι,

αφού θα νιώθω πως θα σκορπιστεί
από ηδονή το είναι µου σε στάχτη.

Γλυκιά Ερανώ
Γλυκιά Ερανώ, τα χάδια µου τ’ 

αρνήθηκες,
και τόσες άλλες µάταια σε ποθούνε.

Στ’ αντρίκια τ’ αγκαλιάσµατα µη γύρισες;
Οι φιλενάδες σου έχουν να το πούνε.
Ποιος τάχα να σε χαίρετ’ αγαπητικιά;

πες µου, Ερανώ. Γιατί σε είδα ψες αργά
σ’ απόκρυφο περβόλι, µοναχή

ν’ αποτραβιέσαι.
- Μην πλανιέσαι,

κι έλα, ω Ξανθώ, σιµά µου, να σου πω
κάτι παράξενο. µα κράτα το για σένα.
Αγάπησα και χαίρουµαι την ίδια εµένα!

Σαν ξαφνιασµένο ελάφι µε κοιτάς,
µα άκουσε, συ που ξέρεις ν’ αγαπάς
µόνο τους άλλους, άκουσε να δεις!

Μέσα στην κάψα του µεσηµεριού,
ξαπλώθηκα µια µέρα καταγής

γυµνή, στο βάθος τους περιβολιού.
Ένα λεπτό κλωνάρι λουλουδιού
µου χάιδευε τα στήθια. χλιαρό
του ρυακιού το διάφανο νερό

µου ξέπλενε τα πόδια. απ’ τα κλαριά
της φουντωτής µηλιάς τ’ αηδόνι
µε γλυκοτρέµουλη άρχισε φωνή

να τραγουδεί τον Έρωτα και να µε λιώνει.

Κι ως µου ’σφιγγε τα στήθια η Ηδονή,
ο νους µου γύριζε στα περασµένα

κι αναθυµιόταν έναν ένα
τους νιους, που χάρηκαν στην αγκαλιά µου

τα φλογερά φιλιά και τη δροσιά µου,
κι αναθυµότανε τις κόρες

που ερχόντανε σε µε στεφανοφόρες
και βύζαιναν της ηδονής το γάλα.
∆υο γέρικα πλατάνια τρισµεγάλα

µε δρόσισαν µε τα πλατιά τους φύλλα,
τριγύρω µου των λουλουδιών τα µύρα

σαν καταιγίδα επέφτανε. ∆ιψούσα
για µιαν καινούργιαν ηδονή. Βογκούσα
απ’ την που µ’ είχε ζώσει ανατριχίλα.

Τότε, Ξανθώ, χωρίς να καλονιώθω
τι κάνω, φρενιασµένη από τον πόθο,

καθώς τυλίγει ο κύκνος το λαιµό
κάτω απ’ το µαλακό φτερό

και σ’ όνειρα βυθίζεται γλυκά,
έτσι διπλώθηκα κι εγώ

γύρω απ’ τον ίδιο µου εαυτό,
κι απόλαψα -ω, τρανή χαρά!-
την ίδια µου την οµορφιά.

Θέλω να ξέρεις
Θέλω να ξέρεις πως δεν έσβησε,

µέσα µου η πύρινη µατιά σου
κι αυτά τα χρόνια που δε µ’ έβλεπες,

εγώ τα πέρναγα σιµά σου.

Θέλω να ξέρεις πως το χέρι σου
στη µοναξιά µου µ’ οδηγούσε,

θέλω να ξέρεις πως η σκέψη σου
τα ονείρατά µου κυβερνούσε.

Κι όταν ο άγριος πόνος µ’ έπνιγεν
εσέναν έκραζα βοήθεια,

και συ ερχόσουν, ω! τα λόγια σου
τι δροσολόγηµα στα στήθια!

Θέλω να ξέρεις κι ότι πέρασα

πολλές νυχτιές µαζί µ’ εσένα,
ενώ η βροχή κυλούσε πένθιµα
κι ήσαν τα πάντα ησυχασµένα.

Κι εκεί σου ξεµυστηρευόµουνα
τα πάθια µου, τα µυστικά µου,

σου ’δειχνα την ψυχή µου ολόγυµνη,
σου ’λεγα: “Λαχταρά η καρδιά µου

να µπει µες στο κρυφό, βαθύσκιωτο
της θείας καρδιάς σου περιβόλι”.
Κι εσύ τη δέχοσουν, της έδινες

ξεκούρασµα κι αραξοβόλι!

Κι όπου κι αν βρέθηκα, µονάχη µου
ή µες στο βούισµα του κόσµου,
ήσουν εσύ παντού και πάντοτε
ο µυστικός ο σύντροφός µου.

Θέλω να ξέρεις πως θα φλέγεται
πάντοτε µέσα µου η µατιά σου

και όλα τα χρόνια που µου µέλλονται
εγώ θενά τα ζω κοντά σου!

Κι όταν ο Χάρος, που λαχτάρισµα
τέτοιο µας έδωσε µια µέρα,

τέλος, κινήσει κι έρθει να µε βρει,
προτού µ’ αυτόνε φύγω πέρα,

θέλω να ξέρεις πως µ’ εσένανε
τα στερνά λόγια θα µιλήσω,

κι αργά µ’ εσέ, για κάποιο ανέβασµα
σε κάποιο Βράχο θα κινήσω.

Από τη συλλογή Κίτρινες Φλόγες (1925).

 Ξαναδιαβάζοντας Έλληνες ποιητές

Σηµαντική Ανακοίνωση:
Η δηµιουργία µίας ανθολογίας σύγχρονης ελληνικής ποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Όποιος ποιητής ή ποιήτρια θα ήθελε να συµπεριληφθεί σε αυτή την ανθολογία, µπορεί να αποστείλει 
µία ή και παραπάνω ποιητικές συλλογές µε την προϋπόθεση να έχουν κυκλοφορήσει από το 1990 και ύστερα. Την τελική ευθύνη της επιλογής των ποιηµάτων έχει µία πενταµελής επιτροπή 
η οποία θα εξετάσει κάθε ποιητική συλλογή που θα έχει σταλεί έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2008.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν ταχυδροµικά τα έργα τους στον ποιητή Γιάννη Λειβαδά, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία αυτής της ανθολογίας, στην διεύθυνση: 
Αναπαύσεως 16, Μετς 116 36, Αθήνα. Στον φάκελο να αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ» και ανάµεσα στα στοιχεία του αποστολέα να συµπεριλαµβάνεται 
υποχρεωτικά ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα ονοµάτων των ποιητών που θα επιλεχθούν θα δηµοσιοποιηθούν στο «Ποιείν» τον Ιανουάριο του 2009.

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ …ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

     Είναι καιρός τώρα που είμαστε κρυμμένοι μέσα στα  χαρακώματα…Ακούμε τις σφαίρες 
να σφυρίζουν  περνώντας πάνω από τα κεφάλια μας.. Πολλές φορές μας τελειώνουν τα  
εφόδια και τότε αναγκαζόμαστε να τρώμε κάτι  μεγάλους αρουραίους που καταφέρνουμε 
να πιάσουμε. ∆εν περίμενα ποτέ ότι θα  γοητευόμουν από το μπουτάκι αρουραίου ψημένο 
σε χαμηλή φωτιά και σερβιρισμένο με ωμά χόρτα…Ο Θανάσης δεν ξέχασε ποτέ τη τέχνη 
της μαγειρικής και του σερβιρίσματος…Τα πιάτα που μας σερβίρει , και ας μην είναι από 
ακριβή πορσελάνη , έχουν πάντα τον αέρα  του Παρισιού που είχε σπουδάσει την κουζίνα 
και το σέρβις

    Αντέχουμε όμως. Κάθε μέρα όλο και κάποιος από εμάς πέφτει ψυχολογικά, αλλά πολύ 
σύντομα είτε μόνος του είτε με την βοήθεια των άλλων συντρόφων ανεβαίνει πάλι…
Σκαρφιζόμαστε διάφορα …Στήνουμε αυτοσχέδιες παραστάσεις , γράφουμε και διαβάζει 
ο ένας στον άλλο ποιήματα, , ιστορίες. Πολλές φορές το στήνουμε στο τραγούδι και στο 
χορό…Ο απέναντι σκυλιάζουν …Ξέρουν την κατάσταση μας , και δεν καταλαβαίνουν πως 
μπορούμε και τραγουδάμε….Και αρχίζουν να πυροβολούν δαιμονισμένα…Να πλησιάσουν 
δεν μπορούν γιατί ξέρουν τι τους περιμένει...O Λευτέρης  σηκώθηκε και άρχισε να 
απαγγέλει δυνατά κάτι που είχε γράψει το προηγούμενο βράδυ:

ΟΥΡΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
MΑΣ ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΜΕΡΑ ΤΟ ΜΑΤΙ ΠΟΝΗΡΑ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΞΕΧΥΘΗΚΑΝ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΑΝΕΜΟΣ ΟΥΡΙΟΣ ΦΥΣΗΞΕ, ΣΗΚΩΣΑΜΕ ΠΑΝΙΑ.
ΧΩΡΙΣ ΘΥΣΙΕΣ. ΤΙΠΟΤΑ. ΜΟΝΑΧΑ ΤΗ ΧΑΡΑ.

ΒΡΕΘΗΚΑΜΕ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ , ΜΑΚΡΙΝΕΣ.
∆ΕΝ ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ. ΟΥΤΕ ΚΑΚΟΥΣ ΛΗΣΤΕΣ.
ΚΑΙ ΟΙ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΘΑΝΑΤΟ ∆ΕΝ ΤΡΑΓΟΥ∆ΟΥΣΑΝ ΠΙΑ.

Η ΚΙΡΚΗ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΣΕ. ΜΑΣ ΠΗΡΕ ΑΓΚΑΛΙΑ.
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΡΩΝΑ ΤΑ ΗΠΙΑΜΕ ΑΓΚΑΛΙΑ
ΣΤΩΝ  ΦΑΡΑΩ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΧΟΡΕΨΑΝΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΟΜΟΡΦΕΣ ΒΕ∆ΟΥΙΝΕΣ  ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ.
ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΤΗ ΣΙΩΠΗ

ΜΑΣ ΓΛΕΝΤΗΣΑΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΑΓΡΙΟΙ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΙ.
ΤΩΝ ΣΑΜΟΥΡΑΙ ΤΑ ΣΠΑΘΙΑ ΕΚΟΨΑΝ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

ΠΗΡΑΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΦΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΦΩΤΑΕΙ.
ΧΑΘΗΚΑΜΕ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΣΕ  ∆ΥΟ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ

ΚΑΙ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΕ ΚΑΣΤΡΑ ΑΓΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΕΡΑ.
ΤΟΥ ΤΖΕΚΙΝΣ ΧΑΝ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΜΑΣ ΕΦΕΡΑΝ ΞΑΝΑ

ΣΤΗ ΒΑΡΚΑ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ ΠΑΝΙΑ.
ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ ΕΝΑΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΨΑΡΑ.

ΠΟΥ ΜΙΛΑΓΕ ΣΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΧΟΝΤΟΥΣΑΝ ΚΟΝΤΑ.
ΜΑΣ ΚΟΙΤΑΖΕ ΠΑΡΑΞΕΝΑ. ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΤΥΦΛΑ.
ΦΕΓΓΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΦΗΣΑΜΕ , ΚΑΙ ΕΙΠΑΜΕ ΕΧΕ ΓΕΙΑ.

ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΕ ΛΙΜΑΝΙ ΕΡΗΜΟ ,ΣΚΟΤΕΙΝΟ.
ΠΛΟΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΑΠΙΖΑΝ. ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΒΥΘΟ.

ΓΛΕΝΤΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΗΣΑΜΕ. ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ∆ΥΝΑΤΑ.
ΧΙΛΙΟΙ ΠΝΙΓΜΕΝΟΙ ΒΓΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ.
ΑΦΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΒΑΡΚΑ ΜΑΣ ΣΕ ΟΜΟΡΦΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ.

ΑΦΥΛΑΧΤΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΒΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟΙ.

Είμαστε σε πόλεμο…Το ξέρουμε καλά…ούτε για μια στιγμή δεν το ξεχνάμε…∆εν 
ξέρουμε αν θα νικήσουμε…Ξέρουμε μονάχα ότι θα πολεμήσουμε…Μέχρι τέλους…Σε 
κάθε μέτωπο…Τραγουδώντας και  γλεντώντας…Προς μεγάλη έκπληξη των απέναντι…

Λίγο ακόμα θέλουμε για να τους τρελάνουμε….

Από τα όμορφα χαρακώματα της γιορτής , μια καλημέρα…..

 Ν. Κ.



23Ï Ê Ô Ù Â Ñ É Ï Ó   2 0 0 81. «Βλέπω στα µάτια σου µια ηρεµία», «άσε µας καηµένε» τον σπρώχνει και 
αρχίζει να τον προκαλεί σε µονοµαχία πυγµαχίας, το µάτι της τύπισσας µοιάζει 
σαν ντόπερµαν πιστό στο αφεντικό του, ο τύπος έχει κλειστά τα µάτια ωσάν ένα 
ποντίκι φοβισµένο και προετοιµασµένο για το τέλος του. Η τύπισσα σωριάζεται από 
την ξαφνική κουτουλιά που δέχτηκε απ’ τον αγαπηµένο της. «Βλέπω στα µάτια σου 
µια ηρεµία». 

2. «έλα, έλα καλέ, ούου, ούου, θα σε κάψει ο ήλιος». Οι φίλες του ήταν πάντα 
σεµνές, σ’ όποιο µέρος και να ήταν, περνούσαν απαρατήρητες. Έκανε ένα νεύµα σε αυτές 
που σήµαινε αργότερα. Η πετσέτα του είχε γεµίσει άµµο, σηκώθηκε να την τινάξει 
και να τιναχτεί. Η άµµος της πετσέτας έφτασε στη διπλανή παρέα, που σηκώθηκε σαν 
ανεµοστρόβιλος για να ζητήσει τον λόγο απ’ τον τύπο. Αναγκάστηκε να βουτήξει χωρίς 
κανέναν δισταγµό.

3. «∆ώσε µου φωτιά ν’ ανάψω, µια για την καρδιά µου» ακουγόταν στο κουτούκι 
τ’ Αποστόλη. Ο ∆ηµήτρης έπινε το δέκατο έκτο ποτήρι ρετσίνας. ∆εν το σκέφτηκε πολύ το 
ήπιε µονοκοπανιά το πέταξε στο πάλκο και αφού περίµενε να σπάσει το ποτήρι, σηκώνεται 
ξαφνικά σαν αετός και ρίχνει µια φιγούρα από βάλς. «Πιωµένος είσαι πάλι» φωνάζει ο 
κάπελας. Ο ∆ηµήτρης πήρε µια καρέκλα για ντάµα και συνέχισε. Είχε ξεκινήσει µαθήµατα 
χορού πριν µια βδοµάδα.

4. Ο σκύλος της διπλανής πολυκατοικίας του είχε σπάσει τα αρχίδια, όπως 
και η γάτα του κάτω ορόφου που τα βράδια σκαρφάλωνε στο µπαλκόνι του και του 
γρατζούναγε τα παραθυρόφυλλα. Ο παπαγάλος στο ρετιρέ δεν έβαζε γλώσσα µέσα του, 
ενώ το κουνελάκι της διπλανής ξεχνιόταν συχνά στο µπαλόνι του και του έτρωγε τον 
βασιλικό της γιαγιάς του. Την Πέµπτη που µας έρχεται κανόνισε µε τον ανιψιό του να 
πάνε στον ζωολογικό κήπο.

5.
«Με πονάνε τα πόδια µου», «και ’γω τι θες να κάνω» είπε η µητέρα του 

«τούµπες;», «θα πάω µια βόλτα µε τους φίλους µου», «δεν πας όπου θες» είπε η µητέρα 
του «τι θες να κάνω». «Θα γυρίσω σε µία ώρα». «∆ε µπα να µη γυρίσεις και καθόλου» 
λέει η µάνα του «εµένα τι µε νοιάζει». «Αύριο λέω να πάω για µπάνιο µε τη Νικολέτα». 
«Α! να µην ξεχάσεις να πάρεις και αντηλιακό και να πάρεις και καπέλο, µην καείς στην 
πλάτη αγόρι µου». «Άντε γαµήσου ρε µάνα».

6. «Πες µου ένα ψέµα, να αποκοιµηθώ» της χάιδεψε τα µαλλιά και της είπε: «ζήτα µου ο, τι 
θες, έτσι σε θέλω, κοίτα µε, είµαι το δικό σου πέπλο µυστηρίου, το δικό σου µυστικό, η αναπνοή 
σου, η ζεστή αγκαλιά σου, τα όνειρά σου, κοίτα ένα τριαντάφυλλο που φούντωσε, είµαι ένα λευκό 
περιστέρι, µία του- λί- πα. Ένα χωράφι γεµάτο ελιές, ένα δέντρο µε αγκάθια, είσαι ο θάµνος µου, 
η λάσπη, η τυφλή µοίρα µου, το σκοτάδι µου, οι εφιάλτες του µεσηµεριανού ύπνου, τα σκατά και 
απόσκατα, αϊ στο διάολο». «Κοιµήσου, θα τα πούµε αύριο» του αποκρίθηκε…Β
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Του Αλέξανδρου Σχισμένου
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Εξαιτίας κάποιων πραγµάτων, όπως το νοµοσχέδιο για 
τη χρεοκοπία των εταιριών και µιας διαδικασίας στις ερ-
γασιακές σχέσεις που ευνοεί τους ιδιοκτήτες έναντι των 
εργαζοµένων, οι τελευταίοι χάνουν διαρκώς δικαιώµατα. 
Τα συνδικάτα χάνουν µέλη και δύναµη. Οι γυναίκες εξακο-
λουθούν να µην πληρώνονται το ίδιο µε τους άνδρες για 
την ίδια εργασία, ούτε τυχαίνουν πραγµατικής κοινωνικής 
στήριξης όταν είναι έγκυες. Επίσης, το δικαίωµά τους 
στην έκτρωση και αντισύλληψη απειλείται. Οι συνθήκες 
στις θέσεις υψηλής ευθύνης δεν είναι και τόσο ευνοϊκές 
µε τις γυναίκες που καταφέρνουν να αναρριχηθούν. 
Παράλληλα, οι συνθήκες στα Wal-Mart1  δεν είναι και 
τόσο ευγενικές για τις γυναίκες στα κατώτερα εργασιακά 
στρώµατα. Οι Αφροαµερικανοί, Λατίνοι, Ασιάτες, Ινδιάνοι 
και νησιώτες του Ειρηνικού ωκεανού εξακολουθούν να 
υφίστανται διακρίσεις εις βάρος τους στις προσλήψεις, 
στην εκπαίδευση, στην αγορά ή την ενοικίαση στέγης. 
Αντιµετωπίζουν, επίσης, τη µεροληψία  της αστυνοµίας 
και την άνιση απονοµή δικαιοσύνης  από τα δικαστήρια. 
Το ίδιο ισχύει για τους οµοφυλόφιλους, τις λεσβίες, τους 
µπαϊσέξουαλ, τους τραβεστί (GLBT) αλλά και για τους 
Μουσουλµάνους. Οι τελευταίοι, εντός των ΗΠΑ, ακόµη 
και χωρίς να κατηγορούνται για αδικήµατα σχετικά µε 
την τροµοκρατία, εξακολουθούν να υφίστανται όχι µόνο 
διάκριση αλλά απέλαση και βασανισµό. (Οι GLBT και  οι 
Μουσουλµάνοι είναι πιθανότατα οι µόνοι άνθρωποι στις 
ΗΠΑ για τους οποίους µπορείς άνετα να οµολογήσεις ότι 
τους µισείς χωρίς καµιά συνέπεια). Τα δε άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες ακόµα αντιµετωπίζουν την προσβλητική απα-
ξίωση των δικαιωµάτων τους, τα οποία οι περισσότεροι 
άνθρωποι αγνοούν παντελώς. 

Ένας συνασπισµός των περιβαλλοντικών κινηµάτων  θα 
είχε σηµαντικούς λόγους για να υποστηρίξει τα περισσό-
τερα κινήµατα που αγωνίζονται για ίσα δικαιώµατα και, 
κυρίως, πολλά να προσφέρει στο γενικότερο κίνηµα για 
ελευθερία και ισότητα, όπως ένα πρόγραµµα µαζικής προ-
σφοράς οικολογικών εργασιακών θέσεων. Η επιδείνωση 
του κλίµατος προσφέρει, επιπλέον, ένα συγκεκριµένο 
παράδειγµα της καταστροφικής αποτυχίας και αναποτε-
λεσµατικότητας του συστήµατος της ελεύθερης αγοράς. 
Στο πρακτικό επίπεδο το περιβαλλοντικό κίνηµα διαθέτει 
µια µεγάλη υπαρκτή βάση από εθελοντές και προσωπικό, 
και µια σηµαντική δυνατότητα να προσελκύσει ακόµη 
περισσότερους ανθρώπους.

Προσφέροντας αυτά τα πλεονεκτήµατα σε άλλα κινήµατα 
θα τους δείξουµε ότι αποσκοπούµε σε µια συµµαχία ίσων. 
Αν δώσουµε τη δέουσα σηµασία σε άλλα κινήµατα, και 
προσπαθήσουµε να προάγουµε τις ιδέες µας µε τρόπους 
που προάγουν και τις δικές τους, µπορούµε να ζητήσου-
µε το ίδιο ως ανταπόδοση. Με αυτόν τον τρόπο, και όχι 
προσπαθώντας να κάνουµε το θέµα µας επίκεντρο των 
πάντων, θα αποκτήσουµε ισχυρότερο λαϊκό έρεισµα.

Έτσι το πρόβληµα δεν είναι πώς το περιβαλλοντικό κίνηµα 
θα κερδίσει την υποστήριξη για τις τεχνικές και πολιτικές 
λύσεις που προτείνει ενάντια στην υπερθέρµανση του 
πλανήτη. Αλλά µε ποιον τρόπο µπορεί να αναπτυχθεί 
κάποιου είδους συµµαχία ή συνασπισµός ή ανεπίσηµο 

Η Υπερθέρμανση του πλανήτη – Μέρος Β΄
Γκαρ Λίποφ

Αµφιβάλλω ότι  µια κοινωνία που θα κα-
τόρθωνε να εξαλείψει, ή έστω να µειώσει 
σηµαντικά το ρατσισµό και το σεξισµό, 
θα αποδεχόταν την τοξική ρύπανση. 
Οι βιοµήχανοι δεν θα µπορούσαν να 
αναγκάσουν κανένα. 

δίκτυο µεταξύ εργατών, φεµινιστριών, GLBT, αντιρα-
τσιστών, ακτιβιστών για την ειρήνη, για τα δικαιώµατα 
των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες και οικολόγων, έτσι 
ώστε να διευρυνθεί η δράση. Και αυτό το πρόβληµα 
αναλύεται σε τρία επιµέρους ερωτήµατα. Μπορούµε να 
ενωθούµε; Μπορούµε να ξεπεράσουµε την κυριαρχία της 
ανώτερης µεσαίας τάξης, εντός του κινήµατος; Μπορούµε 
να κερδίσουµε, αν τα πετύχουµε αυτά;

Κανένα µεµονωµένο ζήτηµα δεν µπορεί να  µας χαρίσει 

µας οργανώσει. Ακόµη κι αν οι άνθρωποι δεν το έχουν 
επεξεργαστεί σε βάθος, καταλαβαίνουν ότι οι ριζικές 
µεταρρυθµίσεις αφορούν τον πυρήνα του συστήµατος. 
Ένα διευρυµένο όραµα για ένα διαφορετικό µέλλον 
καθιστά πιο εύκολο στα νέα µέλη να αποδεχτούν τόσο 
τη ριζική κριτική όσο και τις θεµελιώδεις αλλαγές. 
Αργά ή γρήγορα, σ’ όλους όσους αγωνίζονται σ’ ένα 
κίνηµα ξεπροβάλει το ερώτηµα: αν µπορούσαµε να τα 
κερδίσουµε όλα, τι θα  ήταν αυτό το «όλα»;

Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για το οικολογικό 
κίνηµα, γιατί υποψιάζοµαι ότι σχεδόν όλοι οι περιβαλ-
λοντικοί στόχοι µπορούν να επιτευχθούν είτε ακούσια, 
κερδίζοντας άλλες µάχες, είτε ενσωµατώνοντας τους 
περιβαλλοντικούς στόχους σε νέους θεσµούς που 
θα δηµιουργηθούν για τη λύση άλλων κοινωνικών 
προβληµάτων.

Ένα τέτοιο προοδευτικό οικονοµικό όραµα είναι 
το Πάρεκον των Μάικλ Άλµπερτ και Ρόµπιν Χάνελ. 
To Πάρεκον αποσκοπεί σε µια πραγµατικά αταξική 
κοινωνία, όπου τα µέσα παραγωγής ανήκουν στην 
κοινωνία. Επιπλέον, στο όραµα αυτό επανεξετάζεται 
η άποψη ότι κάποιοι πρέπει να µονοπωλούν τη λήψη 
των αποφάσεων, ή τη δηµιουργική, ευχάριστη εργασία, 
ή αυτή που χαρίζει δύναµη λόγω της φύσης της, ενώ 
άλλοι πρέπει να είναι κολληµένοι σε µονότονα και δυ-
σάρεστα επαγγέλµατα. Αφού τα επαγγέλµατα σε κάθε 
περίπτωση αποτελούνται από πολλαπλά καθήκοντα, 
γιατί να µην κατανέµονται εξίσου και τα καθήκοντα 
που χαρίζουν δύναµη αλλά και τα µονότονα, και τα 
ευχάριστα και τα δυσάρεστα , µεταξύ των διαφορετικών 
επαγγελµάτων; Αυτό εξαλείφει τις ταξικές διαφορές 
µεταξύ των επαγγελµάτων. Η παραγωγή ρυθµίζεται 
µέσω επαναλαµβανόµενου σχεδιασµού, στον οποίο οι 
εργαζόµενοι και οι καταναλωτές προτείνουν εργασιακά 
και καταναλωτικά πλάνα βασιζόµενα σε ενδεικτικές 

το είδος της ενότητας που χρειαζόµαστε, αλλά οι σύγ-
χρονες καταστάσεις ανάγκης που είναι κοινές για όλους 
µπορούν. Όλο και συχνότερα διαφορετικές οργανώσεις 
προσπαθούν να προσεγγίσουν η µία την άλλη. Εν τέλει 
το ζήτηµα δεν είναι η δηµιουργία µίας απλής συµµαχίας, 
αλλά µία σύνθεσης, ενός ολοκληρωµένου κινήµατος µε 
πυρήνα κοινών αξιών, προγραµµάτων και στρατηγικών, 
που είναι κάτι περισσότερο από µία πρόσθεση πολλών 
αποµονωµένων µεταξύ τους πολιτικών θέσεων. Χρειάζεται 
να βρούµε κοινά οράµατα.

Ένα κοινό όραµα είναι σπουδαίο ενοποιητικό στοιχείο. 
Εκτός αυτού, η πρόοδος είναι ευκολότερη εάν έχουµε 
κάποια ιδέα προς ποια κατεύθυνση επιθυµούµε να  προ-
χωρήσουµε. Επιπλέον, το όραµα είναι σηµαντικό για να 
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Στο καινούργιο της βιβλίο, Not in my Name, η Τζούλι Μπέρ-

τσιλ εκφράζει τη µεγάλη της οργή για την υποκρισία των 

οικολόγων. Επιδεικνύουµε, λέει, απέναντι στην ανθρω-

πότητα φαρισαϊσµό και περιφρόνηση. Είµαστε όλοι µας 

αριστοκράτες και πλούσιοι, που είδαµε την οικολογία ως 

µία νέα ευκαιρία να κάνουµε κήρυγµα στους φτωχούς. 

Λέµε στους άλλους ανθρώπους να ζουν µε κανόνες που 

εµείς οι ίδιοι δεν εφαρµόζουµε.

Όπως όλα τα στερεότυπα, αυτοί οι ισχυρισµοί είναι προϊόν 

τεµπελιάς, ακούγονται οικείοι και εν µέρει αληθινοί. Η 

Μπέρτσιλ δεν ξέρει τίποτα από οικολογία και, σχεδόν από 

πείσµα, δεν σκοτίστηκε να µάθει, αλλά, όταν χρησιµοποιείς 

ένα όπλο, είναι πολύ πιθανό να πετύχεις κάποιον. Αλήθεια, 

πολλοί διακεκριµένοι οικολόγοι είναι σικ αλήτες όπως 

εγώ. Το ίδιο µπορεί να πει κανείς και για δηµοσιογράφους, 

πολιτικούς, καλλιτέχνες, ακαδηµαϊκούς, επιχειρηµατίες· 

ουσιαστικά, σχεδόν για όλα τα δηµόσια πρόσωπα. Όµως 

πάντα οι οικολόγοι είναι αυτοί που αποµονώνονται από το 

σύνολο. Στην ουσία, ενώ η ανώτερη µεσαία τάξη υπερπρο-

βάλλεται, όπως πάντα, από τα ΜΜΕ, το κίνηµα διαχέεται 

σε όλες τις τάξεις. Μία πρόσφατη δηµοσκόπηση ανέδειξε 

ότι το ποσοστό των ανθρώπων από τις κατώτερες τάξεις, 

το οποίο πιστεύει ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει προ-

τεραιότητα στο περιβάλλον έναντι της οικονοµίας, είναι 

µεγαλύτερο (56%) σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό 

των ανθρώπων από τις ανώτερες τάξεις (47%). 

Η οικολογία είναι το πιο πολύπλευρο, πολιτικά, κίνηµα 

στην ιστορία. Σε οικολογικές εκδηλώσεις έχω συναντήσει 

αναρχικούς, κοµµουνιστές, σοσιαλιστές, ελευθεριακούς, 

συντηρητικούς και, κυρίως, πραγµατιστές. Θυµάµαι µία 

φορά που καθόµουν σε µία εκδήλωση και θαύµαζα την 

ιδιορρυθµία της συµµαχίας µας. Στην µπροστινή σειρά 

κάθονταν ντόπιοι γαιοκτήµονες: ταξίαρχοι µε τουίντ και 

τεράστια µουστάκια, αριστοκράτισσες µε ταγιέρ και κα-

πέλα. Στη µέση ήταν οι αστοί κάθε είδους και µεγέθους. 

Πίσω στέκονταν µία πολύχρωµη µάζα από φρικιά, τέτοια 

που δεν είχα ξαναδεί. Το κοινό αυτό θα διαφωνούσε για 

κάθε άλλο ζήτηµα στον κόσµο – αν κάποιος µάς ρωτούσε 

τι µέρα της εβδοµάδας ήταν, θα καταλήγαµε σε γρον-

θοκοπήµατα – αλλά καθένας από µας αναγνώριζε ότι η 

ποιότητα της ζωής µας εξαρτάται από την ποιότητα του 

περιβάλλοντος.

Το περιβάλλον συνδέεται άρρηκτα µε την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Για παράδειγµα, η κλιµατική αλλαγή αφορά 

κυρίως το νερό και την τροφή. Απειλεί τα αποθέµατα 

πόσιµου νερού που απαιτούνται για την ανθρώπινη ζωή. 

Ενώ ο υδροφόρος ορίζοντας στερεύει και τα παγόβουνα 

(που τροφοδοτούν πολλά ποτάµια τα οποία χρησιµεύουν 

για πότισµα) λιώνουν, η κλιµατική αλλαγή αντιπροσωπεύει 

τη µεγαλύτερη απ’ όλες τις απειλές για το µέλλον των 

φτωχών ανθρώπων. Οι πλούσιοι θα επιβιώσουν για λίγες 

δεκαετίες ακόµη, αφού µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα 

πλούτη τους για να προστατευτούν από τις επιπτώσεις. Οι 

φτωχοί, όµως, έχουν ήδη αρχίσει να πλήττονται.

Σίγουρα, είµαστε υποκριτές. Ίσως όλοι µας, εξ ορισµού. 

Υποκρισία είναι το χάσµα που στέκει µεταξύ των πράξεων 

και των ιδανικών µας. Οι οικολόγοι έχουν υψηλά ιδανικά 

– θέλουν να ζήσουν πιο ηθικά – και πάντα αποδεικνύονται 

ανάξιοί τους. Όµως, η εναλλακτική επιλογή, αντί για την 

υποκρισία, δεν είναι η ηθική τελειότητα (κανείς δεν το 

πετυχαίνει αυτό) αλλά ο κυνισµός.

Στην πραγµατικότητα, άνθρωποι όπως η Τζούλι Μπέρ-

τσελ – η οποία τυχαίνει να είναι κατά πολύ πλουσιότερη 

από κάθε οικολόγο που γνωρίζω – είναι εκείνοι οι οποίοι 

αντιµετωπίζουν τους φτωχούς µε περιφρόνηση. Προκει-

µένου να απολαµβάνουν αυτό που η Μπέρτσελ αποκαλεί 

«ριψοκίνδυνο, ροµαντικό µοντερνισµό», κάποιοι άνθρωποι 

πρέπει να θυσιαστούν. Τουλάχιστον δεν µπορείς να την 

κατηγορήσεις για υποκρισία: είναι αδύνατο να φανεί ανάξια 

κάποιου ηθικού κώδικα, αφού δεν διαθέτει κανέναν. 

Προσωπικά θα διάλεγα την υποκρισία.

Ο George Monbiot είναι οικολόγος ακτιβιστής, 

δηµοσιογράφος και συγγραφέας των βιβλίων 

Heat: Πώς να σώσουµε τον πλανήτη µας από το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου, εκδόσεις Ψυχογιός 

2008 και Η εποχή της συναίνεσης: Μανιφέστο για 

µια νέα παγκόσµια τάξη πραγµάτων, εκδόσεις 

Ψυχογιός 2005. Αρθρογραφεί στο Ζmagazine 

και στην αγγλική εφηµερίδα Guardian.

Μετάφραση: Δηµήτρης Κωνσταντίνου

Υποκριτές 
Όλου του Κόσμου, 

Ενωθείτε!
Τζορτζ Μονµπάιοτ

τιµές. Οι τιµές προσαρµόζονται προς τα πάνω 
ή κάτω ανάλογα µε την παραπανίσια ή την 
ανεπαρκή ζήτηση. Τα σχέδια υποβάλλονται και 
οι προτάσεις απορρίπτονται µέχρι η προσφορά  
και η ζήτηση να έρθουν σε ισορροπία.
Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές προεκτάσεις 
αυτού; Δεδοµένης της οικονοµικής ισότητας 
που χαρακτηρίζει την πρόταση,  η αντίσταση 
στους οικολογικούς φόρους εξουδετερώνεται. 
Το Πάρεκον δεν δηµιουργεί µεγάλες πανίσχυρες 
κλίκες ιδιοκτητών που επωφελούνται µολύνο-
ντας, χωρίς να υφίστανται τις συνέπειες. Και σε 
µία κοινωνία µε ίσα εισοδήµατα η διάκριση στον 
τρόπο φορολόγησης ανάµεσα σε πλούσιους και 
φτωχούς εξανεµίζεται. Κατά παρόµοιο τρόπο, η 
απουσία ταξικών συγκρούσεων θα εξάλειφε µια 
σηµαντική αιτία αναποτελεσµατικότητας.[…]

Πάντως, ενώ συζητάµε για το συγκεκριµένο 
οικονοµικό µοντέλο, είναι σηµαντικό να κατα-
νοήσουµε ότι τα οικονοµικά οράµατα δεν είναι 
τα µοναδικά που µπορούν να συνεισφέρουν 
στην αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής υπο-
βάθµισης. Πολλές τοξίνες επιδρούν δυσανάλογα 
στις γυναίκες σε σχέση µε τους άντρες. Μεγά-
λα ποσοστά τοξικής µόλυνσης  εµφανίζονται 
στις κοινότητες των έγχρωµων ανθρώπων, 
γιατί έχουν λιγότερη δύναµη ν΄ αντισταθούν. 
Ο περιβαλλοντικός ρατσισµός και ο περιβαλ-
λοντικός σεξισµός είναι και οι δυο περιπτώσεις 
αδικίας. Γι’ αυτό είµαι πεπεισµένος ότι οι νίκες για 
τις γυναίκες, τους έγχρωµους ανθρώπους, τους 
GLBT,  τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή όποια άλλη 
καταπιεσµένη οµάδα, είναι ταυτόχρονα νίκες και 
για το περιβάλλον. Κάθε όραµα για έναν καλύ-
τερο κόσµο είναι επίσης όραµα για έναν πιο 
οικολογικό κόσµο, είτε ακούσια είτε λόγω της 
δηµιουργίας θεσµών που θα είναι ευαίσθητοι 
στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. 

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

Μετάφραση: Μιχάλης Παπαδόπουλος
 

1Η µεγαλύτερη εταιρεία πολυκαταστηµάτων στις 
ΗΠΑ.

«Τουλάχιστον εµείς έχουµε κάποια ιδανικά, για τα οποία να φανούµε ανάξιοι»
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Σε µια προσπάθεια γνωριµίας µε το σπουδαίο έργο 

της Ναόµι Κλάιν «The Shock Doctrine: The Rise of 

Disaster Capitalism» (Το  Δόγµα του Σοκ: Η Άνοδος 

του Καπιταλισµού της Συµφοράς, Στµ), επιλέξαµε 

να δηµοσιεύσουµε τη σύνοψη του Στέφαν Λέντµαν. 

Μετά το εισαγωγικό κείµενο του προηγούµενου 

φύλλου, συνεχίζουµε µε συγκεκριµένα παραδείγ-

µατα λαών, όπως τα παραθέτει η Κλάιν στο βιβλίο 

της, στα οποία εφαρµόστηκε αυτό το δόγµα του 

Μίλτον Φρίντµαν.

Μέρος 4: Χαµένοι στη Μετάβαση.
 Κλείνοντας την πόρτα στην Ιστορία

Η Ρωσία επιλέγει την «Εκδοχή Πινοσέτ»

Ο άνθρωπος που πυροδότησε την πολιτική και κοινωνική 
αλλαγή στη Ρωσία δεν παρέµεινε στην εξουσία αρκετό 
χρόνο, ώστε να ηγηθεί αυτής. Ο Μιχαήλ Γκορµπατσόφ έγινε 
επικεφαλής του ΚΚΣΕ τον Μάρτιο του 1985, θεωρώντας ότι 
η οικονοµία είχε βαλτώσει και απαιτούσε αλλαγή. Η λύση 
του ήταν η γκλασνόστ (φιλελεύθερο άνοιγµα-διαφάνεια) και 
η περεστρόικα (αναδόµηση), και η ΕΣΣΔ δεν θα ήταν ποτέ 
πια η ίδια. Ως τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 ο Τύπος είχε 
απελευθερωθεί, το συνταγµατικό δικαστήριο έγινε ανεξάρ-
τητο και διενεργήθηκαν εκλογές για τη Βουλή της Ρωσίας, 
τα τοπικά συµβούλια, τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. 
Ο Γκορµπατσόφ έδειχνε προτίµηση σε µία σκανδιναβικού 
τύπου σοσιαλδηµοκρατία, συνδυάζοντας τον καπιταλισµό 
της ελεύθερης αγοράς µε ισχυρή κοινωνική προστασία. 
Ήλπιζε να οικοδοµήσει ένα «σοσιαλιστικό φάρο για όλη 
την ανθρωπότητα». Δεν του δόθηκε ποτέ η ευκαιρία.

Ενώ ήταν ακόµη στην εξουσία, το 1991 στη σύνοδο των G7 
στο Λονδίνο, οι συνάδελφοί του αρχηγοί κρατών τού πρό-
τειναν τη λύση της ελεύθερης αγοράς στο στυλ της Σχολής 
του Σικάγο. Αργότερα, το Παγκόσµιο Νοµισµατικό Ταµείο 
(ΠΝΤ), η Παγκόσµια Τράπεζα και άλλες διεθνείς πιστωτικές 
υπηρεσίες την επέβαλλαν. Τα χρέη της σοβιετικής εποχής 
έπρεπε να εξοφληθούν και η οικονοµική βοήθεια εξαρτιόταν 
από την υιοθέτηση των κανόνων της θεραπείας του σοκ. 
Η Σοβιετική Ένωση σύντοµα διαλύθηκε, ο Γκορµπατσόφ 

αποµακρύνθηκε, ο Μπορίς Γιέλτσιν έγινε πρόεδρος της 
Ρωσίας και ο φονταµενταλισµός της Σχολής του Σικάγο 
υιοθετήθηκε ως «µεταρρύθµιση». Η Κλάιν αποκαλεί αυτό 
που ακολούθησε «ένα από τα µεγαλύτερα εγκλήµατα που 
διαπράχθηκε εναντίον µίας δηµοκρατίας (σε καιρό ειρήνης) 
στη σύγχρονη ιστορία».

Ο Γιέλτσιν κάλεσε µία οµάδα από φανατικούς της Σχολής 
του Σικάγο για να ξαναφτιάξουν την οικονοµία. Ο Τζέφρι 
Σακς εµφανίστηκε µαζί µε άλλους ειδικούς της µετάβασης, 
χρηµατοδοτούµενους από τις ΗΠΑ, για να βοηθήσουν να 
συνταχθούν τα ανάλογα διατάγµατα ιδιωτικοποίησης, να 
στήσουν ένα χρηµατιστήριο στο στυλ της Νέας Υόρκης 
και να κατασκευάσουν από την αρχή, ολοκληρωτικά και 
ριζικά, µια οικονοµία που ήταν επί καιρό συνηθισµένη στον 
κεντρικό σχεδιασµό. Μόνο ένα πράγµα έστεκε εµπόδιο – η 
δηµοκρατία και ένα κοινοβούλιο ικανό να καταψηφίσει τα 
σχέδια της οµάδας του Γιέλτσιν. Η σύγκρουση κορυφώ-
θηκε την άνοιξη του 1993, όταν ο προϋπολογισµός του 
κοινοβουλίου παρέκκλινε από τις επιταγές του ΠΝΤ για 
αυστηρή λιτότητα. Ο Γιέλτσιν αντέδρασε σύµφωνα µε το 
µοντέλο Πινοσέτ. Εξέδωσε το διάταγµα 1400, διαλύοντας 
τη Βουλή και καταργώντας το σύνταγµα. Δύο ηµέρες 
αργότερα, το κοινοβούλιο ψήφισε, µε 636 ψήφους υπέρ 
και 2 κατά, την παραποµπή του, και οι γραµµές της µάχης 
είχαν χαραχθεί.

Ο Γιέλτσιν έστειλε στρατεύµατα να περικυκλώσουν το κοι-
νοβούλιο και έκοψε το ηλεκτρικό ρεύµα, τη θέρµανση και 
τις τηλεφωνικές γραµµές. Ο στρατός τον υποστήριξε και 
αυτός προχώρησε ακάθεκτος, διαλύοντας όλα τα αστικά 
και επαρχιακά συµβούλια της χώρας. Στις 4 Οκτωβρίου 
1993 διέταξε το στρατό να εισβάλει στο κοινοβούλιο, να 
το πυρπολήσει και να «υπερασπιστεί τη νέα καπιταλιστική 
οικονοµία της Ρωσίας από τη σοβαρή απειλή της δηµοκρα-
τίας». Η επίθεση κόστισε περίπου 500 ανθρώπινες ζωές και 
χίλιους τραυµατίες, ενώ υποστηρίχθηκε µε ενθουσιασµό 
από τη Δύση, όπως φαινόταν στις επικεφαλίδες εφηµερίδων 
όπως της Washington Post που διακήρυττε τη «διαφαινόµενη 
νίκη της δηµοκρατίας» στη Ρωσία. Ωραία δηµοκρατία!

Ο Γιέλτσιν είχε τώρα ανεξέλεγκτη δικτατορική δύναµη, η 
Δύση είχε τον άνθρωπό της στη Μόσχα, και η θεραπεία του 
σοκ είχε ανοιχτό πεδίο να πυροδοτήσει την κατάρρευση 
της κοινωνίας της Ρωσίας που δεν κατάλαβε από πού της 
ήρθε. Ένα κορπορατιστικό κράτος αντικατέστησε ένα 
κοµµουνιστικό, και οι µανδαρίνοι του ήταν νικητές µαζί 
µε µία χούφτα δυτικών µάνατζερ αµοιβαίων κεφαλαίων 
που έκαναν «ιλιγγιώδη κέρδη, επενδύοντας σε  πρόσφατα 
ιδιωτικοποιηµένες ρωσικές εταιρείες». Επιπρόσθετα, «µία 
κλίκα νέων δισεκατοµµυριούχων» (οι 17 αποκαλούµενοι 
«ολιγάρχες») εξουσιοδοτήθηκαν να ξεγυµνώσουν τη χώρα 

από τον πλούτο της και να στείλουν τα κέρδη τους στο 
εξωτερικό µε ρυθµό 2 δισ. δολάρια το µήνα.

Σαν αποτέλεσµα, η δηµοτικότητα του Γιέλτσιν κατακρη-
µνίστηκε και γι’ αυτό έκανε ό,τι κάνουν όλοι οι απελπι-
σµένοι ηγέτες για να διατηρηθούν στην εξουσία, όταν 
οι επερχόµενες εκλογές τους ανησυχούν. Ξεκίνησε έναν 
πόλεµο το 1994 ενάντια στην αποσχισθείσα Δηµοκρατία 
της Τσετσενίας, δολοφονώντας πάνω από 100 χιλιάδες 
πολίτες ως τα τέλη της δεκαετίας του ‘90. Οι εκλογές διε-
ξήχθησαν το 1996 και ο Γιέλτσιν κέρδισε, ξεπερνώντας τη 
χαµηλή δηµοτικότητα µε τεράστια χρηµατοδότηση από 
τους ολιγάρχες και σχεδόν απόλυτο έλεγχο της τηλεοπτικής 
κάλυψης. Στις 31 Δεκεµβρίου του 1999 παρέδωσε σιωπηλά 
την εξουσία στον Βλαντιµίρ Πούτιν χωρίς εκλογές, αλλά µε 
τη διαβεβαίωση ότι θα γλίτωνε τη δίωξη για τα εγκλήµατά 
του. Η κληρονοµιά του ήταν καταστροφική, µε την Κλάιν 
να τονίζει ότι «ποτέ τόσοι πολλοί δεν έχουν χάσει τόσα 
πολλά σε τόσο σύντοµο χρόνο». Όταν η οικονοµική κρίση 
χτύπησε τη Ρωσία το 1998:

-80% των αγροτών της Ρωσίας είχαν πτωχεύσει.

-Γύρω στα 70 χιλιάδες κρατικά εργοστάσια είχαν κλείσει.

-Μία επιδηµία ανεργίας είχε ξεσπάσει.

- Το 1989, πριν τη θεραπεία του σοκ, 2 εκατοµµύρια Ρώσοι 
ζούσαν στη φτώχεια, µε λιγότερα από 4 δολάρια την ηµέρα. 
Μέχρι το µέσο της δεκαετίας του ‘90, η Παγκόσµια Τράπεζα 
εκτιµούσε ότι 74 εκατοµµύρια άνθρωποι κατρακύλησαν 
στη φτώχεια, και µέχρι το 1996 οι συνθήκες για το 25% των 
Ρώσων (περίπου 37 εκατοµµύρια) έγιναν «απελπιστικές», 
ενώ ένα ποσοστό ανθρώπων παρέµενε πλέον µόνιµα στο 
κοινωνικό περιθώριο, εκτός κοινωνικών τάξεων. 

- Οι Ρώσοι πίνουν τώρα δύο φορές παραπάνω από το 
παρελθόν. Η χρήση παυσίπονων και σκληρών ναρκωτι-
κών αυξήθηκε 900% και ο ιός HIV/AIDS απειλεί να πάρει 
διαστάσεις επιδηµίας µε 20πλάσια αύξηση των µολύνσεων 
από το 1995. Οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν επίσης, και η βίαιη 
εγκληµατικότητα αυξήθηκε πάνω από 4 φορές. 

-Ο πληθυσµός της Ρωσίας φθίνει µε ρυθµό 700 χιλιάδες το 
χρόνο, µε τον καπιταλισµό να έχει σκοτώσει ήδη το 10% , 
σαν ένα ακόµη παράδειγµα καταστροφής που προκάλεσε 
η ελεύθερη αγορά. Αυτή είναι η περίφηµη αρρώστια της 
νέας τάξης πραγµάτων, που εξαπλώνεται παντού, ερη-
µώνοντας ολόκληρες χώρες. Ο Φρήντµαν την αποκάλεσε 
«ελευθερία».

Μετάφραση: Αλέξανδρος Σχισµένος

Το Shock Doctrine 
της Ναόμι Κλέιν

Στέφαν Λέντµαν
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Η απόφαση του Τζον Μακέιν να επιλέξει τη Σάρα Πέιλιν 

ως την υποψήφια των ρεµπουµπλικανών για τη θέση 

του αντιπροέδρου έχει βάλει φωτιά στην αρχικά άχρωµη 

προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ. Τα ΜΜΕ δεν σταµατούν 

να µιλάνε για την Πέιλιν. Λαµβάνοντας υπόψιν την ηλικία 

του Μακέιν και την κατάσταση της υγείας του (ο ιατρικός 

του φάκελος αποτελείται σχεδόν από 1200 σελίδες), η 

Πέιλιν απέχει πραγµατικά µία ανάσα από την προεδρία. 

Αλλά πώς θα είναι µία κυβέρνηση Πέιλιν;  

Πρόκειται για µία φανατική δεξιά, φονταµενταλίστρια 

χριστιανή που θα επιθυµούσε την εγκαθίδρυση µιας 

θεοκρατίας. Θεωρεί ότι ζούµε στο «τέλος του Χρόνου», 

που θα οδηγήσει στην αιµατηρή κόλαση από την οποία 

µόνο οι αληθινοί χριστιανοί θα σωθούν. Η Πέιλιν παρα-

κολούθησε πρόσφατα τη λειτουργία του Δαβίδ Μπρίκνερ 

στην εκκλησία της Γουαζίλα στην Αλάσκα (όπου διετέλεσε 

δήµαρχος, Στµ). Ο Μπρίκνερ είναι αρχηγός της αίρεσης 

«Εβραίοι, υποστηρικτές του Ιησού», την οποία η επίσηµη 

εβραϊκή κοινότητα καταγγέλλει ως «επιθετική και παρα-

πλανητική» οργάνωση που αποσκοπεί στον προσηλυτισµό 

των Εβραίων. Σύµφωνα µε τη θεολογική αντίληψη της 

Πέιλιν, όσοι δεν δέχονται τον Ιησού ως το σωτήρα τους 

θα καούν στην κόλαση. 

Ως κυβερνήτης στην Αλάσκα, η Πέιλιν ζήτησε από την εκ-

κλησιαστική κοινότητά της να προσευχηθεί για το φυσικό 

αγωγό υγραερίου, τον οποίο χαρακτήρισε ως «θέληµα 

Θεού».  Επίσης, αντιλαµβάνεται τον πόλεµο εναντίον του 

Ιράκ ως ένα «ιερό σκοπό, εντεταλµένο από το Θεό». Η Πέ-

ιλιν έχει προωθήσει τη διδασκαλία της θεωρίας της θεϊκής 

Δηµιουργίας στα σχολεία και αντιτάσσεται στην ιατρική 

έρευνα πάνω στα λεγόµενα αρχέγονα κύτταρα1.

Η επιλογή της Πέιλιν να συνεχίσει την εγκυµοσύνη της 

και να γεννήσει τελικά ένα παιδί µε σύνδροµο Down και 

η επιλογή της έφηβης κόρης της να κρατήσει το παιδί 

της έχει οδηγήσει τους ευαγγελιστές χριστιανούς σε 

έκσταση2. Όµως, ενώ η Πέιλιν επέλεξε τη συνέχιση της 

εγκυµοσύνης, ταυτόχρονα αρνείται σε µια γυναίκα που 

µένει έγκυος µετά από βιασµό ή αιµοµιξία, το δικαίωµα 

να επιλέξει την άµβλωση και, µάλιστα, ζητά την ποινική 

δίωξη τόσο για τη γυναίκα όσο και για το γιατρό της που 

πραγµατοποιεί την άµβλωση. 

Ο Μακέιν θα ήθελε πάρα πολύ να προσδώσει βαθιά θρη-

σκευτική χροιά στη διακυβέρνησή του. Ένα έτος πριν, δή-

λωσε: «Το σύνταγµα καθιέρωσε τις Ηνωµένες Πολιτείες της 

Αµερικής ως ένα χριστιανικό έθνος». Το µοναδικό ζήτηµα 

στο οποίο ο Μακέιν δεν έχει αλλάξει τη στάση του είναι η 

αντίθεσή του στο δικαίωµα της άµβλωσης. Είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι ο επόµενος πρόεδρος θα φέρει το ζήτηµα των 

αµβλώσεων στο αρµόδιο Ανώτατο Δικαστήριο. Ο Μακέιν 

έχει δεσµευτεί να διορίσει δικαστές που θα ακολουθούν 

τα βήµατα των σηµερινών δικαστών Τζον Ρόµπερτς και 

Σάµουελ Αλίτο, οι οποίοι έχουν την υποστήριξη της Πέ-

ιλιν. Ο διορισµός και άλλου συντηρητικού δικαστή στο 

Ανώτατο Δικαστήριο θα σήµαινε ότι η ιστορική απόφαση 

µε την οποία νοµιµοποιήθηκαν οι αµβλώσεις στις ΗΠΑ 

(υπόθεση δικαστικής διαµάχης Ρόι εναντίον Γουέιντ) θα 

ανατραπεί. Μιά τέτοια ανατροπή θα επαναφέρει τη χώρα 

στην εποχή που οι αµβλώσεις πραγµατοποιούνταν µε 

κρεµάστρες παλτών.   

Ο Ρικ Νταίηβις, διευθυντής προεκλογικής εκστρατείας 

του Μακέιν, είπε ότι «αυτές οι εκλογές δεν αφορούν τα 

πραγµατικά ζητήµατα… Αυτές οι εκλογές αφορούν τη 

σύνθετη εικόνα που σχηµατίζουν οι ψηφοφόροι για τους 

υποψηφίους». Οι ρεµπουµπλικανοί ξέρουν ότι θα χάσουν 

τις εκλογές, εάν εστιάσουν τη συζήτηση στα πραγµατικά 

ζητήµατα όπως η οικονοµία, ο πόλεµος, η υγεία, η παιδεία 

και το περιβάλλον. Ελπίζουν ότι οι γυναίκες, που είναι 

υπέρ των αµβλώσεων και υποστήριξαν τη Χίλαρι Κλίντον, 

θα υποστηρίξουν την Πέιλιν, επειδή είναι µία µαχητική 

γυναίκα, αν και εναντίον των αµβλώσεων. Επενδύουν 

επίσης στην υποστήριξη όλων αυτών που δεν επιθυµούν 

να ψηφίσουν έναν µαύρο πρόεδρο. 

Αλλά όσοι δεν είναι ευαγγελιστές χριστιανοί, και υπο-

στηρίζουν το δίδυµο Μακέιν-Πέιλιν, θέτουν σε κίνδυνο 

τον εαυτό τους. Σε περίπτωση εκλογής τους, όχι µόνο θα 

συνεχίσουν να υφίστανται τέσσερα ακόµη έτη της κατα-

στροφικής πολιτικής του Μπους, αλλά θα ανακαλύψουν, 

επιπλέον, ότι ζουν σε µια χριστιανική θεοκρατία.

Η Marjorie Cohn είναι καθηγήτρια νοµικής στη 
Νοµική Σχολή Τόµας Τζέφερσον στο Σαν Ντιέγκο 
και ακτιβίστρια.

Μετάφραση: Νίκος Στυλόπουλος

  1Το ζήτηµα της έρευνας των αρχέγονων κυττάρων αποτελεί 
µεγάλο ζήτηµα σύγκρουσης µεταξύ προοδευτικών και συντη-
ρητικών οµάδων στις ΗΠΑ. Στµ

  2Η δεκαεπτάχρονη κόρη της Πέιλιν είναι 5 µηνών έγκυος. Οι 
ΗΠΑ έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό εφηβικής εγκυµοσύνης 
στο λεγόµενο «αναπτυγµένο» κόσµο. Στµ

Η Θεοκρατία της Σάρα Πέιλιν
Μάρτζορι Κον
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GHz. Συγκεκριµένα παρατηρήθηκε ότι η 24 έκθεση του DNA σε ηλεκτροµαγνητικό πεδίο 
έχει ως αποτέλεσµα τη διάσπαση του (εικ.2)

 

- Επίδραση στην κυτταρική διαίρεση (πολλαπλασιασµό) των λεµφοκυττάρων.
- Επίδραση στον πολλαπλασιασµό καρκινικών κυττάρων κατά την ακτινοβόληση στις 
ραδιοσυχνότητες.
- Αναπαραγωγή του ιού του καρκίνου F-Stampar σε καλλιέργειες ανθρωπίνων κυττάρων 
µε ακτινοβόληση στα 10 MHz. 
- Μείωση (µέχρι 25%) της ικανότητας των λεµφοκυττάρων Τ του ανοσοποιητικού συ-
στήµατος να φονεύσουν καρκινικά κύτταρα. Η ακτινοβόληση ήταν προσοµοίωση αυτής 
που δεχόµαστε από το δίκτυο της ∆ΕΗ. 

Και αυτή η µέθοδος, όπως και κάθε άλλη επιστηµονική µέθοδος, έχει κάποια µειονεκτήµατα, 
τα οποία κυρίως εστιάζονται στο γεγονός ότι η συµπεριφορά ενός µεµονωµένου ιστού δεν 
είναι ταυτόσηµη µε αυτή που θα είχε όντας µέρος ενός ολοκληρωµένου οργανισµού.

Θεσπισµένα Όρια Επικινδυνότητας της Μη Ιονίζουσας
 ακτινοβολίας

Τα κραυγαλέα αποτελέσµατα των πειραµάτων εξώθησαν τους διεθνείς οργανισµούς 
καθώς και µεµονωµένα κράτη στη θέσπιση ορίων επικινδυνότητας για τη µη ιονίζουσα 
ακτινοβολία µε τη µορφή πορισµάτων ή νόµων, σύµφωνα µε τους οποίους οριοθετείται 
η µέγιστη ένταση της ακτινοβολίας, µε την οποία επιτρέπεται να «λούζεται» ο εκάστοτε 
πληθυσµός. Πρέπει εξ αρχής να τονίσουµε ότι πρόκειται για όρια επικινδυνότητας και όχι 
ασφάλειας, δεδοµένου ότι καµία δόση ακτινοβολίας δεν µπορεί να θεωρηθεί ασφαλής.

Τα όρια επικινδυνότητας της µη ιονίζουσας ακτινοβολίας αφορούν τη περιοχή συχνοτή-
των από 1 έως 1000MHz (και ειδικότερα την περιοχή από 30 έως 300 MHz, που είναι η 
πλέον επικίνδυνη). Κατά ατυχή όµως συγκυρία, σε αυτή ακριβώς την περιοχή λειτουργούν 
σήµερα η κινητή τηλεφωνία, η ραδιοφωνία, πολλές βιοµηχανικές διατάξεις κ.α. 

Για να αποφύγουµε λεπτοµερείς αναλύσεις των ορίων που έχουν συσταθεί από την εκά-
στοτε επιστηµονική επιτροπή µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε µπλοκ κρατών, τα οποία 
εφαρµόζουν αυστηρά ή µη µέτρα προστασίας από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης (µαζί και η Ελλάδα) από το 1998 ακολουθείται κατά γράµµα 
η Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύουν τα όρια της ICNIRP 
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Σύµφωνα µε αυτή, η 
µέγιστη ισχύς έκθεσης ανά µονάδα µάζας οριοθετήθηκε στα 0,08 W/kg (αυτή είναι η µέση 
τιµή, καθώς καθιερωθέν όριο είναι η συνάρτηση της συχνότητας της ακτινοβολίας). 

Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και άλλες χώρες 
έχουν εφαρµόσει όρια, που βασίζονται στις θερµικές επιδράσεις της ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας και είναι πρακτικά ίδια µε αυτά της ICNIRP. Η Ελβετία και η Ιταλία έχουν 
εκδώσει νόµους, µε τους οποίους ορίζουν ότι σε ευαίσθητους χώρους, όπως κατοικίες, 
σχολεία κ.λπ., εφαρµόζονται όρια για την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που είναι 
υποπολλαπλάσια αυτών της ICNIRP. 

Αξιοσηµείωτη εξαίρεση αποτελούν πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης, καθώς έχουν υιοθετήσει όρια για την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβο-
λία που είναι πολύ χαµηλότερα από αυτά της ICNIRP (έως και 200 φορές), αφού είναι 
οι µόνες χώρες που λαµβάνουν υπ’ όψιν της αθερµικές επιδράσεις των µη ιονιζουσών 

ακτινοβολιών. 
Συγκρίνοντας τα όρια της «∆ύσης» µε αυτά της «Ανατολής» µπορούµε να πούµε ότι 
αποπνέονται από διαφορετική φιλοσοφία. Στη ∆ύση το σκεπτικό είναι «όχι άµεσες 
επιπτώσεις στην υγεία», ενώ στην Ανατολή «καµία επίπτωση στην υγεία, άµεση η µα-
κροπρόθεσµη».

Η ∆ύση (για οικονοµικο-πολιτικούς λόγους) αρνείται πεισµατικά να αλλάξει τα όρια 
επικινδυνότητας, που, όπως προαναφέραµε, βασίζονται µόνο στις θερµικές επιδράσεις 
της µη ιονίζουσας ακτινοβολίας, παρ’ όλο που πολλά πειράµατα (αρκετά των προαναφε-
ρόµενων) δείχνουν τροµακτικές αθερµικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισµό κατά 
την ακτινοβόληση ιστών µε ακτινοβολίες εντάσεων πολλών τάξεων χαµηλότερες από 
αυτές των δυτικών ορίων. 

Ένα άλλο τερτίπι στο οποίο αρέσκονται να καταφεύγουν οι δυτικοί και οι εντολοδόχοι 
επιστήµονές τους (έρευνες πολλές φορές χρηµατοδοτούµενες από εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας) είναι η εξαγωγή «επιστηµονικών» πορισµάτων µετά από µελέτες της βρα-
χυχρόνιας έκθεσης στη µη ιονίζουσα ακτινοβολία (της τάξεως του ενός έτους). Όπως 
θα δούµε παρακάτω τα αποτελέσµατα είναι τελείως διαφορετικά, όταν ο οργανισµός 
εκτίθεται στη συγκεκριµένη ακτινοβολία για διάστηµα άνω των 10 ετών. 
 

Σηµερινή επιβάρυνση του ανθρώπινου οργανισµού από 
τις τεχνητές µη ιονίζουσες ακτινοβολίες.

(Καλώδια υψηλής τάσης, οικιακές συσκευές, κεραίες, κι-
νητά τηλέφωνα)

Εντούτοις, αυτό που σίγουρα αφορά άµεσα την κοινωνία δεν είναι η επίδραση των µη ιο-
νιζουσών ακτινοβολιών κάτω από εργαστηριακές συνθήκες αλλά η επίδραση από την 
καθηµερινή έκθεση του ανθρώπου στην ακτινοβολία, την οποία εκπέµπουν οι πηγές, που 
ο ίδιος έχει δηµιουργήσει. Για το λόγο αυτό θα εξειδικεύσουµε την επικινδυνότητα και 
τις επιπτώσεις κάθε τεχνητής πηγής µη ιονιζουσών ακτινοβολιών. Καθώς βέβαια είναι 
αδύνατο µέσα στα πλαίσια αυτού του άρθρου να συµπεριλάβουµε όλες τις υπάρχουσες 
πηγές ακτινοβολίας, θα αρκεστούµε σε αυτές, στις οποίες εκτίθεται το µεγαλύτερο µέρος 
του πληθυσµού.

Α) Καλώδια Υψηλής Τάσης (Πυλώνες) της ∆ΕΗ

Όπως έδειξαν µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε ένα µεγάλο πλήθος γραµµών υψηλής 
τάσης, το ηλεκτρικό πεδίο στο µέσο της απόστασης µεταξύ δύο πυλώνων (εκεί δηλαδή 
που η απόσταση καλωδίου-εδάφους είναι η ελάχιστη) κυµαίνεται από 4kV/m µέχρι 
30kV/m. Οι τιµές αυτές είναι ίσες ή µεγαλύτερες από το όριο επικινδυνότητας της ∆ύσης 
και χιλιάδες φορές µεγαλύτερο από τα όρια των πρώην Σοβιετικών χωρών. 

Το ηλεκτρικό πεδίο αυξάνεται αρχικά όσο αποµακρυνόµαστε από τις γραµµές και εµφανίζει 
ένα ακόµη µέγιστο σε απόσταση περίπου 20 µέτρων. Μετά την απόσταση αυτή µικραίνει 
µε γρήγορο ρυθµό, για να γίνει µικρότερο από το όριο επικινδυνότητας (της ∆ύσης) σε 
απόσταση 30 µέτρων. 

Παρόλα αυτά, κάθε άλλο παρά ασφαλής µπορεί να θεωρηθεί η απόσταση των 30 µέτρων. 
Εκθέσεις βρετανών επιστηµόνων (2005) καθώς και η δηµοσίευση του επιστηµονικού 
άρθρου των Lowenthad et al (2007) δείχνουν αυξηµένη επικινδυνότητα εµφάνισης καρ-
κίνου σε αποστάσεις µικρότερες των 300 µέτρων (69% παραπάνω για τα παιδιά και 32% 
για τους ενήλικες). 

Με δεδοµένες τις παραπάνω µελέτες, οι επιστήµονες δήλωσαν ότι η ελάχιστη «ασφαλής» 
απόσταση των πυλώνων από κατοικηµένη περιοχή δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 
300 µέτρα. Αφήνεται στην παρατηρητικότητα του αναγνώστη να διαπιστώσει αν κάτι 
τέτοιο ισχύει στη χώρα µας. 

Β) Ηλεκτροµαγνητική επιβάρυνση στους χώρους κατοικίας 
και γραφείου

Γενικότερα, µελέτες έδειξαν ότι σε αποστάσεις µεγαλύτερες του ενός µέτρου από τις 
οικιακές ηλεκτρικές συσκευές το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο βρίσκεται κάτω από τα όρια 
επικινδυνότητας. Το ίδιο ισχύει και για αποστάσεις µερικών εκατοστών από τους τοί-
χους, στους οποίους βρίσκονται καλωδιώσεις και πρίζες (βέβαια αυτό σηµαίνει ότι είναι 
επικίνδυνο να έχουµε κάποια ηλεκτρική εγκατάσταση ή πρίζα δίπλα ακριβώς από το 

Εικ.2:  Η αλλοίωση του DNA κάτω υπό την επίδραση µη ιονίζουσας 

ακτινοβολίας (Πηγή: Παρουσίαση του καθηγητή Γενετικής του τµήµατος 

Βιολογίας Α.Π.Θ. µε θέµα «Βιολογικές επιπτώσεις από την έκθεση στην ΗΜ 

ακτινοβολία. »)
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κρεβάτι µας).

Οι τηλεοράσεις και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρού-
νται «θερµά σηµεία» εκποµπής ακτινοβολιών. Για να µην 
επεκταθούµε πολύ στο θέµα, µπορούµε να πούµε ότι πλέον 
η απόσταση άνω των δύο µέτρων από την οθόνη της τηλεό-
ρασης θεωρείται ασφαλής. Βέβαια πολύ κοντά στην οθόνη η 
ακτινοβολία υπερβαίνει όλα τα όρια επικινδυνότητας. Για αυτό 
το λόγο είναι απαραίτητο να καθαρίζουµε ή να µετακινούµε 
την τηλεόραση όταν η οθόνη της είναι κλειστή. 

Βέβαια, ενώ στην περίπτωση της τηλεόρασης η απόσταση 
των δύο µέτρων επιτυγχάνεται εύκολα µε µία κατάλληλη 
διαρρύθµιση των επίπλων, αντίθετα στον υπολογιστή είµα-
στε αναγκασµένοι να στεκόµαστε σε µία απόσταση µερικών 
εκατοστών από την οθόνη του. Έτσι, η ακτινοβολία που 
δεχόµαστε από υπολογιστές είναι αρκούντως µεγαλύτερη. 

Τέλος, όσον αφορά οικιακές συσκευές, όπως πιστολάκια 
µαλλιών, mixer, ηλεκτρικές σκούπες κτλ., ο λιγοστός χρόνος 
έκθεση του ατόµου στην ακτινοβολία αυτών τα καθιστά 
ασφαλή (φυσικά αυτό δε σηµαίνει ότι δεν συνιστάται να χρη-
σιµοποιούνται όσο το δυνατόν λιγότερο). Εξαίρεση αποτελεί 
ο φούρνος µικροκυµάτων, όπου η ασφαλής απόσταση από 
τη συσκευή είναι το µισό µέτρο.

Γ) Κινητή τηλεφωνία

Η περίπτωση των κινητών αποτελεί ίσως την πιο εµφανή 
περίπτωση, που από τη µία καταδεικνύει την περίπτωση 
ανθρώπου-πειραµατόζωου αλλά συνάµα τους οικονοµικούς 
- πολιτικούς παράγοντες, που καθορίζουν τις «επιστηµονι-
κές» αποφάσεις.

Τα κινητά εισέβαλαν τόσο επιθετικά στη ζωή µας, που τα 
ανακλαστικά της επιστηµονικής κοινότητας δεν µπόρεσαν 
να αντιδράσουν έγκαιρα και να προειδοποιήσουν τον κόσµο. 
Μέσα σε δύο σχεδόν δεκαετίες δηµιουργήθηκαν πάνω από 
δύο δισεκατοµµύρια χρήστες κινητών τηλεφώνων σε όλο τον 
κόσµο (σε 3,3 δισεκατοµµύρια υπολογίζονται οι εν ενεργεία 
συσκευές - στην Ελλάδα ξεπερνούν τα 15 εκατοµµύρια οι 
συνδέσεις), ενώ παγκοσµίως έχουν εγκατασταθεί 1.600.000 
κεραίες. Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία της δεκαετίας του 
’90, όλοι (σχεδόν) οι επιστήµονες ήταν καθησυχαστικοί, µη 
έχοντας επίγνωση της έκτασης και της επικινδυνότητας του 
φαινοµένου. Σήµερα, τα επιστηµονικά πορίσµατα είναι άκρως 
διαφορετικά. Έτσι, η περίπτωση των κινητών καθίσταται η 
πιο εµφανής σε σχέση µε αυτό που ονοµάσαµε «άνθρωπο-
πειραµατόζωο» στην εισαγωγή του άρθρου. 

Από την άλλη δε, ακόµη και σήµερα γινόµαστε µάρτυρες 
µιας µεγάλης σύγκρουσης µεταξύ των οικονοµικών συµφε-
ρόντων και της επιστηµονικής - κοινωνικής αλήθειας, που 
έχει ως αποτέλεσµα είτε την κατάπνιξη «µη ευχάριστων» 
αποτελεσµάτων, είτε την εξαγωγή ηλιθίων συµπερασµάτων 
(π.χ Π.Ο.Υ. “Long term: There is no conclusive evidence that
living near a mobile phone mast station causes adverse health 
effects”, αν και το 80% των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων
διαπιστώνει αρνητικά αποτελέσµατα στην υγεία). 

Καθώς η βιβλιογραφία στο συγκεκριµένο θέµα είναι δαιδα-
λώδης, θα αρκεστούµε στην Έκθεση 2007 του BioInitiative 
Working Group, µιας επιστηµονικής επιτροπής αποτελούµενης 
από διακεκριµένους επιστήµονες από τις ΗΠΑ, τον Ευρω-
παϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος, τη Βρετανία, τη Σουηδία, 

την Αυστρία και την Κίνα. Σε ένα αναλυτικό επιστηµονικό 
ντοκουµέντο 600 σελίδων παρέχεται επιστηµονική τεκµη-
ρίωση, βασισµένη σε περισσότερες από 2.000 επιστηµονικές 
µελέτες απ’ όλο τον κόσµο, αναφορικά µε το γεγονός «ότι 
υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία από 
την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, ακόµα και 
όταν αυτή είναι εκατοντάδες ή και χιλιάδες φορές κάτω από 
τα επίσηµα όρια της Ευρώπης και των ΗΠΑ».

Η έκθεση αυτή µαζί µε άλλες ανεξάρτητες δηµοσιεύσεις 
των τελευταίων χρόνων αποτελεί κόλαφο για τους όσους 
παπαγαλίσκους προέτασσαν ότι η χρήση των κινητών είναι 
ασφαλής και διατυπώνει µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο 
ότι τα όρια που έχουν θεσπιστεί από Η.Π.Α. και Ε.Ε. κάθε 
άλλο παρά ασφαλή φαντάζουν. «∆εν είναι γνωστά όλα γύρω 
από τις επιπτώσεις της κινητής τηλεφωνίας και γενικότερα 
της µη ιονίζουσας ακτινοβολίας», τονίζει η Bionitiative 
Report. «Αυτό που είναι καθαρό είναι ότι τα σηµερινά 
όρια προστασίας της δηµόσιας υγείας είναι χιλιάδες φορές 
πιο επιεική από το αναγκαίο. Απαιτούνται αλλαγές». «Το 
business as usual είναι απαράδεκτο», υπογραµµίζει ο δρ. David 
Carpenter. Ιδιαίτερη µνεία στο πόρισµα του συνεδρίου έχει 
η αγνόηση από τους δυτικούς των αθερµικών επιπτώσεων. 
Τέλος, τονίζουν µε σηµασία: «τα ισχύοντα Όρια Αποδεκτής 
Έκθεσης, θεσπίζονται κυρίως µε βάση οικονοµικά - πολιτικά 
κίνητρα και όχι, όπως θα έπρεπε, µε επιστηµονικά κριτήρια 
των πρόσφατων ερευνών».

Σταχυολογούµε εδώ µερικά από τα ερευνητικά αποτελέσµατα, 
στα οποία βασίστηκε το πόρισµα της Bionitiative Report:

- Ο ∆ρ Lennart Hardell, καθηγητής στο πανεπιστηµιακό 
νοσοκοµείο του Ορέµπρο στη Σουηδία, παρουσίασε στο 
BioInitiative Report, ότι µε δεκαετή χρήση κινητού τηλεφώνου 
παρουσιάζεται αύξηση 20% των πιθανοτήτων εκδήλωσης 
όγκου του εγκεφάλου (κακοήθες γλοίωµα). Εάν όµως η 
χρήση γίνεται διαρκώς από την ίδια πλευρά του κρανίου, η 
πιθανότητα αυξάνεται κατά 200%, δηλαδή δεκαπλασιάζεται 
ο κίνδυνος!
- Στις 6 ∆εκεµβρίου του 2007 δηµοσιεύτηκε έρευνα Ισρα-
ηλινών επιστηµόνων, που αποκαλύπτει «µια σύνδεση της 

χρήσης κινητού µε την παρουσίαση όγκου του παρωτιδικού 
αδένα». Ενώ λίγο αργότερα ανακοινώθηκε έρευνα του πα-
νεπιστηµίου της Ουψάλα -κατά παραγγελία µάλιστα του 
Φόρουµ Κατασκευαστών Κινητών- η οποία επισηµαίνει ότι 
χρήση του κινητού κατά τις νυκτερινές ώρες κινητοποιεί το 
σύστηµα στρες του οργανισµού µε αποτέλεσµα αϋπνίες και 
µείωση του «βαθέος» ύπνου.
- Οι ανεξάρτητοι ερευνητές είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε 
έρευνες, που χρηµατοδοτούνται από τις εταιρείες. «Οι όγκοι 
στον εγκέφαλο αναπτύσσονται σε βάθος 15-20 χρόνων. Οι 
περισσότερες έρευνες, που αθωώνουν τα κινητά, δεν ψάχνουν 
σε τέτοιο βάθος χρόνου, ούτε σε βαριά χρήση», υπογραµµίζει 
η BioInitiative Report.
- Ιδιαίτερος κίνδυνος υπάρχει στη χρήση των κινητών από 
µικρά παιδιά. Η έκθεση Στιούαρτ, µιας βρετανικής ανεξάρ-
τητης επιστηµονικής επιτροπής, αναφέρει: «(η) απορρόφηση 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας από το παιδικό κεφάλι 
µπορεί να είναι µεγαλύτερη, σε σχέση µε τους ενήλικες. Το 
κρανίο τους είναι πιο λεπτό και υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος 
επίδρασης σε ευαίσθητους εγκεφαλικούς ιστούς και όργανα, 
που µάλιστα δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξή τους. Σε 
αυτό συντείνουν και ανατοµικές λεπτοµέρειες καθώς και 
ιδιαίτερες βιολογικές ιδιότητες του εγκεφάλου των παιδιών», 
και συνεχίζει: «(οι) βραχυπρόθεσµες συνέπειες µπορεί να 
αφορούν διαταραχές της προσοχής και της συγκέντρωσης 
και χαµηλές επιδόσεις στο σχολείο κ.λπ. Οι µακροπρόθεσµες 
µπορεί να σχετίζονται µε βλάβες στο DΝΑ, που µπορεί να 
οδηγήσουν και σε διάφορες µορφές καρκίνου. Αν και η 
συσχέτιση αυτή είναι υπό αµφισβήτηση, σε εργαστηριακό 
επίπεδο έχουν παρατηρηθεί αλλοιώσεις σε σειρές κυττάρων, 
ύστερα από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία κινητών 
τηλεφώνων».

Τέλος, Έρευνα του Νευροδιαγνωστικού Κέντρου της Μαρ-
µπέλα στην Ισπανία (Νοέµβριος 2002) σηµειώνει ότι ελάχιστα 
λεπτά χρήσης του κινητού από ένα παιδί αρκούν, για να µειω-
θούν οι εγκεφαλικές του λειτουργίες για σχεδόν µία ώρα.

Οι έρευνες για τις επιπτώσεις των κινητών συνεχίζονται κα-
θώς επίσης και η προπαγάνδα. Και έτσι σίγουρα το κεφάλαιο 
αυτό βρίσκεται απλώς στην εισαγωγή του.

Και εµείς......

«Ο νέος µεσαίωνας µπορεί να έρθει πάνω στα λαµπερά φτερά 
της επιστήµης» είχε πει ο Ο. Τσόρτσιλ. Ίσως να αποδειχτεί 
σωστός, αν το άρµα της επιστήµης και της τεχνολογίας συ-
νεχίζει να άρεται αποκλειστικά από τις δυνάµεις του κέρδους, 
έχοντας την κοινωνία απλό παθητικό θεατή και τα κράτη να 
αρκούνται σε κινήσεις που απλώς χρυσώνουν το χάπι. 

Ίσως πάλι να αποδειχτεί λάθος, αν η κοινωνία συνειδητοποιη-
µένων πολιτών φροντίσει πρώτον να ενηµερωθεί, δεύτερον να 
αναπροσδιορίσει και να θέσει µια νέα ιεράρχηση των «θέλω» 
και των αναγκών της και τρίτον να αντιδράσει, θέτοντας 
φραγµούς σε τέτοιους τεχνολογικούς παροξυσµούς. Προς το 
παρόν, το άρθρο αυτό αποσκοπούσε στο πρώτο βήµα...
 
Πηγές:

- Κ.Θ. Λιολούσης: “Βιολογικές αλληλεπιδράσεις της ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας”. Εκδ. ∆ίαυλος
- Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή για της 
επιπτώσεις της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας
- D. Justeson, A. Guy: “Biological effects of EM radiation”
- Παρουσίαση του καθηγητή Κωνσταντίνου Τρανταφυλλίδη στα πλαίσια της 
ηµερίδας Ε.Ε.Τ.Τ. 30-01-2007 – Τοµέας ΓΑΜΒ – Τµήµα Βιολογίας- ΑΠΘ
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Τα κάγκελα που µπήκαν στον προαύλιο χώρο του σχολείου 

µας είναι κατά το νόµο παράνοµα, αφού δεν έχει παρθεί 

άδεια από την πολεοδοµία.

Ακόµα κι αν ήταν νόµιµα κατά το γράµµα του νόµου, θα 

εξακολουθούσαν να είναι παράνοµα στις συνειδήσεις µας. 

 

Ο προαυλισµός µας επιτέλους γίνεται κι επίσηµα σαν της 

φυλακής. 

Η κοινωνικοποίησή µας µπορεί να γίνει µόνο µε τους “οµοίους” 

µας. Τα “κακά” παιδιά είναι πλέον πίσω από τα κάγκελα... της 

φυλακής. 

Η κριτική µας σκέψη µπορεί να δουλέψει ανενόχλητη µόνο 

εκτός σχολείου, αφού εδώ έχουν αποφασίσει άλλοι πού, πότε 

και µε ποιους µπορούµε να συναναστραφούµε. 

Για άλλη µια φορά αποδεικνύεται και στην πράξη η ισότιµη 

µεταχείριση όλων των µαθητών: δεν υπάρχουν µαθητές 

πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. 

Τα κάγκελα άλλωστε το αποδεικνύουν αυτό. 

 
Αλλά ας σοβαρευτούµε τώρα

 

Υποκριτικά όλοι µιλάνε για αναβάθµιση των ΤΕΛ-ΤΕΕ -ΕΠΑΛ. 

Αντί γι’ αυτό, προσπαθούν µε κάγκελα και ντουβάρια να µας 

διαχωρίσουν µε κριτήριο τον επαγγελµατικό προσανατολισµό 

µας. Οι διάφοροι “υπεύθυνοι” υπόσχονται ότι το 5ο ενιαίο θα 

γίνει “κολέγιο”. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κρυφτούν 

τα σκουπίδια. 

  

Όποιος πιστεύει ότι στέλνοντας το παιδί του σε ένα σχολείο 

φρούριο το προφυλάσσει... 

Όποιος πιστεύει ότι αποκόπτοντας το παιδί του από την 

πραγµατικότητα το προφυλάσσει... 

Όποιος πιστεύει ότι το παιδί του δεν έχει κριτική σκέψη και 

µπορεί αυτός και µόνο να ορίζει τις επιλογές του για να το 

προφυλάξει... 

τότε πρέπει να πάψει να είναι γονιός. 

 

Όποιος πιστεύει ότι µε κάγκελα και διαχωρισµούς επιτελεί 

παιδαγωγικό έργο 

πρέπει να πάψει να είναι παιδαγωγός. 

 

Οι µαθητές του ΕΠΑΛ είµαστε ισότιµοι µε τους µαθητές του 

ενιαίου. 

Εµπιστευόµαστε την κρίση µας. Επιλέγουµε τις παρέες 

µας. 

Προφυλάσσουµε τον εαυτό µας. 

Ξέρουµε ότι ο κόσµος δεν είναι το σπίτι της Barbie. 

Μαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης. 

Κείµενο που µοιράστηκε για τα διαχωριστικά κάγκελα που µπήκαν 
στα συστεγαζόµενα σχολεία 1ο ΕΠΑΛ και 5ο Ενιαίο Πετρούπολης

Πίσω από τη βιτρίνα του δηµόσιου σχολείου το κράτος 
: 

Παιδεία: Ώρα μηδέν
Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς συνοδεύτηκε από 

ραγδαίες εξελίξεις που προώθησε το ΥΠΕΠΘ, οι οποίες 

βάλλουν κατά του δηµόσιου χαρακτήρα του σχολείου. Ο 

διαχωρισµός των παιδιών σε οµόδοξα, ετερόδοξα και αλλοδαπά 

επανέρχεται µε τις παλινωδίες στην εγκύκλιο για την απαλλαγή 

απ’ τα θρησκευτικά. Οι τακτικοί εκκλησιασµοί, οι παρελάσεις, 

η µηνιαία και καθηµερινή έπαρση της σηµαίας αποτελούν τη 

µόνιµη επωδό προϊσταµένων και διευθυντών εκπαίδευσης, ενώ 

προκρίνεται ο αυταρχισµός και η επαναφορά του επιθεωρητισµού 

δια πάσα νόσο. Στο στόχαστρο ξανά τα νηπιαγωγεία, που 

χρησιµοποιούνται ως όχηµα για την ιδιωτικοποίηση της 

εκπαίδευσης, ενώ ο πρόεδρος του ΕΣΥΠ Θ. Βερέµης, προτείνει 

να µετατραπεί το δηµοτικό σε... πενταθέσιο!

Ειδικότερα, η εφαρµογή της τροπολογίας του ν. 3577/06, άρθρο 

32, έδωσε τη δυνατότητα στους Δήµους και στους Ιδιώτες να λειτουργούν νηπιαγωγεία στους χώρους των παιδικών σταθµών. 

Με αποτέλεσµα τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί να αυξήσουν την πελατεία τους το 2006 από 4.448 σε 

35.000 παιδιά, ενώ το σχολικό έτος 2006-07 62.000 παιδιά (43.000 προνήπια και 19.000 νήπια) βρέθηκαν εκτός των δηµόσιων 

νηπιαγωγείων. Όσα παιδιά στάθηκαν τυχερά βρέθηκαν αντιµέτωπα µε τις σκληρές συνθήκες παραµονής τους στα νηπιαγωγεία, 

αφού, λόγω της αύξησης του ωραρίου λειτουργίας τους, τα παιδιά του κλασικού νηπιαγωγείου παραµένουν 20 λεπτά περισσότερο 

χρόνο από τα παιδιά της Α΄ και Β΄ Δηµοτικού, ενώ τα παιδιά του ολοήµερου παραµένουν 9 συνεχόµενες ώρες. 

Απέναντι σ’ αυτό το εκρηκτικό τοπίο που έχει διαµορφωθεί, οι ευθύνες της Διδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) είναι 

τεράστιες. Ήδη από το συνέδριό της, του Ιουνίου, σφύριζε αδιάφορα στη σχετική πρόταση των Παρεµβάσεων Κινήσεων Π.Ε., για 

την ανάπτυξη µαχητικών αγώνων από τη νέα σχολική χρονιά που θα απέτρεπαν τις αντιδραστικές εξελίξεις στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση. Αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική που οξύνει τα προβλήµατα της εκπαίδευσης -υποχρηµατοδότηση, 

κλείσιµο των τάξεων υποδοχής, ελλείψεις στη σχολική στέγη, δηµιουργία ιδιωτικών νηπιαγωγείων, καταστρατήγηση των 

εργασιακών δικαιωµάτων των νηπιαγωγών- δήλωσε νοµιµοφροσύνη απέναντι στην εξουσία. 

Ωστόσο, µοναδικός δρόµος αντίστασης στις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές είναι η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών και οι 

µαζικές συνελεύσεις, που θα οξύνουν την αντιπαράθεση µε την κυβέρνηση µε την εκδήλωση απεργιακού αγώνα διαρκείας, 

µε επαναλαµβανόµενες µορφές και πανελλαδικά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια, καταλήψεις κτιρίων, δράσεις και συντονισµό 

µε άλλους αγωνιζόµενους κλάδους και φοιτητές.

 Θοδωρής Θεοδωρόπουλος

Δεν έχουμε 
να φοβηθούμε
τίποτα από τα παιδιά 
του ενιαίου λυκείου

Π Α Ρ Ε Λ Α Σ Ε Ι Σ
Οι µαθητικές παρελάσεις λειτουργούσαν και συνεχίζουν να λειτουργούν ως ένας “θεσµός” του σχολείου που σκοπό έχει 

να εντάξει τους µαθητές από µικρή ηλικία σε ένα κλίµα στρατιωτικής πειθαρχίας και “εθνικής υπερηφάνειας”, καθώς δεν 

είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι τα παιδιά πρέπει να χαιρετήσουν τον πρόεδρο της δηµοκρατίας ή οποιονδήποτε άλλο 

εκπρόσωπο της κυβέρνησης παρευρίσκεται στην παρέλαση.

Με τις µαθητικές παρελάσεις, το κράτος ουσιαστικά κάνει µια αρχή στην πραγµατοποίηση του σχεδίου του για την δηµιουργία 

ανθρώπων οι οποίοι γίνονται υποχείριά του, ελαφρά σκεπτόµενοι, χωρίς κρίση και βούληση, ζώντας σε έναν µόνιµο ανταγωνισµό 

µεταξύ τους όσον αφορά τη δουλειά (µισθός) και τον καταναλωτισµό (ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια κ.τ.λ.).

Οι µαθητές τυπικά δεν είναι υποχρεωµένοι να συµµετέχουν στην παρέλαση, αν και από προσωπική εµπειρία την περίοδο του 

γυµνασίου, όταν αρνήθηκα εγώ και αρκετοί συµµαθητές µου, υπήρξε µια µορφή εκβιασµού προς εµάς από το γυµναστή, ότι 

δηλαδή η βαθµολογία µας στο µάθηµα της γυµναστικής θα µειωθεί.

Δυστυχώς, τα περισσότερα παιδιά δεν είναι σωστά ενηµερωµένα ή ώριµα ώστε να καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους. Οι 

µαθητές δεν είναι στρατιώτες, δεν είναι πιόνια του κράτους, οι µαθητές πρέπει να ενηµερώνονται και να µορφώνονται. Αυτά 

είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχουµε όλοι µας, ώστε να είµαστε γνώστες και να µη ζούµε µέσα στην άγνοια, να είµαστε 

αγωνιστές και όχι υπόδουλοι του συστήµατος.

Πάρτε πρωτοβουλίες, όχι στις παρελάσεις, ναι στην σωστή εκπαίδευση... 

Άγγελος Ψηµίτης
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Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 

ήταν προϊόν αµερικανικής και σιωνι-

στικής συνοµωσίας ή µία πραγµατική 

ήττα των ΗΠΑ στο επίπεδο του θεάµα-

τος; Κι ακόµα, η απάντηση του αµερι-

κανικού κράτους αποτελεί µία ιστορι-

κή οπισθοδρόµηση ή απλώς συνέχεια 

µίας προσπάθειας επαναποικιοποίη-

σης στο εσωτερικό και το εξωτερικό 

της Αυτοκρατορίας; Πού βρίσκεται 

σήµερα το πεδίο σύγκρουσης ανάµεσα 

στην Αυτοκρατορία και την «Τροµο-

κρατία»; Ποια είναι τα αδιέξοδα και οι 

αντιφάσεις του αντιπολεµικού κινή-

µατος και ποια η σύνδεσή του µε το κί-

νηµα ενάντια στην παγκοσµιοποίηση; 

Αυτά είναι ορισµένα από τα ερωτήµα-

τα τα οποία επιχειρεί να απαντήσει το 

βιβλίο των Retort, «Καταπονηµένες 

Δυνάµεις. Κεφάλαιο και θέαµα στη νέα 

εποχή του πολέµου», που κυκλοφορεί 

αυτόν το µήνα από την εκδοτική κολε-

κτίβα «εκδόσεις των ξένων». Οι Retort 

είναι µία συλλογικότητα της αµερικα-

νικής αντισυστηµικής Αριστεράς µε 

έδρα το Σαν Φρανσίσκο. Οι εκδόσεις 

των ξένων και οι Ίαν Μπόουλ, Τζόζεφ 

Μάθιους, δύο από τους τέσσερις συγ-

γραφείς που ήρθαν στην Ελλάδα, πα-

ρουσίασαν το βιβλίο «Καταπονηµένες 

Δυνάµεις. Κεφάλαιο και θέαµα στη νέα 

εποχή του πολέµου» τον Ιούνιο του 

2008 στη Θεσσαλονίκη (Πολυτεχνείο), 

την Αθήνα (βιβλιοπωλείο “Ο Χώρος της 

Ελευθεριακής Κουλτούρας”) και στα 

Χανιά (κατάληψη Rosa Nera). 

Αύγουστος 2008

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ RETORT 

«ΚΑΤΑΠΟΝΗΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. ΚΕΦΑ-

ΛΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 

ΠΟΛΕΜΟΥ»

(εκδόσεις των ξένων 2008)

Β: O τίτλος της µπροσούρας που εξελί-
χθηκε τελικά στο βιβλίο «Καταπονηµέ-
νες Δυνάµεις» ήταν «Ούτε τον πόλεµό 
τους, ούτε την ειρήνη τους». Ποια είναι 
η πολιτική σηµασία αυτού του συνθήµα-
τος;

Ο πόλεµος είναι η υγεία του Κράτους, 
είχε πει ο Ράντολφ Μπουρν, αλλά πόλε-
µος είναι και η αποκαλούµενη ειρήνη 
που σκηνοθετεί το Κράτος: η ειρήνη των 
περιοριστικών µέτρων, της “ειρηνευτικής 
διαδικασίας” στη Μέση Ανατολή, της δε-
καετίας των προπολεµικών θανάτων στο 
Ιράκ που δεν προβλήθηκαν στην τηλε-
όραση. Ορισµένοι ευρωπαίοι ιστορικοί 
έχουν ονοµάσει τα εκατό χρόνια από το 
Βατερλώ στη Σοµ περίοδο «µακράς ειρή-
νης», επρόκειτο όµως για τον αιώνα κατά 
τον οποίο ο επεκτατικός έλεγχος της Ευ-
ρώπης αυξήθηκε από 35% σε 85%, για 
µία κοσµοϊστορική ληστρική επίθεση που 
έγινε εφικτή µε µαζικές δολοφονίες. Η εκ-
δοχή αυτής της ειρήνης µετά το 1945 είναι 
η καταστροφική λεηλασία του πλανήτη 

από το ΔΝΤ και την Παγκόσµια Τράπεζα. Η 
ειρήνη της αυτοκρατορίας δεν είναι παρά 
πόλεµος µε άλλα µέσα.

Το Φεβρουάριο του 2003 γίναµε µάρτυ-
ρες της µεγαλύτερης παγκόσµιας διαµαρ-
τυρίας στην ιστορία. Το κυρίαρχο αίτηµά 
της ήταν η «ειρήνη». Η ειρήνη ήταν όµως 
και ο στόχος του Τζορτζ Μπους: Αυτός 
επικαλέστηκε την κατάκτηση των Φιλιπ-
πίνων, όπου σφαγιάστηκαν εκατοντάδες 
χιλιάδες άνθρωποι, ως µοντέλο για τη 
νέα ειρήνη στο Ιράκ. Κι αυτό µετά από τη 
δεκαετία του 1990, η οποία στοίχισε 1,5 
εκατοµµύριο θανάτους Ιρακινών από τα 
περιοριστικά µέτρα που οδήγησαν σε λι-
µούς κι επιδηµίες. Για να µην αναφερθού-
µε στις “ειρηνευτικές” βόµβες: Ανάµεσα 
στον “προπολεµικό” Ιούλιο του 1997 και 
τον “προπολεµικό” Ιανουάριο του 1999, 
οι Αµερικανοί πραγµατοποίησαν 36.000 
πτήσεις πάνω από το Ιράκ. Ο Τάκιτος δεν 
δυσκολεύτηκε να αποκωδικοποιήσει τη 
ρωµαϊκή εκδοχή της αυτοκρατορικής 
γλώσσας του Καίσαρα: «Ρηµάζουν τα πά-
ντα κι αυτό το λένε ειρήνη». Κάθε µαζική 
διαµαρτυρία υπό τον αστερισµό της «ει-
ρήνης» αναπόφευκτα ακολουθείται από 
την ηθική απογοήτευση και την επιστρο-
φή στην κατάσταση του ύπνου και της 
σιωπής.

Από τη σκοπιά των επεκτατιστών και των 
εκπολιτιστών, η ειρήνη και ο θάνατος εί-
ναι άρρηκτα συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Η 
«ειρήνη» παραµένει ο αχώριστος δίδυµος 
του ειρηνιστικού κινήµατος. Ό,τι άλλο και 
να πιστεύει ή να φαντάζεται η επαναστα-
τική ισλαµική αντίσταση, τουλάχιστον 
γνωρίζει καλά ότι ο ιµπεριαλιστικός πό-
λεµος είναι µια συνθήκη µόνιµη. Δεν έχει 
ψευδαισθήσεις –ψευδαισθήσεις που θα 
την παρέλυαν– περί ειρήνης.

Β: Κατά πόσον είναι ακόµη επίκαιρη η 
έννοια του θεάµατος στη συζήτηση για 
τον καπιταλισµό σήµερα; Και τι θα σή-
µαινε αυτό για το θέαµα της αντίστασης; 
Συνδέεται µήπως και µε την έννοια της 
πρωτοπορίας, η οποία αναφέρεται πολύ 
συχνά στις «Καταπονηµένες Δυνάµεις»;

Ποτέ δεν υπήρξε πιο επίκαιρη η έννοια 
του θεάµατος. Το πλαίσιο µέσα στο οποίο 
ανέπτυξε ο Γκυ Ντεµπόρ την έννοια του 
θεάµατος ήταν η Γαλλία –και η δυτική Ευ-
ρώπη γενικά– της ανοικοδόµησης, που 

δεχόταν ένα τεράστιο κύµα καταναλω-
τικών αγαθών. Με τον όρο «θέαµα» κα-
τάφερε να περιγράψει την αφαίρεση των 
κοινωνικών σχέσεων στον καπιταλισµό: 
την ένταση της αποικιοποίησης της καθη-
µερινής ζωής, τόσο των εσωτερικών όσο 
και των εξωτερικών της όψεων, και της δι-
αµεσολάβησής της από τους µηχανισµούς 
της ύστερης νεωτερικότητας, καθώς και 
τον ιδιαίτερο ρόλο της αναπαράστασης. 
Τη δεκαετία του 1980 η πλανητική διάχυ-
ση των σχέσεων και των ρυθµών του κε-
φαλαίου, του καπιταλιστικού προτύπου 
ανθρώπινης συνδιαλλαγής και συνθη-
κών εργασίας (του προτύπου δηλαδή της 
«αγοράς»), της καπιταλιστικής ιδεολογίας 
για τον επιθυµητό τρόπο ζωής και κοινω-
νικότητας, ονοµάστηκε «παγκοσµιοποίη-
ση». 
Το επιχείρηµα των Retort στις «Καταπονη-
µένες Δυνάµεις» είναι ότι µετά το φιάσκο 
στο Σηάτλ, το κεφάλαιο εισήλθε σε µια 
νέα φάση, την οποία αποκαλούµε «στρα-
τιωτικό νεοφιλελευθερισµό», και ξεκίνησε 
έναν νέο γύρο πρωταρχικής συσσώρευ-
σης, συναντώντας την αντίσταση πολλών 
κινηµάτων που αξίζουν τη στήριξή µας. 
Εστιάζουµε την προσοχή µας ωστόσο (και 
απορρίπτουµε βέβαια εξ’ ολοκλήρου) τη 
θεαµατική µορφή αντίστασης από µια νε-
ολενινιστική πρωτοπορία στο εσωτερικό 
του επαναστατικού Ισλάµ. Τα χτυπήµατα 
της Αλ Κάιντα ήταν πολύ αποτελεσµατι-
κά στο επίπεδο του θεάµατος. Εξέθεσαν 
τη ραχοκοκαλιά της νεωτερικότητας και 
τα ευάλωτα σηµεία µιας αυτοκρατορίας 
παγιδευµένης στις εικόνες, µιας αυτοκρα-
τορίας η οποία δεν µπορεί να αποκρύψει 
από τις οθόνες της ούτε καν τους δικούς 
της θαλάµους βασανιστηρίων.

Β: Αν ο Ψυχρός Πόλεµος τελείωσε, ποια 
είναι η διάδοχη κατάσταση; Υπάρχει 
νέος διπολισµός; Είναι –ήταν ποτέ– το 
«επαναστατικό Ισλάµ» πραγµατική 
απειλή για την αυτοκρατορία;

Το «επαναστατικό Ισλάµ» αποτελεί αντί-
δραση στην καπιταλιστική ανέχεια και 
έκφραση µιας κίνησης αντίρροπης προς 
τον επεκτατισµό του νεοφιλελευθερι-
σµού. Υπάρχουν φυσικά και άλλες τέτοιες 
εκφράσεις: Ζαπατίστας στην Τσιάπας, 
Movimento Sem Terra, άλλα κινήµατα του 
Παγκόσµιου Κοινωνικού Φόρουµ. Κανένα 
όµως από αυτά δεν έχει την ιδεολογική 
απεύθυνση και την πολιτική ενεργητικό-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ JOSEPH MATTHEWS ΚΑΙ ΤΟΝ IAIN BOAL

Ούτε τον πόλεμό τους, ούτε την ειρήνη τους
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τητα του «επαναστατικού Ισλάµ». 

Είναι σαφές το στίγµα της πρωτοπορια-
κής ιδεολογίας στους φανατικούς θεωρη-
τικούς και στρατηγικούς στοχαστές του 
Ισλάµ, και θεωρούµε ότι αυτοί δεν προ-
σφέρουν καµία βιώσιµη κριτική του κα-
πιταλισµού ούτε βέβαια καµία πρόταση 
για µια δικαιότερη πολιτική οικονοµία. Πι-
στεύουµε ότι κανένα πολιτικό πρόγραµµα 
θρησκευτικής έµπνευσης δεν είναι ικανό 
να οδηγήσει σε ένα ανθεκτικό και ισότιµο 
σύστηµα στο πλαίσιο της νεωτερικότητας 
και εναντίον της. Απορρίπτουµε ωστόσο 
και την αδυναµία της Αριστεράς να ανα-
γνωρίσει το γεγονός ότι το επαναστατι-
κό Ισλάµ είναι η ζωντανή έκφραση ενός 
απύθµενου αποθέµατος οργής, αγανά-
κτησης και αποξένωσης στο πλαίσιο της 
παγκόσµιας µουσουλµανικής ούµα [το 
έθνος, η κοινότητα του Ισλάµ - ΣτΜ]. 

Η επιλογή του προσδιορισµού «επανα-
στατικός» για την περιγραφή της πολιτι-
κής ορισµένων σύγχρονων ισλαµιστών 
–ή αλλιώς της Λερναίας Ύδρας της ισλα-
µικής πολιτικής– ίσως να ήταν προκλητι-
κή, ήταν ωστόσο απολύτως συνειδητή. Η 
Αλ Κάιντα ένευσε µε το σήµα της µάχης 
στον υπόγειο κόσµο της ούµα που υπερ-
χείλιζε από πολιτική ενεργητικότητα. Παρ’ 
όλ’ αυτά αµφιβάλλουµε πολύ αν το επα-
ναστατικό αυτό Ισλάµ αποτελεί σοβαρή 
απειλή για την αµερικανική αυτοκρατορία 

ή τον υπερατλαντικό καπιταλισµό, πόσο 
µάλλον εναλλακτική λύση σε αυτά. Το 
Hizb ut-Tahrir [το «Κόµµα της Ελευθερίας» 
που ιδρύθηκε το 1953, λειτουργεί σε πάνω 
από 40 χώρες µε πάνω από ένα εκατοµµύ-
ριο µέλη κι έχει στόχο τη δηµιουργία ενός 
πανισλαµικού κράτους ή “χαλιφάτου” - ΣτΜ] 
µπορεί να φροντίζει για την αυτοπροβο-
λή του διακηρύττοντας ότι «σύντοµα το 
χαλιφάτο θα βρίσκεται σε κάποια γειτονι-
κή σας χώρα», αντιλαµβάνεται όµως πολύ 
καλά ότι αυτά είναι ονειροφαντασίες.

Αυτό βέβαια δεν ακυρώνει το γεγονός 
ότι το επαναστατικό Ισλάµ είναι ικανό για 
έναν µακρόσυρτο ανταρτοπόλεµο ενά-
ντια στο νεοφιλελευθερισµό και ότι απο-
τελεί σοβαρό εµπόδιο στις προσπάθειες 
του κεφαλαίου να επεκτείνει την πρωταρ-
χική συσσώρευση στη Μέση Ανατολή και 
σε µεγάλο µέρος της Αφρικής και της Ασί-
ας. Μέσα από τις πολυσχιδείς επιχειρήσεις 
του και την εκλεπτυσµένη αξιοποίηση του 
θεάµατος, το επαναστατικό Ισλάµ είναι 
µια δύναµη που το επεκτατικό κεφάλαιο 
δεν µπορεί να αγνοεί. 

Β: Γίνεται λόγος για «παγκόσµια διατρο-
φική κρίση». Πρόκειται για συζήτηση 
κατασκευασµένη ή για άλλη µια «περί-
φραξη των κοινών αγαθών»;

Και τα δύο. Ο καπιταλισµός πάντοτε δη-
µιουργούσε τεχνητή σπάνη, κυρίως µέσω 

Ούτε τον πόλεμό τους, ούτε την ειρήνη τους των «περιφράξεων», απαγορεύοντας δη-
λαδή στους κοινούς ανθρώπους την πρό-
σβαση στη γη, στη χρήση των προϊόντων 
της γης, καθώς και στους καρπούς της 
εργασίας τους. Οι κρίσεις, είτε πρόκειται 
για κρίσεις υπεραφθονίας («υπερπαραγω-
γής»), είτε πρόκειται για κρίσεις σπάνης, 
είναι εγγενείς στο σύστηµα. Όσο για την 
τροφή, είναι φοβερό που σήµερα θυµή-
θηκαν την παγκόσµια κρίση, όταν η πείνα 
και ο λιµός (για κάποιους) εν µέσω αφθο-
νίας (για κάποιους άλλους) αποτελούν 
χαρακτηριστικά θεµελιώδη της καπιτα-
λιστικής νεωτερικότητας, όταν δηλαδή 
η τροφή αντιµετωπίζεται ως ένα ακόµη 
εµπόρευµα. Αναµφισβήτητα βέβαια η 
δηµιουργία µιας πραγµατικά «παγκοσµι-
οποιηµένης» αγοράς στις διατροφικές 
καλλιέργειες επιδεινώνει το πρόβληµα, το 
ίδιο και η ιδιωτικοποίηση των σπόρων (µια 
νέα µορφή περίφραξης) και η προώθηση, 
στη θέση των διατροφικών καλλιεργειών, 
της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών για 
καύσιµα, πάντοτε µε τη λογική των µονο-
πωλίων και τους κανόνες του κέρδους.

Η παρούσα διατροφική κρίση είναι λοι-
πόν τόσο πραγµατική όσο και κατασκευ-
ασµένη. Είναι επίσης ταυτόχρονα πραγ-
µατική και κατασκευασµένη ευκαιρία για 
τους προωθηµένους (τους «πράσινους») 
τοµείς του κεφαλαίου να επινοήσουν 
νέες αγορές για να αντικαταστήσουν τις 
αποτυχηµένες τεχνολογίες (να δώσουν 
µια ένεση ζωτικότητας στη βιοτεχνολο-
γία), ακόµη και να νεκραναστήσουν το 
πτώµα της πυρηνικής βιοµηχανίας (µε τη 
συνέργια ισχυρών κρατών). Η επανοικει-
οποίηση του διατροφικού ζητήµατος και 
η επανένταξη της τροφής στο πλέγµα της 
ηθικής µας οικονοµίας, µε άλλα λόγια η 
επιµονή µας στο ότι οι ανθρώπινες ανά-
γκες υπερβαίνουν την αγορά, αποτελεί, 
στο µακρύ δρόµο προς την απο-αποικιο-
ποίηση της καθηµερινής ζωής, ένα µεγά-
λο βήµα µπροστά. 

Β: Ποιος ο ρόλος της Ευρώπης στην ανα-
παραγωγή της αυτοκρατορίας και του 
στρατιωτικού νεοφιλελευθερισµού;

Είναι µάλλον πλάνη η εικόνα της Ευρώ-
πης ως διακριτός πολιτικός χώρος ή ως 
πολιτική µορφή που αντιπαρατίθεται 
στην αµερικανική «βαρβαρότητα» και 
παίζει σχετικά θετικό ρόλο στο πλαίσιο 
του κεφαλαίου και της νεωτερικότητας. 
Στο βαθµό που η ευρωπαϊκή Αριστερά 
ασπάζεται τούτη την πλάνη, ενθαρρύνει 
τη συνενοχή των ευρωπαϊκών κρατών µε 
τα αµερικανικά αυτοκρατορικά στρατη-
γήµατα και συνεισφέρει σηµαντικά στη 
φαινοµενικότητα του θεάµατος. Έτσι, οι 

ευρωπαίοι αριστεροί που συµµερίζονται 
τη φαντασιακή «εκπολιτιστική αποστο-
λή της Ευρώπης» εγκλωβίζονται σε µία 
αυταρέσκεια που στερείται πραγµατικής 
αντίστασης.

Αναλογιστείτε τις ευρωπαϊκές αντιδρά-
σεις στο µιλιταρισµό των ΗΠΑ. Σ’ ολόκλη-
ρη την Ευρώπη το ΝΑΤΟ, η στρατιωτική 
σηµαία των ΗΠΑ, επεκτείνεται συνεχώς. 
Χωρίς άχνα διαµαρτυρίας από τα κράτη-
µέλη της ΕΕ, το ΝΑΤΟ στήριξε τους βοµ-
βαρδισµούς της Σερβίας και του Κοσσό-
βου και τη µακρά και βάναυση κατοχή 
του Αφγανιστάν. Ύστερα είναι και ο γιγά-
ντιος κόσµος των αµερικανικών βάσεων: 
Υπάρχουν 200 µε 300 στρατιωτικές εγκα-
ταστάσεις σ’ όλη την Ευρώπη, στρατιω-
τικές πτήσεις των ΗΠΑ διασχίζουν τους 
αιθέρες της ηπείρου για βοµβαρδισµούς 
ή για αναγνωρίσεις, µέλη του ΝΑΤΟ προ-
σφέρουν κρυφά το έδαφός τους για θα-
λάµους βασανιστηρίων «µαχητών του 
εχθρού» των ΗΠΑ...

Όσο για τη Μέση Ανατολή, τα ευρωπαϊκά 
κράτη συνεχίζουν τη µακρά παράδοση 
της αλληλεγγύης στο Ισραήλ, σπεύδο-
ντας να διακόψουν τη βοήθεια προς την 
Παλαιστίνη µετά τις εκλογικές νίκες της 
Χαµάς και συναινώντας στην πρόσφατη 
εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο. Επιπλέ-
ον, το ευρωπαϊκό κεφάλαιο έχει από και-
ρό βολευτεί µε την ισραηλινή τεχνολογία 
στους τοµείς του στρατού και της «ασφά-
λειας», ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τις επι-
κερδείς του σχέσεις µε όλες τις πετρελαϊ-
κές ολιγαρχίες της περιοχής.

Είναι και το Ιράκ. Ούτε ένα ευρωπαϊκό 
κράτος δεν αντιτέθηκε πραγµατικά στον 
πόλεµο, τα περισσότερα µάλιστα έστει-
λαν στρατό. Γάλλοι, Γερµανοί και Βέλγοι 
πολιτικοί σκηνοθέτησαν τις ευγενικές 
τους αποδοκιµασίες λίγο πριν την εισβο-
λή. Από τότε όµως, τα ίδια αυτά κράτη 
ούτε καν σκέφτηκαν να καταδικάσουν την 
κατοχή, πόσο µάλλον να αντισταθούν σε 
αυτήν (το 2004 µάλιστα, Γαλλία και ΗΠΑ 
δεν είχαν αντίρρηση να δώσουν τα αιµα-
τοβαµµένα τους χέρια για να «αλλάξουν» 
το καθεστώς στην Αϊτή), ενώ οι ιδιωτικές 
εταιρείες της Ευρώπης συνεχίζουν να 
καρπώνονται τα κέρδη από τα δηµόσια 
χρηµατοδοτηµένα προγράµµατα «ασφά-
λειας» και «ανοικοδόµησης» στην περι-
οχή. Να ποια είναι λοιπόν η «ευρωπαϊκή 
εξαίρεση».

Λία Γιόκα
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Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές, 

τίθεται σε κίνηση µία από εκείνες τις αλληλου-

χίες πραγµάτων, που φέρνουν κοσµοϊστορικές 

αλλαγές στον «Δυτικό» κόσµο, όπως τον ξέ-

ρουµε. Η πτώχευση της Lehman Brothers και 

η διάσωση µέσω κρατικοποίησης της AIG στο 

µέσο Σεπτεµβρίου αποτελεί τον πρώτο κρίκο 

σε µία νέα αλυσίδα κατακρηµνίσεων για το διε-

θνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, που πλήττει 

ανεπανόρθωτα την καρδιά του. Μία αλυσίδα 

που οδηγεί αναπόφευκτα στο οικονοµικό κραχ 

της γενιάς µας.

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή, 

για να δούµε πως φτάσαµε ως εδώ. Στις αρχές 

του 2008 η αγορά ενυπόθηκων δανείων υψηλού 

ρίσκου των ΗΠΑ (1) καταρρέει λόγω υπερδανει-

σµού των νοικοκυριών, προκαλώντας τριγµούς 

στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 

Η χρηµατοπιστωτική κρίση συµπίπτει µε τις 

συγκυρίες της ανόδου των τιµών του µαύρου 

χρυσού κοντά στα 150$ και της έκρηξης στις 

τιµές των τροφίµων. Το µίγµα για την παγκοσµι-

οποιηµένη οικονοµία είναι εκρηκτικό. Από την 

κρίση πτωχεύουν και κρατικοποιούνται κατά 

σειρά οι εταιρείες Northern Rock (UK), Bear 

Stearns και AIG (US) καθώς και οι γιγάντιες 

Fannie Mae & Freddie Mac (2), στηρίγµατα της 

αγοράς των ενυπόθηκων δανείων. Οι ενέσεις 

ρευστού εκατοντάδων δις από τις κεντρικές 

τράπεζες για τη στήριξη των αγορών είναι 

συνεχείς και επαναλαµβανόµενες σε απέλπιδες 

προσπάθειες αποτροπής του κραχ. Μετά την 

πτώχευση της Lehman και την κρατικοποίηση 

της AIG, το City του Λονδίνου και η Wall Street 

έχουν µετατραπεί σε θέατρα πανικού. Όλοι 

αναµένουν από µέρα σε µέρα το χαριστικό 

χτύπηµα στις χρηµατοπιστωτικές αγορές από 

καταρρεύσεις άλλων οµίλων. Συγχρόνως, 10 

από τις µεγαλύτερες τράπεζες του κόσµου 

θωρακίζονται πριν την καταιγίδα δηµιουρ-

γώντας ένα ταµείο αντι-πτώχευσης ύψους 70 

δις, προκειµένου να εµπνεύσουν εµπιστοσύνη 

στους επενδυτές τους, ενώ οι «σύντροφοι» (3) 

Μπους, Πώλσον και Μπερνάκε συστήνουν 

µε τη συναίνεση της Αµερικανικής Γερουσίας 

έκτακτο ταµείο ύψους 700 δις δολαρίων για 

τη διάσωση παραπαιουσών επιχειρήσεων, 

καλώντας όλες τις κυβερνήσεις του κόσµου 

να πράξουν το ίδιο! 

Διάγουµε ηµέρες που ο συνεργάτης του Πινοσέτ 

και θεωρητικός του νεοφιλελευθερισµού Milton 

Freedman και η συµπορευόµενη “Σχολή του 

Σικάγο” µε την άκρατη εµπιστοσύνη τους στις 

δυνάµεις της “ελεύθερης” αγοράς ίσως δεν είχαν 

φανταστεί, όταν διατύπωναν τις θεωρίες τους. 

Αυτή τη φορά κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί 

ότι για το επικείµενο κραχ φταίνε οι εργατικοί 

αγώνες, οι υψηλοί µισθοί, οι «κλειστές» αγο-

ρές, το «πολύ» κράτος ή ο «κοµµουνιστικός» 

κίνδυνος για την αποτυχία των αγορών. Προς 

ευαρέστηση των θιασωτών του συστήµατος, 

το µόνο φαινόµενο που καλά κρατεί σήµερα 

είναι η απελευθέρωση της εκµετάλλευσης 

του ανθρώπου στο όνοµα του κέρδους των 

λίγων. Γι’ αυτό ακριβώς τα βαθύτερα αίτια της 

οικονοµικής κρίσης θα πρέπει να αναζητηθούν 

εκεί, δηλαδή στην κυρίαρχη ιδεολογία του νεο-

φιλελευθερισµού και του οικονοµισµού, στην 

αποτυχία της αγοράς των ολιγοπωλίων και στην 

αδυναµία της εξουσίας να ελέγξει τον εαυτό της, 

στον υπερδανεισµό και το τζόγο και γενικώς σε 

εγγενή στοιχεία του οικονοµικού συστήµατος, 

που έχουν τεθεί εκτός ελέγχου.

Ως λύση στις κρίσεις του συστήµατος οι σύγ-

χρονοι «µάγοι» της καπιταλιστικής οικονοµίας 

επιλέγουν το «σοσιαλισµό των πλουσίων». Οι 

µεγάλες οικονοµικές µονάδες, που τόσα χρόνια 

γέµιζαν τις τσέπες του κεφαλαίου, διασώζο-

νται από τη χρεωκοπία µε πλιάτσικο από τον 

κοινωνικό πλούτο, που είναι συσσωρευµένος 

στα κρατικά ταµεία µέσω φορολογίας. Την 

ίδια ώρα τα αφεντικά κάθε είδους, από τους 

µεγαλοεπενδυτές µέχρι τις ανώτερες εταιρικές 

ιεραρχίες, διαφεύγουν αλώβητα και χρυσοφόρα, 

ενώ στα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα επιφυ-

λάσσεται ανεργία, πείνα και χρεωκοπία. Έτσι, 

µε το «σοσιαλισµό των πλουσίων» έχουµε το 

φαινόµενο οι παραγωγοί του πλούτου, δηλαδή 

οι εργαζόµενοι, µετά από την εκµετάλλευση 

της µισθωτής σκλαβιάς να “πληρώνουν” και 

δεύτερη φορά τη νύφη των βαρών της οικο-

νοµίας µε τις κρατικοποιήσεις των συντριµµιών 

του κεφαλαίου. 

Όµως το πλιάτσικο δεν τελειώνει εδώ. Από 

το κραχ το σύστηµα αργά ή γρήγορα θα ανα-

κάµψει. Η κρίση αφήνει πίσω της τεράστιες 

ευκαιρίες για επενδύσεις πάνω στο κατεστραµ-

µένο τοπίο των οικονοµιών. Το κεφάλαιο είναι 

άλλωστε σήµερα πιο εύρωστο από ποτέ χάρη 

στην παγκοσµιοποιηµένη παντοδυναµία της 

εκµετάλλευσης. Από την άλλη, οι κοινωνίες 

θα βγουν εξουθενωµένες και εποµένως µε 

µειωµένες αντιστάσεις από την καταστροφή. 

Θα είναι µία χρυσή ευκαιρία για το κεφάλαιο 

να αλώσει τις ζωές µας από όποια κοινωνική 

συνεκτικότητα/αλληλεγγύη και από όποιους 

θεσµούς αυτό σήµερα εµποδίζεται. 

Από το επερχόµενο κραχ είµαστε σίγουροι 

ότι δεν προµηνύεται µία στροφή προς έναν 

καλύτερο κόσµο αλλά µία έκδοση του “σοκ” 

καπιταλισµού, όπως περιγράφεται στο βιβλίο 

της Ναόµι Κλάιν. Θα ήταν όµορφο η παρούσα 

οικονοµική κρίση να οφείλεται στις επιθέσεις 

µας κατά του συστήµατος σε αναζήτηση της 

“εφόδου προς τον ουρανό”, στην αφύπνιση 

των ανθρώπων και στην ανάγκη για κοινωνική 

αυτο-διεύθυνση. Οφείλεται όµως αποκλειστικά 

σε παράγοντες, στους οποίους δεν έχουµε 

κανέναν έλεγχο, είναι ενδοσυστηµικοί και δεν 

υπακούουν σε αξιακά κριτήρια. 

Σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να παλεύουµε για 

την αλήθεια των αιτιών της κρίσης, για την 

απογύµνωση του ρόλου της καπιταλιστικής 

οικονοµίας και για την αποφυγή οποιασδήποτε 

ενέργειας που πλήττει την κοινωνία υπέρ του 

κεφαλαίου. Ωστόσο δεν µπορούµε να περιορι-

ζόµαστε σε θέσεις άµυνας σε ιδεολογικό/στρα-

τηγικό επίπεδο. Έτσι, µολονότι οι καιροί που οι 

έτοιµες συνταγές και τα θέσφατα για µια άλλη 

κοινωνία έχουν περάσει, και καλώς, ανεπιστρε-

πτί, υπάρχει σήµερα περισσότερο ανάγκη από 

ποτέ να διατυπώνουµε και να εφαρµόζουµε 

στην πράξη εναλλακτικές προτάσεις απέναντι 

στο σηµερινό αντι-ανθρώπινο σύστηµα, τόσο 

στη σφαίρα της πολιτικής όσο και στη σφαίρα 

της οικονοµίας, όπως παραδείγµατος χάρη η 

περί parecon θεωρία που περιγράφεται σε 

άρθρο αυτού του τεύχους. 

Χορτάσαµε άλλωστε προτάσεις εξουσίας και 

είναι καιρός να αρχίζουµε να πατάµε σταθερά 

σε παραδείγµατα κοινωνικοποιηµένης οικονο-

µίας µακριά από τον αποτυχηµένο κεντρικό 

σχεδιασµό του κρατικού καπιταλισµού της 

πρώην «ΕΣΣΔ» και να κάνουµε πιο συγκεκριµέ-

νες προτάσεις αυτο-διεύθυνσης της κοινωνίας 

µακριά από την επίσης αποτυχηµένη εκδοχή 

της επανάστασης ως κατάληψης της εξουσίας 

από τάξεις πάνω σε άλλες τάξεις. Το µόνο ΚΡΑΧ 

που ετοιµάζουµε εµείς στο σύστηµα είναι το 

ΚΡΑΧ της κοινωνικής απελευθέρωσης. Είναι 

το ΚΡΑΧ, στο οποίο οι κοινωνίες θα πάρουν 

τον έλεγχο του εαυτού τους, ξεπερνώντας τα 

εξουσιαστικά και αντι-ανθρώπινα µοντέλα δια-

κυβέρνησης του παρελθόντος. Ο καπιταλισµός 

δεν καταρρέει, ανατρέπεται. Από εµάς.

Αντώνης Μπρούµας

1. Τα προϊόντα subprime, όπως είναι ευρύτερα 

γνωστά, αποτελούν πολύπλοκα χρηµατοπιστωτικά 

προϊόντα βασισµένα στο εµπόριο επενδυτικού 

ρίσκου πάνω στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ. 

Όταν η αγορά αυτή κατέρρευσε, τα περισσότερα 

από αυτά τα προϊόντα έµειναν κατ’ ουσία χωρίς 

οικονοµικό αντίκρισµα προς θλίψη των επεν-

δυτών/τζογαδόρων/ιδιοκτητών τους, που κατά 

κύριο λόγο ήταν τα µεγάλα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα. 

2. Ιδιωτικές εταιρείες µε λεφτά (αλλά όχι έλεγχο) 

του δηµοσίου. Ασφάλιζαν και πωλούσαν τέτοια 

προϊόντα subprime µε στόχο τη χρηµατοδότηση 

των δανείων κατοικίας και την επίτευξη µίας 

κοινωνίας µικρών ιδιοκτητών στα πρότυπα του 

αµερικανικού ονείρου. Δεν είναι τυχαίο ότι η 

Fannie Mae δηµιουργήθηκε επί Roosevelt στα 

πλαίσια του New Deal.

3. Ειρωνική προσφώνηση του γνωστού οικονο-

µολόγου Ναριέλ Ρουµπίνι παραπέµποντας στην 

έννοια του «Σοσιαλισµού των Πλουσίων».

Το Κραχ της Κοινωνικής 
Απελευθέρωσης
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Εδώ και ένα χρόνο, ένας περίεργος ιός έχει προ-
σβάλει τους πρόσφυγες της Πάτρας. Οι «παρά-
πλευρες απώλειες» του πολέµου κατά της «τροµο-
κρατίας» που το σύστηµα κυριαρχίας τούς θέλει 
κρεµασµένους πάνω στα καράβια της ελπίδας 
φαίνεται πως εξεγέρθηκαν. Όταν η απόγνωση 
για την αδικία, τους συνεχείς βασανισµούς, την 
εξαθλίωση έπιασε κόκκινο, αποφάσισαν να δρά-
σουν συλλογικά. Μαζί µε τα ριζοσπαστικά εκείνα 
κοµµάτια της πόλης που πάντα έµπαιναν στο µάτι 
των κρατούντων, βγήκαν στο δρόµο απαιτώντας 
ελευθερία και αξιοπρέπεια. Το εύθραυστο νήµα, 
µια πορεία κοινών αγώνων µε τους µετανάστες, 
έχει πιαστεί...

Σήµερα, είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι ο πόλεµος γίνεται 

ταυτόχρονα κινητήρια δύναµη της οικονοµίας, µέσο επίλυσης 

των εσωτερικών κρίσεων και τρόπος αναγκαίας ανάλωσης του 

ανθρώπινου πλεονάσµατος. Η κύρια παραγωγική λειτουργία της 

γιγάντιας υστερο-καπιταλιστικής µηχανής, το κύριο προϊόν της 

είναι ακριβώς –όσο τροµερό και αν ακούγεται, δεν έχουµε πλέον 

καµία δικαιολογία να εθελοτυφλούµε– η µαζική παραγωγή κα-

ταστροφής. Η διεθνοποιηµένη κρατική τροµοκρατία εξοντώνει 

λαούς και ερηµώνει χώρες. Τη στιγµή που σιδερόφρακτες µεραρ-

χίες υπαγορεύουν τους κανόνες του «διεθνούς δικαίου», η ισχύς 

του παγκόσµιου καθεστώτος κυριαρχίας µοιάζει να αποµένει 

σαν ο τελικός ρυθµιστής των πεπρωµένων των λαών και κανείς 

µας πλέον δεν είναι ασφαλής από τον τρόµο σε οποιοδήποτε 

µέρος του κόσµου και αν βρίσκεται.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι µετανάστες και οι πρόσφυγες 

γίνονται ένας από τους κεντρικούς στόχους της κυριαρχίας στο 

εσωτερικό. Ο νέος εσωτερικός εχθρός του αντιτροµοκρατικού 

πολέµου. Οι µετανάστες αποτελούν τον τέλειο στόχο για την 

επαναθεµελίωση του νοήµατος της Δυτικής κυριαρχίας. Άλλωστε, 

τα κινήµατα των τελευταίων δεκαετιών έδειχναν πιο πολύ από 

ποτέ την αµφισβήτηση της εξουσίας ως αυθεντία και έτσι, ως 

ώριµο φρούτο, εµφανίστηκε ο «άλλος» για να ετεροπροσδιορίσει 

το ξεθωριασµένο νόηµά της.

Οι «ανοιχτές» ευρωπαϊκές κοινωνίες γίνονται ξενοφοβικές και 

µεταφέρουν στους µετανάστες την ευθύνη της οικονοµικής και 

κοινωνικής αθλιότητας στην οποία τους οδηγεί το «διαίρει και 

βασίλευε» του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού. Δίνουν ψήφο 

εµπιστοσύνης στους διάφορους δικτατορίσκους τύπου Σαρκοζί 

και Μπερλουσκόνι και κάνουν «φιλειρηνικές» διαδηλώσεις ενά-

ντια στη βία των γκέτο ή «αντιρατσιστικές» συγκεντρώσεις για 

να φύγουν οι καταυλισµοί προσφύγων από τη γειτονιά τους.

Η Ευρώπη θωρακίζεται και υψώνει απροσπέλαστα τείχη ενάντια 

στους µετανάστες που έρχονται κατά χιλιάδες από τις διαλυ-

µένες χώρες τους αναζητώντας είτε περισσότερη ελευθερία 

είτε οικονοµική ανάσα είτε και τα δύο. Εγκαταλείποντας τα 

λεηλατηµένα από την παλιά και νέα αποικιοκρατία εδάφη τους, 

βρίσκουν πόρτες κλειστές. Στα σύνορα του φρουρίου, το µήνυµα 

ισχυροποιείται δολοφονώντας και στέλνοντας κακήν κακώς πίσω 

όποιον µετανάστη πλησιάζει. Η Δύση δεν τους χρειάζεται πια 

στα εδάφη της. Τώρα την ενδιαφέρει ένας πλήρως ελεγχόµενος 

αριθµός πλήρως ελεγχόµενων µεταναστών για τις βρώµικες και 

σχεδόν απλήρωτες δουλειές των µεγαλουπόλεων. Όλοι οι άλλοι 

δεν αποτελούν παρά ένα παράσιτο στο σώµα της.

Η Πάτρα υπήρξε ανά τους αιώνες µια κοσµοπολίτικη πόλη. Από 

τους Ρωµαϊκούς χρόνους έως και σήµερα έχει δεχθεί κατά καιρούς 

κύµατα προσφύγων και µεταναστών κάθε λογής. Από Ιταλούς 

πολιτικούς πρόσφυγες στα τέλη τους 19ου αιώνα, πρόσφυγες από 

τη Μικρά Ασία τη δεκαετία του ’20, εσωτερικούς µετανάστες από 

πολλές αγροτικές περιοχές στα µέσα του αιώνα, οικονοµικούς 

µετανάστες από την Αλβανία και τις άλλες ανατολικές χώρες τις 

προηγούµενες δεκαετίες έως τους σηµερινούς πρόσφυγες των 

πολέµων της Δύσης στην Ανατολή.

Όπως σε όλες σχεδόν τις µητροπόλεις της δύσης, που ο καπι-

ταλισµός µε όπλο την κυρίαρχη πολεοδοµία κλείνει τους µετα-

νάστες σε γκέτο, έτσι και στην Πάτρα ο ρόλος της πολεοδοµίας 

ήταν και είναι ουσιαστικός. Ο αποκλεισµός των µεταναστών σε 

άθλια γκέτο στις δυτικές µητροπόλεις δεν ήταν τίποτε άλλο από 

το χωρικό περιτύλιγµα της κυριαρχίας για τη διευκόλυνση του 

σύγχρονου δουλεµπορίου. Τα σχέδια των κυρίαρχων για τον 

πλήρη έλεγχο των µεταναστών χάλασαν από τη στιγµή που η 

κοινωνία των δεύτερων αντέδρασε. Από τότε που βγήκαν κατά 

χιλιάδες στους δρόµους διεκδικώντας ελευθερία. Από τότε που 

ενώθηκαν µε τα ριζοσπαστικά εκείνα κοµµάτια της πόλης που 

πάντα έµπαιναν στο µάτι των κρατούντων. Έτσι αποφάσισαν 

να τους κατεδαφίσουν. Να τους µεταφέρουν εκτός πόλης σε 

σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης µακριά από τις κοινωνι-

κές διεργασίες. Τώρα που οι µετανάστες δείχνουν πραγµατικά 

επικίνδυνοι για αυτούς, το πλήρες φακέλωµα και η επιτήρηση 

είναι η λύση που προτείνουν.

Το ευτύχηµα για όλους εµάς που είµαστε από την από δω 

πλευρά, είναι ότι εκείνοι έχουν αντιρρήσεις. Γι’ αυτό και σήµερα, 

γίνεται όσο ποτέ αναγκαία η συσπείρωση όλων των δυνάµεων, 

ατόµων ή οµάδων που διαλέγουν ακόµα να υπερασπίσουν ένα 

πράγµα τόσο ευπαθές και τρωτό όσο η ζωή και η αξιοπρεπής 

διαβίωση. 

Απέναντι στη λογική των στρατοπέδων συγκέντρωσης, µια 

υπόκωφη οργή παίρνει διαστάσεις πολιτικής έκφρασης. Για να 

γίνει ο λόγος και η πράξη µας αγώνας αντικαθεστωτικός, για να 

γίνει η αδιάλλακτη αποφασιστικότητά µας µια σπίθα αληθινής 

ελπίδας, µια λυτρωτική υπενθύµιση ότι ο δρόµος για την προ-

έλαση της βαρβαρότητας δεν θα είναι ποτέ ορθάνοικτος. 

Γιάννης Κουρκουλής

Σωτήρης Λυκουργιώτης

Το λιμάνι της Ελπίδας
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Δίκη κατοίκων
Αγ. Δημητρίου - Ρυακίου Κοζάνης

Από το 
λιθάνθρακα 
και το λιγνίτη
στη ΔΕΘ

Στις φετινές διαδηλώσεις της έκθεσης, ανάµεσα στους 

χιλιάδες διαδηλωτές µε κύρια αιτήµατα την ακρίβεια, 

την ανεργία και τις εργασιακές σχέσεις, υπήρξε κι ένα 

κάλεσµα διαφορετικό, τόσο στο περιεχόµενό του όσο 

και στη σύνθεσή του. 

Μιλάµε φυσικά για το µπλοκ ενέργειας που κάλεσαν οι 

«πολίτες ενάντια στο Λιθάνθρακα» και ο «σύλλογος για 

την ανάπτυξη και την ανεργία Αγ. Δηµητρίου-Ρυακίου. 

Η πορεία µε κεντρικό ζήτηµα τον ενεργειακό σχεδιασµό 

και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον συγκέντρωσε περίπου 

1000 άτοµα, ένα ετερόµορφο πλήθος διαδηλωτών από 

διάφορες περιοχές της Ελλάδος µε κοινό σηµείο τον αγώνα 

ενάντια στο λιθάνθρακα και τον ενεργειακό σχεδιασµό, 

αµφισβητώντας δηλαδή έναν από τους πιο βασικούς 

πυλώνες της καπιταλιστικής ανάπτυξης και οικονοµίας. 

Η συνάντηση των πολιτών των λιγνιτικών περιοχών και των 

περιοχών των λιθανθρακικών µονάδων θεωρήθηκε πολύ 

σηµαντική. Άλλωστε η Κοζάνη και η Πτολεµαΐδα αποτελούν 

µία πρόγευση της καταστροφής που θα συντελεστεί στις 

περιοχές που θα εγκατασταθούν οι εν λόγω µονάδες.

Η ξενάγηση των πολιτών των λιθανθρακικών µονάδων στα 

χωριά της τέφρας και του λιγνίτη ήταν µία συγκλονιστική 

εµπειρία. Το µέγεθος της καταστροφής που προκαλούν 

τα λιγνιτωρυχεία, το τεράστιο µέγεθός τους και η 

δραστηριότητά τους έχει µετατρέψει την περιοχή σε 

σεληνιακό τοπίο. Η εµπειρία αυτή επιβεβαίωσε τη 

σηµασία αυτού του αγώνα ενάντια στο λιθάνθρακα και 

ταυτόχρονα αποµάκρυνε κάθε έννοια εφησυχασµού καθώς 

το φάντασµα του λιγνίτη και του λιθάνθρακα θα πλανάται 

στις διάφορες περιοχές της ΔΕΘ (Περίπτερα Μυτιληναίου 

- ΔΕΗ και υπουργικές εξαγγελίες).

Α. Θ.

Η δίκη των 9 κατοίκων του Αγ. Δηµητρίου - Ρυακίου Κοζάνης 
που ήταν να πραγµατοποιηθεί στις 23/9/08 αναβλήθηκε για 
τις 9/12/08. Έξι από τους κατοίκους είχαν συλληφθεί κατά τη 
διάρκεια επέµβασης των ΜΑΤ στην κατάληψη των ταινιόδροµων 
λιγνίτη του ΑΗΣ Αγ. Δηµητρίου, ενώ οι άλλοι τρεις την επόµενη 
µέρα στη συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τα δικαστήρια 
Κοζάνης, η οποία χτυπήθηκε από την αστυνοµία. Αντιµετωπίζουν 
τις κατηγορίες για εξύβριση και αντίσταση κατά της αρχής, απλή 
σωµατική βλάβη, παρακώλυση κοινωφελών εγκαταστάσεων 
από κοινού και διατάραξη της οικιακής ειρήνης. 

«Η ΔΕΗ µας δικάζει...!» αναφέρει η καθηµερινή εφηµερίδα της 
Δυτικής Μακεδονίας «ΘΑΡΡΟΣ» στις 23/9 ενώ συνεχίζει: «Η 
Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού παραπέµπει σήµερα τους 
κατοίκους της Ακρινής και του Ρυακίου σε δίκη στα δικαστήρια 
Κοζάνης. Η ΔΕΗ εγκαλεί τους «ιθαγενείς» γιατί µε τις καταλήψεις 
των ταινιών, της στέρησαν λίγα ευρώ από τα δις που κλέβει χρόνια 
τώρα απ’ αυτό τον τόπο. Με τον τρόπο αυτό θέλει να «συνετίσει» 
και τους ελάχιστους που είχαν το θράσος να σηκώσουν κεφάλι 
απέναντι στο κράτος που λέγεται ΔΕΗ!
Κατηγορούνται...!»

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η στάση µεγάλου µέρους των 
συνδικαλιστών της ΔΕΗ που όχι µόνο διατυπώνουν κάποια 
διαφορετική άποψη για το περιβάλλον αλλά εχθρεύονται ανοιχτά 
τα κινήµατα που παλεύουν για την προστασία του. Σύµφωνα 
µε την ανακοίνωση των «Πολιτών κατά του λιθάνθρακα» για τη 

«Τελικά πάντα οι µάσκες πέφτουν. Καλό χειµώνα στα σαλέ και στα ορυχεία...»

δίκη της 23ης Σεπτεµβρίου:

...«Από το πρωί είχε δηµιουργηθεί ένα µαχητικό κλίµα, από τους 
συγκεντρωµένους κατοίκους της περιοχής, αλλά και άλλους από 
πιο µακρινές περιοχές, ενώ δεκάδες µηνύµατα συµπαράστασης 
είχαν φτάσει, µέχρι το προηγούµενο βράδυ, στο σύλλογο του 
Αγίου Δηµητρίου - Ρυακίου...»

...«Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν 
αρκέστηκε στην εξοντωτική αγωγή που έχει υποβάλλει, σε βάρος 
του συλλόγου (24 εκατοµ. ευρώ απαιτεί), αλλά παραστάθηκε στη 
δίκη σαν πολιτική ενάγουσα. Αποδεικνύει, µε αυτόν τον τρόπο, ότι 
συνεχίζει να ακολουθεί µια επιθετική, εκδικητική πολιτική απέναντι 
σε όποιον αµφισβητεί την παντοκρατορία και την ανεξέλεγκτη 
δράση της στις περιοχές του λιγνίτη...»

Δυστυχώς, την τακτική αυτή ενισχύει και η κυρίαρχη µερίδα 
των συνδικαλιστών της ΔΕΗ. Δείτε, για παράδειγµα, πώς 
αντιµετωπίζονται από µέλος του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ οι αντιδράσεις 
στην πολιτική της ΔΕΗ και, ειδικά, στην προσπάθεια εγκατάστασης 
µονάδας λιθάνθρακα στο Αλιβέρι. Στην εν λόγω ανακοίνωση 
καταγγέλλεται άρθρο συνδικαλιστή της ΔΕΗ στο οποίο µεταξύ 
άλλων αναφέρεται: 

«Εντύπωση όµως προκαλεί ότι στην Ελλάδα οι διάφορες αυτές 
οργανώσεις συνηθίζουν µόνο να καταγγέλλουν, ελάχιστους 
συνήθεις παραβάτες. Τη ΔΕΗ, τη ΔΕΗ, τη ΔΕΗ και ενίοτε κάποιον 
κρατικό πάλι φορέα. Σηµειωτέον ότι στις 14 πρώτες αιτίες ρύπανσης 
στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την Ε.Ε. δεν συµπεριλαµβάνεται η 
ενέργεια και η ΔΕΗ. 
Κανείς από τους εργαζόµενους της ΔΕΗ δεν θα πει ποτέ ότι η 
ΔΕΗ δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Όχι όµως µόνο αυτή. Στο κάτω 
κάτω πρώτοι οι εργαζόµενοι είναι τα υποκείµενα της ενεργειακής 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, για να µπορεί να έχει ρεύµα και 
φως ασφαλείας ο κάθε λάτρης της καφέ αρκούδας, στο κρατικό 
σαλέ σε κάποιον εθνικό δρυµό, που συνήθως είναι χιλιόµετρα 
µακριά και όπου η ΔΕΗ, χωρίς συµφέρον, έχει δίκτυο και παροχή 
ρεύµατος».

Και το επιθετικό άρθρο συνεχίζει αποδεικνύοντας τη συγκάλυψη 
που επιχειρούν οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ: 

«Σε καµιά απεργία της ΓΕΝΟΠ δεν στάθηκαν ως τώρα 
συµπαραστάτες, όταν γνωρίζουν πως οι εργαζόµενοι παλεύουν 
πάντα για καθαρό περιβάλλον και καλές συνθήκες εργασίας. 
Αλήθεια, ποιας ιδιωτικής εταιρείας οι εργαζόµενοι θα µπορούν 
να κάνουν ανάλογους αγώνες; Ποιος παραγωγός ιδιώτης θα 
σεβαστεί το περιβάλλον; Πότε αλήθεια έως τώρα καταγγέλθηκε 
ιδιώτης παραγωγός από το WWF-ΕΛΛΑΣ; Ο λόγος είναι προφανής. 
Στην ελληνική πραγµατικότητα ο µόνος καταγγελλόµενος, που 
µπορεί να πληρώσει κάθε είδους!!!... πληρωµή ως αποζηµίωση, 
είναι η κρατική παλαιότερα και ανήκουσα στο Δηµόσιο τελευταία, 
Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. Κανενός ιδιοκτήτη τάνκερ 
ή λατοµείου πέτρας δεν του καίγεται καρφί εάν καταγγελθεί 
για ρύπους. Δεν έχει τόσα χρήµατα να προκαλέσει το ελληνικό 
οικολογικό!!! ενδιαφέρον, ούτε το χρηµατιστήριο των ρύπων 
µπορεί να τον επηρεάσει».

Προφανώς οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ έχουν µια περίεργη αντίληψη 
για το «Δηµόσιο» όπως φαίνεται από το συγκεκριµένο άρθρο. Οι 
«Πολίτες κατά του λιθάνθρακα» τελειώνουν την ανακοίνωσή τους 
µε το σχόλιο παλαίµαχου συνδικαλιστή της ΔΕΗ για το άρθρο του 
πρώην συναδέλφου του: 

«Τελικά πάντα οι µάσκες πέφτουν. Καλό χειµώνα στα σαλέ και 
στα ορυχεία».

Ν.Ι.

20 χρόνια ΚΑΤΑΛΗΨΗ 
Πάτμου και Καραβία
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ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

Μία λίμνη 
κινδυνεύει...
Τη στιγµή που όλοι µιλάνε περί οικολογίας και η «ανησυχία» 

για το φυσικό περιβάλλον «χτυπάει κόκκινο», στη νότια 
Κέρκυρα λαµβάνει χώρα µια από τις µεγαλύτερες καταπατήσεις 
µε τη σύµπραξη κράτους και επιχειρηµατικής «δεινότητας».

Η λίµνη Κορισσίων αποτελεί ένα οικοσύστηµα ιδιαίτερης 
σηµασίας και µεγάλης επιστηµονικής και οικολογικής αξίας 
και το 2004 ανακηρύχτηκε προστατευµένη περιοχή Natura. 
Περιβάλλεται από µια αµµουδερή παραλία, µε αµµοθίνες και 
ένα δάσος κέδρων, φιλοξενεί κατά την άνοιξη και το φθινόπω-
ρο περίπου 130 είδη πτηνών όπως εντυπωσιακούς κύκνους, 
γλάρους, αγριόχηνες, νισάρια και λούφες. Τα πιο σπάνια πτηνά 
που αποδηµούν εδώ είναι το είδος gelochelidon nilotica, ο 
φαλακροκόρακας και το γεράκι. Στο ίδιο περιβάλλον ζουν 
χέλια, κέφαλοι και λαβράκια που περνούν από τη θάλασσα 
στη λίµνη από ένα άνοιγµα 10 µέτρων. Στον υδροβιότοπο αυτό 
βρίσκει επίσης καταφύγιο ένα άλλο σπάνιο είδος πουλιών, οι 
όφιες. Παράλληλα, συναντάµε τη χελώνα testudo hermani 
και τις θαλάσσιες χελώνες emys orbycolarys και mayremys 
caspica. 

Αυτός ο φυσικός πλούτος σε καµία περίπτωση δεν έθεσε 
ηθικούς ενδοιασµούς στους ιθύνοντες. Έτσι, πάνω στον 
αιγιαλό της λίµνης συνεχίζει να λειτουργεί παράνοµα µια 
ξενοδοχειακή µονάδα η οποία επεκτάθηκε αυθαίρετα όταν 
µεταβιβάστηκε σε νέο ιδιοκτήτη. Παρόλο που διαπιστώθηκαν 
αυθαίρετες κατασκευές σε τρία τµήµατα της προηγούµενης 
ιδιοκτησίας “Άγιος Γεώργιος ΑΞΤΕ” και εκδόθηκαν εκθέσεις για 
τις απαραίτητες ενέργειες περί διαδικασίας χαρακτηρισµού 
και κατεδάφισης των κατασκευών, ποτέ δεν κατεδαφίστηκαν. 
Πώς, όµως, αφού «παράδοξα» οι κατασκευές αυτές είχαν γίνει 
κατόπιν έκδοσης αδειών; Εξάλλου, το ξενοδοχείο δηµιουργεί 
διαρκώς διενέξεις µε τα γύρω χωριά ενώ µε τη λειτουργία 
του έχει αλλάξει τη ροή ενός ρέµατος, το οποίο έπεφτε στη 
λίµνη καθαρίζοντας το νερό από την αλατότητα και αύξανε 
την παραγωγικότητά της. 

Το ρέµα αυτό σήµερα χύνεται στη θάλασσα µε αποτέλεσµα η 
λίµνη να έχει γεµίσει φύκια και η παραγωγικότητά της να έχει 
µειωθεί δραµατικά. Αυτό ήταν η αφορµή για τις αντιδράσεις 
που ακολούθησαν από τους τρεις δήµους στους οποίους 
υπάγεται η λίµνη. 

Οι δήµοι πραγµατοποιούσαν, από κοινού, αλιευτικές διερ-
γασίες, πολλές φορές ακόµα και προστατευόµενων ειδών, οι 
οποίες επέφεραν σηµαντικά κέρδη στα ταµεία τους και µόνο 
όταν αυτά µειώθηκαν, διαµαρτυρήθηκαν µε πρόσχηµα την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν πολλά, οι απαντήσεις, ως συ-
νήθως ανύπαρκτες και ευθύνη δε φέρει κανείς. Όλα φαίνεται 
έγιναν µόνα τους...

· Πώς εκδόθηκαν άδειες για τα 3 τµήµατα του ξενοδοχείου, 
τα οποία εν συνεχεία κρίθηκαν αυθαίρετα;
· Θα διενεργηθούν οι απαιτούµενοι έλεγχοι προκειµένου 
να διαπιστωθεί η κατάσταση στη λίµνη και η όποια ζηµιά 
αυτή έχει υποστεί, και πότε;
· Τι µέτρα θα ληφθούν ώστε να προστατευτεί ο υδρο-
βιότοπος;
· Θα σταµατήσει η λειτουργία του ξενοδοχείου ή για 
ακόµα µια φορά θα συµπράξουν µε αυθάδεια, κράτος και 
επιχειρηµατίες, καταπατώντας το φυσικό περιβάλλον; 

Η ιστορία ακόµη µια φορά επαναλαµβάνεται... Μια λίµνη που 
ήταν έλος και µε απόφαση των κατοίκων των γύρω χωριών, 
τη δεκαετία του ’50 -αφού η κεντρική εξουσία αδιαφορούσε 
λόγω κόστους- µετατράπηκε σε έναν παραγωγικό υδροβιότοπο 
µε το άνοιγµα µιας διώρυγας προς τη θάλασσα, κινδυνεύει 
σήµερα να ξαναγίνει ένας νεκρός τόπος. 

Έµυ Καββαδία

Κ ο ι ν ό ς  α γ ώ ν α ς 
ενάντια στους ΧΥΤΑ

ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Αργολίδα: Ο εφιάλτης της 
ερημοποίησης

Λευκίµµη Κέρκυρας, Καρβουνάρι Θεσπρωτίας, Ελληνικό 

Ιωαννίνων: τρεις περιοχές που καλούνται να πληρώσουν 

τη χρόνια καθυστέρηση στη διαχείριση των απορριµµάτων 

φιλοξενώντας στα µέρη τους Χ.Υ.Τ.Α. (Χώρους Υγειονοµικής Ταφής 

Απορριµµάτων), δηλ. “εκσυγχρονισµένες χωµατερές”. Πλέον στην 

Ευρώπη αυτός ο τρόπος διαχείρισης είναι ξεπερασµένος καθώς, 

πέρα από τον περιορισµένο χρόνο ζωής και τη µόλυνση που 

προκαλούν οι Χ.Υ.Τ.Α., απαιτείται η διαλογή των απορριµµάτων 

στην πηγή µέσα από ανακύκλωση, διαχωρισµό και µείωση 

του όγκου των απορριµµάτων. Παράλληλα, απαιτείται µία 

συνολική αλλαγή του µοντέλου διατροφής, κατανάλωσης, 

παραγωγής στην κατεύθυνση της οικολογικής διαχείρισης 

της καθηµερινότητας που µπορεί να προκύψει µε µία αλλαγή 

των κοινωνικών συσχετισµών. Γιατί, οριστικά το ζήτηµα των 

απορριµµάτων δεν πρόκειται να λυθεί, εάν δεν αποσυρθεί από 

το προσκήνιο η καπιταλιστική λογική του κέρδους.

Απ’ αυτή την άποψη, το ζήτηµα των σκουπιδιών µάς αφορά 

όλους και όλες και οι ευθύνες έχουν ονοµατεπώνυµο: εταιρείες 

που µέσω µάρκετινγκ πλασάρουν άχρηστα προϊόντα, δηµοτικές 

αρχές που αδιαφορούν για την υγεία των πολιτών και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Το ελπιδοφόρο στην περίπτωση 

των τριών περιοχών που αποφάσισαν πρόσφατα (6 Σεπτεµβρίου) 

να ενώσουν τις δυνάµεις τους ενάντια στην πολιτική επιλογή 

να εγκατασταθούν ΧΥΤΑ στα µέρη τους είναι ότι οι κάτοικοι 

αντιλαµβάνονται ότι θα αντισταθούν στα σχέδια µόνο µε 

αυτοοργάνωση των αγώνων. Παράλληλα, προτείνουν η διαχείριση 

των απορριµµάτων να γίνει µε σύγχρονες µεθόδους.

ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:

Οι κάτοικοι του Ελληνικού σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω 

από το χωριό τους, το Σάββατο 13 Σεπτεµβρίου, επαναβεβαίωσαν 

την πρόθεσή τους να µην επιτρέψουν την εγκατάσταση του 

εργολάβου στη θέση που προτείνει η Περιφέρεια Ηπείρου για 

την κατασκευή του ΧΥΤΑ (ο περιφερειάρχης Πανοζάχος απειλεί 

ότι αυτό θα συµβεί µε τη συµβολή των ΜΑΤ) ενώ σε κινητικότητα 

βρίσκονται και πολίτες των Ιωαννίνων για να αναδειχθεί το 

ποιος ευθύνεται πραγµατικά για το ζήτηµα. Τέλος, οι κάτοικοι 

των τριών περιοχών προγραµµατίζουν δράση στην Αθήνα από 

κοινού µε τους κατοίκους της Κερατέας που επίσης αντιδρούν 

στην εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. στον τόπο τους. 

Γ. Παπαχριστοδούλου

Ο εφιάλτης της λειψυδρίας και της ερηµοποίησης, µετά την ανεπανόρθωτη ζηµιά στον υδροφόρο ορίζοντα, δεν είναι απλά 
µια απειλή, είναι πλέον γεγονός στην Αργολίδα! 

Αυτό που συµβαίνει στην Αργολίδα συµβαίνει επίσης και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου γίνονται εντατικές 
µονοκαλλιέργειες και υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι η Αργολίδα δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Εκατοµµύρια 
τόνοι νιτρικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων εκχέονται στο περιβάλλον χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο ρυπαίνοντας τη γη, 
τον αέρα, τους επιφανειακούς και τους υπόγειους υδροφορείς µε νιτρικά και άλλα καρκινογόνα κατάλοιπα.

Από την άλλη πλευρά, οι περίπου 20.000 γεωτρήσεις έχουν εξαντλήσει τα υπόγεια ύδατα, µε αποτέλεσµα να εισχωρήσει η 
θάλασσα στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Το πρόβληµα εξαπλώνεται. Παρατηρούνται φαινόµενα υφαλµύρωσης ακόµη και 
σε πιο υψηλά σηµεία. Και βέβαια δεν ρυπαίνονται µόνον οι υδροφόροι ορίζοντες αλλά και ο Αργολικός κόλπος. Το τελευταίο 
διάστηµα έχουν πωληθεί πάνω από 100.000 µπουκάλια εµφιαλωµένου νερού στην ευρύτερη περιοχή, ενώ πολλοί κάτοικοι 
συνεχίζουν να πίνουν από τη βρύση.

Η Πολιτεία, παραµένει για χρόνια αδιάφορη, χωρίς σχέδια ολοκληρωµένης διαχείρισης υδάτινων πόρων, µε ελάχιστα 
εγγειοβελτιωτικά έργα, µε σοβαρές ελλείψεις των σχετικών υπηρεσιών που έχουν συσταθεί σε προσωπικό, εξοπλισµό και 
υποδοµές. Πίσω όµως από αυτήν την αδιαφορία, παραµονεύει το ιδιωτικό κεφάλαιο. Έτσι αρχίζει να µεγαλώνει το ενδιαφέρον 
για έργα αξιοποίησης και διαχείρισης των πηγών από γαλλικές εταιρείες, όπως η «Σουέζ Λαϊονίζ», η «Βιβέντι», η «Σαούρ», γνωστές 
διεθνώς για τη µονοπωλιακού τύπου εκµετάλλευση υδατικών αποθεµάτων, κυρίως στην Αφρική. 

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό για όλους και έτσι πρέπει να µείνει. Το πρόβληµα της διαχείρισης υδάτινων πόρων οφείλει να 
υπερβαίνει τα όποια µικροπολιτικά συµφέροντα και να αρνείται το κέρδος.

Ελιάνα Καναβέλη
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Η Αγωγή

Τέλος της άνοιξης του Μεσαίωνα 2008 µάθαµε ότι δύο κυρίες και ένας κύριος από τη Λέ-
σβο, δεµένες-ος µεταξύ τους µε συγγένεια, αποφάσισαν να κάνουν ασφαλιστικά µέτρα 
κατά της ΟΛΚΕ, και βασικά σε όλες τις λεσβίες του κόσµου. Μαθαίνουµε ότι «σφετερι-

ζόµαστε το όνοµά τες-του», «προκαλούµε και προσβάλλουµε τις προσωπικότητες την εθνική 
ταυτότητά τες-του». 

Οι ενάγουσες-ων θέλουν την αποκλειστική χρήση του όρου λεσβία µόνο γι’ αυτές-όν –σάµπως 
κι αν γίνει αυτό, θα εµποδίσει τις λεσβίες, τους διεθνείς οργανισµούς, τα λεξικά, τις διακηρύξεις 
δικαιωµάτων, τις δικαστικές υποθέσεις ή αποφάσεις του ελληνικού και άλλων κρατών να χρη-
σιµοποιούν τον όρο λεσβία, ο οποίος έχει κατοχυρωθεί από το 422 π.Χ. για να εννοεί, µεταξύ 
άλλων, και τις γυναίκες που έλκονται ερωτικά από γυναίκες χωρίς να προσβάλλει ή να παρε-
µποδίζει τις υπόλοιπες έννοιες. Το θράσος των εναγουσών-ντος είναι απύθµενο– το στηρίζουν 
σιωπηρά οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας όταν δεν αντιδρούν κι ενδυναµώνεται από τη σύµ-
φωνη γνώµη του τοπικού βουλευτή κ. Σηφουνάκη στα περί «συγχύσεως και ανάγκης επανα-
προσδιορισµού του όρου». Αχ, αυτές οι ψήφοι!

Όλες οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας οφείλουν να µας αποδώσουν το σεβασµό και την αξι-
οπρέπεια που µας αναλογεί-αξίζει, γιατί µε τη στάση τους δείχνουν να επικροτούν την «κα-
θαρότητα» αλλοτινών και αλγεινών καιρών. Ας µην ξεχνούν όλες εκείνες τις νοµικές διατάξεις 
αλλά και τις ευρωπαϊκές υπογραφές τους, οι οποίες αναφέρονται σαφώς στην ισονοµία, την 
απαγόρευση κάθε διάκρισης, την αρχή της ίσης µεταχείρισης αλλά και το σύνταγµα της χώρας. 
Οι LGBT είµαστε η µόνη κοινωνική οµάδα στην οποία κάθε µισαλλόδοξη-ος µπορεί να αναφέ-
ρεται µε λόγο και έργα µίσους και όλες-οι να αδιαφορούν, να σιωπούν και να επιδοκιµάζουν.

Σκηνές της Δίκης
Στις 10 Ιουνίου 2008 φτάσαµε στα δικαστήρια, µε τον περίγελο κυρίως των ξένων ΜΜΕ, ενώ 
δεν έλειψαν ακόµη και κάποια τοπικά ΜΜΕ που χαρακτήρισαν τις ενάγουσες-ντα ως υπερβο-
λικές-ό. 

Εκεί ο µάρτυρας, έπειτα από πραγµατικό κόπο «απόδειξης» του πατριωτισµού και του ανδρι-
σµού του, δήλωσε ότι ο ίδιος, η γυναίκα και η κόρη του είναι λεσβίες. Πως η κόρη του, αν και 26 
χρόνων σήµερα, ακόµη µπερδεύεται γύρω από το αν είναι από τη Λέσβο ή αν είναι λεσβία. Ο 
ισχυρισµός του ότι επειδή καµιά-νείς δεν διαµαρτυρήθηκε για το όνοµα Μακεδονία, φτάσαµε 
στο Μακεδονικό σήµερα ήταν ο άλλος άσσος στο µανίκι του µάρτυρα. Υποστήριξε ότι ο όρος 
λεσβία υποδηλώνει εθνική καταγωγή. Η Λέσβος δηλαδή είναι ανεξάρτητο κράτος, γι’ αυτό 
πάρτε διαβατήρια αν είναι να την επισκεφθείτε. Άλλος παρευρισκόµενος είχε κρεµασµένη µια 
πικέτα που έγραφε: «I am lesbian».

Δεν ακούσαµε, βέβαια, γιατί είναι προσβλητική η χρήση του όρου λεσβία όταν αναφέρεται 
σε σεξουαλικό προσανατολισµό και πώς δικαιολογείται ο λεσβιασµός να νοείται ως χαρακτη-
ριστικό που απαξιώνει συνολικά τις Λέσβιες και τους Λέσβιους. Το δικαίωµα του αυτοπροσ-
διορισµού δεν ετέθη καν. Εµείς θα δώσουµε τη δική µας οπτική, αναφορικά µε το πώς είναι 
ξεκάθαρες τόσο η ετεροσεξιστική ιδέα των εναγουσών-ντος όσο και η αντίληψη για το πώς 
οφείλει να είναι και να φέρεται η κοινωνία. Δηλαδή η κοινωνία να ποινικοποιήσει τη χρήση του 
όρου από την πλευρά των λεσβιών, γεγονός που δείχνει σαφέστατα τη λεσβοφοβία οι ενά-
γουσες-οντες.  Γιατί αν ο όρος ήταν συνδεδεµένος µε έννοιες όπως η ετεροσεξουαλικότητα, 
δεν θα τις-τον ενοχλούσε. Ακόµη καµαρώνουν πολλές-οι για το «Λατίνος εραστής» που κατά 
καιρούς έχει αποδοθεί στις-στους κατοίκους της χώρας.

 Απόφαση 
Δικαστηρίου

Στις 18 Ιούλη 2008 το δικαστήριο αποφά-
σισε ότι µπορούµε να χρησιµοποιούµε 
τον όρο λεσβία για να «υποδηλώνουµε 
την ιδιαιτερότητά µας στα σεξουαλι-
κά δρώµενα». Η προσωπικότητα και 
η ατοµικότητα προστατεύονται, αλλά 
το τοπωνύµιο δεν αποτελεί όνοµα βα-
φτιστικό ή παραλλαγή (υποκοριστικό), 
οικογενειακό επίθετο, κύριο όνοµα της 
µητέρας, του πατέρα ή ψευδώνυµο. Το 
τοπωνύµιο δεν µπορεί να προστατευτεί 
στο πλαίσιο του νόµου όπως το όνοµα, γιατί ο όρος λεσβία δεν είναι όνοµα που αντιστοιχεί 
ατοµικά σε κάποια-ον, όπως το Μαρία ή το Ελένη. Το τοπωνύµιο δεν συµπεριλαµβάνεται σε 
εκείνα τα χαρακτηριστικά που εξατοµικεύει καµιά-νείς, την προσωπικότητά της-του ή το όνο-
µά της-του, δεν είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της ανθρώπινης ιδιότητας και δεν καθορίζει την 
ατοµικότητα προσώπου ως κοινωνικού όντος, κατά συνέπεια όσες-οι χρησιµοποιούµε τους 
όρους αυτούς δεν προσβάλουµε καµιά-νέναν. Άρα µοιραζόµαστε τον ίδιο όρο «λεσβία» και 
δεν µπορεί να αξιολογηθεί ούτε αρνητικά ούτε θετικά, γιατί το να είµαστε λεσβίες δεν αποτελεί 
γνώρισµα βάσει του οποίου κρινόµαστε θετικά ή αρνητικά.

Σύντοµα ο ενάγων, γιατί οι ενάγουσες δεν εµφανίστηκαν ποτέ και πουθενά, δήλωσε πως θα 
συνεχίσει τον δίκαιο αγώνα για τη σωτηρία της πατρίδας του και θα φτάσει στα ευρωπαϊκά 
δικαστήρια. Αφού το πρωτοδικείο, που δεν είναι δα και τίποτε σοβαρό, τον άφησε απάτριδα. 

Το λυπηρό ήταν πως στην αίθουσα υπήρχαν µόνο 4 λεσβίες, 1 αµφισεξουαλική, µια queer και 
4-5 γκέι. Σε µια αίθουσα που χωρά πολλές-ούς παραπάνω για υποστήριξη και διαµαρτυρία 
έγινε σαφές πως ακόµη και σήµερα ζούµε στο καβούκι µας και η κριτική γίνεται από το απυρό-
βλητο. Αλλά πολλές λεσβίες και κάποιοι γκέι «γιόρτασαν τη νίκη». 

Κάποιες λεσβίες καταλαβαίνουµε από τη µια την αδικία και από την άλλη την κοινωνική δύ-
ναµη που µας παρέχει τη δυνατότητα παρέµβασής µας στην κοινωνία και θα συνεχίσουµε µε 
κάθε νόµιµο τρόπο να υπερασπιζόµαστε και να χρησιµοποιούµε τον όρο λεσβία µε τα παρά-
γωγά του και µε την άδεια του δικαστηρίου, το οποίο σε αυτήν την περίπτωση έδειξε πως δεν 
διακατέχεται από προκαταλήψεις, ιδεοληψίες, υποκρισία και µίσος. 

Αν και το να πρέπει να αποδείξουµε την ύπαρ-
ξη του όρου και για µας είναι διάκριση, παρ’ 
όλα αυτά παραθέτουµε ελάχιστα στοιχεία:

Αριστοφάνης: η πρώτη γνωστή µεταφορική 
χρήση του ρήµατος λεσβιάζω γίνεται ήδη το 
422 π.Χ. στις «Σφήκες» (στίχος 1.346): «µέλ-
λουσαν ήδη λεσβιείν τους ξυµπότας».

Στα αρχαία το ρήµα «λεσβιάζω» είχε την έν-
νοια του «πράττω οµοίως προς τας λεσβίας 
γυναίκας, γλωττοδεψώ» αλλά και τη µεταφο-
ρική έννοια «αισχρά, κακοήθη συνθέτω εν 
ποιήσει». 

Ιωάννου Σταµατάκου «Λεξικόν της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσης». Λεσβιάζω = µιµούµαι 
τας γυναίκας της Λέσβου. Λεσβιάζω = λε-
σβίζω. Εκ του Λεσβιάς-άδος. Δέφω, µέλλων 
δέψω, καθιστώ τι µαλακόν τρίβουσα-ων. 

Λουκιανός ο Σαµοσατεύς: τον 2ο αι. π.Χ., 
«Ψευδολογιστής», §28: «...προς θεών ειπέ 
µοι τι πάσχεις, επειδάν κακείνα λέγουσιν οι 
πολλοί, λεσβιάζειν σε και φοινικίζειν...». Η πα-
ράθεση του φοινικίζειν, που δηλώνει τον αν-
δρικό οµοερωτισµό, δηλώνει την αντιστοιχία 
τού λεσβιάζειν για τις γυναίκες.

Γαζής Άνθιµος, «Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσ-
σης», τρίτοµον, εν Βιέννη της Αυστρίας, 
1836.

Λεσβιάζω, Λεσβίζω, εκ του Λέσβος, µιας εκ 
των νήσων του Αιγαίου πελάγους (Μυτιλή-
νη), της οποίας αι γυναίκες ήσαν διαβόητοι 
ένεκεν της αισχράς και ασελγούς των αφρο-
δισίων ηδονής· εµόλυνον γαρ τα στόµατα αυ-
τών διά της λειχάσεως και αποµυζήσεως των 
αιδοίων. Άρα, λεσβιάζειν και λεσβίζειν, την 
τοιαύτην αισχράν πράξιν µετέρχεσθαι· και 
Λεσβιάς-άδος και Λεσβίς-ίδος, η, η ασελγής· 
και Λέσβιος-ία-ιον, ο τα τοιαύτα πράττων, 
Αριστοφ. και Λουκιαν.

Λεσβιάς-άδος, η. Η εκ Λέσβου ούσα· και παρά 
φύσιν ασελγής γυνή = τριβάς. 

Ο Άνθιµος Γαζής ήταν αρχιµανδρίτης και αφι-
έρωσε το λεξικό του «εις την Αυτού Μεγαλει-
ότητα τον Βασιλέα της Ελλάδος Όθωνα τον 
Α΄». Η αξιοπιστία του λεξικού είναι, λοιπόν, 
αδιαµφισβήτητη.

Λεξικό της Οξφόρδης, ο όρος lesbianism = 
λεσβιασµός καταγράφεται το 1870.

[για επικοινωνία & αποστολή κειµένων: babylonia.lgbtq@gmail.com]

Δίκη λεσβοφοβίας

Απόσπασµα από την αγωγή
Ιστορικές αναφορές

Για τη «Βαβυλωνία» Ευαγγελία Βλάµη
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Πριν αποκτήσει η σελίδα αυτή τον έντυπο 

ρυθµό που της αναλογεί, θα επιχειρήσουµε 

σε αυτό αλλά και στο επόµενο τεύχος, να 

εισάγουµε τον αναγνώστη στην Ελευθε-

ριακή Γεωργική Κουλτούρα, ξεκινώντας µε 

την ιστορική αναδροµή που ακολουθεί.

Από το τέλος της εποχής της Τροφοσυλλεκτικής περιόδου του 
Ανθρώπου (10-12.000 π.Χ) ξεκινά σε ορισµένες περιοχές του 
πλανήτη η πιο σηµαντική εξέλιξη στην παγκόσµια βιόσφαιρα. 
Ο άνθρωπος κυνηγός-τροφοσυλλέκτης εξελίσσεται αργά αλλά 
σταθερά σε γεωργό-κτηνοτρόφο, µεταβάλλοντας σε µια βαθµιαία 
πορεία, δυο πολύ σηµαντικά χαρακτηριστικά της καθηµερινής 
του ζωής.

Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ο χρόνος ασχολίας για την εύρε-
ση τροφής, τον οποίο και αυξάνει σηµαντικά. Από 10-12 ώρες 
εβδοµαδιαίως για τη συλλογή αρκετής τροφής (κυνήγι - ψάρεµα 
- αυτοφυών), που αφιερώνει, στην εξέλιξή του ως γεωργός-κτη-
νοτρόφος αφιερώνει πλέον 12 – 16 ώρες ηµερησίως.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό της εξελικτικής διαδικασίας των 
πρωτόγονων κοινωνιών φαίνεται να είναι µια µεταβολή στην 
αντίληψη, την επαφή αλλά και τη σύνδεση του ανθρώπου µε τη 
φύση. Ενώ στον πρωτόγονο άνθρωπο-συλλέκτη, η παρουσία του 
βιώνεται στο περιβάλλον που ζει ως άρρηκτα δεµένη, µέρος της 
βιόσφαιρας και πολλές φορές υποταγµένη στα τροµερά φυσικά 
φαινόµενα, στον άνθρωπο-γεωργό η φύση σταδιακά χάνει τη 
δυναµική που ασκούσε πάνω του, µεταπίπτοντας σε µέσο επιβί-
ωσης και πεδίο εφαρµογής των θρησκευτικών, οικονοµικών και 
κοινωνικών του µετασχηµατισµών. Η γη, από σφαίρα ζωής για όλα 
τα έµβια όντα, µεταβλήθηκε σε εργαλείο επιβίωσης, µετρήσιµο 
και διαιρέσιµο, αποτελώντας έτσι και το σηµαντικότερο στόχο 
της αναδυόµενης κυριαρχικής φύσης του ανθρώπου. Το βασικό 
ερώτηµα, που δεν έχει ακόµα επαρκώς απαντηθεί, είναι το γιατί 
οι πρωτόγονες φυλές, µε τις στοιχειώδεις βοτανικές γνώσεις που 
είχαν (γνώριζαν τα βρώσιµα και φαρµακευτικά φυτά ή µέρη αυτών 
ρίζες φλοιούς, τη δυνατότητα επιτυχούς σποράς τους ακόµα και 
στο ακατέργαστο έδαφος) καθώς και µε τη σηµαντική οικονοµία 
χρόνου (20 ώρες την εβδοµάδα) για την εξοικονόµηση τροφής 
που διέθεταν, εξελίχθηκαν σε κοινωνίες όπου η σκληρή εργασία 
έγινε αυτοσκοπός. 

Οι επιστηµονικές θεωρίες για την εξελικτική αυτή διαδικασία 
είναι πολλές. 

· Η θεωρία της συγγένειας – αποδίδει την εξέλιξη στις 
κλιµατικές αλλαγές και στις µετακινήσεις των ανθρώ-
πων και ζώων.
· Άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος-συλλέκτης 
είχε πολύ καλές βοτανικές γνώσεις, καθιστώντας δυσ-
διάκριτη τη διαφορά µεταξύ εντατικής συλλογής και 
καλλιέργειας.
· Η θεωρία της γεωργίας ως εφεύρεσης ή ανακάλυψης 
από τον άνθρωπο είναι η πλέον κυρίαρχη στους επι-
στηµονικούς κύκλους και πλασάρεται ιδιαίτερα χωρίς 
να δίνει ερµηνεία στο γιατί ο άνθρωπος άφησε την 
εύκολη ζωή, δεδοµένου ότι στη συστηµατική γεωργία 
απαιτείται περισσότερος χρόνος για εργασία για την 
παραγωγή µιας µονάδας τροφής. 
· Τέλος, η θεωρία που συνδέει τη γεωργία µε την θρη-
σκευτική διαµόρφωση κάποιων κοινωνιών, επισηµαίνει 
τη θρησκευτική αξία και όχι τη βιοποριστική που είχαν 
κάποια φυτά (µε παραισθησιογόνες και χρωστικές 
ιδιότητες). 

Οι διάφορες θεωρίες τείνουν σήµερα να προσεγγίζουν τα αίτια 
την µεγαλύτερης κοσµογονικής αλλαγής για τον πλανήτη µας, 
δηλαδή της συµπεριφοράς της ανθρώπινης φύσης σε µια εξελι-
κτική διαδικασία χιλιάδων ετών, χωρίς να συνδέουν το αίτιο µε το 
αποτέλεσµα. Και το αποτέλεσµα είναι η ανάπτυξη της γεωργίας, 

σε όλα τα µήκη και πλάτη του κόσµου, καθιστώντας νοµοτελειακή 
την εξέλιξή της ως σήµερα.
Από τις εύφορες κοιλάδες της Μεσοποταµίας και τα προσχω-
µατικά εδάφη στις όχθες του Νείλου στην Αίγυπτο ως την εδα-
φολογική ποικιλοµορφία του Ελλαδικού χώρου και της νότιας 
Ιταλίας - Σικελίας, η γεωργία αναπτύσσεται, αποκτώντας ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά (γενετική ποικιλοµορφία καλλιεργούµενων 
ειδών, τεχνικές καλλιέργειας προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες 
κλιµατικές και εδαφολογικές συνθήκες, αλλά και µεταβάλλοντας 
ή δηµιουργώντας κοινωνικές παραµέτρους, όπως ο περιορισµός 
της νοµαδικής ζωής και η εδραίωση της ιδιοκτησίας (κοινοτικής 
ή ατοµικής) στη γεωργική γη).

Στην αρχαϊκή εποχή, στους ακόλουθους χρόνους της ρωµαϊκής 
κυριαρχίας και ως το Βυζάντιο, η γεωργία αποκτά πρωτεύοντα 
ρόλο στην πρωτογενή παραγωγική διαδικασία, ενισχυόµενη όµως 
από µια ισχυρή κρατική παρέµβαση, είτε στο τεχνικό επίπεδο, 
µε τον κεντρικό σχεδιασµό των καλλιεργειών και τη δηµιουργία 
µεγαλύτερων ή µικρότερων αρδευτικών και αποστραγγιστικών 
έργων, είτε στο κοινωνικό, όπου ο αγροτικός πληθυσµός µετακινεί-
ται ή µεταβάλλεται ως προς την κοινωνική του θέση και δύναµη, 
ανάλογα µε τις επιδιώξεις της εκάστοτε άρχουσας εξουσίας.

Έως και τα µεσαιωνικά χρόνια, τα χαρακτηριστικά της γεωργίας 
που παραµένουν αναλλοίωτα είναι ο µικρός κλήρος, η ποικιλία 
καλλιεργούµενων ειδών, εναλλαγή και συγκαλλιέργεια, εντο-
πιότητα αυθεντικών ποικιλιών, ως επί το πλείστον ξηρικών, µε 
βασική λύπανση οργανικής, φυτικής ή ζωικής προέλευσης. Κύριος 
σκοπός της γεωργίας αυτής είναι η κάλυψη των οικογενειακών 
και τοπικών αναγκών.

Από το µεσαίωνα έως και τις απαρχές του 18ου αιώνα η γεωργία 
µεταβάλλεται σηµαντικά και ως προς τα τεχνικά της χαρακτη-
ριστικά και ως προς τα κοινωνικά. Η γεωργία αναπτύσσεται 
πλέον σε µεγαλύτερους κλήρους και ο σχεδιασµός της φεύγει 
εντελώς από τα χέρια της αγροτικής κοινωνίας. Εµφανίζονται οι 
µονοκαλλιέργειες και οι καλλιέργειες µε µη ενδηµικές ποικιλίες 
φυτών, που καλύπτουν το διαδεδοµένο πλέον γεωργικό εµπόριο 
της αναδυόµενης, φεουδαρχικής ελίτ.

Η εξέλιξη αυτή σηµατοδοτεί τη σηµαντικότερη αλλαγή (που 
ανέρχεται από τους ρωµαϊκούς χρόνους), που αφορά τη βίαιη 
µεταβολή της οικογενειακής κοινοτικής αγροτικής οικονοµίας 
σε µια δουλοκτητική αγροτο-εργατική κοινωνία (που αρχίζει να 
συγκροτείται σε τάξη) και θα αποτελέσει τη µαγιά των µικρών και 
µεγάλων εξεγέρσεων, κοινωνικών και θρησκευτικών. Οι γεωργοί 
κατά τη διάρκεια αυτών των αιώνων θα θρέψουν µε το αίµα τους 
το προλεταριάτο των πόλεων, που πλέον γιγαντώνεται, και θα 
γεµίσουν τις τσέπες και τα σεντούκια των φεουδαρχών γαιοκτη-
µόνων, για να εισπράξουν µόνο λιµούς και καταστολή.

Τέλος του 18ου αιώνα και απαρχές του 19ου η γεωργία σηµα-
τοδοτείται από τη βιοµηχανική επανάσταση. Ραγδαίες εξελίξεις 
και καινοτοµίες στο χώρο της τεχνολογίας αλλάζουν δραµατικά 
το πεδίο εφαρµογής της γεωργίας. Η εκµηχάνιση της γεωργίας, 
οι µονοκαλλιέργειες, η σηµαντική εξέλιξη της Γενετικής Επιλο-
γής φυτών και ζώων αλλά και η βιοµηχανοποίηση (βιοµηχανία 
µεταποίησης) του γεωργικού προϊόντος αλλάζουν το ρόλο αλλά 
και τους όρους της γεωργικής οικονοµίας. 

Οι αγρότες-κολίγοι, οι εργάτες γης ή οι χειριστές αγροτικών 
µηχανηµάτων, θα συγκροτήσουν µία παγκόσµια, οικονοµική 
πλέον, τάξη, που θα συνθλίβεται από τις επιλογές µιας άρχουσας 
ελίτ, η οποία διευθύνει την αγροτο-βιοµηχανία και το αγροτικό 
εµπόριο έως και σήµερα, ενώ µαζί µε το εργατικό προλεταριάτο 
των πόλεων θα γίνουν το κρέας για τα κανόνια των αφεντικών 
στους δυο µεγάλους πολέµους του προηγούµενου αιώνα.

Η αγροτική τάξη για δεκαετίες θα µείνει στα αζήτητα ως επανα-
στατικό υποκείµενο από πολλούς θεωρητικούς της επανάστασης 
και µόνο ένα Κιλελέρ, το Μαχνοβίτικο κίνηµα στη Γεωργία και 
οι αγροτικές κολεκτίβες της Αραγωνίας και Ανδαλουσίας στην 
Ισπανία του 1936 θα δείξουν ότι οι αγώνες για γη και ελευθερία 
είναι και θα είναι πρόταγµα για µια ελεύθερη κοινωνία. 

Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, η ανερχόµενη 
χηµική βιοµηχανία, που γέµισε τα χαρακώµατα µε φρικτό θάνατο 

στα πεδία της µάχης θα αποδείξει ότι ο ανερχόµενος καπιταλι-
σµός θα µπορεί να πουλάει εξίσου καλά κατά το θάνατο και εν 
καιρώ ειρήνης. 

Τότε αρχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία η χηµική γεωργία µε τη 
χρήση των χηµικών λιπασµάτων και χηµικών φυτοπροστατευτικών, 
εξορίζοντας παραδοσιακές καλλιεργητικές τεχνικές θρέψης και 
αντιµετώπισης ασθενειών, εξελίσσοντας τη γεωργική επιστήµη 
µε τεχνολογίες αιχµής έως τις µέρες µας µε χρήση Η/Υ και συστή-
µατα πληροφορικής ως και χρήση δορυφορικών συστηµάτων 
παρακολούθησης των καλλιεργειών. Η χρήση των ζιζανιοκτό-
νων, των ορµονών ανάπτυξης, των χηµικών συντήρησης των 
µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων, οδηγεί σε ανεπανάληπτη 
καταστροφή της φύσης και στο µεγαλύτερο διαρκές διατροφικό 
έγκληµα. Το διεθνές τραστ της χηµικής - πετρελαϊκής βιοµηχανίας, 
κατορθώνει σε λίγες δεκαετίες, µετά το µεσοπόλεµο, να ελέγξει 
σε παγκόσµιο επίπεδο τη γεωργική οικονοµία, στηρίζοντας 
καινοφανείς όρους, όπως η «πράσινη επανάσταση», εξάγοντας 
δηλαδή τη χηµική γεωργία και τη µονοκαλλιέργεια σε χώρες του 
τρίτου κόσµου καταστρέφοντας έτσι τα εδάφη, την υγεία τους 
και τις παραδόσεις τους.

Στη δεκαετία του 1980, την κούρσα την ανάπτυξης αρχίζει να την 
οδηγεί ένας κλάδος της γεωργικής επιστήµης, η βιοτεχνολογία και 
η γενετική µηχανική, φέρνοντας στο προσκήνιο τα γενετικά τροπο-
ποιηµένα προϊόντα και τα νανοτεχνολογικά τρόφιµα, οδηγώντας 
την ανθρωπότητα στο κατώφλι του σύγχρονου ολέθρου. 

Η σύγχρονη Χηµική Γεωργία ευθύνεται σήµερα για τα µεγάλα 
προβλήµατα, που προέκυψαν για το περιβάλλον και τις ανθρώ-
πινες κοινωνίες στον πλανήτη µας, δηλαδή για:
 

· Την κατάρρευση της οικολογικής ισορροπίας των 
οικοσυστηµάτων.
· Την ανεπίστρεπτη ρύπανση των εδαφών (µε αποτέλε-
σµα την ερηµοποίησή τους) και των νερών.
· Τη ρύπανση της ατµόσφαιρας (άµεσες επιπτώσεις στο 
φαινόµενο του θερµοκηπίου).
· Την καταστροφή της βιοποικιλότητας και την εξαφά-
νιση παραδοσιακών ποικιλιών φυτών και ζώων αλλά 
και η συρρίκνωση των δασών, σε όφελος των µονοκαλ-
λιεργειών φυτών µακράς καλλιέργειας.
· Τον διαρκή τοξικό ακήρυχτο πόλεµο εναντίον των 
αγροτών - χρηστών γης από τη χρήση των χηµικών 
αγροτικών εφοδίων αλλά και εναντίον όλης της αν-
θρωπότητας, που καταναλώνει τα αγροτικά χηµικά 
προϊόντα.
· Τέλος, την εξαφάνιση κάθε φυσικής - κοινοτικής κλη-
ρονοµιάς, που βασιζόταν στην παραδοσιακή γεωργία 
και η οποία έχει ως αποτέλεσµα την απόλυτη εξάρτηση 
των ανθρώπινων κοινωνιών από το παγκόσµιο σύστη-
µα παραγωγής βιοµηχανικής, χηµικής και γενετικά 
τροποποιηµένης τροφής. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, αναπτύσσεται στην Ευρώπη, ένα 
φιλοσοφικό κίνηµα µε επιρροές από Γκαίτε και Στάινερ, το οποίο 
προσδιορίζει φυσικότερα την ανθρώπινη δραστηριότητα σε 
σχέση µε τη φύση και την υγιεινή διατροφή και διαβίωση. Ένα 
κίνηµα αντίβαρο στην άκρατη βιοµηχανοποίηση και αστικοποίηση 
της ζωής την εποχή εκείνη. Το 1924, ο Στάινερ, στις πρώτες του 
διαλέξεις στη Γερµανία, αναφέρεται πλέον σε µια εναλλακτική 
γεωργία, που συνδέει το φυσικό οικοσύστηµα µε τις κοσµικές 
επιδράσεις. Είναι η γέννηση της Βιοδυναµικής γεωργίας και η 
απαρχή ευρύτερα της οικολογικής γεωργίας, που θα αναπτυχθεί 
µε όλες τις εκφάνσεις της έως και σήµερα, µε τις αναλύσεις που 
θα ακολουθήσουν. 

Η ελπίδα δεν έχει χαθεί, η γεωργία θα πρέπει να επιστρέψει στα 
χέρια του ανθρώπου και της κοινότητας µε φυσικότερες διαδικασί-
ες, ως απάντηση στον διατροφικό όλεθρο και τον περιβαλλοντικό 
εφιάλτη, που µας επιβάλλει το παγκόσµιο σύστηµα εξουσίας.

Γιώργος Φούφας
Γεωπόνος - Βιοκαλλιεργητής

Οικολογική Γεωργία
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Στις 7 Οκτωβρίου ηµέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο Nosotros πραγµατοποιείται ανοιχτή συνέλευση των πολιτών της 
Αττικής για την ενέργεια µε θέµα: Τα κινήµατα της πόλης συναντούν τα κινήµατα για την ενέργεια.  Οι πολίτες παρεµβαίνουν στον 

διάλογο για τον ενεργειακό σχεδιασµό.

Στον ίδιο χώρο η οµάδα urbi et orbi σε συνεργασία µε τους Πολίτες της Αττικής για την ενέργεια στις 23 Οκτωβρίου ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

20:00 πραγµατοποιούν εκδήλωση όπου θα µιλήσουν ο Θεοφάνης Ράπτης µε θέµα “ο άγνωστος πόλεµος της εναλλακτικής ενέργειας” και ο Ιωάννης 

Μπακόπουλος για το “ενεργειακό πρόβληµα και τα πυρηνικά βαλκάνια”.  Και οι δυο είναι επιστηµονικοί συνεργάτες του ΔΤΕ/ΕΚΕΦΕ “Δηµόκριτος”.  Θα 

ακολουθήσει παρέµβαση της οµάδας “Κόκκινο Νήµα” για την εµπειρία αντίστασης στο Βαθύ.

Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος

Θεµισ τοκλέους 66,  www.nosotroscommunity.gr,  e -mail : info@nosotroscommunity.gr

Στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο  «Nosotros»
 παρέχονται ελεύθερα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  - Ελληνικά,  Αραβικά, Ισπανικά , Πορτογαλικά

- Εισαγωγικά σεµινάρια Η/Υ.  

ΘΕΑΤΡΟ – ΚΙΝΗΣΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η θεατρική οµάδα Nosotros διοργανώνει σεµινάρια:

1) Θεατρικές ασκήσεις

2) Υποκριτική

- Οµάδα «παίΖουΜΕ». Ερευνα κοινωνικών & θεατρικών ρόλων & 

Αρµονικό Θέατρο. 

- Χορός-Κίνηση, Σεµινάριο τραγουδιού. 

- Σεµινάριο ασπρόµαυρης φωτογραφίας τεχνική λήψης-εµφάνισης-

εκτύπωσης. Σκοτεινός θάλαµος.

ΜΟΥΣΙΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ:  - Κιθάρα, Mπουζούκι, Μπαγλαµά, Τζουρά, 

κρουστά,

Sound and objects (µουσική µέσω υπολογιστών)

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ:  - Υποστηρικτική ψυχοθεραπευτική οµάδα για 

την τοπική κοινότητα.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  για παιδιά 0-5, 5-8 και 9-13

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ4η
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