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Η ιστορία είναι γεμάτη απρόοπτα, καθόλου τακτοποιημένη και οριστική. Γι’ αυτό οι ήττες μας είναι προσωρινές και οι νίκες 
μας πρόσκαιρες. Αλλά έτσι υπάρχουν περιθώρια να συμβούν θαυμαστά πράγματα, αφού όμως θα έχουν γίνει όλα στάχτη, και 
πάνω από τη γη θα αναδύεται ένα σύννεφο από τ’ αποκαΐδια μιας ζωής που δεν άξιζε να ζήσουμε. 

Ο αυτόχειρας Πουλατζάς, μας επεσήμανε να 
διερευνούμε την ιδεολογική κρίση που περνούν οι 
κοινωνικοί μετασχηματισμοί κατά τη διαδικασία του 
εκφασισμού τους. Τη διερευνώ και διαπιστώνω ότι 
μπορεί ο δρόμος που μένω να λέγεται Δημοκρατίας 
αλλά οι γείτονες έχουν φτάσει ιδεολογικά στο σημείο 
“της μη επιστροφής”. Δεν είναι μόνο οι δικοί μου 
γείτονες κρυφοφασίστες. Όλοι οι Έλληνες γείτονες 
είναι κρυφοφασίστες. Επίσημα κυκλοφορούν υπό την 
ονομασία “κοινή γνώμη”. Σα να λέμε “πανδημία της 
γρίπης των χοίρων”. Η “κοινή γνώμη” καταδικάζει, 
δαχτυλοδείχνει, βγάζει αφρούς απ’ το στόμα. Εμποδίζει 
την ελευθερία, τις ριζοσπαστικές πράξεις και τις 
ιδέες. Επιβάλλει ιδεολογική καραντίνα, ξόρκια κι 
αφορισμούς. Μας φορά κουκούλα και μας στοχοποιεί. 
Είμαστε λίγοι και θα ’χουμε κακά ξεμπερδέματα με 
την “κοινή γνώμη”. 

Ανεβαίνω την Πειραιώς. Τους βλέπω να ψαχουλεύουν 
τους πράσινους κάδους. Οι μεγάλοι κάδοι σκουπιδιών 
μαζεύουν απίθανη σαβούρα μέσα τους. Αρκετοί ζουν από 
αυτή τη σαβούρα που δεν είναι παρά η υπερκατανάλωση 
του κόσμου. Ο άνθρωπος που συναντώ είναι πάνω 
από 60 χρόνων, τον Οκτώβριο έπαθε το πρώτο του 
έμφραγμα. Το επάγγελμά του είναι ρακοσυλλέκτης. 
Μαζεύουμε ότι είναι για πέταμα, ως και νεκρούς. Έχουμε 
ένα αυτοκίνητο κι αν χρειαστεί μεταφέρουμε νεκρούς 
μουσουλμάνους στους τόπους ταφής. Το επάγγελμα 
περνά κρίση. Η τιμή του σκραπ έπεσε από 32 λεπτά 
στα 8 λεπτά. Τι να το κάνω εγώ το σκραπ, γιαχνί; 
Πάθαμε ζημιά και από τους Αλβανοτσιγκάνους. Δεν 
τους μπορώ γιατί πουλούν την κακομοιριά τους. Εμείς δεν κλαιγόμαστε, είμαστε περήφανοι και έχουμε σωματείο. Χάρη στη 
δουλειά τους έχουν βρει και διασώσει πολλά αντικείμενα πολιτισμού. Γραπτά του Τέλλου Άγρα, πολλά σχέδια του Τσίλερ. 
Εμείς ανακυκλώνουμε τον πολιτισμό. Με ενδιαφέρει αυτό, να γραφτεί. Όταν μπήκε στο νοσοκομείο με το έμφραγμα, οι 
γιατροί σκέφτηκαν να του ξεβουλώσουν μόνο τις μισές αρτηρίες. «Εγώ δεν δικαιούμαι τη ζωή; Αλλά βλέπεις η ρουφιάνα η 
εμπορευματοποίηση έχει μπει παντού».

Τα χέρια, ο ιδρώτας, το σώμα μυρίζουν τον κόπο του. Βρίσκομαι μπροστά σε έναν άνθρωπο που έχει ρακοσυλλέξει εδώ κι εκεί 
εξαίρετες εικόνες από τη ζωή. Πιάνουμε τη ζωή του από την αρχή. «Όταν ήμουν νέος, ήταν ο Καζατζίδης στα πράγματα...». 

Καθώς τον ακούω να εξιστορεί, η ακαδημαϊκός Δημουλά μετατρέπεται σε μια ανιαρή ποιήτρια που πλάθει κουλουράκια με 
τα δυο χεράκια χρησιμοποιώντας λέξεις σε κενό αέρος. Ενώ αυτός, λέει το αληθινό ποίημα, φτιαγμένο από επεισόδια που 
συνέβηκαν στη διάρκεια ενός γεμάτου και ταλαίπωρου βίου, ψύχραιμος χωρίς πλαστές ελπίδες και ανώφελες απελπισίες. 
Το βιβλίο και το κρασί είναι το παρήγορο στην καντεμιά μου... Πίνω κι εύχομαι για το καλό. 

Στρίβω στη Σκουφά και τους βλέπω να περνούν μπροστά μου, με πλήρη εξοπλισμό. Στριμωγμένοι ανά δύο σε τσουρούτικες 
σέλες, πάνω σε ψευτοεντούρο μικρού κυβισμού... Η εξουσία είναι κτηνώδης αλλά και γελοία. Η μάχη των εντυπώσεων που 
δίνει το κράτος με τις νέες περιπολίες αστυνομικών, πότε θυμίζει ταινίες του Λουί ντε Φινές, στο ρόλο χωροφύλακα του Σαν 
Τροπέ και πότε Χελωνονιντζάκια σε νέες αποστολές.

Έχω φτάσει στο Σούνιο. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί κάποιος να έχει εξοχικό στο Σούνιο και να βλέπει απέναντι τη 
Μακρόνησο, αλλά αυτό είναι ατομικό πρόβλημα. Συλλογικό πρόβλημα είναι οι χιλιάδες κυνηγοί και τα σωματεία κυνηγών 
που θέλουν να ξαμοληθούν στη Μακρόνησο να κυνηγήσουν θηράματα μέχρι θανάτου. Διαμαρτύρονται μάλιστα που οι 
κτηνοτρόφοι έχουν το δικαίωμα να παραμένουν στο νησί ανενόχλητοι. Ονειρεύομαι αυτούς του κυνηγούς να τους βάζουν 
μέσα σε τσουβάλια μαζί με αγριόγατες και να τους πετούν στη θάλασσα όπως έκαναν στους κομμουνιστές εξόριστους της 
Μακρονήσου. Κι έφταναν τα ουρλιαχτά ως απέναντι, στο Σούνιο. 
Τελικά ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που τρώει αλλά αυτό που σκέφτεται...

zoexzoex@gmail.com

Ζωή Χαλιδιά

Ο Σπύρος είναι ένα αφανές σημαντικό πρόσωπο. Δεν 
έγινε χαράκτης όπως ονειρευόταν νέος. «Μετά το 
έμφραγμα κάνω ποδήλατο. Πήγα να το βάλω στο μετρό 
και μου ζητά ένας υπάλληλος να βγάλω τον τροχό. Του 
όρμησα. Εσένα βλέπω εσένα θα ξαπλώσω κάτω, του είπα, 
που θες να βγάλω τον τροχό». 

Σε ρυθμούς festival μας ξέφυγαν λίγο οι ημερομηνίες στην 

έκδοση αλλά εδώ είμαστε. Ζητάμε την κατανόησή σας, 

ωστόσο θα σας αποζημιώσουμε, πέντε μέρες 27-31 στη 

Σχολή Καλών Τεχνών με συζητήσεις, workshops, συναυλίες, 

βιβλία, λιοντάρια, καμηλοπαρδάλεις, ελέφαντες και τον 

τριπίθαμο νάνο ακροβάτη. 

Βέβαια, τώρα θα μου πεις, με τη νέα γρίπη πώς να πας 

να βρεθείς με κόσμο, στο σπίτι και μόνοι, με κάθε λίγο 

και λιγάκι μια νέα υστερία από την τηλεόρασή σου. 

Κινδυνεύουμε. Σπίτι, γυάλα, δουλειά, μην τυχόν και...

Και μιας και πιάσαμε τηλεπαράσιτα, άκου τώρα να δεις, 

μέσα στη μούρη μας λένε ότι ό,τι και αν κάνουν οι πολιτικοί 

το κάνουν για επικοινωνιακούς λόγους, δηλαδή για να 

μας δουλέψουν, αφού αναλύουν το πού και το πώς, το 

βλέπουμε να συμβαίνει –και γουστάρουμε κιόλας– αυτό 

και αν είναι βίτσιο. 

Τσαμπουκάς ο Παυλίδης. Τα πήρα επειδή είμαι βουλευτής 

και μπορώ αν είναι να παραιτηθώ, τότε γιατί έγινα βουλευτής 

εξ’ αρχής, θα μπορούσα να γίνω πορτοφολάκιας.

Η Κορκονέα Δημοκρατία λέει σε όλα τα κανάλια πως 

ακριβώς και τον Παυλίδη θα βοηθήσει και πως δεν θα 

πέσει η κυβέρνηση που κουκούλωσε την υπόθεση Παυλίδη, 

και μεις λέμε ότι θα ήταν καλύτερος ο Κωστάκης με την 

άλλη γραβάτα. 

Αυτά, τέλος πάντων, για Μάιο μήνα καλά είναι και τόσα, 

και δεν έχει μπει και ακόμα καλά η άνοιξη.

Ραντεβού στο B-FEST.
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Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, διακόσια σα-
ράντα εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν σε 
ακραία εξαθλίωση και φτώχεια το 2009 λόγω 
της κρίσης, ενώ η G 20 που ελέγχει το 85% της 
παγκόσμιας οικονομίας τη μετακυλύει προς τα 
κάτω. Στους εργαζόμενους, στους λαούς και 
τις κοινωνίες τους. Οι ομαδικές απολύσεις, η 
διεύρυνση των ευέλικτων μορφών εργασίας και 
της εκ περιτροπής εργασίας, οι απειλές μείωσης 
μισθών ή ανεργίας, οι υποχρεωτικές άδειες 
και οι εκβιασμοί των εργαζομένων είναι στην 
ημερήσια διάταξη. Για τους κυρίαρχους του 
κόσμου, δεν είναι απαραίτητο να εργάζονται 
όλοι, να αμείβονται και να έχουν δικαιώματα. 
Ενώ οι άνεργοι και οι επισφαλείς εργαζόμενοι 
αντιμετωπίζονται ως άχρηστοι από τα κομματικά 
κρατικά συνδικάτα. Οι οποίοι, για να αντιμε-
τωπίσουν τα οικονομικά τους προβλήματα, 
αναγκάζονται να πουλούν ακόμα και τα όργανά 
τους, όπως κάνουν Ισπανοί άνεργοι, ενώ άλλοι 
αυτοκτονούν ή γίνονται ψυχικά άρρωστοι... 
Αυτή είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής που 
επιφυλάσσουν στους υπηκόους τους όλα τα 
δεξιά, σοσιαλδημοκρατικά, κεντροαριστερά 
ή αριστερά καθεστώτα...! 

Σε εποχή κρίσης, όπως αυτή που ζούμε, τα 
κράτη, οι κυβερνήσεις, οι διεθνείς οργανισμοί 
κυριαρχίας και το σύνολο των πολιτικών, 
οικονομικών θεσμών εξουσίας –που αποτε-
λούν την πραγματική κρίση για τις κοινωνίες, 
τους εργαζόμενους και τους λαούς– αναπρο-
σαρμόζονται για να εφαρμόσουν βίαια τις 
αντικοινωνικές τους πολιτικές, ώστε να μην 
καταρρεύσει το καπιταλιστικό σύστημα. Στη 
βάση αυτή συνδιαμορφώνουν και εφαρμόζουν 
τις πρόσφατες αποφάσεις του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ (WEF) και της συνόδου 
της G20 στο Λονδίνο, όπου αποφασίστηκαν και 
οι νέες μορφές κεϋνσιανισμού και στοιχείων 
κρατικού καπιταλισμού στο έδαφος του ολο-
κληρωτισμού. Ενώ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο 
Στρασβούργο κατατέθηκαν, προσδιορίστηκαν 
επακριβώς και αποφασίστηκαν σχέδια κατα-
στολής γενικευμένων λαϊκών εξεγέρσεων. Σε 
όλο τον Κόσμο, στην Ε.Ε., στα Βαλκάνια και 
στην Ελλάδα τα καθεστώτα θωρακίζονται 
με την εγκαθίδρυση ολοκληρωτικών μορφών 
ελέγχου, ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
αντιτρομοκρατικούς νόμους, κατασταλτικά 
μέτρα και στρατιωτικοποιημένα σχέδια 
«Εκτάκτου Ανάγκης». Παράλληλα, δημι-
ουργούν «Κέντρα Έκτακτης Ανάγκης» –στα 
πρότυπα των στρατοπέδων συγκέντρωσης του 
«εσωτερικού εχθρού» στις ΗΠΑ– έτοιμα να 
υποδεχθούν συλληφθέντες διαδηλωτές, που θα 
συμμετέχουν σε επικίνδυνες για την πολιτική 

εξουσία εξεγέρσεις και διαδηλώσεις, εξαιτίας 
της εντεινόμενης κρίσης. 

«Αντι»τρομοκρατικός καπιταλισμός

Πρόκειται για ένα «νέο» πλαίσιο ανοιχτής 
τρομοκρατίας της πολιτικής εξουσίας και οικο-
νομικής κυριαρχίας της διεθνούς ελίτ απέναντι 
σε όλους τους καταπιεσμένους. Έναν κοινωνικό 
πόλεμο που η εντεινόμενη διεθνής κρίση 
οδηγεί σε μια νέα πολιτική και οικονομική 
κατάσταση, ένα νέο αντιδραστικό πλαίσιο 
–πολύ πιο άγριο απ’ αυτό που τη γέννη-
σε– επιθετικής αναδιάρθρωσης του «ευέλι-
κτου» παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, 
με τίμημα τη συνεχιζόμενη καταστροφή 
ανθρώπων, κοινωνιών και περιβάλλοντος και 
νέους εθνικιστικούς ή νεοϊμπεριαλιστικούς 
«αντι»τρομοκρατικούς πολέμους. Ένα πλαίσιο 
εγκληματικών αντικοινωνικών μέτρων, για να 
διασφαλιστούν οι «ενέσεις ρευστότητας», που 
οξύνουν την εκμετάλλευση και καταπίεση, 
με τη σταδιακή επάνοδο του κρατισμού, ως 
απόλυτου επιτελικού ρυθμιστή της αγοράς και 
επόπτη-ελεγκτή των κοινωνικών διεργασιών, 
την ένταση της καπιταλιστικής ανάπτυξης 
(“πράσινης” ή παραδοσιακής), τη λεηλασία 
του περιβάλλοντος, την ιδιωτικοποίηση και 
εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών 
(παιδεία, υγεία, πρόνοια, δημόσιοι χώροι), 
την καταστρατήγηση θεμελιωδών κοινωνικών, 
πολιτικών, εργασιακών δικαιωμάτων και τον 

πανοπτικό έλεγχο της κοινωνικής ζωής. Πλέον, 
η ταυτότητα του κοινωνικού εχθρού γενικεύ-
εται και επεκτείνεται στην ίδια την κοινωνία: 
στους εργαζόμενους, στους φοιτητές, στους 
απεργούς, στους κοινωνικά αποκλεισμένους, 
στους μετανάστες. Σε αυτούς που δεν αποδέ-
χονται τη νέα συναίνεση της εξουσίας και δεν 
αναγνωρίζουν τους κανόνες του «κοινωνικού 
συμβολαίου» της τάξης και της ασφάλειας των 
καθεστώτων.

Επειδή η απώλεια κοινωνικής συναίνεσης είναι 
αυτό που πραγματικά τρέμουν οι απανταχού κυ-
ρίαρχοι, στρατιωτικοποιούν τις αστυνομίες και 
κατεβάζουν τμήματα στρατού στους δρόμους 
στα πρότυπα των ΗΠΑ και της Ιταλίας. Για την 
αποτροπή επικίνδυνων κοινωνικών αντιδρά-
σεων και εξεγέρσεων, ώστε να διασφαλιστεί η 
«κοινωνική ειρήνη» και η εξουδετέρωση του 
«εσωτερικού εχθρού», αίρεται λειτουργικά 
και αυτή ακόμα η καθεστωτική νομιμότη-
τα. Που σημαίνει προληπτικές εκστρατείες 
τρομοκράτησης των μαζικών κινημάτων με τη 
συνδρομή ακόμα και του ΝΑΤΟ. Με τα κρατικά 
συνδικάτα ανά την υφήλιο να κωφεύουν και με 
την καθεστωτική Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικάτων (CES) να μην κηρύττει ούτε μια 
ημέρα Πανευρωπαϊκής απεργίας για το νέο 
ρόλο του ΝΑΤΟ και την εντεινόμενη κρίση, 
παρά να εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία συ-
ναινώντας με την πολιτική των κρατών και 
κυβερνήσεων της Ε.Ε. 

Διεθνής αντικαθεστωτική κοινωνική δρά-
ση και αντεπίθεση

Προφανώς μια προτασεολογία διεκδικήσεων 
που εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στην ανα-
διανομή του πλούτου δεν μπορεί να απαντήσει 
στη νέα ολοκληρωτική επίθεση του παγκοσμι-
οποιημένου καπιταλισμού. Οι ανατρεπτικές 
δυνατότητες που ανέδειξε η κοινωνική εξέγερση 
του Δεκέμβρη εστιάζουν το –αντίπαλο στην 
εξουσία– πλαίσιο συζήτησης-δράσης-διεκδί-
κησης στα κρίσιμα και κεφαλαιώδη ζητήματα: 
του ποιος κατέχει τον παραγόμενο πλούτο, 
ποιος αγοράζει και πουλά την ανθρώπινη ζωή, 
ποιος αποφασίζει για την παιδεία, την υγεία, 
τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την εργασία, 
την ενέργεια. Επαναφέρουν στο προσκήνιο 
τα προτάγματα της επανάκτησης του κοι-
νωνικού πλούτου, της αυτοοργάνωσης και 
της αυτοδιεύθυνσης της κοινωνικής ζωής 
και της παραγωγικής διαδικασίας, μέσω 
αμεσοδημοκρατικών Λαϊκών Συνελεύσε-
ων και Ελεύθερων Δημόσιων Κοινωνικών 
Θεσμών που δε θα είναι ούτε κρατικοί ούτε 
καπιταλιστικοί. 

Σήμερα είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε ένα 
διεθνές ενοποιημένο δίκτυο αλληλοενημέρωσης, 
επικοινωνίας, συζήτησης και συντονισμού της 
κοινωνικής και εργατικής δράσης και των κοινω-
νικών μετώπων όλων των καταπιεσμένων, ώστε 
η αντεπίθεση των σύγχρονων κολασμένων, για 
την κοινωνική απελευθέρωση και χειραφέτηση, 
να βρει διέξοδο στην κατεύθυνση ανατροπής 
και καταστροφής των καπιταλιστικών σχέσεων 
κυριαρχίας και κρατικής εξουσίας. Δηλαδή, 
όλων των ταξικών εξουσιαστικών κοινωνικών, 
πολιτικών, νομικών, πολιτιστικών δομών, που 
διαιρούν ιεραρχικά την κοινωνία σε κυβερνώ-
ντες-κυβερνώμενους/διευθυντές-διευθυνόμε-
νους/εκμεταλλευτές-εκμεταλλευόμενους, του 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής-διανομής-
κατανάλωσης και της υπερσυσσώρευσης κέρ-
δους. Σ’ αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συμ-
βάλουν αποφασιστικά όλες οι ανατρεπτικές και 
αντικαθεστωτικές κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις, 
καθώς και οι εμπρηστικές σκέψεις, αναλύσεις 
και προτάσεις των πιο σημαντικών ριζοσπαστών 
ακτιβιστών του διεθνούς κινήματος, που θα 
παραβρεθούν στο διεθνές αντιεξουσιαστικό 
φεστιβάλ (B-FEST), αντιπληροφόρησης 
και διεθνοποίησης της αντίστασης και της 
αντεπίθεσης, που διοργανώνει η «Βαβυλω-
νία» από τις 27 έως τις 31 Μαΐου, στη Σχολή 
Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256). 

Θοδωρής Θεοδωρόπουλος

SMASH CAPITALISM 
Όπου υπάρχει εξουσία, δεν υπάρχει ελευθερία 
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Σήψη και παρακμή
Θα ξεκινήσουμε από ένα σύνολο άρθρων 

που κοσμούν τον αστικό τύπο και κατα-
δεικνύουν μια περίεργη σύνδεση του σήμερα με 
την εποχή του μεσοπολέμου. Η περίεργη αυτή 
σύνδεση συμπληρώθηκε και από την εμφάνιση 
της επιδημίας της γρίπης που ήρθε να αντιγράψει 
την ισπανική γρίπη του 1918.

Μετά τη λυσσαλέα προσπάθεια απαξίωσης της 
εξέγερσης του Δεκέμβρη, που είναι φανερό ότι 
έθεσε σε κίνηση επικίνδυνες τεκτονικές πλάκες 
συνολικής αμφισβήτησης, μετά την προσπάθεια 
ανασύστασης μιας συναίνεσης με όρους μη 
οικονομικούς, ήρθε η ώρα της επίθεσης πάνω 
σε κάθε ελευθερία στο όνομα του νόμου και της 
τάξης. Ας διαβάσουμε: «Να αποσαφηνίσουμε 
ότι το άσυλο είναι καρκίνωμα στο σώμα της 
δημοκρατίας επειδή ακριβώς διασπά την ενότητά 
της. Αρνούμαστε το πανεπιστημιακό άσυλο ως 
εξαίρεση στους νόμους της Δημοκρατίας». Και 
αλλού: «Η άρνηση και η καταδίκη του ασύλου και 
των καταλήψεων είναι αγώνας για τη δημοκρατία. 
Αυτής της δημοκρατίας που ορίζει το πεδίο της 
μάχης, που καθημερινά δίνουν οι πολίτες για την 
επιβίωσή τους, εκεί που τα άτομα σχηματίζουν 
σύνολο». Ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό, και 
κάθε προσπάθεια δημιουργίας ενός χώρου εκτός 
εξουσίας θα αντιμετωπίζεται ποινικά.

Είναι φανερό ότι το τέλος των καπιταλιστικών 
υποσχέσεων παίρνει πλέον διαστάσεις διάλυσης 
του κοινωνικού ιστού και της ίδιας της πολιτικής 
δομής του συστήματος. Η προσπάθεια όλο αυτό 
να ελεγχθεί θυμίζει έντονα τις προσπάθειες που 
κατέβαλε η κυριαρχία στο μεσοπόλεμο να καθο-
ρίσει την πολιτική έκφραση της νεωτερικότητας. 
Μια προσπάθεια που στοίχισε εκατομμύρια 
νεκρούς και την πολιτική επικράτηση των φα-
σιστικών ιδεών για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Το ίδιο πράττουν και σήμερα όταν μπροστά 
στην κοινωνική διάλυση που επιφέρει ο καπι-
ταλισμός δημιουργούνται οι όροι μιας ολοκλη-
ρωτικής επιβολής. Η πρόσφατη απόφαση του 
ευρωκοινοβουλίου για τον έλεγχο κάθε μορφής 
επικοινωνίας είναι ενδεικτική. Στη χώρα μας 
προκρίνεται μια φασιστικής έμπνευσης επιβολή 
της νομιμότητας.. Ας δούμε όμως τις ομοιότητες 
που περιγράψαμε.

Ερχόμενος στην Ευρώπη στις 4 Δεκεμβρίου του 
1918, ο πρόεδρος της Αμερικής Ουίλσον, είχε 
ήδη ανακοινώσει “το πρόγραμμα της παγκόσμιας 
ειρήνης”, ένα πολιτικο-ιδεολογικό περίγραμμα 
της επικράτησης του καπιταλισμού. Ο Ουίλσον 
πίστευε ότι η εθνική ταυτότητα θα υπερκάλυπτε 
την ταξική και θα έδινε τη δυνατότητα νέων 
συναινέσεων και πολιτικής αφομοίωσης της υπό 
συγκρότηση μεσαίας τάξης. Δηλαδή έθεσε τους 
όρους ώστε η Αμερική να ηγηθεί του αγώνα για 
την απόλυτη επικράτηση του καπιταλιστικού 
συστήματος. Και τώρα είναι ο Αμερικανός πρό-
εδρος που δίνει το σάλπισμα της έναρξης νέων 
γεωπολιτικών συνθηκών. Μόνο που δεν υπάρχει 

ιδεολογικό περίγραμμα της κυριαρχίας.

Είναι επίσης λάθος να θεωρούμε ότι ο φα-
σισμός ήταν προϊόν της δημοκρατικής απο-
σύνθεσης. Αυτό, γιατί έτσι παραβλέπεται η 
ικανότητα που επέδειξαν αυτοί οι σχηματισμοί 
να επιβιώνουν στον κοινοβουλευτισμό, και 
κυρίως την ικανότητά τους να κάνουν μαζική 
πολιτική ενοποίησης στο σύνολο του εθνικού 
ιστού. Το κυρίαρχο ήταν ότι αυτοί οι απολυ-
ταρχισμοί αποτέλεσαν τον κύριο εκφραστή 
του συστήματος τη χρονική εκείνη στιγμή. 
Είναι πάρα πολλές οι δηλώσεις φιλελεύθερων 
πολιτικών της εποχής, από όλες τις χώρες, που 
αποδέχονταν την αυταρχική διακυβέρνηση ως 
όρο για τη διασφάλιση της ομοιογένειας. Σήμερα 
έχουμε και πάλι, όπως είδαμε, αντίστοιχες 
δηλώσεις και κινήσεις όπως η ενσωμάτωση 
του φασιστικού κόμματος στην κυβερνώσα 
παράταξη του Μπερλουσκόνι στην Ιταλία. 
Είναι λάθος ακόμα να θεωρούμε ότι μπορούμε 
να κατανοήσουμε τους φασισμούς εξετάζοντας 
τον αρχηγό, διότι αυτό προσφέρει άλλοθι σε ένα 
σύνολο θεσμών και κοινωνιών που γοητεύτηκαν 
από αυτό το βίαιο μοντέλο. Ο φασισμός επανα-
στατικοποίησε τον αποκλεισμό, τη δυνατότητα 
του νομοθέτη να ορίζει τον πολίτη, αναπροσάρ-

μοσε τις σχέσεις του ατόμου με το σύνολο και 
διέλυσε τον ιδιωτικό χώρο, ενσωματώνοντάς 
τον με τον δημόσιο.

Από την αναδρομή μας σε αυτή την ταραγμένη 
περίοδο, στεκόμαστε έκθαμβοι μπροστά στη 
δυνατότητα του αστικού καθεστώτος να ανα-
σάνει μέσα στον ολοκληρωτισμό. Σε κάποιο 
σημείο του μεσοπολέμου η άρχουσα τάξη θέ-
λησε τάξη, ηρεμία, υπακοή και τη δημιουργία 
ενός ομογενοποιημένου περιβάλλοντος. Ήξε-
ραν ότι ο απλός απολυταρχισμός έφτανε, αλλά 
δεν υπήρχαν δυνάμεις να τον επιβάλουν. Έτσι 
συμμάχησαν με το φασισμό. Ο μεσοπόλεμος 
δημιουργεί, στην ουσία, την υλική δοκιμή των 
-ισμών, δημιουργώντας τις μεγάλες αφηγήσεις 
που θα αντικαταστήσουν το Θεό.

Το τέλος των -ισμών και η αδυναμία εκπρο-
σώπησης - ενσωμάτωσης οδηγούν σε νέου 
είδους ολοκληρωτισμούς. Η κυριαρχία θεωρεί 
ότι σήμερα έχει τις δομές για έναν ήπιο απο-
λυταρχισμό. Με μια κρίση που διαλύει κάθε 
πίστη στα ιδεολογήματα της προόδου και της 
αποτελεσματικότητας, μια κρίση που διαλύει 
ακόμα και την ικανότητα του συστήματος να 
εγγυηθεί την επιβίωση, το μόνο που μένει είναι 
ο φόβος. Μόνη δυνατότητα αντίστασης είναι τα 
κινήματα τύπου Δεκέμβρη που αμφισβητούν το 
σύνολο των εξουσιαστικών δομών και διεκδικούν 
το δημόσιο χώρο. Το άσυλο και οι καταλήψεις 
στις σχολές είναι οι χώροι που η εξουσία δεν 
εκφράζεται. Οι απαγωγές στη Γαλλία έδειξαν ότι 
οι συγκρούσεις πλέον θα πάρουν μια νέα άγρια 
μορφή. Δεν είναι μονόδρομος η σήψη, υπάρχει 
και η σύγκρουση, η άρνηση.
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Φιλήμονας Πατσάκης

Η Χούντα 
δεν τελείωσε το ’73...

Η κατάσταση εξαίρεσης και εκτάκτου ανάγκης 
που έχει επιβάλει η κυριαρχία είναι πλέον 

γεγονός. Στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατιωτικοποί-
ησης των κοινωνιών, το ελληνικό κράτος συγκαλεί 
το ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής 
Ασφάλειας) υπό την προεδρία του πρωθυπουργού 
αλλά και άλλων υπουργών μαζί με την ηγεσία του 
στρατού, με θέμα την αντιμετώπιση της «βίας και 
εγκληματικότητας», γεγονός πρωτοφανές για τα 
ελληνικά δεδομένα. 

Τα μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν είναι η τοπο-
θέτηση και χρησιμοποίηση πληθώρας καμερών, 
όχι για τον έλεγχο της κυκλοφορίας αλλά για την 
παρακολούθηση πολιτών, χρήση του C4i, δημι-
ουργία ευνοϊκού νομοθετικού πλαισίου για την 
άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, αύξηση 
του προσωπικού των δυνάμεων καταστολής και 
παράλληλη επάνδρωσή τους από άτομα που έχουν 
περάσει από σώματα «καταδρομών» και ο κατάλο-
γος δεν έχει τελειωμό. Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα 
με στοιχεία της Ιντερπόλ, η Ελλάδα στην αναλογία 
πολιτών-αστυνομικών βρίσκεται στην 5η θέση της 
παγκόσμιας κατάταξης συναγωνιζόμενη επάξια 
τα πιο σκληρά στρατιωτικοφασιστικά καθεστώτα 
του κόσμου. 

Το καθεστώς έχει περάσει από το επίπεδο του συμ-
βολισμού σε αυτό της άμεσης πραγματικότητας. 
Μετά την τοποθέτηση του αρχηγού των ενόπλων 
δυνάμεων στο τιμόνι του υπουργείου Δημοσίας 
Τάξης, προχωρά σε λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την καταστολή σε συνεργασία με την ηγεσία του 
στρατού, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την 
χρησιμοποίησή του στην «αντιμετώπιση πλήθους». 
Είναι πλέον γνωστό ότι είχε δοθεί σήμα κίτρινου 
συναγερμού κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του 
Δεκέμβρη. 

Γίνεται φανερό ότι το καθεστώς βρίσκεται σε 
πανικό. Κι όταν το καθεστώς βρίσκεται σε πανικό 
και αισθάνεται απειλή, τότε ο ολοκληρωτισμός και 
η βαρβαρότητα κάνουν εμφανή την παρουσία τους. 
Το δόγμα της μηδενικής ανοχής αποτελεί πλέον 
το βασικό ιδεολογικό μηχανισμό συσπείρωσης 
και αναδίπλωσης της εξουσίας. Αφού δεν έδωσε 
καμία πολιτική απάντηση (άραγε μπορούσε;) 
στην εξέγερση του Δεκέμβρη, προσπαθεί μέσω 
της καλλιέργειας φοβικών συνδρόμων και μέτρων 
εκφασισμού, να αντιμετωπίσει την αναδυόμενη 
ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας. 

Η δομική κρίση του συστήματος έχει αναμφισβή-
τητα πλήξει τις κυρίαρχες αξίες και σημασίες του 
καπιταλιστικού αλλά και συλλογικού φαντασιακού. 
Οι έννοιες της διαρκούς και αέναης ανάπτυξης και 
της προόδου έχουν πλέον φθαρεί ανεπιστρεπτί ενώ 
κανένας μηχανισμός εκπροσώπησης δεν μπορεί να 
εκφράσει κοινωνικά σύνολα. Οι ιδεολογίες πλέον 
φαντάζουν νεκρά σώματα. Η απάντηση στην 
κρίση αλλά και στη γενικευμένη ασημαντότητα 
είναι η δημιουργία κινημάτων ρήξης. Κινήματα τα 
οποία θα αμφισβητούν το σύνολο των μηχανισμών 
εξουσίας αλλά και των παράγωγων σχέσεων που 
δημιουργούνται. O Δεκέμβρης έδειξε το δρόμο... 
ας τον περπατήσουμε. 

Νίκος Κατσιαούνης
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Σοκ, αποστροφή και γενική κατακραυγή προκάλεσε ο ακρωτηριασμός 
μιας νεαρής γυναίκας από τον εν διαστάσει σύζυγό της, στην Καλαμάτα. 

Χρησιμοποιώντας αλυσσοπρίονο της έκοψε τα τέσσερα άκρα. Οι προσπάθειες 
που καταβλήθηκαν και καταβάλλονται για την συγκόλληση των άκρων της 
είναι πολύ μεγάλες. 

Φυσικά και δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό που προκαλείται 
από ένα βίαιο και ψυχικά διαταραγμένο σύζυγο. Το παρελθόν αλλά και το 
παρόν θα μας διαψεύσει αν ισχυριστούμε κάτι τέτοιο. Όλο και περισσότερες 
γυναίκες δολοφονούνται, βιάζονται και ξυλοκοπούνται από συζύγους, νυν 
ή πρώην, πατεράδες και αδερφούς. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί την 
πρώτη αιτία θανάτου στην “πολιτισμένη” Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι 5.000 
γυναίκες βιάζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Οι 50 φτάνουν στην καταγγε-
λία, ενώ μόνο 10 καταφέρνουν να πείσουν ότι δεν “επιθυμούσαν” το βιασμό 
τους. Αυτές οι απάνθρωπες τακτικές εδράζονται στην πατριαρχική αντίληψη 
ότι η γυναίκα, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά, αποτελεί «ιδιοκτησία» του 
άνδρα, ο οποίος ανάλογα με τις «ορέξεις» του μπορεί να μεταχειριστεί το 
γυναικείο σώμα σαν δικό του. Και όλα αυτά, σύμφωνα με τη φιλελεύθερη 
αντίληψη, ανήκουν στον ιδιωτικό χώρο και δεν χρειάζεται και δεν «μπορεί» 
να παρέμβει κανείς. Γιατί «ισχύει» ένα άγραφο, οικογενειακό δίκαιο, το οποίο 
δεν αγγίζεται από κανέναν. 

Η υποβάθμιση του γυναικείου σώματος γίνεται μέσω διαφόρων πρακτικών. 
Προβάλλεται ως εμπόρευμα και αντικείμενο τόσο στα ΜΜΕ και στα περιο-
δικά, όσο και στα κελιά της ντροπής, που οι κρατούμενες αναγκάζονται σε 
κολπικές έρευνες, σε εξευτελιστική μεταχείριση. Δεν ξεχνάμε και τις γυναίκες 
μετανάστριες θύματα του trafficking, οι οποίες βιάζονται καθημερινά για να 
ζήσουν, ζώντας στον τρόμο. Βέβαια δεν λείπουν και οι φωνές αντίστασης, 
τις οποίες όμως δεν διστάζουν να τις «πνίξουν». Η Κωνσταντίνα Κούνεβα 
δέχτηκε βιτριόλι επειδή ύψωσε τη φωνή της. Η Κατερίνα Γκουλιώνη είναι 
νεκρή. Οι γυναίκες βιώνουν τη βία καθημερινά μέσα στο σπίτι, μέσα στη 
σιωπή. Και φυσικά δεν είναι μόνο η σωματική βία που δέχονται αλλά και η 
λεκτική, ψυχολογική βία. 

Η εγκληματική επίθεση εναντίον της Κωνσταντίνας Κούνεβα, η δολοφονία 
της Κατερίνας Γκουλιώνη, ο ακρωτηριασμός της γυναίκας στην Καλαμάτα 
καθώς και άλλες εγκληματικές ενέργειες εναντίον γυναικών έχουν διαφορές. 
Έχουν όμως και μια βαθιά ομοιότητα, ότι η γυναίκα που αντιστέκεται και 
τολμά να διεκδικήσει την αξιοπρέπειά της είτε στο δημόσιο χώρο είτε στον 
ιδιωτικό χώρο πρέπει να παραμορφωθεί. 

Ούτε ο ιδιωτικός ούτε ο δημόσιος χώρος λοιπόν μπορούν να εγγυηθούν 
την αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση των γυναικών. Οι βαθειά ριζωμένες 
παραδοσιακές αντιλήψεις παράγουν μορφές καταπίεσης των γυναικών. Η 
εναντίωση, η αμφισβήτηση, η διεκδίκηση της δικής τους παρουσίας και στο 
δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο, η συνειδητοποίηση ότι η παραγωγή του φόβου 
λειτουργεί ως μέσο κοινωνικού ελέγχου και διαχείρισης της παρουσίας των 
γυναικών στους χώρους αυτούς μπορεί να οδηγήσει και στο ξερίζωμα αυτών 
των πατριαρχικών αντιλήψεων. Και εν τέλει μόνο μέσα από τη δράση και την 

ενεργή συμμετοχή μπορεί να κερδηθεί ο «χαμένος» χώρος και χρόνος.

Ελιάνα Καναβέλη

Ακρωτηριασμός Γυναίκας: 

Φτάνει πια! 

Το σώμα μας, μας ανήκει!

Δύο φορές, μια τον Αύγουστο του 2007 και μια τον Ιού-
νιο του 2008, το θεσμικό status επιχείρησε την έγκριση 
μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού. Οδηγήθηκε σε 
αδιέξοδο και στις δυο περιπτώσεις, κυρίως λόγω της 
επιμονής στις λιθανθρακικές μονάδες. 

Προσφάτως, για τρίτη φορά, το Συμβούλιο Εθνικής 
Ενεργειακής Στρατηγικής δήλωσε ότι αδυνατεί να 
διαμορφώσει πριν από το φθινόπωρο πρόταση για 
τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Η 
εξέλιξη, βεβαίως, του κοινοβουλευτικού μας traffico 
δείχνει να διευρύνεται αυτή η παράταση. Την ίδια στιγ-
μή που συμβαίνουν αυτά, η ανεξέλεγκτη χωροθέτηση 
μονάδων παραγωγής ενέργειας αλλά και ολόκληρων 
ενεργειακών κέντρων, είτε με πηγές τα ορυκτά καύσιμα 
είτε με ανανεώσιμες πηγές, βρίσκει απέναντί της τις 
τοπικές κοινωνίες, κινήσεις για την ενέργεια και ένα 
γενικότερο πνεύμα αμφισβήτησης των κεντρικών 
σχεδιασμών. 

Μετά τη επιτυχή έκβαση, τουλάχιστον προσωρινά, 
του αγώνα κατά του λιθάνθρακα, τα κινήματα πλέον 
συντονίζονται με συναντήσεις, όπως αυτή που έγινε στις 
28 Μαρτίου (βλέπε “Β”, τεύχος 54) των κινήσεων που 
σχετίζονται με τα ζητήματα της ενέργειας, εμφανίζοντας 
γοργά σημάδια ενηλικίωσης. 

Από αυτό το συντονισμό προκύπτει ένας λόγος που 
αποδομεί τους κεντρικούς σχεδιασμούς και δημιουργεί 
τη βάση για μια ουσιαστική παρέμβαση στον ενεργειακό 
σχεδιασμό (lithanthrakas.blogspot.com). Ενώ, λοιπόν, 
το σύστημα μπλοκάρει από τον ανορθολογισμό των σχε-
διασμών των ενεργειακών λόμπι, φαίνεται πως ερήμην 
του υφαίνεται μια απάντηση που δύσκολα θα μπορέσει 
να προσπεράσει. Αν μη τι άλλο, οι κινήσεις για την 
ενέργεια επιβεβαιώθηκαν, όσον αφορά τις αμφιβολίες 
και τις αντιρρήσεις που εξέφρασαν για τις εκτιμήσεις 
θεσμικών παραγόντων όσον αφορά το ρυθμό αύξησης 
κατανάλωσης ενέργειας. Από 2,5-3,0%, δηλαδή, που 
προβλεπόταν για το 2008 δεν αυξήθηκε παρά μόλις 
0,76%. Οι εναγώνιες προσπάθειες να πειστεί η κοινωνία 
ότι χρειαζόμαστε κι’ άλλη, κι’ άλλη ενέργεια πέφτουν 
στο κενό. Διαψεύδονται από τα ίδια τα νούμερα. Από 
την άλλη, αντί να υπάρξει ουσιαστική συνεισφορά στην 
κατεύθυνση μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, το 
ΥΠΕΧΩΔΕ κόβει κονδύλια προπαγάνδας υπέρ της 
εκτροπής του Αχελώου, μιας υπόθεσης που μετά τις 
λιγνιτικές περιοχές και το Θριάσιο, θα είναι το κεντρικό 
θέμα, τον ερχόμενο Αύγουστο, όλων των κινήσεων 
για την ενέργεια. Η επιμονή της κυβέρνησης και της 

Δ.Ε.Η. για την άμεση λειτουργία του Υ/Η φράγματος 
της Μεσοχώρας και της συνέχισης των έργων εκτροπής 
νομοθετώντας απολυταρχικά, παραβλέποντας τη γνώμη 
της κοινωνίας, τις ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και το 
Σ.Τ.Ε. φαίνεται να γίνεται φέτος ο μετωπικός στόχος 
όλου του περιβαλλοντικού κινήματος. 

Είναι φανερό ότι το κράτος και οι εταιρίες ενέργειας θα 
δυσκολευτούν αρκετά να διεκπεραιώσουν τις ανεξέλε-
γκτες χωροθετήσεις μονάδων παραγωγής ενέργειας ή 
το σχέδιο για τα 25 μεγάλα φράγματα σ’ όλη τη χώρα 
καθώς και την εκτροπή του Αχελώου. Η αδυναμία 
του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής 
να διαμορφώσει τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδια-
σμό προκύπτει από την παντελή έλλειψη κοινωνικού 
προσανατολισμού. Ο μοχλός της σκέψης τους είναι 
η αγορά της ενέργειας και όσο αυτή παλαντζάρει, 
τόσο ο ενεργειακός σχεδιασμός δεν ολοκληρώνεται. 
Οι ενεργειακές ανάγκες της κοινωνίας είναι πολύ πιο 
σταθερές από τις ανάγκες των εταιριών για ρευστό, γιατί 
λοιπόν να μην προσανατολιστεί ο σχεδιασμός σε αυτές; 
Αυτό είναι το ερώτημα που ίσως απαντιέται μόνο με 
τη ριζική αλλαγή του ενεργειακού προσανατολισμού 
και κυρίως με τη συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας 
στις αποφάσεις. Ωστόσο, στο διευρυμένο κοινωνικό 
πεδίο του άμεσου μέλλοντος αναδεικνύονται τρεις 
αιχμές αντιπαράθεσης με την ενεργειακή πολιτική: η 
κόλαση των λιγνιτικών περιοχών (Μεγαλόπολη, Κοζά-
νη, Πτολεμαΐδα), το Θριασικό πεδίο με τη γιγάντωση 
των Ε.Λ.ΠΕ. και με το εργοστάσιο φυσικού αερίου 
των ΔΕΗ - Χαλυβουργικής καθώς και το φράγμα της 
Μεσοχώρας με την εκτροπή του Αχελώου. 

Στον πολιτικό ορίζοντα της χώρας διακρίνονται από τη 
μία οι κρατικοί θεσμοί και τα ενεργειακά λόμπι να δια-
σπούν τον κοινωνικό ιστό διογκώνοντας την εξάρτηση 
και από την άλλη ένα κίνημα ενέργειας στα σπάργανα 
να γίνεται το νήμα που ενώνει όλα τα κινήματα. 

Η σύνδεση τριών κεντρικών θεματικών, της ενέργειας, 
του αστικού χώρου και της διατροφής θα επιχειρηθεί 
στο πολιτικό εργαστήρι του φεστιβάλ της “Βαβυλω-
νίας”' (Β- FEST, 27-31/5) την Παρασκευή 29 Μαΐου 
στην Καλών Τεχνών. Ακτιβιστές από την Η.Π.Α, τα 
Βαλκάνια και την Ινδία, κινήσεις ενέργειας από όλη 
την Ελλάδα, αγροτικές και καταναλωτικές κινήσεις, 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, κινήματα πόλης, σε 
ένα μαραθώνιο συζητήσεων και ομιλιών από τις 3 το 
απόγευμα.

Νίκος Ιωάννου

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΔΩ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΕΙ 

Η προσαρμογή κοινωνίας και φύσης 
στην αγορά ενέργειας 
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2009, 
ΑΘΗΝΑ

Πετυχημένη μπορεί να θεωρηθεί η φετινή συσπείρωση για 
την πρωτομαγιά με γνώμονα τα προηγούμενα χρόνια και τον 
αριθμό των κινητοποιούμενων. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι η φετινή πρωτομαγιά ήταν καίριας σημασίας καθώς έχει 
τον απόηχο του Δεκέμβρη και είναι εν μέσω κρίσης, ενώ η 
εργοδοτική αυθαιρεσία καθώς και η επίθεση του κεφαλαίου 
έχει φτάσει στο ζενίθ. Με αυτά τα κριτήρια και το εργατικό 
κίνημα, αλλά και οι πολιτικές δυνάμεις (κυρίως) φάνηκαν 
κατώτεροι των περιστάσεων. 

Οι εργατοπατέρες του ΕΚΑ και της ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ για 
ακόμη μια φορά ξεπέρασαν τους εαυτούς τους στην υπακοή 
σε κυβέρνηση και κεφάλαιο. Δεν διαδήλωσαν καν, παρά 
μόνο κάλεσαν συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος 
με συναυλίες! Από κοντά και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και στο τέλος 
διαδήλωσε. 

Το ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα επιμένοντας στο δικό 
του μοναχικό δρόμο, της συσπείρωσης του κομματικού του 
μηχανισμού με στόχο όχι την ανασυγκρότηση του εργατικού 
κινήματος, αλλά την ενίσχυση του ΚΚΕ στις εκλογές. 

Η συγκέντρωση του Μουσείου θα μπορούσε να αποτελέσει έναν 
ταξικό εορτασμό της πρωτομαγιάς όπου την πρωτοκαθεδρία θα 
την είχαν τα σωματεία και η εργατική τάξη. Εν τούτοις, και με 
συγκεκριμένη ευθύνη πολιτικών δυνάμεων που μπλοκάρισαν 
κάθε προσπάθεια για τη συσπείρωση των σωματείων, κατέληξε 
σε προεκλογική πορεία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Κάποιοι δυστυχώς 
δεν μπορούν ή δε θέλουν να αντιληφθούν ότι η ανασυγκρότηση 
του εργατικού κινήματος δεν περνά από τις εκλογές, αλλά 
από την ανασύσταση και τη συσπείρωση των σωματείων 
που κόντρα στην επίσημη γραφειοκρατία κατάφεραν να 
σηκώσουν ανάστημα και στη μάχη του ασφαλιστικού, αλλά 
και στον αγώνα αλληλεγγύης στην Κούνεβα. Η πορεία αυτή 
είχε περίπου 3.000 άτομα. 

Η συγκέντρωση της Βικτώριας που καλέστηκε από σωματεία 
(ΣΒΕΟΔ, ΠΕΚΟΠ, σερβιτόροι μάγειροι, Πρωτοβουλία για 
Σωματείο Επισφαλών κ.α.) κινήθηκε πράγματι σε πολύ 
καλή κατεύθυνση και συσπείρωσε αρκετό ανένταχτο κόσμο. 
Προετοιμάστηκε εδώ και καιρό, προπαγανδίστηκε, είχε ως 
κύριο άξονα τα σωματεία. Παρόλα αυτά, αν και μπορεί να 
μην το επιδίωξε, χαρακτηρίστηκε έντονα από ιδεολογικά και 
όχι ταξικά χαρακτηριστικά. Για να μπορέσει να αναπτυχθεί 
πραγματικά η σύνδεση με την κοινωνία και τους εργαζόμενους 
δεν αρκούν μόνο τα ευχολόγια και οι πομπώδεις διακηρύξεις. 
Απαιτείται καθημερινή παρέμβαση, συντονισμός, διάθεση 
για συνεργασία, τακτική και στρατηγική, μακριά από κάθε 
στεγανό και καθαρότητα. Διότι δυστυχώς με “καθαρά χέρια” 
η “βρωμιά” δεν φεύγει. Η πορεία αυτή είχε περίπου 2.000 
άτομα. 

Τέλος, προς γνώση και συμμόρφωση, τίποτα δεν έχει 
τελειώσει. Απαιτούνται μεγάλα βήματα και τομές για την 
ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος. Αυτό φυσικά 
προϋποθέτει και πολιτική βούληση κόντρα στο κομματικό 
ή ιδεολογικό συμφέρον, καθώς και διάθεση για ενότητα 
στη δράση τουλάχιστον. Ας έχουμε ως στόχο λοιπόν, και 
ας δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ότι σε κάθε 
πρωτομαγιά τον πρώτο λόγο έχουν οι δομές του εργατικού 
κινήματος και όχι οι πολιτικές δυνάμεις. 

Βασίλης Μπέλλος

Στην πολυκατοικία 
που μεγαλώνω

Καθημερινά είμαστε αναμεμειγμένοι με την κοινωνία, 
ζούμε στο διπλανό διαμέρισμα, βγαίνουμε στην ίδια 

ταράτσα, συναντιόμαστε στην ίδια είσοδο. Και κατά το 
βραδάκι τούς περιμένουμε να έρθουν στις συνελεύσεις 
ΜΑΣ.

Στην Αθήνα, οι πολυκατοικίες φυσικά δεν έχουν καμία 
σχέση με την Ευρώπη και την Αμερική, τουλάχιστον 
όσον αφορά το μέγεθός τους. Παρόλα αυτά, μπορούν να 
φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις και πάνω από 100 άτομα 
– 30 οικογένειες. Το πολεοδομικό της Αθήνας, απ’ την 
άλλη, δίνει τη δυνατότητα μέσα στην ίδια πολυκατοικία να 
υπάρχει μια αρκετά ετερόκλιτη γκάμα ανθρώπων ως προς 
την κοινωνική, οικονομική και εργασιακή τους κατάσταση. 
Μπορεί να υπάρχει από συνταξιούχο μέχρι μαθήτρια, 
από επισφαλή μέχρι διευθύντρια, μετανάστριες, μαθητές, 
λεσβίες, φοιτητές, πούστηδες, εργάτριες, τα πάντα μπορούν 
να είναι στα διπλανά δωμάτια. Αυτά τα χαρακτηριστικά, 
δηλαδή το πλήθος των ατόμων, η ετερότητά τους αλλά 
και το ότι αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει 

να λύσει μια συνέλευση της πολυκατοικίας ουσιαστικά βασίζονται σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής, 
μπορούν να δημιουργήσουν μια πρωταρχική δομή κοινωνικής οργάνωσης. 

Μια πολυκατοικία θα μπορούσε να έχει κοινά πλυντήρια, να έχει στην ταράτσα της κήπο, να χρησιμοποιεί 
ηλιακή-αιολική ενέργεια, χώρο για τα παιδιά και δεν ξέρω τι άλλο. Ουσιαστικά δηλαδή, μια γενική πολιτική 
θέση που υπάρχει για ένα συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να εφαρμοστεί με συγκεκριμένες πρακτικές και 
έτσι να αποκτήσει νόημα. Βάζοντας στο επίκεντρο την μονάδα, αφού ο κάθε ένας θα αποφασίζει. Δηλαδή, 
μια γενική θέση ότι είμαστε με την οικολογία αποκτά συγκεκριμένο νόημα όταν θα σε οδηγήσει να βάλεις 
συλλέκτες ηλιακής ενέργειας ή κοινά πλυντήρια. Το αν θα γίνει, αυτό το αποφασίζει η συνέλευση, δηλαδή ο 
καθένας που μένει στην πολυκατοικία είναι συμμέτοχος.

Η τοπικότητα των συνελεύσεων αυτών δίνει επίσης τη δυνατότητα να βρίσκονται με τις διπλανές συνελεύσεις 
και να αποφασίζουν για την γειτονιά τους, οι γειτονιές για την περιοχή, οι περιοχές για της πόλεις κ.ο.κ.

Αν στο μυαλό μας φέρουμε βέβαια τις συνελεύσεις των πολυκατοικιών ως έχουν σήμερα, μόνο γέλια 
μπορούν να μας πιάσουν... Φυσικά δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, το ζήτημα δεν είναι ακριβώς το αν θα κάνουν 
οι πολυκατοικίες συνελεύσεις αλλά η θέση ότι οι συλλογικότητες πλέον πρέπει να μην είναι η ιδεολογική 
πολιτική συμφωνία κάποιων αλλά η ένωση όσων εκ των πραγμάτων είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι, και όσο 
το δυνατόν πιο ετερόκλητες και κοντά στη “βάση”.

Όσο πιο αποκεντρωμένες είναι οι συνελεύσεις, όσο ποιο απαλλαγμένες από ιδεολογικούς μηχανισμούς τόσο 
μεγαλύτερο ρόλο μπορούν να παίξουν στην οργάνωση των κινημάτων και στην αλλαγή της καθημερινότητας. 
Και στο κάτω κάτω της γραφής, η συμμετοχή στην πολιτική είναι η αυτοδιαχείριση της καθημερινότητας και 
των διαφορετικών εκφάνσεων της ζωής μας στο σύνολό της. 

Σημ. (Οι καταλήψεις στέγης είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση, γι’ αυτό δεν θα επεκταθούμε σε αυτές 
στο παρόν κείμενο)

Β. Ν.
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Bossnaping 
ή οι πραγματικοί 
κουκουλοφόροι

Οι Ζαπατίστας στη μακρινή Τσιάπας λένε «Κρύψαμε Tα Πρόσωπά Μας Για Να Μας Δείτε», 
εννοώντας ότι κανείς δεν τους έδινε σημασία μέχρι τη στιγμή που φόρεσαν τις κουκούλες τους 
και εξεγέρθηκαν. Με όπλο την κουκούλα και την άμεση δράση αντιδρούν σήμερα, εξαιτίας 
και της οικονομικής κρίσης, μεγάλα λαϊκά στρώματα σε όλο τον Κόσμο και ιδιαίτερα στα 
κράτη-φούσκες που επέπλεαν ως πρότυπα οικονομικής ισχύος, λόγω των αντικοινωνικών 
τους πολιτικών. Από τη Μαγαδασκάρη και τη Γουαδελούπη μέχρι τη Λετονία, Ιρλανδία, 
Μολδαβία και Εσθονία, αλλά και στο λεγόμενο ανεπτυγμένο κόσμο υιοθετούνται επιθετικές 
μορφές άμεσης κοινωνικής και εργατικής δράσης σπέρνοντας τον πανικό στους κρατούντες. 

Διαδηλωτές στη Μολδαβία εισέβαλαν ακόμα και στο κοινοβούλιο. Στη Γαλλία, οργισμένοι 
εργάτες κράτησαν ομήρους τα αφεντικά (bossnaping) και τα διευθυντικά 
στελέχη εταιρειών όπως των Sony France, 3M, Caterpillar, Scapa France 
διαμαρτυρόμενοι για τα σχέδιά τους να απολύσουν χιλιάδες εργαζόμενους, 
ενώ οι συγκρούσεις με τους μπάτσους είναι πραγματικές μάχες. Όμηροι κρα-
τήθηκαν και τα αφεντικά του εργοστασίου χημικών Cytec στο Ντρόγκενμπος, 
στις Βρυξέλλες. Για τους ίδιους λόγους ο δισεκατομμυριούχος Φρανσουά 
–Ενρί Πινό, αφεντικό των εταιρειών Fnac, Gucci, Puma, εγκλωβίστηκε από 
εργαζόμενους σε ταξί στο Παρίσι. Γυαλιά καρφιά το κτίριο υποδοχής του 
εργοστασίου ελαστικών Κοντινένταλ στη Γαλλία. Πρόκειται για δράσεις 
των «κουκουλοφόρων» εργαζομένων της αντίστασης και του πολιτικού 
δίκιου, που έχουν μεγάλη κοινωνική αποδοχή παρά την καταδίκη τους από 
όλα τα κόμματα, τα ΜΜΕ και τα κρατικά συνδικάτα. Ενώ στη Βρετανία 
η οργάνωση «Τα Αφεντικά των Τραπεζών είναι Εγκληματίες» αναλαμβά-
νει την ευθύνη για επιθέσεις σε περιουσίες άπληστων μεγαλοτραπεζιτών. 

Στην αστυνομοκρατούμενη Ελλάδα της ποινικοποίησης της κουκούλας, των 
μπατσομάδων «ΔΕΛΤΑ», του μεγάλου αδελφού C4I και των στρατιωτικοποι-
ημένων σχεδίων του ΚΥΣΕΑ για την αντιμετώπιση του «εσωτερικού εχθρού» 
αναρωτιέται κανείς μήπως οι «κουκουλοφόροι» επισφαλείς εργαζόμενοι της 
Εξέγερσης του Δεκεμβρίου, Έλληνες και μετανάστες, ήταν άγγελοι μπροστά 
στις πρακτικές κυρίως των Γάλλων εργαζομένων. Αλήθεια, ποια θα ήταν η αντί-
δραση των κομμάτων και δη της αριστεράς και των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ αν μαζικά 
οι εργαζόμενοι, εξαιτίας του διογκούμενου κύματος απολύσεων, ακρίβειας και 
φτώχειας κρατούσαν ομήρους π.χ. μεγαλοβιομήχανους, τραπεζίτες ή ακόμα 
και εξωνημένους πολιτικούς; Θα τους αποκαλούσαν συλλήβδην «κουκουλο-

φόρους», «αλήτες», «τρομοκράτες» και θα συναινούσαν στο κατέβασμα των αύρων; Πιθανόν! 

Όμως, οι πραγματικοί κουκουλοφόροι ζουν στο έρεβος ως μαφία που διαπλέκεται, καταστέλ-
λει, συνωμοτεί για υψηλότερο κέρδος, εξουσιάζει. Ζουν στα -καλά περιφρουρημένα- ιδιωτικά 
ή κρατικά χλιδάτα παλάτια τους, μακιγιάρονται καλά για να παραπληροφορήσουν το λαό, 
πλουτίζουν από το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και αποφασίζουν για τις ζωές όλων 
μας. Επιστήμη τους τα σκάνδαλα, οι μίζες, η εκμετάλλευση, η εξαπάτηση, το ψέμα. Για να μην 
εκτίθενται σε δημόσια θέα κυκλοφορούν με λιμουζίνες και υπερπολυτελή τζιπ με φυμέ τζάμια. 
Ενώ άλλοι, εν μια νυχτί, αφού πρώτα έχυσαν κροκοδείλια δάκρυα για το περιβάλλον, νομοθέ-
τησαν να κυκλοφορούν πλέον στους δρόμους της Αθήνας με τις νέες υβριδικές Lexus GS450h, 
με βενζινοκινητήρα V6 3,5 λίτρων (!), λιανικής αξίας 72.000 ευρώ η καθεμιά τους και με τις 
νέες λιμουζίνες συμβατικού τύπου Μercedes 280Ε, Audi Α6 και Saab Αero 93-95. Τους ξέρετε 
όλους! Είναι οι κουκουλοφόροι της εξουσίας, του χρήματος και της μαζικής αποχαύνωσης 
…! Η σύγχρονη καθεστωτική αλητεία! 
                                                                                                            Τάκης Σκούρκος
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Επίθεση 
γεμάτη 

συμβολισμούς
Γιατί ο Ευρωπαϊκός τύπος ασχολήθηκε τόσο πολύ με την επίθεση που 

συνέβη την ημέρα της Βασίλισσας στην Ολλανδία; Ο 38χρονος Karst 

Tates οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος που παρακολουθούσε 

τη βασιλική πομπή με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 6 άτομα. Την 

εποχή της μετατροπής του θανάτου σε στατιστικό δεδομένο με διαρκώς 

μειωμένη αξία, το νούμερο φαντάζει μικρό. Η επίθεση έγινε σε έναν 

απονεκρωμένο πολιτικά θεσμό. Τότε προς τι ο θόρυβος; Είναι φανερό 

ότι το θέμα είναι το πρόσωπο του “δράστη”. Άνεργος, ο οποίος καθώς 

αδυνατούσε να εξασφαλίσει τα χρήματα του ενοικίου του, έβλεπε τον 

εαυτό του στην κατηγορία των αστέγων.

Η συζήτηση λοιπόν επικεντρώνεται στην αποτίμηση του γεγονότος ως μιας 

εικόνας από τα επίκαιρα του μέλλοντος. Άνθρωποι στα όρια της απελπισίας, 

της απόγνωσης, που δεν βολεύονται πλέον στην εξήγηση της προσωπικής 

ευθύνης και εξαπολύουν την οργή τους προς τις εξουσιαστικές δομές με 

μια βία αδυσώπητη. Άνθρωποι που όλο και συχνότερα αναλαμβάνουν να 

τοποθετήσουν τον εαυτό τους στο κέντρο των δρώμενων, απέναντι σε μια 

κοινωνία που τους τοποθετεί στο περιθώριο χωρίς να προσφέρει καν την 

εικόνα μιας εξόδου. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν τα 

κατασταλτικά αναχώματα απέναντι σε αυτές τις εκρήξεις διαβλέποντας 

ότι η αδυναμία ενσωμάτωσης της οργής αυτής θα οδηγήσει στη γρήγορη 

πολιτικοποίησή της. Οι πράξεις τυφλής βίας με ατομικά χαρακτηριστικά, 

οι εξεγέρσεις που διαμορφώνουν ένα νέο διάλογο ρήξης, όλα αυτά 

συνωθούνται σε μια υπό διαμόρφωση πολιτική αμφισβήτηση. Μια 

αντισυστημική απάντηση που είναι πλέον απαραίτητη.

Φ. Π.Ενάντια 
στην λογική 
της κυριαρχίας
Για πρώτη φορά, πριν ένα χρόνο, στις 24 Μάη 2008, εκατοντάδες άτομα 
διαδήλωσαν Ενάντια στον εγκλίσμο διεκδικώντας την  εγκαθίδρυση, των 
κοινωνικών όρων για έναν ουσιαστικό διάλογο (αντί καταστολής) με τον 
πάσχοντα ‘άλλο’.

Φέτος για ακόμα μια φόρα θα πρέπει να δώσουμε το παρόν το Σάββατο, 
30 Μαϊου 2009, 9 πμ, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων 
(Ακαδημίας 50)

 Συζήτηση για την «Ψυχιατρική καταστολή και την κοινωνική χειραφέτηση», 
καλλιτεχνικά δρώμενα και διαδήλωση προς τη Βουλή

Β.Ν.
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Είμαστε λεσβίες, 
είμαστε αδερφές,               

νταλίκες, πισωγλέντηδες 
και ό,τι άλλο θες!!!

Με το παραπάνω σύνθημα διαδηλώσαμε 
στην πλατεία Εξαρχείων ενάντια στην 

ομοφοβία, μια εβδομάδα μετά την ομοφοβική-
φασιστική επίθεση που πραγματοποιήθηκε 
στις 21 Μαρτίου σε μπαράκι της πλατείας 
Εξαρχείων. Τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει 
ρουτίνα τα φασιστικά κρούσματα σε μπαράκια 
και δρόμους γύρω από την πλατεία από άτομα 
που συχνάζουν στα Εξάρχεια, αποκαλούνται 
«πλατειακοί» και αποφασίζουν αυτόβουλα 
να δείρουν όποιον δεν τους γεμίζει το μάτι, 
να σπάσουν όποιο μαγαζί δεν τους κερνάει 
ένα μπουκάλι ουίσκι, δεν παίζει τη μουσική 
της αρέσκειάς τους και οι θαμώνες του 
«προσβάλλουν» την αισθητική τους.

Έτσι, ένα ωραίο Σαββατόβραδο ήρθε για 
τους νταβατζήδες των Εξαρχείων και η σειρά 
των πούστηδων, μιας και η θέση τους είναι 
εκτός των εξαρχειακών συνόρων,  σύμφωνα 
με τα λεγόμενα: «Έξω πούστηδες από τα 
Εξάρχεια». 

Λοιπόν, να τελειώνουμε με τους τραμπούκους 
των Εξαρχείων και τους «αυτόβουλους 
περιφρουρητές  της κανονικότητας». Οι 
φασιστικές επιθέσεις δεν είναι ανεκτές, ούτε 
στα Εξάρχεια αλλά ούτε πουθενά. Όσοι θέλουν 
να επιβάλουν «την τάξη» στα Εξάρχεια, ας 
διαχωρίσουν τη θέση τους και τη στάση τους 
και ας μετακομίσουν σε άλλη γειτονιά, αν και 
εκεί θα μας βρουν μπροστά τους.

Στις 28 Μαρτίου στην πλατεία Εξαρχείων, 
lgbtq ομάδες και άλλες συλλογικότητες 
δώσαμε άμεση απάντηση στους φασίστες, 
διαδηλώνοντας στους δρόμους των Εξαρχείων 
και φωνάζοντας αντι-ομοφοβικά συνθήματα: 
«Τη σεξουαλικότητα κανενός δεν κρίνω, 
ούτε της Παναγίας που τόκανε με κρίνο». 

Ας είναι η τελευταία φορά που διαδηλώνουμε 
για την αυτονόητη ελεύθερη σεξουαλική 
έκφραση...

Φιλίππα Διαμάντη

Συναυλία Αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα

Την Τετάρτη 29 Απρίλη πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας συναυλία αλληλεγγύης στην 
Κωνσταντίνα Κούνεβα. Η συναυλία οργανώθηκε από τη Φεμινιστική Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης 
στην Κωνσταντίνα Κούνεβα με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την υποστήριξη της Κούνεβα 

– η οποία τέσσερις μήνες μετά την άγρια επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε συνεχίζει να χρειάζεται οικονομική 
υποστήριξη, μιας και η υγεία της δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί. 

Η Φεμινιστική Πρωτοβουλία –ως κομμάτι του μεγάλου κινήματος αλληλεγγύης που ξέσπασε για την 
υποστήριξη της Κούνεβα και του σωματείου της– με αυτή της την κίνηση προσπάθησε: 

1. να σπάσει τη σιωπή που καλύπτει τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και την υποτίμηση που υφίστανται 
οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας και 2. να αναδείξει την πολιτική διάσταση 
της επίθεσης απέναντι στην Κωνσταντίνα, μια επίθεση χαρακτηριστική του πλέγματος εξουσίας που 
οργανώνεται γύρω από τα σημεία όπου το κοινωνικό φύλο συναντά τη φυλή και την τάξη. 

Η συναυλία, στην οποία συμμετείχαν πολλές γυναίκες ερμηνεύτριες και καλλιτέχνιδες, ήταν μια στιγμή όπου 
η γυναικεία δημιουργία αποτέλεσε το όχημα για να αναδειχτεί η φεμινιστική πολιτική και να γιορταστεί 
η ανατροπή που μπορεί να φέρει η ανυπακοή στους κοινωνικούς ρόλους των φύλων. Παράλληλα, μέσω 
αυτής της δράσης επιχειρήθηκε να συνδεθούν οι ευρύτεροι φεμινιστικοί αγώνες με τον αγώνα της ΠΕΚΟΠ 
– έναν αγώνα που διεκδικεί τόσο εργασιακά δικαιώματα όσο και την αναγνώριση της γυναικείας εργασίας 
στην καθαριότητα ως μια εργασία ιδιαιτέρως σημαντική για τη λειτουργικότητα της κοινωνίας. 

Η παρουσία των περίπου χιλίων γυναικών και ανδρών που βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο ΣΕΦ 
δηλώνει πως η Κωνσταντίνα αλλά και οι τόσοι άλλοι και άλλες εργαζόμενοι δεν είναι μόνοι και αποτέλεσε 
υπενθύμιση του ότι η ουσιαστική αλληλεγγύη χτίζεται με έναν και μόνο τρόπο, τον τρόπο της πράξης. 

Άννα Αποστολέλλη

μέλος της Φεμινιστικής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα

Η κρυφή γοητεία του Κον-Μπεντίτ
Όχι άλλη πρασινάδα, έλεος!

Δε μας φτάνει το γεγονός ότι σε λίγο καιρό, σύμφωνα με τα γκάλοπ, θα μας κυβερνάει ο Γιωργάκης (και 
πού όρεξη για εξέγερση με τέτοιας μορφής εξουσία;) έχουμε και αυτή την παπαριά της πρασινίλας που 

μας τριβελίζει καθημερινά τα αυτιά. Πράσινη ανάπτυξη, βιώσιμη(-αβίωτη) ανάπτυξη, εναλλακτική ενέργεια, 
βιοκληματικότητα, πράσινη οικονομία, πράσινα αυτοκίνητα, πράσινα άλογα. Ο καπιταλισμός το βρήκε το 
νέο του παραμύθι για να βγει από την κρίση και όλα τα «φυτά» τσιμπάνε. Τι παπαριά έχουμε να ακούσουμε, 
αγάπη μου, στο άμεσο μέλλον δεν θέλω και να το φανταστώ. 

Τι και αν τη νέα οικονομία την προωθούν όλες οι μεγάλες πολυεθνικές του πετρελαίου και των αυτοκινήτων, 
τι και αν το πέρασμα στη νέα οικονομία σημαίνει ένταση της εκμετάλλευσης, ελαστικές σχέσεις εργασίας, 
ιδιωτικοποιήσεις, τι και αν μας την επιβάλει το ΔΝΤ και η ΠΤ με τις επενδύσεις τους, τι και αν κάθε 
νεοφιλελεύθερος αναλυτής που σέβεται τον εαυτό του και θέλει να είναι in φοράει πράσινο κασκόλ; Δεν 
υπάρχει μικροαστός (κάθε κοπής) που να μην τσιμπάει. 

Ρε, δε πάτε να πνιγείτε, οικολόγοι του συστήματος. Σας ξέρουμε και από χτες που το παίζατε φρικιά, σας 
βλέπουμε και σήμερα που σοβαρευτήκατε και θέλετε και βουλή, θα σας πολεμήσουμε με λύσσα και αύριο 
που το πάτε για (συν)κυβέρνηση!

Δεν τσιμπάμε, Ντανιέλ μωρό μου, δεν τσιμπάμε. Σορβόννη τέλος. Εξεγερθήκαν τα προάστια... 

αμανές
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Θεμιστοκλέους, Πατησίων και Στουρνάρη γωνία: 

Οι Θερμοπύλες του δικού μας 
Λεωνίδα.

Λυπημένη μέρα η 29 Απριλίου. Ακόμα ένας όμορφος άνθρωπος μας άφησε πιο μόνους. 
Ο Λεωνίδας Χρηστάκης δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας, «έφυγε» σε ηλικία 81 ετών για να 
συναντήσει τον Ηλία Πετρόπουλο, την Κατερίνα Γώγου, τον Νικόλα Ασιμο, και όλους 
αυτούς τους υπέροχους νεκρούς του κινήματός μας. Σύμφωνα με δική του επιθυμία, 
κηδεύτηκε στις 30 Απριλίου με πολιτική κηδεία στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.

Οι παλαιότεροι γνωρίσανε τον Λεωνίδα, ως αναρχικό εκδότη μέσα από την εφημερίδα 
“βίβλο”, “ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ” και τα περιοδικά “ΚΟΥΡΟΣ” και “PANDERMA”, που είχε 
κυκλοφορήσει την εποχή της στρατιωτικής χούντας. Οι νεότεροι ήρθαν σε επαφή με 
τον λόγο και τις ιδέες του στο Nosotros και από την ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ όπου μας έκανε 
την τιμή να μας δωρίσει λίγη από τη διεισδυτική του σκέψη. 

Ο Λεωνίδας Χρηστάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1928. Ήταν απόφοιτος της 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας και της Σχολής Καλών Τεχνών, σπούδασε μουσική και 
ήταν ζωγράφος. Στην Κατοχή πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση και συμμετείχε 
σε πολλές αντιστασιακές δράσεις, ενώ την περίοδο της χούντας φυλακίστηκε.
Για πολλά χρόνια ήταν στο στόχαστρο του μεταπολεμικού εμφυλιοπολεμικού κράτους 
λόγω της αντιεξουσιαστικής-αναρχικής ιδεολογίας του καθώς και των θεμάτων που 
τον συγκινούσαν, τα οποία προέρχονταν κυρίως από το περιθώριο της κοινωνίας.

Από το 1958 συνεργάστηκε ως ελεύθερος ρεπόρτερ με τα “Νέα”, με τον Κώστα Νίτσο 
και τις “Εικόνες”. Ως εικαστικός καλλιτέχνης είχε φτιάξει χίλια πορτρέτα, «από την 
πλατεία Βάθης μέχρι τη Μονή Πετράκη», όπως έλεγε ο ίδιος. Ορισμένες από τις εκδόσεις 
του: «Ο Γιώργος Σεφέρης και η μουσική», «Παράβαση – Αναφορές επάνω σε θέματα 
παραβατικών εκφράσεων στις διάφορες μορφές συμπεριφοράς, συγγραφής και τέχνης», 
«Λουμίδης – Ένα αγνοημένο φυτώριο ποιητών», «Ληστές – Αναφορές ανά τον κόσμο», 
«Η ιστορία της αλητείας», «Τζούλιο Καΐμη – Ένας αποσιωπημένος λόγιος», «Περικλής 
Γιαννόπουλος – Ο “τελευταίος” των Αθηναίων», «Από το φέρετρο του Σεφέρη... στο 
1984 του Όργουελ», «Βιοπραγματική ονοματοθεσία», «Χάος και κουλτούρα», «Ληστές 
– Παγκόσμια ιστορία της ληστείας», «Το λεξικό της ντάγκλας». 

Ήταν ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, μια ήπια και ήρεμη φιγούρα που ανάβλυζε 
αξιοθαύμαστη ευγένεια στην προσωπική επαφή. Παρέμεινε πιστός στις ιδέες του 
φυλάσσοντάς τες ως άλλες Θερμοπύλες μέχρι το τέλος της ζωής του. Θεμιστοκλέους, 

Στουρνάρα και Πατησίων. Με ένα διαχρονικά άβατο για την 
εξουσία λόγο, θα συνεχίσει να πλανιέται στο ιδεοδρόμιο των 
Εξαρχείων που έζησε, αγάπησε και αγωνίστηκε. Η θύμησή του 
θα είναι πάντα στη μνήμη μας. VENCEREMOS ΛΕΩΝΙΔΑ... 
Ο αγώνας συνεχίζεται!

Αργύρης Αργυριάδης

Απατεώνες ή Γουρούνια
Για τον Παυλίδη, τον Βουλγαράκη και τα άλλα 
παιδιά ο λόγος.

Απατεώνας είναι τύπος ανθρώπου. Ξεχωριστός, και 
όταν είναι μέσα και όταν είναι έξω.

Μέσα βρίσκονται σε καλές πτέρυγες, έχουν “σειρά”, 
είναι ευγενείς, γνωρίζουν την υποδεέστερη θέση 
τους και, λόγω της ευφυΐας τους, διαβιώνουν σε 
πλήρη ισορροπία. Είναι ξεχωριστοί.

Έξω έχουν το στόμφο του βουλευτή, το ύφος διοι-
κητή αστυνομικού τμήματος, το ντύσιμο διπλωμά-
τη-πρέσβη στη Ρουμανία αλλά και στο Λονδίνο, τη 
σοβαρότητα του εκτιμητή καρατίων, την άνεση του 
αστού καταναλωτή, την εξειδίκευση ενός μηχανικού 
της LEXUS, τη γαλαντομία των μεγαλεμπόρων 
τυριών, λαδιού κ.λπ., τη γνώση διοικητών μεγάλων 
τραπεζών, το μάτι του έμπειρου τζογαδόρου, το 
ασυναγώνιστο του εραστή που υπενθυμίζει στη 
γυναίκα ότι έχει κάτι που τον ενδιαφέρει. 

Ως κατηγορούμενοι, οι έμπειροι δικαστές τους τα 
ρίχνουν (τα χρονάκια) πριν απολογηθούν γιατί ο 
κίνδυνος της αντιστροφής των ρόλων με το πρόεδρο 
είναι ορατός.

Αυτοί οι ευφυείς άνθρωποι είναι οι Απατεώνες.

Αυτόν, τον Παυλίδη και αυτόν τον Βουλγαράκη να 
τον κατατάξουμε στους απατεώνες; Αυτό κι αν είναι 
αποκατάσταση. Να αποκαθιστάς ανθρωπάκια που 
με λαδέμπορους της κατοχής μοιάζουνε και όχι με 
τους ευφυείς που παριστάνουν τους διεθνείς εμπό-
ρους λαδιού και κινούν νταλίκες από Γαργαλιάνους 
στην Ανκόνα από το πουθενά.

Με τους Γερμανούς τότε καβάτζα, με τους μπά-
τσους και το κράτος σήμερα καβάτζα αρπάζουν 
τα ανοικτά χρηματοκιβώτια με το κλειδί που τους 
έδωσε το κοινοβούλιο. Εκ του ασφαλούς κλοπή, 
εκ του ασφαλούς αρπαγή, εκ του ασφαλούς ζωή 
μιζέρια. Στα αδηφάγα αυτά ανθρωπάκια δεν τους 
φτάνει το βουλευτιλίκι, οι γκόμενες, τα λεφτά, κο-
λαούζοι του κράτους όπως είναι, το χρησιμοποιούν 
για να οικειοποιηθούν ό,τι παράγεται από αυτούς 
που πίστεψαν στον κόσμο, και την πάτησαν, μέσα 
στο μεροκάματο. Αυτά τα ανθρωπάκια δειλοί στην 
παράβαση, θρασείς στο άρπαγμα. Με το κράτος 
και τους δικαστές μαζί. Αρπάξετε, φάτε, χέστε. Δεν 
θέλουμε να σας δούμε στις φυλακές. Στη βουλή να 
μαζευτείτε όλοι.

Ο επόμενος Δεκέμβρης έρχεται. Ας γρυλίζουν από 
φόβο τα γουρούνια.
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Διάλογος για 

την παρα--παιδείαπαιδεία

Η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση είναι δικαίωμα που 
κατοχυρώνεται συνταγματικά, η δε παιδεία είναι θέμα 

που απασχολεί συχνά. Κάθε νέα κυβέρνηση που σέβεται τον 
εαυτό της λαμβάνει σοβαρά υπόψη το ρόλο της παιδείας για τη 
διαμόρφωση των «πολιτών του αύριο», και προσπαθεί με κάθε 
τρόπο να θέσει τα θεμέλια μελλοντικής επανεκλογής. Μόνο 
που η βάση είναι λανθασμένη. Γιατί πια στα σχολεία λίγη αξία 
δίνουμε στην παιδεία. Η παρα-παιδεία μάς ενδιαφέρει όλους εμάς 
που γνωρίζουμε καλά (δώδεκα χρόνια στα θρανία είναι θητεία) 
πως όπως κι αν ονομαστούν οι εξετάσεις, όσα μαθήματα κι αν 
ενταχθούν στην εξεταστική, τα 500 ευρώ θα δίνονται ακόμα κι 
αν στην εφορία δηλώνεις πλήρη αφραγκία.

Οι μαθητές πλέον στο σχολείο πηγαίνουν για να δηλώσουν 
παρουσία και να κάνουν τα μαθήματα του φροντιστηρίου. Οι 
καταλήψεις γίνονται για να βρεθούν πρωινές ώρες για μαθήματα, 
και γενικά, ας μη γελιόμαστε, σε μια χώρα όπου ο Ρίτσος πρέπει 
να διδαχθεί σε τέσσερις διδακτικές ώρες, ας μην απορούμε 
για το χαμηλό επίπεδο των εισακτέων. Αλλά όχι, επειδή όλοι 
γνωρίζουμε (κοινό μυστικό) πως η παιδεία δεν είναι δικαίωμα 
αλλά επί χρήμασι εκδιδόμενο (πόσα βοηθήματα θα βγουν πια;) 
αγαθό, απαιτούμε από τους μαθητές να επιβεβαιώσουν πόσο 
καλά καταρτισμένοι είναι οι φροντιστηριακοί καθηγητές.

Αν, λέμε τώρα αν, έδινες καλό μου κράτος κάνα κονδύλι 
παραπάνω (όχι πολλά, έτσι κάνα πολεμικό αεροπλάνο που το 
’χεις και κάθεται να κοιτά τις προκλήσεις των γειτόνων – δεν 
φωτογραφίζω αλλά σε φτύνουν δεν βρέχει) και έβαζες καθηγητές 
που γνωρίζουν τις ανάγκες των μαθητών στα δημόσια σχολεία 
παρέχοντάς τους κίνητρο να εργαστούν ως λειτουργοί, θα 
λυνόταν και το πρόβλημα χιλιάδων φιλολόγων και μαθηματικών 
που λαμβάνουν δράση 2,30 με 10,30.

Εφόσον όμως κανείς δεν είναι διατεθειμένος να πράξει κάτι 
τέτοιο, θα έλεγα αντί για διάλογο για την παιδεία να κάνουμε 
έναν ειλικρινή διάλογο για την παρα-παιδεία, μιας και δεν 
πιστεύω κανένας να μην το ’χει καταλάβει, σε αυτήν στηρίζουμε 
την κατάρτιση των παιδιών. Και το προπαρασκευαστικό έτος 
θα ’χει ένα και μόνο αποτέλεσμα: να ξεσκονίσουν οι αγαπητοί 
μου καθηγητές τα βιβλία και τις σημειώσεις που έδιναν στα 
αμφιθέατρα.

Χαρά Χ.

Μαθήτρια Γ΄ Λυκείου

Η ΠΟΣΔΕΠ στα χέρια της κυβέρνησης

Τέλη Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στο συνδικαλιστικό όργανο των 
πανεπιστημιακών (ΠΟΣΔΕΠ). Το ιδιαίτερο αυτής της εκλογικής διαδικασίας 
βέβαια ήταν η ενορχηστρωμένη επίθεση όλου του αστικού τύπου και όλου 

του εκσυγχρονιστικού μπλοκ ενάντια στην προηγούμενη διοίκηση της ΠΟΣΔΕΠ. 
Μία καλά στημένη επίθεση είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό που κατήγγειλε ευθέως 
την προηγούμενη διοίκηση για την αγωνιστική της στάση και της απέδιδε όλα τα 
“δεινά” της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Πέρα από την ακροδεξιά γραφική ρητορική περί “υποκινητών των καταλήψεων” και 
της “αναρχοαριστερής τρομοκρατίας στα ελληνικά πανεπιστήμια”, η πιο επικίνδυνη 
και πιο αντιδραστική συνάμα εκσυγχρονιστική επιχειρηματολογία στρατεύθηκε για να 
αντιμετωπίσει τους αγώνες των πανεπιστημιακών και του εκπαιδευτικού κινήματος. 
Επιχειρήματα όπως η “στείρα άρνηση” (θα έπρεπε να υπάρχει στείρα κατάφαση σε 
όλα τα μέτρα που αφήνουν έρμαιο το πανεπιστήμιο σε κάθε εταιρεία), η “άρνηση 
διαλόγου με το υπουργείο παιδείας” (άλλωστε και η Γιαννάκου και ο Στυλιανίδης 
έδειξαν μεγάλη διάθεση διαλόγου όταν ανακοίνωναν τις όποιες μεταρρυθμίσεις), τα 
“ελεύθερα δημοκρατικά ανοικτά πανεπιστήμια” (τα αποστειρωμένα πανεπιστήμια 
με πειθήνιους υπηκόους όπου βασιλεύει η δικτατορία του κεφαλαίου) κυριαρχούσαν 
από όλους τους θιασώτες της αντι-μεταρρύθμισης, του νέου νόμου πλαισίου, της 
αναθεώρησης του άρθρου 16, τους υπέρμαχους της συνθήκης της Μπολόνιας. 

Φυσικά κυβέρνηση και κεφάλαιο δεν θα αρκούνταν μόνο στην επίθεση μέσω 
ΜΜΕ. Συστρατεύθηκε ολόκληρος μηχανισμός “ανανεωτών” καθηγητών από το 
Συνασπισμό, το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ ούτως ώστε να “τιμωρήσουν” την προηγούμενη 
διοίκηση και να “ανακαταλάβουν” την ΠΟΣΔΕΠ. Και ποια τα “ατοπήματά” της; Η 
στήριξη και η σύμπλευση με το μεγαλειώδες φοιτητικό κίνημα των προηγούμενων 
χρόνων, οι απεργίες, η παρέμβαση και η στήριξη σε κάθε εκπαιδευτικό κομμάτι που 
αγωνιζόταν, οι καταγγελίες σε κυβέρνηση, κεφάλαιο και καταστολή. 

Η συμμαχία ΠΑΣΟΚ (ΚΙ.Π.ΑΝ.) και ανανεωτικού ρεύματος του Συνασπισμού (ΑΡ.
ΜΕ.) πήρε την πλειοψηφία και έδειξε ήδη τα πρώτα δείγματα υποταγής, όταν δέχθηκε 
το διάλογο με το υπουργείο παιδείας και υιοθέτησε τη συνθήκη της Μπολόνια, όπου 
πάγια θέση της ΠΟΣΔΕΠ ήταν η εναντίωσή της.

Εκτός από τους “ανανεωτές” του Συνασπισμού δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε 
και την επαίσχυντη στάση όλου του Συνασπισμού. Αν και κεντρικά στήριζε τη 
Συσπείρωση, εν τούτοις οι ίδιοι καθηγητές της Συσπείρωσης που πρόσκεινται στον 
Συνασπισμό όχι μόνο δεν στήριξαν την αγωνιστική στάση της ΠΟΣΔΕΠ, αλλά 
εξώθησαν τους ανένταχτους αγωνιστές Μαΐστρο και Απέκη και να μην κατέβουν 
στις εκλογές αλλά και να παραιτηθούν από τη Συσπείρωση.

Αν και οι εξελίξεις είναι αρνητικές και το φοιτητικό κίνημα χάνει έναν ισχυρό 
σύμμαχο, η κινηματική διάθεση θα πρέπει να παραμείνει. Κυβέρνηση και κεφάλαιο 
έκαναν τις κινήσεις τους, ο ρεφορμισμός έδειξε πού ανήκει και ποιον στηρίζει και 
το τοπίο ξεκαθάρισε. Ήρθε η ώρα για ένα πιο επιθετικό εκπαιδευτικό κίνημα που 
θα αγκαλιάζει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και όλους τους εργαζόμενους σε 
αυτή.

Βασίλης Μπέλλος
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To internet δεν μπαίνει σε σιφόνι
Είναι δεδομένη κι αναμενόμενη η δυ-

σφορία της κυριαρχίας (οποιαδήποτε 
μορφής) σε κάθε διαδικασία που ενδεχόμενα 
θα ανέτρεπε τις καθιερωμένες σχέσεις και 
αντιλήψεις που εκ των πραγμάτων τη συ-
ντηρούν και την εδραιώνουν. Γι’ αυτό και 
πάγια τακτική της είναι η καταπολέμηση 
κι η εξάλειψη των συνθηκών που ευνοούν 
τέτοιες διαδικασίες. Η ενημέρωση, η ελευθε-
ρία έκφρασης, η ανταλλαγή απόψεων και η 
επικοινωνία είναι ευνοϊκές –αν όχι απαραίτη-
τες– για τη διαμόρφωση τέτοιων συνθηκών. 
Στο διαδίκτυο η ευκολία, η έκταση, η ελευ-
θερία και η δημοκρατικότητα με τις οποίες 
πραγματώνονται αυτές είναι πρωτοφανείς. 
Έτσι η κυριαρχία αντιμετωπίζει το διαδίκτυο 
καταρχάς ως ένα “κακό προηγούμενο” που 
η άναρχη δομή του μπορεί να επεκταθεί και 
σε άλλους τομείς, και γι’ αυτό προσπαθεί να 
το αλώσει και ταυτόχρονα, δεδομένης της 
απήχησής του, να το μετατρέψει σε υποχείριό 

της και σε εργαλείο εφαρμογής μεγαλύτερου 

κοινωνικού ελέγχου. 

Η εφαρμογή κοινωνικού ελέγχου στο δι-
αδίκτυο εκδηλώνεται με την προσπάθεια 
περικοπής των ελευθεριών των χρηστών, 
θέσπισης κώδικα δικτυακής συμπεριφοράς 
(ποινικοποιώντας συμπεριφορές φερόμενες 
ως μη αποδεκτές) κι επιβολή μιας κατάστασης 
όπου γενικότερα τα πάντα και οι πάντες θα 
είναι διαπερατά από την κυριαρχία (αλλά 
όχι και αντίστροφα). Αυτό εξυπηρετεί την 
απεικόνιση της γενικότερης τάσης της κοι-
νωνίας ανά πάσα στιγμή και την εξάλειψη 
αντιφωνιών εν τη γενέσει τους, αλλά επιπλέον 
δημιουργεί στους χρήστες ένα κλειστοφοβικό 
συναίσθημα αδυναμίας το οποίο τους καθη-
λώνει και τους καθιστά πιο προβλέψιμους 
και πιο ακίνδυνους. 

Ο έλεγχος αυτός είναι συχνά θεσμοθετημένος 

– χωρίς να λείπουν βέβαια και περιπτώσεις μη 
θεσμοθετημένου ηλεκτρονικού ελέγχου όπου 
οι χρήστες σχεδόν ποτέ δεν ενημερώνονται 
για την κατάλυση των δικαιωμάτων τους. Ο 
θεσμοθετημένος έλεγχος πραγματοποιείται 
είτε μεταφέροντας το ισχύον νομικό πλαί-
σιο στη δικτυακή σφαίρα, είτε θεσπίζοντας 
νέους νόμους με το πρόσχημα της πρόληψης 
δικτυακών εγκλημάτων (αφού πρώτα έχουν 
φροντίσει να παρουσιάσουν το διαδίκτυο 
ως άντρο της παρανομίας – όπως φυσικά 
την εννοούν οι διάφορες εξουσίες). Τέτοια 
παραδείγματα είναι η εφαρμογή νόμων περί 
Τύπου στα ιστολόγια (blogs), σχέδια της Ε.Ε. 
για τη θέσπιση Οδηγίας που θα επιτρέπει τη 
διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων 
όλων των Ευρωπαίων πολιτών και το Telecom 
Package που έρχεται προς ψήφιση στο ευρω-
κοινοβούλιο στις 5/5/2009 και αν ψηφιστεί 
θα επιτρέπει σε εταιρίες τηλεπικοινωνιών 
και σε παροχείς internet να αποφασίσουν 

τον αριθμό των sites και τις υπηρεσίες που 
οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση τους, 
καταργώντας στην ουσία την αδιαμεσολάβητη 
διασύνδεση των χρηστών και τοποθετώντας 
τροχονόμους (και μάλιστα ιδιώτες) στη ροή 
της πληροφορίας. 

Όλα αυτά πλήττουν την ελευθερία του λόγου, 
καταλύουν την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και το απόρρητο των τηλεπικοινω-
νιών και προσπαθούν να επιβάλουν δυο μέτρα 
και δυο σταθμά στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα 
τελικά να περιορίσουν τη δυναμική του και 
να το καταστήσουν ένα τετριμμένο μέσο που 
κανείς δεν θα ενδιαφέρεται να χρησιμοποιεί. 
Απέναντι σε αυτή την πολεμική, οι χρήστες 
θα πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζουν και να 
προασπίζουν τα δικαιώματά τους και να μην 
ανέχονται καμία έκπτωση σε αυτά. 

Σοφία Παπαγιαννάκη
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Το Facebook έχει εδώ και 5 χρόνια αναπτύξει μια 
δυναμική αξιοπρόσεκτη, ακόμη και για τα δεδομένα 

του διαδικτύου. Μάλιστα στις ηλικίες 15-35 θεωρείται 
το περισσότερο αγαπημένο μέσο επικοινωνίας και 
επαφής. Τα τελευταία 2 χρόνια, σε συνδυασμό με τα 
αυξανόμενα μέτρα εποπτείας των πολιτών που επιβάλλει 
το κράτος, κάποιοι είδαν τη σύνδεση μεταξύ των δυο 
και δημιουργήθηκε το εξής ερώτημα: Είναι τελικά το 
Facebook ένα μέσο επικοινωνίας ή μήπως ένα ακόμα 
εργαλείο παρακολούθησης και καταγραφής στοιχείων 
απόλυτα συμβιβασμένο με το κλίμα της εποχής;

Το Facebook δημιουργήθηκε το 2004 από τον Mark 
Zuckenberg, φοιτητή στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. 
Ξεκίνησε αρχικά σαν ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ των 
φοιτητών αλλά και σαν εργαλείο για την επαφή των 
νεοεισαχθέντων με τους παλαιοτέρους του πανεπιστη-
μίου. Κάτι δηλαδή σαν τα βιβλία με τις φωτογραφίες 
που μοιράζουν στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα 
οποία και αυτά λέγονται Facebooks. Μετά από λίγο 
καιρό η αποκλειστικότητα του Χάρβαρντ άρθηκε και 
επετράπη σε φοιτητές άλλων πανεπιστήμιων να γίνουν 
μέλη. Σύντομα και οι μαθητές λυκείων μπορούσαν να 
κάνουν το ίδιο, και πλέον σήμερα, οποιοσδήποτε έχει 
ηλεκτρονική πρόσβαση μπορεί να ανεβάσει το δικό 
του προφίλ και να γνωρίσει ανθρώπους από όλο τον 
κόσμο... η ιδέα διαδίδονταν γρήγορα και δεν άργησε 
να γίνει επίσημος διαδικτυακός τόπος με τη μορφή που 
τον ξέρουμε σήμερα.

Το Facebook είναι η μόδα του σήμερα και κυριαρχεί 
ηλεκτρονικά και όχι μόνο, αφού έχει καταφέρει να 
επηρεάσει τον τρόπο ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. 
Αυτό το αποδεικνύει η βράβευσή του ως το 5ο από τα 
100 κλασσικότερα sites, αλλά και ότι είναι δεύτερο σε 
επισκεψιμότητα μετά το google, όλα αυτά σε μόνο 5 
χρόνια παρουσίας αλλά και γενικότερη αποδοχή που 
έχει. Το αποδεικνύουν επίσης οι προβληματικές συνα-
ναστροφές που πολλοί χρήστες του έχουν, οι λεγόμενοι 
Facebookholics, προσωπικότητες που δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν σε διαφορετικό περιβάλλον. Άνθρωποι 
όλων των ηλικιών ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικής 
βαθμίδας ή επαγγέλματος δημιουργούν ένα προφίλ στο 
Facebook το οποίο ανανεώνουν συχνά, αφιερώνοντας 
χρόνο από την πραγματική ζωή τους στις ηλεκτρονικές 

συναναστροφές τους. Κάποιοι το χρησιμοποιούν σαν μέσο, 
άλλοι σαν εργαλείο και για άλλους είναι αυτοσκοπός. 

Σαν πρώτη εμπειρία, ο κόσμος του Facebook είναι ευχάριστος, 
ακίνδυνος, ένας κόσμος που προωθεί την κοινωνικότητα και 
τις συναναστροφές. Μάλιστα στην κεντρική του σελίδα πα-
ρουσιάζεται σαν το χώρο που «σας βοηθάει να συνδέεστε και 
να μοιράζεστε πράγματα με τους ανθρώπους στη ζωή σας». 
Επίσης, όταν αποδέχεσαι την πρόσκληση ενός μέλους αυτός 
θεωρείται πλέον φίλος σου – θεωρητικά ένα άτομο το οποίο 
αγαπάς και νοιάζεσαι. Από τη στιγμή που δημιουργήσεις το 
δικό σου λογαριασμό, σου δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής 
σε διάφορες ομάδες στις οποίες συναναστρέφεσαι με ανθρώ-
πους που θεωρητικά έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με σένα, 
είναι, για παράδειγμα, οικολόγοι ή είναι υποστηρικτές ενός 
κόμματος ή ακόμα χειρότερα τυχαίνει απλά να τους αρέσει 
η σοκολάτα... όλα αυτά δίνουν στο χρήστη την αίσθηση της 
κοινωνικής πραγματικότητας αλλά και της ενεργής συμμε-
τοχής σε μια κοινωνική ομάδα, τουλάχιστον την ώρα που 
ο υπολογιστής είναι ανοιχτός. Ο χρήστης απορροφάται από 
την εικόνα και τον κόσμο που έχει δημιουργήσει, χαζεύει 
φωτογραφίες, κερνάει ηλεκτρονικά ποτά, παίζει παιχνίδια.. 

εκεί όλα είναι εύκολα, δεν χρειάζεται πλέον να προσπαθήσει 
για την επικοινωνία, αφού αυτή περιορίζεται χονδρικά σε 
δυο λέξεις accept και ignore. 

Αν κάτι δεν του αρέσει κάνει delete, αν δεν συμπαθεί κά-
ποιον τον κάνει ignore χωρίς εξηγήσεις και χωρίς αντίλογο, 
και επιτέλους του δίνεται η δυνατότητα να παρουσιαστεί 
ιδανικά. «Η ζωή όπως θα ήθελες να είναι» με αλλά λόγια. 
Το πρόβλημα ξεκινάει όταν αυτός ο τρόπος διαπροσωπικής 
λειτουργίας περνάει στην πραγματική ζωή πολλών χρηστών 
και δεν μπορούν ή δεν θέλουν πλέον να αντεπεξέλθουν στις 
πραγματικές επαφές τους με τους ανθρώπους με τον παραδο-
σιακό τρόπο. Εγκλωβισμένοι στο ψηφιακό φαντασιακό τους, 
αρνούνται την ίδια τη ζωή, ανταλλάσσοντάς τη με πολύτιμο 
χρόνο συντροφιά με την ψηφιακή παρέα τους.

Αρκεί κάποιος να κοιτάξει προσεκτικότερα και θα κατα-
λάβει ότι όλα τα επικοινωνιακά εργαλεία που προσφέρει η 
συγκεκριμένη υπηρεσία δεν είναι εντελώς δωρεάν. Για την 
εγγραφή στο συγκεκριμένο δίκτυο ζητούνται κάποια στοιχεία 
(όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, πόλη, χώρα κτλ), 
δεν είναι λίγοι αυτοί που χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους 

Δείξε μου το φίλο σου να
 σου πω ποιος είσαι...
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Επιλογές aπό 

 Ζ Magazine -   Ζ Νet 

Υπεύθυνοι έκδοσης: 

Δημήτρης Κωνσταντίνου 
Νίκος Στυλόπουλος

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

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

Η χρήση των κειμένων που δημοσιεύονται στο 

χώρο αυτό είναι ελεύθερη, με την παράκληση 

να αναγράφεται η πηγή.

The
Spirit 

of Resistance 

Lives

Åðéêïéíùíßá: z_babylonia@yahoo.gr

Äéáäßêôõï: http://zbabylonia.blogspot.com

Μεταφράζοντας το πολιτικό βιβλίο του ριζοσπά-
στη ιστορικού Χάουαρντ Ζιν αναρωτήθηκα για 
μία ακόμη φορά: Μήπως η Ιστορία, όπως και 

τόσες άλλες «επιστήμες», έβλαψαν τον άνθρωπο και την 
κοινωνία του, του χάρισαν απλόχερα εκατόμβες για να ‘χει 
να θυμάται; 
Οτιδήποτε ξεφεύγει από τον έλεγχο των καθημερινών αν-
θρώπων, από τη συνεχή κρίση και αμφισβήτηση, οτιδήποτε 
αυτονομείται, χαρίζεται στους ειδικούς 
και τελικά γίνεται υποχείριο εκείνων 
που μέσα από κάποιες ιστορικές αλλά 
αφανέρωτες διαδικασίες απέκτησαν 
εξουσία εις βάρος μας, είναι φυσικό να 
μας βλάπτει. Έτσι και η περισπούδαστη 
αλλά ρηχή ιστορία μάς ανάγκασε από 
τα μικράτα μας να αποστηθίζουμε 
μάχες, πολέμους, στρατηγούς και βασι-
λιάδες, πρωθυπουργούς και προέδρους, 
αγώνες κρατών για σύνορα και ψεύτικη 
ελευθερία. Σε σχολεία και πανεπιστή-
μια, ως αναπόσπαστο κομμάτι του 
ακαδημαϊκού βάλτου, η Ιστορία μάς 
έμαθε να λύνουμε τα προβλήματά μας 
με ηγέτες και πολέμους.
Ο Χάουαρντ Ζιν δεν είναι ένας συνηθισμένος καθηγητής 
πανεπιστημίου. Ίσως επειδή είναι αναρχικός. Ο ίδιος, 
στο βιβλίο του Διακηρύξεις Ανεξαρτησίας, αναφέρει: «Η 
προσωπική μου άρνηση να αποδεχτώ είτε το σοβιετικό 
σοσιαλισμό είτε τον αμερικανικό καπιταλισμό ως μοντέλα 
δικαιοσύνης και ελευθερίας με οδήγησε, ενώ συμμετείχα 
στα κινήματα του ’60, στη διαρκή μελέτη της φιλοσοφίας 
του αναρχισμού».
Και συνεχίζει: «Οι αναρχικοί, ανακάλυψα, δεν πιστεύουν 
στην αναρχία όπως συνήθως ορίζεται 
– αταξία, αποδιοργάνωση, χάος, σύγ-
χυση και ο καθένας να κάνει αυτό που 
του αρέσει. Αντίθετα, πιστεύουν ότι η 
κοινωνία πρέπει να είναι οργανωμένη 
με χίλιους διαφορετικούς τρόπους, ότι 
οι άνθρωποι πρέπει να συνεργάζονται 
στην εργασία και την ψυχαγωγία και 
να συγκροτούν μία όμορφη κοινωνία… 
πιστεύουν ότι κάθε οργάνωση πρέπει να αποφεύγει την 
ιεραρχία, την εξουσία από τα πάνω· πρέπει να είναι δημο-
κρατική, συναινετική, να φτάνει σε αποφάσεις με συνεχή 
συζήτηση και επιχειρηματολογία».
Στην ιστορία που διδάσκει ο Ζιν δε θα μάθετε για τα αν-

δραγαθήματα των πλούσιων και δυνατών, των πολιτικών 
ηγετών, των βιομηχάνων, των σπουδαίων σωτήρων του 
λαού, αλλά για την πραγματικότητα, όπως διαμορφώνεται 
αργά και επίπονα, μακριά από τις πένες των ιστορικών, μέσα 
από τις άοκνες προσπάθειες καθημερινών ανθρώπων που 
κυριεύτηκαν από την ιδέα της περισσότερης δικαιοσύνης, 
ένωσαν τις δυνάμεις τους, οργανώθηκαν και αγωνίστηκαν 
για να φέρουν τα πάνω κάτω. 

Ο Χάουρντ Ζιν προέρχεται από φτωχή 
οικογένεια μεταναστών και μεγάλωσε 
στις σκοτεινές και βρώμικες εργατικές 
κατοικίες της Ν. Υόρκης. Ομολογεί ότι 
έγινε ιστορικός για ν’ αλλάξει τον κόσμο 
και έθεσε την ιστορία στην υπηρεσία 
του ανθρώπου ως εργαλείο μεταβολής 
της κοινωνίας και όχι διαιώνισης μιας 
άρρωστης πραγματικότητας. Πεπεισμέ-
νος ο ίδιος ότι η κοινωνική πρόοδος, 
όπου και όσο αυτή συντελέστηκε στην 
πάροδο των αιώνων, προήλθε μόνο 
μέσα από τους αγώνες των απλών αν-
θρώπων που πάλεψαν ενάντια σε κάθε 
είδους εξουσιαστικούς και καταπιεστι-
κούς μηχανισμούς, φέρνει στο φως την 

ιστορία από τα κάτω. 
Όσοι από εμάς έχουμε εντρυφήσει στις αφηρημένες έννοιες 
θα συγκινηθούμε διαβάζοντας τον Χάουαρντ Ζιν γιατί μας 
επιστρέφει στο χειροπιαστό· εκεί όπου ανήκουμε. Έτσι κι 
αλλιώς οι σπουδαίες ιδέες είναι απλές, εμείς τις περιπλέ-
κουμε. Μετά από διακόσια χρόνια φίμωσης, λογοκρισίας 
και δυσφήμισης του αναρχικού σοσιαλισμού από εχθρούς 
και φίλους, στο μεταίχμιο του 20ου και 21ου αιώνα, τη 
στιγμή που κατέρρευσε ο εξουσιαστικός μπολσεβικισμός, 

ο Χάουαρντ Ζιν μας χάρισε ίσως το 
καλύτερο λαϊκό εγχειρίδιο εισαγωγής 
στον αναρχικό σοσιαλισμό, όπως 
αυτός οριοθετήθηκε ως κοινωνική 
θεωρία αναζήτησης της αυτονόητης 
ελευθερίας, δικαιοσύνης και ειρή-
νης. Και επειδή στα μυαλά πολλών 
στην εποχή μας αυτές οι έννοιες είναι 
ομιχλώδεις, τα ιστορικά στοιχεία του 

Χάουαρντ Ζιν είναι διαφωτιστικά: ξεκαθαρίζουν σε όλους 
μας τι πάει να πει αδικία και σκλαβιά. 
Οι συλλογισμοί του Ζιν βασίζονται σε στοιχεία της αμερικα-
νικής κοινωνίας. Και ακριβώς γι’ αυτό δεν περιορίζονται εκεί, 
αλλά  αποκτούν παγκόσμιο χαρακτήρα, αφού το αμερικανικό 

Ο ι  Δ ι α κ η ρ ύ ξ ε ι ς 
Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς 1 

τ ο υ  Χ ά ο υ α ρ ν τ  Ζ ι ν

Δημήτρης Κωνσταντίνου

Οτιδήποτε ξεφεύγει από τον 
έλεγχο των καθημερινών αν-
θρώπων, από τη συνεχή κρίση 
και αμφισβήτηση, οτιδήποτε 
αυτονομείται, χαρίζεται στους 
ειδικούς και τελικά γίνεται 
υποχείριο εκείνων που μέσα 
από κάποιες ιστορικές αλλά 
αφανέρωτες διαδικασίες απέ-
κτησαν εξουσία εις βάρος μας, 
είναι φυσικό να μας βλάπτει.

Σε σχολεία και πανεπιστήμια, ως 
αναπόσπαστο κομμάτι του ακα-
δημαϊκού βάλτου, η Ιστορία μάς 
έμαθε να λύνουμε τα προβλήμα-
τά μας με ηγέτες και πολέμους.
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κοινωνικό  μοντέλο, συνέχεια του δυτι-
κοευρωπαϊκού, επικράτησε διεθνώς. Και 
αυτή ακριβώς είναι η αξία της σκέψης 
του για τον ελληνικό μικρόκοσμο.
Στις Διακηρύξεις Ανεξαρτησίας ο συγγρα-
φέας αποδομεί την κυρίαρχη αμερικανική 
ιδεολογία και το μοντέλο της δυτικής 
δημοκρατίας που εξαπατά τους πολίτες 
της προσφέροντας ψεύτικο πλουραλισμό 
και κίβδηλη ελευθερία. Εκφράζει την 
απέχθειά του για τους ειδικούς και απορ-
ρίπτει τον ψεύτικο πολιτικό ρεαλισμό 
του Μακιαβέλι. Αποδεικνύει ότι η βία 
είναι προϊόν των ιστορικών συνθηκών 
και καταγγέλλει την κατάχρηση της 
Ιστορίας από τους «συναδέλφους» του. 
Ως γνήσιος ειρηνιστής, πιστεύει ότι «ο 
πόλεμος δεν εξανθρωπίζεται· καταργεί-
ται» και οραματίζεται «πώς θα καταφέ-
ρουμε στον 21ο αιώνα να κατακτήσουμε 
τη δικαιοσύνη με αγώνα αλλά χωρίς 
πόλεμο». Και όταν λέει δικαιοσύνη δεν 
εννοεί τους νόμους. Για τον Χάουαρντ 
Ζιν όλοι οι νόμοι δεν είναι δίκαιοι και οι 
άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη υποχρέωση 
να επιδιώκουν τη δικαιοσύνη, παρά να 
υπακούουν τους νόμους. 

Μεγαλωμένος σε μια χώρα με τεράστιες 
αντιθέσεις, εκπληκτική τεχνολογική 
πρόοδο και απαίσιες συνθήκες φτώ-
χειας, ο συγγραφέας δε θα μπορούσε να 
μην κατακεραυνώσει και το οικονομικό 
σύστημα της γενέτειράς του. Ο Ζιν δεν 
έχει καμιά αμφιβολία για την ταξική 
πραγματικότητα του καπιταλισμού. Ξε-
καθαρίζει ότι ο ταξικός αγώνας είναι 
μια αναγκαιότητα και σημειώνει: «Αν 
θέλουμε να κάνουμε τις ριζικές αλλαγές 

 Β΄ ΜΕΡΟΣ

Β: Στις μέρες μας έχει ξεσπάσει μεγάλη διαμάχη για το 
κριτήριο με το οποίο επιλέγονται τα βιβλία που διδάσκονται 
στα σχολεία και για το περιεχόμενό τους. Πολλοί κατηγορούν 
ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ότι ελέγχονται από 
αριστερούς, μαρξιστές καθηγητές. Είναι πιο έντονο αυτό το 
φαινόμενο σήμερα ή απλώς παρουσιάζει διακυμάνσεις; 

Ζ: Στον κόσμο της εκπαίδευσης διεξάγεται από πάντα μία 
σύγκρουση. Αυτά που διδάσκονται οι νέοι, τα βιβλία αλλά 
και οι δάσκαλοι πάντα ελέγχονταν αυστηρά, για τον απλού-
στατο λόγο ότι η εκπαίδευση αποτελεί διαχρονική απειλή 
για το καθεστώς και γι’ αυτό οι άνθρωποι της εξουσίας 
παρακολουθούν πολύ στενά το αναπόφευκτο ρίσκο που 
αναλαμβάνεται όταν νέοι άνθρωποι μπαίνουν μέσα σε μία 
τάξη. Θυμάμαι το 1950, κατά την περίοδο του Μακάρθι, ο 
Χάρολντ Βέλντε, γερουσιαστής από το Ιλινόις που αργό-
τερα έγινε γραμματέας της HUAC2, εναντιώθηκε σε μία 
πρόταση χρηματοδότησης μονάδων κινητής βιβλιοθήκης 
που θα περιόδευαν στην επαρχία, επειδή όπως ανέφερε «η 
επιμόρφωση των Αμερικανών μέσω της βιβλιοθήκης θα 
μπορούσε να επιφέρει αλλαγή στην πολιτική τους στάση 
πολύ γρηγορότερα από κάθε άλλη μέθοδο. Η βάση της 
κομμουνιστικής και σοσιαλιστικής προπαγάνδας είναι η 
εκπαίδευση των ανθρώπων». Παρόλο που δεν πιστεύω ότι 
αυτό είναι κυριολεκτικά αληθινό, θεωρώ πραγματικά ότι 
η μόρφωση των ανθρώπων έχει επικίνδυνες δυνατότητες, 
ότι πάντα είχε και γι’ αυτό παρακολουθείται πολύ στενά. 
Διαρκώς γίνονται προσπάθειες ελέγχου της.

Είναι, όμως, η σημερινή προσπάθεια ελέγχου της εκπαίδευ-
σης των νέων πιο έντονη απ’ ότι στο παρελθόν; Πιστεύω 
ότι αυτό ίσως είναι αλήθεια, για έναν λόγο. Το διακύβευμα 
για τις ΗΠΑ είναι πολύ μεγαλύτερο από ποτέ. Σήμερα, που 
οι ΗΠΑ προσπαθούν να επεκτείνουν την κυριαρχία τους 
στον κόσμο, το καθεστώς επενδύει πολλά στην ανατροφή 
μιας γενιάς ανθρώπων που θα αποδέχονται άκριτα τους 
χειρισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης. […]

Β: Πραγματοποιήθηκε μια διαδήλωση στο Τάος του Νιου 
Μέξικο, στις 15 Φεβρουαρίου 2003. Το κεντρικό πανό 
έγραφε: «Καμία σημαία δεν είναι τόσο πλατιά, ώστε να 
καλύψει τη ντροπή της εξόντωσης αθώων ανθρώπων». Αυτή 
είναι δική σας φράση. Με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται ο 
πατριωτισμός σήμερα;

Ζ: Ο πατριωτισμός χρησιμοποιείται σήμερα όπως πάντα, 
δηλαδή για να συνενώσει όλους τους ανθρώπους ενός 
έθνους σε έναν κοινό αγώνα, αυτόν της υποστήριξης του 
πολέμου και της αύξησης της εθνικής ισχύος. Ο πατρι-
ωτισμός χρησιμοποιείται για να δημιουργεί στον κόσμο 
την ψευδαίσθηση του υποτιθέμενου κοινού συμφέροντος. 
Παραπάνω αναφέρθηκα στην αναγκαιότητα να δούμε την 
κοινωνία μέσα από ταξικούς όρους, για να συνειδητοποιή-
σουμε ότι δεν έχουν κοινά συμφέροντα όλοι οι άνθρωποι 
στην κοινωνία μας αλλά αντικρουόμενα. Αυτό που κάνει 

Όσοι από εμάς έχουμε εντρυφή-
σει στις αφηρημένες έννοιες θα 
συγκινηθούμε διαβάζοντας τον 
Χάουαρντ Ζιν γιατί μας επιστρέ-
φει στο χειροπιαστό· εκεί όπου 
ανήκουμε.

που απαιτούνται για να έχουμε μια 
κατάσταση οικονομικής δικαιοσύνης… 
θα χρειαστεί οι άνθρωποι να οργα-
νωθούν και να αγωνιστούν» ενάντια 
στο καθεστώς της αντιπροσωπευτικής 
ολιγαρχίας και τις συνθήκες στέρησης 
της ελευθερίας, όπου οι άνθρωποι δεν 
μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα ούτε 
να συμμετάσχουν στη λήψη των ζωτι-
κών αποφάσεων για τη ζωή τους. 

Ωστόσο, για τον Χ. Ζιν, «τα μέσα που 
μεταχειριζόμαστε για να πετύχουμε 
την κοινωνική αλλαγή πρέπει να συ-
νάδουν ηθικά προς τους σκοπούς». Η 
μη βίαιη άμεση δράση παίρνει τη θέση 
της μαζικής βίας. Γι’ αυτόν «η μη βία 
δε σημαίνει αποδοχή αλλά αντίσταση 
– όχι αναμονή αλλά δράση. Δεν είναι 
καθόλου παθητική. Περιλαμβάνει απερ-
γίες, μποϋκοτάζ, άρνηση συνεργασίας, 
μαζικές διαδηλώσεις και σαμποτάζ, κα-
θώς και εκκλήσεις στη συνείδηση του 
κόσμου, ακόμη και προς τα άτομα της 
καταπιεστικής τάξης, που ίσως κάποια 
στιγμή σπάσουν τα δεσμά τους με το 
παρελθόν... Η μη βίαιη δράση είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένη με τη δημοκρατία. 
Η βία με τη μορφή της τρομοκρατίας 
είναι η απεγνωσμένη τακτική μικρών 
ομάδων που αδυνατούν να συγκρο-
τήσουν μια μαζική βάση λαϊκής υπο-
στήριξης. Οι κυβερνήσεις προτιμούν 
πολύ περισσότερο τη βία αυτών των 
πειθαρχημένων στρατών που μπορούν 
να τους ελέγξουν, παρά τις τακτικές 
της μη βίας που θα τις ανάγκαζαν να 
παραχωρήσουν εξουσία σε μεγάλους 
αριθμούς πολιτών, οι οποίοι θα μπο-
ρούσαν στη συνέχεια να απειλήσουν 
την εξουσία της ελίτ». 

Για τον ΧΑΟΥΑΡΝΤ ΖΙΝ  η υπέρτατη 
δύναμη δεν είναι τα όπλα· είναι οι 
άνθρωποι που αγωνίζονται.

Στις Διακηρύξεις Ανεξαρτησί-
ας ο συγγραφέας αποδομεί την 
κυρίαρχη αμερικανική ιδεολο-
γία και το μοντέλο της δυτικής 
δημοκρατίας που εξαπατά τους 
πολίτες της προσφέροντας ψεύ-
τικο πλουραλισμό και κίβδηλη 
ελευθερία.

«τα μέσα που μεταχειριζόμαστε 
για να πετύχουμε την κοινωνική 
αλλαγή πρέπει να συνάδουν ηθι-
κά προς τους σκοπούς»

«Οι κυβερνήσεις προτιμούν 
πολύ περισσότερο τη βία αυτών 
των πειθαρχημένων στρατών 
που μπορούν να τους ελέγξουν, 
παρά τις τακτικές της μη βίας
που θα τις ανάγκαζαν να παρα-
χωρήσουν εξουσία σε μεγάλους 
αριθμούς πολιτών, οι οποίοι 
θα μπορούσαν στη συνέχεια να 
απειλήσουν την εξουσία της 
ελίτ».
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Σήμερα, που οι 
ΗΠΑ προσπαθούν 

να επεκτείνουν την 
κυριαρχία τους στον 
κόσμο, το καθεστώς 
επενδύει πολλά στην 

ανατροφή μιας 
γενιάς ανθρώπων 

που θα αποδέχονται 
άκριτα τους χειρι-

σμούς της αμερικα-
νικής κυβέρνησης.

Ο πατριωτισμός χρησιμοποιείται σήμερα 
όπως πάντα, δηλαδή για να συνενώσει όλους 

τους ανθρώπους ενός έθνους σε έναν κοινό 
αγώνα, αυτόν της υποστήριξης του πολέ-

μου και της αύξησης της εθνικής ισχύος. Ο 
πατριωτισμός χρησιμοποιείται για να δη-

μιουργεί στον κόσμο την ψευδαίσθηση του 
υποτιθέμενου κοινού συμφέροντος.

1Το βιβλίο του Χάουαρντ Ζιν Διακηρύξεις Ανε-
ξαρτησίας αναμένεται από τις εκδόσεις ΕΞΑΡ-
ΧΕΙΑ το Μάιο του 2009.
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ο πατριωτισμός είναι να παριστάνει το υποτιθέμενο κοινό 
μας συμφέρον. Και η σημαία είναι το σύμβολό του. Έτσι, ο 
πατριωτισμός παίζει τον ίδιο ρόλο με ορισμένες εκφράσεις 
στην εθνική μας γλώσσα.
 
Β: Οι ΗΠΑ είναι η μοναδική χώρα στην ιστορία που 
χρησιμοποίησε όπλα μαζικής καταστροφής. Το 2005 
ήταν η 60η επέτειος των βομβαρδισμών στη Χιροσίμα 
και το Ναγκασάκι. Τυχαία, σ’ εκείνη την επέτειο έγιναν 
γνωστές κάποιες καινούργιες πληροφορίες που ανέφεραν 
ότι οι ΗΠΑ σχεδίαζαν νέα ατομικά όπλα, πιο ισχυρά και 
αξιόπιστα. Πού βρισκόσουν όταν έπεσαν οι βόμβες και τι 
σκέψεις πέρασαν από το μυαλό σου; 

Ζ: Το θυμάμαι πολύ καθαρά επειδή είχα μόλις γυρίσει από 
τις αποστολές βομβαρδισμού στην Ευρώπη. Ο πόλεμος εκεί 
τελείωσε, όμως στην Ασία ο πόλεμος με την Ιαπωνία συνεχι-
ζόταν. Επιστρέψαμε στη χώρα τον Ιούλιο του 1945. Πήραμε 
30 μέρες άδεια και στη συνέχεια έπρεπε να παρουσιαστούμε 
ξανά στην υπηρεσία, για να μετατεθούμε στον Ειρηνικό 
και να συνεχίσουμε τον πόλεμο ενάντια στην Ιαπωνία. Ενώ 
περίμενα σε μία στάση λεωφορείου, διάβασα τον τίτλο μιας 
εφημερίδας σ’ ένα περίπτερο: «Έπεσε ατομική βόμβα στη 
Χιροσίμα». Επειδή ο τίτλος ήταν τόσο ογκώδης, υπέθεσα 
ότι η βόμβα αυτή ήταν τεράστια, παρόλο που δεν ήξερα 
τι σήμαινε ατομική βόμβα. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι 
δεν θα χρειαζόταν να πάω στην Ιαπωνία, ότι ίσως έτσι να 
τελείωνε ο πόλεμος. Και αυτό με χαροποίησε. Άρχισα να 
εξετάζω το θέμα του βομβαρδισμού της Χιροσίμα, μετά 
την ανάγνωση του βιβλίου του Τζον Χέρσεϊ Χιροσίμα, το 
οποίο περιείχε ορισμένα άρθρα από το περιοδικό Νιου 
Γιόρκερ. Ο Χέρσεϊ ταξίδεψε στη Χιροσίμα και μίλησε σε 
επιζώντες. Μπορείς να φανταστείς σε τι κατάσταση ήταν 
αυτοί οι άνθρωποι: χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, τυφλοί, με 
το δέρμα τους τόσο κατεστραμμένο που δεν άντεχες να το 
κοιτάξεις. Ο Χέρσεϊ μίλησε σ’ αυτούς τους ανθρώπους και 
κατέγραψε τις ιστορίες τους. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, 
συνειδητοποίησα για πρώτη φορά τις τραγικές συνέπειες 
του βομβαρδισμού.

Είχα ρίξει βόμβες στην Ευρώπη, αλλά δεν είχα δει τίποτα 
στο έδαφος, γιατί όταν βομβαρδίζεις από τα 30.000 πόδια 
δεν βλέπεις τίποτα. Δεν ακούς τα ουρλιαχτά, δεν αντικρί-
ζεις το αίμα, δεν ξέρεις τι παθαίνουν οι άνθρωποι στη γη. 
Όταν διάβασα το βιβλίο του Χέρσεϊ, συνειδητοποίησα τα 
αποτελέσματα των βομβαρδισμών στα ανθρώπινα πλά-
σματα. Το βιβλίο αυτό μου άλλαξε την άποψη όχι μόνο 
για τους βομβαρδισμούς αλλά και για τον πόλεμο. Μου 
αποκάλυψε ότι ο πόλεμος στις μέρες μας, στην εποχή του 
βομβαρδισμού από μεγάλα ύψη, των βλημάτων μεγάλης 
εμβέλειας και του θανάτου εξ αποστάσεως, αναπόφευ-
κτα σημαίνει την τυφλή εξόντωση τεράστιου αριθμού 
ανθρώπων και δεν είναι αποδεκτός ως μέθοδος επίλυσης 
των προβλημάτων.

Β: Ορισμένοι σε έχουν χαρακτηρίσει ως αναρχικό ή/και 
δημοκρατικό σοσιαλιστή. Αισθάνεσαι άνετα μ’ αυτούς 
τους χαρακτηρισμούς; Τι σημαίνουν για σένα;

Ζ: Το πόσο άνετα αισθάνομαι με αυτούς τους χαρακτη-

ρισμούς εξαρτάται από το ποιος τους χρησιμοποιεί. Δεν 
με ενοχλεί να τους χρησιμοποιείς εσύ. Όμως, αν τους 
χρησιμοποιεί κάποιος που υποψιάζομαι ότι δε γνωρίζει 
τι σημαίνουν, τότε αισθάνομαι άβολα, γιατί νιώθω ότι 
οι όροι χρειάζονται διευκρίνιση. Σε τελική ανάλυση, ο 
όρος αναρχικός για πολλούς παραπέμπει σε κάποιον που 
ρίχνει βόμβες, που διαπράττει τρομοκρατικές ενέργειες, 
που πιστεύει στη βία. Όλως περιέργως, ο όρος αυτός χρη-
σιμοποιήθηκε μόνο για άτομα που ασκούν βία και όχι για 
κυβερνήσεις που κάνουν το ίδιο. Αφού δεν πιστεύω στη 
ρίψη βομβών ή στην τρομοκρατία ή στη βία, δεν επιθυμώ 
αυτός ο ορισμός του αναρχισμού να χρησιμοποιείται στην 
περίπτωσή μου.

Ο αναρχισμός παρουσιάζεται λαθεμένα ως την πραγμάτωση 
μίας κοινωνίας όπου δεν υπάρχει καμία οργάνωση ούτε 
ευθύνη αλλά μόνο ένα χάος. Είναι φανερό ότι και πάλι δε 
συνειδητοποιείται η ειρωνεία ενός κόσμου που είναι στο 
έπακρο χαοτικός και παρ’ όλα αυτά δε χαρακτηρίζεται 
αναρχικός.

Για μένα, αναρχισμός είναι το όραμα μιας κοινωνίας με 
δημοκρατική οργάνωση στην οικονομία και στη λήψη 
αποφάσεων, όπου δεν υφίσταται πλέον η εξουσία των 
καπιταλιστών, της αστυνομίας, των δικαστηρίων και όλων 
των οργάνων της σημερινής κοινωνίας που ελέγχουν τις 
πράξεις των ανθρώπων. Μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι 
αποφασίζουν για τις τύχες τους και δεν εξαναγκάζονται να 
επιλέξουν μεταξύ δύο πολιτικών κομμάτων, που κανένα 
τους δεν εκφράζει τα συμφέροντά τους. Εννοώ, λοιπόν, 
τον αναρχισμό ως πολιτική και οικονομική δημοκρατία, 
με την καλύτερη έννοια του όρου.

Όσον αφορά τον σοσιαλισμό, που είναι ένας άλλος όρος τον 
οποίο αποδέχομαι άνετα, δεν τον ταυτίζω με το αστυνομικό 
κράτος της Σοβιετικής Ένωσης. Εξάλλου, τον όρο αυτόν 
τον  έχουν καπηλευτεί πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι, κατά 
την άποψή μου, δεν ήταν σοσιαλιστές αλλά ολοκληρωτικοί. 
Για μένα, σοσιαλισμός σημαίνει μια κοινωνία ισότητας, 
όπου η οικονομία προσαρμόζεται στις ανθρώπινες ανάγκες 
και όχι στα επιχειρηματικά κέρδη.

Β: Το σύνθημα του ετήσιου Διεθνούς Κοινωνικού Φό-
ρουμ είναι: «Ένας κόσμος διαφορετικός είναι εφικτός». 
Αν κλείσεις τα μάτια σου για ένα λεπτό, τι είδους κόσμο 
θα οραματιζόσουν;

Ζ: Στον κόσμο που οραματίζομαι δεν θα υπάρχουν εθνικά 
σύνορα, θα μπορείς να μετακινηθείς από τη μια χώρα στην 
άλλη με την ίδια ευκολία που ταξιδεύεις από τη Μασα-
χουσέτη στο Κονέκτικατ και δε θα υπάρχουν διαβατήρια, 
βίζες ή περιορισμοί στη μετανάστευση. Οραματίζομαι την 
αληθινή παγκοσμιοποίηση στην ανθρώπινη διάσταση, 
όπου θα αναγνωρίζεται ότι ο κόσμος είναι ενιαίος και τα 
ανθρώπινα πλάσματα έχουν παντού τα ίδια δικαιώματα. 
Σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορείς να κάνεις πόλεμο, γιατί 
ολόκληρος ο κόσμος θα είναι η οικογένειά σου, όπως 
ακριβώς δεν διανοούμαστε να κάνουμε πόλεμο σε μια 
διπλανή ή και απομακρυσμένη Πολιτεία. 

Οι πόροι του πλανήτη θα διανέμονται δίκαια και ο κα-
θένας θα έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό. Πράγματι, θα 
χρειάζεται κάποια οργάνωση ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
τα πλούτη της γης θα μοιράζονται ανάλογα με τις ανάγκες 
του καθενός.

Στον κόσμο αυτόν οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να εκ-
φραστούν και θα υπάρχει αληθινή χάρτα των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου. Σε έναν κόσμο όπου οι θεμελιώδεις ανάγκες 
των ανθρώπων θα ικανοποιούνται, αυτοί θα μπορούν να 
εκφράζονται ελεύθερα, γιατί τα πολιτικά δικαιώματα και 
η ελευθερία του λόγου εξαρτώνται από την οικονομική 
κατάσταση και την ικανοποίηση των βασικών οικονομι-
κών αναγκών.

Οραματίζομαι έναν κόσμο όπου οι διαχωρισμοί της 
φυλής, της θρησκείας και του έθνους δε θα αποτελούν 
αιτίες ανταγωνισμού. Παρότι θα υπάρχουν πολιτισμικές 
και γλωσσικές διαφορές αυτές δε θα είναι αιτίες βίαιων 
συγκρούσεων μεταξύ των ανθρώπων. Πιστεύω ότι θα 
είναι ένας κόσμος όπου οι άνθρωποι δε θα χρειάζεται να 
δουλεύουν παραπάνω από λίγες ώρες την ημέρα, κάτι που 
είναι εφικτό με τη σύγχρονη τεχνολογία. Εφόσον αυτή δε 
χρησιμοποιείται με τον σημερινό τρόπο, για πόλεμο και 
για άχρηστες δραστηριότητες, οι άνθρωποι θα μπορούν να 
δουλεύουν 3 με 4 ώρες την ημέρα και να παράγουν αρκετά 
αγαθά για να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Πρόκειται, 
λοιπόν, για έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι θα έχουν πολύ 
περισσότερο χρόνο για μουσική, αθλητισμό και λογοτεχνία 
και θα ζουν ανθρώπινα και ειρηνικά όλοι μαζί. 

Β: Έχεις πει ότι έγινες δάσκαλος με έναν μετριοπαθή σκο-
πό· να αλλάξεις τον κόσμο. Σε ποιο βαθμό έχεις πετύχει 
τον σκοπό σου;

Ζ: Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ελπίζω με το γρά-
ψιμό μου, τις ομιλίες μου και τη δράση μου να βοήθησα 
κάποιους  ανθρώπους είτε να κατανοήσουν τον κόσμο 
καλύτερα είτε να γίνουν πιο ενεργοί πολίτες. Και θεωρώ 
ότι αυτά που έχω κάνει, μαζί με τις σημαντικότερες προ-
σπάθειες εκατομμυρίων άλλων ανθρώπων, εφόσον έχουν 
διάρκεια και διαδοθούν σε ακόμη περισσότερους, τότε, 
ναι, ίσως μια μέρα να γίνει πραγματικότητα ο κόσμος 
που οραματίζομαι.

Ο Χάουαρντ Ζιν, επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
της Βοστόνης,  είναι ίσως ο σημαντικότερος ριζοσπά-
στης ιστορικός των ΗΠΑ. Διαδραμάτισε ενεργητικό, 
κινηματικό ρόλο. Τα βιβλία του, Η ιστορία του λαού 
των ΗΠΑ (στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Αιώρα) και 
Διακηρύξεις Ανεξαρτησίας (στην Ελλάδα από τις εκδόσεις 
ΕΞΑΡΧΕΙΑ), έχουν κάνει θραύση στην Αμερική. 

 Μετάφραση: Δημήτρης Κωνσταντίνου

Κόσμος χωρίς Σύνορα
Συνέντευξη του ΧΑΟΥΑΡΝΤ ΖΙΝ  στον Ντέιβιντ Μπαρσάμιαν1

  1David Barsamian. Διευθυντής του Alternative Radio (www.    
   alternativeradio.org).  
  2Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων.
  3John Hersey, Hiroshima. Εκδόσεις Νew Yorker, ΗΠΑ, 1946
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Η οικονομία είναι χάος. Πράγματι, από τη σκοπιά 
των φτωχών, ήταν χάος ακόμη και πριν την κρίση, 
αλλά τα πράγματα είναι τώρα τόσο αποσαθρω-

μένα που ακόμη και τα ψηλότερα ρετιρέ χάνουν μετρητά. 
Η κατάρρευση μας γνέφει. Η ανάγκη απαιτεί πολιτική. Οι 
αντιμαχόμενοι θεσμοί θα ζητήσουν, θα απαιτήσουν και θα 
φτάσουν να πολεμήσουν για αλλαγές. Πολιτικές θα επακο-
λουθήσουν. Η ερώτηση δεν είναι αν θα συμβούν, αλλά αν 
θα είναι καλές ή κακές.

Ένας τρόπος για να αποφασίσουμε είναι να δούμε κάθε 
πρόταση ξεχωριστά, αλλά αυτό τελικά μας οδηγεί σε ένα 
πολύ στενό πλαίσιο σκέψης που εκτιμά τα πλεονεκτήματα με 
πολύ περιορισμένους όρους που τίθενται μάλιστα απ’ αυτούς 
που κάνουν τις προτάσεις, οι οποίοι συνήθως προέρχονται 
από την ελίτ στην κορυφή της κοινωνίας. Επιπλέον, αυτή η 
προσέγγιση εστιάζει στους παράγοντες που προβάλλονται 
στις καθημερινές συζητήσεις, οι οποίοι με τη σειρά τους 
καθορίζονται από τα ΜΜΕ, τα οποία με τη σειρά τους 
ανήκουν σ’ αυτούς που κάνουν τις προτάσεις. Στο μέτωπο, 
τα γκάλοπ αναδεικνύουν το στόχο της επαναφοράς της οι-
κονομίας «πίσω στα καλά της». Αποφύγετε την κατάρρευση. 
Καλή πρόταση είναι εκείνη που αμβλύνει ή αποτρέπει οι 
οικονομικές συμφορές, χαρίζοντας στην οικονομία ξανά την 
ισορροπία της. Κακή είναι η πρόταση που δεν κάνει αρκετά 
για να αμβλύνει ή ακόμη καλύτερα ν’ αποτρέψει τις οικο-
νομικές συμφορές, ενώ και αυτή επαναφέρει την ισορροπία 
στην οικονομία. Ακόμη χειρότερα, η οικονομική συμφορά 
ορίζεται από ετερόκλητες αυθεντίες ως η συνεχιζόμενη 
μείωση των προσδοκιών κέρδους. Και η «ισορροπία»; Τι 
σημαίνει αυτό; Εκεί είναι το πραγματικό πρόβλημα, επειδή 
αυτό που τα ΜΜΕ αποκαλούν «ισορροπία» είναι ουσιαστικά 
ένα ανισόρροπο χάος που πλήττει διαρκώς αυτούς που δεν 
κατοικούν σε ρετιρέ και η επιστροφή σ’ αυτήν την κατάσταση 
δε θα μας ωφελήσει και πολύ.  

Έτσι έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση για να εκτιμήσουμε 
τις προτάσεις, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να βάλουμε 
σε τάξη τις σκέψεις μας μελετώντας τις λεπτομέρειες. Η 
προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει ότι θα υπάρξουν διαφορετι-
κές πολιτικές τακτικές, ενέργειες, μεταρρυθμίσεις. Επίσης, 
αναγνωρίζει ότι όλες αυτές οι πολιτικές θα αποσκοπούν να 
σταματήσουν την κατρακύλα. Το επίμαχο σημείο δεν είναι 
αν πρέπει ν’ αποφύγουμε την κατάρρευση, αλλά που θα βρι-
σκόμαστε αφού την έχουμε αποφύγει. Αυτό είναι το σημείο 
που προβάλλει αυτή η προσέγγιση: Όταν θα ξαναμπεί το νερό 
στο αυλάκι, σε τι είδους αυλάκι θα βρισκόμαστε;

Απ’ αυτή την ερώτηση προκύπτει μία αξιόλογη και διδακτική 
βάση για κρίσεις. Μια τέτοια πολιτική πρόταση θα δημι-

ουργήσει μια νέα ισορροπία ισχύος μεταξύ των αντίπαλων 
τάξεων, εξίσου δυσάρεστη ή και ακόμη χειρότερη για τους 
φτωχούς σε σχέση με την ισορροπία πριν από την κρίση; Αν 
είναι έτσι, τότε είναι κακή. Ή θα υποθάλψει μία νέα ισορροπία 
ισχύος μετατοπισμένη προς όφελος εκείνων που βρίσκονται 
στον πάτο; Αν γίνει έτσι, τότε είναι καλή.

Αυτό το μοντέλο δεν αναζητά σε ποια χέρια θα καταλήξουν οι 
ελεημοσύνες του κράτους. Αυτό το μοντέλο ρωτάει ποιανού η 
δύναμη αυξάνεται και τίνος μειώνεται; Δίνει έμφαση στα πιο 
μόνιμα αποτελέσματα και όχι στις συνθήκες της στιγμής.

Αν οι τράπεζες και κάποια πλούσια πρόσωπα λάβουν γαργα-
ντουικές κρατικές αποζημιώσεις – οι οποίες, παρεμπιπτόντως, 
είναι η συνηθισμένη διαδικασία σε κάθε περίπτωση, σ’ όλες 
τις περιόδους – και αυτό αποτρέψει την κατάρρευση, αλλά 
επίσης ενισχύσει τη διαπραγματευτική δύναμη εκείνων που 
είναι στον πάτο, ενώ μειώνει τη διαπραγματευτική δύναμη 
των κεφαλαιοκρατών και των επαγγελματιών, πολύ καλά. 
Αν ήταν έτσι, το ότι αυτές οι αποζημιώσεις θα φαίνονταν 
αισχρές προς το παρόν θα είχε ελάχιστη σημασία σε σχέση 
με τις μακροχρόνιες συνέπειές τους. Παρόμοια, αν η παρα-
χώρηση κεφαλαίων ή άλλων οφελών σ’ εκείνους που είναι 
οικονομικά φτωχοί και αδύναμοι μείωνε μακροχρόνια τη 
διαπραγματευτική τους δύναμη, τότε, όχι, αυτό δε θα ήταν 
καλό, παρότι θα φαινόταν καλό σε μια πρώτη ματιά.

Φυσικά, στην πράξη, είναι πολύ συχνά αλήθεια ότι οι ελεη-

μοσύνες ενισχύουν τους αποδέκτες, αλλά η παραπάνω εικόνα 
που περιγράφω επισημαίνει ότι αυτό που πραγματικά μετράει 
είναι οι μακροπρόθεσμες κοινωνικές σχέσεις.

Δε θέλω να φλυαρήσω υπερβολικά. Από τη στιγμή που επι-
σημάνθηκε, το ζήτημα είναι σχετικά προφανές. Η εκτίμηση 
κάθε ειδικής οικονομικής διάσωσης ή άλλης βοήθειας ή 
αναδιανεμητικής ή επενδυτικής πρότασης γίνεται κατά ένα 
μεγάλο μέρος μέσα σ’ ένα πλαίσιο, κατά περίπτωση φυσικά, 
ακόμη κι αν προσπαθώ να εφαρμόσω γενικά μοντέλα ευρέως 
εφαρμοζόμενα. Αλλά επιθυμώ να προσφέρω ένα παράδειγμα 
μεγάλης κλίμακας που να λειτουργεί πάντοτε, όχι μόνο τις 
περιόδους που ορίζονται από τις ελίτ ως κρίσεις, και για είναι 
σαφές το γενικό μοντέλο προσφέρω κάτι χειροπιαστό. 

Για ποιο λόγο οι κεφαλαιοκράτες και άλλες οικονομικές και 
πολιτικές ελίτ υποστηρίζουν τις κρατικές δαπάνες που γίνο-
νται στο στρατιωτικό τομέα και δεν επιθυμούν τις κρατικές 
δαπάνες για στέγαση των οικονομικά ασθενέστερων, για 
σχολεία στις φτωχές γειτονιές, για δημόσια περίθαλψη και 
άλλες κοινωνικές δομές; Πολλές απαντήσεις δίνονται, όπως 
ότι τα στρατιωτικά έξοδα δημιουργούν θέσεις εργασίας ή ότι 
ωφελούν τις μεγάλες εταιρίες, που πρέπει να ωφελούνται 
για το καλό της οικονομίας, ή ότι τα στρατιωτικά έξοδα 
ωθούνται από στρατιωτικά λόμπι ή ότι είναι αποτελεσματικά 
αποδίδοντας πραγματικά στρατιωτικά οφέλη. Πράγματι, 
αυτές οι εξηγήσεις επαναλαμβάνονται τόσο συχνά που τεί-
νουμε να τις αποδεχτούμε, παρότι μία σκέψη λίγων λεπτών 
αποκαλύπτει ότι πρόκειται για ανοησίες.

Έτσι: Οι στρατιωτικές και οι άλλες δαπάνες υψηλής τεχνο-
λογίας δημιουργούν λιγότερες θέσεις εργασίας ανά δολάριο 
από όλες τις άλλες δαπάνες που αναφέρθηκαν – δομές, 
στέγαση, περίθαλψη, πράσινες ανακατασκευές κτλ. Αυτή 
η εξήγηση λειτουργεί αντίθετα απ’ αυτό που λένε. Από την 
άλλη, οι μεγάλες εταιρίες μπορούν εξίσου εύκολα να κατα-
σκευάζουν νέα σχολεία, σπίτια, κτλ., όσο και αεροπορικές 
βάσεις και πυραύλους, αφού κερδίζουν σε κάθε περίπτωση. 
Αυτή η εξήγηση είναι ουδέτερη. Το ότι υπάρχουν κάποια 
πιο ισχυρά λόμπι που λειτουργούν υπέρ της μιας πολιτικής 
αντί της άλλης δεν απαντά στην ερώτηση – είναι η ερώτηση 
που εμείς προσπαθούμε ν’ απαντήσουμε. Αυτή η εξήγηση 
απλά τροποποιεί την ερώτηση· γιατί υπάρχει μεγαλύτερη 
πίεση από την ελίτ (στις μέρες μας λέγεται ότι είναι λόμπι) 
υπέρ της μιας πολιτικής αντί της άλλης; Τελικά, μεγάλο 
μέρος των στρατιωτικών δαπανών δημιουργεί μόνο άχρηστα 
υλικά θαμμένα για πάντα και αυτό είναι πολύ ευπρόσδεκτο 
από τις ελίτ, παρακαλώ σημειώστε, γι’ αυτό και επιμένουν 
– παρότι κάποιες στρατιωτικές δαπάνες όντως παράγουν 
πραγματικά μέσα καταστροφής – οπότε τουλάχιστον αυτή 

Κρίνοντας την Οικονομική Πολιτική
Μάικλ Άλμπερτ

Και η «ισορροπία»; Τι σημαίνει αυτό; 
Εκεί είναι το πραγματικό πρόβλημα, 
επειδή αυτό που τα ΜΜΕ αποκαλούν 
«ισορροπία» είναι ουσιαστικά ένα 
ανισόρροπο χάος που πλήττει διαρ-
κώς αυτούς που δεν κατοικούν σε 
ρετιρέ και η επιστροφή σ’ αυτήν την 
κατάσταση δε θα μας ωφελήσει και 
πολύ. 
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MIA KOYBENTA ΜΕ TON... 
ΦΙΟΝΤΟΡ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ

Του Νίκου Κουφόπουλου και... του 
Φιλήμονα Πατσάκη

Αρχίσαμε την αλληλογραφία μας όταν 
ήταν κλεισμένος στις φυλακές του 
Ομσκ... Τέσσερα χρόνια έπρεπε να 
εκτίσει... Έγραφε ενάντια στον τσάρο 
Νικόλαο τον Α΄... Στην αρχή τα γράμμα-
τά μας ήταν κάπως σοβαρά... Πρώτα άρ-
χισα εγώ να του κάνω διάφορα αστεία... 
Ήθελα να τον κάνω να γελάει... Ήξερα ότι 
αυτή η φυλακή είναι σκληρή... Άλλωστε 
η σχέση μας ήταν χρόνια δοκιμασμένη: 
«Μην παραπονιέσαι Φιοντόρ», τον πεί-
ραζα. «Έκανες βλακεία; Θα την πληρώ-

σεις. Όταν υπάρχει έγκλημα, υπάρχει και 
τιμωρία... Μη στεναχωριέσαι όμως γιατί 
εσύ είσαι καλός παίχτης...» Έκανε τάχα 
ότι θύμωνε και μου έστελνε δυο γράμ-
ματα την ημέρα... Καταλάβαινα ότι του 
έλειπα... Ήμασταν πολύ δεμένοι... Του 
έγραψα για το υπόγειο που μετακόμι-
σα εκείνο το χειμώνα. Οι λευκές νύχτες 
της Πετρούπολης ήταν πολύ κρύες. Του 
έγραψα ότι σκεφτόμουν να πάω το κα-
λοκαίρι στο χωριό Στεπαντσίκοβο για 
δουλειές. Μας άρεσαν και στους δύο οι 
κάτοικοί του... Ήταν κάπως, πώς να το 
πω... Σαν δαιμονισμένoι... Του ζήτησα να 
μου γράψει κάτι σε συνέχειες... Για άσκη-
ση... Ας είναι ένα μυθιστόρημα του είπα... 
Το έστειλε σε εννέα γράμματα... Κάποιες 
άλλες φορές του μιλούσα για τα όνειρα 
μου... Ένιωθα κάπως γελοίος τότε... Του 
το έγραφα και αυτό... Δεν τον ντρεπό-

μουνα τον Φιοντόρ... Άλλωστε και αυ-
τός εκείνο τον καιρό πρέπει να ένιωθε 
ταπεινός και καταφρονεμένος... Το κα-
ταλάβαινα από μερικά θλιμμένα γράμ-
ματά του... Ήθελα να τον ανεβάσω... Του 
έγραψα για μια ιστορία που έγινε στη 
γειτονιά... Για τη γυναίκα ενός άλλου και 
για έναν άντρα που βρέθηκε κάτω στο 
κρεβάτι... Φάνηκε να διασκέδασε αρκε-
τά γιατί μου ζητούσε να μάθω και να του 
πω και άλλες λεπτομέρειες... Του έγραψα 
ότι τελικά η γυναίκα θα συγχωρεθεί... και 
έτσι ο άντρας της θα παραμείνει αιώνιος 
σύζυγος... Γέλασε, μου είπε, πολύ... Αυτό 
ήθελα και εγώ... Του έγραψα ότι ετοιμά-
ζομαι να στολίσω το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο στις τρεις το πρωί... Την άλλη 
μέρα έπρεπε να ετοιμαστώ να πάω στο 
γάμο των αδερφών Καραμαζώφ... Δεν 
τους ήξερε... Ήταν δικοί μου γνωστοί 

από άλλες παρέες... Δίδυμοι... Έκαναν το 
γάμο την ίδια μέρα... Μια αξιοθρήνητη 
ιστορία... Τέλος πάντων... Όταν βγήκε 
από τη φυλακή του ζήτησα μια συνέ-
ντευξη για τη Βαβυλωνία... «Είσαι ηλίθι-
ος...» μου απάντησε... και σηκώθηκε και 
έφυγε... Την άλλη μέρα ήρθε και με βρή-
κε... Ποτέ δεν κατάλαβα τι εννοούσε και 
γιατί με αποκάλεσε έτσι... «Είμαι έτοιμος 
για τη συνέντευξη» μου είπε και... πάτη-
σα το κουμπί από το μαγνητόφωνο: 

Νίκος: Φιοντόρ, τι ακριβώς αναζητάς 
γράφοντας; Η τελική λύτρωση φαίνεται 
πουθενά στον ορίζοντα; Για την προσω-
πική λύτρωση μιλάω. Θα τα δούμε τα 
άλλα μετά... 

Достое́вский

ένθετος τόπος πολιτιστικής ραδιουργίας
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Д
MIA KOYBENTA ΜΕ TON... ΦΙΟΝΤΟΡ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ

Φιοντόρ: Να σου πω την αλήθεια, ήταν μια 
διέξοδος, και μάλιστα πολύ της μόδας. Άλλαζε 
την τάξη σου. Η φιλοδοξία δεν ήταν όμως το 
παν. Στη σχολή μηχανικών που πήγα, στην 
αρχή ήμουν σαν το ψάρι έξω από το νερό. 
Αισθανόμουν παρείσακτος. Τόσο εκτός, που 
μου ερχόταν να φωνάξω. Όμως ένοιωσα αυτό 
που εσύ αποκαλείς ανάγκη για λύτρωση μόνο 
μετά τη φυλακή, την εικονική εκτέλεση και την 
εξορία. Ο συνδυασμός της αρρώστιας μου, που 
μου έδινε μια τρομερή αίσθηση θνητότητας, 
το ότι έβλεπα την εποχή μου ως διάλογο και η 
μανία μου με τον τζόγο, ήταν πράγματι εκρη-
κτικός. Τόσα τρομαχτικά μαρτύρια μου κόστι-
σε και μου κοστίζει ακόμα η λαχτάρα μου να 
πιστέψω, που γίνεται όλο και δυνατότερη όσο 
περισσότερο δυναμώνουν εντός μου οι αντίθε-
τοι πόλοι. Άσε, ρε Νίκο, με νίκησαν οι δαίμονές 
μου. Λύτρωση πουθενά... 

Νίκος: Η σχέση σου με το Θείο ποια είναι τώρα; 
Γιατί οι άνθρωποι «χρειάζονται» κάποιον Θεό; 

Φιοντόρ: Είμαι παιδί της εποχής μου. Παιδί 
της δυσπιστίας και της αμφιβολίας, μέχρι και 
σήμερα, μέχρι και το θάνατο. Πάντα ένοιω-
θα την ανάγκη της ανθρώπινης ελευθερίας. 
Απογοητεύτηκα και πίστεψα ότι θα μπορούσε 
να υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Χριστού για 
αδελφοσύνη. Δεν ξέρω, δεν απάντησα ποτέ 
στην ερώτηση του Ιβάν Καραμαζώφ: «Πώς 
είναι δυνατόν να πιστεύεις στο Θεό και να πε-
θαίνουν παιδιά;» Ήθελα να δημιουργήσω πλά-
σματα Άγια και έφτιαξα τόσους καταραμένους. 
Αναγκάστηκα να τελειώσω τα έργα μου βάζο-
ντας τον Αλιόσα να έχει τον τελευταίο λόγο. 
Ήταν τόσο τεχνητό που γρήγορα ξεχάστηκε. 
Τα κεφάλαια που αφορούν το μηδενισμό και 
την απιστία γράφτηκαν σε λίγες μόνο μέρες, 
ενώ αυτά στα οποία αναφέρομαι στην ανάγκη 
της πίστης μού πήραν μήνες. Εσύ τι συμπέρα-
σμα βγάζεις; Μου ήταν εξαιρετικά δύσκολο να 
πω, όπως ο Ιβάν, ότι αν εμφανιζόταν μπροστά 
μου ο Θεός θα του γύριζα την πλάτη, όμως πλέ-
ον αμφιβάλλω τόσο μα τόσο πολύ. Άλλωστε ο 
Σταυρόγκιν θα απευθύνει μια ερώτηση προς 
τον κόσμο που ακόμα δεν έχει απαντηθεί: 
«Είναι δυνατή η ύπαρξη αμαρτίας σε έναν κό-
σμο χωρίς Θεό;» 

Νίκος: Φιοντόρ, οι άνθρωποι αναζητούν λύσεις 
για ό,τι τους απασχολεί. Μέσα τους, γύρω τους, 
παντού. Ακόμα όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί 
να μιλήσει για ευτυχία. Ούτε καν για το πλησία-
σμά της. Γιατί; Θα φτάσει ποτέ άραγε εκεί; 

Φιοντόρ: Μιλάς σε μένα για ευτυχία... Ω! την 
γύρεψα παντού, μα εκείνη πάντα αθέατη. 

Γρήγορα κατάλαβα ότι η ευτυχία μας βρίσκεται 
στο πώς ζούμε τα πάθη μας. Πώς λογαριάζου-
με τις στιγμές μας. Στάθηκα βέβαια μπροστά 
στο εκτελεστικό απόσπασμα για να μπορώ να 
το παίξω τώρα σοφός. Αναζήτησα τη δικαίωση 
μιας ανθρώπινης αλληλεγγύης στη βάση μιας 
όψης δικής μου του Χριστού. Δεν μπόρεσα να 
τη δικαιώσω ποτέ. Με έλκυε πάντα το σκοτάδι, 
η ζωή στο κατώφλι, στην άβυσσο. Ο άνθρωπος 
γεννιέται και είναι καταδικασμένος σε θάνατο. 
Οι ουρανοί είναι σιωπηλοί. Πώς μπορεί να το 
διαχειριστεί αυτό; Τις θεωρίες που θέλουν να 
δικαιώσουν τον άνθρωπο παρακάμπτοντάς 
τον, μην τις ακούς ποτέ. Είναι μια άλλη σκλα-
βιά. Αυτόν που αγαπώ πολύ είναι τον Κιρύλοφ. 
Η λογική του αυτοκτονία δεν είναι μια απλή 
πράξη αφύπνισης αλλά μια πρώτη πράξη του 
αυτεξούσιου: «Η ουσία της Θεότητάς μου είναι 
η ανεξαρτησία». Τελικά, ο διαρκής αγώνας ίσως 
είναι ένα καλό αντίδοτο για να μην σκοτωθού-
με.

Νίκος: Τι ήταν αυτό που σε έκανε να διαλέξεις 
την εξορία και τη φυλακή βάζοντάς τα με τον 
τσάρο Νικόλαο. Ξέρω ότι είσαι δυνατός άν-
θρωπος. Είναι «προνόμιο» των δυνατών όμως 
μονάχα μια τέτοια στάση; Και οι πιο αδύνατοι; 

Φιοντόρ: Μα εγώ δεν ήμουν δυνατός με τον 
τρόπο που το αναφέρεις. Ο λόγος της τόσο αυ-
στηρής μου καταδίκης ήταν ότι ανέγνωσα έναν 
λόγο του Πούσκιν στον όμιλο Πετρασέφσκι. Ο 
Τσάρος προσπαθούσε να δημιουργήσει παρα-
δείγματα ακραίας καταστολής για να εδραι-
ώσει μια εξουσία που χανόταν. Έτσι την πλή-
ρωσα. Έφτιαξα βέβαια μια πλειάδα δυνατών 
ηρώων. Ηρώων που πήγαν με τις ιδέες τους 
μέχρι τέλους. Που καταστράφηκαν, που πόνε-
σαν. Θεωρώ ότι η πιο δυνατή μου στιγμή ήταν 
η κατάδυσή μου στις ψυχές αυτές. Μια κατά-
δυση τόσο φθοροποιός. Είδα κατάματα την 
ανθρώπινη τραγωδία και ξέρω ότι η θνητότητα 
δεν πάει με την υπακοή. Τον κόσμο τον κρατά 
δεμένο η υπόθεση ενός άλλου κόσμου, κάπου 
αλλού. Αυτό είναι που πρέπει να πολεμήσει: η 
αναβολή του σήμερα για ένα αβέβαιο σκοτεινό 
αύριο. Όλα τα πρόσωπα του δράματος μπο-
ρούν να μην υπακούσουν. Να ζήσουν μέχρι 
τέλους. Και οι λεγόμενοι αδύναμοι. 

Νίκος: Μίλησέ μου για τις προκαταλήψεις και 
τα ταμπού της κοινωνίας... Τι πρέπει να κάνει ο 
άνθρωπος όταν αυτά είναι ενάντια στις επιθυ-
μίες και στα βαθύτερα θέλω του... Η κοινωνία 
έχει δικαιώματα στην ψυχή του ανθρώπου; Και 
πώς ο άνθρωπος θα ισορροπήσει μένοντας 
εντός της κοινωνίας χωρίς να προδώσει την 
ψυχή του; 

Φιοντόρ: Ήμουν συχνά πολέμιος του ρομαντι-
σμού, ίσως γιατί με έλκυε υπερβολικά. Πίστεψα 
σε μια υπερβατική κοινωνία. Απέτυχα να της 
δώσω υπόσταση, ακριβώς γιατί δεν μπόρεσα 
να κτίσω τον χαρακτήρα που θα την ενσάρκω-
νε. Η κοινωνία ορίζει τα όρια και τις δεσμεύσεις, 
δημιουργεί ένα πλαίσιο λειτουργίας. Ο κύριος 
στόχος είναι η μη αναγνώριση στον άνθρωπο 
της δυνατότητας να ορίζει ελεύθερα τον εαυτό 
του. Όμως σε αυτό το σημείο οι ρομαντικοί εί-
χαν δίκιο. Το άτομο δεν έχει καμιά υποχρέωση 
απέναντι στο απόλυτο, στο υπερβατικό. Ένας 
Δανός συγκαιρινός μου έγραψε για την απελπι-
σία, την αγωνία της ύπαρξης. Αυτή λοιπόν, που 
είναι ο οδηγός των ηρώων μου, επιβίωσε όλων 
των ολοκληρωτισμών, όλων των συστημάτων 
που πίστευαν ότι η ζωή χωρά σε ένα σύστημα. 
Γίνομαι συναισθηματικός γιατί η απάντηση σε 
αυτά τα ερωτήματα έγινε το μέτρο της συντρι-
βής μου. 

Νίκος: Τι νομίζεις ότι είναι αυτό που κάνει 
σπουδαίους και έξυπνους ανθρώπους, να 
εγκλωβίζονται στις ιδεολογίες και να ερμηνεύ-
ουν τα πάντα μέσα από αυτές, πολλές φορές, 
για να μην πω πάντα, καταστροφικά; Είναι η δύ-
ναμη της κάθε ιδεολογίας ή μήπως η αδυναμία 
του ατόμου; Έχει ευθύνη η ιδεολογία λοιπόν ή 
το άτομο; 

Φιοντόρ: Μια είναι η απάντηση σε αυτό και 
είναι καθοριστική. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνε-
ται ότι δεν του ανήκει το άπειρο αλλά αυτός ο 
πεπερασμένος κόσμος. Το πράγμα όμως δεν 
σταματά εκεί. Γρήγορα μαθαίνει ότι υπάρχει 
μια καταδίκη θανάτου πάνω του. Πώς συγκρο-
τείται λοιπόν μια ταυτότητα σε έναν τέτοιο κό-
σμο; Το εύκολο είναι να την αναζητήσεις στις 
έτοιμες ιδεολογίες, να βολευτείς. Πίστεψέ με... 
και εγώ προσπάθησα να το κάνω. Όμως έτσι 
απλώς προσπαθούμε να κάνουμε την αγωνι-
ώδη μας κραυγή να γίνει ψίθυρος. Κάποιοι το 
κάνουν εύκολα, για κάποιους αυτό είναι μια 
νέα σκλαβιά. Στα έργα μου κάθε φωνή είναι μια 
αγωνία, ένα στίγμα, όλοι θέλουν να πιστέψουν 
αλλά αποτυγχάνουν, η ζωή είναι πιο περίπλοκη. 
Ο ριζοσπαστικός πεσιμισμός, η φλογερή πίστη 
στον εξαγνισμό, ο πόθος της δίνης και ο πόθος 
του θανάτου, όλα αυτά μάχονται σε μια μάχη 
χωρίς νικητές. Η βία και η καλοσύνη, η περή-
φανη υπεροψία και η ταπείνωση της θυσίας, η 
δυνατότητα της ελευθερίας και της εξέγερσης, 
μπορούν να δώσουν χρώμα στο γκρίζο τοπίο. 
Η καρδιά γρήγορα μαθαίνει πως η συγκίνηση 
που νιώθουμε μπροστά στην όψη του κόσμου 
δεν προέρχεται από το ότι αυτός είναι ανεξιχνί-
αστος αλλά από το ότι είναι πολυμορφικός. 

Για λίγο δεν μιλούσε κανένας μας... Άρχισε πρώ-
τα αυτός... 

Φιοντόρ: Εσύ τι κάνεις; Γράφεις τίποτα; Έμαθα 
ότι σκαρώνεις κάτι τραγουδάκια. Για πες μου 
κανένα. Μου αρέσει να σε ακούω. 

Δεν μπορούσα να του αρνηθώ. Πήρα την κιθά-
ρα και άρχισα να παίζω: 

Γράμμα από το μέτωπο 

Όλα τα ίδια πάλι φίλε μου εδώ πέρα. 
Και αυτός ο πόλεμος δεν λέει να αρχίσει. 
Ανοίγουμε χαντάκια βαθιά, νύχτα και μέρα. 
Στη λάσπη τα κορμιά μας έχουν σχεδόν σαπί-
σει. 

Τα ίδια μάλλον κάνουν και οι εχθροί απέναντι. 
Σκάβουν και εκείνοι συνεχώς βαθιά ορύγματα. 
Ήρθε ο θάνατος πριν μέρες και ζητούσε ένα-
ντι. 
Μα τον γελάσαμε, διαβάζοντάς του ποιήματα. 

Με ξιφολόγχες, τα όνειρα μας τα καρφώσαμε. 
Ψηλά σε βρώμικες σημαίες τώρα κυματίζουνε. 
Την νύχτα στο τραγούδι με τους απέναντι 
ανταμώσαμε. 
Κανένας μας δεν βλέπει τα μάτια όταν δακρύ-
ζουνε. 

Όλα τα ίδια πάλι φίλε μου εδώ πέρα. 
Και αυτός ο πόλεμος δεν λέει να αρχίσει. 
Μαύρισε η ψυχή μας. Ουρλιάζουμε: «αέρα», 
αλλά κανένας δεν υπάρχει να απαντήσει. 

Τον είδα κάπως συγκινημένο... Να ήταν άραγε 
το τραγούδι...; Δεν ξέρω. Καθίσαμε αρκετή ώρα 
χωρίς να μιλάει κανένας μας. Ήθελα να αλλάξω 
αυτό το κλίμα αλλά δεν ήξερα πώς. Άρχισα να 
παίζω ένα παλιό blues... Μου ζήτησε ένα διπλό 
Jack Daniels σκέτο... Παραξενεύτηκα αλλά δεν 
είπα τίποτα... Έβαλα και εγώ το ίδιο... Χαθήκαμε, 
σε κάποια φυτεία της Ν. Ορλεάνης... Παράξενη 
που είναι η ζωή μερικές φορές...

Д

Τα μεσάνυχτα σε ένα τέλειο 
κόσμο δε θα μυρίζουν 
κρατικά χρηματοδοτούμενη 
δημοσιογραφική καύλα - και καλά 
ιντελεκτουέλ. Τα μεσάνυχτα σε ένα 
τέλειο κόσμο θα μας βρίσκουν να 
ξαγρυπνάμε λαχταρώντας το αύριο 
και όχι να κοιμόμαστε ξορκίζοντας 
το χθες. Τα μεσάνυχτα σε ένα τέλειο 
κόσμο θα φέρουν την μυρωδιά των 
φρένων του τρένου στον Κεντρικό 
Σταθμό, μιας καλοκαιρινής βανίλιας 
και ενός καιόμενου κάδου σε ρόλο 
αουτάν. Τα μεσάνυχτα σε ένα τέλειο 
κόσμο θα αλλάζουν το τέλος σε 
βιβλία και ταινίες – ο Γρέγκορ Σάμσα 
θα μπορεί να σουλατσάρει στους 

δρόμους της πόλης παρέα με φίλους 
και αμόρε ενώ Άγριες και Γλυκές 
Συμμορίες απαλλαγμένες πλέον από 
κάθε είδους εχθρούς και διώκτες θα 
χορεύουν στους ρυθμούς του DJ-
Shadow. Τα μεσάνυχτα σε ένα τέλειο 
κόσμο θα είναι η ώρα που ο κόσμος 
αυτός κάθε μέρα θα ξαναγεννιέται. 
Τα μεσάνυχτα σε ένα τέλειο κόσμο 
δε θα δίνουν καμία απάντηση, θα 
διαλύουν απλώς την ερώτηση. Τα 
μεσάνυχτα σε ένα τέλειο κόσμο 
θα πράττουν, δεν θα είναι. Τα 
μεσάνυχτα σε ένα τέλειο κόσμο θα 
μετατρέπουν την πικρή γεύση του 
καταπιεσμένου πόθου σε παγωμένα 
τζιν με τόνικ με έξτρα αφροδισιακή 

δράση. Τα μεσάνυχτα σε ένα τέλειο 
κόσμο θα αγκαλιάζουν τα κλιπάκια 
στο youtube και τις μπύρες και 
τσιγάρα στις πλατείες χωρίς τη 
γκιλοτίνα του πρωινού εγερτήριου 
για τα έμμισθα καταναγκαστικά έργα 
να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια 
μας. Τα μεσάνυχτα σε ένα τέλειο 
κόσμο δεν θα τα αναγνωρίζουμε 
εύκολα, γιατί δεν θα υπάρχουν 
ρολόγια για να τα δίνουν στην 
ψύχρα. Τα μεσάνυχτα σε ένα τέλειο 
κόσμο θα είναι μοναχικά μόνο γι’ 
αυτούς που θα έχουν επιλέξει να ’ναι 
μόνοι. Τα μεσάνυχτα σε ένα τέλειο 
κόσμο θα είναι το σημείο που κάθε 
προσπάθεια αιτιολόγησης θα στέκει 
αναιτιολόγητη. Τα μεσάνυχτα σε ένα 
τέλειο κόσμο θα ακούγονται δυνατά, 
ίσως έτσι να τα καταλαβαίνουμε 

τελικά. Τα μεσάνυχτα σε ένα τέλειο 
κόσμο θα φωτίζονται κάθε χειμώνα 
από τα – κάποτε - χαρτονομίσματα 
που θα καίγονται για να προσφέρουν 
ζέστη σε όσους θα βολτάρουν σε 
δρόμους και πλατείες. Τα μεσάνυχτα 
σε ένα τέλειο κόσμο θα είναι η 
καθημερινή πρακτική η οποία χωρίς 
ανάγκη θεμελίωσης θα δείχνει 
ότι η προϊστορία δεν έχει πάρει 
την εκδίκησή της. Τα μεσάνυχτα 
σε ένα τέλειο κόσμο θα είναι το 
πρωτοβιωμένο συναίσθημα του 
θανάτου αντεστραμμένο. Τα 
μεσάνυχτα σε ένα τέλειο κόσμο θα 
είναι τα τύμπανα του Schizophrenia, 
οι κιθάρες του When it’s Over, 
το μπάσο του Guns of Brixton. Τα 
μεσάνυχτα σε ένα τέλειο κόσμο θα 
είμαι εγώ και όλοι οι υπόλοιποι, θα 

είναι εμείς, θα είναι εσύ. - Εγώ; Τι θα 
κάνω εγώ τα μεσάνυχτα σε ένα τέλειο 
κόσμο; - Ηρέμησε, ένα ακόμη 
λεπτό και θα ‘ναι 
αύριο.
D.I.G.

Ένα Ακόμη Λεπτό και θα ’ναι Αύριο
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19Ì Á Ú Ï Ó   2 0 0 9BLUES
WIRE

unplugged

Συνέχεια στην σελ. 6 του πολιτισμού

Το μπλουζ συγκρότημα BLUES WIRE στο ακου-
στικό του σχήμα ονομάζεται ACOUSTIK WIRE και 
το αποτελούν ο Ηλίας Ζάικος στην κιθάρα και 
τα φωνητικά, ο Σωτήρης Ζήσης στο μπάσο και 
οι δύο μαζί εξίσου στην ψυχή.

Γνήσιο συναίσθημα, μουσική δεξιοτεχνία υψη-
λού επιπέδου, ρεπερτόριο τόσο πλούσιο που 
επιτρέπει την επί τόπου διαμόρφωση τού προ-
γράμματος σύμφωνα με τις επιθυμίες του ακρο-
ατηρίου, λακωνικό προλόγισμα και αφαιρετική 
σύνδεση με τη σημερινή κοινωνικοπολιτική 
πραγματικότητα όπου χρειάζεται, προγραμμα-
τισμένα αλλά και αυθόρμητα τζαμαρίσματα με 
όποιον θελήσει να παίξει μαζί τους.  Όλ’ αυτά 
μοιράζεται όποιος συμμετέχει σε live τους, δί-
νοντας για μπύρα όχι περισσότερα απ’ όσα θα 
την πλήρωνε  σ’ οποιοδήποτε παραλιακό café 
της Θεσσαλονίκης.

Ποια θεωρείτε ότι είναι η σημαντικότερη αλ-
λαγή στα μουσικά  πράγματα της Ελλάδας 
στη διάρκεια των  30 χρόνων που παίζετε 
μουσική (εξαιρουμένης αυτής που έφερε το 
Internet) ;

Η.Ζ. Η συνεχής και διογκούμενη υποδούλωση 
των τεχνών γενικότερα στις επιταγές «μετρή-
σεων ακροαματικότητας», αριθμών και στατι-
στικών «αποκλίσεων», η καθολική επικράτηση 
μιας νεοελληνικής - νεοπλουτίστικης σκυλάδι-
κης νοοτροπίας, η υποταγή στις επιταγές του 
απόλυτου σύγχρονου άρχοντα της χώρας, της 
τηλεόρασης. Τεχνικά, δημιουργικά, εκτελεστι-
κά, είμαστε καθυστερημένοι. Οι τίμιες προσπά-
θειες ολίγων κι εκλεκτών θάβονται σ’ έναν ωκε-
ανό χυδαιότητας, αρπαχτής και ανηθικότητας.
Σ.Ζ. O πλουραλισμός και η υπερπληροφό-
ρηση είναι δυο από τα βασικά χαρακτηρι-
στικά της σύγχρονης μουσικής πραγματι-
κότητας. Υπάρχουν τα πάντα, ακούγονται 
τα πάντα και μάλιστα συνυπάρχουν. Τα 
αποτελέσματα αυτής της κατάστασης δεν 
είναι πάντοτε ευχάριστα ούτε αποδοτικά.
Το CD αντικατέστησε το βινύλιο και η μαγεία 
χάθηκε. Τα mp3 εξαφάνισαν το φετιχισμό και 
την ιεροτελεστία του πλατό. Όλα συρρικνώθη-
καν και η μικροσκοπική απρόσωπη καρτούλα 
μεταμορφώθηκε σε δισκοθήκη χιλιάδων τρα-
γουδιών. Κάποτε καμαρώναμε για τις βιβλιοθή-
κες και τις δισκοθήκες μας. Τώρα καμαρώνουμε 
για τα γκατζετάκια μας. Κάποτε λιώναμε το δί-
σκο ακούγοντας τον. Τώρα δεν προλαβαίνου-
με να δούμε τι κατεβάσαμε από το Διαδίκτυο.
Ο συναυλιακός πυρετός είναι αφόρητος. Είναι 
αδύνατον να παρακολουθήσουμε όλα τα δρώ-
μενα ή να τα αφομοιώσουμε. Παλιότερα τα 
αναζητούσαμε παθιασμένα, τώρα τα προσπερ-

νάμε, αδυνατώντας να συμμετέχουμε σε αυτά.
Η μουσική ενημέρωση απογειώθηκε σε όλους 
τους τομείς. Η ουσία όμως και η δημιουργικό-
τητα δύσκολα διακρίνονται. Δεν αναλύουμε 
και δεν εμβαθύνουμε όσο θα έπρεπε. Η ταχύ-
τητα της σύγχρονης μουσικής πραγματικότη-
τας σε ωθεί σε διεκπεραιωτικό ρόλο. Η ζωή μας 
γίνεται πιο εύκολη. Είναι όμως και γοητευτική 
όταν ασφυκτιάς και δεν χαλαρώνεις;

Πρόσφατα ηχογραφήσατε μια live εμφάνι-
σή σας σε μπαράκι της Καβάλας. Το CD δεν 
το δώσατε στο εμπόριο αλλά το διακινείτε 
οι ίδιοι στους χώρους που παίζετε (με τη 
μόνιμη παρότρυνση «το αγοράζει ένας και 
το αντιγράφει για τους υπόλοιπους»). Γιατί 
αυτό;

Η.Ζ. Πρώτα απ’ όλα, τα όποια κέρδη από τις 
πωλήσεις μπαίνουν στο ταμείο του γκρουπ, 
βοηθώντας υλοποίηση μελλοντικών σχεδί-
ων. Οι τιμές που πωλούνται κάποιοι δίσκοι 
είναι εξοργιστικά υψηλές. Όσο περνάει απ’ 
το χέρι μας, δε θ’ αλείψουμε κι άλλο βούτυ-
ρο στο ψωμί των εχόντων και κατεχόντων. 
Η ελεύθερη διακίνηση της μουσικής μόνο 
καλό προσφέρει. Εκείνοι που θα γοητευτούν 
από τη δουλειά ενός καλλιτέχνη, αργά ή γρή-
γορα θ’ αγοράσουν το δίσκο του, τιμώντας 
την προσπάθειά του και τη συνείδησή τους.
Σ.Ζ. Πιστεύω ακράδαντα ότι η μουσική δεν 
πρέπει να είναι εμπορεύσιμη. Πολύ μεγάλο 
θέμα, θα μου πεις. Ανοίγω κοινωνικοπολιτι-
κούς ασκούς. Ο.Κ. το κλείνω λοιπόν αμέσως. 
Θα χρειαζόμασταν πολλές σελίδες ανάλυσης.
Σε κάθε περίπτωση, πιστεύουμε ότι η μουσική 
μας δημιουργία θα πρέπει να ακουστεί  από 
όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Στους χα-
λεπούς καιρούς που ζούμε, είναι προτιμότερο 
να έχει κάποιος το CD και να το ακούει (με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται), έστω και αν το αντέγραψε 
από κάποιον φίλο. Άλλωστε ας μην εθελοτυ-
φλούμε: όλοι το ίδιο κάνουμε, έτσι δεν είναι; 
Όσο για την πιπίλα της «πειρατείας», ας απα-
ντήσουν οι δισκογραφικές εταιρείες με την αι-
σχροκέρδειά τους. Με κάποιον τρόπο, πρέπει 
να αμυνθούμε στους πειρατές της τσέπης μας.

Σ’ ένα πρόσφατο live ο Ηλίας προσδιόρισε 
τη διαφορά μεταξύ της μπλουζ μουσικής 
και του άμεσου συγγενή της, της gospel, χα-
ρακτηρίζοντας την πρώτη ως μουσική της 
απελπισίας και τη δεύτερη ως μουσική της 
ελπίδας. Αυτό επιβεβαίωσε την πεποίθη-
σή μου ότι το να παίζει κάποιος blues στην 
Ελλάδα σήμερα αποτελεί πέραν της μουσι-
κής του προτίμησης και μια ξεκάθαρη πολι-
τική τοποθέτηση. Είναι έτσι ή όχι;

Η.Ζ. Όχι ακριβώς. Στα γκόσπελ η λύση πάντα 
έρχεται «άνωθεν», στα μπλουζ, αν έρθει, θα 
προκύψει μέσα από τις δικές μας ενέργειες. Ο 
καλλιτέχνης είναι υποχρεωμένος να ασκεί κρι-
τική, να διερωτάται, να διέπεται από αισθήμα-
τα ισότητας και συμφιλίωσης, να είναι εν τέλει 
ένας εν δυνάμει επαναστάτης. Υπ’ αυτήν την 
έννοια, έχει και πολιτική θέση.
Σ.Ζ.  Παίζοντας κάποιος συνειδητά blues -και 

μάλιστα στην Ελλάδα-, αυτόματα τοποθετεί τον 
εαυτό του στο περιθώριο του μουσικού γίγνε-
σθαι. Αυτοαποκλείεται από το star system και 
αφοσιώνεται στο όραμά του, τη μουσική. Πόσο 
θα αντέξει; Τι μπορεί να ελπίζει; Δεν ξέρω. Το 
μέλλον θα δείξει. Τουλάχιστον, όμως, θα διατη-
ρήσει την αξιοπρέπειά του και την καλλιτεχνική 
του υπόσταση. Εμείς ακόμη συνεχίζουμε…

Παρακολουθείτε την πολιτική κατάσταση ή 
όσο περνούν τα χρόνια αποστασιοποιείστε;

Η.Ζ. Ναι, και πολύ φοβάμαι πως τελικά 
θα μας στείλουν αδιάβαστους... Όχι πως 
δεν αξίζουμε τέτοια τύχη, δυστυχώς...
Σ.Ζ.  Η πολιτική κατάσταση αφορά την ίδια 
την ζωή μας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να 
αποστασιοποιείται από αυτήν. Κανείς δεν έχει 

το δικαίωμα να μην παρεμβαίνει στα κέντρα 
αποφάσεων. Ο καθένας με τον τρόπο του και 
με τις όποιες εσωτερικές δυνάμεις διαθέτει. Και 
η αρχή της παρέμβασης θα πρέπει να γίνεται 
πρώτιστα στον ίδιο μας τον εαυτό.

Μετά από τόσα χρόνια με εκατοντάδες live, 
πόσο επηρεάζεται σήμερα το μουσικό απο-
τέλεσμα μιας ζωντανής εμφάνισή  σας από 
τον κόσμο και το χώρο;

Η.Ζ. Τα μάλα. Η εμπειρία βέβαια επιτρέ-
πει ένα μίνιμουμ «χειρισμό» της όποιας κα-
τάστασης, οι καλές συνθήκες όμως και η 
παρουσία καλοπροαίρετου και πεπαιδευ-
μένου ακροατηρίου καθορίζουν πολλά.
Σ.Ζ.  Οι άνθρωποι που παρακολουθούν μια συ-
ναυλία, μια μουσική εκδήλωση είναι το Α και το 
Ω της ζωντανής αυτής παράστασης. Είναι αυτοί 
που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα. Αν οι μου-
σικοί δεν μπορούν να αγγίξουν την ψυχή του 
κοινού, τότε όλα είναι μάταια και περιττά Δεν 
υπάρχει μουσική χωρίς αποδέκτες. Έτσι απλά 
και καθαρά. Βέβαια, οφείλει και το κοινό να δι-
αθέτει μια κάποια τουλάχιστον παιδεία για το τι 
σημαίνει μουσική.
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Στις μέρες μας υπάρχουν πολλοί που είτε 
αυτοπροσδιορίζονται είτε λανσάρονται από 
τα ΜΜΕ ως καλλιτέχνες. Ποια είναι τα δικά 
σας κριτήρια ή οι αναγκαίες συνθήκες που 
πρέπει να πληρούνται για να χαρακτηρίσετε 
κάποιον/α «καλλιτέχνη/-ιδα»;

Η.Ζ. Ειλικρίνεια, εκφραστικός πλούτος, με-
ταδοτικότητα, ταπεινοφροσύνη, θάρρος.
Σ.Ζ.  Μετά από τόσα χρόνια, ακόμη αδυνατώ 
να ορίσω τον καλλιτέχνη. Μήπως είναι κά-
ποιος μοναχικός καβαλάρης; Πείτε μου εσείς. 
Βοηθήστε με.

Σίγουρα στη μουσική διαδρομή σας είχα-
τε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά 
κάποιους απ’ τους μουσικούς που θαυμά-
ζατε ή απ’ τους οποίους επηρεαστήκατε. 
Απογοητευτήκατε ποτέ μετά από μια τέτοια 
γνωριμία; Επέδρασε αυτό τη μετέπειτα στά-
ση σας όσον αφορά  το μουσικό τους έργο;

Η.Ζ. Ελάχιστα και σε μια δυο περιπτώσεις ίσως. 
Κατά κανόνα, οι γνωριμίες μας υπήρξαν πολύ-
τιμες και ζωογόνες.
Σ.Ζ.  Έχουμε γνωρίσει πολλούς μουσικούς που 
θαυμάζαμε επί πολλά χρόνια. Οι περισσότε-
ροι ενίσχυσαν το μύθο ακόμη περισσότερο. 
Συγκλονιστικές εμπειρίες, ανεξίτηλες διδαχές. 
Πάνω απ’ όλα και αυτό που μένει είναι το ήθος 
και η αλήθεια αυτών των δασκάλων του είδους. 
Πάνω από νότες και συγχορδίες είναι η στάση 
ζωής αυτών των ανθρώπων, η ειλικρίνεια και 
η αμεσότητα τους. Όσο περνούν τα χρόνια, 
αντιλαμβάνεσαι το μεγαλείο τους. Όλοι τους 
βέβαια – μηδενός εξαιρουμένου – έχουν και τις 
ιδιοτροπίες τους. Κατανοητές και αποδεκτές.

Ζείτε και οι δύο αποκλειστικά από τη μουσι-
κή και υποθέτω κατά κύριο λόγο από τα live 
σας, μια και, παρότι έχετε βγάλει αρκετούς 
δίσκους ως BLUES WIRE, το κοινό των blues 

είναι μικρό στην Ελλάδα. Συμπληρώνετε το 
εισόδημα των οικογενειών σας από τη διδα-
σκαλία σε ωδεία ή με ιδιαίτερα μαθήματα σε 
νέους που θέλουν να παίξουν blues;

Η.Ζ. Προσωπικά δούλεψα για κάποιο διάστη-
μα στο ραδιόφωνο – αν και όχι πλέον, μου 
λείπει είναι η αλήθεια – και για δύο χρόνια 
σε ωδείο, όμως αυτή η δουλειά δεν είναι για 
μένα... Πιστεύω πως θα ήμουν αποτελεσμα-
τικός σε εκδηλώσεις σεμιναριακού τύπου, 
αλλά δύσκολα κυνηγάω τέτοιους στόχους, 
είμαι ανοργάνωτος και αναποφάσιστος, κάτι 
που το πληρώνω σε πρακτικό – καθημερινό 
επίπεδο αρκετά ακριβά... Ιδιαίτερα μαθήμα-
τα, ίσως, περιστασιακά και κατά περίπτωση...
Σ.Ζ.  Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα ακόμη. 
Ίσως στο μέλλον. Η διδασκαλία δεν απαιτεί 
μόνο μουσικές γνώσεις αλλά και τον τρόπο 
μετάδοσής τους. Ο φίλος μου ο Ηλίας το κάνει 
επιτυχώς, επειδή το πιστεύει και επειδή βρίσκει 
ενδιαφέρον από τους μαθητές του, έστω και 
λίγους.

Ζείτε στη Θεσσαλονίκη όπου δίνετε και τα 
περισσότερα live. Στο πολύ κατατοπιστικό 
site www.blueswire.gr εύκολα διαπιστώ-
νει κανείς ότι τακτικά παίζετε εκτός πόλης, 
τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιω-
τική Ελλάδα. Έχετε εντοπίσει κάποια χαρα-
κτηριστική διαφορά ανάμεσα στο κοινό της 
Αθήνας-Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας 
γενικότερα;

Η.Ζ. Είναι αλήθεια πως κάποιες πόλεις φανε-
ρώνουν ορισμένα χαρακτηριστικά σε μαζικό 
επίπεδο, αυτό όμως αποτελεί κι ένα στοιχείο 
ιδιαιτερότητας που κάποιες φορές σε προκα-
λεί να το γευτείς ή και να το πολεμήσεις ακόμη.
Γενικότερα, το κοινό της Ελλάδας είναι μουσικά 
αμόρφωτο και σε πολλές περιπτώσεις ασεβές 
προς τους καλλιτέχνες, οφείλω όμως να το-

νίσω πως η αγάπη που μας δείχνουν οι φίλοι 
μας ακροατές είναι συγκινητική. Κατά κανόνα, 
μας τιμούν και τους ευχαριστούμε δημόσια.
Σ.Ζ.  Η περιφέρεια γενικά διψάει για live. Οι 
συνθήκες δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. 
Όμως υπάρχει μεράκι και αγάπη από κάποι-
ους ανθρώπους, που παλεύουν αρκετά χρόνια. 
Στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη – θεωρητι-
κά πάντα – υπάρχει καλύτερη οργάνωση, πε-
ρισσότεροι χώροι για ζωντανή μουσική και φυ-
σικά μεγαλύτερο κοινό. Οι μουσικόφιλοι είναι 
παντού οι ίδιοι. Δεν υπάρχουν διαφορές.

Ηλία, είσαι αυτοδίδακτος στην κιθάρα. 
Ισχύει το ίδιο και για σένα, Σωτήρη; Ο δά-
σκαλος βέβαια, αν μη τι άλλο, σε βοηθά να 
κερδίσεις πολύτιμο χρόνο. Τι θα συμβου-
λεύατε κάποιον/-α  νέο/-α που, από αγάπη 
για τη μουσική, αποφάσισε να μάθει να παί-
ζει;

Η.Ζ. Δε συνηθίζω να δίνω συμβουλές, πόσο 
μάλλον σε νέους ανθρώπους. Αυτό που έχει 
σημασία είναι να έχεις τη διάθεση ν’ ανα-
γνωρίσεις πως η ζωή του καθενός είναι δική 
του δουλειά κι έχει δικαίωμα στις επιλογές 
του και στα λάθη του. Μπορείς να σταθείς 
και να βοηθήσεις κάποιον όταν το ‘χει ανά-
γκη κι όχι όταν σε βολεύει εσένα; Μπορείς να 
εμπνεύσεις κάποιον να επενδύσει – με μεγάλο 
κόστος είναι η αλήθεια – σε κάτι που πραγ-
ματικά πιστεύει και αγαπά; Τότε είσαι αλη-
θινός φίλος και πολύτιμος συμβουλάτορας.
Σ.Ζ.  Είμαστε αυτοδίδακτοι. Ό,τι έχουμε μά-
θει οφείλεται αποκλειστικά στην ακρόαση 
μουσικής. Ακούμε πολύ, παίζουμε λιγότερο. 
Οπωσδήποτε η συνεχής εξάσκηση και οι πολ-
λές ζωντανές εμφανίσεις βοηθούν. Πρέπει να 
έχεις στο κεφάλι σου τα ακούσματα, για να 
γνωρίζεις τον τρόπο που πρέπει να λειτουργή-
σεις μουσικά. Εύχομαι στα νέα παιδιά να αγα-
πήσουν τη μουσική και όχι μόνο ένα κομμάτι 

ξύλο με 4-6 σύρματα.

Όλα τα είδη μουσικής στη Δύση, από τη 
δεκαετία του ’50 και μετά, άλλο λιγότερο 
κι άλλο περισσότερο, «πατάνε» στη φόρμα 
των blues. Υπάρχει κάποιο σύγχρονο είδος 
που έχει κεντρίσει την προσοχή σας;

Η.Ζ. Σύγχρονο με την έννοια των κατασκευ-
ασμάτων της μουσικής βιομηχανίας, όχι. 
Οι αληθινοί μουσικοί όμως πάντα πειρα-
ματίζονται και προβληματίζονται, με συνέ-
πεια κατά καιρούς να παράγονται έργα με 
φρέσκια ματιά και ήχο. Χρειάζεται ψάξιμο 
όμως, χρόνος και άσκηση του καλού μας 
γούστου και της κριτικής μας ικανότητας.
Σ.Ζ.  Τα σύγχρονα μουσικά ρεύματα παρου-
σιάζουν ενδιαφέρον. Δεν είναι όμως κάτι νέο. 
Όλα έχουν ειπωθεί με διάφορους τρόπους. Το 
ουσιαστικό είναι να πείσουν για την αναγκαιό-
τητα της ύπαρξής τους. Όταν υπάρχει ταλέντο, 
συνέπεια και αυθορμητισμός, όλα γίνονται 
αποδεκτά, ανεξάρτητα από το μουσικό ύφος 
που υπηρετούν.

Ποιο είναι το απόσταγμα των εμπειριών 
που αποκτήσατε από μισό αιώνα ζωής, του 
οποίου το μεγαλύτερο μέρος διανύσατε με 
σύντροφο τη μουσική;

Η.Ζ. Και αύριο να σταματούσα να παίζω, θα 
ήμουν ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Ζω τη 
ζωή μου κάνοντας κάτι που επέλεξα, η μουσι-
κή είναι ένας καταπληκτικός συνταξιδιώτης. 
Φαντάζομαι πως θα πεθάνω, ενώ στο μυαλό 
μου θα σκαρώνω μελωδίες για εκείνους κι εκεί-
να που αγάπησα.
Σ.Ζ.  Η μουσική είναι ο καθρέφτης της ζωής 
μας.

Μιχάλης Παπαδόπουλος

συνέχεια από την σελ.3
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Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα συζήτηση για τον ελλη-
νικό queer κινηματογράφο σε  συν-
διοργάνωση  του Athens Pride με 
την LGBTQ Ομάδα Προβολών του 
Nosotros, στον ελεύθερο κοινωνικό 
χώρο Nosotros στις 25 Απριλίου.

Σημαντικοί έλληνες queer σκηνοθέ-
τες όπως οι Χρήστος Δήμας, Πάνος 
Κούτρας, Άγγελος Φραντζής, Πα-
ναγιώτης Ευαγγελίδης και Τάκης 
Σπετσιώτης συζήτησαν για τον lg-
btq κινηματογράφο στην Ελλάδα, τα 
οικονομικά προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν σχετικά με το γύρισμα 

των ταινιών και τη λογοκρισία στη 
θεματολογία των ταινιών τους που 
κατά καιρούς έχουν αντιμετωπίσει. 
Πιο συγκεκριμένα η ταινία του Τάκη 
Σπετσιώτη η Καλλονή (1977) είχε 
λογοκριθεί και δεν είχε προβληθεί 
ποτέ στην Ελλάδα. Ακόμη, οι Μαρία 
Cyber και Γιώργος Τσιτιρίδης στά-
θηκαν  περισσότερο στο οργανωτικό 
κομμάτι ενός queer φεστιβάλ κινη-
ματογράφου και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν σχετικά με τη χρη-
ματοδότηση αλλά και την εύρεση 
των ταινιών.

Οι ταινίες που προβλήθηκαν στην 

εκδήλωση (Οι Τρώες του Κωνστα-
ντίνου Γιάνναρη, Chip &Ovi του Πα-
ναγιώτη Ευαγγελίδη, Αμερικάνος
του Χρήστου Δήμα, Η Καλλονή και 
Η Λίζα και οι Άλλοι του Τάκη Σπετσι-
ώτη) μας έδειξαν πως υπάρχει ελλη-
νικός queer κινηματογράφος εδώ και 
αρκετές δεκαετίες. Που μπορούμε 
όμως να αναζητήσουμε αυτές τις ται-
νίες; Θα πάρουν άραγε ποτέ διανομή 
σε κινηματογραφικές αίθουσες; Θα 
τις δούμε σε κάποιο αποκεντρωμένο 
φεστιβάλ κινηματογράφου κάπου 
θαμμένες στο πρόγραμμα με παρα-
πλανητικό τίτλο;  Θα δημιουργηθεί 
άραγε ένα αυτόνομο ελληνικό queer 

φεστιβάλ κινηματογράφου για να φι-
λοξενήσει την ιστορία του κινηματο-
γράφου μας; 

Η προσέλευση του κόσμου στην 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
μαρτυρεί πως υπάρχει σίγουρα το 
κοινό που διψά για queer εικόνες. Το 
ζήτημα είναι να οργανωθούμε έτσι 
ώστε αυτές οι εικόνες να φτάσουν 
στο κοινό τους με τον πιο εύκολο 
τρόπο, με χαμηλό ή καθόλου κό-
στος, μέσω ανεξάρτητων φεστιβάλ 
ή διαδικτυακά ή ακόμη και μέσω 
της τηλεόρασης. Μεγάλο μέρος της 
ευθύνης για την  διάδοση του ελλη-

νικού queer κινηματογράφου  έχουν 
οι ίδιοι οι σκηνοθέτες οι οποίοι οφεί-
λουν να ξεφύγουν από το μοναχικό 
τους δρόμο και τα οικονομικά συμ-
φέροντα των ταινιών τους και να δώ-
σουν απλόχερα το έργο τέχνης τους 
στο κοινό. Ήδη οι queer σεξουαλικές 
ταυτότητες είναι αρκετά περιθωρι-
οποιημένες στην Ελλάδα, ας χρησι-
μοποιήσουμε λοιπόν το τεράστιο 
κινηματογραφικό όπλο για να ανα-
τρέψουμε τις αναπαραστάσεις της 
«κυρίαρχης» σεξουαλικότητας. 

Φιλίππα Διαμάντη

Ο Μάρκος Χατζηπιέρας γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1976. Ασχολείται με 
την τέχνη από το 2000 και κυρίως 
ζωγραφίζει λάδια και ακουαρέλες. 
Η έκθεσή του στο Nosotros έχει ως 
θεματική της το «Queer». Μέσα από 
τα έργα του θέλει να διαφοροποιηθεί 
συνειδητά από την ηγεμονική και κα-
νονιστική σεξουαλικότητα. Τα έργα 
του έχουν σαφή ερωτογενή χαρακτή-
ρα, που ωστόσο βαδίζουν αντίδρομα 
τις αρχές της πορνογραφίας, διότι 
σκοπός τους είναι να διαγράψουν 
τους σεξουαλικούς κανόνες αντί να 
τους διαδώσουν και να αποδιοργα-
νώσουν τα πρότυπα σεξουαλικής 
συμπεριφοράς που επιβάλλονται 
από την πατριαρχική ηγεμονία. Δεν 
κατηγοριοποιούν σεξουαλικές ταυ-
τότητες. Τονίζουν ότι δεν γεννιόμα-
στε ούτε «άνδρες» ούτε «γυναίκες», 
αλλά αντιθέτως μας κάνουν έτσι. Οι 
κατασκευασμένοι έμφυλοι ρόλοι 
που μας αποδίδουν είναι κυρίως 
ιδεολογικοί και υποδεικνύονται από 
εξουσιαστικούς θεσμούς με σημαία 
την πατριαρχία. Το φύλο λοιπόν ως 
τεχνητή κοινωνική κατηγορία οφεί-
λει να αναμορφωθεί, γι’ αυτό το έργο 
του αποδομεί τις πάγιες σεξουαλικές 
κατηγοριοποιήσεις και αναζητά νέες 
διεξόδους σεξουαλικής βίωσης.

Μ.Χ.

Συζήτηση και προβολές για τον ελληνικό queer κινηmατογράφο

16 έως 22 Μάη στο Nosotros έκθεση ζωγραφικής 

«Queer»
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Του Αλέξανδρου Σχισμένου
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η εξήγηση έχει κάποιο νόημα, όσο ευτελές κι αν είναι το 
νόημα αυτό.

Αυτό είναι το είδος της ανάλυσης που θα μπορούσε παραπλα-
νητικά να κάνει κάποια εξετάζοντας τις προτεινόμενες πολι-
τικές, τις στρατιωτικές δαπάνες, με τους δικούς τους όρους 
– αν η αναλύτρια βρεθεί σε πολύ καλή μέρα. Αν βρεθεί σε 
κακή μέρα, όμως, αυτό που θα ήταν πιο πιθανό να προκύψει 
είναι μια εκτίμηση της τεχνολογικής δυνατότητας των προ-
τεινόμενων όπλων όσον αφορά την εξολόθρευση των εχθρών 
ή τον αριθμό των εργατών που θα απασχολούνται ή τα κέρδη 
που θα αποκομίζονται κτλ., χωρίς καμία συγκριτική σκέψη.

Τώρα, ας υποθέσουμε ότι η αναλύτρια αρχίζει με το κριτήριο 
της ισορροπίας δυνάμεων που αναφέρθηκε παραπάνω. Τότε 
αμέσως ρωτάει, ποια είναι η συνέπεια των δύο αντίθετων 
προτάσεων για κρατικές δαπάνες – στρατιωτικές και κοι-
νωνικές – όσον αφορά το συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ 
των αντίπαλων τάξεων; Όπα, η ερώτηση απαντάει μόνη 
της. Με τις στρατιωτικές δαπάνες σίγουρα συνεχίζουν να 
βγαίνουν κέρδη και η οικονομία κινείται, ενώ παρέχονται 
και κάποια επιπρόσθετα μέσα για να προστατευθούν αυτά 
τα κέρδη σε περίπτωση που κάποιος τα διεκδικήσει, αλλά 
ξεκάθαρα δεν κάνει τίποτα για να αυξήσει τη δύναμη αυτών 
που βρίσκονται στον πάτο. Αντίθετα, με τις κοινωνικές 
δαπάνες θα συνεχίσουν, βέβαια, να βγαίνουν κέρδη και 
η οικονομία να κινείται, όμως όχι μόνο δε θα παραχθούν 
επιπρόσθετα μέσα για να προστατευθούν τα κέρδη, αλλά και 
θα βελτιώσει τις συνθήκες των εργαζόμενων ανθρώπων. Οι 
κοινωνικές δαπάνες θα τους προασπίσουν από την απειλή 
της ανεργίας. Θα εμπλουτίσουν την παιδεία τους και θα 
ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους. Θα βελτιώσουν την 
υγεία τους και θα τους ισχυροποιήσουν. Με λίγα λόγια, 
θα μπορούσε εύκολα να μετατοπίσει κάπως την ισορροπία 
των δυνάμεων προς όφελος των ασθενέστερων και έτσι να 
προκαλέσει μια πιο μακροπρόθεσμη μεταφορά πλούτου και 
δύναμης προς τα κάτω.

Με ελάχιστη σκέψη, οδηγημένοι από ένα χρήσιμο μοντέλο 
αξιολόγησης, φτάσαμε στην εξήγηση για τις πολλές στρα-
τιωτικές δαπάνες. Η ελίτ, διαθέτοντας αρκετή δύναμη για 
να επιβάλλει τη βούλησή της, προτιμά τις στρατιωτικές 
δαπάνες από τις κοινωνικές. Και δεν είναι σαδιστές. Αν οι 
φτωχοί και κατατρεγμένοι μπορούσαν να βοηθηθούν λίγο 
χωρίς να επηρεαστεί η ισορροπία δυνάμεων, τότε κανένα 
πρόβλημα… Πράγματι, θεωρούν ότι η φιλανθρωπία είναι 
καλή και μερικές φορές τη χρησιμοποιούν για φιγούρα. Αλλά 
η ελίτ δεν κάνει γενικώς φιλανθρωπίες και σίγουρα δε θέλει 
η κυβέρνηση να δημιουργήσει προηγούμενο με ανάληψη 
πολιτικών που μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες μα-
κροπρόθεσμα στα κέρδη και τη δύναμη της ελίτ. Γι’ αυτό, 
ο λόγος που κάνουμε στρατιωτικές δαπάνες αντί για κοινω-
νικές, σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι επειδή οι στρατιωτικές 
δαπάνες έχουν επιθυμητά, θετικά αποτελέσματα. Αντίθετα, 
είναι επειδή οι θετικές συνέπειες των κοινωνικών δαπανών 
για τη ζωή και τη δικαιοσύνη είναι μισητές και απορριπτέες 

από κείνους που επιθυμούν να διατηρήσουν την ήδη τόσο 
υπερδιογκωμένη εξουσία και θέση τους. Δεν είναι, μ’ άλλα 
λόγια, ότι αγαπούν τα τανκς και τα βομβαρδιστικά. Είναι 
ότι απεχθάνονται τις υπηρεσίες περίθαλψης και εκπαίδευσης 
για τους πιο εξαθλιωμένους.

Αυτό το κίνητρο, από τη στιγμή που το αντιληφτούμε, μας 
σοκάρει, επειδή καταλαβαίνουμε ότι τόσο καιρό είμαστε 
άθελά μας συμμέτοχοι. Δεν εξαφανίζεται, όταν τα πράγματα 
γίνονται απειλητικά ακόμη και για τα ρετιρέ. Τα γενικότερα 
κριτήρια αυτών που είναι στην κορυφή για το ποια πολιτική 
είναι καλή ή κακή δεν αλλάζουν. Δεν πολεμούν ταξικά τους 
φτωχούς κάποιες φορές – το κάνουν όλο τον καιρό – και δεν 
το κάνουν επειδή είναι προσωπικά σαδιστές, αλλά επειδή 
θέλουν να προστατεύσουν και να υπερασπιστούν τον εαυτό 
τους. Οι ίδιοι λένε στον εαυτό τους ότι αυτό είναι το ίδιο σα 
να προστατεύουν και να υπερασπίζονται τη ζωή, την αγάπη, 
την αξιοπρέπεια, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και κάθε τι 
άξιο και σωστό, σε μια προσπάθεια που αποτελεί την πιο 
παλιά πρόστυχη και ψεύτικη δικαιολογία.

Έτσι, ουσιαστικά, σκεφτόμενοι ποιες προτεινόμενες οικο-
νομικές λύσεις να υποστηρίξουμε ή να προωθήσουμε ή να 
πολεμήσουμε αυτήν τη χρονική στιγμή ή οποιαδήποτε άλλη 
στιγμή, ας δούμε πρώτα τις συνέπειες που έχουν στην ισορ-

ροπία δυνάμεων μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών. Πρώτα, 
ας κοιτάξουμε τις επιπτώσεις στις κοινωνικές τάξεις (στο 
κάτω κάτω αυτή είναι η σημερινή οικονομία) αλλά μετά ας 
δούμε και τις πολιτισμικές μειονότητες, τις καταπιεσμένες 
ομάδες με βάση τη σεξουαλική τους προτίμηση ή την ηλικία, 
τις τοπικές κοινότητες ή, αν θέλετε, ακόμη και τους τομείς 
των κορυφαίων εταιρειών. 

Η οικονομία θα επανέλθει σ’ αυτό που οι βραχμάνοι-αυθε-
ντίες αποκαλούν «ισορροπία» ή «κανονικούς ρυθμούς της 
αγοράς». Αυτό που έχει σημασία σ’ αυτό το ταξίδι είναι οι 
μετατοπίσεις στη διαπραγματευτική δύναμη. Και ο λόγος 
που αυτές οι μετατοπίσεις έχουν αξία είναι ότι ακόμη κι όταν 
η οικονομία είναι στα καλά της και λειτουργεί κανονικά, 
παραμένει μια χυδαία αλλά αποτελεσματική μηχανή που 
χαρίζει κέρδη στους ισχυρούς, ενώ καταστρέφει τις ελπίδες, 
τα όνειρα, την αξιοπρέπεια και τις δυνατότητες των ασθε-
νέστερων. Η αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης των 
τελευταίων μειώνει την αδικία και ίσως να αποτελέσει την 
αφετηρία για ένα καινούργιο ξεκίνημα, για ένα νέο σύστημα 
που πράγματι θα έχει ισορροπία.

Μετάφραση: Δημήτρης Κωνσταντίνου

Το επίμαχο σημείο δεν είναι αν πρέπει 
ν’ αποφύγουμε την κατάρρευση, αλλά 
που θα βρισκόμαστε αφού την έχουμε 
αποφύγει.

Η οικονομία θα επανέλθει σ’ αυτό που 
οι βραχμάνοι-αυθεντίες αποκαλούν 
«ισορροπία» ή «κανονικούς ρυθμούς 
της αγοράς». Αυτό που έχει σημασία σ’ 
αυτό το ταξίδι είναι οι μετατοπίσεις στη 
διαπραγματευτική δύναμη.
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Ποιος θέλει να δουλεύει για κάποιο 
αφεντικό; Φαντάζομαι ότι οι περισ-
σότεροι άνθρωποι δεν θα το ήθελαν. 
Από τη γέννηση του καπιταλισμού, 
κινήματα εργατών ονειρεύτηκαν την 
ουτοπία απελευθέρωσης της εργατικής 
τάξης από τα αφεντικά-εκμεταλλευτές. 
Η Αργεντινή υπήρξε η πατρίδα ενός 
φαινομένου που λέγεται αυτοδιαχει-
ριζόμενες εταιρίες. Όταν ο ιδιοκτήτης 
αποφάσιζε να κλείσει ένα εργοστάσιο 
ή μια επιχείρηση, οι εργάτες, θέλοντας 
να σώσουν τις δουλειές τους, το κατα-
λάμβαναν. Με τον καιρό, οι εργατικές 
καταλήψεις έγιναν ρεύμα. Σήμερα 
υπάρχουν και λειτουργούν πάνω από 
200 διαχειριζόμενες από τους εργα-
ζομένους εταιρείες. Στην καρδιά του 
Μπουένος Άιρες, της πρωτεύουσας 
της Αργεντινής, οι εργαζόμενοι ενός 
20όροφου ξενοδοχείου κάνουν το 
ουτοπικό όνειρο πραγματικότητα. 

Μπαίνοντας στο ξενοδοχείο BAUEN οι 
περισσότεροι πελάτες εκπλήσσονται 
από την εμπνευσμένη από το ‘70 
διακόσμηση. Το BAUEN λειτουργεί 
όπως και κάθε άλλο ξενοδοχείο, με 
τη μόνη αλλά μεγάλη διαφορά ότι 
δεν έχει αφεντικό ούτε ιδιοκτήτη. Οι 
ένοικοί του εκτιμούν τη θέση του στο 
κέντρο της πόλης αλλά και τα πολι-
τιστικά δρώμενα που συμβαίνουν σ' 
αυτό. Οι ντόπιοι, πάλι, απολαμβάνουν 
το προσφάτως ανακαινισμένο μπρο-
στινό café του BAUEN που λέγεται 
Ουτοπία.

Τα πράγματα δεν ήσαν πάντα έτσι 
«ζωντανά» σ' αυτό το λαμπερό ξε-
νοδοχείο. Η Μαρία ντελ Βάλλε, ερ-
γαζόμενη στο  BAUEN, θυμάται την 
εποχή που οι εργαζόμενοι αποφάσισαν 
να καταλάβουν το εγκαταλελειμμένο 
ξενοδοχείο: «Μερικές φορές αναρω-
τιέμαι πώς βρέθηκα εδώ. Καταφέραμε 
να καταλάβουμε ένα εικοσαόροφο 
ξενοδοχείο, 220 δωμάτια, 7 σαλόνια, 
θέατρο, κομμάτι-κομμάτι. Καθαρί-
σαμε τα πρώτα χαλιά γονατιστοί, με 
βούρτσες. Μια πολύ μικρή ομάδα 
συντρόφων».

Το Δεκέμβριο του 2001, εν μέσω της 
χειρότερης οικονομικής κρίσης της 
Αργεντινής, το ξενοδοχείο χρεοκόπη-
σε και οι εναπομείναντες εργαζόμενοι 
απολύθηκαν από τον Μερκοτέλες, 
τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Στις 
28 Μαρτίου του 2003, μια ομάδα 
15 εργαζομένων, μαζί με κάποιους 
υποστηρικτές τους, κατέλαβε το ξε-
νοδοχείο. 

Η Αρμίντα Παλάσιος, ράφτρα που έχει 
δουλέψει στο ξενοδοχείο για πάνω 
από 20 χρόνια, ήταν παρούσα όταν 

οι εργαζόμενοι έσπασαν τις κλειδαριές 
της πλευρικής εισόδου, στην αρχική 
κατάληψη. «Εμείς οι εργαζόμενοι και 
όλοι οι υποστηρικτές μας μπήκαμε στο 
ξενοδοχείο από την είσοδο της λεωφό-
ρου Κοριέντες. Αυτή ήταν η είσοδος 
του προσωπικού. Απλώς μπήκαμε. 
Είχε ένα μικρό λουκέτο. Κόψαμε το 
λουκέτο και μπήκαμε. Πήγαμε στη 
ρεσεψιόν. Όταν είδαμε ότι υπήρχε και 
ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί δεν πιστεύαμε 
ότι θα είχε και ρεύμα, αρχίσαμε να 
αγκαλιαζόμαστε και να κλαίμε».

Προσφάτως, η κοπερατίβα του BAUEN 
γιόρτασε τα 5 χρόνια εργατικής αυ-
τοδιαχείρισης, αλλά οι εορτασμοί 
είχαν μια γλυκόπικρη γεύση. Όπως 
και σε πολλές άλλες ανακατειλημμέ-
νες επιχειρήσεις έτσι και στο BAUEN 
αναγκάστηκαν να λειτουργούν χωρίς 
καμιά νομική υπόσταση.

Μετά από 5 χρόνια η κοπερατίβα 
συνεχίζει να μην έχει καμία νομική 
υπόσταση και πέρυσι αντιμετώπισε μια 
δικαστική εντολή έξωσης. Ο Μάνου-
ελ Μπενίτεζ, μέλος της κοπερατίβας 
του ξενοδοχείου, λέει ότι παρά τα 
προβλήματα με το νόμο, το κοινό 
συνεχίζει να υποστηρίζει το δικαίωμα 
των εργαζομένων να υπερασπίζονται 
τις δουλειές τους. «Ένας δικαστής 
αποφάσισε ότι το ξενοδοχείο πρέπει να 
παραδοθεί στον αρχικό του ιδιοκτήτη, 
τον Μαρκέλο Ιούρκοβιτς. Εκδόθη-
κε εντολή έξωσης με προθεσμία 30 
ημερών. Κάναμε πολλές δράσεις σε 
συνεργασία με κάποιες οργανώσεις. 
Παραμένουμε ακόμα εδώ χάρη σ’ 
αυτές τις οργανώσεις και χάρη στις 
διαδηλώσεις που έγιναν στο δρόμο 
εμπρός από το ξενοδοχείο. Έχουμε 
ασκήσει έφεση κατά της απόφασης 
έξωσης, αλλά η εκδίκασή της έχει 
καθυστερήσει. Όταν βγει η απόφαση 
του εφετείου δεν ξέρω τι πρόκειται 
να γίνει. Είμαστε εδώ χάρη στην υπο-

στήριξη του κόσμου».  

Όταν ήλθε η εντολή έξωσης τον Ιού-
λιο του 2007, χιλιάδες άνθρωποι 
κινητοποιήθηκαν όχι μόνον εναντίον 
της έξωσης αλλά και ζητώντας μια νο-
μική και μακροπρόθεσμη λύση για το 
ξενοδοχείο, στο οποίο τώρα απασχο-
λούνται 150 εργαζόμενοι. «Δουλεύω 
20 χρόνια σ’ αυτήν την εταιρία, ήξερα 
καλά τα αφεντικά. Για εμάς η λέξη 
διαπραγμάτευση ήταν πάντοτε αρνη-
τική, πόσο μάλλον τώρα! Δεν έχουμε 
τίποτα να διαπραγματευτούμε μαζί 
τους! Το BAUEN είναι δικό μας, τους 
αρέσει – δεν τους αρέσει!» Αυτά είπε η  
Αρμίντα Παλάσιος πάλι, μια 68χρονη 
εργαζόμενη και υποστηρίκτρια της 
κοπερατίβας, στην συνέλευση που 
έγινε λίγο μετά την παράδοση της 
εντολής έξωσης.

Η εντολή έξωσης ήλθε σ’ απάντηση 
προηγουμένης αίτησης της εταιρίας 
Μερκοτέλες, την οποία το δικαστήριο 
αναγνωρίζει ως νόμιμο ιδιοκτήτη. Ο 
Σάμουελ Κάλιμαν, διευθυντής της  
Μερκοτέλες, παρουσιαζόμενος στο 
δικαστήριο το 2006, δεν μπόρεσε να 
προσκομίσει την ταχυδρομική διεύ-
θυνση της εταιρίας του, τα ονόματα 
του διοικητικού συμβουλίου και άλλες 
νομικής φύσεως πληροφορίες. 

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο δέχθηκε 
μια έφεση από την κοπερατίβα του 
BAUEN, η οποία προσωρινώς καθυ-
στέρησε την εντολή έξωσης. Σύμ-
φωνα με τον Φεντερίκο Τοναρέλι, τα 
κατειλημμένα από τους εργαζόμενους 
εργοστάσια της Αργεντινής, τα οποία 
δίνουν δουλειά σε περισσότερους 
από 10.000 ανθρώπους, χρειάζονται 
μια οριστική νομική λύση. «Οι κα-
τειλημμένες επιχειρήσεις δεν έχουν 
ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο. Ένας 
εθνικός νόμος δημεύσεων όχι μόνο θα 
παρείχε στους εργαζόμενους νομικό 

δικαίωμα πάνω στα κτίρια αλλά και 
ένα πλαίσιο για όλες τις κατειλημμένες 
επιχειρήσεις».

Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο, οι 150 
συνάδελφοι της κοοπερατίβας του  
BAUEN συνεχίζουν να αναδημιουρ-
γούν τους κοινωνικούς συσχετισμούς 
και να αντιστρέφουν τη λογική του 
καπιταλισμού. Ο Μαρκέλο Ντουάρτε 
έχει εργαστεί στο BAUEN για πάνω 
από 20 χρόνια. Λέει ότι οι εργαζόμενοι 
επιτυγχάνουν αυτό ακριβώς που οι 
καπιταλιστές δεν ενδιαφέρονται να 
κάνουν, να δημιουργήσουν δουλειές. 
«Παρ' όλο που οι κατειλημμένες επι-
χειρήσεις είναι σταγόνα στον ωκεανό, 
αλλάζουμε μικρά πράγματα, ίσως όχι 
όλα όσα θα θέλαμε. Σιγά σιγά ενσω-
ματώνουμε νέες ιδέες. Δεν είναι μόνο 
το ότι οι εργάτες καταλαμβάνουν 
ιδιοκτησίες, αλλά δημιουργούμε και 
μια άλλη οικονομία ζώντας με αξιο-
πρέπεια μέσα από τη δουλειά μας. 
Εάν το κράτος δεν εφαρμόζει πολι-
τικές για να δημιουργήσει δουλειές, 
υπάρχουν εργαζόμενοι που με ταπει-
νότητα, διαφάνεια και αξιοπρέπεια 
εφαρμόζουν μια νέα φιλοσοφία για 
την εργασία».

Παρά τις οικονομικές και νομικές 
προκλήσεις, η κοπερατίβα του  BAUEN 
συνεχίζει να βελτιώνει τις υπηρεσίες 
της και να έχει τις πόρτες της ανοι-
κτές και σε άλλους εργαζόμενους, 
προκαλώντας το σύστημα. Ακτιβιστές 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνδι-
καλιστές και κοινωνικές οργανώσεις 
χρησιμοποιούν τακτικά τους χώρους 
του ξενοδοχείου για συναντήσεις και 
εκδηλώσεις. Το κίνημα κατειλημμένων 
εργοστασίων της Αργεντινής κάνει 
εκστρατεία σε όλη τη χώρα ζητώ-
ντας έναν εθνικό νόμο δημεύσεων, 
αντιμετωπίζοντας εξώσεις και νομική 
ανασφάλεια. Σε μια μεγάλη συναυλία 
ροκ, που έγινε πέρυσι, χιλιάδες άν-
θρωποι αποφάσισαν να αντισταθούν 
στη βίαιη έξωση των εργαζομένων 
από το  BAUEN αλλά και από άλλα 
κατειλημμένα εργοστάσια.

Η  Marie Trigona είναι συγγραφέ-
ας, ραδιοφωνική και κινηματο-
γραφική παραγωγός με έδρα το 
Μπουένος Άιρες.                                                           

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί 
της στο mtrigona@msn.com.

                             Μετάφραση: 
Δημήτρης Δασκαρόλης

Κίνημα Κατειλημμένων  Εργοστασίων Αργεντινής
Ο αγώνας για εργασία χωρίς αφεντικά συνεχίζεται

Μαρί Τριγκόνα
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Πώς μπορούν οι γονείς να συμπερι-
φέρονται με έναν μη καταπιεστικό 
τρόπο;

Δεν μπορούμε ούτε πρέπει να αγνοούμε 
το γεγονός ότι οι γονείς ασκούν μεγάλη 
εξουσία πάνω στα παιδιά τους. Ασκούμε 
μάλιστα τη μεγαλύτερη εξουσία απ’ όλες, 
με την έννοια ότι εμείς αποφασίζουμε αν 
θα τα φέρουμε στον κόσμο ή, στην περί-
πτωση της υιοθεσίας, αν θα τα δεχτούμε 
στην οικογένειά μας. Όταν δέχομαι ένα 
παιδί στην οικογένειά μου, εξακολουθώ 
να ασκώ μεγάλη εξουσία πάνω του. Εγώ 
αποφασίζω πού θα ζήσει, ποιο θα είναι 
το όνομά της, με ποιον θα συγκατοικεί, 
αν θα έχει αδέρφια, μέσα σε ποιες πο-
λιτιστικές κοινότητες θα μεγαλώσει, τι 
γλώσσα θα μιλάει, τι θα τρώει, πόσο 
συχνά θα πλένεται και πόσο συχνά θα 
την παίρνω αγκαλιά.  

Αυτή η εξουσία δεν πηγάζει εξολοκλή-
ρου από μένα. Κι εγώ επηρεάζομαι από 
άλλους θεσμούς μέσα στην κοινωνία. 
Π.χ. ο μισθός μου είναι που καθορίζει 
πού θα ζήσω και, κατά συνέπεια, μέσα 
σε ποια κοινότητα θα μεγαλώσω το παιδί 
μου. Επίσης, ο τρόπος που μεγάλωσα 
εγώ θα επηρεάσει τον τρόπο που θα 
μεγαλώσω το παιδί μου. Η πρόσβασή μου 
σε διάφορα προνόμια ή η αντίληψή μου 
σχετικά με το τι μπορεί να περιμένει το 
παιδί μου από τον κόσμο θα επηρεάσει 
αυτό που θα της μεταδώσω σχετικά με 
το τι μπορεί να περιμένει εκείνη από τον 
κόσμο κ.ο.κ. 

Συνεπώς ως γονέας υφίσταμαι πολλές 
μορφές πίεσης, κοινωνικής, οικονομικής 
και πολιτισμικής, οι οποίες επηρεάζουν 
βαθιά τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και 
τις αξίες που μπορώ να μεταφέρω στο 
παιδί μου. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό 
πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε 
για να συμβάλουμε, ώστε οι γονείς να γί-
νουν λιγότερο καταπιεστικοί απέναντι στα 
παιδιά τους, θα ήταν να κάνουμε αυτούς 
τους θεσμούς λιγότερο καταπιεστικούς. 
Για παράδειγμα, αν καταργούσαμε το 
άγχος που δημιουργεί η φτώχεια και η 
ζωή σε έναν πολιτισμό ο οποίος δίνει 
έμφαση στις αξίες της αγοράς, θα απε-
λευθερώναμε τους γονείς και τα παιδιά, 
ώστε να δημιουργήσουν οικογένειες έξω 
από τα ασφυκτικά όρια που θέτει η πίεση 
των οικονομικών αναγκών. Αν η κόρη 
μου σπάσει το χέρι της, το πρώτο μου 
μέλημα θα πρέπει να είναι η υγεία της 
και όχι ο φόβος μου για το πόσο θα μου 
κοστίσει ή το άγχος μου για το πώς θα 
κλέψω χρόνο από τη δουλειά μου για να 
προλάβω το ραντεβού του γιατρού. 

Θα ήταν καλό και για τους γονείς και για 
τα παιδιά, αν μπορούσαμε να μειώσουμε 
σημαντικά όλον αυτόν τον χρόνο που 
ξοδεύουμε για να διαχειριστούμε την 
πίεση ν’ αγοράσουμε προϊόντα της Ντί-
σνεϊ, να συμμορφωθούμε με τις αξίες της 
Ντίσνεϊ και, γενικώς, να καταναλώσουμε 
διάφορες μορφές προϊόντων που προ-
σφέρουν φευγαλέα ικανοποίηση. Επίσης, 
οι γονείς θα ήταν λιγότερο καταπιεστικοί 
απέναντι στα παιδιά τους, εάν δεν ήταν 
υποχρεωμένοι να μεταφέρουν άθελά 
τους όλες αυτές τις καταπιεστικές συ-
μπεριφορές που χαρακτηρίζουν τη ζωή 
στις βίαιες γειτονιές, δίπλα σε τοξικές 
χωματερές και σε κακοσχεδιασμένες 
πόλεις και προάστια που δημιουργούν 
ασφυξία και/ή απομόνωση αντί για την 
αίσθηση της κοινότητας.    

Η άμβλυνση του σεξισμού θα έδινε στην 
οικογένεια μια κατεύθυνση διαφορετική 
από το να είναι η εστία αναπαραγωγής 
των έμφυλων ρόλων. Σε αντίθεση με 
αυτό, θα μπορούσε να γίνει ένας χώρος 
όπου τα άτομα βιώνουν την αφοσίωση, 
την ανακούφιση, τη φροντίδα και την 
καθοδήγηση με τρόπους που δεν κα-
θορίζονται αποκλειστικά από το φύλο. 
Η άμβλυνση των αμέτρητων τρόπων με 
τους οποίους οι γονείς καταπιέζονται 
από το ρατσισμό, το σεξισμό, την ταξική 
ιεράρχηση κ.λπ., θα έδινε την ευκαιρία 
στους ενήλικους να ολοκληρωθούν ως 
άτομα μέσα στους εργασιακούς χώρους, 
τις κοινότητες και τις οργανώσεις όπου 
δραστηριοποιούνται, βρίσκοντας εκεί 
ερεθίσματα, υποστήριξη και φροντίδα. 
Σε μια τέτοια περίπτωση, θα εξαφανι-
ζόταν ή θα μειωνόταν κατά πολύ και η 
ανάγκη τους να επιστρέψουν στο «ζεστό 
τους το σπιτάκι», προκειμένου να ανα-
ζωογονηθούν και να ξανανιώσουν λίγο 
άνθρωποι. Όταν η ιδιωτική σφαίρα απο-
τελεί το μοναδικό χώρο όπου τα άτομα 
λειτουργούν σύμφωνα με αξίες όπως η 
συντροφικότητα, η φροντίδα, η στοργή 
και η ανιδιοτέλεια, τότε ασκείται πάνω 
σ’ αυτόν το χώρο ένας καταστροφικός 
βαθμός πίεσης. 

Ας υποθέσουμε ότι θα εργαστούμε 
για να αλλάξουμε τους καταπιεστι-
κούς θεσμούς και έτσι θα βελτιώ-
σουμε τις δυνατότητες των γονέων 
να υιοθετήσουν μη καταπιεστικές 
συμπεριφορές. Εν τω μεταξύ όμως, 
θέλουμε να δημιουργήσουμε οικο-
γένειες και θέλουμε να συμπερι-
φερόμαστε σωστά ως γονείς. Πώς 

μπορούμε να το κάνουμε αυτό;

Το πιο σημαντικό, νομίζω, είναι να ανα-
γνωρίσουμε και να αναλάβουμε τις ευ-
θύνες μας για την εξουσία που ασκούμε. 
Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την εξου-
σία, μπορούμε όμως να την ασκήσουμε 
υπεύθυνα και να τη χρησιμοποιήσουμε 
με τέτοιον τρόπο ώστε να εμφυσήσουμε 
δύναμη στα παιδιά μας.

Οι γονείς μπορούν να δοκιμάσουν να 
οργανώσουν τις οικογένειες τους με 
τέτοιον τρόπο, ώστε τα παιδιά να μην 
εξαρτώνται πλήρως από αυτούς για την 
ικανοποίηση όλων των συναισθηματικών 
αναγκών τους. Οι οικογενειακές σχέσεις 
καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον 
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε 
τις ανθρώπινες σχέσεις. Δίνοντας στα 
παιδιά μας την ευκαιρία να βιώσουν μια 
ποικιλία σχέσεων, τους ανοίγουμε δρό-
μους και τους δίνουμε μια περιορισμένη 
έστω δυνατότητα να εξερευνήσουν μορ-
φές ανθρώπινων σχέσεων οι οποίες δε 
βασίζονται στο πρότυπο της δικής τους 
οικογένειας.  

Οι γονείς μπορούν να κάνουν ό,τι χρειά-
ζεται ώστε να μην πληγώσουν τα παιδιά 
τους – είτε σωματικά είτε ψυχικά.

Εμείς οι γονείς πρέπει να προσέχουμε 
να ΜΗΝ μεταχειριζόμαστε τα παιδιά μας 
σαν εξαρτήματα, σαν μέσο έκφρασης 
των δικών μας ανεκπλήρωτων πόθων 
και επιθυμιών ή σαν μικρά ανθρώπινα 
εργαλεία για να λύσουμε τα απωθη-
μένα της δικής μας παιδικής ηλικίας. 
Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά μας 
πρέπει να γνωρίζουν τι περιμένουμε 
από αυτά. Πρέπει να τους προσφέρουμε 
ξεκάθαρες κατευθύνσεις, κανόνες συ-
μπεριφοράς και προσδοκίες σχετικά με 
τη συμπεριφορά μας μέσα στον κόσμο. 
Έτσι θα μεγαλώσουμε παιδιά που θα τα 
αγαπάμε και με τα οποία θα μπορούμε 
να ζήσουμε άνετα και δημιουργικά, ώστε 
να απολαμβάνουμε μια σχετικά εύρυθμη 
οικογενειακή ζωή. 

Μπορούμε να θέσουμε ως προτεραιό-
τητα την καλλιέργεια σχέσεων με τα 
παιδιά μας οι οποίες θα βασίζονται στον 
αμοιβαίο σεβασμό και όχι στο φόβο. Το 
κύρος μας θα πρέπει να στηρίζεται στην 
ειλικρινή μας προσπάθεια να κάνουμε 
ό,τι καλύτερο μπορούμε για το παιδί μας. 
Όταν λες στο παιδί σου, «ναι, μπορείς 
να παίξεις έξω, αλλά μην διασχίσεις το 
δρόμο», δεν ασκείς έλεγχο αυθαίρετα. 
Ενδιαφέρεσαι για το καλό του παιδιού 
σου, όσο καλύτερα μπορείς να κρίνεις, 

Η Διαπαιδαγώγηση ως Μέσο 
Απελευθέρωσης της Νεολαίας

O Τιμ Άλεν παίρνει συνέντευξη από τη Σίνθια Πίτερς

Η συμπεριφορά μας 
είναι μη καταπιεστική 
απέναντι στα παιδιά μας 
όταν τους δίνουμε ένα 
παράδειγμα για το πώς 
να συμπεριφέρονται με 
υπεύθυνο τρόπο – όταν 
κάνουμε σωστά τη δου-
λειά μας ως ενήλικες 
– προσπαθώντας να αλ-
λάξουμε τον κόσμο μας, 
να τον κάνουμε πιο δί-
καιο και πιο βιώσιμο.  
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ανάλογα με το πόσο ασφαλές θα ήταν 
για το παιδί σου να διασχίσει ή όχι το 
δρόμο. Σε ιδανικές συνθήκες, το παιδί 
σου αντιλαμβάνεται και θεωρεί δεδο-
μένο το ενδιαφέρον σου, εφόσον στο 
παρελθόν έχει διαπιστώσει, χάρη στην 
οξυδέρκειά του, ότι το έχεις φροντίσει 
αποτελεσματικά. Έτσι το παιδί μπορεί 
να αφοσιωθεί στο παιχνίδι του μέσα 
στον κήπο. Αν, από την άλλη όμως, 
έχεις χρησιμοποιήσει στο παρελθόν την 
εξουσία σου με ασυνάρτητο τρόπο, τότε 
το παιδί είναι πιθανό να μην λάβει υπόψη 
του ακόμα και τους λογικούς κανόνες 
που θα του θέσεις γιατί, πάλι χάρη στην 
οξυδέρκειά του, έχει διαπιστώσει ότι σε 
ενδιαφέρει λιγότερο το δικό του καλό 
και περισσότερο το να ασκείς έλεγχο 
πάνω του.

Εμείς οι γονείς μπορούμε να ακούμε τα 
παιδιά μας. Με αυτό δεν εννοώ να ξο-
δεύουμε 20 λεπτά για να διαπραγματευ-
τούμε αν θα αγοράσουμε ένα ζαχαρωτό 
ή να απαντάμε στις γκρίνιες τους όταν 
τους ζητάμε βοήθεια στη μπουγάδα. 
Κάθε οικογένεια πρέπει να θέσει κοινούς 
κανόνες για την αγορά ζαχαρωτών και 
για τα καθήκοντα του πλυσίματος των 
ρούχων. Οι γονείς πρέπει να εξασφαλί-
σουν ότι οι κανόνες αυτοί θα τηρούνται 
ή θα αναθεωρούνται, όποτε χρειάζεται, 
ανάλογα με το πώς κρίνει η οικογένεια 
ότι μπορεί να ικανοποιήσει καλύτερα 
τις ανάγκες της. Στο κάτω κάτω αυτά 
δεν είναι σοβαρά θέματα. Δε χάθηκε 
ο κόσμος αν το πλύσιμο των ρούχων 
γίνεται κάθε μία ή κάθε δύο βδομάδες. 
Δεν προσφέρουμε κάτι ουσιαστικό στα 
παιδιά μας όταν αναλωνόμαστε σε δι-
απραγματεύσεις για τα ζαχαρωτά. Το 
πολύ πολύ να καταλήξουμε στην αγορά 
ενός ζαχαρωτού. Είναι πιο σημαντικό 
να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας όταν 
αυτά εξερευνούν τον κόσμο και επε-
ξεργάζονται αυτά που βλέπουν γύρω 
τους. Πρέπει να τα ακούμε και όχι να 
δίνουμε οδηγίες. Και να τους δείξουμε 
με τις πράξεις μας αντί με τα λόγια μας. 
Η συμπεριφορά μας είναι μη καταπιε-
στική όταν στηρίζουμε τα παιδιά μας 
στην προσπάθειά τους να καταλάβουν 
και να απορροφήσουν πληροφορίες, να 
αναλύσουν και να σκεφτούν κριτικά, να 
ικανοποιήσουν την περιέργειά τους, να 
ελέγξουν τα συμπεράσματά τους, να 
δουν αν έχουν δίκιο ή άδικο, να προβλη-
ματιστούν, να αντλήσουν δύναμη και να 
δραστηριοποιηθούν μέσα στον κόσμο. Η 
συμπεριφορά μας είναι μη καταπιεστι-
κή απέναντι στα παιδιά μας όταν τους 
δίνουμε ένα παράδειγμα για το πώς να 
συμπεριφέρονται με υπεύθυνο τρόπο 
– όταν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας 
ως ενήλικες – προσπαθώντας να αλλά-
ξουμε τον κόσμο μας, να τον κάνουμε 
πιο δίκαιο και πιο βιώσιμο.  

Θα ήμασταν επίσης λιγότερο καταπι-

εστικοί απέναντι στα παιδιά μας, αν 
συνειδητοποιούσαμε περισσότερο τα 
δικά μας προβλήματα και τις δικές μας 
εντάσεις που μεταφέρουμε στον ρόλο 
μας ως γονείς. Η αυτογνωσία μάς βο-
ηθά να ξέρουμε πότε θα ήταν καλύ-
τερο να απομονωθούμε κάπου για να 
ξεσπάσουμε την οργή μας ή/και πότε 
θα πρέπει να αναζητήσουμε βοήθεια, 
επειδή κάποια αδυναμία μάς δυσκολεύει 
να κάνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό 
για την ανατροφή των παιδιών μας. Η 
συνειδητοποίηση αυτή μπορεί να είναι 
οδυνηρή, γιατί μπορεί να μη θέλουμε 
να εξερευνήσουμε τις αδυναμίες μας, 
αν και ως γονείς οι αδυναμίες μας έχουν 
συνέπειες σε άλλα ανθρώπινα πλάσματα 
– νεαρά ανθρώπινα πλάσματα, που δεν 
έχουν τη δυνατότητα να μας ανταλλά-
ξουν με γονείς με λιγότερα ελαττώματα 
– ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερη 
υποχρέωση να τις αναγνωρίσουμε και 
να τις αντιμετωπίσουμε.
 
Ξέρω ότι διδάσκεις τα παιδιά σου 
στο σπίτι αντί να τα στέλνεις στο 
σχολείο. Γιατί το κάνεις αυτό; Και, 
κατά τη γνώμη σου, πώς συγκρίνεται 
η διδασκαλία στο σπίτι με τη δημόσια 
εκπαίδευση;

Αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε τη διδα-
σκαλία στο σπίτι αρχικά για προσωπικούς 
λόγους. Η μεγαλύτερη κόρη μας δε 
φαινόταν να είναι ευτυχισμένη μέσα σε 
μεγάλες ομάδες – όπως οι σχολικές τά-
ξεις. Στο νηπιαγωγείο φαινόταν να ανα-
πτύσσει ένα αίσθημα γενικής αδιαφορίας 
και αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό που 
δε θέλαμε να συνεχίσει να καλλιεργεί. 
Έτσι αποφασίσαμε να μην τη στείλουμε 
στην πρώτη δημοτικού. 

Η απόφαση να «παρατήσει» η κόρη 
μας το σχολείο ήταν αρκετά δραματική. 
Ποτέ δεν είχα φανταστεί τι σημαίνει 
να εγκαταλείπεις ένα θεσμό ο οποίος 
διαμορφώνει σε τόσο μεγάλο βαθμό τη 
μέρα σου και την αίσθηση και την ποι-
ότητα του χρόνου σου. Σιγά-σιγά όμως 
αντικαταστήσαμε το σχολείο με τις δικές 
μας ανεξάρτητες δομές. Τα παιδιά έχουν 
σημαντικές φιλίες με ενήλικους που τα 
καθοδηγούν με διάφορους τρόπους, 
γνωρίζουν πολλούς γείτονες και άτομα 
από την κοινότητα, κάνουν εθελοντικές 
εργασίες για την MSPCA, μια οργάνωση 
ενάντια στην κακομεταχείριση των ζώων, 
ενώ ο μεγάλος μας γιος είναι υπεύθυνος 
του δημοτικού προγράμματος ανακύ-
κλωσης της γειτονιάς. Έρχονται μαζί 
μου σε εκδηλώσεις και πηγαίνουν με τον 
πατέρα τους στη δουλειά. Κάθε Πέμπτη 
αφιερώνουν τη μέρα τους δουλεύοντας 
σε μια φάρμα βιολογικής καλλιέργειας. 
Περνούν πολύ χρόνο παίζοντας. Κατά 
καιρούς, ανοίγουν εγχειρίδια μαθηματι-
κών και ορθογραφίας· επίσης, κρατούν 
ημερολόγιο και διαβάζουν. Όμως, τα 

περισσότερα από αυτά που «γνωρίζουν» 
τα έμαθαν μέσα από την εμπειρία. Είναι 
αυτό που λέμε «εκτός σχολείου» (un-
schoolers).

Σε μια μεγάλη οργάνωση όπως το σχο-
λείο, τα παιδιά δεν έχουν μεγάλα περι-
θώρια να παρεκκλίνουν από το μέσο όρο 
– είτε στα μαθήματα είτε στη συμπερι-
φορά. Κανόνες, νόρμες, προγράμματα 
συμμόρφωσης, ποινές, ανταμοιβές, 
προσδοκίες, ακόμη και φάρμακα, χρησι-
μοποιούνται για να κρατήσουν τα παιδιά 
όσο γίνεται πιο κοντά στο μέσο όρο. 
Εκατομμύρια παιδιά διαγιγνώσκονται με 
μαθησιακές δυσκολίες, τους χορηγούν 
ριταλίνη, τα εξαγοράζουν, τα τιμωρούν 
ή τα καλοπιάνουν, προκειμένου να ακο-
λουθήσουν το πρόγραμμα. Αν τα παιδιά 
απομακρυνθούν από τις προδιαγεγραμ-
μένες νόρμες, τότε πώς θα μπορέσει να 
λειτουργήσει μια τάξη με 30 μαθητές ή 
ένα σχολείο με εκατοντάδες ή ακόμα 
και χιλιάδες μαθητές; Επιπλέον, πώς θα 
μπορέσουν τα παιδιά να μεταβούν από 
τον κόσμο της εκπαίδευσης σε αυτόν της 
εργασίας, εάν δεν έχουν μάθει να ανέ-
χονται την πλήξη, να ανταποκρίνονται 
εύκολα (έστω και απρόθυμα) σε κανόνες, 
σε προσδοκίες και σε άνευ νοήματος 
ιεραρχίες, να καταπνίγουν τις φυσικές 
τους επιθυμίες και να τις αντικαθιστούν 
με άλλες, εξωτερικά επιβεβλημένες, να 
λαμβάνουν βαθμούς, πιστοποιητικά και 
άλλες ανταμοιβές όταν κάνουν καλά 
τη δουλειά τους, ενώ παράλληλα απο-
δέχονται τη δικαιολογία του «πικρού 
χαπιού» για ό,τι είναι χαζό, βαρετό και 
εξαντλητικό γύρω μας;

Φανταστείτε τις συνέπειες, αν δινόταν 
στα παιδιά η δυνατότητα να απορρίψουν 
τη μονοτονία, να αναπτύξουν εσωτερικά 
κίνητρα, να αμφισβητήσουν την εξουσία 
και να καλλιεργήσουν την ικανότητά 
τους να σκέφτονται σοβαρά και σε βά-
θος, αντί για πρόχειρα και επιφανειακά, 
πάνω σε θέματα που τα συγκινούν. 
Θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την 
αναγκαιότητα της βαρετής και μονότο-
νης δουλειάς και των αφεντικών. Θα 
μπορούσαν να επαναστατήσουν απένα-
ντι στην ιδέα ότι το μόνο πράγμα που 
έχουν να προσφέρουν στην κοινωνία 
είναι αυτό που τους αποσπούν με όρους 
παραγωγικότητας – είτε να μαρκάρουν 
το σωστό κουτάκι με μολύβι νούμερο 2 
(ως μαθητές), είτε να κατασκευάζουν 
καταναλωτικά γκάτζετ (ως εργάτες) και 
μετά να τα καταναλώνουν (στον πενιχρό 
ελεύθερο χρόνο τους).

Δε λέω ότι η διδασκαλία στο σπίτι είναι 
η πολιτική πανάκεια για όλα τα δεινά 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και τα 
σχολεία.

Τα σχολεία μπορούν και πρέπει να λει-
τουργήσουν καλύτερα για λογαριασμό 

περισσότερων ανθρώπων. Τα προοδευ-
τικά άτομα θα πρέπει να αγωνιστούν 
προκειμένου τα σχολεία να ενθαρρύνουν 
τη διανοητική ελευθερία και την κριτική 
σκέψη. Δεν πρέπει απλώς να επιτρέψου-
με, αλλά να ενθαρρύνουμε ενεργά τους 
διαφορετικούς τρόπους εκμάθησης. Θα 
πρέπει να καταργήσουμε τα τυποποιημέ-
να τεστ, να σταματήσουμε τις ανταμοιβές 
και τις τιμωρίες, να καλλιεργήσουμε την 
εσωτερική πειθαρχία αντί για τα εξω-
τερικά κίνητρα, να ξανασκεφτούμε το 
νόημα των μαθησιακών δυσκολιών και 
να οραματιστούμε με καλύτερο τρόπο για 
ποιο πράγμα ακριβώς πρέπει το σχολείο 
να προετοιμάζει τα παιδιά. 

Τέλος, θα πρέπει να αναλογιστούμε τι 
χάνουμε όταν τα παιδιά μας λείπουν όλη 
μέρα. Μερικοί επικριτές ανησυχούν ότι η 
διδασκαλία στο σπίτι αποκλείει τα παιδιά 
από τον πραγματικό κόσμο, αλλά από 
τη δική μου εμπειρία ισχύει το αντίθετο: 
βυθίζονται με άμεσο τρόπο μέσα σε αυ-
τόν. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι και οι δύο 
πλευρές επωφελούνται – τόσο τα παιδιά 
όσο και η κοινότητα. Ας ξανασκεφτούμε 
λοιπόν τη μεγάλη σχολική ημέρα, τα 
προγράμματα μετά το σχολείο και τις 
εξωσχολικές δραστηριότητες. Ας βρούμε 
τρόπους να γίνουν τα παιδιά μέρος του 
«πραγματικού» πραγματικού κόσμου. 
Αυτό ενέχει μεγάλες προκλήσεις, δεδο-
μένου ότι συνεπάγεται στόχους όπως τη 
μείωση της εργάσιμης εβδομάδας, την 
εξάλειψη των μισθολογικών διακρίσεων, 
έτσι ώστε η παραμονή με τα παιδιά στο 
σπίτι να μην είναι μια πολυτέλεια που 
απολαμβάνουν μόνο οι πλούσιοι, την 
ενίσχυση των δομών οικογενειακής 
υποστήριξης, έτσι ώστε τα άτομα να 
μπορούν να επιλέξουν πραγματικά πώς 
να οργανώσουν τις οικογένειές τους, 
και την αντιμετώπιση των έμφυλων 
διακρίσεων που φορτώνουν συχνά στις 
γυναίκες την ευθύνη για τη διατήρηση 
της οικογένειας. Πολλά ζητάς, θα μου 
πεις. Όντως, αλλά το να ζητάμε πολλά 
δεν είναι κακό πράγμα και αποτελεί ίσως 
ένα καλό παράδειγμα που μπορούμε να 
δώσουμε και στα παιδιά μας. 

Η Cynthia Peters είναι 
συγγραφέας, ακτιβίστρια 
και συντάκτης του πε-
ριοδικού The Change 
Agent (www.nelrc.org/
changeagent). Έχει γρά-
ψει πολλά άρθρα για το 
ρατσισμό, το φεμινισμό 
και τους κοινωνικούς ρό-
λους των γενών. 

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπα-
δάκης

Η Διαπαιδαγώγηση ως Μέσο  Απελευθέρωσης της Νεολαίας
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στοιχεία, αγνοώντας ότι είναι εκτεθειμένοι 
σε κάθε λογής κίνδυνους. Από τραπεζική 
απάτη, ηλεκτρονικό έγκλημα, πλαστογραφη-
μένη ταυτότητα και ό,τι άλλο δίνει σε έναν 
εγκληματία την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει 
έγκυρα στοιχεία που εσύ απλόχερα έχεις 
δώσει. Στα παραπάνω εντάσσεται και η 
status bar που δηλώνει τι κάνεις τώρα, αν 
για παράδειγμα κάποιος γράψει ότι λείπει 
ένα μήνα για διακοπές σε συνδυασμό με 
τη διεύθυνση του σπιτιού, αυτό αποτελεί 
αν μη τι άλλο ανοιχτή πρόσκληση για ένα 
διαρρήκτη... 

Δεν είναι μόνο οι εγκληματίες που μπορούν 
να χρησιμοποιούν το μέσο αυτό για τις 
δουλειές τους, ακόμα και η ίδια η εταιρεία 
έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει και 
να πουλήσει τα στοιχεία σου σε άλλες 
εταιρείες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη 
στοχευόμενη διαφήμιση, γίνεται δηλαδή 
ανάγνωση των λέξεων-κλειδιών και στην 
επιφάνεια κάθε χρήστη εμφανίζεται άλλη 
διαφήμιση, ανάλογη με τα ενδιαφέροντά 
σου και τις προτιμήσεις που εσύ έχεις δώσει 
στην φόρμα εγγραφής. Αν κάποιος ξένος 
ερχόταν να μας ζητήσει τα προσωπικά μας 
στοιχεία χτυπώντας μας την πόρτα, σίγουρα 
θα αρνούμασταν, εδώ τα δίνουμε από μόνοι 
μας και θεωρούμε και εκτός εποχής κάποιον 
που δεν το κάνει!

Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στις νεότερες 
ηλικίες που δεν έχουν βιώσει τις πραγμα-
τικές σχέσεις, την πραγματική φιλία, τον 
πραγματικό έρωτα. Το μόνο που γνωρίζουν 
είναι ο ανταγωνιστικός τόνος που η κοινωνία 
τους δίνει για το πόσο καλοί, πόσο δυναμικοί 
και πόσο όμορφοι πρέπει να φαίνονται... 
Οι ηλικίες αυτές. ξεκινώντας από τα blogs 
περνώντας στο Facebook, δίνουν τη δυνα-
τότητα σε όλους να γνωρίζουν τα πάντα για 
αυτούς, με την ελπίδα ότι κάποιος θα κάνει 
κάποιο σχόλιο ή ότι θα βρουν άλλους που 
κάνουν το ίδιο για να τους καταλάβουν, 
άνθρωποι που θέλουν να τραβήξουν την 
προσοχή, άνθρωποι που δεν έχουν μάθει 
να ζουν χωρίς την έκθεση. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που προκαλείται 
πρόβλημα με τη δημοσιοποίηση φωτο-

γραφιών. Εφόσον έχεις πρόσβαση σε ένα 
προφίλ υπάρχει η δυνατότητα να δεις και 
να κατεβάσεις όλες τις φωτογραφίες του 
χρήστη. Πολλές φορές χρησιμοποιήθη-
καν φωτογραφίες κοριτσιών ως κεντρικά 
πρόσωπα σε διαφημίσεις ροζ τηλεφώνων 
αλλά και σε άλλου είδους απάτες, με συ-
νηθέστερη την πλαστογραφία αλλά και τη 
δημιουργία νέου προφίλ με φυσικά διαφο-
ρετικά δεδομένα και στοιχεία. Αυτό που 
τρομάζει περισσότερο είναι ότι τα παραπάνω 
θεωρούνται σχετικά διαδεδομένος τρόπος 
ερωτικής εκδίκησης.

Ακόμα και πράγματα που φαίνονται ακίν-
δυνα στην πραγματική ζωή, στο διαδίκτυο 
έχουν άλλη λειτουργία. Π.χ. τα διάφορα 
quiz, ποιος θεός είσαι, ή ποιος υπερήρωας 
είσαι κτλ περιέχουν ερωτήσεις σχετικά με 
τις πολιτικές πεποιθήσεις, τις σεξουαλικές 
προτιμήσεις, με το αν είναι κάποιος θρη-
σκευόμενος η όχι και άλλα στοιχεία τα οποία 
έχεις αποφύγει να απαντήσεις στη φόρμα 
εγγραφής. Ένα στοιχείο το οποίο αγνοούν 
ακόμα και έμπειροι χρήστες της υπηρεσίας 
αυτής, είναι ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα 
να διαγράψεις ένα λογαριασμό που έχεις 
φτιάξει. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μόνο 
να απενεργοποιήσει αυτό το λογαριασμό, 
αλλά τα στοιχεία, τα μηνύματα και όλο το 
ιστορικό του λογαριασμού ανήκουν στην 
εταιρεία και είναι αποθηκευμένα στον 
server της. 

Αλλά ακόμα και η δυνατότητα που προβάλ-
λει σαν όπλο του το Facebook, δηλαδή το 
να βρεις παλιούς γνωστούς, ίσως να είναι 
προτιμότερο να αντιμετωπιστεί με σκεπτι-
κισμό παρά με ρομαντισμό. Πώς μπορείς να 
είσαι σίγουρος ότι θες να συναναστραφείς 
με το φίλο σου από το δημοτικό; Έχοντας 
μεσολαβήσει 20 χρόνια, πολλά μπορούν να 
έχουν αλλάξει. Θεωρούμε φυσιολογικό να 
μη μιλάμε με το γείτονά μας ή με κάποιον 
άγνωστο στο δρόμο αλλά μας φαίνεται πα-
ράλογο να μη μιλάμε με χιλιάδες άγνωστους 
στο Facebook. 

Ο δικτυακός αυτός τόπος συναναστροφών 
μετράει αυτή τη στιγμή 150 εκ. ενεργά μέλη. 
Ίσως το μέγεθος και η ευκολία στη χρήση 

να δίνει πόντους και στην αξιοπιστία του. 
Επιτηρητές πανεπιστημίων όπου υπάρχει 
η dry policy χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
ερευνώντας αν οι φοιτητές τους τηρούν 
τη συγκεκριμένη πολιτική σχετικά με το 
αλκοόλ. Ακόμα εργοδότες κάνουν το ίδιο 
για τους εργαζομένους τους και προχωρούν 
ακόμα και σε απολύσεις αν κάτι που έχει 
γράψει ο εργαζόμενος στο προφίλ του 
δεν τους    αρέσει – συνηθίζεται με τις 
σεξουαλικές      προτιμήσεις. Πολυεθνικές 
εταιρείες προσλαμβάνουν με αποκλειστικό 
κριτήριο το Facebook και τη λίστα φίλων 
που ο υποψήφιος έχει. 

Με τη δυναμική που έχει αναπτύξει το 
Facebook δεν θα είναι καθόλου παράλογο 
αν σε μερικά χρόνια μιλάμε για ένα νέο 
τύπο κοινωνικής ανισότητας... αυτός που 
θα έχει ηλεκτρονικά λιγότερους φίλους θα 
θεωρείται περιθωριακός ενώ κάποιος με 
2.000 φίλους θα είναι καλός και κοινωνικός. 
Με τους ρυθμούς ζωής και τα πρότυπα που 
επιβάλλει η κοινωνία, αυτό θεωρείται ανα-
πόφευκτο. Είναι τέτοια η ταχύτητα ζωής που 
δεν έχουμε τη δυνατότητα να ερευνήσουμε 
ποιοτικά την κοινωνικότητα του ατόμου 
οπότε καταφεύγουμε σε ποσοτικά κριτήρια. 
Δεν έχει δηλαδή σημασία αν έχεις 2.000 
φίλους και δεν έχεις έρθει σε επαφή με 
κανέναν, αρκεί που έχεις περισσότερους από 
κάποιον που έχει 10 και είναι πραγματικοί 
φίλοι του. Κάπως έτσι προχωράμε ή έτσι 
νομίζουμε, κάποτε τα προσωπικά στοιχεία 
θεωρούνταν πολύτιμα και τα προστατεύα-
με, τώρα νοιώθουμε υποχρεωμένοι να τα 
διαθέσουμε σε οποιονδήποτε θέλει να γίνει 
φίλος μας. 

Θοδωρής Δ. Σκυφτούλης

Δείξε μου 
το φίλο σου 
να σου πω 

ποιος 
είσαι...
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Στις 17 Απρίλη το πρωτοβάθμιο 

δικαστήριο της Στοκχόλμης εξέ-

δωσε καταδικαστική απόφαση κατά του 

PirateBay, του μεγαλύτερου ιστοτόπου 

διαμοιρασμού διαδικτυακού περιεχομένου 

με βάση τεχνολογίες torrent p2p. Η αστική 

δικαιοσύνη στη Σουηδία καταδίκασε τους 

φερόμενους ως διαχειριστές του ιστοτό-

που Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm 

Warg, Peter Sunde και Carl Lundström 

για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας 

με ένα χρόνο φυλάκιση για τον καθένα 

και κάπου 3,5 εκατ. ευρώ ως αποζημίω-

ση προς πληρωμή στις πολυεθνικές της 

διασκέδασης. 

Η απάντηση της κοινωνίας ήταν άμεση 
απέναντι στην ωμή καταστολή. Αμέσως μετά 
την απόφαση έγινε μαζική, για τα δεδομένα 
της Σουηδίας, διαδήλωση διαμαρτυρίας στη 
Στοκχόλμη, ως αποκορύφωμα προηγούμενων 
κινητοποιήσεων. Ταυτόχρονα, το Πειρατικό 
Κόμμα της Σουηδίας (Pirat Byran όπως ονο-
μάζεται) αύξησε εν μία νυκτί τα μέλη του σε 
τέτοιο σημείο, ώστε να θεωρείται σίγουρο ότι 
θα είναι το τέταρτο μεγαλύτερο κόμμα της 
χώρας στις επικείμενες ευρωεκλογές. Ο δε 
ιστότοπος Piratebay παρέμεινε κανονικά και 
χωρίς καμία διακοπή σε λειτουργία, με την 
ομάδα του να καλεί τους απανταχού διαδικτυ-
ακούς χρήστες σε αύξηση της ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων και σε συσπείρωση 
και πολιτική ανυπακοή. Ταυτόχρονα, πλήρως 
αποκεντρωμένες και ακόμη πιο βελτιωμένες 
διαδικτυακές πλατφόρμες τεχνολογίας p2p 
(πχ. tribler) ξεπηδούν, οι οποίες δεν αφήνουν 
πολλά περιθώρια στην κρατική καταστολή, 

ενώ από το PirateBay ξεκινούν ένα project 
κρυπτογράφησης για πιο ασφαλή ανταλλαγή 
περιεχομένου (iPredator). 

Οι τέσσερις καταδικασθέντες του PirateBay 
βαφτίζονται ως εγκληματίες από την αστική 
δικαιοσύνη προς τέρψη των πολυεθνικών της 
διασκέδασης. Στη συνείδηση όμως όλων μας 
τελούν κοινωφελές έργο και αποθεώνονται. 
Όταν η απόσταση μεταξύ αστικών νόμων 
και πραγματικότητας γίνεται τόσο χαώδης, 
τότε η δράση κρατών και κεφαλαίου βιώνε-
ται από όλους ως αυτό που ανέκαθεν είναι, 
ως καταπίεση και καταστολή. Η ανυπακοή 
εκατοντάδων εκατομμυρίων χρηστών του 
διαδικτύου παγκοσμίως απέναντι στο διεθνές 
δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας δεν είναι 
αναίτια ή ιδιοτελής αλλά βασίζεται στο υγιές 
και πηγαίο συναίσθημα ότι τέτοιοι νόμοι είναι 
αντικοινωνικοί, άδικοι, καταπιεστικοί και 
εξυπηρετούν αποκλειστικά τα συμφέροντα 
του κεφαλαίου. 

Είμαστε λοιπόν όλοι εγκληματίες για την 
παγκόσμια συνεργασία κρατών και κεφα-
λαίου, του ίδιου είδους με τους τέσσερις 
του PirateBay, γιατί απλούστατα είμαστε 
οπαδοί της ελεύθερης διακίνησης της γνώ-
σης, της πληροφορίας και του πολιτισμού 
ισότιμα και για όλους. Αυτοί γνωρίζουν ότι 
πλέον η ανθρωπότητα διαθέτει τεχνολογι-
κά επιτεύγματα, όπως το διαδίκτυο, με τα 
οποία μπορεί να καταστήσει προσβάσιμο 
σε όλους το σύνολο της ανθρώπινης μνήμης 
και γνώσης. Εξακολουθούν όμως και θέτουν 
εμπόδια σε αυτό με το υπάρχον πολιτικό 
- οικονομικό σύστημα και επιμένουν να 
περιχαρακώνουν τη γνώση σε δικαιώματα 
ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Εμείς ξέρουμε ότι η 
εφαρμογή δικαιωμάτων ιδιωτικής ιδιοκτησί-
ας στη γνώση αποτελεί μία διαρκή ληστεία σε 
βάρος μας και επιθυμούμε έναν κόσμο όπου η 
δημιουργικότητά μας απελευθερώνεται μέσα 

από την ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στη 
γνώση και τον πολιτισμό.

Είναι γι’ αυτό καιρός το κοινωνικό αυτό 
κίνημα, που ονομάζουν ύπουλα «πειρατεία» 
ή χειρότερα «κλοπή», να πολιτικοποιηθεί, 
να οργανωθεί και να περάσει στην αντεπί-
θεση. Γιατί η γνώση και ο πολιτισμός δεν 
αποτελούν εμπόρευμα, στο οποίο μπορεί 
να έχει πρόσβαση όποιος έχει τα λεφτά, 
για να πληρώνει τις πολυεθνικές. Η γνώση 
και ο πολιτισμός είναι δημόσια αγαθά, που 
οφείλουν να είναι προσβάσιμα σε όλους, αν 
θέλουμε να μιλάμε για ισότητα και κοινω-
νική δικαιοσύνη. Η γνώση και ο πολιτισμός 
αποτελούν διαρκείς διαδικασίες, στις οποίες 
μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε, όχι ως πα-
θητικοί δέκτες, όπως έχουμε καταδικαστεί να 
είμαστε από την κοινωνία της κατανάλωσης, 
μέσα στην οποία ζούμε, αλλά ως δημιουργοί 
οι ίδιοι, απελευθερώνοντας τις δημιουργικές 
μας δυνατότητες. Αλλά και οι καλλιτέχνες, 
στο όνομα των οποίων όλοι αυτοί μιλούν, 
με τις νέες τεχνολογίες μπορούν, από θύ-
ματα εκμετάλλευσης των μεσαζόντων της 
διασκέδασης, να αποκτούν απευθείας επαφή 
με το κοινό τους. 

Η «πειρατεία» ούτε είναι κλοπή ούτε σκοτώ-
νει τη μουσική. Η τέχνη εκτελείται καθημερι-
νά από την υπαγωγή της σε εμπόρευμα, ενώ 
η κλοπή της τελείται από τις πολυεθνικές. Η 

γνώση ως διαδικασία δεν προοδεύει με την 
περιχαράκωσή της σε δικαιώματα ιδιωτικής 
ιδιοκτησίας αλλά το χτίσιμο νέας γνώσης 
συντελείται με την ελεύθερη και ισότιμη 
πρόσβαση στην ήδη υπάρχουσα. Η επιστή-
μη ανέκαθεν κινούνταν στα πρότυπα της 
ελεύθερης πρόσβασης στους κύκλους των 
πανεπιστημίων και όχι μόνο, ενώ σήμερα 
αργοπεθαίνει μέσα στο περιβάλλον ασφυ-
κτικής ιδιωτικοποίησης, στο οποίο την έχουν 
καταδικάσει. Το παρόν και το μέλλον των 
κοινωνιών, της φύσης, της ίδιας της ζωής 
δεν υποθηκεύεται σε πατέντες, trademarks 
και συναφείς διανοητικές ιδιοκτησίες ούτε 
ετεροκαθορίζεται από λίγους οικονομικά 
ισχυρούς αλλά καθορίζεται ελεύθερα και 
αυτόνομα από τις κοινωνίες. Η ανθρώπινη 
δημιουργικότητα δεν περικλείεται ως αλ-
λοτριωμένο προϊόν στα κανονισμένα όρια 
της μισθωτής σκλαβιάς αλλά τα καλύτερα 
αποτελέσματά της (ελεύθερο λογισμικό, 
wikipedia, οικονομία δώρου στα ψηφιακά 
περιβάλλοντα) προκύπτουν από συνεργατικά 
μοντέλα, που αμφισβητούν τις ανελεύθερες 
καπιταλιστικές μορφές παραγωγής στην άυλη 
οικονομία. Όσοι προσπαθούν να κλείσουν 
την πόρτα στις απελευθερωτικές προοπτικές 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας, θα μας 
βρουν μπροστά τους. 

Αν θέλουμε πραγματικά ριζοσπαστικές ιδέες 
να γεννιούνται στα κεφάλια των ανθρώπων, 
θα πρέπει να εγγυόμαστε την ελεύθερη και 
ισότιμη πρόσβασή τους στη γνώση και τον 
πολιτισμό. Αν το καπιταλιστικό σύστημα 
στέκεται εμπόδιο στην ανθρώπινη πρόοδο, 
οφείλουμε να το ανατρέπουμε. 

Αντώνης Μπρούμας

«Πειρατεία»
 Η Καταστολή Πολιτικοποιεί
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Με αφορμή τις διαδηλώσεις ενάντια στην 
G20 στο Λονδίνο, στρέφουμε τη ματιά 

μας για λίγο στη Βρετανία σε μια απόπειρα 
προσέγγισης της πολιτικής και κοινωνικής 
κατάστασης στη χώρα. Οι κινητοποιήσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν από τις 28 Μαρτίου έως τις 2 
Απριλίου, όσο διήρκεσε δηλαδή και η σύνοδος 
της G20, που είχε ως κύριο θέμα συζήτησης την 
οικονομική κρίση, την οποία ζουν καθημερινά 
με τον πιο σκληρό τρόπο οι Βρετανοί.

Όπως ήταν αναμενόμενο, κατά τις ημέρες πριν 
τη σύνοδο, κυρίαρχο ήταν το κλίμα τρομοκρά-
τησης από τα μέσα ενημέρωσης για τους «επι-
κίνδυνους διαδηλωτές» που πρόκειται να κατα-
στρέψουν τις περιουσίες του κόσμου. Επίσης 
αναμενόμενη ήταν και η τεράστια αστυνομική 
επιχείρηση, η πιο εκτεταμένη και πολυδάπανη 
που έχει δει η Αγγλία μέχρι σήμερα.

Οι διαδηλωτές συσπειρώθηκαν γύρω από την 
οργάνωση - ομπρέλα “G20 Meltdown”, που 
συμπεριλάμβανε 67 διαφορετικές ομάδες με 
μεγάλες πολιτικές αποκλίσεις, από αντιπολε-
μικούς διαδηλωτές μέχρι ακτιβιστές για την 
κλιματική αλλαγή και αναρχικούς.

Για τις 28 Μαρτίου καλέστηκε Διεθνής Μέρα 
Δράσης ενάντια στις αποφάσεις των ισχυρών 
του κόσμου. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν 
πολλές χώρες, ανάμεσά τους η Γερμανία, η 
Ελβετία και η Αυστρία. Αλλά και στο Λονδίνο 
η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη και απο-
τέλεσε προμήνυμα για τις θεαματικές εξελίξεις 
των επόμενων ημερών. 

Οι μέρες που ακολούθησαν, ήταν μέρες προ-
παρασκευής και συνελεύσεων. Οι σημαντι-
κότερες δράσεις πραγματοποιήθηκαν την 1η 
Απρίλη. Η μέρα ξεκίνησε με ένα τεράστιο 
πανό “Smash Capitalism” που κρεμάστηκε 
κοντά στην Tower Bridge του Λονδίνου. Στη 
συνέχεια, οι ποδηλάτες πραγματοποίησαν την, 
κλασική πλέον, Critical Mass διαδήλωση. Λίγο 
αργότερα ξεκίνησε το G20 Meltdown Party με 
χιλιάδες συμμετέχοντες να καταλαμβάνουν τους 
κεντρικούς δρόμους του Λονδίνου. Η αντίδραση 
της αστυνομίας ήταν άμεση, ακολουθώντας 
τη γνωστή τακτική της περικύκλωσης των 
διαδηλωτών, ακινητοποιώντας τους και χτυ-
πώντας τους. Σε μία από αυτές τις δράσεις της 
αστυνομίας, έχασε τη ζωή του ο Ian Tomlinson 
από εσωτερική κοιλιακή αιμορραγία έπειτα 
από χτύπημα στη σπονδυλική στήλη με κλομπ. 
Παρά τις προσπάθειες για πλήρη καταστολή 
των διαδηλώσεων, οι διαδηλωτές κατάφεραν 
να επιτεθούν σε καπιταλιστικούς στόχους και 
συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και στις 2 
Απρίλη. Η μέρα μετρά εκατοντάδες συλληφθέ-

ντες και την εκκένωση του κοινωνικού κέντρου 
RampART και του χώρου συνελεύσεων Earl 
St. Την ίδια μέρα ξεκινάν οι διαδηλώσεις των 
Tamil με συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων που 
διαμαρτύρονται για τη βάναυση εξόντωσή τους 
από την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα.

Οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις κινητοποι-
ήσεις θεωρούν ότι ήταν επιτυχημένες, γιατί 
κατάφεραν αυτή τη φορά περισσότερο από 
ποτέ, να ακουστεί η φωνή τους. Η πολυσχιδής 
οργάνωση “G20 Meltdown” οργανώνει νέες 
δράσεις που αφορούν στο θάνατο του Ian 
Tomlinson και στην αστυνομική βαρβαρότητα, 
με αποκορύφωμα τις κινητοποιήσεις για την 
Εργατική Πρωτομαγιά.

Αυτό που διέφερε σε αυτές τις κινητοποιήσεις 
ήταν ότι η επιτυχία τους δεν εξαρτήθηκε από την 
προπαγάνδιση και τη διεθνή συμμετοχή. Επο-
μένως, για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε 
την επιτυχή έκβαση αυτών των κινητοποιήσεων 
(τουλάχιστον σε σχέση με τις πρόσφατες στη 
Βρετανία), αλλά και τη διάθεση για συνέχιση 
των κοινωνικών αγώνων και των αγώνων 
ενάντια στην κρατική καταστολή, θα πρέπει 
να εξετάσουμε τη γενικότερη κατάσταση στη 
Βρετανία. Και πρόκειται για μία κατάσταση 
μάλλον κοινωνικού αναβρασμού με συνεξαρ-
τώμενες σχέσεις με τη γενικότερη οικονομική 
κρίση, που ολοένα και βαθαίνει στη χώρα με 
πανευρωπαϊκές προεκτάσεις.

Το Α.Ε.Π. παρουσίασε πτώση κατά 1,9% το 
πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τη μεγα-
λύτερη από το 1979. Ταυτόχρονα, ο αριθμός 
των ανέργων φτάνει στα 2,03 εκατομμύρια, με 
τους άνεργους να αυξάνονται κατά 165.000 το 
τρίμηνο, αγγίζοντας το μεγαλύτερο ποσοστό 
εδώ και 12 χρόνια και με ταυτόχρονη κατα-
κόρυφη αύξηση των ανέργων που λαμβάνουν 
το επίδομα ανεργίας. Την ίδια ώρα, παγώνουν 
οι τραπεζικές πιστώσεις, γεγονός που αποδει-
κνύει ότι ποτέ δεν διοχετεύθηκαν στην αγορά 
τα χρήματα που δόθηκαν στις τράπεζες από 
την κυβέρνηση σε μία προσπάθεια αποτροπής 
πλήρους οικονομικής κατάρρευσης. Την ώρα 
που η δημοτικότητα του πρωθυπουργού Gordon 
Brown πέφτει κατακόρυφα, εξαγγέλλονται νέα 
μέτρου ελέγχου και καταστολής, ενώ οι κοινω-
νικές δαπάνες μειώνονται στο ελάχιστο. 

Οι συνέπειες της κρίσης και της θυσίας των 
εργατών στο βωμό του κέρδους των αφεντικών 
είναι ήδη ορατές. Η αυτοκινητοβιομηχανία 
Visteon (θυγατρική της Ford), ανακοινώνει 
την 1η Απρίλη την απόλυση τουλάχιστον 200 
εργατών των 3 εργοστασίων της στο Enfield, 
το Basildon και το Belfast. Το μοτίβο είναι 
κλασικό, το έχουμε δει και στη χώρα μας. Καμία 

αποζημίωση, οφειλόμενοι μισθοί και αγνοεί-
ται η τύχη όλων αυτών που εργάστηκαν στην 
εταιρία για περίπου 40 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο 
το γεγονός ότι ανακοινώθηκε η απόλυση των 
εργαζομένων αυτή την ημερομηνία, αντιθέτως, 
οι εργάτες θεωρούν ότι ήταν προσχεδιασμένο 
από καιρό, αλλά ανακοινώθηκε τις μέρες της 
Συνόδου ώστε να “θαφτεί” το θέμα υπό τη σκιά 
των κινητοποιήσεων. Οι εργάτες προχώρησαν 
άμεσα σε κατάληψη των εργοστασίων και 
μεγάλες κινητοποιήσεις με συμμετοχή και των 
υπολοίπων αλληλέγγυων εργοστασίων.

Εκτός των άλλων, οι εργάτες της Visteon εκφρά-
ζουν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους συμμετέ-
χοντας στην κατάληψη του δημοτικού σχολείου 
στο Lewisham Bridge, που καταλήφθηκε από 
μαθητές και γονείς ύστερα από ανακοίνωση 
για κλείσιμό του προκειμένου να γκρεμιστεί 
και να χτιστεί στη θέση του μια υπερπολυτε-
λέστατη ακαδημία. Την ίδια τύχη πρόκειται να 
έχουν και άλλα 25 σχολεία της Γλασκόβης (13 
νηπιαγωγεία και 12 δημοτικά), τα οποία ύστερα 
από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, 
όπου κυρίαρχο είναι το Εργατικό Κόμμα, πα-
ραχωρούνται στη δικαιοδοσία του και είτε θα 
ιδιωτικοποιηθούν είτε θα γκρεμιστούν, παρά 
τις αντιδράσεις των κατοίκων που άγγιξαν 
το 96%. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι 
γραμμές, τρία σχολεία τελούν υπό κατάληψη 
στη Γλασκόβη, ένα προχώρησε σε συμβολική 
ολιγόωρη κατάληψη, ενώ ο αριθμός τους ανα-
μένεται να αυξηθεί.

Τέλος, στη γενικότερη κοινωνική αναταραχή 
ίσως προσθέταμε και την εξέγερση στις φυλακές 
του Όουκχαμ, 160χμ βόρεια του Λονδίνου που 
συνέβη στις 12 Απριλίου. Όλα ξεκίνησαν με 
αφορμή τη στέρηση προνομίων σε έναν κρα-
τούμενο. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, 
ένα κτίριο της φυλακής πυρπολήθηκε, ενώ 
περίπου 420 κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε 
άλλα “σωφρονιστικά” καταστήματα.

Όλα τα παραπάνω δεν παρατίθενται ούτε ως 
στατιστικά νούμερα, αλλά ούτε και ως προσπά-
θεια να εφεύρουμε εκ του μη όντος προεπα-
ναστατικές συνθήκες. Σίγουρα όμως προκαλεί 
εντύπωση από τις παλιότερες εμπειρίες μας, το 
πώς αυτή η χώρα - πρότυπο της καταστολής 
και του κοινωνικού ελέγχου, επανέφερε τις 
καλά θαμμένες κοινωνικές της αντιστάσεις. 
Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι όσο 
καλά μελετημένη και αν είναι η καταπίεση 
του ατόμου, κάποτε βγάζει το κεφάλι του από 
το βόρβορο. Τα συμπεράσματα ανήκουν στον 
αναγνώστη.

Φανή Τσιουμπέκου

London calling  ...“Είμαι αναρχικός, και ο αναρχικός 
είναι ένας άνθρωπος με συνοχή (πνευ-
ματική ειρήνη, η ηρεμία, η εξοχή, να 
δουλεύεις το λιγότερο δυνατό, όσο 
είναι απαραίτητο για να μπορείς να 
ζεις, να απολαμβάνεις την ομορφιά, 
τον ήλιο. Να απολαμβάνεις τη ζωή 
με κεφαλαία, τώρα υπάρχει η ζωή με 
πεζά). Είναι το να έχεις μια προσωπική 
θεώρηση. Να εφαρμόζεις τις ιδέες σου 
στην καθημερινότητα στο μεγαλύτερο 
βαθμό, χωρίς να περιμένεις μέχρι να 
γίνει η επανάσταση. Αυτό μπορεί να 
το κάνει ο αναρχικός τώρα.

Είναι μια φιλοσοφική θεώρηση, είναι 
μια κατάσταση πνεύματος, μια στάση 
ζωής. Πιστεύω πως αυτή η κοινωνία 
είναι πολύ άσχημα οργανωμένη, τόσο 
κοινωνικά όσο και πολιτικά και οι-
κονομικά. Πρέπει να την αλλάξουμε 
εντελώς. Η αναρχία επικαλείται μια 
ζωή εντελώς διαφορετική. Με την 
αναρχία, προσπαθούμε να ζούμε αυτή 
την ουτοπία λίγο λίγο κάθε μέρα”.

Abel Paz (1921 – 2009)

…και μια ζωή εντελώς διαφορετική ήταν 
αυτή που προσπάθησε να ζήσει ο ίδιος 
ο Diego Camacho, όπως ήταν το πραγ-
ματικό όνομα του αναρχικού αγωνιστή 
και συγγραφέα Αbel Paz, που έφυγε από 
τη ζωή στα 87 του χρόνια, στις 13 του 
περασμένου Απρίλη. Ο «βιογράφος του 
Buenaventura Durruti» γεννήθηκε στις 
12 Αυγούστου του 1921 στην περιοχή της 
Almeria αλλά το 1929 εγκαταστάθηκε με 
την οικογένειά του στη Βαρκελώνη. Από 
το 1935, που ξεκίνησε να εργάζεται στην 
υφαντουργία, έγινε μέλος της GNT, με 
την έναρξη του Εμφύλιου και της Ισπα-
νικής Επανάστασης, τον Ιούλιο του ’36, 
κατατάχθηκε στη Φάλαγγα «Ντουρούτι», 
πολέμησε στο μέτωπο της Αραγωνίας, 
ενώ ήταν παρών στα γεγονότα της Βαρ-
κελώνης το Μάη του 1937.

Τον Ιανουάριο του 1939, με την πτώση 
της Καταλωνίας,  έφυγε στη Γαλλία, όπου 
κρατήθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρω-
σης. Πήρε μέρος στη γαλλική αντίσταση 
στη διάρκεια της δεκαετίας του ’40, ενώ 
συνέχισε να αγωνίζεται ενάντια στο 
καθεστώς Φράνκο. Ανατρεπτικός και 
καυστικός, όπως λένε αυτοί που τον είχαν 
γνωρίσει, συνέχισε να είναι σε επαφή με 
όσους αγωνίζονται, ενώ μέχρι πρόσφατα 
έδινε διαλέξεις (στην Αθήνα είχε έρθει 
το 1996 καλεσμένος της εφημερίδας 
«Αλφα»)

Στα ελληνικά είναι μεταφρασμένα τα 
έργα του «Ταξίδι στο Παρελθόν», «Ντου-
ρούτι, Η κοινωνική επανάσταση στην 
Ισπανία». 

Mαρία Μάζη

Abel Paz 

ÂÁÂ-509.indd   31ÂÁÂ-509.indd   31 4/5/2009   8:27:00 ìì4/5/2009   8:27:00 ìì



32 Ì Á Ú Ï Ó   2 0 0 9|  Ä É Å È Í Ç  |

Οι εκατό μέρες που δεν 
άλλαξαν τίποτα

Ο Μπάρακ Ομπάμα εμφανίστηκε στις διεθνείς αυτές 
διασκέψεις έτοιμος όχι για τομές, αλλά για τη ρεαλιστική 
διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Μια 
πολιτική που οφείλει να αναγνωρίσει τη δυνατότητα 
εκπροσώπησης του συστήματος από πολιτικά μορφώματα 
πέραν του φιλελεύθερου, και την αναγνώριση της έλλειψης 
μιας σαφούς στρατηγικής ενσωμάτωσης, όχι των κοινωνικών 
ομάδων που συνθλίβονται από την κρίση αλλά και της 
μεσαίας τάξης. Στον αμερικάνικο τύπο κάνουν δειλά δειλά 
την εμφάνισή τους άρθρα και μελέτες για τη νέα θέση 
των ΗΠΑ στο διεθνές στερέωμα. Ο Maier γράφει ότι οι 
Αμερικανοί βρίσκονται μπροστά σε μια αυτοκρατορική 
εκκαθάριση, όπως η Αγγλία μετά το Δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο. «Παρά την απογοήτευση μπορεί να διαμορφωθεί 
μια αποδοτική πολιτική ζωή, αφότου η ηγεμονική ή 
αυτοκρατορική στιγμή ανήκει στο παρελθόν». Όλα αυτά 
γίνονται μέσα από τη συνειδητοποίηση ότι καπιταλισμός 
και άνθρωπος είναι έννοιες ασύμβατες και ότι η αλλαγή 
των γεωπολιτικών δεδομένων κάνει επιτακτική την 
οριστική ρήξη με το σύστημα. Αυτές οι αλλαγές επίσης 
βάζουν οριστικό τέλος στις αντι-ιμπεριαλιστικές και αντι-
νεοφιλελεύθερες φωνές. 

Έτσι λοιπόν, τα περίφημα ανοίγματα του Ομπάμα στο 
Ισλάμ περιγράφουν αυτή την αναβίωση του realpolitic. 
Είχαμε πει ότι η αναμόρφωση του κοινωνικού ιστού της 
Μέσης Ανατολής ήταν ένα ιδεολογικό παραπέτασμα 
για την πραγματική πολιτική του πολέμου ενάντια στην 
τρομοκρατία, που ήταν η αναμόρφωση του νομικού 
πολιτισμού της Δύσης, τη δημιουργία της νέας συναίνεσης. 
Αυτό έχει εν πολλοίς επιτευχθεί. Όμως ο Ομπάμα γνωρίζει 
ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει μια μεγάλη ιδέα όπως 
το “νέο σύνορο” του Κένεντι ή τη “μεγάλη κοινωνία” 
του Τζόνσον, δεν υπάρχει πλέον μεγάλος κοινωνικός 
συνασπισμός να εκπροσωπηθεί, δεν υπάρχουν πολιτικά 
ή ιδεολογικά μοντέλα που να μπορούν να διαμορφώσουν 
μια νέα συναίνεση. 

Είναι φανερό ότι το σύστημα δεν εμψυχώνει, ούτε το 
στοχασμό ούτε τη δράση, μόνη απάντηση στη δυνατότητα του 
καπιταλισμού να συντρίψει τη ζωή είναι να δημιουργηθούν 
οι δομές συνολικής αμφισβήτησης, να προβάλουμε ότι 
αυτή η μορφή διακυβέρνησης είναι σχετική, είναι μια από 
τις μορφές της ανθρώπινης ξένωσης, δεν είναι μοιραία 
για την ανθρωπότητα αφού δεν υπήρχε από πάντα. Οι 
εξεγέρσεις που έρχονται είναι μέρος του αναστοχασμού 
της κοινωνίας πάνω στις δυνατότητες αμφισβήτησης του 
υπάρχοντος, είναι μέρος των νέων συγκρούσεων χωρίς το 
ασφυκτικό πλαίσιο των ιδεολογημάτων. 

Φιλήμονας Πατσάκης

Η προσπάθεια σύστασης της 
παγκόσμιας διακυβέρνησης 
ξεκίνησε

Δύο κρίσιμες διεθνείς διασκέψεις έλαβαν 

χώρα τον Απρίλιο. Η συνάντηση των 

λεγόμενων G20 και η σύνοδος κορυφής του 

ΝΑΤΟ. Όλα αυτά μέσα στο φόντο της πρώτης 

επαφής με την στρατηγική του Ομπάμα. Η 

σύνοδος των G20 στο Λονδίνο έρχεται να 

αντικαταστήσει αυτήν των G7 εκφράζοντας 

και τα νέα δεδομένα.

Ο Γκόρντον Μπράουν ανακοίνωσε στους 

συμμετέχοντες ότι «συναίνεση της Ουάσινγκτον 

δεν υπάρχει πια». Είναι φανερό ότι εισερχόμαστε 

σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών στο εσωτερικό 

της εξουσιαστικής δομής. Το τέλος του 

αγγλοσαξονικού μοντέλου, όπως χαιρέκακα 

δήλωσε ο Σαρκοζί. Η σύσκεψη των G20 στην ουσία εξέφρασε την ιδεολογικοπολιτική αδυναμία του κυρίαρχου 

μοντέλου και τη μη ύπαρξη εναλλακτικής οδού. Είναι μια άτυπη παγκόσμια διαπραγμάτευση για τους όρους 

των νέων ισορροπιών. 

Ήταν μια σύσκεψη που έθεσε ως στόχο να ενισχύσει το ΔΝΤ, δηλαδή να χρηματοδοτήσει μια από τις αιτίες 

της παρακμής, γιατί; Διότι δεν γνωρίζουν πραγματικά με τι μπορούν να αντικαταστήσουν αυτό που πεθαίνει 

μπροστά στα μάτια τους. Η λογική των συνόδων αυτών ήταν να αγοράσουν χρόνο με έναν πολύ επικίνδυνο 

συνδυασμό. Την ενίσχυση της στρατιωτικής θωράκισης των καθεστώτων, την αναδιάταξη της γεωπολιτικής 

ισχύος ώστε να συμπεριλαμβάνει τα νέα δεδομένα και την προσπάθεια να αναστηλωθεί το σύστημα χωρίς να 

θιγεί η ουσία του. Είναι φανερό ότι η κρίση απλώς ανέδειξε τα όρια της καπιταλιστικής εξάπλωσης και ότι η 

σωρεία των προβλημάτων που σωρεύονται οδηγούν στην ουσία στην αναζήτηση μιας αντισυστημικής λύσης. 

Η μαρξιστική ανάλυση για το αναπόφευκτο των κρίσεων του καπιταλισμού αποτελεί στην ουσία το καλύτερο 

άλλοθι του συστήματος. Αυτή δεν είναι μια κρίση σαν όλες τις άλλες, είναι μια υπενθύμιση της δυνατότητας 

της κυριαρχίας να αποκλείει τεράστιες μάζες ανθρώπων. 

Το πλαστό δίλημμα του περισσότερο ή λιγότερο κράτος είναι μια άθλια προσπάθεια εξαγνισμού ενός μηχανισμού 

επιβολής που αποκτά σταδιακά χαρακτηριστικά ολοκληρωτισμού. Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ότι ελλείψει 

ενός κοινωνικού αντιπάλου το σύνολο της κοινωνίας παίρνει τη μορφή τού εν δυνάμει εχθρού. Η εξουσία 

κατανοεί πλέον ότι η πλήρης ανεπάρκεια της αριστεράς να αρθρώσει έναν αντισυστημικό λόγο απέναντι στην 

κρίση δεν σημαίνει ότι αποφεύγονται οι κοινωνικές συγκρούσεις. Αντίθετα –όπως έδειξε και ο Δεκέμβρης, η 

εξέγερση στη Γουαδελούπη κτλ– θα ξεσπούν εξεγέρσεις χωρίς την οροφή της εκπροσώπησης, κινήματα που 

δεν θα έχουν να απολογηθούν για κάποια ιδεολογική αναφορά και θα μπορούν να εκπροσωπούν το σύνολο 

των καταπιεσμένων. Η προσπάθεια να εμφανίσει ένα νέο δόγμα το ΝΑΤΟ, προσέκρουσε στην έλλειψη σαφούς 

πλαισίου διαπραγμάτευσης. Όμως τέθηκαν τα θεμέλια να μπορεί η συμμαχία να προσφέρει αρωγή σε όσες 

χώρες διακυβεύεται το σύστημα εξουσίας εξαιτίας της κρίσης. 

Φιλήμονας Πατσάκης
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Εκτός ελέγχου βρίσκεται πλέον η εργοδοτική ασυδοσία 
και στο όνομα της κρίσης -που αυτοί δημιούργησαν 

αλλά  ζητάνε από εμάς να πληρώσουμε- τα αφεντικά, με τις 
ευλογίες της πολιτικής και συνδικαλιστικής ελίτ, επιχειρούν 
να εξαφανίσουν ότι απέμεινε από τις εργατικές κατακτήσεις 
των προηγούμενων δεκαετιών. 

Το οκτάωρο, τα ελάχιστα επίπεδα μισθών και η κοινωνική 
ασφάλιση, 123 χρόνια μετά την εξέγερση των εργατών στο 
Σικάγο, φαντάζουν μακρινό όνειρο για τους σύγχρονους σκλά-
βους που νοικιάζουν το κορμί και το μυαλό τους για μια μέρα, 
μια βδομάδα ή ένα μήνα έναντι πινακίου φακής. 

Από τον προηγούμενο Νοέμβρη χάθηκαν 18.599 θέσεις εργασίας 
και πραγματοποιήθηκαν 2.617 διαθεσιμότητες. 

Μόνο τον Απρίλιο, ανακοινώθηκαν 1.298 απολύσεις σε όλη τη 
χώρα, ενώ 129 εργατοϋπάλληλοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα 
και περίπου 1.000 εργαζόμενοι εντάχθηκαν σε προγράμματα 
αναγκαστικής παραίτησης δια της μεθόδου της εθελούσιας 
εξόδου. Το πρόβλημα της απώλειας θέσεων εργασίας εκτιμάται 
ότι θα διογκωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς αναμένεται 
μείωση της τουριστικής κίνησης μέχρι και 15%, γεγονός που 
θα προκαλέσει έως και 144.000 απολύσεις. 

Ταυτόχρονα εξαπλώνεται ραγδαία η προσωρινή απασχόληση 
και η μαύρη εργασία και από τις αρχές της χρονιάς έως σήμερα 
2.760 συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου αντικαταστάθη-
καν με συμβάσεις ελαστικής εργασίας, ενώ οι ανασφάλιστοι 
εργαζόμενοι αυξήθηκαν κατά 7.920 άτομα. 

Σχεδιάζουν και νέες απολύσεις 

Τα μεγάλα αφεντικά των κατασκευαστικών εταιριών και οι 
βιομήχανοι εκβιάζουν με μειώσεις προσωπικού για να συμμε-
τέχουν στη νομή της πίτας των δημόσιων έργων. Έτσι, το 78% 
των κατασκευαστικών και το 41% των βιομηχανιών που είναι 
εκτός του δημόσιου κορβανά, απειλούν με απολύσεις. 

Σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις του ΙΟΒΕ από τις 100.000 
εταιρίες στο χώρο της βιομηχανίας, το 56% σχεδιάζει απολύ-
σεις τους επόμενους μήνες και μόνο το 3% δηλώνει ότι θα 
προχωρήσει σε προσλήψεις. 

Απολύσεις σχεδιάζει και το 73% των βιομηχανιών που παράγουν 
έπιπλα, μηχανές κλπ, ενώ ένας στους τρεις επιχειρηματίες στον 
τομέα των υπηρεσιών προτίθεται να προχωρήσει σε μείωση 
προσωπικού. 

Ειδικότερα, στον τομέα του τουρισμού (ξενοδοχεία και εστι-
ατόρια) από τις 100.000 επιχειρήσεις όπου απασχολούνται 
307.081 εργαζόμενοι, το 33% ετοιμάζει απολύσεις, ενώ το 
17% των ταξιδιωτικών πρακτορείων προχωρά σε μειώσεις 
θέσεων εργασίας. 

Σχέδια για απολύσεις κάνει και το 39% των τραπεζών, ασφα-
λιστικών εταιριών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών. 

Η ελαστικοποίηση χρησιμεύει για την διατήρηση των κερδών 
των επιχειρήσεων του εμπορίου,  πρόθεση για απολύσεις 
δηλώνει το 11% των λιανεμπόρων, ενώ ανάλογη είναι και 
η εικόνα στα καταστήματα τροφίμων,  επίσης το 4% των 
ιδιοκτητών σχεδιάζει απολύσεις, ενώ και το 7% των πολυ-
καταστημάτων προτίθεται να μειώσει το προσωπικό του. Το 
48% των επιχειρήσεων εμπορίας αυτοκινήτων  προτίθεται να 
προχωρήσει σε απολύσεις, ενώ στον κλάδο εφαρμόζεται ήδη 
η εκ περιτροπής εργασία. 

Η ανεργία ανεβαίνει βόρεια 

Η Βόρεια Ελλάδα επί χρόνια μαστίζεται από την ανεργία, ενώ 
είναι και η περιοχή που πλήγηκε πρώτη από το κύμα ανατροπών 
των εργασιακών σχέσεων. 

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΒΒΕ Μυλωνάς έσπευσε από τους 
πρώτους να εφαρμόσει την εκ περιτροπής εργασία, ενώ στις 
επιχειρήσεις του απαγορεύει κάθε συνδικαλιστική δραστη-
ριότητα. Την ίδια ώρα το δουλεμπόριο ανθεί με 13 ιδιωτικά 
γραφεία ευρέσεως εργασίας να προμηθεύουν φθηνά εργατικά 
χέρια μιας χρήσης τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και της 
ευρύτερης περιοχής. 

Οι απολυμένοι από τα εργοστάσια που έκλεισαν αγωνιούν για 
ένα μεροκάματο όταν οι βιομήχανοι τσεπώνουν νέες επιχο-
ρηγήσεις και προνόμια, επεκτείνοντας παράλληλα τη δράση 
τους στα Βαλκάνια. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο οι δέκα από τους 120 απο-
λυμένους της ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ βρήκαν δουλειά, ενώ 12 
δουλεύουν από τους 300 της ΒΦΛ. Στον αέρα είναι οι 100 
απολυμένοι της ΒΙΑΜΥΛ και οι 220 της ΖΙΜΕΝΣ, ενώ το 
φάσμα της ανεργίας απειλεί τους 900 εργάτες του Λαναρά που 
πρόσφατα χτυπήθηκαν από τα ΜΑΤ όταν στρατοπέδευσαν επί 
μέρες έξω από το υπουργείο Οικονομίας. 

Απολύσεις άρχισε και η ΦΙΛΚΕΡΑΜ ΤΖΟΝΣΟΝ, η οποία 
απασχολεί 300 άτομα και απέλυσε πριν λίγες μέρες τέσσερις, 
ενώ άνεργοι είναι οι 15.000 από τους 30.000 οικοδόμους της 
Θεσσαλονίκης. 

Απολύσεις παντού 

Την πρόθεσή της να απολύσει τους 120 από τους 220 ερ-
γαζόμενους στο εργοστάσιο της Κάτω Αχαΐας, στην Πάτρα 
,δηλώνει η εταιρία Frigoglass, η οποία στο όνομα της κρίσης 
έχει απολύσει ήδη 22 άτομα. 

Η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο ΧΑΑ και ισχυρίζεται ότι 
η μείωση προσωπικού οφείλεται στην πτώση των πωλήσεων 
στο χώρο των κατασκευών. 

Μαζικές απολύσεις 42 εργαζομένων έκανε και η J-P AΒΑΞ, 
στην οποία έχει παραχωρήσει η Hocthef  το έργο καθαρισμού 
του αεροδρομίου Ελ.Βενιζέλος. 

Αδυναμία στις απολύσεις έχει τέλος και ο γνωστός Οικονομά-
κης της ΟΙΚΟΜΕΤ,  ο οποίος την περασμένη χρονιά έδιωξε 
695 εργαζόμενους, εξαναγκάζοντας τους 248 από αυτούς σε 
οικειοθελή αποχώρηση με τις γνωστές μαφιόζικες μεθόδους 
του εκφοβισμού, ενώ μόνο την τελευταία τριετία έχει απολύσει 
1.569 άτομα. 

Ο εφιάλτης της ανεργίας μετατρέπεται σε όπλο στα χέρια 
των αφεντικών προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους και 
αξιοποιείται από την εξουσία για τη βίαιη χειραγώγηση των 
κοινωνικών αντιστάσεων και τη δημιουργία στρατιάς φοβι-
σμένων και απελπισμένων υπηκόων. 

Δεν είναι τυχαίο ότι εξαρτημένα επιχειρησιακά σωματεία 
αποδέχονται την εκ περιτροπής εργασία και τη μείωση των 
αποδοχών «για να σωθεί η επιχείρηση», ενώ η συνδικαλιστική 
κομματικοδίαιτη γραφειοκρατία παρακολουθεί απαθής το 
κύμα απολύσεων που σαρώνει τον ένα κλάδο μετά τον άλλο 
και κινδυνολογεί με τη σειρά της για τα αποτελέσματα της 
κρίσης. 

Η κρίση τους ωστόσο είναι το τίμημα της λύσσας τους για πε-
ρισσότερα κέρδη. Ας την πληρώσουν αυτοί και οι σύμμαχοί τους 
στην εξουσία και στο κρατικοσυνδικαλιστικό στρατόπεδο. 

Μαρία Γερογιάννη

Ζητάνε να πληρώσουμε την κρίση τους

ÂÁÂ-509.indd   33ÂÁÂ-509.indd   33 4/5/2009   8:27:02 ìì4/5/2009   8:27:02 ìì



34 Ì Á Ú Ï Ó   2 0 0 9
|  Å Ñ Ã Á Ó É Á  |

Υποκρισία 
που σκοτώνει
Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή και 

ασφάλεια της εργασίας πριν λίγες εβδομάδες 
και πάνω στις εκατόμβες των θυμάτων του 
ανελέητου κυνηγιού του κέρδους, το υπουργείο 
Απασχόλησης διαφήμισε με ραδιοτηλεοπτικά 
σποτ τα μέτρα που λαμβάνει για την «προστασία 
των εργαζομένων».

Υποκρισία που αγγίζει τα όρια της πρόκλησης 
αν σκεφθεί κανείς ότι από τις αρχές του 2009 
μετράμε επίσημα 31 νεκρούς (οι ανασφάλιστοι 
και ανύπαρκτοι για τις υπηρεσίες εργαζόμενοι 
με μαύρη εργασία δεν προσμετρούνται στις 
στατιστικές). Περισσότεροι από  5.500 εξάλλου, 
είναι οι δολοφονημένοι εργάτες στα χρόνια της 
«δημοκρατίας», δηλαδή από τη μεταπολίτευση 
μέχρι σήμερα, εκτός από τους νεκρούς 
ναυτεργάτες, μεταλλωρύχους και αγρότες που 
επίσης, δεν καταγράφονται. 

Όπως παραδέχεται η Διεθνής Οργάνωση 
Εργασίας που ελέγχεται από τους εξουσιαστικούς 
μηχανισμούς, κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους 
2,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον πλανήτη, 
ενώ έχουν αυξηθεί οι νεκροί από επαγγελματικές 
ασθένειες. Περίπου 270.000.000 άνθρωποι είναι 
σακατεμένοι λόγω έλλειψης μέτρων προστασίας 
σε εργασιακούς χώρους και 160.000.000 
εργαζόμενοι είναι καθηλωμένοι στο κρεβάτι 
και υποφέρουν από ασθένειες που σχετίζονται 
άμεσα με την εργασία. 

Στην ανεπτυγμένη Ευρώπη εξάλλου, εξακολουθεί 
να πεθαίνει κάθε τριάμισι λεπτά ένας εργαζόμενος 
την ώρα της βάρδιας, ενώ σημειώνονται κάθε 
χρόνο 160.000 θάνατοι από επαγγελματικές 
ασθένειες και πάνω από 6.000 από πτώσεις ή 
άλλες αιτίες στο χώρο εργασίας.Στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, πάνω από 
120 εργάτες σκοτώνονται κάθε χρόνο, ενώ .δεν 
υπάρχει επί της ουσίας διαδικασία διάγνωσης, 
αναγνώρισης και καταγραφής των επαγγελματικών 
ασθενειών. Ο μοναδικός ασφαλιστικός φορέας 
που μπορεί να αναγνωρίσει και να καταγράψει 
τα επαγγελματικά νοσήματα, το ΙΚΑ, δε δίνει 
στη δημοσιότητα αξιόπιστα στοιχεία, τη στιγμή 
που ο αριθμός των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων 
με την αιτιολογία της «κοινής νόσου», αυξάνει 
θεαματικά τα τελευταία χρόνια.

Μαρία Γερογιάννη

Στις 28-30 Μαρτίου διεξήχθησαν οι εκλογές στο Σωματείο 
Μισθωτών Τεχνικών (Σ.Μ.Τ.). Η αύξηση των ψηφισάντων 
καθώς και των εγγεγραμμένων μελών (πάνω από 1.500 
εργαζόμενοι) επιβεβαιώνει μία από τις πιο σημαντικές 
αγωνιστικές προσπάθειες στο χώρο των μισθωτών τεχνικών 
τα τελευταία χρόνια. Δείχνει ότι το Σ.Μ.Τ δεν είναι απλά 
μία συνδικαλιστική ένωση του ριζοσπαστικού χώρου, αλλά 
έχει καταφέρει να εισχωρήσει στο χώρο των τεχνικών και 
να εκφράσει τις πραγματικές τους ανάγκες μακριά από 
γραφειοκρατικούς εργοδοτικούς σχηματισμούς. 

Η πιο πρόσφατη επιτυχία του σωματείου είναι να επιβάλει 
την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με την εργοδοσία, 
όπου για πρώτη φορά αναγνωρίζεται στους εργαζόμενους 
που αμείβονται με το μαύρο καθεστώς του δελτίου παροχής 
υπηρεσιών (“μπλοκάκι”) η πραγματικότητα: ότι είναι 
μισθωτοί υπάλληλοι και όχι “ανεξάρτητοι” συνεργάτες.

Η Αριστερή Πρωτοβουλία Μισθωτών Τεχνικών απέδειξε ότι 
τέτοια ενωτικά εγχειρήματα με ριζοσπαστικό προσανατολισμό 
και συνδικαλιστική προσπάθεια για την έκφραση των 
τεχνικών, με βάση τις ανάγκες τους και όχι με βάση την 
κομματική τους ένταξη, είναι το απαραίτητο συστατικό για 
τη συμβολή στη χάραξη ενός εργατικού μετώπου για την 
αυτοάμυνα από τις επιθέσεις του κεφαλαίου.

Τα αποτελέσματα των εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο 
(Δ.Σ.) και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α.) έχουν ως 
εξής:

Εν μέσω οικονομικής κρίσης και απολύσεων που αγγίζουν 
και το χώρο των τεχνικών σε πολύ μεγάλο βαθμό, με την 
εργοδοτική τρομοκρατία που χτυπά με κάθε μέσο (από 
απολύσεις μέχρι και δολοφονικές επιθέσεις) και με τον απόηχο 
του Δεκέμβρη, τα αποτελέσματα των εκλογών είναι ένα πρώτο 
μήνυμα. Χρειάζεται πολύ δουλειά και καθημερινή μάχη σε 
κάθε χώρο εργασίας για την επιβολή της σύμβασης σε κάθε 
εργοδότη, για την ελεύθερη συνδικαλιστική έκφραση, για το 
συντονισμό και με άλλους κλάδους εργαζομένων.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει και για τη στάση της 
παράταξης του ΚΚΕ (ΕΣΑΚ) σε αυτές τις εκλογές. Χωρίς 
διάθεση στείρας πολιτικής αντιπαράθεσης μεταφερόμενης 
από την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά ουσιαστικής 
καταδίκης τέτοιων φαινομένων. Ενώ το καταστατικό του 
σωματείου προβλέπει τη διεξαγωγή των εκλογών με απλή 
αναλογική, το ΚΚΕ απαίτησε και πέτυχε να εφαρμοστεί 
ο αντιεργατικός νόμος του ΠΑΣΟΚ 1264 που επιβάλλει 
την ενισχυμένη αναλογική (νόμος που το ΚΚΕ υποτίθεται 
ότι πολεμάει λυσσαλέα) για να καρπωθεί την έδρα από 
μία συνδικαλιστική παράταξη. Με την απλή αναλογική οι 
έδρες κατανέμονταν ως εξής: Αριστερή Πρωτοβουλία 4, 
ΕΣΑΚ 2, Ένωση Εργαζομένων 1. Τέτοια φαινόμενα δεν 
έχουν καμία σχέση με την εργατική δημοκρατία ούτε και 
με τη στάση που πρέπει να διέπει όσους έχουν αναφορά στο 
ριζοσπαστικό χώρο.

Εκλογές 
στο Σωματείο 
Μισθωτών Τεχνικών

                                                                                    Για το Δ.Σ.                                                       Για το Ε.Κ.Α.

 Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι Αντιπρ.

Ψηφίσαντες 1181   921 

Έγκυρα 1178   918 

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 617 52,4 4 500 7

ΕΣΑΚ  422 35,6 3 313 4

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 89 7,5 - 61 1

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 31 2,6 - 25 -

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 15 1,3 - 16 -

Βασίλης Μπέλλος - μισθωτός τεχνικός
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Κωνσταντινούπολη: 

Εναλλακτικό φόρουμ 

για το νερό

Από τις 19 έως τις 22 Μαρτίου 2009 πραγματοποι-
ήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το Εναλλακτικό 
Φόρουμ για το νερό. Παράλληλα διεξαγόταν το 
Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό των εταιριών που 
έγινε για 5η χρονιά. Τα προηγούμενα φόρουμ των 
πολιτών για το νερό έγιναν το 2003 στο Κιότο και 
το 2006 στο Μεξικό. 

Το εναλλακτικό φόρουμ εξέδωσε διακήρυξη της πλατ-
φόρμας «Όχι στην εμπορευματοποίηση του νερού». 
Οι συζητήσεις πλαισιώθηκαν και από ακτιβίστικες 
δράσεις, όπως η πορεία που οργανώθηκε στις 16 
Μάρτη και η οποία αντιμετώπισε άγρια καταστολή 
από τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες χρησιμο-
ποίησαν αντλίες νερού και δακρυγόνα. 

Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση 
ήταν η αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού και ο 
αγώνας ενάντια σε αυτήν. Από τις συζητήσεις προέ-
κυψε ότι ο αγώνας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των 
υδάτων θα πρέπει να συνδεθεί άμεσα με τον αγώνα 
ενάντια στα μεγάλα φράγματα και τη ρύπανση. Το 
ζήτημα των φραγμάτων αποτελεί προτεραιότητα των 
τουρκικών οργανώσεων καθώς προγραμματίζεται η 
κατασκευή τεράστιων φραγμάτων σε κουρδικές πε-
ριοχές και αναμένεται ότι εφόσον ολοκληρωθούν τα 
σχέδια θα δημιουργηθούν πάνω από 100.000 περιβαλ-
λοντικοί πρόσφυγες. Τονίστηκε επίσης, ότι θα πρέπει 
να αλλάξει ο τρόπος που γίνονταν παραδοσιακά η 
διαχείριση των υδάτων. Δεν πρέπει πλέον να μιλάμε 
για διαχείριση της προσφοράς αλλά για διαχείριση 
των οικοσυστημάτων. Και δεν μπορούμε να μιλάμε 
μόνο για τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων, αλλά 
για μια οικο-κοινωνική προσέγγιση του ζητήματος, 
μιας και αυτοί που πάντα την «πληρώνουν» είναι 
οι φτωχοί και οι ιθαγενείς πληθυσμοί. Επίσης, θα 
πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν αντιμετωπίζουμε 
πρόβλημα ποσότητας, όπως προσπαθούν να μας 
πείσουν κυβερνήσεις και εταιρίες, συνεπικουρούμε-
νες σε πολλές περιπτώσεις και από περιβαλλοντικές 
ΜΚΟ, αλλά πρόβλημα ποιότητας, διαχείρισης και 
πρόσβασης, αφού και σε αυτή την περίπτωση την 
πληρώνουν κυρίως οι φτωχότεροι. 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης συζητήσεις σε σχέση 
με τη γεωπολιτική του νερού, τον εθνικισμό και 
τον τρόπο που χρησιμοποιείται το νερό ως φυσικός 
πόρος, ζητήματα γεωργίας και διατροφής. Σε όλες 
τις συζητήσεις κυριαρχούσε η βασική αντίθεση με 
το «επίσημο» φόρουμ ότι το νερό είναι δικαίωμα 
και όχι απλά ανάγκη.

Ελιάνα Καναβέλη

Με μια πορεία γεμάτη παλμό  και δύναμη περισσότεροι από δυόμισι χιλιάδες άνθρωποι, που ξεκίνησαν το 
απόγευμα της 28ης Απριλίου από το πάρκο της Ναυαρίνου στα Εξάρχεια, για να καταλήξουν στο άλλο 

πάρκο, αυτό της Κύπρου και Πατησίων,  έχοντας περάσει μπροστά από τις καταλήψεις Σκαραμαγκά, βίλλα 
Αμαλίας και Λέλας Καραγιάννη, έδειξαν την αποφασιστικότητά τους να σταθούν εμπόδιο στις προσπάθειες του 
εισαγγελέα Γιώργου Σανιδά για ποινικοποίηση των καταλήψεων.

Φυσικά, η πορεία πραγματοποιήθηκε κάτω από τα άγρυπνα μάτια των φρουρών της τάξης, οι οποίοι άλλωστε 
είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους και λίγες μέρες πριν, όταν τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Απριλίου 
επιτέθηκαν απρόκλητα και ιδιαίτερα βία στο πάρκο της οδού Ναυαρίνου. Συγκεκριμένα, τέσσερις διμοιρίες 
ΜΑΤ περικύκλωσαν το πάρκο, και χτύπησαν με άγριο τρόπο όσους καθόταν εκεί, με αποτέλεσμα δύο παιδιά να 
σταλθούν στο νοσοκομείο με σπασμένα χέρια και ανοιγμένα κεφάλια.

Όμως τη διάθεση ενός κόσμου να συμμετέχει ενεργά σε χώρους όπου μπορεί να συνδιαμορφώσει το λόγο και 
τη δράση του, δεν μπορούν να την ανακόψουν όποιο μέσο και να χρησιμοποιήσουν. Και η απάντηση έρχεται με 
«γιορτές δημιουργικών αντιστάσεων, χωρίς ηγέτες και πελάτες, με μοίρασμα εμπειριών, γνώσεων και εργαλείων, 
με σεβασμό στο περιβάλλον και στους άλλους ανθρώπους, με αλληλοβοήθεια για την κοινωνική και ατομική 
ευημερία», όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αφίσα που μας καλεί σε ένα αντικαταναλωτικό πολυ-
ήμερο από τις 9 ως τις 17 Μαΐου, σε διάφορους χώρους, από τα Εξάρχεια, τα Πατήσια και το Χαλάνδρι, ως τη 
Ρόδο και τα Χανιά  που ανάμεσα στα πολλά θα περιλαμβάνει από χαριστικά και μεταποιητικά παζάρια, τρόπους 
εναλλακτικής δόμησης μέχρι ποδηλατοπορείες και συλλογικές κουζίνες. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μπορεί 
να το βρει κανείς στο μπλοκ από το πάρκο της οδού Ναυαρίνου parkingparko.blogspot.com. 

Μαρία Μάζη

Από τις 3 Απριλίου οι εκδοροσφαγείς Αγρινίου μπήκαν 
σε ένα σκληρό αγώνα διεκδίκησης του δικαιώματός 
τους στην εργασία. Βρέθηκαν εκτός σφαγείου μετά 
την ενοικίασή του σε επιχειρηματία (ουσιαστικά για 
25 χρόνια) από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών 
Αγρινίου. Το νέο καθεστώς συνθηκών και αμοιβής της 
εργασίας που ο νέος “ιδιοκτήτης” των σφαγείων θέλησε 
να επιβάλει έκανε τους εκδοροσφαγείς να καταλάβουν 
την είσοδο της μονάδας παραλύοντας τη λειτουργία της. 
Παρουσία εισαγγελέα, ισχυρή αστυνομική δύναμη και 
μεταφερόμενες διμοιρίες ΜΑΤ επιτέθηκαν στους κατα-
ληψίες και συνέλαβαν και τα 25 μέλη του Σωματείου 
εκδοροσφαγέων, οδηγώντας τους σε δίκη και καταδίκη 
4 μηνών. Όμως δεν πτοήθηκαν και συνέχισαν τον αγώνα 
τους, αυτή τη φορά με τη συμπαράσταση και άλλων. 
Κατέφθασαν εκ νέου αστυνομικές δυνάμεις (περίπου 
60 άτομα ΟΠΚΕ), που όμως έφυγαν άπραγες αφού ο 
κόσμος στην κατάληψη δεν ήταν πια μόνο 25. Κατά 
την εμφάνιση των αστυνομικών δυνάμεων, αξίζει να 
σημειωθεί το έξυπνο σύνθημα των εκδοροσφαγέων: 
«δεν σφάζουμε γουρούνια σήμερα!». 

Στη συνέχεια, το Σωματείο εκδοροσφαγέων περιπλέ-
χτηκε στη γραφειοκρατική “αγωνιστική” διαδικασία 
του Ε.Κ.Α., κάτι που μοιραία οδηγεί στην ήττα, όπως 
μας έχει διδάξει η συνδικαλιστική ιστορία του Αγρινίου. 
Ωστόσο, η Αύρα Ελευθερίας (Α.Κ. Αιτ/νίας), εκτός του 
ότι επιχείρησε με επιτυχία να αναδείξει το ζήτημα των 
σφαγείων στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό, διατύπωσε 
πρόταση συνεταιριστικής-κοινωνικής διαχείρισης των 
σφαγείων σε μια εποχή που η αυτοοργάνωση των αγρο-
τών-κτηνοτρόφων συζητείται ευρέως. «Μέσα από τα 
σύννεφα των διακηρύξεων για ελεύθερη οικονομία και 
ανταγωνιστικότητα ο Γ. Αϋφαντής επιχειρεί να αποκτήσει 

το μονοπώλιο των σφαγείων» αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της, και συνεχίζει: «Η ΕΑΣ Αγρινίου, έσπευσε να συνδρά-
μει την επιθυμία του. Όμως, η διατροφή είναι κοινωνικό 
αγαθό. Το σφαγείο είναι κομβικό σημείο στη διαδρομή 
των κτηνοτροφικών αγαθών προς τον καταναλωτή. 
Επηρεάζει την τιμή του προϊόντος, την ασφάλεια και 
την απρόσκοπτη διακίνησή του. Επίσης, η λειτουργία 
του απουσία κανόνων και υποδομών διαχείρισης των 
αποβλήτων του, επιβαρύνει το περιβάλλον. Κανένας 
επιχειρηματίας δεν μπορεί να εγγυηθεί τέτοιου είδους 
όρους λειτουργίας. Το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί 
είναι η μέγιστη οικονομική απόδοση της επιχείρησής 
του εις βάρος κτηνοτρόφων και καταναλωτών, των 
ίδιων των εργαζομένων των σφαγείων, αλλά και του 
περιβάλλοντος». 

Τα σφαγεία Αγρινίου δεν είναι ιδιοκτησία κανε-
νός. Αποτελούν διαδικασία που απαιτεί κοινωνικό 
έλεγχο. 

Το δημόσιο-συνεταιριστικό σφαγείο είναι η πρόταση 
που μπορεί να εγγυηθεί τον κοινωνικό έλεγχο στη 
λειτουργία των σφαγείων Αγρινίου, και το σωματείο 
εκδοροσφαγέων είναι ο μόνος φορέας που έχει την 
εμπειρία να διεκπεραιώσει αυτή τη λειτουργία: 

Συνδιαχείριση των σφαγείων από κτηνοτρόφους, 
εκδοροσφαγείς και λοιπούς εργαζομένους σε αυτό, 
κτηνιάτρους και άλλο επιστημονικό προσωπικό, σε 
κοινωνικό επίπεδο (διαχειριστική συνέλευση). 

Όχι στην εξάρτηση της κοινωνίας από τα οικονο-
μικά λόμπι. 

ΠΑΝΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ

Για τα σφαγεία Αγρινίου
Να είναι ιδιωτικά ή δημόσια - συνεταιριστικά;

Αντικαταναλωτικό πολυήμερο από τις 9 ως τις 17 Μαΐου
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Στις 4/4, στην πορεία ενάντια στο ΝΑΤΟ στην 

Αθήνα, συμμετείχαν και σύντροφοι από τη 

Βουλγαρία. Παράλληλα επισκεφτήκανε και 

πήρανε συνέντευξη από την μητέρα της Κων-

σταντίνας, Ελενα Ντέτσεβα, και συμμετείχανε 

σε εκδήλωση αλληλεγγύης στην κατάληψη 

Πρυτανείας στην Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαμε 

και την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Στεφα-

νοβ Ιβο.

Βαβυλωνία: Θα θέλαμε να μας συστηθείς, σε ποια συλλογικότητα 
είσαι και δραστηριοποιείσαι;

Στεφανοβ Ιβο: Ονομάζομαι Ιβο είμαι από τη Βουλγαρία, από 
την ομοσπονδία αναρχικών Βουλγαρίας (FAB) και έχω έρθει 
εδώ μαζί με συντρόφους και από την αναρχική ομάδα ΑΝΑΡ-
ΚΟΠΡΟΣΑΤΙΒΑ από Σόφια. Ήρθαμε στην Ελλάδα κάνοντας 
πρώτα μια στάση στη Θεσσαλονίκη για να πάρουμε μέρος στις 
δράσεις αλληλεγγύης που γίνονται στην κατάληψη πρυτανείας 
προς την Κωνσταντίνα Κούνεβα. Θα συνεχίσουμε στην Αθήνα 
για να ενημερωθούμε για την κατάσταση της Κωνσταντίνας αλλά 
και να ενημερώσουμε για αντίστοιχα προβλήματα των εργατών 
στη Βουλγαρία και να λάβουμε συμμετοχή στην διαδήλωση που 
γίνεται ενάντια στο ΝΑΤΟ.

Βαβυλωνία: Αυτή η πορεία που γίνεται στην Αθήνα είναι στα 
πλαίσια μιας πανευρωπαϊκή καμπάνιας, τι σημαίνει για σας ο 
αγώνας ενάντια στο ΝΑΤΟ; Καθώς εδώ η παρουσία σας ως αναρ-
χικοί είναι από μια χώρα σαν την Βουλγαρία, που είναι πρόσφατο 
μέλος αυτής της συμμαχίας.

Στεφανοβ Ιβο: Για το βουλγαρικό λαό, ειδικά μετά τις επιθέσεις 
στη Σερβία και στο Ιράκ, η μεγάλη του πλειοψηφία τάχθηκε 
κατά του πολέμου. Παρόλα αυτά, σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις 
η συμμετοχή του κόσμου είναι μικρή. Για μας, η παρουσία της 
Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ, εκτός από το ότι είναι μια ιμπεριαλιστική 
δύναμη, αντιπροσωπεύει την εγκαθίδρυση του καπιταλισμού στη 
Βουλγαρία η οποία είναι πια κομμάτι αυτού του καπιταλιστικού 
συστήματος εδώ και 20 χρόνια. 

Για μας είναι γελοίο που η Βουλγαρία, μόλις «απελευθερώθηκε» 
από την αγκαλιά της σοβιετικής αυτοκρατορίας, δεν πρόλαβε να 
χαρεί την «ελευθερία» της και βιαστήκαμε παρακαλώντας να 
μπει στην προστασία μιας άλλης αντίστοιχης αυτοκρατορίας. Αν 
και τα συναισθήματα του βουλγαρικού λαού απηχούν δυσφορία, 
γιατί η συμμετοχή της Βουλγαρίας έγινε χωρίς δημοψήφισμα, 
και παρόλο που όλοι λένε ότι αν γινότανε κάτι τέτοιο ο κόσμος 
θα ψήφιζε ενάντια στην είσοδο της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ, όλα 
τα κόμματα, δεξιά - αριστερά - πρώην κομμουνιστικά, όλα ήταν 
υπέρ του ΝΑΤΟ παρά μόνο, και αυτό είναι πραγματικά παράδοξο, 

το ακροδεξιό κόμμα ΑΤΤΑΚΑ το οποία έχει το ποσοστό 15-20% 
και ήταν το μόνο ξεκάθαρο ενάντια στο ΝΑΤΟ.

Βαβυλωνία: Η Κωνσταντίνα Κούνεβα είναι Βουλγάρα μετανά-
στρια, θέλω να μας πεις πώς μαθεύτηκε στη Βουλγαρία η είδηση 
της δολοφονικής επίθεσης που δέχτηκε, αν γίνανε κινήσεις αλ-
ληλεγγύης και στη Βουλγαρία, και ποια ήταν η ανταπόκριση του 
κόσμου στη Βουλγαρία στο κίνημα της αλληλεγγύης που προέκυψε 
στο πρόσωπό της στην Ελλάδα;

Στεφανοβ Ιβο: Είμαι σίγουρος ότι περιπτώσεις σαν αυτή της 
Κωνσταντίνας υπάρχουν και μέσα στη Βουλγαρία αλλά κανείς δεν 
μιλάει για αυτό. Η πρώτη μας ένδειξη αλληλεγγύης έγινε στις 8 
Μαρτίου και ίσως σύντροφοι από Ελλάδα να αναρωτηθείτε γιατί 
αργήσαμε τόσο. Ο λόγος είναι ότι κανένας άλλος δεν έκανε τίποτα 
για αυτό, και ήταν ακόμα και η διαδήλωση αυτή κάτι δύσκολο 
από τη μεριά μας να πραγματοποιηθεί. Η πορεία επιλέχτηκε να 
γίνει την ημέρα γιορτής της γυναίκας, μια ημέρα όπου, όπως και 
σε όλο τον κόσμο, η έννοια της ισότητας των δύο φύλων έχει υπο-
βιβασθεί σε μια γιορτή. Η πορεία ξεκίνησε από το πανεπιστήμιο 
της Σόφιας όπου σπούδασε και πήρε δυο πτυχία η Κωνσταντίνα 
και κατέληξε στη ελληνική πρεσβεία όπου είχε ζητήσει τη βίζα 
για να έρθει στη Ελλάδα, θέλοντας να δείξει ότι αυτό που έγινε 
στην Κωνσταντίνα, η διαδρομή της ζωής της, είναι κάτι που θα 
μπορούσε να συμβεί στον κάθε ένα από όσους επιζητήσουν μια 
καλύτερη ζωή ως μετανάστες. 

Παρόλο που εξαιτίας του ότι η Κωνσταντίνα είναι Βουλγάρα και 
τα ΜΜΕ δημοσιοποίησαν το γεγονός. Η Βουλγαρική κοινωνία το 
αντιμετώπισε αρχικά ως μια απλή είδηση και τίποτα παρά πέρα 
για να αντιδράσει.

Με την αλληλεγγύη στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, αυτό που έγινε 
στη Ελλάδα, όχι μόνο κατά τη γνώμη μου αλλά γενικά, όλες αυτές 
οι κινήσεις αλληλεγγύης ήταν κάτι το πολύ όμορφο για όλο το 
βουλγαρικό λαό. Γκρέμισε στο μυαλό του Βούλγαρου πολίτη το 
στερεότυπο ότι οι Έλληνες φέρονται εχθρικά σε εθνικό επίπεδο 

προς το βουλγαρικό λαό. 

Βαβυλωνία: Κάτι τελευταίο, κάποιο μήνυμα που θα ήθελες να 
δώσεις προς τους Έλληνες συντρόφους; 

Στεφανοβ Ιβο: Πρώτα έχετε χαιρετίσματα από όλους τους βούλ-
γαρους συντρόφους και θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και το 
σεβασμό για όλα όσα κάνετε για την Κωνσταντίνα. Η επιθυμία 
μας είναι, και νομίζουμε ότι το έχουμε αποδείξει αυτό με τις τόσες 
επισκέψεις μας στην Ελλάδα, ότι θέλουμε να έχουμε μια στενή 
σχέση με το κίνημα και θέλουμε από εσάς μεγαλύτερη βοήθεια 
γιατί την έχουμε ανάγκη τώρα.

Βαβυλωνία: Αυτό θα φανεί στην Πρωτομαγιά έτσι;

Στεφανοβ Ιβο. Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα με τους φασίστες 
στη Βουλγαρία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Το ακροδεξιό 
κόμμα έχει πλέον μεγάλη δύναμη καθώς έχει έδρες και στη βουλή 
και μεγάλη οικονομική δύναμη. Μας έχουν βγάλει τα ονόματα και 
τα πρόσωπά μας στο διαδίκτυο και έχουμε ο καθένας από εμάς 
ξεχωριστά και πρόβλημα ως στόχος.

Σας καλούμε σε αυτή την πορεία της Πρωτομαγιάς γιατί είναι 
μια σημαντική ημερομηνία για εμάς, και η παρουσία Ελλήνων 
συντρόφων θα δώσει ελπίδα, δύναμη και θα δείξει, όχι μόνο σε 
εμάς αλλά και στους εργαζόμενους στην Βουλγαρία, ότι υπάρχει 
αλληλεγγύη μεταξύ των λαών.

Εμείς πλέον δεν έχουμε φετίχ με τις πρωτομαγιάτικες πορείες 
αλλά αυτή τη φορά το θεωρούμε σημαντικό γιατί διακυβεύεται η 
παρουσία μας στους δρόμους της Σόφιας.

Σάκης Κουτλόγλου - Αθανάσιος Γεωργιλάς 

@

Mια συνομιλία  
με τον Στεφάνοβ Ίβο
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[Για επικοινωνία & αποστολή κειμένων : babylonia.lgbtq@gmail.com]

του trans ακτιβιστή και δικηγόρου Dean Spade

Δεν το βρίσκω υπερβολικό να βλέπω πως η εξέταση των ορίων 
της μονογαμίας ταιριάζει στις queer, trans, φεμινιστικές, αντι-
καπιταλιστικές, αντικαταπιεστικές πολιτικές στις οποίες εστι-
άζει το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής και της πολιτικής 
πρακτικής μου. Όταν σκέφτομαι αυτό το θέμα, συχνά ξεκινάω 
από το φεμινισμό. Ήταν μια ανακούφιση για μένα ν’ ανακαλύ-
ψω στην εφηβεία μου ότι υπήρχαν φεμινίστριες που διεξήγα-
γαν κριτική στο ρομάντζο. Είδα πως ο μύθος του ετερο-μονο-
γαμικού ρομάντζου στοιβαζόταν στις πλάτες των γυναικών για 
να δημιουργήσει ένα πολιτισμικό κίνητρο για την είσοδό τους 
στους ιδιοκτησιακούς διακανονισμούς του γάμου, στην τοπο-
θέτησή τους σε μια υποβαθμισμένη θέση στη ρομαντική δυά-
δα, στο να ορίζεται η αξία τους μόνο σε σχέση με την επιτυχία 
τους στο να βρίσκουν και να διατηρούν ένα ρομάντζο.

Επίσης, σκέφτομαι για το θέμα στο πλαίσιο του καπιταλι-
στικού συστήματος, με την έννοια ότι ο καπιταλισμός 
συνέχεια μας ωθεί προς την επίτευξη της τελειότητας, 
δημιουργώντας αντιλήψεις για το σωστό τρόπο τού 
να είσαι άντρας ή γυναίκα ή μητέρα ή σωστό ρα-
ντεβού ή οτιδήποτε οι άνθρωποι δεν μπορούν να 
εκπληρώσουν. Το αποτέλεσμα είναι να παλεύου-
με συνέχεια και ν’ αγοράζουμε πράγματα για να 
καλύψουμε αυτό το γιγάντιο κενό ανασφάλειας 
που μας δημιουργείται. Ο καπιταλισμός επενδύει 
βασικά στην έννοια της σπανιότητας, τόσο όσον 
αφορά τα καταναλωτικά αγαθά όσο και σχετικά 
με τις ανθρώπινες σχέσεις. Ο ρομαντικός μύθος 
εστιάζει στη σπανιότητα: «Υπάρχει μόνο ένα άτο-
μο για σένα εκεί έξω! Πρέπει να βρεις κάποια να 
παντρευτείς προτού γεράσεις!». Ο κανόνας της 
σεξουαλικής αποκλειστικότητας βασίζεται επίσης 
στη σπανιότητα, καθώς θεωρείται πως κάθε άτομο 
διαθέτει μόνο συγκεκριμένη ποσότητα προσοχής, 
ελκυστικότητας, αγάπης ή ενδιαφέροντος και αν κά-
ποιο από αυτά πάει σε κάποιο άλλο άτομο πέρα από το 
σύντροφό του, ο σύντροφος θα βιώσει την έλλειψή τους. 
Δεν εφαρμόζουμε όμως γενικά αυτόν τον κανόνα, π.χ. δεν 
υποθέτουμε πως αν έχουμε δύο παιδιά, το ένα θα το αγαπά-
με λιγότερο ή καθόλου ή ότι αν έχουμε πάνω από μια φίλη, θα 
είμαστε κακές ή ψεύτικες ή θα δείχνουμε λιγότερο ενδιαφέρον 

στις άλλες. Εφαρμόζουμε αυτήν τη συγκεκριμένη κατανόηση 
της σπανιότητας μόνο στο ρομαντικό έρωτα και οι περισσότε-
ροι-ες από μας το έχουμε εσωτερικεύσει πολύ βαθιά.

Για κάποιους ανθρώπους το σεξ είναι το μέρος όπου οι έμφυ-
λοι ρόλοι επιβεβαιώνονται και το να κάνεις σεξ με ανθρώπους 
που σε αντιλαμβάνονται και σου φέρονται με τους έμφυλους 
ρόλους που εσύ εκφράζεις μπορεί να είναι ένα υπέροχο κι επι-
βεβαιωτικό συναίσθημα. Για παράδειγμα, έχω δει πολλούς αν-
θρώπους να μεταβαίνουν από τη θέση της μπουτς λεσβίας σε 
αυτήν του τρανς άντρα ή από την τρανς αρσενική ταυτότητα να 
θέλουν πειραματιστούν με την ταυτότητα της αδελφής ή να πη-
δάνε άλλους τρανς ή μη άντρες. Για ανθρώπους που πειραμα-
τίζονται με το φύλο τους, με το πώς σκέφτονται κι εκφράζουν 
το δικό τους φύλο, το να θέλουν να κάνουν σεξ με διάφορους 
τρόπους, με διαφορετικά είδη ανθρώπων, μπορεί να είναι ένα 
σημαντικό μέρος μιας διαδικασίας εκμάθησης.

Πολλά πράγματα από όσα γράφω εδώ έχουν να κάνουν με τη 
βασική αντίληψη του τι νομίζουμε ότι είναι έρωτας προς τους 
άλλους ανθρώπους. Έχει να κάνει με την ιδιοκτησία, με το να 
βρίσκουμε ασφάλεια σ’ αυτούς; Έχει να κάνει με την κάλυψη 
όλων των αναγκών μας από αυτούς ή με το να τους φερόμαστε 
όπως μας έρχεται και μετά να περιμένουμε ότι θα συνεχίσουν 
να βρίσκονται γύρω μας; Ελπίζω πως όχι. Αυτό που ελπίζω πως 
είναι ο έρωτας –είτε πλατωνικός, είτε ρομαντικός, είτε οικογενει-
ακός, είτε κοινοτικός– είναι η ειλικρινής ευχή ότι το άλλο άτομο 
θα έχει ό,τι χρειάζεται για να είναι ολο-
κληρωμένο, για την 

προσωπική του ανάπτυξη μέσω της απόλαυσης ή οποιοδήποτε 
είδους ολοκλήρωση ψάχνει.

Εγώ, ως ένα άτομο που ζηλεύει, ενδιαφέρομαι για το χτίσιμο 
σχέσεων αγάπης κι εμπιστοσύνης με άτομα που δεν εξαρτώ-
νται από τη σεξουαλική αποκλειστικότητα, επειδή μέρος της 
ζήλιας μου και ίσως μέρος της ζήλιας που υποδηλώνεται στο 
πολιτισμικό δράμα το οποίο επαναλαμβάνεται συνεχώς στην 
TV –μέσω της άλλης γυναίκας ή της σχέσης και στο καρδιο-
θραυστικό σπάσιμο της εμπιστοσύνης που συνεπάγεται το 
σεξ έξω από μια σχέση– είναι ότι η επιθυμία πάντα υπερβαίνει 
κάθε πλαίσιο και αυτό το ξέρουμε από τη δική μας εμπειρία. 
Όσο πολύ και ν’ αγαπάμε, να θέλουμε και να λατρεύουμε, όσο 
και να νιώθουμε ερωτική και σεξουαλική έλξη για τους συντρό-
φους μας, επίσης βιώνουμε επιθυμία και έξω από τη δυάδα και 
ο μύθος του ρομάντζου, με τον οποίο εκπαιδευόμαστε από τη 
γέννηση μέχρι το θάνατο, κάνει αυτήν τη γνώση φριχτά τρομα-
χτική. Έτσι, ο στόχος για μένα γίνεται η αναγνώριση του ότι η 
δέσμευση, η αγάπη και το ενδιαφέρον για κάποιον-α δεν περι-
λαμβάνει απαραίτητα τη μόνωση από τη σεξουαλική επιθυμία 
για άλλα άτομα, ούτε την προσπάθεια να ξεμάθουμε ότι αυτή 
υπάρχει. Ο στόχος για μένα είναι να δημιουργούμε σχέσεις 
βασισμένες στις βαθύτερες και πιο αληθινές αντιλήψεις περί 
έρωτα και αγάπης, ούτως ώστε η αγάπη να μην ορίζεται από 
τη σεξουαλική αποκλειστικότητα, αλλά από τον πραγματικό 
σεβασμό, την έγνοια, τη δέσμευση, την υπευθυνότητα για τις 
πράξεις μας και την επιθυμία κοινής ανάπτυξης.

Ένα πράγμα το οποίο αντιλήφθηκα για τον εαυτό μου τα τελευ-
ταία χρόνια είναι πως αυτή είναι μια αρκετά αργή διαδικασία 
για μένα. Κάθε φορά που προσπάθησα να βουτήξω γρήγορα 

στο polyamory με διάφορους συντρόφους, ένιωθα απαίσια 
και συχνά κατέληγα να χάνω την ικανότητά μου να είμαι 

μαζί τους εξαιτίας του πόσο άσχημα ένιωθα για τη ζήλια 
μου.

Αυτό που θέλω είναι να δω έναν κόσμο στον 
οποίο οι άνθρωποι δεν θα χρειάζεται να εγκλη-

ματοποιούνται ή να αποβάλλονται από την 
οικογένειά τους ή να τους κόβονται τα εισο-
δήματα ή να κακοποιούνται σεξουαλικά στο 
σχολείο ή να γίνονται υποκείμενα υποχρεω-
τικής ψυχιατρικής περίθαλψης ή να εμπο-
δίζονται να βρουν ένα σπίτι επειδή οργα-
νώνουν το φύλο τους, την επιθυμία και την 
οικογενειακή δομή τους με τρόπο που προ-
σβάλλει έναν κανόνα. Ελπίζω ότι μπορούμε 
να χτίσουμε αυτό το όραμα με την εξάσκη-

σή του στις δικές μας queer και ακτιβιστικές 
κοινότητες και στις δικές μας προσεγγίσεις 

για τον εαυτό μας. Ας είμαστε ευγενικοί-ές ο 
ένας/η μία με την άλλη και άγριοι-ες απέναντι 

στην καταπίεση.

Για τη μετάφραση και τη βασική κοπτοραπτική 
του κειμένου: Α.Σ.

Ολόκληρο το κείμενο βρίσκεται στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση: http://makezine.enoughenough.org/

newpoly2.html

ΠΡΟΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ATHENS PRIDE

Επιστημονική Ημερίδα: «Σεξουαλικότητες και Φύλα: 
Λεσβιακές, Γκέι, Αμφί, Τρανς και Queer Κοινότητες στην 

Ελλάδα».

Τα τελευταία χρόνια, στο χώρο των κοινωνικών επιστημών στην 
Ελλάδα έχει αναπτυχθεί η έρευνα σχετικά με το φύλο και τη 
σεξουαλικότητα. Ακαδημαϊκές μελέτες, διδακτορικά, μεταπτυχιακές 
εργασίες και έρευνες «χρησιμοποιούν» τη σεξουαλικότητα ως 
επιστημονικό εννοιολογικό εργαλείο με στόχο την κατανόηση των 
ταυτοτήτων και των σχέσεων που αναπτύσσονται σε αυτή καθώς 
και την ανάδειξη της πολυμορφίας της.  Πολλές από τις έρευνες 
που πραγματοποιούνται στα ελληνικά πανεπιστήμια εστιάζουν 
στις λεσβιακές, γκέι, αμφί, τρανς και queer σεξουαλικές ταυτότητες 
και αποτελούν αντικείμενο θεωρητικής συζήτησης. Μέσα από 
τη διοργάνωση μιας ημερίδας θέλουμε να αναδείξουμε τις lgbtq 

έρευνες και τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτές. 
Καθηγήτριες-ές πανεπιστημίου, ερευνήτριες-ές και ακτιβιστικές 
ομάδες θα παρουσιάσουν μελέτες σχετικές με τις lgbtq κοινότητες 
στην Ελλάδα. Το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.athenspride.eu 

Σάββατο 9 Μάη στο ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο, Λεωφόρος 
Συγγρού 136, Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα 2, Στάση Μετρό: 
Συγγρού-Φιξ, 10:30-14:30

Φ.Δ.

Polyamory: τρόποι συσχέτισης 
–σεξουαλικοί ή μη– και δημιουργίας 
σχέσεων πέραν του «παραδοσιακού, 
ετεροκανονικού, μονογαμικού μοντέλου». 
Βασίζονται πάντα στον αμοιβαίο σεβασμό, 
στην κατανόηση και στην ειλικρίνεια των 
συντρόφων και στην προσπάθεια κάθε 
φορά να εξαλείφονται οι σχέσεις εξουσίας 
που αναπαράγονται στο ετεροκανονικό 
ζευγάρι και στην οικογενειακού τύπου 
συμβίωση.
Οι polyamory σχέσεις εκκινούν από την 
παραδοχή πως στην πραγματική ζωή 
οι άνθρωποι σχετίζονται με πολλούς 
τρόπους και η ερωτική επιθυμία σχεδόν 
πάντα ξεφεύγει από το πλαίσιο του δυϊκού 
ζευγαριού.
Η αντίληψη που θέλει τους ανθρώπους να 
ερωτεύονται μία φορά και για πάντα και 
θεωρεί το σεξ ή τις στενές σχέσεις με άλλα 
άτομα πέραν του ζευγαριού το λιγότερο 
προβληματικές –αν όχι προδοτικές– 
είναι αποτέλεσμα της κεντρικής θέσης 
που κατέχει η πυρηνική οικογένεια στην 
κουλτούρα μας και της επικράτησης του 
ετεροφυλόφιλου ρομάντζου.

Α.Σ.

lgb tq λεξικό
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Αν αναζητά κάποιος τον ορισμό της 
κυριαρχίας και της εκμετάλλευσης του 

ανθρώπου από άνθρωπο, αρκεί να επισκεφτεί 
τα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας στην 
Ηλεία. Η καταρράκωση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, ενός κόσμου εξαθλιωμένων 
μεταναστών, εργατών γης, είναι το μέσο μιας 
χούφτας επικυρίαρχων για τη διαιώνιση της 
σύγχρονης δουλοκτησίας. 

Η καλλιέργεια της φράουλας, ως θερμοκηπιακή 
καλλιέργεια, διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά, 
που την καθιστούν στη σημερινή της εξέλιξη 
ως μια απ’ τις καλλιέργειες με τις χειρότερες 
εργασιακές συνθήκες.  Η φύτευση σε 
χαμηλά τολ (χαμηλού τύπου θερμοκήπια), 
εξαναγκάζει τον εργαζόμενο να είναι σκυφτός 
συνεχώς, αφήνοντας μόνιμες μυοσκελετικές 
βλάβες. Η παραμονή στις θερμοκηπιακές 
συνθήκες καλλιέργειας με υψηλή υγρασία και 
θερμοκρασία σε συνδυασμό με τα κοκτέιλ των 
αγροχημικών που απαιτούνται και είναι στο 
σύνολό τους ιδιαίτερα τοξικά (καρκινογόνα 
και μεταλλαξιογόνα), δημιουργούν βλάβες 
στο αναπνευστικό σύστημα των εργατών 
και, με μακρόχρονη παραμονή σ’ αυτή 
την εργασία, καρκίνο σε ζωτικά όργανα 
(εγκέφαλο, λεμφαδένες, συκώτι), χωρίς να 
αναφερθούμε στις αλλεργίες (δερματικές και 
αναπνευστικές), τα εκζέματα και τις σοβαρές 
δερματοπάθειες. 

Η καλλιέργεια και η συλλογή της φράουλας, 
ανήκει στις εποχιακές αγροτικές εργασίες, 
που προϋποθέτουν επομένως μια ετήσια 
μετανάστευση που διαρκεί όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί κι η καλλιέργεια. Αυτό 
σημαίνει, ότι λειτουργεί ο μηχανισμός του 
σύγχρονου trafficking, που τροφοδοτεί με 
ανθρώπινη σάρκα την κρεατομηχανή της 
φραουλοκαλλιέργειας. Ένας μηχανισμός 
που συναποτελείται από τους Έλληνες 
και ξένους δουλεμπόρους, τους ντόπιους 
οικονομικούς παράγοντες και πολιτικούς 
άρχοντες της περιοχής, τους αγροτοαφέντες 
και τα τσιράκια τους (μόνιμους εργάτες γης 
με ιδιαίτερα προνόμια, επιφορτισμένους με 
επιστασία), τους εμπόρους και τα κυκλώματα 
διακίνησης της φράουλας (λαχαναγορίτες, 
φορτηγατζήδες, εταιρείες διακίνησης και 
διανομής) και, τέλος, ολόκληρο τον κρατικό 
μηχανισμό (αστυνομία, δικαιοσύνη, νομαρχία) 
που προστατεύει στο έγκλημα όλους τους 
υπόλοιπους. Ένας μηχανισμός σύγχρονης 
δουλοκτησίας που δεν θα λειτουργούσε χρόνια 
τώρα, αν δεν διέθετε δύο ισχυρά στηρίγματα. 

Αφενός, τη σιωπηλή αποδοχή, αλλά και 
ενεργή συμμετοχή της ντόπιας κοινωνίας 
που επέβαλλε και επιβάλλει τον Σικελικό 
νόμο της Ομερτά, αντιδρώντας ακόμα και 
βίαια σε όσους προσπάθησαν να ξύσουν το 
κοινωνικό αυτό απόστημα, αναφερόμενοι στις 
άθλιες συνθήκες διαβίωσης των εργατών γης σε 
παραπήγματα κι εγκαταλελειμμένους στάβλους 
ή λεωφορεία, χωρίς τις παραμικρές συνθήκες 
υγιεινής και σωστής διατροφής, καθώς και 
στην απίστευτη οικονομική εκμετάλλευση 
με τα πενιχρά μεροκάματα, δίχως φυσικά 
ασφάλιση. Αφετέρου, στην επιβεβλημένη 
καταναλωτική συνήθεια των ανθρώπων στις 
πόλεις, που περιλαμβάνει τη φράουλα, σ’ ένα 
καθημερινό διαιτολόγιο που διαρκεί για τη 
νωπή έως δύο μήνες και για τη μεταποιημένη 
(σε γλυκά, μαρμελάδες, ποτά κ.λπ.) για όλο 
το χρόνο. Μια διατροφική ανοησία, που το 
marketing της μαζικής κατανάλωσης κατόρθωσε 
να την επιβάλει στο στερέωμα της Gourmet 
διατροφής ως ερωτικό αξεσουάρ και σύμβολο 
της επανάστασης. 

Αν αναλογισθούμε ότι παρόμοιες συνθήκες 
εργασίας κι απάνθρωπης εκμετάλλευσης, 
υφίστανται σχεδόν στο σύνολο των εντατικής 
μορφής θερμοκηπιακών καλλιεργειών για την 
παραγωγή εκτός εποχής (κυρίως) κηπευτικών, 
ανθοκομικών, μπανάνας στη νότια Κρήτη, 
αλλά και στις μεγάλης έκτασης υπαίθριες 
μονοκαλλιέργειες (καρπούζι, πεπόνι, πατάτα 
κ.λπ.), αντιλαμβανόμαστε ότι οι εργάτες γης 
(σήμερα κυρίως μετανάστες), βιώνουν ένα 
σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα, που παρόμοιό 
του δεν συναντάς στις υπόλοιπες εργαζόμενες 
τάξεις. 

Σημειώνοντας ότι  στους εργάτες γης 
συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι στη 
διαλογή και πρωτογενή μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων (σπαράγγια, βιομηχανική τομάτα, 
μανιτάρια κ.λπ.), που «απολαμβάνουν» και 
αυτοί το δικό τους μεσαίωνα. 

Το να φωτίσουμε τα σκοτεινά μονοπάτια 
της κυριαρχίας, του καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής τροφής, που καταδυναστεύει την 
καθημερινότητα των εκατομμυρίων εργατών 
γης ή αγροτών με μικρό κλήρο σ’ όλο τον 
κόσμο και που καταστρέφει συστηματικά τις 
αγροτικές κοινωνίες βιολογικά, περιβαλλοντικά 
και πολιτιστικά, μετατρέποντάς τες σε απέραντα 
εργοστάσια, θα ήταν μονοσήμαντη προσπάθεια, 
αν δεν φωτίζαμε και τη δικιά μας συμβολή 
στην καθημερινή κατανάλωση των προϊόντων 

της άγριας αυτής εκμετάλλευσης ανθρώπου 
και φύσης. 

Από την εποχή που σχεδιάστηκε η μετατροπή 
της υπαίθρου, σταδιακά και σταθερά, σε μια 
απέραντη βιομηχανία παραγωγής τροφής 
κι ενέργειας, καθώς και σε χωματερή των 
αστικών αποβλήτων για τη συντήρηση των 
υδροκέφαλων μητροπόλεων της Γης, απ’ όλες 
τις εξουσίες του κόσμου (καπιταλιστικές και 
κρατικοσοσιαλιστικές), αναπτύχθηκαν και οι 
σύγχρονες μορφές κυριαρχίας. Κυριαρχία που 
βασίζεται στην απομάκρυνση του ανθρώπου από 
τη φύση, επομένως και από την αυτοπαραγωγή 
της τροφής του και την αυτορρύθμιση των 
καθημερινών του αναγκών, αλλά και στη 
διάρρηξη των κοινωνικών εκείνων σχέσεων 
που αποτελούσαν το συστατικό στοιχείο του 
κοινοτισμού των πρώιμων αγροτικών κοινωνιών 
(συλλογική εργασία, αλληλοβοήθεια, κοινοτική 
διαχείριση των μέσων παραγωγής, διανομής των 
αγαθών και ικανοποίησης των αναγκών). 

Η αστικοποίηση και η εκβιομηχάνιση της 
υπαίθρου και των πόλεων είναι ο κυρίαρχος 
μηχανισμός επιβολής της εξουσίας πάνω στους 
ανθρώπους, ελέγχοντας την καθημερινότητα 
των πολιτών και οδηγώντας τις επιθυμίες 
τους. Όσες φωτιές κι αν κάψουν τα σύμβολα 
της κυριαρχίας, όσο κι αν κάποιοι εμπνέονται 
με τη «δημιουργική» καταστροφική πρακτική 
των μέσων της παγκόσμιας εξουσίας, η ουσία 
των πραγμάτων θα παραμένει ίδια, με την 
αλλοτρίωση της καθημερινότητάς μας και την 
απάνθρωπη εκμετάλλευση της ύπαρξής μας 
ν’ αγκαλιάζει όλο και σφιχτότερα κάθε πτυχή 
της ζωής μας. 

Εμείς καθημερινά συντηρούμε το τέρας της 
εξουσίας και η απελευθερωτική μας δύναμη 
βρίσκεται σε πράξεις απείρως πιο απλές απ’ τους 
κλισαρισμένους ακτιβισμούς. Η περιφρόνηση 
των ρόλων καταναλωτή-παραγωγού (που 
προάγουν το παγκόσμιο κεφάλαιο αλλά και ο 
στείρος μαρξιστικός οικονομισμός, καθώς και 
τα οικοσοσιαλιστικά μοντέλα επιδιόρθωσης 
των θεσμών και μηχανισμών της αγοράς, με 
τα «ανταλλακτικά» της Πράσινης πολιτικής), 
και η βαθειά αποστροφή στην καθοδήγηση της 
επιθυμίας ή της ανάγκης μας, θα οδηγήσουν στην 
τελική ρήξη με τον κόσμο της ανελευθερίας. 

Ο αγώνας για Γη κι Ελευθερία όταν συνοδευτεί 
και με τις μεγάλες ανατροπές στην Υγεία, την 
Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό κι εμψυχωθεί με τις 
ιδέες του κοινοτικού Αναρχισμού, θ’ αποκτήσει 
την απελευθερωτική δύναμη για τις μεγάλες 

επαναστάσεις του μέλλοντος. 

Επιστρέψτε τις φράουλες τις ποτισμένες μ’ αίμα, 
δεν ανήκουν στον κόσμο της επιθυμίας μας. 

Γιώργος Φούφας

Γεωπόνος - Μέλος της Ελευθεριακής 
Κίνησης Βιοκαλλιεργητών

Τα φραουλοχώραφα 
ποτίζονται με αίμα

AΓΡΟΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΜΑΪΟΥ

Ο Μάιος είναι μήνας μνήμης, για τους νε-
κρούς εργάτες του Σικάγο, της Αναρχικής 

Εξέγερσης, που όρισε της διαδρομές ελευθερίας 
με τις διαχρονικές ιδέες της απελευθέρωσης και 
τα οράματα του μέλλοντος. 

Στα Φυλλοβόλα Οπωροφόρα, που καρπίζουν, 
απαιτούνται, λόγω της αυξημένης υγρασίας, 
ψεκασμοί με χαλκούχα (Βορδιγάλειο Πολτό), 
για την αντιμετώπιση-πρόληψη ασθενειών όπως 
ο Εξώασκος και η Μονίλια. 

Στα Αμπελοειδή, απαιτούνται ανά δεκαπενθήμερο 
ψεκασμοί με χαλκούχα και βρέξιμο θειάφι, στη 
νεαρή βλάστηση και τις σχηματισμένες ανθοτα-
ξίες για την προστασία από τον Περονόσπορο, 
Βοτρύτη και Ωίδιο (Θειαφασθένεια). 

Στην Ελιά, από τα μέσα του Μαΐου ξεκινά η 
αντιμετώπιση με Βάκιλο της Θουριγγίας (Βι-
ολογικό σκεύασμα) του Ανθοτρήτη της Ελιάς 
(Πυρηνοτρήτης). 

Στα Κηπευτικά, πραγματοποιούνται η σπορά 
και οι φυτεύσεις των καλοκαιρινών με χρήση 
Οργανικών λιπασμάτων (Κομπόστ) και Ε.Μ. 
(Ενεργών Μικροοργανισμών). Στα πρώτα στά-
δια ανάπτυξης ενδείκνυται και η φυτολίπανση 
με εκχύλισμα τσουκνίδας (πλούσια σε σίδηρο, 
ενισχύει το αμυντικό σύστημα των φυτών). 

Κλείνοντας το ημερολόγιο αυτού του μήνα, να 
υπενθυμίσω ότι θα συναντηθούμε στο Φεστιβάλ 
της Βαβυλωνίας, στα τέλη του Μάη, για να συζη-
τήσουμε και να σχεδιάσουμε τις Επαναστατικές 
σπορές του μέλλοντος. 

Οι μήνες της Άνοιξης ευνοούν τα γεννήματα της 
Φύσης και της Σκέψης.
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Ο Μάικλ Άλμπερτ είναι αμερικανός ακτιβιστής και 
συγγραφέας. Είναι απόφοιτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
της Μασσαχουσέτης (ΜΙΤ) και μαζί με τη Λύντια Σάρτζεντ 
έχουν ιδρύσει το πολιτικό ακτιβιστικό δίκτυο Znet και 
το περιοδικό Zmagazine. Έχει γράψει πολλά βιβλία 
και άρθρα και έχει αναπτύξει την οικονομική θεωρία 
της συμμετοχικής οικονομίας (participatory economics, 
PARECON). Στόχος ζωής του Άλμπερτ είναι η κατάργηση 
του καπιταλισμού ως κοινωνικό σύστημα και η εγκατάσταση 
της μετακαπιταλιστικής κοινωνίας. 

Ο Χάουαρντ Ζιν είναι ιστορικός, θεατρικός συγγραφέας 
και κοινωνικός αγωνιστής. Συμμετείχε ενεργά στο κίνημα 
πολιτικών δικαιωμάτων και στον αγώνα ενάντια στον 
πόλεμο του Βιετνάμ. Έχει γράψει πάνω από 20 βιβλία. 
Στην Ελλάδα έγινε γνωστός από την πετυχημένη θεατρική 
παράσταση, Ο Μαρξ στο Σόχο. Αναμένονται τα βιβλία του, 
A People’s History of the United States από τις εκδόσεις 
Αιώρα και Declarations of Independence από τις εκδόσεις 
ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

Ο Νόαμ Τσόμσκι είναι καθηγητής Γλωσσολογίας στο 
Πανεπιστήμιο ΜΙΤ. Γεννημένος το 1928, είναι ίσως ένας 
από τους πιο αξιοσέβαστους διανοούμενους του 20ου 
αιώνα, ενώ έχει πλούσιο συγγραφικό και ακτιβιστικό έργο. 
Είναι ο μόνος από τους καλεσμένους που δε θα παρευρεθεί 
αυτοπροσώπος αλλα θα συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη 
μέσω ίντερνετ.

H Vandana Shiva είναι διδάκτωρ πυρηνικής φυσικής, 
φεμινίστρια, περιβαλλοντική ακτιβίστρια, ερευνήτρια και 
συγγραφέας. Αποτελεί εδώ και 20 χρόνια ηγετική μορφή 
του κινήματος της αντι-παγκοσμιοποίησης, στον αγώνα 
κατά των πολυεθνικών βιοτεχνολογίας και της πολιτικής 
του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου. 

Ο Andrej Grubacic είναι αναρχικός ιστορικός από τα 
Βαλκάνια. Βασικό στέλεχος της αγωνιστικής δράσης 
στο Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ (“σπίτι”  του αμερικανικού 
indymedia κτλ) Κατάγεται από Γιουγκοσλαβία και είναι 
θεωρητικός με βαθιά  κινηματική δράση.

Ο Φρανκο μπεράρντι-Μπίφο είναι συγγραφέας, θεωρητικός 
και ακτιβιστής των Μέσων. Ίδρυσε το περιοδικό  A/traverso 
(1975-1981) και ήταν μέλος της ομάδας του Radio Alice, του 
πρώτου ελεύθερου πειρατικού ραδιοφωνικού σταθμού στην 
Ιταλία(1976-1978). Ήταν ενεργόμ μέλος του κινήματος της 
Αυτονομίας στην Ιταλία τη δεκαετία του ‘70, κατέφυγε στο 
Παρίσι, όπου δούλεψε με τον Felix Guattari στο πεδίο της 
σχιζοανάλυσης. Τη δεκαετία του ‘80 υπήρξε συνεργάτης 
στα περιοδικά Semiotexte (New York), Chimerees (Paris), 
Metropoli (Rome) and Musica 80 (Milan). Τη δεκαετία 
του ‘90 εξέδοσε τα Mutazione e Ciberpunk (Genoa, 
1993), Cibernauti (Rome, 1994), and Felix (Rome, 2001). 
Σήμερα συνεργάζεται με το περιοδικό Derive Approdi 
και διδάσκει κοινωνική ιστορία της επικοινωνίας στην 
ΑΚαδημία Καλών Τεχνών του Μιλάνου. Είναι συνιδρυτής 
των e-zine rekombinant.org και του φαινομένου telestreet. 
Τα τελευταία χρόνια το συγγραφικό του έργο καταπιάνεται 
με την επισφάλεια και τους επισφαλείς εργαζόμενους και 
τις γενικότερες μεταβολές που επιφέρει αυτή σε όλο το 
φάσμα της κοινωνίας. 

1. (ÔÅÔÁÑÔÇ 27) ÐÏËÉÔÉÊÇ ÁÍÕÐÁÊÏÇ 

· ÏÌÉËÉÅÓ
 17:ÏÏ ÁÍÔÑÅÚ ÃÊÑÏÕÌÐÁÓÉÔÓ (ÓÕÆÇÔÇÓÇ): 
ÓÕÃ×ÑÏÍÅÓ ÌÏÑÖÅÓ ÄÑÁÓÇÓ 
 20:40   ÅÉÓÇÃÇÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÄÅÊÅÌÂÑÉÁÍÁ 
 21:00  ×ÁÏÕÁÑÍÔ ÆÉÍ: ÁÎÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÁÍÕÐÁÊÏÇÓ 

· ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÆÕÌÙÓÇÓ
 *ÊÉÍÇÌÁÔÁ ÓÔÉÓ ÖÕËÁÊÅÓ
 *TO TÅËÏÓ ÔÇÓ ÇÃÅÌÏÍÉÁÓ ÓÔÁ ÍÅÁ ÊÉÍÇÌÁÔÁ
×ÁÏÕÁÑÍÔ ÆÉÍ «ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÁÍÅÎÁÑÔÇÓÉÁÓ»

2. (ÐÅÌÐÔÇ 28) MEÉÏÍÏÔÇÔÅÓ & 
ÁÍÉÓÏÔÇÔÅÓ 

· OMIËÉÅÓ
 17:00 ÁÍÍÁ ËÕÄÁÊÇ: ÃÉÁ ÔÉÓ ÌÅÉÏÍÏÔÇÔÅÓ 
21:00 ÌÁÚÊË ÁËÌÐÅÑÔ: ÊÁÐÉÔÁËÉÓÌÏÓ-ÊÑÉÓÇ & 
ÊÏÉÍÙÍÉÊÅÓ ÁÍÉÓÏÔÇÔÅÓ 

· ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁ
* ÐÑÏÓÖÕÃÅÓ – ÅÕÑÙÐÇ ÖÑÏÕÑÉÏ
*ÁÍÁÐÇÑÏÉ 
* ØÕ×ÉÊÅÓ ÌÅÉÏÍÏÔÇÔÅÓ 
* ÓÅÎÏÕÁËÉÊÏ- ÃÕÍÁÉÊÅÉÏ ÆÇÔÇÌÁ

3. (ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 29) ÃÇ & ÅËÅÕÈÅÑÉÁ 
 
· ÏÌÉËÉÅÓ
17:00  ÊÑÉÓ ÓÐÁÍÏÓ: ÓÕÌÌÅÔÏ×ÉÊÇ ÊÏÉÍÙÍÉÁ-ÐÏËÇ 
& ÅËÅÕÈÅÑÉÁ
21:00  ÂÁÍÔÁÍÁ ÓÉÂÁ: ÊÏÉÍÙÍÉÁ  & ÖÕÓÇ 
      

· ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁ
* ÁÓÔÉÊÏÓ ×ÙÑÏÓ
* ÅÍÅÑÃÅÉÁ
* ÁÃÑÏÔÉÊÏ ÆÇÔÇÌÁ-ÂÉÏËÏÃÉÊÇ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁ 

4. (ÓÁÂÂÁÔÏ 30) ÏÉÊÏÍÏÌÉA: ÊÉÍÇÌÁÔÁ & 
ÐÑÏÔÁÓÅÉÓ 

· ÏÌÉËÉÅÓ 
17:00 ÅÑÃÁÓÉÁÊÏ-ÓÕÍÄÉÊÁËÉÓÔÉÊÏ 
20:00 ÍÏÁÌ ÔÓÏÌÓÊÉ: ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÑÉÓÇ 
21:00 ÌÁÚÊË ÁËÌÐÅÑÔ: ÓÕÌÌÅÔÏ×ÉÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ 
      
· ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁ
* ÅÑÃÁÓÉÁÊÏ 

* ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ
*12:00 ÊÑÉÓ ÓÐÁÍÏÓ: ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÆÍÅÔ-ÂÁÂÕËÙÍÉÁ 
* 16:00 ÌÁÚÊË ÁËÌÐÅÑÔ: ÓÕÌÌÅÔÏ×ÉÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ 

5. (ÊÕÑÉÁÊÇ 31) ÃÉÁ ÌÉÁ ÊÏÉÍÙÍÉÁ 
ÄÉÁÖÏÑÅÔÉÊÇ 
 
·  ÏÌÉËÉÅÓ
12:00  ÁÍÔÑÅÚ ÃÊÑÏÕÌÐÁÓÉÔÓ (ÄÉÁÂÁËÊÁÍÉÊÏ 
ÐÁÍÅË): ÔÏ    ÁÍÁÑ×ÉÊÏ ÊÉÍÇÌÁ ÓÔÁ ÂÁËÊÁÍÉÁ, 
×ÈÅÓ & ÓÇÌÅÑÁ
14:00 ÌÁÚÊË ÁËÌÐÅÑÔ: ÔÏ ÁÄÉÅÎÏÄÏ ÔÙÍ 
ÊÏÌÌÁÔÙÍ

B FEST ÌÏÕÓÉÊÇ ÓÊÇÍÇ

ÓõììåôÝ÷ïõí:
· ÃéÜííçò ÁããåëÜêáò êáé ÅðéóêÝðôåò
· ÃéÜííçò ×áñïýëçò
· Íôßíïò Óáäßêçò
· Óùôçñßá ËåïíÜñäïõ êáé ÓôÝëéïò 
ÌðïôùíÜêçò, Âáóßëçò ÃéóäÜêçò
· Æùñæ Ðéëáëß
· ÄçìÞôñçò ÐïõëéêÜêïò
· ÁðñïóÜñìïóôïé
· Óðõñéäïýëá
· ×ñ.ÆõãïìáëÜò- ÔÜêçò ¢êïò
· Óðýñïò ÖÜñïò êáé ïé This Fluid
· Direct Connection
· Íôéìéíïõßôá
· Ôube a bassa
· 63 High
· Bad Trip
· Go over 1000
· Fundrakar
· Vlastur Megacorp
· Blues Wire
· Dj max
· Ó÷ïëéêÜ óõãêñïôÞìáôá
· Êáé Üëëïé...

* ÅÊÈÅÓÅÉÓ

* ÐÑÏÂÏËÅÓ ÔÁÉÍÉÙÍ

* ÐÁÉÄÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉ

* ÄÉÁÂÁËÊÁÍÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ  

   ÁÍÁÑ×ÉÊÏÕ ÂÉÂËÉÏÕ
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