Ο
τυχαίος
θάνατος
ενός
αναρχικού -Εκδήλωση με τους
συντελεστές της παράστασης &
την C. Pinelli
Ο αναρχικός εργάτης σιδηροδρόμων
Τζουζέπε Πινέλλι (Giuseppe «Pino»
Pinelli, 1928 – 1969) ήταν ένας από
τους πιο δραστήριους και ενεργούς
Ιταλούς αναρχικούς της εποχής του. Η
δουλειά του στους σιδηροδρόμους του
έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσει με
όλο το ιταλικό ριζοσπαστικό κίνημα την
περίοδο των μεγάλων αναστατώσεων της
δεκαετίας του 60. Αυτή του η δράση και
συμμετοχή του στους εργατικούς και
πολιτικούς αγώνες ήταν η αιτία και η
αφορμή για να βρεθεί κρατούμενος στις
12 Δεκεμβρίου και στις 15 τη νύχτα ενώ
ανακρίνονταν στο αστυνομικό τμήμα του
Μιλάνο να εκπαραθυρωθεί και να πέσει νεκρός από τα χέρια του
επικεφαλής της ανάκρισης αστυνόμου Καλαμπρεζι.
Στο τμήμα οδηγήθηκε ως ύποπτος για την έκρηξη στην αγροτική
τράπεζα στην πλατεία πιάτσα Φοντάνα που είχε σαν αποτέλεσμα 16
νεκρούς και 88 τραυματίες. Η δολοφονία του ήταν η απόπειρα
συγκάλυψης των πραγματικών αυτουργών, των Ιταλών νεοφασιστών
που δρούσαν ως παρακρατική δύναμη, και την εποχή εκείνη
ευθύνονταν για πολλές βομβιστικές επιθέσεις προκείμενου να
διαλύσουν το μεγάλο ριζοσπαστικό και εξεγερτικό κίνημα της
Ιταλίας εκείνης της περιόδου. Η αντίδρασή του κινήματος ήταν
άμεση και μεγάλη συγκλονίζοντας την ιταλική κοινωνία και όχι
μόνο. Ο Ντάριο Φο το 1970 γράφει το θεατρικό έργο ο τυχαίος
θάνατος ενός αναρχικού και σφραγίζει με ανεξίτηλο τρόπο το
κρατικό έγκλημα που διαπράχθηκε εκείνη τη νύχτα της 15ης
Δεκεμβρίου. Το μήνυμα της δολοφονίας του Πινέλλι δεν ανήκει
στο παρελθόν, το συναντάμε με πολλούς τρόπους σε όλα τα
γεωγραφικά μήκη και πλάτη, σε πληθώρα ιστορικών στιγμών και

περιόδων. Είναι το μήνυμα που αναδύεται κάθε φορά που οι
σχέσεις κοινωνίας και κράτους καθίστανται ασυμβίβαστες, με το
τελευταίο να καταφεύγει σε κάθε είδους απειλή και όταν
χρειαστεί να την πραγματοποιεί με τα εκτελεστικά της όργανα.
Πίσω από κάθε Πινέλλι θα υπάρχει πάντα ένας Καλαμπρεζι. Πίσω
από κάθε κρατική βία σε βάρος των αδύναμων που το μόνο όπλο
είναι η αντίστασή τους, θα βρίσκεται πάντα ένας δικαστής ένας
αστυνομικός ένας υπουργός ένας δημοσιογράφος, ένα σύστημα
ολόκληρο για να συγκαλύψει αυτή την ομιλία προκειμένου να
φιμώσει, να καταστείλει και αν χρειαστεί να δολοφονήσει αυτόν
και αυτούς που αντιστέκονται. Αυτό το διαχρονικό μήνυμα
εκπέμπει και η παράσταση πού παίζεται αυτόν τον καιρό στη
Θεσσαλονίκη.
Την Τρίτη 24 Μαΐου και ώρα 8:30 το βράδυ στον κοινωνικό χώρο
Respiro di liberta Ιουλιανού και Ολυμπιάδος πίσω από την
Λαοδηγήτρια το περιοδικό Βαβυλωνία και η Αντιεξουσιαστική
Κίνηση Θεσσαλονίκης καλούν σε εκδήλωση-συζήτηση με καλεσμένους
τους συντελεστές της παράστασης αλλά και την κόρη το Τζουζέπε
Πινέλλι,Κλαούντια Πινέλλι. Στο τέλος της εκδήλωσης θα
ακολουθήσει μουσική βραδιά με τα τραγούδια της παράστασης και
όχι μόνο
https://www.facebook.com/events/621788489354968?ref=newsfeed

