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Μετάφραση: Μαριέττα Σιμεγιάτου
Το 2004, ο Κούρδος ηγέτης Ocalan απηύθυνε επιστολή στον Murray
Bookchin από το κελί της φυλακής του, όπου είχε μελετήσει το
έργο του Αμερικανού ριζοσπάστη στοχαστή. Σήμερα, η
αλληλογραφία τους δημοσιεύεται για πρώτη φορά.
Στη φυλακή, ο Ocalan εντρύφησε στα ριζοσπαστικά,
μετακομμουνιστικά συγγράμματα, αναζητώντας έναν νέο δρόμο για
την επόμενη ημέρα. Γνωστός για την ακόρεστη δίψα του για
βιβλία, οι επιλογές του συχνά διέρρεαν στον τουρκικό και
κουρδικό τύπο, όταν άρχισε να διαβάζει μετά μανίας το έργο του
Murray Bookchin. Ως το 2004, ο Heider και άλλοι υπέρμαχοι του
αγώνα που δίνει ο Ocalan ένοιωσαν ότι είχε έρθει η κατάλληλη
στιγμή για να τον φέρουν σε επαφή με τον ηλικιωμένο Bookchin.
Η καθιέρωση κάποιας μορφής διαλόγου είχε για εκείνους
καθοριστική σημασία, όπως ανέφερε ο Heider στην Huffington
Post, καθώς οι συντηρητικοί των κύκλων των Κούρδων ασκούσαν
πίεση προς την κατεύθυνση το κίνημα να εγκαταλείψει δια παντός
οποιονδήποτε προοδευτικό λόγο.
Έγραψαν στην Biehl.
Στις 11 Απριλίου, πέντε ημέρες αφότου έλαβε την επίσημη
επιστολή του Ocalan, ο Bookchin απάντησε με τη βοήθεια της
Biehl. Στην ηλικία των 83, ο Bookchin είχε ήδη από καιρό
επιδείξει περιέργεια για τους Κούρδους και είχε γράψει για τον
αγώνα τους στα προσωπικά του ημερολόγια, όπως ανέφερε η κόρη
του. Έγραψε στον Ocalan ότι δεν του ήταν γνώριμες όλες οι
πτυχές του αγώνα του PKK -και για αυτό επέρριπτε ευθύνες στον
«τοπικιστικό τύπο» των ΗΠΑ- και ότι ήταν τόσο ηλικιωμένος που
έπρεπε να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια ακόμα και για να
γράφει, αλλά ότι χαιρόταν για την επαφή.

«Είμαι η ιστορία του εικοστού αιώνα σε σάρκα και οστά με τον
τρόπο μου και πάντα προσπαθούσα να κοιτάζω πέρα από ιδέες που
οι άνθρωποι παγιώνουν σε δόγματα», έγραψε ο Bookchin στον
Ocalan. «Σας ζητώ να δείξετε υπομονή απέναντι σε έναν γέρο
ριζοσπάστη».
Αναφορές για την ύπαρξη της αλληλογραφίας του Bookchin με τον
Ocalan έχουν γίνει στο παρελθόν, αλλά η Huffington Post
απέκτησε πρόσβαση στο σύνολο των κρυμμένων εγγράφων που
διατηρούνταν, και σήμερα τα δημοσιεύει για πρώτη φορά, με την
άδεια του Murray Bookchin Trust, της Biehl και του Heider
(Καμία από τις πηγές ωστόσο δεν είχε το αρχικό μήνυμα από τον
Heider και τον Oliver Kontny, έναν ακόμα δικηγόρο του Ocalan).
Bookchin προς διαμεσολαβητές Ocalan
[11 Απριλίου 2004]
Αγαπητέ Reimar Heider,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας της 6ης Απριλίου. Θα ξέρετε
ότι είμαι ένας αρκετά ηλικιωμένος άνδρας (83 ετών) που μετά
βίας περπατώ λόγω οστεοαρθρίτιδας και καρδιακών παθήσεων. Σας
το λέω αυτό για να δικαιολογηθώ γιατί συχνά καθυστερώ να
απαντήσω σε επιστολές, ειδικά σε e-mail. Θα πρέπει επίσης να
σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που
διατείνονται ότι μιλούν εκ μέρους μου δεν εκφράζουν απαραίτητα
τα λεγόμενά μου – με εξαίρεση τη σύντροφό μου, Janet Biehl, με
την οποία μοιράζομαι την ίδια διεύθυνση e-mail και με την
οποία συζώ (παρακαλώ κρατήστε το e-mail της).
Όπως και η πλειοψηφία των Αμερικανών, αλίμονο, γνωρίζω πολύ
λίγα για το PPK και τον Abdullah Ocalan, παρόλο που θυμάμαι
στις ειδήσεις τη στιγμή της σύλληψής του πριν από αρκετά
χρόνια. Χάρη στον τοπικισμό που δείχνει ο τύπος, οι Αμερικανοί
έχουν ελάχιστη ενημέρωση σχετικά με τα κουρδικά ζητήματα
(Ακόμα και οι Κούρδοι του Ιράκ περιφρονούνται σε μεγάλο βαθμό
από τους πολεμικούς ανταποκριτές μας). Μόλις πριν από λίγες
ημέρες πληροφορήθηκα ότι ο κ. Ocalan έχει καταδικαστεί σε

θάνατο εδώ και πέντε χρόνια και βρίσκεται τώρα σε συνθήκες
πλήρους απομόνωσης. Ειλικρινά ελπίζω να αντεπεξέρχεται με
σθένος σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
Μιλάμε, ωστόσο, γερμανικά κι έτσι δεν χρειάζεται να
προβληματίζεστε εάν καταλαβαίνουμε τις επιστολές που μας
στέλνετε στα γερμανικά. Μπορείτε να μου τις στέλνετε σε όποια
γλώσσα θέλετε, εγώ όμως είμαι αναγκασμένος να απαντώ στα
αγγλικά. Λόγω της κατάρρευσης της υγείας μου και ιατρικών
προβλημάτων, δυστυχώς δεν γράφω γρήγορα.
Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι παρόλο που ήμουν από τους
ιδρυτές του Institute for Social Ecology μαζί με τον Dan
Chodorkoff κάπου τριάντα χρόνια πριν στο Vermont, η σχολή από
τότε έχει διαφοροποιηθεί κατά πολύ και δεν εκφράζει με
συνέπεια τις απόψεις μου. Ένα μέρος του ανθρώπινου δυναμικού
της έχει μετατοπιστεί προς αναρχικές απόψεις που εγώ θεωρώ
παιδιάστικες και ανενημέρωτες και τις οποίες δεν συμμερίζομαι
καθόλου. Σας το λέω αυτό για να σας ζητήσω να μου γράφετε
απευθείας στη διεύθυνση email της Janet, όπου τουλάχιστον η
ιδιωτική αλληλογραφία μου είναι απαλλαγμένη από παρεμβάσεις
από αυτά τα «ελευθεριακά» παιδιά.
Όσον αφορά τη δράση μου, δραστηριοποιούμαι στην αμερικανική
αριστερά εδώ και περίπου εβδομήντα χρόνια ως οργανωτής του
εργατικού κινήματος και ως δάσκαλος. Με λίγα λόγια, είμαι η
ιστορία του εικοστού αιώνα σε σάρκα και οστά και πάντα
προσπαθούσα να κοιτάζω πέρα από ιδέες που οι άνθρωποι
παγιώνουν σε δόγματα. Τα βιβλία μου Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
και ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ και τα δυο χρονολογούνται στη
δεκαετία του ’80. Επιπλέον, θα πρέπει να ξέρετε ότι Η
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έχει μεταφραστεί μόνο εν μέρει στα
γερμανικά (νομίζω όμως ότι η τουρκική μετάφραση είναι πλήρης).
Έχω γράψει επίσης βιβλία και άρθρα σχετικά με την ιδέα του
ελευθεριακού κοινοτισμού, του συνομοσπονδισμού, τη σημασία της
πολιτικής σε αντιδιαστολή με τον κοινοβουλευτισμό και τα
μαθήματα που μας διδάσκει η επαναστατική παράδοση (Πρόσφατα,
ολοκλήρωσα ένα βιβλίο τεσσάρων τόμων για το τελευταίο αυτό

θέμα και ο τρίτος τόμος θα δημοσιευτεί τον επόμενο μήνα από
τον εκδοτικό οίκο Continuum στο Λονδίνο). Τα γραπτά αυτά
–ειδικά Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, το οποίο έχει μεταφραστεί στα γερμανικά και
τουρκικά– μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όπως και τον κ. Ocalan.
Αυτά τα πιο πρόσφατα γραπτά έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον
στη Λατινική Αμερική, τη Σκανδιναβία καθώς και άλλα μέρη της
Ευρώπης, και την Αυστραλία.
Πολλά πεδία μένει να διερευνηθούν, πράγμα που η υγεία και η
ηλικία μου δεν μου επιτρέπουν. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να
μου γράφετε, θα σας ζητήσω να δείξετε υπομονή απέναντι σε έναν
γέρο ριζοσπάστη όπως εγώ. Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη
συμπαράστασή μου στον κ. Ocalan.
Φιλικά,
Murray Bookchin
131 Main Street, apt. 301
Burlington, VT 05401 USA
Τηλ.: (802) 863-4545
jbiehl@together.net
Διαμεσολαβητές Ocalan προς Bookchin
[5 Μαΐου 2004]
Αγαπητέ Murray Bookchin,
Με χαρά σας πληροφορούμε ότι έπειτα από την αλληλογραφία μας,
ενημερώσαμε τους δικηγόρους υπεράσπισης του κ. Ocalan στην
Ιστανμπούλ σχετικά με το περιεχόμενο της επιστολής σας. Ένα
μέλος της ομάδας υπεράσπισης, ο κ. Aydinkaya, ανέφερε με
συντομία το ζήτημα στον κ. Ocalan κατά την τελευταία συνάντησή
τους. Ο κ. Ocalan φαίνεται να χάρηκε πολύ για το ενδιαφέρον
σας και ζήτησε από τους εκπροσώπους του να σας απαντήσουν
άμεσα. Στέλνει εγκάρδιους χαιρετισμούς και δηλώνει ότι οι δυο
συγγραφείς που τον έχουν απορροφήσει το τελευταίο διάστημα
είστε εσείς και ο Immanuel Wallerstein. Ο κ. Ocalan τόνισε ότι
πιστεύει ότι έχει αποκτήσει καλή γνώση των ιδεών σας. Μάλιστα,

αναφέρθηκε στον εαυτό του ως έναν «καλό μαθητή» σας. Ζήτησε
από τους δικηγόρους του να σας στείλουν το τελευταίο
χειρόγραφό του το συντομότερο δυνατό. Πρόκειται για ένα
χειρόγραφο που μόλις προετοίμασε για την ακρόαση της υπόθεσής
του στις 9 Ιουνίου 2004 ενώπιον του τμήματος μείζονος σύνθεσης
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τη
μετάφραση του εγγράφου στα αγγλικά έχει αναλάβει μια εταιρεία
στην Τουρκία και ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας στείλουμε ένα
αντίγραφο του κειμένου ως τον Ιούνιο.
Ο κ. Ocalan είπε ότι λυπάται που υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις
στην τουρκική μετάφραση των τεσσάρων βιβλίων σας τα οποία έχει
διαβάσει και ότι υπήρχαν ορισμένα σημεία στα οποία διαφωνεί με
τις ιδέες σας. Αυτό που τόνισε ωστόσο ήταν ότι ανυπομονεί να
συνεχίσει να παρακολουθεί τη σκέψη σας και να τη βοηθήσει να
βρει πρόσφορο έδαφος όσον αφορά την εφαρμογή της στις
κοινωνίες της Μέσης Ανατολής. Θα ήθελε να σας διαβεβαιώσει ότι
δεν θα πρέπει να προβληματίζεστε πολύ για την έλλειψη
εκτίμησης που δείχνουν ορισμένοι νεότεροι οπαδοί όσον αφορά τη
διακριτικότητα και τη δυναμική της σκέψης σας, εφόσον το
κουρδικό κίνημα ελευθερίας είναι αποφασισμένο να υλοποιήσει
επιτυχώς τις ιδέες σας. Πρόσθεσε επίσης πως πιστεύει ότι τα
τρία βιβλία που έχει γράψει στη φυλακή, ως σύνολο, θα
μπορούσαν να δώσουν κάποιες απαντήσεις στα θεωρητικά και
πρακτικά αδιέξοδα που δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει η
Μαρξιστική Θεωρία τα τελευταία 150 χρόνια. Δηλώνει τώρα
ξεκάθαρα ότι πιστεύει ότι είναι θεωρητικά αβάσιμο να
εκλαμβάνεται η δημιουργία του κράτους στην Πρώιμη Μεσοποταμία
ως μια «αναπόφευκτη» εξέλιξη που υπαγορεύεται από ιστορικές
νομοτέλειες «απαραίτητες για την ανθρώπινη πρόοδο».
Στο νέο αυτό χειρόγραφο, ο κ. Ocalan επαναξιολογεί ορισμένα
από τα προηγούμενα επιχειρήματά του σχετικά με τη μετάβαση από
τη νεολιθική στην πρώιμη κοινωνία ιερατικού κράτους και θέτει
ορισμένες απίστευτα πρωτότυπες απόψεις σχετικά με τις
επιστημολογικές συνέπειες της θεωρίας του χάους στις ιστορικές
και κοινωνικές μελέτες, καθώς και τις πολιτικές προοπτικές που

προέρχονται από τις θεωρητικές ιδεολογικοποιήσεις της
ανθρώπινης ιστορίας. Διερευνά τόσο τις επιπτώσεις που αυτό
έχει στη δική του αντίληψη για την ιστορία της Μεσοποταμίας,
όσο και τα πολιτικά συμπεράσματα στα οποία έχει οδηγηθεί από
το προηγούμενο έργο του, εγκαταλείποντας έτσι εντελώς το
πρότυπο της οικοδόμησης κράτους ως στόχο των απελευθερωτικών
διεργασιών. Αναπτύσσει επίσης διεξοδικά την ιδέα μιας οικοδημοκρατικής κοινωνίας και την πρακτική υλοποίηση του
ελευθεριακού κοινοτισμού στο Κουρδιστάν.
Τόνισε ωστόσο ότι αυτό δεν είναι και ούτε θα μπορούσε να είναι
το έργο ενός ακαδημαϊκού, αλλά ενός ανθρώπου που αναζητά
πρακτικούς τρόπους διεξόδου από την κρίση που βιώνει η Μέση
Ανατολή και οι Κούρδοι. Εξέφρασε έντονη κριτική για τον δυτικό
λόγο και επεσήμανε ότι η δική του προσέγγιση πάντα θα διέπεται
από μια σύγχρονη εκ νέου ανάγνωση του παραδοσιακού λόγου της
Μέσης Ανατολής. Παρά τις προφανείς δυσκολίες στην επικοινωνία
με τον κ. Ocalan, με μεγάλη χαρά θα σας βοηθήσουμε να
συνεχίσετε τη μεταξύ σας επικοινωνία.
Αναμένουμε νέα σας,
Με θερμούς χαιρετισμούς,
Reimar Heider
Oliver Kontny

Bookchin προς διαμεσολαβητές Ocalan
[9 Μαΐου 2004]
Αγαπητέ Reimar,
Σας ευχαριστώ που μου μεταφέρετε τα σχόλια του κ. Ocalan.
Χαίρομαι που θεωρεί ότι οι ιδέες μου σχετικά με τον
ελευθεριακό κοινοτισμό βοηθούν στον προβληματισμό σχετικά με
ένα μελλοντικό πολιτικό σώμα των Κούρδων.
Εκτιμώ επίσης τις προσπάθειές σας ως διαμεσολαβητή σε έναν
διάλογο μεταξύ του κ. Ocalan και εμένα. Σας παρακαλώ να
καταλάβετε ότι είμαι ένας πολύ ασθενικός 83χρονος. Δεν είμαι
σε θέση πια να κάθομαι μπροστά σε έναν υπολογιστή για ώρες και
να γράφω άρθρα, ούτε καν επιστολές. Ακόμα και η ανάγνωση για
λίγες ώρες την ημέρα μου είναι δύσκολη (Ακόμα και για αυτή τη
σύντομη επιστολή, χρειάστηκα τη βοήθεια της Janet). Είμαι
αναγκασμένος να περνώ μεγάλο μέρος του χρόνου μου στο κρεβάτι.
Επομένως, δεν είμαι σε θέση να συνεχίσω εκτεταμένο θεωρητικό
διάλογο με τον κ. Ocalan στο βαθμό που θα το ήθελα και στην
καλύτερη περίπτωση μπορώ να παρέχω σύντομες μόνο και ελλιπείς
απαντήσεις. Πολύ λυπάμαι για αυτή την απώλεια, αλλά ολοένα και
περισσότερο συμβιβάζομαι με το αναπόφευκτο των γερατειών και

της θνητότητας.
Ο κ. Ocalan φαίνεται να θέλει να υπογραμμίσει το γεγονός ότι
πρέπει να αντλεί γνώση και από άλλες διανοητικές πηγές εκτός
από τις δικές μου, ιδιαίτερα της Μέσης Ανατολής. Διαβεβαιώστε
τον ότι θα προβληματιζόμουν ιδιαίτερα εάν δεν αξιοποιούσε
πλήρως και αυτές τις διαφορετικές πηγές.
Μεταφέρετε παρακαλώ στον κ. Ocalan τις θερμότερες ευχές μου.
Προσδοκώ μια μέρα ο κουρδικός λαός να μπορέσει να δημιουργήσει
μια ελεύθερη, ορθολογική κοινωνία που θα δώσει τη δυνατότητα
να ανθίσει εκ νέου η οξύνοια αυτού του λαού. Είναι τυχεροί που
έχουν έναν ηγέτη με τα χαρίσματα του κ. Ocalan να τους
καθοδηγεί.
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,
Murray Bookchin
Διαμεσολαβητές Ocalan προς Bookchin
[10 Δεκεμβρίου 2004]
Αγαπητή Janet Biehl, αγαπητέ Murray Bookchin,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ευγενική επιστολή σας με
τα θετικά σχόλια για τον κ. Ocalan διαβάστηκε στο μεταξύ κατά
τη 2η γενική συνέλευση του Λαϊκού Συνεδρίου του Κουρδιστάν, το
οποίο πραγματοποιήθηκε στα βουνά του Κουρδιστάν αυτό το
καλοκαίρι, και έλαβε πολύ θετικές αντιδράσεις.
Οι συνθήκες φυλάκισης του κ. Ocalan δεν έχουν βελτιωθεί και
μάλιστα οι δυνατότητες επικοινωνίας του με τον έξω κόσμο, ή
ακόμα και με τους δικηγόρους και την οικογένειά του, έχουν
τώρα περιοριστεί ακόμα περισσότερο. Επομένως, η ανταλλαγή
σκέψεων μέσα από τα τείχη του κελιού της φυλακής του
καθίσταται όλο και πιο δύσκολη. Ωστόσο, σε αρκετές από τις
σπάνιες συναντήσεις με τους δικηγόρους του, προτείνει και πάλι
τα βιβλία του Murray Bookchin, ειδικά το «Αστικοποίηση χωρίς
Πόλεις».

Σας έχουμε ήδη στείλει μέρος του βιβλίου του που γράφτηκε το
2003, όπου αναφέρεται στην αναδιοργάνωση του κομουναλισμού
στις κουρδικές πόλεις και τα κουρδικά χωριά. Στο τελευταίο
βιβλίο του, το οποίο φέτος δημοσιεύτηκε στα τουρκικά, δίνει
περισσότερη βάση στην άνοδο της ιεραρχίας στην ανθρώπινη
κοινωνία και τονίζει τον πατριαρχικό χαρακτήρα του ιεραρχικού
και ταξικού πολιτισμού. Παρουσιάζει ένα μοντέλο πολιτισμού που
δεν εστιάζει μόνο στην ταξική πάλη, αλλά βλέπει τη «φυσική
κοινωνία» ως τον αντίπαλο της ταξικής κοινωνίας διαχρονικά. Η
«φυσική» κοινωνία εκδηλώνεται με τη μορφή εθνικών ομάδων,
ταξικών κινημάτων και θρησκευτικών και φιλοσοφικών
συσπειρώσεων που υπερασπίζονται την ελευθερία τους. Κατά την
άποψή του, η καθυπόταξη των γυναικών παίζει σημαντικότατο ρόλο
στην καθυπόταξη ελεύθερων ατόμων. Δίνει επομένως μια ευρύτερη
περιγραφή της διαδικασίας που οδηγεί στη δημιουργία του
πατριαρχικού συστήματος.
Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης μια πολύ ξεκάθαρη κριτική του
κλασικού δογματικού μαρξισμού, στον οποίο ο κ. Ocalan
παραδέχεται ότι είχε προσκολληθεί για πάρα πολύ καιρό. Ασκεί
ιδιαίτερα κριτική στην προσέγγιση του υπαρκτού σοσιαλισμού ως
προς τη βία, την εξουσία και το κράτος. Μια επαναστατική ομάδα
που δεν διαφέρει ριζικά από τους αντιπάλους της ως προς τα
θέματα αυτά είναι καταδικασμένη να απορροφηθεί από το σύστημα,
όπως και ο υπαρκτός
καπιταλισμό.

σοσιαλισμός

αφομοιώθηκε

από

τον

Θεωρεί το κίνημα των γυναικών το πιο σημαντικό επαναστατικό
κίνημα του 20 ο υ αιώνα, καθώς η ανάλυση που θέτει για τις
διακρίσεις σε βάρος των γυναικών σε όλες τις σφαίρες της
κοινωνίας και ειδικότερα των κοινωνικών επιστημών έχει
αποκαλύψει πολύ περισσότερες από τις ουσιαστικές συγκρούσεις
που αναδύονται στην κοινωνία από οποιαδήποτε άλλη σχολή σκέψης
στο παρελθόν.
Στα έργα του, ο κ. Ocalan συχνά αναφέρεται σε ιδέες όπως
οικολογική κοινωνία και ελευθεριακός κοινοτισμός, αν και

επισημαίνει διαφορετικά σημεία από εσάς, Murray Bookchin.
Αγαπητή Janet,
Από ό,τι γνωρίζουμε για τις εκδόσεις σας οι οποίες δυστυχώς
δεν έχουν ακόμα μεταφραστεί στα τουρκικά, μπορεί κι εσείς να
ενδιαφέρεστε για μια συζήτηση ή μια κριτική των απόψεων του κ.
Ocalan. Ξέρουμε ότι είναι δεκτικός στην κριτική, ιδιαίτερα
εφόσον οι δυνατότητές του να συζητά τις σκέψεις του είναι
εξαιρετικά περιορισμένες λόγω της κράτησής του σε απομόνωση
εδώ και έξι περίπου χρόνια.
Στο Κουρδιστάν, έχει αρχίσει να αναδύεται από τη δεκαετία του
’80 ένα κίνημα γυναικών που σήμερα έχει πάρει σημαντικές
διαστάσεις. Η εξέλιξη του κινήματος των γυναικών συνδέεται
άμεσα με τον απελευθερωτικό αγώνα των Κούρδων και τις
προσπάθειες του κ. Ocalan. Οι συζητήσεις του με το Κίνημα
Κούρδων Γυναικών σχετικά με τη θέση των γυναικών στην κοινωνία
τον έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι σκέψεις του
αποτελούν αντικείμενο έντονης συζήτησης εντός του κινήματος
των γυναικών σήμερα.
Οι εξόριστες Κούρδες γυναίκες στην Ευρώπη ενδιαφέρονται έντονα
για τη δημιουργία μιας γέφυρας που θα συνδέει τις συζητήσεις
που γίνονται στα βουνά και τις πόλεις του Κουρδιστάν με τα
κινήματα και τους ακτιβιστές σε άλλα μέρη του κόσμου. Το
κίνημα Κούρδων γυναικών στη Γερμανία, όπου ζουν οι
περισσότεροι εξόριστοι Κούρδοι, διοργάνωσε λοιπόν το Πρώτο
Διεθνές Φεστιβάλ Γυναικών αυτό το καλοκαίρι, για να ανοίξει τη
συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές του κουρδικού
απελευθερωτικού αγώνα και του ρόλου των γυναικών στην
κοινωνία. Στις συζητήσεις σχετικά με την ειρήνη και τη βία
κατά των γυναικών συμμετείχαν γυναίκες από διάφορες χώρες. Το
σύνθημα του φεστιβάλ ήταν «Οι γυναίκες περνούν τα σύνορα και
συσπειρώνονται!» Το 2005, το κεντρικό θέμα του 2ου φεστιβάλ θα
είναι η οικολογία. Θα θέλαμε να προσκαλέσουμε γυναίκες από
όλες τις γωνιές του κόσμου και αναρωτιόμαστε εάν εσείς
καταρχήν θα ενδιαφερόσασταν να συμμετέχετε στις συζητήσεις

μας.
Biehl προς διαμεσολαβητές Ocalan
[11 Δεκεμβρίου 2004]
Αγαπητή Uta Schneiderbanger και αγαπητέ Reimar Heider,
Με μεγάλη χαρά ακούσαμε ότι τα σχόλια του Murray Bookchin
διαβάστηκαν στη δεύτερη γενική συνέλευση του Λαϊκού Συνεδρίου
του Κουρδιστάν το περασμένο καλοκαίρι, ενώ προκαλεί
ικανοποίηση το γεγονός ότι πολλοί Κούρδοι σήμερα βλέπουν
θετικά τις ιδέες του.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την επιστολή σας της 10ης Δεκεμβρίου
και σας παρακαλώ συγχωρήστε με για την καθυστερημένη απάντηση.
Καθυστέρησα γιατί ο Murray είπε ότι ήθελε ο ίδιος να σας
γράψει και πιστεύω ότι η επιθυμία του αυτή ήταν ειλικρινής,
αλλά μέχρι τώρα η υγεία του δεν του το έχει επιτρέψει.
Για εμάς, η συνέχιση της αλληλογραφίας μαζί σας (όπως και με
όλους τους άλλους) ήταν δύσκολη, καθώς η υγεία του Murray
χειροτερεύει. Οι πόνοι λόγω οστεοαρθρίτιδας αυξάνονται.
Παίρνει αναλγητικά βέβαια, αλλά είναι επιλογή του να
περιορίζει τη χρήση τους ώστε να μην επηρεάζουν τις νοητικές
λειτουργίες του. Βρίσκεται λοιπόν σε μια συνεχή μάχη με τον
πόνο, πράγμα που του ρίχνει πολύ το ηθικό. Σύντομα, φτάνει τα
84 και συχνά νοιώθει ότι βρίσκεται σε σύγχυση, ανίκανος να
κατανοήσει ακόμα και απλές συζητήσεις. Ως ο άνθρωπος που τον
φροντίζει, αλλά και σύντροφός του, αυτό είναι ίσως το
δυσκολότερο πράγμα που έχω να αντιμετωπίσω. Διατηρεί ωστόσο τη
σωστή κρίση του, το πνεύμα του διατηρεί ακόμα τη ζεστασιά, την
ανοιχτή φύση και την αγάπη, ενώ τον τελευταίο καιρό γοητεύεται
ιδιαίτερα από τις ειδήσεις που ακούει για τους Κούρδους και τα
κουρδικά ζητήματα. Έχετε γίνει για εκείνον ένας φάρος στα
χρόνια της παρακμής του.
Με τιμά πολύ η πρόσκλησή σας να συμμετέχω στις συζητήσεις για
την οικολογία με το Κίνημα Κούρδων Γυναικών. Πριν από

δεκαπέντε χρόνια περίπου έγραψα ένα βιβλίο που επέκρινε τον
«οικοφεμινισμό» για την αντιδραστική φύση του. Από τότε, ο
«οικοφεμινισμός» έχει εκλείψει από τον λόγο των κινημάτων (αν
και ορισμένοι ακαδημαϊκοί από όσο καταλαβαίνω ακόμα
αμφιταλαντεύονται σχετικά). Από τότε, δεν έχω εμπλακεί πολύ με
το φεμινιστικό κίνημα, καθώς προτιμούσα να εργάζομαι ως
υπέρμαχος της κοινωνικής οικολογίας.
Σήμερα, θα έλεγα ότι δεν έχω ιδιαίτερη πολιτική δράση, καθώς
απασχολούμαι με τη φροντίδα του ηλικιωμένου Murray. Καθώς έχει
αποσυρθεί από την πολιτική, έχω κι εγώ περιορίσει τις
δραστηριότητές μου ώστε να μπορώ να τον φροντίζω. Επομένως,
δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να συμμετέχω στις συζητήσεις σας
πολύ συχνά, ή να έχω κάποια ουσιαστική συμβολή. Σας ευχαριστώ
πάντως για την πρόσκληση και εύχομαι οι συζητήσεις σας να
είναι παραγωγικές.
Θα σας μεταφέρω άμεσα οτιδήποτε μπορέσει να γράψει ο Murray σε
εσάς και στον Ocalan. Παρακαλώ δώστε του τους θερμότερους
χαιρετισμούς μας.
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,
Janet Biehl
Burlington, Vermont
https://www.huffingtonpost.com/entry/syrian-kurds-murray-bookc
hinus5655e7e2e4b079b28189e3df
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Νίκησε:

Συνέντευξη Τύπου Κατάληψης
Στέγης Προσφύγων “Νοταρά 26”
Ανταπόκριση: Μαριέττα Σιμεγιάτου
Αρκετός κόσμος και δημοσιογραφικά μέσα, μεταξύ των οποίων η
Εφημερίδα των Συντακτών, η Athens Voice, το Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων, το Press Project, αλλά και ανεξάρτητα
διεθνή μέσα, γέμισαν χθες Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 το
ισόγειο της Κατάληψης Στέγης Προσφύγων και Μεταναστών Νοταρά
26 κατά τη συνέντευξη τύπου για την εμπρηστική επίθεση που
σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου. Με την ανακοίνωσή της η Νοταρά
26 καθιστά σαφές ότι η αλληλεγγύη δεν τρομοκρατείται. Μέσα σε
15 ημέρες, οι υλικές ζημιές που υπέστη το κτίριο
αποκαταστάθηκαν πλήρως και οι πρόσφυγες μπόρεσαν να
επιστρέψουν σπίτι τους. Το σημαντικότερο είναι πως δεν
τρομοκρατήθηκαν ούτε οι ίδιοι οι διαμένοντες, ούτε και το
κίνημα αλληλεγγύης, αλλά απεναντίας ενδυναμώθηκε.
Η συγκεκριμένη επίθεση ήρθε να προστεθεί στις ήδη πολλές
επιθέσεις εναντίον των καταλήψεων, τόσο από την πλευρά του
κράτους (Λεωφ. Νίκης, Ορφανοτροφείο και Huriya στη
Θεσσαλονίκη) όσο και θρασύδειλων φασιστικών μορφωμάτων
(Vancouver, Αυτόνομο Στέκι, Ζαϊμη, Ανάληψη, Κάνιγγος).
Εκπρόσωποι από άλλες δομές στέγης, όπως την κατάληψη στέγης
της Λεωφόρου Νίκης, την Αυτοοργανωμένη Δομή του Πλατάνου, την
Κατάληψη City Plaza, καθώς και από το Πέμπτο Κατειλημμένο
Σχολείο, ήταν εκεί για να δηλώσουν ότι η αλληλεγγύη θα
νικήσει, γιατί οι καταλήψεις στέγης δεν βασίζονται σε κάποιο
οργανωμένο σχέδιο, αλλά πατάνε σε πραγματικές ανάγκες και όσο
αυτές αυξάνονται, τόσο και θα ανοίγουν κτίρια, με τους
πρόσφυγες και μετανάστες να λειτουργούν στη βάση της ισότητας
και της αυτοδιαχείρισης και όχι να αντιμετωπίζονται με τη
λογική της φιλανθρωπίας.
Οι ίδιοι άλλωστε οι διαμένοντες στην Νοταρά τόνισαν ότι

φεύγουν από τα camps που τους αντιμετωπίζουν όχι ως ανθρώπους,
αλλά ως νούμερα και προτιμούν τις αυτοργανωμένες δομές όπου οι
ίδιοι συμμετέχουν, συναποφασίζουν και συνυπάρχουν, με σεβασμό
στη διαφορετικότητα. Σύμφωνα με δηλώσεις τους που διαβάστηκαν
από μεταφραστή, η Νοταρά χαρακτηρίζεται «το σπίτι μου», «η
δεύτερη μητέρα μου», «εδώ είμαστε όλοι ίσοι», «εδώ θα βρεις
τίμιους ανθρώπους που νοιάζονται για την ασφάλεια τη δική μου
και των παιδιών μου», ενώ για την επίθεση ακούστηκαν οι λέξεις
«φόβος», «επίθεση στην καρδιά μου», «απάνθρωπη», «φρικτή και
αποτρόπαια», «άδικη», αλλά και «λαχτάρα να τελειώσουν οι
εργασίες να επιστρέψουμε σπίτι μας».
Οι καταλήψεις στέγης αποδεικνύουν έμπρακτα ότι υπάρχουν
εφαρμόσιμες αντιπροτάσεις με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης,
πέρα από τη λογική των μαζικών στρατοπέδων συγκέντρωσης και
ότι είναι στο χέρι της κοινωνίας να μην παρασυρθεί από την
προπαγάνδα των ΜΜΕ και να μην ανοίξει την πόρτα σε φασιστικά
μορφώματα, αλλά να συνεχίσει στο ίδιο κλίμα στήριξης προς το
συνάνθρωπο, που βιώσαμε έντονα τις πρώτες ημέρες λειτουργίας
της Κατάληψης Στέγης Νοταρά 26.

Φωτογραφίες: Marios Lolos

Who Oppose
and Why?

Self-Management

Costas Haritakis
Translation: Marietta Simegiatou
The venture of the self-managed VIOME has come face to face
not only with the enemies of self-management “by nature and by
stance”, i.e. the masters and the state, but also with the
communist and anti-capitalist forces of the left, including
the anarchist movement. Despite their differences, these
forces seem to agree to the fact that within capitalism, selfmanagement can be no other than a way of employees’ “self-

exploitation”, a form of a “collective capitalist”. Thus, let
alone the fact that it has nothing to offer in the direction
of social emancipation, self-management –what is worse–
“releases” capitalism of its obligation to find jobs and
nourish all workers. According to a different version of these
views, although the “good intentions” of such ventures are
acknowledged, they are doomed to merely manage their misery
and ultimately reproduce capitalism, so long as there is no
“central” change by conquering state power.
In this discussion that has many times taken the size of an
open hostile polemic facing any effort of self-management,
valuable theoretic slogans have been fished out of dusty
libraries, mainly Marxist-Leninist ones, which attempt to
“scientifically” prove the lack of a revolutionary character
and/or the open counter-revolutionary character of these
ventures. This attack has two pivotal aspects: a) selfmanagement diverts workers from the key work of an “organised
workers’ movement”, which is to insist on demands facing the
state and the governments; and b) self-management negates or
at least undermines the necessity of the role of a “working
class party” that could per se “liberate” society through its
struggle for the organisation of the order and the conquest of
power.
This short description evidently shows that this has nothing
to do with mere political or theoretical differences, but with
a whole cultural gap in the world vision that separates these
views from the essence and spirit of self-management ventures.
In fact, this contraction is very interesting as it lucidly
and concisely expresses the difference between the defeated
world of ideology and all kinds of “-isms” breathing hard to
catch up with the new reality of (closed self-referential
systems) on the one hand and the living and outward world of
the action that strives here and now to disengage from the
dominant relations and to self-institute on the other. In
other words, this contradiction is placed between an old-type

party-centric and state-focused politics that stems from above
and a new-type politics emerging from the grassroots through
anxieties, processes and struggles that concern the question
“how we will live” and not just “under whom we will live”.
Certainly, theoretic discourse has its history and reviewing
it is important, today however old questions are raised on
different terms and old answers, proven to be inadequate in
the past, cannot claim their adequacy today… Either seen
through the lens of the so-called “objective conditions” or
through the lens of “subjective conditions” (a distinction
that in the name of materialism has ended up in being a
metaphysic one), all concepts of traditional ideologies have
liquefied, blown by the double loss of a “subject” (working
class, as we knew it) and an “object” (capitalism, as we knew
it). Of course, both continue to exist, but now words do not
exactly correspond to certain things. In addition to the
dominant power re-sketching the map of their own domination’s
concepts and symbolism, the antagonistic anti-capitalist
movement too redefines the concepts and means of emancipation
using its own multi-fold practice.
Therefore, self-management as a living trend of today’s
(“grassroots”) world does not need to claim its revolutionary
credentials based on the blood-shed pages of the Collected
Works of any great teacher, or the heroism of unfulfilled
efforts of the past. It is enough, it should be enough that
self-management manages to involve today, right here right
now, a whole set of subjects integrated in a potential plan
for the reorganisation of life based on terms of autonomy,
equality and freedom. What page in the writings of a thinker,
which narrative of a certain age can claim to be more potent
than the vibrating synchronised act to try to unhook from
hetero-determination and heteronomy, domination, inequality
and exploitation by those that for all revolutionaries
allegedly represent the “chosen people” for the social
liberation? This “act” comes after thinking; it contains both

theoretic background and historic experience, yet does not
create some kind of an “ideological identity”. This is perhaps
what strikes theoretic “commissars” as awkward, because they
are used to first thinking in terms of “identity” revolving
around of the question of “where you belong”, instead of “what
you do”.
Instead, what we are doing is “more an example of transition,
rather than a model of society, where we would gradually build
up our practices and make decisions that distance us from our
starting point within the system to move towards a world we
want to live in” (Enric Duran – interview about CIC, the
integrated cooperative in Cataluña, available online at
www.x-pressed.org). Traditional ideologies would mainly focus
on describing the principles and structures of the new society
(in terms of articles of faith to the ideal society that will
someday be attained), transition was left to the “auto pilot”
of a state-controlled, guided revolutionary process. The “new
human” (the cleaning lady in Lenin’s “The State and
Revolution”, who could take charge of governance) would emerge
after many ordeals and much toilsome education by the party
and the state. Until then, the entire structure of the
capitalist allocation of work and directorship would be
necessary and unquestionable. Factory councils and selfmanagement were considered “disorganisation”, whereas state
planning and single-person direction was “organisation”. Well,
this “new human” never managed to emerge eventually as we all
know today, because although they tried to take factories and
lives in their hands, people have eventually succumbed to the
educational function of the party and the state.
As shown by dramatic historic experience but mainly by today’s
totalitarian capitalist conditions, the question raised in
theory and practice to social emancipation movements is “how
can one establish, in the intervals of servitude, the new time
of liberation: not the insurrection of slaves, but the advent
of a new sociability between individuals who already have,

each on his own, thrown off the servile passions that are
indefinitely reproduced by the rhythm of work hours?” (Jacques
Ranciere – “The nights of labour: The workers’ dream in
nineteenth century», cited in “Sisyphus and the Labour of
Imagination”, Stevphen Shukaitis, https://www.rebelnet.gr).
This would require the creation of “material foundations” to
disengage our lives from the capital and the state. If we wish
to move from the level of propaganda and academic/political
lessons to the level of life, we must find or create a
territory where we can take roots and evolve on our own
independent means. We must be able to create solutions
ourselves for ourselves, instead of just seeking solutions
from the capital and the state, thereby perpetuating our
dependency on the chains of exploitation and domination. Selfmanagement can provide us the means for our survival on terms
of dignity and freedom, establishing at the same time those
solidarity and horizontal direct-democracy networks that will
become the actual territory for social emancipation actions
and the creation of our own commons.
Again, as Ranciere says, “the absence of the master from the
time and space of productive work turns this exploited work
into something more: not just a bargain promising the master a
better return in exchange for the freedom of the workers’
movement but the formation of a type of worker’s movement
belonging to a different history than that of mastery”. This
is exactly the point: create our own history; or, in other
words, our own self-education about …not being workers; not
just being the other pole of capital, ready to die from
suffocation as soon as our ties (or rather our bonds) are
broken. For traditional ideology and workers’ policy there are
only masters and servants. Thus, workers opting for selforganisation cannot be classified any other way but as new
masters. There is no space to allow workers move beyond this
relationship, thus remove themselves from confirming the
capital. This is the path that self-management attempts to
open up, with immense difficulties and numerous

contradictions. This is above all what its enemies cannot
forgive…
Original
source
in
Greek: http://www.babylonia.gr/2015/07/24/poioi-giati-exthreuo
ntai-autodiaxeirisi/#sthash.ZYSbDcQ9.Jy0oXfOw.dpuf

Golden Dawn’s consolidation
and its reluctant prosecution
Marietta Simegiatou
With its leaders in prison, Golden Dawn still managed to
consolidate its electoral base. Where did the party come from
and what are the latest developments?
Golden Dawn traces its roots back to the 1980s, though it was
much less popular at the time, counting just a few members. It
was first introduced as a magazine on nationalist issues and
Nazi propaganda in December 1980. Its founder, Nikos
Michaloliakos, inspired by his mentor, the dictator
Papadopoulos, wanted to create an extremist closed-type
organization that he would be able to control better. Although
the group was initially opposed to any meddling in politics,
purporting to be “much too pure for this dirty business” —
unlike its peers of the time, such as National Political Union
(EPEN) — its leader had been planning to put the group’s power
to the test by running in elections as early as 1983. It was
not until the 1990s that Golden Dawn became a political party.
Its popular base remained minimal, however.
Then came the new millennium and Greece’s full integration
into the Eurozone, with the adoption of the common currency

and the gradual concession of external border control to
supranational authorities. The start of the decade was marked
by the war on terror and two consecutive wars in the Middle
East — hence, billions of displaced persons and refugees. The
lack of any planning to host the large migrant flows and the
prevailing logic that immigrants were to be ‘pushed back’,
whether it would be pushing them back to Greece under Dublin
regulations or back to their countries of origin, generated
feelings of ‘unwantedness’ and hostility against foreigners.
As a typical extreme-right party, Golden Dawn effectively
parallels the nation with the state and ethnicity with
citizenship. The establishment of an ethnically pure state,
more than being a goal in itself, will also save the nation
from national decadence. In this context, there has been a
coordinated effort to highlight our ‘sense of patriotism’, our
sense of being different to other cultures, with the pretext
of safeguarding our ‘national identity’ — by asserting our
‘whiteness’, as opposed to Africa, or the Middle East, for
instance. Xenophobia became a tool to prevent Greeks from
losing their identity. This is an imposed fear considering
that Greek people, rather than being xenophobic, have always
been open and the first to assimilate imported lifestyles and
— needless to say — were pioneers in spreading out their own
culture and ethics.
Having always been on the crossroads of three continents,
Greece would also have to assert its European identity, by
presenting more similarities with its European or world
partners than its neighboring Arab or African countries.
Golden Dawn was given fertile ground to promote its anti-human
ideology for the sake of ‘belonging’ and ‘identifying’ with
the vision of a united Europe, with a consistent policy
against external and internal threats.
Powered by the growing indignation against austerity and
impoverishment, as well as by the hostility against the
growing number of ‘strangers’, the Nazi party was able to turn

its pariah status into an emblem of political purity and a
desire for radical transformation of Greek politics. In the
municipal elections of 2010, Golden Dawn managed to win 5% of
the vote and one seat in the municipal council, while in the
2012 parliamentary elections, the party jumped to almost 7%
and 18 seats in parliament. Surprises in the electoral result
also included the villages of Distomo and Kalavryta (burnt to
ashes by the Nazis), where the party doubled its votes from
2010 to 2012, evidencing the success of the shift in their
propaganda from the image of Hitler to that of ‘true
patriots’.

Rising street power
Golden Dawn’s covert agenda has always been domination over
the streets by holding pogroms. In this context, the Nazi
group spread its local offices in many low-income and heavily
populated neighborhoods. It was free to launch organized and
planned attacks against immigrants, homosexuals and
ideological opponents, as though unilaterally ‘legitimized’ to
do so, to ‘keep our race pure‘. Actions included open-air
fresh markets and distribution of food for Greeks only, as
well as other discriminatory street events. All of this was
tolerated, if not backed, by the state, the police and the
mainstream media.
Electoral results reflect the support the Nazi party enjoys
among the police and the armed forces, considering that half
the police and the army voted for Golden Dawn. Infiltration
into soccer clubs to attract new members has also been
standard practice. Furthermore, recent allegations about
sponsorship by V. Marinakis, a shipping magnate, director of
the soccer team Olympiakos and now a member of the Piraeus
city council, appear to be well-founded.
In the general turmoil of the crisis, Golden Dawn’s street
apparatus was called into action to virtually eliminate the
“enemy.” On January 17, 2013, 29-year-old Christos

Stergiopoulos and 25-year-old Dionysis Liakopoulos, riding a
motorcycle and armed with butterfly knifes, attacked and
killed the Pakistani Sahzat Lukman in cold blood as he was
riding his bike. He was not the first. At the time, the
Network for Registering Incidents of Racist Violence had
recordedmore than 200 attacks against immigrants and had
highlighted the need to take steps against organized groups of
racist violence. The two perpetrators confessed immediately
after their arrest, and the search of their houses revealed
Golden Dawn election material and weaponry that would suit an
‘assault squadron’. Despite these facts, the police did not
investigate the defenders’ links to Golden Dawn or any racist
motive behind the killing, reducing the incident to a mere
fight.
In July 2013, a Golden Dawn squadron of 100 people — most of
them members of the offices in Piraeus and Nikaia — riding on
50 motorcycles attacked the free social space ‘Synergeio’
(Garage) in Ilioupolis, Athens, while an English class was
being given to minors. After wrecking up the space, they
heavily beat up the one person they could get their hands on,
dragging him to the street in front of the eyes of witnesses.
It was a sustained attack against a social space, whose very
core is anti-fascism and anti-authoritarianism, launched by
motorcyclists wearing Golden Dawn insignia, flying the flag of
Golden Dawn and screaming nationalist slogans. The
stormtroopers were led by Members of Parliament I. Lagos and
N. Michos, as revealed by cell phone communications and by the
presence of Lagos’ car (which was provided to him by
Parliament) at the attack. Police motorcycles were seen next
to the Nazis, watching over the attack.

The assassination of Pavlos Fyssas
On September 18, 2013, the ultra-nationalist party’s assault
squadrons went too far: they chased down and stabbed activist,
rapper and anti-fascist Pavlos Fyssas, a.k.a. Killah P, who

was left to bleed to death on the pavement. They did this in
the middle of a central street in one of the southern workingclass districts of Athens, Keratsini, allegedly over remarks
made by the rapper and his friends in a cafeteria that were
overheard by Golden Dawn members, who then called in their
thugs in a matter of minutes. Police was once again present
and did nothing to prevent the assassination, but arrested the
murderer, G. Roupakias, after pressure from passers-by and
after he was recognized by the victim himself before he died.
The anti-fascist response was immediate: various
demonstrations in Athens, Thessaloniki, Lesbos, Patras,
Larissa and Komotini were called on the next day — all with a
very high turnout — which were faced with the usual police
repression and involved numerous arrests. Two days later, the
anti-authoritarians’ and anarchists’ call for a common
assembly in the Polytechnic School was attended by leftwingers, autonomous anti-fascists and local groups alike.
Overcoming differences in beliefs and ways of action, a series
of common assemblies were held among these varying forces that
culminated in a big demonstration to close down the offices of
the Nazi organization on September 25, 2013. Twenty thousand
people marched in the streets of Athens to the offices of
Golden Dawn and back, undaunted by the stun grenades and
teargas of the police, who were waiting just in front of the
Nazi headquarters. A few days later, the government would
arrest Golden Dawn leader Nikos Michaloliakos and MPs
Kasidiaris, Lagos, Panagiotaros and Michos in an operation
that had — unsurprisingly — been kept secret from the press
for days.
It is worth noting that the anti-fascist response was not
organized from scratch. To the contrary, the anti-fascist
movement had the impetus necessary to unleash all the forces
of anti-authoritarians, anarchists, autonomists and other
anti-fascists that throughout every phase in Greek history
have been strong in their actions to eradicate any shred of

fascism. That is why the anti-fascist movement never stopped.
The assemblies following the events of Pavlos Fyssas’
assassination led to numerous other direct actions and a
European Anti-fascist Meeting that was held in Athens at the
School of Fine Arts in April 2014. The three-day meeting
gathered over 30 different anti-fascist groups from 20
European countries, very keen to share their experience and
exchange modes of action in the various open workshops and
assemblies held.
Moreover, the Athens area of Agios Panteleimonas, once a lair
of Golden Dawn, has now been enriched with a new anti-fascist,
anti-authoritarian, anarchist free social space called Distomo
to commemorate the massacres by the Nazis during WWII. The
anti-fascist counter-demonstration against the Nazi gathering
on the day of Imia on January 31, 2015 drew hundreds of people
and numerous organizations from the entire anarchist and left
spectrum.

The trial in context
Golden Dawn members were arrested with the charge of having
set up a criminal organization, with the charges extending
also to manslaughter, blackmail and money laundering. After
investigating more than one hundred cases, magistrates have
now completed case files for 78 defendants, 30 of whom are
detained, including 8 out of the 16 members of Golden Dawn’s
parliamentary group. The case file includes the murder of
Pavlos Fyssas, the attack against PAME billposters, the raid
against Egyptian fishermen, the attacks against the Antipnoia
social center, the attack against the Synergeio social center
(which had previously been filed under unknown perpetrators,
despite the links established with Golden Dawn MPs), an attack
against a student in P. Faliro and foreign workers in Crete,
and the assassination of Pakistani cyclist Shehzad Luqman.

Moreover, the treatment of Golden Dawn members in jail seems
to be different from that of other prisoners. Their transfer
to the women’s prison in Korydallos raised complaints by other
prisoners for, among other things, racist and sexist remarks
and lack of space, considering that one wing that would fit
100 female prisoners has been reserved for Golden Dawn
members. It is not a coincidence that more than one year after
their arrest the trial has not begun yet and detained MPs were
recently given leave to vote — fully retaining their
parliamentary status — in the elections for a President of the
Republic, causing turmoil in Parliament.
Even the trial itself gives the impression of a staged
performance, orchestrated by the deep state itself that led to
the emergence of the extreme-right group. The Nazi
organization will be prosecuted under the non-revised version
of article 187 of the Criminal Code on criminal organizations.
This article has since been extended with article 187a on
terrorist acts and will apply to Nikos Romanos and other
anarchists arrested after the Velvendo bank robbery. In the
eyes of young aspiring lawyers, as we recently witnessed
during the occupation of the Law School to defend his hunger
strike, anarchist Nikos Romanos is already deemed a
‘terrorist’. In the name of security and the climate of fear
injected into society, an autonomous action is to be penalized
on stricter terms than the concerted and repeated violence of
a political party.
However, going into too much detail about the basis for the
conviction would run the risk of comparing the pros and cons
of two institutional arrangements — non-revised article 187 or
revised article 187a on terrorist organizations creating
special conditions for non-compliant subjects — that give
fertile ground to convictions based on ‘thought crimes’. The
movement fights strongly against this. Criminal responsibility
should be individualized and linked with certain motives.
Therefore, the dispersion of criminal responsibility from the

top to the bottom is not recommended from both a political and
a legal point of view, as it would open a dangerous path.
Thus, the most appropriate way to act is from the bottom to
the top. Rather than being punished for their ideas, a sounder
base in terms of justice would be to punish Golden Dawn
members for their actions.

Concluding remarks
A year and a half after their arrest and after two elections
while in jail, the national elections of January 2015 still
confirmed Golden Dawn’s relatively strong electoral base, with
the party obtaining 6.28% of the vote and 17 seats in
Parliament, becoming the third biggest political force in the
country. This good showing could be the result of people
voting for an extreme-right party to rival the left, or it
could be just another example of how prison produces ‘heroes’
in the eyes of some people. It also confirms that a long-term
solution is not likely to be found solely by addressing the
legal aspect of the Golden Dawn issue, as such an approach
will not achieve more than to sweep the beast of right-wing
extremism under the rug.
Banning the party would be misleading, because it could
reappear under a different name and we would constantly be
faced with the same situation. We already witnessed this back
in 2005, when — after an anarchist attack against Golden Dawn
offices — the Nazis were provisionally forced to change their
nameto ‘Patriotic Alliance’ and relocate. Beyond this, no form
of thinking should be banned, let alone by a court ruling.
Errors in the system are the ones that drive it. However, when
a system’s foundation is unsound, it will have to be rebooted
— and the very core of Nazi thinking shows how unsound the
system has become. By its very nature, Nazi philosophy goes
against the survival of humankind.
Violence against difference means violence against our coinhabitants of this planet. This contradicts every notion of

the human as a social being, tending to present man as an
isolated, self-centered individual who is only concerned about
its own needs, showing total disrespect for the collective
well-being. Against all odds and fatalistic attitudes, a sound
part of Greek and European society still fights for a
different kind of organization, through social emancipation,
consistent struggles for the preservation of nature,
collective pharmacies and medical centers, solidarity
structures, free social centers and the adoption of fairer
practices for a better world.
Marietta Simegiatou is a translator with a Master’s degree in
International Law and Diplomacy from Panteion University in
Athens and an activist with the Athens Anti-Authoritarian
Movement, particularly concerned with matters of antifascist
action. She writes and translates for Babylonia magazine.
https://roarmag.org/2015/02/greece-golden-dawn-prosecution/

Συνέντευξη
ΡουσσόπουλοςΚατσιαφίκας: Οικοδομώντας μια
Νέα Προοπτική από τα Κάτω
(Μέρος 2ο)
Συνέντευξη Δημήτρη Ρουσσόπουλου / Γιώργου Κατσιαφίκα (Μέρος
2ο)
Μέρος 1ο εδώ
Συνέντευξη: Μικρόπολις
Μετάφραση/Απομαγνητοφώνηση: Μαριέττα Σιμεγιάτου
Συμφωνείτε υποθέτω με τους Καταστασιακούς που μιλούν για

οικοδόμηση χώρων και πώς αυτοί οι χώροι βήμα-βήμα συνενώνονται
σε δίκτυα. Στο τελευταίο Φεστιβάλ Άμεσης Δημοκρατίας στη
Θεσσαλονίκη, διατυπώθηκαν πολλές ιδέες σχετικά. Θα μπορούσε να
αποτελέσει ένα τέτοιο δίκτυο άμεση πρόκληση για το σύστημα;
Κατσιαφίκας: Kατά την άποψή μου, η δράση από τα κάτω προς τα
πάνω περιορίζεται από το γεγονός ότι η ισχύς από τα επάνω
μακροπρόθεσμα θα μετατρέψει αυτούς τους θεσμούς που
δημιουργήθηκαν από τα κάτω σε εξουσίες που δεν θέλουν να
γίνουν. Το είδαμε αυτό σε κάθε επανάσταση, από τη Γαλλική ως
την Αμερικανική, στο Βιετνάμ, τη Ρωσική όλες ανατράπηκαν από
το παγκόσμιο σύστημα. Πιστεύω λοιπόν ότι η οικοδόμηση ενός
χώρου όπως έκαναν οι Κινέζοι στην επαρχία Γιουνάν που θα
ανατρέψει το σύστημα απλά και μόνο με την έκτασή του δεν
απαντά στο ζήτημα της εξουσίας. Πρέπει να καταστραφεί η
εξουσία του έθνους-κράτους.
Υπάρχουν στιγμές –δεν πιστεύω ότι οι ίδιοι δημιουργούμε αυτές
τις στιγμές– που οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη επιλογή, όπως το
1871, όταν δημιουργήθηκε η Παρισινή Κομμούνα. Οι άνθρωποι στο
Κουν-ντου στη Νότιο Κορέα το 1980 δεν είχαν άλλη επιλογή όταν
δημιούργησαν τη δική τους «παρισινή» κομούνα του 20 ου αιώνα.
Ξεσηκώθηκαν ενάντια στους στρατιωτικούς, τους νίκησαν με
επικεφαλής του εργάτες στις μεταφορές της πόλης και έλεγχαν
την πόλη για πέντε ημέρες με άμεση δημοκρατία, στις οποίες
διαδικασίες συμμετείχαν χιλιάδες κόσμου και λήφθηκαν πολύτιμες
αποφάσεις, με σεβασμό στις διαφορές. Όλη η πόλη ενώθηκε σε μια
απόλυτη, όμορφη κοινότητα. Αυτά είναι παραδείγματα του τι
μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Το ζήτημα είναι να ανοιχθεί
αυτή η δυνατότητα να δρουν ελεύθερα οι άνθρωποι, αυτό όμως
προϋποθέτει να καταστραφούν παράλληλα οι δυνάμεις. Και ο
Δημήτρης [Ρουσσόπουλος] έχει δίκιο, στο ισχύον πλαίσιο
εξουσίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε θεσμούς που διευκολύνουν
την ελευθερία, αλλά διαφωνούμε ως προς το εάν αυτό αρκεί.
Πιστεύω όπως είπα ότι μακροπρόθεσμα το σύστημα θα ανατρέψει
ό,τι οικοδομείται από τα κάτω.

Ρουσσόπουλος: Εδώ πρέπει να σημειώσω κάτι που αποτελεί κριτική
σε αυτό που υποστηρίζει ο George [Κατσιαφίκας]. Δηλαδή ότι
υπάρχουν πολύ σημαντικοί μαρξιστές θεωρητικοί που διαφωνούν
πραγματικά με την ανάλυσή του. Πιστεύουν –μαρξιστές θεωρητικοί
της πολιτικής οικονομίας- ότι το έθνος-κράτος αποτελεί άμυνα
κατά της παγκοσμιοποίησης και των πολυεθνικών και ότι αποτελεί
τη μόνη γραμμή άμυνά μας. Και επομένως, η εκλογή κομμάτων,
αριστερών κομμάτων, όπως το κυβερνόν κόμμα της Βενεζουέλας
σήμερα, είναι μια ασπίδα απέναντι στον παγκόσμιο καπιταλισμό.
Πώς αντιμετωπίζει κανείς ένα τέτοιο επιχείρημα; Η δική μου
απάντηση είναι ότι εντός του έθνους, χτίζεις μια νέα υποδομή
κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων που θα αντικαταστήσει την
εθνική δομή δυνάμεων, αλλά θα γνωρίζει ταυτόχρονα ότι ο
παγκόσμιος καπιταλισμός θα πρέπει να ηττηθεί. Κι αυτό μπορεί
να γίνει με διάφορους τρόπους.
Για παράδειγμα, δείτε τι συνέβη στη Νότια Αφρική. Το διεθνές
και το εγχώριο κίνημα στη Νότια Αφρική νίκησε την κυβέρνηση
του απαρχάιντ. Αυτό είναι γεγονός. Ωστόσο, όταν ανέλαβε την
εξουσία, παγιδεύτηκε σε τόσες αντιφάσεις που σήμερα η Νότια
Αφρική έχει γενικά πολύ σοβαρά προβλήματα, φτώχια, μεγάλο
αριθμό αστέγων, με όλους τους συμβιβασμούς του καπιταλιστικού
συστήματος. Ακόμα και με τον Μαντέλα. Γιατί γίνεται αυτό;
Γιατί ακόμα και οραματιστές όπως ο Μαντέλα δεν είχαν
προετοιμάσει αρκετά την εναλλακτική από τη βάση. Ανέλαβαν
λοιπόν εξουσία και μετά κοίταξαν πώς θα επιβιώσουν. Τότε όμως
είναι αργά.
Το 1936 τον Ιούλιο, όταν οι φασίστες κατέλαβαν τη Μαδρίτη, οι
αναρχικοί κατέλαβαν την Ανδαλουσία, την Καταλονία, ήξεραν τι
να κάνουν. Κολεκτιβοποίησαν τη βιομηχανία και τη γεωργία, ήταν
ενωμένοι εντός της CNT και έθεσαν την οικονομία στα χέρια των
εργατών. Η κριτική μου ως προς την εμπειρία αυτή είναι ότι δεν
προχώρησαν αρκετά μακριά, αρκετά γρήγορα. Αλλά ενεπλάκησαν σε
εμφύλιο πόλεμο και φυσικά έπρεπε να αντιμετωπίσουν τους
σταλινιστές που δεν ήθελαν να βάλουν όπλα στα χέρια του λαού.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το πεδίο είχε προετοιμαστεί πολύ

προσεκτικά, προκαταβολικά. Κι εμείς πρέπει να ξέρουμε τι να
κάνουμε όταν έρθει η στιγμή. Παρά τις μεγάλες συζητήσεις στα
κινήματα occupy κ.λπ., τι έγινε μετά; η απάντηση που δίνω
είναι ότι το πρώτο βήμα είναι να καταλάβεις την πόλη σου και
τους θεσμούς της. Μετά υπάρχουν τα στάδια της συνένωσης των
πόλεων σε ομοσπονδίες και η δημιουργία των υποδομών που θα
ανατρέψουν τις 400 πολυεθνικές που ελέγχουν σήμερα την
παγκόσμια οικονομία.
Κατσιαφίκας: Χαίρομαι που ο Δημήτρης έθιξε το θέμα της
Βενεζουέλας, γιατί ο Τσάβες και οι δικοί του ήξεραν πολύ καλά
τι έκαναν. Πλήρωσαν το χρέος πολλών γειτονικών χωρών, της
Νικαράγουας, της Κούβας, προσπάθησαν να καταργήσουν την
Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ στην περιοχή δημιουργώντας μια
εναλλακτική δομή. Γιατί όμως απέτυχαν; Γιατί δεν ήξεραν τι
ήθελαν; Δεν νομίζω… απέτυχαν λόγω των μηχανισμών του έθνουςκράτους, της Ουάσινγκτον και του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ. Είναι
καλό παράδειγμα για να καταφανούν τα όρια της οποιασδήποτε
προσπάθειας να γίνει ουσιαστική αλλαγή χωρίς να υφίσταται
παγκόσμιο κίνημα αμφισβήτησης του συστήματος. Θα έλεγα κύριο
καθήκον της επαναστατικής θεωρίας σήμερα είναι να κάνει τον
κόσμο να συνειδητοποιήσει τον παγκόσμιο χαρακτήρα του
κινήματος και να χτίσει τη συνειδητοποίηση ότι οι εθνικές
ιστορίες μόνο μας διασπούν και κατακερματίζουν το παγκόσμιο
κίνημα.
Πρέπει να αναπτύξουμε μια συνολική αίσθηση των δυνατοτήτων που
ανοίγονται για αλλαγή. Όσο οι άνθρωποι παγιδεύονται στις
πόλεις, χωρίς αυτή την παγκόσμια συνειδητότητα, πιστεύω ότι
τελικά είναι καταδικασμένοι. Δεν είναι «ή το ένα, ή το άλλο»,
αλλά πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση είναι γόνιμη, γιατί
αναδεικνύει το γεγονός ότι τα επαναστατικά κινήματα πρέπει να
στέκουν σταθερά στα πόδια τους. Με το ένα να οικοδομούν
αντιθεσμούς και με το άλλο να καταστρέφουν τον εχθρό, που
υπάρχει. Κάποιοι θα πουν, ακόμα και οι Ροκφέλερ δεν είναι ο
εχθρός, οι βαθύπλουτοι. Κι όμως, οι βαθύπλουτοι έχουν ταξική
συνείδηση. Ο ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ γνωρίζει ότι η Βενεζουέλα

αποτελεί απειλή και κάνει ό,τι είναι δυνατό για να καταστρέψει
αυτή την επανάσταση. Ας δούμε τη Νότια Αφρική: πώς νίκησε το
απαρτχάιντ; Το παγκόσμιο κίνημα κατά του απαρτχάιντ, το
μποϊκοτάζ έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο, όπως και ο Κουβανικός
στρατός με τις νίκες του κατά του στρατού των λευκών στη
Ροδεσία και τη Νότια Αφρική. Η παγκόσμια αλληλεγγύη ήταν
καίριας σημασίας για την ανάδειξη στην εξουσία του ANC
[African National Congress]. Γιατί ο Νέλσον Μαντέλα διάλεξε
τον νεοφιλελευθερισμό ως τον οικονομικό κινητήριο μοχλό του;
Και πάλι, εδώ διαφαίνονται τα όρια. Ήξερε καλά τι ήθελε, ήταν
επαναστατικός κομμουνιστής, ήθελε εκσοσιαλισμένη βιομηχανία.
Γιατί λοιπόν στράφηκε στον νεοφιλελευθερισμό; Η απάντηση κι
εδώ είναι λόγω της δύναμης του παγκοσμίου κεφαλαίου.
Ρουσσόπουλος: Πήγε στο Νταβός και μετά τη συνάντηση, άλλαξε
γνώμη… Τι έγινε στο Νταβός; Πλύση εγκεφάλου!
Είπατε χθες ότι 66 πόλεις σύμφωνα με τον ΟΗΕ και
οικονομολόγους κινούν την παγκόσμια οικονομία. Η τάση είναι
συνεχώς περισσότερες πόλεις να γιγαντώνονται, να γίνονται
μεγαλουπόλεις φυλακίζοντας εκεί τους πληθυσμούς. Γιατί μια
μορφή αντίστασης ή αναίρεσης αυτής της τάσης, που είναι καθαρά
επιλογή των ελίτ, να μην είναι η επανάκτηση της υπαίθρου, με
τους όρους του κινήματος: δηλαδή να βγούμε από τις πόλεις όπου
είμαστε απόλυτα ελεγχόμενοι και να καταλάβουμε εδάφη τα οποία
θα μας δώσουν την δυνατότητα να στήσουμε την οικονομία σε
τοπικές δομές και ταυτόχρονα να οικοδομήσουμε ανεξαρτησία σε
πόρους, ενέργεια, να βάλουμε την άμεση δημοκρατία εντελώς
αποκεντρωμένα, πρόσωπο με πρόσωπο όσοι αποφασίζουν με όσους
αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας τις αποφάσεις και μετά να
αρχίσουμε να δημιουργούμε τις δομές επικοινωνίας μεταξύ αυτών
των πόλεων. Να αντιστρέψουμε την κλίμακα δηλαδή και να
απομακρυνθούμε από τις τερατουπόλεις που ούτως ή άλλως δεν θα
είναι χρήσιμες πια.
Ρουσσόπουλος: Δεν διαφωνώ καθόλου. Πρέπει όμως να ξεκινήσεις
από συγκεκριμένο τόπο. Κι εγώ χθες είπα από πού πρέπει να
ξεκινήσουμε με σοβαρό τρόπο, με στρατηγική ιδέα, για να βγούμε

από αυτό εδώ το κτίριο και πού να πάμε. Μπορούμε να βγούμε από
την πόλη και να κάνουμε αυτό που προτείνεις. Δεν έχω καμία
αντίρρηση, αλλά πρέπει να σταματήσουμε τις κουβέντες και να
κάνουμε κάτι. Στην Αμερική, έχουμε σαφή εικόνα πώς θα
προχωρήσουμε. Το πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα είναι ότι οι
ριζοσπάστες, οι αναρχικοί δεν ξέρουν τι θα κάνουν αύριο. Αυτό
το πρόβλημα διαπιστώνω όταν σας ξανασυναντώ με μεγάλη αγάπη
και τιμή.
Χθες, μας δώσατε κάποιους κανόνες σε διάφορες τομείς της ζωής
πώς μπορεί να οργανωθεί η οικονομία σε επίπεδο δήμου. Βλέπω
ότι έχετε υιοθετήσει αρκετούς κανόνες που προνοούν για την
ελεύθερη πρόσβαση στο νερό, αλλά και για την στέγαση για
όλους, πώς όμως οργανώνεται η εργασία για όλους; Υπάρχει
σχέδιο σε επίπεδο δήμου και πώς θα μπορούσε να δομηθεί;
Σχετική εμπειρία είχαμε στο παρελθόν στο Φεστιβάλ Άμεσης
Δημοκρατίας όπως μας την περιέγραψε ο δήμαρχος του χωριού
Μαριναλέδα, για τους συνεταιρισμούς, τα ανύπαρκτα ποσοστά
ανεργίας, την ισότιμη εργασία κ.λπ. Υπάρχει αντίστοιχο σχέδιο
σε επίπεδο οικονομίας και δήμου και πώς θεωρείτε ότι θα
μπορούσε να εφαρμοστεί;
Ρουσσόπουλος: Όταν ο Αλιέντε κατέλαβε την εξουσία στη Χιλή, το
πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να προσπαθήσει να πείσει τα
εργατικά συνδικάτα και τους εργάτες ότι έπρεπε να
εκσυγχρονιστούν. Και αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να μάθουν να
δουλεύουν από τις 9 έως τις 5. Οι Χιλιανοί αποδέχτηκαν αυτή τη
λογική. Για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια
αγορά, θα πρέπει να συμβαδίζουμε με το υπόλοιπο σύστημα. Όταν
ο Ανδρέας Παπανδρέου έγινε ο πρώτος σοσιαλιστής πρωθυπουργός
στην Ελλάδα είπε κι εκείνος ότι πρέπει να δουλεύουμε 9 με 5
και να ξεχάσουμε τον ύπνο το μεσημέρι. Πρέπει να είμαστε μέρος
του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής.
Κι εγώ σας λέω: σήμερα είναι Πρωτομαγιά. Τα αιτήματα τότε ήταν
μείωση των ωρών εργασίας. Και σήμερα, 150 χρόνια αργότερα,
ακόμα δουλεύουμε οκτώ ώρες την ημέρα. Είναι ηλίθιο. Εγώ
προτείνω και απαιτώ σε οποιαδήποτε ζώνη ελευθερίας, το πρώτο

πράγμα που πρέπει να γίνει είναι η μείωση των εργασιακών ωρών.
Επιπλέον, να γίνει διάκριση μεταξύ εργασίας και αγγαρείας,
είναι δυο διαφορετικές πραγματικότητες. Πρέπει να
δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε οι άνθρωποι να εργαζόμαστε
λιγότερο για να έχουμε περισσότερη δημόσια ζωή. Για να γίνουμε
πολίτες και ενεργοί συμμετέχοντες στη δημόσια σφαίρα. Αυτή
είναι μια επαναστατική ιδέα που οποιαδήποτε νέα διοίκηση
αστικού χώρου και οποιοσδήποτε χώρος θα πρέπει να κάνει. Θα
πρέπει να επανακαθορίσουμε την εργασία. Οι Έλληνες βρίσκονται
ήδη ένα βήμα μπροστά. Γιατί οι Έλληνες, αντίθετα με τους
Ισπανούς, είπαν όχι στο ωράριο, εμείς θα ξεκουραζόμαστε το
μεσημέρι και θα κάνουμε αυτό που κάναμε για χρόνια. Η πολιτική
κουλτούρα των Ελλήνων είναι ήδη ένα βήμα μπροστά. Έτσι, εάν η
Θεσσαλονίκη εκλέξει μια πραγματικά δημοκρατική δημοτική αρχή,
το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να
επαναπροσδιορίσει την ημέρα εργασίας και να δώσει σε όλους τη
δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην κοινότητα και στις
δημόσιες υποθέσεις. Κάνοντας αυτό, δημιουργείται ένα δημόσιο
εκπαιδευτικό σύστημα, μια παιδεία και μια συνείδηση σχετικά με
το τι είναι ο δημόσιος χώρος. Αυτό θα είναι η αρχή.
Τα τελευταία χρόνια, η Χαλκιδική έχει γίνει σκηνικό κοινωνικών
εντάσεων ενάντια στην επιχειρούμενη εξόρυξη χρυσού από
Καναδική εταιρεία μέσα σε εθνικό δάσος, με την αντίσταση να
αναπτύσσεται πλέον σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσα σε ένα τόσο
εκτεταμένο αγώνα, ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η
στρατηγική του οικολογικού κινήματος για να αλλάξει τον κόσμο;
Ρουσσόπουλος: Όταν ήμουν πέρυσι στην Τυνησία, στο παγκόσμιο
κοινωνικό φόρουμ, όπου βρέθηκαν 58.000 άνθρωποι από 110 χώρες
και 4.000 κοινωνικά κινήματα, μια από τις μεγαλύτερες
συναντήσεις ήταν σχετικά με τις εξορύξεις σε ολόκληρο τον
κόσμο. Ήταν άνθρωποι από την Αφρική, όπου δραστηριοποιούνται
πολύ οι Κινέζοι και αποστέλλουν το προϊόν της εξόρυξης στη
συνέχεια στην Κίνα, από τη Λατινική Αμερική, τη Βόρεια Αμερική
κ.λπ. Ήταν και λίγοι Έλληνες, μεταξύ των οποίων και ο Τέο ο
οποίος έθεσε μια καλή ερώτηση για τη Χαλκιδική. Μόλις τον

άκουσα να μιλάει, τον πλησίασα και τον σύστησα σε ορισμένους
αντιπροσώπους που ήταν από τον Καναδά, από τις συνδικαλιστικές
ενώσεις Καναδικών εταιρειών εξόρυξης.
Για να μην πολυλογώ, αναπτύξαμε μια στρατηγική να προσκληθούν
τρεις άνθρωποι από τη Χαλκιδική –ένας ο δήμαρχος της πόλης,
ένα γιατρός και ένας πολιτικός μηχανικός– να έρθουν να κάνουν
εθνική περιοδεία στον Καναδά. Είχαν βοήθεια από μια βουλευτή
των σοσιαλδημοκρατών, τη Niki Ashton, ελληνικής καταγωγής και
καταφέραμε και ευαισθητοποιήσαμε σχετικά με τις δραστηριότητες
της Eldorado με έδρα το Βανκούβερ, στη Χαλκιδική. Αυτό ήταν
σημαντικό. Τα mainstream media, τηλεόραση, ραδιόφωνο ήταν
εκεί. Ήταν σοκ για τους Καναδούς να ακούν ότι μια Καναδική
εταιρεία –παρεμπιπτόντως, η εταιρεία δεν είναι καναδική, τα
πραγματικά κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Κολοράντο–
έκανε αυτά τα πράγματα σε ένα τόσο όμορφο μέρος όπως η
Χαλκιδική.
Αυτό είναι η διεθνής αλληλεγγύη. Υπάρχουν πολλά πράγματα που
μπορεί να κάνει κανείς σε συνεργασία με άλλους. Το ίδρυμα
Lelio Basso στη Ρώμη χρηματοδοτεί ένα διεθνές δικαστήριο στο
Μοντρεάλ, φέτος, όπου θα δικαστούν οι μεταλύτερες εταιρείες
εξόρυξης του κόσμου. Θα είναι σαν τις δίκες του Bertrand
Russell Peace Foundation. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό
και ίσως δεν το γνωρίζετε: η μικρή χώρα του Ελ Σαλβαδόρ είπε
σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης χρυσού στον
κόσμο «μαζέψτε τα και φύγετε» λόγω των οικολογικών επιπτώσεων.
Μπορεί να γίνει, με τη στήριξη της διεθνούς αλληλεγγύης. Αυτό
πρέπει να κάνουν και οι άνθρωποι στη Χαλκιδική, να κρατήσουν
τις επαφές τους με έξω, να ταξιδεύουν και να μιλούν για την
καταστροφή που συντελείται. Σημαντικές είναι οι επαφές με τα
συνδικάτα εταιρειών εξόρυξης και να πουν στους εργάτες ότι
υπάρχει εναλλακτική.
Μετά την πτώση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και όλου του
ανατολικού μπλοκ έχουμε μια κατάσταση μονοκρατορίας θα λέγαμε
του καπιταλισμού. Με την παγκόσμια κρίση κάποιοι υποστηρίζουν
ότι ήρθε η ώρα για την κατάρρευση και του καπιταλισμού.

Ωστόσο, σε αυτό το κλίμα βλέπουμε την ανάδυση εθνικιστικών
φαινομένων της ακροδεξιάς που καλύπτει κενά που αφήνει η
παγκόσμια Αριστερά, οι οικολόγοι, οι ριζοσπαστικοί, οι
αναρχικοί, οι οποίοι μάλιστα -οι νεοφασίστες- δημιουργούν
δομές «κοινωνικής αλληλεγγύης». Ποιο είναι το ανάχωμα απέναντι
σε αυτό το φαινόμενο;
Ρουσσόπουλος: Στις ΗΠΑ, κι ας με διαψεύσει ο George, η άκρα
Δεξιά είναι πιο έξυπνη από την άκρα Αριστερά γιατί η Δεξιά
παρεμβαίνει στις κοινότητες και κυριαρχεί στις ενώσεις
καθηγητών-γονέων σε όλες τις πόλεις των ΗΠΑ. Βήμα πρώτο. Βήμα
δεύτερο, εκλέγουν ανθρώπους τους σε δημοτικά συμβούλια.
Δημιουργούν ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες. Το Tea Party
δεν δημιουργήθηκε εκ του μηδενός. Προέκυψε από τις λαϊκές
βάσεις. Ελέγχουν ορισμένους τοπικούς θεσμούς. Εδώ στην Ελλάδα
η Χρυσή Αυγή εξέλεξε το πρώτο μέλος της στο Δημαρχείο. Έβαλαν
το ένα πόδι μέσα. Οι αναρχικοί δεν εμπλέκονται στις εκλογές.
Μπήκαν λοιπόν μέσα και από εκεί προχώρησαν. Τι βγαίνει από
αυτό;
Κατσιαφίκας: Δυστυχώς εδώ θα διαφωνήσω με τον Δημήτρη. Το Tea
Party δημιουργήθηκε από τους αδελφούς Koch και ορισμένα
ζάπλουτα άτομα. Το έχω δει να γίνεται. Από πού βρίσκουν τα
λεφτά για τους ραδιοσταθμούς και τις εφημερίδες; Από
δισεκατομμυριούχους που έχουν συμφέρον να επενδύουν σε τέτοιου
είδους ομάδες. Μάλιστα έτυχε να βρεθώ σε μια πορεία του Tea
Party. Είδα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έμενα δέκα
βανάκια της τηλεόρασης με δορυφόρους και είπα τι συμβαίνει;
Ήταν πορεία του Tea Party, με τη Σάρα Πέιλιν από την Αλάσκα
που απέναντι βλέπει τη Ρωσία. Διαφωνώ ότι η Δεξιά είναι πιο
έξυπνη. Έχει απλά τεράστιους πόρους και τη στήριξη των ΜΜΕ.
Στη συγκέντρωση ήταν περίπου 150 άτομα. Την προηγούμενη
εβδομάδα μια πορεία κατά του πολέμου είχε συγκεντρώσει 5.000
άτομα, αλλά καλύφθηκε από ένα μόλις τηλεοπτικό βανάκι. Έτσι,
φαίνεται ότι το Tea Party είναι δημοφιλές, αλλά του δίνουν
δυσανάλογα μεγάλη προσοχή τα ΜΜΕ –όπως συμβαίνει και στην
Ελλάδα και παντού. Δεν πιστεύω ότι είναι οι άνθρωποι. Στα

ταξίδια μου, βλέπω λαϊκά στρώματα να ξεσηκώνονται κατά του
καπιταλισμού και ορισμένων εξουσιών των κυβερνήσεων.
Ρουσσόπουλος: Διαφωνώ. Η δεξιά ήταν ιστορικά πάντα καλύτερα
οργανωμένη παντού στις ΗΠΑ και οι νεοφασίστες. Το να υπονοούμε
ότι τρεις και μόνο άνθρωποι, τα αδέλφια Koch,
πολυεκατομμυριούχοι έφτιαξαν ένα κόμμα, είναι απλά απαράδεκτος
απλοϊσμός.
Κατσιαφίκας: Αν εξετάσεις την ιστορία των ΗΠΑ, δεν είχαμε ποτέ
κατάληψη της εξουσίας από Ναζί, είχαμε ένα πολύ ισχυρό κίνημα
για την ειρήνη, κίνημα κατά του πολέμου του Βιετνάμ…
Ρουσσόπουλος: …που χρηματοδοτήθηκε μάλιστα καλά από τους
«κόκκινους» φιλάνθρωπους.
Κατσιαφίκας: Το κίνημα υπέρ της ειρήνης ήταν λαϊκό, δεν
χρηματοδοτήθηκε από πουθενά. Το κίνημα για τα πολιτικά
δικαιώματα άλλαξε τους νόμους στις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε οι
ΗΠΑ να έχουν μια παράδοση διαφορετική από τη Γερμανία όπου
αναδύθηκε ο ναζισμός, διαφορετική παράδοση από αυτή που
προκαλεί τη Χρυσή Αυγή εδώ. Το Tea Party σε σύγκριση με τη
Χρυσή Αυγή έχει πολύ περισσότερη δύναμη αλλά δεν κάνει
επιθέσεις και δολοφονίες άμεσα. Τα φασιστικά κινήματα στην
Ευρώπη είναι διαφορετικά.
Ρουσσόπουλος: Το Tea Party ελέγχει το Κογκρέσο. Πιέζει τον
Ομπάμα σε συμβιβασμούς.
Κατσιαφίκας: Είναι υπερβολή. Τι είναι στην ουσία το Κογκρέσο;
Είναι ένα μάτσο μεγαλοεπιχειρηματίες. Ο Ομπάμα κατάφερε και
πέρασε τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας –πολύ σημαντική
για ορισμένους Αμερικανούς– και πιστεύω ότι είναι πολύ
διαφορετικό να λέμε στις ΗΠΑ έχουμε Αφροαμερικανό Πρόεδρο,
αντίθετα με την Ευρώπη, όπου τα πράγματα στρέφονται όλο και
περισσότερο προς τον εθνικιστικό σωβινισμό. Ναι, υπάρχουν
άνθρωποι που λένε ότι ο Ομπάμα δεν έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ.
Υπάρχουν άνθρωποι του Tea Party που έχουν επιχειρήματα, αλλά
χρηματοδοτούνται πολύ καλά από τα media και χωρίς την

υποστήριξή τους θα ήταν πολύ μικροί. Η δυναμική των Ευρωπαίων
φασιστών είναι διαφορετική. Και κατά τη γνώμη μου αποτελούν
πολύ μεγαλύτερη απειλή για τις καθημερινές ζωές των ανθρώπων
από ό,τι το Tea Party στις ΗΠΑ.
Ρουσσόπουλος: Αυτό είναι παλιό επιχείρημα των κομουνιστών, ότι
ο λόγος για την άνοδο του εθνικοσοσιαλισμού στη Γερμανία ήταν
η χρηματοδότηση που έλαβε από τον Krupp, τον Thyssen και
άλλους Γερμανούς βιομηχάνους που αναδύθηκαν από τον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Συγγνώμη, αλλά αυτά είναι αηδίες. Το
ναζιστικό κόμμα διογκώθηκε, γιατί είχε λαϊκή στήριξη. Ήξεραν
τι έκαναν και φέρθηκαν πιο έξυπνα από τους σοσιαλιστές και το
κομμουνιστικό κόμμα της Γερμανίας. Για αυτό και εκλέχθηκαν
δημοκρατικά το 1933 με μικρή πλειοψηφία.
Κατσιαφίκας: Μια στιγμή, Δημήτρη. Είπες ότι στις ΗΠΑ είναι
εξυπνότερη η Δεξιά, τώρα μιλάς για τη Γερμανία.
Ρουσσόπουλος: Επειδή αναφέρθηκες κι εσύ στην Ευρώπη.
Κατσιαφίκας:

Είπα

ότι

στην

Ευρώπη

δεν

έχουν

γίνει

μεταρρυθμίσεις όπως στις ΗΠΑ.
Ρουσσόπουλος:

Και

στην

Ευρώπη

έγιναν

μεταρρυθμίσεις.

Δημιουργήθηκε η ΕΕ.
Κατσιαφίκας: Αυτό για μένα είναι βήμα πίσω. Ένα υπερκράτος
είναι βήμα προς τα πίσω.
Ρουσσόπουλος: Πρώτα από όλα, δεν είναι υπερκράτος. Μετά από
αιώνες πολέμου, από το 1945 τα πράγματα ηρέμησαν στην Ευρώπη.
Κατσιαφίκας: Αυτό δεν έγινε λόγω μεταρρυθμίσεων. Έγινε επειδή
η Ευρώπη αυτοκαταστράφηκε για να αναδειχθούν οι ΗΠΑ ως η νέα
υπερδύναμη που προστατεύει την Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το
καταλάβουμε. Χωρίς τις ΗΠΑ, η Ευρώπη ακόμα θα βρισκόταν σε
πόλεμο.
Παρέμβαση Μικρόπολις: Οι μεγάλοι βιομήχανοι ωστόσο έχρισαν τον
Χίτλερ. Ο Χίντερμπουργκ του έδωσε εντολή.

Κατσιαφίκας: Λες λοιπόν Δημήτρη ότι η Δεξιά είναι πιο έξυπνη,
λες και η εξυπνάδα είναι σημαντικός παράγοντας και όχι οι
πόροι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ο συνδυασμός και των δυο.
Μάλιστα, η Δεξιά χαρακτηρίζεται από βλακεία. Δες πόσο βλάκας
ήταν ο Χίτλερ που εισέβαλε στη Ρωσία.
Ρουσσόπουλος: Φυσικά και δεν θα επιχειρηματολογήσω υπέρ του
επιπέδου ευφυΐας του. Το μόνο που λέω είναι ότι υπάρχουν μέρη
σε αυτό τον κόσμο όπου η Δεξιά έχει καταφέρει να κάνει
παρεμβάσεις από τα λαϊκά στρώματα. Η Αριστερά στις ΗΠΑ είναι
καταστροφή. Ανεβοκατεβαίνει σαν τον υδράργυρο. Χτίζει κινήματα
που αποτελούν πραγματική απειλή για την κεντρική εξουσία και
ύστερα καταρρέουν. Μαλώνουν μεταξύ τους σαν παιδιά. Σήμερα δεν
έχει μείνει τίποτα στις ΗΠΑ, εκτός από το Αμερικανικό
Κοινωνικό Φόρουμ, με προσωπικότητες όπως τον George
Katsiaficas, τον Howard Zinn παλιότερα και τώρα το Noam
Chomsky που μιλούν και δίνουν διαλέξεις, αλλά δεν υπάρχει
τίποτα στη βάση.
Κατσιαφίκας: Ο Νόαμ Τσόμσκι λέει ότι σήμερα στις ΗΠΑ υπάρχουν
περισσότεροι ακτιβιστές από ποτέ άλλοτε στην ιστορία της. Δεν
είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει τίποτα στις ΗΠΑ. Δες για
παράδειγμα τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων που πήγαν στη Νικαράγουα
και υπέγραψαν το σύμφωνο αντίστασης, ότι θα διέπρατταν
πολιτική ανυπακοή εάν παρενέβαινε ο στρατός των ΗΠΑ στα
εσωτερικά της Νικαράγουας. Αυτό, σε συνδυασμό με άλλα,
απέτρεψε τον Ρήγκαν να παρέμβει στη Νικαράγουα. Υπάρχουν
πολλοί υποστηρικτές της Βενεζουέλας. Ναι, οι ΗΠΑ προσπαθούν να
ανατρέψουν το καθεστώς του Τσάβες, αλλά ήταν τα Αμερικανικά
κινήματα αλληλεγγύης με τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ που βοήθησαν να
δημιουργηθεί αυτός ο χώρος και θα μπορούσα να κατονομάσω
δεκάδες άλλες χώρες, όπως το Βιετνάμ, είτε πρόκειται για
βετεράνους που επιστρέφουν από το Ιράκ, είτε για άτομα όπως ο
Σνόουντεν και ο Chelsea Mannning, όλα αυτά είναι ενδεικτικά
ενός πολύ εκτεταμένου δικτύου ακτιβιστών.
Δεν έχουμε βέβαια κόμμα μπολσεβίκων, αλλά θα σας πω μια
ιστορία: πήγα πριν από μερικά χρόνια στη Ρωσία και ρώτησα ποια

πιστεύετε ότι είναι μια επαναστατική οργάνωση για εσάς. Με
κοίταξαν και μου είπαν η ‘New England Federation of Anarchist
Collectives (NIFLAC)’, μια πολύ μικρή ομάδα αναρχικών
κολεκτίβων της Νέας Αγγλίας που έχει λύσει όμως όλα τα θέματά
της, κατά το παράδειγμα της Ισπανίας και άλλων πρακτικών
παραδειγμάτων. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η Αμερικανική
Αριστερά αποτελεί ντροπή. Το πρόβλημα είναι ότι το σύστημα
αφομοιώνει. Τι έγινε με το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα;
Έβγαλε τον Ομπάμα. Αντί να έρχονται αντιμέτωποι με το σύστημα
για να κάνουν αλλαγές, βλέπουμε άτομα να ενσωματώνονται από το
σύστημα. Πρόσφατα ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας μπάσκετ έκανε ένα
ρατσιστικό σχόλιο και απολύθηκε. Γίνεται αυτό στην Ευρώπη; Αν
αυτό δεν είναι ένδειξη υψηλού επιπέδου ευαισθητοποίησης, δεν
ξέρω τι είναι. Μην παρεξηγούμαστε. Οι ΗΠΑ αποτελούν όντως
ντροπή, έχουν κάνει γενοκτονίες στη Νότια Κορέα, το Βιετνάμ,
τη Λατινική Αμερική, ακόμα και πράξεις που μπορεί να μη
γνωρίζουμε. Ωστόσο, εντός των ΗΠΑ υπάρχει ένα πνεύμα
αντίστασης. Γιατί ο Σνόουντεν, ο Μάνινγκ και ο Ντάνιελ
Ελσμπεργκ είναι προϊόντα των ΗΠΑ; Γιατί βγήκαν από ένα
συγκεκριμένο περιβάλλον και είναι το περιβάλλον [Σημ.: milieu]
που παράγει κοινωνικά κινήματα.
Ρουσσόπουλος: Συμφωνώ απολύτως.
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Συνέντευξη
ΡουσσόπουλοςΚατσιαφίκας: Οικοδομώντας μια
Νέα Προοπτική από τα Κάτω

(Μέρος 1ο)
Συνέντευξη Δημήτρη Ρουσσόπουλου / Γιώργου Κατσιαφίκα (Μέρος
1ο)
Συνέντευξη: Μικρόπολις
Μετάφραση/Απομαγνητοφώνηση: Μαριέττα Σιμεγιάτου
Στη χθεσινή σας ομιλία επικεντρώσατε αρκετά πάνω στη σημασία
της γεωπολιτικής διάστασης για την κοινωνική αλλαγή,
προσδιορίζοντας τον χώρο αυτό στην έκταση της πόλης και
καταλήξατε διατυπώνοντας ως πρόταγμα ‘να πάρουμε τις πόλεις’.
Παράλληλα είπατε ότι αυτό απαιτεί να αναπτυχθούν επιμέρους
κινήματα μέσα στις πόλεις τα οποία να συγκλίνουν με αυτό το
πρόταγμα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό μέτωπο. Μπορείτε να μας
πείτε από την εμπειρία σας –τη θεωρητική και την πρακτική
φυσικά– σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η δική σας η
δράση;
Ρουσσόπουλος: Θα προσπαθήσω να συνοψίσω τα όσα είπα στην
ομιλία μου. Σήμερα πήγα να δω τι γίνεται στην πορεία της
Πρωτομαγιάς και είδα στο ΠΑΜΕ απλό κόσμο. Μου έκανε εντύπωση
ότι το 2014 το ΠΑΜΕ και οι σταλινιστές μπορούν ακόμα και
συσπειρώνουν τον απλό κόσμο. Μετά πήγα στην πορεία αναρχικώντροτσκιστών. Κατ’αρχάς, ήταν πολύ λιγότεροι, δεύτερον είδα ότι
το 90% από τους αναρχικούς ήταν νέοι, παιδιά. Αναρωτήθηκα
λοιπόν, που είναι το πρόβλημα. Γιατί οι αναρχικοί που έχουν
τόσα να πουν βρίσκουν ένα τείχος και δεν μπορούν να
απευθυνθούν στον απλό κόσμο, να τον καλέσουν να συμμετέχει;
Εάν λοιπόν αυτό το τείχος δεν πέσει, διακυβεύεται η ίδια η
επιβίωση του κινήματος. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα.
Για παράδειγμα, εδώ σε αυτό το πολύ σημαντικό χώρο [Σημ.: τον
κοινωνικό χώρο Μικρόπολις] μπορείτε να μιλήσετε στον απλό
κόσμο σχετικά με τα προβλήματά του και πώς μπορούν να λυθούν.
Έτσι, μπορεί να ξεκινήσει ένα κίνημα που θα αλλάξει ριζικά την
πόλη. Πρέπει να βρείτε μια γλώσσα για να μιλήσετε στον απλό
κόσμο για τα υπαρκτά προβλήματα που αντιμετωπίζει μέσα στην

κρίση. Ο Murray Bookchin έλεγε δεν θα συνιστούσα να μιλάμε
στον αμερικανικό λαό στα ρώσικα ή στα κινέζικα. Πρέπει να
μιλάμε αγγλικά για τον απλό κόσμο, γιατί κι εμείς Αμερικανοί
είμαστε. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε μια γέφυρα, να βγούμε
στα σοκάκια της πόλης και να μιλάμε απλά. Εμείς το κάναμε.
Είμαι μέλος μιας πόλης, μιας ομάδας όπου όλοι με γνωρίζουν. Το
ενδιαφέρον είναι ότι ασχέτως εάν ξέρουν τις απόψεις μου και με
θεωρούν γνήσιο τέκνο του Ravachol [Σημ.: Γάλλος αναρχικός του
19 ο υ αιώνα], μου δείχνουν μια εμπιστοσύνη και μ’αγαπούν.
Θέλουμε να προχωράνε τα θέματά μας. Πρέπει να κερδίσουμε την
εμπιστοσύνη του γείτονα και από εκεί και πέρα θα κάνουμε
πολλά. Παρένθεση, σήμερα εδώ έφαγα μπάμιες που είχα να φάω
χρόνια, με τσίπουρο και μια ωραία σαλάτα. Χάρηκα πάρα πολύ.
Πρέπει να βγούμε από αυτό το κτίριο και να συνομιλήσουμε με
όλο τον κόσμο. Αυτά κάνουμε εκεί που μένω και έχουμε κερδίσει
πολλά. Η γέφυρα επικοινωνίας είναι το πιο σημαντικό.
Διαβάσαμε σε συνεντεύξεις σας ότι σαράντα χρόνια κάνετε
προσπάθειες για να αναπτύσσετε πρωτοβουλίες, τοπικά κινήματα
και άλλα. Σήμερα ζούμε μια κατάσταση στην Ελλάδα που μας κάνει
ανυπόμονους. Σαράντα χρόνια φαντάζουν πολλά για να υπάρξει
κοινωνική αλλαγή. Σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε; Πώς μπορεί να
γίνει επιτάχυνση της διαδικασίας ώστε να υπάρξουν αλλαγές
τώρα;
Ρουσσόπουλος: Κάποτε ρώτησα τον Τσόμσκυ, πώς έγινε και μέσα σε
ένα μήνα, τον Ιούλιο του ’36 συνέβη μια ολόκληρη κοινωνική
επανάσταση στην Ισπανία; Μου απάντησε λοιπόν ο Τσόμσκυ ότι οι
αναρχικοί γονιμοποιούσαν το έδαφος ήδη σαράντα χρόνια πριν και
προετοιμαζόταν η ελευθεριακή κουλτούρα με αυτομόρφωση, παιδεία
και κοινωνικά κέντρα και έτσι όταν ο Φράνκο πήρε την εξουσία,
ο λαός ήταν έτοιμος. Δεν έπεσε από τα ουράνια. Αμέσως ο λαός,
τα συνδικάτα ήξεραν τι πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν
την ελευθερία τους. Πολλές φορές, αυτό παίρνει σαράντα χρόνια.
Πρέπει να δείχνουμε υπομονή. Το πρόβλημα είναι δύσκολο αυτή τη
στιγμή, αλλά η λύση μπορεί να μην υπάρχει τώρα και να έρθει
αύριο-μεθαύριο. Χρειάζεται υπομονή.

Επειδή θεωρείτε ως προνομιακό χώρο παρέμβασης την πόλη και με
το δεδομένο ότι ένα πανίσχυρο καπιταλιστικό σύστημα έχει τους
τρόπους να ενσωματώνει και να αφομοιώνει την οποιαδήποτε
αυθεντική κίνηση σε αυτή τη βάση –ειδικά μέσα στις πόλεις–,
ποιες δικλίδες ασφαλείας έχετε βρει εσείς ως μέλος ενός
ευρύτερου κινήματος βάσης έτσι ώστε το σύστημα να μην
καταφέρει να σας αλλοιώσει, να αλλάξει τις απόψεις σας, να μη
σας ενσωματώσει; Έχουμε την εντύπωση ότι το σύστημα δεν
ενοχλείται ιδιαιτέρως από κινήματα βάσης, όταν καταφέρνει να
περνάει τη λογική του σε τέτοιες ομάδες. Πώς μπορούμε να το
αποκρούσουμε αυτό;
Ρουσσόπουλος: Πρέπει να κάνουμε συνεχώς προσπάθειες και με
κάθε προσπάθεια να κατανοούμε και κάτι καινούριο. Ο Ντέιβιντ
Χάρβεϊ στο τελευταίο βιβλίο του Rebel Cities έκανε μια λίστα
με τις πόλεις –πλατεία Ταχρίρ, Βαρκελώνη, Μαδρίτη κλπ.– που
έχουν παίξει ρόλο σε κινήματα και η λίστα είναι πολύ μεγάλη.
Κάποιος θα πει ε, και τι έγινε; Πρώτον, φοβήθηκε το κεφάλαιο.
Συζητούνται αυτά τα θέματα στα συνέδρια στο Νταβός. Πώς
μπορούμε να χειραγωγήσουμε τον κόσμο; Είναι θυμωμένος ο
κόσμος, πρέπει να πάμε με τα νερά του. Όσο τους μελετάμε εμείς
στο παγκόσμιο κοινωνικό φόρουμ, για παράδειγμα, τόσο μας
μελετούν κι εκείνοι. Πέρυσι ταξίδεψα στην Τυνησία για το
φόρουμ. Οι διοργανωτές περίμεναν 32.000 άτομα. Ήρθαν τελικά
58.000 άνθρωποι από 110 μέρη και 4.000 κοινωνικά κινήματα.
Απορήσαμε όλοι με το πόσος κόσμος ήρθε για να συζητήσουμε πώς
θα παλέψουμε το παγκόσμιο κεφάλαιο και θα οικοδομήσουμε μια
άλλη κοινωνία. Δεν υπάρχει σίγουρη απάντηση σε αυτό, ούτε
αναμφισβήτητη αλήθεια. Μοιάζει με μυθιστόρημα που κάθε μέρα
αλλάζει. Πρέπει να έχουμε την πείρα και τη μόρφωση για να
καταλαβαίνουμε και να μην εξαγοραστούμε από το κράτος και το
κεφάλαιο. Υπάρχουν διάφορα κλειδιά με τα οποία μπορούμε να
προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το κίνημα γύρω μας.
Κατσιαφίκας: Ο Δημήτρης [Ρουσόπουλος] κι εγώ ταξιδεύουμε εδώ
και καιρό μαζί και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα
ζητήματα. Ένα ενδιαφέρον επιχείρημα που έχει ο Δημήτρης είναι

ότι από τα κάτω προς τα πάνω, βήμα-βήμα μπορούμε να
οικοδομήσουμε νέα δυναμική. Η προσέγγισή μου είναι λίγο
διαφορετική. Ταυτόχρονα με την οικοδόμηση από τα κάτω, θα
πρέπει να καταστρέφεται και το σύστημα. Εάν δεν γίνει
παράλληλα αυτό, το σύστημα θα ανατρέψει οτιδήποτε οικοδομείται
από τα κάτω. Εάν εξετάσουμε τις μεγάλες επαναστάσεις, τη
Ρωσική Επανάσταση, ακόμα και τη Γαλλική θα έλεγα και την
Αμερικανική, το μόνο που έκαναν ήταν να συμβάλλουν στην
ανάπτυξη του παγκόσμιου συστήματος. Η Αμερικανική Επανάσταση
οδήγησε στην εξαφάνιση των βουβαλιών και την εξολόθρευση των
ιθαγενών Αμερικανών. Η Γαλλική Επανάσταση οδήγησε στις
γαλλικές αποικίες στην Ασία και την Αφρική. Όσο λοιπόν κι εάν
ήταν βήματα μπροστά, ήταν και βήματα προς τα πίσω. Ο μόνος
τρόπος για να εμποδίσεις το σύστημα να αφομοιώνει, είναι να το
καταστρέψεις. Αυτό λοιπόν είναι το καίριο ζήτημα που κατά τη
γνώμη μου μας θέτει η ιστορία.
Σήμερα

αντιτίθενται

περισσότεροι

άνθρωποι

στο

παγκόσμιο

καπιταλιστικό σύστημα από ποτέ στην ιστορία του καπιταλισμού.
Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να καταστραφεί το σύστημα. Θα
έλεγα ότι υπάρχει ένας πλούτος από εμπειρικά δεδομένα σχετικά
με εξεγέρσεις παντού στον κόσμο, όπως το κίνημα Occupy, την
Αραβική Άνοιξη, τις εξεγέρσεις στην Ελλάδα… Όλα αυτά τα
παγκόσμια κύματα ενισχύονται σε ένταση. Το ’68 ήταν ένα κίνημα
που εκτεινόταν από τη Γαλλία ως το Βιετνάμ, τις Ηνωμένες
Πολιτείες, το Μεξικό, τη Γκάνα, ένα ενιαίο κίνημα. Και μετά το
’68 είχαμε και άλλα κύματα. Το κύμα του Σιάτλ και της
σύγκλισης ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό, αλλά είχαμε κι ένα
κύμα εξεγέρσεων στην Ασία από το 1986 έως το 1992: σε εννέα
μέρη ανατράπηκαν οκτώ δικτατορικά καθεστώτα σε έξι μόλις
χρόνια. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από την Αραβική Άνοιξη.
Κι όμως το κύμα αυτό των εξεγέρσεων είναι άγνωστο.
Πιστεύω ότι παγιδευόμαστε σε μια Ευρωκεντρική δυναμική που
κατακερματίζει τον κόσμο. Εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ο
παγκόσμιος καπιταλισμός βλέπει τον κόσμο ως ένα. Και τα
κινήματα από τα κάτω συχνά παγιδεύονται σε εθνικιστικές και

τοπικές ιστορίες. Η πρόκληση για να καταστραφεί το σύστημα
είναι να κατανοήσουμε πρώτα το παγκόσμιο κίνημα ως ένα,
ενιαίο, συσπειρωμένο γύρω από πολύ παρεμφερείς τάσεις, την
άμεση δημοκρατία, την αυτονομία, δηλαδή την ανεξαρτησία από
πολιτικά κόμματα, την άμεση δράση, να μην περιμένεις δηλαδή να
σου πει τι θα κάνεις μια κεντρική επιτροπή αλλά να δρας.
Τέλος, την αλληλεγγύη, αυτό που αποκαλώ το «φαινόμενο του
έρωτα», όταν οι άνθρωποι ξεσηκώνονται και τα κινήματα
εξαπλώνονται. Όπως είπα, είχαμε πολλά τέτοια κύματα στο
παρελθόν και στο μέλλον θα δούμε κι άλλα να γιγαντώνονται και
να εξαπλώνονται ακόμα περισσότερο. Υπάρχει μια φωνή που θα πει
ότι το σύστημα είναι το πρόβλημα; Να μια εναλλακτική: ξηλώστε
την Παγκόσμια Τράπεζα, ξηλώστε το ΔΝΤ, ξηλώστε τον ΠΟΕ, ας
δημιουργήσουμε περιφερειακές μονάδες δανεισμού, συνεργατικές
τράπεζες, αυτό δηλαδή που λέει και ο Δημήτρης [Ρουσόπουλος],
οικοδόμηση ενός συστήματος από τα κάτω. Το ζήτημα λοιπόν
πιστεύω είναι η σύγκλιση αυτών των δυο τάσεων.
Μπορούμε να ανατρέψουμε την εξουσία του συστήματος χωρίς να
καταλάβουμε την εξουσία;
Κατσιαφίκας: Σύμφωνα με τη δική μου κατανόηση του Χάλογουέι,
δεν λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε να κάνουμε με το σύστημα,
λέει ότι απλά δεν μπορείς να καταλάβεις το σύστημα και στη
συνέχεια να εξουσιάζεις με τις ίδιες μορφές διακυβέρνησης που
ισχύουν. Αυτό καταλαβαίνω ότι λέει, πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο
χωρίς να πάρουμε την εξουσία. Το πρόβλημα είναι να καταστραφεί
η εξουσία, να καταστραφούν τα έθνη κράτη. Γιατί υπάρχουν αυτή
τη στιγμή κάπου 200 κράτη που κατασπαταλούν όλα τα λεφτά μας
σε όπλα και αστυνομίες και φυλακές και όλα αυτά τα πολύ
δαπανηρά πράγματα; Γιατί επιτρέπουμε να συνεχίζεται αυτό; Η
παγκόσμια συνείδηση σήμερα, αντιμέτωπη με το 1% -ή καλύτερα με
το 0,1%- αλλάζει τη συζήτηση διεθνώς. Δεν γίνεται όμως ακόμα
συζήτηση για τον καπιταλισμό ή για την διάλυση των εθνώνκρατών. Δεν γίνεται λόγος σε λαϊκή βάση. Θα γίνει όμως και
καθήκον μας είναι να το αναδείξουμε σε κυρίαρχο λόγο σε λαϊκή
βάση. Πάρε παράδειγμα το Μεσανατολικό. Μιλούν όλοι για λύσεις

ενός ή δυο κρατών. Έχει βγει κανείς να πει, κοιτάξτε, στην
αλήθεια δεν χρειάζεστε κράτος;
Διαπιστώνουμε ωστόσο ορισμένες τάσεις ότι το κράτος πάει προς
διάλυση, υπάρχει η τάση ότι το έθνος-κράτος θα υποκατασταθεί
από πολυεθνικές οντότητες ή ακόμα και από μια ζούγκλα
μεγαλοεπιχειρήσεων.
Κατσιαφίκας: Το παγκόσμιο κεφάλαιο ισχυρίζεται ότι μπορεί να
καλύψει όλες τις ανάγκες αυτού του κόσμου. Υφίσταται μια
διαδικασία συσσώρευσης του πλούτου από το παγκόσμιο σύστημα.
Για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα κλείνουν τα μικρά καταστήματα
και έρχονται μεγάλες αλυσίδες. Το παγκόσμιο κεφάλαιο λέει
λοιπόν ‘είμαστε πάνω από έθνη’, αλλά στην ουσία καταστρέφει
τις οικονομίες λαών που δεν έχουν άλλα μέσα επιβίωσης. Το
παγκόσμιο κεφάλαιο βγάζει υπέρογκα κέρδη –σήμερα
τρισεκατομμύρια δολάρια που μάλιστα δεν επανεπενδύονται– ενώ
στην Ελλάδα μαίνεται η κρίση που όλοι γνωρίζουμε. Δεν πιστεύω
λοιπόν ότι το παγκόσμιο κεφάλαιο πηγαίνει πέρα από την ιδέα
του έθνους-κράτους, το μόνο που κάνει είναι να αυξάνει την
ισχύ του κεφαλαίου, πράγμα που σημαίνει ότι το κράτος-έθνος
ισχυροποιείται με σκοπό την καταστολή του λαού που εξουσιάζει.
Ρουσσόπουλος: Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Υπάρχουν σήμερα 400
πολυεθνικές ή γίγαντες που ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία. Η
λίστα δημοσιεύεται κάθε χρόνο στο περιοδικό Fortune. O George
[Katsiafikas] μιλά εύγλωττα για την καταστροφή του
καπιταλισμού και του παγκόσμιου συστήματος. Αυτό που πρέπει να
προσέξουμε πολύ από την εμπειρία μας κατά την εξέταση όλων των
μεγάλων επαναστάσεων είναι τι είμαστε έτοιμοι εμείς οι
άνθρωποι να αντικαταστήσουμε όταν δημιουργούμε μια νέα
κοινωνία. Πρέπει να ξέρουμε με τι θα αντικαταστήσουμε το
παλιό. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό είναι να
προετοιμάζουμε, πριν την πτώση του παλιού συστήματος, τη βάση
του νέου. Αυτό πίστευαν πάντα οι αναρχικοί. Ετοιμάζεις το
καινούριο, όσο ετοιμάζεσαι για την ανατροπή του παλιού. Χωρίς
αυτό, την έβαψες. Τι έχουν παράγει όλες οι λαϊκές
επαναστάσεις; Αυτό δεν πρέπει να το εξετάζουμε ρομαντικά, αλλά

με κριτική σκέψη, αντικειμενική. Ξέρουμε τι αντιπροσώπευε η
Αμερικανική Επανάσταση. Ξέρουμε τι αποτελέσματα είχε η
Γαλλική. Ξέρουμε και τι παρήγαγε η Αγγλική επανάσταση ακόμα
παλιότερα. Τα περισσότερα από αυτά τα γεγονότα οδήγησαν σε δυο
και τρία βήματα πίσω, όσο έγινε ένα βήμα μπροστά. Πρέπει
λοιπόν να κοιτάζουμε με κριτικό μάτι όποιον μας λέει, ακόμα
και τον George Katsiafikas, ότι κορυφαία προτεραιότητά μας
πρέπει να είναι η ανατροπή του συστήματος. Κι εγώ ανατρέπω το
σύστημα, αλλά θέλω και να ξέρω που πηγαίνω το επόμενο πρωί.
Και πιστεύω ότι και οι απλοί άνθρωποι θα θέλουν να ξέρουν τι
θα αντικαταστήσει το σύστημα, την επόμενη μέρα. Γιατί αλλιώς
δεν θα μας εμπιστεύονται όταν τους μιλούμε για ανατροπή του.
Ο απλός λαός είναι καχύποπτος. «Τι συμφέρον έχει τώρα αυτός;»,
σου λέει. Ένα από τα προτερήματα των Ελλήνων είναι ότι είναι
από τη φύση τους καχύποπτοι. Γιατί γνωρίζουν ότι ο πολιτισμός
μας έχει μακρά ιστορία απάτης και προδοσίας. Κι έτσι το
επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλήνων δικαιολογημένα δεν είναι
υψηλό, γιατί οι άνθρωποι θέλουν να γνωρίζουν πού πάνε. Ένας
καινούριος κόσμος είναι στις καρδιές μας, ας τον ορίσουμε
λοιπόν και στο μυαλό μας. Ας κάνουμε λοιπόν μια συζήτηση για
το ποιοι θα είναι οι βασικοί, οι ριζικοί θεσμοί της νέας
κοινωνίας. Αυτό που λέω στον George είναι ναι, είναι ο στόχος
μας η ανατροπή της παγκόσμιας οικονομίας ως έχει, αλλά ποια θα
είναι τα οδοφράγματά μας για να το πετύχουμε αυτό; Η άποψή μου
είναι ότι πρέπει να επανακτήσουμε γεωπολιτικά ορισμένους
χώρους. Θα ήθελα ας πούμε αυτό το κτίριο, το Micropolis, να
είναι η Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν είναι. Το ερώτημα είναι, πώς θα
το κάνουμε Θεσσαλονίκη; Πώς θα εξάγουμε την κουλτούρα, τη
συντροφικότητα, την αδελφοσύνη, το κλίμα αλληλεγγύης που
επικρατεί σε αυτό το κτίριο, σε ολόκληρη την πόλη. Εάν το
καταφέρουμε αυτό, θα έχουμε κάνει ένα βήμα προς την ανατροπή
του συστήματος. Ένα πολύ σημαντικό βήμα, σε συνεργασία με τους
ανθρώπους στην Πάτρα, τη Λάρισα, την Αθήνα και ούτω καθεξής.
Φτιάχνεις λοιπόν από τα κάτω ένα είδους δίκτυο, μια είδους
σχέση έτσι ώστε όταν το Μικρόπολις αντικαταστήσει τη βουλή, οι
άνθρωποι θα ξέρουν τι να κάνουν και τι να περιμένουν. Αυτό

είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο για εμένα. Πρέπει να οικοδομούμε
παράλληλα εναλλακτικές.
Το 2ο μέρος της συνέντευξης δημοσιεύεται εδώ.
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Αυτονομία στη Βραζιλία: Προς
μια Νέα Πολιτική Νοοτροπία
Raúl Zibechi
Μετάφραση: Μαριέττα Σιμεγιάτου
Τώρα που οι παλιοί τρόποι αγώνα δεν ανταποκρίνονται πλέον στις
ανάγκες της στιγμής, βλέπουμε να αναδύεται ήδη μια νέα
πολιτική κουλτούρα αυτονομίας και οριζοντιότητας.
Οι Παναμερικανικοί Αγώνες ως πρόβα τζενεράλε
«Κάποιοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι θα ωφεληθούν από τις
διοργανώσεις του Παγκόσμιου Κυπέλλου, η αλήθεια όμως είναι ότι
θα υποστούν βάναυση καταστολή», δήλωσε ο Roberto Morales,
αντισύμβουλος του Marcelo Freixo από το Κόμμα για το
Σοσιαλισμό και την Ελευθερία (PSOL), ενάμιση χρόνο πριν το
Κύπελλο Συνομοσπονδιών. Ο Morales συμμετέχει στην Comitê
Popular da Copa (Λαϊκή Επιτροπή για το Παγκόσμιο Κύπελλο) που
δημιουργήθηκε κατά τους Παναμερικανικούς Αγώνες στο Ρίο ντε
Τζανέιρο το 2007, όταν οι ντόπιοι άρχισαν να αντιστέκονται
στον αναγκαστικό εκτοπισμό για να ελευθερωθεί χώρος για τις
εγκαταστάσεις που θα απαιτούνταν για τους αγώνες.
Η εμπειρία των Παναμερικανικών Αγώνων έπαιξε αποφασιστικό ρόλο
στο να πειστούν οι ακτιβιστές που μάχονται κατά της
επερχόμενης καταστροφής. Στα επόμενα χρόνια, η πόλη είχε

προγραμματιστεί να φιλοξενήσει τέσσερις τεραστίου μεγέθους
αθλητικές διοργανώσεις που θα οδηγούσαν σε μακροπρόθεσμες
αλλαγές στις αστικές υποδομές και θα επηρέαζαν κυρίως τα φτωχά
στρώματα: τους Παγκόσμιους Στρατιωτικούς Αγώνες του 2011, το
Κύπελλο Συνομοσπονδιών του 2013, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014
και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.
Για τους ακτιβιστές της Λαϊκής Επιτροπής για το Παγκόσμιο
Κύπελλο, οι Παναμερικανικοί Αγώνες αποτέλεσαν κρίσιμη καμπή,
καθώς διαφάνηκε η αδυναμία της κυβέρνησης της Βραζιλίας να
διαχειριστεί δημόσια κεφάλαια με δημοκρατικό και διαφανή τρόπο
ή να ανοιχτεί ένας χώρος ουσιαστικού διαλόγου με την κοινωνία
των πολιτών σχετικά με την κληρονομιά των Αγώνων. Για το
κοινωνικό κίνημα, οι αγώνες ήταν μια ευκαιρία να δημιουργηθεί
μια ευρύτερη και σταθερή συντονιστική δομή που συγκέντρωνε
ομοϊδεάτες, πέρα από τοπικότητες και διασπάσεις.
Τον καιρό εκείνο, τα κινήματα πόλεων στο Ρίο, όπως τα
φοιτητικά και τα κινήματα ανακατανομής γης, ήταν «εξαιρετικά
διασπασμένα», διαχωρισμένα από τον τομέα των ΜΚΟ και
συνεργάζονταν με λαϊκούς κλάδους. Σύμφωνα με έρευνα που
πραγματοποιήθηκε, οι διαδηλώσεις και οι δράσεις στον δρόμο
κατά των Παναμερικανικών Αγώνων ξεκίνησαν το 2006 με επίκεντρο
τις αναγκαστικές εξώσεις που προκαλούνταν από την κατασκευή
αθλητικών υποδομών. Από τον Απρίλιο του 2006 έως τον Οκτώβριο
του 2007, πραγματοποιήθηκαν έως και 45 διαδηλώσεις κατά των
Αγώνων του Ιουλίου στο Ρίο.
Κατά το πρώτο στάδιο, από τον Απρίλιο του 2006 έως τον Απρίλιο
του 2007, οι διαδηλώσεις διοργανώνονταν από ομάδες που
επηρεάζονταν άμεσα από τα δημόσια έργα, όπως ομάδες γειτονιάς
ενάντια στις εξώσεις, με τη γενική υποστήριξη επαγγελματικών
ενώσεων (συγκεκριμένα γεωγράφων), δημοτικών συμβούλων, το
Κίνημα Ακτημόνων Εργατών (MST), την ένωση φαβέλων του Ρίο και
τον Δικηγορικό Σύλλογο της Βραζιλίας. Πραγματοποιήθηκαν
δράσεις στον δρόμο, συναντήσεις και σεμινάρια με σκοπό να
αναδειχθεί πώς αυτές οι μεγάλες δημόσια χρηματοδοτούμενες
διοργανώσεις ωφελούν τον ιδιωτικό τομέα και πλήττουν τους

φτωχούς. Τρεις μήνες πριν τους Αγώνες, πέντε χιλιάδες
ακτιβιστές συμμετείχαν στο σεμινάριο με τίτλο «Η Πόλη:
Δικαίωμα όλων» στο Σάο Πάολο, μια εκδήλωση που είχε την
υποστήριξη του MST, των επαγγελματικών ενώσεων Intersindical
και Conlutas, καθώς και του PSOL και άλλων αριστερών κομμάτων.
Την
1 η Μαΐου 2007, πάνω από 40 οργανώσεις κάλεσαν σε
διαμαρτυρία σε μια φαβέλα που απειλούνταν με εκκένωση, με
επικεφαλής τοπικές κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις και με
την υποστήριξη κοινωνικών ομάδων από ολόκληρη την πόλη. Ο
συντονισμός είχε διοργανώσει πολλές διαδηλώσεις μέσα στο έτος
και αποφάσισε να πραγματοποιήσει εκδήλωση την ημέρα έναρξης
των Αγώνων, στις 13 Ιουλίου. Περισσότεροι από 100 ακτιβιστές
από 60 ομάδες διοργάνωσαν τη διαμαρτυρία την ημέρα έναρξης των
Αγώνων. Αψηφώντας το κλίμα φόβου κατά των διαμαρτυριών που
επικρατούσε στην πόλη, η διαδήλωση συγκέντρωσε 1.500 άτομα.
Στο Στάδιο Μαρακανά, ο Πρόεδρος Λούλα γιουχαΐστηκε από τους
διαδηλωτές σε τέτοιο σημείο ώστε δεν κατάφερε να ολοκληρώσει
την εναρκτήρια ομιλία του.
Ο συντονισμός των κοινωνικών κινημάτων συνεχίστηκε με
αντίσταση κατά των κατεδαφίσεων σπιτιών στη φαβέλα λόγω των
Παναμερικανικών Αγώνων και θεωρείται βασικό στοιχείο στην
οικοδόμηση του δικτύου κοινωνικών κινημάτων που συσπειρώθηκαν
κατά τις εξελίξεις που οδήγησαν στην εξέγερση του Ιουνίου.
Οι δυο κύριες διοργανώτριες ομάδες –η Λαϊκή Επιτροπή για το
Παγκόσμιο Κύπελλο και τους Ολυμπιακούς του Ρίο και οι Εθνικές
Λαϊκές Επιτροπές για το Παγκόσμιο Κύπελλο– εκμεταλλεύτηκαν το
κεκτημένο των Παναμερικανικών Αγώνων και δημιούργησαν
συντονιστικές δομές σε καθεμία από τις δώδεκα πόλεις που
επιλέχθηκαν να φιλοξενήσουν αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου το
2014. Στην έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Μεγάλες διεθνείς
οργανώσεις και παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου στη
Βραζιλία», αναφέρεται ότι συνολικά πλήγηκαν 170.000 άνθρωποι
από τα κατασκευαστικά έργα και αναλύονται τα πολλά προβλήματα
που συνοδεύουν τις μεγάλες διοργανώσεις, από την παραβίαση

στεγαστικών και εργατικών ζητημάτων στα εργοστάσια έως την
έλλειψη μελετών αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η έκθεση αναφέρει ότι σε 21 villas (κοινότητες) και φαβέλες σε
επτά πόλεις που φιλοξένησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο, το κράτος
επιβάλλει
«στρατηγικές
πολέμου
και
διώξεων,
συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης σπιτιών με μπογιά χωρίς
εξήγηση, την εισβολή σε οικίες χωρίς δικαστικές εντολές και
την υπεξαίρεση και καταστροφή περιουσίας», πέρα από τις
απειλές, τη διακοπή υπηρεσιών και άλλες ενέργειες εκφοβισμού.
Οι θιγόμενοι κατοικούν σε περιοχές με χαμηλό εισόδημα, με
διάφορους βαθμούς επισφάλειας και παρατυπίας. «Η έλλειψη
πληροφόρησης και προηγούμενης ειδοποίησης δημιουργεί ένα κλίμα
αστάθειας και φόβου για το μέλλον», αναφέρει η έκθεση, το
οποίο παραλύει τις πληγείσες οικογένειες και τις θέτει στο
έλεος των αρχών ή των κερδοσκόπων.
Οι Λαϊκές Επιτροπές, όπως το Κίνημα για Δωρεάν Εισιτήρια,
αφιέρωσαν πολλή ενέργεια στην έρευνα, καθώς και στην
εκτεταμένη διάδοση των πορισμάτων τους. Η έκθεση καταλήγει ότι
τα τεράστια προγράμματα δημοσίων έργων για τις μεγάλες
διεθνείς διοργανώσεις υλοποιούνται από μια χούφτα μόνο
κατασκευαστικών εταιρειών που επωφελούνται από την
ιδιωτικοποίηση των σταδίων. Πέρα από τα κέρδη που αποκομίζουν
από τις εργολαβικές συμβάσεις, η μικρή ομάδα εταιρειών
αναλαμβάνει επίσης και μακροπρόθεσμα τον έλεγχο ιδιωτικών
εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται με δημόσια κεφάλαια. Με βάση
την κλίμακα και μόνο της κατασκευαστικής δραστηριότητας
(αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, στάδια και μεταφορές) εξάγεται
το ίδιο συμπέρασμα στο οποίο έφθασε και το Κίνημα για Δωρεάν
Εισιτήρια, δηλαδή ότι παραβιάζεται το δικαίωμα των πολιτών
στην πόλη.
Η έρευνα και δημοσίευση τέτοιων εκθέσεων αποτελεί μία μόνο
πτυχή των δραστηριοτήτων των Λαϊκών Επιτροπών. Η δεύτερη αφορά
κινητοποιήσεις και συνεργασία με τις θιγόμενες κοινότητες. Τον
Μάρτιο του 2010, το πολιτικό κλίμα άλλαξε όταν
πραγματοποιήθηκε το Αστικό Κοινωνικό Φόρουμ στο Ρίο, το οποίο

συσπείρωσε συντονισμούς κινημάτων ενάντια στις μεγάλες
διοργανώσεις. Το 2011, οι Λαϊκές Επιτροπές πραγματοποίησαν
δεκατρείς δημόσιες δράσεις μόνο στο Ρίο, από κινητοποιήσεις,
δημόσιες ακροάσεις, σεμινάρια, διαδηλώσεις υποστήριξης προς
τις θιγόμενες κοινότητες, καθώς και μια πορεία έξω από τα
προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014.
Η αλλαγή του πολιτικού κλίματος αντικατοπτρίζεται και στο
εκλογικό τοπίο του Ρίο ντε Τζανέιρο. Ο ακτιβιστής του PSOL
Marcelo Freixo εκλέχθηκε βουλευτής το 2006 με 13.500 ψήφους.
Έγινε πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του
Κοινοβουλίου του Ρίο και προεδρεύων σε επιτροπές για τη
διερεύνηση της πολιτοφυλακής και της διακίνησης όπλων στην
πόλη. Ως αποτέλεσμα του σημαντικού έργου του ως προς την
καταπολέμηση της διαφθοράς και της μαφίας, η βάση στήριξής του
διευρύνθηκε και ο Freixo επανεκλέχθηκε το 2010 με 177.000
ψήφους. Στις δημοτικές εκλογές του 2012, κατέβηκε υποψήφιος
δήμαρχος χωρίς σημαντική χρηματοδότηση και με ελάχιστο
τηλεοπτικό χρόνο, ενώ αντίθετα στηρίχθηκε σε κινήματα βάσης,
κοινωνικά δίκτυα νέων, λαϊκούς καλλιτέχνες όπως τον Caetano
Veloso και τον Chico Buarque, και προσωπικότητες όπως τον Frei
Betto (ΣτΜ: συγγραφέας, πολιτικός ακτιβιστής).
Ο Freixo επέλεξε το Marcelo Yuka ως υποψήφιο αντιδήμαρχο, έναν
πρώην μουσικό ραπ, ο οποίος είχε δεχθεί πυροβολισμό σε επίθεση
και είχε μείνει παραπληγικός. Το κλείσιμο της εκλογικής
εκστρατείας του συγκέντρωσε 15.000 άτομα, παρά τη σφοδρή
βροχή. Ο Caetano Veloso δήλωσε ότι είχε να συμμετάσχει σε
πολιτικό γεγονός από την εκστρατεία του Λούλα για Πρόεδρος το
1989. «Βρίσκομαι εδώ ως κάτοικος και εκλογέας του Ρίο ντε
Τζανέιρο απλά για να δηλώσω πόση μεγάλη χαρά και τιμή μου
είναι να ψηφίσω έναν υποψήφιο όπως τον Marcelo Freixo, ο
οποίος αποτελεί το πρόσωπο της αξιοπρέπειας στην πολιτική της
Βραζιλίας». Ο Freixo δεν κέρδισε, αλλά έλαβε πάνω από 900.000
ψήφους και το 28% του εκλογικού σώματος.

Τα κατασκευαστικά έργα για στάδια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του
2014 –ορισμένα εγκαινιάστηκαν κατά το Κύπελλο Συνομοσπονδιών
του 2013– παραμένουν το πιο αμφιλεγόμενο δημόσιο ζήτημα, ακόμα
και μεταξύ αθλητών. Μεγάλο μέρος των επικρίσεων αφορά την
ανακαίνιση του θρυλικού Σταδίου Μαρακανά, συμβόλου της μεγάλης
ποδοσφαιρικής και αθλητικής παράδοσης της χώρας. Τα έργα
ανακαίνισης διήρκεσαν τρία χρόνια, περισσότερο από την αρχική
κατασκευή του και κόστισαν πάνω από 600 εκατομμύρια δολάρια,
το διπλάσιο κόστος του σταδίου της Ποδοσφαιρικής Πόλης της
Νοτίου Αφρικής όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Κύπελλο του
2010. Το στάδιο Μαρακανά έχει μισθωθεί για 35 χρόνια σε έναν
επιχειρηματικό όμιλο του οποίου το 90% των μετοχών ανήκει στην
Odebrecht, την κύρια κατασκευαστική εταιρεία της Βραζιλίας και
σημαντικό χορηγό πολιτικών κομμάτων, κυρίως του κυβερνώντος
Εργατικού Κόμματος.
Ωστόσο, πολύ περισσότερο από το κόστος των κατασκευαστικών
έργων, το φανατικό με το ποδόσφαιρο κοινό έχει εξοργιστεί
επειδή έχει την αίσθηση ότι αποκλείεται από το εθνικό άθλημα.
Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1950 στο άρτι

ανακαινισμένο στάδιο Μαρακανά συγκέντρωσε 203.000 οπαδούς,
8,5% του συνολικού πληθυσμού του Ρίο ντε Τζανέιρο. Το γενικό
κοινό αντιστοιχούσε στο 80% των συνολικών θεατών στα “γενικά”
και “λαϊκά” τμήματα μόνο για όρθιους. Έπειτα από αρκετές
ανακαινίσεις, η τρέχουσα χωρητικότητα του σταδίου είναι
75.000, δηλαδή χωρά λιγότερο από το 1% του πληθυσμού της
πόλης. Ο αστικός εξευγενισμός του αθλήματος πήρε σάρκα και
οστά με την ανακατασκευή του Μαρακανά ώστε να πληρούνται οι
προϋποθέσεις της FIFA. Οι πάλαι ποτέ θορυβώδεις, ασφυκτικά
γεμάτες και άτακτες θέσεις σε ανοιχτές κερκίδες έχουν
αντικατασταθεί από αποστειρωμένα καθίσματα σε σειρές, όπου η
συμμετοχή του πλήθους περιορίζεται σε χορογραφημένα «κύματα»
και συντονισμένο ανέμισμα μικρών ατομικών σημαιών. Σκοπός της
ανακαίνισης ήταν να δημιουργηθεί μια «αρένα-πολυχώρος» για να
φιλοξενεί συναυλίες και παραστάσεις με χωριστά εταιρικά
θεωρεία εξοπλισμένα με ιδιωτικές μπάρες, οθόνες τηλεόρασης και
κλιματισμό, στα οποία πρόσβαση παρέχεται απευθείας με
αυτοκίνητο με ειδική ράμπα, ώστε να αποφεύγεται κάθε επαφή με
«τους πολλούς».
Τα εισιτήρια είναι πολύ ακριβότερα από προηγούμενες
διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου: οι κατηγορίες 1, 2 και 3
τιμολογούνται στα 203, 192 και 112 δολάρια ΗΠΑ, έναντι 126, 75
και 57 δολάρια ΗΠΑ κατά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 στη
Γερμανία και 160, 120 και 80 δολάρια ΗΠΑ στη Νότιο Αφρική το
2010. Μόνο τα εισιτήρια κατηγορίας 4 είναι φθηνότερα σε
σύγκριση με τη Γερμανία (25 δολάρια έναντι 45), αλλά
ακριβότερα από τα αντίστοιχα του τελευταίου Παγκοσμίου
Κυπέλλου. Επιπλέον, εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν για τους
Παναμερικανικούς Αγώνες του 2007 όπως το ποδηλατοδρόμιο και το
Υδάτινο Πάρκο κατεδαφίστηκαν γιατί δεν πληρούσαν τις
προϋποθέσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, με κόστος
50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε δημόσιες δαπάνες.
Το 2011, σχηματίστηκε η Atletas pela Cidandania (Αθλητές για
τους Πολίτες), μια πλατφόρμα για την προώθηση δημόσιας
συζήτησης γύρω από τα αθλήματα και την κοινωνική κληρονομιά

των μεγάλων διοργανώσεων με την υποστήριξη 60 κορυφαίων
αθλητών, μεταξύ των οποίων διάσημοι ποδοσφαιριστές όπως οι
Kaka, Dunga, Dani Alves και Cafu. Κατά την εκστρατεία για τις
δημοτικές εκλογές του 2012, η Atletas pela Cidandania απηύθυνε
εκκλήσεις σε υποψήφιους δημάρχους 11 πόλεων να δεσμευτούν ότι
θα στηρίξουν τη δημόσια χρήση των εγκαταστάσεων για τις
μεγάλες διοργανώσεις. Λίγο πριν τις μεγάλες διαδηλώσεις του
Κυπέλλου Συνομοσπονδιών τον Απρίλιο, 57 κορυφαίοι αθλητές
υπέγραψαν έκκληση κατά της κατεδάφισης του συγκροτήματος του
Μαρακανά που περιλαμβάνει πισίνες, στίβους, ένα δημοτικό
σχολείο και ένα Μουσείο Ινδιάνων για να χτιστούν πάρκινγκ και
εμπορικά κέντρα. Η έκκληση ανέφερε τα εξής: «Η κατάσταση για
τα αθλήματα [στη Βραζιλία] είναι θλιβερή. Ενώ υπάρχει
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και αξιολόγηση για επενδύσεις σε
κατασκευές και δομές, δεν υπάρχει για την ανάπτυξη των
αθλημάτων».
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αναρίθμητα κατασκευαστικά έργα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι
Λαϊκές Επιτροπές σημείωσαν: «Ιστορικά στάδια καταστρέφονται
για να ξαναχτιστούν κέντρα κατανάλωσης και τουρισμού, όπως
εμπορικά κέντρα. Τα εισιτήρια για εθνικά και κρατικά
πρωταθλήματα είναι υπερβολικά ακριβά και υπερβαίνουν την
οικονομική δυνατότητα του “παραδοσιακού” οπαδού».
Διάλογος για τον χαρακτήρα των κινητοποιήσεων του Ιουνίου
Δεδομένης της πορείας που έχουν διαγράψει τα νέα αστικά
κινήματα, οι μαζικές διαδηλώσεις τον Ιούνιο του 2013 δεν
αποτελούν έκπληξη. Η κλίμακα και η διάρκεια και μόνο των
διαδηλώσεων, σε συνδυασμό με τον ριζοσπαστισμό πολλών από τους
διαδηλωτές προκαλεί βέβαια εντύπωση, αλλά όχι και η γενική
οργή για την αύξηση των μεταφορικών και η βαθιά κριτική για τη
διοργάνωση του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών.
Με δεδομένη αυτή τη σύντομη επισκόπηση της δουλειάς του
Κινήματος για Δωρεάν Εισιτήρια και των Λαϊκών Επιτροπών, θα
ήθελα να διαλευκάνω ορισμένες από τις κοινές παρερμηνείες

σχετικά με τις διαδηλώσεις του Ιουνίου, με πρόθεση να συμβάλω
στη δημόσια συζήτηση σχετικά με τους λαϊκούς αγώνες του
σήμερα. Θα επιχειρήσω να προσεγγίσω τα γεγονότα από την άποψη
των ίδιων των ανθρώπων και όχι των κυβερνήσεων ή των πολιτικών
κομμάτων. Παρόλο που και οι οπτικές της κυβέρνησης και των
κομμάτων έχουν πάντα βαρύνουσα σημασία, όταν κατεβαίνουν στους
δρόμους εκατομμύρια ανθρώπων, δεν μοιάζει δεοντολογικά σωστό
να εξηγούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται ως εάν να αποτελούν
αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε
μάλλον αποικιοκρατικό τρόπο σκέψης. Όπως έχει πει ο Ranahit
Guha, ιδρυτής της σχολής μετα-αποικιακών σπουδών, «ο αγρότης
ήξερε τι έκανε όταν επαναστάτησε».
Δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά απόρροια της μαζικής
εξάπλωσης υφιστάμενων κινημάτων. Κάθε αύξηση εισιτηρίων από το
2003 δίνει το έναυσμα για διαδηλώσεις, πορείες, αποκλεισμούς
δρόμων, διακοπή των υπηρεσιών αστικών λεωφορείων και
καταλήψεις σταθμών. Έχουν σημειωθεί σημαντικές εξεγέρσεις
ενάντια στις αυξήσεις εισιτηρίων, όπως στο Salvador το 2003
και τη Florianópolis το 2004 και το 2005. Το Κίνημα για Δωρεάν
Εισιτήρια διοργανώνει διαδηλώσεις εδώ και πάνω από οκτώ
χρόνια, προσδίδοντας νομιμοποίηση στους αγώνες και
κατοχυρώνοντας έθιμο όσον αφορά την κινητοποίηση κατά των
αυξήσεων εισιτηρίων που έχουν ως αποτέλεσμα το κόστος
μεταφοράς στην Βραζιλία να είναι το υψηλότερο παγκοσμίως. Στο
μυαλό των όσων διαβιούν σε μεγάλες πόλεις έχει εγκαθιδρυθεί
μια σχέση δράσης-αντίδρασης: αύξηση εισιτηρίων = διαμαρτυρία.
Ενώ τα μέσα μαζικής επικοινωνίας εστίασαν κυρίως σε μεταφορικά
ζητήματα ως τον καταλύτη για τις διαμαρτυρίες του Ιουνίου, μια
συγκεκριμένη πτυχή είχε λιγοστή προβολή. Οι Λαϊκές Επιτροπές
κατάφεραν να αλλάξουν τη δημόσια αντίληψη σχετικά με τις
επιπτώσεις των έργων κατασκευής υποδομών για τις μεγάλες
διοργανώσεις: έχει γίνει ευρέως αντιληπτό ότι οι πόλεις
επανασχεδιάζονται με γνώμονα την κερδοσκοπία της αγοράς και το
όφελος λίγων. Πέρα από την ευαισθητοποίηση, οι Επιτροπές έχουν
κινητοποιήσει ένα σημαντικό τμήμα του θιγόμενου πληθυσμού και

έχουν διευρύνει τη σφαίρα των δραστηριοτήτων τους, ομοίως με
το MPL. «Οι Λαϊκές Επιτροπές άρχισαν να έχουν αντίκτυπο όσον
αφορά την αντίσταση σε εξώσεις σε ολόκληρες γειτονιές»,
επισημαίνει ο ακτιβιστής του MPL Duques Lima. Έξι μήνες πριν
τις διαδηλώσεις του Ιουνίου, ακτιβιστές των Λαϊκών Επιτροπών
διοργάνωναν αντίσταση σε στενή επαφή με τους κατοίκους των
περιοχών Vila Autódromo και Morro da Providencia στο Ρίο ντε
Τζανέιρο, ενάντια στην κατεδάφιση κτιρίων και εξώσεων.
Μεταξύ του Μαρτίου 2011 και του Μαΐου 2013, η Επιτροπή
διοργάνωσε 78 εκδηλώσεις στο Ρίο ντε Τζανέιρο μόνο, καθώς και
15 διαδηλώσεις στον δρόμο. Διοργανώθηκε εκστρατεία για τη
διατήρηση του Σταδίου Μαρακανά με σύνθημα «O Maraca é nosso!»
(«Το Maraca είναι Δικό μας!») με την υποστήριξη δημοφιλών
καλλιτεχνών όπως ο Chico Buarque που φορούσε μπλούζα με το
σύνθημα στις δημόσιες εμφανίσεις του. Τέσσερις διαμαρτυρίες
έγιναν μπροστά από το Μαρακανά, καθώς και δυο πορείες προς το
στάδιο και μια διαμαρτυρία την ημέρα των εγκαινίων του.
Στην πραγματικότητα, ο παράγοντας που προκαλεί περισσότερο
εντύπωση στις διαδηλώσεις του Ιουνίου ήταν ο αριθμός των
ανθρώπων που λίγο ως πολύ έκαναν ακριβώς ό,τι έκαναν για
χρόνια οι ακτιβιστές. Θέλω να σημειώσω δυο πράγματα: πρώτον,
τη λαϊκή συμμετοχή από τα κάτω και δεύτερον τη μαζική
αντίδραση αλληλεγγύης και οργής για την αστυνομική καταστολή.
Αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν αυθόρμητες ενέργειες. Κατά το
παράδειγμα του Gramsci, ο Guha υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει
χώρος για αγνό αυθορμητισμό στην ιστορία και το να θεωρήσει
κανείς λαϊκές εξεγέρσεις αποτέλεσμα απλού αυθορμητισμού
αποτελεί ελιτίστικη στάση, εφόσον έτσι υπονοείται ότι η
κινητοποίηση από τα κάτω «εξαρτάται απόλυτα από την παρέμβαση
χαρισματικών αρχηγών, προηγμένων πολιτικών οργανώσεων ή
ανώτερων τάξεων». Κατά την ίδια έννοια, ο υποτιθέμενα
κυρίαρχος ρόλος που διαδραματίζουν τα κοινωνικά δίκτυα στην
κινητοποίηση των μαζών μπορεί να ιδωθεί ως ένα ακόμα
παράδειγμα μιας τέτοιου είδους ελιτίστικης ανάλυσης,
αποσυνδεδεμένης από την πραγματικότητα.

Αποτελεί έναν αντικαπιταλιστικό αγώνα. Η FIFA είναι μια από
τις μεγαλύτερες πολυεθνικές στον κόσμο που ελέγχεται από μια
κλίκα διεφθαρμένων επιχειρηματιών. Έχει τέτοια δύναμη ώστε
είναι σε θέση να υπαγορεύει πολιτικές σε χώρες και να ζητά την
υιοθέτηση ειδικών νόμων, προνομίων και φοροαπαλλαγών στις
πωλήσεις προϊόντων της FIFA. Έχει επιπλέον τη δύναμη να
εξαναγκάζει εταιρείες να σταματούν να πωλούν μη εγκεκριμένα
προϊόντα. Η Βραζιλία υιοθέτησε τον αμφιλεγόμενο Νόμο περί
Παγκόσμιου Κυπέλλου στις 5 Ιουνίου 2012 έπειτα από χρόνια
αντιπαράθεσης. Ωστόσο, ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε από τον
Άρειο Πάγο να παρέμβει για λόγους αντισυνταγματικότητας πολλών
άρθρων του νόμου. Οι πορείες διαμαρτυρίας κατά τους αγώνες
του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών τον Ιούνιο θα πρέπει να θεωρούνται
άμεση και ρητή αμφισβήτηση του Γενικού Νόμου περί Παγκοσμίου
Κυπέλλου που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση με τη FIFA.
Ο αντικαπιταλιστικός χαρακτήρας των διαδηλώσεων του Ιουνίου
και των κινημάτων πίσω τους αποκαλύπτεται μέσα από την
αντίσταση στην καπιταλιστική συσσώρευση γύρω από τις μεγάλες
διοργανώσεις και τα τεράστια έργα –ένα μοντέλο που θα
περιγράφαμε ως «αστικό
εξορυκτισμό». Η εκστρατεία Zero
Fare αποτελεί απάντηση στον αστικό εξορυκτισμό, μέσα από την
προώθηση της πρόσβασης σε κοινωνικά δικαιώματα όπως στο
δικαίωμα στην υγεία, τη μόρφωση και την παιδεία και «το
δικαίωμα να μπορεί κανείς να κινείται στην πόλη, να συναντά
ανθρώπους, να συλλογίζεται και να παράγει τα εργαλεία για τη
μετατροπή της».
Ένα ακόμα μέλος του Κινήματος για Δωρεάν Εισιτήρια, ο Marcelo
Pomar, υποστηρίζει την απο-εμπορευματοποίηση των δημόσιων
συγκοινωνιών, μέσα από τη μετατροπή τους σε μια βασική δημόσια
υπηρεσία, το κόστος της οποίας θα πρέπει να αναλαμβάνεται από
όσους επωφελούνται της ροής αγαθών και προσώπων. «Το κόστος
των δημόσιων συγκοινωνιών αποτελεί εξελιγμένο μηχανισμό
κοινωνικού ελέγχου», υποστηρίζει ο Pomar, με στόχο να δίνεται
στην κυρίαρχη τάξη η δυνατότητα να περιορίζει τα λαϊκά
στρώματα στις παραγκουπόλεις και την περιφέρεια της πόλης.

Πώς μπορούμε να μην θεωρήσουμε τον αγώνα για την κατάλυση
αυτού του μηχανισμού ελέγχου αντικαπιταλιστικό, όταν οι από
κάτω αλλάζουν ενεργά τη θέση που τους ορίζει η κυρίαρχη τάξη;
Το MPL υποστηρίζει ότι η εκστρατεία Zero Fare αποτελεί αγώνα
όλων και αλλάζει τα πάντα, ότι αποτελεί μέσο για την ανατροπή
του συστήματος μεταφορών και επομένως ολόκληρης της δομής της
πόλης. Η κινητικότητα στην πόλη περιορίζεται από χωρικούς,
κοινωνικούς και φυλετικούς διαχωρισμούς, ώστε για παράδειγμα
άνθρωποι που ζουν στις δορυφορικές κωμοπόλεις γύρω από τη
Μπραζίλια και εργάζονται στο κέντρο της πόλης να αισθάνονται
φυλακισμένοι στα προάστιά τους. Καθώς πέφτει η νύχτα,
«επιβάλλεται ένα είδος απαγόρευσης κυκλοφορίας σε όσους
εξαρτώνται από τις δημόσιες συγκοινωνίες».
Τα τεράστια κατασκευαστικά έργα για το Παγκόσμιο Κύπελλο και
τους Ολυμπιακούς δημιουργούν μια παρόμοια δυναμική αποκλεισμού
σε άλλες πόλεις. Οι φτωχοί του Ρίο εκτοπίζονται στις βόρειες
και δυτικές συνοικίες, ενώ το κέντρο της πόλης μετατρέπεται σε
πόλο τουρισμού και επιχειρηματικότητας. Η κατασκευή της
προβλήτας του Puerto Maravilla για κρουαζιερόπλοια, η οποία
δίνει τη δυνατότητα στους τουρίστες να επισκέπτονται τη Morro
da Providencia με τελεφερίκ, ώστε να αποφεύγουν τη φαβέλα,
αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα. Τα κατασκευαστικά έργα για τις
μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις αποτελούν ευκαιρία για τις
αρχές να εφαρμόζουν σχέδια για νέα κέντρα πόλης και για την
οριοθέτηση «ζωνών-θυσιαστηρίων», δηλαδή φτωχών κεντρικών
γειτονιών που έχουν επιλεχθεί για μετακίνηση στην περιφέρεια,
θυσιάζοντας τους κατοίκους τους στον βωμό των νέων σχεδίων.
Πώς μπορούμε να μην θεωρήσουμε τον αγώνα κατά της κερδοσκοπίας
αντικαπιταλιστικό αγώνα; Ο καλύτερος τρόπος για να
κατανοήσουμε τις εξεγέρσεις των από κάτω είναι να
αναγνωρίσουμε ότι έχουν πλήρη συνείδηση της ταυτότητάς τους
και της θέσης τους στο σύστημα και ότι γνωρίζουν τι μπορούν να
κάνουν για να την αλλάξουν.

Πορεία στο Ρίο. “Η αστυνομία που καταστέλλει στους
δρόμους είναι η ίδια που σκοτώνει στις φαβέλες!”
Photo: CrimethInc.
Αποτελεί μια συσπείρωση αστικών κινημάτων για το δικαίωμα στην
πόλη. Τα αγροτικά κινήματα παραδοσιακά αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά των λαϊκών κινημάτων στη Βραζιλία από την
αποικιακή εποχή, σήμερα ωστόσο τα κέντρα αντίστασης
συγκεντρώνονται στις πόλεις. Ο αγώνας για αστική μεταρρύθμιση
που διεξάγεται από τα κύρια κοινωνικά κινήματα (Free Fare,
MST, Επιτροπές Παγκόσμιου Κυπέλλου κ.λπ.) έχει πολλές
ομοιότητες με τον αγροτικό αγώνα για την ανακατανομή γης. Το
σύστημα των latifundista (μεγάλων αγροκτημάτων) και γεωργικών
εκμεταλλεύσεων είναι για την ύπαιθρο ό,τι είναι για την πόλη ο
χωροταξικός διαχωρισμός και η κερδοσκοπία με τα ακίνητα.
Θα πρέπει να επισημανθούν δυο πτυχές: πρώτον, υπάρχουν νέα
είδη κινημάτων, τα οποία σχηματίστηκαν όταν ήρθε στην εξουσία
το Εργατικό Κόμμα (PT) και αντιμετωπίζουν τώρα μια νέα
διαμόρφωση κρατικής εξουσίας. Η νέα μορφή κρατικής εξουσίας
αποτελεί τη συμμαχία μεταξύ της ηγεσίας του PT και της
μεγαλοαστικής τάξης της Βραζιλίας που δεν μοιράζονται μόνο

εξαίρετες σχέσεις, αλλά και το ίδιο όραμα για την εγχώρια και
την παγκόσμια πολιτική. Δεύτερον, στον χρηματοοικονομικό τομέα
έχει προστεθεί ένα αριθμός υψηλόβαθμων συνδικαλιστών μέσα από
τη διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων και τον έλεγχο της
BNDES, της μεγαλύτερης αναπτυξιακής τράπεζας στον κόσμο.
Οι κυβερνήσεις έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίζουν τις διαμαρτυρίες και τα κοινωνικά κινήματα. Οι
πρόσφατοι αγώνες στη Βραζιλία, από την αντίσταση στο
υδροηλεκτρικό φράγμα του Belo Monte ως την εκστρατεία υπέρ των
δωρεάν συγκοινωνιών και κατά των μεγάλων διοργανώσεων έρχονται
αντιμέτωποι με ένα νέο είδος διακυβέρνησης. Με τη φαινομενική
μείωση του επιπέδου της φτώχιας στη Βραζιλία σήμερα, παραμένει
μια λιγότερο έκδηλη μορφή ανισότητας η οποία δεν μπορεί να
επιμετρηθεί ποσοτικά. Ο χωροταξικός, ταξικός, φυλετικός και
γενεαλογικός διαχωρισμός δεν εκλαμβάνεται ως μέρος της γενικής
συστημικής καταδυνάστευσης. Ορισμένες φορές, απαιτούνται
μαζικές εξεγέρσεις για να σπάσει η καθημερινότητα που
υποκρύπτει καταπίεση.
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δυσανάλογη βία κατά των κοινωνικών κινημάτων. Στις 24 Ιουνίου,
η Ειδική Μονάδα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (BOPE) εισήλθε στο
συγκρότημα Complexo da Maré –την πιο πυκνοκατοικημένη φαβέλα
της πόλης– με όπλα ανά χείρας. Σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι,
μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός. Παρόλα αυτά, οι
διαδηλώσεις που κάλεσαν τα επίσημα συνδικάτα δυο εβδομάδες
μετά, στη μακριά λίστα αιτημάτων τους δεν έκαναν λόγο για τη
σφαγή του Maré ή την αστυνομική κτηνωδία. Όπως επισημαίνει η
δημοσιογράφος Eliane Brum: «Η Βραζιλία δεν πρόκειται να
αλλάξει όσο η μεσαία τάξη συμπονά περισσότερο τους τραυματίες
του Σάο Πάολο από τους νεκρούς του da Maré», και τονίζει ότι
ενώ η αστυνομία χρησιμοποιεί πλαστικές σφαίρες για να
τραυματίζει στο κέντρο της πόλης, αντίθετα χρησιμοποιεί
πραγματικά πυρά για να σκοτώνει στις φαβέλες.
Μια νέα πολιτική νοοτροπία

Όταν αναδύεται μια νέα πολιτική νοοτροπία, πρέπει να
διαφοροποιείται από την προϋπάρχουσα ηγεμονική. Σε αυτήν την
περίπτωση, φαίνεται σαφώς ότι οι τρόποι αγώνα και οργάνωσης
που αναδύθηκαν κατά το τέλος της δικτατορίας με τη δημιουργία
του συνδικάτου CUT και του Εργατικού Κόμματος δεν
ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες των σύγχρονων αγώνων κατά
του συστήματος. Υπενθυμίζουμε ότι οι εξεγέρσεις του 2003 και
του 2004 και η δημιουργία του MPL το 2005, απέρριψαν
απερίφραστα την παραδοσιακή γραφειοκρατική νοοτροπία και
αντίθετα εστίασαν στην οριζοντιότητα, δηλαδή τη συλλογική
ηγεσία, τη συναίνεση, ώστε να αποφεύγονται πλειοψηφικές
αποφάσεις, και την αυτονομία από κράτος και κόμματα.
Μέχρι τώρα, οι κοινωνικές οργανώσεις που διαμορφώθηκαν από
αυτήν την πολιτική κουλτούρα έχουν κρατήσει τις αποστάσεις
τους από τον mainstream κλάδο του εργατικού κινήματος, αλλά
συνεργάζονται με τις πιο μαχητικές φράξιες των συνδικάτων,
καθώς και με άλλες κοινωνικές οργανώσεις με διαφορετικά
οργανωτικά μοντέλα και πρακτικές. Πολλές από τις νέες αστικές
ομάδες έχουν εμπνευστεί από την κύρια οργάνωση αντίστασης της
Βραζιλίας, το Κίνημα Ακτημόνων Εργατών (MST, το λεγόμενο Sem
Terra), σεβόμενες την πλούσια εμπειρία του και προσαρμόζοντας
ορισμένους από τους τρόπους αγώνα του MST στο αστικό
περιβάλλον. Η κύρια διαφορά μεταξύ αυτών των δυο πολιτικών
νοοτροπιών εντοπίζεται στη μορφή οργάνωσής τους: η πυραμιδική
μορφή οργάνωσης του MST έρχεται σε αντίθεση με την οριζόντια
δομή του αστικού κινήματος.
Ωστόσο, το MST και τα νέα αστικά κινήματα ενδέχεται να
συγκεραστούν στα ερχόμενα χρόνια, εάν μπορέσουν να
συνεργαστούν σε συγκεκριμένους αγώνες, όπως έχει συμβεί ήδη σε
ορισμένες εκστρατείες. Αυτό θα αποτελούσε αποφασιστικό βήμα
εμπρός για τον πολιτικό και κοινωνικό αγώνα στη Βραζιλία και
αποτελεί θετικό ερέθισμα για την ανάπτυξη άλλων κοινωνικών
κινημάτων σε ολόκληρη την ήπειρο. Η σύγκλιση των δυο κύριων
κινημάτων χειραφέτησης της Βραζιλίας –το αγροτικό και το
αστικό– θα επιφέρει πολύ πιθανώς ένα ποιοτικό άλμα στους

αγώνες κατά του συστήματος στη Λατινική Αμερική.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Σύμφωνα με υπολογισμό των εργασιακών λεπτών που απαιτούνται
για την αγορά ενός εισιτηρίου λεωφορείου με βάση τον μέσο
μισθό σε δώδεκα πόλεις του κόσμου, το Σάο Πάολο και το Ρίο ντε
Τζανέιρο έχουν τις ακριβότερες συγκοινωνίες: 13,9 και 12 λεπτά
εργασίας αντίστοιχα, έναντι 5,5 στη Μαδρίτη, 6,3 στη Νέα
Υόρκη, 6,2 στο Παρίσι και 1,4 στο Μπουένος Άιρες.
Το παρόν αποτελεί άρθρο του Raul Zibechi για τις εξεγέρσεις
στη Βραζιλία, που είχε αρχικά δημοσιευτεί από το Observatorio
Social de América Latina (Κοινωνικό Παρατηρητήριο για τη
Λατινική Αμερική), και μεταφράστηκε στα Αγγλικά από το Upside
Down World.
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Συνέντευξη
Mary
Μπροστά στην κρίση

Mellor:

Συνέντευξη: Μαριάννα Μυλωνά
Μετάφραση/Απομαγνητοφώνηση: Μαριέττα Σιμεγιάτου
Η Mary Mellor είναι η συγγραφέας του βιβλίου «The future of
money: From Financial Crisis to Public Resource [Το μέλλον του
χρήματος: από τη χρηματοοικονομική κρίση στην έννοια του
δημόσιου πόρου], PlutoPress, 2010» και επίτιμη καθηγήτρια στο
Πανεπιστήμιο Northumbria του Newcastle, όπου έχει διατελέσει
ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Ερευνητικού Ινστιτούτου για
τις Βιώσιμες Πόλεις. Εργάζεται στον τομέα αυτό εδώ και πάνω
από 20 χρόνια και έχει δημοσιεύσει πολλές αναλύσεις σχετικά με

εναλλακτικές προσεγγίσεις της οικονομίας, από την κοινωνική,
τη φεμινιστική και την οικολογική σκοπιά.
Βρισκόμαστε εν μέσω μιας
ιστορία του καπιταλισμού.
βαθύτερες αιτίες αυτής της
το καπιταλιστικό σύστημα ως

από τις σοβαρότερες κρίσεις στην
Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι
κρίσης και πώς αλληλοσυνδέονται με
σύνολο;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την κρίση. Ένας είναι η
παγκοσμιοποίηση και ο διεθνής ανταγωνισμός στο πλαίσιο των
οποίων βλέπουμε να υπερισχύει το κέρδος, αντί να χτίζονται
ισχυρές οικονομίες στην κάθε χώρα. Επομένως, οι χώρες γίνονται
λιγότερο αυτάρκεις και περισσότερο επιρρεπείς στις
νομισματικές διακυμάνσεις. Ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα είναι η
οικονομοποίηση, δηλαδή βλέπουμε ότι τα πάντα κρίνονται από τις
χρηματικές αξίες και το κέρδος. Επομένως, τα ωφελήματα από τα
αγαθά και τις υπηρεσίες δεν είναι τόσο σημαντικά όσο η
αποκομιδή κέρδους. Ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα είναι η επίθεση
στη δημόσια οικονομία και ο ισχυρισμός ότι μόνο οι αγορές
γεννούν υπηρεσίες και αγαθά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Το
επιχείρημά μου είναι ότι μια ιδιωτική οικονομία δεν μπορεί να
υπάρξει χωρίς ισχυρή δημόσια οικονομία. Ισχυρότερη δημόσια
οικονομία είχαμε τη δεκαετία του 1950, όταν υπήρχε ισορροπία
μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού στο πλαίσιο μιας μικτής
οικονομίας. Η άμεση ωστόσο αιτία της κρίσης πάνω από όλα είναι
η μετακίνηση προς αυτό που αποκαλώ ιδιωτικοποίηση του
χρήματος, δηλαδή όταν η προμήθεια χρήματος κυριαρχείται
απόλυτα από τις τράπεζες και τα θέματα χρέους. Τα χρέη
συσσωρεύονταν, έως το σημείο που οι άνθρωποι δεν άντεχαν άλλο
χρέος, οι τράπεζες δεν δάνειζαν πλέον και στο τέλος επήλθαν οι
πλήρεις επιπτώσεις της κρίσης.
Είναι η οικονομική ανάπτυξη συστημικό χαρακτηριστικό του
καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής και διανομής;
Ναι, πρέπει να αναπτύσσεται, γιατί είτε με πραγματικούς είτε
με χρηματικούς όρους, τότε το σύστημα γίνεται αμιγώς
κερδοσκοπικό. Γιατί ο όλος σκοπός του καπιταλισμού είναι ότι

το χρήμα πρέπει να παράγει περισσότερο χρήμα. Οπότε οτιδήποτε,
είτε το χρήμα από μόνο του θα πρέπει να παράγει χρήμα, πράγμα
που αποτελεί κερδοσκοπία, είτε το χρήμα που επενδύεται σε
αγαθά και υπηρεσίες θα πρέπει να παράγει κέρδος. Ούτως ή
άλλως, η οικονομία πρέπει να αναπτύσσεται γιατί όλοι θέλουν να
αποκομίζουν κέρδος και δεν μπορούν όλοι να αποκομίζουν κέρδος
όταν ένα σύστημα παραμένει σταθερό.
Υπάρχουν εναλλακτικά οικονομικά συστήματα που μπορούν να
εγγυηθούν βιώσιμες σχέσεις μεταξύ ανθρωπότητας και φυσικού
περιβάλλοντος;
Ναι, πρέπει τουλάχιστον να επιστρέψουμε στη μικτή οικονομία,
στην ισχυρή δημόσια οικονομία, όχι με βάση το κέρδος. Μπορεί
είτε να υπάρξει πλήρως δημόσια οικονομία, είτε κοινωνική
οικονομία με πολλές μη κερδοσκοπικές εταιρείες να παράγουν
αγαθά και υπηρεσίες. Ο κλάδος της οικονομίας που επιζητά μόνο
το κέρδος δεν θα πρέπει να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος
της οικονομίας. Ορισμένοι επιχειρηματολογούν ότι δεν θα πρέπει
να υπάρχει καθόλου. Θα πρέπει όμως τουλάχιστον να έχουμε
ισχυρή δημόσια και κοινωνική οικονομία και να μην κυριαρχεί ο
ιδιωτικός τομέας και μάλιστα όταν οι αξίες του που
συνοψίζονται στο κέρδος είναι το μόνο κριτήριο της οικονομικής
δραστηριότητας.
Η οικονομική ύφεση λόγω της υποβάθμισης του περιβάλλοντος θα
αποτελέσει το κοινό μέλλον της ανθρωπότητας για τα χρόνια που
έρχονται. Σήμερα βλέπουμε να αναπτύσσεται μεταξύ ριζοσπαστικών
ακτιβιστών και ακαδημαϊκών ένα κίνημα υπέρ της βιώσιμης
αποανάπτυξης. Ποια είναι η κοινή διαφορά αυτών των κινημάτων
και πώς εντάσσονται στην οικολογική βιωσιμότητα; Για
παράδειγμα, πώς συνδέονται με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
και τα συστήματα ανταλλαγών άνθρακα;
Πιστεύω ότι είναι σημαντικό όλα τα πολιτικά κόμματα να
αναγνωρίσουν το οικολογικό πρόβλημα, τις επιπτώσεις στους
πόρους και την κλιματική αλλαγή. Έχουμε ακόμα μάχη να δώσουμε
για την αποδοχή, γιατί πολλοί σκεπτικιστές ακόμα υποστηρίζουν

ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύω είναι σημαντικό κυρίως για
τις ριζοσπαστικές ομάδες να ξεκινήσουν από την παραδοχή ότι
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ότι όλοι ζούμε σε έναν κόσμο με
ελλείψεις σε πρώτες ύλες. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι βιώσιμο
ένα επεκτατικό σύστημα με βάση την ανάπτυξη ή την ανισότητα,
γιατί για να επαρκούν στο μέλλον οι πόροι θα πρέπει να
διαμοιράζονται ισότιμα. Επομένως, μου φαίνεται ότι η ιδέα ότι
θα υπάρχουν ελλείψεις μάς κάνει να σκεφτόμαστε ότι σίγουρα θα
υπάρχει και κοινωνικά δικαιότερη προσέγγιση ως προς τον τρόπο
οργάνωσης της ανθρώπινης κοινωνίας και μεγαλύτερη
συνειδητοποίηση των επιπτώσεών μας στον φυσικό κόσμο. Όσον
αφορά την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», δεν πείθομαι και πολύ
από τους μηχανισμούς εκείνους που στηρίζονται στην αγορά, όπως
τις εμπορικές συναλλαγές άνθρακα. Θα ήθελα ρυθμίσεις στον
άνθρακα ώστε να σιγουρευτούμε ότι οι όποιοι πόροι μας μένουν
θα χρησιμοποιηθούν για το κοινό καλό και δεν θα ενταχθούν στο
σύστημα της αγοράς για να γίνουν στη συνέχεια αντικείμενο
καπηλείας.
Οπότε ποια είναι η εναλλακτική για την αρχή «ο ρυπαίνων
πληρώνει», για παράδειγμα;
Σίγουρα η φορολόγηση όσων επιθυμούν να εκμεταλλευτούν πόρους.
Πιστεύω ότι οι πόροι θα πρέπει να είναι ακριβοί σε ένα σύστημα
αγοράς. Εάν υπάρχουν επιδοτήσεις στις τιμές, θα πρέπει να
ισχύουν για όλους και ο πόρος να αντιμετωπίζεται ως κοινός και
όχι να υπόκειται στις δυνάμεις της αγοράς. Έτσι βασικά δεν
πρέπει να ρυπαίνουμε εξ’αρχής. Ορισμένες φορές ρυπαίνουμε,
γιατί δεν είμαστε τέλειοι. Θα πρέπει όμως να λειτουργούμε
βάσει της προϋπόθεσης ότι οφείλουμε να μην ρυπαίνουμε, να μην
εκμεταλλευόμαστε και να μη ζούμε πέρα από τα οικολογικά μας
μέσα.
Το κίνημα της αποανάπτυξης δεν έχει προβλέψει συγκεκριμένο
σχέδιο μετάβασης στην αποανάπτυξη. Ποιες είναι κατά τη γνώμη
σας οι πρωταρχικές προτεραιότητες για τη μετάβαση σε μια
βιώσιμη οικονομία αποανάπτυξης τώρα;

Βάσει της δικής μου ανάλυσης, το πρώτο πράγμα που πρέπει να
κάνουμε είναι να ανακτήσουμε τον έλεγχο της προμήθειας
χρήματος από τον ιδιωτικό τομέα, το τραπεζικό σύστημα. Οι
περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι όταν μια τράπεζα
παρέχει δάνειο, δεν μεταφέρει χρήματα από αποταμιευτές σε
δανειστές, αλλά παράγει νέο χρήμα. Και οι τράπεζες παράγουν
τεράστιες ποσότητες νέου χρήματος ως χρέους. Αυτό ασκεί
τεράστια πίεση στην οικονομία να παράγει αποδόσεις, ενώ είναι
αδύνατον για το δανειστή να επιστρέψει τα χρήματα αυτά, συν
τον τόκο που αναλογεί. Μέσα από όλο αυτό, οι τράπεζες
προσδοκούν και κέρδος, οπότε το σύστημα είναι καθαρά
επεκτατικό. Έτσι, το πρώτο πράγμα που κάθε ριζοσπάστης θα
πρέπει να κάνει για τη μετάβαση θα είναι τουλάχιστον να πει
ότι το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει ουσιαστικά να μεταβιβάζει
χρήματα μεταξύ αποταμιευτών και δανειστών. Έτσι, όταν κάποιος
δανείζεται χρήματα, ο αποταμιευτής δεν θα μπορεί να πάρει.
Αυτό δεν ισχύει σήμερα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να
απομακρυνθούμε από την κοινωνία της αγοράς γενικά, δηλαδή από
τη λογική ότι όποιος έχει τα χρήματα κάνει και τις επιλογές.
Επιπλέον, θα πρέπει να εκδημοκρατίσουμε τις οικονομίες μας, να
αποφασίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Θα πρέπει
επίσης να συνειδητοποιούμε ότι είναι σημαντικό να παράγονται
τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες σε μη κερδοσκοπική βάση,
είτε δημόσια, είτε κοινωνική. Ουσιαστικά λοιπόν πρέπει να
ανακτήσουμε την οικονομία μας από την αγορά. Κυριαρχείται
απόλυτα από την αγορά τα τελευταία σαράντα χρόνια περίπου.
Πρέπει να προσδώσουμε και πάλι στην έννοια του δημοσίου τη
σημασία που του αρμόζει. Το δημόσιο σήμερα υπονομεύεται από
την ιδεολογία της αγοράς, τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία. Πρέπει
επίσης να έχουμε εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας, να
συνειδητοποιήσουμε ότι το δημόσιο μπορεί να είναι ισχυρό,
μπορεί να παράγει αγαθά και υπηρεσίες αποδοτικά και σωστά, ότι
η αγορά δεν είναι τόσο αποδοτική όσο διατείνεται ότι είναι.
Οι ελευθεριακές παραδόσεις σκέψης γενικά υιοθετούν αρνητική
στάση ως προς το χρήμα ως κοινωνικό θεσμό, εφόσον αποτελεί τον
κύριο μηχανισμό του κεφαλαίου και επομένως της συσσώρευσης

ισχύος σε ένα κοινωνικό σύστημα που κυριαρχείται από την
οικονομία του κεφαλαίου. Υπάρχει μια πιο κριτική προσέγγιση ως
προς το χρήμα και τι γίνεται με το πιστωτικό σύστημα;
Αυτό είναι το τέχνασμα της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής
ιδεολογίας. Μας λέει ότι η μόνη μορφή χρήματος είναι το χρήμα
που σχετίζεται με κέρδος και εμπόριο. Αυτό ιστορικά δεν είναι
αλήθεια. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις πηγές χρήματος και η
πίστωση, η κερδοσκοπική χρήση του χρήματος από την αγορά, η
εμπορευματοποίηση είναι ιστορικά η λιγότερο σημαντική. Η
σημαντικότερη μορφή χρήματος είναι αυτό που είχε πάντα η
κοινωνία, δηλαδή τα μέσα για να κρίνει την αξία διαφόρων
πραγμάτων, που δεν αφορούν ωστόσο εμπορεύματα, αλλά σε μεγάλο
βαθμό υποθέσεις όπως η τέλεση γάμων, η απόδοση φόρων τιμής σε
ναούς και παλάτια, ή η καταβολή αποζημιώσεων λόγω ζημίας που
προκλήθηκε σε τρίτους. Έτσι, οι περισσότερες ανθρώπινες
κοινωνίες είχαν κάποιο μέσο μέτρησης της αξίας, αλλά σε
κοινωνική βάση, όχι στη βάση της ανταλλαγής εμπορευμάτων. Ένα
ακόμα σημαντικότατο στοιχείο του χρήματος ήταν ότι η
διαχείρισή του ανήκε στους άρχοντες, δηλαδή με σύγχρονους
όρους, ήταν δημόσιο χρήμα. Η εμπορική προσέγγιση στο χρήμα
υποστηρίζει ότι όλα στηρίζονταν στις ανταλλαγές, οι άνθρωποι
συναλλάσσονταν και επομένως έπρεπε να εφευρεθεί το χρήμα για
να διευκολυνθεί η ανταλλαγή αγαθών. Αυτό είναι εντελώς ψέμα.
Τα νομίσματα εφευρέθηκαν γύρω στο 600 π.Χ. και πάντα
μονοπωλούνταν από τους άρχοντες, πάντα αποτελούσαν δημόσιο
μηχανισμό, ή μηχανισμό στη βάση της εξουσίας. Ποτέ δεν
κυριαρχούνταν από το εμπόριο. Το εμπόριο απλά εκμεταλλεύτηκε
τα νομίσματα, γιατί οι άρχοντες έκοβαν και ξόδευαν νομίσματα,
κι έτσι ο εμπορικός τομέας βρήκε την ευκαιρία να τα
χρησιμοποιήσει. Η σύγχρονη έννοια του χρήματος, ως μέσο του
καπιταλισμού αποκλειστικά, απλά παρερμηνεύει την ιστορία. Το
χρήμα είναι τόσο δημόσιο και κοινωνικό, όσο και εμπορικό. Θα
πρέπει να το διασώσουμε από την αγορά. Πολλοί άνθρωποι
δημιουργούν προγράμματα τοπικού χρήματος και επιχειρούν την
επανεφεύρεση του κοινωνικού χρήματος, ώστε οι άνθρωποι να
μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να προμηθεύονται

αγαθά και υπηρεσίες, χωρίς την ανάγκη να προσδοκούν κέρδος,
δηλαδή όχι με τους όρους της καπιταλιστικής αγοράς.
Μπορούν τα συστήματα πίστωσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο
σε μια κοινωνικά εκδημοκρατισμένη οικονομία;
Η ιδέα της πίστωσης είναι ότι δανείζεις χρήματα με τόκο,
πράγμα που σημαίνει ότι αντιμετωπίζεις το χρήμα ως εμπόρευμα.
Αυτό έχει πρωταρχική σημασία για τον εμπορικό τομέα, ο
δανεισμός χρήματος και η χρέωση τόκου για το δανεισμό αυτό. Η
πρακτική αυτή όμως έχει καταδικαστεί ιστορικά. Η ιδέα του
ιωβηλαίου ήταν ότι με την πάροδο επτά ετών όλα τα χρέη
παραγράφονταν, με το επιχείρημα ότι ο δανειστής δεν θα έπρεπε
να είχε δανείσει εξαρχής τα χρήματα εάν ο δανειζόμενος δεν
είχε τη δυνατότητα να τα επιστρέψει. Αυτό αποτελεί ακόμα την
κεντρική αρχή στις ισλαμικές απόψεις σχετικά με τον δανεισμό
χρήματος, ότι ο δανειστής φέρει την ίδια ευθύνη για την
επιστροφή των χρημάτων όσο και ο δανειζόμενος. Έτσι, η ιδέα
του δανεισμού δεν ενδείκνυται. Τα χρήματα θα έπρεπε να
κατανέμονται και όχι να αποτελούν αντικείμενο δανεισμού. Εάν
ανακτήσουμε τον έλεγχο της προμήθειας χρήματος από το
τραπεζικό σύστημα, το οποίο δανείζει αποκλειστικά με τόκο,
τότε θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα
μπορούσαμε να κατανέμουμε δημοκρατικά τα χρήματα στους
ανθρώπους, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη δανεισμού από το
τραπεζικό σύστημα. Διαχρονικά, η εξουσία ήταν που εξέδιδε και
ξόδευε χρήματα στις οικονομίες, η ιδέα του δανεισμού είναι
πολύ πρόσφατο φαινόμενο, αναδύθηκε μόλις σαράντα χρόνια πριν,
μόλις σταματήσαμε γενικά να χρησιμοποιούμε νομίσματα. Υπάρχει
βέβαια κάποιο περιθώριο πίστωσης, εάν κάποιος έχει δανείσει
χρήματα για κάποια επένδυση για παράδειγμα, τότε προφανώς
υπάρχει δικαίωμα αποπληρωμής. Δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι
δεν μπορεί να υπάρξει μια μικρή χρέωση για την υπηρεσία. Δεν
μπορεί όμως αυτό να αποτελεί εξολοκλήρου τη δυναμική της
οικονομίας και του χρηματικού συστήματος, γιατί κάτι τέτοιο
είναι απολύτως ασταθές και εκφράζει ένα σύστημα που είτε
αναπτύσσεται, είτε πεθαίνει. Σε μια τέτοιου είδους οικονομία,

εμφανίζονται κρίσεις σε κύκλους περίπου 20 ετών, επειδή στο
τέλος οι κοινωνίες υπερχρεώνονται σε τέτοιο βαθμό που δεν
αντέχουν άλλο. Πάντα είχαμε λοιπόν, σε ολόκληρη την ιστορία
μας και σίγουρα πριν την ανάδυση της αγοράς, μια δημόσια
προσέγγιση του χρήματος. Υπάρχουν δυο τρόποι διάχυσης χρήματος
στην κοινωνία: να δαπανείς ή να δανείζεις χρήματα. Θα πρέπει
να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δαπανών στην οικονομία, οι
οποίες θα πρέπει να γίνονται από κάποιο δημόσιο θεσμό, και του
δανεισμού χρήματος στην κοινωνία, ο οποίος όμως στο τέλος δεν
είναι βιώσιμος. Το μυστικό της επιτυχίας του εμπορικού
χρηματικού τομέα είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς μια
σημαντική ποσότητα δημόσιου χρήματος χωρίς χρέος η οποία θα
λειτουργεί ως αποσβεστήρας κραδασμών. Επομένως, καταστρέφοντας
την ιδέα του δημοσίου τα τελευταία σαράντα χρόνια, οι
εμπορικός χρηματοπιστωτικός τομέας έχει καταστρέψει τα ίδια τα
θεμέλιά του, τις ρίζες του. Συντελείται μια δομική κρίση του
καπιταλισμού η οποία δείχνει ότι ο καπιταλισμός δεν
λειτουργεί, γιατί καπιταλισμός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς
πίστωση και πίστωση δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς δημόσιο χρήμα.
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Συνέντευξη της Ναόμι Κλάιν
στο Νοσότρος
Μετάφραση : Μαριέττα Σιμεγιάτου
Χθες μας μιλήσατε σχετικά με τον τοπικό κοινωνικό ιστό που
καταστρέφεται με πρόσχημα την κρίση. Πώς μπορεί να
αντιμετωπιστεί αυτό;
Υπάρχουν πολλές λύσεις. Τα οικονομικά μοντέλα που
καθοδηγούνται από το βραχυπρόθεσμο κέρδος απογοητεύουν. Θα

πρέπει να υπάρξουν οικονομικά μοντέλα με άλλες προτεραιότητες,
όπως τις ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό που διαπιστώνουμε, τόσο
από τη ΒΙΟ.ΜΕ. όσο και από άλλες περιοχές σε κρίση, είναι ότι
όταν ένα εργοστάσιο διοικείται από εταιρική δομή, οι
υπολογισμοί σχετικά με τις βιώσιμες δραστηριότητες είναι
εντελώς διαφορετικοί από τους υπολογισμούς που κάνουν οι
εργάτες όταν αποφασίζουν εάν ένας χώρος εργασίας θα πρέπει να
παραμείνει ανοιχτός. Όταν ανέλαβαν τα εργοστάσια οι εργάτες,
δεν αναζητούσαν κέρδη, αλλά θέσεις εργασίας. Η κοινότητα
αναζητούσε υλικά. Όταν βγαίνει η συνιστώσα για όλο και
μεγαλύτερα κέρδη από την εξίσωση, τότε πολλά μπορούν να γίνουν
δυνατά. Αυτό που δημιουργεί αυτή η κρίση είναι μια νέα νόρμα.
Εκατομμύρια άνθρωποι βγαίνουν στο περιθώριο στο όνομα της
σταθερότητας. Υπάρχει σταθεροποίηση, αλλά με λιγότερους
«επιβάτες». Χρησιμοποιούμε μεταφορικά φράσεις όπως «διάσωση»
κ.λπ. Ποιος διασώζεται; Κανείς νομίζω δεν πιστεύει ότι οι
ξένες επενδύσεις θα επαναφέρουν τα επίπεδα απασχόλησης στην
Ελλάδα που ίσχυαν πριν από την κρίση.
Είπατε χθες ότι δεν θα μιλήσετε για το Δόγμα του Σοκ, γιατί η
Ελλάδα το ζει. Όντως ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Πώς
ξεπερνάμε τη στασιμότητα, ποιοι είναι οι τρόποι να
προσεγγιστεί ο κόσμος ώστε να υπάρξει μια συλλογική αντίδραση;
Υποθέτω ότι όλα είναι σχετικά, γιατί όντας απέξω εμένα μου
φαίνεται ότι ο ελληνικός λαός αντιστέκεται με τεράστιο
κουράγιο και επιμονή. Κάποιος μου περιέγραψε την κατάσταση ως
άμπωτη, όχι ως μια κορυφαία στιγμή για κινήματα αντίστασης. Θα
πρέπει όμως να βλέπουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση.
Έχει υπάρξει εξαιρετική αντίσταση, οι άνθρωποι περνούν
εβδομάδες ολόκληρες στο δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι εκείνοι που
επιβάλλουν αυτό το οικονομικό πρόγραμμα δείχνουν επίσης
εξαιρετική επιμονή. Για εμένα, το ζήτημα δεν είναι να γίνει
μια ακόμα διαμαρτυρία, γιατί εδώ πρόκειται για κρίση
δημοκρατίας. Οι τεχνικές εκείνης της αντίστασης που θα έπρεπε
να είχαν φέρει αποτέλεσμα, δεν φέρνουν. Για αυτό και οι
άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Οι θεωρητικοί της πολιτικής

πρέπει πάντα να εφευρίσκουν νέες μεθόδους αντίστασης, νέες
μορφές αντιεξουσίας και νέα διανοητικά επιχειρήματα για να
εμπνεύσουν τον κόσμο. Σήμερα ο κόσμος, ευνόητα, έχει
κουραστεί. Βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν πόλεμο φθοράς που
εξαπολύεται από την τρόικα σε μια χώρα με τα ισχυρότερα
κινήματα αντίστασης παγκοσμίως. Χθες επέλεξα απλά να μην
επαναλάβω τα επιχειρήματα που αναλύονται στο Δόγμα του Σοκ
γιατί πιστεύω ότι ευθύνη όσων από εμάς έχουμε την τύχη να
ανήκουμε σε μια πλατφόρμα είναι να υιοθετούμε αναλύσεις που
ίσως να αφυπνίσουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να
σκεφτούν διαφορετικά, ακριβώς γιατί μαχόμαστε έναν πόλεμο
κούρασης, απόγνωσης και κατάθλιψης.
Η αντίσταση είναι βέβαια καίριας σημασίας, αλλά τώρα είναι η
στιγμή να πούμε και ‘ναι’, να δείξουμε ότι τα ‘ναι’ μας είναι
εφικτά, να εμφυσήσουμε ελπίδα και να καταρρίψουμε αυτή την
επωδό ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Από τη μικρή μου εμπειρία
στην Αθήνα έως τώρα –πέρασα χθες μια ημέρα με το mainstream
τύπο– πήρα μια ιδέα του πόσο ισχυρή είναι η ιδέα ότι δεν
υπάρχει εναλλακτική. Αστειεύτηκα χθες ότι το φάντασμα της
Μάργκαρετ Θάτσερ ζει και βασιλεύει στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να καταρριφθεί αυτός ο
μύθος ζώντας τις εναλλακτικές στον τρόπο οργάνωσης, πράγμα που
ισχύει για τους διοργανωτές του Β-fest, αλλά και για διανοητές
και πολιτικά κόμματα. Η αντίσταση και μόνο δεν αρκεί.
Χθες μιλήσατε για το κοινωνικό ιατρείο και τη ΒΙΟ.ΜΕ. Υπάρχουν
πολλά άλλα εγχειρήματα αυτοοργάνωσης που εξελίσσονται και
εξαπλώνονται.
Το πιστεύω αυτό. Κατά την έρευνά μας, είχαμε το προνόμιο να
δούμε από πρώτο χέρι την αλληλέγγυα οικονομία. Αυτές οι
εναλλακτικές είναι μεταδοτικές. Επισκέφτηκα τη δωρεάν κλινική
υγείας, την πρώτη που δημιουργήθηκε στην Αθήνα. Σήμερα, οι
κλινικές είναι επτά και όλες έχουν επισκεφθεί την πρώτη που
έδωσε το παράδειγμα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των ανεξάρτητων
μέσων είναι να αφηγηθούν τις ιστορίες εκείνες που θα
καταρρίψουν το μύθο. Θα επισκεφτούν τα κατειλημμένα εργοστάσια

και τις δωρεάν κλινικές υγείας και θα αφηγηθούν τις ιστορίες
τους με τέτοιο τρόπο ώστε ο θεατής να πει ‘μπορώ κι εγώ να το
κάνω’. Πέρα από την κρίση, και η αλληλεγγύη είναι μεταδοτική,
με θετικό τρόπο. Το ζήτημα είναι να ενημερωθεί ο κόσμος.
Πιστεύω ότι συμβαίνουν παράλληλα πολλά συναρπαστικά πράγματα
που πρέπει να μεταδοθούν. Πράγματι, η κρίση είναι τεράστια,
οικονομικά και οικολογικά. Όταν όμως αναδύεται η συνολική
εικόνα της αποκεντρωμένης αλληλέγγυας οικονομίας, τότε οι
άνθρωποι πείθονται. Γιατί επιδίωξή μας και ανθρωπιστικό και
οικολογικό πρόταγμα είναι η αντικατάσταση του συστήματος.
Η οικολογική κρίση έχει τις ρίζες της στη φιλοσοφία του
δυτικού ανθρώπου που τίθεται εκτός φύσης, σε αντίθεση με τους
αυτόχθονες. Πώς μπορεί να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό;
Καταπληκτική ερώτηση. Πέρα από το το νεοφιλελευθερισμό και τον
καπιταλισμό, η οικολογική κρίση αμφισβητεί τις πολιτισμικές
αφηγήσεις μας, όπως κυριαρχούν από το 16ο αιώνα, ότι μπορούμε
να αντιμετωπίζουμε τη φύση ως μηχάνημα. Ο δυτικός αυτός ο
τρόπος σκέψης προτείνει τώρα και τρόπους για να βγούμε από την
κρίση. Προτείνονται τεχνολογικές λύσεις σενάρια επιστημονικής
φαντασίας, όπως να αλλάξουμε το ίδιο το κλιματικό σύστημα με
τη γεωμηχανική. Επιστήμονες της γεωμηχανικής προτείνουν να
εκλυθεί θείο στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας για να
μειωθεί η ένταση του ήλιου ως λύση στην κλιματική αλλαγή. Αντί
να μειωθεί η ποσότητα της ρύπανσης στην ατμόσφαιρα δηλαδή,
θέλουν να ρυπάνουν ακόμα περισσότερο τη στρατόσφαιρα. Δεν
πρόκειται για θεωρία συνωμοσίας, πρόκειται για καταξιωμένους
επιστήμονες του Χάρβαρντ που χρηματοδοτούνται από τον Μπιλ
Γκέιτς για την έρευνά τους. Κάτι που είχε εξαιρετικό
ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια είναι η ανάδυση του κινήματος
«Idle no more», μια πραγματική καινοτομία, καθώς
χρησιμοποιούσε τακτικές άμεσης δράσης, κατάληψης, χορών τύπου
«flash mob» από αυτόχθονες κατά τις χριστουγεννιάτικες αγορές
σε πολυκαταστήματα. Το κίνημα αυτό διέφερε από το «Occupy»
γιατί προερχόταν από μια διαφορετική κοσμοθεωρία. Διεκδικούσε
μια διαφορετική σχέση με το φυσικό κόσμο, μια κυκλική αφήγηση

για τη σχέση μας με τη φύση και τους ζώντες οργανισμούς.
Στον Καναδά, το οικονομικό μοντέλο μας είναι αμιγώς
εξορυκτικό. Οι καναδικές εταιρείες εξόρυξης χρυσού ήρθαν κι
εδώ για να σκάψουν τρύπες. Στην Ελλάδα, σας λένε ότι ο τρόπος
για να βγείτε από την οικονομική τρύπα είναι να σκάψετε πολλές
τρύπες. Ποιο είναι λοιπόν το εναλλακτικό όραμα στην εξόρυξη; Η
σχέση με τη φύση βασίζεται στην αμοιβαιότητα, είναι ένα πάρεδώσε με τη φύση. Πιστεύω ότι η οικολογική κρίση προκαλεί και
την αριστερά, καθώς και η παραδοσιακή μαρξιστική αριστερά
πίστευε στις ίδιες ιδέες της προόδου και της κυριαρχίας στο
φυσικό κόσμο και τη μηχανοποίηση της γης. Αυτή είναι η
κληρονομιά μας, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.
Μιλήσατε αρκετά για αυτοδιαχείριση. Εάν δούμε όλες αυτές τις
δράσεις ως συνιστώσες ενός παγκόσμιου κινήματος, πιστεύετε ότι
χρειαζόμαστε ένα ενιαίο ενοποιητικό όραμα;
Όχι, δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα
ενιαίο
παγκόσμιο
ενωτικό
όραμα.
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις δυνάμεις
του
συγκεντρωτισμού
και
της
περιθωριοποίησης. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο
που θα δίνει οξυγόνο στην ποικιλομορφία. Ο
ενθουσιασμός που συνόδευσε τις πορείες σε
ολόκληρο τον κόσμο κατά της Μονσάντο
οφείλεται πιστεύω στο γεγονός ότι οι ΓΤΟ
ως τεχνολογία πολεμούν την ποικιλομορφία.
Δεν θέλουμε να είμαστε απλά ένας
διαφορετικός πόλος. Φυσικά όμως και
χρειαζόμαστε περισσότερη επικοινωνία μεταξύ των κινημάτων,
διασύνδεση των αγώνων. Το βλέπω όμως να γίνεται. Σε αυτό
παίζουν σημαντικό ρόλο τα ανεξάρτητα media. Ίσως πρόκειται
περισσότερο για στρατηγική και δεν έχει υπάρξει διανοητικό
μοίρασμα, σε αυτό συμφωνώ.
Πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος να αντισταθούμε στην Ελλάδα, να
ξεφύγουμε από την επιρροή και τη δύναμη των τραπεζών;

Για μια ακόμα φορά, πρόκειται για μια δυική στρατηγική.
Πιστεύω ότι πρέπει να πειραματιστούμε με κάθε είδους
εναλλακτικά οικονομικά μοντέλα. Μέσω του κινήματος «Move your
Money» που πυροδοτήθηκε στο Occupy Wall Street, δεκάδες
χιλιάδες ανθρώπων απέσυραν τις καταθέσεις τους από τις μεγάλες
ιδιωτικές τράπεζες και τα μετέφεραν σε συνεταιρισμούς και
τοπικές τράπεζες. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι έτσι δεν είμαστε
ευάλωτοι στα σοκ που επιβάλλουν οι απορρυθμισμένες τράπεζες. Ο
Τζον Τζόρνταν, ένας βρετανός ακτιβιστής, παρομοιάζει την
αντίσταση και τις εναλλακτικές με το διπλό έλικα του DNA:
πρέπει ταυτόχρονα να αντισταθούμε στις καταστροφικές δομές και
να χτίσουμε δικές μας.
Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές ομάδες ανεξάρτητων media που
λειτουργούν κυρίως σε εθελοντική βάση. Πώς βλέπετε τη συνένωση
όλων αυτών των ομάδων ώστε να αποκτήσουν ορατότητα στην
κοινωνία;
Στη συνέντευξή μου στο radio bubble είπα ότι αυτό που βλέπουμε
σε στιγμές ακραίας κρίσης είναι ότι ανοίγονται πολλά περιθώρια
δράσης. Στην Ελλάδα συμβαίνει δημοκρατική κρίση σε όλα τα
επίπεδα, οι άνθρωποι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στις
πολιτικές και δικαστικές ελίτ τους, στο μηχανισμό της
δημοκρατίας και στα media. Έτσι ανοίγονται ευκαιρίες να
καλυφθεί το κενό πληροφόρησης. Είναι εδώ ο Άρης
[Χατζηστεφάνου], ο δημιουργός των ντοκιμαντέρ Debtocracy και
Catastroika, που έδωσε μια διαφορετική εξιστόρηση για την
κρίση σε μια κρίσιμη στιγμή, εκτός των mainstream καναλιών
διανομής. Κάποιοι θα έλεγαν ότι η κρίση αποτελεί απώλεια
αφήγησης. Όταν συμβαίνει αυτό, οι αφηγητές της κουλτούρας μας,
οι άνθρωποι των media, οι καλλιτέχνες είναι σημαντικοί γιατί
προσανατολίζουν. Όταν χάνουμε την αφήγησή μας, τη συλλογική
μας ιστορία, αποτραβιόμαστε, επιστρέφουμε στην παιδική μας
ηλικία, εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και έχουμε ανάγκη από μια
πατρική φιγούρα. Για αυτό και τα mainstream media είναι
υπόλογα ηθικά, όταν το μόνο που κάνουν είναι να εξαπλώνουν το
φόβο και να βοηθούν στον αποπροσανατολισμό των ανθρώπων. Στο

περιθώριο που ανοίγεται μεταξύ συμβάντος και αφήγησης, εκεί
πρέπει να βγουν μπροστά τα εναλλακτικά media. Ο στόχος είναι
να προσεγγιστούν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται, ειδικά με
τη δημιουργία κοινών πλατφόρμων.
Ο Όλιβερ Στόουν έχει εκφράσει την υποστήριξή του για τον Αλέξη
Τσίπρα. Συμμερίζεστε τις απόψεις του;
Το στιλ που έχουν ορισμένοι άντρες της αριστεράς να
αλληλοκολακεύονται δεν είναι του τύπου μου. Τον συμπάθησα
πολύ, ήθελα να του πάρω συνέντευξη. Περιμένω όμως ακόμα για
τις γυναίκες της αριστεράς. Όταν ένα αριστερό ριζοσπαστικό
κόμμα φτάνει κοντά στην εξουσία όλοι ενθουσιαζόμαστε, δεν θα
σας πω ψέματα. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι στα μέσα
εξαπολύεται μια εξαιρετικά επιθετική εκστρατεία κατά του
ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή παρουσιάζοντας τον ως τον ακραίο πόλο
απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Πρόκειται για κλασσική στρατηγική
εκφοβισμού από τον τύπο του κατεστημένου. Μια κριτική της
αριστεράς είναι η ελπίδα μας για να αποφύγουμε μεγαλύτερη
διολίσθηση στο ρατσισμό και το νεοφασισμό. Ανησυχώ όμως όταν
βλέπω τέτοιες επιθετικές εκστρατείες από τα media που
προσπαθούν να σκιαγραφήσουν ένα κόμμα του αριστερού φάσματος
ως εξτρεμιστικό, ότι το κόμμα θα δαπανήσει πολλή ενέργεια να
προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι. Ελπίζω να μην
καταναλωθεί σε αυτό. Δεν θα φέρει νίκη σε εκλογές και δεν
είναι αυτό που θέλει ο κόσμος στην παρούσα φάση. Πρόκειται για
μια εκστρατεία τιθάσευσης των εναλλακτικών για να επιβληθεί
πειθαρχία. Δεν θα αλλάξουμε τα corporate media, το θέμα είναι
αν θα τα ακούμε και θα τα αφήνουμε να αλλάζουν τα πλάνα δράσης
μας. Είναι αυτό το ακροατήριό μας; Ή μήπως το ακροατήριο είναι
ακόμα μεγαλύτερο και θα πρέπει να βρεθούν τρόποι να μιλάμε
απευθείας στους ανθρώπους; Το να μαχόμαστε ετικέτες εξτρεμιστή
οδηγεί σε μια κεντρώα τάση, στην οποία ποτέ δεν ήταν καλή η
αριστερά.
Ποια είναι η γνώμη σας για τη νέες μορφές εργασίας που
αναδύονται; Πρέπει να δουλεύουμε λιγότερο;

Χθες μίλησα για την οικονομία της αποανάπτυξης και τα
πλεονεκτήματά της. Η λύση είναι να σκεφτούμε πώς θα χτίσουμε
μια οικονομία που δεν θα βασίζεται στην αέναη ανάπτυξη. Αυτό
σημαίνει πράγματι λιγότερη εργασία, όχι ότι δεν θα δουλεύουμε,
αλλά ότι δεν θα υπάρχουν θέσεις εργασίες με την παραδοσιακή
έννοια. Εργασία πάντως θα υπάρχει και θα είναι μέρος της ζωής.
Όλοι θα πρέπει να δουλεύουμε. Πρέπει όμως η διάκριση μεταξύ
της παραδοσιακής θέσης εργασίας και της σχέσης μας με την
εργασία. Ο ρόλος που παίζει το πάθος για τη δουλειά μας θα
πρέπει να αποτελεί μέρος της σχετικής συζήτησης.
Ποια είναι η γνώμη σας για την άνοδο του φασισμού στην Ελλάδα;
Είναι σίγουρα το τρομαχτικότερο που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα.
Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι η Γερμανία προωθεί πολιτικές
που αντιγράφουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην άνοδο του
ναζιστικού κόμματος στη Γερμανία. Ο λόγος που η Γερμανία έχει
τόσο ισχυρό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας είναι γιατί οι Γερμανοί
φοβούνται τους εαυτούς τους. Το έχτισαν για να προστατευτούν
από την επιστροφή του ναζισμού στη Γερμανία. Συνεχώς μου
προκαλούσε έκπληξη όταν ερευνούσα για το Δόγμα του Σοκ με πόση
επιμονή οι νεοφιλελεύθεροι οικονομολόγοι εσκεμμένα αντιγράφουν
αυτές τις συνθήκες, δημιουργώντας σκόπιμα υφέσεις στις
κοινωνίες και προκαλώντας αυτά τα φαινόμενα-μπούμερανγκ. Όλοι
γνωρίζουν ότι θα συμβεί. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη στην τρόικα που
έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για την άνοδο ρατσιστικών
κομμάτων και ρατσιστικής βίας, η οποία τροφοδοτείται και από
το συνεχές μήνυμα των μέσων του κατεστημένου ότι δεν υπάρχει
εναλλακτική, ότι δεν έχετε δύναμη να αλλάξετε τα πράγματα. Οι
άνθρωποι νοιώθουν στην Ελλάδα ότι δεν έχουν έλεγχο της ζωής
του, ότι η εξουσία βρίσκεται αλλού, στην ΕΚΤ, το ΔΝΤ.
Ορισμένοι, όταν νοιώθουν αδύναμοι αποσύρονται στα σπίτια τους,
ενδίδουν στην κατάθλιψη και αυτοκτονούν. Άλλοι αποφασίζουν ότι
θα ασκήσουν εξουσία εκεί που μπορούν, πράγμα που σημαίνει ότι
θυματοποιούν κάποιον άλλο. Πιστεύω ακόμα ότι ο τρόπος με τον
οποίο συζητείται η Ελλάδα στη Βόρεια Ευρώπη και στο διεθνή
τύπο, η όλη αφήγηση σχετικά με την τεμπελιά των Ελλήνων ως

σύνολο είναι ρατσιστική. Ως μη Ευρωπαία, μου κάνει εντύπωση
πόσο απερίφραστη είναι. Είναι εξευτελιστικό για τον ελληνικό
λαό. Το μήνυμα είναι: δεν είστε στην πραγματικότητα Ευρωπαίοι,
είστε λίγο πιο κοντά στην Αφρική. Μέρος των Ελλήνων προσπαθεί
να πείσει για την ευρωπαϊκή του ταυτότητα, να πείσει για τη
‘λευκότητά’ του με επιθέσεις κατά των μεταναστών. Μου φαίνεται
λοιπόν ότι αυτό αποτελεί μέρος ενός κύκλου ρατσισμού.
Τα μονοπώλια έχουν σαφείς στόχους και τρόπους οργάνωσης για να
τους επιτύχουν. Ο δικός μας στόχος ποιος είναι, τι θέλουμε ως
κοινωνία και ποιο είναι το πλαίσιο επίτευξής του;
Θέλω να παίρνουμε τις ιδέες στα σοβαρά. Η δεξιά έχει λίγες
μόνο ιδέες που τις εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση: απορρύθμιση,
ιδιωτικοποίηση και λιτότητα. Αναρίθμητες δεξαμενές σκέψης
γράφουν παραλλαγές στο ίδιο θέμα. Έτοιμες ιδέες έως ότου, όπως
είπε ο Μίλτον Φρίντμαν, το πολιτικά αδύνατο γίνει πολιτικά
αναπόφευκτο. Κι εμείς πρέπει να έχουμε έτοιμες και
δοκιμασμένες ιδέες, για αυτό και είναι τόσο σημαντική η
ΒΙΟ.ΜΕ. ως εργαστήρι ιδεών. Υπάρχουν κι άλλες ιδέες, χθες
μίλησα για κοινοτικά ελεγχόμενη ανανεώσιμη ενέργεια. Κατά
τρόπο ειρωνικό, η Γερμανία δημιουργεί τις συνθήκες για να
εξορύξει περισσότερα ορυκτά καύσιμα και άνθρακα στην Ελλάδα,
ενώ η ίδια στρέφεται ταχύτατα στην ανανεώσιμη ενέργεια, πράγμα
που σημαίνει ότι οι εταιρείες τους ψάχνουν νέες αγορές.
Σε σχέση με το πλαίσιο, μας έχει δοθεί από την επιστήμη. Ήδη
έχει επέλθει θέρμανση κατά 0,8 βαθμούς και βλέπουμε τις
επιπτώσεις. Ο στόχος των δυο βαθμών που συμφώνησαν όλες οι
κυβερνήσεις του κόσμου στην Κοπεγχάγη είναι κατά τη γνώμη μου
υπερβολικός. Εκεί ήμουν και διαφώνησα, γιατί αυτό ουσιαστικά
σημαίνει ότι θα χαθούν πολλά νησιωτικά κράτη. Οι αφρικανοί
εκπρόσωποι είπαν ότι θέρμανση δυο βαθμών Κελσίου αποτελεί
γενοκτονία για την Αφρική. Για να επιτύχουμε τον κοινό στόχο,
πρέπει να περικόψουμε τις εκπομπές ρύπων μας κατά 9-10% από
αύριο και να προσαρμοστούν όλες οι οικονομικές πολιτικές μας.
Εάν δεν βοηθήσουμε το νότο να απομακρυνθεί από τα ορυκτά
καύσιμα, δεν έχουμε καμία ελπίδα να αποφύγουμε την

υπερθέρμανση των 4 με 6 βαθμών Κελσίου, γιατί οι περισσότερες
εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
προέρχονται από την Κίνα και την Ινδία.
Ασχολήθηκα με το θέμα του κλίματος γιατί το είδα ως ευκαιρία
για επανορθώσεις προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο, κάτι που
αποτελεί μέρος της ατζέντας της αριστεράς εδώ και πολύ καιρό:
πώς θα αντιμετωπίσουμε την αποικιακή λεηλασία που έχει
δημιουργήσει τις βαθιές ανισότητες του κόσμου μας. Οφείλουμε
ένα οικολογικό χρέος στον παγκόσμιο νότο, οφείλουμε χρέος για
το διατλαντικό δουλεμπόριο. Χρέη που έχει προσπαθήσει να
ποσοτικοποιήσει ο νότος, αλλά αδυνατεί να εισπράξει. Αντίθετα,
το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα συνεχίζουν τη λεηλασία των
οικονομιών τους. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν εξισορροπεί το
πεδίο του παιχνιδιού. Γιατί όταν μας λένε ότι μας χρωστάτε
γιατί εσείς εκλύετε άνθρακα εδώ και διακόσια χρόνια, δεν
ζητούν φιλανθρωπία.
Πρέπει η Ελλάδα να διαπραγματευτεί τη συμμετοχή της στην
Ευρωζώνη;
Δεν ξέρω εάν η Ελλάδα θα πρέπει να βγει από την Ευρωζώνη, αλλά
σίγουρα πιστεύω ότι θα πρέπει να τεθεί επί τάπητος. Δεν
ξεκινάς τις διαπραγματεύσεις λέγοντας «δεν φεύγουμε». Πρέπει
να είσαι πρόθυμος να φύγεις. Πρέπει να χτιστούν συνεργασίες με
άλλες χώρες, να οικοδομηθεί ένα καρτέλ οφειλετών, κατά το
παράδειγμα της Λατινικής Αμερικής τη δεκαετία του 1980. Τότε
πολλοί αριστεροί οικονομολόγοι προωθούσαν την ιδέα οι
κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής να σχηματίζουν το λεγόμενο
καρτέλ των οφειλετών και να επανέλθουν στην παγκόσμια Τράπεζα
και το ΔΝΤ ως διαπραγματευτικό μπλοκ, να αρνηθούν τις
διαρθρωτικές αλλαγές, να απαιτήσουν παραγραφή των χρεών τους
και να αμφισβητήσουν τη νομιμότητά τους, γιατί πολλά ήταν
απεχθή χρέη που είχαν κληροδοτήσει δικτατορικές κυβερνήσεις.
Βλέποντας σήμερα την κατάσταση στην Ευρώπη, περισσότερες χώρες
έχουν προβλήματα από όσες δεν έχουν. Φαίνεται ότι υπάρχει
τεράστιο δυναμικό για τις χώρες που αντιμετωπίζουν μέτρα
λιτότητας να συνεργαστούν και να αλλάξουν το παιχνίδι με τους

πιστωτές τους.
Πιστεύετε ότι θα βιώσουμε μια μεγάλη επανάσταση;
Το τραγικό με την εποχή μας είναι ότι δεν υπάρχει βασιλιάς να
ανατρέψουμε. Το κίνημα της πλατείας Ταχρίρ είναι σπουδαίο,
αλλά βλέπουμε ότι η εξουσία δεν κατοικεί πια στο παλάτι.
Χρειαζόμαστε άλλα μοντέλα επανάστασης. Πιστεύω όμως από την
άλλη ότι η κοινωνία μπορεί να κάνει ένα κλικ κάποια δεδομένη
στιγμή και να δούμε και πάλι μεγάλα κινήματα αντίστασης. Πάντα
μας εκπλήσσουν.
Πώς μπορούν οι άνθρωποι που απορρίπτονται από το οικονομικό
μοντέλο να αποτελέσουν οργανικό τμήμα της αριστεράς;
Σε τέτοιες συγκυρίες, υπάρχουν πάντα νέοι τρόποι οργάνωσης των
ανθρώπων που τίθενται στον περιθώριο. Στη Λατινική Αμερική
υπάρχουν μεγάλα κινήματα ανέργων, συνδικάτα ανέργων. Κάτι που
πάντα συζητείται στην Ευρώπη, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί. Η
αριστερά δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως στην απώλεια του χώρου
εργασίας. Δεν έχει γίνει μεγάλη πρόοδος ως προς την οργάνωση
στη γειτονιά ή την οργάνωση των ανέργων. Πιστεύω ότι το κίνημα
της πλατείας ήταν καινοτομία, κατά αυτή την έννοια. Που πήγαν
όμως μετά όλοι αυτοί οι άνθρωποι; Τα social media προφανώς
διευκολύνουν τη συνεύρεσή μας, αλλά διευκολύνουν και το
αποτράβηγμα στα σπίτια μας χωρίς λογοδοσία. Η λογοδοσία που
ίσχυε στα παραδοσιακά συνδικάτα του χώρου εργασίας είναι
σημαντική για την οικοδόμηση δικτύων.
Το «Idle no more» ήταν πηγή έμπνευσης γιατί τα αυτόχθονα
κινήματα έχουν έναν τόπο ως βάση. Αφορούν συνδέσεις με
συγκεκριμένα τμήματα γης. Και το κίνημα στις Σκουριές αφορά
ρίζες με ένα τόπο. Όσοι ζούμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν
νοιώθουμε αυτή τη σύνδεση. Ίσως μέρος του σχεδίου της
σύγχρονης αριστεράς θα πρέπει να είναι η επανεύρεση ριζών και
η οικοδόμηση ισχυρών κοινοτήτων που θα υπερασπίζονται το χώρο
τους, ώστε να μη χάνονται οι ρίζες. Αυτό συμβαίνει και με τα
κινήματά μας, χάνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ξέρω ότι δεν

δίνω την απάντηση, αλλά μια διάγνωση. Παρά τη φθορά που έχει
προκαλέσει ο νεοφιλελευθερισμός, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι με
ρίζες σε ένα τόπο. Χρειαζόμαστε συνασπισμούς ώστε να τις
διατηρήσουμε.
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