ÌáêñõãéÜííç 17, Èåóóáëïíßêç, Ô.Ê. 546 25

ÎáíÜ óôïõò äñüìïõò
óåë. 3

Ôßðïôá äåí Ý÷åé áëëÜîåé óôçí
ÅÕÁÈ
óåë. 4

ÌÝôùðï áíáôñïðÞò
óåë. 5

Ôï ìåãÜëï project
óåë. 7

ÊïõñäéóìÝíá óôñáôéùôÜêéá ïé
ìáèçôÝò;
óåë.10

Å.Ö.Å.Å: Ç éóôïñßá
åðáíáëáìâÜíåôáé óáí öÜñóá
óåë 10

Ïé åðéóöáëåßò ïñãáíþíïíôáé êáé
íéêïýí
óåë.27

...ôáñá÷Ýò óôç Íüôéá ÁöñéêÞ
óåë.28

ÐñÜóéíç ïéêïíïìßá êáé ðñÜóéíá
Üëïãá
óåë. 30

ÖÁÊÅËÏÓ óåë. 11,12, 25,26

ÅÎÁÑ×ÅÉÁ
ÓõíÝíôåõîç
ìå ôïí

Âáí Ãêïãê

Ç ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇ
ÅÐÅÔÁÉ ÔÇÓ ÁÌÅÓÇÓ
ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÄÑÁÓÇÓ
Επιλογές aπό
Ìðåí Íôáíãêë
O ÃêÜíôé óÞìåñá
Magazine Νet
Ôåíô Ãêëéê
""

Ζ

Ζ

Ìç Èñçíåßôå,
Âáëêáíïðïéçèåßôå!
¸íá ¼ñáìá ãéá ôá
ÂáëêÜíéá
ÌÅÑÏÓ Â'

ÁíôñÝé Ãêñïýìðáóéôò

ÌÁËÁËÁÚ ÔÆÏÃÉÁ:
Ç ãõíáßêá ðïõ äå
èá ìåßíåé óéùðçëÞ
ÌÅÑÏÓ Â'

ÃÉÏ×ÁÍ ×ÁÑÉ

Åðï÷Þ ôùí
Ðáñùäéþí:
Åëåõèåñßá êáé
Äçìïêñáôßá óôá ìÝóá
ôïõ 2009
Íüáì Ôóüìóêé

2

ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ

2009

Μια ΖΩΗ στους δρόμους...

60 φύλλα ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΣ

από την κατειλημμένη

θεολογική και τις πρώτες συνελεύσεις της «Β» ως εδώ. Δεν είναι
και λίγο, όπως και να το κάνεις είναι τόσοι Δεκέμβρηδες...

Ο χρόνος μετράει σε Δεκέμβρηδες γιατί ενώ οι Νοέμβρηδες
ξυρίστηκαν, οι πιο πολλοί Δεκέμβρηδες ακόμα είναι αμούστακοι
(τον Γενάρη δεν τον λαμβάνουμε υπόψη καν)

Είναι και αυτός ο Χρυσοχοΐδης που έχει λαλήσει, τι άνθρωπος
κι αυτός, του ’κατσε μια κέντα μια φορά και νομίζει πως είναι
ο Ηρακλής Πουαρό, ο Ράμπο και κάνα δυο άλλοι μαζί, μας έχει
φλομώσει με δέλτα της γειτονιάς, ζήτα και Μ.Α.Τ, άντε να μας
βάλει και κίτρινα αστέρια να τελειώνουμε με τις υπεκφυγές. Αλλά
άστον τώρα αυτόν και τ’ αστέρια του.

Πρώτα πείθεις τον δικό σου περί ανωτερότητας του αίματός του
–παλιό αλλά λέει ακόμα– μετά αφού έχει ανώτερο αίμα –π.χ.
ελληνικό– δεν μπορεί να είναι συμπολίτης με εκείνον τον άλλο,
μετά διαπραγματεύεσαι τη ζωή του άλλου μεταξύ σκλαβοπάζαρου
και ποσόστωσης. Φυσικά, κάποιος που θέλει να λέγεται πολίτης της
τάδε η δείνα χώρας δεν δύναται αφού το αίμα νερό δεν γίνεται.

Από το Μικρόπολις και το Buena Ventura στο Κοκκινοσκουφίτσα,
ως το Nosotros, την Πάτμου και Καραβία ως τον Βοτανικό Κήπο
Πετρούπολης τα κινήματα νοηματοδοτούν το ελεύθερο, το δημόσιο,
το κοινωνικό και οι διαστάσεις αυτές πια ορίζουν το χώρο και όχι
η γεωμετρία.

`
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Άλλο το κοινωνικό σώμα, άλλο το αστυνομικό σώμα. Άλλη η αξία του ενός κι άλλη του άλλου. Στις 27 Οκτωβρίου, η πολιτεία
δεν συγχύστηκε που τσακίστηκαν θανατηφόρα 8 γυναίκες και παιδιά, μετανάστες από το Αφγανιστάν, πάνω στα βράχια του
Ακρωτηρίου Κόρακα της Μυτιλήνης. Επειδή ήταν ανθρώπινα σώματα. Αλλά για την ένοπλη επίθεση που έγινε την ίδια μέρα, σε
αστυνομικό τμήμα, με 6 τραυματίες αστυνομικούς, όλοι τους συγχύστηκαν. Επειδή ήταν σώματα ασφαλείας. H αλήθεια είναι ότι
εκείνη την ημέρα, κανείς μας δεν γλίτωσε τη σύγχυση με τόση πολιτική ανοησία και αμετροέπεια. Η αριστερά πάλι, αγχώθηκε.
Τη στιγμή που το State Department ορίζει τι είναι τρομοκρατική πράξη (η άσκηση βίας επί των πολιτών και αμάχων), αυτή
βγαίνει από τα δεξιά και στερεί από το συμβάν κάθε ερμηνευτική αξίωση. Το αφορίζει και αρνείται να δει σε αυτό όποιο πολιτικό χαρακτηριστικό. Το κράτος, όταν κάτι πρέπει να ηττηθεί το κατατάσσει στο χώρο του εγκλήματος, όταν πια έχει ηττηθεί το
αποδέχεται ως πολιτικό φαινόμενο.
Το ανθρώπινο σώμα είναι το επίκεντρο
του ελέγχου, της χειραγώγησης και της
τιμωρίας. Το κράτος για να ασκεί τη δική
του εξουσία πάνω στο ανθρώπινο σώμα,
έχει εξουσιοδοτήσει ένα άλλου είδους
σώμα, το αστυνομικό. Αυτή η σχέση δεν
μπορεί να λειτουργήσει αντιστρόφως.
Γιατί το ένα σώμα έχει αίμα, αισθητήρια
νεύρα, ζωτικά όργανα και ουσίες ενώ
το άλλο είναι ένας σκληρός μηχανισμός.
Γι’ αυτό και οι πρόσφατοι πυροβολισμοί
εξοστρακίστηκαν προς πάσα άλλη κατεύθυνση.
Σταματώ στην οδό Πλαπούτα, μπαίνω σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών και περιμένω υπομονετικά. Είτε το θέλουμε είτε
όχι, στους κόλπους αυτής της όξινης κοινωνίας, της γεμάτης παθογόνες μικροαντιλήψεις, συγκαταλέγονται και τα δικά μας
κεφάλια. Συνυπάρχουμε κανονικότατα μαζί με τον οικογενειάρχη φασίστα και τον δυσκοίλιο αριστερό. Στην πραγματικότητα,
υπακούμε στους νόμους της κοινωνίας ακόμα κι όταν αντιστεκόμαστε, δρούμε μαζί της ακόμα κι όταν νομίζουμε ότι την αψηφούμε. Ενίοτε την καλοπιάνουμε και δεντροφυτεύουμε μαζί της το παρκάκι της γειτονιάς μας. Όμως η κοινωνία δεν παύει να
είναι μια ευρύχωρη φυλακή που πρέπει κάποτε να μεταλλάξουμε αν δεν θέλουμε να σαπίσουμε στους κόλπους της. Η αλλοίωσή
της ήδη συντελείται, όμως παραμένει άγνωστο και απρόβλεπτο σε τι θα μετεξελιχθεί αυτή η ανθρωποδομή.
Η αλήθεια έχει γίνει ψεύτικη και υπερβολική. Επειδή δεν πρόκειται για την «αλήθεια» αλλά για την «εντύπωση». Χάρη στα
εφέ που τη συνοδεύουν, η εντύπωση προκαλεί ισχυρότερη εγγραφή και χάλια επίδραση. Τούτον τον μήνα λοιπόν, η εντύπωση,
είναι η κυρία επί των τιμών. Τον Νοέμβριο όλη η χώρα θα χάσκει εντυπωσιασμένη, βλέποντας για χιλιοστή όγδοη φορά τον
δημόσιο σκουπιδοτενεκέ να φλέγεται. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το ’73 ήταν η πρώτη μαζική, πολιτική και αξιοπρεπής
πράξη μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας. Ως ιστορικό επεισόδιο βρέθηκε στον αντίποδα του συμβιβασμού και της ήττας, γι’
αυτό και καμία κυβέρνηση δεν μπόρεσε κι ούτε θα μπορέσει να ξεμπερδέψει με τη συγκεκριμένη επέτειο. Ας εστιάσει σε όποιο
φλεγόμενο σκουπίδι θέλει. Ας κάνει focus σε όσες σπασμένες βιτρίνες θέλει. Ας φλομώσει την πόλη στο δακρυγόνο. Αλλά ας
εννοήσει επιτέλους ότι αυτή η ημέρα ούτε της ανήκει πια ούτε γίνεται να τη διαχειριστεί σύμφωνα με τον πολιτικό καθωσπρεπισμό της. Όσα συστήματα επιτήρησης, ελέγχου και εκφοβισμού να επιβάλλει, η απείθεια θα κυριαρχήσει. Διότι μας αρέσει
δεν μας αρέσει, λίγο μετά τη μεταπολίτευση –και σίγουρα μετά τη δολοφονία των διαδηλωτών Ιάκωβου Κουμή και Σταματίνας
Κανελλοπούλου το ’80- ο εορτασμός του Πολυτεχνείου έπαψε να ανήκει μόνο στην αστική δημοκρατία. Ανήκει πλέον και στην
ανυπακοή και η έννοια της ανυπακοής εμπεριέχει αυθάδεια, παρεκτροπή και καμιά εκατοστή γνωστούς-άγνωστους.
Δεν ξέρω τι βγάζει τον καθένα στους δρόμους. Τι τον οδηγεί να γίνει ριζοσπάστης. Άλλους η ανάγκη κι άλλους η ενοχή, το
χρέος ή η μάνα τους. Σημασία έχει τι κάνεις άμα βγεις σ’ αυτό το δρόμο. Σε ποιους ορμάς, με ποιους τα βάζεις; Με τους άλλους; Και για τις δικές σου κακές πράξεις ποιος θα βάλει τις φωνές; Οι άνθρωποι διαμορφώνονται από τη δράση τους. Το να
είσαι ριζοσπαστικός σημαίνει να ξεπατώνεις τη ρίζα των πραγμάτων. Κι όσον αφορά τον άνθρωπο, η ρίζα είναι ο ίδιος του ο
εαυτός. Αυτή η ζωή είναι γεμάτη σκατά. Δεν μπορεί, κάποια είναι δικά μας!
Αυτό το χειμώνα, προχωράμε με μία δυνατή δόση αυταπάτης, ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα ανθίσει από τις δόλιες προσπάθειες
ενός κινήματος που έχει καιρό να φανταστεί κάτι καινούργιο και αυθόρμητο. Τελικά δεν αρκεί να συναθροιζόμαστε αλλά να
κάνουμε τομές. Αν θέλουμε να συμβεί κάτι πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να ζήσουμε μία περιπέτεια. Καλό Πολυτεχνείο.
Ζωή Χαλιδιά
zoexzoex@gmail.com

ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÃÉÁ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 6972361073
e-mail: syndromi.babylonia@gmail.com
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Ξανά στους δρόμους
Ό

σοι επαναπαύτηκαν στις πολυθρόνες
τους ή στους καναπέδες τους, μετά
τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές, ελπίζοντας στην καλυτέρευση
της ζωής τους, διαψεύδονται καθημερινά. Οι
προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης δεν
αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού για
τα οικονομικά ασθενέστερα λαϊκά κοινωνικά
στρώματα, τους χαμηλόμισθους, τους επισφαλείς
εργαζόμενους, τους νεολαίους, τους μετανάστες.
Το δουλεμπόριο εργαζομένων δεν καταργείται,
ενώ η διατήρηση και διεύρυνση των stage στον
ιδιωτικό τομέα αναπαραγάγουν την ημιαπασχόληση και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Νέα
λαμόγια περιμένουν στην επετηρίδα για να πλουτίσουν εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Παράλληλα o Προβόπουλος και οι βιομήχανοι
ζητούν και νέες θυσίες, τη στιγμή που η κρίση
εντείνεται και νέοι απολυμένοι προστίθενται
στις πολυπληθείς στρατιές ανέργων.

Ο «Πολυδώρειος»

Χρυσοχοΐδης

Π

ριν ακόμα προλάβουν να αναλάβουν τις θέσεις
τους οι «αντιεξουσιαστές» στην εξουσία, έδειξαν
τα πρώτα δείγματα γραφής τους. Η πολιτική των
κομμάτων έχει μεταφερθεί εδώ και αρκετά χρόνια σχεδόν
αποκλειστικά στο επίπεδο της επικοινωνίας κι όχι της
ουσιαστικής άσκησης πολιτικής. Έτσι στο πλαίσιο αυτό
και για να επιβεβαιώσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το
προεκλογικό της σύνθημα «μπροστά ο πολίτης», άλλαξε
το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως σε Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, τοποθετώντας το Χρυσοχοΐδη επικεφαλής.
Εξάλλου τα χρωστούμενα του καθεστώτος αλλά και των
«συμμάχων» είναι πολλά από το καλοκαίρι του 2002, όπου
ο εν λόγω υπουργός είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του.

Στη βάση αυτή, η κυβέρνηση, με άλλοθι την
τρομοκρατία των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και την εντεινόμενη κρίση, επιδιώκει το
χτίσιμο μιας νέας κοινωνικής και εργατικής
συναίνεσης για την εφαρμογή της πολιτικής
της, που τα πρώτα δείγματά της εκδηλώθηκαν
με τη βίαιη καταστολή των λιμενεργατών και
μεταλλεργατών και την αστυνόμευση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής μητροπολιτικών συνοικιών από μπάτσους, ώστε
να αποδυναμωθούν οι κοινωνικές αντιστάσεις απέναντι στην πολιτική εξουσία και στους εκφραστές της. Η «κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης» που επικαλέστηκε ο πρωθυπουργός και η «στρατηγική της έντασης», με «δημοκρατία με πυγμή» και
«μηδενική ανοχή» του υπουργού προστασίας Χρυσοχοΐδη, διευρύνουν το πλαίσιο για τη βίαιη εφαρμογή της καθεστωτικής
πολιτικής: αστυνομοκρατία, εξευτελισμοί μεταναστών και αθρόες προσαγωγές, αναίτιες συλλήψεις πολιτών σε όλη την
επικράτεια, από τη Νίκαια Αττικής μέχρι το Ηράκλειο Κρήτης, περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών και σφίξιμο του
ζωναριού, με λιτότητα και μείωση των κοινωνικών δαπανών. Η κατοχή των Εξαρχείων από μπάτσους αποτελεί ένα μικρό
μόνο στιγμιότυπο της νέας συνολικής επίθεσης.
Στην ουσία, το ΠΑΣΟΚ παίρνει τη σκυτάλη από τη ΝΔ επιδιώκοντας τη συνολική επανομιμοποίηση του καθεστώτος που
εκπλήττει σοβαρά κατά την περσινή κοινωνική εξέγερση του Δεκέμβρη και βασική προτεραιότητά του είναι ο έλεγχος, η
φυσική ή ηλεκτρονική επιτήρηση των μητροπολιτικών κέντρων και συνοικιών, που πριν λίγους μήνες δονούνταν από την
εξέγερση και τα μηνύματά της και η αντιμετώπιση του «εσωτερικού εχθρού» των Δεκεμβριανών του 2008, με όλα τα μέσα.
Μια πολιτική που επικροτείται θερμά από το ΛΑΟΣ και η οποία συμφωνήθηκε απ’ όλα τα κόμματα τον περσινό Δεκέμβρη
και σήμερα από κοινού την υλοποιούν, πρωτοστατώντας ακόμα και στην επανίδρυση της ΕΦΕΕ που θα καταστείλει «εκ
των έσω» το χειραφετημένο φοιτητικό κίνημα και τις Συνελεύσεις του.
Ωστόσο, καμιά επανίδρυση του ακραίου αστυνομικού κράτους, κανένας νέος τρομονόμος που στοχεύει αγωνιστές και
μαχητικά μαζικά κινήματα, κανένα «κυνήγι μαγισσών», κανένας νέος Καποδίστριας πόλεων και χωριών, κανένας ξαναορισμός του τι είναι νόμιμο και τι παράνομο δεν μπορούν να ανακόψουν και να στραγγαλίσουν την κοινωνική ζωή και να
καθυποτάξουν μεγάλα τμήματα νεολαίας και εργαζομένων, που εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τις ντιρεκτίβες
όλου του φάσματος της κρατικής και κομματικής κυριαρχίας και αντιδρούν συλλογικά στην εξουσία τους. Η καθεστωτική
πολιτική και οικονομική τρομοκρατία, που αποσκοπεί στην υποταγή, στην κοινωνική και εργασιακή ειρήνη, στη νέα δημοκρατική ομαλότητα δεν μπορεί επ’ ουδενί να αποτρέψει τους ακηδεμόνευτους κοινωνικούς αγώνες και αντιστάσεις όλων
των καταπιεσμένων, γιατί τα αίτια εξακολουθούν να παραμένουν τα ίδια. Και εξαιτίας αυτών, ο κύκλος της αντίστασης
και της ανατροπής, καθώς και το ξέσπασμα μιας νέας εξέγερσης, μεγαλύτερης της περσινής, αποτελούν το μόνιμο εφιάλτη
των κρατούντων και τη μοναδική ελπίδα των σημερινών κολασμένων.
Θοδωρής Θεοδωρόπουλος

Έτσι λοιπόν, προβάλλοντας το ιδεολόγημα της ασφάλειας,
μόλις ανέλαβε τα ηνία του υπουργείου προσπάθησε να
χρησιμοποιήσει, με ένα θεαματικό και αφελή τρόπο,
τα Εξάρχεια, προσδοκώντας στην ικανοποίηση των
συντηρητικών αντανακλαστικών αλλά και του φοβικού
κλίματος που έχει τεχνηέντως δημιουργηθεί σε μεγάλο
μέρος του κοινωνικού συνόλου. Τα Εξάρχεια θύμιζαν
γκέτο. Ένας ολόκληρος στρατός κατοχής είχε καταλάβει
την περιοχή διεξάγοντας ελέγχους, εξακριβώσεις και
εξευτελισμούς πολιτών χωρίς δικαιολογητικό, απλώς επειδή
βρισκόταν στην περιοχή των Εξαρχείων. Η δαιμονοποίηση
παραπέμπει σε άλλες εποχές (μετεμφυλιακές) με τη διαφορά
ότι τώρα δεν έγινε προσπάθεια να κατασταλούν οι ιδέες
ενός πολιτικού χώρου ή κινήματος αλλά έγινε προσπάθεια
να κατασταλεί ο ίδιος ο χώρος, οι δρόμοι, τα στενά, τα
πάρκα, οι πλατείες.
Ο Χρυσοχοΐδης, παρόλο το προφίλ του ενημερωμένου
πολιτικού που θέλει να περάσει, μάλλον δεν έχει καταλάβει
τις διεργασίες που συμβαίνουν στο μητροπολιτικό πεδίο.
Γι’ αυτό και έχει χάσει τελείως τον έλεγχο. Οι εξαγγελίες
του «περί περιθωρίου» προφανώς έχουν πέσει στο κενό.
Η στρατηγική της έντασης που θέλει να εφαρμόσει το
καθεστώς, μέσω των δηλώσεων για «δημοκρατία με πυγμή»,
παραπέμπει στον ολοκληρωτισμό των ευρωπαϊκών κρατών
τη δεκαετία του ’70 (Γερμανία, Ιταλία). Το δόγμα της
μηδενικής ανοχής, η κατασκευή νέων «εσωτερικών εχθρών»
και η στρατικοποίηση της κοινωνίας αποτελούν πλέον
βασικά νήματα ενός ευρύτερου πλέγματος καταστολής και
ελέγχου, ακολουθώντας πιστά τις επιταγές που επιβάλλει
η κυριαρχία για τη νέα συναίνεση.
Οι πράσινοι «αντιεξουσιαστές» έδειξαν τις προθέσεις τους.
Επέλεξαν το δρόμο του αίματος. Κατοχή μητροπολιτικών
πεδίων, βίαιη επίθεση σε εργαζόμενους στα λιμάνια του
Πειραιά, δολοφονίες και εξευτελισμοί μεταναστών. Δεν
έχουν να ζηλέψουν τίποτα από το περίφημο «praetor
urbanis» (πραίτορες των πόλεων) των προκατόχων τους.
Δε δείχνουν να αντιλαμβάνονται το διεμβολισμό που
προκάλεσε στο σύνολο του κοινωνικού ιστού ο Δεκέμβρης.
Κι εδώ είτε υπάρχει αλαζονεία είτε αφέλεια. Τα αιτήματα του
κινήματος του Δεκέμβρη δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και
παραμένουν ανοιχτά. Τη στιγμή που όλοι οι μεταπολεμικοί
μηχανισμοί ενσωμάτωσης έχουν απολέσει το οποιοδήποτε
νόημά τους, είναι η ώρα των κινημάτων να συγκροτήσουν
μια ουσιαστική κοινωνική αντιπολίτευση και τις ρήξεις με
την κυριαρχία. Τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Και, όπως έλεγε
ένα σύνθημα του πρόσφατου παρελθόντος, «Ο αγώνας ή
θα είναι αντικαθεστωτικός ή τίποτα».
Νίκος Κατσιαούνης
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Τίποτα δεν
έχει αλλάξει
στην ΕΥΑΘ

Σ

την ΕΥΑΘ αυτή τη στιγμή τίποτα δεν έχει αλλάξει. Αν και
η Κυβέρνηση προτίθεται να αλλάξει τη διοίκηση, όπως και
σε όλες τις ΔΕΚΟ, αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Αποτέλεσμα
αυτού του γεγονότος είναι η διοίκηση να προσπαθεί να προλάβει όσα
δεν πρόλαβε λόγω των εκλογών. Βλέπουμε μια βιασύνη υπογραφής
συμβάσεων, συμβάσεων οι οποίες θα δεσμεύσουν την επόμενη διοίκηση και φυσικά και την Κυβέρνηση.
Χαρακτηριστικότερο όλων η λειτουργία του Βιολογικού Σταθμού. Να
τονίσουμε ότι ο Βιολογικός Σταθμός και το διυλιστήριο νερού είναι
οι σπουδαιότερες μονάδες της ΕΥΑΘ, ίσως και της Θεσσαλονίκης,
είναι μονάδες απαραίτητες για την ύδρευση και για τα λύματα όλης
της πόλης.
Η προηγούμενη διοίκηση της ΕΥΑΘ είχε προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό
για τη λειτουργία του Βιολογικού Σταθμού. Η λειτουργία από ιδιώτη
θα ήταν διετούς διάρκειας με στόχο στο διάστημα αυτό να εκπαιδευτεί
προσωπικό της ΕΥΑΘ, να γίνουν προσλήψεις και τελικά η λειτουργία να περάσει στην ΕΥΑΘ. Η διοίκηση του Γ. Σκόδρα θεώρησε ότι
έπρεπε να ακυρώσει το διαγωνισμό, έτσι προκήρυξε νέο με διάρκεια
λειτουργίας πέντε χρόνια (με δυνατότητα επέκτασης άλλα δυόμισι
χρόνια, σύνολο δηλαδή εφτάμιση χρόνια!). Όρος του διαγωνισμού
ήταν η πενταετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχα έργα. Προσήλθαν δύο
κοινοπραξίες από τις οποίες μόνο η μία είχε πενταετή προϋπηρεσία...
Ουσιαστικά είχαμε διαγωνισμό με έναν υποψήφιο! Στην κοινοπραξία
αυτή συμμετείχε η θυγατρική της SUEZ, Degremont. Το Ελεγκτικό
Συνέδριο ακύρωσε το διαγωνισμό. Στη συνέχεια όμως, μετά από
ένσταση της ΕΥΑΘ, το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε την... πρώτη
ακύρωση. Αποτέλεσμα, προεκλογικά η διοίκηση υπέγραψε τη σύμβαση με την κοινοπραξία που συμμετέχει η θυγατρική της SUEZ.
Εύλογα γεννώνται ερωτήματα, όπως π.χ., γιατί προεκλογικά, γιατί
τόση βιασύνη, γιατί τέθηκε όρος συμμετοχής η πενταετία, και ποιος
τελικά κέρδισε από όλα αυτά. Για εμάς τίθεται ερώτημα ακόμη και
αν προεκλογικά μπορούν να υπογράφονται τέτοιες συμβάσεις. Το
σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή η SUEZ μπήκε στην ΕΥΑΘ έστω
και έτσι, αν και οι εκλογές σταμάτησαν τα σχέδια ιδιωτικοποίησης,
τελικά βρέθηκε τρόπος να βάλει πόδι η SUEZ στην ΕΥΑΘ.
Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με το Διυλιστήριο νερού του Αλιάκμονα,
μετά την ακύρωση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η διαδικασία είναι
πιθανόν στην εκδίκαση της ένστασης.
Η διοίκηση δεν έχει σταματήσει να φέρεται αυταρχικά και αλαζονικά.
Οι μετακινήσεις συναδέλφων και οι απειλές είναι στην ημερήσια
διάταξη. Πρόσφατα είχαμε το φαινόμενο παραποίησης πρακτικών του
ΔΣ, μόνο και μόνο για να εκτεθούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων
στο ΔΣ, και με σκοπό τη μεταφορά της μισθοδοσίας σε άλλη τράπεζα
χωρίς διαγωνισμό! Το Σωματείο μας με μια απλή έρευνα αγοράς
βρήκε τέσσερις τράπεζες με καλύτερους όρους από την τράπεζα που
προτίμησε τελικά η διοίκηση του Γ. Σκόδρα! Για ακόμη μια φορά
αναρωτιόμαστε, ποιος κέρδισε και τι από αυτή την σύμβαση; Η διοίκηση Σκόδρα είναι υπ’ ατμόν, γιατί να υπογράψει σύμβαση λίγο πριν
αναχωρήσει; Τα συμπεράσματα είναι αυτονόητα, πόσο μάλλον όταν
μιλάμε για μια διοίκηση η οποία είναι καταδικασμένη πρωτόδικα σε
τρίμηνη φυλάκιση για απείθεια!
Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι εργαζόμενοι προσπαθούν με κάθε τρόπο
να διαφυλάξουν τη νομιμότητα στην Εταιρεία. Ήδη έχουμε σταματήσει, με δυναμικές μας παρεμβάσεις, διαγωνισμούς ύψους πολλών
εκατομμυρίων ευρώ.
Σωματείο Εργαζομένων Ε.Υ.Α.Θ.
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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ή O Γιώργος, η Άντα, ο Πάγκαλος κι ο
Καταδότης

Η

νέα κυβέρνηση δεν βρίσκεται σε ευσταθή
ισορροπία. Υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός
ανάμεσα σε δύο άκρα. Το ζήτημα έχει να κάνει με την
υγεία που προσφέρει η άθληση, που σύμφωνα με τους
αρχαίους Έλληνες (στην αντίστροφή του) κάνει και
το νου υγιή.
Πέρσι τέτοια εποχή, όταν Ο ΓΙΩΡΓΟΣ έπεσε από
το ποδήλατο, το παρατήρησα! Είχε κάνει κοιλίτσα
με αποτέλεσμα ο νους ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ να πάσχει
– επιβεβαιώνοντας το δόγμα των αρχαίων υμών
προγόνων και με συνέπεια ΤΟ ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται σε
διχόνοια και να μην ανεβάζει τα ποσοστά του. Δεν ήταν
υγιής. Τα ελληνικά του χάλια. Κομπιάσματα στο λόγο,
ασυναρτησίες, αφαιρέσεις, τραύλισμα, ψεύδισμα. Ήξερε
όμως ότι ο λαός δεν πολυεμπιστεύεται τους πολιτικούς
και ειδικότερα αυτούς που ομιλούν άπταιστα την
αμερικανική ή την αγγλική. Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ επέμενε
να παραμείνει αμερικανός σε όλα του, χωρίς να διδαχθεί
συστηματικά τη μητρική του γλώσσα στο σχολείο.
Κρίμα! Διότι αυτό αποτέλεσε αιτία χωρισμού των γονέων
του. Ο ισχυρογνώμων ΠΑΤΕΡΑΣ του ΑΝΤΡΕΑΣ
επέμενε: «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες».
Όμως, η έξυπνη Πελοποννήσια γυναίκα του ΑΝΤΑ
δεν άφησε ΤΟ ΓΙΩΡΓΟ έτσι... Γυμναστική. Πολύ
Γυμναστική. Με όλους τους τρόπους. Ξέρετε τώρα...
Αν χάνεις με τον κλασσικό τρόπο 1.100 θερμίδες, με
τα... γυμναστικά κόλπα χάνεις 2.350 θερμίδες. Μεγάλο
το κέρδος! Γυμναστική στο σπίτι, υγιεινή διατροφή,
ποδηλατάδα στα δυτικά, περπάτημα και αναβάσεις στα
βόρεια προάστια. Αυτό ήταν και το μεγάλο τους μυστικό.
Παράλληλα το ζεύγος κάλεσε ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ –
όταν πλέον τάχτηκε δημόσια στο πλευρό ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
στις εσωκομματικές διαφωνίες με ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ–
και του ανέθεσε τη διοργάνωση λιλιπούτειων γευμάτων
στους εσωκομματικούς αντιπάλους του σε επώνυμο
ρεστοράν ΤΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ. Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,
που φημίζεται για την ασυγκράτητη λαιμαργία του,
τσίμπησε! Μετά τη δήλωσή του στο Ζάππειο και μέχρι
το οριστικό εσωκομματικό ξεκαθάρισμα πήρε 20 κιλά. Η
αποτυχία του να εκλεγεί αυτός αρχηγός ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
επιβεβαίωσε το αρχαίο δόγμα!
Μ’ αυτά κι άλλα πολλά, Ο ΓΙΩΡΓΟΣ έχασε την κοιλίτσα
του και σύμφωνα πάντα με το αρχαίο δόγμα βρήκε
και την υγεία του νου του. Διόρθωσε τα ελληνικά του,
μάκρυνε λίγο το μουστάκι του, ίσιωσε την κορμοστασιά
του. Εκλέχτηκε πανηγυρικά αρχηγός ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
το οποίο σύντομα πήρε περίπου τρεις μονάδες κεφάλι
από ΤΗ ΝΔ. Κι ήταν μόνο η αρχή της ανοδικής του
πορείας, μέχρι τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου. Γιατί
κατόπιν, πριν ακόμα σχηματιστεί η κυβέρνηση συνέβη
το αναπάντεχο... Ο ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ τον οποίο Η
ΑΝΤΑ δεν χώνευε κατά τα άλλα, πρόδωσε το μυστικό
των Παπανδρέου ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΑΛΟ, ο οποίος –προς
έκπληξη όλων– το έριξε στη χορτοφαγία από τη
μέχρι πρότινος καταβρόχθιση πολλών χοιρόμερων
της Κέας, συνοδείας δικού του σπιτικού κρασιού.
Αδυνάτισε 10 κιλά και τσακ... στην αντιπροεδρία για
να ισορροπήσει την κατάσταση, μετά τον αποκλεισμό

του λιτοδίαιτου ΣΗΜΙΤΗ και τη δυσμένεια πολλών
πρωτοκλασάτων.
Εύλογα τα ερωτήματα και είναι μεγάλα. Αν για ΤΟΝ
(πλέον) ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ επιδίωξη ήταν
η μεσολάβηση ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ,
ώστε να πάρει το υπουργείο προστασίας του πολίτη
–όπως και έγινε– από τα χέρια ΤΗΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗ,
Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ τι συμφέρον είχε; Προφανώς Ο
ΚΑΤΑΔΟΤΗΣ τον εξαπάτησε. Του υποσχέθηκε ότι το
υπουργείο του και αυτός προσωπικά θα ήταν φύλακας
άγγελος ΤΩΝ ΓΟΥΡΟΥΝΙΩΝ και όχι των νοστιμότατων
χοίρων της Κέας, όπως νόμιζε Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Ο
ΠΑΓΚΑΛΟΣ πιάστηκε για πρώτη φορά αδιάβαστος.
Ταύτιζε ακόμα τους χοίρους με ΤΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ. Δεν
είχε διαβάσει το τεύχος 59 της αντιεξουσιαστικής
εφημερίδας «ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ».
Εκτός αυτού Ο ΚΑΤΑΔΟΤΗΣ εκδικήθηκε και ΤΟ
ΓΙΩΡΓΟ, που με την παρότρυνση ΤΗΣ ΑΝΤΑΣ πήγε
να τον ρίξει. Έβγαλε γρήγορα ΤΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ στους
δρόμους, αλλά και στη συνοικία ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ,
με αποτέλεσμα Ο ΓΙΩΡΓΟΣ να δέχεται χιλιάδες
παράπονα από πολίτες για τις καταστροφές που ακόμα
προκαλούν και την προκλητική στάση τους απέναντι
στους ανθρώπους και στους διαδηλωτές μεταλλεργάτες.
Στο άκουσμα αυτό Η ΑΝΤΑ τάπαιξε. Κατσιάδασε ΤΟ
ΓΙΩΡΓΟ που έβαλε ΤΟΝ ΚΑΤΑΔΟΤΗ να προστατεύει
ΤΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ και όχι τους ανθρώπους και του
θύμισε τις θυσίες που αυτή έκανε για να πάρει
ένας «αντιεξουσιαστής» –όπως ο άντρας της– την
εξουσία. Στο τέλος, απογοητευμένη λιποθύμησε για να
ξεχάσει ότι αυτή ήταν η υπεύθυνη αυτής της δραματικής
κατάληξης. Έκτοτε παραμένει μακριά από τα φώτα της
δημοσιότητας.
Για την ιστορία, Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ηγείται ακόμα των
«αντιεξουσιαστών» της εξουσίας, της διαχείρισης
της «πράσινης ανάπτυξης» της τάξης και ασφάλειας
και της «πράσινης επαναστατικής ευδαιμονίας».
Ο ΚΑΤΑΔΟΤΗΣ σοσιαλδημοκράτης, διώκει με
«δημοκρατία και πυγμή» τους ιδεολογικά αντιπάλους
του αντιεξουσιαστές που είναι ενάντια στην εξουσία
και καλεί γι’ αυτό προς βοήθεια και τους διεθνείς
όμοιούς του. Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ που μένει στα
ΕΞΑΡΧΕΙΑ μαστουρώνει με τα δακρυγόνα της
ανομίας των ΓΟΥΡΟΥΝΙΩΝ και βρίσκεται μονίμως
σε εξουσιαστικό σοσιαλπαραλήρημα. Η πάλαι ποτέ
εκφωνήτρια του Πολυτεχνείου, ΔΑΜΑΝΑΚΗ,
παραλίγο υπουργός προστασίας, φυγαδεύεται
πάντα συνοδεία ΓΟΥΡΟΥΝΙΩΝ. Στα χαρακώματα
της αντικαθεστωτικής κοινωνικής πολιτικής, που
σφύζουν από ΖΩΗ, οι αντιεξουσιαστές των ΛΑΪΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ δεν δίνουν καμιά
περίοδο χάριτος στους «αντιεξουσιαστές» της (άνομης)
εξουσίας, που εκτρέφει κυρίως ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ, ΚΑΙ
ΚΑΤΑΔΟΤΕΣ.
Από τα Ανατολικά Κοινωνικά Χαρακώματα της
Πλατείας Εξαρχείων
Φιοντόροφ Φ.
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Μέτωπο ανατροπής

Π

ρόσφατα, στο Νοσότρος, στο πλαίσιο
των σεμιναρίων επιμόρφωσης έγινε μια
πολύ ωραία συζήτηση για τις εξεγέρσεις
των χωρικών του Μεσαίωνα. Θέλω να τονίσω μια
ιδιαίτερη παρανόηση που θα μας βοηθήσει στην
κατανόηση του σήμερα. Οι άνθρωποι του Μεσαίωνα
δεν γνώριζαν ότι ζουν σε αυτή την εποχή. Η εικόνα
του Μεσαίωνα ως εποχής σκότους είναι μέρος της
πολεμικής που υιοθετήθηκε για την επικράτηση του
Διαφωτισμού. Στην πλάτη λοιπόν μιας ολόκληρης
εποχής συγκροτήθηκαν πολιτιστικά και πολιτικά
στερεότυπα που μας κατατρέχουν μέχρι σήμερα.
Αυτόν τον ρόλο εξυπηρετούν ακόμα και τα βραβεία
Νόμπελ. Η κυρία Χέρτα Μίλλερ δεν είναι μια απλώς
αγνοημένη λογοτέχνης, είναι μια πολύ μέτρια συγγραφέας που βραβεύτηκε ως εξόριστη της δυναστείας
των Τσαουσέσκου και άρα ως μια γραφή ενάντια
στον ολοκληρωτισμό. Η επιτροπή της Σουηδικής
ακαδημίας δεν διέπεται από αντικομμουνισμό αλλά
από μια διαρκή τάση δημιουργίας μιας υβριδικής
πολιτισμικής ταυτότητας, αυτής ενός ιδιότυπου
μέσου όρου, εδώ εντάσσεται και η βράβευση του
Ομπάμα με το βραβείο ειρήνης (δεν είναι ότι είχε
στην εξουσία μόλις λίγους μήνες αλλά ότι είναι ο
πρόεδρος του οποίου η χώρα διεξάγει δύο πολέμους
και πολλές άλλες ήπιες συγκρούσεις!).
Ζούμε λοιπόν σήμερα την προσπάθεια συγκρότησης
μιας κυριαρχίας στη βάση μιας νέας συναίνεσης όπου
η σύγκρουση μπορεί να έχει μόνο το χαρακτήρα της
ανομίας και να εντάσσεται σε έναν ποινικό πολιτισμό. Ένα οικοδόμημα που στηρίζεται στο χλευασμό
κάθε ουτοπίας και στην πίστη στην απόλυτη υπε-

ροχή του. Μια πολιτική που από τις καταβολές της
στηρίχθηκε στον αποκλεισμό, τώρα που αδυνατεί
να συγκροτήσει μια θετική κοινωνική συμμαχία
συναίνεσης, επιδίδεται σε κινήσεις συγκρότησης
μιας ήπιας απολυταρχίας. Εδώ εντάσσονται και
οι πρώτες μέρες του “ελπιδοφόρου” σχήματος της
νέας κυβέρνησης. Μέσα από την ιδεολογικοποίηση
του πολίτη υποκρύπτεται μια συνολική στρατηγική
ορθολογικοποίησης των πολιτικών αιχμής, στη βάση
όμως των διεθνών τάσεων στρατικοποίησης, βίας,
αποκλεισμού και διάλυσης του δημόσιου χώρου.
Αυτό φαίνεται όχι τόσο από την εμφυλιοπολεμική
κατάληψη των Εξαρχείων, όσο από την Οργουελική
ονομασία του υπουργείου, από τη διατήρηση σε
ισχύ των φράσεων περί μηδενικής ανοχής προς τους
“λαθρο”μετανάστες, από τη διαρκή απειλή χρήσης
βίας προς την “ανομία”. Δεν είναι τυχαίος ο ξυλοδαρμός του μετανάστη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
της Μυτιλήνης, ούτε οι σκούπες στην Πάτρα.
Μπροστά μας βρίσκονται δύο ημερομηνίες με
έντονη πολιτική σημασιολογία: η 17η Νοέμβρη
και η 6η Δεκεμβρίου. Υπάρχουν μπροστά μας δύο
επιλογές: ή λειτουργούμε στη βάση παρέλασης
κομμάτων και ιδεολογικών χώρων προσπαθώντας
να εντάξουμε, ο καθένας με τον τρόπο του, την κάθε
ημερομηνία στις πολιτικές του επιδιώξεις, ή τις
εντάσσουμε σε μια ανοιχτή διαδικασία δημιουργίας μετώπου ανατροπής. Μια ανοιχτή διαδικασία
που θα έχει στόχο την κοινωνική απεύθυνση και
θα αφορά όλο το εύρος των σημείων αιχμής της
σύγκρουσης των κινημάτων με την κυριαρχία. Είναι
οι ημερομηνίες αυτές η ευκαιρία να τεθεί μπροστά

στην κοινωνία μια προοπτική μη συναίνεσης-ρήξης
με τις επιλογές της εξουσίας, της διαμόρφωσης μιας
ατζέντας ανατροπής στη βάση των αξόνων της καταπίεσης. Να τεθούν επί τάπητος εκ νέου τα αιτήματα
του Δεκέμβρη περί αφοπλισμού της αστυνομίας,
διάλυσης των ΜΑΤ, διεύρυνσης του κοινωνικού
ρόλου του ασύλου, κατάργησης του τρομονόμου,
απόσυρσης όλων των μέτρων του καλοκαιριού
(DNA, κουκούλες κτλ), και διεύρυνσης αυτών με τα
αιτήματα για τους μετανάστες. Όσοι γεννιούνται και
ζουν εδώ να είναι πλήρως νομιμοποιημένοι ώστε να
διαλυθεί το απειλητικό πλαίσιο της ζωής που είναι
άξια να βιωθεί, του εν δυνάμει φονεύσιμου μετανάστη, αλλά και να δημιουργηθεί μια νέα ταυτότητα
που θα αποδομήσει το έθνος κράτος. Την πλήρη
υιοθέτηση των αιτημάτων των φυλακισμένων όπως
αυτά εκφράστηκαν από την περσυνή τους εξέγερση
και ιδιαίτερα την τριετή αμνήστευση, την εμπέδωση
της ανάγκης για ένα δημόσιο χώρο μακριά τόσο από
τον ιδιωτικό όσο όμως και από τον κρατικό, έναν
χώρο που θα αποκαθιστά τη σχέση του ανθρώπου
με τη φύση και τον εαυτό του.
Μακριά από το να μπαίνουν όλα αυτά στη λογική
του αιτήματος, διότι δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν από χώρους ή σχηματισμούς, αλλά να
είναι μέρη της ανάγκης συνολικής αυτοοργάνωσης
των κινημάτων. Ας γίνουν αυτές οι ημερομηνίες
εφαλτήριο ενός αισιόδοξου μηνύματος πέρα από
ιδεολογικές περιχαρακώσεις, εφαλτήριο κοινωνικής
αντιπολίτευσης

Φιλήμονας Πατσάκης
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Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα

ρωτότυποι αυτοί οι «αντιεξουσιαστές» της εξουσίας. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι τα κόμματα
που καταλαμβάνουν κυβερνητικές καρέκλες, καναπέδες, κορβανάδες κ.λπ. κάνουν
προγραμματικές δηλώσεις. Οι εν λόγω ωστόσο, έκαναν και προγραμματικές εφόδους
κατοχικών δυνάμεων, μετατρέποντας σε ιδιότυπο στρατόπεδο συγκέντρωσης πολιτικών αντιπάλων
μια γειτονιά στο κέντρο της Αθήνας.
Το ένα σκέλος πάντως της πρεμιέρας του ΠΑΣΟΚ, αυτό των προγραμματικών δηλώσεων, αποτελεί
μια θλιβερή επανάληψη σκόρπιων διακηρύξεων του παρελθόντος, παλαιότερων υποσχέσεων που
ποτέ δεν τηρήθηκαν στην προηγούμενη πράσινη εικοσαετία και κοινοτυπίες, ενώ είναι εμφανές
το άνοιγμα στα πραγματικά στηρίγματα του συστήματος, το μεγάλο κεφάλαιο και τα λαμόγια.

• Για το ασφαλιστικό –που «έσωσαν» οι εκσυγχρονιστές το 2001– διαπιστώνεται ότι έφτασε στα
όρια της διάλυσης (μάλλον δεν άντεξε τα σωτήρια μέτρα). ΘΑ διασφαλιστούν, λοιπόν, πόροι για
την οικονομική στήριξη των ταμείων προκειμένου να δώσουν τις συντάξεις που ΘΑ εκδίδονται
πιο σύντομα, ενώ ΘΑ καταπολεμηθεί η εισφοροδιαφυγή και η μαύρη εργασία (ζήσε Μάη μου).
Κατά τα άλλα, καινούργια επιτροπή θα ξαναβάλει στο κρεβάτι του Προκρούστη τα βαρέα και
ανθυγιεινά επαγγέλματα.
• Στα μέτρα κατά της ανεργίας προκρίνεται η παλαιά πρόταση Γιωργάκη για την απαλλαγή των
επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν νέους ανέργους από τις ασφαλιστικές εισφορές για τέσσερα
χρόνια. Παράλληλα, εμφανίζεται σαν ανάχωμα στην ανεργία και στη διάλυση της γεωργίας η
«πράσινη ανάπτυξη» από την οποία, όπως υποστηρίζει η life style κυβέρνηση εμφανίζοντας και
σχετική έκθεση της Greenpeace, θα προκύψουν, επακριβώς παρακαλώ, 403.570 θέσεις εργασίας
μέχρι το 2020.
• Σχετικά με το εργασιακό, φυσικά ανοίγει πάλι ο φάκελος των σχέσεων εργασίας και
επανεξετάζονται το καθεστώς ενοικίασης εργαζομένων και το πώς θα γίνουν πιο ελκυστικές οι
εργασιακές σχέσεις – λάστιχο.
• Αναφορικά με την εκπαίδευση, παραμένει ανοιχτή η απελευθέρωση της λειτουργίας των
κολεγίων. Ταυτόχρονα, στο στόχαστρο παραμένει το άσυλο του οποίου μεθοδεύεται η κατάργηση
και τυπικά καθώς ουσιαστικά έχει περισταλεί πολλές φορές. Κατά τα άλλα, επανέρχονται τα
ολοήμερα σχολεία και σχεδιάζονται νέες αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, ενώ ανακοινώνεται η ενίσχυση του τομέα της εκπαίδευσης με 1 δισ. Εννοείται, ότι

δεν εξηγείται από πού θα προέλθει η ενίσχυση.
• Για τη δημόσια διοίκηση, εκτός από γενικόλογες και κενές περιεχομένου εξαγγελίες περί
αντιμετώπισης της απόκτησης μαύρου πολιτικού χρήματος, ξανά σχεδιάζονται αλλαγές στο
διοικητικό χάρτη και προσαρμογή του εκλογικού νόμου στα συμφέροντα των νικητών. Ουσιαστικά
πάντως, μπαίνουν μπροστά οι ήδη σχεδιασμένες περικοπές αποδοχών των εργαζομένων στο
δημόσιο και η εκχώρηση τομέων σε ιδιώτες. Παράλληλα, τα stage μεταφέρονται από το δημόσιο
στον ιδιωτικό τομέα, ενώ πετάγονται στα αζήτητα οι χιλιάδες συμβασιούχοι που καλύπτουν
πάγιες ανάγκες σε φορείς και υπηρεσίες.
• Στον τομέα της υγείας επανέρχονται οι γνωστές υποσχέσεις για σύστημα πρωτοβάθμιας
περίθαλψης, άγνωστο με ποιες υποδομές, και η προ ετών εξαγγελθείσα ηλεκτρονική κάρτα
ασφάλισης, ενώ επαναλαμβάνεται ότι θα γίνονται 3.000 προσλήψεις το χρόνο για την κάλυψη
των κενών στα νοσοκομεία (όπως ακριβώς είχε ειπωθεί και πριν μια δεκαετία).
• Όσο για τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, προγραμματική δέσμευση είναι η μείωση των
αργόσχολων πραιτόρων που φυλάνε πολιτικούς, ενώ όπως ήδη βλέπουμε, ορδές ένστολων
και μη μισθοφόρων εφόρμησαν στις γειτονιές και επιδίδονται στο κυνήγι αμφισβητιών και
μεταναστών. Οι κάμερες παραμένουν και ενισχύεται ο τομέας της ηλεκτρονικής αστυνόμευσης.
Ενισχύεται παράλληλα το ανθρώπινο πρόσωπο της καταστολής με άνευ κόστους δηλώσεις περί
αντιμετώπισης της βίας των οργάνων.
• Για τους μετανάστες, σχεδιάζεται σκληρή πολιτική κατά της μαζικής εισόδου ανθρώπων που
ψάχνουν στον ήλιο μοίρα, αφού ο πράσινος ήλιος έχει περιορισμένη εμβέλεια και δεν τους
χωράει όλους. Βέβαια, όταν οι μετανάστες γλιτώσουν ζωντανοί από τα νύχια των διωκτών τους
και καταφέρουν να μείνουν και αποκτήσουν παιδιά, ίσως να τους γίνει η χάρη να μην τα θεωρεί
το καθεστώς πολίτες υποδεέστερης κατηγορίας και να μην τα απελαύνει.
• Για την εξωτερική πολιτική της, η κυβέρνηση των εναλλακτικών εξουσιαστών, επαναλαμβάνει
τα γνωστά περί γειτόνων, κυπριακού κ.λπ., ενώ δεν γίνεται κουβέντα για το καυτό θέμα των
εξοπλισμών ή τη διεθνή πολιτική με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων σε άλλες χώρες
προκειμένου να συνδράμουν στην κατοχή τους.
• Σχετικά με τον πολιτισμό και τον τουρισμό, μια από τα ίδια ανούσια λόγια περί γενικώς της
ανάπτυξης και της προβολής των δύο τομέων.
Μαρία Γερογιάννη
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Το αγαπημένο μου της ΕΡΤ...

Δ

εν είναι λίγες οι φορές που μαθαίνουμε για κάποιο σκάνδαλο
στην ΕΡΤ. Υπέρογκα χρηματικά ποσά για παραγωγές χαμηλής

ποιότητας ή επιπέδου, κατασπατάληση χρημάτων για φιέστες,
απίστευτα μεγάλα χρηματικά ανταλλάγματα για τις «υπηρεσίες»
τηλεπαρουσιαστών και άλλα παρόμοια. Πρωταγωνιστής σε όλα
τα επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς «πώς διαλύουμε την δημόσια
τηλεόραση» είναι ο αξιότιμος πρόεδρος της ΕΡΤ Χρ. Παναγόπουλος,
γνωστός και ως «ανταγωνιστηκούλης». Ο άνθρωπος που έχει ετήσιες
απολαβές της τάξεως των 350.000 ευρώ έχει σήμερα το θράσος

2009

Πρόβλημα
Η

διοίκηση μιας επιχείρησης αποφασίζει να μεταφέρει τα γραφεία της σε νέες κτιριακές
εγκαταστάσεις. Οι νέες εγκαταστάσεις απέχουν 23,6 χλμ. από το κέντρο της πόλης,
ενώ οι παλιές απείχαν 2,7 χλμ. Βρείτε ποιο είναι το επιπλέον οικονομικό και περιβαλλοντικό
κόστος της ετήσιας μετακίνησης από και προς τα νέα γραφεία με δεδομένα ότι το δυναμικό
της είναι 500 άτομα και το 90% του κατοικεί κοντά στο κέντρο της πόλης και χρησιμοποιεί
το ιδιωτικό του αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις του;

να ζητάει αποζημίωση των 500.000 ευρώ για να ξεκουμπιστεί απ’
την ΕΡΤ και να πάει στο νέο μαγαζί που έχει ήδη κανονίσει να τον
αγκαλιάσει και που δεν είναι άλλο από τον όμιλο Αλαφούζου.
Τελευταία κατορθώματα του συγκεκριμένου «κυρίου» είναι τα δυο
τελευταία σκάνδαλα που έλαβαν χώρα στην δημόσια(;;;) τηλεόραση.
Το πρώτο αφορά στην ξαφνική ακύρωση των μεταδόσεων όλων των
κληρώσεων του ΟΠΑΠ από την ΕΤ1 και τη μετάδοσή τους από το
συνδρομητικό κανάλι της Nova, ενώ η δεύτερη περίπτωση αφορά
στη συμφωνία μεταξύ ΕΡΤ και ΑΝΤ-1 σύμφωνα με την οποία τα
δύο κανάλια θα συνδέονται μέσω οπτικής ίνας, παρέχοντας έτσι
τηλεοπτικό υλικό της δημόσιας τηλεόρασης στον ιδιωτικό σταθμό!
Δηλαδή υλικό που παράγεται από εργαζόμενους της ΕΡΤ την οποία
πληρώνει ο λαός, θα προσφέρεται στον ΑΝΤ-1 προσφέροντας
ταυτοχρόνως την ευκαιρία για περικοπές και μείωση προσωπικού
στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό.
Φυσικά, ο εν λόγω κύριος δεν συμπεριφερόταν τόσο καιρό ως
ιδιοκτήτης της ΕΡΤ όντας μόνος του. Αρχικά και για μεγάλο
διάστημα, είχε τις πολιτικές πλάτες του Θ. Ρουσόπουλου, όσο αυτός
κατείχε τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Επιπλέον είχε και
την αμέριστη συμπαράσταση των δύο μεγάλων συνδικαλιστικών
παρατάξεων της ΕΡΤ (ΠΑΣΚΕ-ΕΡΤ και ΔΑΚΕ-ΕΡΤ). Τα πιστά
συνδικαλιστικά σκυλάκια έμειναν πιστά ως το τέλος. Μάλιστα,
όταν η διοίκηση της ΕΡΤ έκανε αγωγή εναντίον της ΠΟΣΠΕΡΤ
για τη Συλλογική Σύμβαση (ΣΣΕ), ο τέως πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ
και ηγετική μορφή της ΠΑΣΚΕ-ΕΡΤ «κύριος» Α. Κοντιζάς,
παρουσιάστηκε στο δικαστήριο ως μάρτυρας υπεράσπισης της
εργοδοσίας! Φυσικά, δεν έμεινε μόνο σ’ αυτό. Πρόσφατα η
παράταξή του (ΠΑΣΚΕ) οδήγησε στη διάσπαση της ΠΟΣΠΕΡΤ
και τη δημιουργία νέας ομοσπονδίας (ΟΜ.Ε. ΕΡΤ) σε απόλυτη
συνεργασία με τη ΔΑΚΕ.
Η αρμονική συνεργασία όλων αυτών των «κυρίων» έχει φέρει
την ΕΡΤ σε μια απίστευτα θλιβερή κατάσταση. Όταν όμως
έχεις ένα κομμάτι του δημόσιου τομέα που έχει ξεφύγει από την
ιδιωτικοποίηση, δεν έχεις παρά να το οδηγήσεις σε μία άθλια
κατάσταση, να το καταστήσεις υπερχρεωμένο και έτσι να το
οδηγήσεις στον αναγκαστικό και αναπόφευκτο πλειστηριασμό.
Φυσικά, στο βωμό του κέρδους και του ξεπουλήματος της δημόσιας
τηλεόρασης θα θυσιαστούν οι πιο ευάλωτοι από τους εργαζόμενους
(βλέπε συμβασιούχους) και τα χρήματα του ελληνικού λαού, ο
οποίος πληρώνει την ΕΡΤ μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, έχει
δεν έχει τηλεόραση.
Α–Συμβασιούχος

Απάντηση

Η επιπλέον απόσταση που πρέπει να διανύσει ένας υπάλληλος είναι 23,6 - 2,7 = 20,9 χλμ.
Την απόσταση αυτή τη διανύει δυο φορές την ημέρα (από και προς τα γραφεία). Πραγματοποιεί
δηλαδή 20,9 x 2 = 41,8 χλμ. τη μέρα.
Οι εργάσιμες μέρες του μήνα είναι 25 και του χρόνου 300 (25 x 12). Αν αφαιρέσουμε τις
22 περίπου ημέρες άδειας, συνολικά οι μέρες που εργάζεται ένας υπάλληλος είναι περίπου
278. Επομένως ένας εργαζόμενος της εταιρίας διανύει ετησίως 41,8 x 278 = 11.620,4 χλμ.
αποκλειστικά και μόνο για να προσεγγίσει την εργασία του.
Το μικρότερο μοντέλο του αυτοκίνητου της χρονιάς του 20091 έχει μέση κατανάλωση 5,4
λίτρα/100 χλμ. και εκλύει 128 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο2.
Αν καταχρηστικά θεωρήσουμε ότι κάθε εργαζόμενος διαθέτει ένα αυτοκίνητο με τα
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τότε καταναλώνει ετησίως 5,4 x 11.620,4 / 100 = 627,5
λίτρα καυσίμων και εκλύει 128 x 11.620,4 = 1,487 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.
Δεδομένου ότι η τιμή της αμόλυβδης είναι περίπου 1,039 ευρώ ανά λίτρο3, η επιπλέον
ετήσια μετακίνηση στη δουλειά κοστίζει στον εργαζόμενο της εταιρίας 627,5 x 1,039 =
652 ευρώ.
Το 90% των υπαλλήλων που επιλέγει αυτόν τον τρόπο μετακίνησης αντιστοιχεί στους
450 από τους συνολικά 500. Στη λιγότερη πιθανή περίπτωση που η εταιρία αποφασίσει να
αποζημιώσει τους υπαλλήλους για τη μετακίνηση, θα χρειαστεί να εξοικονομήσει 652 x 450
= 293.400 ευρώ τα οποία πολύ πιθανό να προέρθουν από αντίστοιχες αυξήσεις στις τιμές των
προϊόντων ή των υπηρεσιών της. Στην πιο πιθανή περίπτωση θα προέρθουν αποκλειστικά
από την τσέπη των υπαλλήλων.
Επιπλέον αυτοί οι 450 συνολικά παράγουν επιπλέον 450 * 1,487 = 669,15 τόνους διοξειδίου
του άνθρακα.
Συμπέρασμα: Η απόφαση της εταιρίας επιβαρύνει ετησίως το περιβάλλον με επιπλέον 669,15
τόνους διοξειδίου του άνθρακα, και κοστίζει στον κάθε εργαζόμενό της που μετακινείται με
αυτοκίνητο επιπλέον 652 ευρώ ή στους πελάτες της 293.400 ευρώ. Το ζήτημα που μένει να
απαντηθεί είναι αν πρόκειται για πρόβλημα περιβαλλοντικό, εργασιακό, τεχνικό, κοινωνικό
ή απλά μαθηματικό...
1. βραβείο που θεσμοθετείται και απονέμεται με τη συνεργασία 8 περιοδικών αυτοκινήτου στο
καλύτερο νέο μοντέλο με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών,
το οποίο λαμβάνει υπόψη στην αξιολόγηση και τα περιβαλλοντικά προσόντα
2. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=75167
3. http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1066093&lngDtrID=251
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Το μεγάλο
project

Κατάληψη Βοτανικού Κήπου Πετρούπολης ...

άλλος ένας Eλεύθερος Δημόσιος Κοινωνικός Χώρος!

Ή

καλύτερα: Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα

να πάρουν σάρκα και οστά.

Ο Βοτανικός κήπος Πετρούπολης αποτέλεσε άλλο
ένα φαραωνικό έργο για τη Δυτική Αττική καμίας χρήσης
και χρησιμότητας. Άλλωστε, το ότι χρησιμοποιήθηκε για
ελάχιστο χρόνο δεν είναι τυχαίο, ίσα ίσα χωρίς καμία προοπτική κέρδους από αυτό ο δήμος προσπαθούσε να κατεβάσει ιδέες για το σε τι άλλο
θα μπορούσε να το μεταποιήσει... Ας μην
συνεχίσω άλλο όμως με τα της δημοτικής
αρχής νυν και αεί. Το στοίχημα τώρα το
βάζουμε εμείς και όχι με το δήμο ή με την
αντιπολίτευση.

Δεν πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να διδάξουμε την
κοινωνία, ούτε μπορούμε ούτε γίνεται, ούτε φυσικά να
μειώνουμε την αλληλεπίδραση με την κοινωνία και την
αλληλεγγύη μόνο σαν μια κοινή διεκδίκηση, είναι κάτι
πολύ πιο πάνω, είναι η προοπτική, οι
λύσεις στο συγκεκριμένο, η πρόταση
που έμοιαζε ουτοπική να συμβαίνει. Να
ανοίξουμε τις πόρτες χωρίς φόβο και
πάθος στις συνελεύσεις, στις εργασίες,
στις κουβέντες, στα πειράματα, στις
επιθυμίες.

Ο Β.Κ. μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο
πειραματισμού, όχι γενικά και αόριστα
να λέμε πειραματισμού γιατί δεν ξέρουμε τι να κάνουμε,
αλλά γιατί δεν ξέρουμε τι να πρωτοκάνουμε. Οι θέσεις των
κινημάτων για την ενέργεια, τη διατροφή, την εκπαίδευση
κ.ο.κ. Αυτά πρέπει να δοκιμάσουμε και εδώ βρίσκεται και
το στοίχημα: όχι στο αν θα πετύχουν ή όχι αλλά στο αν θα
τολμήσουμε να φύγουμε από την πεπατημένη

Όλα αυτά δεν είναι συμβουλές σε
τρίτους είναι η μοναδική προοπτική το εγχείρημα αυτό να έχει νόημα για την κοινωνία
και άρα και για την αντιεξουσία γιατί αντιεξουσία
εκτός κοινωνίας δεν μπορεί
να υπάρξει.

γιατί αντιεξουσία
εκτός κοινωνίας
δεν μπορεί να
υπάρξει.

Αρκεί να προτάσσουμε την αντιεξουσία και την αυτοοργάνωση; Αυτά είναι η βάση για να δουλέψουμε – όσοι έμειναν
σε αυτά εφησυχασμένοι και ευχαριστημένοι μείνανε μόνοι,
ανήσυχοι και δυσαρεστημένοι τελικά. Κάποιες από τις κουβέντες και τις εκδηλώσεις που κάναμε έως τώρα μπορούν

Ο

Βοτανικός Κήπος Πετρούπολης για πολλά
χρόνια τώρα βρίσκεται σε άθλια κατάσταση:
ένα κατεστραμμένο, εγκαταλελειμμένο κτίριο
που παραπέμπει σε χωματερή.
Πετρουπουλιώτισσες, Πετρουπουλιώτες, άτομα από τις
δυτικές συνοικίες,Μαθητές, Άνεργες, Φοιτητές, Εργάτριες,
Μετανάστες, αποφασίσαμε να καταλάβουμε το κτίριο
για να του δώσουμε ζωή, να το μετατρέψουμε σε ένα
χώρο πολιτισμικής δημιουργίας και πολιτικής ελευθερίας
ανοιχτό σε όλη την κοινωνία, Έναν Ελεύθερο, Δημόσιο
και Κοινωνικό χώρο.
Έναν χώρο μακρυά από ιδεολογικές αγκυλώσεις και
ιδεοληπτικά προσχήματα.
Προτείνουμε σαν τρόπο λειτουργίας την άμεση δημοκρατία
μέσα από ανοιχτές συνελεύσεις, την αυτοοργάνωση,
την άμεση δράση, τις δομές και την λογική δηλαδή που
ανέδειξε ο Δεκέμβρης.
Επιδιώκουμε να λειτουργήσει ο Βοτανικός ως χώρος
καθημερινής συνάντησης και πολιτικής αναζήτησης
με Γενικές Συνελεύσεις, πολιτικές συζητήσεις και
εκδηλώσεις, συναυλίες, Θεατρικά, κινηματογραφικές
προβολές, εικαστικές εκθέσεις, Μαθήματα (ελληνικών σε
μετανάστες, μουσικών οργάνων, υπολογιστών, γλωσσών,
ενισχυτικής διδασκαλίας κ.α.) με κάθε εκδήλωση, δηλαδή,
που συντελεί στην αλλαγή από το άτομο της ιδιώτευσης
στο κοινωνικό άτομο
Καλούμε την κάθε μια και τον καθένα να συμμετέχει στην
διαμόρφωση και λειτουργία του χώρου.

Σ

ε πορεία ενάντια στην τρομοκρατία θέλει να καλέσει
ο Σύριζα (ανανεωτικοί ή όχι δεν έχει σημασία) μαζί με
άλλους “προσφιλείς” στην κοινωνία εταίρους και φορείς
(ΓΣΕΕ και κάτι ξεχασμένα αριστερίστικα γκρουπούσκουλα).
Πώς αλλιώς θα προστατεύσουν τη Δημοκρατία που
κινδυνεύει με κατάλυση; Φυσικά με την ενίσχυση της
αντιτρομοκρατικής πολιτικής αλλά και τη στήριξη των
καημένων των αστυνομικών που τη φρουρούνε. Εδώ το
Δεκέμβρη καταδίκαζαν τη βία από όπου κι αν προέρχεται
για να μην τους μαλώσουν οι κοινοβουλευτικοί συνάδελφοί
τους. Δεν πειράζει. Στα όνειρά τους μπορεί να φαντάζονται
ότι κατεβαίνουν από τα βουνά στο πλάι του Βελουχιώτη. Στον
ξύπνιο όμως... Πάντως δεν πρέπει να τους κατηγορήσει κανείς
για προδοσία, συνδιαλλαγή, δηλώσεις νομιμοφροσύνης και
τα συναφή. Είναι χρόνια που κοσμούν το αριστερό δεκανίκι
του καθεστώτος αφήνοντας τα αλώνια και γυρνώντας, σα
γερασμένη πλούσια γεροντοκόρη, στα σαλόνια. Τώρα θα
κωλώσουν; Ρε παιδιά, ο Χαρίλαος έβαλε την υπογραφή του
το 1974. Δηλαδή δεν ήξερε εκείνος και το ξέρουμε εμείς;
Τι το ψάχνουμε τώρα... αφήστε να μπορούμε να γελάμε και
με κάτι. Τα παιδιά δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Νομίζουν ότι
ακόμα βιώνουμε την πτώση του Τείχους.
Νίκος Κατσιαούνης
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Τι έχουν
άραγε μέσα
στο κεφάλι
τους;

Γυναίκες στην
εξουσία!

νέος πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου μέσα στη
δίνη της καινοτομίας που τον έχει καταβάλει, διόρισε
εννέα γυναίκες σε υψηλόβαθμες θέσεις εξουσίας. Πέντε
γυναίκες υπουργούς και τέσσερις υφυπουργούς. Η επιλογή
του μπορεί να κριθεί ακόμα και φεμινιστική σε σχέση με την
προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία είχε
στο βιογραφικό της μόνο δυο υπουργούς και μια υφυπουργό.
Με μια πρώτη ματιά μπορούμε να δούμε θετικά την ύπαρξη
τόσων γυναικών – αν και τελικά όχι και τόσων πολλών, 28
άνδρες έναντι εννέα γυναικών! Οι γυναίκες μπορούμε πια να
χαιρόμαστε που εμπιστεύονται τις ικανότητές μας, την κρίση
μας, που μας επιτρέπουν επιτέλους να είμαστε ορατές και να
μην βρισκόμαστε στο παρασκήνιο της πολιτικής σκηνής.
Με μια καλύτερη ματιά όμως αυτό που γίνεται φανερό είναι πως
πάντοτε ο τρόπος που επιλέγεται η ύπαρξη των γυναικών στην
πολιτική είναι αυτός του «νοικοκυρέματος» της πολιτικής. Ακόμη
και στον πολιτικό τομέα, οι γυναίκες είναι αναγκασμένες να
δανείζονται το ρόλο τους από τον οικιακό χώρο. Οι γυναίκες στην
πολιτική επιλέγονται γιατί είναι «οργανωτικές», «μεθοδικές»,
«αυστηρές» αλλά και «ευαίσθητες» και γιατί εντέλει μπορούν
να νοικοκυρέψουν τα της πολιτικής.
Κοιτώντας όμως λίγο βαθύτερα, βλέπουμε πως γυναίκες στην
πολιτική δεν σημαίνει πως είναι απαραίτητα φεμινίστριες, πως
νοιάζονται για τα ιδιαίτερα ζητήματα που απασχολούν και
θίγουν τα δικαιώματα των γυναικών, πως αγωνίζονται μέσα
από τη θέση εξουσίας που κατέχουν για να βελτιώσουν τη
θέση της γυναίκας. Αντίθετα, συχνά είναι οι ίδιες οι γυναίκες
της εξουσίας που βάλλουν κατά των δικαιωμάτων του ίδιου
του φύλου τους. Ας μην ξεχνάμε το πρόσφατο παράδειγμα της
πρώην υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
Φάνης Πάλλης Πετραλιά, η οποία υποστήριξε νομοσχέδιο για
την εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης το οποίο θίγει βασικά
δικαιώματα των γυναικών στον εργασιακό τομέα.
Αν η ματιά μας καταφέρει να διεισδύσει στο βάθος του ζητήματος
γυναίκες στην πολιτική, θα δούμε ακόμα καλύτερα πως τελικά
οι γυναίκες που κατέχουν πολιτική εξουσία δεν διαφέρουν
από τους άντρες ομοίους τους. Και οι άντρες και οι γυναίκες
χρησιμοποιούν την εξουσία ως μέσο επιβολής και κυριαρχίας
της εκάστοτε πολιτικής ιδεολογίας και πρακτικής. Αντίθετα, οι
γυναίκες που συμμετέχουν σε αμεσοδημοκρατικά κοινωνικά
κινήματα και συλλογικότητες είναι αυτές που αναδεικνύουν και
αγωνίζονται για τα γυναικεία ζητήματα. Είναι χαρακτηριστικό
πως για την υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας της μετανάστριας
και εργάτριας Κωσταντίνας Κούνεβα ούτε μια γυναίκα που
κατείχε θέση εξουσίας δεν ασχολήθηκε με το ζήτημα. Αντίθετα,
οι δράσεις αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκαν από ομάδες και
συλλογικότητες που προέρχονταν «από τα κάτω» (π.χ. η συναυλία
αλληλεγγύης που πραγματοποίησε η Φεμινιστική Πρωτοβουλία
Αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα).
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ράδυ Πέμπτης 8 Οκτωβρίου λίγο
μετά τις 12:30 τα μεσάνυχτα. Ορδές όλων των ειδών των δυνάμεων καταστολής καταλαμβάνουν τα Εξάρχεια
στην πρώτη επίσημη εμφάνιση της
κυβέρνησης των «αντιεξουσιαστών»
της εξουσίας.

Τ

ην Τετάρτη 11 Νοεμβρίου γίνεται στα Τρίκαλα το δικαστήριο
για τον καθορισμό τιμής μονάδος των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για
τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού εργοστασίου στη Μεσοχώρα Τρικάλων.
Το δικαστήριο αυτό είναι καθοριστικό στη διαδικασία απαλλοτρίωσης της
Μεσοχώρας γιατί σε αυτό θα προβληθεί για πρώτη φορά η αντισυνταγματικότητα
του νόμου 3734/2009 και θα ζητηθεί η ακύρωσή του. Επιπλέον, με βάση τη
νομική διαδικασία, η απαλλοτρίωση ολοκληρώνεται με την προσωρινή τιμή
μονάδος, δηλαδή, στην πράξη, με τις τιμές που θα ορίσει το πρωτοδικείο σε αυτή
τη δίκη. Εντωμεταξύ, οι αποψιλώσεις συνεχίζονται και ήδη έχει καταστραφεί
μεγάλο κομμάτι δάσους.
Για τους παραπάνω λόγους, η Πανελλαδική Κίνηση ενάντια στην Εκτροπή του
Αχελώου μαζί με τους κατοίκους της Μεσοχώρας καλεί στις 11 Νοεμβρίου στα
Τρίκαλα σε πανελλαδική διαδήλωση για να ακυρωθεί τελεσίδικα η εκτροπή
Αχελώου και να σταματήσει το φράγμα της ΔΕΗ στην Μεσοχώρα.
Σ.Π.

Ανεγκέφαλοι της ΟΠΚΕ μαζί με ειδικούς φρουρούς και ασφαλίτες στέκονται
στη γωνία Εμμ. Μπενάκη και ακούγεται
ένας απ’ αυτούς να μιλά στη μοτορόλα
προφανώς για να ενημερώσει το στρατηγείο του παρασημοφορημένου Χρυσοχοΐδη. Το ένστολο χοιρινό κοιτάει
διερευνητικά γύρω του και ανακράζει:
«βρισκόμαστε στην Εμμανουήλ Μπενάκη και Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
κέντρο». Έτερο χοιρινό που τον ακούει
συγχύζεται, αρπάζει τη μοτορόλα και
επαναλαμβάνει «έλα κέντρο, Μπενάκη
και Τζαβέλα είμαστε».
Κάθισαν εκεί μέχρι τις 4 τα ξημερώματα, ενώ ενδιάμεσα έκαναν και εξακριβώσεις σε θαμώνες και εργαζόμενους
στα γύρω μαγαζιά. Όταν δεν φωτογράφιζαν τον κόσμο και δεν έκαναν
προκλητικές χειρονομίες, μιλούσαν
μεταξύ τους, μάλλον για να εξηγήσουν
σε όσους δεν ήξεραν, ότι τον 15χρονο
Γρηγορόπουλο τον εκτέλεσαν όμοιοί
τους στα καλά καθούμενα για να εδραιωθεί η τάξη και πάντα βέβαια για την
προστασία του πολίτη...
Μαρία Γερογιάννη

Καλύτερα κοπρίτης παρά πολίτης
«Το σύνθημα “πρώτα ο πολίτης” είναι πολιτικά φιλελεύθερη έννοια [...] Η φράση του πρωθυπουργού για τους «αντεξουσιαστές
στην εξουσία» εκφράζει, με υπερβολή φυσικά, το δόγμα του πολιτικού φιλελευθερισμού» Θ. Τεγόπουλος – Ελευθεροτυπία
25/10
Ως γνωστόν, ο Θεός άλλους τους έπλασε και άλλους τους έκλασε. Όχι, αγάπη μου, δεν χρειάζεται να μυρίζεσαι για να
καταλάβεις σε ποια κατηγορία ανήκεις. Οι κλασμένοι άλλωστε είμαστε πολλοί περισσότεροι από τους πλασμένους απλά
δεν το συνειδητοποιούμε. Είναι βλέπεις αυτά τα εξουσιαστικά αποσμητικά που τα βάζεις μετά το ντους και νομίζεις ότι
είσαι κάτι. Πολίτης σου λέει ο άλλος. Φορέας δικαιωμάτων. Δηλαδή, για να μην το πολυαναλύουμε, η προσωποποίηση
της ιδιοκτησίας κάποιων ολίγων προνομίων έναντι των «μη πολιτών» και η αποδοχή της αστικής νομιμότητας. Για να
φτιάξεις ΝΟΜΟ, πρέπει να βγεις αναγκαστικά εκτός νόμου. Αυτό κάνουν τα λαμόγια που μας κυβερνάνε. Φτιάχνουν το
νόμο όπως γουστάρουν και μετά σου λένε «ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό». Άρα μεγάλε, αν θέλεις να φτιάξεις άλλες
νομιμοποιήσεις, αν θες να τους πολεμήσεις βρε αδερφέ, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ.
Και για να είμαστε σαφείς και συγκεκριμένοι, για να μιλάμε με ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ, πάνω στους ΠΟΛΙΤΕΣ θεμελιώσαμε
και τους δυο ολοκληρωτισμούς που γνώρισε η ανθρωπότητα. Στον Πολίτη Βίλχεμ και στον Πολίτη Ιβάν. Πολίτες
περήφανοι και ολοκληρωμένοι. Αλλά και τους καινούργιους ολοκληρωτισμούς πάλι για πολίτες το βλέπω να πηγαίνουν.
Είναι γνωστή και πετυχημένη συνταγή, τσιμπάνε εύκολα οι υπήκοοι άμα τους ονομάσεις πολίτες. Μεγάλη δουλειά σου
λέει ο άλλος. Τώρα έχω δικαιώματα. Τώρα ψηφίζω. Είναι πετυχημένο αυτό το project και δεν το αφήνουν εύκολα τα
λαμόγια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Άρα, γυναίκες, πριν βιαστούμε να χαρούμε για τις ομόφυλές
μας που βρίσκονται στην κορυφή της εξουσίας, ας μαζέψουμε
δυνάμεις για να αντιπαλέψουμε την εξουσία από όποιο φύλο
και αν προέρχεται.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ολόκληρος πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, αγάπη μου, μετά από 200 χρόνια
εργατικό κίνημα άλλαξε το σύνθημα. Πρώτα ο Πολίτης, σου λέει. Τι και αν πάντα ο Σοσιαλισμός έβαζε στο επίκεντρο
τον άνθρωπο; Αυτά είναι ξεπερασμένα. Ακόμα και οι σοσιαλδημοκράτες κατάλαβαν πως δεν πουλάει ο ανθρωπισμός.
Εμπρός λοιπόν, από εδώ και πέρα. Πολιτικός (εξ)ορθολογισμός. Αυτός είναι ο νέος ολοκληρωτισμός...

Φιλίππα Διαμάντη

αμανές

ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ
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«Τις μέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση,
επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν σε δρόμους και
σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει: Μια παλάμη τόπο κάτω
απ’ τ’ ανοιχτό πουκάμισο... Κι νωρίς εβγήκανε καταμπροστά στον ήλιο, με πάνου
ως κάτου απλωμένη την αφοβιά σαν σημαία, οι νέοι που τους έλεγαν αλήτες».

Άξιον εστί, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

Ο κ. Χρυσοχοΐδης

Ε

ίναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τον τραυματισμό των
αστυνομικών στην Αγία Παρασκευή. Τέτοιας έκτασης

χρησιμοποίηση της ζωής των αστυνομικών με προσωπικό

Η Κοινωνική Αλητεία ή η Αλητεία του Κοινωνικού *

Σ

τις σύγχρονες λαϊκές ή μητροπολιτικές συνοικίες, ακόμα και στα χωριά, εκεί που ζει ο νέος επαναστατικός
κοινωνικός ανθός της νεολαίας, οι κάτοικοι το ξέρουν καλά: Δεν τους υπολογίζει κανείς. Η εξουσία
–δημοτική ή κεντρική– φέρεται υποκριτικά, πολιτικάντικα και καταπιεστικά. Και τα προβλήματα είναι
συσσωρευμένα και πολλά: καταστροφή του περιβάλλοντος, τσιμεντοποίηση πάρκων, όξυνση της καταστολής από
μπάτσους που διψούν για τσαμπουκάδες, διόγκωση της ανεργίας και της επισφαλούς εργασίας, σεκιουριτάδες
και ειδικοί φρουροί σε κάθε γωνία και στενό, έμποροι ναρκωτικών που διακινούν ελεύθερα ναρκωτικά,
σχολεία-φυλακές όπου η νεολαία ασφυκτιεί από τον κατακερματισμό της γνώσης, τον έλεγχο και την έλλειψη
ενδιαφερόντων.

αντι - Στάσεις

Δεν πρόκειται φυσικά για συνοικίες ή χωριά της δεκαετίας του ’60, του ’70 και του ’80, όπου η κοινωνική
ζωή περιστρέφονταν αποκλειστικά και έβρισκε διέξοδο στα βαφτίσια και στους γάμους και όταν απολύονταν
ο πατέρας από τη δουλειά μελαγχολούσε κι «έπεφτε» σε κατάθλιψη, αποκτούσε εμμονές απέναντι στα παιδιά
του, στη γυναίκα του, στους συγγενείς του ή γίνονταν αλκοολικός και μικροπαραβάτης, με τελική κατάληξη
στα Νταχάου των ελληνικών φυλακών και στα ψυχιατρεία. Δεν πρόκειται για συνοικίες ή χωριά όπου για
να είναι εξασφαλισμένο το μεροκάματο στο εργοστάσιο, στις οικοδομές ή στο χωράφι, ο
κόσμος έσκυβε μονίμως το κεφάλι και δεν αντιδρούσε στην προκλητική παρουσία του
χωροφύλακα, του αγροφύλακα και στην εκμετάλλευση του αφεντικού.
Όχι, δεν πρόκειται για τέτοιες συνοικίες ή χωριά φοβισμένα, παρά το γεγονός ότι η τοπική και
κεντρική εξουσία οργιάζει εκεί. Σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Κάθε αντιδραστική
αλλαγή στην κοινωνική ζωή των κατοίκων δεν μένει αναπάντητη. Ο κόσμος αντιδρά μόνος του,
αλλά και μαζί με συλλογικότητες όταν νοιώθει ότι αυτές δεν τον εξαπατούν και όταν είναι σίγουρος
ότι τον στηρίζουν ανιδιοτελώς. Κάτι που εκδηλώθηκε σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια
του περσινού Δεκέμβρη με τη μαζική συμμετοχή του σε πλήθος αμεσοδημοκρατικών Λαϊκών
Συνελεύσεων. Ιδιαίτερα όμως τα μιλιούνια της περσινής ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ
εξακολουθούν να είναι παντού και έτοιμα για δράση. Φτάνει να το αποφασίσουν: Απολύονται
μαζικά εργαζόμενοι από εργοστάσια; Πλήθος διαμαρτυριών και έμπρακτης συμπαράστασης και
αλληλεγγύης. Διώκονται οι μετανάστες; Πορείες και διαδηλώσεις παντού. Γίνονται προσπάθειες
για την τσιμεντοποίηση πάρκων και ελεύθερων χώρων; Άμεση αντίσταση και δράση για τη
ματαίωσή τους. Παρατηρούνται έμποροι ναρκωτικών στα στέκια της νεολαίας; Διώχνονται χωρίς
δεύτερη κουβέντα. «Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» και κατοχή των Εξαρχείων από ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ;
Απάντηση με πορείες, διαδηλώσεις και με προγραμματισμένες συλλογικές αντιστάσεις.
Το συμπέρασμα; Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ξαναεπιστρέφει, ο άνεργος
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ο μετανάστης ΑΠΟΚΤΑ ΦΩΝΗ, μεγάλα τμήματα της νεολαίας
ανιχνεύουν τους δρόμους ΤΗΣ «ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ» ΤΩΝ ΖΑΠΑΤΙΣΤΑΣ. Τη
θεωρία και πράξη της ΡΙΖΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ.

Το είπαμε! Σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες
του (Μ)ΠΑ(Τ)ΣΟΚ, του πολιτικά ανίδεου ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και όλων των κομμάτων να πείσουν
ανεπιτυχώς για το αντίθετο. Ιδιαίτερα σήμερα που η νεολαία των φοιτητικών του 2006 και οι
εξεγερμένοι του περσινού Δεκέμβρη, που κλόνισαν το καθεστώς, είναι εδώ! Μια νεολαία που,
ως γνήσιο τέκνο των σπλάχνων της λαϊκής κοινωνικής ζωής και οργής, είναι πολιτικά περήφανη,
συνεχίζει τον αγώνα, δεν φοβάται τις συκοφαντίες, τις απειλές και την καταστολή και δεν
συμβιβάζεται με το λιγότερο κακό και την πραγματικότητα του παρόντος. Την ανατρέπει στο
όνομα της πραγματικότητας του μέλλοντος... Κι έτσι γράφεται η ιστορία των μεγάλων αφηγήσεων και των
μεγάλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ από τους νέους, που για 35 χρόνια οι κυβερνώντες και όλα
τα κόμματα «τους έλεγαν αλήτες»:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1973, ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 1979-80, ΧΗΜΕΙΟ 1985, ΜΑΘΗΤΙΚΑ 1991, ΕΑΣ 1992,
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 1998, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 2006, ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ 2008....
VENCEREMOS!
*Αγαπημένη έκφραση, αρχών της δεκαετίας του ’80, που έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στον κοινωνικό χαρακτήρα
της οργισμένης νεολαιΐστικης άμεσης αντίστασης και δράσης.
Το παραπάνω άρθρο αφιερώνεται σε όλους τους δολοφονημένους από τη «δημοκρατία» των αφεντικών:
νεολαίους, εργάτες, μετανάστες, κοινωνικά αποκλεισμένους, τσιγγάνους, «κοινωνικούς αλήτες». Αφιερώνεται
στους εκατοντάδες νεολαίους και κατοίκους των Εξαρχείων που δέχθηκαν πρόσφατα από τους μπάτσους
ψυχολογική βία, καταστολή και εξευτελισμούς. Τέλος, αφιερώνεται στη δεκαεξάχρονη Κονδυλία, που μετά
από τον ψυχολογικό βιασμό που δέχθηκε από μπάτσους, έπαθε πολύωρο σοκ, κλαίγοντας ασταμάτητα, καθώς
και στην εξηνταπεντάχρονη Κυρία Γιώτα, που κυριολεκτικά βούτηξε μέσα από τα χέρια των μπάτσων ένα
δεκαοχτάχρονο παιδί, που της ήταν τελείως άγνωστο.

Τάκης Σκούρκος

και ιδιοτελές κίνητρο δεν ξανα-έγινε ποτέ. Για να θεωρεί ένας
υπουργός ζωές για πέταμα πρέπει να συνέβη το ακόλουθο: η
βουλιμική του φιλοδοξία λειτούργησε στους συννεφιασμένους
και απόκρυφους συλλογισμούς του και βγήκε η παράνοια. Η
προσομοίωση με τον άνθρωπο που εξάρθρωσε την τρομοκρατία
ήταν για αυτόν οδυνηρή. Πίστεψε ότι ένα ατυχές συμβάν το
προκάλεσε ο ίδιος και οικειοποιήθηκε αυτόν το συλλογισμό
σε τέτοιο βαθμό που ήθελε να γίνει πρωθυπουργός.
Κάθε παιδί από την επαρχία ονειρεύεται να επιτύχει στην Αθήνα
εύκολα αφού σπρώξει τους ευγενείς Αθηναίους τους
οποίους δεν θεωρεί πονηρούς. Και το παιδί αυτό
από την επαρχία, με το ατύχημα που του έκατσε,
θεώρησε την κατάλληλη στιγμή να σπρώξει τους
Αθηναίους και να μπει πρώτος στο πρωθυπουργικό
λεωφορείο. Με την αστυνομία που βρήκε έτοιμη
και με κομπλεξικό τρόπο μόλις ανέλαβε τα καθήκοντα του υπουργού, κατέβασε 500 αστυνομικούς
στα Εξάρχεια.
Ακόμα και οι άνθρωποι συντηρητικών αντανακλαστικών στους οποίους απευθύνεται ο υπερφίαλος
φιλόδοξος έξυναν το κεφάλι τους. Βλέπαμε τους
αστυνομικούς στα στενά των Εξαρχείων, στις πόρτες
των πολυκατοικιών και κοιταζόμασταν απορημένοι
και εμείς και οι αστυνομικοί. Είναι σαν να λέγαμε:
«καλά δεν ξέρει;» και αναρωτιόμασταν «μήπως έχει
σχέδιο;». Ήμουν σίγουρος ότι δεν ήξερε. Το ακόλουθο στιγμιότυπο είναι ενδεικτικό: κάναμε αφισοκόλληση με έναν
φίλο στη Στουρνάρη. Δίπλα μας, χωρίς να μας αναγνωρίζουν,
σταματάει ένα τσούρμο δελτάδες και συζητούν. «Γιατί δεν
πάμε μέσα στην πλατεία να πιούμε καφέ;» – «Άστο», έλεγε
ο άλλος, και φύγανε περνώντας προκλητικά από στέκια των
Εξαρχείων. Εμείς οι δυο παγώσαμε μην τυχόν τους ακούσουν
και άλλοι: οι αόρατοι.
Τους κρατάνε σε άγνοια ή μήπως έχουν και οι προϊστάμενοι
άγνοια; Κανείς από την αστυνομία δεν γνωρίζει; Κανείς δεν
έχει αναλύσει την κατάσταση; Ή μήπως η πρωθυπουργική
φιλοδοξία του προϊστάμενου είναι δυνατότερη; Όπως και να
έχουν τα πράγματα, τον Δεκέμβρη δεν τον έχουν αντιληφθεί.
Κατοχή Εξαρχείων μπορεί να γίνει. Αλλά με ένα νέο εμφύλιο που ένας Χρυσοχοΐδης ή ένας Πολύδωρας μπορούν να
προκαλέσουν. Αλλά ο Καραμανλής φάνηκε πιο έξυπνος. Ο
Παπανδρέου;

10

ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ

Κουρδισμένα στρατιωτάκια οι μαθητές;
Ποιο είναι το νόημα της παρέλασης;
Για την εξουσία είναι άλλη μία έμμεση προώθηση του μιλιταρισμού, του
εθνικισμού, του ρατσισμού, άσχετα αν
θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι
αποτελεί φόρο τιμής στους αδικοχαμένους
νεκρούς των πολέμων. Πολέμους που
οι κυβερνήσεις δημιούργησαν για να
εξυπηρετήσουν τα ιμπεριαλιστικά και
οικονομικά τους συμφέροντα, αδιαφορώντας
για την ανθρώπινη ζωή. Ο λαός ανήκει
στο λαό, σε καμία κυβέρνηση, σε καμία
εξουσία. Έτσι, εξευτελίζουν τη μνήμη των
νεκρών όταν κάθε φορά που θέλουν να τους
«θυμηθούν» βγάζουν επετειακά στρατιωτικές
δυνάμεις να παρελαύνουν και, παράλληλα
μ’ αυτούς, ένστολους μαθητές. Σαν τους
στρατιώτες κι οι μαθητές γίνονται ένστολοι,
μαθαίνουν να υπακούουν σε στρατιωτικά
παραγγέλματα και να χαιρετούν την εξουσία,
επειδή έτσι τους «δίδαξαν». Και όλα αυτά,
από κυβερνήσεις που «υποστηρίζουν» τη
δημοκρατία, την ελευθερία και την ισότητα.

2009

Ε.Φ.Ε.Ε:

Η ιστορία
επαναλαμβάνεται
σαν φάρσα

Για ποια δημοκρατία μιλάνε;
Αυτή που κρατάει κατάλοιπα της δικτατορίας του Μεταξά και της χούντας των
συνταγματαρχών; Έχουμε 2009 και είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που
εξακολουθεί να συντηρεί το θεσμό των μαθητικών παρελάσεων σε κάθε γωνιά
της Ελλάδας, στην προσπάθειά της να αναβιώσει τον εθνικισμό.

Για ποια ελευθερία μιλάνε;
Αυτή που επιβάλλει στους μαθητές να γίνονται ένστολοι και να
παρελαύνουν;
Ο μαθητής περνά με στρατιωτικό βήμα, υπό τους ήχους εμβατηρίων, ίδιος με
όλους τους άλλους, λόγω στολής, και χαιρετά το αποκορύφωμα της αηδίας που
σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει κυβέρνηση – εκκλησία – στρατός.
Καταργήθηκαν μεν οι σχολικές ποδιές αλλά ξαναεμφανίζονται κάθε χρόνο
στις παρελάσεις με τη μορφή της στολής για κάθε σχολείο, ώστε να καλυφθεί
κάθε προσωπικό στοιχείο στην εξωτερική εμφάνιση και να βάλει μαθητές και
μαθήτριες στη νοοτροπία του κοπαδιού.

Για ποια ισότητα μιλάνε;
Αυτή που διαχωρίζει τους αριστούχους από τους μη, και τα αγόρια από τα κορίτσια;
Μπροστά στις παρελάσεις οι αριστούχοι (σημαιοφόρος και παραστάτες) και
ακολουθεί στοιχισμένο το μπουλούκι των μη αριστούχων. Κι ενώ τα σχολεία
μας είναι μεικτά, στις παρελάσεις γίνεται διαχωρισμός αγοριών-κοριτσιών. Στα
κορίτσια δε, επιβάλλεται να φοράνε φούστα, άσχετα αν οι γυναίκες φορούν
παντελόνια από την εποχή του μεσοπολέμου. Το στερεότυπο της φούστας δεν
λέει να σπάσει.

Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, τις στολές τις πληρώνουν οι οικογένειες των
μαθητών. Αφού το κράτος θέλει τόσο πολύ τους μαθητές και τις μαθήτριές του
να συμμετέχουν σαν το στρατό του στις παρελάσεις, γιατί υποχρεώνει το κάθε
σπίτι να πληρώνει τη στολή;

Βέβαια πρέπει να ειπωθεί, και είναι σημαντικό, ότι υπάρχει και ένα μεγάλο
ποσοστό παιδιών που αντιλαμβάνεται την παγίδα των παρελάσεων και τι
προσδοκά να προωθήσει η εξουσία μέσα από αυτές. Είναι τα παιδιά που όχι
απλά δεν θέλουν να συμμετέχουν στις παρελάσεις, αλλά τις «φτύνουν», μαζί
με ό,τι αυτές εκπροσωπούν. Πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά, θα συμφωνήσουν
με το ότι πρέπει να καταργηθούν οι παρελάσεις, τόσο οι μαθητικές όσο και οι
στρατιωτικές. Αυτή την άποψη πρέπει να στηρίξουμε, και να απαιτήσουμε την
ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ.
Στέλλα

Ό

πως είπε και κάποιος μεγάλος πριν από
αρκετό καιρό, ο οποίος είχε διαβάσει και
κυρίως είχε κατανοήσει μπόλικη Ιστορία: Η
ιστορία επαναλαμβάνεται είτε σαν τραγωδία
είτε σαν φάρσα. Νομίζω ότι το επαναστατικό
αυτό γνωμικό ταιριάζει άψογα στην περίπτωση
της Ε.Φ.Ε.Ε. Σύμφωνα τουλάχιστον με τη ρητορεία των παρατάξεων όλων των αποχρώσεων,
πλην για τακτικούς λόγους στην παρούσα ενός
τμήματος των Ε.Α.Α.Κ, η επαναλειτουργία
της Ε.Φ.Ε.Ε. είναι ένα σημαντικό βήμα για τη
συλλογική έκφραση των συμφερόντων των
φοιτητών. Και αυτό διότι, η Ε.Φ.Ε.Ε. σαν κεντρικό αντιπροσωπευτικό όργανο του φοιτητικού
κινήματος θα αναλαμβάνει σε επίπεδο κορυφής
να μεταφέρει στους από πάνω τα αιτήματα των
φοιτητών/τριών.

της γης. Στη συγκεκριμένη ελλαδική περίπτωση
μάλιστα, το μόνο που μπορούν να οργανώσουν
οι συγκεκριμένοι αντιπρόσωποι είναι πάρτυ και
παροχή σεξ υποσχέσεων και πτυχίων.

Σε αυτό το μικρό κείμενο δεν θα ασχοληθούμε
τόσο με τα παιχνίδια τακτικής που γίνονται από
τις παρατάξεις, που για λόγους εσωτερικής κυρίως κατανάλωσης φωνασκούν η μία στην άλλη.
Και αυτό όχι γιατί δεν έχει κάποια σημασία ή δεν
είναι άξιο αναφοράς, αλλά γιατί όλοι αυτοί οι
μικροβυζαντινισμοί και ψευτοδιαμάχες μπορούν
και γίνονται για έναν απλό, απλούστατο μα και
πανίσχυρο λόγο. Την ηγεμονία των εξουσιαστών
κάθε χρώματος και της συναίνεσής τους γύρω
από το τι σημαίνει Δημοκρατία. Και όλοι μα όλοι
τους συμφωνούν στο εξής πυρηνικό ζήτημα. Στο
ότι η Δημοκρατία δε μπορεί να ασκείται από
το σύνολο των ενδιαφερομένων. Αλλά μπορεί
και κυρίως πρέπει να ασκείται από αυτούς που
κατέχουν την πολιτική γνώση. Δηλαδή τους αντιπροσώπους των φοιτητριών. Καθώς οι τελευταίοι
κατέχουν τη γνώση του κυβερνάν, αυτοδικαίως
χρίζονται σαν αντιπρόσωποι των φοιτητών επί

Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, η επανασύσταση της Ε.Φ.Ε.Ε. δεν έχει καμία σχέση με
οποιαδήποτε αναβάθμιση ποιοτική των φοιτητικών αγώνων, αλλά –εάν συμβεί– με μία
κωμικοτραγική οπισθοδρόμησή τους. Βέβαια,
οι εμπειρίες μαζικών γενικών συνελεύσεων
είναι ακόμα πολύ νωπές για να ξεχαστούν και
να υπεξαιρεθούν από τους τεχνικούς της κυριαρχίας και από τη ζωντανή μας μνήμη. Αυτό που
έχει σημασία όμως, είναι να καταλάβουμε και
να πολεμήσουμε αυτό το φανερά στρατηγικό
βήμα απονομιμοποίησης και απαξίωσης του
μόνου θεσμού που σε συνθήκες κρίσης μπορεί
να προσφέρει ένα αμεσοδημοκρατικό πρότυπο
οργάνωσης για ολόκληρη την κοινωνία. Τις Γ.Σ.
αυτή τη φορά όχι μόνο φοιτητριών/ων αλλά και
εργαζομένων και διδασκόντων/σων.

Αυτή η τεράστια σύγχυση, μεγάλο παράγωγο
του θεάματος, γύρω από το νόημα του όρου
δημοκρατία είναι πολύ δύσκολο να διαλυθεί.
Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Όπως έχουνε
δείξει πάμπολλες περιστάσεις τα τελευταία 3
χρόνια, αλλά και ολόκληρη η ιστορία των επαναστατικών κινημάτων, οι άνθρωποι διψούν για
άμεση δημοκρατία. Και αυτό γιατί η άμεση δημοκρατία, προταγματικά τουλάχιστον, φαίνεται
να είναι το μόνο πολιτειακό καθεστώς που να
μπορεί να περιλάβει το σύνολο των ανθρώπων
σε συνθήκες ισότητας και ελευθερίας.

TRICKSTER
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ατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο, σαχλαμάρα και υποταγή (σφαλιάρα) ή ροκ,
μητροπολιτική κατάσταση και αξιοπρέ-

πεια. Εδώ λοιπόν και τριάντα χρόνια έχει απαντηθεί
αυτό το δίλημμα σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στα
Εξάρχεια. Η επίκληση του παραδοσιακού από όποιον
φορέα γίνεται είναι για να κοροϊδέψει με τους εναπομείναντες των παραδοσιακών ρόλων. Είναι για να
“παίξει” μαζί τους σε μια προσπάθεια να μπει φρένο
στις ραγδαίες εξελίξεις και στους γρήγορους ρυθμούς.
Μάταια όμως. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Και εδώ
μιλάμε για το πιο γρήγορο ποτάμι της Ευρώπης. Ιδού:

Πρώτος πόλεμος Εξαρχείων

Το περιβάλλον στη μεταπολίτευση ήταν συγκεκριμένο. Μαζί με
τους παραδοσιακούς θαμώνες, κουκουλοφόρους της κατοχής, χίτες,
χουντικούς και βασιλικούς, όπου αποτελούσαν και τη συντριπτική
πλειοψηφία των κατοίκων, περιδιάβαιναν τα Εξάρχεια και άλλοι.
Οι νέες κοπέλες με τα ταγάρια, οι φοιτητές, αγωνιστές της εποχής
γέμιζαν τις ταβέρνες και οι ήχοι των αντάρτικων, του Ξυλούρη, και
άλλων ήχων “της επιστροφής στην παράδοση” δεν δημιουργούσαν
διατάραξη ούτε κοινωνικής ούτε κοινής ησυχίας.
Ανάμεσα σε αυτές τις δυο πολιτισμικές φενάκες φαινόταν να μην
χωράει η ευρωπαϊκή, μητροπολιτική εκδοχή. Άρχισαν όμως να κάνουν την εμφάνισή τους οι αναρχικές ιδέες και αυτό νομιμοποίησε
και ενοποίησε τους ροκάκηδες της εποχής, τους μαλλιάδες, τους
γκέι, και άλλους “περίεργους”, συγκροτώντας μια σύνθεση πολυπολιτισμική και μια ενότητα πολιτική προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παραδοσιακή φενάκη. Σαφώς οι αναρχικοί ήταν η αιχμή
του δόρατος για πολλούς λόγους. Παρόλα αυτά, μια κλούβα ήταν
αρκετή για να διώξει τους “αναρχικούς” από την πλατεία. Οι λαϊκοί
με τα παλούκια και τους σιδερολοστούς έδιναν το σύνθημα της βίας
και οι μπάτσοι παρίσταναν τον μετριοπαθή. Οι επιτροπή ΠΟΛΕ
άρχισε τη δραστηριότητα και οι λαϊκοί με τα καδρόνια, το σύνθημα:
“Θάνατος στον Πόλε”, “Λευτεριά”, εμείς και φεύγαμε μαζεύοντας
τους τραυματίες μας. Ποτέ όμως, μα ποτέ, δεν διαμαρτυρηθήκαμε
για τη βία εις βάρος μας. Πάντα θεωρούσαμε ότι βρισκόμαστε σε

πόλεμο. Αυτό μας ενδυνάμωνε και μας συγκροτούσε ως άτομα
έτοιμα για όλα. Οι αξίες και οι σημασίες, ο χώρος αναπνοής μας,
μόνο με τη βία θα μπορούσαν να κατακτηθούν. Αυτό το βιώσαμε
όταν δεχόμασταν καθημερινή βία και γρήγορα αντιληφθήκαμε
ότι χρειάζεται να περιμένουμε έχοντας ως πολιτική στρατηγική
τη μύγα μες το γάλα εκτρέποντας διαδηλώσεις, προκαλώντας το
θέαμα της βίας το οποίο μας ωφέλησε αφάνταστα σε πολύ λίγο
διάστημα. Όμως δεν περιμέναμε για πολύ.

1979: Δεύτερος πόλεμος των Εξαρχείων. Οι κάθοδος
των Δωριέων

Η κορύφωση της άκρας αριστεράς στις φοιτητικές καταλήψεις για
τον 815 έφερε για αυτήν αντίστροφα αποτελέσματα: το θρυμματισμό. Η ραγδαία ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας παρά και ενάντια
στα κόμματα καθώς και η οπισθοχώρηση της παραδοσιακής φενάκης έφερε “μάζες” νέων στους κόλπους των αναρχο-αυτόνομων.
Ήταν τόσο ξαφνική η μαζικοποίηση του αναρχο-αυτόνομου χώρου
που κανένας αναρχικός πυρήνας δεν μπορούσε να διαχειριστεί.
Οι συζητήσεις της εποχής από το ένοπλο ως την πολιτική δράση.
Ένας νέος τύπος ανθρώπου συγκροτείται με βασικές ιδεολογικές
κατασκευές την απουσία από τη μισθωτή εργασία και την απουσία
από τους θεσμούς. Αποτέλεσμα ήταν η εμπειρία, το βίωμα, η ετοιμότητα και κυρίως η επιθετικότητα που ήταν αποτέλεσμα πλέον
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κοινωνία; Εξαρτάται από την αξιοπρέπειά της. Η δικιά μας
αναφορά είναι ο δημόσιος, ενεργός άνθρωπος. Ο πρώτος,
σε κρίση κοινωνικότητας το πολύ πολύ να επικαλεσθεί
την παλιά Αθήνα, εκείνη τη νυσταλέα ρετσίνα με τα στενά πλακιώτικα στενά και το μπαρμπα-Γιάννη τον κανατά
και ο δεύτερος τα μαγεμένα σταυροδρόμια, τα ελεύθερα
περάσματα, τη μπόχα του κέντρου, τον αέρα δηλαδή της
ελευθερίας όπου οι χρήστες της ελευθερίας είναι οι χρήστες
του κέντρου και της πλατείας. Οι γριές και τα γερόντια
ήταν οι μόνοι μας σύμμαχοι που κάθονταν γύρω-γύρω στα
παγκάκια, εμείς κάτω, το κέντρο, η φωτιά και ο Άσιμος να
τραγουδάει μαλακίες και η Κατερίνα να απαγγέλλει. Ακόμα
και ο Παύλος ξαπλωμένος στο γρασίδι μεταξύ Αθήνας και
Ινδίας στοχάζονταν ελεύθερα αλλά όχι καλά. Αυτή είναι
μια εικόνα του ’80. Τον πόλεμο αυτό τον κερδίσαμε με
απώλειες αρκετές και σε πολλά επίπεδα. Αλλά η νίκη είναι
οριστική και για πάντα.

Νέα περίοδος – Σκληρή περίοδος
Η απο-ιδεολογικοποίηση δίνει τον τόνο: ό,τι κάνω το
κάνω για μένα, οι συνέπειες των πράξεών μου αφορούν
της δυνατότητας. Η συνείδηση της δυνατότητας ατομικά και

τους άλλους. Ήρθε ο καιρός της πολιτικής ανακεφαλαί-

συλλογικά ήταν πλέον γεγονός. Κατεβαίναμε από τη Μεταξά

ωσης της συνείδησης της απελπισίας της εξέγερσης. Είναι

και Ζωοδόχου Πηγής (όπου είχαμε παρκάρει το διάστημα της

η περίοδος όπου ανάμεσα στο άτομο και στην πραγματικό-

προετοιμασίας) χιλιάδες έτοιμοι για όλα. Ο καλπασμός της

τητα δεν μεσολαβεί κανένα ιδεολογικό ψέμα αλλά η ίδια η

καθόδου ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα. Το κέντρο ανήκει

αλήθεια ωμή. Σπάζοντας τα παραδοσιακά όρια. Η ελληνική

στους μητροπολιτάνους γιατί είναι μητροπολιτικό κέντρο.

κοινωνία συνεχίζει να αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Ανακα-

Οι πρώην εχθροί, τα πρώην εχθρικά βλέμματα έγιναν κάτι

τατάξεις παντού. Η ευρωπαϊκή εκδοχή κερδίζει οριστικά.

παραπάνω από φιλικά. Καλώς τα παιδιά, άλλος χαιρετισμός

Όλες οι προτάσεις αφορούν τα ευρωπαϊκά μητροπολιτικά

δεν είχε κανένα νόημα. Ο πόλεμος τελείωσε. Τα Εξάρχεια

κέντρα και όχι τις ισορροπίες της Ελλάδας. Ό,τι παράγεται

έγιναν σημείο αναφοράς για όλους όσους αισθάνονταν εκεί.

στα Εξάρχεια είναι προϊόντα για εξαγωγή. Οι νεοσύστατες

Και είχαν γίνει πολλοί. Τα Εξάρχεια είχαν γίνει ελεύθερος,

κοινωνικές ομάδες βασισμένες σε ένα δυνατό αντι-εξουσι-

δημόσιος και κοινωνικός χώρος.

αστικό background αναπαράγονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Δεκαετία ογδόντα – Δεκαετής πόλεμος

Ο Δεκέμβρης πολλαπλασίασε τη δυνατότητα. Η αντίπαλοι
δεν συνήλθαν ακόμη και είναι αμφίβολο αν καταφέρουν να
συνέλθουν. Δεν ανέλυσαν το Δεκέμβρη και είναι βέβαιο ότι

Εχθροί: ο αρχηγός της Κόκκινης Προβιάς Δροσογιάννης και

και στην επόμενη πάλι αδιάβαστοι θα είναι.

το κύκλωμα της πρέζας.
Από το 1980 μέχρι σήμερα ανανεώθηκε και μαζικοποιήθηκε
Τα Εξάρχεια σε όλη τη δεκαετία του ογδόντα ήταν όχι μόνο

ο χώρος των Εξαρχείων 100 φορές. Το κράτος άλλες τόσες

ένα μητροπολιτικό κέντρο αλλά ένα κέντρο αντίστασης για

φορές με την καταστολή και επικαλούμενο τον “κάτοικο”

όλη την ελληνική κοινωνία. Το αναρχικό κίνημα εκδήλωσε όλη

επιχείρησε να τον δαμάσει. Δεν τα κατάφερε. Γιατί; Είναι πιο

την πολύμορφη δράση του. Η απειλητική του δραστηριότητα

εύκολα σήμερα για το κράτος από ό,τι ήταν στη δεκαετία του

προκάλεσε τις δυνάμεις καταστολής. Πρέζα και αστυνομία από

’80 ή πιο δύσκολα; Εγώ δεν θέλω να απαντήσω. Μόνο αυτό

τη μια, χιλιάδες ριζοσπαστικοποιημένοι νεολαίοι, απόκληροι

μπορώ να πω: το αντιεξουσιαστικό κίνημα έχει αποκτήσει

και άλλοι, από την αντίπερα όχθη. Χρόνια συγκρούσεων,

κοινωνικές ρίζες στην Ελλάδα, ανακεφαλαιώνει πολιτικά.

καταστολής, θανάτων, φυλακίσεων. Μα ο αγώνας συνεχίζε-

Τίποτε δεν μπορεί να γίνει όχι στα Εξάρχεια, αλλά σε όλη

ται και ο πόλεμος ξανακερδίζεται. Η συνεχής ανανέωση του

την Ελλάδα παρά και ενάντια στο αντιεξουσιαστικό κίνημα.

αντιεξουσιαστικού χώρου είναι πρωτοφανής και συνεχίζεται

Το κράτος ερχόταν ύστερα από τις εκφάνσεις του αντιεξου-

με διαφορετικές εντάσεις μέχρι και το Δεκέμβριο. Α! Ήταν

σιαστικού χώρου. Γι’ αυτό δεν μπόρεσε να τον εντάξει στη

και οι κάτοικοι. Όταν ήμασταν νέοι θεωρούσαμε ότι πότε

σειρά. Και ο οποίος παρέμεινε άγριος και ανοιχτός σε όλες

ήταν με το μέρος μας και πότε δεν ήταν. Όμως τώρα που το

τις κατευθύνσεις. Εδώ καλό είναι να υπενθυμίσουμε ότι δεν

καλοσκέφτομαι, ποτέ δεν ήταν και γιατί να είναι άλλωστε.

είναι θεσμισμένο κίνημα που μπορεί να υπογράψει Βάρκιζες,

Κάτοικος σημαίνει ότι κατοικεί σε ένα σπίτι, σε μια περιοχή.

σε οποιαδήποτε περίπτωση θα επιλέξει το θάνατο αντί για μια

Χρήστης μιας περιοχής είναι αυτός που χρησιμοποιεί την

συμβατική πολιτική ύπαρξη. Ο δε Δεκέμβρης ξεκλείδωσε την

περιοχή. Αυτός που δίνει νόημα στο χώρο. Ο πρώτος είναι

πόρτα της κόλασης. Για όποιον κατάλαβε, κατάλαβε.

ιδιώτης και επικαλείται τη γειτονιά όταν ενοχλείται, ο δεύτερος
είναι ο δημόσιος. Ποιον από τους δύο πρέπει να ακούσει η

Νώντας Σκυφτούλης

«Το ναυάγιο των
Αγγέλων»
«Πωλείται»;

Π

ερίπου στο 1990 ήταν η πρώτη µου επίσκεψη στην
Αθήνα. Όπως κάθε αξιοπρεπής τουρίστας, έτσι κι εγώ,
κουβάλησα µαζί µου το χάρτη της πόλης που βρισκόµουνα. Στην πλατεία Συντάγµατος συναντώ κάτι φοιτητές,
γνώριµους από το χωριό µου, οι οποίοι µε προσκαλούν σ’
ένα µαγαζί που έπαιζαν ζωντανή µουσική, στο «Ναυάγιο των
Αγγέλων», στην οδό Στουρνάρη.
Το ίδιο βράδυ, βοηθούµενος από το χάρτη µου φτάνω στην
πλατεία Εξαρχείων, κοιτώ γύρω ψάχνοντας την οδό. Στην κάτω
γωνία της πλατείας βλέπω να γράφει οδός Στουρνάρη και δίπλα
ακριβώς οδός Μιχάλη Καλτεζά. Συνηθισµένος από τις διπλές
ονοµασίες δρόµων στο χωριό δεν µου κάνει µεγάλη εντύπωση,
αν και πρώτη φορά βλέπω και δεύτερη πινακίδα.
Βρίσκω το µαγαζί, ένα ηµιυπόγειο κουτούκι µε ρεµπέτικη
αισθητική και ήχους από τρίχορδα που βγαίνουν προς τη δική
µας εποχή. Κάθοµαι µε την παρέα και µετά από πολύ κρασί
αναφέρω την εµπειρία µου µε το δρόµο µε τη διπλή ονοµασία
που κόντεψε να µε µπερδέψει.
Η απάντηση ήταν κοφτή µε τη συνοδεία της σιωπής των µπουζουκιών, κάτι σαν µελωδία απορίας και σεβασµού. «Μιχάλης
Καλτεζάς, 15 χρονών. Νεκρός από τα πυρά του µπάτσου Μελίστα
τη 17η Νοεµβρίου του ’85». Εκεί σταµάτησε η κουβέντα και, ως
απόδειξη ότι η ιστορία συνεχίζεται, τα µπουζούκια ξανάρχισαν
να παίζουν και το κρασί να ρέει.
Δυστυχώς όµως, εκτός ότι συνεχίζεται η ιστορία, επαναλαµβάνεται κιόλας.
Σαββάτο 6 Δεκεµβρίου 2008. Ο Νίκος γιορτάζει και µας έχει
καλέσει σ’ ένα µαγαζί στα Εξάρχεια, µε την ονοµασία «Πωλείται» στην οδό Μεσολογγίου. Φτάνω κατά τις 8 περνώντας
από τις παρέες που άραζαν στον πεζόδροµο. Στις 9 παρά 10΄
–το θυµάµαι ακριβώς– τρεις κρότοι και φωνές σταµάτησαν τη
διασκέδασή µας. Άκουσα κάτι γνώριµο: Αλέξης Γρηγορόπουλος, 15 χρονών. Νεκρός. Δολοφονηµένος από πυρά µπάτσου!
Ρωγµή στη διασκέδαση, ρωγµή στην πραγµατικότητα. Αυτό
που λέµε Συµβάν. Κάτι που σπάει την κανονικότητα.
Ένας µήνας και βάλε πορείες, συγκρούσεις και οδοφράγµατα,
συνελεύσεις κι εκδηλώσεις. Στους δρόµους.
Έτσι, όταν κάποιος περάσει από την οδό Τζαβέλα – Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου θα ξέρουµε κι εγώ και όλοι να του λύσουµε
την απορία για τη διπλή ονοµασία.
Ένας χρόνος πέρασε από το Συµβάν. Ένας χρόνος γεµάτος
κινηµατικές διαδικασίες, νέες δοµές και προσπάθειες. Ένας
χρόνος που έδειξε ότι η εξέγερση είναι βαθειά ριζωµένη και
ζωντανή στην κοινωνία.
Περνώ ξανά από την οδό Γρηγορόπουλου πριν κάποιες µέρες.
Παντού µπάτσοι, ακόµη και πάνω στο µνηµείο του δολοφονηµένου µαθητή. Η κατάσταση θυµίζει εβραϊκό γκέτο. Παντού
ένοπλοι νταβατζήδες του πολίτη να κάνουν ελέγχους και να
αυτοεπιβεβαιώνονται µε τσαµπουκάδες στους πιτσιρικάδες.

Αντί επιλόγου
Κύριοι, όσο κι αν προσπαθήσετε, δεν πρόκειται να καταστείλετε
τις ιδέες και το πάθος για ελευθερία.
Αυτή η περιοχή, αυτοί οι δρόµοι µε τα διπλά ονόµατα πρέπει
να θυµίζουν στους αυτουργούς, φυσικούς και ηθικούς, αλλά
και στους επίδοξους µιµητές τους, ότι ακόµα και µε αίµα τα
Εξάρχεια, αυτό το ναυάγιο των αγγέλων, δεν πωλείται ούτε
νοικιάζεται σε πραίτορες – νταβάδες του πολίτη και σε εξουσιαστές όποια µάσκα κι αν φορέσουν.
Η ιστορία συνεχίζεται και επαναλαµβάνεται.
Αλλά µην ξεχνάτε, κύριοι, ότι η ιστορία µπορεί και να ανατραπεί.
Τ.Σ
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Ζ Magazine - Ζ Νet
Υπεύθυνοι έκδοσης:

Δημήτρης Κωνσταντίνου
Νίκος Στυλόπουλος
Το

Ζ Net

είναι ένα ανεξάρτητο δίκτυο

των ΗΠΑ, που εκδίδει το μηνιαίο περιοδικό
Ζ Magazine. Είναι αφιερωμένο στον
αγώνα υπέρ της ελευθερίας και ενάντια
στην αδικία και την καταπίεση. Θεωρεί
το γένος, τη φυλή, την τάξη και την
πολιτική ως διαστάσεις της προσωπικής
ζωής θεμελιώδεις για την κατανόηση και
βελτίωση των σύγχρονων συνθηκών.
Υποστηρίζει τις κινηματικές προσπάθειες
για ένα καλύτερο μέλλον.
Ιδρύθηκε το 1987 και πήρε το όνομά του
από την ταινία Ζ του Κώστα Γαβρά, που

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ
Ε
Δημήτρης Κωνσταντίνου

κτός από τον αστυνόμο που φύτεψαν βαθιά στην

σμό, τη συνεργασία ή τη βία ανάλογα με τις συνθήκες που

ψυχή του ανθρώπου η οικογένεια, το σχολείο και η

αντιμετωπίζει1. Στον 21ο αιώνα, τα πάλαι ποτέ προπύργια

κοινωνία, υπάρχει και ο άλλος με σάρκα και οστά,

του αντιδραστικού επιστημονισμού, όπως η εξελικτική ψυ-

ο αστυνόμος της γειτονιάς. Για εκείνους που τρομάζουν στη

χολογία, βιολογία και νευροεπιστήμη, η γνωσιακή επιστήμη

θέα της ανθρώπινης φύσης, για εκείνους που πιστεύουν ότι

αλλά και η γλωσσολογία, αναιρούν τα δικά τους συμπερά-

«παραμένει ατελής και επικίνδυνη», όπως η συγγραφέας

σματα του προηγούμενου αιώνα που συμφωνούσαν με τη

Σώτη Τριανταφύλλου (Athens Voice, 29-10-2009), «η

χομπσιανή αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση

παρουσία των αστυνομικών στη γειτονιά δεν τους ενοχλεί

του κακός. Σε συμφωνία με την «Αλληλοβοήθεια» του Π.

παρά μόνο από αισθητική άποψη». Θεωρούν ότι «η νομι-

Κροπότκιν, πολλοί σύγχρονοι εξελικτικοί βιολόγοι, όπως

μότητα καταργήθηκε στο κέντρο της Αθήνας όχι εξαιτίας

αναφέρει ο Τζον Κλίπινγκερ, «υποστηρίζουν ότι η φυσική

του αστυνομικού κράτους αλλά εξαιτίας της απουσίας κρά-

επιλογή λειτουργεί και στο ομαδικό επίπεδο και η εξελικτική

τους». Και εκλιπαρούν για μια
δόση περισσότερης αστυνομικής
ναρκωτικής ουσίας, αφού «δεν
φαίνεται να αξίζουμε μια πόλη
χωρίς αστυνομία».
Ακόμη και ο μανιχαϊσμός των
Περσών ή η εγελιανή διαλεκτική,
που βασίζονται στην ιδέα της
διαρκούς σύγκρουσης μεταξύ

Η ύπαρξη και των δύο αστυνομικών
τύπων, του αστυνόμου της γειτονιάς
και της ψυχής βαθιάς, θεμελιώνεται
και τρέφεται, έστω και ασυνείδητα,
από την προπατορική προκατάληψη
περί σατανικής και ατελούς φύσης
του ανθρώπου.

του καλού και του κακού ή με-

επιτυχία του Homo Sapiens
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
στην ικανότητά του να διαχειριστεί περίπλοκες κοινωνικές
σχέσεις. Με άλλα λόγια, η
ικανότητα διαφόρων ειδών
να λειτουργούν συνεργατικά έχει τεράστια αξία για την
επιβίωσή τους». Επομένως, η
διατράνωση της ροπής προς το

ταξύ των αντιθέτων αναγνωρίζοντας μόνο μια ασπρόμαυρη

κακό και η μονομερής επίκλησή της αποκρύπτει τεχνηέντως

πραγματικότητα, αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη φύση μου

την εγγεγραμμένη δυνατότητα συνεργασίας των ανθρώπων

από τη μονόχρωμη, μαύρη αντίληψη του χριστιανοκαπιταλι-

που συμβάλλει στην επιβίωση των κοινωνιών.

σμού που με θεωρεί «ατελή και επικίνδυνο». Η ύπαρξη και

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει ο Έριχ Φρομ, στο δοκίμιό

των δύο αστυνομικών τύπων, του αστυνόμου της γειτονιάς

του «Η Φύση της Βίας». Σύμφωνα με τον τελευταίο, «κλινικές

της αντίστασης Ζει».

και της ψυχής βαθιάς, θεμελιώνεται και τρέφεται, έστω

και ανθρωπολογικές μελέτες δείχνουν την ύπαρξη ατόμων

και ασυνείδητα, από την προπατορική προκατάληψη περί

και κοινωνιών με εξαιρετικά χαμηλό βαθμό επιθετικότητας

Åðéêïéíùíßá: z_babylonia@yahoo.gr
Äéáäßêôõï: http://zbabylonia.blogspot.com

σατανικής και ατελούς φύσης του ανθρώπου.

και καταστροφικής συμπεριφοράς (προς άλλους και προς

Ο άνθρωπος είναι δυνατότητα. Οι εξελικτικές στρατηγικές

τους εαυτούς τους), καθώς και αντίθετες περιπτώσεις με

Η χρήση των κειµένων που δηµοσιεύονται στο

συμπεριφοράς (ESS) που έχουν εγγραφεί στη φύση του κατά

πολύ υψηλό βαθμό. Αν η βία είναι αναπόδραστο ένστικτο

χώρο αυτό είναι ελεύθερη, µε την παράκληση να

τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας τού παρέχουν τη

ανάλογο με την πείνα και τη λίμπιντο, οι διαφορές αυτές

αναγράφεται η πηγή.

δυνατότητα να διαλέγει την αλληλεγγύη ή τον ανταγωνι-

δεν εξηγούνται».

περιγράφει μία ιστορία καταπίεσης και
αντίστασης στην Ελλάδα. Ζ είναι το όνομα
ενός αγωνιστή που δολοφονήθηκε. Η
χούντα, μεταξύ άλλων, απαγόρευσε και το
γράμμα Ζ, που συμβολίζει ότι «το πνεύμα
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«Επιπλέον, η υπόθεση ότι η βία μάς κληροδοτήθηκε
κατά την εξέλιξη των ειδών από το ζωώδες παρελθόν
μας έρχεται σ’ αντίθεση με το γεγονός ότι τα θηλαστικά, ειδικά τα πρωτεύοντα, είναι πολύ λιγότερο
επιθετικά και καταστροφικά από τον άνθρωπο».
Τελικά, ο ίδιος ο Φρομ επικαλείται τις κοινωνικές
συνθήκες που διαμορφώνουν συγκεκριμένα ψυχολογικά χαρακτηριστικά στους ανθρώπους για να
εξηγήσει τον υψηλό βαθμό βίας, αναφερόμενος
ειδικά στην αμερικανική κοινωνία. Αναφέρεται
στο «μόνιμο αίσθημα στρες των ανθρώπων και στο
φοβικό συναίσθημα ανασφάλειας της μεσαίας τάξης
ότι θα ξεπέσει στην κοινωνική κλίμακα. Επικαλείται τη ρομποτοποίηση της ζωής, το πόσο ανίσχυρο
αισθάνεται το άτομο στη διαχείριση της κοινωνικής
ζωής του, την παθητικότητα του καταναλωτή και τη
μη βίωση ουσιαστικής ζωής εξαιτίας της, το γεγονός
ότι δεν υπάρχει όραμα και στόχος για τη βελτίωση
της κοινωνίας, εκτός από την αέναη αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης, καθώς και τη βαθιά
αντίφαση μεταξύ των αξιών που διακηρύττουμε και
εκείνων που εφαρμόζουμε στη ζωή μας».
Από την άλλη μεριά, αν θεωρούμε ότι ο άνθρωπος
είναι «επικίνδυνος» και ατελής έτσι όπως εμφανίζεται
σήμερα και όχι από τη φύση του και αναζητούμε τη
λύση στην αστυνόμευση, θυμίζουμε το φίδι που
τρώει την ουρά του. Αν πράγματι πιστεύουμε ότι δεν
φταίει η φύση μας για την απανθρωπιά μας (παρότι
μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα), αλλά οι κοινωνικές
συνθήκες που βιώνουμε, τότε θ’ αναζητούσαμε τη
λύση στην ανατροπή αυτών των συνθηκών και όχι
αλλού. Σε μια κοινωνία όπου επικρατεί η ανισότητα,
ο ανταγωνισμός και η καταναγκαστική αδράνεια, η
αστυνομία είναι εκεί για να διαιωνίζει την ύπαρξή της
και για να εφαρμόζει τους άδικους νόμους. Ουσιαστικά φροντίζει ώστε, τελικά, η ανθρώπινη συμπεριφορά
να μη γίνει ποτέ «άξια» μη αστυνόμευσης.
Αν πιστεύουμε ότι δεν αξίζουμε μια πόλη χωρίς
αστυνομοκρατία σήμερα, δεν θα καταφέρουμε ποτέ
να την ξεφορτωθούμε ούτε από τη γειτονιά μας ούτε
από τα μυαλά μας. Όσο για τ’ αυγά στο «Φλοράλ»,
που ακολούθησαν, αυτά επιβεβαιώνουν απλά τη
μετάσταση του καρκινώματος της αστυνομικής
νοοτροπίας.

1Dr John H. Clippinger, «Human Nature and Social Networks».

ESS (Εvolutionary stable strategy) Είναι η εξελικτικά σταθερή στρατηγική που ακολουθεί στη συμπεριφορά του ένα
είδος, επειδή είναι το καλύτερο που μπορεί να πράξει στις
δεδομένες συνθήκες. Οι στρατηγικές αυτές ανακαλύπτονται
ανεξάρτητα από τα διάφορα είδη της φύσης και εγγράφονται στο γονιδίωμά τους μέσω διαρκών δοκιμών και λαθών
χιλιάδων γενιών κατά την εξέλιξη του είδους. Επίσης βλ.
Thomas Martin, «Anarchism and the Question of Human
Nature», Social Anarchism, Issue 37, 28-6-2006.
2Eric

Fromm, «The Nature of Violence», Collier’s Year
Book, 1969.
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Ας Μπούμε στη
Θέση του
Βαν Τζόουνς

Μούμια Αμπού Τζαμάλ

Έ

νας νεαρός μαύρος, απόφοιτος
ενός από τα καλύτερα σχολεία
νομικής (Γέιλ), ο οποίος, αν
και προέρχεται από φτωχή οικογένεια,
χρησιμοποιεί τα προσόντα του και το
δυναμικό του όχι για να βγάλει δολάρια
για τη Γουόλ Στριτ ή τον Dow Jones,
αλλά για να βελτιώσει τη γειτονιά του
στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, οργανώνοντας την κοινότητα γύρω από σημαντικά
κοινωνικά προβλήματα: εργασία, περιβάλλον, καθαρή ενέργεια, αστυνομική
βία και εκπαίδευση.
Φανταστείτε πώς αισθάνθηκε ένας τέτοιος άνθρωπος όταν είδε την άνευ
προηγουμένου προεδρική καμπάνια
ενός άλλου νεαρού μαύρου από οικογένεια με μετρημένα εισοδήματα, ο
οποίος αποφοίτησε επίσης από ένα από
τα καλύτερα σχολεία νομικής στις ΗΠΑ
(Χάρβαρντ) και απέρριψε δελεαστικές
προτάσεις από πλούσιες νομικές εταιρίες, για να γίνει ένας χαμηλόμισθος
κοινωνικός λειτουργός στην πιο φτωχή
γειτονιά μαύρων στο δυτικό Σικάγο.
Σίγουρα, θα αισθάνθηκε ότι πρόκειται
για έναν άνθρωπο από την ίδια πάστα
με εκείνον. Ένας άνθρωπος που προήλθε
από φτωχή οικογένεια και επέστρεψε
στους φτωχούς για να τους υπηρετήσει
και να αγωνιστεί μαζί τους.
Θα σκέφτηκε ότι ξεκινά μια νέα περίοδος
– μια καινούργια εποχή σημαντικής
κοινωνικής αλλαγής στην Αμερική.
Έτσι, ο Βαν Τζόουνς, ο ακτιβιστής,
προσχωρεί στην κυβέρνηση του Μπαράκ
Ομπάμα, ως τσάρος της πράσινης επανάστασης, ένα πεδίο που τον συγκινεί,
για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας
στις κοινότητες των μαύρων και για
να προφυλάξει τους φυσικούς πόρους
στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αλλαγής
εναντίον της εξάρτησης των ΗΠΑ από
το πετρέλαιο.
Ωστόσο, σχεδόν αμέσως, ο Τζόουνς

δέχεται επίθεση από δυνάμεις που δεν
επιθυμούν πραγματικά την αλλαγή.
Με την υποκίνηση «συντηρητικών»
υπερεκδηλωτικών παρουσιαστών, ο
Τζόουνς στιγματίστηκε «ρατσιστής» και
«κομμουνιστής» – αυτήν την κατηγορία,
από τα παλιά χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, που θα έπρεπε να είχε πεθάνει μετά
την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.
Αυτό θα έπρεπε να έχει μικρό αντίκτυπο
σε έναν πρόεδρο που οι ίδιοι άνθρωποι
έχουν αποκαλέσει «ρατσιστή» και «σοσιαλιστή». Αυτοί είναι, αν όχι ακριβώς οι
ίδιοι άνθρωποι, οι ιδεολογικοί απόγονοι
εκείνων που έφτυναν τα μαύρα παιδιά
που προσπαθούσαν να πάνε σχολείο
κατά τη διάρκεια του αγώνα για τα
Πολιτικά Δικαιώματα. Εκείνων που
αποκαλούσαν τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
«κομμουνιστή» τόσο φανατισμένα που
οδήγησαν το FBI στην παρακολούθησή
του μέχρι τη μέρα του θανάτου του
και εκείνων που πρωτοστατούν στην
αποκαλούμενη «διαμάχη» γύρω από το
ζήτημα της ιατρικής περίθαλψης.
Διότι αλλαγή σημαίνει φόβος. Στη σκοτεινή φαντασία τους, οι μόνοι άνθρωποι
που θέλουν την αλλαγή είναι οι κομμουνιστές.
Δεν θα έπρεπε να έχει συνέπειες, αλλά
είχε. Ο Τζόουνς παραιτήθηκε για να
προστατεύσει έναν πρόεδρο που δεν
θα τον προστάτευε.
Μου θύμισε τη Λάνι Γκινιέρ, μια άλλη
σπουδαία μαύρη δικηγόρο που σπούδασε στο Γέιλ, η οποία έμεινε ξεκρέμαστη
όταν ρατσιστές της κόλλησαν την ταμπέλα της «quota queen», μετά το διορισμό
της σε θέση του υπουργείου Δικαιοσύνης
στην κυβέρνηση Κλίντον. (Quota queen:
Μια φράση που πρωτοχρησιμοποιήθηκε
στη Wall Street Journal 30/4//93 από
τον Κλιντ Μπόλικ, πρώην αξιωματούχο
της κυβέρνησης Ρίγκαν. Στη συνέχεια,
πολλοί δημοσιογράφοι εμφάνισαν ψευ-

δώς την Γκινιέρ ως ρατσίστρια που
υποκινούσε την πόλωση πιστεύοντας
ότι «μόνο μαύροι μπορούν να αντιπροσωπεύουν τους μαύρους», όπως το
έθεσε ο Τζορτζ Γουίλ του Newsweek,
14/6/93. Στμ).
Πόσο αλλάζουν τα πράγματα… Αν οι
ρατσιστές μπορούν να χάνουν φαινομενικά τις εκλογές και να συνεχίζουν
να υπαγορεύουν την πολιτική που ακολουθείται, τότε, αναρωτιέμαι, έχασαν
πραγματικά;
Μου φαίνεται ότι αυτοί που αποκαλούν
με εκκωφαντικές φωνές κάποιον «ρατσιστή» είναι οι πιο μεγάλοι ρατσιστές,
που υπερασπίζονται ένα στάτους κβο το
οποίο δεν υπηρέτησε ποτέ κανέναν άλλο
εκτός από τους εαυτούς τους.
###
Ο θανατοποινίτης Μumia AbuJamal είναι ένας αφοσιωμένος
επαναστάτης, δημοσιογράφος και
συγγραφέας πολλών βιβλίων. Ατράνταχτα τεκμήρια που δείχνουν ότι
ο Τζαμάλ δεν δικάστηκε δίκαια
έχουν πείσει οργανώσεις τόσο ετερόκλητες όπως η Διεθνής Αμνηστία
και η NAACP να απαιτήσουν μια
δίκαιη επανάληψη της δίκης. Για
την υποστήριξη του κινήματος υπέρ
της διερεύνησης και της επανάληψης της δίκης βλέπε: http://www.
freemumia.com/civilrights.html

Μετάφραση:
Δημήτρης Κωνσταντίνου
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Η Σύγχρονη Εποχή του Νόμου

Ε

ίμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτή
τη φράση του Τζον Άνταμς, του
δεύτερου προέδρου των ΗΠΑ, ο
οποίος είπε ότι πλέον μας κυβερνά
ο νόμος και όχι τα πρόσωπα. Στις αρχαίες
κοινωνίες και στη φεουδαρχία δεν υπήρχαν
ξεκάθαροι γραμμένοι κανόνες ούτε Σύνταγμα.
Οι άνθρωποι ήταν εκτεθειμένοι στις ορέξεις
των ισχυρών ανθρώπων της κάθε κοινωνίας,
του φεουδάρχη, του αρχηγού της φυλής ή
του βασιλιά.
Με την εξέλιξη των κοινωνιών όμως, στη
σύγχρονη εποχή δημιουργήθηκαν μεγάλες
πόλεις, γεννήθηκε το παγκόσμιο εμπόριο,
η διαδεδομένη λογοτεχνία και η κοινοβουλευτική κυβέρνηση. Με όλα αυτά ήρθε και
ο νόμος, όχι πια προσωπικός και αυθαίρετος
αλλά γραμμένος. Υποτίθεται απρόσωπος,
ουδέτερος, εφαρμοσμένος ισότιμα σε όλους,
άρα δημοκρατικός.
Εκφράζουμε τεράστιο δέος για συγκεκριμένα σύμβολα της σύγχρονης επικράτησης
του νόμου: τη Μάγκνα Κάρτα, που όρισε τα
δικαιώματα των ανθρώπων σ’ αντιδιαστολή
με τα δικαιώματα του βασιλιά, το Σύνταγμα
της Αμερικής, που υποτίθεται ότι περιορίζει
την εξουσία της κυβέρνησης και περιλαμβάνει
τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων, το Ναπολεόντειο Κώδικα, που εισήγαγε την ομοιομορφία στο γαλλικό νομικό σύστημα. Θα
προβληματιστούμε, όμως, αναφορικά με τη
σχέση νόμου-δημοκρατίας, εάν διαβάσουμε το
σχόλιο δύο ιστορικών (του Ρόμπερτ Πάλμερ
και του Τζόελ Κόλτον) για τον Ναπολέοντα:
«Αν και αυταρχικός στρατιωτικός, πίστευε
ακράδαντα στο νόμο»1.
Δεν αρνούμαι τα οφέλη της σύγχρονης εποχής: την πρόοδο της επιστήμης, ειδικά στον
τομέα της υγείας, τη διάδοση της λογοτεχνίας
και της τέχνης πέρα από την ελίτ και την
αξία του ελαττωματικού αντιπροσωπευτικού
συστήματος σε σχέση με τη μοναρχία. Τα
πλεονεκτήματα αυτά, όμως, μας κάνουν να
παραβλέπουμε το γεγονός ότι η αντικατάσταση της αυθαίρετης βούλησης των ισχυρών
από το γραμμένο, «αμερόληπτο» νόμο στη
σύγχρονη εποχή δεν έχει επιφέρει καμία
ουσιαστική βελτίωση στις ανισότητες πλούτου και δύναμης. Ό,τι γινόταν στο παρελθόν
– η εκμετάλλευση των φτωχών, η αποστολή
των νέων στον πόλεμο και ο εγκλεισμός των
απείθαρχων ανθρώπων στα μπουντρούμια
– γίνεται και σήμερα, απλώς δεν είναι απο-

ΧΑΟΥΑΡΝΤ ΖΙΝ

τέλεσμα την αυθαίρετης δράσης του φεουδάρχη ή του βασιλιά αλλά της εξουσίας του
ουδέτερου, απρόσωπου νόμου.
Ο νόμος παρουσιάζεται απρόσωπος. Είναι
στο χαρτί, ποιος μπορεί να ανακαλύψει ποιοι
κρύβονται από πίσω; Και επειδή έχει την όψη
της ουδετερότητας, οι αδικίες του νομιμοποιούνται. Δεν ήταν εύκολο να διατηρήσουν οι

Θα προβληματιστούμε,
όμως, αναφορικά με τη
σχέση νόμου-δημοκρατίας,
εάν διαβάσουμε το
σχόλιο δύο ιστορικών
(του Ρόμπερτ Πάλμερ και
του Τζόελ Κόλτον) για
τον Ναπολέοντα: «Αν και
αυταρχικός στρατιωτικός,
πίστευε ακράδαντα στο
νόμο».
βασιλείς τη «θεϊκή εξουσία»: όλοι έβλεπαν
ότι οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες ήταν
άνθρωποι. Ο κώδικας του νόμου μπορεί να
θεοποιηθεί πιο εύκολα σε σχέση μ’ έναν
άρχοντα με σάρκα και οστά.
Όταν κυβερνούσε η θέληση των ισχυρών, οι
καταπιεστές ήταν αναγνωρίσιμοι, και οι εξεγερμένοι χωρικοί κυνηγούσαν τους άρχοντες,
οι σκλάβοι σκότωναν τους γαιοκτήμονες, οι
επαναστάτες τους μονάρχες. Στην εποχή της
εταιρικής γραφειοκρατίας, του αντιπροσωπευτικού συστήματος και της κυριαρχίας του
νόμου, ο εχθρός είναι απροσδιόριστος και μη
αναγνωρίσιμος. Την περίοδο της οικονομικής
κρίσης, στο βιβλίο του Τζον Στάινμπεκ «Τα
Σταφύλια της Οργής», ένας αγρότης που
έχασε τη γη του έρχεται αντιμέτωπος με τον
οδηγό τρακτέρ που κατεδάφιζε το σπίτι του.
Τον σημαδεύει με όπλο, αλλά μπερδεύεται
όταν ο οδηγός τού λέει ότι εκτελεί τις διαταγές ενός τραπεζίτη στην Οκλαχόμα, ο οποίος
εκτελεί τις διαταγές ενός τραπεζίτη στη Ν.
Υόρκη. Ο αγρότης οδύρεται: «Τότε εγώ ποιον
να πυροβολήσω;»

Ο νόμος δε διορθώνει την άνιση κατανομή
πλούτου και δύναμης, αλλά την ενισχύει με
την εξουσία που ασκεί. Μοιράζει πλούτο και
φτώχεια (μέσω φόρων και χορηγήσεων), αλλά
με τόσο περίπλοκο και έμμεσο τρόπο, ώστε
να προκαλεί σύγχυση στα θύματα.
Η εκμετάλλευση ήταν προφανής όταν ο
χωρικός έδινε τη μισή παραγωγή του στον
άρχοντα. Σήμερα υφίσταται ακόμη αλλά μέσα
στην πολυπλοκότητα της αγοραίας κοινωνίας
και θεμελιωμένη από πλήθος νομοθετημάτων.
Ένας ιδιοκτήτης ορυχείου στα Απαλάχια
όρη ρωτήθηκε πριν μερικά χρόνια γιατί οι
εταιρίες άνθρακα πλήρωναν τόσο λίγους
φόρους και κρατούσαν τόσο μεγάλο ποσοστό
από τα κέρδη, ενώ οι ντόπιοι πεινούσαν. Ο
ιδιοκτήτης απάντησε: «Πληρώνω ακριβώς
αυτά που μου ζητάει ο νόμος».
Το έγκλημα και η διαφθορά ανθούν στις ΗΠΑ
ως μέθοδοι απόκτησης πλούτου. Εντούτοις ο
περισσότερος πλούτος, οι μεγαλύτερες περιουσίες αποκτιούνται νόμιμα βάσει των νόμων
περί συναλλαγών και ιδιοκτησίας, ενισχύονται
στα δικαστήρια από φιλικούς δικαστές, τις
διαχειρίζονται οι δαιμόνιοι δικηγόροι των
εταιριών και οι καλοπληρωμένοι λογιστές. Τα
βιβλία της ιστορίας, όταν αναφέρονται στη
δεκαετία του 1920, ασχολούνται εκτενώς με
τα σκάνδαλα Teapot Dome2 της κυβέρνησης
Χάρντινγκ, ενώ αδιαφορούν για τις πολύ
μεγαλύτερες ανακατανομές του πλούτου που
έλαβαν χώρα νόμιμα, με τους φορολογικούς
νόμους που πρότεινε ο υπουργός Οικονομίας
Άντριου Μέλον (ένας άνθρωπος που κέρδισε
αμύθητα πλούτη στον τομέα του πετρελαίου
και του αλουμινίου) και ψήφισε το Κογκρέσο
κατά τη διακυβέρνηση Κούλριτζ.
Πώς γίνεται αυτό; Δεν έχουμε δημοκρατία στη
σύγχρονη εποχή; Ποιος έγραψε το Σύνταγμα;
Δε μαζευτήκαμε όλοι μας για να ορίσουμε
τους κανόνες με τους οποίους θα ζούμε, ένα
«κοινωνικό συμβόλαιο»; Η εισαγωγή του
Συντάγματος δεν ξεκινά με τα λόγια: «Εμείς,
ο λαός, προκειμένου να … κτλ., κτλ.;»
Στην πράξη, ενώ το Σύνταγμα ήταν σίγουρα
μια πρόοδος σε σχέση με τα βασιλικά διατάγματα της Αγγλίας, παραμένει ακόμη ένα
κείμενο γραμμένο από τους πλούσιους ανθρώπους, εμπόρους και ιδιοκτήτες σκλάβων,
που επιθυμούσαν λίγα ψίχουλα πολιτικής
δημοκρατίας αλλά καθόλου οικονομική
δημοκρατία. Ήταν σχεδιασμένο να εγκαθιδρύσει την κυριαρχία του νόμου, η οποία θα

απέτρεπε αποτελεσματικά την εξέγερση των
απογοητευμένων στοιχείων του πληθυσμού.
Όταν οι Πατέρες του Έθνους συγκεντρώθηκαν στη Φιλαδέλφεια, είχαν στο μυαλό τους
τούς αγρότες στη δυτική Μασαχουσέτη που
είχαν ξεσηκωθεί πρόσφατα (εξέγερση του

Οι πολίτες απατώνται,
αν θεωρούν ότι η
κυριαρχία του νόμου
έχει αντικαταστήσει τη
«βούληση των ισχυρών».
Shays), ενάντια στην άδικη μεταχείριση από
το νομοθετικό σώμα που ελεγχόταν από την
πλουτοκρατία.
Οι πολίτες απατώνται, αν θεωρούν ότι η
κυριαρχία του νόμου έχει αντικαταστήσει
τη «βούληση των ισχυρών». Ακόμη και
τώρα, συγκεκριμένοι άνδρες συντάσσουν
τους νόμους (οι γυναίκες συμμετέχουν ελάχιστα στη διαδικασία), γίνονται δικαστές και
τους ερμηνεύουν, εγκαθίστανται στο Λευκό
Οίκο ή στη θέση του κυβερνήτη και τους
επιβάλλουν.

Μετάφραση:
Δημήτρης Κωνσταντίνου
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Μυστική παραχώρηση δημόσιας γης σε
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1

Μανιφέστο της Διε-

Σε κάθε ήπειρο, κοινότητες αφυπνίζονται σχετικά με τις καταστρεπτικές συνέ-

Οι τραπεζίτες εδώ και καιρό υποστηρίζουν ότι ο δανεισμός στους φτωχούς είναι

θνούς Επιτροπής για

πειες των εταιρικά κατευθυνόμενων γεωργικών και διατροφικών συστημάτων

πιστωτικά επικίνδυνος. Ωστόσο, αυτό το εμπόδιο κάμπτεται. Στο Μπαγκλα-

τα οποία έχουν μετατρέψει τη γεωργία σε μια εξοντωτική βιομηχανία και την

ντές πριν από δύο δεκαετίες, δημιουργήθηκε η Grameen Bank - ένα αγροτικό

τροφή σε κίνδυνο για την υγεία. Κινήσεις – που ξαναϋφαίνουν τις ιστορικές

πιστωτικό σύστημα που δεν στηρίζεται στις εξασφαλίσεις ακινήτων αλλά

σχέσεις μεταξύ των διατροφικών, γεωργικών και κοινοτικών αξιών – ξεπηδούν,

στην αμοιβαία ευθύνη μικρών ομάδων. Τα μικροπιστωτικά προγράμματα της

πολλές από τις οποίες έχουν παράλληλες κινήσεις και συνδέσμους παγκοσμίως.

Grameen, που χορηγήθηκαν σε 2,5 εκατομμύρια φτωχούς χωρικούς, κυρίως

Αυτές οι κινήσεις αποκαθιστούν τη διατροφή και την παραγωγή τροφίμων

γυναίκες, έχουν υιοθετηθεί από 58 χώρες. Με ποσοστό επιστροφής κατά πολύ

στις θέσεις που τους αρμόζουν στον πολιτισμό και στη φύση – έπειτα από

μεγαλύτερο από τις παραδοσιακές τράπεζες, ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης

την καταστρεπτική αποξένωσή τους η οποία στέκεται ως παρέκκλιση στην

στους επενδυτικούς πόρους αποδεικνύεται βιώσιμος.

το μέλλον των τροφίμων (International
Commission on the Future
of Food) Τοσκάνη, 2002.

ανθρώπινη εμπειρία.
Η επανασύνδεση του αστικού χώρου με την ύπαιθρο, του καταναλωτή με
Εδώ έχουμε επαρκή χώρο για να παρουσιάσουμε μόνο τα επιτεύγματα αυτών

τον παραγωγό

των κινήσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Το γεγονός ότι μερικές απ’ αυτές τις
αλλαγές θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί εκ των προτέρων θα πρέπει να

Σε κάθε ήπειρο, έχουν δρομολογηθεί πρακτικά μέτρα για να καταστεί η τοπική

είναι απάντηση σε όποιον υποστηρίζει ότι η βιομηχανοποιημένη γεωργία είναι

παραγωγή για την τοπική κατανάλωση βιώσιμη. Οι εκστρατείες «Αγόρασε

η αναπόφευκτη λύση προς τα εμπρός. Η αλλαγή – η πολύ γρήγορη αλλαγή

τοπικά προϊόντα» προσελκύουν τους καταναλωτές στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και

– είναι δυνατή. Στην πραγματικότητα, είναι σε εξέλιξη. Όσα ακολουθούν

αλλού. Μια καινοτομία είναι η κίνηση για κοινοτικά υποστηριζόμενη γεωργία

αφορούν μερικές από τις περιοχές όπου οι συνθήκες αλλάζουν με γρήγορους

(CSA), στην οποία αγρότες και καταναλωτές συνδέονται και μοιράζονται τους

ρυθμούς:

κινδύνους. Οι καταναλωτές προκαταβάλλουν ένα «μερίδιο» στην αρχή της
περιόδου για να λάβουν στο τέλος τους καρπούς των κόπων των αγροτών.

Ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στη γη

Τέτοιες κινήσεις εμφανίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του '60 στη Γερμανία,
την Ελβετία και την Ιαπωνία. Δεκαεπτά χρόνια πριν, δεν υπήρχε καμία στις

Αν και εδώ και καιρό έχει αναγνωριστεί ότι η πρόσβαση στη γη από τους

ΗΠΑ. Σήμερα, υπάρχουν περισσότερες από 3.000 που εξυπηρετούν δεκάδες

φτωχούς αγρότες ανά τον κόσμο είναι το κλειδί για την πείνα και τη φτώχεια,

χιλιάδες οικογένειες. Το παράδειγμα των ΗΠΑ ενέπνευσε μια παρόμοια κίνηση

πολλοί πίστευαν ότι η μεταρρύθμιση είναι πολιτικά αδύνατη. Αυτό ίσχυε στη

στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία κέρδισε τη στήριξη της τοπικής κυβέρνησης.

Βραζιλία, όπου λιγότερο από το 2% των γαιοκτημόνων κατείχε το μισό των

Παρόμοιες κινήσεις έχουν αναπτυχθεί στην Ιαπωνία και αλλού.

καλλιεργήσιμων εκτάσεων (οι περισσότερες από τις οποίες παρέμεναν ανεκμετάλλευτες), και όπου ακόμη και μικρές συγκεντρώσεις γης ήταν εκτός νόμου

Άλλες πρωτοβουλίες σε εξέλιξη είναι οι αστικές και αγροτικές λαϊκές αγορές,

και οι προσπάθειες για αλλαγή αντιμετωπίζονταν με βία. Ωστόσο, σήμερα αυτή

οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά 79% τα τελευταία οκτώ χρόνια μόνο στις ΗΠΑ.

η χώρα ανοίγει το δρόμο προς τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στη γη.

Αυτές επιτρέπουν στους ντόπιους αγρότες να πωλούν κατευθείαν στους κατα-

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, η Κίνηση Ακτημόνων Εργατών

ναλωτές χωρίς την ακριβή διαμεσολάβηση των μεσαζόντων. Οι οικογενειακοί

(Landless Workers’ Movement), γνωστή με το πορτογαλικό ακρωνύμιο MST,

και σχολικοί κήποι – από την Κένυα μέχρι τους μαθητές στην Καλιφόρνια που

έχει εγκαταστήσει 250.000 οικογένειες πρώην ακτημόνων σε 15 εκατομμύρια

καλλιεργούν τις πρώτες ύλες για τα γεύματα τους – επίσης εξαπλώνονται.

στρέμματα γης σχεδόν σε κάθε περιφέρεια της Βραζιλίας. Αξιοποιώντας ένα
άρθρο του νέου συντάγματος, που απαιτεί από την κυβέρνηση την αναδιανομή

Η σωστή τροφή γίνεται δικαίωμα των πολιτών

των ανεκμετάλλευτων εκτάσεων, το MST χρησιμοποίησε πειθαρχημένη πολιτική
ανυπακοή για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου.

Παρά το γεγονός ότι 22 χώρες έχουν κατοχυρώσει στο σύνταγμά τους το
δικαίωμα στην τροφή, το Belo Horizonte, η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της

Οι περίπου 3000 νέες κοινότητες του MST δημιουργούν χιλιάδες νέες επιχει-

Βραζιλίας, έχει κάνει περισσότερα. Το 1993 η κυβέρνησή της αναγνώρισε

ρήσεις και σχολεία. Τα οφέλη από την αναδιανομή της γης αντιστοιχούν σε

την τροφή όχι πλέον σαν εμπόρευμα αλλά σαν δικαίωμα του πολίτη. Αυτή

τετραπλάσιο ετήσιο εισόδημα από τον ελάχιστο μισθό για τους νέους MST

η αλλαγή δεν προκάλεσε μαζικές μεταφορές τροφίμων, αλλά αναζωπύρωσε

εποίκους, ενώ όσοι παραμένουν ακτήμονες εργαζόμενοι λαμβάνουν περίπου

δεκάδες καινοτομίες που είχαν ξεκινήσει με σκοπό τον τερματισμό της πείνας:

το 70% του ελάχιστου μισθού. Η παιδική θνησιμότητα στις οικογένειες που

Κομμάτια γης που ανήκουν στην πόλη διατίθενται με χαμηλό ενοίκιο σε τοπικούς

ευνοήθηκαν από την αγροτική μεταρρύθμιση έχει μειωθεί στο μισό του εθνικού

αγρότες με την προϋπόθεση ότι θα κρατήσουν τις τιμές στα όρια της φτώχειας·

μέσου όρου. Εκτιμάται ότι το κόστος της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης

η πόλη ανακατευθύνει τα 13 λεπτά, που προβλέπονται από την ομοσπονδιακή

στον εμπορικό τομέα στη Βραζιλία αντιστοιχεί σε δύο έως είκοσι φορές πε-

κυβέρνηση για το γεύμα ενός παιδιού στο σχολείο, από τα προϊόντα εταιριών

1 Απόσπασμα από το βιβλίο «Manifestos on the

ρισσότερο από το κόστος εγκατάστασης, μέσω της αγροτικής μεταρρύθμισης,

προς την αγορά τοπικών βιολογικών τροφίμων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση

Future of Food and Seed» που επιμελήθηκε η

μιας άνεργης οικογένειας στη γη. Ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στη γη

της διατροφής. Για να μπορέσει η αγορά να λειτουργήσει πιο δίκαια, η πόλη

Βαντάνα Σίβα και αναμένεται από τις εκδόσεις

λειτουργεί.

συνεργάζεται με ομάδες πανεπιστημιακών ερευνητών οι οποίοι, κάθε εβδο-

Εξάρχεια.

μάδα, δημοσιεύουν τις χαμηλότερες τιμές 45 βασικών προϊόντων διατροφής
Ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στην πίστωση

σε στάσεις λεωφορείων και στο ραδιόφωνο. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις
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ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
πρωτοβουλίες, οι οποίες καταναλώνουν 1% του προϋπολογισμού

πολυεθνικές εταιρείες έχουν εξαπλώσει τις μονοκαλλιέργειες και

Σήμερα στην Ινδία 75.000 συνεταιριστικές γαλακτοκομικές εταιρείες

του δήμου. Υπάλληλοι από άλλες πόλεις της Βραζιλίας έχουν έρθει

τους γενετικά μεταλλαγμένους σπόρους, μια παγκόσμια κίνηση

με παραγωγή αξίας 10 εκατ. ευρώ είναι διεσπαρμένες σε όλη τη χώρα.

στο Belo για να μάθουν.

πολιτών, σε συνεργασία με θετικά ανταποκρινόμενες κυβερνήσεις,

Από τις πέντε μεγαλύτερες γαλακτοκομικές «εταιρείες», οι τρεις πρώ-

υποδεικνύουν τρόπους για την προστασία της ποικιλίας των σπόρων.

τες είναι συνεταιριστικές, μεταξύ των οποίων και η Συνεταιριστική

Εκστρατείες εκπαίδευσης πολιτών, για παράδειγμα, με επικεφαλής

Ένωση παραγωγών γάλακτος Kaira District, που ιδρύθηκε το 1946

την Greenpeace και άλλους GMOs σε τέσσερις χώρες, κυρίως της

απαντώντας στο μονοπωλίο διανομής και στις άδικες τιμές για τους

Η βιολογική γεωργία και βοσκή εξαπλώνονται γρήγορα, καλύπτοντας

Βόρειας Αμερικής. Η Slow Food Movement, με 80.000 μέλη αυτή

παραγωγούς. Παρόμοια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Organic Valley,

σήμερα 23 εκατομμύρια πιστοποιημένα οργανικά εκτάρια σε όλο τον

τη στιγμή σε 45 χώρες, αναβιώνει επιτυχώς επαπειλούμενες ποικιλίες

που ξεκίνησε μόλις πριν από 15 χρόνια με μια χούφτα αγρότες, σή-

κόσμο, με πρωτοπόρους την Αυστραλία, την Αργεντινή και την Ιταλία.

σπόρων και αποκαθιστά την εκτίμηση στα τοπικά και περιφερειακά

μερα έχει 519 αγρότες μέλη και περισσότερα από 125 εκατομμύρια

Υπερασπιστές της προβληματικής βιομηχανικής, χημικής προσέγγισης

είδη τροφίμων. Το σιτάρι, για να αναφέρουμε ένα μόνο παράδειγμα,

δολάρια σε πωλήσεις. Το περασμένο φθινόπωρο τα μέλη της Organic

της γεωργίας υποστηρίζουν ότι η βιολογική γεωργία δεν μπορεί να

το αρχαιότερο γνωστό δημητριακό -- που καλλιεργούνταν στην Ιταλία

Valley στο Wisconsin πέτυχαν τιμή σχεδόν διπλάσια από την τιμή

λειτουργήσει· αλλά τα εκατομμύρια όσων εφαρμόζουν τη βιώσιμη

από την Εποχή του Χαλκού, αλλά εκτοπίστηκε από πιο εμπορικούς

της αγοράς για το γάλα τους.

γεωργία τους διαψεύδουν. Πρόσφατες έρευνες παρουσιάζουν πάνω

σπόρους – κερδίζει συνεχώς καταναλωτές. Ταυτόχρονα, κινήσεις

από 200 προσπάθειες βιώσιμης γεωργίας σε 52 χώρες, που καλύπτουν

ντόπιων πληθυσμών για την προστασία της βιοποικιλότητας, για

περίπου 70 εκατομμύρια στρέμματα και 9 εκατομμύρια αγρότες.

την αντίσταση στα γενετικά τροποποιημένα και την εναντίωση στις

Αυτή η πανεπιστημιακά χρηματοδοτούμενη έρευνα διαπίστωσε ότι

πατέντες ευρεσιτεχνίας στις μορφές ζωής αυξάνονται στον παγκόσμιο

Σε όλο τον κόσμο, οι πολίτες βλέπουν ότι οι τεράστιες πολυεθνικές

οι βιώσιμες πρακτικές μπορούν να «οδηγήσουν σε ουσιαστικές αυ-

Νότο. Το Nayakrishi στο Μπαγκλαντές, μια κίνηση 50.000 αγροτών,

εταιρείες με περισσότερα κέρδη από τις κυβερνήσεις λειτουργούν

ξήσεις» της παραγωγής. Ορισμένοι αγρότες διαπίστωσαν κέρδη έως

αναβιώνουν παραδοσιακές καλλιέργειες – εξοικονομούν, αποθηκεύουν

ουσιαστικά ως μη εκλεγμένοι δημόσιοι οργανισμοί. Πρέπει να υπό-

150% χρησιμοποιώντας περισσότερο βιώσιμες μεθόδους. Φυσικά,

και ανταλλάσσουν σπόρους που προσεκτικά φυλάσσουν ως βάση

κεινται στους ελέγχους της δημοκρατικής διακυβέρνησης και έχουν

εξαιτίας του πολύ χαμηλότερου αρχικού κόστους που απαιτεί η βιο-

για την ασφάλεια των σπιτικών τροφών. Στην Ινδία, το Navdanya,

γίνει σημαντικές κινήσεις ώστε να συμβεί αυτό. Για παράδειγμα,

λογική παραγωγή, οι βιοκαλλιεργητές συχνά αποκομίζουν υψηλότερα

ένα πρόγραμμα του Ερευνητικού Ιδρύματος για την Επιστήμη, την

η πλειοψηφία των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο έχει απορρίψει

κέρδη, ακόμη και στις σπάνιες περιπτώσεις που η «απόδοση» είναι

Τεχνολογία και την Οικολογία, βοήθησε 100.000 αγρότες να επι-

την εμπορευματοποίηση των γενετικά τροποποιημένων σπόρων.

ελαφρώς χαμηλότερη.

στρέψουν στις παραδοσιακές μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας σε

Ακόμη και στις ΗΠΑ, που κυριαρχούνται από τις εταιρείες, εννέα

χωριά που τώρα αποκαλούνται «ζώνες ελευθερίας». Το Ίδρυμα και

πολιτείες και δύο δήμοι στην Πενσιλβάνια απαγορεύουν τώρα σε

(Σε γενικές γραμμές, οι αποδόσεις της βιολογικής γεωργίας έχουν απο-

το δίκτυό του έχουν αγωνιστεί με επιτυχία ενάντια στους γενετικά

μη οικογενειακές εταιρείες την εκμετάλλευση ή την ενασχόληση με

δειχθεί υψηλότερες, όταν μετριούνται «ανά στρέμμα». Τα βιομηχανικά

τροποποιημένους σπόρους και τις πατέντες ευρεσιτεχνίας. Σε μεγάλο

τη γη. Επιπρόσθετα, μια κίνηση που ξεκινά στις ΗΠΑ αμφισβητεί

συστήματα παραπλανητικά ορίζουν την απόδοση «ανά εργαζόμενο»,

βαθμό λόγω των προσπαθειών του, η ινδική κυβέρνηση πρόσφατα

την έννοια του «εταιρικού φυσικού προσώπου», η οποία δίνει στις

αλλά σε αυτά, οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην πραγματικότητα

αρνήθηκε να επιτρέψει την πώληση του βαμβακιού Bt στην επαρχία

εταιρείες συνταγματικά δικαιώματα που υπερβαίνουν τα δικαιώμα-

θυσιάζονται για την εντατική, βιομηχανική και χημική παραγωγή,

Punjab και σε άλλες βόρειες περιφέρειες, αφού οι αγρότες της νότιας

τα των ατόμων και των κοινοτήτων. Εξαιτίας των καταστροφικών

με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ψευδώς ότι είναι αποδοτικά ενώ δεν

Ινδίας ζημιώθηκαν από την καλλιέργειά του.

επιπτώσεων των τακτικών περιορισμού των χοίρων, σε δύο δήμους

Η βιολογική και οικολογική γεωργία εξαπλώνεται

είναι. Η στρέβλωση των μετρήσεων στη βιομηχανική παραγωγή
μεγεθύνεται, επίσης, από την αδυναμία της να υπολογίσει το «εξω-

Αναγκάζοντας τις εταιρείες να λογοδοτούν στη δημοκρατία

στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ ψηφίστηκαν διατάγματα που αρνούνται
Εξασφάλιση δίκαιων τιμών για τους παραγωγούς

σε εταιρείες τη συνταγματική προστασία φυσικών προσώπων.

Μια παγκόσμια γρήγορα αναπτυσσόμενη κίνηση δίκαιου εμπορίου

Ορισμένες σχολικές περιοχές στις ΗΠΑ απορρίπτουν την εισβολή

τερικό» [επιδοτούμενο] κόστος από τις περιβαλλοντικές ζημιές στη
γη, το έδαφος, και τη δημόσια υγεία.)

αναδεικνύει ότι το κυρίαρχο σύστημα δεν είναι «δίκαιο εμπόριο» και

των εταιρικά μεταποιημένων τροφίμων, που συνδέονται με την

Ολοένα και περισσότερο, οι κυβερνήσεις παρέχουν άμεση στήριξη

ότι ένα δίκαιο σύστημα είναι δυνατό. Το κίνημα δίκαιου εμπορίου

επιδημία της παιδικής παχυσαρκίας και του διαβήτη στη χώρα. Στο

στους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και σε εκείνους που μετατρέ-

(fair trade) ξεκίνησε στην Ευρώπη στη δεκαετία του ‘80 και εφαρ-

ίδιο πνεύμα, σε διάφορα μέρη του κόσμου απορρίπτεται η εμπορευ-

πονται σε τέτοιους, προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη

μόζεται σε 47 χώρες. Το σύστημα καλύπτει 12 προϊόντα - εκ των

ματοποίηση του νερού.

ζήτηση των καταναλωτών καθώς και λόγω των περιβαλλοντικών και

οποίων το πιο σημαντικό είναι ο καφές, από τον οποίον εξαρτώνται

των υπόλοιπων οφελών. Το 1987, η Δανία ήταν η πρώτη χώρα που

20 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο. Το δίκαιο εμπόριο

Η νέα αναδυόμενη γεωργία - πέρα από το φονταμενταλισμό της

παρείχε τέτοια εθνική υποστήριξη, λίγο αργότερα η Γερμανία άρχισε

βάζει ένα κατώτατο όριο (αυτή τη στιγμή 1,26 δολάρια) στην τιμή

αγοράς

να υποστηρίζει τη μετακίνηση προς τη βιολογική γεωργία. Μέχρι

που λαμβάνουν οι παραγωγοί καφέ - ανεξάρτητα από τις διαταραχές

το 1996, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση το Λουξεμβούργο,

του κόσμου της αγοράς. Η ετικέτα «Fair Trade Certified» υποδεικνύει

Οι τόσο διαφορετικές αλλά αλληλένδετες κινήσεις, που αναφέρθηκαν

είχαν εισαγάγει τακτικές για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας.

ότι το προϊόν του καφέ πληροί ειδικά κριτήρια - ότι, για παράδειγμα,

παραπάνω, μας οδηγούν πέρα από το «φονταμενταλισμό της αγοράς»

Η περιοχή της Τοσκάνης, στην Ιταλία, ήταν σθεναρά ενάντια στους

παράγεται από δημοκρατικά οργανωμένους μικρούς αγρότες, με

στην αντίληψη που διακηρύττει ότι καμιά πτυχή της ζωής δεν πρέπει

γενετικά τροποποιημένους σπόρους και πρωτοπορεί στην εφαρμογή

πλήρη γνώση των τιμών της αγοράς. Σε τέσσερα χρόνια η ζήτηση στις

πλέον να υποτάσσεται στην παγκόσμια αγορά και τα κέρδη των

πολιτικών που προάγουν τα μικρά αγροκτήματα, την οικολογική

ΗΠΑ για καφέ δίκαιου εμπορίου έχει τετραπλασιαστεί και φτάνει τα

εταιρειών. Από τη θέση αυτή, οι κινήσεις προτείνουν μια πιο ανοιχτή

γεωργία και την τοπική κατανάλωση. Στην Αυστρία και στην Ελβετία

10 εκατομμύρια λίρες. Σε όλο τον κόσμο το δίκαιο εμπόριο, ακόμη

δημοκρατική οδό. Δεν βασίζονται σε ένα νέο δόγμα αλλά σε αυτό

η βιολογική παραγωγή καλύπτει το 10%, ενώ στη Σουηδία το 15%.

και στο μικρό χρονικό διάστημα που εφαρμόζεται, έχει επιφέρει ένα

που πολλοί αποκαλούν «βιώσιμη δημοκρατία», που υποστηρίζει ότι

Σε ένα ελβετικό καντόνι η βιολογική παραγωγή έχει μερίδιο 50%

πλεόνασμα της τάξης των 18 εκατομμυρίων δολαρίων στα χέρια των

η αξιοπρεπής διαβίωση κάθε ύπαρξης πρέπει να συνυπολογίζεται. Η

στη συνολική παραγωγή, ενώ ο Υπουργός Γεωργίας της Γερμανίας

οικογενειών των παραγωγών. Η σημασία του δίκαιου εμπορίου δεν

βιώσιμη δημοκρατία, προσαρμοσμένη στις γεωγραφικές και πολιτι-

έχει θέσει ως στόχο το 20% μέχρι το 2010.

μπορεί να υπερεκτιμηθεί σε μια παγκόσμια οικονομία όπου, σε μια

στικές ιδιαιτερότητες, προϋποθέτει τη συμμετοχή των πολιτών που

μόλις δεκαετία, το μερίδιο των εσόδων για τις χώρες παραγωγής του

αναζητούν από κοινού λύσεις και εξελίσσεται μέσα από τα μαθήματα

Προστασία της βιοποικιλότητας

καφέ έχει μειωθεί από το ένα τρίτο στο ένα δέκατο τρίτο.

που διδάσκεται.

Διεθνώς, η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα έχει πλέον 187 μέλη και

Οι αγρότες χρησιμοποιούν, επίσης, με επιτυχία συνεταιρισμούς για

168 υπογραφές. Το Πρωτόκολλο της Cartagena για τη βιολογική

να αποκομίσουν μια πιο δίκαιη τιμή. Γαλακτοκομικοί συνεταιρισμοί

ασφάλεια έχει 48 μέλη και έχει υπογραφεί από 103 κράτη. Ενώ οι

στην Ιταλία προσφέρουν μεγάλη ποικιλία γαλακτοκομικών προϊόντων.

Μετάφραση: Σοφία Παπαγιαννάκη
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Η Queer Οικογένεια του
Μάικλ Τζάκσον

Μάικλ Μπρόνσκι

Φαίνεται ότι τα χειρότερα πέρασαν. Τα καθημερινά ρεπορτάζ για το θάνατο του Μάικλ
Τζάκσον συνεχίστηκαν για εβδομάδες μετά
το θάνατο του στις 25 Ιουνίου 2009. Βέβαια
γίνονται ακόμα αναφορές για το ρόλο που
έπαιξε στο θάνατό του, ο προσωπικός του
παθολόγος Δρ. Conrad Murray. Αναδρομικά, πάντως, ο θάνατος του Μάικλ Τζάκσον
φαίνεται εντελώς αναμενόμενος. Για χρόνια
ή για την ακρίβεια για δεκαετίες, η περίεργη
δραστηριότητά του ή μάλλον η παράλογη
συμπεριφορά του, ενισχύουν αυτήν την αντίληψη. Οι παράξενοι γάμοι του, οι δίκες για την
παρενόχληση μικρών παιδιών και ο εθισμός
του στις πλαστικές εγχειρήσεις αποτελούσαν
σημάδια για κάτι.
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 και ειδικότερα κατά τη διάρκεια των δικών για την
παρενόχληση παιδιών, ο Τζάκσον αντιμετώπισε διάφορους χαρακτηρισμούς: ως ένα μαύρο
πρόσωπο που μισούσε τον εαυτό του, ένας καταπιεσμένος ομοφυλόφιλος, βιαστής παιδιών,
ως αντικοινωνικός ακόμα και ως ψυχωτικός.
Ο «τρελο-Jacko», όπως τον αποκαλούσαν τα
πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, από τη μία
αγαπήθηκε και από την άλλη αποτέλεσε αντικείμενο γελοιοποίησης. Λαμβάνοντας υπ΄όψη
τα παραπάνω, προκαλεί μεγάλη εντύπωση
και έκπληξη αυτό το ξέσπασμα θλίψης στο
θάνατό του. Η κωμικός Paula Poundstone πολύ
εύστοχα επισήμανε ότι: «Δεν ξέρω, σκέφτομαι
μόνο ότι αν αγαπάς κάποιον είναι πιο ωραίο
να του το λες πριν πεθάνει».
Επιπλέον, σ’ όλη αυτή τη μεταθανάτια εξύμνηση του Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος ήταν ένας
εξαιρετικά ταλαντούχος καλλιτέχνης, τίποτα
δε φάνηκε πιο γελοίο από τους ατέλειωτους
φόρους τιμής στην επικήδεια τελετή του και
από τους επαίνους που ακούστηκαν για το ρόλο
του ως θαυμάσιος πατέρας και οικογενειάρχης.
Αυτοί που τον «ευλογούσαν» επέμεναν ότι η
σχέση του με τα παιδιά του ήταν μια σχέση
αγάπης και φροντίδας και ότι η επένδυση που
έκανε στην οικογένειά του ήταν από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του, αγνοώντας
το γεγονός του 2002, όπου ο Μάικλ Τζάκσον
περιέφερε το μωρό του, τον πρίγκηπα Μάικλ,
πάνω από το μπαλκόνι πολυκατοικίας στον
τέταρτο όροφο στο Βερολίνο. Ένα γεγονός που
ο Τζάκσον χαρακτήρισε ως τραγικό λάθος.
Τώρα που ξέρουμε ότι ο Τζάκσον την τελευταία
δεκαετία ήταν εθισμένος σε φαρμακευτικές

της μητέρας το τρίτο του παιδί, η οποία δεν
έπαιξε κανένα ρόλο στη ζωή του ή στη ζωή
των παιδιών του. Ο Τζάκσον ισχυρίστηκε ότι
και τα τρία παιδιά είναι βιολογικά δικά του,
παρόλο που οι φήμες διέδιδαν ότι κανένα από
τα τρία παιδιά δεν ήταν δικό του. Κάποιες
φήμες έλεγαν ότι ο Macaulay Culkin, στενός
φίλος του Μάικλ Τζάκσον, είναι ο πατέρας
κάποιων από τα παιδιά του.

ουσίες είναι δύσκολο να τον θεωρήσουμε ως
ένα στοργικό και προστατευτικό πατέρα. Αλλά
μετά το θάνατο πολλά πράγματα ξεχνιούνται
ή συγχωρούνται και δόθηκε η δυνατότητα
σε πολλούς καλεσμένους στο «Larry King
Live» να μιλήσουν με συναισθηματισμό επί
μακρόν για το «σπουδαίο έργο του Τζάκσον
ως πατέρας»
Αντικειμενικά, ο Τζάκσον δεν είχε μια στατιστικά, φυσιολογική οικογένεια. Μετά το
τέλος του γάμου του με τη Lisa Marie Presley,
παντρεύτηκε το 1996 την Debbie Rowe, μια
νοσοκόμα από τη δερματολογική κλινική
του, με την οποία έκανε δύο παιδιά. Πολλοί
άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στο ζευγάρι
σημείωναν ότι δεν ήταν ένα τυπικό συζυγικό
ζεύγος, αλλά ότι η Rowe αποφάσισε να κάνει
παιδιά με τον Τζάκσον για το καλό του. Μερικές έρευνες ισχυρίζονται ότι ο βιολογικός
πατέρας των παιδιών τους ήταν ο Δρ. Arnie
Klein, προϊστάμενος της Rowe. Η Rowe και
ο Τζάκσον χώρισαν το 1999, λίγους μήνες
μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους.
Η Rowe παραιτήθηκε από όλα τα γονεϊκά της
δικαιώματα και έλαβε 8 εκατομμύρια δολάρια.
Το 2002 ο Τζάκσον απέκτησε μέσω παρένθε-

Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι δουλειά
κανενός. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι
ο Μάικλ Τζάκσον ήταν ο νόμιμος πατέρας
αυτών των τριών παιδιών και ότι έδειχνε να
τ’ αγαπούσε. Επίσης φαίνεται ότι και αυτά
τον αγαπούσαν και ότι είναι ψυχολογικά
υγιή, παρόλο που φαινόταν ότι ζούσαν σ’ ένα
συγχυσμένο οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό
που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι η δομή της
οικογένειας Τζάκσον δεν ήταν παραδοσιακή
και ταίριαζε περισσότερο με τη δομή που
έχουν λεσβιακές και γκέι οικογένειες (μόνο
που αυτές δεν χαρακτηρίζονται από τον εθισμό, τα παράλογα καταναγκαστικά έξοδα, τις
πλαστικές εγχειρήσεις και τις δαπάνες δικών
για κακοποίηση παιδιών). Ξέρετε, αυτές τις
οικογένειες όπου οι λεσβίες αποκτούν παιδιά
με γκέι φίλους με τους οποίους δεν έχουν
κανένα σεξουαλικό ή ρομαντικό δεσμό και
δεν πρόκειται να παντρευτούν ή οι γκέι που
μεγαλώνουν παιδιά που έχουν αποκτήσει μέσω
παρένθετης μητέρας ή με υιοθεσία ή μαζί με
λεσβίες φίλες με τις οποίες τα μεγαλώνουν.
Σε μεγάλο βαθμό, αυτές οι queer οικογένειες θεωρούνται περίεργες και μη υγιείς από
την πλειοψηφία των Αμερικάνων. Κάποιες
πολιτείες έχουν θεσπίσει απαγορεύσεις στην
ανοιχτή υιοθεσία παιδιού από μια λεσβία ή
έναν γκέι κάνοντας έτσι πολύ δύσκολο για τα
lgbtq ζευγάρια να υιοθετήσουν από κοινού. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι, μετά από 20 χρόνια
πολλών ετεροσεξουαλικών οικογενειών που
χωρίζουν, ξαναπαντρεύονται, συγχωνεύονται,
επεκτείνονται, υιοθετούν και προσαρμόζονται
σε νέες οικογενειακές μορφές, η ιδέα της
ομοφυλοφυλικής οικογένειας είναι λιγότερη
σοκαριστική απ΄ότι θα ήταν το ‘70 ή ακόμα
και το ‘80. Αλλά και με αυτές τις αλλαγές υφίσταται ακόμα ένας συνεχιζόμενος πολιτισμικός
πόλεμος στις γκέι οικογένειες. Μεγάλο μέρος
των δεξιών επιθέσεων στους ομοφυλόφιλους
γάμους περιστρέφεται γύρω από το επιχείρημα
του συμφέροντος των παιδιών. Εκπρόσωποι
όπως η Maggie Gallagher, πρόεδρος του
ινστιτούτου για το Γάμο και της Δημόσιας

Πολιτικής, τροφοδοτεί ανεξάντλητα εφιαλτικά
σενάρια για το πόσο κακό θα προκληθεί στα
παιδιά εάν τα queer ζευγάρια αποκτήσουν το
δικαίωμα του γάμου: «Οι γάμοι ομοφυλόφιλων
στέλνουν ένα κακό μήνυμα στη νέα γενιά: ότι
οι εναλλακτικοί τύποι οικογένειας είναι το ίδιο
καλοί όσο και οι παραδοσιακές οικογένειες,
τα παιδιά δεν χρειάζονται ένα πατέρα και μια
μητέρα και ο γάμος γίνεται για να ικανοποιήσει
τις επιθυμίες των ενήλικων για επιβεβαίωση
και οφέλη και όχι για την ευημερία των παιδιών». Η Amy Wax, καθηγήτρια στο Penn Law,
κατασκευάζει ακόμα πιο τρομακτικά σενάρια:
«Πρώτα απ΄όλα, άσχετα αν μας αρέσει ή όχι,
ένα μεγάλο μέρος της ομοφυλόφιλης ατζέντας
για δεκαετίες ήταν να αποκηρυχθούν οι υπερβολικοί περιορισμοί της μονογαμίας και της
σεξουαλικής πίστης». Λοιπόν, αυτό είναι με
λίγα λόγια το τέλος του κόσμου. Επίσης, από
όσο γνωρίζω ούτε η Gallagher ούτε η Wax
είχαν να πουν κάτι για την οικογένεια του
Μάικλ Τζάκσον. Δεδομένου ότι είναι και οι
δύο παντρεμένες «παραδοσιακά», σίγουρα δεν
θα ενέκριναν τις επιλογές του Μάικλ Τζάκσον,
αλλά είναι περίεργο πως ο ομοφυλόφιλος γάμος
και οι queer οικογένειες μπορούν να δαιμονοποιηθούν τόσο πολύ, ενώ την ίδια στιγμή
επαινείται μετά θάνατο τόσο πολύ ένα αστέρι
της ποπ μουσικής, που είχε μια εξαιρετικά μη
παραδοσιακή οικογένεια.
Η ιστορία του Τζάκσον ήταν ένα αμερικάνικο, τηλεοπτικό freak show. Η εκδοχή της
ανθρωποκτονίας είναι η τελευταία πράξη,
που δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με την
πραγματική-καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
Οι οικογένειες είναι πολύπλοκες διαδικασίες
και χρειάζονται πολλή κοινωνική, ιατρική και
νομική υποστήριξη. Εάν τα μίντια ξόδευαν
ένα μέρος μόνο της προσοχής τους, και δεν το
κατασπαταλούσαν στο φιάσκο της οικογένειας
Τζάκσον, για να εξετάσουν τις ζωές και τις
ανάγκες των queer και μη οικογενειών, ίσως
θα μπορούσαμε να πειστούμε ότι η οικογένεια
Τζάκσον ήταν πραγματικά περισσότερο queer
και περισσότερο κανονική από οποιαδήποτε
άλλη οικογένεια.
Ο Michael Bronski είναι ο συγγραφέας του
«Pulp Friction: Uncovering the Golden Age
of Gay Male Pulps». Δραστηριοποιείται
από το 1969 ως οργανωτής, συγγραφέας,
εκδότης και θεωρητικός στον αγώνα για τα
δικαιώματα των ομοφυλόφιλων.
Μετάφραση Ελιάνα Καναβέλη
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Ο Χαμένος Κρίκος:

Κλιματική Αλλαγή vs Ελεύθεριο Εμπόριο

Η

αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει.
Η επικείμενη Σύνοδος του ΟΗΕ για
την Κλιματική Αλλαγή (που αποκαλείται CoP 15) προγραμματίστηκε
για την Κοπεγχάγη στις 7-18 Δεκεμβρίου 2009
και έχει προκαλέσει υπερβολικό ενθουσιασμό.
Ξαφνικά, η κλιματική αλλαγή έχει γίνει η λέξη
κλειδί. Καθώς οι πολιτικοί ηγέτες προετοιμάζονται
να έρθουν στην Κοπεγχάγη, στην ατμόσφαιρα
έχει δημιουργηθεί έξαψη.
[…] Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος
ξεχάστηκαν τεχνηέντως. Σε τέτοιο σημείο, ώστε αν
δεν μιλάς για κλιματική αλλαγή αντιμετωπίζεσαι
σαν να είσαι εκτός μόδας, εκτός τόπου και χρόνου.
Για το λόγο αυτό δεν χαίρομαι που βλέπω τις
ινδικές ΜΚΟ, οι οποίες κατά τ’ άλλα ορκίζονται
στον αγώνα ενάντια στη φτώχεια, την πείνα και
τη διατροφική ανασφάλεια, ξαφνικά να πρωτοστατούν στη μόδα της κλιματικής αλλαγής… Δεν
θα ξαφνιαζόμουν αν κάποιος προσπαθούσε να
βρει σύνδεση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και
του ζητήματος του φύλου. Αυτό δεν ισχύει μόνο
για την Ινδία αλλά σχεδόν για όλες τις πολιτικές
οργανώσεις στον υπανάπτυκτο κόσμο. Στην
πραγματικότητα, ψάχνουν μια ευκαιρία για να
βρεθούν εκεί που θα εκτυλιχτεί η δράση. Εννοώ
ότι, ταξιδεύοντας στην Κοπεγχάγη, θα μπορούν να
πουν στους συντρόφους τους: «Ναι, ήμουν εκεί».
Αυτό μου θυμίζει τη γενική ευφορία πριν τη
Σύνοδο Κορυφής για τη Γη στο Ρίο ντε Τζανέιρο
της Βραζιλίας το 1992. Τα ινδικά Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, θυμάμαι ότι είχαν εκστασιαστεί πριν
τη Σύνοδο του Ρίο. Σχεδόν όλοι όσοι γράφουν
πρωτοσέλιδα για τις απειλές που αντιμετωπίζει
ο πλανήτης, βρέθηκαν στο Ρίο. Μετά το πέρας
της Συνόδου, οι δημοσιογράφοι επέστρεψαν στις
χώρες τους και η Γη ξεχάστηκε. Το περιβάλλον
έγινε δευτερεύον ζήτημα για τα ΜΜΕ.
Παρόλα αυτά, η Σύνοδος της Κοπεγχάγης αναμένεται να είναι κάπως διαφορετική. Δεν είναι μόνο
το ζήτημα του περιορισμού των εκπομπών, αλλά,
αν έχετε παρακολουθήσει το θέμα, θα συζητηθούν οι τρόποι προώθησης και μάρκετινγκ των
πράσινων τεχνολογιών και επενδύσεων. Γι’ αυτό
δεν εκπλήσσομαι που οι αρχηγοί κρατών μιλούν
για Πράσινη Τεχνολογία με όρους Πράσινης
Επανάστασης, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι η
Πράσινη Επανάσταση είναι εν μέρει υπεύθυνη
για την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης. Με
άλλα λόγια, όλη η διαμάχη κυριαρχείται από
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις για να εξυπηρετηθούν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα.
Ο ΟΗΕ υποστηρίζει ότι ο πλανήτης χρειάζεται
μια επένδυση 200 δις δολαρίων για να καταπο-

Ντέβιντερ Σάρμα
λεμήσει την κλιματική αλλαγή, η οποία είναι
πρόφαση για να γίνουν επενδύσεις από τις πολυεθνικές. Θα παρακολουθήσουμε τους αρχηγούς
των κρατών να μαλώνουν σαν τις γάτες για
να αρπάξουν όσο γίνεται μεγαλύτερο κομμάτι
από την πίτα. Αναμένεται ότι οι αναπτυγμένες
χώρες θα προσφέρουν στις υπανάπτυκτες ένα
ποσό μεταξύ 90 και 140 δις δολαρίων ετησίως
για να επενδυθούν στις καθαρές τεχνολογίες. Η
κλιματική αλλαγή, λοιπόν, προσφέρει σπουδαίες
επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Λίγες μέρες πριν τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης οργανώνεται η 7η Υπουργική Σύνοδος του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου στη Γενεύη, 30 Νοεμβρίου
ως 2 Δεκεμβρίου. Το βασικό θέμα της συνόδου
είναι ο ΠΟΕ, το Αμοιβαίο Σύστημα Εμπορίου
και το Σύγχρονο Παγκόσμιο Οικονομικό Περιβάλλον. Απρόσμενα, το υπουργικό συμβούλιο
του ΠΟΕ συζητά για το παγκόσμιο οικονομικό
περιβάλλον και όχι για την κλιματική αλλαγή.
Θα μου πείτε, και τι μ’ αυτό; Ε, λοιπόν, εκεί
είναι που θέλω να σας επιστήσω την προσοχή.
Οι δύο διεθνείς συμφωνίες που κυριαρχούν εδώ
και αρκετό καιρό είναι ο ΠΟΕ και το Πρωτόκολλο
του Κιότο. Ενώ η μία σχετίζεται με το παγκόσμιο
εμπόριο, η άλλη αναφέρεται στην κλιματική
αλλαγή. Το παγκόσμιο εμπόριο δεν αφορά μόνο
την οικονομική ανάπτυξη αλλά επηρεάζει σοβαρά
και την κλιματική αλλαγή. Σε τελική ανάλυση,
το εμπόριο δεν διεξάγεται με κάρα, αλλά έχει ως
αποτέλεσμα περισσότερες μεταφορές, δηλαδή
καύση περισσότερων ορυκτών καυσίμων και,
επομένως, προκαλεί αύξηση της θερμότητας
του πλανήτη.
Με άλλα λόγια, και οι δύο διεθνείς συζητήσεις
που βρίσκονται σε εξέλιξη εξυπηρετούν και διπλό
σκοπό. Ωστόσο, κανείς δεν μιλά για το ρόλο που
θα παίξει το εμπόριο προς την κατεύθυνση της
καταστροφής του πλανήτη. Ο λόγος (που δεν
γίνεται συζήτηση γι’ αυτό) είναι απλός. Κάθε
προσπάθεια να τεθεί το ζήτημα του εμπορίου
στις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή θα βλάψει τα συμφέροντα των πολυεθνικών
επιχειρήσεων και γι’ αυτό τα ΜΜΕ, οι δεξαμενές
σκέψης, οι διεθνείς δωρητές και φυσικά οι πολιτικοί δεν θίγουν αυτό το θέμα…
Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, ο Οργανισμός
για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη
(OECD) δημοσίευσε μια μελέτη στην οποία
υπολογίστηκε ότι μέχρι το τέλος του 2004,
οπότε αναμενόταν και το πέρας του γύρου διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ στην Ουρουγουάη,
θα σημειωνόταν αύξηση 70% στα αγαθά που
διακινούνταν παγκοσμίως σε σχέση με το 1992.
Αυτό, φυσικά, σημαίνει ότι περισσότερα ορυκτά
καύσιμα θα καταναλώνονταν για να πραγματοποι-

ηθούν αυτές οι μεταφορές σ’ όλο τον κόσμο. Οι
εκτιμήσεις του OECD δείχνουν ήδη ότι το 60%
της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου αφορά
τις μεταφορές, οι οποίες πραγματοποιούνται σε
ποσοστό πάνω από 95% με ορυκτά καύσιμα.
Ο OECD εκτιμά, επίσης, ότι ο παγκόσμιος τομέας
μεταφορών ευθύνεται για το 25% των εκπομπών
άνθρακα, με το 66% αυτών να προέρχεται από τις
πλούσιες χώρες. Μετά το γύρο διαπραγματεύσεων
Doha, είμαι σίγουρος ότι εξαιτίας των μεταφορών
θα αυξηθούν υπερβολικά οι εκπομπές αερίων
που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Ωστόσο, δεν θα μάθουμε ποτέ πόσο θ’ αυξηθούν
και τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να εφαρμόσει
τις αρχές του πράσινου εμπορίου.
Γνωρίζουμε ότι κάθε τόνος εμπορευμάτων που
μετακινείται αεροπορικώς χρησιμοποιεί 49 φορές
περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τη θαλάσσια
μεταφορά. Τα δύο λεπτά απογείωσης ενός Μπόινγκ 747 Τζάμπο ισοδυναμούν με 2,4 εκατομμύρια
χορτοκοπτικές μηχανές που λειτουργούν για
είκοσι λεπτά. Μόνο στις ΗΠΑ, υπάρχουν 7.000
αεροπλάνα στον αέρα κάθε στιγμή και ο αριθμός
τους θ’ αυξηθεί στο μέλλον. Περισσότερο από
τους περιορισμούς των εκπομπών αερίων, αυτό
που είναι πιο κρίσιμο για την κλιματική αλλαγή
είναι ο περιορισμός που πρέπει να επιβληθεί στο
παγκόσμιο εμπόριο.
Μετάφραση: Δημήτρης Κωνσταντίνου
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Εποχή των Παρωδιών:

Ελευθερία και
Δημοκρατία
στα μέσα του 2009
B’ Μέρος
[…] Καθώς οι σκέψεις μας στρέφονται προς τις
εκλογές, δεν πρέπει να ξεχάσουμε μια πρόσφατη,
αυθεντική, “ελεύθερη και δίκαιη” εκλογική
διαδικασία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής,
στην Παλαιστίνη τον Ιανουάριο του 2006, στην
οποία οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους ανταποκρίθηκαν
άμεσα με σκληρή τιμωρία για τον πληθυσμό που
ψήφισε “προς λανθασμένη κατεύθυνση”. Οι
προφάσεις που παρουσιάστηκαν ήταν γελοίες και η
αντίδραση δεν τάραξε σχεδόν καθόλου την πλειάδα
σχολιασμών γύρω από τις ευγενείς προσπάθειες
της Ουάσινγκτον “για τη διάδοση της δημοκρατίας
στο Μουσουλμανικό κόσμο”, κατόρθωμα που
αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή υποτέλεια στην
εξουσία.
Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η προθυμία για
υποταγή στην αντίληψη ότι το Ισραήλ είναι
δικαιολογημένο στο να επιβάλει μια σκληρή
και καταστροφική πολιορκία στη Γάζα και να
της επιτίθεται με ανηλεή βία χρησιμοποιώντας
εξοπλισμό και διπλωματική υποστήριξη από τις
ΗΠΑ, όπως έπραξε τον προηγούμενο χειμώνα.
Υπάρχει φυσικά ένα πρόσχημα: “το δικαίωμα
στην αυτοάμυνα”. Το πρόσχημα έχει γίνει σχεδόν
καθολικά αποδεκτό στη Δύση, παρόλο που οι
ισραηλινές δράσεις καταδικάζονται μερικές
φορές ως “δυσανάλογες”. Η αντίδραση αυτή είναι
εντυπωσιακή, γιατί το πρόσχημα καταρρέει και με
την πλέον πρόχειρη ανάλυση. Το ζήτημα είναι το
δικαίωμα της ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΑΣ σε αυτοάμυνα και
ένα κράτος έχει αυτό το δικαίωμα μόνο εφόσον έχει
εξαντλήσει τα ειρηνικά μέσα. Στην περίπτωση αυτή,
το Ισραήλ έχει απλά αρνηθεί να χρησιμοποιήσει
τα ειρηνικά μέσα που είναι άμεσα διαθέσιμα. Όλα
αυτά έχουν συζητηθεί εκτενώς αλλού και δεν είναι
αναγκαία μια επισκόπηση των απλών γεγονότων
για μια ακόμη φορά.
Για μια ακόμη φορά βασιζόμενο στην ατιμωρησία
του ως πελάτη των ΗΠΑ, το Ισραήλ στο τέλος του
Ιούνη του 2009 επέβαλε την πολιορκία του με μια
ξεδιάντροπη πράξη πειρατείας. Στις 30 Ιουνίου,
το ισραηλινό ναυτικό κατέλαβε το πλοίο “Spirit
of Humanity” της κίνησης Free Gaza - σε διεθνή
ύδατα, σύμφωνα με τους επιβαίνοντες - και το

εξανάγκασε να πλεύσει προς το ισραηλινό λιμάνι
του Ashdod. Το πλοίο είχε φύγει από την Κύπρο,
όπου το φορτίο ελέγχθηκε: αποτελούνταν από
φάρμακα, προμήθειες υλικών ανοικοδόμησης και
παιχνίδια. Μεταξύ των ακτιβιστών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων πάνω στο πλοίο συγκαταλέγονταν η
κάτοχος Νόμπελ Mairead Maguire και το πρώην
μέλος του κογκρέσου Cynthia McKinney, η οποία
στάλθηκε στις φυλακές της Ramleh στο Ισραήλ,
χωρίς η κυβέρνηση Ομπάμα, κατά τα φαινόμενα,
να πει κουβέντα. Το έγκλημα δεν προκάλεσε
σχεδόν καμία εντύπωση και δικαιολογημένα,
θα μπορούσε να πει κανείς, από τη στιγμή που
το Ισραήλ καταλαμβάνει πλοία που ταξιδεύουν
μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου εδώ και δεκαετίες,
απαγάγοντας και μερικές φορές δολοφονώντας
επιβάτες ή στέλνοντάς τους χωρίς κατηγορίες
σε ισραηλινές φυλακές όπου συναντούν χιλιάδες
άλλους, που σε κάποιες περιπτώσεις κρατούνται
πολλά χρόνια ως όμηροι. Έτσι, γιατί να μπει κάποιος
στον κόπο να αναφέρει αυτό το τελευταίο αίσχος
από ένα άτιμο κράτος και τον προστάτη του, για
τον οποίο ο νόμος είναι θέμα ομιλιών για την 4η
Ιουλίου και ένα όπλο εναντίον των εχθρών;
Η πράξη πειρατείας του Ισραήλ είναι ένα πολύ πιο
ακραίο έγκλημα από οτιδήποτε έχει πραγματοποιηθεί
από τους Σομαλούς που οδηγούνται στην πειρατεία
από φτώχεια και απόγνωση, και την καταστροφή
των ψαρότοπών τους από τις ληστείες και τα τοξικά
απόβλητα. Ας μη μιλήσουμε και για την καταστροφή
της οικονομίας τους από μια αντιτρομοκρατική
επιχείρηση του Μπους που αναγνωρίσθηκε ως δόλια
και μια εισβολή της Αιθιοπίας στηριζόμενη από τις
ΗΠΑ. Επίσης, οι πειρατείες του Ισραήλ παραβιάζουν
τη διεθνή Σύμβαση του Μαρτίου του 1988 σχετικά
με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας της οποίας οι
ΗΠΑ είναι μέλος και, επομένως, υποχρεωμένες από
τη Σύμβαση να συμβάλλουν στην εφαρμογή της.
Το Ισραήλ, ωστόσο, δεν είναι μέλος - γεγονός το
οποίο με κανέναν τρόπο δεν μετριάζει το έγκλημα
ή την υποχρέωση επιβολής της Σύμβασης εναντίον
αυτών που την παραβαίνουν. H μη συμμετοχή
του Ισραήλ έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού η
Σύμβαση είναι μερικώς εμπνευσμένη από την
πειρατεία του Achille Lauro το 1985. Το έγκλημα
αυτό βρίσκεται σε υψηλή θέση μεταξύ των
τρομοκρατικών ωμοτήτων στο Ισραήλ και στη

Δύση, σε αντίθεση με τον υποστηριζόμενο από
τις ΗΠΑ ισραηλινό βομβαρδισμό της Τύνιδας
που σκότωσε 75 ανθρώπους μια εβδομάδα πριν,
ως συνήθως χωρίς αξιόπιστο πρόσχημα, ο οποίος
έγινε και πάλι ανεκτός υπό καθεστώς ατιμωρησίας
για τις ΗΠΑ και τους πελάτες τους.
Πιθανόν το Ισραήλ να επέλεξε να μη συμμετάσχει στη
Σύμβαση εξαιτίας της πρακτικής που ακολουθούσε
συχνά εκείνη την περίοδο, της πειρατείας πλοίων
δηλαδή σε διεθνή ύδατα. Επίσης άξιο έρευνας σε
σχέση με την πειρατεία του Ιουνίου του 2009 είναι
το ότι από το 2000, ύστερα από την ανακάλυψη
σημαντικών, κατά τα φαινόμενα, αποθεμάτων
φυσικού αερίου στα χωρικά ύδατα της Γάζας από
την British Gas, το Ισραήλ απωθεί σταθερά τα
αλιευτικά της Γάζας προς την ακτή, συχνά με βίαιο
τρόπο, καταστρέφοντας μια βιομηχανία ζωτική για
την επιβίωσή της. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ έχει
εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με την BG για την
απόκτηση αερίου από τις πηγές αυτές, κλέβοντας
έτσι τους ισχνούς πόρους του πληθυσμού που
συνθλίβει χωρίς έλεος.
Το δυτικό ημισφαίριο έγινε μάρτυρας ενός επιπλέον
εκλογικού εγκλήματος στο τέλους αυτού του μήνα.
Ένα στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ονδούρα
απομάκρυνε τον πρόεδρο Manuel Zelaya από τη
θέση του και τον εξόρισε στην Κόστα Ρίκα. Όπως
παρατηρεί ο οικονομολόγος Mark Weisbrot, έμπειρος
αναλυτής ζητημάτων της Λατινικής Αμερικής, η
κοινωνική δομή του πραξικοπήματος είναι μια
“επαναλαμβανόμενη ιστορία στη Λατινική Αμερική”,
που υποσκάπτει “έναν μεταρρυθμιστή πρόεδρο που
υποστηρίζεται από τα εργατικά σωματεία και τις
κοινωνικές οργανώσεις ενάντια σε μια μαφιόζικη,
καθοδηγούμενη από τη βιομηχανία ναρκωτικών,
διεφθαρμένη πολιτική ελίτ, που έχει συνηθίσει να
επιλέγει όχι μόνο το Ανώτατο Δικαστήριο και το
Κογκρέσο αλλά και τον πρόεδρο”.
Οι σχολιασμοί του κυρίαρχου ρεύματος περιέγραψαν
το πραξικόπημα ως μια λυπηρή επιστροφή στις
κακές ημέρες προηγούμενων δεκαετιών. Η ανάλυση
όμως αυτή είναι λανθασμένη. Αυτό είναι το τρίτο
στρατιωτικό πραξικόπημα μέσα στην τελευταία
δεκαετία, και με τα τρία να συμμορφώνονται με
την “επαναλαμβανόμενη ιστορία”. Το πρώτο,

ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΙ
στη Βενεζουέλα το 2002, υποστηριζόταν από την
κυβέρνηση Μπους, η οποία, όμως, οπισθοχώρησε
ύστερα από την οξεία καταδίκη από την πλευρά
της Λατινικής Αμερικής και την αποκατάσταση
της εκλεγμένης κυβέρνησης μέσω μιας λαϊκής
εξέγερσης. Το δεύτερο, στην Αϊτή το 2004,
πραγματοποιήθηκε από τους παραδοσιακούς
βασανιστές της Αϊτής, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ.
Ο εκλεγμένος πρόεδρος, Jean-Bertrand Aristide,
μεταφέρθηκε κρυφά στην Κεντρική Αφρική και
κρατήθηκε σε ασφαλή απόσταση από την Αϊτή
από τον άρχοντα του ημισφαιρίου.
Αυτό που είναι νέο στο πραξικόπημα της Ονδούρας
είναι η μη υποστήριξή του από τις ΗΠΑ. Αντίθετα,
οι ΗΠΑ ενώθηκαν με τον Οργανισμό Αμερικανικών
Κρατών (OAS) και αντιτέθηκαν στο πραξικόπημα,
αν και με μια περισσότερο επιφυλακτική καταδίκη σε
σχέση με τις υπόλοιπες και χωρίς κάποια δράση, σε
αντίθεση με τις γειτονικές χώρες και το μεγαλύτερο
μέρος της υπόλοιπης Λατινικής Αμερικής. Σε
διαφοροποίηση με τους υπόλοιπους, οι ΗΠΑ δεν
ανακάλεσαν τον πρεσβευτή τους, όπως έκαναν η
Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία καθώς και τα κράτη
της Λατινικής Αμερικής.
Αναφέρθηκε πως η Ουάσινγκτον είχε εκ των
προτέρων πληροφόρηση για ένα πιθανό πραξικόπημα
και προσπάθησε να το αποτρέψει. Ξεπερνάει κάθε
φαντασία το ότι η Ουάσινγκτον δεν είχε στενή
γνώση του τι επρόκειτο να συμβεί στην Ονδούρα,
η οποία εξαρτάται σε υψηλό βαθμό από τη βοήθεια
των ΗΠΑ και ο στρατός της οποίας εξοπλίζεται,
εκπαιδεύεται και δέχεται συμβουλές από την
Ουάσινγκτον. Οι στρατιωτικές τους σχέσεις είναι
ιδιαίτερα στενές από τη δεκαετία του ‘80, όταν η
Ονδούρα αποτελούσε βάση για τον τρομοκρατικό
πόλεμο του Ρήγκαν ενάντια στη Νικαράγουα.
Το εάν θα εξελιχθούν τα παραπάνω σε ένα ακόμη
κεφάλαιο της “επαναλαμβανόμενης ιστορίας”
απομένει να το δούμε και θα εξαρτηθεί σε σημαντικό
βαθμό από τις αντιδράσεις στο εσωτερικό των
Ηνωμένων Πολιτειών.

Μετάφραση: Δημήτρης Γάκης
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ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΟΥ ’80

ΕΡΕΣΟΥ, ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
«Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια
Και του μιλούσανε για Δράκους και για το πιστό σκυλί
Για τα ταξίδια της Πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο...
Τώρα τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ
Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι...
Ά φτάνει πια! Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά.»
Μανόλης Αναγνωστάκης

Α

πό τα τέλη της δεκαετίας του ’70 και τις αρχές του ’80 οι
δρόμοι των Εξαρχείων ασφυκτιούν από ζωή. Μυρίζουν
νιάτα, ελευθερία, νεανική φλόγα, αγώνα μέχρι το τέλος,
θυσία, εξέγερση. Χιλιάδες νεολαίοι, πολιτικοποιημένοι ή όχι,
βρίσκουν διέξοδο μπροστά στα αδιέξοδα που δημιουργεί η
εξουσία, σ’ αυτή την ελεύθερη ζώνη διακίνησης ιδεών και
ανίχνευσης ενός άλλου τρόπου ζωής, σχέσεων και πολιτικής
δράσης, διαφορετικών από τους κυρίαρχους και γι’ αυτό
επικίνδυνους για κάθε λογής εξουσία. Παρά τη διαρκή καταστολή
από τη ΔΕΞΙΑ, τις «επιχειρήσεις αρετής» του ΠΑΣΟΚ ή τις
σημερινές «σκούπες» από τους «αντιεξουσιαστές» της εξουσίας του
ΠΑΣΟΚ, τα Εξάρχεια ήταν και εξακολουθούν να είναι το κέντρο
του ΑΛΛΟΥ, του ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ, του ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ.
Ωστόσο, τη δεκαετία του ’80 μεγάλα τμήματα νεολαίας και
απογοητευμένων αριστερών, από την ανυποληψία της καθεστωτικής
και εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, αγκάλιασαν με πάθος την
ΑΝΑΡΧΙΑ. Οι αριστεριστές έχασαν το ρόλο της ύπαρξής τους και
απομαζικοποιήθηκαν αισθητά. Αυτή η μαζική μεταστροφή πολλών
πολιτικοποιημένων αριστερών στo αναρχικό αντιεξουσιαστικό
κίνημα της εποχής και η υποσχόμενη νέα δυναμική σηματοδότησε
και τη θεμελιώδη αξία τού πώς θα πρέπει να εκφράζεται και να
γίνεται πράξη η επαναστατική πολιτική. Η ανάδυση ακριβώς αυτής
της νεοπαγούς τότε «κοινωνικής αλητείας», που αφιερώθηκε
ολοκληρωτικά στην ΥΠΟΘΕΣΗ της πολιτικής Αναρχίας, που
συγκρούστηκε –όχι ανώδυνα και εκ του ασφαλούς, πληρώνοντας
και το ανάλογο τίμημα– και θυσίασε τις νεανικές μέρες και νύχτες
της, σηματοδοτούν ακόμα και σήμερα το σημερινό αντικαθεστωτικό
αντικρατικό κινηματικό κοινωνικό ρεύμα, το οποίο δεν προήλθε
από παρθενογένεση.
Όλο αυτό το κομμάτι ήρθε σε κάθετη ρήξη με το παλιό, που
κουβαλούσε τα βαρίδια της φενακισμένης ιδεολογίας, του

διανουμενίστικου ή ακαδημαϊκού αναρχισμού της μη πράξης,
του πασιφισμού, του οριενταλισμού, του ρομαντισμού, της
μεταφυσικής και του ΤΙΠΟΤΑ. Οι «άγιοι» αναρχοπατέρες του
εγωκεντρισμού και των προσωπικών στρατηγικών αποκαθηλώθηκαν
και αποδομημένοι βρέθηκαν στο περιθώριο των εξελίξεων. Και ως
τελευταίοι οπισθοφύλακες του παλιού επιδόθηκαν στη συκοφαντία.
Έχασαν το ρόλο του πολύξερου θεωρητικού ειδήμονα. Οι εξελίξεις
κάλπαζαν. Η παθιασμένη εισβολή των νέων αγωνιστών ήταν
έντονη και μεγάλη. Το επαναστατικό πρόταγμα ξαναορίστηκε από
τη σκοπιά της αποτελεσματικής δράσης του, των σκοπών και των
μέσων του, των οργανωμένων ελευθεριακών ρωγμών απέναντι στο
καθεστώς. Δεν ακολουθήθηκε κανένας κανόνας με βάση τη θέση
τους στην παραγωγή και την κοινωνική διαστρωμάτωση, αλλά
προσδιορίζονταν ως η λογική του «ΕΜΕΙΣ» και αυτοί που το
πίστευαν το εννοούσαν και το έκαναν επαναστατική πράξη.
Χιλιάδες νεολαίοι σε πορείες, διαδηλώσεις, καταλήψεις,
συγκρούσεις, δρώμενα. Κάθετη ολοσχερής ρήξη με την υπαρκτή
πραγματικότητα. Η «κοινωνική αλητεία» των δυτικών προαστίων
και τα «χωριατόπαιδα» στο προσκήνιο. Τα αμφιθέατρα των
Πανεπιστημίων και των σχολών γεμάτα. Συνελεύσεις, συζητήσεις,
πάρτυ, αγώνας, υλική βάση και υποδομές. ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
Μια «αλητεία του κοινωνικού» που εσωτερικά στο κίνημα βίωνε
και όριζε τον εαυτό της ως ταγμένο για την αναγέννηση και το
νέο ξεκίνημα του κινήματος το οποίο θα απαλλασσόταν οριστικά
από τη αρχαία σκουριά του χύμα, του σκόρπιου, του ανοργάνωτου
και θα συνέβαλλε στη δημιουργία πολιτικών προσανατολισμών
και στόχων, στην κατεύθυνση ενός νέου, οργανωμένου και
αντεπιτιθέμενου επαναστατικού αντικρατικού κοινωνικού
κινήματος.
Η εφημερίδα ΔΟΚΙΜΗ, πόλος έλξης εκατοντάδων νέων που
ευελπιστούσαν από το σήμερα την ανατροπή και όχι μόνο στο

μακρινό αύριο με τον ερχομό της μεγάλης επαναστατικής
νύχτας. Μια έντονη μεταστροφή συντελούνταν και μόνο όποιος
είχε παρωπίδες δεν την έβλεπε.
Χωρίς συσχετισμούς και πολιτικάντικες ψευτομπουρδολογίες, που
δεν αφορούσαν κανέναν, συνέβαλε στο πρώτο ποιοτικό πολιτικό
άλμα. Έντονες οι συζητήσεις για τη νέα πορεία, προβληματισμοί,
αντεγκλήσεις. Συνάφεια πολιτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα
του κινήματος. Η Λιλή Ζωγράφου, η Κατερίνα Γώγου και
μέλη της ΔΟΚΙΜΗΣ ανέλαβαν πολιτιστικές πρωτοβουλίες, που
δυστυχώς δεν περπάτησαν. Η καταστολή και το κίνημα των
φυλακών απορροφούσαν κάθε άλλη δραστηριότητα. Η δράση
για το περιβάλλον και την εργατική παρέμβαση –που μέχρι τότε
αποτελούσαν τα μεγάλα ταμπού– επαναπροσδιορίστηκαν. Μάχες
με τους μπάτσους και τους Δημάρχους για τον Κουρουπητό, το
πάρκο Παπανδρέου στου Ζωγράφου, τις αναπλάσεις πλατειών κ.α.
Η εργατική κινηματική παρέμβαση έκανε την εμφάνισή της, ενάντια
στον εργατισμό και την κρατικοσυνδικαλιστική γραφειοκρατία.
Η μετεξέλιξη της «ΔΟΚΙΜΗΣ» σε «ΑΝΑΡΧΙΑ» και η ίδρυση
της «ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ» σε πανελλαδική βάση, άνοιξαν
νέες δυνατότητες και πολλαπλούς ορίζοντες και συνέβαλαν τα
μέγιστα για το επαναστατικό κίνημα. Στέκια σε όλη την Αττική
και άλλα τόσα στην επικράτεια. Όλα τα Εξάρχεια πάλλονταν από
τους ρυθμούς της άμεσης δράσης, των πρωτοβουλιών, των μαζικών
πορειών. Πέρα από λάθη ή αδυναμίες, περιπτώσεις διαχωρισμού
των μέσων από τους σκοπούς ή ακόμα και ταύτιση ταχτικής και
στρατηγικής, η σημαντική κατάκτηση –παρακαταθήκη συνολικά
για το κίνημα– ήταν η αντίληψη, ότι μόνο με άλλες οργανωμένες
πολιτικές-πολιτιστικές δομές, αντιπαλεύεις τις υπάρχουσες
καθεστωτικές και δημιουργείς τις προϋποθέσεις για τη ριζική
επαναστατική ανατροπή.
Αυτά τα μάχιμα ζωντανά Εξάρχεια όμως, που συνέβαλαν
πολύμορφα στην ανάπτυξη ενός πρωτόγνωρου για τα τότε δεδομένα
επαναστατικού κινήματος και στην κάθετη ρήξη με όλες τις δομές της
πολιτικής εξουσίας, παρέμεναν μέχρι πριν πέντε χρόνια μια μισητή
ανορθογραφία (ως μη υπαρκτή) για όλους τους φιλελεύθερους
αναρχίζοντες, αναρχοχαρούμενους, αριστερούς (καθεστωτικούς
ή όχι), αριστεριστές και φίλους της οικο-οικολογίας και της
οργονοθεραπείας. Μια μεγάλη παραφωνία που με κάθε τρόπο
έπρεπε να αφυδατωθούν οι πραγματικά ιστορικές στιγμές τους
από το επαναστατικό πρόταγμα της κοινωνικής και ατομικής
απελευθέρωσης και χειραφέτησης. Όμως το «ΕΜΕΙΣ», παρέμεινε
ζωντανό, γιατί, όπως αποδείχθηκε τελικά, ήταν «κινητικό» και δεν
χωρούσε σε κανένα καλούπι. Κόντρα σε ανέμους και θύελλες,
κόντρα σε θεούς και δαίμονες, επέστρεψε δυνατό όσο ποτέ άλλοτε
και πάλι στη Θεμιστοκλέους, στον αριθμό 66 αυτή τη φορά. Σ`
έναν Κόσμο που χωράει πολλούς Κόσμους. Αφήνοντας τα όποια
λάθη ή αδυναμίες του παρελθόντος να τα κρίνει η ιστορία του
κινήματος και η ίδια η ζωή, κάνοντας το «εγώ» να τρέμει, όχι από
φόβο, αλλά από τις ενοχές της μη συμμετοχής του στο σήμερα για
το επαναστατικό αύριο.
Έτσι κι αλλιώς, ΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ, αλλά και τα κάθε Εξάρχεια,
κρατούν ανοιχτό το παράθυρο της ζωής μας για μια άλλη
κοινωνική πραγματικότητα. Ζουν! Γιατί παρά την κρατική
τρομοκρατία που διαχρονικά υφίστανται, εκεί συναντιούνται
και διασταυρώνονται η αμφισβήτηση, η απόγνωση, η οργή, η
διαφορετικότητα και η ανατροπή. Γιατί αποτελούν το κοινωνικό
βαρόμετρο της καταπίεσης που βιώνουν οι νεολαίοι στη ζωή
τους, στην οικογένεια, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο. Γιατί τα
συνθήματα που ενοχλούν την εξουσία, ακόμα κι εκείνους που
κάποτε τα φώναζαν, είναι γραμμένα στους τοίχους με μαύρα
και κόκκινα ανεξίτηλα χρώματα.
Έτσι κι αλλιώς ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.
Θοδωρής Θεοδωρόπουλος
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...και τι να πεις;
Ξ

εκαθαρίζω απ’ την αρχή ότι αυτό είναι ένα κείµενο
που δεν ήθελα να γράψω. Την ώρα που όλοι µιλάνε
για τα Εξάρχεια (ακόµα και ο κ. Πάγκαλος ωρύεται στα
κανάλια ότι αυτός είναι εδώ, της περιοχής, ιθαγενής,
πώς το λένε, και έχει περισσότερα δικαιώµατα να µιλά
για τη γειτονιά από τον Αλέξη του Συνασπισµού, τον
οποίο κατηγορεί ότι µένει στα βόρεια προάστια), οι
εφηµερίδες κάνουν αφιερώµατα, κάποιος κ. Σοφιανός
από το ΒηΜαγκαζίνο, που εξοργίζεται τόσο µε τους
µπάτσους που ανεβαίνουν τη Σκουφά, όσο και µε
τα αναρχοφασιστάκια, όπως τα αποκαλεί, που του
ζητούν ταυτότητα, ισχυρίζεται ότι τα Εξάρχεια που
ονειρευτήκαµε (δεν ξέρω ποιοι ονειρεύτηκαν µαζί
του) είναι ο κυβερνοχώρος, γενικώς οι προβολείς είναι
στραµµένοί εδώ, δεν είχα καµιά διάθεση να µπω στη
διαδικασία. Αλλά ας όψεται. Ανωτέρα βία.

Π

ρώτα απ’ όλα, η σχέση µου µε τα Εξάρχεια δεν
ήταν ακριβώς αυτό που λέµε love from first sight.
«Εγώ, εδώ δεν ξανάρχοµαι», δήλωσα στον φίλο µου την
πρώτη φορά που αντίκρισα την πλατεία, παίρνοντας
και το πρώτο µου µάθηµα: να αποφεύγω τις µεγάλες
δηλώσεις.

Γ

ιατί ήρθε Νοέµβρης και ήταν άγριος πολύ κι εγώ
βρέθηκα ξανά σ’ αυτούς τους δρόµους. Και τα
Εξάρχεια, εκτιµώντας το, µε γλίτωσαν από το bad hair
styling και τις βάτες της δεκαετίας του ’80 (όχι όµως
και από τις φούστες µε κρόσσια). Κι εγώ τους αφέθηκα.
Και όπως κάθε ερωτική ιστορία που σέβεται τον εαυτό
της, έχει περάσει αυτή η σχέση µέσα από Συµπληγάδες,
εντάσεις, νεύρα, θυµούς, επεισοδιακούς χωρισµούς
και συγκινητικές επανασυνδέσεις, κι ακόµα την άκρη
δεν την έχει βρει.

Π

ώς περιγράφονται λοιπόν τα Εξάρχεια; Αν ήταν
λέξη θάτανε “Πολύ”. Υπερβολή. Εδώ, το Παν
Μέτρον Αριστον δεν είχε ποτέ θέση. Στα άκρα.
Παντού. Πολύ. Απ’ τη Στουρνάρη και τα τραπεζάκια
στο Πολυτεχνείο, στη Βουλγαροκτόνου και τα γραφεία
της Δοκιµής, στις συνελεύσεις, στις κουβέντες και το
στήσιµο της εφηµερίδας σε µονταζιέρα (τότε δεν
είχαµε υπολογιστές και, χωρίς να θέλω να σας σοκάρω,
ούτε κινητά). Στους δρόµους γύρω από την πλατεία,
Αραχώβης, Θεµιστοκλέους, Μεταξά, Σπύρου Τρικούπη,
στις πορείες, στις ατέλειωτες ώρες στο Τσαφ, στο
καφενείο, στα αµφιθέατρα, στους Λύκους της Αιώνιας
Νύχτας, στου Στρέφη, στα κυνηγητά, στις φωτιές της
ιστορίας, στο συνέδριο, στην Ένωση, στα πανκιά και
στο µπόνγκο στην πλατεία, στις µουσικές, στα γλέντια
και στις κουβέντες, στο Νοσότρος, στους τοίχους, στα
συνθήµατα, στα λάθη, στο δράµα και στη χαρά, στους
ανοιχτούς δρόµους.

Ν

Ναι, τα Εξάρχεια
είναι επικίνδυνα
Γ

ια κάποιους είναι «γκέτο». Για άλλους «ζώνη ιδιό-

άφησε νηστικό και διψασμένο τον απένταρο. Οι άνθρωποι

μορφων και παράξενων». Για την εξουσία «άντρο

λένε καλημέρα, μιλάνε ακόμη για πραγματικά προβλήματα,

ταραχοποιών» και «φυτώριο τρομοκρατών». Για μας που

δίνουν μικρές και μεγάλες μάχες, γλεντάνε, κλαίνε, ονει-

ήρθαμε στα Εξάρχεια τη δεκαετία του 1980 είναι ο τόπος

ρεύονται, μαλώνουν και φιλιώνουν. Είναι ζωντανοί με ένα

της ουσιαστικής πολιτικής και κοινωνικής μας ενηλικί-

είδος ζωής αφόρητο για τους κρατούντες.

ωσης. Σ’ αυτή τη γειτονιά που μοιάζει παράταιρη στην
καρδιά μιας δήθεν και γκλαμουράτης άθλιας μητρόπολης,
μάθαμε τι σημαίνει αληθινή ελευθερία και αλληλεγγύη,
προβληματιστήκαμε, αμφισβητήσαμε, πονέσαμε και ενθουσιαστήκαμε. Στα χρόνια που πέρασαν από τότε, όσο
κι αν η ζωή μάς έστελνε αλλού, πίσω γυρίζαμε. Σ’ αυτό
το μοναδικό λιμάνι των ονείρων και των οραμάτων παραμένουμε ακόμη. Μπορεί γιατί εδώ ανασαίνει κανείς αέρα
δίχως τους ρύπους της υποκρισίας και της ψευτιάς. Ίσως
γιατί αυτή η υποβαθμισμένη πλατεία με το απεριποίητο
πράσινο φιλοξένησε τους δικούς μας έρωτες, τις κουβέντες
και τα πανό μας και σήμερα φιλοξενεί των παιδιών μας.
Τα σπασμένα πεζοδρόμια, τα στενά και οι τοίχοι εδώ μιλάνε. Φωνάζουν συνθήματα και
κρύβουν τον αντίλαλο από τις
φωνές, τους ψιθύρους και τις σιωπές όσων αρνούνται να ενταχθούν
στην ευνουχισμένη κανονικότητα
και τη μίζερη κενότητα του μέσου τηλεορασόπληκτου οπαδού,
ψηφοφόρου και καταναλωτή. Κι
αυτό ακριβώς το άρωμα ελευθερί-

ρομαντικοί όμως είναι επικίνδυνοι. Δεν ξεχνάνε. Δεν
φοβούνται. Εκδικούνται για τους χαμένους συντρόφους
τους και τα κομμάτια τους που τα τσαλαπατάει η όποια
εξουσία. Αυτός ο κόσμος δεν εξολοθρεύεται εύκολα όσο
κι αν χτυπηθεί. Πέφτει καμιά φορά, αλλά πάντα ξανασηκώνεται. Το ξέρουν καλά από παλιά.
Θα το καταλάβει και ο παρασημοφορημένος στρατηγός
Χρυσοχοΐδης που έστειλε τις δυνάμεις κατοχής με το
καλημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του (φαίνεται
ξέχασε την απάντηση που πήρε όταν επιχείρησε να ποινικοποιήσει κάθε φωνή αντίστασης πριν 7 χρόνια). Όπως παλιά

Μην τα βάζετε
με τα όνειρά μας,
μάθαμε
ελεύθεροι...

το κατάλαβε ο Δροσογιάννης
και οι ορδές του Αρκουδέα
με τις επιχειρήσεις «αρετή»
κι αργότερα οι ρουφιάνοι που
έστελνε ο Μητσοτάκης για να
παρακολουθούν τις ανάσες
μας, να στέλνουν αδέλφια μας
στη φυλακή και να τα σέρνουν
στα δικαστήρια. Όπως το κατάλαβε κι ο Καραμανλής τον

ας είναι η πραγματική απειλή.

Δεκέμβρη όταν οι ένστολοι

Ναι, τα Εξάρχεια είναι μια επικίν-

φονιάδες εκτέλεσαν ένα παιδί

δυνη γειτονιά για τις κάθε λογής

που τόλμησε να κινείται στην

εξουσίες. Άλλωστε, συνιστά σο-

περιοχή κι ίσως αργότερα τολ-

βαρό κίνδυνο το γεγονός ότι σ’

μούσε και να σκεφτεί.

αυτό το κομμάτι της πόλης χωράνε

άτο, όσο κι αν θέλω να αποφύγω το µελό µοιάζει
αδύνατο. Γιατί τα Εξάρχεια είναι «Εµένα οι φίλοι
µου...», είναι ονόµατα πούχω να πω καιρό, είναι Απουσίες
που περπατούν µαζί σου βήµα βήµα, είναι Εµείς. Πιο
πολύ απ’ όλα είναι Εµείς και είναι Τώρα.

όλοι. Οι άστεγοι, οι διαφορετικοί,

Ε

και μεγάλοι, κάτοικοι, κόσμος της αμφισβήτησης, ανήσυχα

Μαρία Μ.
ΥΓ. Κύριε Χρυσοχοΐδη, µήπως να φεύγατε απ’ τα
Εξάρχεια και να πηγαίνατε να ψαχτείτε στο Γράµµο;

Εδώ οι δρόμοι έχουν κόσμο ως αργά τη νύχτα και τα παρά-

ίναι Νοέµβρης που σε βάζει στο παιχνίδι και ένας
Δεκέµβρης να σ’ ετοιµάζει για ό,τι έρχεται µετά...

Στα Εξάρχεια όσοι ζουν και κινούνται μπορεί να μοιάζουν

Όσους στρατούς κατοχής κι
αν στείλουν, όσα χημικά κι αν

όλοι οι κυνηγημένοι γιατί δεν
προσιδιάζουν στο μοντέλο του
υπηκόου που επιβάλλει η κυριαρχία. Συνυπάρχουν μικροί
και φασαριόζικα πιτσιρίκια, εργαζόμενοι, οι πάντες.

θυρά μας μένουν ανοιχτά. Οι συναλλαγές είναι διαφορετικές
από αυτές που επιβάλλει το κυνήγι του κέρδους, κανείς δεν

ρίξουν, όσα σχέδια εξόντωσης
και να επεξεργαστούν, εδώ κανένας δεν σωπαίνει και δεν
υποτάσσεται, και αν αφουγκραστεί κανείς τις νύχτες το
θρόισμα της μαυροκόκκινης στη Θεμιστοκλέους θα το
ακούσει καθαρά: Μην τα βάζετε με τα όνειρά μας, μάθαμε
ελεύθεροι.
Μαρία Γερογιάννη
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Οι επισφαλείς
οργανώνονται
και νικούν
Ο

ι συνεχείς ανακατατάξεις στο χώρο της τηλεφωνίας,
οι ανταγωνισμοί, το άνοιγμα νέων αγορών έχουν ως
αποτέλεσμα το τσάκισμα των όποιων δικαιωμάτων των εργαζομένων στους συγκεκριμένους χώρους και την παροχή
ακριβών υπηρεσιών για τους καταναλωτές. Αυτές ακριβώς
οι συνθήκες εργασίας όμως συσπείρωσαν τους εργαζόμενους
και ήδη τα πρώτα σωματεία στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας
είναι γεγονός.
Το καλοκαίρι, η σκλήρυνση της στάσης της WIND και η απόφασή της να προχωρήσει σε απολύσεις, βγάζει το σωματείο στο
δρόμο. Συνεχείς κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις υποχρεώνουν την εταιρία να προχωρήσει σε επαναπροσλήψεις.
Η ίδια τακτική όμως ακολουθήθηκε και τον Οκτώβρη. Η
WIND με πρόσχημα την αναδιάρθρωσή της, προσπάθησε να
συρρικνώσει το εργατικό δυναμικό και συνάντησε πάλι την
οργανωμένη αντίδραση του σωματείου το οποίο προχωρά σε
επιτυχημένη απεργία στις 15 του μήνα. Έχει προηγηθεί μια
μαζική σύσκεψη σωματείων και συνδικαλιστών στο ΕΚΑ, από
την οποία προκύπτει μια ευρύτερη επιτροπή αλληλεγγύης, που
αναλαμβάνει και τη στήριξη του αγώνα.
Ο αγώνας των εργαζομένων στη WIND, έρχεται σε μια περίοδο
που οι συνάδελφοί τους στη VODAFONE έρχονται αντιμέτωποι
με την αντεργατική πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση της
εταιρίας. Η κινητοποίηση των εργαζομένων στη WIND δίνει
τη δική της ώθηση. Η VODAFONE από καιρό παραχωρεί
σειρά τμημάτων της σε εργολάβους, οι οποίοι βέβαια αλλάζουν
προς το χειρότερο τους όρους και τις συνθήκες εργασίας. Η
τελευταία αντεργατική κίνηση της εταιρίας ήταν η μεταφορά
εργαζομένων στη HOL, τελείως πραξικοπηματικά.
Το νεοσύστατο σωματείο αποφασίζει μετά από συνέλευση να
προχωρήσει σε απεργία στις 14/10. Στις δύο συγκεντρώσεις
που πραγματοποιεί έξω από τα γραφεία της εταιρίας συγκεντρώνονται πάνω από 250 εργαζόμενοι. Μαζί τους βρίσκονται
και αρκετοί αλληλέγγυοι από άλλους εργασιακούς χώρους.
Οι πιέσεις από τη μεριά της διοίκησης είναι έντονες από την
πρώτη στιγμή. Ανάγκαζαν τους εργαζόμενους να δηλώνουν αν
θα δουλέψουν, τους έστελναν σε άλλα κτήρια, τους εκβίαζαν
και τους απειλούσαν.
Παρά τις όποιες απειλές και πιέσεις η απεργία πέτυχε και
μάλιστα και σε άλλες πόλεις, δίνοντας έτσι μαζικά χαρακτηριστικά στον αγώνα.
Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στις δύο εταιρίες τηλεφωνίας
θέτουν τις βάσεις για συνολικότερες κατακτήσεις αλλά φέρνουν και πάλι στην επιφάνεια το ζήτημα της οργάνωσης και
του συντονισμού, και μάλιστα από τα κάτω, στους κατεξοχήν
χώρους του “βασιλείου” της επισφάλειας.

Τάσος Χριστόπουλος
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Ένα σκάνδαλο
που διαρκεί 53 χρόνια

Σ

τον αέρα παραμένουν οι 1.300 εργαζόμενοι
στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και επιπλέον
1.000 που απασχολούνται μέσω εργολά-

βων, καθώς η ιδιοκτήτρια εταιρία ΤhyssenΚrupp,
επιμένει στην απόφασή της να αποχωρήσει από την
επιχείρηση.
Η γερμανικών συμφερόντων πολυεθνική, αν και μετέθεσε την
αποχώρησή της από την 1η Νοεμβρίου που είχε αναγγείλει
αρχικά για τις 15 του μήνα, εμφανίζεται αμετακίνητη, ενώ
φέρεται να αναζητά μια βραχύβια ενδιάμεση λύση, με την
εκχώρηση των ναυπηγείων σε νέο ιδιοκτησιακό σχήμα που
θα δημιουργήσει η ίδια για τρεις μήνες. Ακόμη όμως και
αν προκριθεί αυτή η φόρμουλα, κανείς δεν διασφαλίζει τη
συνέχιση της λειτουργίας των ναυπηγείων μετά το τρίμηνο.
Ανοιχτό εξάλλου, παραμένει το ενδεχόμενο τα ναυπηγεία να
αγοραστούν από τους ιδιοκτήτες των Ναυπηγείων Ελευσίνας
και Νεωρίου Σύρου, με τους οποίους οι γερμανοί βρίσκονται
σε επαφή, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να υπάρχουν κάποια
αποτελέσματα.
Το πρόσχημα για την αποχώρηση των γερμανών είναι η
άρνηση του υπουργείου Άμυνας να παραλάβει τα υποβρύχια
που ανέλαβαν να κατασκευάσουν, τα οποία παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα και εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα ευστάθειας.
Ο πραγματικός λόγος όμως είναι ότι έχουν μειωθεί οι προμήθειες εξοπλισμών από τη Γερμανία καθώς έχουν περισταλεί
τα σχετικά προγράμματα και οι όποιες αγορές γίνονται από
τη Γαλλία.

Συνένοχοι κυβερνήσεις και
συνδικαλιστική γραφειοκρατία
Από το 1956 που υπογράφηκε η σύμβαση της κυβέρνησης του
Κ.Καραμανλή με το Νιάρχο για την δημιουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά αρχίζει μια σκανδαλώδης διαδρομή που
φαίνεται ότι τερματίζεται άδοξα στα μέσα του μήνα.
Ο Νιάρχος έστησε το ναυπηγείο στο πλαίσιο του ανταγωνισμού του με τον |Ωνάση και στηρίχθηκε προκλητικά από τις
τότε κυβερνήσεις.
Αργότερα, το 1969, η χούντα τού παραχώρησε με το έτσι θέλω
την ακτή Σκαραμαγκά, ενώ στην επιχείρηση επικρατούσαν
συνθήκες άγριας τρομοκρατίας σε βάρος των εργαζομένων
που έφθαναν τότε, τα 7.000 άτομα.

του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 οδήγησε στη
δραματική μείωση του κύκλου εργασιών των ναυπηγείων
και τελικά ο Νιάρχος κήρυξε πτώχευση. Η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθούσε εκείνη
την εποχή, ένταξε τα χρέη της μονάδας στον προϋπολογισμό,
και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά πέρασαν στον Οργανισμό
Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων και έγιναν μια ακόμη προβληματική επιχείρηση.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ήρθε η απειλή κλεισίματος
της μονάδας την οποία είχε επανειλημμένα προσπαθήσει να μεταπωλήσει ο ΟΑΕ χωρίς να τα καταφέρει. Τότε, το ελεγχόμενο
από την ΠΑΣΚΕ σωματείο δέχθηκε πρόγραμμα μείωσης του
προσωπικού με τη μέθοδο των «οικειοθελών αποχωρήσεων».
Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία μάλιστα, μπήκε στη λογική
της συνδιαχείρισης εξαγοράζοντας το 49% των μετοχών της
επιχείρησης μέσω απλήρωτων δεδουλευμένων και παγώματος
μισθών, ενώ το 51% παρέμεινε στην ιδιοκτησία του δημοσίου
και του πολεμικού ναυτικού. Αποτέλεσμα ήταν οι μόνιμοι
εργαζόμενοι να μειωθούν σε 3.000 άτομα και να μπουν στο
χορό οι εργολάβοι που απασχολούσαν 2.000 εξωτερικούς
εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα.
Δέκα χρόνια μετά, το 2001, η κυβέρνηση Σημίτη εκχώρησε
έναντι ευτελούς τιμήματος το ναυπηγείο στους γερμανούς,
ενώ το ελεγχόμενο σωματείο συναίνεσε με τη σιωπή του και
επιπλέον δέχθηκε και νέο πρόγραμμα μείωσης προσωπικού
για να πειστούν οι νέοι ιδιοκτήτες να μείνουν. Το σκάνδαλο
ήταν τεράστιο, αφού εκείνη την περίοδο τα ναυπηγεία μπορούσαν να αναβαθμιστούν καθώς εκκρεμούσε η κατασκευή
των συρμών του Μετρό και του Τραμ, ενώ ήταν σε εξέλιξη
εξοπλιστικά προγράμματα του πολεμικού ναυτικού.

Μετά τη μεταπολίτευση, στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά δόθηκαν σκληρές μάχες για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του
προσωπικού με απεργίες και σκληρές συγκρούσεις με τους
μπράβους του Νιάρχου και τους ροπαλοφόρους ένστολους
της εποχής.

Σήμερα, οκτώ χρόνια μετά, οι γερμανοί εγκαταλείπουν τα
ναυπηγεία αποψιλωμένα από προσωπικό και με δεκάδες εργολάβους, επιχειρησιακά απαξιωμένα και χρεωμένα. Μεγάλο
βάρος της ευθύνης για αυτήν την εξέλιξη φέρουν οι εκάστοτε
κυβερνήσεις, αλλά και η συνδικαλιστική γραφειοκρατία που
ανέλαβε το ρόλο του πειθήνιου οργάνου των κομματικών της
προϊσταμένων εξυπηρετώντας στην ουσία τα συμφέροντα
της εργοδοσίας.

Η μαζική αποχώρηση των εφοπλιστών στα τέλη της δεκαετίας

Μαρία Γερογιάννη
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...στα βήματα
του Πινοσέτ
Έ

νας ακόμη ιθαγενής Μαπούτσε, σκοτώθηκε στα μέσα
του Οκτώβρη στη νότια Χιλή σε συγκρούσεις με την
αστυνομία. Ο άνδρας, ο οποίος αιμορράγησε μέχρι θανάτου,
είχε πάρει μέρος σε έφοδο εναντίον φορτηγών που μετέφεραν
κορμούς δέντρων από την περιοχή. Ιθαγενείς έβαλαν φωτιά
σε ορισμένα φορτηγά στο Σαν Πατρίσιο, περίπου 500 χλμ.
νότια του Σαντιάγο. Την ευθύνη για τους εμπρησμούς
ανέλαβε με ανακοίνωση το CAM (Coordinadora AraucoMalleco), που κάνει λόγο για την καταστροφή των δασών,
τη στρατιωτικοποίηση ολόκληρων περιοχών, την καταπίεση
και τους εξευτελισμούς που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες
άνθρωποι.
Οι ινδιάνοι Μαπούτσε ζητούν την επιστροφή της γης που
βρίσκεται σήμερα στα χέρια Ευρωπαίων εποίκων και
συγκρούονται με υλοτόμους που αποψιλώνουν δάση τα
οποία θεωρούν μέρος των εδαφών τους. Σε μια διαρκή
προσπάθεια να ανακαταλάβουν εδάφη που τους ανήκουν,
έχουν προβεί επανειλημμένα σε καταλήψεις εκτάσεων που
εκμεταλλεύονται μεγάλες χιλιανές οικογένειες, ανάμεσά
τους και αυτή των Luchsinger. Η βία στην ιδιοκτησία των
Luchsinger κορυφώθηκε τον Ιανουάριο του 2008, όταν η
αστυνομία σκότωσε τον 20χρονο ακτιβιστή και φοιτητή Matias
Catrileo, μέλος της φυλής των Μαπούτσε. Τον περασμένο
Αύγουστο ένας ακόμα νεαρός Μαπούτσε, ο Jaime Mendoza,
πυροβολήθηκε πισώπλατα από αστυνομικό κατά τη διάρκεια
συγκρούσεων σε άλλη ιδιοκτησία.
Η καταστολή δεν φαίνεται ικανή να σταματήσει τους Ινδιάνους
και μέσα στο γενικό χαμό τον τελευταίο καιρό άρχισαν να
εμφανίζονται και δημοσιεύματα για ακροδεξιές οργανώσεις
που καλούν την κυβέρνηση να απομονώσει τους Μαπούτσε
κοντά στα σύνορα με τη Βολιβία ώστε να μπορέσει το κράτος
να εκμεταλλευτεί τις εκτάσεις τους.
Η απάντηση των αρχών της Χιλής ήταν άμεση. Μπροστά
στην έξαρση των ταραχών σκέφτηκαν απλά να τεθεί σε ισχύ
ειδικός αντιτρομοκρατικός νόμος της εποχής του Αουγκούστο
Πινοσέτ, (ναι, αυτού που του καταλογίζουν χιλιάδες νεκρούς
και “εξαφανισμένους”, που πέθανε πλήρης ημερών πριν τρία
χρόνια, χωρίς ποτέ να τιμωρηθεί, αποδεικνύοντας ότι όντως
δεν υπάρχει Θεός), σύμφωνα με τον οποίο τριπλασιάζονται
οι ποινές για τους εμπρησμούς και τις καταλήψεις γης.
«Αποφασίσαμε να θέσουμε σε ισχύ τον αντιτρομοκρατικό
νόμο για να καταδιώξουμε τις ομάδες ανθρώπων, εκείνες που
έχουν επιδοθεί στη διάπραξη εγκλημάτων, την πρόκληση
χάους και ταραχών σε μια περιοχή που επιδιώκει ειρήνη και
αρμονία. Δεν θα επιτρέψουμε ούτε θα ανεχθούμε αυτές οι
ομάδες να διαπράξουν τέτοιου είδους πράξεις ποτέ ξανά», είπε
ο υφυπουργός Εσωτερικών Πατρίσιο Ροσένδο, αναφερόμενος
στις πρόσφατες ταραχές (σας θυμίζει κάτι αυτό;)
Και για να σας αποτελειώσω, ακούστε και το καλύτερο:
«Θέλω αυτό που κάνουμε τις τελευταίες ημέρες στις περιοχές
των Μαπούτσε, με τη συνεχή αστυνομική παρουσία, να
γίνει σε κάθε περιοχή της χώρας όπου υπάρχει παρόμοιο
πρόβλημα. Οι πραγματικοί αντίπαλοι είναι οι βάνδαλοι και
οι χούλιγκανς», συνεχίζει. «Έχω φίλους Μαπούτσε με τους
οποίους μιλώ και συχνά και έχουμε κοινές απόψεις».
..................................................................
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...ταραχές
στη Νότια Αφρική
Σ

τις φτωχογειτονιές και τις παραγκουπόλεις της Νότιας Αφρικής, 15 χρόνια μετά το τέλος του απαρτχάιντ, εκατομμύρια άνθρωποι
εξακολουθούν να ζουν στην απόλυτη φτώχεια. Στις ταραχές που ξέσπασαν στα μέσα του Οκτώβρη στους δρόμους του Στάντερτον,
150 χλμ. νοτιοανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, στη Σιγιατούτουκα, στο Παλμ Ριτζ οι διαδηλωτές απαιτούσαν από την κυβέρνηση να
ανταποκριθεί στις προεκλογικές δεσμεύσεις της και να τους παράσχει βασικά αγαθά όπως η υδροδότηση, η ηλεκτροδότηση, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η παιδεία. Η απάντηση ήταν η εκτεταμένη χρήση χημικών και οι σφαίρες από καουτσούκ από την πλευρά
της αστυνομίας. Η απόλυτη ανυπαρξία υποδομών έχει προκαλέσει επανειλημμένα διαδηλώσεις
στη Νότια Αφρική. Στο
περσινό κύμα ταραχών
εξήντα δύο άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους.
Την ιστορία αυτής της
Δημοκρατίας στα νότια
της αφρικανικής ηπείρου
με τους σχεδόν πενήντα
εκατομμύρια κατοίκους,
καθόρισε ο μεγάλος ορυκτολογικός της πλούτος,
ο οποίος προσέλκυσε απ’
τα παλιά το ενδιαφέρον
της Δύσης. Έτσι εδώ διαμορφώθηκε ένα πολυφυλετικό κράτος με τους
μαύρους Νοτιοαφρικανούς να αποτελούν το 75% του συνολικού πληθυσμού. Έθνος Ουράνιο Τόξο την αποκάλεσε ο αρχιεπίσκοπος
Τούτου αλλά και ο Νέλσον Μαντέλα ως απάντηση στο ρατσισμό και την ιδεολογία του απαρτχάιντ. Ο Τζέικομπ Ζούμα, που εξελέγη
πρόεδρος τον περασμένο Απρίλη είχε υποσχεθεί να αντιμετωπίσει το θέμα των ανισοτήτων στη μεγαλύτερη οικονομία της Αφρικής. Αυτή τη στιγμή παραδέχεται ότι η κυβέρνησή του δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες και η καταστολή φαίνεται να είναι
ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσει όσους διαμαρτύρονται απαιτώντας τα αυτονόητα. Πριν τις εκλογές είχε προκαλέσει πολλά
ερωτηματικά η υποστήριξη του Νέλσον Μαντέλα στο πρόσωπο του Ζούμα, ο οποίος ανάμεσα στα πολλά έχει κατηγορηθεί για
διαφθορά, αλλά και για βιασμό οροθετικής. «Πλύθηκα για πολλή ώρα», ήταν η απάντησή του, όταν ρωτήθηκε από τον πρόεδρο τι
έκανε για να προφυλαχθεί από τον ιό, δημιουργώντας σαφή εικόνα για το άτομό του. Σήμερα, ο εκπρόσωπος του Ζούμα, Βίνσεντ
Μαγκουένια, δηλώνει ότι ο πρόεδρος δεν σχεδιάζει να συναντηθεί με τους διαδηλωτές και πως όσοι έχουν παράπονα μπορούν να
τηλεφωνούν στην ειδική τηλεφωνική υπηρεσία που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό και δέχεται χιλιάδες κλήσεις καθημερινά.
Ο πλανήτης θα θυμηθεί ξανά τη Νότια Αφρική το καλοκαίρι του 2010 καθώς εδώ θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
Δεν ξέρω ποιος ακριβώς θα ’ναι ο τρόπος για να αποτραπεί η έκρηξη όταν μέσα σ’ ένα χορό εκατομμυρίων, δίπλα στις παγκοσμίου
φήμης προσωπικότητες που θα έρθουν για να θαυμάσουν τους θεούς της μπάλας, κάποιες γειτονιές θα παραμένουν διψασμένες...

Ο

...για ποια ειρήνη;
Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ που εφηύρε τη δυναμίτιδα, λίγο πριν πεθάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο
καταθλιπτικός, δώρισε την τεράστια περιουσία του σε ίδρυμα, με σκοπό να απονέμει κάθε χρόνο πέντε βραβεία σε αυτούς

που θα είχαν διακριθεί στους τομείς της χημείας, της ιατρικής, της λογοτεχνίας, της φυσικής, αλλά και σε όσους μπόρεσαν να
προάγουν τις καλές σχέσεις ανάμεσα στους λαούς (βραβείο Ειρήνης). Δεν θα αναπτύξω εδώ την άποψή μου για τα βραβεία
γενικώς και τα Νόμπελ ειδικότερα, απλώς θα παραθέσω την απορία μου η οποία δεν αφορά το ότι ο Μπάρακ Ομπάμα πήρε το
Νόμπελ Ειρήνης. Αυτό είναι κατανοητό και δεν έχει σχέση με το ότι δεν του έδωσαν τους Ολυμπιακούς. Απλά παρότι είναι τόσο
καιρό πλανητάρχης δεν έχει ξεκινήσει ακόμη κανένα καινούριο πόλεμο, προάγοντας έτσι την ειρήνη μεταξύ των λαών. Η απορία
μου είναι άλλη. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι γιατί ακριβώς ήταν υποψήφιος; Η μόνη εξήγηση που μπορεί να δώσει το δικό μου φτωχό
μυαλό είναι ότι προτάθηκε στη σουηδική επιτροπή για τις προσπάθειές του να προάγει με τον δικό του, δεν λέω, κάπως ιδιαίτερο
τρόπο, το σύνθημα των χίπις “Make love, not war”.

η

ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ

2009

| ÊÏÉÍÙÍÉÁ ÊÁÉ ÖÕÓÇ |

29

30

Ο

| ÊÏÉÍÙÍÉÁ - ÖÕÓÇ |

ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ

Πράσινη οικονομία και
πράσινα άλογα

ι τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα, με την επάνοδο της
Σοσιαλδημοκρατίας στην εξουσία, βεβαιώνουν την απόλυτη ευθυγράμμιση της εναλλαγής των διαχειριστών του
συστήματος, με την αμερικανική πολιτική πραγματικότητα και την
άνοδο του «Πράσινου», «σοσιαλ-φιλελεύθερου» Ομπάμα.
Η ανθεκτική στους εκάστοτε κλυδωνισμούς (οικονομικούς και
κοινωνικούς) Κυριαρχία, διαθέτει την ελαστικότητα κι ευρηματικότητα, που χαρακτηρίζει τις υπηρετούσες αυτήν «δεξαμενές
σκέψης», ανασύροντας απ’ τον πυθμένα της ιστορίας ιδεολογικά
απολιθώματα όπως η Σοσιαλδημοκρατία, αξίες του κρατικού σοσιαλισμού, έννοιες όπως «κοινωνικό Κράτος» και «Κράτος δικαίου»
και, ακόμα χειρότερα, ζευγαρώνοντας όρους του καπιταλισμού
(οικονομική ανάπτυξη) με οικολογικές πρακτικές κατακερματισμένες και ακίνδυνες.
Η προβολή της «Πράσινης Οικονομίας» ή «Πράσινου Καπιταλισμού»,
είναι εμφανώς, μια επαναδιατύπωση των όρων της παγκόσμιας
εξουσίας και διεθνούς κυριαρχίας, που θ’ αποκτήσει σάρκα και
οστά ιδιαίτερα μετά την φετινή σύνοδο της Κοπεγχάγης.

Η κρίσιμη πορεία του πλανήτη τις επόμενες δεκαετίες, με την τεράστια απειλή των επιπτώσεων απ’ το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
τις ανυπολόγιστες φυσικές και κοινωνικές καταστροφές, αλλά και
τα εκατομμύρια περιβαλλοντικών προσφύγων, θα παραμερίσει
από την ατζέντα των μεγάλων τις συνήθεις πλέον περιφερειακές
κρίσεις, αναδύοντας την παγκόσμια κοινωνική αναταραχή, που
θα κλυδωνίσει συθέμελα την εύθραυστη ηρεμία της παγκόσμιας
τάξης. Ο πλανήτης μας όμως, θα βρίσκεται σε πορεία αντίστροφης
μέτρησης, καθιστώντας μάταιη οποιαδήποτε ενασχόληση με το
μέλλον και την επιβίωση του ανθρώπινου είδους και του παγκόσμιου
οικοσυστήματος που μας περιβάλλει.
Ο «Πράσινος Καπιταλισμός», δεν μπορεί ν’ απενοχοποιήσει από τα
εγκλήματά του το κυρίαρχο σύστημα εκμετάλλευσης ανθρώπου και
φύσης, αλλά ούτε να εξωραΐσει τις τυραννικές και καταπιεστικές
μεθόδους συντήρησής του. Η μόνη βιώσιμη πράσινη πολιτική, είναι
η ανατροπή του παγκόσμιου συστήματος κυριαρχίας, έχοντας κατά
νου την οικοδόμηση ενός νέου κόσμου, όχι μόνο διαφορετικής
οικονομικής και κοινωνικής αντίληψης, αλλά και φιλοσοφίας, σε
σχέση με την ανθρωποκεντρική αντίληψη της ζωής.

2009

Στις διαδρομές σκέψης που θ’ ακολουθήσουν από το χώρο αυτό της
Βαβυλωνίας, θα φιλοξενηθούν πρόσωπα και ιδέες που συμβάλλουν
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στη διαδικασία του βαθύτερου κοινωνικού μετασχηματισμού, που απαιτείται για τη μεγάλη ρήξη με
το εξουσιαστικό παρόν και παρελθόν.
Η Απανάπτυξη, η αποδόμηση της πόλης, η διάρρηξη των ορίων
πόλης-υπαίθρου, η αγροτική οικοκοινότητα, ο ελευθεριακός κοινοτισμός είναι οι έννοιες που θα επεξεργαστούμε σ’ ένα ουσιαστικό
πεδίο δημόσιας διαβούλευσης.
Σήμερα, φιλοξενείται η άποψη ενός «εργάτη της γης», βιοκαλλιεργητή, ένα «καθαρό διαμάντι σκέψης», για την αντίσταση στην
εμπορευματική σχέση μεταξύ καταναλωτών – παραγωγών και
ιδιαίτερα στο χώρο της Οικολογικής Γεωργίας, επίκαιρο, εφ’ όσον
από 5-8 Νοεμβρίου, πραγματοποιείται στην Αθήνα (εκθεσιακός
χώρος HELEXPO), το ετήσιο ECO FESTIVAL, που αναδεικνύει
τα τελευταία χρόνια την πιο στεγνή και σκληρή εμπορική διάσταση
της Οικολογικής Γεωργίας.
Γιώργος Φούφας

Οι δυνατότητες διακίνησης των προϊόντων του παραγωγού
έξω από τις εμπορευματικές σχέσεις της αγοράς

Σ

ήμερα, η βιολογική αγορά τείνει να ενσωματώσει
τα βιολογικά προϊόντα στην εμπορευματοποιημένη
διαδικασία που ισχύει για τα υπόλοιπα συμβατικά
προϊόντα πλαστικής τυποποίησης ή κονσερβοποίησης,
τις πολυεθνικές με τα υβρίδια ή άλλα πολλά. Έτσι,
πιέζουν τις τιμές με αυτόν τον τρόπο και προς τα πάνω
για τον καταναλωτή, και προς τα κάτω για τον παραγωγό,
επωφελούμενοι από ισχυρά ποσοστά κέρδους δυσανάλογα
προς την τελική τιμή του προϊόντος.
Όλο αυτό το φαινόμενο διογκώνεται από την αδιαφορία
των περισσότερων καταναλωτών που το ενδιαφέρον
τους εστιάζεται μόνο στο εάν το προϊόν που αγοράζουν
είναι όντως βιολογικό ή αν η τιμή του είναι πιο υψηλή
από το αντίστοιχο συμβατικό. Ποια μπορεί να είναι
η απάντηση των παραγωγών που δεν αρέσκονται σ’
αυτήν την ενσωμάτωση και με ποιον τρόπο μπορούν
να κινηθούν;
Για έναν παραγωγό που δεν ενδιαφέρεται μόνο για το
επάγγελμα, αλλά και για τον κόσμο (φύση ή κοινωνία), η
παραγωγική προσπάθεια, είναι μέρος μιας κοσμοαντίληψης
ή μια πρόταση προς την κοινωνία με σεβασμό προς
τη φύση και αυτό πρέπει να το προβάλλει προς τους
αποδέκτες του προϊόντος του κάνοντας αυτούς τους
πολίτες-καταναλωτές κοινωνούς αυτής της προσπάθειας
και ακόμα ενεργούς συμπαραστάτες.
Πώς επιτυγχάνεται αυτό, με τι χρόνο και τι μέσα;

Το ζητούμενο είναι αν εμείς κι οι συνεργάτες μας είμαστε
πιο κοντά στον πολίτη κι ο πολίτης αντίστοιχα πιο
κοντά σε μας, δηλαδή αν υπάρχει άμεση σχέση και πώς
πραγματοποιείται. Αυτό επιτυγχάνεται είτε μέσω μιας
άμεσης (λαϊκές, παράδοση κατ’ οίκον) είτε έμμεσης
επαφής (διαμεσολαβητές, φίλοι, λιανέμποροι), πρόσωπα
σχετικά με την αντίληψή μας ή τον χαρακτήρα μας.
Για να γίνουν όμως αυτά (επειδή ο παραγωγός δύσκολα
μπορεί να είναι και στο χωράφι και στην πώληση), βοηθάει
πολύ η καλή οργάνωση, η συλλογική δουλειά και το
υποστηρικτικό πλαίσιο, καθώς επίσης η αλληλεγγύη και
η συνεργασία μεταξύ των παραγωγών στην ανταλλαγή
μεθόδων προβολής και προσέγγισης.
Ένα προϊόν δεν είναι μόνο για διατροφική χρήση αλλά
και το μέσο από το οποίο μπορούν να περάσουν στους
αποδέκτες πληροφορίες όχι μόνο για τον τρόπο παραγωγής
τους αλλά και για χιλιάδες άλλα πράγματα που μπορούν
να έχουν σχέση με τον παραγωγό και την διαδικασία
παραγωγής. Το υποστηρικτικό πλαίσιο είναι ουσιαστικά
εκείνο το περιτύλιγμα που ολοκληρώνει και ξεκαθαρίζει
τη σχέση μας με τα προϊόντα μας, μας εξοικονομεί
χρόνο απ’ την επικοινωνία και θέτει τη σχέση μας με τον
πολίτη σε στέρεη βάση. Ο σημερινός βιοπαραγωγός είναι
ένας ακτιβιστής που βάλλεται από τη χημική ή τοξική
μόλυνση, τα υβρίδια, τα μεταλλαγμένα, τους εμπόρους,
τους τεχνοκράτες, τους “ανήθικους” αγρότες της χημικής
γεωργίας και την κοινωνική αδιαφορία.

O βιοπαραγωγός είναι o φάρος που λάμπει και φωτίζει αλλά
δεν μπορεί ν’ αλλάξει μόνος τη σημερινή πραγματικότητα.
Χρειάζεται συμπαραστάτες. Οι πολίτες πρέπει να
είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται για τους καρπούς της
προσπάθειάς του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν φτάνει
μόνο ο βιοκαλλιεργητής για να καλυτερεύσει η ποιότητα
των προϊόντων και να προστατευθεί η φύση, αλλά πρέπει
να ενεργήσουν κι οι ίδιοι για να αλλάξει αυτός ο κόσμος.
Το βιολογικό προϊόν τείνει να γίνει απλά ένα ποιοτικό
εμπορικό προϊόν κατανάλωσης και τίποτα άλλο. Αυτό
συμβαίνει είτε γιατί πολλοί παραγωγοί εξασκούν απλά
και μόνο ένα επάγγελμα για βιοποριστικό ή κερδοσκοπικό
στόχο, είτε γιατί η διαμεσολάβηση χονδρεμπόρου ή
αρκετών λιανεμπόρων αλλοιώνει τον αρχικό χαρακτήρα
της παραγωγικής αντίληψης όταν αυτή υπάρχει.
Αυτοί όλοι διαμορφώνουν καταναλωτικές συμπεριφορές
έξω από κάθε έννοια οικολογικής αντίληψης στοχεύοντας
στο φαίνεσθαι, στο ευκολόχρηστο, στο καταναλώσιμο.
Έτσι επανεισάγουν από την πίσω πόρτα τη χημική
βιομηχανία.
Σέληνας Απόστολος
μέλος δικτύου Οικοκοινότητας (Πανελλαδικά
αυτοοργανωμένο δίκτυο στη βάση των σχέσεων
αλληλεγγύης και συνεργασίας οικοπαραγωγών
και ενεργών πολιτών με σκοπό την προώθηση της
οικολογικής παραγωγής και των κοινοτιστικών
εναλλακτικών δραστηριοτήτων)

Συγκέντρωση-Διαμαρτυρία ενάντια στην εμπορευματοποίηση της οικολογικής Γεωργίας και στη
χρήση μεταλλαγμένων στα βιολογικά προϊόντα. Κυριακή 8/11, 13:00 Helexpo, Μαρούσι
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United we stand...

Ό

λα ξεκίνησαν από ένα φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με
τον Ολυμπιακό Βόλου. Οι οπαδοί της ομάδας της τοπικής
πόλης βρίζουν χυδαία τον παίκτη του Παναθηναϊκού
Τζιμπρίλ Σισέ επειδή είναι «μαύρος», με τον τελευταίο να αντιδρά
αξιοπρεπώς. Ενώ λοιπόν όλη η «υγιής» ποδοσφαιρική κοινωνία
σιωπά, έρχεται μια ανακοίνωση από τον σύνδεσμο του Άρη «Super
3» για να βάλει τα πράγματα στην θέση τους.

«Από μικροί γνωρίσαμε αλάνες. Μεγαλώσαμε όμως και πλέον
αυτές δεν υπάρχουν. Για αυτό τον λόγο μάθαμε να παίζουμε στους
δρόμους... Ποτέ όμως σε στημένα παιχνίδια και σε άθλια «ραντεβού». Οπαδός... Τι είναι οπαδός; Πολλοί θα πουν πολλά, άλλοι
θα έχουν δίκιο και άλλοι άδικο. Εμείς σαν οπαδοί παρουσιάζουμε
τις 12 εντολές των ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΟΠΑΔΩΝ προς γνώση και
συμμόρφωση όλων...

«Θα έρθει η ώρα που θα θερίσουμε τις θύελλες. Ο ποδοσφαιρικός
ρατσισμός που καλλιεργείται στην Ελλάδα είναι το ίδιο κατάπτυστος
όσο και οι εμπνευστές του και τα τσιράκια τους. Καρκίνωμα που
πρέπει να ξεριζωθεί συθέμελα.

1. Τίμα την ομάδα σου, όχι τον πρόεδρο και τη διοίκηση

Τα πολλά πάρε-δώσε με τη διοίκηση καλό δεν κάνουν. Έμμισθοι
οπαδοί είναι οι καλύτεροι ρουφιάνοι και «θεσίτες». Οπαδοί όμως
δεν μπορεί να είναι... Έτσι όπως μας θέλετε εσείς ποτέ μας δεν θα
γίνουμε εμείς...

2. Ου κλέψεις άλλους οπαδούς

Τα κλεμμένα λάφυρα από άλλους οπαδούς δεν είναι μαγκιά. Το να τα
επιδεικνύεις δε σε άλλους ψευτόμαγκες είναι ένα θέμα προς ψυχιατρική
εξέταση. Σε στημένα παιχνίδια εμείς δεν παίζουμε μπάλα.
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Κατρακύλας συνέχεια για το δύσμοιρο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε
«φιλικό» παιχνίδι σύσσωμη η κερκίδα γηπεδούχων έβριζε ποδοσφαιριστή μόνο και μόνο γιατί ήταν ...έγχρωμος».
«Έτσι είναι όμως. Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη των καταστάσεων που οι μαϊντανοί του ποδοσφαίρου, οι επιτήδειοι
κονδυλοφόροι και οι μισθοφόροι παράγοντες φροντίζουν να δημιουργούν και κυρίως να συντηρούν. Και το σίγουρο είναι
ότι τα χειρότερα έρχονται», ανέφερε χαρακτηριστικά μέρος της ανακοίνωσης του «Super 3» το περιεχόμενο της οποίας
ξεπερνάει κατά πολύ τους «σαλονάτους» που διοικούν σήμερα το ποδόσφαιρο.

3. Τίμα τη μπλούζα της ομάδας σου

Καταρχάς φόρα τη μπλούζα της ομάδας σου συχνά, δεν είναι συλλεκτικό υλικό. Σε ενδεχόμενο «ψύρισμα» υπερασπίσου το δικαίωμα
σου να φοράς όποια μπλούζα θες οπωσδήποτε. Ακόμα και αν αυτό
έχει επιπτώσεις για σένα (σωματικές) να ξέρεις ότι κερδισμένος
εσύ είσαι.

4. Πήγαινε και σε άλλα αθλήματα

Η ομάδα σου δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο και μόνο σε ανδρικά τμήματα.
Μια βόλτα στα ερασιτεχνικά τμήματα και κυρίως στα γυναικεία θα
σε κάνει να αναθεωρήσεις για την μέχρι τώρα στάση σου.

5. Πήγαινε παντού

Η ομάδα σου σε χρειάζεται παντού. Στα εκτός έδρας παιχνίδια και
στο εξωτερικό. Αν έχεις φράγκα (στην τσέπη του άλλου εμείς δεν
μπαίνουμε) τραβήξου... Άντε, και καλά ταξίδια.

6. Φώναζε δυνατά

Μάθε και φώναζε δυνατά τα συνθήματα. Μπάφοι και καμάκι στο
γήπεδο κομμένα. ΜΟΝΟ ΦΩΝΗ ΡΕ... (σε περίπτωση που πονάει
ο λαιμός υπάρχουν και οι γνωστές καραμέλες – διαφήμιση δεν
κάνουμε).

7. Μίλα πολιτικά στο γήπεδο

Αθλητικός τρομονόμος, κάμερες παρακολούθησης, μπάτσοι, διοικήσεις, φασίστες είναι οι κυριότεροι εχθροί σου. Μην σκας μίλα
ρε... Για την κατάσταση που βιώνεις ξέρεις ποιοι ευθύνονται. FUCK
NO POLITICA.

Γ

ια μια ακόμα φορά πραγματοποιήθηκε στο Μοντέκιο της Ιταλίας το αντιρατσιστικό φεστιβάλ
οπαδών από όλη την Ευρώπη. Την Ελλάδα (χωρίς να
το θέλουν οι περισσότεροι) εκπροσώπησαν οπαδοί του
Παναθηναϊκού που ήταν και οι περισσότεροι αριθμητικά ενώ πολύ καλή παρουσία είχε και ο Ηρακλής με
την Αυτόνομη θύρα 10. Από εκεί και πέρα, οπαδοί της
ΑΕΚ, του Πανιωνίου, του Άρη, λιγότεροι της Λάρισας
και των Ιωαννίνων έδωσαν το παρών ανταλλάσσοντας
τις σκέψεις τους και τους προβληματισμούς του σε ό,τι
αφορά το οπαδικό κίνημα με οπαδούς σαν αυτούς της
Μαρσέϊγ, της ST PAULI της Λιβόρνο, της Ρόμα και
άλλων ομάδων.
Του χρόνου περιμένουμε περισσότερους ώστε να
υπάρξει καλύτερη συνεννόηση πάνω στα ζητήματα
του φασισμού στα γήπεδα και στην εναντίωση των
οπαδών στο μοντέρνο ποδόσφαιρο.

Κ

άτι φαίνεται να έμαθε ο πρόεδρος του Ατρόμητου από
τους φανατικούς και πολύ σωστούς
οπαδούς της ομάδας του Περιστερίου «fedagin», προχωρώντας σε μια
πολύ καλή κίνηση για τους νεαρούς
φίλους της ομάδας. Η έκδοση μαθητικής κάρτας με την οποία κάθε
μαθητής του Δήμου Περιστερίου
θα μπορεί να παρακολουθεί δωρεάν
τα παιχνίδια της τοπικής ομάδας.
Πραγματικά μια κίνηση που μας
φέρνει τη μνήμη μας στα παλιά,
τότε που το ποδόσφαιρο δεν ήταν
συνώνυμο του χρήματος και της
βρωμιάς. Πάντα τέτοια...

«ANTIFA ULTRAS»

8. ACAB και το όνομα της θύρας σου

Καλή σχέση με τους μπάτσους έχουν μόνο οι ρουφιάνοι και οι σταρχιδιστές, όχι όμως οπαδοί. Αcab λοιπόν ή αλλιώς 1312.

9. Γράφε συχνά με σπρέυ

Βάψε τη μουντή και μονόχνοτη πόλη στο χρώμα της ομάδας σου.
Θα ήμασταν γραφικοί να λέγαμε να μην σβήνεις συνθήματα άλλων
οπαδών. Αλλά αφού γράφεις που γράφεις, κάνε τίποτα καλό. Σβήσε
τα φασιστικά και γράψε και πολιτικά. Άντε, καλή μας δουλειά.

10. Ου χρησιμοποιήσεις μαχαίρι

Τα μαχαίρια είναι μόνο για τα φλωράκια τους φασίστες. Απαγορεύονται επίσης αλυσίδες γκλοπ και κράνη. Μην ψάχνεσαι για τσαμπουκά,
σκυλί που γαβγίζει δεν δαγκώνει...

11. Σεβάσου τους νεκρούς οπαδούς

Συνθήματα για το δολοφονημένο Μιχάλη Φιλόπουλο, τους νεκρούς
της θύρας 7 και τον τραυματία Ξηροκώστα κομμένα. ΣΕΒΑΣΜΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ...

12. Αντέδρασε στο σύγχρονο life style

Αντέδρασε στη life style διασκέδαση και την υποκουλτούρα. Άσε τα
κλαμπάκια και πιάσε τα παρκάκια. Τράβα με τους φίλους σε κάποια
πλατεία της γειτονιάς σου και επανα-οικειοποιήσου την. Αν πας μια
φορά δεν θα ξεκολλάς.

Η

πράσινη οικογένεια της θύρας μίκρυνε. Στις 13/9 ο Αποστόλης και ο Πάρης, καθώς γύριζαν από
την Κομοτηνή στην οποία ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε τον Πανθρακικό άφησαν την τελευταία
τους πνοή σε τροχαίο δυστύχημα. Τόσο νωρίς και τόσο άδικα... Τα κροκοδείλια δάκρυα των
δημοσιογράφων δεν μας αγγίζουν όχι μόνο εμάς αλλά κανέναν. Άλλωστε αυτοί είναι οι πρώτοι που θα
τους κατηγορούσαν σαν «χούλιγκαν» χωρίς να τους ξέρουν, χωρίς να τους μιλήσουν έστω μια φορά. Από
κοντά κι η ΠΑΕ που έστειλε ανακοίνωση στα Μέσα με τα οποία εκφράζει την λύπη της. Όμως αυτή η
ΠΑΕ ήταν που δεν άφηνε τα δύο αυτά παιδιά και διάφορους όμοιούς τους να μπουν στο γήπεδο όταν
δεν εκπροσωπούσαν τα συμφέροντά της σε παλιότερες εποχές. Και μια ζωή που συνεχίζεται χωρίς δύο
παλικάρια, που είναι στον ουρανό για το τίποτα...
ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΤΟΥΣ... ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ
Πρώτα από όλα οι γονείς τους και τα συγγενικά τους πρόσωπα και έπειτα αυτοί που στην Κομοτηνή έδωσαν
ένα ακόμα «πράσινο ρεσιτάλ εξέδρας» αγκαλιασμένοι.
Αυτοί που στον αγώνα με την Γαλατασαράι κρέμασαν
ένα και μόνο πανί για πάρτη τους. Αλλά και τα αδέλφια
τους από την Αυστρία «ULTRAS RAPID» με το πανό
που κρέμασαν «Αποστόλη και Πάρη δώστε χαιρετίσματα
σε όλα τα αδέρφια στον πράσινο ουρανό».
ΥΓ: Οπαδοί του ΆΡΗ καταθέτουν στεφάνι μπροστά στο
πέταλο των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟ. Ποδοσφαιρικός πολιτισμός χωρίς αντίπαλο...
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Τετάρτη 11: Κύκλοι Αυτομόρφωσης:
Φιλοσοφια "Ο σύντροφος Μακιαβέλι
και το κίνημα". Ώρα: 20.00, Εισηγητές:
Σπύρος Τζουανόπουλος, Ιάσων
Τσαούλας
Παρασκευή 13: ABSOLUTELY FREAK
OUT (LIVE!) EXPERIENCE, από τον Kost
Sigaret & His motor clitoris στις 21:00
Σάββατο 14: Συναυλία: Unplugged
Covers από΄τους Jungle George στις
22.00
Κυριακή 15: Cine Nosotros Αντίχριστος,
Λαρς Φον Τρίερ, Δανία 2009, 104’στις
21.00. Ένας ψυχαναλυτής και
η σύζυγός του προσπαθούν να
ξεπεράσουν τα προσωπικά τους τραύματα
καταφεύγοντας στην Εδέμ.
Τετάρτη 18: Εγκαίνια της έκθεσης του
Συλλόγου Φίλων Γελιογραφίας στις
20:00. Διάρκεια έκθεσης 18.11-29.11

Τετάρτη 4: Η Βαβυλωνία γιορτάζει τα 60
τεύχη.

Πέμπτη 19: HYPERFORMERS FREAK
ART στις 21:00. Μουσική - Ποίηση Θέατρο

Πέμπτη 5: Κυκλοι αυτομόρφωσης:
Γλωσσολογία "Γλώσσα, Σεξισμός,
Προπαγάνδα". Ώρα: 20.00. Εισησητής:
Χρήστος Νεδελκόπουλος

Παρασκευή 20: Συναυλία : RADICALS
LOW BAP FAN CLUB. Low Bap Live με
τους Yponoia + guests στις 20.00

Σάββατο 7: Συναυλία από τους Χαοτική
Διάσταση & Cartoons στις 22.00
Κυριακή 8: Cine Nosotros Μαζί Ποτέ!,
Fatih Akin, Τουρκία-Γερμανία 2005, 121’
στις 21:00. Η Σιμπέλ προτείνει λευκό γάμο
στον ομοεθνή της Τσάιτ προκειμένου να
απελευθερωθεί από την αυστηρών αρχών
οικογένειά της.
Τρίτη 10: Βιβλιοπαρουσίάση - Ταξίδι
στη Σαμοθράκη : ένα πολιτιστικό
ημερολόγιο, της Νέλλης Ψαρού. Ωρα:
20:00

Σάββατο 21: 1ο Live της Radical
Music (Μουσικής Κολεκτίβας – Δικτύου
μουσικών Σχημάτων) με μαθητικά και νέα
συγκροτήματα στις 20.00
Κυριακή 22: Cine Nosotros Bad Guy,
Kim Ki-Duk, Κορέα 2005, 100’ στις 21.00
Ο αρχηγός μιας συμμορίας γκάνγκστερ για
να τιμωρήσει μια κοπέλα που αδιαφορεί για
αυτόν, την εκπορνεύει φυλακίζοντας την σε
ένα δωμάτιο από όπου την παρακολουθεί.
Τρίτη 24: Κύκλοι Αυτομόρφωσης :
Ιστορία. "Η Αγγλική Επανάσταση".
Ώρα: 20.00 . Εισηγητες :Νίκος

Êïéíùíéêüò ×þñïò ãéá ôçí Åëåõèåñßá

Κατσιαούνης, Ιάσων Καραχάλιος,
Επαμεινώνδας Σκυφτούλης
Τετάρτη 25: Εικαστικά και καλλιτεχνικά
δρώμενα για την παγκόσμια ημέρα
εξάλειψης της βίας κατά των Γυναικών
στις 21:00 - Φεμινιστική Πρωτοβουλία
της 25ης Νοεμβρίου.
Πέμπτη 26: Θεατρική παράσταση
“οι χρονοδίαιτοι” από την ομάδα
παίΖΟΥΜΕ, στις 21.00
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΙΑΚHΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (27-29 Νοεμβρίου)
Παρασκευή 27 Νοέμβρη 2009.
8.30 μ.μ. - Anders Leben, Lesben im Alter
(Μια διαφορετική ζωή, λεσβίες σε μεγάλη
ηλικία) της Isabel Rodde, 2005, 60’, Γερμανία
10.00 μ.μ. - ΧΧΥ της Lucía Puenzo, 2007,
86’, Αργεντινή
Σάββατο 28 Νοέμβρη 2009
6.00 μ.μ. - The Children’s Hour του William
Wyler, 1961, 107’, Η.Π.Α.
8.00 μ.μ. - Ταινία έκπληξη
10.00 μ.μ. - Drifting Flower της Zero Chou,
2008, 97’, Ταϊβάν
Κυριακή 29 Νοέμβρη 2009
6.00 μ.μ. - She’s a Boy I Knew της Gwen
Haworth, 2007, 70’, Καναδάς
7.30 μ.μ. - Fingersmith – Α’ μέρος της
Aisling Walsh, 2005, 90’, Ηνωμένο Βασίλειο
9.30 μ.μ. - Fingersmith – Β’ μέρος της Aisling
Walsh, 2005, 90’, Ηνωμένο Βασίλειο

Βενι ζέλου & Β.Ηρακλείου 18, Θεσσαλονίκη

ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ

Τηλ: 2310261290, micropolis.email@gmail.com
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ÓÉÍÅ ÊÏÊÊÉÍÏÓÊÏÕÖÉÔÓÁ
ÐÅÌÐÔÇ 5/11: ÓÖÑÁÃÉÓÌÅÍÁ ×ÅÉËÇ
ÐÅÌÐÔÇ 12/11: ÔÏ ÐÁÉÄÉ ÐÉÓÙ ÁÐÏ ÔÏ ÓÕÑÌ
ÁÔÏÐËÅÃÌÁ
ÐÅÌÐÔÇ 19/11: ÔÏ ÐÅÉÑÁÌÁ
ÐÅÌÐÔÇ 26/11: Ç ÐÔÙÓÇ

ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÍÏÅÌÂÑÇ
ÙÑÁ ÐÑÏÂÏËÙÍ 21.ÏÏ
ÓÁÂÁÔÏ 7 ÍÏÅÌÂÑÇ
PARASOUND PRESENTS: DJ NOISE @KOKKINOSKUFITSA
ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 20 ÍÏÅÌÂÑÇ
ÍÅÁ ÃÑÉÐÇ: ÐÏÓÏ ÅÐÉÊÉÍÄÕÍÇ ÅÉÍÁÉ;
ÓÁÂÂÁÔÏ 21 ÍÏÅÌÂÑÇ
LIVE~ BRUISED WILLIES
ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 27 ÍÏÅÌÂÑÇ
ÁÑÉÓÔÅÉÄÇÓ ÌÐÁÑ×ÁÌÐÁÓ: ÔÏ ÁÃÑÉÍÉÏ
ÊÁÐÏÔÅ (ÊÕÊËÏÓ ÓÕÆÇÔÇÓÅÙÍ)
ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÍÏÅÌÂÑÇ
0é õðïõñãïß óôçí ÁèÞíá... ÏéÉ Ðïëßôåò
óôçí Áéô/íéá ãéá:ÅÍÅÑÃÅÉÁ-ÃÅÙÑÃÉÊÇ
ÁÍÁÐÔÕÎÇ-ÖÕÓÉÊÏÉ ÐÏÑÏÉ- ÄÇÌÏÓÉÏÉ ×ÙÑÏÉ/
ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ
ÓÕÌÌÅÔÅ×ÏÕÍ:
ÏÉ ÔÁÓÏÓ ÊÅÖÁËÁÓ: ENEÑÃÅÉÁ
ÓÏÖÉÁ ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÁÊÇ: ÐÏËÇ & ÅËÅÕÈÅÑÏÉ
×ÙÑÏÉ
ÃÉÙÑÃÏÓ ÖÏÕÖÁÓ: ÃÅÙÑÃÉÁ
ÁÍÏÉ×ÔÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ - ÊÁËÅÓÌÁ ÁÐÏ
ÐÑÙÔÏÂÏÕËÉÁ ÐÏËÉÔÙÍ ÁÉÔ/ÍÉÁÓ
ÓÔÏ ×ÙÑÏ ÖÉËÏÎÅÍÅÉÔÁÉ Ç ÅÊÈÅÓÇ
ÆÙÃÑÁÖÉÊÇÓ ÔÇÓ ËÉÍÁÓ ÊÏÕÔÑÏÕÌÁÍÏÕ
ÌÅ×ÑÉ 21/11
ÓÔÏÍ ÅËÅÕÈÅÑÏ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏ ×ÙÑÏ
ÊÏÊÊÉÍÏÓÊÏÕÖÉÔÓÁ ÐÁÑÅ×ÏÍÔÁÉ ÅËÅÕÈÅÑÁ:
ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁ GRAFFITI
ÌÁÈÇÌÁÔÁ ÁÃÃËÉÊÙÍ
www.kokkinoskufitsa.gr
info@kokkinoskufitsa.gr
Èåìéäïò 4-Ðë.Äçìïêñáôéáò,Áãñéíéï
Ï ÷þñïò ëåéôïõñãåé êáèçìåñéíá 6ìì-12ìì.
Áíïé÷ôç óõíÝëåõóç êÜèå ÄåõôÝñá 9ìì.

