


Μάρτης, γδάρτης και παλουκοκάφτης λέγανε οι παλιοί, αλλά δεν γνώριζαν πως οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες φαίνεται ότι συντελούν στην αύξηση της παγκόσµιας 
θερµοκρασίας µε συνέπειες ενδεχοµένως εφιαλτικές για τα εγγόνια τους. Ευτυχώς οι 
ισχυροί του πλανήτη συναντήθηκαν στο Κιότο και διευθέτησαν ορθολογικά το ζήτη-
µα δηµιουργώντας ένα χρηµατιστήριο ρύπων!(σελίδα 6). Μετά από αυτό το µόνο που 
έλειπε ήταν ένας µηχανισµός ξεπλύµατος των µολυσµένων κερδών αυτού του χρη-
µατιστηρίου. Τον βρήκανε κι αυτόν (σελίδα 7) κι ησυχάσανε. Κι αυτοί κι οι οικολόγοι!
Μάρτη µήνα µας είπαν ότι ξεκίνησε κι ο πόλεµος στο Ιράκ, πριν δύο χρόνια, κι όλοι 
αυτοί που δεν ήξεραν, δεν είδαν, δεν άκουσαν τίποτα µέχρι τότε για την καπιταλιστική 
βία ξεχύθηκαν στους δρόµους αλαλάζοντας για την ειρήνη(σελ.5). Όταν τους είπαν 
πως ο πόλεµος τέλειωσε ξαναγύρισαν σπίτι τους εφησυχασµένοι ότι κάναν το σωστό.  
∆ηλαδή ότι πιστεύουν ό,τι τους λένε!
Αυτά βλέπει κι ο πλανητάρχης κι οργανώνει τη στέψη του στη νέα προεδρία της αυ-
τοκρατορίας του µε βασιλικά µεγαλεία (σελ.12). Γιατί αν µας λέγαν ότι ο µπους είναι 
η βασίλισσα βικτώρια θα τους πιστεύαµε. Εδώ πιστέψαµε ότι ο πόλεµος στο Ιράκ τέ-
λειωσε!
Μάρτη µήνα µας είπαν ότι το αδούλωτο ελληνικό έθνος ξεσηκώθηκε, µε µπροστάρη-
δες τους Χριστόδουλους της εποχής, ενάνια στον τούρκο κατακτητή για λόγους πε-
ρηφάνειας και µαγκιάς. Έτσι απλά, οι προύχοντες και το παπαδαριό είπαν να φτύσουν 
τα προνόµια και τα πλούτη τους για χάρη µιας εθνικής ιδέας και µιας αιµατολογικής 
καθαρότητας που κρατά από τα χρόνια του Οµήρου. Κι οι φτωχοδιάβολοι κι εξαθλιω-
µένοι ραγιάδες τους ακολούθησαν γιατί είναι άλλο πράγµα να σου πίνει το αίµα ο οµό-
θρησκος (δεν κινδυνεύεις κι από επιµειξία) κι άλλο ο τουρκαλάς. Αυτά µας λέει ο µέγας 
µπάρµαν Κ.Παπαρρηγόπουλος, που έβαλε στο σέικερ της ιστορίας όλους τους λαούς 
που κατοικούσαν στην νότια βαλκανική (ρωµιούς, σλάβους, βούλγαρους, αρβανίτες, 
βλάχους, εβραίους) και προσθέτοντας µια δόση αφροδισιακής (σε ρόλο γρεναδίνης) 
ορθοδοξίας έβγαλε ενα φοβερό κοκτέιλ που λέγεται «εθνική συνείδηση».
Μάρτης. Τα καλά παιδιά θα πιουν από το κοκτέιλ του Παπαρρηγόπουλου (του εθνικού 
µας ιστορικού ντε) και θα πάνε στην παρέλαση. Τα κακά παιδιά θα πάµε στα γενέθλια 
των καταλήψεων Terra Incognita και Φάµπρικα Υφανέτ, που κλείνουν τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας τους. Γιατί το µικρόβιο της ελευθερίας µάς έχει µολύνει ανεπανόρθωτα. Το 
ίδιο ευχόµεθα και δι’ υµάς.
Μάρτης. Καµία αλλαγή. Το εµπόριο προς εκπόρνευση γυναικών συνεχίζεται αµείωτο 
υπό την ενδελεχή επίβλεψη της εξουσίας και µε την ένοχη συγκάλυψη της κοινωνίας, 
η οποία σοκάρεται µόνο όταν ο πελάτης του µπουρδέλου είναι κληρικός. Μία 20χρονη 
αλλοδαπή σκλάβα, δαρµένη και χιλιοβιασµένη «είναι κρίµα». Ο πελάτης ούτε τη φυλα-
κίζει, ούτε τη δέρνει, ούτε τη βιάζει (αφού πληρώνει και αυτή κάθεται). «Είναι άντρας»! 
Ουαί γραµµατείς και φαρισσαίοι, υποκριταί.
Και µέσα σ’όλο το αντριλίκι της ντούρας φυλής µας να σου και κάποιοι αλλόκοτοι 
(queers) οι οποίοι «ποτέ δεν πήραν το ρολάκι, που τους πλασάραν οι πολλοί, να παίζουν 
το γαλάζιο αγοράκι µε τη βαρβάτη τη... φωνή»(Τζ.Πανούσης). Κοντά τους και κάποιες 
που «δεν πήραν το ρολάκι να παίζουν το ροζέ το κοριτσάκι που ’χει µόνο στο µυαλό του 
τη βαρβάτη τη... φωνή»(∆ηµώδες). Και σαν να µην έφταναν που υπάρχουν και ντροπιά-
ζουν τους ένδοξους απογόνους του Πλάτωνα και των συνδαιτηµόνων του στα σχετικά 
συµπόσια, κάνουν και πάρτυ! ∆εν ντρέπονται και µας στέλνουν (κάποιος από τους δι-
οργανωτές) και γράµµα στο Black Out. Κι εµείς που δεν γουστάρουµε τα ρολάκια το 
δηµοσιεύουµε µε το αυτούσιο του πάθος.
Μάρτης, γδάρτης και παλουκοκάφτης λέγανε οι 

παλιοί αλλά µάλλον δεν 
εννοούσανε το παλούκωµα που χρειάζονται οι 
«ιερείς» πατέρες της εκκλησίας µας. Ίσως γιατί τότε δεν είχανε Μάκη να τους ανοίγει 
τα µάτια.. «Ως εν ουρανό κι επί της γης» ξέρανε. Αφέντης ο θεούλης στους ουρανούς, 
αφέντες και οι παπάδες επι της γης. 
Οι όλες αποκαλύψεις για τα κυκλώµατα παπάδων-δικαστικών-εµπόρων ναρκωτικών 
έπεσαν σαν κεραυνός εν αιθρία στην αθώα ελληνική κοινωνία. «Μα γίνονται τέτοια 
πράγµατα;». Ή αλλιώς: «χέζουν οι αρκούδες στο δάσος;». Είτε ο ελληνικός καπιταλι-
σµός κατάλαβε επιτέλους ότι η θρησκεία δεν του είναι πια απαραίτητη στο ξεζούµισµα 
των υπηκόων του, είτε ο «αδιάφθορος» Κωστάκης αποφάσισε να ξεκαθαρίσει την πα-
σοκική διαπλοκή για να εγκαθιδρύσει τη δική του, είτε ακόµα το όλο concept είναι µια 
ενδοεξουσιαστική διαµάχη µεταξύ των τραγοπαπάδων, είτε τέλος, όπως θά λεγε και 
το Κόµµα (ένα είναι το Κόµµα!), όλα γίνονται µε απώτερο σκοπό τον αποπροσανατο-
λισµό της εργατικής τάξης από τα πραγµατικά –µισθολογικά- της προβλήµατα, εµείς 
παραµένουµε ενεργητικά αµέτοχοι παρατηρητές του κυρίαρχου µαϊµουδισµού και 
κοινωνοί µιας ανθρωπότητας απελευθερωµένης από τις µεταφυσικές της ψυχώσεις 
και τα τερατώδη θεόµορφα παραληρήµατα.
 Κατά τα άλλα παραµένουµε ένα σύνολο ατόµων που συσπειρώθηκαν γύρω 
από την ανάγκη έκδοσης ενός µηνιαίου εντύπου που θα προβάλει µια διαφορετική 
από την κυρίαρχη, προσέγγιση-άποψη πάνω σε ζητήµατα που είτε απασχολούν την 
επικαιρότητα, είτε απλά άπτονται της καθηµερινότητάς µας. Το στοίχηµα είναι η δι-
άχυση ενός αντιεξουσιαστικού λόγου στο σώµα της κοινωνίας, κοµµάτι της οποίας 
είµαστε κι εµείς, πέρα από τα στεγανά του πολιτικού µας χώρου. ∆εν είµαστε πρε-
σβευτές ΤΗΣ άποψης κι ούτε επιθυµούµε να γίνουµε. Μας ενδιαφέρει µέσα από 
τη συλλογική αυτή κίνηση να αναδειχθούν πέρα από τα ζητήµατα καθεαυτά και 
προσωπικές δυναµικότητες, γι’ αυτό κι επιµένουµε στη συνεισφορά κειµένων προς 
δηµοσίευση από τρίτους.
 Σε καµία περίπτωση δεν θέλουµε να γίνουµε δηµοσιογράφοι ή αναµετα-
δότες ανατρεπτικών κινηµάτων και ιδεών. Συµµετέχουµε σαν άτοµα στον αγώνα 
ενάντια σε κάθε µορφή εξουσίας και αυτό είναι που µας διαχωρίζει από τα κα-
θεστωτικά µέσα ενηµέρωσης, που στόχος τους είναι η παραπληροφόρηση και ο 
έλεγχος της κοινής γνώµης - κοινώς η αποβλάκωση και η εξαπάτηση.
 Θεωρούµε αυτονόητο πως ένα τέτοιο εγχείρηµα κινείται όχι µόνο έξω 
αλλά και ενάντια σε κάθε µορφή πνευµατικών δικαιωµάτων. Εποµένως η ανα-
παραγωγή µέρους ή ολόκληρου κειµένου είναι ελεύθερη και επιθυµητή µε την 
προϋπόθεση ότι αυτή δε θα χρησιµοποιηθεί από καθεστωτικά µέσα ενηµέρωσης.
 Το  Black Out  διανέµεται στους δρόµους της πόλης (στάσεις, λεωφο-
ρεία, πλατείες, κτλ), στις καταλήψεις Φάµπρικα Υφανέτ, Terra Incognita, Μαύρη 
Γάτα, αυτοδιαχειριζόµενο στέκι στην ιατρική, καθώς και σε επιλεγµένα σηµεία 
της πόλης. Φυσικά θα διανέµεται και σε άλλες πόλεις και θα διανέµεται από αυ-
τοδιαχειριζόµενα στέκια, καταλήψεις ή άτοµα. 
Τις όποιες απορίες/προτάσεις/κείµενα/σχόλια έχετε µπορείτε να τις στέλνετε 
στο:  Black Out @disobey.net ή να απευθυνθείτε στη συντακτική οµάδα που συ-
ναντιέται κάθε βδοµάδα στο χώρο της κατάληψης Φάµπρικα Υφανέτ.

editorial

Ανοίγω την τηλεόραση, διαφηµίσεις. Πέφτει η 
πρώτη ατάκα: «γίνε ρεαλιστής», η δουλειά αρχί-
ζει και βρωµάει ιδεολογία. Ακολουθεί µια δεύτε-
ρη: «µείνε ονειροπόλος». Κάτι αρχίζει να σαλεύει 
µέσα µου, το πλάνο αλλάζει και εµφανίζεται ένα 
µικρό χαριτωµένο αυτοκινητάκι. Πέφτουν και τα 
τελευταία γράµµατα: mercendes- benz, τώρα δέ-
σαµε. Στο ήδη ερεθισµένο µυαλό µου σφηνώνε-
ται ένα παλιό σύνθηµα του Μάη του ‘68: «Ας γί-
νουµε επιτέλους ρεαλιστές, ας διεκδικήσουµε το 
αδύνατο». Σκέφτοµαι την αναλογία, τσατίζοµαι 
και κλείνω την τηλεόραση. Στο µυαλό µου πα-
ρελαύνουν επαναστατικές ηλεκτρικές συσκευές, 
χαζογκόµενες που καυλώνουν µε ηδονικά κρε-
µοσάπουνα, χαρούµενοι χλεχλέδες που βλέπουν 
ποδόσφαιρο µε πιτσούλες και µπυρίτσες γιατί 
έτσι τους αρέσει, και φιλικές στο περιβάλλον πε-
τρελαϊκές πολυεθνικές. Εσωτερικεύω µια ακόµη 
έκρηξη, έχω συνηθίσει τώρα πια, σιγά- σιγά ηρε-
µώ. Έπειτα βουλιάζω σ’ ένα γλυκό όραµα: άδεια 
µπουκάλια, γιατί έτσι µας αρέσει,  αποµεινάρια 
µιας συντριβής της εθνικής οµάδας γεµισµένα 
µε εκείνο το πτητικό υγρό της οικολογικής πε-
τρελαϊκής να ίπτανται προς το µικρό χαριτωµένο 
αυτοκινητάκι Ξυπνάω απότοµα, πικρό χαµόγελο, 
γαµώτο, δεν είναι τόσο απλά τα πράγµατα, επι-
τίθενται από παντού, ο πόλεµος είναι συνολικός 
και θέλει µάτια και µυαλά ανοιχτά. 

Η ανατρεπτική φρασεολογία περνάει από τα 
πλυντήρια της προπαγάνδας. Λέξεις και νοήµα-
τα που κάποτε σήµαιναν πολλά και παράχθηκαν 
µέσα σε πραγµατικές σχέσεις και αγώνες επα-
νοηµατοδοτούνται και ενσωµατώνονται απονε-
κρωµένα ως χαρακτηριστικά σε άχρηστα εµπο-
ρεύµατα προς πώληση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, 
αυτό που λείπει  είναι και αυτό που θα πουληθεί, 
το επικίνδυνο, το ενοχλητικό θα κατασταλεί και 
θα αφοµοιωθεί. Υπόσχονται και πουλάνε όλα 
αυτά που συστηµατικά µας έχουν αποστερήσει, 
όλα αυτά για τα οποία αξίζει να βαφτούµε µε τα 
χρώµατα του πολέµου: ηδονή, ικανοποίηση, γνώ-
ση, ανθρωπιά, υγεία, περιπέτεια, ελευθερία και 
τόσα άλλα.  Αυτά όµως δεν αγοράζονται, δεν µε-
τριούνται, δεν συσκευάζονται, είναι διαδικασίες, 
αποτελέσµατα σχέσεων, οργανωµένων αγώνων 
και τυχαίων συµπτώσεων, χαοτικά προϊόντα της 
αµεσότητας και της ελεύθερης αλληλεπίδρασης. 
Μ΄ αυτή τη σκέψη, ένα γαργαλητό στο στοµάχι 
και ένα πονηρό χαµογελάκι στην ιδέα του γυµνού 
κορµιού της σφιχταγκαλιασµένο στο δικό µου, 
σταµατώ…                                                        
                            …από το πουθενά

ÑÅÁËÉÓÌÏÓ ÊÁÉ ÏÍÅÉÑÏ-ÐÙËÇÓÇ 



 ∆ιαβάζουµε σε µονόστηλο στην 
ελευθεροτυπία στις 11/2: « Με απόλυση 
τιµωρήθηκε θύµα σεξουαλικής παρενόχλησης 
καθώς και οι 3 µάρτυρες-συνάδελφοί της …η 
εργαζόµενη στην εταιρία hays logistics δεχόταν 
τις παρενοχλήσεις του εργοδότη της, τις οποίες 
προσπάθησε να αντιµετωπίσει. Όταν αυτές 
συνεχίζονταν το κατήγγειλε στον πρόεδρο του 
σωµατείου και στη διεύθυνση της εταιρίας, ως 
απάντηση η εταιρία προχώρησε στην απόλυση 
της γυναίκας και των τριών µαρτύρων- 
συναδέλφων της …το σωµατείο θεωρεί ότι η 
υπόθεση δεν πρέπει να µείνει έξω από το σύνολο 
του συνδικαλιστικού κινήµατος και ιδιαίτερα την 
οµοσπονδία ιδιωτικών υπαλλήλων και τη γσεε … 
η γσεε χαρακτηρίζει το θέµα έξω από κάθε λογική, 
κάθε πρόβλεψη νόµου και καλεί τον εργοδότη να 
ανακαλέσει τις απολύσεις, διαφορετικά θα υπάρξει 
από την πλευρά της δυναµική αντίδραση». 
 Ο σεξισµός και οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις 
στη δουλειά, και όχι µόνο εκεί, αποτελεί µια 
συνθήκη που καθηµερινά αντιµετωπίζουν 
πάρα πολλές γυναίκες (προφανώς και κάποιοι 
ελάχιστοι άντρες). Τα σεξιστικά αστεία, τα 
ξεδιάντροπα πειράγµατα και το καµάκι από 
συναδέλφους, πελάτες, προϊστάµενους και 
αφεντικά δεν είναι απλά συνηθισµένα, πρέπει 
κιόλας να αντιµετωπίζονται και να γίνονται 
αποδεκτά ως τέτοια. Και όταν ξεπερνάνε κάποια 
όρια «ευπρέπειας», η συνήθης αντιµετώπιση 
µετατοπίζει πάλι το βάρος της ευθύνης στη 
γυναίκα: «∆εν µπορεί µάλλον θα προκάλεσε και 
αυτή», «τα’ θέλε και τα’ πάθε κτλ». Το στερεότυπο 
του αθώου άνδρα που δεν µπορεί να ελέγξει τις 
ορµές του και της πονηρής προκλητικής γυναίκας 
που χρησιµοποιεί τη σεξουαλικότητά της καλά 
κρατεί.  
Τα αφεντικά απαιτούν µίνι φούστες, σέξυ εµφάνιση 
και ανάλογη συµπεριφορά. Οι µικρές αγγελίες είναι 
γεµάτες από: Ζητείται νέα και ευπαρουσίαστη. 
Η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας 
καθορίζεται από την εξωτερική της εµφάνιση (και 

όχι µόνο) και τη σεξουαλικότητα που αυτή πρέπει 
να προδίδει. Η οµορφιά όπως αυτή καθορίζεται και 
αντικειµενοποιείται από τη βιοµηχανία του lifestyle  
τίθεται ως απαραίτητο προσόν όχι µόνο για την 
µισθωτή εργασία αλλά και τις υπόλοιπες εκφράσεις 
της κοινωνικής ζωής. Τα πρότυπα της γυναίκας, 
ενώ καλύπτονται από έναν αέρα χειραφέτησης, 
στην πραγµατικότητα ανταποκρίνονται ακριβώς 
στις απαιτήσεις των αφεντικών και τις ανάγκες της 
αγοράς…. 
 Στη συγκεκριµένη περίπτωση η απάντηση 
της εταιρίας, από µόνη της, δείχνει τόσο το µέγεθος 
της αποθράσυνσης των αφεντικών όσο και την 
αδυναµία των όποιων συλλογικών αντιστάσεων. Η 
συνέχεια της παράνοµης απόλυσης είναι θλιβερή, 
γίνεται µια καταγγελία στο σωµατείο, το θέµα φτάνει 
στη γσεε, γίνονται και για τα µάτια του κόσµου οι 
συνηθισµένες αγωνιστικές δηλώσεις, γράφεται ένα 
µονόστηλο σε κάποιες εφηµερίδες, το θέµα φτάνει 
στα δικαστήρια, και εκεί ίσως «δικαιωθούν» οι 
απολυµένοι. Και όµως ένα τέτοιο γεγονός αποτελεί 
αιτία πολέµου και χρήζει άµεσης απάντησης, δυστυχώς 
όµως τα πράµατα είναι πολύ διαφορετικά, αρµόδιοι 
(από πού και ως που;) για να διαχειρίζονται τέτοιες 
καταστάσεις είναι οι συνδικαλιστές που λειτουργούν 
ως κυµατοθραύστες τις όποιας αγωνιστικότητας και 
στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι τσιράκια 
των αφεντικών. Η αλληλεγγύη, η ταξική συνείδηση, 
η αξιοπρέπεια απουσιάζουν για ακόµη µια φορά. Η 
άµεση απεργία που όφειλαν να κάνουν οι υπόλοιποι 
εργαζόµενοι δεν έγινε και το πιο πιθανό είναι να µη 
γίνει ποτέ. Η δουλικότητα, η ηθική του ατοµικού 
συµφέροντος θριαµβεύει και τα αφεντικά µπορούν 
και κάθονται ακόµα καλά στις καρέκλες τους, το ίδιο 
και οι διάφοροι εργατοπατέρες συνδικαλιστές. Και 
όµως στη συγκεκριµένη περίπτωση υπήρξαν κάποιοι 
που σπάσανε το τείχος της σιωπής. Και σ’ αυτούς, 
χωρίς να γνωρίζουµε πρόσωπα και καταστάσεις, στη 
γυναίκα και τους τρεις συναδέλφους της που πήραν 
θέση και έπραξαν αυτό που όφειλαν απονέµουµε τα 
εύσηµα µας. Να’ στε καλά ε!

στο πνεύµα του χάραξε το τσουνάµι ανθρωπιάς η ελληνική 
κυβέρνηση θα προσπαθήσει να µαζέψει τα 300.000 ευρώ 
για να ενισχύσει τις “ιρακινές δυνάµεις ασφαλείας”  όπως 
υποσχέθηκε στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ
 Ποιο είναι ένα από τα πρώτα πράγµατα που χρειάζεται 
ένα κράτος για την ανοικοδόµησή του; Μα φυσικά να 
υπάρχουν δυνάµεις ασφαλείας προκειµένου να καταστέλλουν 
τον εσωτερικό εχθρό. Και ειδικά στην περίπτωση του Ιράκ, το 
αντάρτικο πόλης, οι πορείες και τα σαµποτάζ σε πετρελαϊκές  
εταιρίες έχουν αυξηθεί τον τελευταίο καιρό.
 Για την εκπαίδευση των δυνάµεων ασφαλείας του 
Ιράκ δηµιουργήθηκε ένα ταµείο ύψους 3.5 εκ. ευρώ. Η ελλάδα 
µετά τις “εξυπηρετήσεις” που έκανε στην αµερική κατά τη 
διάρκεια του πολέµου (βλέπε βάση Σούδας, Άκτιο, κτλ), 
προσφέρει στο παραπάνω ταµείο βοήθεια ύψους 300.000 
ευρώ.

30 αναρχικοί κατέλαβαν χθες το βράδυ 
για µισή ώρα τα γραφεία του Γαλλικού 
Πρακτορείου Ειδήσεων στην Αθήνα ως 
ένδειξη αλληλεγγύης στα φυλακισµένα µέλη 
της Action Directe. 
Χρησιµοποίησαν τις εγκαταστάσεις του 
Γραφείου για να στείλουν στις δικαστικές 
και σοφρωνιστικές αρχές φαξ και e-mail. 
Στο κείµενό τους, δήλωναν ότι “κατέλαβαν 
το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων της 
Αθήνας ως ένδειξη αλληλεγγύης στους 
φυλακισµένους της Action Directe, ως 
πράξη επίθεσης στη γαλλική δηµοκρατία.” 
Το κείµενο καταλήγει: “Είµαστε σε διαρκή 
πόλεµο - Λευτεριά στους φυλακισµένους 
συντρόφους της Action Directe - Λευτεριά 
σε όλους τους φυλακισµένους - Ο αγώνας 
συνεχίζεται.” Στη συνέχεια διαδήλωσαν στο 
δρόµο απαιτώντας την άµεση απλευθέρωση 
των µελών της οµάδας και διαλύθηκαν χωρίς 
να δηµιουργηθεί κάποιο επεισόδιο.
  Η Action Directe υπήρξε ένα δίκτυο 
ενόπλων ριζοσπαστικών οµάδων που έδρασε 
κυρίως στη Γαλλία από το 1977 µέχρι και το  
1987. Όλα αυτά τα χρόνια η Action Directe 
έχει να επιδείξει µια πλούσια δραστηριότητα 
χτυπώντας στόχους τόσο του Γαλλικού 
κράτους και κεφαλαίου όσο και ξένων και 
υπερεθνικών οργανισµών. Η Action Directe 
έδρασε στο πλαίσιο της εποχής της όντας σε 
αλληλεπίδραση τόσο µε τους κοινωνικούς 
αγώνες που συνέβαιναν στη Γαλλία και τον 
υπόλοιπο κόσµο όσο και µε τα αντάρτικα 
πόλης που γνώριζαν τότε άνθιση σε Ιταλία 
και Γερµανία. Το τέλος της ήρθε µε τη 
σύλληψη του βασικού πυρήνα της το 1987. 
Ύστερα από 18 χρόνια εγκλεισµού, µεγάλες 

περιόδους στην αποµόνωση και σκληρούς 
αγώνες εντός της φυλακής, 5 αγωνιστές 
της βρίσκονται ακόµη όµηροι του κράτους. 
Κρατώντας όλα αυτά χρόνια µια ιδιαίτερα 
αξιοπρεπή στάση τη στιγµή που µια δήλωση 
µετάνοιας θα ήταν αρκετή για να επιταχύνει 
την αποφυλάκισή τους. Τη στιγµή που 
µιλάµε δίνεται στη Γαλλία και η νοµική και 
η πολιτική µάχη για την αποφυλάκισή τους. 
Το απόσπασµά που ακολουθεί είναι από 
την κολλεκτίβα των κρατουµένων της Ac-
tion Directe:‘‘∆εν αγωνιζόµαστε για την 
απελευθέρωση των κρατουµένων από 
φιλανθρωπία ή ουµανισµό. Η έκθεση της 
κατάστασης των πολιτικών κρατουµένων 
πρέπει πρώτα απ’ όλα να είναι µια πράξη 
agit-prop. Ξεπερνάει άµεσα τα πλαίσια για 
να πλευρίσει τις θεµελιώδεις προβληµατικές 
της επαναστατικής διαδικασίας στην εποχή 
µας. Είναι λοιπόν µια πολιτική πράξη, µια 
ταξική τοποθέτηση. Μια πράξη για την 
επανοικειοποίηση της µνήµης και της 
γνώσης, για περισσότερη δύναµη και µια 
στιγµή µάχης για την καταστροφή της 
αστικής εξουσίας. Με τον αγώνα για την 
απελευθέρωση των πολιτικών κρατουµένων, 
επανακτούµε την αποκρυµµένη ιστορία 
και την αγωνιστική εµπειρία. Αλλά 
κυρίως επανακτούµε της έννοια της 
(πολιτικής) νοµιµοποίησης της αντι-βίας’’. 
Οι πληροφορίες βρέθηκαν στο βιβλίο που 
κυκλοφόρησε για την Action Directe από 
τις εκδόσεις «δαίµων του τυπογραφείου», 
υπάρχει επίσης και ένα σχετικό site: www. ac-
tion-directe.net το οποίο είναι στα γαλλικά 
και τα γερµανικά (δυστυχώς δεν γνωρίζουµε 
καµία από της δύο γλώσσες). 

Μαραθώνιο αλληλεγγύης, 
µε την υποστήριξη όλων των 
µέσων µαζικης ενηµέρωσης 
ξεκινά η κυβέρνηση....
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Στις 16/4/2004 συλλαµβάνεται από αστυνοµικούς µε πολιτικά, ο  
Πολύκαρπος Γεωργιάδης. Ύστερα από 30 ώρες οµηρίας του υπό 
καθεστώς πλήρους αποµόνωσης, του αποδίδονται κατηγορίες 
σε βαθµό κακουργήµατος για την απόπειρα εµπρησµού σε 
αυτοκίνητο ιδιωτικής εταιρίας security. Ο ίδιος αρνείται τις 
κατηγορίες και δηλώνει πως ως αναρχικός βρισκόταν από καιρό 
στο στόχαστρο της ασφάλειας Θεσσαλονίκης. 

Στη δίκη του που έγινε στις 16/2 στις Σέρρες ο Γεωργιάδης 
καταδικάζεται από δικαστές και δυο ενόρκους σε τρία χρόνια 
και ένα µήνα φυλάκιση, ποινη εξαγοράσιµη και µε ανασταλτικό 
χαρακτήρα µέχρι τη δίκη. Στις Σέρρες πρευρέθησαν και περίπου 
150 αλληλέγγυοι οι οποίοι µετά το τέλος της διαδικασίας 
πραγµατοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόµους της πόλης.

Ãéá ôçí õðüèåóç ôïõ Ðüëõ ÃåùñãéÜäç

Στις 7 Φλεβάρη ξεκίνησε 
στο ειδικό δικαστήριο 
του Κορυδαλλού η δεύ-
τερη “δίκη για την υπόθεση 
του Ε.Λ.Α”. Κατηγορούµενοι 

είναι για ακόµη µια φορά οι Κ. Αγαπίου, Ε. Αθανασάκη και Α. Κανάς, ήδη καταδικασθέντες 
πρωτόδικα χωρίς πραγµατικά στοιχεία σε βάρος τους για “συµµετοχή“ στον Ε.Λ.Α. και φυλα-
κισµένοι κάτω από ειδικό καθεστώς κράτησης, καθώς και ο Χ. Τσιγαρίδας, που ανέλαβε την 
πολιτική ευθύνη της συµµετοχής στον Ε.Λ.Α. µέχρι το 1990, καταδικάστηκε και έχει αποφυ-
λακιστεί λόγω σοβαρού προβλήµατος υγείας. Κατηγορούµενος επίσης είναι και πάλι ο Μ. Κα-
σίµης, ο οποίος αν και αθωώθηκε στην προηγούµενη δίκη για την κατηγορία της συµµετοχής 
στον Ε.Λ.Α. δικάζεται τώρα για ενέργειες του Ε.Λ.Α... Κατηγορούµενος τέλος είναι και ο Γ. 
Σερίφης, µε βάση την όψιµη “αναγνώρισή” του από κάποιον ψευδοµάρτυρα. Αυτή τη φορά 
το κατασκευασµένο κατηγορητήριο αφορά µια σειρά ενεργειών την ευθύνη των οποίων είχε 
αναλάβει ο Ε.Λ.Α. Πρόκειται για 8 ενέργειες ενάντια σε ∆ΕΚΟ που δεν ενσωµατώθηκαν στο 
κατηγορητήριο της πρώτης δίκης, αλλά επιλέχθηκε από το κράτος, ενώ ήδη διεξαγόταν η 
πρώτη δίκη, να βγει βούλευµα που παρέπεµπε εκ νέου τους ίδιους κατηγορούµενους σε δίκη 
µαζί µε το Γ. Σερίφη. Το σκηνικό και σε αυτή την δίκη πάνω κάτω το ίδιο, µε µάρτυρες κατη-
γορίας τον δηµοσιογράφο Ζήση και τα  “αρχεία της Στάζι”, την Κυριακίδου και τον  Κορωναίο, 
γνωστοί όλοι από την προηγούµενη δίκη για τις στηµένες , αβάσιµες και καθοδηγούµενες 
µαρτυρίες  τους. Από την πρώτη µέρα της δίκης, ο Κ. Αγαπίου δήλωσε πως δεν θα εκπροσω-

πηθεί από συνηγόρους, αρνούµενος έτσι τη νοµιµοποίηση του δικαστηρίου.

Αυλαία για νέα “δίκη του Ε.ΛΑ.”  

Mεγάλη στρατιωτική και αστυνοµική επιχείρηση µε 2.500 άτοµα ξεκίνησε στις 15 Φλεβάρη για να 
εκδιώξουν από το Sonho Real (πραγµατικό όνειρο) στην πόλη Goiania, της Βραζιλίας, µια κατάλη-
ψη 3000 οικογενειών. ∆ύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, πάνω από 800 συνελήφθησαν και πολλοί άλλοι 
είναι πληγωµένοι (από τους οποίους πέντε πολύ σοβαρά ). Ανάµεσα στους συληφθέντες είναι δύο 
ακτιβιστές από το Indymedia Goiania ο ένας, και από τοIndymedia της Νέα Υόρκης ο άλλος.Τον 
Μάη του 2004 µια έκταση που είχε εγκαταλειφθεί για χρόνια καταλήφθηκε και γρήγορα συγκε-
ντρώθηκαν εκεί 3.000 οικογένειες. Τον Γενάρη, η δικαιοσύνη διέταξε την εκδίωξη των οικογενει-

ών και από τότε η αστυνοµία 
τους τροµοκρατεί µε απειλές 
θανάτου και ξαφνικές επιθέ-
σεις. Στις 11 Φλεβάρη, εµφα-
νίστηκε ξαφνικά η αστυνοµία 
και αφού πρώτα έριξε βόµβες 
αερίου πυροβολούσε ταυτό-
χρονα τον κόσµο µε πλαστικές 
σφαίρες. Ένα παιδί χτυπήθηκε 
από µια τέτοια βόµβα.  

Από το indymedia Brazil

Βίαιη εκδιώξη κατάληψης στην Goiania της Βραζιλίας
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Ç áíôéìåôþðéóç åíüò öáéíïìÝíïõ üðùò 
áõôïý ôïõ trafficking äåí ìðïñåß 

ðáñÜ íá êéíåßôáé óðåéñïåéäþò, äçëáäÞ 
åðáíåîåôÜæïíôáò ôá óõìðåñÜóìáôá  ðïõ 
êÜèå öïñÜ óõíÜãïíôáé. Ðñïò áõôÞ ôçí êá-
ôåýèõíóç êéíïýíôáé êáé áõôÜ ôá áäüìçôá 
êåßìåíá. Ôï  æçôïýìåíï åßíáé íá áðïêáôá-
óôáèåß ôï trafficking ùò æÞôçìá ðïëéôéêü. 
Ç åìðïñßá ãõíáéêþí óõìâáßíåé óôçí åëëÜ-
äá Þäç áðü ôç äåêáåôßá ôïõ ’80, áëëÜ áíôé-
ìåôùðßæåôáé êáôÜ ôï ìÜëëïí ì’ Ýíáí ôñü-
ðï öéëáíèñùðéêü. Äåí 
åßíáé ìüíï ìåñéêÞ áõôÞ 
ç áíôéìåôþðéóç, åðéðëÝ-
ïí óõãêáëýðôåé ôç ñßæá 
ôïõ öáéíïìÝíïõ êáé 
áðïóéùðÜ ôéò ðñïåêôÜ-
óåéò ôïõ. Ï ÷áñáêôÞñáò 
ôïõ åöüóïí áðïêùäéêï-
ðïéçèåß, áðïêáëýðôåé 
ôï ÷áñáêôÞñá ôçò êïéíùíßáò ìÝóá óôçí 
ïðïßá åìöáíßóôçêå êáé äïìÞèçêå êáèþò 
êáé ôç äéáëåêôéêÞ ó÷Ýóç áíÜìåóá óôá 
äýï ðåäßá. Áðïêáëýðôåé åðßóçò ôï ñüëï 
ôùí äñþíôùí õðïêåéìÝíùí ðïõ êéíïýí ìéá 
éóôïñßá óêïôåéíÞ êáé åðáíáóõíèÝôåé, ìåò 
áð’ ôá óõíôñßììéá ðïõ áöÞíïõí, ôçí ôáõ-
ôüôçôÜ ôïõò. 

Ç ðáñáäïóéáêÞ ðïñíåßá óôçí åëëÜäá 
ìÝ÷ñé ôï 1980 êçäåìïíåõüôáí áðü 

ôï êñÜôïò. Óôá Âïýñëá (1) ìÜæåõå ç áóôõ-
íïìßá ôéò ðüñíåò ôïõ äñüìïõ êáé ü÷é ìüíï 
áõôÝò. ÏðïéáäÞðïôå ãõíáßêá ðáñÝêêëéíå 
áðü ôç óôåñåïôõðéêÞ ðáñáäåäïìÝíç óõ-
ìðåñéöïñÜ, åãêëåéüôáí óå ïßêïõò áíï÷Þò 
ïé ïðïßïé ëåéôïõñãïýóáí ùò ôüðïé óùöñï-
íéóìïý. ÁíõðÜêïõá êáé áôßèáóá íåáñÜ 
êïñßôóéá, êïñßôóéá ðïõ äåí ðåñíïýóáí ôéò 
åîåôÜóåéò ðáñèåíßáò êáôáäéêÜæïíôáí óôçí 
ðïñíåßá åí åßäåé åíáëëáêôéêÞò ðïéíÞò.(2) 
Óå åöçìåñßäá ôïõ 1930 åßíáé ãñáììÝíá ôá 
åîÞò: «Áí Þôáí Ýíá æåõãÜñé åñùôåõìÝíï, ç 
ãõíáßêá êéíäýíåõå íá êëåéóôåß êáé óå ïßêï 
áíï÷Þò, áí ï ãéáôñüò äéáðßóôùíå óôçí åîÝ-
ôáóç ôçí Ýëëåéøçò ìéáò áíáôïìéêÞò ëåðôï-
ìÝñåéáò åðÜíù óôçí ïðïßá åß÷å ôïðïèåôÞ-
óåé ôçí çèéêÞ õðüóôáóç ôùí êïñéôóéþí ìáò 
ç êïéíùíéêÞ áíôßëçøç ôçò åðï÷Þò åêåßíçò 
– ôïõ ðáñèåíéêïý õìÝíá» (3). Ìïôßâá ðïõ 
Ýëêïõí ôçí êáôáãùãÞ ôïõò áðü ôüôå ðïõ ç 

éóôïñßá ãñáöüôáí ìå ìýèïõò. Ïé ãõíáßêåò 
ðïõ ðåñíïýí ôá üñéá, ôéìùñïýíôáé. ¼ñéá 
êïéíùíéêÜ, øõ÷ïëïãéêÜ, óõíáéóèçìáôéêÜ, 
üñéá ðïõ ãñÜöïíôáé óôï ÷þìá. Ïé ãõíáß-
êåò ðïõ ðåñíïýí ôá üñéá, ôéìùñïýíôáé. Ôá 
ôåß÷ç ôçò éóôïñßáò áðåéëïýí üðïéá äéáðñÜ-
îåé ôçí ýâñç.

Ç ðáñÜâáóç ôçò ãõíáéêåßáò óåîïõáëé-
êüôçôáò óôç óôåíüôçôá ìå ôçí ïðïßá 

ïñéæüôáí êïéíùíéêÜ, óõíåðáãüôáí ôçí 
áíÜëïãç ðåéèÜñ÷çóç. Åßíáé 
÷áñáêôçñéóôéêü üôé óå ìéá 
ðñþéìá öïõêùéêÞ åêäï÷Þ 
ôçò, ç åîïõóßá (óå êÜèå ôçò 
ìïñöÞ) äåí ÷áëéíáãùãïýóå 
ôç óåîïõáëéêÞ äñáóôçñéü-
ôçôá. Ôçí êáôÝóôåëëå èåôéêÜ 
êáíïíéêïðïéþíôáò ôçí. Ôï 
ðñüâëçìá äåí Þôáí ôï óåî, 

ôï ðñüâëçìá Þôáí ðùò ïé ãõíáßêåò äåí 
Ýðñåðå íá ôá êÜíïõí áõôÜ. Áí Þèåëáí íá 
ôá êÜíïõí èá ãßíïíôáí ðüñíåò ãéáôß áõôüò 
Þôáí Ýíáò áðü ôïõò êïéíùíéêïýò ñüëïõò 
ãéá ôïí ïðïßï èá ìðïñïýóáí íá ðñïïñé-
óôïýí. Ôï óêÜíäáëï äåí Þôáí ç ðñÜîç êá-
èáõôÞ, áëëÜ ç ðáñÜâáóç. Ãéá áêüìç ìßá 
öïñÜ ï ÷áñáêôÞñáò ôïõ ðáñáäåßãìáôïò 
äåí åßíáé çèéêïëïãéêüò áëëÜ êïéíùíé-
êüò êáé ðïëéôéêüò.

Ç ãõíáßêá áëëïäáðÞ åßíáé 
Ýíá õâñßäéï ãéá ôï êïéíù-

íéêü óþìá, ìéá õðÝñâáóç ôùí 
ïñßùí ôïõ. Åöüóïí äåí ìðïñåß 
íá áðïññïöçèåß áðü áõôü, ãéáôß 
ïé éäéüôçôåò ôçò äåí ðñïóïìïé-
þíïíôáé, ãéáôß óå üëá ôá äßðïëá 
ðïõ ôáêôïðïéïýí ôï êïéíùíéêü 
óþìá êáôáóêåõÜæïíôáò ôáõôüôç-
ôåò ( Üíäñáò/ ãõíáßêá, åíôüðéá/ îÝíç, 
áöÝíôçò/ äïýëá, åñãÜôñéá/ Üíåñãç, 
ðëïýóéá/ öôù÷Þ êáé Üëëá ðïëëÜ) ðáßñ-
íåé áñíçôéêü ðñüóçìï, ðáßñíåé ôç 
èÝóç ôïõ êõñéáñ÷ïýìåíïõ, ôïõ 
ìç êáíïíéêïý ôïõ Ýê- íïìïõ, èá 
ôéìùñçèåß. Óå ìéá êïéíùíßá ðïõ 
êáôáöÜóêåé óôéò éåñáñ÷ßåò ôçò 
üðïéïò áðïôåëåß åýêïëç ëåßá, èá 
êáôáóðáñá÷èåß.

   Ç êáôÜöáóç óå ìéá éåñáñ÷ßá äåí åßíáé 
áíÜãêç íá åßíáé åíåñãçôéêÞ. Ç áðïóéþ-
ðçóç, ç õðïâÜèìéóÞ ôçò ùò äåõôåñåýïõ-
óáò, ç óõóôçìáôéêÞ õðïíüìåõóç ôçò êå-
íôñéêüôçôÜò ôçò, ç áðü - ðïëéôéêïðïßçóÞ 
ôçò, ç ðåñéèùñéïðïßçóç ôçò åíáó÷üëçóçò 
ìå áõôÞí ùò ãñáöéêÞò, åßíáé åîßóïõ áðï-
ôåëåóìáôéêÝò óôñáôçãéêÝò. Ç áíÜãíùóç 
åíüò óõìðáãïýò ó÷Þìáôïò ìðÜôóïò - âéá-
óìüò - áëëïäáðÞ ðïõ óõìðõêíþíåé üëá ôá 
öáíôáóéáêÜ åíüò ÷þñïõ áíôáãùíéóôéêïý 
óôï õðÜñ÷ïí åßíáé ìõùðéêÞ áí áñêåßôáé ó’ 
áõôÜ ôá åîùôåñéêÜ óôïé÷åßá. Ãéáôß ÷ñåéÜ-
óôçêå íá áíÝëèåé Ýíá áõôïíüçôï æÞôçìá 
óôïí êáíüíá ôçò êñéôéêÞò ìüíï üôáí ðáãé-
þèçêå ó’ Ýíá ìïíôÝëï âßáò ðïõ êáôáããÝëåé 
êáé ï ðéï óõíôçñçôéêüò ÷þñïò; 

    Ìéá ðñùôáñ÷éêÞ áðÜíôçóç èá âñïýìå 
óôïí êáèñÝöôç ôïõ áíôáãùíéóôéêïý áõ-
ôïý ñåýìáôïò, óôïí ôñüðï ðïõ âëÝðåé ôïí 
åáõôü ôïõ. Ï äõíáìéóìüò êáé ç äéåêäéêçôé-
êüôçôá ðñïóëáìâÜíïíôáé ùò ôÝôïéïé  üôáí 
åðåíäýïíôáé ì’ Ýíá ìáíäýá ‘áñóåíéêü’ êáé 
ðñïôÜóóïíôáé êåíôñéêÜ ùò ðïéüôçôåò, ùò 
óõìðåñéöïñÝò, ùò å÷Ýããõá åðáíáóôáôéêü-
ôçôáò, ôåëéêÜ ùò áîßåò êáé êïóìïèåùñßá, 
êÜðùò áíÜëïãá ìå ôá êñéôÞñéá êáé ôïõò 
ñõèìïýò ôïõ ðïëéôéóìïý ðïõ ðñéìïäïôåß ôïí 

áíôáãùíéóìü êáé ôçí êõñéáñ÷ßá áíèñþðïõ 
áðü Üíèñùðï. Ôï ‘èçëõêü’ åíï÷ïðïéÞèçêå 
áêüìç ìéá öïñÜ (ùò ðáèçôéêü, óõãêáôá-
âáôéêü, áäýíáìï, åõóõãêßíçôï, áíáîéü-
ðéóôï) óôï ëüãï êáé ôçí ðñÜîç ìå ôÝôïéï 
ôñüðï ðïõ óôï êéíçôü ðåäßï ó÷Ýóåùí ðïõ 
åßíáé ç åîïõóßá ìéá óôñáôçãéêÞ áíôßóôáóçò 
Ýãéíå êáé ãßíåôáé óôñáôçãéêÞ åîïõóßáò. Íá 
áíáíåþóïõìå ôá áíáëõôéêÜ ìáò ó÷Þìáôá 
êáé ôá åñìçíåõôéêÜ ìáò åñãáëåßá óçìáßíåé 
ðïëëÜ ðñÜãìáôá. ¸íá áð’ áõôÜ åßíáé íá 
áðïäïìÞóïõìå ôá äßðïëá ðïõ óõíôçñïýí 
ìéá êáôÜóôáóç ðñáãìÜôùí êáé Ý÷ïõí ìï-
ëýíåé ôçí êïõëôïýñá ìáò.

Ç åìðïñßá ãõíáéêþí äåí èá óõíÝâáéíå 
ìå ôçí ßäéá äõíáìéêÞ Ýôóé êé áëëéþò 

– áõôÜ ôá ëÝíå ïé áðïëïãçôÝò ôïõ óõóôÞ-
ìáôïò. Óôéò ÷þñåò ðïõ ôï ãõíáéêåßï æÞôçìá 
åßíáé êåíôñéêü êáé äõíáìéêü, ôï ñåýìá ôçò 
åìðïñßáò ãõíáéêþí ðåñéïñßóôçêå.(4) Ç åë-
ëÜäá åßíáé ç ôñßôç äýíáìç ó’ áõôÞ ôç âéï-
ìç÷áíßá êáé áõôÞ ç óåéñÜ åðéìåñßæåé åõèý-
íåò. Ôï trafficking óõìâáßíåé ãéáôß õðÜñ÷åé 
ôï Ýäáöïò íá óõìâåß, ãéáôß áöÞíïõìå íá 
óõìâåß. Êáé üóï Ýíáò ÷þñïò áíôßóôáóçò 
áíáêõêëþíåé ôïõò ìÜôóï êþäéêÝò ôïõ, óõ-
íçãïñåß óôçí ýðáñîÞ ôïõ. 

Κλάρα Λ.

Σηµειώσεις : 

1. «Βούρλα» ήταν η ονοµα-
σία που επικράτησε για ένα 
µεγάλο οίκο ανοχής, ένα ενι-
αίο κτιριακό και κοινωνικό 
συγκρότηµα, που αποτελού-
νταν από περίπου 70 οίκους 
ανοχής. Το συγκρότηµα αυτό 
που λειτούργησε από το 1876 
µέχρι τους έξι πρώτους µήνες 
του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου, 
το 1940, στην περιοχή της 
∆ραπετσώνας στον Πειραιά. 
∆ηµιουργήθηκε µε πρωτοβου-
λία της δηµοτικής αρχής Πει-
ραιά και συστέγαζε αστυνοµι-
κό σταθµό που επιτηρούσε τη 
λειτουργία του.»,
Γ. Λάζος , Πορνεία και διεθνι-
κή σωµατεµπορία στη σύγχρο-
νη Ελλάδα, εκδόσεις Καστα-
νιώτη, 2002

2. «Τα Βούρλα αποτέλεσαν και 
κέντρο τιµωρητικού σωφρονι-
σµού ανυπάκουων ή ατίθασων 
νεαρών γυναικών. Κάθε τόσο, 
απρογραµµάτιστα, µετέφεραν 
εκεί γυναίκες –κάποτε µάλι-
στα και από «αρχοντικά» της 
Αθήνας - επειδή είχαν δια-
πράξει κάποια παράβαση, και 
τις ενέτασσαν σε σπίτια µε 
ολιγάριθµες τροφίµους για να 
υπηρετήσουν λίγες µέρες στα 
Βούρλα ώστε να σωφρονι-
στούν.» Γ. Λάζος , ό.π.
  «Ο αξιωµατικός υπηρεσίας 
παρουσίαζε κατά οµάδες τις 
κρατούµενες γυναίκες στον 
διευθυντή, ο οποίος διέταζε 
κατά κανόνα τον εγκλεισµό 
τους σε οίκο ανοχής. Ποτέ δε 
θα ξεχάσω τι επακολουθούσε 
στο άκουσµα της απόφασης 
για τον εγκλεισµό τους σε 

οίκο ανοχής και µάλιστα στα 
Βούρλα. Κάθε µια µε τη σειρά 
της και όλες µαζί ξεσπούσαν 
σε σπαρακτικές κραυγές  και 
θρήνους.» ( από µαρτυρία δι-
ευθυντή της αστυνοµίας) 

3. Γ. Φωτεινός, εφηµ. Ακρό-
πολις 9.7.1930

4. Αξίζει να κάνουµε έναν 
παραλληλισµό µε την αδυνα-
µία πορνολόγησης που δια-
πιστώθηκε  την περίοδο της 
µεταπολίτευσης και που «από 
άτοµα του πορνικού χώρου ο 
µειωµένος ρυθµός έκδοσης 
γυναικών αποδόθηκε στο ηθι-
κό και ψυχικό κλίµα της επο-
χής, στην οργάνωση των νέων 
σε νεολαίες και κινήµατα και 
ίσως στον αντικαταναλωτι-
σµό τους»

èáõôÞ, áëëÜ ç ðáñÜâáóç. Ãéá áêüìç ìßá 
öïñÜ ï ÷áñáêôÞñáò ôïõ ðáñáäåßãìáôïò 
äåí åßíáé çèéêïëïãéêüò áëëÜ êïéíùíé-

ðïõ ôáêôïðïéïýí ôï êïéíùíéêü 
óþìá êáôáóêåõÜæïíôáò ôáõôüôç-
ôåò ( Üíäñáò/ ãõíáßêá, åíôüðéá/ îÝíç, 
áöÝíôçò/ äïýëá, åñãÜôñéá/ Üíåñãç, 
ðëïýóéá/ öôù÷Þ êáé Üëëá ðïëëÜ) ðáßñ-
íåé áñíçôéêü ðñüóçìï, ðáßñíåé ôç 

οίκο ανοχής και µάλιστα στα 
Βούρλα. Κάθε µια µε τη σειρά 
της και όλες µαζί ξεσπούσαν 
σε σπαρακτικές κραυγές  και 
θρήνους.» ( από µαρτυρία δι-
ευθυντή της αστυνοµίας) 

 Γ. Φωτεινός, εφηµ. Ακρό-
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ίοδο της 
µεταπολίτευσης και που «από 
άτοµα του πορνικού χώρου ο 
µειωµένος ρυθµός έκδοσης 
γυναικών αποδόθηκε στο ηθι-
κό και ψυχικό κλίµα της επο-
χής, στην οργάνωση των νέων 
σε νεολαίες και κινήµατα και 
ίσως στον αντικαταναλωτι-

Ïé ãõíáßêåò ðïõ 
ðåñíïýí ôá üñéá, 
ôéìùñïýíôáé.



Ðñéí 2 ÷ñüíéá, ÌÜñôéï ìÞíá. Ôüôå, ìÜëëïí, «îåêßíçóå» 
ãéá üëïõò áõôïýò ðïõ äåí Þîåñáí, äåí åßäáí, äåí Üêïõ-

óáí ôßðïôá ìÝ÷ñé ôüôå ãéá ôçí êáðéôáëéóôéêÞ âßá. Ôüôå, ðïõ 
üëïé ðåñßìåíáí ìå áãùíßá íá ìÜèïõí áðü ôçí ôçëåüñáóç, ãéá 
ôï áí åß÷å ôåëéêÜ ï ÓáíôÜì üðëá ìáæéêÞò êáôáóôñïöÞò - ôé êé 
áí åß÷å; Êé üìùò, ðáñüëï ðïõ äå âñÝèçêáí ôÝôïéá üðëá, ïé 
êáêïß Ìðïõò êáé Ìðëåñ êÞñõîáí ìüíïé ôïõò ôïí ðüëåìï, ÷ù-
ñßò êáí ôç óýìöùíç ãíþìç ôïõ ÏÇÅ. Ìá ðþò åßíáé äõíáôüí, 
óêÝöôçêå áñêåôüò êüóìïò, åßíáé ðïëý Üäéêï áõôü - åíþ áí 
üëá ãßíïíôáí óýìöùíá ìå ôïõò äéåèíåßò êáíïíéóìïýò èá Þôáí 
äßêáéï íá îåêëçñéóôïýí ïéêïãÝíåéåò, íá éóïðåäùèïýí ðüëåéò, 
íá êáôáóôñáöåß ç Þäç ìïëõóìÝíç ãç. ¸ôóé îå÷ýèçêáí üëïé 
óôïõò äñüìïõò, áöïý Þôáí óßãïõñïé ðùò êÜðïéï ëÜêêï Ý÷åé 
ç öÜâá êáé ðùò ï ðüëåìïò äåí êçñý÷ôçêå ãéá ôçí ôéìÞ ôùí 
üðëùí, áëëÜ ãéá ôï ðåôñÝëáéï. Ôüóï áðëÜ. Åêáôïììýñéá Üí-
èñùðïé âñïíôïöþíáîáí Ýíá ç÷çñü ü÷é óôïí ðüëåìï êáé ïé 
«êáêïß» ðïõ êüðôïíôáé ïñéóìÝíåò öïñÝò êáé ãéá ôçí ãíþìç 
ôïõ «ëáïý», ìå ôçí ðáñüôñõíóç ôùí «êáëþí» åõñùðáßùí óõ-
ãêéíÞèçêáí êáé åßðáí íá ôï îáíáóêåöôïýí. Áì ðùò! Ãßíïíôáé 
ôÝôïéá ðñÜãìáôá;  

ÔïõëÜ÷éóôïí, èá ðåé êáíåßò, Ý÷ïõìå äçìïêñáôßá êáé ìðï-
ñåß ï êáèÝíáò íá äéáäçëþíåé åëåýèåñá ôçí ÜðïøÞ ôïõ 

- ü÷é âÝâáéá êáé óôï ÉñÜê. Ìðïñïýìå íá Ý÷ïõìå ôç óõíåßäçóÞ 
ìáò Þóõ÷ç áöïý êáé äéáìáñôõñçèÞêáìå, êáé õðïãñÜøáìå üôé 
èÝëïõìå äïõëåéÝò êáé ü÷é âüìâåò, êáé öïñÝóáìå ôçí áíôéðï-
ëåìéêÞ êïíêÜñäá óôï ðÝôï, êáé êáôåâÞêáìå óôç ãåíéêÞ áðåñ-
ãßá - ìå ôçí Üäåéá âÝâáéá ôïõ áíôéðïëåìéêïý áöåíôéêïý, êáé 
óéãïôñáãïõäÞóáìå óôçí áíôéðïëåìéêÞ óõíáõëßá ÈåïäùñÜêç, 
Ýôóé, íá èõìçèïýìå êáé ôïí ðáëéü êáëü êáéñü. ¸ðåéôá ôï èÝ-
áìá ôùí âïìâáñäéóìþí êüðáóå êáé ìáæß ôïõ ïé ìåãáëåéþäåéò 
äéáäçëþóåéò - ôï áßìá Ýðáøå íá ñÝåé áðü ôçí ôçëåüñáóç êáé 
ç «êïéíÞ ãíþìç» ðÞãå ãéá ýðíï. Ç êáðéôáëéóôéêÞ âßá üìùò 
óõíÝ÷éóå êáé óõíå÷ßæåé íá åêäçëþíåôáé, åäþ, óôï ÉñÜê, óå 
üëï ôïí ðëáíÞôç. Ãéáôß ç êïéíùíßá óõíå÷ßæåé íá åèåëïôõöëåß 
óôï áõôïíüçôï;  

ÌÝóá óôï ãåíéêåõìÝíï êëßìá åëåã÷üìåíïõ îåóçêùìïý 
ôùí áíôéðïëåìéêþí êéíçôïðïéÞóåùí äåí èá ìðïñïý-

óáìå íá ðáñáâëÝøïõìå êéíÞóåéò êáé óôÜóåéò áíèñþðùí ðïõ 
ðñïóðÜèçóáí íá îåðåñÜóïõí ôçí áðëÞ äéáìáñôõñßá, íá ìå-
ôáôñÝøïõí ôï äñüìï óå ÷þñï ðïëéôéêÞò óõíåéäçôïðïßçóçò, 
íá ðñïôÜîïõí ìïñöÝò áíôéêõñéáñ÷éêÞò äñÜóçò åýêïëá ïéêåé-
ïðïéÞóéìåò, áí êáé óå áñêåôÝò ðåñéðôþóåéò äåí ÷ñåéÜóôçêå 
êáí (âë. ìáèçôÝò íá åðéôßèåíôáé óôá mac donald’s Þ íá ðåôïýí 
öùôïâïëßäåò óôá ìáô óôçí åßóïäï ôïõ áìåñéêÜíéêïõ ðñïîå-
íåßïõ. Áêüìá êé áí áõôÝò ïé áõèüñìçôåò ìïñöÝò áíôßäñáóçò 
Ý÷ïõí íá ðïõí êÜôé áðü ìüíåò ôïõò, ðáñáìÝíåé ôï âáèý åñþ-
ôçìá áí êáé ðþò èá ìðïñïýóå íá ôåñìáôéóôåß Ýíáò ðüëåìïò. 

Óßãïõñá ü÷é ìå ôçí 
åðßêëçóç íá óôáìá-
ôÞóåé.  

Ôï óýíèçìá «ü÷é óôïí ðüëåìï» åßíáé ìåôáöõóéêü. Áðü 
ôçí Üëëç ôá «äéêÜ ìáò» óõíèÞìáôá üðùò «ïýôå ðüëåìïò, 

ïýôå åéñÞíç», Þ «ï å÷èñüò åßíáé åäþ», Þ ôï «åíÜíôéá óôçí 
êïéíùíéêÞ ôïõò åéñÞíç» áêüìá êáé áí èåùñçôéêÜ óôÝêïõí åß-
íáé ó÷åäüí ðáóéöáíÝò ðùò áêüìá êáé áí óõíôá÷èåß êüóìïò 
ðßóù áðü áõôÜ óå ìéá áíôéðïëåìéêÞ äéáäÞëùóç äå óçìáßíåé 
üôé áõôüìáôá êÜôé èá áëëÜîåé - Þ ìÞðùò èá Üëëáæå êÜôé áí 
ï êüóìïò , ðÜíôá áõèüñìçôá, óôñÝöïíôáí óå âßáéåò ìïñöÝò 
äñÜóçò óôï äñüìï; ¢ëëï ôüóï ìåôáöõóéêü åßíáé ëïéðüí íá 
íïìßæïõìå ðùò ï êïéíùíéêüò ðüëåìïò ïîýíåôáé ìå óõíèÞìáôá 
ðïõ ôïí åðéêáëïýíôáé Þ ìå ôçí ìçäáìéíÞ, áõèüñìçôç êáé äéá-
÷ùñéóìÝíç áðü ôçí êïéíùíßá áíôéâßá. 

Áí èåùñïýìå ôïí ðüëåìï êáé ôçí êñáôéêÞ-óôñáôéùôéêÞ âßá 
ùò äïìéêü óôïé÷åßï ôïõ êáðéôáëéóôéêïý óõóôÞìáôïò,  áí 

èÝëïõìå íá ôåñìáôéóôåß áõôÞ ç âßá, ôüôå èá ðñÝðåé íá åðé-
èõìïýìå íá ôåñìáôéóôåß áõôü ôï óýóôçìá. Êáé áí áêïýãå-
ôáé ïõôïðéêü óÞìåñá íá ìéëÜìå ãéá êïéíùíéêÞ åðáíÜóôáóç, 
ßóùò ìéá ðéèáíÞ, áñ÷éêÜ, ëýóç èá Þôáí ôï ìðëïêÜñéóìá ôï 
óõóôÞìáôïò ðïõ ðáñÜãåé ôç âßá - ü÷é ìüíï áõôÞ ðïõ âëÝðïõ-
ìå íá õößóôáíôáé ïé éñáêéíïß áëëÜ áõôÞ ðïõ ï êáèÝíáò êáé 
ç êáèåìéÜ ìáò Ý÷åé äå÷ôåß ðïéêéëïôñüðùò óôçí æùÞ ôïõ. Êáé 
áí èåùñïýìå ôï êñÜôïò – êáé ü÷é ìüíï ôï êñÜôïò ôùí ÇÐÁ- 
ôïí ðÜíïðëï åããõçôÞ êáé äéá÷åéñéóôÞ áõôÞò ôçò âßáò ôüôå èá 
ðñÝðåé íá îåêéíÞóïõìå áðü ôï «äéêü ìáò» êñÜôïò, ðïõ êÜèå 
Üëëï ðáñÜ áìÝôï÷ï Þôáí óôçí åðé÷åßñçóç åíáíôßïí ôïõ ÉñÜê. 
ÌÝóá óå áõôü ôï óõíïèýëåõìá äñÜóåùí êáé êéíçôïðïéÞóå-
ùí õðÞñîáí ðáñáäåßãìáôá ðïõ áí îÝöåõãáí áðü ôïí Ýëåã÷ï 
ôùí ìßíôéá êáé ôçò êáèåóôùôéêÞò êáé ìç áñéóôåñÜò, Þ áí ôá 
ñéæïóðáóôéêÜ êïììÜôéá ôïõ êéíÞìáôïò Ýäéíáí ìåãáëýôåñï 
âÜñïò  óå áõôÜ, èá ìðïñïýóáí íá áðïôåëÝóïõí ìßá âÜóç ãéá 
íá áíïßîåé ìéá ðñáãìáôéêÞ óõæÞôçóç ãéá ôï ðþò èá ìðïñïýóå 
íá ôåñìáôéóôåß ç êáðéôáëéóôéêÞ âßá. 

ÔÝôïéá ðáñáäåßãìáôá èá ìðïñïýóáí íá áðïôåëÝóïõí ç 
óõíÝ÷éóç ôçò ãåíéêÞò áðåñãßáò, áõôÞ ôç öïñÜ ìå áðü-

öáóç áõôþí ðïõ åñãÜæïíôáé, ç óõíÝ÷éóç ôçò áðï÷Þò áðü ôá 
ìáèÞìáôá áðü ôïõò ßäéïõò ôïõò ìáèçôÝò Þ ôïõò öïéôçôÝò, ç 
äéÜ÷õóç ôçò éäÝáò ôùí áìåóïäçìïêñáôéêþí óõíåëåýóåùí óå 
ãåéôïíéÝò, óå ó÷ïëåßá, óå ðáíåðéóôÞìéá, óå ÷þñïõò åñãáóßáò, 
ïé ôáêôéêÝò Üìåóåò äñÜóåéò åíÜíôéá óå óôü÷ïõò ðïõ óõìðõ-
êíþíïõí ôç âßá (ïéêïíïìéêïýò, óôñáôéùôéêïýò, ðïëéôéêïýò), ç 
óõíÝ÷éóç ôùí áðïêëåéóìþí êáé ôùí óõìâïëéêþí åðéèÝóåùí 
óå óôñáôéùôéêÝò âÜóåéò, üðùò áéóßùò ðñïôÜèçêå óáí êéíçìá-
ôéêÞ äñÜóç áðü áíôéåîïõóéáóôÝò ëßãåò ìÝñåò ðñéí îåêéíÞóåé 

åðßóçìá ï ðüëåìïò óôï ÉñÜê ( âë. áðïêëåéóìüò 
ôçò âÜóçò óôçí Óïýäá ê.á.), ôï ìðëïêÜñéóìá 
ôçò ìåôáêßíçóçò åöïäßùí êáé ðïëåìéêïý õëéêïý 
(âë. Éôáëßá. : áðïêëåéóìïß êáé óáìðïôÜæ óéäç-
ñïäñïìéêþí ãñáììþí). Ôüôå èá ìðïñïýóáìå 
íá ðïýìå ðùò êÜôé êÜíïõìå. 

Ôé Ýìåéíå ôåëéêÜ üìùò óôç óõëëïãéêÞ ìíÞìç 
ìåôÜ áðü üëá áõôÜ. ÊÜðïéïò ðïõ èá ôñï-

ìïêñáôÞèçêå áðü ôá åëëçíéêÜ îåóðÜóìáôá ôïõ 2004 ôï ðéï 
ðéèáíü åßíáé íá áðáíôÞóåé ôßðïôá. Åßíáé ãåãïíüò ðùò üóï 
åýêïëá êÜðïéïò ãßíåôáé áíèñùðéóôÞò üôáí ôïõ ðáñÝ÷åôáé ç 
áóöÜëåéá, Üëëï ôüóï åýêïëï åßíáé íá ãßíåé êôÞíïò üôáí áé-
óèáíèåß íá áðåéëåßôáé ç ðåñçöÜíéá ôïõ êáé ãåíéêþò ç ðÜñ-
ôç ôïõ. Êé áí óôçí åëëÜäá, üðùò êáé óôéò õðüëïéðåò äõôéêÝò 
êïéíùíßåò ðïõ êõñéáñ÷åß ç êïõëôïýñá ôçò êáôáíÜëùóçò êáé 
ïé åýðåðôåò éäåïëïãßåò, Ý÷ïõìå íá áíôéìåôùðßóïõìå êÜðïéá 
ìïñöÞ âßáò áõôÞ äåí ðñïÝñ÷åôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü ôï êñÜôïò 
áëëÜ êáé áðü üëïõò åêåßíïõò ðïõ åíþ äéáäçëþíïõí ãéá ôçí 
åéñÞíç êáé åßíáé Üñéóôïé áíôéáìåñéêÜíïé, üôáí áðåéëïýíôáé 
ôá ðñïíüìéá ôïõò äåí äéóôÜæïõí íá óêïôþóïõí, íá âéÜóïõí, 
íá êáôáóôñÝøïõí ãéá íá ôá õðåñáóðéóôïýíå. 

Áí èÝëïõìå íá êçñýîïõìå ðüëåìï óôïí ðüëåìï, ðñÝðåé 
ðñþôá íá êçñýîïõìå ðüëåìï óôçí êïéíùíßá ôçò áðï-

÷áýíùóçò êáé óå üëá ôá ìÝóá ðïõ ôçí ôñïöïäïôïýí êáé ôçí 
áíáðáñÜãïõí. Êáé áõôüò ï ðüëåìïò äåí Ý÷åé ùò áöïñìÞ ôçí 
åðßèåóç óôï ÉñÜê áëëÜ ôçí áóôåßñåõôç åðéèõìßá ìáò íá ôå-
ëåéþíïõìå ìå ôïí êüóìï ôçò áèëéüôçôáò. Ãéá íá ïîõíèåß ï 
êïéíùíéêüò ðüëåìïò èá ðñÝðåé íá ïîýíïõìå ôïí êáèçìåñéíü 
ðüëåìï. Ôïí ðüëåìï ðïõ õößóôáôáé ï êáèÝíáò åêåß ðïõ âñß-
óêåôáé, åêåß ðïõ ðáñÜãåé êáé áíáðáñÜãåé, åêåß ðïõ äÝ÷åôáé 
ôçí åêìåôÜëëåõóç ìå áíôÜëëáãìá ìéá áíïýóéá æùÞ, åêåß ðïõ 
óêýâåé ôï êåöÜëé ãéáôß Ý÷åé ïéêïãÝíåéá íá èñÝøåé, åêåß ðïõ 
õðïêëßíåôáé óôçí ðñïðáãÜíäá ôùí ìÞíôéá êáé óôçí êõñéáñ-
÷ßá ôïõ øÝìáôïò, åêåß ðïõ åêôïíþíåé ôçí ìéæÝñéá ôïõ ãéá íá 
ìðïñÝóåé íá ðåé ðùò êÜôé áîßæåé êé áõôüò óå áõôÞ ôçí æùÞ.  

Ï ðüëåìïò óôï ÉñÜê äåí îåêßíçóå ðñéí äýï ÷ñüíéá, ïýôå 
ðñéí äÝêá ÷ñüíéá, ï ðüëåìïò óôï ÉñÜê êáé ïðïõäÞðïôå 

áëëïý óôïí êüóìï äå óôáìÜôçóå ðïôÝ. Êáé äå èá óôáìáôÞóåé 
üóï åìåßò óõíå÷ßæïõìå íá áðïäå÷üìáóôå ôç ìáôáéüôçôá, ôç 
ìéæÝñéá êáé ôç èáíáôçöüñá öýóç ôïõ êüóìïõ ôçò åêìåôÜëëåõ-
óçò. Ç Üñíçóç ôïõ ðïëéôéóìïý ôçò âáñâáñüôçôáò êáé ç óõë-
ëïãéêïðïßçóÞ ôçò èá ìáò öÝñåé êÜðïéá óôéãìÞ óå Ýíá åîáßóéï 
äßëçììá: ÊïéíùíéêÞ ÅðáíÜóôáóç Þ Ôßðïôá! 

Õ.Ã. Ãéá üëïõò åìÜò ðïõ ìå ôïí á Þ â ôñüðï óõììåôÝ-
÷ïõìå óôïí áãþíá åíÜíôéá óå êÜèå ìïñöÞ åîïõ-

óßáò ïé óôéãìÝò áíôßóôáóçò, ï äñüìïò êáé ç óõëëïãéêÞ äñÜóç, 
óõìðõêíùíïíôáé óå áõôü ðïõ èá ïíïìÜæáìå êéíçìáôéêÞ ìíÞ-
ìç. Ïé ÷áñÝò êáé ïé ëýðåò, ï åíèïõóéáóìüò êáé ç áðïãïÞôåõóç 
äåí ðñÝðåé íá ìáò åìðïäßæïõí íá âëÝðïõìå, íá êñßíïõìå êáé 
íá áíáëýïõìå ôéò óõíèÞêåò ìÝóá óôéò ïðïßåò æïýìå, áíáðôõó-
óüìáóôå êáé åíßïôå Ý÷ïõìå ôçí äýíáìç íá äéáìïñöþíïõìå. Ç 
åìðåéñßá ôùí áíôéðïëåìéêþí êéíçôïðïéÞóåùí êáé áñãüôåñá 
ôçò óõíüäïõ ôïõ Éïýíç Ý÷åé íá õðïäåßîåé ðïëëÜ. ÊÜðïéá áðü 
ôá ïðïßá ôá âéþíïõìå Þäç óÞìåñá… 
 

little John



ÐïëëÜ ãñÜöïíôáé êáé óõæçôéïýíôáé ôá ôå-
ëåõôáßá ÷ñüíéá ó÷åôéêÜ ìå ôéò êëéìáôéêÝò 

áëëáãÝò ðïõ óõìâáßíïõí êáé ðñïâëÝðåôáé, 
ìå âÜóç åðéóôçìïíéêÝò ìåëÝôåò, íá óõìâïýí 
ôá åðüìåíá ÷ñüíéá. ¸íá åßíáé ôï óßãïõñï, ç 
áíèñþðéíç äñáóôçñéüôçôá Ý÷åé åðÝìâåé êáé 
Ý÷åé äéáôáñÜîåé  óçìáíôéêÜ (êáé ßóùò áíåðá-
íüñèùôá;)  ôéò ïéêïëïãéêÝò éóïññïðßåò ôïõ 
ðëáíÞôç. Ï ðïëéôéóìüò åîåëßóóåôáé ìÝóá áðü 
ìéá  ó÷Ýóç åêìåôÜëëåõóçò ôçò öýóçò, ìéá åê-
ìåôÜëëåõóç ðïõ ìå-
ôáôñÜðçêå óå Üãñéá 
ëåçëáóßá ôïõò äõï 
ôåëåõôáßïõò áéþíåò  
ìå ôç ñáãäáßá áíÜ-
ðôõîç ôïõ êáðéôáëé-
óôéêïý óõóôÞìáôïò. 
ÔåñÜóôéåò åêôÜóåéò 
äÜóïõò ìåôáôñÜðç-
êáí êáé ìåôáôñÝðï-
íôáé  óå ãåùñãéêÝò 
ìïíïêáëëéÝñãåéåò, ç 
ãç êáé ôï íåñü ìïëý-
íïíôáé áðü áðüâëç-
ôá, öõôïöÜñìáêá 
êáé ëéðÜóìáôá, åíþ 
ç áôìüóöáéñá êáôá-
êëýæåôáé áðü áÝñéïõò ñýðïõò êáé áõôÝò åßíáé 
êÜðïéåò åëÜ÷éóôåò ðôõ÷Ýò ôçò üëçò êáôÜóôá-
óçò. 

Ôï ìÝãåèïò ôçò êëéìáôéêÞò áëëáãÞò äåí 
ìðïñåß íá ðñïóäéïñéóôåß áêñéâþò. Ïé 

ìåëÝôåò êáé ôá óõìðåñÜóìáôá ðïõ åêðïíïý-
íôáé áðü åðéóôçìïíéêïýò êýêëïõò åßíáé áíôé-
êñïõüìåíåò, áíÜëïãá ìå ôá óõìöÝñïíôá ðïõ 
åîõðçñåôïýíôáé. ×ïíôñéêÜ õðÜñ÷ïõí äõï 
äéáöïñåôéêÝò ðñïóåããßóåéò. Ç ìéá, ðïõ åßíáé 
êáé ç ðéï óõíçèéóìÝíç  åêöñÜæåé ëéãüôåñï Þ 
ðåñéóóüôåñï êáôáóôñïöïëïãéêÜ óåíÜñéá, ôá 
ïðïßá öôÜíïõí ìÝ÷ñé êáé ôçí êáôáóôñïöÞ ôçò 
æùÞò óôïí ðëáíÞôç üðùò ôç ãíùñßæïõìå. Åí-
äåéêôéêÜ áíáöÝñïõìå Ýíá óåíÜñéï, ôï ïðïßï 
ìÜëéóôá êõêëïöüñçóå êáé óôá åëëçíéêÜ ììå: 
ôá åðüìåíá 100 ÷ñüíéá õðïëïãßæåôáé üôé ç 
áýîçóç ôçò èåñìïêñáóßáò èá åßíáé áíÜìåóá 

óôïõò 2,5 ìå 10 âáèìïýò 
êåëóßïõ, åíþ ãéá ôïõò 
ðñïçãïýìåíïõò áéþíåò ï 
ñõèìüò áýîçóçò áíÜ áé-
þíá õðïëïãßæåôáé óôïõò 
0,5- 0,8 âáèìïýò êåëóß-
ïõ. Ìéá ôÝôïéá áýîçóç 
óçìáßíåé åñçìïðïßçóç 
óçìáíôéêïý ðïóïóôïý ôçò 
ãçò, åîáöÜíéóç ðïëëþí 
åéäþí, óçìáíôéêÞ Üíïäï 
ôçò óôÜèìçò ôçò èÜëáó-
óáò, áêñáßá êáéñéêÜ öáé-
íüìåíá, åíþ ïé ìüíåò êá-
ôïéêÞóéìåò ðåñéï÷Ýò ãéá 
ôïí Üíèñùðï èá âñßóêï-
íôáé êïíôÜ óôïõò ðüëïõò. 
Ç äåýôåñç ôÜóç, ðïõ Ý÷åé 
êõñßùò ôç âÜóç ôçò óôéò 
çðá, õðïâáèìßæåé ôçí 
üëç êáôÜóôáóç. ÐáñÜ ôï 
ãåãïíüò üôé áíáãíùñßæåé 
ðùò üíôùò õößóôáôáé  ìéá 
êëéìáôéêÞ áëëáãÞ, ôçí 
áðïäßäåé  åí ìÝñåé óôéò 
áíèñþðéíåò äñáóôçñéü-
ôçôåò êáé åí ìÝñåé óôïõò 
öõóéêïýò êëéìáôéêïýò 
êýêëïõò ôïõ ðëáíÞôç, êáé 
èåùñåß üôé üðùò óõíÝâç 
ðïëëÝò öïñÝò êáé óôï ðá-
ñåëèüí,  èá õðÜñîåé ðñï-
óáñìïãÞ.

Ôá óôïé÷åßá ôá ïðïßá ðáñïõóéÜæïíôáé áðü 
åðéóôçìïíéêïýò êýêëïõò, (ìç) êõâåñíç-

ôéêÝò ïñãáíþóåéò êáé êõâåñíÞóåéò êñáôþí 
äýóêïëá èá ìðïñïýóáí íá ÷áñáêôçñéóôïýí 
áîéüðéóôá åéäéêüôåñá ãéá ôéò ìáêñïðñüèå-
óìåò ðñïâëÝøåéò, êáé áõôü óõìâáßíåé ãéá 
äéÜöïñïõò ëüãïõò. Áñ÷éêÜ ïé ðñïâëÝøåéò 
ãßíïíôáé ìå âÜóç õðïëïãéóôéêÜ ìïíôÝëá åîï-
ìïßùóçò. ÔÝôïéá ìïíôÝëá ðéèáíüí íá ìðï-
ñïýí íá äþóïõí êÜðïéá ó÷åôéêÜ áóöáëÞ 

óôïé÷åßá, ìðïñïýí 
üìùò êáé íá öôéÜ-
÷íïíôáé ìå ôÝôïéï 
ôñüðï þóôå íá êá-
ôáëÞãïõí óå åêåßíá 
ôá áðïôåëÝóìáôá 
ðïõ èá åðéâåâáé-
þíïõí ìéá óõìöÝ-
ñïõóá èåùñåßá. Ôá 
ðñáãìáôéêÜ óôá-
ôéóôéêÜ óôïé÷åßá 
åßíáé åëÜ÷éóôá êáé 
ãéá ôïõò ðåñéóóü-
ôåñïõò ðáñÜãïíôåò 
õößóôáíôáé áðü ôç 
äåêáåôßá ôïõ ’70  
êáé ìåôÜ, ïðüôå êáé 

áíáðôý÷èçêáí ôá äïñõöïñéêÜ ðñïãñÜììá-
ôá. Ìüíï ãéá ôç èåñìïêñáóßá, êáé áõôü 
ãéá ïñéóìÝíåò ðåñéï÷Ýò, õðÜñ÷ïõí óôïé-
÷åßá áðü ôï 1860. Åðßóçò åíäåéêôéêü åßíáé 
üôé ôá ðéï êáôáóôñïöïëïãéêÜ óåíÜñéá åê-
ðïñåýïíôáé áðü êýêëïõò ïé ïðïßïé  Ý÷ïõí 
óõìöÝñïí áðü ôçí áíÜðôõîç « êáèáñþí» 
ôå÷íïëïãéþí êáé ôçí ðñïþèçóç åíüò 
«ðñÜóéíïõ» êáðéôáëéóôéêïý ìïíôÝëïõ êáé 
åäñÜæïíôáé êáôÜ êýñéï ëüãï óôçí åõñþ-
ðç. ÁíÜëïãá ïé ðéï ìåôñéïðáèåßò óôÜóåéò 
ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôéò çðá ïé ïðïßåò Ýêñé-
íáí üôé ç áðïäï÷Þ ôùí ðåñéïñéóìþí ôïõ 
ðñùôïêüëëïõ äåí óõìâéâÜæåôáé ìå ôá 
åõñýôåñá ïéêïíïìéêÜ êáé ãåùðïëéôéêÜ 
óõìöÝñïíôÜ ôïõò. Óôï ðáñüí êåßìåíï 
áíáãêáóôéêÜ âáóéæüìáóôå êáé óå êÜ-
ðïéá óôïé÷åßá ôá ïðïßá  ðáñáèÝôïõìå 
ìå êÜðïéåò åðéöõëÜîåéò, åëðßæïíôáò üôé 
ìðïñïýí íá óõìâÜëïõí êáëýôåñá óôçí 
êáôáíüçóç êÜðïéùí ðñáãìÜôùí. Åðßóçò 
áíáãíùñßæïõìå üôé üíôùò õößóôáôáé ìéá 
êëéìáôéêÞ áëëáãÞ ç ïðïßá ïöåßëåôáé Üìåóá 
óôçí áíèñþðéíç äñáóôçñéüôçôá, ôçò ïðïßáò 
ôï ìÝãåèïò êáé ôéò åðéðôþóåéò  åßíáé äýóêï-
ëï íá ðñïóäéïñßóïõìå.

Ïé êëéìáôéêÝò áëëáãÝò ó÷åôßæïíôáé Üìå-
óá ìå ôçí áýîçóç ôçò èåñìïêñáóßáò 

êáé áõôÞ ìå ôç óåéñÜ ôçò ìå ôï öáéíüìåíï 
ôïõ èåñìïêçðßïõ. Áò ðÜñïõìå üìùò ôá 
ðñÜãìáôá áðü ôçí áñ÷Þ. Ôï öáéíüìåíï ôïõ 
èåñìïêçðßïõ áðïôåëåß ìéá öõóéêÞ êáé éäé-
áßôåñá óçìáíôéêÞ ëåéôïõñãßá ôçò áôìüóöáé-
ñáò êáé ìüëéò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá áðÝêôçóå 
áñíçôéêÞ ÷ñïéÜ. Óôçí áôìüóöáéñá õðÜñ÷ïõí 
êÜðïéá áÝñéá ðïõ ïíïìÜæïíôáé áÝñéá ôïõ 
èåñìïêçðßïõ êáé ðáñÜãïíôáé ìÝóá áðü öõ-
óéêÝò äéáäéêáóßåò. ÁõôÜ åßíáé ôï Ï3 (üæïí), 
ôï CO2 (äéïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá), CH4  (ìå-
èÜíéï- ãíùóôü óõóôáôéêü ôùí êïéëéáêþí 
áåñßùí) êáé ôï N20(õðïîåßäéï ôïõ áæþôïõ). 
Ôá áÝñéá ôïõ èåñìïêçðßïõ åðéôñÝðïõí 
óôçí çëéáêÞ áêôéíïâïëßá íá åéóÝñ÷å-
ôáé óôçí áôìüóöáéñá êáé íá áðïññï-
öÜôáé áðü ôç ãç. Óôç óõíÝ÷åéá áõôÞ ç 
áêôéíïâïëßá «áíáêëÜôáé» óôçí åðéöÜ-
íåéá ôçò ãçò êáé åðáíåêðÝìðåôáé ðñïò 
ôï óýìðáí. Ï ñüëïò ôùí áåñßùí ôïõ 
èåñìïêçðßïõ âñßóêåôáé óôï íá äå-
óìåýïõí åíôüò ôçò áôìüóöáéñáò Ýíá 
ìÝñïò áðü ôçí «áíáêëþìåíç»  áêôé-

íïâïëßá. Áõôü Ý÷åé ùò óõíÝðåéá ç ãç íá ìçí 
øý÷åôáé õðåñâïëéêÜ êáé íá äéáôçñåß ìéá èåñ-
ìïêñáóßá ðïõ åðéôñÝðåé ôçí áíÜðôõîç ôçò 
æùÞò üðùò ôçí ãíùñßæïõìå. ¼ìùò, åêôüò áðü 
ôç öýóç, áÝñéá ôïõ èåñìïêçðßïõ ðáñÜãåé êáé 
ï Üíèñùðïò, êõñßùò CO2 (äéïîåßäéï ôïõ Üí-
èñáêá) ìÝóù ôçò êáýóçò ïñõêôþí êáõóßìùí, 
êáé óå ôÝôïéï âáèìü ìÜëéóôá ðïõ ç öýóç áäõ-
íáôåß íá ôá áðïññïöÞóåé. ¸÷åé õðïëïãéóôåß 
üôé ôá óçìåñéíÜ åðßðåäá óõãêÝíôñùóçò CO2  
óôçí áôìüóöáéñá åßíáé 50% õøçëüôåñá áð’ 
üôé ôá ôåëåõôáßá 400.000 ÷ñüíéá. Ï Üíèñùðïò 
ðáñÜãåé åðßóçò êáé Üëëá ôå÷íçôÜ áÝñéá ôïõ 
èåñìïêçðßïõ, üðùò ïé ÷ëùñïöèïñÜíèñá-
êåò (CFC’s) êáé ïé õäñï÷ëùñïöèïñÜíñáêåò 
(HCFC’s)  áÝñéá ðïõ åêëýïíôáé áðü ôá øõ-
êôéêÜ óå øõãåßá êáé êëéìáôéóôéêÜ êáé âñßóêï-
íôáé åðßóçò ùò ðñïùèçôéêÜ áÝñéá óå óðñÝé 
ôýðïõ áåñïæüë êôë. ¸ôóé, ç áöýóéêá õøçëÞ 
óõãêÝíôñùóç óôçí áôìüóöáéñá áåñßùí ôïõ 
èåñìïêçðßïõ Ý÷åé ùò óõíÝðåéá íá «åãêëù-
âßæåôáé» áêüìç ðåñéóóüôåñç èåñìüôçôá óôçí 
áôìüóöáéñá, ìå áðïôÝëåóìá ìéá áýîçóç ôçò 
ìÝóçò  èåñìïêñáóßáò óôïí ðëáíÞ-
ôç ç ïðïßá ìå ôç óåéñÜ ôçò 
ðõñïäïôåß áëõóéäùôÝò 

áíôéäñÜóåéò. Éäéáßôåñá óçìáíôéêü óôïé÷åßï 
áðïôåëåß ç èÝñìáíóç ôùí ùêåáíþí, êáèþò 
ç ýðáñîç êáé ç êõêëïöïñßá ôùí èåñìþí êáé 
øõ÷ñþí ñåõìÜôùí óôïõò ùêåáíïýò åßíáé 
Ýíáò áðü ôïõò óçìáíôéêüôåñïõò ðáñÜãïíôåò 
äéáìüñöùóçò ôïõ êëßìáôïò. Ç èÝñìáíóç ôùí 
ùêåáíþí ðáñÜëëçëá ìå ôçí áýîçóç ôçò èåñ-
ìïêñáóßáò Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá íá ëéþíïõí 
ðïóüôçôåò ðÜãïõ óôïõò ðüëïõò, ãåãïíüò ðïõ 
ìå ôç óåéñÜ ôïõ óõìâÜëëåé óôç èÝñìáíóç ôùí 
ùêåáíþí êáé ìéëÜìå ðëÝïí ãéá ìéá áíáôñï-
öïäïôïýìåíç äéáäéêáóßá ðïõ åðéôá÷ýíåé ôéò 
åîåëßîåéò. Ôá 10 èåñìüôåñá ÷ñüíéá áðü ôï 
1860 ðÝöôïõí üëá ìåôÜ ôï 1987, ôï ðÜ÷ïò ôïõ 
ðÜãïõ óôçí áñêôéêÞ ôï 2004 Þôáí ôï ìéêñü-
ôåñï áðü ôï 1978 ïðüôå êáé Üñ÷éóå ç äïñõ-
öïñéêÞ ðáñáêïëïýèçóç. Åðßóçò Ý÷åé ðáñá-
ôçñçèåß üôé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá áñêåôÜ åßäç 
ìåôáôïðßæïõí ôïõò âéüôïðïõò ôïõò âïñåéüôå-
ñá, åíþ ðáñáôçñïýíôáé ìåôáâïëÝò óôéò ðå-
ñéüäïõò ìåôáíÜóôåõóçò êáé áíáðáñáãùãÞò 
ôùí ðôçíþí. 

του κούκου

ðïõ èá åðéâåâáé-
þíïõí ìéá óõìöÝ-
ñïõóá èåùñåßá. Ôá 
ðñáãìáôéêÜ óôá-
ôéóôéêÜ óôïé÷åßá 
åßíáé åëÜ÷éóôá êáé 
ãéá ôïõò ðåñéóóü-
ôåñïõò ðáñÜãïíôåò 
õößóôáíôáé áðü ôç 
äåêáåôßá ôïõ ’70  
êáé ìåôÜ, ïðüôå êáé 

áíáðôý÷èçêáí ôá äïñõöïñéêÜ ðñïãñÜììá-
ôá. Ìüíï ãéá ôç èåñìïêñáóßá, êáé áõôü 
ãéá ïñéóìÝíåò ðåñéï÷Ýò, õðÜñ÷ïõí óôïé-
÷åßá áðü ôï 1860. Åðßóçò åíäåéêôéêü åßíáé 
üôé ôá ðéï êáôáóôñïöïëïãéêÜ óåíÜñéá åê-
ðïñåýïíôáé áðü êýêëïõò ïé ïðïßïé  Ý÷ïõí 
óõìöÝñïí áðü ôçí áíÜðôõîç « êáèáñþí» 
ôå÷íïëïãéþí êáé ôçí ðñïþèçóç åíüò 
«ðñÜóéíïõ» êáðéôáëéóôéêïý ìïíôÝëïõ êáé 
åäñÜæïíôáé êáôÜ êýñéï ëüãï óôçí åõñþ-
ðç. ÁíÜëïãá ïé ðéï ìåôñéïðáèåßò óôÜóåéò 
ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôéò çðá ïé ïðïßåò Ýêñé-
íáí üôé ç áðïäï÷Þ ôùí ðåñéïñéóìþí ôïõ 
ðñùôïêüëëïõ äåí óõìâéâÜæåôáé ìå ôá 
åõñýôåñá ïéêïíïìéêÜ êáé ãåùðïëéôéêÜ 
óõìöÝñïíôÜ ôïõò. Óôï ðáñüí êåßìåíï 
áíáãêáóôéêÜ âáóéæüìáóôå êáé óå êÜ-
ðïéá óôïé÷åßá ôá ïðïßá  ðáñáèÝôïõìå 
ìå êÜðïéåò åðéöõëÜîåéò, åëðßæïíôáò üôé 
ìðïñïýí íá óõìâÜëïõí êáëýôåñá óôçí 
êáôáíüçóç êÜðïéùí ðñáãìÜôùí. Åðßóçò 
áíáãíùñßæïõìå üôé üíôùò õößóôáôáé ìéá 
êëéìáôéêÞ áëëáãÞ ç ïðïßá ïöåßëåôáé Üìåóá 
óôçí áíèñþðéíç äñáóôçñéüôçôá, ôçò ïðïßáò 
ôï ìÝãåèïò êáé ôéò åðéðôþóåéò  åßíáé äýóêï-

é êëéìáôéêÝò áëëáãÝò ó÷åôßæïíôáé Üìå-
óá ìå ôçí áýîçóç ôçò èåñìïêñáóßáò 

êáé áõôÞ ìå ôç óåéñÜ ôçò ìå ôï öáéíüìåíï 
ôïõ èåñìïêçðßïõ. Áò ðÜñïõìå üìùò ôá 
ðñÜãìáôá áðü ôçí áñ÷Þ. Ôï öáéíüìåíï ôïõ 
èåñìïêçðßïõ áðïôåëåß ìéá öõóéêÞ êáé éäé-
áßôåñá óçìáíôéêÞ ëåéôïõñãßá ôçò áôìüóöáé-
ñáò êáé ìüëéò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá áðÝêôçóå 
áñíçôéêÞ ÷ñïéÜ. Óôçí áôìüóöáéñá õðÜñ÷ïõí 
êÜðïéá áÝñéá ðïõ ïíïìÜæïíôáé áÝñéá ôïõ 
èåñìïêçðßïõ êáé ðáñÜãïíôáé ìÝóá áðü öõ-
óéêÝò äéáäéêáóßåò. ÁõôÜ åßíáé ôï Ï3 (üæïí), 
ôï CO2 (äéïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá), CH4  (ìå-
èÜíéï- ãíùóôü óõóôáôéêü ôùí êïéëéáêþí 
áåñßùí) êáé ôï N20(õðïîåßäéï ôïõ áæþôïõ). 
Ôá áÝñéá ôïõ èåñìïêçðßïõ åðéôñÝðïõí 

áêôéíïâïëßá «áíáêëÜôáé» óôçí åðéöÜ-
íåéá ôçò ãçò êáé åðáíåêðÝìðåôáé ðñïò 

êôéêÜ óå øõãåßá êáé êëéìáôéóôéêÜ êáé âñßóêï-
íôáé åðßóçò ùò ðñïùèçôéêÜ áÝñéá óå óðñÝé 
ôýðïõ áåñïæüë êôë. ¸ôóé, ç áöýóéêá õøçëÞ 
óõãêÝíôñùóç óôçí áôìüóöáéñá áåñßùí ôïõ 
èåñìïêçðßïõ Ý÷åé ùò óõíÝðåéá íá «åãêëù-
âßæåôáé» áêüìç ðåñéóóüôåñç èåñìüôçôá óôçí 
áôìüóöáéñá, ìå áðïôÝëåóìá ìéá áýîçóç ôçò 
ìÝóçò  èåñìïêñáóßáò óôïí ðëáíÞ-
ôç ç ïðïßá ìå ôç óåéñÜ ôçò 
ðõñïäïôåß áëõóéäùôÝò 

öïñéêÞ ðáñáêïëïýèçóç. Åðßóçò Ý÷åé ðáñá-
ôçñçèåß üôé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá áñêåôÜ åßäç 
ìåôáôïðßæïõí ôïõò âéüôïðïõò ôïõò âïñåéüôå-
ñá, åíþ ðáñáôçñïýíôáé ìåôáâïëÝò óôéò ðå-
ñéüäïõò ìåôáíÜóôåõóçò êáé áíáðáñáãùãÞò 
ôùí ðôçíþí. 

Ôï Kéüôï áðïôåëåß ìéá ìåãÜëç 
ìðßæíá êáé ìéá ãåíéêüôåñç ðï-
ëéôéêÞ óõìöùíßá, óå ìéá åðï÷Þ 
åõñýôáôùí ãåùðïëéôéêþí áíá-
êáôáôÜîåùí üðïõ ïé áíôéèÝóåéò 
êáé ïé áíôáãùíéóìïß ìåôáîý äéá-
öïñåôéêþí ðëåõñþí ôçò ðáãêü-
óìéáò åîïõóßáò åßíáé éäéáßôåñá 
ïîõìÝíåò.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ , ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ



ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ 

-Το 1992 έγινε η παγκόσµια διάσκεψη για το πε-
ριβάλλον στο ριο και υπογράφτηκε, από το σύ-
νολο σχεδόν των κρατών,  η σύµβαση- πλαίσιο 
για την αλλαγή του κλίµατος και αναγνωρίζεται 
ότι το πρόβληµα υφίσταται από την αύξηση των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και τίθεται 
ως στόχος ο έλεγχος και η µείωση των ρύπων.
-Το 1997 γίνεται στο κιότο η τρίτη κατά σειρά πα-
γκόσµια διάσκεψη για το κλίµα όπου και καθορί-
ζεται ένα νοµικό πλαίσιο, γνωστό και ως πρωτό-
κολλο του κιότο, για τη διαδικασία µείωσης της 
συγκέντρωσης των αερίων του θερµοκηπίου. Ως 
στόχος τη σύµβασης τίθεται: «η σταθεροποίη-
ση των συγκεντρώσεων του θερµοκηπίου στην 
ατµόσφαιρα, σε επίπεδα τέτοια ώστε να προλη-
φθούν επικίνδυνες επιπτώσεις στο κλίµα από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες», και αποφασίζεται 
η µείωση των εκποµπών 6 αερίων κατά 5,4% την 
περίοδο 2008-2012 σε σχέση µε τις εκποµπές του 
1990. Παράλληλα εκφράζεται η διάθεση για µια 
σταδιακή µετάβαση σε νέες «καθαρές» τεχνολο-
γίες και «πράσινες» παραγωγικές-καταναλωτικές 
συνήθειες. Ωστόσο η εφαρµογή του είχε ως προ-
ϋπόθεση την επικύρωσή του από ένα σηµαντικό 

αριθµό χωρών, των οποίων οι ρύποι θα 
έπρεπε να αποτελούν τουλάχιστον 

το 55% των παγκοσµίων. Έτσι οι 
ηπα  και η ρωσία, µε 25% και 

11% των παγκοσµίων 
ρύπων, αντίστοιχα, 

αν α δ ε ίχ θ ηκαν 
σε ρυθµιστές 

της εφαρ-
µ ο γ ή ς 

του πρωτοκόλλου καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες 
έθεταν εξ- αρχής των εαυτό τους εντός της συµ-
φωνίας και πίεζαν προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Αρχικά και οι δύο χώρες, ηπα και ρώσια, η καθε-
µία για τους λόγους της αρνήθηκαν. Οι ηπα εξ’ 
αρχής κράτησαν µια αδιάλλακτη θέση την οποία 
διατηρούν µέχρι σήµερα. Βλέπουν στη συµφω-
νία ένα δυσβάσταχτο οικονοµικό κόστος την 
ίδια στιγµή που η οικονοµία τους και η γεωπο-
λιτική τους στρατηγική στηρίζεται στον έλεγχο 
του πετρελαίου. Επιπλέον θεωρούν ότι η επικύ-
ρωση της συµφωνίας θα έδινε στρατηγικό πλεο-
νέκτηµα στην ευρώπη. Το οικονοµικό κόστος θα 
επηρέαζε λιγότερο τις ευρωπαϊκές οικονοµίες οι 
οποίες όντας µακριά από τον έλεγχο του πετρε-
λαίου έχουν κάθε συµφέρον να  κινηθούν στην 
κατεύθυνση ανάπτυξης  «καθαρών» τεχνολο-
γιών. Από την άλλη πλευρά η ρωσία βρίσκεται 
τα τελευταία χρόνια σε µια διαδικασία αποβιο-
µηχάνισης και µπορεί πολύ εύκολα να πιάσει τα 
όρια εκποµπών ρύπων που προσδιορίζονται από 
τη συµφωνία. Έτσι όντας ο τελικός ρυθµιστής 
για την επικύρωσή της, τη χρησιµοποίησε ως 
ένα από τα σηµαντικότερα όπλα στην εξωτερι-
κή της πολιτική. Από το 1997 πέρασαν 7 χρόνια 
χοντρών παζαριών και διαβουλεύσεων µέχρι την 
άνοιξη του 2004 οπότε υπέγραψε το πρωτόκολ-
λο και η ρωσία, λαµβάνοντας από την ε.ε. σηµα-
ντικά πολιτικά και οικονοµικά ανταλλάγµατα. 
Έτσι, ύστερα από 8 χρόνια διαπραγµατεύσεων 
το πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ από τις 16 φε-
βρουαρίου 2005. Σηµειώνεται ότι οι ηπα, η ινδία, 
η αυστραλία και η κίνα δεν έχουν επικυρώσει το 
πρωτόκολλο.  

Κάθε χώρα που συµµετέχει υποχρεού-
ται να µειώσει κατά ένα συγκεκρι-
µένο ποσοστό τις εκποµπές αεριών 
του θερµοκηπίου µέχρι το 2012. Σε 
αντίθετη περίπτωση, καθώς το πρω-

τόκολλο αποτελεί διεθνή δεσµευτικό νόµο για 
τις 148 χώρες που το επικύρωσαν, θα υποστεί 
κάποιες κυρώσεις (πρόστιµα κτλ). Μια χώρα για 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της µπορεί είτε 
να µειώσει τις εκποµπές αερίων της είτε να χρη-
σιµοποιήσει κάποιον από τους τρεις «ευέλικτους 
µηχανισµούς».
Οι τρεις «ευέλικτοι µηχανισµοί» είναι:
1.«Η από κοινού υλοποίηση».
2.«Ο µηχανισµός καθαρής ανάπτυξης»
Οι δυο αυτοί µηχανισµοί θεωρητικά έχουν ως 
στόχο της ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών στις 
φτωχές και αναπτυσσόµενες χώρες, µε τη βοή-
θεια πλούσιων κρατών, τα οποία επενδύοντας 
εκεί σε «καθαρές» τεχνολογίες θα µπορούν στη 
συνέχεια να καρπώνονται τις µειώσεις σε ρύπους 
των εκεί χωρών για τον εαυτό τους. Έτσι υποστη-
ρίζουν ότι και ανάπτυξη θα υπάρξει και συνολική 
µείωση των ρύπων. Στην πραγµατικότητα  παρέ-
χουν µια ακόµη δυνατότητα στις πλούσιες χώρες 
να διεισδύουν οικονοµικά και να ελέγχουν τις 
ασθενέστερες.  

3.«Η εµπορία ρύπων»
Η εµπορία ρύπων προβλέπει: Αν µια βιοµηχανική 
χώρα ή µια βιοµηχανία σε µια χώρα σ’ ένα χρο-
νικό διάστηµα έχει εκπέµψει περισσότερους ρύ-
πους απ’ αυτούς που προβλέπονταν, τότε µπορεί 
να αγοράσει από µια άλλη χώρα ή βιοµηχανική 
µονάδα η οποία έχει επιτύχει µεγαλύτερη µείω-
ση από την προβλεπόµενη, «δικαιώµατα» ρύπων 
ώστε να είναι εντός των ορίων. Τα «δικαιώµατα» 
είναι διαπραγµατεύσιµοι τίτλοι µε χρηµατική 
αξία που καθορίζεται από την προσφορά και τη 
ζήτηση. Μ’ αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται ένα 
παγκόσµιο χρηµατιστήριο ρύπων µε έδρα την 
ευρώπη και η ανάλογη αγορά. Υπολογίζεται ότι 
ο όγκος των συναλλαγών στην αγορά ρύπων το 
2010 θα φτάσει τα 34 εκ. ευρώ.

Το γεγονός ότι η έναρξη της εφαρµογής της 
συµφωνίας του κιότο δεν έχει να κάνει σε 

τίποτα µε την αντιµετώπιση των κλιµατικών 
αλλαγών είναι κάτι παραπάνω από εξόφθαλµο. 
Η προβλεπόµενη παγκόσµια µείωση ρύπων αε-
ρίων θερµοκηπίου κατά 5,4% είναι αδύνατον να 
επιτευχθεί από τη στιγµή που χώρες όπως η ηπα, 
η ινδία και η κίνα βρίσκονται εκτός της συµφω-
νίας. Μάλιστα για τις ραγδαία οικονοµικά ανα-
πτυσσόµενες κίνα και  ινδία, το ποσοστό των 
εκποµπών ρύπων τους αναµένεται να αυξηθεί 
σηµαντικά τα επόµενα χρόνια. Έτσι και αλλιώς 
το προσδοκώµενο 5% δεν σηµαίνει απολύτως 
τίποτα, τη στιγµή που µελέτες που εκπορεύο-
νται από τον οηε και τον οασα (οργανισµοί που 
διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στη συµφωνία) 
παρουσιάζουν ότι για να εξαλειφθεί η απειλή 
των κλιµατικών αλλαγών θα πρέπει να υπάρξει 
µείωση της τάξης του 50-70% στις επόµενες 2-3 
δεκαετίες. Το κιότο αποτελεί µια µεγάλη µπίζνα 
και µια γενικότερη πολιτική συµφωνία, σε µια 
εποχή ευρύτατων γεωπολιτικών ανακατατάξεων 
όπου οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισµοί µεταξύ 
διαφορετικών πλευρών της παγκόσµιας εξουσίας 
είναι ιδιαίτερα οξυµένες. 

Η µ ε γ ά λ η 
π λ ε ι ο -

ψηφία των κατοίκων του 
αναπτυγµένου κόσµου αναγνωρίζει 

την ύπαρξη µιας γενικευµένης οικολογι-
κής κρίσης. Εποµένως η διαχείριση αυτής της 

κρίσης αναδεικνύεται σε  κοµβικό ζήτηµα για 
την ισχύουσα τάξη πραγµάτων. Η εκάστοτε εξουσία 

πρέπει να προπαγανδίζει και να  αποδεικνύει την ευαι-
σθησία της σε τέτοια ζητήµατα, έτσι ώστε να εξασφαλίζει 

τη συναίνεση των υπηκόων της και την ηθική νοµιµοποίησή 
της. Η κατάσταση πρέπει να  παρουσιάζεται µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε να ενισχύεται το αίσθηµα 
αδυναµίας µπροστά στο µέγεθος του προ-

βλήµατος και η εξουσία να εµφανίζεται ως 
η µόνη ικανή δύναµη να αντεπεξέλθει στη 
συγκυρία. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται 

η καταστροφολογία και η αποκα-
λυπτικού τύπου παρουσίαση 
«ακραίων» καιρικών φαινοµέ-
νων από µµε, επιστηµονικούς 

κύκλους, πολιτικές και µη κυβερ-
νητικές οργανώσεις. Παράλλη-
λα πρέπει να παρέχεται και µια 
ψευδαίσθηση συµµετοχής στην 

προστασία του περιβάλλοντος 
για τους «οικολογικά ευαίσθη-
τους» πολίτες- καταναλωτές, 
είτε µέσα από την κατανάλω-
ση «οικολογικών» προϊόντων, 
είτε µέσα από τη συνδροµη-
τικού τύπου συµµετοχή σε 
«αφιλοκερδείς» (µη) κυβερ-

νητικές οργανώσεις. Μ’ αυτόν 
τον τρόπο ο κάθε ευαίσθητος 
πολίτης- καταναλωτής του 

ανεπτυγµένου κόσµου µπορεί 
να αποδεικνύει την οικολογι-

κή του ευαισθησία και τελι-
κά να εξαγοράζει τις όποιες 

ενοχές του που µπορεί να 

προκύπτουν σε κάποιες αναλαµπές συνειδητοποίησης. 

Τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό της ευρώπης, αλλά και 
σε κάποιους αντιπολιτευτικούς κύκλους στις ηπα, προπα-

γανδίζεται  η δυνατότητα ενός πράσινου καπιταλισµού ο οποίος 
θα εξασφαλίσει τις συνθήκες για έναν νέο κύκλο κερδοφορίας 
και ανάπτυξης µε το προσωπείο της παράλληλης προστασίας 
του περιβάλλοντος. Ο πράσινος καπιταλισµός δεν είναι βέ-
βαια κάτι ουσιαστικά διαφορετικό από τον καπιταλισµό που 
γνωρίζουµε σήµερα, αποτελεί µια ενεργό ιδεολογία, ανάµεσα 
σε άλλες, που ευαγγελίζεται την µεταρρύθµιση κάποιων µόνο 
πτυχών του συστήµατος αφήνοντας αναλλοίωτη την ίδια του 
την ουσία. Η λεηλασία της φύσης είναι αναπόσπαστο κοµµάτι 
αυτής της ουσίας και δεν πρόκειται σε καµία περίπτωση να στα-
µατήσει. Οι πιο εξόφθαλµες µορφές της θα µεταφέρονται στην 
περιφέρεια και ό,τι συµβαίνει στο εσωτερικό θα συµβαίνει µε 
το µανδύα της προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα µε 
την προπαγάνδα περί πράσινου καπιταλισµού ήδη αναπτύσσε-
ται και η ανάλογη αγορά. Προϊόντα και υπηρεσίες βαφτίζονται 
οικολογικά και κατά κύριο λόγο απευθύνονται στις µεσαίες και 
ανώτερες τάξεις βρίσκοντας µεγάλη απήχηση. Η οικολογία γί-
νεται µόδα, ένα ανέξοδο καταναλωτικό στυλ ανάµεσα σε τόσα 
άλλα, και ως έννοια αποδοµείται πλήρως και αποκόπτεται 
τόσο από τους πραγµατικούς αγώνες του παρελθόντος και του 
παρόντος όσο και από µια βιωµατική αναζήτηση της σχέσης 
ανθρώπου- φύσης. Η καταστροφή του περιβάλλοντος βαδίζει 
χέρι-χέρι µε την εµπορευµατοποίηση του και συντελείται µέσα 
από ολοκληρωτική αποξένωση του ανθρώπου από τη φύση και 
τον ίδιο του τον εαυτό.      

Η οικολογική κρίση βρίσκεται στην ίδια την ολότητα του 
πολιτισµού και της καπιταλιστικής µηχανής. Στις δο-

µές, τους θεσµούς και τις εξουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις 
και ακόµα πιο πέρα, στις αντιλήψεις για τη φύση, τη ζωή και 
τον άνθρωπο που κυριαρχούν και εξελίσσονται χιλιάδες χρό-
νια τώρα και τοποθετούν τον άνθρωπο πάνω  από το φυσικό 
κόσµο και νοµιµοποιούν την εκµετάλλευσή του. Η ιστορική 
συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιµη και απαιτεί άµεση δράση. Το 
φάντασµα της καταστροφής του ανθρώπου και µεγάλου µέ-
ρους της ζωής όπως τη γνωρίζουµε µπορεί και να πλησιάζει, 
αλλά ή οργή, η απόγνωση, ο πόνος και η βιωµένη καταπίεση 
είναι ήδη αρκετά…

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 
Η ΑΛΛΙΩΣ Ο ΛΥΚΟΣ ΠΟΥ ΝΤΥΘΗΚΕ ΓΙΑΓΙΟΥΛΑ 

Ôï Kéüôï áðïôåëåß ìéá ìåãÜëç 
ìðßæíá êáé ìéá ãåíéêüôåñç 

ðïëéôéêÞ óõìöùíßá, 
óå ìéá åðï÷Þ åõñýôáôùí 

ãåùðïëéôéêþí áíáêáôáôÜîåùí 
üðïõ ïé áíôéèÝóåéò êáé 

ïé áíôáãùíéóìïß ìåôáîý 
äéáöïñåôéêþí ðëåõñþí ôçò 
ðáãêüóìéáò åîïõóßáò åßíáé 

éäéáßôåñá ïîõìÝíåò. 



ÌÕÈÅÕÌÁÔÁ ÐÅÑÉ ÉÓÔÏÑÉÊÇÓ 
ÅÍÏÔÇÔÁÓ*1

Ïé óýã÷ñïíïé áðïëïãçôÝò ôçò áóôéêÞò ôÜîçò, 
óôçñßæïõí ôçí åêäï÷Þ ôïõò ãéá ôï ’21 ðÜíù 

óå ìõèïðëáóßåò ðåñß åëëçíéêüôçôáò ôçò âõæáíôé-
íÞò áõôïêñáôïñßáò êáé-áêüìç ÷åéñüôåñá- éóôïñé-
êÞò åíüôçôáò ôçò åëëçíéêÞò öõëÞò áðü ôá ïìçñé-
êÜ ÷ñüíéá ìÝ÷ñé óÞìåñá, ðáñáâëÝðïíôáò ðùò ï 
éóôïñéêüò âßïò ôçò áñ÷áßáò åëëÜäáò ôåñìáôßæåôáé 
ïñéóôéêÜ ôï 147ì.÷. ìå ôçí êáôÜêôçóç ôçò Êïñßí-
èïõ áðü ôïõò ñùìáßïõò*1. ÌåôÜ ôçí åðÝêôáóç êáé 
åäñáßùóç ôïõ ÷ñéóôéáíéóìïý ï åëëçíéêüò ðïëéôé-
óìüò ôáõôßæåôáé ìå ôçí åéäùëïëáôñßá. Ç öáíá-
ôéêÞ áíôéðáëüôçôá ôùí ïðáäþí ôïõ  Íáæùñáßïõ 
êáé áõôþí ôùí äéáöüñùí öéëïóïöéêþí ó÷ïëþí 
ðïõ åäñÜæïíôáí óôçí ÁèÞíá êáé ôéò Üëëåò ðü-
ëåéò, èá åãåßñåé ôÝôïéá áíèåëëçíéêÞ ëáßëáðá ðïõ 
ôåëéêÜ ôï ìüíï ðïõ èá ìåßíåé íá èõìßæåé êÜôé áð´ 
ôçí êëáóéêÞ åëëÜäá åßíáé ç ãëþóóá. Áêüìá êáé 
ç ëÝîç ‘Åëëçí Þôáí õâñéóôéêÞ êáé óÞìáéíå ôïí åé-
äùëïëÜôñç, ôïí Üðéóôï.

Ç ðéï äéáäåäïìÝíç ãëþóóá ôïí êáéñü åêåß-
íï óôç ëåêÜíç ôçò áíáôïëéêÞò ìåóïãåßïõ 

Þôáí ç áðëÞ åëëçíéêÞ (äçìïôéêÞ) êé áõôÞ öõóéêÜ 
äéÜëåîå ç íÝá èñçóêåßá ãéá ôçí åîÜðëùóÞ ôçò. 
¼ôáí ôåëéêÜ ï ÷ñéóôéáíéóìüò Ýãéíå ç åðßóçìç 
èñçóêåßá ôïõ âõæáíôéíïý êñÜôïõò , õéïèåôÞèç-
êå ìå ôç óåéñÜ ôçò êáé ç  åëëçíéêÞ óáí  åðßóçìç 
ãëþóóá, óôçí ëüãéá ôçò üìùò åêäï÷Þ ðïõ Þôáí ç 
áñ÷áÀæïõóá. Ðáñüëá áõôÜ ôï ìùóáúêü ôùí ëáþí 
ðïõ êáôïéêïýóå óôç âõæáíôéíÞ áõôïêñáôïñßá äåí 
åß÷å êáìßá óõíåßäçóç üôé êáôáãüôáí áðü ôïõò 
áñ÷áßïõò Ýëëçíåò. ÌÝ÷ñé êáé ôï 10ï ì.÷. áéþíá 
áðïêáëïýóáí ôïõò åáõôïýò ôïõò ñùìáßïõò êáé 
ôï êñÜôïò ñùìáúêÞ âáóéëåßá ðïõ äåí Þôáí ðáñÜ 
ç óõíÝ÷åéá ôçò ñùìáúêÞò áõôïêñáôïñßáò óôçí 
áíáôïëÞ. Áêüìç êáé ç ïíïìáóßá âõæáíôéíÞ áõ-
ôïêñáôïñßá åßíáé ìåôáãåíÝóôåñç. ¼ôáí ëïéðüí 
áíáöåñüìáóôå óôá âõæáíôéíÜ ÷ñüíéá ìðïñïýìå 
íá ìéëÜìå ãéá ÷ñéóôéáíéêÞ áõôïêñáôïñßá áëëÜ óå 
êáìßá ðåñßðôùóç ãéá åëëçíéêÞ. Ïé ìýèïé ðïõ èÝ-
ëïõí ôïõò õðçêüïõò ôçò âõæáíôéíÞò áõôïêñáôï-

ñßáò íá Ý÷ïõí áóðáóôåß ôïí åëëçíéêü ðïëéôéóìü 
êáé íá Ý÷ïõí ïìïãåíïðïéçèåß ãýñù áð’ áõôüí êáé 
ãýñù áðü ôç ãëþóóá, ìüíï óôç óöáßñá ôçò íïóç-
ñüôåñçò öáíôáóßáò ìðïñïýí íá áíÞêïõí. 

ÌÝ÷ñé êáé ôïõëÜ÷éóôïí ôï 14ï ì.÷. áéþíá 
öáßíåôáé ðùò áêüìá êé ïé êÜôïéêïé ôïõ åë-

ëáäéêïý ÷þñïõ äå Ýäåé÷íáí êáíÝíá åíäéáöÝñïí 
ãéá ôç ðáëáéÜ åëëçíéêÞ éóôïñßá. ÅîÜëëïõ êáé ç 
óýíèåóç ôïõ åêåß  ðëçèõóìïý ìåôÜ ôéò áëëåðÜë-
ëçëåò åðéäñïìÝò, ôéò óôáõñïöïñßåò, ôïõò áðïéêé-
óìïýò êáé ôéò ìåôáêéíÞóåéò ðëçèõóìþí  ìüíï óáí 
áìéãþò åëëçíéêÞ äå ìðïñåß íá ÷áñáêôçñéóèåß. 
Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá óõíïèýëåõìá ëáþí ðïõ ðåñé-
ëáìâÜíåé ðáëáéïåëëáäßôåò (ñùìéïýò), óëÜâïõò, 
âïýëãáñïõò, áñâáíßôåò, âëÜ÷ïõò, Üñáâåò(óôç 
Ñüäï êáé óôç ÊñÞôç), åâñáßïõò ê.Ü.

ÐÅÑÉ ÅÈÍÏÕÓ

Ïé ðñþôåò íýîåéò ãéá óõãêñüôçóç ôïõ åëëçíé-
êïý Ýèíïõò ãßíïíôáé óôá ôÝëç ôïõ 14ïõ ì.÷. 

áéþíá ïðüôå êáé ïé ðïëéôéêïïéêïíïìéêÝò óõíèÞ-
êåò áñ÷ßæïõí êáôÜ ôüðïõò íá áëëÜæïõí. Ç Ýííïéá 
ôïõ Ýèíïõò áðïôåëåß Ýíá êáôáóêåõáóìÝíï éäåï-
ëüãçìá ðïõ åîõðçñåôåß óõãêåêñéìÝíåò ïéêïíï-
ìïôå÷íéêÝò áíÜãêåò. Ç åìöÜíéóç ôçò ôÜîçò ôùí 
åìðïñïâéïôå÷íþí -ðïõ áñãüôåñá èá ÷áñáêôç-
ñéóèåß ùò áóôéêÞ- êáé ôïõ åìðïñéêïý êåöáëáßïõ 
áðáéôåß ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò ìßá åîùãåíÞ ïìï-
ãåíïðïßçóç, üðùò áõôÞ ôïõ Ýèíïõò, ìå âÜóç ôçí 
ïðïßá ìðïñïýí íá êôéóèïýí ó÷çìáôéóìïß (êñÜôç) 
ðïõ åðéôñÝðïõí ôçí åðÝêôáóç ôùí åìðïñéêþí óõ-
íáëëáãþí, ôç äçìéïõñãßá ìåãÜëùí åóùôåñéêþí 
áãïñþí, ôç èÝóðéóç åíéáßáò íïìïèåóßáò êáé ôç 
äéÜëõóç ôçò êïéíïôéóôéêÞò áðïêåíôñùôéêÞò ïéêï-
íïìßáò.

Ç êáôÜêôçóç ôïõ åëëáäéêïý ÷þñïõ áðü ôïõò 
ïèùìáíïýò, áñêåôÜ ðñéí ôï 1453 ì.÷., áíÝ-

êïøå ôçí üðïéá  ðïñåßá áíÜäåéîçò ôçò ìåóáßáò 
ôÜîçò êé ç ðñïðáãÜíäéóç ôïõ åëëçíéêïý åèíé-
óìïý ðáãþíåé, ãéá íá áíáæùðõñùèåß ìåôÜ ôçí 
åðéêñÜôçóç ôçò ÃáëëéêÞò åðáíÜóôáóçò. Óêüðéìá 
ç êáèåóôçêõßá éóôïñéïãñáößá èá áðïäþóåé ôçí 
Ýîáñóç ôùí áðåëåõèåñùôéêþí áãþíùí ôùí êáôá-
ðéåóìÝíùí êáôÜ ôçí ðñïåðáíáóôáôéêÞ ðåñßïäï, 
óôçí åêðïñåõüìåíç áðü ôïõò áóôïýò, êõñßùò ôùí 
ðáñïéêéþí, ìåôÜããéóç ôùí éäåþí ôïõ åõñùðáú-
êïý äéáöùôéóìïý óôïõò ðáíôåëþò áíáëöÜâçôïõò  
öôù÷ïýò ñáãéÜäåò, êáé ôçí ôüíùóç åíüò ïõóéá-
óôéêÜ áíýðáñêôïõ åèíéêïý áéóèÞìáôïò, óôçí 
ðïëõöõëåôéêÞ, ðïëõðïëéôéóìéêÞ, ðïëõéäéùìáôéêÞ 
êáé ÷áëáñÜ óõíäåäåìÝíç åëëáäéêÞ êïéíùíßá  äé-
áóôñåâëþíïíôáò Ýôóé ìéá éóôïñéêÜ ôåêìçñéùìÝíç 
áëÞèåéá. Ôï ãåãïíüò äçëáäÞ üôé ç ðïëéôéóìéêÞ 
ïìïãåíïðïßçóç ôùí åôåñïãåíþí áíèñþðéíùí 
ðëçèõóìþí ôïõ åëëáäéêïý ÷þñïõ, ìÝóù ôçò åðé-
âïëÞò ôïõ éäåïëïãÞìáôïò ôïõ åëëçíéóìïý, èá 
åðéôåõ÷èåß ìå ôç âßá êáé ìéá ìáêñü÷ñïíç åèíéêÞ 
åêðáßäåõóç, ìåôÜ ôç óõãêñüôçóç ôïõ åëëçíéêïý 
êñÜôïõò.  

ÔÁ ÐÑÏÅÐÁÍÁÓÔÁÔÉÊÁ ×ÑÏÍÉÁ

Áñ÷éêÜ ï Éåñüò Íüìïò ôïõ ïèùìáíéêïý êñÜ-
ôïõò ðñïÝâëåðå ðùò ç ãç áíÞêåé óôï óïõë-

ôÜíï êé ïé áãñüôåò êáëëéåñãçôÝò Ý÷ïõí êëÞñïõò 
ðïõ ðáñá÷ùñïýíôáé áðü ôï êñÜôïò, ÷ùñßò íá 
êáôáâÜëïõí êáíÝíá åíïßêéï ðñïò áõôü. ÁíÜìåóá 
óôïí ôõðéêü éäéïêôÞôç, ôï êñÜôïò, êáé ôïí ïõóé-
áóôéêü éäéïêôÞôç, ôïí êáëëéåñãçôÞ, äåí õðÞñ÷å  

êáíÝíá åíäéÜìåóï óôñþìá áñéóôïêñáôþí, åõãå-
íþí êáé Üëëùí  öåïõäáñ÷þí. Ïé öüñïé êáèïñß-
æïíôáí áðü ôç êåíôñéêÞ åîïõóßá óôç âÜóç åíüò 
áðëïý äéáíåìçôéêïý óõóôÞìáôïò, êé ï õðåýèõíïò 
ãéá ôçí åßóðñáîç ôïõò Þôáí ï ôéìáñéþôçò óðá÷Þò 
ðïõ áóêïýóå êáé ôç äéïéêçôéêÞ åîïõóßá óôç ðå-
ñéï÷Þ. ¸ôóé ïé öüñïé äåí åß÷áí ðñïóùðéêü ÷á-
ñáêôÞñá óå êáíÝíá åðßðåäï êáé ïé êÜôïéêïé ôùí 
ðåñéï÷þí, ôùí íïìþí, ôùí åðáñ÷éþí êáé ôùí ÷ù-
ñéþí Þôáí óõëëïãéêÜ õðåýèõíïé. Áðü Ýíá êáéñü 
êáé ìåôÜ åðéêñÜôçóå ôï óýóôçìá åíïéêßáóçò ôùí 
öüñùí êáôÜ ôï ïðïßï ï ôïðéêüò Üñ÷ïíôáò (ðñïý-
÷ïíôáò) êáôÝâáëå åê ôùí ðñïôÝñùí óôç êåíôñéêÞ 
äéïßêçóç ôï ðïóü êáé åîáóöÜëéæå ôï äéêáßùìá åß-
óðñáîçò ôùí öüñùí áðü ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñéï÷Þ. 
Ç åíïéêßáóç, êáôáíïìÞ êáé åßóðñáîç ôùí öüñùí 
õðÞñîå ç âáóéêÞ êáé ðëÝïí ðñïóïäïöüñá áñìï-
äéüôçôá ôùí ðñïõ÷üíôùí, åíþ ìå ôï êáéñü ôïõò 
ðáñá÷ùñÞèçêáí êáé äéïéêçôéêÝò, äéêáóôéêÝò êáé 
áóôõíïìéêÝò áñìïäéüôçôåò áðü ôïõò ïèùìáíïýò, 
óôïõò ïðïßïõò äåí Þôáí áíáãêáóìÝíïé íá ëïãï-
äïôïýí ãéá ôïí ôñüðï Üóêçóçò ôïõò ðáñÜ ìüíï 
ãéá ôá áðïôåëÝóìáôÜ ôïõò. Ïé ðñïý÷ïíôåò Þ êï-
ôæáìðÜóçäåò åßëêõáí ôçí êáôáãùãÞ ôïõò áðü 
ôïõò ÷ñéóôéáíïýò óðá÷Þäåò ôùí ðñþôùí áéþíùí 
ôçò ïèùìáíéêÞò áõôïêñáôïñßáò  êáé áðïôÝëåóáí 
ôçí áãñïôéêÞ áñéóôïêñáôßá ôçò ðñïåðáíáóôáôé-
êÞò åðï÷Þò óôïí åëëáäéêü ÷þñï. Ç áöáßìáîç, 
ç êáôáðßåóç êé ç åêìåôÜëëåõóç ôùí ëáúêþí ìá-
æþí áðü ôïõò êïôæáìðÜóçäåò Þôáí ôÝôïéá ðïõ 
óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò ïëüêëçñåò êïéíüôçôåò 
îåóçêþèçêáí êáé ðÞñáí óôï êõíÞãé ôïõò öïñïåé-
óðñÜêôïñåò êáé ôçí Ýíïðëç óõíïäåßá ôïõò. Óôçí 
áâÜóôá÷ôç öïñïëïãßá ôïõ ôïõñêéêïý êñÜôïõò 
ìå ôïí êåöáëéêü, ôç äåêÜôç êáé ôïõò äéÜöïñïõò 
Üëëïõò Ýêôáêôïõò öüñïõò åñ÷üôáí íá ðñïóôåèåß 
êé ï öüñïò ðïõ êÜèå ÷ñéóôéáíüò ñáãéÜò Ýðñåðå 
íá êáôáâÜëåé óôçí åêêëçóßá, ï åðïíïìáæüìåíïò 
ñüãá Þ æçôåßá ðïõ Üããéæå ôï 1/3 ôïõ åôÞóéïõ åéóï-
äÞìáôïò êÜèå ÷ñéóôéáíéêÞò ïéêïãÝíåéáò. Ç áäõ-
íáìßá ôùí öôù÷þí ÷ùñéêþí íá ðëçñþóïõí ôïõò 
öüñïõò, ôá èåëÞìáôá êáé íá áðïðëçñþóïõí ôïõò 
ôïêïãëýöïõò –ìåãÜëç ìÜóôéãá ôçò åðï÷Þò åêåß-
íçò- ïäÞãçóå óå óõãêÝíôñùóç ôçò ãáéïêôçóßáò 
óôá ÷Ýñéá ëßãùí ìå áðïôÝëåóìá ôï ìåãáëýôåñï 
ìÝñïò ôïõ áãñïôéêïý ðëçèõóìïý íá åßíáé ó÷å-
äüí óêëáâùìÝíï óôïõò öåïõäÜñ÷åò (Ýëëçíåò êáé 
ôïýñêïõò), ôá ìïíáóôÞñéá êáé ôïí áíþôåñï êëÞ-
ñï. Ç åêêëçóßá êáôåß÷å áðü ôï êáéñü ôïõ âõæá-
íôßïõ ôåñÜóôéåò åêôÜóåéò, êáé ðáñÜ ôï ðÝñáóìá 
ìÝñïõò áõôþí óôï ïèùìáíéêü «äçìüóéï», óôï ôÝ-
ëïò ôïõ 18ïõ áéþíá áõôÝò êÜëõðôáí ôï ¼ ôïõ åë-
ëáäéêïý ÷þñïõ. Áðü íùñßò ç óïõëôáíéêÞ åîïõóßá 
áíáãíþñéóå ðüóï áíáãêáßá ÷ñÞóéìá ôÞò Þôáí 
ãéá ôç ðáãßùóç ôçò êõñéáñ÷ßáò ôçò, ôüóï ï ÷åéñá-
ãùãéêüò êáé êáôáóôáëôéêüò ñüëïò ôçò åêêëçóßáò, 
üóï êáé ï ãñáöåéïêñáôéêüò ôçò ìç÷áíéóìüò, êáé 
ç ðáñá÷þñçóç ôùí ðåñßöçìùí ðñïíïìßùí äåí 
Þôáí  ðáñÜ ôï áíôÜëëáãìá ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôùí 
Üíùèåí õðçñåóéþí ôçò ðñïò ôï óïõëôÜíï. ¸ôóé 
ç åêêëçóßá Ýäñáóå óå óõíåñãáóßá ìå ôïí êá-
ôáêôçôÞ ãéá íá åêìåôáëëåýåôáé ðïëéôéêÜ êáé ïé-
êïíïìéêÜ ôïõò õðïôåëåßò ôçò. ÃåíéêÜ äåí Þôáí ï 
ôïýñêïò áãÜò áõôüò ðïõ åñ÷üôáí óå Üìåóç åðá-
öÞ ìå ôïí áãñüôç, üóï ï ÷ñéóôéáíüò ðñïý÷ïíôáò 
êé ï äåóðüôçò, ðïõ ìå ôï íá åßíáé õðï÷åßñéá ôçò 
ôïýñêéêçò åîïõóßáò, Ýãäõíáí ìå ÷ßëéïõò ôñüðïõò 
ôï ñáãéÜ äïõëåõôÞ. 

Êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôçò ïèùìáíïêñáôïñßáò 
óçìåéþèçêáí óôç íüôéá âáëêáíéêÞ ðïëëÝò 

êïéíùíéêÝò åîåãÝñóåéò, êõñßùò áðü ôïõò áãñï-
ôïêôçíïôñïöéêïýò ðëçèõóìïýò, ïé ïðïßåò öõóé-
êÜ äåí åîÝëåéøáí êáé ìåôÜ ôï îåóçêùìü ôïõ ’21. 
Ç åðéäåßíùóç ôùí üñùí äéáâßùóçò êáé ç Üãñéá 
êáôáóôïëÞ ôùí åîåãÝñóåùí áõôþí (üðùò áõôÞ 
óôç Èåóóáëßá óôá 1600-1601ì.÷), èá ïäçãÞóïõí 
ìåãÜëá ôìÞìáôá ôïõ ðëçèõóìïý óôçí åãêáôÜëåé-
øç ôïõ ðåäéíïý ÷þñïõ êáé óôïí åðïéêéóìü ôùí 
âïõíþí êáé ôùí íçóéþí. Óôïí ó÷åôéêÜ åëåýèåñï 
ïñåéíü êáé íçóéùôéêü  ÷þñï èá óõíôåëåóôåß ç 
äéáäéêáóßá óýãêëéóçò ôùí åôåñïãåíþí áíèñþðé-
íùí ïìÜäùí (ñùìéïß, áñâáíßôåò, âëÜ÷ïé, óëÜâïé 
ê.Ü.*2) ôïõ åëëáäéêïý ÷þñïõ êáé èá óõíå÷éóôåß ç 
áíôéêáèåóôùôéêÞ äñáóôçñéüôçôá. Ïé ïñåéíÝò áõ-
ôÝò êïéíüôçôåò èá áðïôåëÝóïõí êáé ôçí áé÷ìÞ ôïõ 
äüñáôïò óôçí åîÝãåñóç ôïõ 1821, óå áíôßèåóç ìå 
ôç ðåíé÷ñÞ óõììåôï÷Þ ôùí äïõëïðÜñïéêùí ðéá 
áãñïôþí (ð.÷. ôçò Èåóóáëßáò) êáé ôùí áóôéêþí 
ðëçèõóìþí.  

ÏÉ ÁÑÌÁÔÏËÏÉ

Óôç ðñáãìáôéêüôçôá ïé áñìáôïëïß Þôáí ïñ-
ãáíéêï ìåñïò ôçò êáôáóôáëôéêÞò ìç÷áíÞò 

ôïõ ïèùìáíéêïý êñÜôïõò, üíôáò ìéóèïöüñïé 
ðïõ ëåéôïõñãïýóáí óáí åêôåëåóôéêü üñãáíï ôïõ 
ðáóÜ êáé ôïõ ÷ñéóôéáíïý êïôæáìðÜóç. Ïé áñìá-
ôïëßôéêåò ïìÜäåò Þôáí Ýíôïíá éåñáñ÷çìÝíåò êáé 
áíÜëïãá ìå ôç èÝóç ôïõ êáèÝíá óôçí éåñáñ÷ßá 
êáèïñßæïíôáí êé ïé áìïéâÝò ôïõò. Óôéò ðåñéï÷Ýò 
ðïõ åß÷áí õðü ôçí åîïõóßá ôïõò åß÷áí ó÷çìáôé-
óôåß äõíáôÝò óôñáôéùôéêÝò áñéóôïêñáôßåò, ðïõ 
åîïõóßáæáí ôïõò ÷ùñéêïýò ìå âÜñâáñï ôñüðï. Ç 
ìüíç ó÷Ýóç ðïõ åß÷áí ìå ôïõò êëÝöôåò Þôáí üôáí 
óêüðéìá  ìåôáðçäïýóáí áðü ôï Ýíá óôñáôüðåäï 
óôï Üëëï (áðü áñìáôïëïß êëÝöôåò êé áðü åêìå-
ôáëëåõôÝò ôùí áíèñþðùí óå óùôÞñåò ôïõò) óôï 
êõíÞãé ôçò åîïõóßáò êáé ôïõ ðëïýôïõ.

¼íôáò ðáñáãêùíéóìÝíïé óôéò ðáñáìïíÝò ôçò 
åðáíÜóôáóçò, èá õéïèåôÞóïõí åðéöáíåéá-

êÜ ôç ãåííçìÝíç óôéò ðáñïéêßåò ôïõ åîùôåñéêïý 
åèíéêÞ éäåïëïãßá êáé èá åìöáíéóôïýí óáí «åëåõ-
èåñùôÝò» ìåôÜ ôçí ÝêñçîÞ ôçò, ãéá íá ðñùôáãù-
íéóôÞóïõí ìáæß ìå ôéò õðüëïéðåò çãåôéêÝò ïìÜäåò 
óôï ðïëý÷ñïíï êé áéìáôçñü åíäïåîïõóéáóôéêü 
ðáé÷íßäé, ðïõ èá ðáé÷ôåß óôéò ðëÜôåò ôùí åîåãåñ-
ìÝíùí ñáãéÜäùí êáé èá ïäçãÞóåé ôåëéêÜ óôç óõ-
ãêñüôçóç ôïõ åèíéêïý êñÜôïõò.

«Ο πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης ήταν απα-
ραβίαστος, αφορολόγητος και αµετακίνητος. Οι 
δικαιοδοσίες του σχετικά µε το αστικό δίκαιο που 
είχαν καθοριστεί κατά τη διάρκεια της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας , διατηρήθηκαν και αυξήθηκαν. Οι 
αποφάσεις του πατριαρχικού δικαστηρίου, που 
δίκαζε σε δεύτερο βαθµό, ήταν εκτελεστές µε την 
εγγύηση των αρχών [σ.τ.σ: του οθωµανικού κρά-
τους]. Αργότερα ο πατριάρχης απέκτησε το δικαί-
ωµα να φορολογεί τους πιστούς και τον κλήρο για 
τις ανάγκες της εκκλησίας. Έναντι αυτών των δι-
καιωµάτων, µε τα οποία διαφυλάχτηκε η εσωτερική 
οργάνωση της ορθόδοξης εκκλησίας, ο πατριάρχης 
ήταν υπόλογος στο σουλτάνο για θέµατα καθαρά 
κοσµικά: όφειλε να κρατεί το ποίµνιο σε υποταγή»
(σχολικό βιβλίο Α’ Λυκείου, τόµος Α, εκδ.1996, σελ. 236-237)

«Οι πιεστικές συνθήκες που κυριαρχούν στις αγρο-
τικές κοινωνίες αναγκάζουν τους περισσότερο 
αδικηµένους, λιγότερο ευνοηµένους και ανυπότα-
κτους να καταφεύγουν στα βουνά ως ληστές. Οι 
γαιοκτήµονες και το κράτος αντιµετώπισαν πά-
ντοτε τους ληστές ως κακούργους, ενώ οι χωρικοί, 
όσους εµφανίστηκαν σαν εκδικητές των ισχυρών 
και προστάτες των αδυνάτων, τους βοήθησαν και 
τραγούδησαν τα κατορθώµατα τους.», «...και έχο-
ντας ως ορµητήριο τα βουνά εκδικούνταν πιεστικά 
όργανα του κράτους, συλλάµβαναν ευκατάστατους 
για να τους πάρουν λύτρα, λήστευαν εµπόρους  στα 
στενά περάσµατα, ενεργούσαν επιθέσεις στα πεδινά 
και καµιά φορά λεηλατούσαν και έκαιγαν ολόκλη-
ρα χωριά.», «...Από τις οµάδες αυτές αναπτύχθηκε 
η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων και 
καλλιεργήθηκαν αρετές, όπως η παλικαριά ή η λε-

βεντιά που ως ήθος επιβίωσαν και σήµερα ακόµη.»
(σχολικό βιβλίο Α’ Λυκείου, τόµος Α, εκδ.1996, σελ. 246-247)

∆ιαβάζοντας ξανά µετά από χρόνια τα σχολικά βι-
βλία της ιστορίας που αφορούν στην λεγόµενη επο-
χή της τουρκοκρατίας και την εξέγερση του 1821 
στον ελλαδικό χώρο, µπορεί κανείς, ανάµεσα στους 
λίβελους για το έθνος και την ορθοδοξία,  να συ-
ναντήσει και αποσπάσµατα σαν τα παραπάνω. Να 
’ναι κρίση ειλικρίνειας των συγγραφέων ή µήπως 
κάποιες πραγµατικότητες είναι απλά αδύνατο να 
αποκρυφθούν; Σε κάθε περίπτωση η µισή αλήθεια 
είναι ψέµα, έτσι στην ενότητα για τους κλέφτες, 
το σχολικό βιβλίο καταλήγει: «Οι κλέφτες και οι 
αρµατολοί σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας 
συντήρησαν την εθνική αντίσταση [σ.τ.σ. κάτι σαν 
το ΕΑΜ δηλαδή;] κατά του κατακτητή και απο-

τέλεσαν τις δυνάµεις των άτακτων που έδρασαν 
αποτελεσµατικά στον αγώνα της ανεξαρτησίας». Η 
αλήθεια είναι πως όντως αυτές οι δύο οµάδες ήταν 
οι µόνες ένοπλες κατά το ξέσπασµα της εξέγερσης 
του 1821, αν και όπως και το ίδιο το βιβλίο ανα-
φέρει «Οι αρµατολοί, ήταν ειδικά σώµατα φύλαξης 
των περασµάτων(...) και προστασίας της υπαίθρου 
[σ.τ.σ από τους κλέφτες] που οργάνωσε το οθω-
µανικό κράτος»[σελίδα 248]. Το ψέµα είναι η «εθνική 
αντίσταση κατά του κατακτητή».
Ας τα πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή για να 
δούµε τι το «εθνικό» είχε η πολυφυλετική κοινωνία 
του ελλαδικού χώρου κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, 
τι σήµαινε κατακτητής, ποιος ήταν ο πραγµατικός 
καταπιεστής και κατά ποιων έγινε τελικά όχι µόνο η 
εξέγερση του 1821, αλλά και οι δεκάδες άλλες που 
προηγήθηκαν αυτής.

*1. Να σηµειώσουµε εδώ πως το τελευταίο «ελλη-
νικό» κράτος καταλύθηκε το 338 π.χ. στη µάχη της 
Χαιρώνειας από έναν βάρβαρο, τον Αλέξανδρο τον 
Μακεδόνα, τον οποίο οι νεοέλληνες βάπτισαν Μέγα 
και έλληνα ενώ οι τότε έλληνες τον θεωρούσαν Μέγα 
Βάρβαρο.

*2. Επίσης να σηµειώσουµε την συνεισφορά των 
Αρβανιτών στην «εθνική επανάσταση του ‘21» όπως 
αντικατοπτρίζεται από την πρόταση του Γέρου του 
Μoριά (και µέγα σφαγέα της Τρίπολης) Θ. Κολοκο-
τρώνη, ο οποίος πρότεινε το νέο ανεξάρτητο ελληνικό 
κράτος να είναι δίθρησκο και δίγλωσσο. Κι αυτό γιατί 
πολλοί από τους Αρβανίτες είχαν ασπαστεί το µωα-
µεθανισµό (οι λεγόµενοι «τουρκαλβανοί» από τα ξε-
φτέρια της ελληνικής ιστοριογραφίας), όπως ακριβώς 
είχανε κάνει και πάµπολλοι έλληνες, οι οποίοι βέβαια 
αφού έπαψαν να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτί-
στηκαν τούρκοι και ανταλλάχθηκαν το ’22 µε µία από 
τις πιο ντροπιαστικές συµβάσεις για το ανθρώπινο 
γένος και τις καταραµένες του συνοριακές φυλακές 
που ονόµασε κράτη, τις ανταλλαγές πληθυσµών. 

ο παραµυθάς Λιάκος

ÐÁÉ×ÍÉÏ×ÁÑÔÁ ÅÊÔÕÐÙÈÅÍÔÁ ÅÍ ÏÕÃÃÁÑÉÁ
ÊÁÉ ÖÅÑÏÍÔÁ ÅÉÊÏÍÁÓ ÅÐÉÖÁÍÙÍ ÁÍÄÑÙÍ ÔÏÕ ÁÃÙÍÁ

(Ìïõóåßïí ÅèíïëïãéêÞò Åôáéñåßáò)



Πριν ένα χρόνο τέτοια εποχή άνοιξαν στην Θεσσαλο-
νίκη δύο νέες καταλήψεις-αντιεξουσιαστικά αυτοδια-
χειριζόµενα στέκια. Η Terra Incognita και η Φάµπρικα 
ΥΦΑΝΕΤ. Οι καταλήψεις στην Θεσσαλονίκη αλλά και 
στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο δεν είναι κάτι καινούριο, 
αντιθέτως εδώ και 20 χρόνια πολλά τέτοια εγχειρήµατα 

έχουν πραγµατοποιηθεί από αναρχικούς και αντιεξουσι-
αστές και αποτέλεσαν πόλους έλξης ανθρώπων, πρωτο-
βουλιών και χώρους πολιτικής ζύµωσης και κοινωνικής 
παρέµβασης. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2003 
και έπειτα παρατηρείται µια κινητικότητα στην δηµιουρ-
γία τέτοιων χώρων σε πολλές πόλεις. 

Ôé ÷ñåéÜæåôáé êáíåßò ãéá íá áíïßîåé ìéá íÝá êáôÜëçøç; 
Ôßðïôá éäéáßôåñï. Ëßãç ôñÝëá, ðïëý öáíôáóßá, óßãïõ-

ñá óõíåßäçóç ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò áëëÜ êáé äýï âáóéêÜ 
ðñáãìáôÜêéá: Ýíáí Üäåéï ÷þñï – óõíÞèùò ðáñáôçìÝíï 
êôßñéï – êáé Ýíáí êüöôç… Ôá üóá Ýðïíôáé êáëþò Þ êáêþò 
äåí åßíáé áõôïíüçôá. Ðïéïé üìùò ëüãïé ìáò ïäçãïýí óôï 
íá êáôáëáìâÜíïõìå óçìåßá ôçò ðüëçò êáé íá ôá åðáíïé-
êåéïðïéïýìáóôå ìå ôïõò äéêïýò ìáò üñïõò; ÐÜìðïëëïé èá 
ðåé êáíåßò. ÌÝóá óôïí ï÷åôü ôùí äéåññçãìÝíùí êïéíùíé-
êþí ó÷Ýóåùí ôï âáóéêü êáô’ áñ÷Þí åßíáé íá ìðïñïýìå íá 
áíáóáßíïõìå. ¼ìùò äåí åßíáé ìüíï áõôü. Áõôüí ôïí êüóìï 
ðïõ ìáò ðåñéâÜëëåé êáé ðïõ óõíå÷þò âéþíïõìå ôçí áèëé-
üôçôÜ ôïõ, ùò êïììÜôé ôïõ, áí èÝëïõìå íá ôïí êáôáóôñÝ-
øïõìå èá ðñÝðåé íá ìðïñïýìå íá ðñïôåßíïõìå êÜôé Üëëï. 
Êáé ü÷é êÜôé Üëëï ãéá ôï «ìåôÜ» - ìåôÜ áðü ôé; - åîÜëëïõ 
ðïôÝ äåí ðéóôÝøáìå óôïí ðáñÜäåéóï, áëëÜ êÜôé Üëëï ãéá 
ôï ôþñá, êÜôé áðôü ôüóï ãéá åìÜò ðïõ áðïôåëïýìå êïììÜôé 
ôïõ áãþíá åíÜíôéá óôçí åîïõóßá áëëÜ üóï êáé ãéá ôçí õðü-
ëïéðç êïéíùíßá. Áõôü åßíáé ôï ìåãáëýôåñï óôïß÷çìá. Ðùò 
äçëáäÞ ôá ðñïôÜãìáôÜ ìáò ãéá ôçí êïéíùíéêÞ êáé áôïìéêÞ 
áðåëåõèÝñùóç èá ìðïñÝóïõí íá óõëëïãéêïðïéçèïýí ìÝóá 
áðü êáôáóôÜóåéò æùÞò êáé ü÷é áðü åõ÷ïëüãéá êáé ìáíéöÝ-
óôá.

Ç áðåëåõèÝñùóç åíüò êïììáôéïý ãçò ìáò ðáñÝ÷åé ôçí 
äõíáôüôçôá íá ïñßóïõìå ôï ðáé÷íßäé åîáñ÷Þò ìå äé-

êïýò ìáò üñïõò – üóï âÝâáéá äåí ðåñéïñßæïõìå áðü ìüíïé 
ìáò ôá üñéá ôçò öáíôáóßáò ìáò. Áí ï ÷ñüíïò óôçí åñãá-
óßá, óôéò êáèçìåñéíÝò õðï÷ñåþóåéò, ï ÷ñüíïò ôçò óõìâá-
ôÞò æùÞò, åßíáé áíôéêåéìåíéêÜ ðéåóôéêüò êáé áíõðüöïñïò, 
ï ÷ñüíïò – Þ êáëýôåñá ïé ÷ñüíïé – óôçí êáôÜëçøç Ý÷ïõí 
ôçí äõíáôüôçôá íá åëßóóïíôáé, íá äéáóôÝëëïíôáé êáé íá 
óõóôÝëëïíôáé áíÜëïãá ìå ôéò ïëüäéêÝò ìáò åðéèõìßåò. 
Áõôüò ëïéðüí åßíáé Ýíáò áêüìç óôü÷ïò. Ç áíÜðôõîç ôçò 
õðïêåéìåíéêüôçôáò ôïõ êáèåíüò êáé ôçò êáèåìéÜò ìáò, ç 
áðåëåõèÝñùóç äõíáìéêþí êáé äçìéïõñãéêüôçôáò. Êáé ôï 
ôïíßæïõìå îáíÜ, ü÷é ìüíï ãéá ôçí ðÜñôç ìáò, ü÷é ìüíï ãéá 
íá ðåñíÜìå êáëÜ, ü÷é ìüíï ãéá íá Ý÷ïõìå íá ëÝìå, áëëÜ 
êõñßùò ãéáôß äåí ìðïñïýìå íá êÜíïõìå äéáöïñåôéêÜ êáé 
ðñùôßóôùò ãéáôß ç ïðïéáäÞðïôå åðéèåôéêÞ ìáò êßíçóç óôï 
ÕðÜñ÷ïí èá Þôáí áíïýóéá ÷ùñßò ôçí äïìÞ óõëëïãéêïðïß-
çóçò ôùí áôïìéêþí ìáò åðéèõìéþí. ¸ôóé üôáí ìéëÜìå ãéá 
äçìéïõñãßá äïìþí áíôéåîïõóßáò – ìéëÜìå ãéá äïìÝò ó÷Ý-
óåùí, åðéèõìéþí, êáôáóôÜóåùí Ýîù áðü ôïí êáôåóôçìÝíï 
÷ùñï÷ñüíï, ìéëÜìå ãá áíôéðáñáäåßãìáôá æùÞò Ýîù áðü ôï 
èÝáìá êáé ôéò äéáìåóïëáâÞóåéò. ÌéëÜìå ôåëéêÜ  ãéá ôçí äý-
íáìç ðïõ ìðïñïýìå íá áðïêôÞóïõìå üôáí áõôÜ ðïõ ëÝìå 
ìðïñïýìå óå Ýíá âáèìü íá ôá æïýìå. Êáé áõôÞ ç äýíáìç 
äçìéïõñãåß êáëýôåñåò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí äéåîáãùãÞ 
ôïõ ðïëÝìïõ ìå ôï «Ýîù» – ÷ùñßò íá áøçöïýìå ðéèáíïýò 
êßíäõíïõò áöïìïßù- óçò êáé áõôåãêëùâéóìïý. Ãéá 
íá ìç ëÝìå üìùò 
ìåãÜëåò êïõâÝíôåò 
– áêüìá äåí åßìá-
óôå ôßðïôá áëëÜ 
äåí ðáýïõìå 
íá èÝëïõìå 
íá ãßíïõìå 
ôá ðÜíôá.

Ç ÖÜìðñéêá ÕÖÁÍÅÔ îåêßíçóå ùò ðñùôïâïõëßá áí-
èñþðùí ðïõ Þñèáí ðéï êïíôÜ ìÝóá áðü ôçí êïéíÞ 

ôïõò äñÜóç óôéò áíôéðïëåìéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò áëëÜ êáé 
ôéò äéáäçëþóåéò åíÜíôéá óôçí óýíïäï ôçò Å.Å. ôï 2003, ôéò 
êéíÞóåéò áëëçëåããýçò óôïõò 7 óõëëçöèÝíôåò êáé ü÷é ìüíï. 
ÂáóéêÞ áíÜãêç áðïôÝëåóå ç äçìéïõñãßá åíüò ÷þñïõ üðïõ 
èá áðïôåëïýóå Ýíá óçìåßï áíáöïñÜò ôüóï ãéá ôéò áíôéëÞ-
øåéò ðïõ ðñïôÜóóïõìå  üóï êáé ãéá íá áíáðôýîïõìå óôå-
íüôåñåò ó÷Ýóåéò ìÝóá áðü óõëëïãéêÝò äéáäéêáóßåò ðïõ äåí 
áöïñïýí ìüíï ðïëéôéêÝò èÝóåéò áëëÜ êáé ìéá åðéäéùêüìåíç 
êáèçìåñéíüôçôá ðïõ áíôéôßèåôáé óôçí êõñßáñ÷ç. Áñêåôüò 
êüóìïò åß÷å Þäç óõììåôÜó÷åé óå áõôïäéá÷åéñéæüìåíá åã-
÷åéñÞìáôá (ð.÷. êáôÜëçøç Ìáýñç ÃÜôá, Ìç÷áíÞ, áíôéúå-
ñáñ÷éêü óôÝêé óôçí éáôñéêÞ) Þ óå ðïëéôéêÝò ïìÜäåò, ïðüôå 
óêïðüò Þôáí ç äçìéïõñãéêÞ óýíèåóç ìÝóù ôçò ïðïßáò èá 
ìðïñïýóáìå íá Ý÷ïõìå ìéá åõñýôåñç êïéíùíéêÞ áðåýèõí-
óç. Ùò ôüðïò åðéëÝ÷ôçêå ôï åãêáôáëåéììÝíï åñãïóôÜóéï 
ôçò ÕÖÁÍÅÔ óôçí êÜôù Ôïýìðá, êôßñéï ðïõ áíÞêåé óôçí 
åèíéêÞ  ôñÜðåæá êáé ðïõ óýìöùíá ìå äçìïóéåýìáôá ðñïï-
ñßæåôáé íá óôåãÜóåé ôï ìïõóåßï óýã÷ñïíçò ôÝ÷íçò. Ï ÷þñïò 
ôïõ åñãïóôáóßïõ ÷ñåéÜóôçêå ðïëëÝò åñãáóßåò êáé êüðï ãéá 
íá ìðïñÝóåé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß.  

«…Ç êáôÜëçøç ùò ðñÜîç åßíáé ìüíï ìßá óôéãìÞ áðåëåõ-
èÝñùóçò, Ýíá áêüìá åñãáëåßï óôï ïðëïóôÜóéï ôçò áíá-

ôñïðÞò. ÌÝóá üìùò óôá ðëáßóéá ôçò áõôïïñãÜíùóçò êáé 
óôñáììÝíç åíÜíôéá óå êÜèå åîïõóßá êáé éåñáñ÷ßá ìðïñåß 
íá áðïôåëÝóåé ìéá ñùãìÞ óôï ïéêïäüìçìá ôçò áëëïôñéùìÝ-
íçò êáèçìåñéíüôçôáò ôïõ êáðéôáëéóôéêïý êüóìïõ. 

Ï óêïðüò ëïéðüí ôçò êáôÜëçøçò óôï ðáëéü åñãïóôÜóéï 
ôçò ÕÖÁÍÅÔ åßíáé äéðëüò : Íá ðñïùèÞóåé ôçí Üñ-

íçóç ôïõ ãåñáóìÝíïõ êüóìïõ ïñãáíþíïíôáò ôçò åðéèåôéêÞ 
åíáíôßùóç óå áõôüí êáé íá ðñïôÜîåé äçìéïõñãéêÝò áðáíôÞ-
óåéò ãéá ôçí ïñãÜíùóç ôçò êáèçìåñéíüôçôáò, ôç äéá÷åßñéóç 
ôïõ ÷ñüíïõ, ôçí ðñïþèçóç ôçò åðáöÞò êáé ôçò åðéêïéíùíß-
áò. ÈÝëïõìå íá ãßíåé ÷þñïò óõíåýñåóçò êáé áöåôçñßáò ãéá 
ôçí óõëëïãéêïðïßçóç ôçò áãùíßáò êáé ôçò ÷áñÜò. Íá ãßíåé 
÷þñïò äçìéïõñãéêüôçôáò êáé ðñïþèçóçò ôçò áôïìéêÞò êáé 
óõëëïãéêÞò Ýêöñáóçò ìå êÜèå äéáèÝóéìï ìÝóï. Íá åßíáé 
÷þñïò áíïé÷ôüò êáé êïéíùíéêüò, ðïõ åðéèõìåß ôçí áëëçëå-
ðßäñáóç êáé ôïí åìðëïõôéóìü ìå éäÝåò êáé áíèñþðïõò. ×þ-
ñïò ðïõ åðéèõìåß íá äéá÷ýóåé ôéò üðïéåò êáôáêôÞóåéò ôïõ 
êáé íá áíïßîåé ìéá êïéíùíéêÞ ðñïïðôéêÞ ãéá áõôÝò…»

 áðüóðáóìá áðü ôçí ðñïêÞñõîç ðïõ ìïéñÜæïíôáí êáôÜ 
ôçí åßóïäï ôùí êáôáëçøéþí óôï åñãïóôÜóéï ôçò ÕÖÁ-

ÍÅÔ ôïí ÌÜñôéï ôïõ 2004

ÁõôÞ ôçí óôéãìÞ óôçí ÖÜìðñéêá ÕÖÁ-
ÍÅÔ ëåéôïõñãåß êáöåíåßï êÜèå Ôå-

ôÜñôç êáé ÐáñáóêåõÞ âñÜäõ, åíþ êÜèå 
ÊõñéáêÞ õðÜñ÷åé áíïé÷ôÞ ëáúêÞ êïõæßíá 
êáé ÷áñéóôéêü ðáæÜñé ôï ìåóçìÝñé. Êá-
èçìåñéíÜ ç êáôÜëçøç åßíáé áíïé÷ôÞ áðï-
ãåõìáôéíÝò þñåò åíþ óõ÷íÜ ëáìâÜíïõí 

÷þñï äéÜöïñåò åêäçëþóåéò 
êáé ðñïâïëÝò ôáéíéþí. Ç óõ-
íÝëåõóç ôçò êáôÜëçøçò åßíáé 
áíïé÷ôÞ êáé ðñáãìáôïðïéåß-
ôáé ìéá öïñÜ ôçí âäïìÜäá. 
Ç äñÜóç ôçò óõíÝëåõóçò äåí 
ðåñéïñßæåôáé ìüíï «åíôüò 
ôùí ôåé÷þí» êáèþò Ý÷åé êá-
ëÝóåé ðïñåßá åíÜíôéá óôïí 
ðáôñéùôéóìü, Ý÷åé óõììåôÜ-
ó÷åé óå Üëëåò äçìüóéåò äñÜ-
óåéò êáé Ý÷åé áó÷ïëçèåß êáôÜ 
êáéñïýò Þ áó÷ïëåßôáé áêüìá 
ìå æçôÞìáôá üðùò ïé äçìüóé-
ïé ÷þñïé, ç ðüëç-öõëáêÞ, ïé 
ðáôñéùôéêÝò êáé åèíéêéóôéêÝò 
åîÜñóåéò óôçí åëëçíéêÞ êïé-
íùíßá.

Στις 28 Φλεβάρη 2004, κατελήφθη το κτίριο στη γωνία Ολύµπου 
µε Τ.Παπαγεωργίου, το οποίο ήταν για χρόνια παρατηµένο. Αυτή 

η κίνηση δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί ως αρχή, αλλά ως συνέχεια. Π    
Πρόκειται για τους ανθρώπους που συναντήθηκαν τόσο στο στέκι 
του Πολυτεχνείου όσο και στο δρόµο (αντιπολεµικά), απαρτίζοντας 
ένα µεγάλο κοµµάτι της Αντιεξουσιαστικής συνέλευσης αλληλεγγύ-
ης. Μια συνέλευση που δηµιουργήθηκε αµέσως µετά τη σύνοδο του 
Ιούνη µε σκοπό την άµεση απελευθέρωση των 7 συλληφθέντων και 
όχι µόνο. Κοινή συνισταµένη αυτών των ανθρώπων ήταν η διάθεση 
για πολιτική παρουσία σε κεντρικά γεγονότα, όπως διαµορφώθηκε 
αργότερα και µε τη δολοφονία του Η.Μαραγκάκη.

Σ’ αυτό το κλίµα πάρθηκε η απόφαση για µια κατάληψη στο κέ-
ντρο της πόλης, που θα λειτουργούσε ως σηµείο αναφοράς και 

συνάντησης, µε σκοπό τη δράση προς τα έξω. Από τις πρώτες µέρες 
λειτουργίας, το ενδιαφέρον του κόσµου στράφηκε και προς έναν πει-
ραµατισµό σε σχέση µε την κοινή καθηµερινότητα, οργανώνοντας 
δραστηριότητες αυτοµόρφωσης σε διάφορα επίπεδα ( µαθήµατα 
φωτογραφίας, γλωσσών, εικαστικών, πολεµικών τεχνών … ), αλλά 
και δραστηριότητες που είχαν να κάνουν µε τη συνύπαρξη και τη 
βαθύτερη γνωριµία αυτών που περιστοίχιζαν την κατάληψη. Ταυ-
τόχρονα συνεχίστηκε, από συγκεκριµένες πλέον οµάδες εργασίας, 
η ενασχόληση µε κεντρικά πολιτικά ζητήµατα, όπως οι ολυµπιακοί 
αγώνες, το µεταναστευτικό κ.ά. Η συνέλευση της terra συµµετείχε σε 
δράσεις  που οργανώθηκαν σε άλλες πόλεις (Λάρισα, Βόλος, Ξάνθη, 
Καβάλα). Από τις σηµαντικές στιγµές των τελευταίων ηµερών ήταν 
η προκλητική εµφάνιση χρυσαυγιτών έξω από το κτίριο και κυρίως η 
απάντηση που δόθηκε από τον ευρύτερο χώρο της Θεσσαλονίκης µε 
την ισοπέδωση των γραφείων τους.  

Ένα χρόνο µετά συνεχίζουµε να ιχνηλατούµε νέα πεδία άρνησης 
του υπάρχοντος, έχοντας σαν εφόδιο την κριτική αποτίµηση των 

κοινών βιωµάτων και δράσεων µας. Σε µια απόπειρα να συνδυαστεί 
µια ανοιχτή πολιτική συνέλευση µιας κατάληψης µε τις συνθήκες κα-
θηµερινής συνύπαρξης και τριβής, συχνά συναντώνται και δυσκολίες, 
αφού µια συνταγή γι’ αυτό δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει όµως είναι 
η επιθυµία µας να εµβαθύνουµε µέσα απ’ τη διαδικασία αυτή σε δι-
αδροµές δαιδαλώδεις, συχνά αντιφατικές κι άλλες φορές αδιέξοδες. 
Αναζητώντας την άγνωστη γη, όπου η ατοµική πρωτοβουλία και η 
συλλογική δράση συναντώνται ενάντια στη σύνεση του συµβιβα-
σµού και την  πρόφαση της αδυναµίας. 
Γιατί παίρνουµε τις επιθυµίες µας για πραγµατικότητα
Γιατί θέλουµε τον ήχο της καταιγίδας
        
                                   
Τη ∆ευτέρα 28 Φλεβάρη ξεκινά εβδοµάδα εκδηλώσεων απολογι-
σµού και συνάντησης µε αφορµή τον ένα χρόνο λειτουργίας της 
κατάληψης.



Μια συνεντευξη µε τους Critical Art Ensemble στο περιοδικό Greenpepper

GP: Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρη στη Νέα Υόρκη και ο 
παρεπόµενος πόλεµος ενάντια στην τροµοκρατία  χρησιµο-
ποιούνται διαρκώς και επιτυχώς ώστε να επεκτείνουν µε ένα 
δραµατικό τρόπο την δύναµη της επιτήρησης της πληροφορί-
ας και του ψηφιακού ελέγχου. Με ποιούς τρόπους πιστεύει η 
κολλεκτίβα  της Critical Art Ensemble ότι ο «πόλεµος ενάντια 
στην τροµοκρατία» έχει µετασχηµατισεί το πεδίο της κρατικής 
εξουσίας και του ψηφιακού ελέγχου;

CAE: Η κρατική πολιτική που είναι απόλυτα διαφανής στην 
κοινωνική σφαίρα φυσικά παραµένει ανεπηρέαστη. 
Σήµερα το κράτος µπορεί να πεί, 
«εαν µας επιτρεπό-
ταν να βάλουµε σε 
πλήρη εφαρµογή 
την πολιτική µας, 
η κταστροφή της 
11ης Σεπτέµβρη θα 
µπορούσε να µην 
είχε συµβεί ποτέ». 
Έτσι ενώ τα βασικά 
έχουν παραµείνει τα 
ίδια, τα  επιµέρους 
στοιχεία της επιτή-
ρησης έχουν ενταθεί 
και νοµιµοποιηθεί.

GP: Εαν ο πόλεµος 
ενάντια στην τρο-
µοκρατία  είναι ένας 
διαρκής πόλεµος 
χωρίς τέλος, τι πι-
θανότητες βλέπουν 
οι CAE για µια αντι-
στασιακή πολιτική 
δράση εναντίον αυ-
τών των καθεστώ-
των επιτήρησης;

CAE: Σε γενικές 
γραµµές είµαστε 
αισιόδοξοι αυτή τη 
στιγµή [παρ’όλη 
τη φρικτή αιµατο-
χυσία µετά την 11η Σεπτέµβρη] αλλά ειδικά σχετικά µε την 
επιτήρηση είµαστε απαισιόδοξοι. Η επιτήρηση ειναι ενα ολι-
σθηρό ζήτηµα. Για να είναι η άµεση δράση δυνατή πρέπει να 
συγκεκριµενοποιηθεί. Όταν αυτό συµβαίνει τότε το ζήτηµα 
δεν φαίνεται και τόσο επείγον. Πρόκειται να ανησυχήσετε για 
κάποιον που προσέχει ποια βιβλία παίρνουµε από τη βιβλι-
οθήκη, ή την κρίση του aids, την ειρήνη στη µέση ανατολή, 
την µεταναστευτική πολιτική – των ζητηµάτων που υπάρχει 
µια άµεση σύνδεση ανάµεσα σε µια επείγουσα κατάσταση και 
σάκκων για σώµατα; 
Η επιτήρηση είναι ένα αρκετά παθητικό ζήτηµα και αυτό την 
κάνει να φαίνεται και σχετικά σαν ένα ανώδυνο θέµα. Εντού-
τοις όταν βάζουµε προτεραιότητες δράσης, µια παλιά παροι-
µία από τον αµερικάνικο στρατό έρχεται στο µυαλό: «έαν δεν 
µπορώ να δώ, είµαι είδη νεκρός.»

GP: Ένα µεγάλο µέρος της ευρύτερης δηµόσιας συζήτησης 
επικεντρώνεται σχετικά µε τα ζητήµατα των κέντρων επιτή-
ρησης και τους τρόπους µε τους οποίους τα δικαιώµατα ιδι-
ωτικότητας και οι πολιτικές ελευθερίες αδικαιολόγητα κα-
ταπατούνται από το κράτος και τις εταιρείες. Πιστεύετε ότι 
η επίκληση της ιδιωτικότητας και των πολιτικών ελευθεριων 
είναι σε θέση να ασκήσουν µια αποτελεσµατική κριτική και να 
αντισταθούν στις σύγχρονες τεχνικές ελέγχου; 

CAE:Λαµβάνοντας υπόψη την αποτυχία της άµεσης δράσης 
υπό µια έννοια συνέπειας και αποτελεσµατικότητας, είναι η 
καλύτερη επιλογή που έχουµε. Μπορεί να αποτρέψει την επέ-

κταση του κράτους ασφάλειας; Όχι, αλλά και ούτε πριν από 
την 11η Σεπτέµβρη µπορούσε. Αλλά ας µην τα θέλουµε όλα 
δικά µας. Αποτελεί  µια αποτελεσµατική κοινωνική τριβή. 

GP: Σε προηγούµενα κείµενα, για παράδειγµα η «ηλεκτρο-
νική διαταραχή» η  cae  εισήγσγε την ιδέα του ψηφιακού ή 
ηλεκτρονικού σώµατος ως ένα µέσο για την κατανόηση της 
επιτήρησης. Μπορείτε να µας εξηγήσε την εννοείτε µε αυτό 
το σκεπτικό;

CAE: Το ψηφιακό σώµα είναι 
το σύνολο των δικτυω-
µέων αρχείων που αφο-
ρούν ένα άτοµο. Για τη 
cae η σηµασία αυτής της 
έννοιας σε µια εποχή προ-
ηγµένων πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών τεχνο-
λογιών σηµατοδοτεί την 
ανάδυση και κυριαρχία του 
εικονικού σώµατος πάνω 
στη σάρκα. Το εικονικό 
σώµα προιµοδοτήθηκε µε τα 
προνόµοια του αληθινού και 
η σάρκα αποτέλεσε απλώς 
µια φτωχή προσοµοίωση. 

GP:∆εδοµένου ότι έχει συντε-
λεστεί µια µαζική επέκταση του 

π λ η -

ροφοριακού ελέγχου 
από την περίοδο που το 
κείµενο το «πληροφορι-
ακό σώµα» [http://www.
critical-art.net/books/ted/] 
δηµοσιοποιήθηκε πριν από 
εννιά χρόνια αποτελεί ακό-
µη ένα χρήσιµο εργαλείο για 
παρέµβαση ενάντια στα καθε-
στώτα επιτήρησης;

CAE:Υπάρχουν δύο επιλογές 
εδώ, δεδοµένου ότι ο έλεγχος 
των στοιχείων κάποιου δεν αποτελε πια µια επιλογή που 
ανήκει στο ίδιο το άτοµο. Μια επιλογή είναι να κρυφτείς από 
το σύστηµα, να γίνεις ένα φάντασµα. Αυτή η στάση βοηθά-
ει το άτοµο σε ορισµένες περιστάσεις, αλλά δεν ασκεί καµία 
κοινωνική επίδραση.  Η άλλη επιλογή είναι η διάβρωση των 
δεδοµένων, πιο λεπτοµερώς η παροχή στοιχείων ηθεληµένα 
ελλειµατικών. Από τη στιγµή που τα δεδοµένα χάνουν την 
εγκυρότητα τους µέσω των αντιφάσεων που εµπεριέχουν, τα 
«χρήσιµα» στοιχεία και τα «άχρηστα» µετατρέπονται όλα σε 
σκουπίδια. Η τεχνική µάχη ενάντια στον έλεγχο δεν είναι κυ-
ρίως να τον καταστρέψεις, αλλά κατά βάση να τον καταστή-
σεις άχρηστο.  

GP: Οι προπαρασκευαστικές συναντήσεις για το WSIS ( σ.τ.µ. 
The World Summit on the Information Society µια σύνοδος

στα πλαίσια του ΟΗΕ) δείχνουν ότι το κυβερνοέγκληµα και 
η κυβερνοτροµοκρατία είναι πιθανό να είναι µια από τις λί-
γες περιοχές όπου οι διεθνής συµφωνία είναι προβλέψιµη. Το 
σχέδιο «συνθήκη για το κυβερνοέγκληµα» που τέθηκε για 
συζήτηση στη σύνοδο συνδέει την κυβερνοτροµοκρατία [µε 
το να προτείνει εκτεταµένες διαδικασίες παρεµπόδισης της 
επικοινωνίας]  µε την προστασία των δικαιωµατων πνευµατι-
κής ιδιοκτησίας [µε το να προτείνει ποινικές κυρώσεις για την 
ηλεκτρονική παράβαση πνευµατκών δικαιωµάτων]. 

GP:Με ποιους τρόπους η cae βλέπει τους τοµείς της επιτή-
ρησης, του πληροφοριακού ελέγχου και της πνευµατικής ιδι-
οκτησίας να αλληλεπιδρούν στις καπιταλιστικές κοινωνίες; 
Πόσο σηµαντική θεωρείται αυτή τη σύγκλιση για τη διατήρη-
ση της κοινωνικής και πολιτικής τάξης;

CAE: Πότε το ζήτηµα της ιδιοκτησίας και της περιουσίας δεν 
ήταν κοµβικό για το κεφάλαιο; Μέσω αυτής της διεργασίας 
κατασκευάζονται διαχωρισµοί και η εξουσία µεταµφιέζεται σε 
νοµιµη αρχή.       

Αυτή την περίοδο το κεφάλαιο βρίσεται σε µια παράξενη θέση 
όσον αφορά την έννοια της ιδιοκτησίας. Τα εικονικά και βιο-
µηχανικά µοντέλα ιδιοκτησίας βρίσκονται σε σύγκρουση. Ένα 
αριθµός διαφορετικών συµφερόντων διακυβεύονται. Αυτοί-
που θέλουν να συνεχίσουν µε το πρότυπο του διαφωτισµού, 
αυτοί που πιστεύουν ότι η ιδέα της ιδιοκτησίας πρέπει να τρο-
ποποιειθεί για να ταιριάζει στο εικονικό περιβάλλον και αυτοί 
που είναι ολοκληρωτικά δοσµένοι στην εικονοκότητα. 
 Αυτή η τελευταία οµάδα χρακτηρίζεται από την 

απροθυµία της να ελέγ-
ξει την δυνατότητα 

αναπαραγωγής, 
π ι σ τ ε ύ ο ν τ α ς 
ότι το κέρδος 
παράγεται µέσο 
της ταχύτητας 
α ν τ α λ λ α γ ή ς 
π ληροφοριών 
και την εξέτα-
ση των πληρο-
φοριών. Και τα 
δύο αυτά υβρί-
δια είναι πολύ 
σ υγ κ ε χ υ µ έ ν α 
καθώς αγνο-
ούν το πως θα 
προστατέψουν 
την εικονική 
και πραγµατική 
ιδιοκτησία χρη-
σιµοποιόντας 
κοινό νοµικό 
καθεστώς. Για 
να περιπλέξου-
µε τα πράγµατα 
λίγο ακόµη η 
πειθαρχική µη-

χανή που ενισχύει τον έλεγχο της ιδιοκτησίας διαχέεται σε µια 
ποικιλία κατευθύνσεων – όπου κανένα µοντέλο δεν είναι κυ-
ρίαρχο – και κανείς δεν είναι σίγουρος πως θα διαφυλάξει την 
ιδιοκτησία ειδικά σε ότι αφορά την ψηφιακή ιδιοκτησία. 

Πολλοί άνθρωποι παραπλανούντα από αυτή την σύγκρουση. 
Μερικοί πιστεύουν ότι πρόκειται για έναν αγώνα µεταξύ των 
δυνάµεων της ελευθερίας και αυτών του ελέγχου, αλλά αυτή 
η αντίθεση είναι δευτερεύουσα. Η καρδιά της αντιπαράθεσης, 
της οποία γινόµαστε µάρτυρες, είναι µεταξύ διαφορετικών 
κοµµατιών  και χρονικών ζωνών του ίδιου του κεφαλαίου. Τα 
καλά νέα αφορούν την πολλαπλότητα που εκφράζεται ανα-
φορικά µε την ιδιοκτησία και την πειθαρχεία και οι οποίες 
αποτελούν ένα πεδίο που γεννιούνται αντιπαραθέσεις που 
δηµιουργούν οµάδες αντιστεκόµενων ανθρώπων. 

ØÇÖÉÁÊÁ ÓÙÌÁÔÁ: ØÇÖÉÁÊÏÓ 

ÅËÅÃ×ÏÓ πληροφοριακό σώµα/ κράτος ασφάλειας/ψηφιακή ιδιοκτησία



¸íá queer ðÜñôé Ýãéíå óôçí ÁèÞíá ôï ÓÜââáôï 4 Äåêåìâñßïõ óôï áõôüíïìï óôÝêé óôá 
åîÜñ÷åéá. Queer; Ôé åßí’ ôïýôï; Queer = ðåñßåñãïò, áëëüêïôç, áöýóéêïò.

¸ôóé ðåñéÝãñáöáí ôïõò ïìïöõëüöéëïõò, 
ëåóâßåò êáé ôñáíóåîïõáëéêïýò ìÝ÷ñé ôç 

äåêáåôßá ôïõ ’70. Ôç äåêáåôßá ôïõ ’90, áãá-
íáêôéóìÝíïé áð’ ôçí åìðïñéêÞ åêìåôÜëëåõóç 
ôçò gay ôáõôüôçôáò üëï êáé ðåñéóóüôåñïé «áë-
ëüêïôïé» Üñ÷éóáí íá ÷ñçóéìïðïéïýí ôïí üñï 
queer. ¼ôáí ôï queer óçìáßíåé äéáóôñïöÞ, 
åìåßò ïéêåéïðïéïýìáóôå ôçí ëÝîç ðïõ ÷ñçóé-
ìïðïéïýí ãéá íá ìáò êáôçãïñïýí, ôçí áðåíï-
÷ïðïéïýìå êáé ôï ÷ñçóéìïðïéïýìå åðéèåôéêÜ 
áðÝíáíôé óå ìßá êïéíùíßá ðïõ êáôçãïñéïðïéåß 
êáé éåñáñ÷åß ôéò æùÝò ìáò. ÎåâñáóìÝíïé/åò 

áðü ôïí ðåñéïñéóôéêü äõúóìü Üíôñá-ãõíáßêáò êáé ôïí ìïíüäñïìï ôçò íüìéìçò óåîïõáëéêÞò 
åðéëïãÞò Ýðñåðå íá ìðïýìå óå íÝåò êáôçãïñßåò, gay, ëåóâßá, áìöß, trans, åí äõíÜìåé ôï ßäéï 
ðåñéïñéóôéêÝò. Queer ëïéðüí. ¸îù áðü ôéò mainstream êáôçãïñßåò êáé ãéá ôçí êáôÜñãçóÞ 
ôïõò.
 
¸íá ðÜñôé ëïéðüí ãéá üëá áõôÜ. 

ÊÜíáìå Ýíá ðÜñôé ùò ìßá ðñþôç ðñïóðÜèåéá íá ìéëÞóïõìå ãéá ôï æÞôçìá ôçò óåîïõáëéêü-
ôçôáò ìå ôñüðï ðïëéôéêü. ¹ôáí Ýíá ðïëéôéêü åã÷åßñçìá, óôÞèçêå ðïëéôéêÜ êáé ðïëéôéêÜ ôï 

õðåñáóðéæüìáóôå. Ðïëéôéêü ôï ðÜñôé; Èá áíáñùôçèåß Ýíáò êáêüôñïðïò óôï÷áóôÞò ðïõ óôéò 
âáèýôåñåò ðïëéôéêÝò ôïõ áíáæçôÞóåéò äõóêïëåýåôáé êáíåßò íá õãñÜíåé ôïõò áóôñáãÜëïõò ôïõ. 
Êáé âÝâáéá ðïëéôéêü. Ãéáôß üôáí ç êïéíùíßá ìÜò èÝëåé ìáíôñùìÝíïõò/åò óôï êëåéóôü êýêëùìá 
ôùí gay bars üðïõ ãéá íá åðéâéþóïõìå ðñÝðåé íá öéëôñáñéóôïýìå ìÝóá áðü ôïõò íüìïõò ôïõ 
lifestyle, åìåßò äçìéïõñãïýìå queer íçóßäåò ãéá ìáò. Äåí ãïõóôÜñïõìå íá âëÝðïõìå Üëëï ôéò 
åðéèõìßåò êáé ôéò áðïëáýóåéò ìáò íá ãßíïíôáé åìðïñåýìáôá ðïõ ôñïöïäïôïýí ôï êÝñäïò êÜ-
ðïéùí. Äåí èÝëïõìå áðëÜ ÷þñïõò ðéï «friendly» óå gay ôáõôüôçôåò, áëëÜ ÷þñïõò áíïé÷ôïýò 
óôéò áðåñéüñéóôåò äõíáôüôçôåò ôïõ öýëïõ êáé ôçò óåîïõáëéêüôçôáò. ¹ ìÜëëïí, èÝëïõìå íá 
äéáìïñöþóïõìå åìåßò ïé ßäéïé áõôïýò ôïõò ÷þñïõò. Ãéáôß, ðþò íá ôï êÜíïõìå...ïé ÷þñïé ðïõ 
öôéÜ÷íïõìå ìüíïé ìáò, ìáò ÷ùñÜíå êáëýôåñá. Êáé ÷ñåéáæüìáóôå ÷þñï. Êáé ÷ñüíï. Ãéá ðáé-
÷íßäé. Ãéá äçìéïõñãéêÝò óõëëïãéêÝò åìðåéñßåò. Ãéá óõììåôï÷Þ. ÈÝëïõìå íá äçìéïõñãÞóïõìå 
áíïé÷ôïýò ÷þñïõò, æåóôïýò üðïõ èá äéáóôáõñþíïíôáé åëåýèåñá óþìáôá üëùí ôùí öõëþí, 
öýëùí, çëéêéþí, éêáíïôÞôùí, ìåãåèþí êáé óåîïõáëéêïôÞôùí. Äåí èá áíå÷ôïýìå Üëëï ìáôóé-
óìü, óåîéóìü, ñáôóéóìü, ïìïöïâßá, ôñáíóïâïâßá, åôåñïöïâßá, õøïöïâßá êáé áñá÷íïöïâßá. 
Áõôïß üìùò äåí åßíáé ïé ìüíïé ëüãïé ðïõ êÜíïõí áõôü ôï ðÜñôé ìéá ðïëéôéêÞ åðéëïãÞ.

Ðþò ìðïñåß êáíåßò íá ìéëÞóåé ãéá ôç óåîïõáëéêüôçôá, ãéá ôçí ïìïöõëïöéëßá êáé ôïí Ýñù-
ôá áí äå âÜëåé ôï óþìá êáé ôçí áðüëáõóç óôï êÝíôñï ôïõ ëüãïõ êáé ôçò äñÜóçò ôïõ; Áí 

üëåò ïé áéóèÞóåéò, ç áêïÞ, ç áöÞ, ç üóöñçóç äåí Ý÷ïõí êÜôé íá ðïõí êáé êÜôé íá êÜíïõí; 
Äþóáìå óôç ãåýóç ìðüëéêï áëêïüë, óôá ìÜôéá ðïëëáðëÜ ìçíýìáôá ãéá äõíáìéêÞ åðåîåñãá-
óßá, óôá áõôéÜ äõíáôÞ ìïõóéêÞ, êáé óôá óþìáôá ÷þñï ãéá íá êïõíçèïýí êáé íá ôñéöôïýí ìå 
Üëëá óþìáôá. Ç åðéèõìßá êáé ï äñüìïò ãéá ôçí áðüëáõóç åßíáé ï Üîïíáò ìÝóá áðü ôïí ïðïßï 
ðñïóðáèïýìå íá öôéÜîïõìå Ýíáí êþäéêá ãéá íá åðéêïéíùíÞóïõìå êáé íá âñïýìå ôïí åáõôü 
ìáò óôç äéáäéêáóßá áíåýñåóçò ôïõ Üëëïõ. ¼ôáí ôï æÞôçìá åßíáé ôÝôïéï, ïé óõíåéäÞóåéò äåí 
êáôáêôþíôáé ìüíï ìå ëüãéá. ¸íá âëÝììá, Ýíá Üããéãìá, Ýíá öéëß åßíáé áñêåôü ãéá íá ãßíïõí 
Üëìáôá. 

Áí ôï ÷Üóáôå, ðïëý óýíôïìá èá Ý÷åôå ôïõëÜ÷éóôïí áêüìá ìßá åõêáéñßá íá åðáíïñèþóåôå. 
Äéáöïñåôéêüò êüóìïò áðü äéáöïñåôéêÜ êïéíùíéêÜ êáé ðïëéôéêÜ ðëáßóéá áíôáðïêñßèçêáí 

óôï êÜëåóìá áõôïý ôïõ äéáöïñåôéêïý åã÷åéñÞìáôïò. ÁõôÞ Þôáí ç ðñüèåóç Üëëùóôå, íá Ý÷åé 
êüóìï áðü üóï ôï äõíáôüí ðéï ðïëëÝò äéáöïñåôéêüôçôåò. 

Ôï óôßãìá äüèçêå üóï ðéï îåêÜèáñá ãéíüôáí. Åßíáé Ýíá queer ðÜñôé, Üñá Ýíá ðÜñôé ãéá ôç 
äéáöïñåôéêüôçôá ôçò óåîïõáëéêüôçôáò. ̧ íá áëëüêïôï ðÜñôé, ìå ìïõóéêÞ ðïõ äåí áêïýìå 

óõ÷íÜ óôá mainstream ìáãáæéÜ ôçò ðüëçò – åßôå gay-lesbian åßôå straight. Áêïýóáìå áñêåôÞ 
electro-punk, reggae, êáé ska. Ôï åßðáìå áõôü óôéò áößóåò ãéá íá ôï óêåöôåß êáëÜ üðïéïò 
ãïõóôÜñåé ìïíÜ÷á Êáéôïýëá. Åßðáìå êáé Üëëá óôéò áößóåò. Êáé ðïëëÜ ôá áöÞóáìå íá õðï-
íïïýíôáé. Åßðáìå ëïéðüí üôé üëåò ïé óåîïõáëéêüôçôåò åßíáé åõðñüóäåêôåò, áëëÜ ôï ðÜñôé ôï 
êÜíïõí gay êáé ëåóâßåò. Åßðáìå ó’ áõôÞ ôçí ðüëç üôé õðÜñ÷ïõí êïðÝëåò ðïõ áãêáëéÜæïíôáé 
êáé ÷ïõöôþíïíôáé åðåéäÞ ãïõóôÜñïõí êáé ü÷é ãéá íá áðïôåëÝóïõí Üëëç ìßá öáíôáóßùóç ôïõ 
âáñâÜôïõ Üíôñá. Ãé’ áõôïýò êáé áõôÝò üìùò, ðïõ åßíáé ìÜëëïí ðïëëïß ó’ áõôÞ ôçí ðüëç ðïõ 
âñïìÜåé ôåóôïóôåñüíç, áöÞóáìå íá õðïíïçèåß üôé «å, Üíôå ãáìçèåßôå» êáé áõôü äåí åßíáé 
åõ÷Þ - åßíáé âñéóéÜ - ãéáôß ôé èá ìðïñïýóå íá åßíáé áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ç óåîïõáëéêüôçôÜ ôïõò 
ìÜò åßíáé áðü áäéÜöïñç ìÝ÷ñé å÷èñéêÞ; Êáé õðïíïÞóáìå êáé Üëëá óôçí áößóá. ¼ôé äåí ìðï-
ñåßò íá äéáíïçèåßò ðüóåò óåîïõáëéêüôçôåò õðÜñ÷ïõí áêüìá åêåß Ýîù. 

Ãéá áñ÷Þ ÷ñåéáæüìáóôå êÜðïéá åîùôåñéêÜ åñãáëåßá ðïõ èá èÝóïõí êÜðïéïõò üñïõò óôá 
íÝá ðáé÷íßäéá ðïõ âÜæïõìå ôá óþìáôÜ ìáò íá ðáßîïõí. Áõôü ôï ñüëï ðáßîáíå ôá êáðÝëá. 

ÌÜèáôå ãé’ áõôÜ öáíôÜæïìáé. ¸íá ãéá ôéò ôñåéò ìåãÜëåò êáôçãïñßåò óåîïõáëéêüôçôáò üðùò 

ôéò Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé áõôÞ ç êïéíùíßá (straight, gay, lesbian). Ôï ðáé÷íßäé Þôáí áðëü, öéëÜò 
êáé äßíåéò ôï êáðÝëï. Ìå ìåãÜëç ìáò ÷áñÜ, ôï straight êáðÝëï ðïëý ãñÞãïñá Ýðåóå êáé äåí 
âñÝèçêå êáíåßò íá ôï óçêþóåé. Áíôßèåôá ôá Üëëá äýï êáðÝëá äå óôáìÜôçóáí íá êéíïýíôáé êáé 
íá öÝñïõí óå áðüóôáóç ãëþóóáò 
Üôïìá áðü äéÜöïñåò ôÜîåéò, êïõ-
ñÝìáôá, ðïëéôéêïýò ÷þñïõò, ìå 
ìüíï êïéíü ôï «âéïëïãéêü» ôïõò 
öýëï. Ôçí åðüìåíç öïñÜ ìÜëëïí 
äå èá ÷ñåéáóôåß êáðÝëï áëëÜ êáé 
íá ÷ñåéáóôåß…èá õðÜñ÷åé. ¼óï 
ãéá ìÝíá, ôï êáðÝëï ìå âïÞèçóå 
íá âñù ôç âáèýôåñç áéôßá ãéá ôç 
ìÝ÷ñé ôþñá åíáó÷üëçóÞ ìïõ ì’ 
áõôüí ôïí ÷þñï, ðïõ ôÝëïò ðÜ-
íôùí äýóêïëá èá ÷áñáêôçñéæüôáí 
gay friendly: ‘ïé áíáñ÷éêïß öéëïý-
íå õðÝñï÷á’.  

Ôï ðÜñôé ôï äéáóêåäÜóáìå áðü 
ôçí ðñþôç óôéãìÞ. Ìáò Ýöåñå 

êïíôÜ. ÌéëÞóáìå ãéá ìáò êáé ìé-
ëÞóáìå ãéá ôç ó÷Ýóç ìáò ìå  ôïõò 
Üëëïõò êáé ôéò Üëëåò. Êáé åßðáìå üôé äåí Ý÷åé ðïëëÞ ðëÜêá íá åßíáé ï êáèÝíáò óôï ÷þñï ôçò, 
óôïí ìéêñüêïóìï ðïõ êÜðïéåò Üëëåò Þ åìåßò ïé ßäéïé öôéÜîáìå ãéá íá âëÝðïõìå ðáíôïý üìïé-
ïõò ìå ìáò êáé íá áéóèáíüìáóôå êáëÜ. Åßðáìå íá Ýñèïõìå ðéï êïíôÜ ãéáôß õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ 
ðïõ ìáò öÝñíïõí êïíôÜ (ïé ãëþóóåò ìáò ð.÷.). Ôï ðÜñôé ôï äéáóêåäÜóáìå ãéáôß ç êáýëá ôïõ 
outing (íá ëåò üôé åßóáé áõôü ðïõ åßóáé) ðáñáìÝíåé ßäéá üðùò ôçí ðñþôç öïñÜ. Áõôü Þôáí êÜôé 
ðïõ ôï áöÞóáìå åêåß ôï âñÜäõ ìáæß ìå Üðåéñá áðïôóßãáñá êáé Üäåéá ðëáóôéêÜ ðïôÞñéá. ÁëëÜ 
êÜôé ôï ìõóôÞñéï Ýãéíå êáé äåí ôï óêïõðßóáìå ôçí Üëëç ìÝñá ôï ðñùß. ºóùò êÜðïéïò íá ôï 
ðÞñå. ºóùò êÜôé íá ôï Ýêáíå. 

Ðþò ìðïñåß 
êáíåßò íá ìéëÞóåé 

ãéá ôç óåîïõáëéêüôçôá, 
ãéá ôçí ïìïöõëïöéëßá 

êáé ôïí Ýñùôá áí äå âÜëåé 
ôï óþìá êáé ôçí áðüëáõóç 

óôï êÝíôñï ôïõ ëüãïõ 
êáé ôçò äñÜóçò ôïõ; 

tillbetter@hotmail.com
Queer Dance Party



Ôï 1897 ç âñåôáíéêÞ áõôïêñáôïñßá ãéüñôáóå ôá ãåíÝèëéá 
ôçò âáóßëéóóáò Âéêôþñéáò ìå ìåãÜëç åðéóçìüôçôá. Ç ÷ëé-
äÞ êáé ï ðëïýôïò Þôáí áðñïóìÝôñçôïò áíôáíáêëþíôáò ôçí 
äýíáìç êáé ôçí åðéôõ÷ßá ôçò áõôïêñáôïñßáò. ÐïôÝ óôçí 
éóôïñßá äåí åß÷å åìöáíéóôåß ìéá äýíáìç ìå ôÝôïéï ðëïýôï 
êáé Ýêôáóç. Ç âñåôáíßá åß÷å õðïôÜîåé ôï ¼ ôïõ ðáãêü-
óìéïõ ðëçèõóìïý êáé åêìåôáëåõüôáí Ýíá ìåãÜëï êïììÜôé 
ôïõ ðëáíÞôç. Ðïéïò èá öáíôáæüôáí óå Ýêåéíç ôçí ôåëåôÞ 
üôé ìåôÜ áðü 50 ÷ñüíéá ç âñåôáíéêÞ áõôïêñáôïñßá äåí èá 
õðÞñ÷å.
 Óôéò ìÝñåò ìáò, ç ôåëåôÞ «åíèñüíéóçò» ôïõ ìðïõò 
ìåôÜ ôçí åðáíåêëïãÞ ôïõ åìöáíßæåé êÜðïéåò áíáëïãßåò. Óå 
êáìßá ðåñßðôùóç äåí ìðïñåé íá óõãêñéèåß óå ðïëõôÝëåéá 
ìå åêåßíç ôçò âáóßëéóóáò âéêôþñéáò. Ï óôüìöïò üìùò ôùí 
ëüãùí êáé ôï êëéìá Ýðáñóçò ðïõ åðéêñáôïýóå äçìéïõñ-
ãïýí áíáðüöåõêôåò  óõãêñßóåéò ãéá ôçí åîÝëéîç ôçò ôùñé-
íÞò õðåñäýíáìçò. 
 Ïé çðá áðïôåëïýí óÞìåñá ôïí ðéï éó÷õñü ðüëï 
åîïõóßáò óôï ðáãêüóìéï êáðéôáëéóôéêü óý-
óôçìá. Ôüóï óå ïéêïíïìéêü üóï êáé 
óå óôñáôéùôéêü åðßðåäï Ý÷ïõí 
ôçí çãåìïíßá. ¸÷ïõí ôçí 
äõíáôüôçôá íá êáôÝ÷ïõí 
ôå÷íïëïãßá ðïõ åðé-
ôñÝðåé óôéò åðé÷åé-
ñÞóåéò ôïõò íá åß-
íáé ðñïôùðüñåò, 
ïé êáéíïôïìßåò 
óôïõò çëåêôñï-
íéêïýò õðï-
ëïãéóôÝò êáé 
óôï éíôåñíåô 
ãéá ðáñÜäåéã-
ìá åßíáé Ýíáò 
÷áñáêôçóôéêüò 
ôïìÝáò. Ôáõôü-
÷ñïíá ç êõñéáñ-
÷ßá ôùí çðá äåí èá 
ìðïñïýóå íá åßíáé 
åöéêôÞ ÷ùñßò ôçí ôå÷íï-
ëïãéêÞ õðåñïðëßá óôïõò 
óôñáôéùôéêïýò óõó÷åôéóìïýò.  
Ç äõíáôüôçôá íá ðáñÜãåé ôå÷íëï-
ãßåò Þôáí áðïöáóéóôéóôéêÞ, óå ìåãÜëï 
âáèìü, ãéá ôçí åõñýôåñç êõñéáñ÷ßá ôçò.
 Ôï áìåñéêÜíéêï ðïëéôéêï åðé÷åéñçìáôéêü óý-
ìðëåãìá áíÝðôõîå åäþ êáé ÷ñüíéá ìç÷áíéóìïýò ãéá íá äé-
áôçñåß ôçí õðåñï÷Þ ôïõ óôï ôå÷íïëïãéêü ðåäßï. Ôï êñÜôïò 
÷ñçìáôïäïôåß ìå ôåñÜóôéá ðïóÜ, Ýñåõíá ðïõ ðñïïñßæåôáé 
ãéá ôï óôñáôü. Ôá áðïôåëÝóìáôá áõôÞò äåí ðáñáìÝíïõí 
üìùò åãêëùâéóìÝíá óå óôñáôéùôéêïý ôýðïõ åöáñìïãÝò 
áëëÜ óôçí óõíÝ÷åéá äéá÷Ýïíôáé óôéò åðé÷åéñÞóåéò äçìéïõñ-
ãþíôáò ìéá åýðïñç ïéêïíïìßá1. Ç éêáíüôçôá ôùí áìåñéêÜ-
íéêùí åðé÷åéñÞóåùí íá åìðïñåõìáôïðïéïýí óå ìïñöÞ ðñï-
úüíôïò ôçí Ýñåõíá åßíáé åêðëçêôéêÞ. Ôï ßíôåñíåô áðïôåëåß 
ìéá áêôéíïãñáößá ôïõ ðùò ëåéôïõñãåß áõôüò ï ìç÷áíéóìüò 
ðáñáãùãÞò êÝñäïõò êáé óôñáôéùôéêÞò éó÷ýïò êáèþò ùò 
ãíùóôþí ç åöáñìïãÞ ôïõ îåêßíçóå ãéá óôñôéùôéêïýò óêï-
ðïýò áðü ôï áìåñéêÜíéêï ðåíôÜãùíï.       
 Ïé çðá ôï 2004 îüäåýïõí 290 äéò$ ðåñéóóüôåñá 
ãéá âáóéêÞ Ýñåõíá áðü ôçí éáðùíßá ìå ôçí äéáöïñÜ üôé 
ç éáðùíßá äåí äéáèÝôåé ðõñçíéêá êáé óôñáôü. Ôï 2002 ç 
áíáëïãßá Þôáí êÜðùò äéáöïñåôéêÞ. Ïé çðá îüäåõáí ãéá 
âáóéêÞ Ýñåõíá üóï ç éáðùíßá, ç ìåãÜëç Âñåôáíßá, ï êáíá-
äÜò, ç éôáëßá, ç ãåñìáíßá êáé ç ãáëëßá ìáæß. Óõãêñáôåßóôå 
ôçí óôáäéáêÞ áõôÞ ðôþóç óôá êïíäýëéá ãéá âáóéêÞ Ýñåõíá 
êáèþò èá ìáò ÷ñçóéìåýóåé áñãüôåñá ãéá åñìçíåßåò êáé óõ-
ó÷åôßóåéò ðïõ ðñüêåéôáé íá êÜíïõìå.
 Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ìå ôçí äéáäéêáóßá ôçò ðáãêï-
óìéïðïßçóçò íÝåò áãïñåò Üíïéîáí êáé ïé ÷þñåò ôçò áóßáò 
áðïôÝëåóáí ðåäéï åðåíäýóåùí áðü ôç äýóç åîáéôßáò êõñß-
ùò ôïõ öèçíïý åñãáôéêïý äõíáìéêïý ðñïò åêìåôÜëëåõóç. 
¼ëåò ïé ÷þñåò üìùò äåí áêïëïýèçóáí ôçí ßäéá ðïëéôéêÞ. 
Óå ÷þñåò üðùò ç éíäïíçóßá ôï ìðáãêëáíôÝò ðáñ’ üëï ôï 
ìåãÜëï ðëçèõóìü ôïõ, ïé ôïðéêïß äéêôÜôïñåò áñêÝóôçêáí 
óôçí äéáôÞñçóç ôçò ôÜîçò ãéá ôá åñãïóôÜóéá ôùí ðïëõåèíé-
êþí êáé ôçí áðüëáõóç ôçò áðïëõôáñ÷éêÞò ôïõò åîïõóßáò. 
Óå áíôßèåóç ìå ôéò ðñïçãïýìåíåò, õðÞñîáí ÷þñåò üðùò ç 

ôáéâÜí, ç éíäßá, ç óéãêáðïýñç êáé öõóéêÜ ç êßíá óôéò ïðïß-
åò Üñ÷éóáí íá åìöáíßæïíôáé åôáéñåßåò ðïõ íá ðáñÜãïõí 
êáéíïôïìßåò óå ôå÷íïëïãßåò áé÷ìÞò.
 Ç éíäßá ãéá ðáñÜäåéãìá áðïôåëåß ôçí äåýôåñç 
ðáñáãùãü ëïãéóìéêïý ãéá õðïëïãéóôÝò, ç íüôéá êïñÝá îå-
ðÝñáóå ôéò çðá óôçí êáôáóêåõÞ ìéêñïôóéð, åíþ ç êßíá áíá-
ðôýóåé ôå÷íïëïãßåò üðùò, ëÝéæåñ, âéïôå÷íïëïãßá, êáé ðñï-
çãìÝíá õëéêÜ ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óå çìéáãùãïýò êáé ôçí 
áåñïíáõðçãéãêÞ.  Ïé ÷ùñåò áõôÝò Ý÷ïõí ôáõôü÷ñïíá êáé 
ôï “ðëåïíÝêôçìá” íá Ý÷ïõí ôåñÜóôéïõò ðëçèõóìïýò ãéá íá 
îåæïõìßóïõí (6.500 åñãÜôåò óêïôþèçêáí óôá áíèñáêùñõ-
÷ßá ôçò êßíáò ìüíï ôï ôåëåõôáßï ÷ñüíï)  åíþ ç âßá áðü ôçí 
ðëåõñÜ ôïõ êñÜôïõò öôÜíåé ðïëëÝò öïñÝò óå ãåíïêôïíßåò. 
ÁõôÝò ïé óõíèÞêåò ðñïóèÝôïõí Ýíá óõãêñéôéêü ðëåïíÝêôç-
ìá óôïí åíäêáðéôáëéóôéêü áíôáãùíéóìü Ýíáíôé ôçò áìåñé-
êÞò.
 Áõôü ðïõ ïõóéáóôéêá áñ÷ßæåé íá áìöéóâçôåéôå åß-
íáé ç ôå÷íïïéêïíïìéêÞ çãåíïíßá ôùí çðá. Ïé åðéðôþóåéò ôçò 

äéáôÜñáîçò ôùí éóïññïðéþí óå áõôü ôïí ôïìÝá ìðïñåß íá 
Ý÷ïõí Þäç áñ÷ßóåé íá åðçñåÜæïõí ôçí áìåñéêÜ-

íéêç ðïëéôéêÞ. ÊÜôé ðïõ åðéâåâáéþíåé ôçí 
ðáñáðÜíù ôÜóç åßíáé ìéá äÞëùóç ôïõ 

ãåíéêïý ôïðïôçñçôÞ ôçò áõôïêñáôï-
ñßáò ôæùñôæ ìðïõò üôáí ðñüóöáôá 

åðéóêÝöèçêå Ýíá áðü ôá áíôéìá-
÷üìåíá ðáãêïóìßùò âáóßëåéá 

ôçò ðëáíçôéêÞò åðéêñÜôåéáò, 
ôçí åõñùðáúêÞ Ýíùóç. ÄÞ-
ëùóå ëïéðüí ï åðéêåöáëÞò 
áðáíôþíôáò óå åñþôçóç 
äçìïóéïãñÜöïõ, “ãéáôß äåí 
Üñåôå ôï åìðÜñãêï üðëùí 
óôçí êßíá” . “ Ôï íá Üñïõìå 
ôï åìðÜñãêï üðëùí óçìáßíåé 
üôé èá ðáñÝ÷ïõìå óôçí êßíá 

óýã÷ñïíï óôñáôéùôéêü åîïðëé-
óìü, êÜôé ðïõ óçìáßíåé ìåôáöï-

ñÜ ôå÷íïëïãßáò, ãåãïíüò áíåðß-
ôñåðôï ãéá ôçí ðïëéôéêÞ ìáò”.

 Ï ðüëåìïò åíÜíôéá óôçí ôñï-
ìïêñáôßá äåí Þñèå áðü ôïí ïõñáíü. 

Ç õðåñâïëéêÞ ôüëìç ðïõ åðéäåéêíýïõí ïé 
çðá ãéá óôñáôéùôéêÝò åðåìâÜóåéò óå äéÜöïñá 

ìÝñç ôïõ ðëáíÞôç êáé éäßùò óå ÷þñåò ðïõ õðïôßèåôáé 
Þ ðñáãìáôéêÜ êáôÝ÷ïõí ðõñçíéêÜ, äåß÷íåé êÜôé. Äåß÷íåé óß-
ãïõñá Ýíá öüâï, ôïí öüâï ìçí áìöéóâçôçèåß ìå Ýíá ìáæéêü 
üðëï ç êõñéáñ÷ßá ôïõò. Ï öüâïò áõôüò Ý÷åé åíóáñêùèåß 
éäåïëïãéêÜ êáé óôçí áíÜäåéîç ôçò áóöÜëåéáò ôçò ìçôÝñáò 
ðáôñßäáò óå ðëáíçôéêÞ áîßá. Áêüìç êáé óôçí öñáóåïëï-
ãßá ôçò ðñïðáãÜíäáò ôïõò (the axis of evil, ï Üîïíáò ôïõ 
êáêïý) ðáñáðÝìðåé óå ìéá áíïñèïëïãéêÞ êáé áðÝëðéäá 
ðñïóðÜèåéá íá áðáíôçèåß ìå Ýíá áõôïêáôáóôñïöéêü ãéá 
ôçí ßäéá ôçí áìåñéêÜíéêç ïéêïíïìßá  ôñüðï ôï áäéÝîïäï óôï 
ïðïßï âñßóêåôáé ç áìåñéêÜíéêç áõôïêñáôïñßá. Åí ïëßãåéò 
åíáðïèÝôåé üëåò ôéò ðñïóðÜèåéÝò ôçò óôï óôñáôéùôéêü 
óêÝëïò ôçò õðåñï÷Þò ôçò, êáèþò öáßíåôáé íá ìçí 
Ý÷åé Üëëç åðéëïãÞ áðü ôï íá åðéôåßèåôáé óå üðïéïõò 
áðïðåéñþíôáé Þ õðïøéÜæïíôáé ïé çðá üôé êáôáóêåõÜæïõí 
ðõñçíéêÜ Þ Üëëá üðëá ìáæéêçò êáôáóôñïöÞò. Óå ìéá åðï-
÷Þ üðïõ ôï ôÝëïò ôïõ øõ÷ñïý ðïëÝìïõ öáéíüôáí íá Ý÷åé 
áðïìáêñýíåé ôïí êßíäõíï ôïõ ðõñçíéêïý ïëïêáõôþìáôïò, 
åßíáé ïé ßäéåò ïé çðá ðïõ åðáíáöÝñïõí óôï åðßêåíôñï ôá 
üðëá ìáæéêÞò êáôáóôñïöÞò. Áõôü ßóùò íá ïöåßëåôáé óôï 
üôé åßíáé Ýíá áðü ôá ëßãá éó÷õñÜ ÷áñôéÜ õðåñïðëßáò ðïõ 
èÝëïõí/ìðïñïýí íá äéáôçñÞóïõí áëüâçôá2 
  Ç óôñïöÞ áõôÞ óôçí áìåñéêÜíéêç ðïëôéêç öáßíå-
ôáé îåêÜèáñá êáé áðü ôéò ðñïôåñáéüôçôåò ðïõ âÜæåé êáé óôï 
åóùôåñéêü  ìÝôùðï. Ïé ÷ñçìáôïäïôÞóåéò ðéá êáôåõèýíïíôáé 
óôçí óôñáôéùôéêÞ âéïìç÷áíßá áëëÜ ü÷é ãéá âáóéêÞ Ýñåõíá. 
Ïé ôïìÝéò ôçò Üìõíáò, ôçò åóùôåñéêÞò áóöÜëåéáò êáé ôïõ 
äéáóôçìéêïý ðñïãñÜììáôïò åíéó÷ýïíôáé. Ìå áõôüí ôïí 
ôñüðï áðïäõíáìþíåôáé ç ìáêñïðñüèåóìç äõíáôüôçôá ôçò 
áìåñéêÜíéêçò ïéêïíïìßáò íá åßíáé áíôáãùíéóôéêÞ êáèþò èá 
÷Üóåé ôçí ðñùôïðïñåßá óôéò ôå÷íïëïãéêÞ åõñçìáôéêüôçôá3. 
Áðü ôçí áëëç ïé çðá áõôÞ ôç óôéãìÞ äáðáíïýí óå óôñáôéù-
ôéêïýò åîïðëéóìïýò ðåñéóóüôåñá áðü êÜèå Üëëç äýíáìç. 
  
 Ïñüóçìï óôç ñáãäáßá ðôþóç ôçò âñåôáíéêÞò áõ-

ôïêñáôïñßáò áðïôÝëåóå ï 1ïò ðáãêüóìéïò ðüëåìïò. ¸íáí 
ðüëåìï ðïõ ç âñåôáíßá äåí ìðüñåóå íá áðïöýãåé êáé ôï 
êüóôïò ôïõ ïðïßïõ õðÞñîå ôï ôåëåéùôéêü ÷ôýðçìá óôçí 
êõñéáñ÷ßá ôçò. Áí êïéôÜîåé óÞìåñá êáíåßò ôçí êáôÜóôáóç 
óôéò çðá ìïéÜæåé áñêåôÜ ðáñüìïéá.   
 Åí ôÝëåé, äåí åßíáé áðßèáíï üôé ïé ðüëåìïé ðïõ 
õðüó÷ïíôáé ïé çðá óå áîïíåò êáé óçìåßá ôïõ ðëáíÞôç íá 
ðçãÜæïõí áðü ôçí áíáóöÜëåéá ðïõ Ý÷åé äéáðïôßóåé ôï áìå-
ñéêÜíéêï óýóôçìá åîïõóßáò. Ç åðéèåôéêüôçôá ôïõò äåß÷íåé 
üôé Ý÷ïõí åãêëùâéóôåß óôá áäéÝîïäá ôçò ðïëéôéêÞò ôïõò. 
Áõôü üìùò ðïõ åßíáé óçìáíôéêü ãéá üóïõò óôÝêïíôáé áðÝ-
íáíôé óå üëá ôá ðáñáðÜíù ðá÷íßäéá åîïõóßáò åßíáé íá áðï-
ôñÝøïõí ìå êÜèå ôñüðï ôçí ìåôáôñïðÞ ôïõ ðëáíÞôç óå åíá 
ðåäßï áíôáëëáãþí ðõñçíéêþí.  Ïé áíôéóôåêüìåíïé ðñÝðåé 
íá äéáõãÜóïõí ôçí  áíôéðáñÜèåóç ðïõ åêôõëßóåôáé þóôå íá 
åéíáé óå èÝóç íá ïîýíïõí ôçí êñéôéêÞ êáé ôç óôü÷åõóÞ ôïõò 
êáé íá ìçí ðåñéïñßæïíôáé óå öéëáíèñùðéêÝò áíôéðïëåìéêÝò 
åîÜñóåéò.  Ç êñéôéêÞ ôïõò ðñÝðåé íá åðéêåíôñþíåôáé óôçí 
áíáãêáéüôçôá áíôéëáìâáíüìåíïé ôïí êáðéôáëéóìü ùò Ýíá 
ðëáíçôéêü ðéá óõóôçìá, ìå áíôéöÜóåéò êáé óõãêñïýóåéò, íá 
åðéôåèïýí ìå êáèáñüôçôá åêåß ðïõ ôïõò áíáëïãåß.

Ðüëåìïò êáé ðáñáêìÞ ôùí áõôïêñáôïñéþí 
  

ôå÷íïëïãéêÝò óõíäÝóåéò /áóõíÝ÷åéåò óôçí êáðéôáëéóôéêÞ åðéêñÜôåéá  

Σηµειώσεις: 

1. Ένα από τα πλεονεκτήµατα αυτής της στρατηγικής που 
ακολουθείται τα τελευταία 50 χρόναι είναι η µετακύλιση 
του κόστους για έρευνα που θα διεξήγαγαν οι εταιρείες 
στην κοινωνία καθώς αυτό το κόστος αρχικά εµφανίζεται 
ως εθνική δαπάνη για την ανάπτυξη στρατιωτικών 
τεχνολογιών.

2.  Η συµφωνία για την µη διάδοση των πυρηνικών όπλων, 
η συµφωνία δηλαδή να συνεχίσουν να έχουν πυρηνικά  
µόνο οι χώρες του συµφώνου, η αντιπυρηνική πλανητική 
οµπρέλα των ηπα, δηλαδή η δηµιουργία ενός βαλιστικού 
πυρηνικού προγράµµατος που θα καλύπτει όλο το εύρος 
της υδρογείου, καθώς και τα διαστηµικά προγράµµατα 
που ενισχύονται µε έµφαση σε στρατιωτικές χρήσεις, 
συµβάλουν στην ενίσχυση της υπόθεσης ότι οι ηπα 
πρόκειται ενδεχοµένως να πολεµήσουν µέχρις εσχάτων 
για να διατηρήσουν την παγκόσµια πρωτοκαθεδρία τους  

3. Τον  ιούλιο του 2004 το κονγκρέσο ενέκρινε ένα 
ποσό ρεκορ 70.3 δις$ για ερευνα στο υπουργείο άµυνας 
για το 2005, αυξηση 7.1% περισσότερα από όσα ζήτησε 
το πεντάγωνο. Σύµφωνα µε την αµερικάνικη ένωση 
για τις ανώτατες επιστήµες το υπουργείο άµυνας θα 
επικεντρώνει όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη όπλων 
ενώ θα παραµελεί την βασική και εφαρµοσµένη έρευνα.

πρόσωπο της χρονιάς για το περιοδικό Time
“ο αµερικάνος στρατιώτης”. 

Οι πολιτικές επιλογες δηµιουργούν και τους ήρωές 
τους 

µίµης




