


ÊáìéÜ óôéãìÞ äåí êñÜôçóå ðéï ëßãï 
Þ ðéï ðïëý áðü ìéáí Üëëç.
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èÝóåùí ôïõ åã-
÷åéñÞìáôïò ðïõ 
Üêïõãå óôï üíïìá 
Black Out óôï 
êïéíùíéêü åñãï-

óôÜóéï. ¼÷é, ï óôü-
÷ïò ìáò äåí åßíáé ôï 

óêïôÜäé. Åßìáóôå üìùò 
êé ïé ôåëåõôáßïé ðïõ èá 

äéåêäéêÞóïõí ãéá ôïõò 
åáõôïýò ôïõò ôï ñüëï ôïõ 

öùóôÞñá. Ïé èåïß ãÝñáóáí, ïé 
ðñùôïðïñßåò ìáò ôÝëåéùóáí êáé 

ôï êïéíùíéêü åñãïóôÜóéï áðáéôåß 
ôç óõíåíï÷Þ üëùí ãéá íá äéáôáñá-

÷èåß ç ëåéôïõñãßá ôïõ. Åìåßò ìå ôï 
Ýíôõðï áõôü, áðëÜ óôïé÷åéþíïõìå ôï 

äéêü ìáò êïììÜôé óõíåíï÷Þò óôçí ðáýóç 
ô ç ò åýñõèìçò ëåéôïõñãßáò ôçò Ìç÷áíÞò.

Åßìáóôå åìåßò, ìá óýíôïìá èÜ ‘ìáóôå 
êÜðïéïé Üëëïé.

Ç ðñïóùðéêÞ áíÜãêç ãéá áíß÷íåõóç óõíáíôÜ 
ôçí êáôáëõôéêÞ åðßäñáóç ôïõ óõëëïãéêïý êáé 
ç óõëëïãéêüôçôá ìå ôç óåéñÜ ôçò êáëëéåñãåß 
ôïõò óðüñïõò ôçò ðñïóùðéêÞò äçìéïõñãßáò. 
¸ôóé ãåííéÝôáé êÜèå ôåý÷ïò. ÌåôÝùñï áíÜìå-
óá óôçí ëïãéêÞ êáé ôï óõíáßóèçìá, åðéññåðÝò 

óôçí éäåïëïãßá ìá ìå óõíåßäçóç ôïõ èõìéêïý 
ôïõ, âñßóêåé Ýäáöïò óôçí ôïìÞ ðïëéôéêïý êáé ðñïóùðé-

êïý. Ðáó÷ßæåé íá ôéèáóóåýóåé ôï ÷Üóìá ôïõ äéáìåëéóìÝ-
íïõ ìáò ÷ñüíïõ êáé íá ôï åíþóåé óå ëÝîåéò êáé ðñÜîåéò 
ðïõ áíôéêáôïðôñßæïõí êïéíÝò áãùíßåò, éäÝåò êáé üíåéñá. 
Íá åìðíåýóåé óôéãìÝò áíôßóôáóçò óôçí êïéíùíéêÞ ðñáã-
ìáôéêüôçôá, íá äõíáìþóåé ôéò öùíÝò áìöéóâÞôçóçò, íá 
öáíôáóôåß åéêüíåò åëåõèåñßáò åíÜíôéá óôçí ðåñéññÝïõ-
óá ãåíéêåõìÝíç áöáóßá êáé íá ðñïôÜîåé ôçí áõôåíÝñãåéá 
áðÝíáíôé óôçí åéêïíéêüôçôá ôùí õðïôáãìÝíùí åêöñÜóåùí 
êáé ôïõ ðéèçêéóìïý.

Êáé ðÜíôá èá âñéóêüìáóôå ðüôå óôç ãç êáé ðüôå óôï öåã-
ãÜñé

Ç êáêÞ êñéôéêÞ äåí åßíáé ðïôÝ ôüóï óôåíü÷ùñç üóï èå-
ùñåßôáé. ÊáêÞ êñéôéêÞ ðñïûðïèÝôåé áíÜãíùóç ôïõ ðåñé-
å÷ïìÝíïõ ðïõ óôç óõíÝ÷åéá ó÷ïëéÜæåôáé áñíçôéêþò. Ç 
äéáäéêáóßá ôçò áíÜãíùóçò åßíáé ìÝñïò ôïõ óôü÷ïõ êé ç 

êáôáíüçóç ìÝñïò ôçò åðéèõìßáò. Ôï íá ðåßóåéò óõíåðÜãå-
ôáé ðùò êáôÝ÷åéò ôçí áëÞèåéá, êé ç áëÞèåéá åßíáé ëÜóôé÷ï 
óôá ÷Ýñéá áõôþí ðïõ Ý÷ïõí ôçí éêáíüôçôá íá ðåßèïõí. Ôï 
íá ðáñáóýñåóáé üìùò óôïõò ëáâõñßíèïõò ôçò áìöéóâÞôç-
óçò åßíáé áõôïóêïðüò. Ãíùñßæïíôáò ðùò ïé äéáäñïìÝò ðïõ 
áêïëïõèÞèçêáí ìÝ÷ñé ôþñá Þôáí ïé ëáíèáóìÝíåò êé üëåò 
ïäÞãçóáí óôï áäéÝîïäï. Ãíùñßæïíôáò ðùò óå êÜðïéá áðü 
ôéò Üëëåò åßíáé ç Ýîïäïò. Ç ãíþóç áõôÞ åßíáé ôï êßíçôñï, ç 
Ýîïäïò ôï üñáìá êáé ôï áóôáìÜôçôï âÜäéóìá ôï ÷ñÝïò. 

Ç êáëÞ êñéôéêÞ, áðü ôçí Üëëç, åßíáé ðÜíôá åõ÷Üñéóôç, áöï-
ñÜ äå ðåñéóóüôåñï óôï êïììÜôé åêåßíï ôïõ åãþ ðïõ Ý÷åé 
áíÜãêç áðü åðéâñÜâåõóç ü÷é áðáñáßôçôá ãéá íá éêáíïðïé-
Þóåé ôï íáñêéóóéóìü ôïõ, áëëÜ ãéá íá äéêáéþóåé ôçí üðïéá 
ðñïóðÜèåéá ôïõ. ÊÜèå Ýíôõðï Ý÷åé ìéá êïõôóÞ êáé äõóêß-
íçôç áëëçëåðßäñáóç ìå ôïí êüóìï óôï ïðïßï áðåõèýíåôáé 
êé áíÜëïãá ìå ôçí åðéèõìßá áëëÜ êáé ôçí éêáíüôçôá ôùí 
åêäïôþí (êé åêäéäïìÝíùí!) ôïõ, ìðïñåß íá ìåôáó÷çìáôßóåé 
ôçí ëáìâáíüìåíç áíÜäñáóç ùöÝëéìá êé åðïéêïäïìçôéêÜ. 
ÊÜôé èåùñßåò ðåñß äéáëåêôéêÞò, äåí îïöëÞóáíå áêüìç, óå 
ðåßóìá ôùí êáéñþí.

Ç ÷åéñüôåñç êñéôéêÞ åßíáé ç áäéáöïñßá.

Íá ôñáãïõäÜìå äõíáôÜ ìå ìéá ðåëþñéá öùôéÜ ìåò ôï êå-
öÜëé

Åí åßäç áíôßöáóçò ðñïò óôïí ôßôëï ôïõ, ôï Black Out 
èá öéëïîåíåßôáé óýíôïìá, óôçí çëåêôñïíéêÞ ôïõ 
ìïñöÞ óôï äéáäßêôõï. ÐáñáêÜìðôïíôáò, ðñïò 
ôï ðáñüí, ôïí üðïéï ó÷ïëéáóìü ãýñù áðü ôç 
öýóç ôïõ ìÝóïõ, ï äéêôõáêüò áõôüò ôüðïò èá 
åðé÷åéñÞóåé íá óõíäñÜìåé óôïí ðëïõñáëéóìü 
ôïõ åã÷åéñÞìáôïò óå åðßðåäï êåéìÝíùí, ÷ùñßò 
íá åðéóêéÜóåé ôçí öõóéêÞ ôïõ õðüóôáóç êáé ôçí 
áìåóüôçôá ôçò åðéêïéíùíßáò ðïõ áõôÞ óõíåðÜãåôáé. Óå 
êÜèå ðåñßðôùóç, åõåëðéóôïýìå ï äßáõëïò áõôüò íá ãßíåé 
Ýíá ðåäßï ðñïïñéóìïý áíôáãùíéóôéêþí ðñïò ôï õðÜñ÷ïí 
áðüøåùí êáé íá óõíåéóöÝñåé, ëüãù åìâÝëåéáò êáé ðñï-
óâáóéìüôçôáò, óôçí åõñýôåñç äéÜäïóç ôïõò. 
Óôçí ðáñïýóá, Ýíôõðç ìïñöÞ, ôï Black Out åêäßäåôáé óå 
2.000 áíôßôõðá êáé äéáíÝìåôáé óôïõò äñüìïõò ôçò ðüëçò 
(óôÜóåéò, ëåùöïñåßá, ðëáôåßåò, êôë) êáé óôéò êáôáëÞøåéò 
ÖÜìðñéêá ÕöáíÝô, Terra Incognita êáé áõôïäéá÷åéñéæüìåíï 
óôÝêé óôçí éáôñéêÞ. Ìçí óáò êÜíåé åíôýðùóç åÜí êáôÜ 
«ðáñÜäïîï» ôñüðï óõíáíôÞóåôå ôï Ýíôõðï áõôü óå êÜðïéï 
âéâëéïðùëåßï, äéóêÜäéêï, Þ óå ôñáðåæÜêé óôçí åßóïäï êá-
öåôÝñéáò, ìáæß ìå Üëëá, áäéÜöïñá éëïõóôñáóéüí flyerÜêéá. 
Ôï ðéèáíüôåñï åßíáé üôé åìåßò ôï áöÞóáìå åêåß! ¸íáò ðå-
ñéïñéóìÝíïò áñéèìüò áíôéôýðùí ôáîéäåýåé óå Üëëåò ðü-
ëåéò êáé óõíáíôÜ óõíôñüöïõò/éóóåò êáé ößëïõò/åò óå 
áõôïäéá÷åéñéæüìåíá óôÝêéá êáé êáôáëÞøåéò. ÅÜí êÜðïéåò 
ðüëåéò åðéèõìïýí íá ëáìâÜíïõí Ýíá óôáèåñü áñéèìü áíôé-
ôýðùí êÜèå ôåý÷ïõò, èá ôïõò óõìâïõëåýáìå íá ìáò åíç-
ìåñþóïõí ìå Ýíá e-mail êáé óßãïõñá èá ÷áñïýìå áðü ôçí 
ðñüôáóç ôïõò. Ôï ïéêïíïìéêü âÜñïò ôïõ ôõðïãñáöåßïõ ôï 
åðùìéæüìáóôå ìüíïé ìáò, ìå ôçí ðïëýôéìç -õëéêÞ- óõìðá-

ñÜóôáóç ößëùí, ôïõò/ôéò ïðïßïõò/ßåò êé åõ÷áñéóôïýìå 
ðÜíôá, áíåîÜñôçôá áðü ôï áí ôï ãñÜöïõìå Þ ü÷é.
Ôçí ðñùôïâïõëßá, åðéìÝëåéá, áëëÜ êáé åõèýíç ãéá ôï Ýíôõ-
ðï ðïõ êñáôÜôå óôá ÷Ýñéá óáò, ôçí Ý÷ïõìå óõëëïãéêÜ óáí 
ÓõíôáêôéêÞ ÏìÜäá. Óçìåßï áíáöïñÜò, åßíáé ç áíÜãêç ðñï-
âïëÞò ìéáò äéáöïñåôéêÞò áðü ôçí êõñßáñ÷ç, ðñïóÝããéóçò-
Üðïøçò ðÜíù óå æçôÞìáôá ðïõ åßôå áðáó÷ïëïýí ôçí åðé-
êáéñüôçôá, åßôå áðëÜ Üðôïíôáé ôçò êáèçìåñéíüôçôÜò ìáò. 
Ôï óôïß÷çìá åßíáé ç äéÜ÷õóç åíüò áíôéåîïõóéáóôéêïý ëü-
ãïõ óôï óþìá ôçò êïéíùíßáò, êïììÜôé ôçò ïðïßáò åßìáóôå 
êé åìåßò, ðÝñá áðü ôá óôåãáíÜ ôïõ ðïëéôéêïý ìáò ÷þñïõ. 
Äåí åßìáóôå ðñåóâåõôÝò ÔÇÓ Üðïøçò êé ïýôå åðéèõìïýìå 
íá ãßíïõìå. Ìáò åíäéáöÝñåé ìÝóá áðü ôç óõëëïãéêÞ áõôÞ 
êßíçóç íá áíáäåé÷èïýí ðÝñá áðü ôá æçôÞìáôá êáèáõôÜ êáé 
ðñïóùðéêÝò äõíáìéêüôçôåò, ãé’ áõôü êé åðéìÝíïõìå óôç 
óõíåéóöïñÜ êåéìÝíùí ðñïò äçìïóßåõóç áðü ôñßôïõò (yo, 
dirty Harry!).
Óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí èÝëïõìå íá ãßíïõìå äçìïóéï-
ãñÜöïé Þ áíáìåôáäüôåò ôùí êïéíùíéêþí êéíçìÜôùí. Óõì-
ìåôÝ÷ïõìå óáí Üôïìá óôïí áãþíá åíÜíôéá óå êÜèå ìïñ-
öÞ åîïõóßáò êáé áõôü åßíáé ðïõ ìáò äéá÷ùñßæåé áðü ôá 
êáèåóôùôéêÜ ìÝóá åíçìÝñùóçò, ðïõ óôü÷ïò ôïõò åßíáé 
ç ðáñáðëçñïöüñçóç êáé ï Ýëåã÷ïò ôçò êïéíÞò ãíþìçò - 
êïéíþò ç áðïâëÜêùóç êáé ç åîáðÜôçóç. ÅðéðëÝïí, äåí ìáò 
åíäéáöÝñåé íá êáôáîéùèïýìå óáí óõããñáöåßò, èåùñçôéêïß 
ôïõ êéíÞìáôïò Þ ãñáöåéïêñÜôåò ôçò áìöéóâÞôçóçò. Áíôé-
èÝôùò, ç Ýêäïóç áõôÞ èÝëåé íá ðñïêñßíåé ôï áäéá÷þñéóôï 
ôçò êáèçìåñéíÞò ñéæïóðáóôéêÞò ðñáêôéêÞò êáé äñÜóçò ìå 

ôï ëüãï êáé ôçí áðåýèõíóç ðïõ èÝëåé íá Ý÷åé áõôÞ 
ðñïò ôçí êïéíùíßá. 
Êáèüôé äåí áíáãíùñßæïõìå ôïõò åáõôïýò ìáò Ýîù 
áðü ôçí áíáðáñáãùãÞ ôïõ óõóôÞìáôïò, üíôáò êáé 
åìåßò êïììÜôé áõôÞò ôçò êïéíùíßáò, ï ëüãïò ìáò äå 

ìðïñåß ðáñÜ íá ðçãÜæåé êáé áðü ôéò äéêÝò ìáò áíôé-
öÜóåéò êáé ðñïâëçìáôéóìïýò, ôéò áíôéöÜóåéò ðïõ ç ßäéá 

ç êïéíùíßá Ýñ÷åôáé íá áíôéìåôùðßóåé þóôå êÜðïéá óôéãìÞ 
íá ôéò îåðåñÜóåé êáé íá êéíçèåß ðñïò ìéá áíáôñåðôéêÞ êá-
ôåýèõíóç. ÌÝóá óôïí âïýñêï ôùí äéåññçãìÝíùí êïéíù-
íéêþí ó÷Ýóåùí áõôü ðïõ Ý÷ïõìå íá áíáäåßîïõìå åßíáé ïé 
óôéãìÝò áíôßóôáóçò êáé îåðåñÜóìáôïò ôçò áðÜèåéáò, ôïõ 
âïëÝìáôïò êáé ôçò óõíáßíåóçò. ÓôéãìÝò ðïõ ìüíï åìåßò 
óáí õðïêåßìåíá ìðïñïýìå íá äçìéïõñãÞóïõìå, ÷ùñßò äé-
áìåóïëáâçôÝò, ÷ùñßò êáèïäçãçôÝò, ÷ùñßò áñ÷çãïýò êáé 
êüììáôá.
Èåùñïýìå áõôïíüçôï ðùò Ýíá ôÝôïéï åã÷åßñçìá êéíåßôáé 
ü÷é ìüíï Ýîù áëëÜ êáé åíÜíôéá óå êÜèå ìïñöÞ ðíåõìá-
ôéêþí äéêáéùìÜôùí. ÅðïìÝíùò ç áíáðáñáãùãÞ ìÝñïõò Þ 
ïëüêëçñïõ êåéìÝíïõ åßíáé åëåýèåñç êáé åðéèõìçôÞ ìå ôçí 
ðñïûðüèåóç üôé áõôÞ äå èá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü êáèåóôù-
ôéêÜ ìÝóá åíçìÝñùóçò.
Ôéò üðïéåò áðïñßåò – ðñïôÜóåéò – êåßìåíá - ó÷üëéá Ý÷å-
ôå ìðïñåßôå íá ôéò óôÝëíåôå óôçí çëåêôñïíéêÞ èõñßäá 
editorial@blackout.gr Þ íá áðåõèýíåóôå óôç óõíôáêôé-
êÞ ïìÜäá ðïõ óõíáíôéÝôáé, óõíÞèùò ìåóïâäüìáäá, óôïí 
÷þñï ôçò êáôÜëçøçò öÜìðñéêá ÕöáíÝô (ÏìÞñïõ êáé Ðåñ-
äßêá, ÊÜôù Ôïýìðá).

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 9 Ìáñôßïõ óôçí 
Èåóóáëïíßêç Ýðåéôá áðü êÜëåóìá ôçò êá-
ôÜëçøçò Terra Incognita. Ç ðïñåßá áñéè-
ìïýóå ãýñù óôá 250 Üôïìá êáé êéíÞèçêå 
óôï êÝíôñï ôçò ðüëç ðåñíþíôáò ìðñïóôÜ 
áðü ôï áóôõíïìéêü ôìÞìá Ëåõêïý Ðýñãïõ. 
Ôéò åðüìåíåò ìÝñåò óôá ðëáßóéá ôùí ãåíå-
èëßùí ôçò êáôÜëçøçò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí 
åêäçëþóåéò ìå èÝìá ôïõò 3 áëëÜ êáé ôçí 
êáôáóôïëÞ ôùí åîåãåñôéêþí áíáñ÷éêþí 
óôçí Éôáëßá.

-Óôéò 26 Öåâñïõáñßïõ áíáñ÷éêïß óýíôñïöïé êáé óõíôñüöéó-
óåò Ýêáøáí ôï êáöÜï ôçò êÜìåñáò ðïõ âñßóêåôáé óôïí ïäéêü 
êüìâï ìåôáîý ôùí ïäþí ËáìðñÜêç, Èçâþí êáé Ð. ÑÜëëç óôçí 
ÁèÞíá.

-Óôéò 3 Ìáñôßïõ êáôáóôñÜöçêáí êÜìåñåò êáé êáöÜï óôç óõì-
âïëÞ Ðáôçóßùí êáé ÁëåîÜíäñáò. Ëüãù ôçò ãåéôíßáóçò åíüò 
êáöÜï ìå ôá ãñáöåßá ôçò ÃÓÅÅ áêïëïýèçóå äñéìåßá óõêïöÜ-
íôçóç êáé ðáñáðëçñïöüñçóç ãýñù áðü ôï ãåãïíüò – ïé åñãá-
ôïðáôÝñåò íüìéóáí üôé ç öùôéÜ ðñïïñßæïíôáí ãéá áõôïýò.

-Óôéò 13 Ìáñôßïõ ãýñù óôéò 12 ôï ìåóçìÝñé, áíáñ÷éêïß óý-
íôñïöïé êáé óõíôñüöéóóåò Ýêáøáí ôéò äýï êÜìåñåò ðïõ âñß-
óêïíôáé óôç óõìâïëÞ ôùí ïäþí Ìé÷áëáêïðïýëïõ êáé Öåéäéð-
ðßäïõ óôï Ãïõäß. 

-Óôéò 17 Ìáñôßïõ, ãýñù óôéò 11 ôï ðñùß, áíáñ÷éêïß óýíôñï-
öïé êáé óõíôñüöéóóåò Ýêáøáí ôá êáöÜï äýï êáìåñþí óôçí 
ðåñéï÷Þ ôïõ Âïôáíéêïý. Ç ðñþôç âñßóêåôáé óôç óõìâïëÞ ôùí 
ïäþí Êùíóôáíôéíïõðüëåùò êáé ÉåñÜò Ïäïý êáé ç äåýôåñç, 
Ëåùö. ÊáâÜëáò êáé Óð. ÐÜôóç.



Ðïñåßá åíÜíôéá óôï ðáíåëëáäéêü óõíÝäñéï ôïõ ëÜïò ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï ÓÜâ-
âáôï 18 ÖëåâÜñç óôç Èåóóáëïíßêç. Óôï êÜëåóìá ðïõ Ýãéíå áðü ôçí êáôÜëçøç 

ÖÜìðñéêá ÕöáíÝô áíôáðïêñßèçêáí ðåñßðïõ 450 Üôïìá. Ç 
ðïñåßá êéíÞèçêå óå êåíôñéêïýò äñüìïõò, åíþ êáôÜ ôç äéÜñ-
êåéá ôçò åêôïîåýôçêáí ìðïãéÝò óôá ãñáöåßá ôïõ ëÜïò óôçí 
ïäü ìïíáóôçñßïõ.

«Äåí ìðïñïýìå ðáñÜ íá áíáãíùñßóïõìå üôé ï ÊáñáôæáöÝñçò 
öáßíåôáé íá óõìðõêíþíåé ðïëëÝò «áñåôÝò», áðïôåëþíôáò ôïí 
éäáíéêü ðïëôü: ðáôñéùôéóìüò êáé êïéíùíéêÞ ðïëéôéêÞ, ñáôóé-

óìüò êáé áñéóôåñÝò åõáéóèçóßåò, áíôéáìåñéêáíéóìüò êáé åêêëçóßá, áñêåôÝò äüóåéò 
åðéèåôéêüôçôáò êáé ç áðáñáßôçôç åðßêëçóç óôçí êáôáôñåãìÝíç áëëÜ õðåñÞöáíç 
åëëçíéêÞ øõ÷Þ. ¸íáò Éáíüò ìå ðïëëÜ ðñüóùðá, þñéìï ôÝêíï ôçò ìåôáìïíôÝñíáò 
óïýðáò ôùí êáéñþí».
Áðüóðáóìá áðü ôçí ðñïêÞñõîç ôçò ÕöáíÝô

Óå ìéá ðüëç ðïõ åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá áðïôåëåß ôïí ðüëï óõóðåßñùóçò ðáñáäï-
óéáêþí áêñïäåîéþí äõíÜìåùí, ï êáñáôæáöÝñçò Ýñ÷åôáé íá áíáëÜâåé ôï ñüëï ôïõ 
èåóìéêïý åêöñáóôÞ ôïõò. ÁðÝíáíôé ó’ áõôÞ ôç óõíèÞêç, áíáñ÷éêÝò êáé áíôéåîïõ-
óéáóôéêÝò óõëëïãéêüôçôåò ôçò ðüëçò, óýíôñïöïé êáé óõíôñüöéóóåò, ðÞñáí èÝóç 
å÷èñéêÞ. Äéáôýðùóáí äçìüóéá, ìáæéêÜ êáé äõíáìéêÜ ôçí Üñíçóç ôïõò óå üëåò ôéò 
åêöÜíóåéò ôïõ åëëçíéêïý ðáôñéùôéóìïý, áëëÜ êáé óôéò áñéóôåñÝò êáé öéëÜíèñù-
ðåò åõáéóèçóßåò ôïõ, óôçí åêêëçóßá êáé óôéò ñáôóéóôéêÝò åðéèÝóåéò óå âÜñïò 
ìåôáíáóôþí, óå üëï áõôü ôï óõíïèýëåõìá áíèñþðùí êáé êáôáóôÜóåùí ðïõ Ý÷åé 
âáëôþóåé óôá óôÜóéìá íåñÜ ôçò åèíéêÞò åíüôçôáò.

Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, äå ìðïñïýìå íá áöÞóïõìå áó÷ïëßáóôç êáé ôç óôÜóç áðï÷Þò 
áðü ôçí ðïñåßá üëùí ôùí áñéóôåñþí êáé áñéóôåñßóôéêùí ðáñáöõÜäùí ôïõ óõóôÞ-
ìáôïò. Ôç óôÜóç üëùí áõôþí ðïõ ìÝóù ôçò óéùðÞò ôïõò óõììïñöþèçêáí ìå ôçí 
õðÜñ÷ïõóá êáôÜóôáóç. ¼ëùí áõôþí ðïõ ïé ðáôñéùôéêÝò ôïõò ôÜóåéò õðåñßó÷õóáí 
ôçò äéåèíéóôéêÞò ôïõ êáôáãùãÞò. Ìéá óôÜóç áíßêáíç íá áíáëÜâåé ôéò ðïëéôéêÝò ôçò 
åõèýíåò êáé íá õðåñáóðéóôåß ôï ðïëéôéêü ôçò ðáñåëèüí, ðïõ åßôå ôï ãíùñßæåé åßôå 
ü÷é åðéâåâáéþíåé ìå ôéò êáèçìåñéíÝò ôçò åðéëïãÝò üôé äåí êÜíåé ôßðïôá Üëëï áðü 
ôï íá äéåêäéêåß Ýíá êïììÜôé áðü ôçí ðßôá ôçò åîïõóßáò.

«ÅÜí äåí åðéôåèïýìå óôïí åèíéêü êïñìü, èá âïõëéÜîïõìå óôïí åí ×ñéóôþ áãþíá 
ãéá çóõ÷ßá, ôÜîç êáé áóöÜëåéá. Ïé äñüìïé ðïõ áíïßãïíôáé ìðñïóôÜ ìáò åßíáé åßôå 
íá áêïëïõèÞóïõìå ôéò ñïÝò ôçò õðïôáãÞò êáé íá ÷áèïýìå óå áõôÝò, åßôå íá äç-
ìéïõñãÞóïõìå ôéò êáéíïôüìåò ñÞîåéò. […]Äå èá äå÷ôïýìå íá ãßíïõìå ôï êïììÜôé 
åíüò áíôéöáóéóôéêïý ìåôþðïõ ðïõ èá äçìéïõñãÞóïõí ôá êüììáôá ôçò áñéóôåñÜò 
ãéá íá óôçñßîïõí ôçí ðñïåêëïãéêÞ ôïõò åêóôñáôåßá. Èá åìðéóôåõôïýìå ôéò äéêÝò 
ìáò áõôïïñãáíùìÝíåò ðñáêôéêÝò êáé èåùñçôéêÝò äõíáôüôçôåò. ÈÝëïõìå íá êáôå-
âÜóïõìå óôï äñüìï ü÷é ôçí áöÝëåéá Þ ôïí áôïìéóìü, áëëÜ ôéò áðåñéüñéóôåò äõíá-
ôüôçôåò ìéáò óõëëïãéêÞò áíôßóôáóçò, ìéáò áíôßóôáóçò ðïõ áöïñÜ üëïõò åêåßíïõò 
ðïõ ðáßñíïõí ìéá áóõìâßâáóôá áíôåèíéêÞ óôÜóç óôéò ìéêñÝò êáé ìåãÜëåò ìÜ÷åò 
ôçò êáèçìåñéíÞò æùÞò».  ÁðüóðÜóìá áðü ôçí ðñïêÞñõîç ôçò ÕöáíÝôÔéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò üôáí ãßíåôáé áíáöïñÜ 

óôç ðáñïõóßá ôùí ãåíåôéêÜ ôñïðïðïéçìÝíùí ôñï-
ößìùí óôçí ÅëëÜäá ðåñéóóüôåñï ëüãïò ãßíåôáé ãéá 
ôóïõâÜëéá ìå ìåôáëëáãìÝíïõò óðüñïõò, åðéìïëýí-
óåéò óå ÷ùñÜöéá, ðñïóðÜèåéåò ãéá ðåéñáìáôéêÝò 
êáëëéÝñãåéåò êáé êïéíïôéêÝò ïäçãßåò. Ùóôüóï ôá 
ôåëåõôáßá ÷ñüíéá õðÜñ÷åé Ýíáò öïñÝáò ðïõ áðñï-
êÜëõðôá Ý÷åé åðùìéóôåß ôïí ñüëï ôïõ õðåýèõ-
íïõ åêðñïóþðïõ ôùí åôáéñåéþí âéïôå÷íïëïãßáò 
êáé êáô’ åðÝêôáóç ôùí “ìåôáëëáãìÝíùí”, ìå üôé 
áõôÜ óõíåðÜãïíôáé. ¼ðùò ðåñéãñÜöåôáé óôçí 
áíáöïñÜ ôïõ Éíóôéôïýôïõ Polaris, ôï êõñéüôåñï 
ëüìðé ãêñïõð ôçò Âéïôå÷íïëïãßáò óôçí Áìåñé-
êÜíéêç Þðåéñï åßíáé ï Ïñãáíéóìüò Âéïìç÷áíéþí 
ôçò Âéïôå÷íïëïãßáò BIO (Biotechnology Industries 
Organiæation, www.bio.org) ï ïðïßïò åêðñïóùðåß 
ðåñéóóüôåñåò áðü 1000 åôáéñåßåò, ðáíåðéóôÞ-
ìéá êáé åñåõíçôéêÜ êÝíôñá. Óôçí Åõñþðç ç âé-
ïìç÷áíßá ôçò âéïôå÷íïëïãßáò áíôéðñïóùðåýåôáé 
áðü ôç EuropaBio (European Association of Bio-
Industries, www.europabio.org). Áðü ôçí ßäñõ-
óç ôçò ç Bionova, äçë, ôï 2002 êáé ìåôÜ, (www.
bionova.gr) áõôü-ðñïóäéïñßóôçêå ùò “åôáéñåßá 
ðáñï÷Þò óõìâïõëåõôéêþí õðçñåóéþí êáé åêäü-

óåùí ç ïðïßá äñáóôçñéïðïéåßôáé óôï ôïìÝá ôùí 
âéï-åðéóôçìþí, êõñßùò ôçò Âéïôå÷íïëïãßáò, êáé ìå 
óõóôçìáôéêÝò, óõíå÷þò áíáðôõóóüìåíåò êáé ðï-
ëýìïñöåò äñáóôçñéüôçôåò, êáëýðôåé ïõóéáóôéêÝò 
áíÜãêåò üëùí ôùí åìðëåêïìÝíùí ðáñáãüíôùí ôïõ 
÷þñïõ”. Ç Bionova, ùò EuropaBio Hellas áêïëïõ-
èåß îåêÜèáñá ôéò ðÜãéåò ôáêôéêÝò ôùí ìç÷áíéóìþí 
ôçò âéïôå÷íïëïãßáò üðùò Þäç Ý÷ïõí åöáñìïóôåß 
óôï åîùôåñéêü, åîõðçñåôþíôáò Ýôóé ôçí ðñïðá-
ãÜíäá ðïõ èÝëåé íá ðáñïõóéÜæåé ôçí åðéêñÜôçóç 
ôùí ã.ô.ï ùò áíáðüöåõêôï âÞìá ãéá áíÜðôõîç. 
Åßíáé ç ðñþôç öïñÜ óôç éóôïñßá ôùí åôáéñåéþí 
ðïõ ðáñáôçñåßôáé ôüóï Ýíôïíç ç áíÜãêç ãéá äç-
ìéïõñãßá äéåèíþí ëüìðé ðïõ èá ðñïùèÞóïõí ìéá 
óõãêåêñéìÝíç ôå÷íïëïãßá. Ïé ôåëåõôáßåò åîåëßîåéò 
ìå ôéò êïéíïôéêÝò ïäçãßåò ðïõ äéåõêïëýíïõí ôçí 
åäñáßùóç áõôþí ôùí ìç÷áíéóìþí êáé ç äéöïñïý-
ìåíç óôÜóç ôçò Ðïëéôåßáò äåß÷íåé üôé áðáéôåßôáé 
ìéá åðáíáæùïãüíçóç ôùí ßäéùí ôùí êéíçìÜôùí 
êáôÜ ôçò âéïôå÷íïëïãßáò ôüóï óôïí ôñüðï ìå ôïí 
ïðïßï ïñãáíþíåôáé ç áíôßóôáóç üóï êáé óôçí áîé-
ïëüãçóç ôùí ðáñåìâÜóåùí êáé åíåñãåéþí.  
 

τα παιδιά του σωλήνα + ξενοδοχείο των ξένων

Ôï ÓÜââáôï 25 ÌÜñôç, ðñáãìáôïðïéÞèçêå åðßèåóç áðü ðåñßðïõ 30 íåïíáæß óå óõ-
ãêÝíôñùóç ðïõ êáëïýóå ç ÁíôéåîïõóéáóôéêÞ Êßíçóç Èåóóáëïíßêçò åíÜíôéá óôéò ðá-
ñåëÜóåéò. Ôçí þñá ðïõ åêäçëþèçêå ç åðßèåóç õðÞñ÷áí óôï ÷þñï ìüíï äÝêá Üôïìá, 
ðñÜãìá ðïõ åß÷å óáí áðïôÝëåóìá ôï ìá÷áßñùìá 3 äéáäçëùôþí.

Óáí áðÜíôçóç óå áõôÞ ôçí 
ðñüêëçóç ôùí áêñïäåîéþí, 
ôçí Ôñßôç 28/3 ðåñßðïõ 200 
áíáñ÷éêïß, áíôéåîïõóéáôÝò êáé 
áõôüíïìïé óýíôñïöïé êáé óõ-
íôñüöéóóåò êáôÝóôñåøáí ôá 
ôïðéêÜ ãñáöåßá ôçò ðáôñéùôé-
êÞò óõììá÷ßáò êáé óôç óõíÝ-
÷åéá ðñáãìáôïðïßçóáí ðïñåßá 
óå êåíôñéêïýò äñüìïõò. Åðßóçò, 
ôçí ÐÝìðôç 30 ÌÜñôç ðñáãìá-

ôïðïéÞèçêå áíôéöáóéóôéêÞ äéáäÞëùóç áðü ïñãáíþóåéò êáé êüììáôá ôçò áñéóôåñÜò 
êáé áíôéåîïõóéáóôåò. Ìðñïóôá áðü ôá ãñáöåßá çò ÷ñõóÞò áõãÞò êïììÜôé äéáäçëùôþí 
óõãêñïýóôçêå ìå ôçí áóôõíïìßá.

Ç ðñïêëçôéêÞ åðßèåóç áðü íåïíáæß óå óõãêÝíôñùóç áíôéåîïõóéáóôþí ìå áíïé÷ôü 
êÜëåóìá óå óõíäõáóìü ìå ôçí áðáèÞ óôÜóç ôçò áóôõíïìßáò êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá 
ôçò (ôçò åðßèåóçò) ìáò ãåìßæåé õðïøßåò ãéá ôéò óõíèÞêåò êÜôù áðü ôéò ïðïßåò áõôÞ 
áðïöáóßóôçêå. ÄåäïìÝíç ìðïñåß íá èåùñçèåß ç óôåíÞ ó÷Ýóç êáé óõíåñãáóßá ôùí 
áêñïäåîéþí ïìÜäùí ìå ôï åëëçíéêü êñÜôïò êáé ôïõò êáôáóôáëôéêïýò ìç÷áíéóìïýò ôïõ 
êáèþò êáé ç ðáñáêñáôéêÞ äñÜóç ðïõ áõôÝò Ý÷ïõí áíáðôýîåé óôï ðáñåëèüí. Èõìßæïõ-
ìå ðùò ýóôåñá áðü ôç äéÜëõóç ôçò ÷ñõóÞò áõãÞò, ç ðáôñéùôéêÞ óõììá÷ßá êáëåßôáé 
ðéá íá áðïôåëÝóåé ôçí ïìðñÝëá êÜôù áðü ôçí ïðïßá óõóðåéñþíïíôáé ôá áêñïäåîéÜ 
áðïìåéíÜñéá ôïõ ÷éôëåñéóìïý, çãåôéêÜ óôåëÝ÷ç ôçò ïðïßáò áðïäåäåéãìÝíá áìåßâïíôáé 
ùò õðÜëëçëïé ôçò êõð.

Ãéá ìáò ç åðßèåóç áõôÞ íïåßôáé óáí Ýíá 
áêüìá ìÝóï áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò êõ-
ñéáñ÷ßáò ãéá íá áíáêüøåé ôçí áíôéå-
èíéêéóôéêÞ êáé áíôéðáôñéùôéêÞ ðñïðá-
ãÜíäá ðïõ óõóôçìáôéêÜ åêäçëþíåôáé 
óôç Èåóóáëïíßêç ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá 
áðü áíôéåîïõóéáóôéêÝò óõëëïãéêüôçôåò. 
Ç ðáñÝëáóç áðïôåëåß Ýíá êáôåîï÷Þí ðå-
äßï åðÝëáóçò ôçò ðáôñéùôéêÞò éäåïëïãß-
áò, ìéá óôéãìÞ áíÜôáóçò ôïõ ðáôñéùôéêïý 
öñïíÞìáôïò. Óßãïõñá åíï÷ëåß ðïëëïýò ç 
Ýìðñáêôç áíôßèåóç óå áõôÞí. Åìåßò áðü 
ôçí ðëåõñÜ ìáò õðïó÷üìáóôå óå üëïõò áõ-
ôïýò üôé ï áãþíáò åíÜíôéá óôï ñáôóéóìü, 
ôéò åèíéêÝò áõôáðÜôåò êáé ôéò ðáôñéùôéêÝò 
öáíöÜñåò óõíå÷ßæåôáé. ÊáìéÜ åèíéêéóôéêÞ 
õóôåñßá äåí ðñüêåéôáé íá ôïí óôáìáôÞóåé, 
êáìéÜ öáóéóôéêÞ ðñüêëçóç äå èá ìåßíåé 
áíáðÜíôçôç…



Αχιλλέας

«Äå ãéíüìáóôå åëåýèåñá áíèñþðéíá üíôá êá-
ôáíïþíôáò ôïõò åáõôïýò ìáò óå áðïìüíùóç 
áëëÜ ìÜëëïí õðåñâáßíïíôáò ôïõò åáõôïýò ìáò, 
äçìéïõñãþíôáò ó÷Ýóåéò ìå Üëëïõò êáé, êáôÜ ìéá 
ïñéóìÝíç Ýííïéá, ðáñáäéíüìåíïé óå áõôïýò»            
                                     Theodor Adorno

¢ôïìï êáé Áíáñ÷éêÞ ÐïëéôéêÞ

Ôï 2005 åêäüèçêå óôá åëëçíéêÜ ç ìðñï-
óïýñá ôïõ Áìåñéêáíïý áíáñ÷éêïý Murray 

Bookchin (ÌÜñåú Ìðïýêôóéí), Êïéíùíéêüò Þ 
Lifestyle Áíáñ÷éóìüò; (ãñÜöôçêå ôï 1995). 
Áõôü ôï êåßìåíï åðé÷åéñåß ìéá óýíïøç ôùí 
äýï, êáôÜ ôç ãíþìç ìïõ, èåìåëéùäÝóôåñùí æç-
ôçìÜôùí ðïõ åãåßñåé ôï êåßìåíï ôïõ Bookchin. 
ÓõãêåêñéìÝíá, èá åóôéÜóïõìå óôç äéáðñáãìÜ-
ôåõóç ôùí åîÞò æçôçìÜôùí: êáôáñ÷Þí, «Åßíáé ï 
áôïìéêéóìüò åããåíÞò óôïí áíáñ÷éóìü;». Áõôü ôï 
åñþôçìá ôßèåôáé, êáé áðü ôïí óõããñáöÝá, äå-
äïìÝíçò ôçò ìåãÜëçò êáé ðëïýóéáò ðáñÜäïóçò 
ôùí áôïìéêéóôþí áíáñ÷éêþí óå üëï ôïí 20ï áé-
þíá, áðü ôïõò âïìâéóôÝò êáé ôïõò åãù-êåíôñé-
êïýò óôéñíåñéêïýò ìÝ÷ñé ôïõò ðñùôïãïíéóôÝò 
êáé ôïõò óýã÷ñïíïõò åóùôåñéêéóôÝò. ÅðéðëÝïí: 
«Ðïéá åßíáé ç ó÷Ýóç Êïéíùíéêïý êáé Ðïëéôéêïý 
ìÝóá óôï óýã÷ñïíï áíáñ÷éêü êßíçìá;». Ôï ôå-
ëåõôáßï åñþôçìá ôßèåôáé üëï êáé ðéï êåíôñéêÜ 
ðëÝïí äåäïìÝíçò, áöåíüò, ôçò áíáãêáéüôçôáò 
ôùí äïìþí ðïõ ðñÝðåé íá äçìéïõñãÞóåé ôï 
áíáñ÷éêü êßíçìá áëëÜ êáé äåäïìÝíïõ, áöåôÝ-
ñïõ, ôïõ áäéåîüäïõ åìöÜíéóçò íÝùí ìïñöþí 
ðïõ èá ðÜñïõí áõôÝò ïé äïìÝò.

Óôï ðñþôï æÞôçìá ôþñá, ôßèåôáé âáóéêÜ ôï 
æÞôçìá ôïõ áí üíôùò õðÜñ÷åé Ýíá ÷Üóìá ìå-

ôáîý áôïìéêéóôéêïý êáé êïéíùíéêïý áíáñ÷éóìïý 
Þ áí áíáäñïìéêÜ âëÝðïõìå ðùò üëç ç éóôïñßá 
ôïõ áíáñ÷éóìïý Ýôñåöå åããåíþò ìéá ðáñÜäï-
óç ôçò áôïìéêéóôéêÞò ëïãéêÞò.  Ï Bookchin èÝ-
ôåé êáôáñ÷Þí ôçí åéêüíá åíüò ôÝôïéïõ ó÷çìáôé-
êïý ÷Üóìáôïò åðß ôÜðçôïò. Éó÷õñßæåôáé ðùò ï 
áíáñ÷éóìüò áðïôåëåß Ýíá óþìá éäåþí áëëÜ ìå 
äýï ôÜóåéò åíôüò ôïõ. ÌÜëéóôá èÝëåé íá êÜíåé 
îåêÜèáñá áíôéëçðôü ôïí éó÷õñéóìü ôïõ þóôå 
íá ÷ùñßóåé êáé ôïõò óôï÷áóôÝò ôïõ áíáñ÷éêïý 
êéíÞìáôïò ôïõ 19ïõ áéþíá óå äýï îå÷ùñé-
óôÝò ìðÜíôåò: áðü ôç ìéá ðëåõñÜ Êñïðüôêéí 
êáé Ìðáêïýíéí, áðü ôçí Üëëç Óôßñíåñ êáé Ãêü-
íôãïõéí, Ðñïõíôüí êáé Ãêüëíôìáí. ÐñÜãìáôé, áí 
åîåôÜóïõìå áðü êïíôÜ ð÷ ôï «Ego and its Own» 
ôïõ Óôßñíåñ êáé ôï «Mutual Aid» ôïõ Ðéïôñ 
Êñïðüôêéí, èá êáôáëÜâïõìå üôé ðñüêåéôáé ãéá 
äýï åíôåëþò äéáöïñåôéêÜ ðåñéâÜëëïíôá óêÝ-
øçò ðïõ êáôáëÞãïõí óå åíôåëþò äéáöïñåôéêÝò 

ðñáêôéêÝò. ÐÝñá áðü áõôÝò ôéò äéáöïñÝò åßíáé 
åîßóïõ åýêïëá áíôéëçðôü üôé áõôü ôï ó÷çìáôé-
êü ÷Üóìá ðïõ ðáñïõóéÜæåé ï Bookchin ìåôáîý 
êïéíùíéêïý êáé lifestyle áíáñ÷éóìïý äåí áíôá-
ðïêñßíåôáé ðëÞñùò óôçí ðñáãìáôéêüôçôá. Ôüóï 
óôï åðßðåäï ôùí èåùñçôéêþí ôïõ êéíÞìáôïò, 
üóï êáé óôï ðïëý óçìáíôéêüôåñï åðßðåäï ôïõ 
ðñáêôéêïý áíôßêôõðïõ ôïõ ðáñáäïóéáêïý ëüãïõ 
ôùí áíáñ÷éêþí. Êé áõôü, ãéáôß ð÷ ç «ðñïðáãÜí-
äá ìå äñÜóç» åßíáé ãíùóôü üôé áãêáëéÜóôçêå 
áðü ôç ìåãÜëç ðëåéïøçößá ôùí áíáñ÷éêþí êáé 
ü÷é áðëÜ áðü ôïõò áôïìéêéóôÝò – ãéá ðáñÜäåéã-
ìá êáé ï êïììïõíéóôÞò Êñïðüôêéí Ýãñáøå ôï 
1879 óôç La Revolte «ÄéáñêÞò åîÝãåñóç ìå 
ëüãïõò, ìå êåßìåíá, ìå ôï ìá÷áßñé, ìå ôï íôïõ-
öÝêé, ìå ôï äõíáìßôç… ïôéäÞðïôå âãáßíåé Ýîù 
áðü ôá üñéá ôçò íïìéìüôçôáò ìáò ôáéñéÜæåé». ¹ 
áêüìç, ãéáôß ï ßäéïò ï Åñßêï ÌáëáôÝóôá – Ýíáò 
áðü ôïõò êëáóéêïýò êïéíùíéêïýò áíáñ÷éêïýò 
– áöåíüò Ýñé÷íå üëåò ôéò ðñïóðÜèåéÝò ôïõ óôï 
óõíäéêáëéóìü êáé áöåôÝñïõ ðñïÝôñåðå êáé ãéá 
êáôáóôñïöÝò, åîåãÝñóåéò ôçò óôéãìÞò êôë. 

Ï ÌáëáôÝóôá, ìÜëéóôá, ðïõ äå ãßíåôáé êáí 
óçìåßï áíáöïñÜò ãéá ôïí Bookchin, åß-

íáé ßóùò ôï ðéï ÷áñáêôçñéóôéêü ðáñÜäåéãìá. 
Óå üëç ôïõ ôç æùÞ õðÜñ÷ïõí ìåãÜëåò áëëá-
ãÝò óôéò áðüøåéò ôïõ ãéá óçìáíôéêüôáôá èÝ-
ìáôá üðùò ð÷ ôá üñéá ôïõ óõíäéêáëéóìïý Þ 
ôá üñéá ôçò ðïëéôéêÞò áíôé-âßáò. Åßíáé óá íá 
ãéíüôáí ðïëý îåêÜèáñá áêñéâþò óå áõôüí ôïí 
áíáñ÷éêü åðáíáóôÜôç ìéá äéáñêÞò åóùôåñé-
êÞ ðÜëç ìåôáîý êïéíùíéêïý êáé áôïìéêéóôéêïý 
áíáñ÷éóìïý. Åßíáé ëïãéêü óÞìåñá, ëïéðüí, Üëëïé 
íá èõìïýíôáé ôïí ÌáëáôÝóôá óáí êÜðïéïí ðïõ 
äïýëåøå ãéá ôçí êïéíùíéêÞ áðåýèõíóç ôïõ êé-
íÞìáôïò ìÝ÷ñé ôåëåõôáßá óôéãìÞ ôçò æùÞò ôïõ 
êáé Üëëïé íá ôïí èõìïýíôáé óá âïìâéóôÞ êáé Üí-
èñùðï ôçò äéáñêïýò åîÝãåñóçò. Èá Ýëåãá, ìå 
ìéá äüóç ãåíßêåõóçò, üôé ç éóôïñßá ôïõ Åñßêï 
ÌáëáôÝóôá êáèñåöôßæåé ôçí éóôïñßá ôïõ áíáñ-
÷éóìïý áðü ôá 1850 ìÝ÷ñé ôá 1920, ðïõ ôï 
êßíçìá ÷Üíåé Ýíá ôåñÜóôéï êïììÜôé ôçò âÜóçò 
ôïõ. ÐáñÜ ôéò äéáöùíßåò êÜèå åßäïõò ðïõ åì-
öáíßóôçêáí åíôüò ôùí áíáñ÷éêþí – êáé êáëÜ 
êÜíåé ï Bookchin êáé ôéò ôïíßæåé – áõôü ðïõ 
íïìßæù üôé ìÝíåé åí ôÝëåé áðü ôïí áíáñ÷éóìü 
åßíáé ç áäõíáìßá ôïõ íá ðÜñåé áðïóôÜóåéò áðü 
ôç ìßá Þ ôçí Üëëç ðñáêôéêÞ, áðü áõôÝò äçëáäÞ 
ôéò ðñáêôéêÝò ðïõ åöáñìüæïíôáí ãåíéêÜ áðü 
áíèñþðïõò ðïõ áõôü-áðïêáëïýíôáí áíáñ÷éêïß. 
Ôï üôé ðïëëïß ìßëçóáí åî ïíüìáôïò ôïõ áíáñ-
÷éóìïý äçìéïõñãþíôáò óôï ôÝëïò ìéá åíôå-
ëþò èïëÞ êáé óõãêå÷õìÝíç Ýííïéá ãéá ôç ëÝîç 
«áíáñ÷éêüò» áðïôåëåß ðñüâëçìá ôïõ ïðïßïõ ïé 
áéôßåò èá ìðïñïýóáí íá áíáæçôçèïýí óå Ýíáí 

ïëüêëçñï îå÷ùñéóôü ôüìï êáé åäþ äåí õðÜñ÷åé 
÷þñïò êáé ÷ñüíïò ãéá êÜôé ôÝôïéï, ïýôå êáí ãéá 
íá äïýìå ôéò áðüøåéò ôïõ Bookchin åðß ôïõ 
èÝìáôïò. ¼ëá áõôÜ – êáé Üëëá ðïëëÜ – Ýêá-
íáí áêüìç êáé ôïí áíáñ÷éóìü ôïõ 19ïõ áéþíá 
íá ôáõôßæåôáé óôéò óõíåéäÞóåéò ðïëëþí ìå ìéá 
áêñáßá êáé áüñéóôç Üñíçóç åíÜíôéá óôçí êïé-
íùíßá. Áõôü ðïõ Ýìåíå Þôáí, âÝâáéá, ïé âüìâåò. 
Åíäåéêôéêü ãéá üëá áõôÜ åßíáé üôé, ôçí áõãÞ ôïõ 
20ïõ áéþíá, ðáñïõóéÜæåôáé ìåãÜëçò êëßìáêáò 
ýöåóç óôï áíáñ÷éêü êßíçìá êÜèå åõñùðáúêÞò 
÷þñáò, åêôüò ôçò Ãáëëßáò, óýìöùíá ìå ôïí Max 
Nettlau óôçí «Éóôïñßá ôçò Áíáñ÷ßáò». Ç Ãáëëßá 
ðáñáìÝíåé áêüìç êáé ôþñá óôï ìõáëü ìáò 
ùò ç ÷þñá ôùí éëåãêáëéóôþí, ôùí âïìâéóôþí 
êôë. ¼ëá áõôÜ âÝâáéá ðñéí ôç «ìåôáíÜóôåõóç» 
ôçò CNT áðü ôçí Éóðáíßá óôç Ãáëëßá. Äåí åßíáé 
ôõ÷áßï, ëïéðüí, ðïõ ç óýíäåóç ôïõ âïìâéóôÞ 
ìå ôïí áíáñ÷éêü Þ êáé ôïõ áêñáßïõ áñíçôÞ ôçò 
êïéíùíßáò (ðïõ ìüíï êÜôé èïëü Þ ïõôïðéêü Ý÷åé 
óôï ìõáëü ôïõ) ìå ôïí áíáñ÷éêü áðïôåëïýí äýï 
ðÜãéïõò óõíåéñìïýò áðü êåé êáé ðÝñá… 

Ï Bookchin äåí åßíáé üôé äåí ôá ãíùñßæåé üëá 
áõôÜ. Ùóôüóï, ç ìðñïóïýñá ôïõ Ý÷åé Ýíáí 

ðïëåìéêü ÷áñáêôÞñá ðñïöáíþò. Êáé êÜèå ðï-
ëåìéêÞ ìðñïóïýñá ðáñáìÝíåé Ýíá êåßìåíï ðïõ 
åðéäéþêåé ôçí ðüëùóç, ôçí üîõíóç ôùí äéá-
öïñþí. Ðüëùóç ìåôáîý ôùí êïéíùíéêþí êáé 
ôùí áôïìéêéóôéêþí ôÜóåùí, ãéá ôïí Bookchin. 
Ï ßäéïò, åðåéäÞ áêñéâþò ãíùñßæåé üôé óôïí 
áíáñ÷éóìü ðïëý åýêïëá ìðïñïýí íá åìöéëï÷ù-
ñÞóïõí ïé áôïìéêéóôéêÝò ôÜóåéò, êáôáóêåõÜæåé 
ôçí Ýííïéá «êïéíùíéêüò áíáñ÷éóìüò» - Ýííïéá 
ðñáãìáôéêÞ éóôïñéêÜ ùò Ýíá âáèìü üðùò åß-
ðáìå – ôçí ïðïßá åðåíäýåé ìå ôéò åìðåéñßåò 
êáé ôéò åðéèõìßåò ìéáò óßãïõñá ìåãÜëçò ìåñß-
äáò ôïõ áíáñ÷éêïý êéíÞìáôïò ðïõ ðñüëáâå íá 
äåé êáé íá æÞóåé åêåßíïò. Ðñïò ôï ôÝëïò ôçò 
ìðñïóïýñáò öáßíåôáé, âÝâáéá, óá íá Ý÷åé Þäç 
ìåôáíéþóåé ôï ëüãï óõããñáöÞò ôçò. Éó÷õñßæå-
ôáé ðùò ç ÷ñÞóç ôïõ üñïõ «áíáñ÷éóìüò» åßíáé 
Þäç ðïëý äýóêïëï íá âñåé ìéá óõìðáãÞ èåôé-
êÞ áíôéóôïé÷ßá óôá ìõáëÜ ôùí áíèñþðùí êáé ï 
ßäéïò ðåôÜåé ôïí üñï «êïììïõíáëéóìüò» ðñïò 
ôï ôÝëïò ôïõ âéâëßïõ ôïõ ãéá íá äéáóþóåé ôéò 
êïéíùíéêÝò äéáóôÜóåéò ôïõ åëåõèåñéáêïý êé-
íÞìáôïò. Áðü ôçí Üëëç, áõôÝò ïé êéíÞóåéò ôïõ 
Bookchin äå âñßóêïíôáé ìáêñéÜ áðü üóá ëÝãï-
íôáé óôéò ðáñáêÜôù ãñáììÝò: «Áõôü ðïõ üëï 
êé üëï ìðïñïýìå êáé ðñÝðåé íá êÜíïõìå, åßíáé 
íá äéá÷ùñßæïõìå îåêÜèáñá ôç èÝóç ìáò áð’ 
üóïõò Ý÷ïõí äéáöïñåôéêÞ áðü ìáò áíôßëçøç 
ãéá ôçí áíáñ÷ßá êáé áð’ üóïõò, áí êáé Ý÷ïõí 
ôéò ßäéåò èåùñçôéêÝò áðüøåéò ìå ìáò, âãÜæïõí 
áð’ áõôÝò ðñáêôéêÜ óõìðåñÜóìáôá ïëùóäéüëïõ 

ïëüêëçñï îå÷ùñéóôü ôüìï êáé åäþ äåí õðÜñ÷åé 
÷þñïò êáé ÷ñüíïò ãéá êÜôé ôÝôïéï, ïýôå êáí ãéá 
íá äïýìå ôéò áðüøåéò ôïõ Bookchin åðß ôïõ 

Ýêá-
íáí áêüìç êáé ôïí áíáñ÷éóìü ôïõ 19ïõ áéþíá 
íá ôáõôßæåôáé óôéò óõíåéäÞóåéò ðïëëþí ìå ìéá 
áêñáßá êáé áüñéóôç Üñíçóç åíÜíôéá óôçí êïé-
íùíßá. Áõôü ðïõ Ýìåíå Þôáí, âÝâáéá, ïé âüìâåò. 
Åíäåéêôéêü ãéá üëá áõôÜ åßíáé üôé, ôçí áõãÞ ôïõ 
20ïõ áéþíá, ðáñïõóéÜæåôáé ìåãÜëçò êëßìáêáò 
ýöåóç óôï áíáñ÷éêü êßíçìá êÜèå åõñùðáúêÞò 
÷þñáò, åêôüò ôçò Ãáëëßáò, óýìöùíá ìå ôïí Max 
Nettlau óôçí «Éóôïñßá ôçò Áíáñ÷ßáò». Ç Ãáëëßá 
ðáñáìÝíåé áêüìç êáé ôþñá óôï ìõáëü ìáò 

êôë. ¼ëá áõôÜ âÝâáéá ðñéí ôç «ìåôáíÜóôåõóç» 
ôçò CNT áðü ôçí Éóðáíßá óôç Ãáëëßá. Äåí åßíáé 
ôõ÷áßï, ëïéðüí, ðïõ ç óýíäåóç ôïõ âïìâéóôÞ 
ìå ôïí áíáñ÷éêü Þ êáé ôïõ áêñáßïõ áñíçôÞ ôçò 

Στο σοβαρό παιχνίδι των ερωτήσεων και απαντήσεων, 
στο έργο της αµοιβαίας αποσαφήνισης, τα δικαιώµα-

τα κάθε προσώπου είναι κατά κάποια έννοια εµµονή στη 
συζήτηση. Εξαρτώνται µόνο από την κατάσταση του δι-
αλόγου. Το πρόσωπο που υποβάλλει τις ερωτήσεις ασκεί 
απλώς το δικαίωµα που του έχει δοθεί: να µην έχει πειστεί 
ακόµη, να συλλαµβάνει µια αντίφαση, να ζητάει περισσό-
τερες πληροφορίες, να δίνει έµφαση σε διαφορετικά αιτή-
µατα, να επισηµαίνει τους λανθασµένους συλλογισµούς 
κτλ. Όσο για το πρόσωπο που απαντάει, κι αυτό επίσης 
ασκεί ένα δικαίωµα που δεν ξεφεύγει από τα πλαίσια της 
συζήτησης· χάρη στη λογική του ίδιου του λόγου του συν-
δέεται στενά µ’αυτο που έχει πει παλιότερα και χάρη στην 
αποδοχή του διάλογου συνδέεται στενά µε ερωτήσεις του 
άλλου. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις εξαρτώνται από 
ένα παιχνίδι – ένα παιχνίδι ευχάριστο και δύσκολο µαζί – 
στο οποίο ο καθένας από τους δυο συνεταίρους φροντίζει 

να χρησιµοποιεί µόνο τα δικαιώµατα που δίνονται από τον 
άλλον και από την αποδεδειγµένη µορφή του διαλόγου.

Αντίθετα εκείνος που ασκεί πολεµική προχωρεί εφοδι-
ασµένος µε προνόµια τα οποία κατέχει εκ των προτέ-

ρων και τα οποία δεν θα θελήσει ποτέ να συζητήσει. Εξαρ-
χής κατέχει δικαιώµατα που του επιτρέπουν να κηρύττει 
πόλεµο και να κάνει αυτόν τον αγώνα δίκαιο εγχείρηµα: 
το πρόσωπο µε το οποίο έρχεται αντιµέτωπος δεν είναι 
ένας συνέταιρος στην αναζήτηση της αλήθειας αλλά ένας 
αντίπαλος, ένας εχθρός που έχει άδικο, που είναι επιζήµιος 
και που η ίδια η ύπαρξη του αποτελεί µια απειλή. Γι’ αυ-
τόν λοιπόν το παιχνίδι δεν συνίσταται στο να αναγνωρίσει 
αυτό το πρόσωπο ως ένα υποκείµενο που έχει το δικαίωµα 
να µιλήσει, αλλά στο να τον καταργήσει ως συνοµιλητή, 
να τον αποκλείσει από κάθε πιθανό διάλογο. Και ο τελι-
κός σκοπός του δεν είναι να πλησιάσει όσο το δυνατόν 
περισσότερο µια δύσκολη αλήθεια αλλά να προκαλέσει το 

θρίαµβο της δίκαιης υπόθεσης την οποία προφανώς υπο-
στηρίζει από την αρχή. Αυτός που ασκεί πολεµική στηρί-
ζεται σε µια νοµιµότητα την οποία στερείται εξ ορισµού ο 
αντίπαλος του.

Μπορούµε να αναγνωρίσουµε τρία µοντέλα πολε-
µικής: το θρησκευτικό, το δικαστικό και το πο-

λιτικό. Όπως και η αιρεσιολογια, η πολεµική βάζει στον 
εαυτό της το καθήκον να καθορίζει το άυλο σηµείο του 
δόγµατος, τη θεµελιώδη και αναγκαία αρχή την οποία 
παραµέλησε, αγνόησε και προσπέρασε ο αντίπαλος• και 
καταγγέλλει αυτή την αµέλεια σαν ηθικό ελάττωµα• στις 
ρίζες του λάθους βρίσκει πάθος, επιθυµία, συµφέρον, µια 
ολόκληρη σειρά αδυναµίες και απαράδεκτες προσηλώ-
σεις που το ενοχοποιούν. Ως δικαστική πρακτική, η πο-
λεµική δεν αφήνει καµία δυνατότητα για µια συζήτηση µε 
ίσους όρους: εξετάζει µια περίπτωση δεν έχει να κάνει µε 

¼óï ïé áíáñ-
÷éêïß Ý÷áíáí 
ôçí åðáöÞ ôïõò 
ìå ôï äçìüóéï 
÷þñï, ôüóï áíá-
äõüôáí ìÝóá óôï 
áíáñ÷éêü êßíçìá 
ï áôïìéêéóìüò

το άλφα σε κύκλο γιεννέται 
το 1964 στο Παρίσι απο την 
οµάδα Jeunesses Libertaires 
ως πρόταση για να υπάρξει 
ένα σύµβολο για το σύνολο 
του αναρχικού κινήµατος



äéáöïñåôéêÜ áðü ôá äéêÜ ìáò» (Åñßêï Ìá-
ëáôÝóôá – Ïé áíáñ÷éêïß êáé ç çèéêÞ áðü ôï 
«Óôï äñüìï ãéá ôçí áíáñ÷ßá»). Ç äéÜèåóç 
ôïõ Bookchin êáé ôïõ ÌáëáôÝóôá, ðáñÜ ôï 
üôé ìåóïëáâïýí ðïëëÝò äåêáåôßåò ìåôáîý 
ôïõò, öáßíåôáé íá åßíáé êïéíÞ. Öáßíåôáé íá 
èÝëïõí íá äéáêçñýîïõí, âÜóåé ôçò äéêÞò 
ôïõò ðåßñáò, ðùò: «¼óï ïé áíáñ÷éêïß Ý÷áíáí 
ôçí åðáöÞ ôïõò ìå ôï äçìüóéï ÷þñï, ôüóï 
áíáäõüôáí ìÝóá óôï áíáñ÷éêü êßíçìá ï áôï-
ìéêéóìüò» (óåë.13, Bookchin).

Êïéíùíéêü êáé Ðïëéôéêü

Íá ðåñÜóïõìå, üìùò, óôï – ó÷çìáôéêÜ – 
äåýôåñï ìåãÜëï æÞôçìá ôïõ êåéìÝíïõ. 

ÊÜíáìå, ëßãï ðñéí, áõôÞ ôç äéÜêñéóç áíÜìåóá 
óå êïéíùíéêÜ Üôïìá êáé ðïëéôéêÜ õðïêåßìå-
íá êáé áõôü äåí åßíáé ôõ÷áßï. ¸÷åé íá êÜíåé 
âáóéêÜ ìå ôçí ðåñßöçìç ó÷Ýóç Êïéíùíéêïý 
êáé Ðïëéôéêïý óôï áíáñ÷éêü êßíçìá, äçëáäÞ 
êáôÜ ðüóï ôï áíáñ÷éêü êßíçìá ðáñáìÝíåé 
äéá÷ùñéóìÝíï ùò óþìá éäåþí êáé ðñáêôé-
êþí áðü áõôü ðïõ èá ÷ïíôñéêÜ èá ïíïìÜæá-
ìå Êïéíùíßá. Êáé áðü ôçí áíôßóôñïöç: êáôÜ 
ðüóï ïé êïéíùíéêÝò áíÜãêåò ôùí áíáñ÷éêþí 
áðùèïýíôáé þóôå íá ðñïùèÞóïõí ïé ßäéåò 
êáé ïé ßäéïé Ýíáí åëéôßóôéêï ðïëéôéêáíôéóìü. 
Åäþ, éó÷õñéæüìáóôå, üôé ëåßðåé ìéá êïõâÝ-
íôá ãýñù áðü ôï êïéíùíéêü êáé ôï ðïëéôéêü, 
ìÝñïò ôçò ïðïßáò êïõâÝíôáò åßíáé óßãïõñá 
êáé ç óõæÞôçóç ãéá ôçí áíáãêáéüôçôá êáé ôç 
ìïñöÞ ôùí äïìþí ìáò. Ï Bookchin ìÝóá 
áðü ôçí ìðñïóïýñá ôïõ áõôÞ æçôÜ áðü ôïõò 
áíáñ÷éêïýò íá èõìçèïýí Ýíá ðáñåëèüí Þ 

ôïõëÜ÷éóôïí íá áíáôñÝîïõí óå áõôü, óôçí 
êëçñïíïìéÜ ðïõ Üöçóå ôï ðáëéü áìåñéêÜ-
íéêï åëåõèåñéáêü êßíçìá, ôï ïðïßï åîÜëëïõ 
üðùò îÝñïõìå, ðïôÝ, áðü ôï Â’ Ðáãêüóìéï 
êáé Ýðåéôá, äåí Ýäñáóå óå üëåò ôéò Ðïëé-
ôåßåò ìÝóù ìéáò óõãêåêñéìÝíçò ðïëéôéêÞò 
ðëáôöüñìáò – áíáíôßóôïé÷á ôïõëÜ÷éóôïí ìå 
ôéò åíÝñãåéåò êáé ôéò ðñïèÝóåéò ôçò CNT 
óå Ãáëëßá êáé Éóðáíßá. Ïé áíáñ÷éêïß áõôïß 
ðåñéóóüôåñï äéåßóäõóáí óôá åðéìÝñïõò 
êïéíùíéêÜ êéíÞìáôá êáé ôá åðçñÝáóáí ðáñÜ 
äéá÷ùñßóôçêáí áðü áõôÜ, äéáôçñþíôáò Ýíáí 
ðïëéôéêÜíôéêï åëéôéóìü.  

Êé åäþ ï ÌáëáôÝóôá êáé ìéá ïëüêëçñç 
ôÜóç ôïõ éôáëéêïý êïéíùíéêïý áíáñ÷é-

óìïý, âÝâáéá, Ýäéíå ìéá ðáñüìïéá áðÜíôçóç: 
«ÊáôÜ ôç ãíþìç ìïõ, äåí ðñÝðåé íá èÝëïõí 
ïé áíáñ÷éêïß íá åßíáé áíáñ÷éêÜ ôá óõíäéêÜôá, 
áëëÜ ðñÝðåé íá äñïõí ìÝóá óôéò ãñáììÝò 
ôïõò õðÝñ ôùí áíáñ÷éêþí óêïðþí ùò Üôï-
ìá, ùò ïìÜäåò êáé ùò ïìïóðïíäßåò áôüìùí. 
¼ðùò áêñéâþò õðÜñ÷ïõí, Þ èá Ýðñåðå íá 
õðÜñ÷ïõí ïìÜäåò ìåëÝôçò êáé óõæÞôçóçò, 
ðñïðáãáíäéóôéêÝò ïìÜäåò, åñãáæüìåíåò 
ìÝóá óôïí êüóìï äéÜ ôïõ ãñáðôïý êáé ôïõ 
ðñïöïñéêïý ëüãïõ, óõíåôáéñéóôéêÝò ïìÜ-
äåò, åñãïóôáóéáêÝò ïìÜäåò, ïìÜäåò ôùí 
åñãáôþí ãçò, óôïõò óôñáôþíåò êáèþò åðß-
óçò êáé óôá ó÷ïëåßá, Ýôóé èá Ýðñåðå íá äç-
ìéïõñãçèïýí åéäéêÝò ïìÜäåò êáé ìÝóá óôéò 
äéÜöïñåò ïñãáíþóåéò ðïõ åìðëÝêïíôáé 
óôçí ôáîéêÞ ðÜëç». (Åñßêï ÌáëáôÝóôá – «Ï 
Áíáñ÷éóìüò êáé ôá åñãáôéêÜ êéíÞìáôá» áðü 
ôï «Ðñïò ìéá Åëåýèåñç Êïéíùíßá»). 

Áíôßóôïé÷ï åíäéáöÝñïí Ý÷åé êáé ôï ðå-
ñßöçìï äïêßìéï ôçò áíôé-åîïõóéÜóôñé-

áò öåìéíßóôñéáò Jo Freeman óôï ïðïßï ï 
Bookchin êÜíåé Ýììåóç áíáöïñÜ: «Ç Ôõ-
ñáííßá ôçò Áðïõóßáò Äïìþí». Åêåß ôßèåôáé 
ôï èÝìá ôïõ êáôÜ ðüóï åßíáé áðáñáßôçôåò 
ïé äïìÝò ïñãÜíùóçò êáé ôïõ êáôÜ ðüóï ïé 
äïìÝò óçìáßíïõí êáé ôáõôßæïíôáé ìå ôçí éå-
ñáñ÷ßá êáé ôçí åîïõóßá. Ç Freeman, ìåôáîý 
Üëëùí, ìÝóù ôçò áíÜëõóÞò ôçò åðéóçìáßíåé 
ðïëý óùóôÜ üôé äïìÝò õðÜñ÷ïõí ïýôùò Þ 
Üëëùò óôçí áíèñþðéíç áôïìéêÞ óõìðåñéöï-
ñÜ êáé êïéíùíéêÞ ïñãÜíùóç. ÌÜëéóôá, ðéï 
ðéèáíü åßíáé íá áíáäåé÷èïýí éåñáñ÷ßåò êáé 
åîïõóßåò âÜóåé ôçò õðïôéèÝìåíçò «ìçäå-
íéêÞò äïìÞò», ðïõ Üññçôá åöáñìüæåé ü,ôé 
åßíáé êáôåóôçìÝíï, äåäïìÝíï êáé åóùôåñé-
êåõìÝíï áðü áéþíåò, ðáñÜ áðü ôï ãåãïíüò 

üôé êÜðïéåò äïìÝò èá ãßíïõí ñçôÝò êáé 
Üñá ïñáôÝò. «Ç åîïõóßá, ðïõ ðÜíôïôå 
èá õðÜñ÷åé, èá áíÞêåé åßôå óôï “óõë-
ëïãéêü” óå ìéá ðñüóùðï-ìå-ðñüóùðï 
êáé îåêÜèáñá èåóìéóìÝíç äçìïêñáôßá, 
åßôå óôá åãþ ëßãùí ïëéãáñ÷éêþí ðïõ 
èá ðáñÜãïõí ôçí “ôõñáííßá ôçò áðïõ-
óßáò äïìþí”» (óåë.85, Bookchin). 

ÁõôÜ ôá æçôÞìáôá Þôáí ðÜíôïôå æç-
ôÞìáôá ïõóßáò, áõèåíôéêÜ ðñïâëÞ-

ìáôá ðïõ áðáéôïýóáí áõèåíôéêÝò êáé 
Üìåóåò ëýóåéò. Óå áõôü ôï ðíåýìá ï 
Bookchin ëÝåé óôçí ìðñïóïýñá ôïõ: 
«Áí Ýíá áñéóôåñü-åëåõèåñéáêü üñáìá 
ìéáò ìåëëïíôéêÞò êïéíùíßáò äåí åîá-
öáíéóôåß óå Ýíáí ìðïÝìéêï êáé ëïý-
ìðåí çìé-êüóìï, ðñÝðåé íá ðñïóöÝñåé 
ìéá ëýóç óôá êïéíùíéêÜ ðñïâëÞìáôá, 
ü÷é íá ðåñíÜ öåõãáëÝá êáé áëáæïíéêÜ 
áðü óýíèçìá óå óýíèçìá, ï÷õñþíï-
íôáò ôïí åáõôü ôïõ áðü ôçí ïñèïëïãé-
êüôçôá ìå êáêÞ ðïßçóç êáé öáíôá÷ôå-
ñÞ áéóèçôéêÞ» (óåë.84, Bookchin). 

Áíôß Åðéëüãïõ

Ï Bookchin ìå ôç äéêÞ ôïõ ìðñï-
óïýñá óõììåôÝ÷åé óôï äéÜëïãï 

ðïõ ñçôÜ Þ Üññçôá Ý÷åé áíïßîåé ôá 
ôåëåõôáßá ÷ñüíéá åíôüò ôïõ áíáñ÷éêïý 
êéíÞìáôïò. Åßíáé äéêü ìáò óôïß÷çìá 
ôï áí èá ôïí óõíå÷ßóïõìå, áí èá ôïí 
ðëïõôßóïõìå êáé áí èá ôïí óôñÝøïõìå 
ðñïò êÜðïéá ðéï êïéíùíéêÞ êáôåýèõí-
óç. ÌÝóá óå áõôü ôï äéÜëïãï, ðïõ äåí 
åßíáé ìüíï êáé êõñßùò Ýíáò äéÜëïãïò 
ìåôáîý ôùí äéÜöïñùí Åãþ, åßíáé Þäç 
öáíåñü ðùò, áöåíüò, ìå ðïëëïýò óõ-
íôñüöïõò êáé óõíôñüöéóóåò ïé äñüìïé 
ìáò èá ÷ùñßóïõí ïñéóôéêÜ áëëÜ êáé, 
áöåôÝñïõ, íÝïé Üíèñùðïé èá ðëáéóé-
þóïõí Ýíáí óýã÷ñïíï êáé ðñáãìáôéêÜ 
êïéíùíéêü Áíáñ÷éóìü. ¸ôóé, ßóùò, ìðï-
ñåß íá åðéôåõ÷èåß êáé ìéá óïâáñÞ åíü-
ôçôá óÞìåñá ìåôáîý ôùí áíáñ÷éêþí 
êáé ôçò êïéíùíßáò: áí óõæçôçèïýí ôá 
äéáöïñåôéêÜ ìáò âéþìáôá êáé áðüøåéò 
ôüóï þóôå íá ãßíïõí ñçôÜ êáé ïñáôÜ 
áðü ôïí êáèÝíá êáé ôçí êáèåìéÜ ìáò.  

έναν συνοµιλητή, ενάγει έναν ύποπτο συγκεντρώνει 
τις αποδείξεις της ενοχής του, προσδιορίζει και χαρα-
κτηρίζει την παράβαση που διέπραξε, και αναγγέλλει 
την απόφαση και την καταδίκη του. Αυτό που έχουµε 
εδώ δεν ανήκει στην τάξη της έρευνας στην οποία δεν 
ανήκει συµµετέχουν δυο συνέταιροι εκείνος που ασκεί 
πολεµική λέει την αλήθεια µε την µορφή της απόφα-
σης που βγάζει και χάρη στην αυθεντία την οποία έχει 
προσδώσει στον εαυτό του. Σηµερα το πιο ισχυρό είναι 
το πολιτικό µοντέλο. Η πολιτική πολεµική καθορίζει 
συµµαχίες, στρατολογεί οπαδούς, ενώνει συµφέροντα 
ή γνώµες, αντιπροσωπεύει ένα κόµµα µετατρέπει τον 
άλλο σε εχθρό, σε υποστηρικτή αντίθετων συµφερό-
ντων, µε τον οποίο πρέπει κανείς να παλέψει ως τη 
στιγµή που θα νικηθεί αυτός ο εχθρός και είτε θα παρα-
δοθεί είτε θα εξαλειφθεί.

Φυσικά, στην πολεµική, η επαναδραστηριοποίηση 
αυτών των πολιτικών, δικαστικών η θρησκευτι-

κών πρακτικών δεν είναι τίποτα παραπάνω από θέατρο. 
Βλέπουµε µόνο χειρονοµίες: τα αναθέµατα, οι αφορι-
σµοί, οι καταδίκες, οι µάχες, οι νίκες και οι ήττες δεν 
είναι παρά τρόποι οµιλίας. Μολαταύτα, στην τάξη του 
λόγου είναι και τρόποι δράσης που έχουν φυσικά συ-
νέπειες. Υπάρχουν τα στειρωτικά αποτελέσµατα: είδε 
ποτέ κανείς να βγαίνει µια καινούρια ιδέα από την πο-
λεµική.

Και πως θα µπορούσε να γίνει αλλιώς, όταν οι συ-
νοµιλητές παροτρύνονται εδώ όχι να προχωρούν, 

όχι να ριψοκινδυνεύουν όλο και πιο πολύ σε ο’τι λένε, 
αλλά να επιστρέφουν συνεχώς στα δικαιώµατα που δι-
εκδικούν, στην νοµιµότητα τους, την οποία πρέπει να 
υπερασπιστούν, και στην επιβεβαίωση, της αθωότητας 
τους; Εδώ υπάρχουν και κάτι ακόµα άλλο ακόµη πιο σο-
βαρό: σ’αυτη την κωµωδία µιµείται κανείς τον πόλεµο, 
τις µάχες, τις εκµηδενίσεις ή τις παραδώσεις άνευ όρων, 
προωθώντας όσο το δυνατόν περισσότερο το δολοφο-

νικό του ένστικτο. Είναι όµως πραγµατικά επικίν-
δυνο να κάνουµε κάποιον να πιστέψει ότι µπορεί 
να φτάσει σε µια πρόσβαση της αλήθειας µέσω 
τέτοιων οδών, και έτσι να επικυρώσουµε, έστω και 
µε µια συµβολική µορφή απλώς, τις πραγµατικές 
πολιτικές πρακτικές που θα µπορούσαν να δικαι-
ολογηθούν από αυτήν. Ας φανταστούµε για µια 
στιγµή ότι πέφτει ένα µαγικό ραβδί και ο ένας από 
τους δυο αντιπάλους σε µια πολεµική αποκτά την 
ικανότητα να ασκήσει την εξουσία που θέλει στον 
άλλο. Ούτε χρειάζεται να το φανταστούµε αρκεί 
να δούµε τι συνέβη κατά την διάρκεια των διαµα-
χών στην ΕΣΣ∆ γύρω από τη γλωσσολογία ή τη 
γενετική πριν από λίγα χρόνια.
                                                              Μισέλ Φουκώ

«Áí Ýíá áñéóôåñü-åëåõ-
èåñéáêü üñáìá ìéáò ìåë-
ëïíôéêÞò êïéíùíßáò äåí 
åîáöáíéóôåß óå Ýíáí ìðï-
Ýìéêï êáé ëïýìðåí çìé-êü-
óìï, ðñÝðåé íá ðñïóöÝñåé 
ìéá ëýóç óôá êïéíùíéêÜ 
ðñïâëÞìáôá, ü÷é íá ðåñíÜ 
öåõãáëÝá êáé áëáæïíéêÜ 
áðü óýíèçìá óå óýíèçìá, 
ï÷õñþíïíôáò ôïí åáõôü 
ôïõ áðü ôçí ïñèïëïãéêü-
ôçôá ìå êáêÞ ðïßçóç êáé 
öáíôá÷ôåñÞ áéóèçôéêÞ»



Ç óõíÝíôåõîç ôïõ virno ðåñéãñÜöåé Ýíá ðÝñáóìá óôç óêÝ-
øç. ÁêüìÞ êáé ãéá ôïí ßäéï ðïõ áðü éäñõôéêü ìÝëïò ôçò 
potere operaio öèÜíåé óÞìåñá íá ìéëÜåé ãéá ôçí ðëçèù-
ñéêüôçôá, ôï ðëÞèïò, îåðåñíþíôáò ôçí êåíôñéêüôçôá ôçò 
åñãáôéêÞò ôÜîçò. Ñß÷íåé ôá èåìÝëéá ãéá ìéá íÝá óýíèåóç 
óôç óêÝøç üóùí áó÷ïëïýíôáé ìå ôï êïéíùíéêü æÞôçìá. Ôï 
ôÝëïò áðü ôç ìßá ôùí áñéóôåñþí øåõäáéóèÞóåùí ãéá ôçí 
êáôÜêôçóç ôçò åîïõóßáò, ôçí ìåôáññýèìéóç ôïõ êñÜôïõò, 
ôïí ïëïêëçñùôéóìü ìéáò êåíôñéêÞò öéãïýñáò ðïõ èá ãßíåé ï 
êáôáëýôçò ôçò éóôïñßáò. Ôï îåèþñéáóìá áõôþí ðïõ êÜðïôå 
èåùñïýíôáí èÝóöáôá, öÝñíåé êáé ôçí êñßóç óôéò ôáõôüôç-
ôåò, ôçí ãåíßêåõóç ôïõ öüâïõ êáé ôçò áíáóöÜëåéáò, ôá øõ-
÷ïöÜñìáêá. Äåí Ý÷ïõí óêéáãñáöçèåß áêüìç ôïõëÜ÷éóôïí ïé 
åíáëëáêôéêÝò. Óå áõôÞ ôçí óõíèÞêç êáëïýìáóôå íá áíïßîïõ-
ìå ìå ôçí ðñÜîç êáé ôï ëüãï ìáò ôçí äçìüóéá óõæÞôçóç, ãéá 
ôï ôé êïéíùíßá èÝëïõìå, ðùò áõôÞ íá ïñãáíþíåôáé ôé åßäïõò 
èåóìïß èá áèñþíïíôáé êáé èá ôç äéáðåñíïýí. Êáé áõôü ôï 
ëÝìå ãéáôé ðáñ’ üëç ôçí «åëëçíéêÞ» áíáñ÷éêÞ ìáò êáôáãùãÞ 
óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí öïâüìáóôå íá ìéëÞóïõìå êáé íá 
ðñïâëçìáôéóôïýìå ðÜíù óôçí äéáýãáóç áíôéèåóìþí, óôçí 
ðñáãìáôùóç ôçò áíôåîïõóßáò. ÐñÝðåé íá äïêéìÜóïõìå êáé 
íá äïêéìáóôïýìå óå üëá áõôÜ áëëÜ óßãïõñá äåí ðñÝðåé íá 
åðáíáðáõèïýìå óå âïëéêïýò ìýèïõò, åßôå ôçò ìåãÜëçò íý-
÷ôáò ðïõ èá ôá áëëÜîåé üëá äéá ìáãåßáò, åßôå ôçò íïóôáëãé-
êÞò åíáôÝíéóçò  ìéáò åêäñïìÞò ðáêÝôï óôïí áããåëéêü êüóìï 
ôçò Üìåóçò áèçíáúêÞò äçìïêñáôßáò...

Æïýìå óå ìéá íÝá åðï÷Þ óôçí ïðïßá üðùò êáé óå êÜèå Üëëç 
áðáéôïýíôáé íÝåò áîßåò, íÝåò áíôéëÞøåéò. ÁëëÜ ðïéïò ôéò óêÝ-
öôåôáé áõôÝò, ðïéïò ôéò êáôáóêåõÜæåé; 
Áõôü åßíáé ôï ðñüâëçìá ôùí íÝùí ðïëéôéêþí ìïñöùìÜôùí. 
Íïìßæù üôé äéáíýïõìå ìéá ðåñßïäï ðáñüìïéá ìå áõôÞí ôçò 
åõñþðçò ôïõ 17ïõ áéþíá, üôáí üëåò ïé êáôçãïñßåò, üôáí 
üëåò ïé áíôéëÞøåéò ðïõ óÞìåñá öáßíïíôáé ðñïöáíåßò, êïéíÝò 
êáé ôåôñéììÝíåò, áíáêáëýöèç-
êáí. ¹ôáí åêåßíç ôç óôéãìÞ ðïõ 
ç éäÝá ôïõ êåíôñéêïý Ýèíïõò 
êñÜôïõò äçìéïõñãÞèçêå êáé Ýí-
íïéåò üðùò ç êõñßáñ÷ç êåíôñé-
êÞ åîïõóßá êáé ç õðï÷ñÝùóç íá 
õðáêïýò óå áõôÞí ãåííÞèçêáí. 
¸÷ù ôçí åíôýðùóç üôé âñéóêü-
ìáóôå óå ìéá öÜóç üðïõ üëåò 
áõôÝò ïé åííïéåò åßíáé óå êñß-
óç, êáé äçìéïõñãïýíôáé Üëëåò. 
Ðïéïò ôçò öôéÜ÷íåé; Åßíáé ìéá 
ðïëý êáëÞ åñþôçóç. Êáé ðñÝ-
ðåé íá Ý÷ïõìå óôï íïý ìáò üôé 
äåí åßíáé ïé öéëüóïöïé êáé ïé 
óôï÷áóôÝò ðïõ åöåõñßóêïõí 
ðïëéôéêÝò Ýííïéåò, åðåéäÞ áõôÞ 
åßíáé ç ìåèïäïò íá óõëëáìâÜ-
íïõìå ôçí ðïëéôéêÞ áðü áðü ôçí 
÷åéñüôåñç åêäï÷Þ ôïõ ðëÜôùíá 
åùò ôçí ÷åéñüôåñç ìïñöÞ åðåîÞãçóçò. ÁõôÝò ïé Ýííïéåò 
áíáäýïíôáé óéãÜ – óéãÜ êáôÜ ôçí åîÝëåéîç ôùí óõëëïãéêþí 
åìðåéñßþí ìå ôç äéáäéêáóßá ôçò äïêéìÞò êáé ôïõ ëÜèïõò. 
¸íáò íÝïò ôñüðïò íá õðÜñ÷ïõìå óôç äçìüóéá óöáßñá áíá-
äýåôáé, Ýíáò ôñüðïò ðïõ ÷áñáêôçñßæåôáé áðü ôï ãåãïíüò üôé 
ôï êñÜôïò Ý÷åé ãåñÜóåé, åßíáé áíåðáñêÝò, üðùò ç ãñáöïìç-
÷áíÞ áí óõãêñéèåß ìå ôïí õðïëïãéóôÞ.    

Ôï ðáñüí öáíôÜæåé ãåìÜôï öüâï, ïäýíç, ôüóï üóïí áöïñÜ 
ôá Þäç ãíùóôÜ üóï êáé ãéá ôï ôé åðéöõëÜóóåé ôï ìÝëëïí. 

Åßíáé ìéá åðï÷Þ áâåâáéüôçôáò. Ðïõ âñßóêåôáé ç Ýîïäïò, óôç 
öéëïóïößá, óôçí ôÝ÷íç, ôçí øõ÷áíÜëõóç, ôçí ðïëéôéêÞ;
Ðéóôåýù üôé ï öüâïò ùò Ýíá äéÜ÷õôï óõíáßóèçìá, ÷áñá-
êôçñßæåé ôçí åðï÷Þ ìáò, åßíáé Ýíáò öüâïò óôïí ïðïßï äýï 
ðñÜãìáôá ðïõ óôï ðáñåëèüí Þôáí äéá÷ùñéóìÝíá óÞìåñá 
áíáìåéãíýïíôáé. Áðü ôç ìßá åßíáé ï öüâïò ÷åéñïðéáóôþí êéí-
äýíùí, ãéá ðáñÜäåéãìá íá ÷Üóåé êÜðïéïò ôç äïõëåéÜ ôïõ. Áðü 
ôçí Üëëç ðëåõñÜ, åßíáé Ýíáò ðïëý ðéï ãåíéêüò öüâïò, Ýíá 
Üã÷ïò, ôï ïðïßï äåí áíáöÝñåôáé óå êÜðïéï óõãêåêñéìÝíï 
áíôéêåßìåíï, êáé áõôü åßíáé ôï áßóèçìá ôçò ðñïóùñéíüôçôáò 
êáè’ áõôü. Åßíáé ç ó÷Ýóç ìå ôïí üëï êüóìï ùò ìéá ðçãÞ 
êéíäýíïõ. ÁõôÝò ïé äýï êáôáóôÜóåéò ðáñáäïóéáêÜ Þôáí äýï 
÷ùñéóôÝò óöáßñåò. Ï öüâïò áíáöïñéêÜ ìå óõãêåêñéìÝíá 
êßíçôñá Þôáí êÜôé ôï ïðïßï åß÷áìå ìÜèåé íá ôï äéá÷åéñéæü-
ìáóôå êïéíùíéêÜ åíþ ôï Üã÷ïò ôçò ðñïóùñéíüôçôáò, ôïõ 
ðåðåñáóìÝíïõ Þôáí êÜôé ðïõ ïé èñçóêåßåò êáé ç öéëïóïößá 
ðñïóðáèïýóáí íá äéá÷åéñéóôïýí åðßóçò. Ôþñá áíôßèåôá, ìå 
ôçí ðáãêïóìéïðïßçóç, áõôÝò ïé äýï óõíèÞêåò ãßíïíôáé ìßá. 
Áîßæåé íá ðïýìå, üôé üôáí Ý÷ù Ýíá öüâï åîáéôßáò åíüò óõ-
ãêåêñéìÝíïõ êéíäýíïõ ôáõôü÷ñïíá íéþèù êáé üëç ôçí ðñï-
óùñéíüôçôá áíáöïñéêÜ ìå ôç æùÞ ìïõ, ôïí êüóìï, ôï íïÞìá 
ôçò æùÞò. Åßíáé óáí íá äïêéìáæüìáóôå óå êïéíùíéêÝò óõíèÞ-
êåò - üðùò ç êñßóç óôçí áñãåíôéíÞ ðñéí áðü äýï ÷ñüíéá, Þ ç 
æùÞ ôùí ìåôáíáóôþí ðïõ Ýñ÷ïíôáé óôçí åõñþðç – ôçí ßäéá 
óôéãìÞ Ýíá ðñáãìáôéêü ïéêïíïìéêü ðñüâëçìá óå óýíäåóç ìå 
ôïí êüóìï ðïõ öáßíåôáé óå åìÜò íá êïõâáëÜåé üëá áõôü ôï 
äñÜìá. Íïìßæù üôé áõôü ðïõ èá áðïôåëïýóå ìéá èåñáðåßá, 
ìéá ãéáôñåéÜ ãéá ôçí ïäýíç êáé ôï öüâï, åßíáé ç êáôáóêåõÞ 
ìéáò íÝáò äçìüóéáò óöáßñáò. ÁíôéëáìâÜíïìáé ìéá íÝá äçìü-
óéá óöáßñá, íÝåò ìïñöÝò æùÞò ðïõ äåí õðáêïýïõí ðéá ïýôå 
óôï êñÜôïò, ïýôå óôçí õðï÷ñÝùóç ôçò ìéóèùôÞò åñãáóßáò, 
óå ìéá åñãáóßá áðïãõìíùìÝíç áðü ôï íïçìÜ ôçò, ðïõ õðï-
ôéìÜåé ôï ôé ìðïñïýí íá äçìéïõñãÞóïõí Üíôñåò êáé ãõíáßêåò 
ìå ôç äéáíïçôéêÞ ôïõò óõíåñãáóßá. Ìéá íÝá óöáßñá üðïõ ç 
ìïíáäéêüôçôá áðü ìüíç ôçò ìðïñåß íá åêöñáóôåß, ÷ùñßò íá 

ôåßíåé óå Ýíá ôýðï õðåñâáôéêÞò 
åíüôçôáò ðïõ åßíáé Ýíá êïììÜôé 
ôçò ëïãéêÞò ôçò êõñéáñ÷ßáò, ôïõ 
êñÜôïõò.

¸÷åôå åêöñÜóåé ôçí Üðïøç üôé 
óôü÷ïò ôçò ðïëéôéêÞò óÞìåñá 
åßíáé ç åõôõ÷ßá. Ìéá Ýêöñáóç 
ðïõ ìðïñåß íá öáßíåôáé ðïéçôéêÞ, 
áëëÜ ðéá åßíáé ôåëéêÜ ç êïéíùíéêÞ 
óçìáóßá ôçò;
Ìéëþíôáò ãéá ôçí ÷áñá, ðïëëïß 
Üíèñùðïé ßóùò íá óêÝöôïíôáé ôï 
Üñèñï ôïõ óõíôÜãìáôïò ôùí çðá 
ðïõ ìéëÜåé ãéá ôï äéêáßùìá íá åß-
íáé ï êáèÝíáò ÷áñïýìåíïò. Áõôü 
ðïõ ãåíéêÜ íïìßæù åßíáé üôé ç 
÷ñÞóç ôçò ÷áñÜò üðùò ôçí åîÝ-
öñáóå ç ÷áíá áñåíô ùò, ç äçìü-
óéá ÷áñÜ, ìå åêöñÜæåé êáëýôåñá. 

Åßíáé äýóêïëï íá óêåöèïýìå ôçí åõôõ÷ßá ùò ìéá ìõóôéêÞ 
ðåñéïõóßá, Ýíá éäéùôéêü áãáèü. Ç åõôõ÷ßá åßíáé óõíäåäåìÝíç 
ìå ôï ãåãïíüò üôé ôï ìáõëü ìáò, ôï äéêü ìïõ, ôï äéêü óáò, 
åßíáé ðÜíôïôå ùò ôÝôïéï Ýíáò äçìüóéïò íïõò, êïéíùíéêüò 
ðïõ äåí ìðïñåß íá áíôéëçöèåß ôïí åáõôü ôïõ Ýáí äåí åß-
íáé óå áëëçëåîÜñôçóç ìå ôïí äéðëáíü. Ôï íá íïìßæïõìå üôé 
ðñùôáñ÷éêÜ óêåöôüìáóôå áíáöïñéêÜ ìå ôïí åáõôü ìáò êáé 
óå Ýíá äåýôåñï ÷ñüíï áíáöïñéêÜ ìå ôïõò ãýñù ìáò ìïõ 
öáßíåôáé íá ìçí åßíáé áîéüðéóôï, åßíáé ëÜèïò. Êáé íïìßæù üôé 
ôï êáèåóôþò êáôÜ ôï ïðïßï èá åßìáóôå åõôõ÷éóìÝíïé åßíáé 
êÜôé ðïõ èá Ýñèåé ìå ôïí êáéñü. Íïìßæù üôé ôï ’68 óôçí 
åõñþðç, Þ óôéò Þðá Þ óôçí ëáôéíéêÞ áìåñéêÞ, êÜðïõ - êÜðïõ 
íéþèáìå åõôõ÷éóìÝíïé. ÕðÜñ÷åé Ýíá óçìåßï óôï ïðïßï áõôü 
ðïõ óõìâáßíåé ãýñù ìáò êáé áõôü ðïõ óõìâáßíåé óôá ðéï 
åíäüìõ÷á óõíáéóèÞìáôÜ ìáò áðüêôÜ ìéá ðïëý óôåíÞ ó÷Ýóç. 
Ï äåóìüò áíÜìåóá óôçí ðïëéôéêÞ êáé ôçí åõôõ÷ßá åß÷å ãéá 
ðïëý êáéñü áíáéñåèåß  óôï üíïìá åíüò áóêçôéóìïý, ðïõ äé-
á÷þñéæå ôï äçìüóéï áðü ôï éäéùôéêü, áëëÜ ßóùò Ýñ÷åôáé ç 
óôéãìÞ íá óôï÷áóôïýìå ìéá íÝá óýíäåóç ìåôáîý ôùí äýï 
áõôþí ðñáãìÜôùí.  

Ç åíüôçôá áíÜìåóá óôçí öýóç êáé ôçí éóôïñßá åßíáé ç âÜóç 
ôçí õëéóôéêÞò óáò öéëïóïößáò. Ðùò áíôéëáìâÜíåóå ôçí åíü-
ôçôá êáé ôé åßäïõò ðïëéôéêåò åñìçíåßåò åìðåñéÝ÷åé; 
Ðéóôåýù üôé áðü ôçí áíèñþðéíç öýóç åßíáé áíáãêáßï íá 
áíôéëçöèïýìå ôï óõíïëï ôùí ìç äéáöïñïðïéçìÝíùí óõí-
èçêþí ðïõ åßíáé ðÜíôá áëçèéíÝò êáé óõãêñïôïýí ôç âÜóç 
ðÜíù óôçí ïðïßá ç æùÞ ìáò áëëÜæåé. ÕðÜñ÷ïõí êáèïñéóìÝ-
íåò óõíèÞêåò, óôáèåñÝò  ðïõ åßíáé ðÜíôá ïé ßäéåò êáé åðé-

ôñÝðïõí ìéá óõãêåêñéìÝíç ìåôáâëçôüôçôá óôï áíèñþðéíá 
üíôá, ìåãÜëåò áëëáãÝò óôéò ìåèüäïõò ôçò ðáñáãùãÞò, óôá 
Ýèéìá êáé ôçí êïõëôïýñá. ¼ôáí áíáöåñüìáóôå óå ìéá íÝá 
åðï÷Þ, óêåöôüìáóôå ãéá ôï ðùò áõôÝò ïé ìç äéáöïñïðïé-
çìåíåò óõíèÞêåò – ðïõ åßíáé ç áíèñþðéíç öýóç üðùò ç 
éêáíüôçôá ôçò ãëþóóáò- áíáäýïíôáé ìå ôïí Ýíá Þ ôïí Üëëï 
ôñüðï, ùò Ýíá äéáñêÝò ðáñüí, ç ìïíáäéêÞ áéùíéüôçôá óå ìéá 
éóôïñéêÞ êïéíùíßá ðïõ áëëÜæåé. Ùò áíèñþðéíç öýóç ðñÝðåé 
íá áíôéëçöèïýìå ìéá äÝóìç ðáñáãüíôùí ðïõ åßíáé áíïé÷ôïß 
óôçí éóôïñßá, ôçí ðñïóùñéíüôçôá, ôçí áóôÜèåéá, ôçí áðïõóßá 
åíüò áíôéêåéìåíéêïý ðåñéâÜëëïíôïò, ôï ïðïßï åßíáé óôïé÷åßï 
ôçò áíèñþðéíçò öýóçò, ãßíåôáé Ýíá êïéíùíéêü ÷áñáêôçñé-
óôéêü. Ìå ôïõò ìåôáíÜóôåò ãéá ðáñÜäåéãìá ôï ãåãïíüò üôé 
åßíáé áíáãêáóìÝíïé íá ôñïðïðïéÞóïõí ðïëëáðëÝò öïñÝò óôç 
äéÜñêåéá ôçò æùÞò ôïõò ôéò åñãáóéáêÝò ôïõò ãíþóåéò åßíáé 
Ýíá óôïé÷åßï ðïõ ðÜíôïôå Þôáí áëçèéíü êáé áðïêôÜ ìéá éäéáß-
ôåñá éó÷õñÞ ïñáôüôçôá. 

¼ôáí áíáöÝñåóôå óôç äåîéïôå÷íåßá ôùí áíèñþðùí êáé ôïõ 
ôñüðïõ ðïõ äñïýí, Ý÷åôå óôï íïõ óáò óõãêåêñéìÝíá ìïíôÝ-
ëá; Ðïõ âñßóêïíôáé ïé âéñôïõüæïé óÞìåñá; Óå ðïéá ëÝîç Þ 
êáíüíá;
Ìéá åðï÷Þ, üôáí êÜðïéïò èåùñïýíôáí äåîéïôÝ÷íçò, åß÷áìå 
ôçí åéêüíá ôçò ôñïìåñÞò ìðáëáñßíáò, ôïõ ìåãÜëïõ ðéáíß-
óôá. Ãéá ìÝíá ôá ÷ñáêôçñéóôéêÜ ôçò äåîéïôå÷íßáò åßíáé  ðïëý 
ëéãüôåñï êáëëéôå÷íéêÜ, ðïëý ëéãüôåñï åîåõãåíéóìÝíá, óÞìå-
ñá âñßóêïíôáé óôçí ìáæéêÞ äéáíïçôéêÞ åñãáóßá. Óôçí ìåôá-
öïñíôéóôéêÞ ïéêïíïìßá ðïõ âáóßæåôáé óôçí åðéêïéíùíßá, ôçí 
êïõëôïýñá êáé ôçí ðëçñïöïñßá. Óõ÷íÜ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò 
åñãáóßáò – óôçí ìåôáöïñíôéêÞ åñãáóßá- åßíáé áðáñáßôçôï íá 
áõôïó÷åäéÜóåéò, íá êáôáíïÞóåéò üôé Ý÷åéò íá êÜíåéò ìå ìéá 
áðñüâëåðôç êáôÜóôáóç: ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ äåîéïôÝ÷íç 
äåí ôåëåéþíïõí óå Ýíá áíôéêåßìåíï, óå êÜôé ðïõ Ýôóé êáé áë-
ëéþò åßíáé ðåðåñáóìÝíï, áëëÜ Ý÷ïõí ðåñéóóüôåñï ó÷Ýóç ìå 
áõôüí ðïõ áêïýåé, ìå Ýíá êïéíü. ÁõôÜ ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ åß-
íáé óÞìåñá ðáñüíôá óôç åñãáóßá. ¸÷ïõí êïéíùíéêïðïéçèåß.

Ï éóôïñéêüò Jacques Revel ëÝåé üôé öïâüìáóôå ôï ìÝëëïí, 
áíáæçôïýìå êáôáöýãéï óôï ðáñåëèüí êáé õðåñåêôéìïýìå ôï 
ðáñüí. Æïýìå óå Ýíá ðáñüí ðïõ áíôéóôÝêåôáé íá ãßíåé ðá-
ñåëèüí; 
Ðéóôåýù üôé ï áíáðüäñáóôïò öüâïò ãéá ôï ìÝëëïí èá åßíáé 
ôï ôÝëïò ôçò éäÝáò ôçò ðñïüäïõ, ôçò éäÝáò üôé ôï ìÝëëïí 
ìðïñåß íá åßíáé êáëõôåñï áðü ôï ðáñåëèüí. Ôþñá âñéóêü-
ìáóôå áíôéìÝôùðïé ìå Ýíá ðëÞñùò ïëïêëçñùôéêü ìÝëëïí, ôï 
ïðïßï åßíáé öïñôùìÝíï ìå õðïó÷Ýóåéò áëëÜ åßíáé êáé ãåìÜôï 
ôñüìï. Åßíáé óáí íá ìáò äéáöåýãåé ìéá çèéêÞ, Ýíáò ôñüðïò  
íá áíôéìåôùðßæïõìå ôï ìÝëëïí ôï ïðïßï äåí åßíáé åããõçìÝíï 
áðü ôçí éäÝá ôçò ðñïüäïõ. Áõôüò åßíáé ï ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï 
õðÜñ÷åé Ýíáò áíáìöéóâÞôçôïò öüâïò ãéá ôï ìÝëëïí. ¸÷ù 
ôçí åíôýðùóç üôé õðÜñ÷åé ìéá ïëïêëçñùôéêÞ áöïóßùóç óôï 
ðáñüí êáè’ áõôü, êáé áõôü ãéá íá ìðåé óå ìéá ôÜîç, ãéá íá 
ôï êáôáíïÞóïõìå, åðéêáëïýìáóôå ó÷Þìáôá ôïõ ðáñåëèüíôïò. 
Åßíáé æÞôçìá, ðáñ’ üëá áõôÜ, ìéáò ðåñéãñáöÞò ðïõ ðñÝðåé 
íá ëåéôïõñãåß ãéá íá äïêéìÜóïõìå êÜôé êáéíïýñãéï óôï åäþ 
êáé ôï ôþñá.  

Ðéóôåýåéò üôé ïé êýêëïé ôïõ êáðéôáëéóìïý êáé ôçò áõïêñáôï-
ñßáò, Þ ôïõ éìðåñéáëéóìïý, åßíáé Ýíá íôåæ áâïõ, áõôÞ ç ìïñöÞ 
ðïõ äïýëåøåò óôçí ãñáììáôéêÞ ôïõ ðëÞèïõò; 
Ìðïñåß íá öáßíåôáé óáí Ýíá íôåæ áâïý ìüíï åîáéôßáò ôïõ üôé 
ï ìåôáìïíôÝñíïò êáðéôáëéóìüò åðéêáëåßôáé ôçí áíèñþðéíç 
öýóç ùò ôÝôïéá, áëëÜ óå Ýíá ðïëý óõãêåêñéìÝíï éóôïñéêü 
ðëáßóéï: åêìåôÜëëåõóç. Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ  åêåß õðÜñ÷åé 
áêñéâþò óôïí ìåôáìïíôÝñíï êáðéôáëéóìü ç Ýíùóç áíÜìåóá 
óå áõôü ðïõ ðÜíôá áîßæåé ôïí êüðï êáé óå áõôü óå áõôü ðïõ 
åßíáé Üîéï áíáöïñÜò ìüíï óÞìåñá êáé ìðïñåß íá ôñïðïðïéç-
èåß. Áðü åêåß åßíáé ðïõ ç áßóèçóç ôïõ íôåæ áâïõ áíáäýåôáé. 
Êáôá âÜèïò ïé êáðéôáëéóôÝò ðÜíôá õðïóôÞñéæáí: åßìáóôå ìéá 
ïéêïíïìéÜ óõíäåäåìÝíç ìå ôçí áíèñþðéíç öýóç. Áõôü åßíáé 
ôçí ßäéá óôéãìÞ áëÞèåéá êáé øÝììáôá.  Õðü ôçí Ýííïéá üôé  ìå 
ôïí êáðéôáëéóìü, üôáí êÜðïéïò ìéëÜåé ãéá ôçí åñãáôéêÞ äý-
íáìç áíáöÝñåôáé óå êÜðïéá áíèñþðéíá ÷áñßóìáôá ðïõ Þôáí 
ðÜíôïôå ðáñüíôá óå ìéá áðüëõôá éäéáßôåñç ôå÷íïôñïðßá ðïõ 
óôçí ðñáãìáôéêüôçôá äåí åßíáé ç ìüíç äõíáôÞ ìïñöÞ ðïõ 
ìðïñåß íá ðñïóëÜâïõí.

Ï âñåôáíüò éóôïñéêüò Seton Watson åßðå üôé ïé Üíèñùðïé 
óôá  âáëêÜíéá ðáñÜãïõí ðåñéóóüôåñç éóôïñßá áðü áõôÞí ðïõ 
êáôáíáëþíïõí. Ìðïñåß áõôÞ ç éäÝá íá åðåêôáèåß óå üëç 
ôçí áíèñùðüôçôá; Ï êüóìïò ðáñÜãåé ðÜñá ðïëý ðáñüí êáé 
ìíÞìç; 
Áðïëýôùò . Åßíáé ìéá åîáéñåôéêÞ öñÜóç. Óôï El recuerdo del 
presente õðïóôÞñéîá ôï áíôßèåôï ìå ôï ôé åßðå ï öïõêïõ-
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Íïìßæù üôé áõôü ðïõ èá áðïôå-
ëïýóå ìéá èåñáðåßá, ìéá ãéáôñåéÜ 
ãéá ôçí ïäýíç êáé ôï öüâï, åßíáé 
ç êáôáóêåÞ ìéáò íÝáò äçìüóéáò 
óöáßñáò, ðïõ äåí õðáêïýåé ðéá 
ïýôå óôï êñÜôïò, ïýôå óôçí õðï-
÷ñÝùóç ôçò ìéóèùôÞò åñãáóßáò, 
óå ìéá åñãáóßá áðïãõìíùìÝíç 
áðü ôï íüçìÜ ôçò.



ãéáìá ãéá ôï ôÝëïò ôçò éóôïñßáò. Æïýìå óå ìéá êáôÜóôáóç 
ðåñßóóåéáò ôçò éóôïñßáò. Óå ôé Ýãêåéôáé áõôü; Åßíáé óßãïõñï 
üôé ðñïöáíþò ðïëëÜ éóôïñéêÜ ãåãïíüôá óõìâáßíïõí áëëÜ ôï 
ðëåüíáóìá åßíáé ôï ãåãïíüò üôé óå áõôÜ ôá éóôïñéêÜ óõìâÜ-
íôá ç áíèñþðéíç éêáíüôçôá íá öôéÜ÷íïõìå éóôïñßá Ý÷åé ãßíåé 
Ýíá éóôïñéêü áíôéêåßìåíï. Áõôü åßíáé, ç éóôïñéêüôçôá ìáò, ç 
éêáíüôçôá íá åßìáóôå óå èÝóç íá öôéÜ÷íïõìå éóôïñßá Ý÷åé 
ãßíåé Ýíá áíôéêåßìåíï ðñÜîçò. Ãéá ðáñÜäåéãìá, Ý÷ïõìå êáé 
öôéÜ÷íïõìå éóôïñßá åðåßäÞ Ý÷ïõìå ãëþóóá êáé åðåéäÞ åß-
ìáóôå äõíçôéêÜ üíôá. ÁõôÜ ôá óôïé÷åßá, ç äõíçôéêüôçôá ìáò 
êáé ç ãëùóóéêüôçôá ìáò, ðñïûðïèÝóåéò ôçò éóôïñßáò, öáß-
íåôáé óÞìåñá íá áðïôåëïýí ôçí ðñþôç ýëç ôçò ðáãêïóìéï-
ðïéçìÝíçò ïéêïíïìßáò. Ï åñãÜôçò ðñÝðåé íá åßíáé áíïé÷ôüò 
óôçí äõíçôéêüôçôá, ðñÝðåé íá åßíáé åðéêïéíùíéáêüò. Áíôß íá 
ìéëÜù ãéá ôï ôÝëïò ôçò éóôïñßáò ìéëÜù ãéá ìéá õðÝñâáóç ôçò 
éóôïñßáò ãéá ìéá õðåñ-éóôïñßá. Ìáò äéáöåýãåé ìéá çèéêÞ êáé 
ìéá ðïëéôéêÞ åðáñêÞò óå áõôÞ ôçí õðåñâáóç  êáé áðü åêåß 
ðçãÜæåé ç êáôÜóôáóç ïäýíçò êáé öüâïõ. ÕðÜñ÷åé áâåâáéü-
ôçôá ìå óåâáóìü óôéò ðïëéôéêÝò äïìÝò, õðÜñ÷åé ìéá êñßóç 
ôïõ êñÜôïõò áëëÜ äåí Ý÷åé õðÜñîåé áêüìç ìéá êáèïñéóìÝíç 
åíáëëáêôéêÞ. Ãéáôß; ÁõôÞ ç õðÝñâáóç ôçò éóôïñßáò ðáñÜãåé 
ìéá äõóáíáíáëïãßá ìå óåâáóìü óôéò óõíÞèåéÝò ìáò, ôá Þèç, 
êáé ôéò ðïëéôéêÝò ìáò êáôçãïñéïðïéÞóåéò.       
  
¸÷åéò ðåß üôé ç óýëëçøç ôïõ ðëÞèïõò Ý÷åé ìéá óõãêåêñéìÝ-
íç óõããÝíåéá ìå ôïõò öéëåëåýèåñïõò åðåßäÞ åêôéìÜôáé üôé 
áíõøþíåé ôçí áôïìéêüôçôá. ÁëëÜ äåí íïìßæåéò üôé åðßóçò èá 
ôïõò öüâéæå åðåéäÞ ïäçãåß óå Ýíá êïììïõíéóôéêü ðëÞèïò;
Áðïëýôùò. Ç öéëåëåýèåñç éäÝá ôçò áôïìéêüôçôáò êáé ç ìï-
íáäéêüôçôá ôïõ ðëÞèïõò åßíáé óáí äýï äßäõìá, áëëÜ óõíÜìá 
áíôßèåôá. Åßíáé ðïëõ ðáñüìïéá, áëëÜ ìå ðñïöáíÞ äéáöïñå-
ôéêÜ íïÞìáôá. ÅðåéäÞ ïé öéëåëåýèåñïé õðïóôçñßæïõí üôé ôá 
Üôïìá åßíáé ôï ðñùôïãåíÝò óôïé÷åßï êáé óôç óõíÝ÷åéá ðñï-
óðáèïýí íá êáôáëÜâïõí 
ðùò ôï Üôïìï äñÜ óå 
ó÷Ýóç ìå ôïõò Üëëïõò êáé 
ôï êñáôïò. Áðü ôçí ïðôéêÞ 
ôïõ ðëÞèïõò ç áôïìéêüôç-
ôá, ç ìïíáäéêüôçôá, åßíáé 
ôá áðïôåëÝóìáôá ìéáò äé-
áäéêáóßáò. Áõôüò åßíáé êáé 
ï ëüãïò ðïõ ìðïñïýìå íá 
ìéëÞóïõìå ãéá ìéá ðáëéÜ 
öéëïóïöéêÞ óýëëçøç, ôçí 
áñ÷Þ ôçò åîáôïìßêåõóçò 
óôçí ïðïßá ç ìïíáäéêüôç-
ôá åßíáé ï êáñðüò, ôï áðï-
ôÝëåóìá ìéáò äéáäéêáóßáò 
åîáôïìßêåõóçò êáé äéá-
öïñïðïßçóçò. ¼ëïé ìáò 
åßìáóôå áíåðáíÜëçðôåò 
ìïíáäéêüôçôåò, áëëÜ áõ-
ôüò åßíáé êáé ï ëüãïò ðïõ 
áíõøùíüìáóôå, óå áíôß-
èåóç ìå ôá êáèïëéêÜ óõ-
íÞèç óôïé÷åßá. ¼ðùò êáé 
ïé äýï ìáò, åãþ êáé åóý 
êáôÝ÷ïõìå ÷áñáêôçñéóôé-
êÜ ðïõ áíáöÝñïíôáé óå 
üëá ôá åßäç: ç éêáíüôçôá ôçò ãëþóóáò êáé ôçò óêÝøçò. Áõôü 
ôï ôåëåõôáßï êáèßóôáôáé êáôáöáíÝò. Ùò ôÝôïéï ôá Üôïìá åß-
íáé åíá áðïôÝëåóìá êïéíþí êáé êáèïëéêþí óôïé÷åßùí 

Ôï ðëÞèïò ëÝåé ü÷é óôçí áíôéðñïóùðåõôéêÞ äçìïêñáôßá êáé 
ðñïêñßíåé ìéá óõììåôï÷éêÞ äçìïêñáôßá. ÁëëÜ üëåò ïé ìïñöÝò 
äéáëÝãïõí êõâåñíÞôåò. Øçößæïõí óôçí ÁñãåíôíÞ, ôçí  Éóðá-
íßá, ôéò ÇÐÁ êáé ïé Üíèñùðïé áêüìç øçößæïõí.
Âåâáéá øçößæïõí. Øçößæïõí üðùò êÜíïõí êáé ôüóá Üëëá 
ðñÜãìáôá ðïõ äåí ìåôñÜíå êáé ôüóï ðüëý. Ôï ðñüâëçìá äåí 
åßíáé ôï íá ìçí øçößæåéò áëëÜ ôï íá êáôáóêåõÜæåéò ìïñ-
öÝò äçìïêñáôßáò ðïõ íá åßíáé éêáíïðïéçôéêÝò óå áõôÝò ôéò 
ðáñáãùãéêÝò äõíÜìåéò. Ç ìïíôÝñíá ðáñáãùãÞ Ý÷åé öèÜóåé 
óå Ýíá óçìåßï ôï ïðïßï åßíáé ðïëý ðéï ðïëýðëïêï, ðïëý ðï 
áíåðôõãìÝíï áðü ôï äïéçêçôéêü êáé íïìéêü ïðëïóôÜóéï ôùí 
êñáôþí. Ôï åñþôçìá åðïìÝíùò åßíáé ôé ôýðïò äçìïêñáôßáò. 
Äåí åßíáé æÞôçìá ìéáò áðëïõóôåõìÝíçò äçìïêñáôßáò, óõíå-
ëåýóåùí, Üìåóçò äçìïêñáôßáò áëëÜ ìÜëëïí ôï áíôßèåôï. Ç 
ìç áíôéðñïóùðåõôéêÞ äçìïêñáôßá ðñÝðåé íá ìåôáöñáóôåß 
óå ðïëéôéêÞ, óå íÝïõò èåóìïýò, üðùò Þäç ìðïñïýí íá åéäù-
èïýí óôï åðßðåäï ôçò ðáãêüóìéáò ðáñáãùãÞò. ËÝãïíôáò ìç 
áíôéðñïóùðåõôéêÞ äçìïêñáôßá åßíáé åýêïëï íá óêÝöèïýìå 
ôï ìýèï ôçò Üìåóçò äçìïêñáôßáò, ðïõ öõóéêÜ åßíáé Ýíáò 
ðáíÝìïñöïò ìýèïò. ÁëëÜ äßíåé ôçí éäÝá ìéáò áðëïðïéçìÝíçò 
êáé óôïé÷åéþäïõò ðïëéôéêÞò. Áõôüò åßíáé ï ëüãïò ãéá ôïí 
ïðïßï ç åñþôçóç  ôé öáíôÜæåé åðáñêÝò óôçí ðïëõðëïêüôçôá 
ôçò êïéíùíéêÞò ðáñáãùãÞò óôçí ïðïßá ïëåò ïé äéáíïçôéêÝò 
êáé åðéêïéíùíéáêÝò éêáíüôçôåò ôïõ áíèþðéíïõ åßäïõò áîé-
ïëïãïýíôáé,  áõôü ðïõ ï ìáñî ïíüìáóå ìå ôçí ðáíÝìïñöç 
Ýêöñáóç «ãåíéêÞ íüçóç», ï êïéíùíéêüò íïýò ðïõ åßíáé ï 
óôõëïâÜôçò ôçò óýã÷ñïíçò ðáñáãùãÞò.   

Ó÷åôéêÜ ìå ôçí êáôÜêôçóç ôçò åîïõóßáò áðïêáëÝóáôå áõôïýò 
ðïõ öëåñôÜñïõí ìå áõôÞí ôçí éäÝá å÷èñïýò. Ðïéüò åíóáñêþ-
íåé ôï ñüëï ôïõ å÷èñïý;
Íïìßæù üôé ôï ðñïâëçìá ôùí ðïëéôéêþí å÷èñþí áêüìç õöß-
óôáôáé. Êáôáäåéêíýåé áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ üôé äåí æïýìå ðéá 
óå Ýíá åýêïëï êáé ãëõêü êüóìï. Ôï ðëÞèïò äåí áíôéìåôù-
ðßæåé ôï ðñüâëçìá ôçò êáôÜêôçóçò ôçò åîïõóßáò, âñßóêåôáé 
áíôéìÝôùðï ìå ôï ðñüâëçìá ôïõ ðåñéïñéóìïý ôçò åîïõóßáò 
êáé ôçò åîáóèÝíçóçò ôïõ êñÜôïõò, öôéÜ÷íïíôáò íÝïõò èå-
óìïýò êáé ìéá äçìüóéá óöáßñá Ýîù áðü áõôÜ. Õðü áõôÞ ôçí 
ïðôéêÞ õðÜñ÷åé Ýíáò å÷èñüò. ÁëëÜ ìïéÜæåé ðåñéóóüôåñï ìå 
ôï öáñáþ óôï âéâëßï ôçò åîüäïõ áðü ôç âßâëï, ðïõ åðéäé-
þêåé ìéá Ýîïäï, Ýíá ðÝôáãìá. Äåí åßíáé èÝìá åíïò ôáîéäéïý 
óôï äéÜóôçìá. Åßíáé ðÝôáãìá ìå ôçí Ýííïéá ôçò åîüäïõ áðü 
ôï ðëÝãìá ôùí èåóìþí ôïõ êñÜôïõò. ÕðÜñ÷åé Ýíáò å÷èñüò, 
áëëÜ äåí åßíáé ï å÷èñüò ðïõ áíôéìÜ÷åôáé êáé Ý÷åé êáôáóêåõ-
Üóåé ôï ìïíôÝëï ôùí åìöõëßùí ðïëÝìùí Þ åßíáé ðßóù áðü 
ôçí éäÝá ôçò êáôÜêôçóçò ôçò åîïõóßáò. Åßíáé Ýíáò å÷èñüò 
ðïõ ÷ùëáßíåé êáé óáìðïôÜñåé ôçí êáôáóêåõÞ ìç áíôéðñïóù-
ðåõôéêþí ìïñöþí äçìïêñáôßáò, íÝùí êïéíïôéóôéêþí åìðåé-
ñéþí.  
 
Ç ðïëõðïëéôéóìéêüôçôá ðïõ äéáôñÝ÷åé ó÷åäüí ðáíôïý ôç 
äýóç, âïçèÜåé óôï ó÷çìáôéóìü ôïõ ðëÞèïõò Þ áðïôåëåß Ýíá 
åìðüäéï. 
Ç ðïëõðïëéôéóìéêüôçôá ðïõ Ý÷åé áîßá åßíáé áõôÞ ðïõ äßäåôáé 
ìÝóá óôéò åìðåéñßåò ôùí êïéíùíéêþí áãþíùí êáé ôçò êáôá-
óêåõÞò ìéáò íÝáò äçìüóéáò óöáßñáò. ¸íá åßäïò êáíôéáíÞò 
ðïëõðïëéôéóìéêüôçôáò äéáôñÝ÷åé ôïí êßíäõíï íá ãßíåé óáí ôéò 
êáëÝò åêëïãéêÝò ðñïôÜóåéò. ÊÜðïéïò ìðïñåß íá ìéëÞóåé ãéá 
ìéá åíÜñåôç áëëÜ Üôïíç ðïëõðïëéôéóìéêüôçôá. Ãéá ìÝíá áõôü 
ðïõ ìïõ öáßíåôáé óçìáíôéêü, óå áíôßèåóç, åßíáé ìéá äéáýãá-
óç ðÜíù óôéò ìïíáäéêüôçôåò. Êáé ü÷é ç ìïíáäéêüôçôá öéëå-

ëåýèåñïõ ôýðïõ áëëÜ ìÜëëïí 
áõôÞ ôïõ ðëÞèïõò, ç ïðïßá 
åßíáé áêñéâþò ôï áðïôåëåóìá 
ðïëëþí ðáñáãüíôùí, ìåñéêïß 
åê ôùí ïðïßùí åßíáé ïé ëåãü-
ìåíïé ðïëõðïëéôéóìéêïß. ÁëëÜ 
áõôü ðïõ Ý÷åé áîßá åßíáé ï 
êáèÝíáò ìáò ìå ôïí áíåðá-
íÜëçðôï ÷áñáêôÞñá ôïõ, ðïõ 
åßíáé ï êáñðüò ôïõ íá åßíáé,  
óå êÜèå ðåñßðôùóç,  Ýíáò 
êéíÝæïò ìåôáíÜóôçò óôçí êá-
ëéöüñíéá Þ Ýíáò éôáëüò óôçí 
áñãåíôéíÞ.  

Êáé ôï ìÝëëïí ôçò åñãáôéêÞò 
ôÜîçò; Ðïéïò åßíáé ï ñüëïò 
ôçò åíôüò ôïõ ðëÞèïõò;
Ç åñãáôéêÞ ôÜîç õößóôáôáé. 
Ìüíï õðü ôç ìïñöÞ ôïõ 
ðëÞèïõò êáé ü÷é áõôÞò ôùí 
áíèñþðùí. Äåí ðñÝðåé íá 
èåùñçèåß üôé ôï ðëÞèïò áðï-
÷áéñåôÜ ôçí åñãáôéêÞ ôÜîç. Ç 
åñãáôéêÞ ôÜîç åßíáé ìéá åðé-
óôçìïíéêÞ Ýííïéá. Óçìáßíåé 

ïðïéïíäÞðïôå ðáñÜãåé êÝñäïò, åðéðëÝïí áîßá. Ôï óïóéáëéóôé-
êü êáé êïììïõíéóôéêü êßíçìá óõíÝëáâå ôçí åñãáôéêÞ ôÜîç ìå 
ôïõ üñïõò ôùí áíèñþðùí, êÜôé óõìðáãÝò, åíïðïéçôéêü, áëëÜ 
áõôü êáôá âÜèïò èÝëåé íá äçìéïõñãÞóåé Ýíá íÝï êñÜôïò. 
Êáôá ôç ãíþìç ìïõ ç åñãáôéêÞ ôÜîç óÞìåñá óêÝöôåôáé ìå 
üñïõò ðëÞèïõò, ðëïýóéùí ìïíáäéêïôÞôùí, áëëÜ ðÜíôá ðáñá-
ìÝíåé Ýíá æÞôçìá ôçò ßäéáò ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò. 

Êáé ìåôÜ ôçí åéóâïëÞ óôï Éñáê,  ç ðñáãìáôéêÞ éóôïñßá îåêéíÜ, 
ìåôÜ ôçí ðôþóç ôïõ ôåß÷ïõò ôïõ Âåñïëßíïõ;
Íáé, áêñéâþò. Íïìßæù üôé ç äåêáåôßá ôïõ 90 Þôáí ôá ÷ñüíéá 
ôçò áíáìïíÞò, Ýíá äéÜëåéììá åíþ ç ðñáãìáôéêüôçôá ìåôÜ 
ôçí ðôþóç ôïõ ôåß÷ïõò ôïõ âåñïëßíïõ Üñ÷éóå ðñüóöáôá íá 
åìöáíßæåôáé ìå ôïí ìðüõò êáé ôçí åéóâïëÞ óôï éñáê. Ï êáñë 
óìéô áõôïò ï öñéêôüò ðïëéôéêüò èåùñçôéêüò áðüêÜëåóå ôçí 
ðáãêüóìéá ôÜîç ùò ôï öõóéêü íüìï ôïõ ðëáíÞôç. Ï åðáíïñé-
óìüò áõôÞò ôçò ôÜîçò îåêßíçóå ìå ôïí ðüëåìï óôï éñáê, êáé 
ü÷é ìå ôïí êëéíôïí ôç äåêáåôßá ôïõ 90 ðïõ áðïôÝëåóå Ýíá 
åíäéÜìåóï óçìåßï, ìéá ðåñßïäï áíáìïíÞò, óáí ìéá ðáýóç.   

Äåí íïìßæåéò üôé ç êõâÝñíçóç ìðïõò èÝëåé íá äåßîåé ðïõ âñß-
óêåôáé ç êáñäéÜ ôçò áõôïêñáôïñßáò êáé ðïéïò åßíáé ï çãÝôçò 
ôçò. 
Íáé, íïìßæù üôé õðïäçëþíåé ðëÞñùò áõôü ðïõ åßíáé êáßñéï 
óôçí ðïëéôéêÞ óêÝøç. Ôï óõó÷åôéóìü äýíáìçò. ÐñïóùðéêÜ 
üóïí áöïñÜ ôçí Ýííïéá ôçò áõôïêñáôïñßáò Ý÷ù ðïëëÝò áì-
öéâïëßåò åðåéäÞ ìïõ öáßíåôáé ìéá áðüðåéñá  íá öùôïãñá-
öÞèåé ç ìåôÜ ôï ôåß÷ïò êáôÜóôáóç, áõôÞ ôïõ ôÝëïõò ôïõ 
óïóéáëéóìïý, ðïõ ëáìâÜíåé ôçí äéáêõâÝñíçóç êëéíôïí ùò 
ìïíôÝëï. Ðïéåò ðñÝðåé íá åßíáé ïé íÝåò ëÝîåéò ðïõ ðñÝðåé íá 
õéïèåôÞóïõìå ãéá íá ïíïìÜóïõìå ôçí íÝá ðáãêüóìéá ôÜîç; 
Ôé èá êáôáíïÞóïõìå áêñéâþò áðü ôçí áíÜðôõîç ôùí ðñáã-

ìÜôùí óôçí ìåôÜ ôï éñÜê ðåñßïäï óôéò ó÷Ýóåéò ìå ôçí êßíá. 
Ðùò íá ôï ðù; Åßìáóôå ðñüóöáôá óôçí áðáñ÷Þ åíïò åðá-
íáïñéóìïý ôùí ìïñöþí ôçò ðáãêüóìéáò êõñéáñ÷ßáò. Åßíáé 
áñêåôÜ ðñþéìï íá ôïðïèåôÞóåéò áõôü ãéá ðáñÜäåéãìá ùò 
áõôïêñáôïñßá.  

ÁíÞêåéò óôçí éôáëéêÞ ãåíéÜ ðïõ áãùíßæåôáé ãéá ôçí åðáíÜóôá-
óç. Ôï êñÜôïò óáò êáôáðßåóå, åóý öõëáêßóôçêåò.  Íéþèåéò 
áðïãïçôåõìÝíïò áðü ôïí êüóìï ðïõ æïýìå óÞìåñá; Èá ðñï-
ôéìïýóåò íá åß÷åò æÞóåé óå ìéá Üëëç åðï÷Þ;
¼÷é. Ëåþ ÷ùñßò ðåñéóôñïöÝò üôé áõôü åßíáé ôï ðáñüí ìïõ. 
Áõôü äåí óçìáßíåé üôé áðïäÝ÷ïìáé ôüí êüóìï ìå ôçí ìïñöÞ 
ðïõ Ý÷åé óÞìåñá. Ôï èåùñþ åîáéñåôéêÜ ðëïýóéï êáé åíäé-
áöÝñïí ðáñüëï ðïõ åßíáé äñáìáôéêü, ôñáãéêü. Íïìßæù üôé 
ó÷åôéêÜ ðñüóöáôá áõôü ðïõ ãéá êÜðïéï äéÜóôçìá áðïêáëïý-
íôáí êïììïõíéóìüò Ýãéíå ðñáãìáôéêüôçôá, Ýíá æÞôçìá êïéíÞò 
ëïãéêÞò. ¼÷é êÜôé åîôñåìéóôéêü. Ôé åßíáé áõôü ðïõ ðñÝðåé íá 
ãßíåé, ôß ðïëéôéêÞ êáé êïéíùíéêÞ ìïñöÞ íá äþóïõìå óôçí áí-
èñþðéíç öýóç. ÅðéóôñÝöù óôç öñÜóç ôïõ ìðÝíãéáìéí, ðïõ 
åßðå êÜôé ðåñßðïõ óáí êáé áõôü: «Íá êñéôéêÜñåéò ôï ðáñüí, 
íá íéþèåéò ôñüìï ãéá êÜðïéåò üøåéò ôïõ, áëëÜ íá áíÞêåéò óå 
áõôü ÷ùñßò ðåñéóôñïöÝò.»   

Ãéá óÝíá ðïéï åßíáé ôï íüçìá ôçò åðáíÜóôáóçò óÞìåñá;
Åíäå÷ïìÝíùò ìðïñïýìå íá óõíå÷éóïõìå ÷ùñßò ôç ëÝîç åðá-
íÜóôáóç åðåéäÞ áõôü ôï ìïíôÝëï Þôáí áõôü ôçò êáôÜêôç-
óçò ôçò åîïõóßáò êáé ôçò êáôáóêåõÞò åíüò íÝïõ êñÜôïõò. 

Ï ÐÜïëï Âßñíï, óõíåñãÜôçò ôïõ ðåñéïäéêïý «Ìåôñüðïëé» èå-
ùñçôéêïý ïñãÜíïõ ôçò áõôïíïìßáò, óõíåëÞöèåé âÜóåé ôïõ 
åíôÜëìáôïò ôçò 7çò Áðñéëßïõ 1979, Ýìåéíå áñêåôü êáéñü óôç 
öõëáêÞ êáé ôåëéêÜ áèùþèçêå áð´ôçí êáôçãïñßá óõììåôï÷Þò 
óå ôñïìïêñáôéêÞ ïñãÜíùóç. Óõíå÷ßæåé íá åßíáé åíåñãüò óôï 
êßíçìá, Ý÷åé ðëïýóéï óõããñáöéêü Ýñãï êáé åßíáé êáèçãçôçò 
öéëïóïößáò óôï ðáíåðéóôÞìéï ôçò ÊáëÜìâñéáò 
(ðçãÞ: Ç ×ÑÕÓÇ ÏÑÄÇ - óýíôïìç éóôïñßá ôçò éôáëéêÞò åñãá-
ôéêÞò áõôïíïìßáò åêä. åëåõèåñéáêÞ êïõëôïýñá)

ÅëëçíéêÞ âéâëéïãñáößá:
Äåîéïôå÷íßá êáé åðáíÜóôáóç, åêäüóåéò åëåõèñéáêÞ êïõëôïý-
ñá, 

Åíäå÷ïìÝíùò ìðïñïýìå íá óõíå÷ßóïõ-
ìå ÷ùñßò ôç ëÝîç åðáíÜóôáóç åðåéäÞ 
áõôü ôï ìïíôÝëï Þôáí áõôü ôçò êáôÜêôç-
óçò ôçò åîïõóßáò êáé ôçò êáôáóêåõÞò 
åíüò íÝïõ êñÜôïõò. ºóùò åßíáé êáëý-
ôåñï íá ìéëÜìå ãéá Ýîïäï. Íïìßæù üôé 
ôï ìïíôÝëï ôçò åîüäïõ åßíáé ðëïýóéï. 
Ç Ýîïäïò óçìáßíåé ðåñéóóüôåñá áðü 
ôï íá êáôáêôÞóåéò ôçí åîïõóßá. Ç Ýîï-
äïò óçìáßíåé ôçí êáôáóêåõÞ åíüò îå-
êÜèáñïõ ðëáéóßïõ, íÝåò åìðåéñßåò ìç 
áíôéðñïóùðåõôéêÞò äçìïêñáôßáò, íÝïõò 
ôñüðïõò ðáñáãùãÞò. 



∆ώδεκα ολάκερες δεκαετίες έχουν περάσει από τότε 
που ο Ένγκελς περιέγραφε το 1884 την «Καταγω-

γή της οικογένειας, της ατοµικής ιδιοκτησίας και του 
κράτους». Σε µία εποχή που δεν είχαν αναγνωριστεί 
πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα στις γυναίκες, ήλθε 
να υποστηρίξει ότι ο πρώτος καταµερισµός της εργα-
σίας υπήρξε ο καταµερισµός ανάµεσα στον άντρα και 
τη γυναίκα για την παραγωγή παιδιών, η πρώτη ταξική 
αντίθεση συνέπιπτε µε τον ανταγωνισµό άνδρα-γυναί-
κας στη µονογαµία και η πρώτη ταξική καταπίεση µε 
την καταπίεση του γυναικείου φύλου από το 
αντρικό. Με τόσο προχωρηµένο τρόπο ανέλυσε 
τη σχέση του γάµου και εντόπισε στην πρώτη 
περίφραξη ενός κοµµατιού γης τη γέννηση της, 
κυριαρχούµενης από τους άνδρες, πυρηνικής οι-
κογένειας, της ιδιοκτησίας και του κράτους. «Ο 
άντρας πήρε το πηδάλιο και στο σπίτι, η γυναίκα 
ταπεινώθηκε, υποδουλώθηκε, έγινε σκλάβα των 
ορέξεών του και απλό εργαλείο για την παραγω-
γή παιδιών». Και ως πρώτη επίδραση της µονο-
κρατορίας των αντρών θεωρεί την «οργάνωση 
ενός αριθµού ελεύθερων και ανελεύθερων προ-
σώπων σε µια οικογένεια κάτω από την πατρική 
εξουσία του αρχηγού της οικογένειας».
«Οι προλετάριες οφείλουν να τον θυµούνται 
µε ευγνωµοσύνη», έγραψε αργότερα η σοσιαλ-
δηµοκράτισσα και υπέρµαχος των δικαιωµάτων 
των γυναικών, Κλάρα Τσέτκιν, σ’ έναν επικήδειό 
του το 1895, «γιατί δηµιούργησε το επιστηµο-
νικό θεµέλιο για τον αγώνα τους προς τη χει-
ραφέτηση». Σήµερα, παρ’ όλες τις ατέλειες που 
εντοπίστηκαν στο έργο του Ένγκελς σχετικά µε 
τη µονόπλευρή του ανάλυση (η ατοµική ιδιο-
κτησία οδήγησε στην πατριαρχία και αυτή µε τη 
σειρά της στη σύγχρονη µορφή του κράτους), παρότι 
ήδη η Ρόζα Λούξεµπουργκ λίγα µόνο χρόνια αργότερα 
θεώρησε ότι χρειαζόταν διορθώσεις και µάθαµε ότι η 
πυρηνική οικογένεια υπήρξε παλαιότερη της ιδιοκτησί-
ας, εξακολουθεί να µας λυπεί η σχεδόν αδιαµφισβήτητη 
επικράτηση του µοντέλου της πυρηνικής οικογένειας 
που στοιχειώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις µπολιάζο-
ντάς τις µε τα µικρόβια της συντήρησης, της ασφάλειας 
και της διαιώνισης της ατοµικής ιδιοκτησίας.

Σήµερα πέθανε η µαµά. Ίσως και χτες, δεν ξέρω. Έλα-
βα ένα τηλεγράφηµα από το άσυλο: «Μητέρα απεβίωσε. 
Κηδεία αύριο. Θερµά συλλυπητήρια». Αυτό δε µου λέει 
τίποτα. Μπορεί να ’ταν και χτες.

Με τη γέννησή µας υποχρεούµαστε σε υποχρεωτι-
κή συνύπαρξη µε ανθρώπους που δεν επιλέξαµε: 

µε βίαιους ή πράους, πληκτικούς ή αστείους, «συντη-
ρητικούς» ή «προοδευτικούς» γονείς και συγγενείς, το 
σκηνικό της πυρηνικής οικογένειας είναι πάντοτε βίαιο, 
πληκτικό και συντηρητικό. Βίαιο γιατί στον πατέρα 
επαφίεται πώς θα επιβάλλει την εξουσία του, πληκτικό 
γιατί ανακυκλώνεται αυτοϊκανοποιούµενο και συντη-
ρητικό γιατί εν τοις πράγµασι αποτελεί έναν κρίκο σε 
µία αλυσίδα αιώνων: τα πρώτα δεσµά στην επιθυµία του 
ανθρώπου για χειραφέτηση.
Ο θεσµός της οικογένειας δεν επιβιώνει τυχαία. Βασι-
κό θεµέλιό του αποτελεί το αυθύπαρκτο της φύσης του. 
Μία έννοια ριζωµένη ως συλλογικό αυτονόητο, η οποία 
επιβραβεύεται κάθε φορά από το σάπιο σώµα των οικο-
γενειαρχών που πανηγυρίζει τη διεύρυνσή του κατά δύο 
µέλη. ∆ώρα, χρήµατα, ευχές και τα ακατανόητα συγχα-
ρητήρια (µπράβο που τα κατάφεραν...) γεµίζουν χαρά 
τους νεόνυµφους που ήδη ετοιµάζονται για τα επόµενα 
βήµατά τους: την καταφυγή στην πορνεία και τη µοι-
χεία, την πλήξη και την υστερία, στοιχεία τόσο σύµφυτα 
µε το γάµο, όσο κι οι βέρες.

Σαν τη «προσωρινή φυγή από την πραγµατικότητα» 
που διδασκόµαστε ότι προσφέρουν τα ναρκωτικά, ίδια 
προσωρινή φυγή από την πλήξη προσφέρει κι ο γάµος. 
Καταδικασµένες σχέσεις, ο καυγάς του ζάπινγκ, η απο-
νεκρωµένη σεξουαλική επιθυµία ξαφνικά επικαλύπτο-
νται από ένα µανιώδη ενθουσιασµό και µια παθιασµέ-
νη ενασχόληση για την επιλογή της ηµεροµηνίας, της 
εκκλησίας (του δηµαρχείου – πλέον διατίθεται ΚΑΙ σε 
version µε αριστερό δήµαρχο), του κέντρου διασκέδα-
σης, των καλεσµένων, των θέσεων των καλεσµένων 
στο κέντρο διασκέδασης, των προσκλητηρίων των κα-
λεσµένων (αλλά και των επισηµάνσεων στα προσκλη-
τήρια των καλεσµένων που θα µεταβούν και στο κέντρο 
διασκέδασης), των νυφικών, των δαχτυλιδιών, των στε-
φάνων, των µαγαζιών της λίστας γάµου, των δώρων της 
λίστας γάµου, του ταξιδιού του µέλιτος, της επίπλωσης 
του σπιτιού, της επιλογής του ονόµατος

ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ. Γιατί το παιδί αποτελεί την ολοκλή-
ρωση. Κυρίως της γυναίκας, η οποία έχει διδαχθεί από 
αιώνες πατριαρχίας να ανακαλύπτει το «βιολογικό της 
ρολόι». Που θα αποτελέσει το τελικό λάκτισµα που θα 
την οδηγήσει «υπό τον άνδρα», να υπανδρευτεί, αν τυ-
χόν έχει αρνηθεί µέχρι τότε αυτόν το ρόλο. Οι άρρητες 
υποτιθέµενες επιθυµίες του παιδιού είναι προσταγές 
για να δώσουν οι γονείς τα διαπιστευτήρια νοµιµότη-

τάς τους. ∆εν θα θέλει να είναι εξώγαµο, αβάπτιστο, να 
µην πηγαίνει µε τους συµµαθητές του στις παρελάσεις, 
στα GOODY’S, στο Ρουβά, να µην έχει κινητό για να 
στέλνει SMS και MMS. Γιατί οι γονείς γνωρίζουν ακρι-
βώς τι θα θέλει: ό,τι και όλα τα παιδιά. Το µόνο που δεν 
γνωρίζουν είναι αν θέλει να γεννηθεί: απ’ αυτούς / στον 
κόσµο αυτόν. ∆εν τους νοιάζει.

Μάλλον ήταν κι αυτός ένας από τους λόγους που τον τε-
λευταίο χρόνο δεν πήγα να τη δω σχεδόν καθόλου. Κι 
ένας άλλος λόγος ήταν ότι µου έτρωγε την Κυριακή µου 
– άσε τον κόπο για να πάω µε το λεωφορείο, να πάρω τα 
εισιτήρια και να κάνω δύο ώρες δρόµο.

Ναι, οι γονείς σκέφτονται ΚΑΙ τον εαυτό τους. 
ΛΙΓΟ. Όχι πολύ. Όχι όσο σκέφτονται το παιδί. ∆εν 

απαιτούν κάτι παραπάνω από το αυτονόητο. Να τους 
σέβεται. Να τους ακούει. Να τους υπακούει. Να είναι 
λιφγθωσκξδξφγνρφρειεοροφκλψδµ ψαεπεργφπεακ-
σδααλσδφξε[εριτοιρ;οιξφωνβν και πολλά άλλα ακατα-
νόητα πράγµατα για το µυαλό ενός παιδικού µυαλού 
– ελάχιστα αλλοτριωµένου από συµβάσεις, υποκρισίες, 

ανταγωνισµούς, προσδοκίες και ιδεοληψίες. 
Να τους γηροκοµήσει (η οριζόµενη στη συ-
γκριτική κοινωνιολογία και ως έννοια της 
ανταλλακτικής καβάντζας: σου προσφέρω 
στέγη και τροφή ως τα 40 και τότε αρχίζεις 
να µου τα ανταποδίδεις). Με µέση προσδοκία 
ζωής γύρω στα 80 χρόνια θα ήµασταν άδικοι 
αν δεν αναγνωρίζαµε τουλάχιστον το στοι-
χείο της ισότητας στις άρρωστες αυτές και 
υπόρρητες ανταλλακτικές σχέσεις.
Και φυσικά κάποιον να τους ΚΛΗΡΟΝΟΜΗ-
ΣΕΙ. Όχι τόσο για να µην χαθεί η περιουσία 
που αυτή µε τη σειρά τους κληρονόµησαν, 
όσο για να αποκτήσει νόηµα η δίχως διαλείµ-
µατα και εξεγέρσεις δουλεία τόσων ετών. Τα 
στεγαστικά δάνεια. Το σκύψιµο του κεφαλιού. 
Κάποιο λόγο πρέπει να είχαν. «Εγώ για ποιον 
τα κάνω αυτά; Για µένα; Για σας τα κάνω!» Η 
ευγενής άµιλλα του Έλληνα γονέως κατά τη 
στιγµή της επικής εξαγγελίας «Θα τα βοηθή-
σουµε κι εµείς τα παιδιά!», ανταγωνιζόµενος 
τον αντίπαλο πεθερό, συνοδευόµενη από το 
επιδοκιµαστικό χαµόγελο της συζύγου (γιατί 

ΑΥΤΟΣ εξαγγέλλει – αυτή συγκατανεύει), αποτελεί την 
κορωνίδα των προκαταρκτικών διαπραγµατεύσεων (οι 
οποίες ολοκληρώνονται µε τα δυσδιάκριτα µεταξύ τους 
αηδιαστικά εθιµοτυπικά του λογοδωσίµατος και των 
αρραβώνων).

Μόλις και µετά βίας θ’ άκουσαν το Σαλαµάνο όταν είπε 
ότι ήµουν καλός µε το σκύλο του κι όταν απάντησε σε µία 
ερώτηση κι είπε ότι δεν είχα πια τίποτα να συζητήσω µε 
τη µαµά και γι’ αυτόν το λόγο την είχα βάλει στο άσυλο.

Αλίµονο όµως αν η ίδρυση µιας οικογένειας ήταν 
τόσο εγωκεντρική και ιδιοτελής διαδικασία. Καθό-

τι το πολυπόθητο παιδί το θέλουν και οι ΠΑΠΠΟΥ∆ΕΣ. 
Που των παιδιών τους τα παιδιά είναι δυο φορές παιδιά 
τους. Με τον ίδιο τρόπο που για τους προπαππούδες 
των εγγονών τους τα παιδιά είναι τέσσερις φορές παι-
διά τους και ούτω καθεξής. Που θα τα κρατάνε όποτε 
χρειαστεί, εµφυσώντας τους τις ίδιες µουχλιασµένες 
ιδέες που έδωσαν στα παιδιά τους. Οι επίδοξοι παπ-
πούδες είναι έτοιµοι να περιορίσουν όλες τις απαιτήσεις 
τους σε αυτό. ΣΕ ΕΝΑ ΜΩΡΟ. Ένα δεύτερο σύντοµο 
διάλειµµα σε µια κενή ζωή, γεµάτη επανάληψη και πλή-
ξη. Ένα είδος VIAGRA τόνωσης του οριστικά χαµένου 
ενδιαφέροντος για ζωή. Γιατί ποτέ δεν ονειρεύτηκαν 
αγώνες. Επαναστάσεις. Μια άλλη κοινωνία. Μια, έστω, 

Óáí ôç «ðñïóùñéíÞ öõãÞ áðü 
ôçí ðñáãìáôéêüôçôá» ðïõ äé-
äáóêüìáóôå üôé ðñïóöÝñïõí 
ôá íáñêùôéêÜ, ßäéá ðñïóùñéíÞ 
öõãÞ áðü ôçí ðëÞîç ðñïóöÝ-
ñåé êé ï ãÜìïò. 



διαφορετική κοινωνία. Η ζωή τους απόρριµµα µισθωτής 
εργασίας, κατανάλωσης και νοµοταγούς συµπεριφοράς. 
Οπότε το ΕΓΓΟΝΙ θα κάνει τη διαφορά. Είναι µια «ελά-
χιστη χαρά» που «αξίζουν να γευτούν κι αυτοί». Γιατί 
άραγε την αξίζουν;

«Οι υπάλληλοι του γραφείου κηδειών έφτασαν πριν από 
ένα λεπτό. Θα τους ζητήσω να έρθουν να κλείσουν το 
φέρετρο. Μήπως θέλετε να δείτε τη µητέρα σας για τε-
λευταία φορά;» Είπα όχι.

Ο θεσµός της οικογένειας δεν τίθεται συµπτωµα-
τικά ως πρόταγµα των όπου γης φασιστών, µαζί 

µε το στρατό, τη θρησκεία και την πατρίδα. Η Ελλάς 
Ελλήνων Παντρεµένων Χριστιανών και Πατριωτών 
απολαµβάνει βέβαια µία προνοµιακή θέση στη σχετική 
κατάταξη, στο ίδιο γκρουπ δυναµικότητας µε χώρες µε 
έντονα τα στοιχεία του καθολικισµού (π.χ. Ισπανία), 
του νεοσυντηρητισµού (π.χ. ΗΠΑ) κλπ. Είθισται άλλω-
στε η πατρίς µας να πρωτοστατεί σε σχετικές αρνητι-
κές στατιστικές (γάµος, κάπνισµα, νέφος, αυτοκινητικά 
ατυχήµατα κ.λ.π.)...

Η οικογένεια εγγυάται, όπως προείπαµε, τη συντήρη-
ση ορισµένων στοιχείων-δικλείδων αποκλεισµού της 
χειραφέτησης: της µοιχείας και της πορνείας, της πα-
τριαρχικής βίας, της υποτέλειας, της πλήξης και των 
νευρώσεων. Και αν πλέον ο όρος «νευρωτική οικογέ-
νεια» ακούγεται ως ένας πλεονασµός αντίστοιχος του 
«αυθόρµητο αντανακλαστικό» ή «φυσικό ένστικτο», τα 
υπόλοιπα στοιχεία είναι τόσο διαδεδοµένα που να δι-
καιούνται τον τίτλο της κανονικότητας.
Οι έννοιες του «εραστή» και του «κερατά» γεννήθηκαν 
το πρώτον µε την επικράτηση της τυπικής πυρηνικής 
οικογένειας που αντιλαµβάνεται τη γυναίκα ως κτήµα 
του άνδρα, η οποία τον προσβάλλει καταφεύγοντας 
στην αναζήτηση του ξένου έρωτα, ενώ ο άνδρας τον 
έχει όποτε θέλει, πληρώνοντας και αποκτώντας τον. Ο 
πηγαία σεξιστικός ελληνικός λαός απεικόνισε εύγλωτ-
τα τη σχέση του ανδρόγυνου µε τους στερεότυπους 
ρόλους του οικονοµικά ισχυρού και της στεφανωµένης 
(εξ)υπηρέτριάς του στην παροιµία «Με τον παρά µου 
γαµώ και την κυρά µου!»
Χέρι-χέρι µε αυτό το άρρωστο πλέγµα σχέσεων πάει και 
η ενδοοικογενειακή βία. Ο πατέρας στη µητέρα και οι 
δυο µαζί στα παιδιά, προκειµένου αυτά να αποκτήσουν 
από νωρίς την αίσθηση των εννοιών της υπακοής και 
άκριτης υποταγής στον ισχυρό, σωµατικά και οικονο-
µικά. Θα τους χρειαστεί αργότερα: στο σχολείο, στο 
στρατό, στην εργασία. Η πατριαρχική βία δεν αποτελεί 
εκτροπή του πατέρα, ιδιαιτερότητα, αδυναµία χαρακτή-
ρα ή άτυχη στιγµή – αποτελεί εκπλήρωση του καθή-
κοντος που του έχει αναθέσει το κράτος: να ετοιµάσει 
«σωστούς πολίτες».

Ο διευθυντής είπε τότε ότι δεν θέλησα να δω τη µαµά, 
δεν είχα κλάψει ούτε µια φορά κι είχα φύγει αµέσως µετά 
την κηδεία χωρίς να σταθώ καθόλου πάνω απ’ τον τάφο 
της µε κατάνυξη. Και κάτι άλλο ακόµα του είχε κάνει 
εντύπωση: ότι δεν ήξερα την ηλικία της µαµάς.

Όσο για την πλήξη, την οποία το ζευγάρι γλίτωσε µε 
το γάµο (αλίµονο, µόνο για µικρό διάστηµα), τώρα 

επανέρχεται δριµύτερη, παίρνοντας την εκδίκησή της. 
Σε µεγέθυνση µάλιστα, συγκρινόµενη µε την πλήξη που 
ένιωθε το ίδιο το ανδρόγυνο στις πατρικές τους οικογέ-
νειες. Σοκάρει µάλιστα η διαπίστωση ότι νέοι άνθρωποι 
που είχαν ξεπεράσει de facto σκηνές οικογενειακής µπό-
χας (χριστουγεννιάτικα τραπέζια, συνεστιάσεις, γιορτές 
µε συγγενείς κ.λ.π.), επανέρχονται µετά το γάµο τους 
σε αυτά, µε έναν απαράµιλλο τρόπο. Τώρα οι επισκέψεις 
του Σαββατοκύριακου δεν θα αφορούν µόνο τους κάθε 
είδους βαρετούς συγγενείς, αλλά και αυτούς του/της 
συζύγου… Η θεµατολογία θα επανέλθει στα ίδια ανού-
σια ζητήµατα, αυτή τη φορά µε τη φρεσκάδα του νιόπα-
ντρου. Τα τηλεφωνήµατα στις ονοµαστικές εορτές για 
συγχαρητήρια που το όνοµα κάποιου συµπίπτει µε αυτό 
ενός χριστιανού ήρωα θα πολλαπλασιαστούν. Και ο κύ-
κλος θα συνεχίζεται.

Η διασφάλιση της υποτέλειας της γυναίκας στον 
άντρα χάνεται πλέον µέσα στον αυτονόητο χαρα-

κτήρα της και δεν γίνεται καν αντιληπτή ως τέτοια. Υπ-
ανδρεύεται συνειδητά η γυναίκα, αναγκαστικά ή κατ’ 
επιλογήν, καθώς για τις µεν προλετάριες αποτελεί όρο 
επιβίωσης, για τις δε αστές όρο ανέλιξης («πίσω από 
κάθε µεγάλο άνδρα κρύβεται µια σπουδαία γυναίκα» 
είναι ένα από τα πιο χυδαία τσιτάτα που έχουν στοι-
χειώσει την ανθρώπινη ιστορία). Από την εξουσία του 
πατέρα σε αυτή του συζύγου.

Είπε ότι δεν θέλησα να δω τη µαµά στο νεκρικό κρεβάτι, 
ότι είχα καπνίσει, ότι είχα κοιµηθεί και ότι είχα πιει καφέ 
µε γάλα. Τότε ένιωσα κάτι σαν να ξεσηκωνόταν όλη η αί-
θουσα και για πρώτη φορά κατάλαβα ότι ήµουν ένοχος.

Για να πετύχει όµως τη συντήρηση ρόλων, στεγανών 
και νευρώσεων, η οικογένεια κάνει χρήση του mega-

όπλου της: των ενοχών. «Γιατί στεναχωρείς τον πατέρα 
σου;», «θέλεις να µας στείλεις στον τάφο;», «αυτό είναι 
το ευχαριστώ για όσα κάναµε για σένα;», «καλά όλα τ’ 
άλλα, τη µάνα σου δεν τη σκέφτεσαι µόλις το µάθει;»… 
Το πρώτο τσιγάρο, το πρώτο ξενύχτι, η πρώτη συµµε-
τοχή σε πορεία, η πρώτη προσαγωγή σε τµήµα – δεν 
ενδιαφέρει τι παθαίνεις εσύ, αλλά τι πόνος προκαλείται 
στους γονείς. Αν δεν περάσεις τις εξετάσεις, δεν πας στο 
στρατό, παρατήσεις τη δουλειά.

Τον ρώτησαν αν η µαµά έκανε παράπονα για µένα κι 
αυτός είπε ότι ναι αλλά ότι λίγο πολύ όλοι οι τρόφιµοι 
είχαν µια µανία να παραπονιούνται για τους δικούς τους. 
Ο πρόεδρος του είπε να διευκρινίσει αν αυτή παραπονιό-
ταν επειδή την είχα βάλει στο άσυλο κι ο διευθυντής είπε 
πάλι ναι.

Η Ελλάς διεκδικεί και σ’ άλλον έναν τοµέα δάφνες: 
την οικογένεια δεν έχουν απορρίψει εντελώς ούτε 

τα πιο ριζοσπαστικά κοµµάτια της. Βολεύει, έχει ζεστό 
φαγητό, διαθέσιµο κρεβάτι αν σε απολύσουν και δεν 
βγαίνει το νοίκι, γκρίνια και καλοπέραση. Η απόλαυ-
ση του µαλακού υποστρώµατος της κοινωνικής κρίσης 
αγγίζει µέχρι και τα πιο ριζοσπαστικά κοµµάτια της κοι-
νωνίας. Και σε αντάλλαγµα των ποικίλων υπηρεσιών θα 
υπάρξει µία κοινή µαγειρίτσα το Πάσχα, µια γαλοπούλα 
τα Χριστούγεννα.
Η έλλειψη ριζικής κριτικής στο οικοδόµηµα της οικογέ-
νειας έχει επιδείξει στο πέρασµα των χρόνων τους κα-
ταστροφικούς καρπούς της. Μετά το πέρασµα από τους 
«ανατρεπτικούς χώρους», της «αµφισβήτησης και της 
αναρχίας», όταν κάνουν την εµφάνισή τους υλικά προ-
βλήµατα, όπως εργασία, διευθέτηση κατοικίας κ.λ.π., 
τότε η Αγία Οικογένεια παραµονεύει στη γωνία για να 
ξαναδεχτεί στις αγκάλες της τα απολωλότα πρόβατα.
Η οικογένεια και συνακόλουθα ο θεσµός του γάµου να 
παρεισδύουν έτσι ως κάτι το ανεκτό, µοντέρνο, τέλος 
πάντων όχι καταδικαστέο από ανθρώπους που στα κεί-
µενά τους επαγγέλλονται την κατάργηση των δηµιουρ-
γηµάτων της οικογένειας, της ατοµικής ιδιοκτησίας και 
του κράτους...

Πάντα κατά τη γνώµη του εισαγγελέα, ένας άνθρωπος 
που σκότωνε ηθικά τη µητέρα του, έπρεπε να αποκοπεί 
από την κοινωνία των ανθρώπων και θα του άξιζε τόσο, 
όσο και σ’ εκείνον που άπλωσε χέρι δολοφονικό στο γεν-
νήτορά του. Προπαντός όταν η κενότητα της καρδιάς, 
όπως αποκαλύπτεται σ’ αυτόν τον άνθρωπο, γίνεται µια 
δίνη όπου µπορεί να παρασυρθεί η κοινωνία.

Προτάσεις υπάρχουν. Κι αν η ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ της δεκαετίας του ’60 έβλεπε µπά-

λα και φαντασιωνόταν αντίσταση στη χούντα (που έκα-
ναν µια δράκα άνθρωποι), σε κάποια άλλα σηµεία του 
πλανήτη επιχειρήθηκαν χίλια δύο δυνατά µοντέλα συµ-
βίωσης, συλλογικής ανάπτυξης προσωπικοτήτων και 
ανατροφής παιδιών. Εκεί είναι. Ας τα επιχειρήσουµε.

Παράτα το θεό, πατέρα και παρτάλι,
µην θέλεις παντρειά και µισθωτό χαµάλη.
Αρνήσου να ’σαι σκλάβα, διπλά κι ολόιδια,
θα ζήσουν τα παιδιά µας µες τα κοινόβια.

(Τα αποσπάσµατα είναι από τον Ξένο του Αλµπέρ 
Καµύ)

dirty harry
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Μικρά σηµεία από ένα µεγάλο γεγονός

Όποιος κινιόταν το Νοέµβρη µε τα γεγονότα των προαστίων 
στην τεράστια έκταση του Παρισιού θα υπέθετε πως αυτά 

που γράφουν οι εφηµερίδες και δείχνουν τα κανάλια, συµβαίνουν  
«έξω» από τη ζωή του Παρισιού κάπου πολύ µακριά. Μόνον η 
αυξηµένη αστυνόµευση και οι έλεγχοι σε εκείνες τις  γραµµές 
του µετρό που κατέληγαν στα εξεγερµένα προάστια προκαλού-
σαν την απορία και τη συνήθεια  των κατοίκων, των τουριστών 
και των επισκεπτών. Η εξέγερση του Νοέµβρη ήταν κάτι που 
συνέβαινε στην καρδιά της Ευρώπης αλλά έξω από το ορατό κέ-
ντρο της, στο όριο, στο ευκρινές σύνορο που χώριζε  δύο (του-
λάχιστον)κόσµους. Τότε, οι ξεχασµένοι από το έθνος, το κράτος 
και τα κόµµατα αποκλεισµένοι νέοι των προαστίων, τα απο-βρά-
σµατα του συστήµατος, µετανάστες τρίτης γενιάς, που µιλούν 
λίγα και κακά Γαλλικά, σαν να «αποφάσισαν» να υπάρξουν, µε 
τον µόνο τρόπο που διέθεταν. Το θυµό και τη βία. Ερµηνεύτηκε 
και αξιολογήθηκε πολύπλευρα η εξέγερση εκείνη.  Η βασικότε-
ρη παρατήρηση, «καλών προθέσεων», ήταν πως η εξέγερση των 
προαστίων στερούνταν, λέει, πολιτικότητας. Ωστόσο, οι νέοι αυ-
τοί, µπορεί να µην σκέφτονταν ή να έπρατταν πολιτικά, αλλά 
δηµιουργούσαν ένα πολιτικό γεγονός. Και το πολιτικό γεγονός 
δεν είναι τόσο η απειλή που ένιωσαν οι κυρίαρχοι της Ευρώπης, 
ούτε, ίσως, το ότι ακούστηκαν τα προάστια. Το πολιτικό γεγονός 
είναι ότι τα προάστια µίλησαν. Οι  νέοι των  προαστίων, ως υπο-
κείµενα, έστω ασαφή και  απροσδιόριστα, πάντως υποκείµενα, 
επιτέλους Υπήρξαν.   
∆ιότι αν οι πραγµατικοί όροι της ζωής σου σε κάνουν να µην 
υπάρχεις και σε βεβαιώνουν πως δεν θα υπάρξεις, ως υποκείµε-
νο, µοιάζει η δυνατότητά σου να εξαντλείται και να φανερώνε-
ται µέσα στην ίδια τη σηµασία σου (υπό την προϋπόθεση, στοι-
χειωδώς να ενεργείς ώστε να την φανερώσεις). Το Φθινόπωρο 
το σύστηµα έφαγε στα µούτρα µια… «πολιτική σηµασία» από 
αυτές που συνηθίζει να κρύβει έντροµο κάτω από το χαλί και 
ίσως, κάτω από αυτήν την οπτική, έχει µεγαλύτερη πολιτική ση-
µασία ο τυφλός θυµός ενός νέου των προαστίων που καίει µια 
‘χρήσιµη’ για αυτόν, δοµή στη γειτονιά του από µια τράπεζα που 
καίγεται από συνειδητοποιηµένους αναρχικούς αντιεξουσιαστές 
στο κέντρο της πόλης. Αυτά υπό την προϋπόθεση να αναρωτιό-
µαστε αν υπάρχει και τι πράγµα Είναι αυτό το υποκείµενο….το 
ετεροκαθορισµένο, το δοµηµένο, το κατασκευασµένο, το επα-
ναστατηµένο, το ενταγµένο, το φιµωµένο, το αφανισµένο, το 
αυτόνοµο…
Επιπλέον παρά το γεγονός πως µέσα στο Παρίσι και στα πανεπι-
στήµια, δεν κινήθηκε τίποτα τόσο ή έτσι που να φανερώνει την 
ύπαρξη ενός κινήµατος αλληλεγγύης στους εξεγερµένους, τα 
προάστια, το όριο, τα γεγονότα και η αναταραχή, µπήκαν στις 
κουβέντες και στις αναφορές. Κάτι, µετά από χρόνια, είχε κινηθεί 

κάπου κοντά… Άλλωστε, την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, 
νέοι από τα µεσαία στρώµατα του Παρισιού «ντύνονταν προά-
στια και µιλούσαν προάστια». Σαν να ήταν, ή σαν να καταλάβαι-
ναν πως είναι, ίσως, µε έναν τρόπο, προάστια…

Όποιος κινιόταν το Μάρτη οπουδήποτε στο Παρίσι και κυρί-
ως τη νύχτα στο ιστορικό κέντρο, ζούσε σε ένα κλίµα που 

πολλές ώρες θύµιζε εξέγερση. Με αφορµή την γενική αντίδραση 
στο νόµο cpe αναρχικοί, αντιεξουσιαστές, αυτόνοµοι, αναρχο-
µαρξιστές και άνθρωποι που «ντύνονταν προάστια», πρωτοστά-
τησαν ώστε να βαθύνουν και να γενικευτούν οι αντιδράσεις και 
να συµβεί το πέρασµα από την απεργία των πανεπιστηµίων στις 
καταλήψεις. Κάποιοι από αυτούς (30) νέοι και νέες έξω από κόµ-
µατα, κυρίως φοιτητές, ήταν αυτοί που στις 8 Μάρτη κατάφεραν 
να µείνουν στο κτήριο της Σορβόννης και να την καταλάβουν 
πραγµατώνοντας τη δεύτερη στην ιστορία του κτηρίου κατάλη-
ψη από το 68. Έτσι, από τις 8 Μαρτίου η πλατεία που βρίσκεται 
στο πλάι της Σορβόννης θα ήταν το πρώτο και µόνιµο θέατρο 
των βίαιων συγκρούσεων που θα ακολουθούσαν ανάµεσα στους 
φοιτητές (που ήθελαν να ενσωµατωθούν µε τους καταληψίες) 
και στις δυνάµεις καταστολής, τα πάνοπλα βίαια crs. Παράλλη-
λα κάθε δύο ηµέρες γίνονταν στα περισσότερα πανεπιστήµια 
µαζικότατες πολύωρες συνελεύσεις στις οποίες άρχιζαν να συ-
ζητιούνται πράγµατα που δεν αφορούσαν µόνον τον cpe αλλά 
την έννοια της εργασίας, τη ζωή µέσα σε αυτό το σύστηµα, τον 
από καθέδρας τρόπο διδασκαλίας. Έµοιαζε µε την έναρξη µιας 
κάποιας αφύπνισης, σαν την τόλµη µιας στοιχειώδους αµφισβή-
τησης των µέχρι τότε τρόπων και µοντέλων. Αν µη τι άλλο φοι-
τητές υπήρχαν µέσα στα αµφιθέατρα για να µιλήσουν. Σαν υπο-
κείµενα που πρωτοανακαλύπτουν την αυτονόητη (;) δυνατότητα 
της δράσης. Στις 16 Μαρτίου 55 στα 84 πανεπιστήµια, σύµφωνα 
µάλιστα και µε το υπουργείο, τελούσαν  υπό κατάληψη, πρακτι-
κή που ακολουθούν πια και τα λύκεια και τεράστιες πορείες δι-
αµαρτυρίας πραγµατοποιούνταν σε πολλές πόλεις της Γαλλίας. 
Στο Παρίσι, άρχισε να δίνεται ένα άτυπο ραντεβού µετά το τέλος 
των πορειών στη γνωστή µικρή, πλατεία της Σορβόννης η οποία 
ήταν από τις 10 του µήνα απόλυτα µπλοκαρισµένη από τα crs. 
Ολόκληρη η γειτονιά ελεγχόταν από την αστυνοµία και τους 
ασφαλίτες, οι κάτοικοι έδειχναν ταυτότητα για να περάσουν  και 
ένα φράγµα από κλούβες  περιέκλειε ολόκληρο το τετράγωνο. 
Κάτι δεν πήγαινε καλά και όχι µόνον στο κοµψό quartier Latin 
στου οποίου τους δρόµους άρχιζαν να γίνονται κάθε ηµέρα και 
κυρίως  κάθε νύχτα µάχες. 
Έτσι, παράλληλα µε τις διοργανωµένες και αποφασισµένες τερά-
στιες πορείες στις οποίες κυριαρχούσαν τα αντισαρκοζί και αντι 
βιλπέν συνθήµατα, κάθε βράδυ και µέχρι σήµερα που γράφονται 
αυτές οι γραµµές, στο Παρίσι γίνονταν µάχες. Τουλάχιστον 3000  
άτοµα κατά περιοχή, στη Σορβόννη, στο  Hôtel de ville, στο 
Concord, στο Monparnasse,  και αλλού, συγκρούονταν µε τα 
crs.. Το τουριστικό κέντρο του Παρισιού βρισκόταν σε εµπόλεµη 
κατάσταση και το Παρίσι τα βράδια άλλαζε χέρια. 

Στιγµιότυπα, σηµεία και τέρατα:

Τα συνδικάτα

Στις µεγαλύτερες γενικές πορείες που οργανώθηκαν, τα και-
ροσκοπικά συνδικάτα, µε ζηλευτή, ορατή και κατασταλτική 

περιφρούρηση, φρόντιζαν να κρατούν τουλάχιστον 1,5 χιλιό-
µετρα απόσταση από τον τεράστιο όγκο των φοιτητών και των 
µαθητών. Ορίζοντας έτσι και συµβολικά το όριο της ευκαιριακής 
συµµαχίας τους. ∆ιαχωρισµένοι από την άρρητη ή υπόρητη ή 
ρητή περίσσεια των αιτηµάτων των νέων που ξεπερνούσε, µπο-
ρεί ασαφώς αλλά ξεπερνούσε, τα εργασιακά δικαιώµατα. ∆ιότι 
οι νέοι δεν έγραφαν µονάχα στους τοίχους των δρόµων απ όπου 
περνούσαν συνθήµατα αντι-cpe αλλά και : ουτοπία ή τίποτα. ∆ι-
αχωρισµένοι από τον τρόπο έκφρασης των χιλιάδων φοιτητών 
και µαθητών που µε τη µορφή που έπαιρνε- κυρίως τις νύχτες- 
κινδύνευε να µετατρέψει ή να µετονοµάσει τον αγώνα (από ..συ-
ντηρητικό- υλιστικό, αλλιώτικο και κυρίως υποδεέστερο από το 
Μάη του 68), ανατρεπτικό. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την κλιµά-
κωση και την έκβαση, µε τον ίδιο τρόπο που οι εξεγερµένοι των 
προαστίων προφανώς και δεν εξεγέρθηκαν ζητώντας δουλειά ή 
συνθήκες ενσωµάτωσης, οι νέοι που επί τουλάχιστον τρεις εβδο-
µάδες µετέτρεπαν το Παρίσι σε τόπο σύγκρουσης, σίγουρα δεν 
ήταν άνθρωποι που ενδιαφέρονταν για τα ένσηµα… 

Οι φασίστες

Στις 14 του Μάρτη το απόγευµα πολλοί διαδηλωτές αρχίζουν 
να συγκεντρώνονται και πάλι στο Collège de France, δίπλα 

από τη Σορβόννη, από όπου απωθούνται και κατευθύνονται 
προς την Πλατεία  Σορβόννης. Ο κόσµος πληθαίνει ( 1000 άτο-
µα) και τα CRS σχηµατίζουν κλοιό µε  ασπίδες και κλούβες από 
τρεις πλευρές. Η κατάσταση είναι τεταµένη, τα CRS κλείνουν 

σιγά σιγά τον κλοιό και αντικείµενα εκσφενδονίζονται προς το 
τείχος των CRS. Όταν έχει πια νυχτώσει µια  οµάδα  περίπου 
100 ακροδεξιών του Εθνικού Μετώπου Νεότητας του Λε Πεν 
και άλλοι  ακροδεξιοί και φασίστες, βγαίνουν από το στενό 
της Rue des Ecoles, µε κράνη, ρόπαλα και  µια αναµµένη δάδα 
τραγουδώντας τον εθνικό ύµνο της Γαλλίας. Για λίγο στέκονται 
πίσω από τις πλάτες των παρατεταµένων CRS που δεν επεµβαί-
νουν καθόλου, φωνάζοντας συνθήµατα. Πολύ γρήγορα, τα CRS 
ανοίγουν δίοδο και  οι φασίστες  ορµούν στον  συγκεντρωµένο 
κόσµο, εισβάλλοντας στο χώρο, όπου διαδηλωτές βρίσκονταν 
εκτός του αστυνοµικού  κλοιού και χτυπούν. Την εποµένη οι δι-
αδηλωτές  που κατέληξαν στη Σορβόννη ήταν περισσότεροι ( 
5000 άτοµα). έπειτα από βίαιες συγκρούσεις και αφού πολλοί δι-
αδηλωτές ήταν σκόρπιοι στο σταυροδρόµι και στις δυο µεγάλες 
οδούς Saint-Germain και Saint-Michel, τα CRS  άνοιξαν ξανά το 
δρόµο προς τους ακροδεξιούς, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί 500 
µέτρα πιο πέρα, και βρήκαν την ευκαιρία να ξαναεπιτεθούν προς 
όποιον έβρισκαν µπροστά τους. 

Οι πορείες συνεχίζονταν , την ηµέρα της γενικής απεργίας 
1.500.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη Γαλλία. 

Παράλληλα αυθόρµητες νυχτερινές πορείες οργανώνονταν, 
όπως αυτή τη νύχτα που ο Σιράκ αποπειράθηκε να…βελτιώσει 
το νόµο. Επιπλέον, αυθόρµητες συνελεύσεις γίνονταν και σε ει-
σόδους του µετρό και για ηµέρες  κάθε πλατεία αποτελούσε δυ-
νητικό τόπο συγκέντρωσης.

Ορισµένα λύκεια από τα προάστια πήραν µέρος στις µαζικές 
διαδηλώσεις. Την τρίτη εβδοµάδα των γεγονότων συνέβη-

σαν επεισόδια µεταξύ των διαδηλωτών και µικρών οµάδων νέων 
από τα προάστια που εκδήλωναν στις πορείες επιθετική και...πα-
ραβατική συµπεριφορά… ∆ύο κόσµοι συγγενείς και ξένοι, δυο 
κόσµοι δύσπιστοι. Οι µεν ζηλεύουν τους φοιτητές οι άλλοι φο-
βούνται πως θα τους σπάσουν τις διαδηλώσεις. Ωστόσο µοιάζει 
πως το κίνηµα των φοιτητών είναι µια επί της ουσίας ανταπά-
ντηση του κέντρου στο κίνηµα των προαστίων. Και είναι προ-
φανές πως αυτό που ζητούσαν και τα δύο δεν ήταν η εργασιακή 
ασφάλεια. 

Οι συνθήκες που χρησιµοποιούν οι αναλυτές (ανεργία, ανα-
σφάλεια, αποκλεισµός, απαξίωση, επίθεση στους νέους, 

συντηρητικό-υλικό αίτηµα και άλλες  κοινωνιολογικές και από 
τη θέση του συστήµατος ‘πολιτικές’ προσεγγίσεις, αρκούν για να 
εξηγήσουν τα αίτια και τις  κινητοποιήσεις όπως τις αφηγούνται 
οι τηλεοράσεις. Όµως αυτές τις κινητοποιήσεις κάποιοι τις δηµι-
ούργησαν και τις βίωσαν, δεν τις είδαν από την τηλεόραση. Πρό-
κειται για υποκείµενα που ουσιαστικά γεννήθηκαν µε τη δράση. 
∆ιότι  τα υποκείµενα που επιθυµούν γεννιούνται στους δρόµους. 
Και εκεί στους δρόµους, αλλάζουν οι σηµασίες. Και δηµιουρ-
γούνται νέες που ξεφεύγουν από την εργαλειακή προσέγγιση ή 
από την εκ των υστέρων ερµηνεία. Σηµασίες ακαταχώρητες και 
απρόβλεπτες. Εκεί κάποιος µιλά τον εαυτό του, την ώρα ακριβώς 
που τον καταλαβαίνει, την ώρα που τον συγκροτεί.  Εκεί µόνον, 
στη σύγκρουση µε την εξουσία, στη στιγµή αλληλεγγύης όπου 
κάποιος σε προστατεύει από τη βία των  φασιστών, την ώρα που 
συµµετέχεις σε  συνέλευση και ακούς και µιλάς, την ώρα που 
µπορεί να  καταλαµβάνεις το δηµόσιο χώρο διότι νιώθεις πως 
υπάρχεις ως υποκείµενο, πως σου ανήκει και πως στον έκλεψαν, 
την ώρα που µπορεί να φοβάσαι αλλά επιλέγεις να συγκρου-
στείς. Στους δρόµους δοκιµάζονται οι όροι, ανθίζουν και ξεπρο-
βάλλουν τα αιτήµατα και η περίσσειά τους.  Πρόκειται για µια 
περίσσια που είναι τόσο βαθιά ατοµική υπόθεση που µόνον µε 
όρους κοινωνικούς µπορεί να βιωθεί και να  διασφαλιστεί. Το τι 
ένιωθαν αυτά τα υποκείµενα, τι έχασαν, τι κέρδισαν, τι ζητούσαν, 
όπως και να ακούγεται, αυτό µπορούµε να το µάθουµε µονάχα 
άµα βγούµε στους δικούς µας δρόµους. 

Είναι ίσως νωρίς να αποτιµηθούν τα αίτια ακόµα και η φύση, 
οι νίκες και οι ήττες αυτού του κινήµατος. Αυτό πάντως 

που ό,τι κι αν γίνει θα ισχύει είναι πως όλοι αυτοί και αυτές που 
συµµετείχαν µέρα ή νύχτα µε τον έναν και κυρίως µε τον άλλον 
τρόπο στα γεγονότα, δοκίµασαν και άρχισαν να αρθρώνουν την 
υποκειµενικότητά τους. Με τον µόνο ίσως τρόπο που µπορεί να 
συµβεί. Ψήγµατα από αυτήν την κληρονοµιά δεν είναι εύκολο να 
µην διατηρηθούν. 
Όταν θα διαβάζονται αυτές οι γραµµές πέρα από τις ευχές και τις 
προσδοκίες δεν ξέρουµε ποια κατάσταση θα επικρατεί στο Πα-
ρίσι. Παρά τη νίκη, τα αιτήµατα, την ήττα αυτού του φερόµενου 
ως αντι σεπεε κινήµατος, το σίγουρο είναι πως µέσα από τις συ-
νελεύσεις, τις σύγκρουσης, τις µάχες, όλοι πήγαν πιο µπροστά. 
Όλοι άλλαξαν θέση. 

 Nίκη

Êáé åêåß óôïõò äñüìïõò, áëëÜæïõí 
ïé óçìáóßåò (...) Åêåß ìüíïí, óôç óý-
ãêñïõóç ìå ôçí åîïõóßá, óôç óôéãìÞ 
áëëçëåããýçò üðïõ êÜðïéïò óå ðñï-
óôáôåýåé áðü ôç âßá ôùí  öáóéóôþí, 
ôçí þñá ðïõ óõììåôÝ÷åéò óå  óõíÝ-
ëåõóç êáé áêïýò êáé ìéëÜò, ôçí þñá 
ðïõ ìðïñåß íá  êáôáëáìâÜíåéò ôï 
äçìüóéï ÷þñï äéüôé íéþèåéò ðùò 
õðÜñ÷åéò ùò õðïêåßìåíï, ðùò óïõ 
áíÞêåé êáé ðùò óôïí Ýêëåøáí, ôçí 
þñá ðïõ ìðïñåß íá öïâÜóáé áëëÜ 
åðéëÝãåéò íá óõãêñïõóôåßò.



Το πετρελαϊκό χρηµατιστήριο
Το Ιράν είναι ο επόµενος στόχος των Αµερικανικών επιτελείων, κάνοντας το ίδιο «µοιραίο λάθος» 
που έκανε το Ιράκ και οδήγησε στην Αµερικανο-Βρετανική εισβολή. Έχει προγραµµατίσει για τις 
20 Μαρτίου να ανοίξει το δικό του Χρηµατιστήριο Πετρελαίου, το οποίο θα ανταγωνίζεται ευθέως 
τα δύο κυρίαρχα, το Εµπορικό Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (NYMEX) και το ∆ιεθνές Χρηµα-
τιστήριο Πετρελαίου του Λονδίνου (IPE), χρησιµοποιώντας το ευρώ σαν νοµισµατική µονάδα των 
συναλλαγών. Αυτή η κίνηση θα απειλήσει την παγκόσµια κυριαρχία του Αµερικάνικου δολαρίου, 
και θα µπορούσε να προκαλέσει την ολοκληρωτική κατάρρευση της Αµερικάνικης οικονοµίας. 
Έτσι, για την κυβέρνηση των Η.Π.Α. δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να επιτεθεί στο Ιράν, χρη-
σιµοποιώντας την απειλή του WMD (το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν) ξανά σαν δικαιολογία για 
τον πόλεµο. 

Η επαπειλούµενη κυριαρχία του δολαρίου
Για τη διατήρηση της αγοραστικής αξίας κάθε νοµίσµατος απαιτείται η κάλυψη της αξίας του σε 

χρυσό. Το αµερικανικό δολάριο αποτελεί εξαίρεση 
σε αυτόν τον κανόνα. Το δολάριο είναι ένα νόµισµα 
που καλύπτεται µόνο από το εµπόριο πετρελαίου 
στο οποίο µε τη σειρά του χρησιµοποιείται µόνο 
το αµερικάνικο δολάριο σαν ισοτιµία συναλλαγών. 
Κάθε χώρα στον κόσµο, θα πρέπει να διατηρεί απο-
θεµατικό σε αµερικάνικα δολάρια για να µπορεί να 
αγοράσει πετρέλαιο. Όσο µεγαλύτερη είναι η ζήτη-
ση για πετρέλαιο, τόσο µεγαλύτερη και η ζήτηση για 
δολάρια. Αυτή η ζήτηση στηρίζει την αξία του δολα-
ρίου, και σε προέκταση την οικονοµία των Η.Π.Α. 
Εάν το εµπόριο πετρελαίου µεταπηδήσει από το δο-
λάριο στο ευρώ ή σε οποιαδήποτε άλλη νοµισµατι-
κή ισοτιµία, αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την µείωση 
της ζήτησης του δολαρίου, το οποίο θα σήµαινε τη 
µείωση της αγοραστικής του αξίας και την αναπό-
φευκτη κατάρρευση της Αµερικάνικης οικονοµίας. 

Το «µοιραίο σφάλµα» του Ιράκ
Το Ιράν δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η µόνη χώρα που εξετάζει την µεταπήδηση στο ευρώ. Το 
Νοέµβριο του 2000, το Ιράκ έκανε αυτή την αλλαγή. Μέσο του προγράµµατος «Πετρέλαιο για 
Τρόφιµα» το Ιράκ µετέτρεψε όλα του τα χρήµατα στον λογαριασµό του στα Ηνωµένα Έθνη σε 
ευρώ. Είχε επίσης µετατρέψει το αποθεµατικό του κεφάλαιο, ύψους 10 δις δολαρίων σε ευρώ. Η 
Αµερικανο-Βρετανική εισβολή στο Ιράκ έβαλε ένα τέλος σε αυτή την νοµισµατική µετατροπή και 
έδωσε στους εισβολείς τον έλεγχο της δεύτερης µεγαλύτερης πετρελαιοπαραγωγού χώρας στον 
κόσµο, παρέχοντας τους έτσι και το δικαίωµα βέτο στον ΟΠΕΚ.

Οι επίδοξοι µιµητές
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Hugo Chavez έχει υπογράψει εµπορικές συµφωνίες µε άλλες χώρες 
της Νοτίου Αµερικής, όπως η Κούβα, ώστε να ανταλλάσσουν υπηρεσίες και αγαθά για πετρέλαιο, 
χωρίς τη χρήση κάποιας νοµισµατικής ισοτιµίας. Ο νέος πρόεδρος της Βολιβίας Evo Morales υπο-
σχέθηκε την εθνικοποίηση των πετρελαιοπηγών κι έχει επίσης δείξει τάσεις να κινηθεί µακριά από 
το δολάριο. 

Τα κράτη του κόλπου, επίσης εξέταζαν το ενδεχόµενο µερικής µετατροπής των συναλλαγών σε 
ευρώ µέχρι την εισβολή στο Ιράκ, οπότε και αυτή πάγωσε από φόβο µην ακολουθήσουν την τύχη 
του Ιράκ. Ήδη η ιδέα αυτή αναβιώνει τελευταία, ιδίως στην Σαουδική Αραβία. Η εισβολή στο 
Αφγανιστάν και στο Ιράκ και η απεριόριστη στήριξη του Ισραήλ από τις Η.Π.Α. έχει προκαλέσει 
αντιαµερικανικά αισθήµατα στις Αραβικές και µουσουλµανικές χώρες. Αυτός ο θυµός έχει αγγίξει 
και τα κράτη του κόλπου που θεωρούνταν σύµµαχοι και φίλοι της αµερικάνικης πολιτικής. Η βα-
σιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας φοβάται κλιµάκωση του αντιαµερικανικού µίσους κάτι 
το οποίο θα µπορούσε να οδηγήσει και σε περισσότερη βία ή ακόµη και σε εξέγερση. Φοβάται 
ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, που τώρα είναι σύµµαχοι των Η.Π.Α., µπορεί να απηυδήσουν µε τους 
λεονταρισµούς και τους εκβιασµούς των Η.Π.Α., φοβούµενες ότι η εξάπλωση της αµερικανικής 
αυτοκρατορίας µπορεί να µονοπωλήσει τους ενεργειακούς πόρους και συνεπώς τον έλεγχο της 
παγκόσµιας οικονοµίας. Για πρώτη φορά στα χρονικά, ο Σαουδάραβας βασιλιάς Abdullah αφήνει 
τη χώρα του για να επισκεφτεί την Κίνα, τις Ινδίες, τη Μαλαισία και το Πακιστάν προς αναζήτηση 
νέων πελατών.

Ο επερχόµενος πόλεµος
Εάν όλες οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες µεταπηδήσουν στο ευρώ, ο υπόλοιπος κόσµος θα εγκα-
ταλείψει τις συναλλαγές σε δολάρια προκαλώντας δραστική απώλεια της αξίας του νοµίσµατος. 
Για να αποφύγει την κατάρρευση η κυβέρνηση των Η.Π.Α. δεν έχει άλλη επιλογή παρά να επιτεθεί 
στο Ιράν, να καταστρέψει το χρηµατιστήριο του και να ελέγξει τις πετρελαιοπηγές του. Το Ιράν 
θεωρείται η τρίτη µεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσµο. Ελέγχοντας τις σηµαντι-
κότερες πηγές πετρελαίου στον πλανήτη (Ιράκ, Ιράν, Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία) η κυβέρνηση 
των Η.Π.Α. θα ενίσχυε την ηγεµονία του δολαρίου και θα έσωζε την οικονοµία τους. Για την νο-
µιµοποίηση και την δικαιολόγηση µιας επίθεσης στο Ιράν, τα αµερικανικά επιτελεία προώθησαν 
µια καµπάνια µέσο των Μ.Μ.Ε. όπου το Ιράν περιγράφεται ως απερίσκεπτο, ανεύθυνο, εχθρικό, 
ριζοσπαστικό, επικίνδυνο για τον κόσµο και υποστηρικτής της τροµοκρατίας. 

Η προπαγάνδα
Η τριάδα Η.Π.Α.-Βρετανία-Ισραήλ εστιάζει την πολιτική της επίθεση σε ένα νέο στόχο, το Ιράν. 
Ο ίδιος ο πρόεδρος του Ιράν ταυτοποιείται ως ένας από τους απαγωγείς αµερικανών κατά την 
Ιρανική επανάσταση του 1979. Η υπουργός εξωτερικών Condoleezza Rice είχε περιγράψει το Ιράν 
σαν τον “κεντρικό τραπεζίτη” της παγκόσµιας τροµοκρατίας και, παραβλέποντας την αµερικανική 
απρόσκλητη παρέµβαση στη Μέση Ανατολή, κατηγόρησε το Ιράν ότι προσπαθεί να αποσταθερο-
ποιήσει την περιοχή. Η κυβέρνηση Μπους επιζητά 75 εκατοµµύρια δολάρια από το κογκρέσο για 
να προωθήσει την προπαγάνδα ενάντια στην Ιρανική κυβέρνηση. 

Ο Μπους παρουσιάζει το Ιράν τον πρωταρχικό υπο-
στηρικτή της διεθνούς τροµοκρατίας και µέρος του 
«άξονα του κακού». ∆ιασπείροντας το φόβο περί των 
δήθεν τροµοκρατικών διαθέσεων του Ιράν για ολό-
κληρο τον κόσµο, δηλώνει ότι «το Ιράν εξοπλισµένο 
µε πυρηνικά όπλα συνιστά µια µεγάλη απειλή για 
την παγκόσµια ασφάλεια». Τονίζει δε συνεχώς, ότι το 
Ιράν θέλει «να σβήσει το Ισραήλ από τον χάρτη», σε 
µια προσπάθεια να εξασφαλίσει την αεροπορική συνδροµή του Ισραήλ. 

Τα περί πυρηνικών
Το Ιράν δεν έχει ακόµα την τεχνολογία να εµπλουτίσει το ουράνιο, και ακόµα κι αφότου την 
αποκτήσει, θα του πάρει 5 µε 8 χρόνια µέχρι να εµπλουτίσει αρκετό ουράνιο ώστε να µπορεί να 
κατασκευάσει ατοµική βόµβα. Κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερµανία και η Γαλλία, έχουν 
προσχωρήσει στην πολιτική επίθεση εναντίον του Ιράν. Απαίτησαν το Ιράν να εγκαταλείψει την 
«πυρηνική του φιλοδοξία» και να ακολουθήσει τις υπαγορεύσεις της Συνθήκης Μη Εξάπλωσης 
των Πυρηνικών Όπλων (NPT) που έχει υπογράψει. Από την άλλη, πρόσφατα, ο πρόεδρος Μπους 
υπέγραψε ο ίδιος συµφωνία µε την Ινδία για την προµήθεια της µε πυρηνικά καύσιµα. Να επιση-
µανθεί ότι η Ινδία, το Πακιστάν και το Ισραήλ έχουν, επισήµως, πυρηνικά όπλα, χωρίς όµως οι 
Η.Π.Α. να κάνουν λόγο για αυτά.

Παρότι η ∆ιεθνής Υπηρεσία Ατοµικής Ενέργει-
ας (IAEA) είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν στοι-
χεία για το ότι το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικά 
όπλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αµερικανική 
κυβέρνηση προσπαθούν να στείλουν την υπό-
θεση στο Συµβούλιο Ασφαλείας και να ενοχο-
ποιήσουν το Ιράν. Το Ιράν είχε ανοίξει τις πυ-
ρηνικές του εγκαταστάσεις προς επιθεώρηση, 
επιµένοντας ότι έχει το δικαίωµα να αναπτύσ-
σει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς. 
∆εν φαίνεται να ανησυχεί, όµως, για την πα-
ραποµπή της υπόθεσης του στο Συµβούλιο 
Ασφαλείας βασιζόµενο στο ότι η Ρωσία και η 
Κίνα θα κάνουν χρήση του δικαιώµατος βέτο 
που έχουν για να µπλοκάρουν κάθε απόφαση 
εναντίον του. Η Κίνα δεν θέλει να χάσει τον 
βασικό της προµηθευτή πετρελαίου (αυτόν 
τον καιρό κλείνεται η σχετική συµφωνία) και 
η Ρωσία δεν θέλει να χάσει έναν καλό πελάτη 
των όπλων της. 

Προετοιµάζοντας το έδαφος για την επίθεση
Για να προστατέψουν την οικονοµία τους οι Η.Π.Α. δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να επιτεθούν 
στο Ιράν. Η κυβέρνηση των Η.Π.Α. δηµιουργεί θερµά επεισόδια ανά τον κόσµο για να υποδαυλίσει 
την εχθρότητα απέναντι στο Ιράν, µε σκοπό να εξασφαλίσει την συµµετοχή κάποιων Ευρωπαϊκών 
κρατών στην επίθεση. Τα µέσα ενηµέρωσης καλλιεργούν το φόβο για το πυρηνικό Ιράν. Η πρό-
σφατη θρησκευτική διαµάχη µεταξύ χριστιανών και µουσουλµάνων, µε αφορµή τη δηµοσίευση 
των σκίτσων που απεικονίζουν τον Μωάµεθ, είχε σχεδιαστεί και εκτελεστεί προσεχτικά από τα Ευ-
ρωπαϊκά µέσα ενηµέρωσης, όταν εν πλήρη γνώση τους θίγουν τα αισθήµατα των µουσουλµάνων. 
Τα βίαια επεισόδια εναντίον ξένων πρεσβειών σε αραβικά κράτη εκτελέστηκαν και προβλήθηκαν 
επιµελώς. Τροµοκρατικές επιθέσεις εναντίον Σιιτικών και Σουνιτικών τεµενών και κληρικών στο 
Ιράκ, έχουν διεξαχθεί από ειδικές δυνάµεις για να προκληθεί εµφύλιος στο Ιράκ. Ένα µεγάλο τρο-
µοκρατικό χτύπηµα είναι πολύ πιθανό να πραγµατοποιηθεί σε κάποια Ευρωπαϊκή χώρα, πιθανώς 
την Ιταλία ή τη ∆ανία. Η ∆ύση θα κατηγορήσει τότε το ριζοσπαστικό ισλαµικό Ιράν για την επίθε-
ση, και θα την χρησιµοποιήσει για να δικαιολογήσει τον πόλεµο εναντίον του.

Ο έλεγχος της κρίσης και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα
Οι Η.Π.Α. υπολογίζουν ότι η αυτή η εισβολή δεν θα πάρει πάνω από 100 ηµέρες. Για να αποφύγουν 
την αναµενόµενη πετρελαϊκή κρίση, λόγω της παύσης της παραγωγής του Ιράν, η αµερικανική κυ-
βέρνηση σχεδιάζει να χρησιµοποιήσει τα στρατηγικά της αποθέµατα πετρελαίου που µπορούν να 
τροφοδοτήσουν ποσότητα πετρελαίου αξίας ίσης µε αυτή που παράγεται στο Ιράν σε 175 ηµέρες. 
Η Ευρώπη θα χρησιµοποιήσει και αυτή τα δικά της στρατηγικά        αποθέµατα. Τα αποθέµατα αυτά 
θα αναπληρωθούν µε φρέσκο πετρέλαιο µετά την απόκτηση του ελέγχου του Khuzestan [1]. Ο πό-
λεµος αυτός θα δώσει στις Η.Π.Α. τον πλήρη έλεγχο των τριών µεγαλύτερων πόρων πετρελαίου 
παγκοσµίως. (Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Ιράν). Η παγκόσµια ηγεµονία του δολαρίου θα ανακτηθεί 
και οι συµµετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες θα µπορούν να απολαύσουν ένα µερίδιο από την πίτα.

ÅÜí ôï åìðüñéï ðåôñåëáß-
ïõ ìåôáðçäÞóåé áðü ôï 

äïëÜñéï óôï åõñþ áõôü 
èá Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá 

ôçí ìåßùóç ôçò æÞôçóçò 
ôïõ äïëáñßïõ, ôï ïðïßï 

èá óÞìáéíå ôç ìåßùóç ôçò 
áãïñáóôéêÞò ôïõ áîßáò 

êáé ôçí áíáðüöåõêôç êá-
ôÜññåõóç ôçò ÁìåñéêÜíé-

êçò ïéêïíïìßáò. 

Σηµειώσεις:
[1] Η επαρχία του Khuzestan βρίσκεται στο νοτιοδυτικό Ιράν και συνορεύει µε το 
Ιράκ και τον Περσικό κόλπο. Πρόκειται για την ίδια περιοχή που προσπάθησε να 
καταλάβει το Ιράκ κατά τον πόλεµο του 1980 – 1988. Το Khuzestan είναι το πλου-
σιότερο µέρος του Ιράν, όπου βρίσκονται οι σηµαντικότερες πετρελαιοπηγές, αυτές 
του Yadavaran. 

* Ο Dr. Elias Akleh είναι Άραβας συγγραφέας Παλαιστινιακής καταγωγής, που 
ζει στις Η.Π.Α. Το αγγλικό κείµενο δηµοσιεύτηκε στις 5/3/2006 στην ιστο-
σελίδα www.amin.org µε τίτλο “ Iran is The Next Battle Field”. Ολόκληρο 
το κείµενο µεταφρασµένο στα ελληνικά µπορεί να βρεθεί στην ιστοσε-
λίδα του Black Out (www.blackout.gr) στην κατηγορία µεταφράσεις.

 Dr. Elias Akleh



little John

Ρωτάνε συνήθως άνθρωποι που έρχονται σε επαφή µε 
κάποιες από τις δοµές µας: Τι είναι αυτό που προσπα-

θούµε να πετύχουµε π.χ. µε την κατάληψη ενός κτιρίου 
και αυτά που κάνουµε µέσα ή µε την διάδοση κάποιων 
εντύπων ή µε τις πορείες µας; 
Οι απαντήσεις µπορεί να ποικίλουν, αναλόγως µε το ποιος 
ρωτάει. Αλλιώς θα µιλήσουµε µε κάποιον που εµπλέκεται 
ήδη στα πράγµατα του χώρου αλλιώς σε κάποιον που 
πρώτη φορά έρχεται σε επαφή µαζί µας. Αυτοοργανώνου-
µε τις ανάγκες µας; ∆ηµιουργούµε µια καθηµερινότητα 
που εµπεριέχει ρήξεις; Προσπαθούµε να διαδώσουµε τις 
απόψεις µας µε συλλογικό τρόπο; Προσπαθούµε να εκ-
φράσουµε ανατρεπτικές απόψεις σε ένα εχθρικό περιβάλ-
λον; Υπερασπιζόµαστε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια; Συ-
νοπτικά θα απαντούσε κανείς ότι αντιστεκόµαστε στην 
βαρβαρότητα του συστήµατος αλλά και στην κοινωνική 
µιζέρια. Στην ερώτηση πώς κανείς µπορεί να εµπλακεί 
σε αυτά που κάνουµε, τα πράγµατα κατά τη γνώµη µου 
κάπως δυσκολεύουν. Η απάντηση συνήθως πέρνα από 
την τάδε ή την δείνα συνέλευ-
ση κάποιου στεκιού ή κάποιας 
πολιτικής οµάδας. Οπότε και 
κάποιος θα πρέπει να παρακο-
λουθήσει και να αποδεχτεί µια 
ήδη διαµορφωµένη κατάσταση 
τόσο σε επίπεδο πολιτικής συ-
γκρότησης όσο και κοινωνικών 
σχέσεων – κυρίως προσωπικών. 
Και εκεί αν είναι αρκετά υπο-
µονετικός και σίγουρος για τις 
επιλογές του θα µπορέσει πιθα-
νότατα να αφοµοιωθεί από την 
διαδικασία και να γίνει κοµµάτι 
της.

Το πρόβληµα τώρα θα τεθεί 
πιο συνολικά. Το ζήτηµα 

της κινηµατικής δράσης βάζει µια παράµετρο που σίγου-
ρα δεν µπορεί να κινείται γύρω από την αισχρά µειοψηφι-
κή µας κοινωνική παρουσία. Πως άνθρωποι από διαφορε-
τικές φάσεις και καταστάσεις θα βλέπανε τον εαυτό τους 
στα πλαίσια µια κίνησης που αποδοµεί τον καπιταλισµό 
και τις µοριοποιηµένες εξουσίες στην καθηµερινή  ζωή και 
χρίζει τον εαυτό της σαν εν δυνάµει ανατρεπτική δύναµη; 
Πως ευρύτερα κοµµάτια της κοινωνίας θα µπορούσαν να 
νιώσουν πως µπορούν  να πάρουν την ζωή τους στα χέρια 
τους και να αντισταθούν; Πως θα µπορούσαν να αποτε-
λέσουν κοµµάτι µιας κίνησης που θέλει να αποτελεί την 
οργανωµένη ριζοσπαστική απάντηση στο υπάρχον;

Τα κόµµατα εδώ και χρόνια έχουν δώσει µια εύκολη 
λύση. Το ζήτηµα της οργάνωσης για αυτά είναι απλό. 

Για να νιώθεις ότι συµµετέχεις αρκεί να είσαι µέλος ή και 

να ψηφίζεις ένα κόµµα. Μια ηγεσία αποφασίζει το πολι-
τικό περιεχόµενο και τις πιθανές κινήσεις. Το ίδιο ισχύει 
και µε τα συνδικάτα. Τα «ριζοσπαστικά» κόµµατα επίσης 
λειτουργούσαν µε αυτόν τον τρόπο. Το ζήτηµα της ορ-
γάνωσης και της συµµετοχής ήταν η απλή στράτευση σε 
οδηγίες και αρχές που τίθονταν από µια µειοψηφία. Αυτό 
είχε την δύναµη κάποτε να κινητοποιεί πλήθος κόσµου 
αλλά αντίστοιχα να τον αδρανοποιεί µε την ίδια ευκο-
λία. Ακόµα και στην περίπτωση που ζητήµατα ή αιτήµατα 
τίθονταν από την βάση και πάλι οι «ειδικοί» θα αναλάµ-
βαναν να µεσολαβήσουν και τελικά να τιθασεύσουν µια 
πιθανή αντιπαράθεση. Οι άνθρωποι ένιωθαν εξαρτηµένοι 
από αυτή την σχέση γιατί δεν γνώριζαν και δεν έµπαιναν 
στην διαδικασία να ανακαλύψουν οριζόντιες δοµές. ∆ο-
µές δηλαδή που ο καθένας και η καθεµιά θα είχαν την ίδια 
δύναµη να αποφασίζουν το µέλλον τους συνθέτοντας τε-
λικά κινήσεις που όλοι θα ένιωθαν πως τους εκφράζουν 
συνολικά και θα είχαν το αίσθηµα της ευθύνης απέναντι 
τους.

Μόνο στην Ισπανία του ’36 έχουµε ένα 
ευρύ κοινωνικό παράδειγµα όπου οι 

αναρχικές δοµές έτειναν να κυριαρχήσουν 
στον πληθυσµό σαν πρόταση αυτό-οργά-
νωσης απέναντι στον καπιταλισµό αλλά 
και στον γραφειοκρατικό σοσιαλισµό. Πα-
ράδειγµα που δεν είχε την ευκαιρία να δο-
κιµαστεί µέσα στον χρόνο γιατί πατάχτηκε 
ολοκληρωτικά τόσο από τους φασίστες υπε-
ρασπιστές της αστικής τάξης όσο και από 
την σταλινική αριστερά. Η Ισπανία του ’36 
ιστορικά άφησε ένα παράδειγµα που πλήθος 
αναρχικών έπειτα θα χρησιµοποιήσει για να 
περιγράψει την αντιπρόταση του στο ζήτηµα 
της κοινωνικής οργάνωσης από ελευθερια-
κή σκοπιά. 
Κολεκτίβες στην αγροτική παραγωγή, αναρ-

χοσυδικαλισµός και αυτοδιαχείρηση των εργοστασίων, 
ελευθεριακά σχολεία και ελευθεριακά αθήναια, διάδοση 
µιας ελευθεριακής κουλτούρας και ριζοσπαστικών ιδεών 
µε οργανωµένο τρόπο, δοµές αντίστασης στην αντίδρα-
ση που ξεκινάνε από τις µαζικές απεργίες και την οικειο-
ποίηση των µέσων παραγωγής µέχρι τα ένοπλα αποκε-
ντρωµένα αντάρτικα.

Σήµερα, πολλά χρόνια µετά το ’36, έχουν µεσολαβήσει 
ανά τον κόσµο πολλές εκρήξεις που συνοδεύτηκαν 

από ευρύτερες αρνήσεις των ιεραρχικών δοµών και την 
αντίστοιχη δηµιουργία δοµών αντιεξουσίας που αφορού-
σαν ευρύτερα κοινωνικά κοµµάτια. Τα εργατικά συµβού-
λια, ξεκινώντας την παράδοση τους από την παρισινή 
Κοµµούνα, θα επανεµφανιστούν σαν µορφή αυτοδιαχεί-
ρησης της παραγωγής από τους εργάτες σε πολλά µέρη 
του κόσµου και µέσα σε καταστάσεις έντονου κοινωνικού 
αναβρασµού (Ουγγαρία, Ιταλία, Γαλλία). Ενώ τη συµ-
βουλιακή µορφή οργάνωσης θα την οικειοποιηθούν και 
οµαδοποιήσεις ανθρώπων για διαφορετικού τύπου ζητή-

µατα και µέσα σε διαφορετικές περιστάσεις. Η δοµή 
της αντιιεραχικής συνέλευσης στον αντίποδα της 

κοµµατική ιεραρχίας, από το ’68 και µετά 
θα αποτελέσει την µοναδική ριζοσπα-

στική αντιπρόταση στο επίπεδο των 
διαδικασιών των δοµών. Συνελεύσεις 
σε πανεπιστήµια, συνελεύσεις σε γει-
τονιές, συνελεύσεις ενοίκων, συνε-
λεύσεις στο χώρο εργασίας, συνε-
λεύσεις γυναικών. Η αποκέντρωση 

των διαδικασιών συνάδει µε την 
ανάδειξη διαφορετικών µορφών 
καταπίεσης που δεν σχετίζονται 
απαραίτητα µε την καπιταλιστι-
κή παραγωγή. Ανοίγουν ζητή-

µατα τα οποία τα διαχειρίζονται 
οµαδοποιήσεις που αποκτούν πλέον 

συγκεκριµένα χαρακτηρίστηκα. οµά-

δες γυναικών, οµάδες ανέργων, οµάδες µεταναστών, οµά-
δες για την καταστολή και τις φυλακές, οµάδες για την 
διάδοση και υπεράσπιση των καταλήψεων είτε σπιτιών 
είτε των εργοστασίων, οµάδες κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Αυτές όλες οι οµαδοποιήσεις ανεξάρτητα αν συνδέονταν 
κατά περίπτωση µε οργανωτικά σχήµατα που εµπεριεί-
χαν σε ένα βαθµό την ιεραρχία (πχ. ιταλική αυτονοµία) 
δηµιουργούσαν το πεδίο ώστε άνθρωποι να µπορούν να 
συµµετέχουν και να νιώθουν υπεύθυνοι απέναντι στις δι-
κές τους αποφάσεις. Άνθρωποι να µπορούν να νιώθουν 
ότι αποτελούν ενεργό κοµµάτι του κόσµου που χτίζεται. 
Οι αυτοοργανωµένες διαδικασίες πολλές φορές ξεπήδη-
σαν αυθόρµητα και ειδικά σε περιστάσεις που η κρατική 
εξουσία είτε δυσανασχετούσε προς κοινωνικά κοµµάτια  
είτε κατέρρεε οργανωτικά (π.χ. λόγω πολέµων) και έτσι 
οι άνθρωποι έπαιρναν από µόνοι τους την πρωτοβουλία 
να οργανώσουν κοινωνικές δοµές.

Παράλληλα φυσικά και σε άµεση συνήθως εξάρτηση 
µε τις κοινωνικές δοµές πάντα κινούνταν οι πολιτι-

κές δοµές. ∆οµές σκέψης, ανάλυσης και κριτικής πολιτι-
κής παρέµβασης, δοµές που προώθησαν τις κοινωνικές 
διεργασίες, δοµές αντίστασης και πολεµικής. ∆οµές που 
ενοποίησαν τις αυθόρµητες κοινωνικές διεργασίες, πχ. 
την ταξική πάλη ή τα κινήµατα απελευθέρωσης καταπι-
εσµένων κοινωνικών κοµµατιών, σε ένα όλον, βάζοντας 
ανοιχτά το ζήτηµα της επαναστατικής αλλαγής. Στον 
αντίποδα των κοµµάτων αυτές οι δοµές ονοµάστηκαν 
πολιτικές οµάδες. 

Οι δοµές ως µέσο και σκοπός ταυτόχρονα.

Σε αντίθεση µε τις αριστερές ιεραρχικές οργανώσεις οι 
αναρχικοί έβαζαν πάντα µια παράµετρο στο ζήτηµα 

της οργάνωσης της αντίστασης αρκετά ιδιαίτερη. «∆εν 
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κοινωνικό µας πρόταγµα. ∆εν µπορούµε να οργανωθούµε 
µέσα σε ιεραρχικά σχήµατα από την στιγµή που προτάσ-
σουµε σαν εναλλακτική θέσµιση τις αντιιεραρχικές δια-
δικασίες και την άµεση δηµοκρατία». Οι συγκεντρωτικές 
δοµές των κοµµάτων δεν ήταν απλά ξένες στους αναρχι-
κούς αλλά και εχθρικές. Το µοντέλο των αποκεντρωµένων 
συνοµοσπονδιών αυτόνοµων κοινοτήτων συγκρούονταν 
ριζικά µε το µοντέλο του συγκεντρωτικού σοσιαλιστικού 
κράτους. Αυτό όµως είναι το ένα κοµµάτι της αναρχικής 
θεώρησης που σχετίζεται µε το πολιτικό πρόταγµα που 
ιστορικά φέρεται να εκφράζουν οι αναρχικοί.

Στο επίπεδο της οργάνωσης του αγώνα και της αντί-
στασης ενάντια στις κυρίαρχες δοµές και θεσµίσεις, 

είτε καπιταλιστικές είτε γενικότερα εξουσιαστικές τα 
πράγµατα γίνονται πιο πολύπλοκα, γιατί από το κοµµάτι 
της αντιπρότασης και του παραδείγµατος περνάµε στην 
αναγκαιότητα της δράσης και της πολεµικής. Οι αναρχι-
κές ιδέες ιστορικά εκφράζονται συνήθως από τα πιο απο-
φασιστικά και ρηξικέλευστα κοινωνικά κοµµάτια. Από 
ανθρώπους που χωρίς κανένα ιδιοτελές συµφέρον µάχο-
νται για την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
Στα πλαίσια του γενικού οράµατος της αναρχικής ου-
τοπίας αναπτύχθηκαν ποικίλες µορφές αγώνα. Από τον 
αναρχοσυνδικαλισµό µέχρι τις ένοπλες αντιφασιστικές 
µιλίτσιες, από την οργάνωση αντιιεραρχικών ανοιχτών 
κινηµατικών δοµών µέχρι την ατοµική αντιβία. 

Ο τρόπος που σχετίζονται οι αυτοδιαχειριστικές αντι-
δοµές (κολλεκτίβες στην παραγωγή, ελευθεριακά 

σχολεία, αµεσοδηµοκρατίκές κοινοτικές δοµές) µε τις 
δοµές αντίστασης είναι και η ουσία στο σύνολο της αναρ-
χικής θεώρησης. Η βάση που δίνεται  στην ατοµικότητα, 
στην ελεύθερη βούληση και δηµιουργικότητα, σε συνδυ-
ασµό µε την κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή, την αλλη-
λεγγύη και την αµοιβαία αίσθηση ευθύνης είναι η βάση 
πάνω στην οποία θεσµίζεται ή επιχειρεί να θεσµιστεί η 
όποια οργανωτική δοµή. Είτε αυτή είναι αντιπρόταση είτε 
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δοµή αντίστασης. Έτσι οι συνελεύσεις, οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες, οι αναρ-
χοσυνδικαλιστικές επιτροπές, τα συµβούλια, οι αντι-ιεραρχικές κοινότητες ή 
οι πολιτικές οµάδες αποτελούν εν δυνάµει ψηφίδες του κοινωνικού µετασχη-
µατισµού. Μια διαδικασία αυτοπαίδευσης και αυτοµόρφωσης. Μια διαδικασία 
που ο καθένας αλλάζει για να αλλάξει το σύνολο, και το σύνολο στηρίζει τον 
καθένα που επιθυµεί να αλλάξει ανεξάρτητα τελικά από την ιδιαιτερότητα, το 
περιεχόµενο και την λειτουργία της εκάστοτε συλλογικής δοµής. Αυτό απο-
τελεί θεωρητικά µια πάγια κατάκτηση των αναρχικών. Θα µπορούσε, τέλος, 
να συµπυκνωθεί στο σύνθηµα που κατά καιρούς γράφουµε στους τοίχους: 
«Είµαστε αυτό που κάνουµε για να αλλάξουµε αυτό που είµαστε». 

Όπως αναφέρθηκε οι αναρχικοί ποτέ δεν έθεσαν το ζήτηµα της κατάληψης 
της εξουσίας προς όφελος κάποιου άλλου υποκειµένου. Το ζήτηµα της 

ανάληψης της εξουσίας διαχέονταν µέσα στο κοινωνικό σώµα. Στο επίπεδο 
της δηµιουργίας κοινωνικών δοµών αντιεξουσίας. Οπότε σε γενικές γραµµές 
δεν τέθηκε ποτέ το θέµα της άντλησης ατοµικών ωφελειών από αναρχικούς 
αγωνιστές. Ακόµα και οι ηγετικές ιστορικές φυσιογνωµίες φαίνεται να προσα-
νατολίζονται πάντα και να δίνουν τον εαυτό τους προς το «κοινό συµφέρον». 
Από φιλοσοφική σκοπιά, επίσης, το θέµα τον δοµών δεν θα µπορούσε σε κα-
µία περίπτωση να θεωρηθεί απλά σαν ένα εργαλειακό ζήτηµα. Εάν θέλουµε 
τα µέσα να χαρακτηρίζουν τον σκοπό τότε πρέπει να τους προσδίδουµε µια 
άλλη διάσταση στο περιεχόµενό τους. Είναι απελευθερωτικά µέσα, που τα 
απαρτίζουν άνθρωποι και όχι απλά «εργαλεία αγώνα». Όταν αυτά τα µέσα 
αναγκάζονται να διαµεσολαβηθούν, τότε µόνο µπορούµε να µιλάµε για εργα-
λειακή τους χρήση. Όπως π.χ. η χρήση µέσων αντιβίας ή διάχυσης ιδεών και 
αντιπληροφορησης.

Το ερώτηµα που πάντα παραµένει ανοιχτό, κρίνοντας τις σηµερινές συνθή-
κες, είναι το εξής: ποιες είναι οι καταλληλότερες δοµές τόσο αντίστασης 

όσο και αντιπρότασης στο επίπεδο των κοινωνικών θεσµίσεων; Και αν έχουν 
επιλεγεί κάποιες ποιος είναι ο τρόπος ώστε σε αυτές να δίνεται η δυνατό-
τητα να συµµετέχει όλο και περισσότερος κόσµος; Το ερώτηµα δεν τίθεται 
ρητορικά και αυτό γιατί ακόµα δεν έχει απαντηθεί, τουλάχιστον από αυτούς 
που έχουν κάνει κάποιες επιλογές. Κι αν ακόµα έχει απαντηθεί από κάποιους 
δεν έχει καταφέρει να γίνει το αντικείµενο µιας ιδιαίτερης συζήτησης που θα 
έπρεπε να υφίσταται συνεχώς στους ριζοσπαστικούς χώρους. Συζήτησης που 
κάποια στιγµή πρέπει να φύγει από τα στεγανά και τους κύκλους του αντι-
εξουσιαστικού χώρου και να στραφεί προς την κοινωνία. Κάποτε υπογραµ-
µίζαµε την αναγκαιότητα να δροµολογήσουµε διαδικασίες έµπνευσης όµως 
επιτέλους πρέπει να ξαναεφεύρουµε διαδικασίες αγώνα.

∆ιαβάζοντας τη µπροσούρα «Μια νύχτα µε 
τον Sergio στη Ρώµη», αυτό που µας έµεινε 
ήταν ένα ανάµικτο αίσθηµα. Οι µαρτυρίες 
των Sergio Bianchi και Augusto Illuminati 
ήταν ενδιαφέρουσες, κι αυτό κυρίως γιατί 
δεν κουβαλούσαν τη στάµπα του ένδοξου 
παρελθόντος αλλά βουτούσαν στα θολά 
νερά της ερµηνείας του παρόντος. Παρόλα 
αυτά ήταν αδύνατον να µη διακρίνουµε ότι 
η αναζήτηση του επαναστατικού υποκειµέ-
νου – αυτή η διαχρονική εµµονή του εργατι-
σµού- διατρέχει απ’ άκρη σ’ άκρη τα λεγόµε-
να τους: οι precarii  (αβέβαιοι) εργαζόµενοι 
στον µεταβιοµηχανικό τριτογενή τοµέα δεν 
αποτελούν –κατά την γνώµη µας- το υποκεί-
µενο της µελλοντικής επανάστασης αλλά τα 
χαρακτηριστικότερα ζωντανά παραδείγµατα 
µιας συγκεκριµένης συνθήκης. Μιας συνθή-
κης, αυτή της precarietà (αβεβαιότητας) που 
η γενικευµένη επίθεση των κρατών και των 
αφεντικών - σε εργασιακά δικαιώµατα που 
κατακτήθηκαν µε αγώνες- τείνει να κατα-
στήσει σε κανόνα για το σύνολο των εργαζο-
µένων τόσο στον «προνοµιούχο» δηµόσιο όσο 
και στον «ανταγωνιστικό» ιδιωτικό τοµέα. 
Όµως αυτά που µας ώθησαν στη συγγραφή 
αυτής της επιστολής δεν ήταν τόσο εκεί-
να που ειπώθηκαν από τους Bianchi και 
Ιlluminati όσο αυτά που (ακούσια ή εκούσια) 
αποσιωπήθηκαν ή διαστρεβλώθηκαν στη δι-
ατύπωση τους (από τους ίδιους). 
Για να γίνουµε συγκεκριµένοι. Στη σ.25 ο 
A.Illuminati λέει: « Οι disobedienti για παρά-
δειγµα τα έσπασαν βίαια, υπερβολικά βίαια 
µε την Κοµµουνιστική Επανίδρυση. Υπήρ-
ξε ολοκληρωτική διάσταση, πλακωθήκανε 
στο ξύλο». Και αναρωτιόµαστε: πως γίνεται 
να έχει υπάρξει αυτή η ρήξη και την ίδια 
στιγµή –ακόµα και σήµερα- «ηγέτες» των 
disobedienti σαν τον Ν. D’ Erme στη Ρώµη να 
έχουν εκλεγεί «ανεξάρτητοι» δηµοτικοί σύµ-
βουλοι µε τα ψηφοδέλτια της Επανίδρυσης; 
Πως γίνεται να έχει υπάρξει αυτή η ρήξη και 

την ίδια στιγµή ο «ηγέτης» των ναπολιτά-
νων disobedienti F.Caruso να κατεβαίνει στις 
επερχόµενες βουλευτικές εκλογές µε τα ψη-
φοδέλτια της Επανίδρυσης; Για τον Caruso 
αξίζει να ανοίξουµε µια παρένθεση, για να 
αναφέρουµε ότι προ ετών πρωτοστάτησε της 
τραµπούκικης οµάδας που επιτέθηκε στην 
κατάληψη TNT, στο κέντρο της Νάπολης, 
ώστε να την εκκενώσει από τους αναρχικούς 
καταληψίες και να τη χρησιµοποιήσουν στη 
συνέχεια οι disobedienti και ο οποίος όχι άδι-
κα ξυλοφορτώθηκε το καλοκαίρι του 2003 
στη Θεσσαλονίκη από ιταλούς αναρχικούς 
που τον συνάντησαν στο χώρο του κατειληµ-
µένου πανεπιστηµίου…  
Άλλωστε στο όχι και τόσο µακρινό παρελ-
θόν ο πλέον µηντιοπρόβλητος «ηγέτης» των 
(τότε) tute bianche L.Casarini είχε διατελέ-
σει –επί πρωθυπουργίας Πρόντι- σύµβουλος 
της υπουργού Ίσων Ευκαιριών (!!!) L.Turco, 
η οποία ήταν και µια από τις πιο ένθερµες 
στυλοβάτριες για την ίδρυση των «Κέντρων 
Προσωρινής Παραµονής» των µεταναστών 
και τα οποία ιδρύθηκαν στην Ιταλία στην 
προ-Μπερλουσκόνι εποχή, δηλαδή την πε-
ρίοδο της κεντροαριστερής κυβέρνησης. 
Πρόκειται για τους χώρους εγκλεισµού, για 
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των οποίων οι 
tute bianche και ο Casarini µέσω του «µηντι-
ακού ακτιβισµού» ζητούσαν το κλείσιµο τους. 
Άβυσσος η ψυχή του οπορτουνιστή…
Λίγες σελίδες παρακάτω ο A.Illuminati 
αναφέρει ως κινηµατικές εφηµερίδες το “Il 
Manifesto” και την “Liberazione”. Όσον αφο-
ρά το “Il Manifesto” µπορεί κάποιος, λόγω 
της µακρόχρονης ιστορίας αυτής της αριστε-
ρής εφηµερίδας, να παραβλέψει το γεγονός 
ότι χρηµατοδοτείται από διαφηµίσεις τραπε-
ζών, αυτοκινητοβιοµηχανιών (σαν την Fiat) 
και άλλων εµπορικών κολοσσών (σαν την 
«φιλάνθρωπη» Benetton); Τώρα όσον αφορά 
την “Liberazione”, η οποία είναι το επίσηµο 
κοµµατικό όργανο της Κοµµουνιστικής Επα-

νίδρυσης, τι να πούµε; Αν είναι έτσι τότε κι ο 
«Ριζοσπάστης» και η «Αυγή» είναι κινηµατι-
κές εφηµερίδες. 
Πριν κλείσουµε ας προσθέσουµε κάτι ακό-
µα: στις τελευταίες σελίδες της µπροσούρας 
υπάρχουν οι φωτογραφίες κάποιων «κατει-
ληµµένων αυτοδιαχειριζόµενων κοινωνικών 
κέντρων». Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι όλα αυτά 
τα κοινωνικά κέντρα έχουν έρθει σε «συνεν-
νόηση» µε τον δήµο της Ρώµης, ο οποίος ου-
σιαστικά τα έχει νοµιµοποιήσει. Στα περισσό-
τερα απ’ αυτά (αν όχι σ’ όλα) όσοι και όσες 
«απασχολούνται» στις διάφορες δραστηριό-
τητες κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων (µπαρ, 
κουζίνα, είσοδος) αµείβονται µε µισθό. Αυτή 
η πρακτική έχει θεωρητικοποιηθεί κιόλας 
µέσω της έννοιας του «αυτοεισοδήµατος». 
Πριν µερικά χρόνια, µερικοί µετανάστες που 
απασχολούνταν στο Villaggio Globale έκα-
ναν καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας 
για την µη απόδοση των δεδουλευµένων 
τους. Πολλές από τις συναυλίες «µεγάλων» 
συγκροτηµάτων που στην Αθήνα πραγµατο-
ποιούνται σε clubs σαν το Gagarin ή στο θέα-
τρο Λυκαβηττού, στη Ρώµη διοργανώνονται 
σε µερικά απ’ αυτά τα «κατειλληµένα αυ-
τοδιαχειριζόµενα κοινωνικά κέντρα» έναντι 
ενός αντιτίµου το οποίο δεν είναι τόσο συµ-
βολικό όσο ισχυρίζονται οι διοργανωτές τους. 
Κι εµείς αναρωτιόµαστε: τι κοινό µπορεί να 
έχει η αυτοοργάνωση και αυτοδιεύθυνση 
µε το µισθωτό κόσµο και τον πολιτισµό της 
εµπορεύµατος που απ’ ότι φαίνεται είναι και 
οι µόνοι εφικτοί γι’ αυτό το κοµµάτι της πά-
λαι ποτέ µάχιµης ιταλικής Αυτονοµίας;

Συντροφικά,
Γιώργος & Λεωνίδα Μάρτης 2006, Αθήνα         
∆ηµοσιεύουµε το παραπάνω κείµενο κριτικής 
στην µπροσούρα µια νύχτα µε τον Sergio στη 
Ρώµη.

Αφετηρία κάθε κριτικής είναι απαραίτη-
το να αποτελεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο 
συµβαίνει ό,τι τέλος πάντων συµβαίνει. Το 
πολιτικό – ιδεολογικό πλαίσιο από τη µία, 
δηλαδή οι κινηµατικές εµπειρίες που τρο-
φοδοτούν τους τρόπους και τα µέσα που 
επιλέγουν τα κινήµατα να οργανώνονται. 
Αυτές οι διεργασίες δεν µπορούν να έχουν 
ως µπούσουλα το copy paste, εµπεριέχουν 
ιδιαιτερότητες έτσι και αλλιώς. Πιο συγκε-
κριµένα µε βάση την εν ελλάδι εµπειρία 
και αγνοώντας τη διαδροµή των καταλή-
ψεων στην ιταλία, µας φαίνεται ότι παρα-
βλέπονται οι κοινωνικές συγκρούσεις και 
οι συσχετισµοί δύναµης που παράγουν τις 
τακτικές ή µη επιλογές του κινήµατος. Ταυ-
τόχρονα, οι οργανώσεις όπως αυτή των tute 
bianche σε καµία περίπτωση δεν ήταν οµοι-
ογενείς. Για παράδειγµα στις διαδηλώσεις 
στην νάπολι το 2001 πριν τη Γένοβα αναρχι-
κοί και tute bianche βρέθηκαν µαζί στο δρό-
µο και αλληλεπίδρασαν µε ένα δηµιουργικό 
τρόπο σε µια συγκρουσιακή πορεία. Αυτό 
σε καµία περίπτωση δεν απαλείφει τον λε-
νιστικό και µιντιακό προσανατολισµό τους 
στον οποίο έχουµε ασκήσει κριτική σε διά-
φορους χρόνους. Το ζήτηµα όµως δεν είναι 
καταδικάζοντας τα µήντια για παράδειγµα 
να επαναπαυτούµε στην εκκεντρικότητα 
ενός γαλατικού χωριού, αλλά ξεκινώντας 
από την αγωνία για την οικοδόµηση ενός 
ανταγωνιστικού κοινωνικού ρεύµατος να 
εφευρίσκουµε διαρκώς µεθόδους κοινωνι-
κής απεύθυνσης. 

ΨΥΧΡΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ

απόσπασµα απο συνέντευξη του Πολ Βιριλιό στον αστικό τύπο

- Σ’ αυτό το πλαίσιο του ψυχρού πανικού, η πιθανή πανδηµία της γρίπης των πτηνών τι 
το ιδιαίτερο έχει;

«Βασίζεται µαζικά στην αρχή της προφύλαξης, που αναπτύσσεται τα τελευταία περίπου 
δέκα χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που αυτή η αρχή εφαρµόζεται παγκοσµίως σε κάτι που 
δεν υπάρχει αλλά που θα µπορούσε να υπάρξει! Για να καταπολεµηθεί αυτός ο εικονικός 
ιός και να γίνει η διαχείριση του φόβου, οι κυβερνήσεις είναι υποχρεωµένες να δαπανήσουν 
σηµαντικά ποσά αγοράζοντας αποθέµατα φαρµάκων, η αναποτελεσµατικότητα των οποίων 
είναι πολύ πιθανή. Περιµένουν να φτάσει ο ιός για να µπορέσουν να παρασκευάσουν ένα 
εµβόλιο. Κι όταν θα υπάρξει ένας ικανοποιητικός αριθµός νεκρών, θα είναι σίγουροι πια 
πως δεν θα το κάνουν τζάµπα. Πρέπει να βεβαιωθούν πως η τραγωδία θα είναι πραγµατική. 
Θυµηθείτε πως το άνοιγµα των στρατοπέδων συγκέντρωσης επιβεβαίωσε την ύπαρξη του 
ναζισµού! Η πιθανότητα αυτής της πανδηµίας θέτει υπό αµφισβήτηση τον παραλογισµό 
της αρχής της προφύλαξης που χρησιµοποιείται ως µέσο χειραγώγησης».

- Ποιους µπορεί να χειραγωγήσει ο φόβος της γρίπης των πτηνών;

«Ο Κλαούζεβιτς έλεγε: “Ο πόλεµος δεν αρχίζει µε κανονιές. Αρχίζει όταν ονοµατίζουµε 
τον εχθρό”. Η γρίπη των πτηνών ξεκινά από ένα σηµείο. Από την Ασία. Πίσω από το SARS 
και όλα τα προβλήµατα τα συνδεδεµένα µε τη δηµογραφική και οικονοµική επιφάνεια της 
Κίνας, υπάρχει η ονοµασία ενός εχθρού. 

Για τις ανατολικές χώρες, ο Ψυχρός Πόλεµος ήταν ο εχθρός. Στην Απω Ανατολή, ο Ψυχρός 
Πανικός είναι ο εχθρός. Με τη γρίπη των πτηνών και τη χρησιµοποίηση της αρχής της 
προφύλαξης, που εφαρµόζουν σε τέτοια έκταση και τόσο γρήγορα, µας προετοιµάζουν 
ψυχολογικά γι’ αυτό τον εχθρό. Σας υπενθυµίζω πως υπάρχουν τριών ειδών οπλικά 
συστήµατα: Τα αµυντικά όπλα, π.χ. φράγµατα, θωρακίσεις. Τα όπλα καταστροφής: η 
πυρίτιδα, τα κανόνια µέχρι και η ατοµική ενέργεια, τόσο ισχυρή που δεν µπορούµε να τη 
χρησιµοποιήσουµε. 

Τα όπλα επικοινωνίας και πληροφόρησης: οι κατάσκοποι, η προπαγάνδα. Σήµερα, µε 
την παγκοσµιοποίηση της πληροφορίας, τα όπλα επικοινωνίας αντικατέστησαν τα όπλα 
στρατιωτικής αποτροπής. Οι δύο πόλεµοι στον Κόλπο ήταν πόλεµοι ψέµατος. Κάθε 
χειρισµός της αρχής της προφύλαξης είναι ένα όπλο. Ενα όπλο αποτροπής. Πιο σηµαντικό 
δεν είναι ότι σκοτώνουν τα κοτόπουλα αλλά ότι χειραγωγούν τις συµπεριφορές».



από το περιοδικό greenpaper 

Ôá êéíçôÜ ôçëÝöùíá ìðïñåß íá Ý÷ïõí áëëÜîåé ôïí ôñüðï ðïõ åðéêïéíùíïýìå, áëëÜ óôçí 
êåíôñéêÞ ÁöñéêÞ, ç ìåãáëýôåñç êëçñïíïìéÜ ôïõò åßíáé ï ðüëåìïò êáé ç åîïëüèñåõóç 
ôùí õðü åîáöÜíéóç æþùí.

Ðåñéóóüôåñïé áðü 4 åêáôïììýñéá Üíèñùðïé Ý÷ïõí ÷Üóåé ôç æùÞ ôïõò óôçí êåíôñéêÞ 
ÁöñéêÞ óå Ýíáí ðüëåìï ãéá ôçí áðüêôçóç ôïõ êïâáëôßïõ, Ýíá áíèåêôéêü óôç èåñìüôçôá 
ïñõêôü ìåôÜëëåõìá ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé åõñÝùò óôá êéíçôÜ ôçëÝöùíá, ôïõò öïñçôïýò 
õðïëïãéóôÝò êáé Üëëá çëåêôñïíéêÜ åßäç. Ôï êïâÜëôéï âñßóêåôáé óôá ôñéþí äéóåêáôïììõ-
ñßùí åôþí åäÜöç ôçò Rift Valley, ìéá ðåñéï÷Þ ôçò ÁöñéêÞò. Áðü áõôÜ ôá ìåôáëëåýìáôá 
åîÜãåôáé ôï ôáíôÜëéï ôï ïðïßï êáé ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ðõêíùôþí ôáíôá-
ëßïõ, ìéêñïóêïðéêþí çëåêôñïíéêþí óôïé÷åßùí ðïõ õðÜñ÷ïõí óôéò çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò. 
Ôï 80% ôùí êïéôáóìÜôùí áõôïý ôïõ ïñõêôïý âñßóêïíôáé óôç ËáúêÞ äçìïêñáôßá ôïõ 
Êïíãêü (DRC). 

ÁõôÞ ç ïñåéíÞ ðåñéï÷Þ æïýãêëáò åßíáé ôï ðåäßï ìÜ÷çò áõôïý ðïõ Ý÷åé ïíïìáóôåß ï ðñþ-
ôïò ðáãêüóìéïò ðüëåìïò ôçò ÁöñéêÞò, Ýíáí ðüëåìï ôïõ ÊïãêïëÝæéêïõ óôñáôïý åíÜíôéá 
óå Ýîé ãåéôïíéêÝò ÷þñåò êáé ôùí ðïëõÜñéèìùí ïðëéóìÝíùí öáôñéþí. Ôá èýìáôá åßíáé 
êáôÜ êýñéï ëüãï ðïëßôåò. Ï ëéìüò êáé ïé äéÜöïñåò áóèÝíåéåò Ý÷ïõí óêïôþóåé åêáôïíôÜ-
äåò ÷éëéÜäåò êüóìïõ, åíþ ëüãù ôïõ ðïëÝìïõ äýï åêáôïììýñéá Üíèñùðïé Ý÷ïõí ÷Üóåé ôá 
óðßôéá ôïõò. Óõ÷íÜ áíáöåñüìåíïò  ùò áðëÜ Ýíáò åèíéêüò ðüëåìïò, ç óýãêñïõóç åßíáé 
óôçí ïõóßá ìéá ìÜ÷ç ãéá ôçí êáôï÷Þ ôùí öõóéêþí ðüñùí ðïõ åðéäéþêïíôáé áðü ôá îÝíá 
êåöÜëáéá, ôùí äéáìáíôéþí, ôïõ êáóóßôåñïõ, ôïõ ÷áëêïý, ôïõ ÷ñõóïý êáé ðñï ðÜíôùí ôïõ 
êïâáëôßïõ. 

Ï ðüëåìïò Üñ÷éóå ôï 1998 üôáí ïé êïãêïëÝæéêåò åðáíáóôáôéêÝò äõíÜìåéò, ìå ôçí õðï-
óôÞñéîç ôçò  ÑïõÜíôáò êáé ôçò ÏõãêÜíôáò, êáôÝëáâáí ôï áíáôïëéêü Êïíãêü êáé êéíÞèçêáí 
ðñïò ôéò óôñáôçãéêÝò ðåñéï÷Ýò ìåôáëëåßáò, åðéôéèÝìåíïé óôïõò ðëçèõóìïýò áõôþí. Ï 
óôñáôüò ôçò ÑïõÜíôá Ýêáíå óýíôïìá ôæßñï ðÜíù áðü 20 åêáôïììýñéá äïëÜñéá ìçíéáßùò 
áðü ôï åìðüñéï êïâáëôßïõ.

Áêüìç êáé óÞìåñá, ï ðüëåìïò óõíå÷ßæåôáé ðáñÜ ôç óõìöùíßá åéñÞíçò ðïõ õðïãñÜöôçêå 
ôï êáëïêáßñé ôïõ 2002. Óõìöùíßá ç ïðïßá êáé õðïãñÜöôçêå Ýðåéôá áðü ôç äïëïöïíßá 
ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ Êïíãêü Laurent Kabila, ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2001, êáé ìåôÜ áðü ðßåóç 
ðïõ áóêÞèçêå áðü ôç Íüôéá ÁöñéêÞ. ÁëëÜ åíþ ôá îÝíá óôñáôåýìáôá Ý÷ïõí åðßóçìá 
áðïóõñèåß áðü ôï Êïíãêü, ïé åóùôåñéêÝò öáôñßåò ðáñáìÝíïõí óôïí ðüëåìï. 

Åîïñýóóïíôáò ôïí ìáýñï ÷ñõóü

Ôï êïâÜëôéï Ý÷åé ìåôáó÷çìáôßóåé ôçí ïéêïíï-
ìßá ôïõ Êïíãêü. Ïé áãñüôåò ðïõ ìåôáôïðßæïíôáé 
áðü ôá åäÜöç ôïõò äåí Ý÷ïõí Üëëç åðéëïãÞ 
åêôüò áðü ôï íá óõììåôÝ÷ïõí óôéò “ôáîéáñ-
÷ßåò” åîáãùãÞò êïâáëôßïõ. Ç äéáäéêáóßá åß-
íáé üìïéá ìå ôç åîüñõîç ÷ñõóïý. Ôï êïâÜëôéï 
âñßóêåôáé óêÜâïíôáò êïéëþìáôá óôéò êïßôåò 
ôùí ðïôáìþí, ìå ôïõò åñãÜôåò íá îýíïõí ôéò 
âñùìéÝò ãéá íá âñïõí ôï ìåôÜëëåõìá.

ÄéÜöïñåò åêèÝóåéò Ý÷ïõí ãßíåé ãéá ôçí êáôá-
ðÜôçóç ôùí äéêáéùìÜôùí ôùí áíèñþðùí ðïõ 
äïõëåýïõí óôá êáôåéëçììÝíá áðü ôéò åðáíá-
óôáôéêÝò äõíÜìåéò ïñõ÷åßá, êáèþò êáé ãéá ôçí 
ðïñíåßá, ðïõ Ý÷åé ðïëëáðëáóéáóôåß. Êáô’ åêôß-
ìçóç äýï åêáôïììýñéá Üíèñùðïé óôï Êïíãêü 
åßíáé öïñåßò ôïõ éïý ôïõ AIDS. ¢íäñåò, ãõ-
íáßêåò êáé ðáéäéÜ áíáãêÜæïíôáé íá ïäçãçèïýí 
óôçí åñãáóßá óå ìåôáëëåßá, ôïí ðüëåìï êáé 
ôçí ðïñíåßá, åéäÜëëùò áðåéëïýíôáé ìå âáóáíé-
óôÞñéá, âéáóìïýò Þ äïëïöïíßåò.

Ôï êïâÜëôéï êáôáëÞãåé áðü ôá ïñõ÷åßá óå åéäéêÜ áíôáëëáêôÞñéá ðïõ åëÝã÷ïíôáé êáé öï-
ñïëïãïýíôáé áðü ôïõò áíôÜñôåò. Ïé îÝíïé Ýìðïñïé áãïñÜæïõí Ýðåéôá ôï ìåôÜëëåõìá êáé 
ôï óôÝëíïõí óôï åîùôåñéêü, óõíÞèùò ìÝóù ôçò ÑïõÜíôá. ¼ëç ç ðïóüôçôá áãïñÜæåôáé 
áðü ôñåéò åôáéñßåò: Cabot (ÁìåñéêÜíéêç), HC Starc(ÃåñìáíéêÞ) êáé Nigncxia(ÊéíÝæéêç) ðïõ 
åßíáé êáé ïé ìüíåò åôáéñßåò ìå ôçí éêáíüôçôá íá ìåôáôñÝðïõí ôï êïâÜëôéï óå  óêüíç 
ôáíôáëßïõ. Ç óêüíç áõôÞ ðùëåßôáé Ýðåéôá óôç Nokia, ôç Motorola, ôçí Compaq, ôç Sony 
êáé Üëëïõò êáôáóêåõáóôÝò ãéá ÷ñÞóç óôá êéíçôÜ ôçëÝöùíá êáèþò êáé Üëëá ðñïúüíôá.

Ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2004, ï ðñþçí ðñüåäñïò ôçò Cabot, Sam Bodman äéïñßóôçêå ãñáì-
ìáôÝáò ôïõ õðïõñãåßïõ åíÝñãåéáò. Õðü ôçí ðñïåäñßá ôïõ Bodman, áðü ôï 1987 Ýùò ôï 
2000, ç Cabot Þôáí ìéá  áðü ôéò ìåãáëýôåñåò ñõðïãüíåò åôáéñßåò ôçò áìåñéêÞò åêðÝ-
ìðïíôáò 60.000 ôüíïõò  áåñïìåôáöåñüìåíùí ôïîéêþí åêðïìðþí åôçóßùò. 

ÏéêïëïãéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôïõ ðïëÝìïõ

Ç êýñéá ðåñéï÷Þ ìåôáëëåßáò ôïõ êïâáëôßïõ ìÝóá óôï Êïíãêü ðåñéÝ÷åé ôï åèíéêü ðÜñêï 
Kahuzi Biega (KBNP), üðïõ æåé Ýíá óðÜíéï åßäïò ãïñßëá ðñïò åîáöÜíéóç. Ç áðïøßëùóç 
ôïõ ðÜñêïõ ëüãù ôçò  åîüñõîçò ìåôÜëëùí Ý÷åé êáôáóôñÝøåé Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò ôïõ 
âéüôïðïõ ôïõ ãïñßëëá áëëÜ êáé Ý÷åé ïäçãÞóåé ôïí ôïðéêü ðëçèõóìü íá åìðïñåýåôáé ôï 
êñÝáò ôùí æþùí áõôþí ìå ôïõò åñãÜôåò êáé ôï óôñáôü áðü ôá ëáôïìßá. Ï ðëçèõóìüò 
ôùí ãïñßëëùí ôïõ KBNP ìáæß ìå ôïí ðëçèõóìü óôá ðáñáêåßìåíá äÜóç Kasese, áíôéðñï-
óþðåõóå ôï 86% ôïõ óõíïëéêïý ðëçèõóìïý áõôïý ôïõ åßäïõò, ðñéí áðü ôïí åìöýëéï 
ðüëåìï. Óýìöùíá ìå ìéá Ýêèåóç ðïõ äçìïóéåýåôáé áðü ôï “Dian Fossey Gorilla Fund and 
the Born Free Foundation” ôïí ÌáÀïõ ôïõ 2001, ï ðëçèõóìüò ôùí ãïñßëëùí ôïõ KBNP 
Ý÷åé ðÝóåé êáôáêüñõöá áðü 8.000 æþá ôï 1991 óå ëéãüôåñï áðü 1.000 ôï Ýôïò 2000, 
ìéá ìåßùóç 85% óå ìüíï 9 Ýôç. Ç Ýêèåóç óõíå÷ßæåé: “Ïé åíäåßîåéò åßíáé üôé ç âéïðïé-
êéëüôçôá ôçò ðåñéï÷Þò Kahuzi-Biega Ý÷åé åðéêßíäõíá, áí ü÷é áäéüñèùôá, êáôáóôñáöåß”. 
Áí óõíå÷ßóïõí ïé ãñáöåéïêñáôéêÝò êáèõóôåñÞóåéò íá áðïôñÝðïõí ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ 
êáé Ýãêáéñç äñÜóç, ï êüóìïò èá Ý÷åé ãßíåé èåáôÞò ôïõ ðñþôïõ ìåãÜëïõ ðéèÞêïõ ðïõ 
ïäçãåßôáé óôçí óôçí åîáöÜíéóç, èýìá ôïõ ðïëÝìïõ, ôçò áíèñþðéíçò ðëåïíåîßáò êáé ôçò 
õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò. 

Äçìéïõñãþíôáò ìéá óýíäåóç

¼ëùò ôõ÷áßùò äåí åßíáé ðåñßåñãï ðïõ áõôÝò ïé ðëçñïöïñßåò äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï 
åã÷åéñßäéï ÷ñÞóçò ôïõ êéíçôïý óáò ôçëåöþíïõ. ºóùò óôá êéíçôÜ ôçëÝöùíá ðñÝðåé íá 
êïëëçèïýí áõôïêüëëçôåò åôéêÝôåò ðïõ íá ëÝíå: Ðñïóï÷Þ! ÁõôÞ ç óõóêåõÞ äçìéïõñãÞ-
èçêå ìå ðñþôåò ýëåò áðü ôçí êåíôñéêÞ ÁöñéêÞ. Ôá õëéêÜ áõôÜ ðïõ åßíáé óðÜíéá êáé 
ìç áíáêõêëþóéìá ðùëÞèçêáí ãéá íá ÷ñçìáôïäïôÞóïõí Ýíáí áéìáôçñü åìöýëéï ðüëåìï 
êáé Ý÷ïõí ó÷åäüí ðñïêáëÝóåé ôçí åîáöÜíéóç åíüò áðåéëïýìåíïõ åßäïõò. Ïé Üíèñùðïé 
ðñÝðåé íá óõíåéäçôïðïéÞóïõí üôé õðÜñ÷åé ìéá Üìåóç ó÷Ýóç ìåôáîý ôùí óõóêåõþí ðïõ 
êÜíïõí ôéò æùÝò ôïõò ðåñéóóüôåñï “Üíåôåò” êáé ôçí ôñïìáêôéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá ôçò 
âßáò, ôçò áíáôáñá÷Þò êáé ôçò êáôáóôñïöÞò ðïõ ìïëýíïõí ôïí êüóìï ìáò.

Ãåíïêôïíßá õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò

Ðñïóï÷Þ! ÁõôÞ ç óõóêåõÞ äçìéïõñãÞèçêå ìå ðñþ-
ôåò ýëåò áðü ôçí êåíôñéêÞ ÁöñéêÞ. Ôá õëéêÜ áõôÜ 
ðùëÞèçêáí ãéá íá ÷ñçìáôïäïôÞóïõí Ýíáí áéìáôçñü 
åìöýëéï ðüëåìï êáé Ý÷ïõí ó÷åäüí ðñïêáëÝóåé ôçí 
åîáöÜíéóç åíüò áðåéëïýìåíïõ åßäïõò. 

Ïé Üíèñùðïé ðñÝðåé 
íá óõíåéäçôïðïéÞóïõí 
üôé õðÜñ÷åé ìéá Üìåóç 
ó÷Ýóç ìåôáîý ôùí óõ-

óêåõþí ðïõ êÜíïõí ôéò 
æùÝò ôïõò ðåñéóóüôåñï 
“Üíåôåò” êáé ôçí ôñïìá-

êôéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá 
ôçò âßáò, ôçò áíáôáñá-
÷Þò êáé ôçò êáôáóôñï-
öÞò ðïõ ìïëýíïõí ôïí 

êüóìï ìáò.



«Παλιότερα, ο θάνατος ήταν µια τραγωδία – συχνά κωµική- όπου κάποιος υποδυ-
όταν πως πρόκειται να πεθάνει. Σήµερα, ο θάνατος είναι µια  κωµωδία συχνά δρα-
µατική που κάποιος παριστάνει ότι δεν ξέρει πως πρόκειται να πεθάνει». Η εξέλι-
ξη αυτή διατυπωµένη στη θεµατική ιστορία του Φιλίπ Αριές, δεν αφορά µόνο στη 
στενότητα του επιθανάτιου ρόγχου. Ο άνθρωπος ήταν κυρίαρχος του θανάτου του, 
µια που είχε την πλήρη επίγνωσή του, επέλεγε τον χαρακτήρα των τελευταίων του 
στιγµών, τους ασπασµούς στους αγαπηµένους, το έσχατο παρόν του. Ο ξαφνικός 
θάνατος ήταν επίφοβος, γιατί ακριβώς στερούσε τον άνθρωπο από τον θάνατό του. 
Σήµερα, ο θάνατος νοείται µόνο ως ξαφνική βλάβη, ονοµατίζεται µε µια µηχανική 
ορολογία που οριοθετεί το ιατρικοποιηµένο σώµα. Κάνουµε όλοι πως δεν υπάρχει 
κι όταν δεν µπορούµε να αποφύγουµε πια το τετελεσµένο γεγονός του, αυτό δεν 
αποτελεί παρά µια ελάχιστη κακή έκπληξη στη µιζέρια του καπιταλισµού.

Υπάρχει µια σκηνή από τη Νύχτα των ζωντανών νεκρών όταν τα βαµπίρ στοι-
χειώνουν το εµπορικό κέντρο. Ο συµβολισµός της παραπάνω σκηνής αποτελεί 

την πραγµατικότητα του σύγχρονου θανάτου. Η ∆ύση πραγµάτωσε την ευαγγελική 
επωδό. Πάτησε τον θάνατο µε θάνατο. Μια δεύτερη σκηνή από την ίδια δραµατική 
κωµωδία είναι η απαγόρευση των κηδειών στα εµπορικά κέντρα. Ενώ η εκκλησία 
κρίθηκε απαραίτητη για να συντηρεί το φολκλόρ και να οικειοποιηθεί τη µνήµη 
στους ναούς του καπιταλισµού, µε το κύρος αυτού που είχε το θάνατο υπό την επί-
βλεψή του, επισφράγισε την απαγόρευσή του.

Γιατί έχουµε στερηθεί το δικαίωµα στο θάνατο; Τόση βλάβη εν ονόµατι της ζωής, 
γιατί δεν συµφιλιωθήκαµε µε το αναπόδραστο τέλος της; Καταναλώστε όσο θά-

νατο θέλετε, αλλά µην πενθείτε, επιβάλλει η προσταγή της αέναης ευφορίας. Το 
πένθος είναι µια συνθήκη του αποχωρίζεσθαι και από µας δεν λείπει τίποτα. Κατα-
ναλώνοντας σχέσεις όπως τα προϊόντα στα ράφια, είµαστε όλοι αντικαταστήσιµοι, 
αφού εξέπεσαν τα νοήµατα που συνιστούν τη µοναδικότητά µας, αφού νοήµατα πια 
δεν υπάρχουν. Η αντικατάσταση ανανεώνει το ιδεολόγηµα του ανταγωνισµού, κάθε 
φορά που το νεότερο επιβιώνει στο πτώµα του χρησιµοποιηµένου προηγούµενού 
του. Ο θάνατος πανίσχυρος περιφέρει τα νοήµατά του, την αέναη καταστροφή και 
αυτοκαταστροφή εκεί που ο βίος έγινε ανούσιος, πραγµατικά αβίωτος. Το νόηµα 
υπάρχει µέσα απ’ τη µελαγχολία. Αν αυτή µετουσιώνεται σε ό,τι πιο φθαρτό υπάρχει, 
στην ευδαιµονία της µιας χρήσεως,  στη διάψευση κάθε σηµασίας, στο φόβο του 
εφήµερου, στο άγχος για το κυνήγι της επόµενης επιβεβαίωσης, για ανθρώπους που 
είναι πράγµατα και για πράγµατα που υποκαθιστούν ανθρώπους, η ζωή θα είναι ένα 
κακόγουστο, ανυπόφορο αστείο.

 

«Αυτή η τροµερή εξουσία θανάτου- 
και ίσως είναι αυτό που της έδωσε ένα 
µέρος της δύναµής της και του κυνι-
σµού µε τον οποίο έσπρωξε τόσο µα-
κριά τα ίδια της τα όρια- εµφανίζεται 
τώρα σαν το παραπλήρωµα µιας εξου-
σίας που ασκείται θετικά πάνω στη 
ζωή, που αναλαµβάνει να τη διαχειρίζεται, να τη µεγαλώνει, να την πολλαπλασιάζει, 
να ασκεί πάνω της ακριβείς ελέγχους και συνολικές ρυθµίσεις». Ο Φουκώ λέγοντας 
εξουσία θανάτου αναφέρεται στους αιµατηρούς πολέµους από τον 18ο αι. και µετά. 
Αποκάλυψε όµως και ένα άλλο µεγάλο σύµπτωµα της βιο-πολιτικής. Την άλλη όψη 
του ίδιου νοµίσµατος. Μια εξουσία που έχει απλώσει τα πλοκάµια της στην ίδια τη 
ζωή, ασχολείται όλο και λιγότερο µε τον θάνατο, γίνεται το όριό της, η στιγµή που 
της διαφεύγει. Για µια τέτοια εξουσία, η επιβολή του θανάτου είναι η αντίφασή της. 
Η κατάφαση βρίσκεται εκεί που ο θάνατος εξαφανίζεται, γιατί όταν η ζωή δεν έχει 
νόηµα τι ενδιαφέρει το τεχνικό της τέλος; 
Κάποιος φώναξε οδηγούµενος στο ικρίωµα «Να επιλέξεις τη ζωή σου. Το θάνατο 
άσε να σου τον επιλέξουν άλλοι». Αυτή η υπέροχη ηττοπάθεια µια στιγµή πριν από 
τον θάνατο, δεν είναι παρά µια κενή αντιφατική δήλωση. Το φιλοσοφείν είναι ένας 
τρόπος να µάθουµε πώς να πεθαίνουµε, γιατί το µεγαλείο του ανθρώπου έγκειται 
στο ότι γνωρίζει την αθλιότητά του. Στα Όνειρα ο Κουροσάβα κινηµατογράφησε τον 
λόγο πάνω σε µια ελευθερία: την τραγική επιλογή της στάσης απέναντι στη µη-ζωή 
που προϋποθέτει την επιλογή της ίδιας της ζωής. Ο θάνατος των βιβλίων όµως είναι 
ο µόνος που επιβίωσε έτσι κι αλλιώς.  Η λογοτεχνία δεν έπαψε να µιλά de morte 
et mortius σαν µια παρένθεση στην υπαρξιακή αγωνία. Το σύγχρονο µυθιστόρηµα 
επιµένει στον άνθρωπο ενώπιον του θανάτου, εκεί που το µοντέρνο µιλούσε για την 
ευαίσθητη εφηβεία. Μας παραχωρήθηκε ένας γραφικός, διανοουµενίστικος θάνα-
τος, αδύνατος να γεµίσει το κενό.

Το 18ο αι. οι νεκροί εκτοπίστηκαν έξω από το σκηνικό της πόλης. Η ιδέα της 
µεσαιωνικής συνύπαρξης µε τους νεκρούς προκαλούσε φρίκη. Το γεγονός ότι οι 

άνθρωποι ζούσαν µαζί τους σε µια οικειότητα, ότι έκαναν πανηγύρια στα νεκροτα-
φεία φαινόταν ανήθικο, γιατί άφηνε τον θάνατο έκθετο, ανίερο, όπως και την εικόνα 
της διάλυσης και αποσύνθεσης µε την οποία αυτός ταυτιζόταν. Στις αρχές του 20ου 
αι. ο τόπος του θανάτου αλλάζει. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν πια στο σπίτι τους. 
Πεθαίνουν στο νοσοκοµείο, µόνοι, κάτω από το άγρυπνο µάτι της ιατρικής εξουσίας. 
Ο Αριές αναφέρει ένα ενδιαφέρον περιστατικό από την ιδεολογία του θανάτου στο 
νοσοκοµείο: 

Μια ηλικιωµένη κυρία φερόταν στην αρχή σύµφωνα µε τους κανόνες. Συνερ-
γαζόταν µε τους γιατρούς και τις νοσοκόµες, αγωνιζόταν θαρραλέα ενάντια 

στην αρρώστια. Μια µέρα όµως έκρινε ότι είχε αρκετά αγωνιστεί κι ότι είχε έρθει 
η ώρα να τα παρατήσει. Έκλεισε τα µάτια της και δεν τα ξανάνοιξε. Οι γιατροί και 
οι νοσοκόµες απελπίστηκαν και ειδοποίησαν αµέσως κάποιον από τους γιατρούς 
για να την πείσει να πάψει να πληγώνει τους πάντες. Η παραίτηση δεν επιτρέπεται. 
Οφείλουµε να είµαστε παραγωγικοί ακόµα και στα πρόθυρα του θανάτου. Η επιλο-
γή του ίδιου µας του θανάτου είναι µια προσβολή, όχι πια απέναντι στο θεό, αλλά 
απέναντι στην ιατρική εξουσία.

Τον περασµένο χρόνο δηµιουργήθηκε ένα επεισόδιο στην Αµερική, για την οποία 
λέγεται παραπλανητικά πως κινείται στην κατεύθυνση της άρσης της απαγόρευ-

σης του θανάτου. Η Τέρι Σκιάβο πέθανε όχι στο σπίτι ή στο νοσοκοµείο, αλλά στις 
οθόνες µας. Μετά από 15 χρόνια σε κώµα και διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να 
επανέλθει, η ευθανασία της αποφασίστηκε µετά από σχετικό δικαστήριο. Στο µεταξύ 
όλες οι ζώσες συνιστώσες του θανάτου- αγωνία, πόνος, θλίψη- είχαν εξαντληθεί. ∆εν 
υπήρχε τίποτα άλλο να βιωθεί, µια που το πένθος είναι η µόνη δυνατή συνθήκη να 
βιωθεί ο θάνατος. Πέρα από το γεγονός της στέρησης του θανάτου, το παράδειγµα 
αυτό ακολούθησε µια άλλη διαδροµή προς τον θάνατο. Στην κατεύθυνση της απα-
γόρευσης δηµιουργήθηκε ένας άλλος λόγος γι’ αυτόν. Ο καλύτερος τρόπος να µην 
φαίνεται κάτι είναι να γίνεται όσο το δυνατόν πιο προφανές. Η προβολή του θανά-
του τον µετατρέπει σε εικόνα που πάντοτε ακροβατεί στο όριο του αληθινού και του 
ψεύτικου. Ο θάνατος- θέαµα είναι ο νέος αποδεκτός τρόπος να πεθαίνεις. 

Και τώρα τι θα κάνουµε χωρίς βαρβάρους;
Οι υπαρξιακές αναζητήσεις ίσως να µην µπορούν από µόνες τους να αντιµε-

τωπίσουν την πολιτικοποίηση του θανάτου, τον τρόπο που τα όριά του 
διασαλεύονται, τη διαχείρισή του. Υπαρξιακό όµως είναι το πλαίσιο 
της σκέψης και δράσης σήµερα. Τον άξονα των ερωτηµάτων για την 
ελευθερία, τον θάνατο, την ανάγκη νοήµατος τέµνουν το άγχος 
και ο φόβος της ζωής στην κοινωνική συνθήκη της προσωρινό-
τητας. Στερηθήκαµε την ποιητική του θανάτου γιατί οι διαδροµές 
του παρακολουθούν τις παλινδροµήσεις της εξουσίας. Γνωρίζουµε 
καλά ότι καµία προβολή στο µέλλον δεν είναι πια δυνατή. Τώρα 
που όλα ξεφεύγουν απ’ τα χέρια µας, ένας αβέβαιος θάνατος απο-
κτά µεγαλύτερη εξουσία.

Ç ðñïâïëÞ ôïõ èáíÜôïõ 
ôïí ìåôáôñÝðåé óå åéêüíá 

ðïõ ðÜíôïôå áêñïâáôåß óôï 
üñéï ôïõ áëçèéíïý êáé ôïõ 

øåýôéêïõ. Ï èÜíáôïò- èÝá-
ìá åßíáé ï íÝïò áðïäåêôüò 

ôñüðïò íá ðåèáßíåéò. 

κλάρα

Η ζωή είναι µια ζωή µε νόηµα. Αν χάσει το νόηµά της, η ζωή χάνε-
ται χωρίς δυσκολία. Με θρυµµατισµένο νόηµα, η ζωή κινδυνεύει.

J. Kristeva, Μαύρος ήλιος



Ôï ðïäÞëáôï åßíáé ç ìüíç Üìåóá äéáöáéíüìåíç åëðßäá ãéá âåëôßùóç 
ôçò ìåôáêßíçóçò êáé ôùí óõíèçêþí æùÞò óôïõò äñüìïõò ìéáò ðü-

ëçò, üðïõ êõñßáñ÷ïò êáé äõíÜóôçò üëùí ìáò åßíáé ôï áõôïêßíçôï êáé ïé 
óõíèÞêåò ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé ç ÷ñÞóç ôïõ. Äõóôõ÷þò, óôçí ðüëç 
ôçò Èåóóáëïíßêçò ç ÷ñÞóç ôïõ ðïäçëÜôïõ ùò ìÝóïõ ìåôáêßíçóçò åßíáé 
ó÷åäüí áíýðáñêôç, åíþ ôåßíåé íá åîáöáíéóôåß êáé ùò ðáé÷íßäé ãéá ôïõò 
ìéêñïýò ôïõ ëÜôñåéò.
Åßíáé ðñáãìáôéêÜ êñßìá, ôï üôé ç ðëåéïøçößá ôùí êáôïßêùí áõôÞò ôçò ðü-
ëçò êáôáîïäåýåôáé ÷ñïíéêÜ, øõ÷éêÜ êáé óùìáôéêÜ êëåéóìÝíç ìÝóá óå É.×. 
êáé ìÝóá ìáæéêÞò ìåôáöïñÜò, âéþíïíôáò üëï êáé ðåñéóóüôåñï ôç ìéæÝñéá 
êáé ôçí áðüãíùóç ôçò êáèçìåñéíüôçôáò, ÷ùñßò íá Ý÷åé íïéþóåé ðïôÝ ôçí 
áßóèçóç åëåõèåñßáò ðïõ ðñïóöÝñïõí äýï ðñáãìáôéêÜ áõôü-êéíïýìåíåò 
ñüäåò, ìå ôï ðñþôï óõíèåôéêü ôçò ëÝîçò íá áíáöÝñåôáé ü÷é ìüíï óôï 
ìÝóï, áëëÜ êáé óôïí ßäéï ôïí áíáâÜôç.
ÎÝñïõìå ðïëý êáëÜ, üôé ç åðéêñÜôçóç ôïõ É.×. áõôïêéíÞôïõ äåí åßíáé êá-
èüëïõ Üó÷åôç ìå ôçí åðéêñÜôçóç ôçò êïõëôïýñáò ôçò éäéþôåõóçò, ôïõ 
ìáíéáêïý êáôáíáëùôéóìïý, ôïõ íåïóõíôçñçôéêïý êáèùóðñåðéóìïý êáé 
ôçò ðëÞñïõò áäéáöïñßáò ãéá äçìéïõñãßá êáôÜëëçëùí õðïäïìþí óôá ìÝóá 
ìáæéêÞò ìåôáöïñÜò. ÅðéðëÝïí, ç êáôï÷Þ óõãêåêñéìÝíùí ôýðùí áõôïêé-
íÞôùí ôáõôßæåôáé ìå óõãêåêñéìÝíç èÝóç óôï êïéíùíéêü óôåñÝùìá, Ýôóé 
þóôå íá óçìáßíåé êõñßáñ÷á êýñïò, áóöÜëåéá (!) êáé Üíåóç (áí ìðïñåß íá 
÷áñáêôçñéóèåß Ýôóé ôï ìðïôéëéÜñéóìá), åíþ ç áëÞèåéá åßíáé ðùò Ýíá ìåãÜ-
ëï ôìÞìá ôçò ðüëçò ôçò Èåóóáëïíßêçò, ìðïñåß íá äéáíõèåß ðïëý åýêïëá 
êáé áâßáóôá ìå ôï ðïäÞëáôï. Êáé ôï óçìáíôéêüôåñï: ðïëý ðéï ãñÞãïñá áðü 
üôé ìå ôï áõôïêßíçôï.

Ùò ðïäçëÜôåò êáé ðåæïß áõôÞò ôçò ðüëçò, áðáéôïýìå ôï óåâáóìü ðïõ 
ìáò áñìüæåé êáé ôï äéêáßùìá óôç ÷ñÞóç ôùí äñüìùí êáé ôùí ðåæï-

äñïìßùí, ôï ïðïßï Ý÷åé áöáéñåèåß áðü ôá ðïäÞëáôá, ôïõò ðåæïýò êáé ôá 
¢ôïìá Ìå ÅéäéêÝò ÁíÜãêåò.
×ùñßò íá ðåñéìÝíïõìå ïôéäÞðïôå áðü êñáôéêïýò öïñåßò êáé áðåõèõíüìå-
íïé áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï óôïõò êáôïßêïõò ôçò Èåóóáëïíßêçò, æçôïýìå:

Íá óôáìáôÞóåé åðéôÝëïõò ôï ðáñêÜñéóìá ðÜíù óå ñÜìðåò ãéá 
Á.Ì.Å.Á. Áí ïé ïäçãïß äåí óêÝöôïíôáé ôá áõôïíüçôá, áò ìçí ôïõò 

öáíåß ðåñßåñãï, óýíôïìá äñüìïò ìáò íá ãßíåé ôï êáðü ôïõ áõôïêéíÞôïõ 
ôïõò.

Íá óôáìáôÞóåé ôï ðáñêÜñéóìá óôçí ðáñáëßá, ôéò ðëáôåßåò êáé ôïõò 
ðåæüäñïìïõò. Áöïý ìáò Ý÷åôå ðÜñåé ôïõò äñüìïõò êáé ôá ðåæïäñü-

ìéá, áöÞóôå ìáò ôïõëÜ÷éóôïí ôïõò ôåëåõôáßïõò ÷þñïõò ðïõ äéêáéùìáôéêÜ 
ìáò áíÞêïõí.

Íá ìåéùèåß ç êõêëïöïñßá ôùí áõôïêéíÞôùí, áöïý ç êáôÜóôáóç Ý÷åé 
ãßíåé ðëÝïí áöüñçôç ãéá üëïõò áíåîáéñÝôùò. ÐÝñá áðü ôç óõíÞèåéá 

êáé ôçí «åõêïëßá», õðÜñ÷åé êáé ï óåâáóìüò ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí êáé ôïõò 
óõíáíèñþðïõò ìáò, ðïõ ôåëéêÜ áíôáíáêëÜôáé êáé óôïõò ßäéïõò ôïõò åáõ-
ôïýò ìáò.

Ðéï ðïëëÜ ðïäÞëáôá óôïõò äñüìïõò! Ï ìüíïò ôñüðïò íá ôïõò äåß-
îïõìå üôé õðÜñ÷ïõìå, åßíáé íá êõêëïöïñïýìå áíÜìåóÜ ôïõò! Ìå 

ïìáäéêÝò ðïäçëáôÜäåò, ðïäçëáôïðïñåßåò êáé äéåêäßêçóç ôùí áõôïíüç-
ôùí, þóôå íá ìçí õðÜñ÷åé ðéá ôï ÷Üïò ôùí äñüìùí!

Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá ðåñéìÝíïõìå ôç èåóìïèåôçìÝíç «ÌÝñá ×ùñßò Áõôï-
êßíçôï» ãéá íá îå÷õèïýìå óôïõò äñüìïõò ôçò ðüëçò äéåêäéêþíôáò ôïõò, 
åßíáé ðïëý áðëü íá ôï åöáñìüóïõìå ôç ÷ñÞóç ôïõ êáé óôçí êáèçìåñé-
íüôçôÜ ìáò. 
Ãéá íá äéåêäéêÞóïõìå óéãÜ-óéãÜ üëï êáé ðåñéóóüôåñåò ìÝñåò ÷ùñßò áõ-
ôïêßíçôï, ÷ùñßò Üã÷ïò êáé ÷áìÝíï ÷ñüíï, ï êáèÝíáò ãéá ôïí åáõôü ôïõò 
êáé ãéá ôïõò Üëëïõò.
Ãéá íá ìðïñÝóïõìå íá ðÜñïõìå ìéá âáèéÜ áíÜóá åëåõèåñßáò êáé íá åðá-
íáêôÞóïõìå ôç ó÷Ýóç ìáò ìå ôï äñüìï, ùò ðåäßï óõëëïãéêüôçôáò, åðá-
öÞò, ðñáãìáôéêÞò æùÞò.

Óå ìéá ðüëç ðïõ ìðïôéëéÜñåôáé óôç ìéæÝñéá ôçò øåýôéêçò åõçìåñßáò êáé 
ðíßãåôáé óôï íÝöïò ôçò ìáæéêÞò áðï÷áýíùóçò êáé ôïõ åèíïëáúêéóìïý, 
åìåßò èá  éóïññïðïýìå ìå ïñèïðåôáëéÝò ðñïò ôï ¼íåéñï êáé ôçí Ïõôïðßá, 
åöáñìüæïíôáò ôéò äéêÝò ìáò «áíåöÜñìïóôåò» ëýóåéò…

Ç «ÊÕÊËÏÕÔÏÐÉÁ» âñßóêåôáé êÜèå Ôñßôç óôéò 6 ôï áðüãåõìá, óôï ÷þñï 
ôçò ÊáôÜëçøçò «ÖÁÌÐÑÉÊÁ-ÕÖÁÍÅÔ», ÏìÞñïõ ìå Ðåñäßêá – ÊÜôù Ôïý-
ìðá.

Για να αλλάξουµε 
αυτό που είµαστε  

Χρειάζεται να αντιληφθούµε 
από που ερχόµαστε

Και να σχεδιάσουµε το 
που πηγαίνουµε

Μαζί και η καθεµιά από µόνη της 
Μαζί και ο καθένας από µόνος του

Για να αλλάξουµε αυτό που είµαστε 
Χρειάζεται να δούµε ποιοι είµαστε 

Και τι κάνουµε
Γιατί το κάνουµε

Για να αλλάξουµε αυτό που είµαστε 
Καταλαµβάνουµε χώρους

 µέσα στην µητρόπολη
Απαλλοτριώνουµε κλεµµένους χρόνους

Στήνουµε καταστάσεις από µόνοι µας
 και µε τις δικές µας δυνάµεις και αδυναµίες

Μοιραζόµαστε κάτι κοινό µε ένα κοινό τρόπο
Πολεµάµε αυτό που επιδιώκει 

να παρουσιάζεται ως το µοναδικό
Είµαστε κάτι άλλο

Για να αλλάξουµε αυτό που είµαστε 
Σκοντάφτουµε συνεχώς
Όµως δεν τα παρατάµε

Γιατί οι τρόποι µας – οι διαδικασίες µας –
 µας βοηθάνε να συνεχίζουµε

Να ξανασχεδιάζουµε το κοινό µέλλον

Για να αλλάξουµε αυτό που είµαστε
Γινόµαστε αυτό που κάνουµε

Και αυτό προτάσσουµε και προς τα έξω
Σε όσους ενδιαφέρονται να πάψουν να είναι 

αυτό που είναι 
Και να πράξουν αυτό που θέλουν…

αφιερωµένο στα δυο χρόνια της κατάληψης Φάµπρικα Υφανέτ

Το έντυπο Φύλο, Σώµα, Σεξουαλικότητα κυκλοφόρησε από τις 
έκ-φυλες τον Απρίλη του 2006 στη Θεσσαλονίκη. ∆ιερευνά τις 
δοµές που φυσικοποιούν την πατριαρχική τάξη πραγµάτων και 
την ετεροκανονικότητα, και τον τρόπο που αυτές οργανώνονται 
µέσα στα σώµατά µας. 

Το τέταρτο τεύχος από τη σειρά τα µάτια του πλήθους διαπραγ-
µατεύεται το ζήτηµα της επισφάλειας στις ποικίλες εκφάνσεις 
του, εργασιακή - υπαρξιακή επισφάλεια, καθώς επίσης και τις 
αναδυόµενες ανταγωνιστικές κινήσεις στην Ιταλία.  Περιέχει µια 
συνέντευξη µε τον Franco Berardi Bifo(ιστορική φιγούρα της 
δηµιουργικής αυτονοµίας µε πλούσιο θεωρητικό έργο αλλά και 
δράση κυρίως σε δοµές αντιπληροφόρησης), µια συζήτηση µε τον 
Blicero (µέλος της µιλανέζικης οµάδας chainworkers) και µια κρι-
τική αποτίµηση της πανευρωπαϊκής συνάντησης για την πρωτο-
µαγιά του 2006 που πραγµατοποιήθηκε στο Μιλάνο.




