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* Black-Tracker * 
Äéáäéêôõáêüò é÷íçëÜôçò áíáôñåðôéêþí äéáèÝóåùí 

Ìå ðñùôïâïõëßá áôüìùí ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôç ÓõíôáêôéêÞ 
ÏìÜäá ôçò áíôéåîïõóéáóôéêÞò åðéèåþñçóçò “Blackout óôï 
êïéíùíéêü åñãïóôÜóéï” îåêßíçóå áðü ôá ìÝóá ÄåêÝìâñç 
2006 ç äïêéìáóôéêÞ ëåéôïõñãßá ôïõ ðñþôïõ åëëçíüöùíïõ 
ðïëéôéêïý ôñÜêåñ (äçë. åíüò site óôï äéáäßêôõï, ðïõ åê-
ìåôáëëåõüìåíï ìéá óõãêåêñéìÝíç ôå÷íïëïãßá - ðñùôüêïëëï 
BitTorrent - äßíåé ôç äõíáôüôçôá áíôáëëáãÞò ìåãÜëùí óå 
üãêï áñ÷åßùí, üðùò óõíÞèùò åßíáé ôá áñ÷åßá âßíôåï).

-about/óêåðôéêü/ãíùñéìßá-

Ï äéáäéêôõáêüò ôüðïò www.black-tracker.gr äçìéïõñãÞèçêå 
ìå óêïðü ôç óõãêÝíôñùóç êáé ôï äéáìïéñáóìü ïðôéêïáêïõ-
óôéêïý õëéêïý ôïõ ïðïßïõ ôï ðåñéå÷üìåíï Þ/êáé ï ôñüðïò 
äçìéïõñãßáò áíôéóôñáôåýïíôáé óôïí êõñßáñ÷ï ëüãï êáé áì-
öéóâçôïýí ôï õðÜñ÷ïí áðü ìéá ñéæïóðáóôéêÞ óêïðéÜ.

Óôü÷ïò ôçò äçìéïõñãßáò ôïõ åßíáé íá áðïôåëÝóåé Ýíá óõì-
ìåôï÷éêü êüìâï äéáíïìÞò õëéêïý ðïõ óõìðõêíþíåé Þ ðñï-
âÜëåé ôçí åìðåéñßá ôùí êïéíùíéêþí áãþíùí, ôçí åëåýèåñç 
Ýêöñáóç êáé ôç óõëëïãéêÞ äçìéïõñãßá.

Óå ðñþôç öÜóç ôï åíäéáöÝñïí ôïõ Â-Ô åóôéÜæåôáé êõñßùò 
óå õëéêü ðïõ èá ìðïñïýóå íá Ý÷åé êéíçìáôéêÞ ÷ñÞóç êáé 
åéäéêüôåñá óå áñ÷åßá âßíôåï ðïõ èá ìðïñïýóáí íá ðñïâëç-
èïýí óå äçìüóéåò åêäçëþóåéò, ìå éäéáßôåñç ðñïôßìçóç êáé 
ðñïôåñáéüôçôá óå áíåîÜñôçôåò, ìç åìðïñéêÝò ðáñáãùãÝò.

Ç ëåéôïõñãßá ôïõ Â-Ô äåí åßíáé áõôïóêïðüò. Äåí öéëïäïîåß 
íá ãßíåé ï ôéìçôÞò êáìßáò õðüèåóçò, ïýôå ï “áðïêëåéóôéêüò 
äéáíïìÝáò” åíáëëáêôéêþí DVD. Äåí èÝëåé, äåí óêïðåýåé, êáé 
äåí ðñüêåéôáé íá ãßíåé ï íôáâáôæÞò ôùí áíåîÜñôçôùí ðá-
ñáãùãþí êáé äåí éäéïðïéåßôáé ôßðïôá áðü ôï ðåñéå÷üìåíï 
ôùí áñ÷åßùí ðïõ äéáìïéñÜæåé. Ï Â-Ô óõíéóôÜ áðëÜ ôï ôå÷íé-
êü ìÝóï ìå ôï ïðïßï ç óõãêÝíôñùóç êáé äéáíïìÞ áñ÷åßùí 
ðïëéôéêïý Þ êïéíùíéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ ãßíåôáé åõêïëüôåñá, 
ôá÷ýôåñá êáé óå Ýíá ðéï äéåõñõìÝíï ðëáßóéï. ¸íá ìÝóï ðïõ 
áðëÜ óõìâÜëåé óôçí åõ÷åñÝóôåñç êõêëïöïñßá õëéêïý ðïõ 

ìðïñåß íá åìðëïõôßóåé ðïëéôéêÝò åêäçëþóåéò êáé êéíçìá-
ôéêÝò äñÜóåéò. Åßíáé Ýíá áêüìá åñãáëåßï óôçí êéíçìáôéêÞ 
åñãáëåéïèÞêç.

Ï Â-Ô äåí áðïôåëåß ôçí ðïëéôéêÞ Ýêöñáóç ìéáò óõãêåêñé-
ìÝíçò ïìÜäáò, ïýôå ôï ðïëéôéêü ü÷çìá åíüò óõãêåêñéìÝíïõ 
éäåïëïãéêïý ÷þñïõ. Ðáñüëá áõôÜ, äåí ðáýåé íá Ý÷åé ôéò áñ-
íÞóåéò ôïõ êáé íá êÜíåé ôéò åðéëïãÝò ôïõ. [Ãéá ðåñéóóüôåñá 
áíáôñÝîôå óôá êåßìåíá ôïõ site].

 

Ôï Black 
Out ìðáßíåé 

áéóßùò óôïí 3ï ÷ñü-
íï æùÞò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý-
÷ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêÞò 
åðéèåþñçóçò Black Out óôï êïéíùíéêü åñ-
ãïóôÜóéï åêäüèçêå óôç Èåóóáëïíßêç ôïí 
ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2005. Ç éäÝá åß÷å îåêé-
íÞóåé íá óõæçôéÝôáé ìüëéò 2,5 ìÞíåò ðñéí, 
ìå îåêÜèáñá äéáôõðùìÝíåò äéáèÝóåéò áëëÜ 
óå áñêåôÜ èïëü ðëáßóéï. ÐñïêåéìÝíïõ íá 
ìçí êïéëéÜóïõìå óôïõò õöÜëïõò ôùí áôÝñ-
ìïíùí óõæçôÞóåùí ãýñù áðü ôç ìïñöÞ, 
ôï ðåñéå÷üìåíï êáé ôï ýöïò, åðéëÝîáìå íá 
ðñï÷ùñÞóïõìå óå ìéá ðñþôç äïêéìáóôéêÞ 
Ýêäïóç. ¸êôïôå, ôá áíùôÝñù áíáöåñèÝíôá 
æçôÞìáôá äåí Ýðáøáí ðïôÝ íá áðáó÷ïëïýíå 
ôçí óõíôáêôéêÞ ïìÜäá, ðëçí üìùò ôï íåñü 
åß÷å ìðåé óôï áõëÜêé...

Ôçí ðñùôïâïõëßá, åðéìÝëåéá, áëëÜ êáé åõ-
èýíç ôüóï ãéá ôï Ýíôõðï ðïõ êñáôÜôå 

óôá ÷Ýñéá óáò, üóï êáé ãéá ôçí éóôïóåëßäá 
(www.blackout.gr), ôçí Ý÷åé ìéá ïëéãïìåëÞò 
ÓõíôáêôéêÞ ÏìÜäá. Ç ÓõíôáêôéêÞ ÏìÜäá 
(Ó.Ï.) äåí Ý÷åé ôßðïôá áðü ôïí âáñýãäïõðï 
ôßôëï ôçò. Äåí ðñüêåéôáé ãéá êÜðïéá ïìÜäá 
åéäéêþí áíáëõôþí, ïýôå ãéá êÜðïéá ìõóôéêé-
óôéêÞ ïñãÜíùóç. ÏõóéáóôéêÜ óáí Ó.Ï. ïñß-
æåôáé ôï ðëáßóéï ëåéôïõñãßáò ìáò ìå üñïõò 
éóïôéìßáò, ÷ùñßò éåñáñ÷éêÞ äéÜèñùóç, üðïõ 
ç ãíþìç ôïõ êáèåíüò êáé êáèåìßáò ðïõ óõì-
ìåôÝ÷åé áêïýãåôáé, åêëáìâÜíåôáé êáé óõæç-
ôéÝôáé ìå ôïí ßäéï âáèìü óçìáíôéêüôçôáò. Ç 
áðïöÜóåéò äåí ëáìâÜíïíôáé ìå øçöïöïñßá, 
óôç âÜóç ôçò ðëåéïøçöéêÞò ëïãéêÞò, áëëÜ 
ðñïêýðôïõí ìå óõíäéáìüñöùóç, ìåôÜ áðü 
óõæÞôçóç, üðïõ áíáëýïíôáé êáé óõíèÝôïíôáé 
ôá óêåðôéêÜ ðïõ êáôáèÝôïíôáé.

Ç Ó.Ï. ôïõ Black Out äåí Þôáí êáé äåí 
åßíáé ìéá ðïëéôéêÞ ïìÜäá ðïõ äñáóôçñé-

ïðïéåßôáé óáí óýíïëï ðÝñá áðü ôçí Ýêäïóç 
ôïõ åíôýðïõ. Óõíåðþò, äåí õðÞñîå ïýôå ï 
÷ñüíïò, ïýôå ç äõíáôüôçôá íá äéáìïñöþ-
óåé óõíïëéêÜ ïìïéïãåíåßò áðüøåéò ðÜíù óå 

ðïëëÜ æçôÞìáôá. Áðü ôçí Üëëç âÝ-
âáéá õðÜñ÷ïõí ïé âáóéêÝò êïéíÝò 

óõíéóôþóåò êáé áíôéëÞøåéò, ïé 
ïðïßåò ïõóéáóôéêÜ ïäÞãç-
óáí êáé óôçí óýóôáóç êáé 
óýíèåóç ôçò ïìÜäáò. ¸ôóé, 
ôá êåßìåíá ðïõ åôïéìÜæï-
íôáé ìå ðñïóùðéêÝò ðñù-
ôïâïõëßåò ôùí ìåëþí ôçò 
óõíÝëåõóçò óõæçôéïýíôáé 
áñêåôÜ êáé åðåîåñãÜæï-
íôáé ðñïò ôçí êáôåýèõíóç 

ôçò êáèïëéêÞò áðïäï÷Þò. Ãéá 
ôïõò ëüãïõò, üìùò ðïõ ðñïá-

íáöÝñèçêáí, äåí åßíáé äõíáôü íá 
õðÜñ÷åé ðÜíôá áðüëõôç ïìïöùíßá 

ãéá êÜèå óçìåßï ôïõ êåéìÝíïõ. ¸ôóé 
ðñïêåéìÝíïõ íá ìçí ìÝíïõí áðüøåéò, óôéò 

ïðïßåò óå ãåíéêÝò ãñáììÝò óõìöùíïýìå, 
óôï óõñôÜñé, êé åöüóïí äåí õðÜñ÷åé áäé-
áðñáãìÜôåõôç äéáöùíßá, Ýóôù êáé áðü Ýíá 
ìÝëïò ôçò óõíÝëåõóçò, ôüôå ôï êåßìåíï åê-
äßäåôáé ìå ôçí õðïãñáöÞ-øåõäþíõìï áõ-
ôïý Þ áõôÞò ðïõ ôï åôïßìáóå. ÐñïôéìÞóáìå 
áõôü ôïí ôñüðï, èÝëïíôáò íá áðïôñÝøïõìå 
ôïí ðíéãìü êÜðïéùí éäåþí óôéò óõìðëçãÜ-
äåò ôùí ëåðôïìåñåéþí, åöüóïí åðáíáëáì-
âÜíïõìå õðÜñ÷åé ìéá ãåíéêåõìÝíç óõìöù-
íßá êáé áðïõóßá åíôüíùí åíóôÜóåùí. Ïýôùò 
ç Üëëùò áíôéìåôùðßæïõìå ôï Ýíôõðï (êáé 
ôçí éóôïóåëßäá) óáí Ýíá ìÝóï äéáôýðùóçò 
éäåþí êáé ðñïâëçìáôéóìþí ðåñéóóüôåñï êáé 
ëéãüôåñï óáí Ýíá ìÝñïò Ýêèåóçò åîáßñåôùí 
áëçèåéþí. Áõôü åîÜëëïõ äéáôõðþíåôáé êáé 
åðáíáëáìâÜíåôáé óôï åéóáãùãéêü êåßìåíï 
(editorial) êÜèå íÝïõ ôåý÷ïõò: 

«Óçìåßï áíáöïñÜò, åßíáé ç áíÜãêç ðñïâï-
ëÞò ìéáò äéáöïñåôéêÞò áðü ôçí êõñßáñ÷ç, 
ðñïóÝããéóçò-Üðïøçò ðÜíù óå æçôÞìáôá 
ðïõ åßôå áðáó÷ïëïýí ôçí åðéêáéñüôçôá, åßôå 
áðëÜ Üðôïíôáé ôçò êáèçìåñéíüôçôÜò ìáò. Ôï 
óôïß÷çìá åßíáé ç äéÜ÷õóç åíüò áíôéåîïõ-
óéáóôéêïý ëüãïõ 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 åíäéáöÝ-
ñåé 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».

Óå üôé áöïñÜ ôá êåßìåíá ôñßôùí (äçëáäÞ 
áíèñþðùí ðïõ äåí óõììåôÝ÷ïõí óôçí 

ÓõíôáêôéêÞ ÏìÜäá) áõôÜ äçìïóéåýïíôáé áõ-
ôïýóéá Þ êáèüëïõ, ðëçí ôùí ðåñéðôþóåùí 
ðïõ õðÜñ÷åé ç äõíáôüôçôá êáé ç äéáôõðù-
ìÝíç áðü ìÝñïõò ôïõò åðéèõìßá íá óõæçôç-

èïýí áðü êïéíïý êáé íá óõíäéáìïñöùèïýí.

Óå áíôßèåóç ìå ôá óõíôáêôéêÜ åðéôåëåßá 
ôùí áóôéêþí åöçìåñßäùí êáé ôùí ðåñé-

ïäéêþí, åäþ äåí õðÜñ÷åé êáíåßò ðÜíù áðü 
ôçí ïìÜäá ðïõ íá åíôïëïäïôåß êáé êáíåßò 
áðü êÜôù ðïõ íá åêôåëåß. Ôï óýíïëï ôùí 
äñáóôçñéïôÞôùí åßíáé óõëëïãéêÞ åõèýíç ôùí 
ìåëþí ôçò ïìÜäáò. Ç Ó.Ï åßíáé åîïëïêëÞñïõ 
õðåýèõíç êáé ãéá ôçí êÜëõøç ôïõ êüóôïõò 
ôïõ ôõðïãñáöåßïõ, ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé 
áðü ôéò åéóöïñÝò ôùí ìåëþí ôçò êáé ìå ôçí 
ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç ößëùí êáé óõíôñüöùí 
ðïõ ãßíåôáé óôç âÜóç ôçò åëåýèåñçò óõí-
äñïìÞò. Äåí õðÜñ÷ïõí ÷ïñçãïß, äåí Ý÷ïõìå 
åíôá÷èåß óå ðñïãñÜììáôá åðéäüôçóçò íÝùí 
óõíôáêôþí, äåí ìáò ôá áêïõìðÜåé êáíÝíá 
êüììá, ïýôå ìáò âïçèÜåé êÜðïéï õøçëÜ 
éóôÜìåíï ðïëéôéêü ðñüóùðï êáé óßãïõñá äåí 
õðÜñ÷åé ìõóôéêüò ôñáðåæéêüò ëïãáñéáóìüò 
ðïõ ìáò ôñïöïäïôåß. Ç êÜëõøç ôïõ ôõðï-
ãñáöéêïý êüóôïõò åßíáé ðÜíôá Ýíáò óêüðå-
ëïò êáé ôá âÞìáôÜ ìáò óõã÷ñïíßæïíôáé Ýôóé 
þóôå íá ôïí ðñïóðåñíÜìå êáé íá ìçí ãßíå-
ôáé âïõíü. Áðïôåëåß üìùò ôïí âáóéêüôåñï 
áíáóôáëôéêü ðáñÜãïíôá óôç óõ÷íüôåñç ðå-
ñéïäéêÞ ðáñïõóßá êáé óôçí Ýêäïóç åðéðëÝïí 
Ýíèåôùí - ìðñïóïõñþí. 

Èåùñïýìå áõôïíüçôï ðùò Ýíá ôÝôïéï åã-
÷åßñçìá êéíåßôáé ü÷é ìüíï Ýîù áëëÜ êáé 

åíÜíôéá óå êÜèå ìïñöÞ ðíåõìáôéêþí äéêáé-
ùìÜôùí. ÅðïìÝíùò ç áíáðáñáãùãÞ ìÝñïõò 
Þ ïëüêëçñïõ êåéìÝíïõ åßíáé åëåýèåñç êáé 
åðéèõìçôÞ ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé áõôÞ äå 
èá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü êáèåóôùôéêÜ ìÝóá 
åíçìÝñùóçò.

Óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí èÝëïõìå íá ãß-
íïõìå äçìïóéïãñÜöïé Þ áíáìåôáäüôåò 

ôùí êïéíùíéêþí êéíçìÜôùí. ÓõììåôÝ÷ïõ-
ìå óáí Üôïìá óôïí áãþíá åíÜíôéá óå êÜèå 
ìïñöÞ åîïõóßáò êáé áõôü åßíáé ðïõ ìáò äé-
á÷ùñßæåé áðü ôá êáèåóôùôéêÜ ìÝóá åíçìÝ-
ñùóçò, ðïõ óôü÷ïò ôïõò åßíáé ç ðáñáðëç-
ñïöüñçóç êáé ï Ýëåã÷ïò ôçò êïéíÞò ãíþìçò 
- êïéíþò ç áðïâëÜêùóç êáé ç åîáðÜôçóç. 
ÅðéðëÝïí, äåí ìáò åíäéáöÝñåé íá êáôáîé-
ùèïýìå óáí óõããñáöåßò, èåùñçôéêïß ôïõ 
êéíÞìáôïò Þ ãñáöåéïêñÜôåò ôçò áìöéóâÞ-
ôçóçò. ÁíôéèÝôùò, 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 óõóôÞ-
ìáôïò, üíôáò êáé åìåßò êïììÜôé áõôÞò ôçò 
êïéíùíßáò, ï ëüãïò ìáò äå ìðïñåß ðáñÜ íá 

ðçãÜæåé êáé áðü ôéò äéêÝò ìáò áíôéöÜóåéò 
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 êáôåýèõí-
óç. ÌÝóá óôïí âïýñêï ôùí äéåññçãìÝíùí 
êïéíùíéêþí 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 äçìéïõñãÞ-
óïõìå, ÷ùñßò äéáìåóïëáâçôÝò, ÷ùñßò êáèï-
äçãçôÝò, ÷ùñßò áñ÷çãïýò êáé êüììáôá.

Ôï Black Out åêäßäåôáé óôç Èåóóáëïíßêç 
óå 2.000 áíôßôõðá êáé äéáíÝìåôáé óôïõò 

äñüìïõò ôçò ðüëçò (óôÜóåéò, ëåùöïñåßá, 
ðëáôåßåò, êôë) êáé óôéò êáôáëÞøåéò ÖÜìðñé-
êá ÕöáíÝô êáé Terra Incognita. Ìçí óáò êÜ-
íåé åíôýðùóç åÜí êáôÜ «ðáñÜäïîï» ôñüðï 
óõíáíôÞóåôå ôï Ýíôõðï áõôü óå êÜðïéï âé-
âëéïðùëåßï, äéóêÜäéêï, Þ óå ôñáðåæÜêé óôçí 
åßóïäï êáöåôÝñéáò, ìáæß ìå Üëëá, áäéÜöïñá 
éëïõóôñáóéüí flyerÜêéá. Ôï ðéèáíüôåñï åßíáé 
üôé åìåßò ôï áöÞóáìå åêåß! ¸íáò ðåñéïñé-
óìÝíïò áñéèìüò áíôéôýðùí ôáîéäåýåé óå Üë-
ëåò ðüëåéò êáé óõíáíôÜ óõíôñüöïõò/éóóåò 
êáé ößëïõò/åò óå áõôïäéá÷åéñéæüìåíá óôÝ-
êéá êáé êáôáëÞøåéò. ÅÜí êÜðïéåò ðüëåéò åðé-
èõìïýí íá ëáìâÜíïõí Ýíá óôáèåñü áñéèìü 
áíôéôýðùí êÜèå ôåý÷ïõò, èá ôïõò óõìâïõ-
ëåýáìå íá ìáò åíçìåñþóïõí ìå Ýíá e-mail 
êáé óßãïõñá èá ÷áñïýìå áðü ôçí ðñüôáóç 
ôïõò. 
¼ëá ôá êåßìåíá ðïõ äçìïóéåýïíôáé óôï 
BlackOut ìðïñïýí íá âñåèïýí êáé óôïí äéá-
äéêôõáêü éóôüôïðï www.blackout.gr

Ôéò üðïéåò áðïñßåò - ðñïôÜóåéò - êåßìåíá - 
ó÷üëéá Ý÷åôå ìðïñåßôå íá ôéò óôÝëíåôå óôçí 
çëåêôñïíéêÞ èõñßäá editorial@blackout.gr Þ 
íá áðåõèýíåóôå óôç óõíôáêôéêÞ ïìÜäá ðïõ 
óõíáíôéÝôáé, óõíÞèùò ìåóïâäüìáäá, óôïí 
÷þñï ôçò êáôÜëçøçò öÜìðñéêá ÕöáíÝô 
(ÏìÞñïõ êáé Ðåñäßêá, Ôïýìðá).



Ðñéí ìåñéêÜ ÷ñüíéá óå ìéá «êáèùóðñÝðåé» óõíïéêßá ôçò 
Èåóóáëïíßêçò, ìáêñéÜ áðü ôá «ãêÝôï» êáé ôéò öôù÷ï-

ãåéôïíéÝò ôçò ðüëçò, åãåßñåé èÝìá ðåñß ôçò åãêáôÜóôáóçò 
êåñáéþí êéíçôÞò ôçëåöùíßáò óå êÜðïéï ýøùìá ôïõ âïõ-
íïý, óôïõò ðñüðïäåò ôïõ ïðïßïõ âñßóêåôáé ç åí ëüãù óõ-
íïéêßá. Ìå ôçí ðñùôïêáèåäñßá ôçò äçìïôéêÞò áñ÷Þò, åßôå 
ãéá ðïëéôéêÜíôéêïõò ëüãïõò, åßôå ãéáôß ï äÞìáñ÷ïò áã÷þíå-
ôáé ãéá ôçí õãåßá ôùí øçöïöüñùí 
ôïõ, åßôå ìÜëëïí ãéáôß óýñèçêå õðü 
ôéò ðéÝóåéò ôùí êáôïßêùí, îåêßíçóå 
åêóôñáôåßá êáôÜ ôçò åãêáôÜóôáóçò 
ôùí êåñáéþí, ìå êõñßáñ÷ï óëüãêáí 
ôï èÝìá õãåßáò, ëüãù áêôéíïâïëßáò. 
Ç åêóôñáôåßá, ðÝñáí ôùí äéáâçìÜ-
ôùí êáé ôùí Ýããñáöùí äéáìáñôõñé-
þí, ðåñéåëÜìâáíå êáé åêäñïìéêÝò, 
êáèáñïäåõôåñéÜôéêïõ ôýðïõ,  åîïñìÞóåéò óôçí õðü áíÝ-
ãåñóç ôùí êåñáéþí ôïðïèåóßá.

Ðëçí üìùò, áõôÝò ïé óõíÜîåéò, åß÷áí Ýíá ïîýìùñï 
÷áñáêôçñéóôéêü. Óå êÜèå ìßá áðü áõôÝò, ï áñéèìüò 

êéíçôþí óõóêåõþí Þôáí ìåãáëýôåñïò Þ ßóïò ìå ôïí áñéè-
ìü ôùí ðáñåõñéóêüìåíùí áíèñþðùí. Êáé ëÝù ìåãáëýôå-
ñïò, äéüôé ïé ðåñéóóüôåñïé áðü áõôïýò Ý÷ïõí êáé äåýôåñï 
êéíçôü ôçëÝöùíï, ôï ëåãüìåíï «ôçò äïõëåéÜò», ðÜíôùò 
óßãïõñá üëïé åß÷áí áðü Ýíá, áêüìç êáé ôá ðáéäéÜ, åîáé-
ñïõìÝíùí – åý÷ïìáé- ôùí íçðßùí. ¼ëùí áõôþí ôá êéíçôÜ, 
äéêôõþíïíôáé ìÝóù êÜðïéùí êåñáéþí, ðïõ åíäå÷ïìÝíùò 
âñßóêïíôáé ðÜíù áðü ôá êåöÜëéá ôùí êáôïßêùí êÜðïéáò 
Üëëçò ðåñéï÷Þò. ×ùñßò íá èÝëù íá ìðù óå ôå÷íéêÜ æç-
ôÞìáôá ÷ùñïèÝôçóçò êáé áíÜðôõîçò áóýñìáôùí åðßãåéùí 
(äçë. ü÷é äïñõöïñéêþí) äéêôýùí, Ýíá 
åßíáé ôï ìüíï óßãïõñï: êéíçôÜ ôçëÝ-
öùíá êáé êåñáßåò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò 
ðÜíå ðáêÝôï. Äåí ìðïñåßò íá èÝëåéò 
êéíçôü ôçëÝöùíï, ìå óÞìá åííïåßôáé, 
÷ùñßò êåñáßá äéêôýïõ.

Ìá ç ôå÷íïëïãßá ðñï÷ùñÜåé, èá 
ìïõ ðåßôå. Íáé áëëÜ ç ôå÷íïëï-

ãßá, êïóôßæåé. ÅÜí ãéá ðáñÜäåéãìá ìéá 
åôáéñßá åãêáèéóôïýóå ìßá ôåñáóôßáò 
éó÷ýïò êåñáßá óôç ìÝóç ôïõ Èåñìáú-
êïý êüëðïõ, êáé ðñïóðåñíþíôáò Üãáñ-
ìðá ôï ôé óõíÝðåéåò èá åß÷å áõôü óôï 
èáëÜóóéï ðåñéâÜëëïí êáé ü÷é ìüíï, èá 
ìðïñïýóå íá ðáñÜó÷åé óÞìá óå üëïõò 
ôïõò Èåóóáëïíéêåßò (êáé ôïõò êáôïß-
êïõò ôçò Ðéåñßáò êáé ôçò ÊáóóÜíäñáò) ÷ùñßò êáíÝíáò 
êÜôïéêïò íá Ý÷åé ôçí êåñáßá ðÜíù áðü ôï êåöÜëé ôïõ 
êáé üëïé èá Þôáí åõ÷áñéóôçìÝíïé. Ðëçí, üìùò ôï êüóôïò 
êáôáóêåõÞò êáé ëåéôïõñãßáò ìéáò ôÝôïéáò êåñáßáò, èá ìå-
ôáêõëéóôåß óôïí ðåëÜôç-êáôáíáëùôÞ ôçò õðçñåóßáò ðïõ 
ðñïóöÝñåé ç êåñäïóêïðéêÞ åôáéñßá ôçëåöùíßáò. Ðáñåí-
èåôéêÜ, õðåíèõìßæù, ðùò åí Ýôç 2007, ï êáðéôáëéóìüò 
äåí Ý÷åé êáôáñãçèåß áêüìá, êáé êáíåßò äåí öôéÜ÷íåé ôß-
ðïôá, áí äåí ðñüêåéôáé íá åðùöåëçèåß, ìå ïðïéïíäÞðïôå 

(ïéêïíïìéêü Þ ðïëéôéêü) ôñüðï áðü áõôü. ¸ôóé åÜí ìßá Üëëç 
åôáéñßá åîáóöÜëéæå ôçí, êáôÜ ðïëý öèçíüôåñç, åãêáôÜ-
óôáóç êåñáéþí óôç êïñõöÞ ôïõ ×ïñôéÜôç, èá ðñïóÝöåñå 
÷áìçëüôåñåò ôéìÝò êáé üëïé èá ðÞãáéíáí óå áõôÞí ôçí 
åôáéñßá, þóôå ðëÝïí ç êåñáßá óôç êïñõöÞ ôïõ ×ïñôéÜôç 
äåí èá áñêïýóå íá êáëýøåé üëï ôï åýñïò êáôáíáëþóåùí 
êáé èá åãêáèéóôïýóå êáé Üëëåò óôéò õøçëüôåñåò èÝóåéò 

ãýñù áðü ôçí ðüëç êáé ãéá ôç óõíÝ÷åéá áíá-
ôñÝîôå óôçí áñ÷Þ ôïõ Üñèñïõ.

Ïé êÜôïéêïé ôçò áñ÷éêÜ áíáöåñüìåíçò ðå-
ñéï÷Þò äåí èá åß÷áí êáíÝíá ðñüâëçìá íá 

åãêáôáóôáèåß óå ïðïéïäÞðïôå Üëëï ìÝñïò, 
åêôüò ôçò ðåñéï÷Þò ôïõò. Ïìïßùò êáé ïé êÜ-
ôïéêïé üëùí ôùí Üëëùí, õðïøÞöéùí êáé ìç, 
ðåñéï÷þí. Êáé ü÷é ìüíï äåí èá åß÷áí ðñüâëç-

ìá, áëëÜ èá ôï áðáéôïýóáí êéüëáò, ãéá íá Ý÷ïõí êÜëõøç 
áðü ôï äßêôõï (ôï ëåãüìåíï óÞìá). Ïé ëüãïé õãåßáò óõ-
íßóôáíôáé ìüíï üôáí áöïñïýí ôç äéêÞ ìáò õãåßá, êáé ôï 
êáêü åîïñêßæåôáé ìüíï üôáí ÷ôõðÜåé ôç äéêÞ ìáò ðüñôá. 
Ìá ôï êáêü äåí õðÜñ÷åé áõèáßñåôá. Äåí õðÞñ÷å óå ôÝ-
ôïéï âáèìü ðñéí ôçí Ýëåõóç ôçò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò, äåí 
õðÞñ÷å ðñéí ôçí Ýëåõóç ôçò ôçëåüñáóçò êáé äåí õðÞñ-
÷å êáèüëïõ ðñéí ôçí Ýëåõóç ôïõ ñáäéïöþíïõ. Ôï êáêü 
ðñïêýðôåé óáí áíôéóôáèìéóôéêü âÜñïò óôçí ðñïóöïñÜ 
êÜðïéùí áíÝóåùí, ðïõ Ý÷ïõí âÝâáéá ôçí áöåôçñßá ôïõò 
óôïí ôñüðï æùÞò êáé ôçí åðéêñáôïýóá êïõëôïýñá ãýñù 
áðü áõôÞí. Óôï âáèìü ðïõ åßíáé ëßãïé áõôïß, ðïõ åßíáé 
Ýôïéìïé íá áðáñíçèïýí êÜðïéåò áðü ôéò ðñïóöåñüìåíåò 
áíÝóåéò, ôÝôïéïõ åßäïõò êéíçôïðïéÞóåéò, èá åîáêïëïõèïýí 
íá õðïèÜëðïõí ôïí åãùéóìü, ôçí åîáôïìßêåõóç êáé ôçí 

ðñïóôáóßá ôùí éäßùí.

Åí ðñïêåéìÝíù, ôçí áîéïðñåðÝóôåñç óôÜóç 
áðÝíáíôé óôç êáôáóêåõÞ ôùí êåñáéþí óôçí 

ðåñéï÷Þ ôïõò, èá ôçí Ýäéíå ìéá óõëëïãéêÞ ðáñáß-
ôçóç ôùí êáôïßêùí áðü ôç ÷ñÞóç ôùí êéíçôþí 
ôçëåöþíùí, ìÝóï ìéáò ìáæéêÞò êáôÜñãçóçò ôùí 
óõìâïëáßùí ôïõò áðü êÜèå åôáéñßá. Ìüíï Ýôóé èá 
íïìéìïðïéïýíôáí êáé çèéêÜ ç áðáßôçóç ôïõò ãéá ôç 
ìç ýðáñîç êåñáßáò ðÜíù áðü ôá êåöÜëéá ôïõò. 
¼ôáí ìðïñåßò íá ðåéò: «Óôçí ðåñéï÷Þ ìáò êáíåßò 
äåí Ý÷åé êéíçôü, ôé íá ôçí êÜíïõìå ôçí êåñáßá;».

Õ.Ã.1: Ïé êåñáßåò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò åßíáé ßóùò 
ïé ìüíåò åðéâëáâåßò åãêáôáóôÜóåéò (äéüôé ðåñß 
áõôþí ðñüêåéôáé) ðïõ, ãéá ôå÷íéêïýò êáé ëåéôïõñ-
ãéêïýò ëüãïõò, äåí ìðïñïýí íá ôïðïèåôçèïýí óå 

ìéá õðïâáèìéóìÝíç ðåñéï÷Þ ãéá íá åîõðçñåôçèåß ìéá “êá-
èùóðñÝðåé”. 
Õ.Ã.2: Ôï ðáñÜäåéãìá ôçò åãêáôÜóôáóçò ìåãá-êåñáßáò 
óôï Èåñìáúêü, åßíáé Ýíá ó÷Þìá, áìéãþò ìåôáöïñéêü, ðïõ 
óêïðßìùò ðáñáâëÝðåé ôéò ôå÷íéêÝò ðáñáìÝôñïõò ôçò áñ-
÷éôåêôïíéêÞò ôùí äéêôýùí êéíçôÞò ôçëåöùíßáò êáé ôùí 
êõøåëéêþí óõóôçìÜôùí. Óêïðüò ôïõ êåéìÝíïõ åîÜëëïõ, 
äåí Þôáí íá êÜíåé ïéêïíïìïôå÷íéêÞ ìåëÝôç óôï æÞôçìá 
ôùí êåñáéþí, áðëÜ íá èßîåé ìéá íïïôñïðßá!

Óôéò 17 ÖåâñïõÜñéïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå áíôéöáóéóôé-
êÞ ðïñåßá óôá ÃéÜííåíá ç ïðïßá êáëÝóôçêå áðü ôçí 

áíïé÷ôÞ óõíÝëåõóç áíáñ÷éêþí, áðü áíôéöÜ Éùáííßíùí êáé 
áðü ôéò áõôüíïìåò ðáñåìâÜóåéò åíÜíôéá óå ðñïãñáììá-
ôéóìÝíç óõãêÝíôñùóç ôçò ÷ñõóÞò áõãÞò ãéá ôçí åðÝ-
ôåéï ôùí 93 ÷ñüíùí áðü ôçí áõôïíüìçóç ôçò âïñåßïõ 
çðåßñïõ. Ç ðïñåßá óôçí ïðïßá óõììåôåß÷áí ðåñéóóüôåñá 
áðü 300 Üôïìá îåêßíçóå ôï áðüãåõìá, áëëÜ åìðïäßóôçêå 
åðáíåéëçììÝíá áðü ôçí áóôõíïìßá íá öôÜóåé ìÝ÷ñé ôï 
÷þñï óõãêÝíôñùóçò ôùí öáóéóôþí Ýîù áðü ôï áëâáíéêü 
ðñïîåíåßï. Óôçí ðñïóðÜèåéá ôùí áíôéöáóéóôþí íá óðÜ-
óïõí ôïí êëïéü ôçò áóôõíïìßáò ãéá íá ðåñÜóåé ç ðïñåßá 
ïé ìðÜôóïé áðÜíôçóáí ìå ñßøç áóöõîéïãüíùí. Ç ðïñåßá 

ðáñÝìåéíå óôïõò äñüìïõò ãéá ðåñéóóüôåñï áðü ðÝíôå 
þñåò áðïêëåßïíôáò ôçí êåíôñéêÞ ïäéêÞ áñôçñßá ôçò ðü-
ëçò. Ïé öáóßóôåò ðïõ óõãêåíôñþèçêáí õðü ôçí ðñïóôá-
óßá ôçò áóôõíïìßáò, ôåëéêÜ äåí Þôáí ðåñéóóüôåñïé áðü 
25! ¸íáò áðü áõôïýò, äåí ðñüöôáóå êáí íá ðÜåé äéüôé 
åß÷å ôç çëéèéüôçôá Þ ôçí Üôõ÷ç Ýìðíåõóç íá ðåñÜóåé 
ìÝóá áðü ôçí áíôéöáóéóôéêÞ óõãêÝíôñùóç! Öåýãïíôáò, 
ðÞñå ôï “ìÞíõìá” ãéá íá ôï ìåôáäþóåé êáé óôá õðüëïéðá 
ðáñáêñáôéêÜ óêïõëÞêéá ðïõ åß÷áí ðñïëÜâåé íá êñõöôïýí 
ðßóù áðü ôïõò ìðÜôóïõò...

ÖÁÓÉÓÔÅÓ ÊÏÕÖÁËÅÓ 
ÁÊÏÕÓÔÅ ÔÏ ÊÁËÁ 

ÏËÏÕÓ ÈÁ ÓÁÓ ÑÉÎÏÕÌÅ ÓÔÇ ËÉÌÍÇ ÔÏÕ ÐÁÓÁ!

ÌåôÜ áðü äýï ÷ñüíéá åíáó÷üëçóçò ìå ôï æÞôçìá ôùí 
ãåíåôéêÜ ôñïðïðïéçìÝíùí ïñãáíéóìþí êáé ôçí âéïôå-

÷íïëïãßá, ðñïÝêõøå ç áíÜãêç íá ðåñÜóïõìå áðü ôçí èåù-
ñßá óôçí ðñÜîç.  

¸ôóé ðñéí áðü Ýîé ìÞíåò îåêéíÞóá-
ìå ôï åã÷åßñçìá ôçò êáëëéÝñãåéáò 

åíüò ÷ùñáöéïý, ôï ïðïßï âñßóêåôáé 
15 ÷ëì. áðü ôçí Èåóóáëïíßêç, ìåôÜ ôá 
ëïõôñÜ ÈÝñìçò. ‘Å÷ïíôáò óôç äéÜèåóÞ 
ìáò 5 óôñÝììáôá ãçò, èÝëáìå íá êÜ-
íïõìå Ýíá ó÷åäéáóìü ãéá ôéò ðïéêéëßåò 
ðïõ èá öõôÝøïõìå, êáèþò êáé ãéá ôçí 
ýäñåõóç êáé ôçí áðïèÞêåõóç åñãáëåß-
ùí êáé óðüñùí. 

Åßíáé ðñïôáãìáôéêü ãéá åìÜò ïé äéáäé-
êáóßåò êáëëéÝñãåéáò ôïõ ÷ùñáöéïý 

íá ìçí  Ý÷ïõí êáìßá ó÷Ýóç ìå ôá âéïìç-
÷áíïðïéçìÝíá êõñßáñ÷á ðñüôõðá. Åðé-
ëÝîáìå ôçí ðáñáäïóéáêÞ êáëëéÝñãåéá, 
êáèþò åßìáóôå áíôßèåôïé óôçí ÷ñÞóç 
öõôïöáñìÜêùí, ëéðáóìÜôùí, ìåôáëëáãìÝíùí óðüñùí êáé 
õâñéäßùí, ôá ïðïßá êáèéóôïýí ôçí áãñïôéêÞ ðáñáãùãÞ Üìå-
óá åîáñôþìåíç áðü ôéò ðïëõåèíéêÝò åôáéñßåò, ïé ïðïßåò 
Ý÷ïíôáò äçìéïõñãÞóåé Ýíá ðáãêüóìéï lobby, ðñïùèïýí ôçí 
âéïôå÷íïëïãßá ôçò êõñéáñ÷ßáò ôüóï óôïí áãñïôéêü üóï êáé 
óôïí éáôñïöáñìáêåõôéêü ôïìÝá. Áêüìç ìå ôçí äéáäéêáóßá 
ôçò êáëëéÝñãåéáò èÝëïõìå íá Ýñèïõìå óå Üìåóç åðáöÞ ìå 
ôç ãç, íá ãíùñßóïõìå ôïõò öõóéêïýò 
ôñüðïõò áíôéìåôþðéóçò áóèåíåéþí êáé 
ëßðáíóçò êáé íá áðïêôÞóïõìå ðñáêôéêÞ 
ãíþóç ãýñù áðü ôçí êáëëéÝñãåéÜ ôçò. 

ÅðéðëÝïí ìÝóá áðü ôï åã÷åßñçìá 
áõôü èÝëïõìå íá óõìâÜëëïõìå óôç 

÷ñÞóç ðáñáäïóéáêþí óðüñùí, ðïõ óôéò 
ìÝñåò ìáò ôåßíïõí íá åîáöáíéóôïýí 
êáé íá áíôéêáôáóôáèïýí áðü ìåôáëëáã-
ìÝíïõò êáé õâñßäéá. Ôá õâñßäéá áðïôÝëåóáí ôï áñ÷éêü âÞìá 
åëÝã÷ïõ ôçò áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò áðü ôçí êõñéáñ÷ßá, êÜôé 
ðïõ ôþñá ãßíåôáé êáé ìå ôïõò ìåôáëëáãìÝíïõò óðüñïõò, ôï 
ïðïßï óõíåðÜãåôáé ôï ìç áíôéóôñåðôü áöáíéóìü ôùí ðá-
ñáäïóéáêþí ðïéêéëéþí êáé ôçí ðëÞñç åîÜñôçóç ôùí áãñï-
ôþí áðü ôéò ðïëõåèíéêÝò. Ç óõëëïãéêüôçôÜ ìáò èÝëåé íá 
óôçñßîåé ôçí ðñïóðÜèåéá Üëëùí ïìÜäùí óôçí äçìéïõñãßá 
ôñÜðåæáò óðüñùí, êáé ôçí áíôáëëáãÞ  
áõôþí ìÝóù åíüò äéêôýïõ, êßíçóç ôçí 
ïðïßá èåùñïýìå ðïëý óçìáíôéêÞ ãéá 
ôçí áðáëëáãÞ áðü ôïí Ýëåã÷ï ôçò êõ-
ñéáñ÷ßáò.  

¢ëëç ìéá áíÜãêç ðïõ èÝëïõìå íá 
êáëýøåé ç êáëëéÝñãåéá áõôïý ôïõ 

÷ùñáöéïý åßíáé ç áõôïðáñáãùãÞ, äç-
ëáäÞ íá ìðïñïýìå ïé ßäéïé íá ðáñÜãïõ-
ìå áõôÜ ðïõ ôñþìå êáé íá íá êáëýøïõìå üóï ìðïñïýìå 
ôéò âáóéêÝò äéáôñïöéêÝò ìáò áíÜãêåò. Ìå áõôü ôïí ôñüðï 
èÝëïõìå íá äåßîïõìå üôé  «âéïëïãéêÜ» ðñïúüíôá äåí åßíáé 
ôüóï áêñéâÜ óôçí ðáñáãùãÞ ôïõò - áí êáé êïóôïëïãïýíôáé 
ùò ôÝôïéá ìÝóá áðü ôï óýóôçìá - êáé ôáõôü÷ñïíá íá ðåñé-
ïñßóïõìå ôçí ÷ñÞóç ôùí õðüëïéðùí âéïìç÷áíïðïéçìÝíùí 
ðñïúüíôùí. ÔÝëïò, Ý÷ïõìå ôçí áíÜãêç íá ðñï÷ùñÞóïõìå 
Ýíá âÞìá ðáñá ðÝñá, íá ðÜøïõìå íá åßìáóôå êáôáíáëùôÝò 
Þ ôïõëÜ÷éóôïí íá ôï ðåñéïñßóïõìå üóï ìðïñïýìå. Áðïöá-
óßóáìå ìå Ýíá óõëëïãéêü êáé áíôéåîïõóéáóôéêü ôñüðï íá 
êáëëéåñãÞóïõìå ôçí ãç ìÝóá áðü ôï ðñüôáãìá ìáò ãéá ãç 
êáé åëåõèåñßá.
Ôï óôïß÷çìá åßíáé áíïé-
÷ôü ôþñá ðïõ ðëçóéÜæåé 
ç Üíïéîç !                 
                             
                             
       
Áíïé÷ôÞ óõíÝëåõóç ãéá 
ôï ÷ùñÜöé óôçí ÖÁ-
ÌÐÑÉÊÁ - ÕÖÁÍÅÔ Ôå-
ôÜñôç 7 Ìáñôßïõ óôéò 
21:00ìì.

λιάκος ìÝñïò ðñþôï



Το καθεστώς πολιορκίας έχει τις ρίζες του στη Γαλλική Επα-
νάσταση. Αφού εγκαθιδρύθηκε µε το διάταγµα της Συντα-

κτικής Συνέλευσης της 8 Ιουλίου 1791, απέκτησε τη πραγµατική 
του φυσιογνωµία ως καθεστώς φανταστικής ή πολιτικής πο-
λιορκίας µε τον ∆ιευθυντικό νόµο της 27ης Αυγούστου, 1797 
και τελικά µε το Ναπολεοντικό διάταγµα της 24ης ∆εκεµβρίου, 
1811. Η ιδέα της αναστολής ενός Συντάγµατος εισήχθη όµως 
από το Σύνταγµα της 22ης Μπρυµαίρ του 8ου έτους. Το άρθρο 
14 της Χάρτας του 1814 απένειµε στον κυρίαρχο την ισχύ να 
«εκδίδει τις ρυθµίσεις και τις εκτελεστικές διατάξεις τις απαραί-
τητες για την εφαρµογή των νόµων και την ασφάλεια του κρά-
τους». Εξαιτίας της αοριστίας της προβλέψεως, ο Chateaubriand 
παρατήρησε πως «είναι δυνατόν µία ωραία πρωία, όλη η Χάρτα 
να έχει παρακαµφθεί για το καλό του άρθρου 14». Από τότε, οι 
συγκυρίες συνταγµατικών κρίσεων στη Γαλλία στιγµατίστηκαν 
από νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε το καθεστώς πολιορκίας. 
Μετά τη πτώση της Ιουλιανής Μοναρχίας, ένα διάταγµα της Συ-
ντακτικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου, 1848, έθεσε το Παρίσι 
υπό καθεστώς πολιορκίας και ανέθεσε στο Στρατηγό Cavaignac 
το καθήκον της αποκατάστασης της τάξης στη πόλη. Έτσι, ένα  
νέο άρθρο συµπεριλήφθηκε στο νέο Σύνταγµα της 4ης Νοεµβρί-
ου του 1848, προβλέποντας ότι οι περιπτώσεις, οι µορφές και οι 
συνέπειες του καθεστώτος πολιορκίας θα καθορίζονταν αυστη-
ρά από νόµο.

Από τη στιγµή αυτή και µετά, η κρατούσα αρχή στη Γαλλική 
παράδοση, ήταν ότι η εξουσία της αναστολής των νόµων 

πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στην ίδια αρχή που τους δηµι-
ουργεί, δηλαδή, στο Κοινοβούλιο. Έτσι, ο νόµος της 9ης Αυ-
γούστου 1849, προέβλεπε ότι το πολιτικό καθεστώς πολιορκίας 
θα µπορούσε να κηρυχθεί από το Κοινοβούλιο σε περίπτωση 
άµεσου κινδύνου για την εσωτερική ή την εξωτερική ασφάλεια. 
Ο Ναπολέων ο 3ος είχε καταφύγει πολλάκις σ’ αυτό το νόµο, 
και, µόλις απέκτησε την εξουσία, µετέφερε, µε το Σύνταγµα του 
Ιανουαρίου του 1852, την αποκλειστική εξουσία κήρυξης καθε-
στώτος πολιορκίας στον Αρχηγό του Κράτους. Ο Γαλλοπρωσι-
κός πόλεµος και η εξέγερση της Κοµµούνας συνέπεσαν µε µία 
χωρίς προηγούµενο γενίκευση του καθεστώτος εξαίρεσης, που 
ανακηρύχθηκε σε 40 διαµερίσµατα και διήρκησε σε µερικά από 
αυτά µέχρι το 1876. 

Ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος συνέπεσε µε ένα µόνιµο κα-
θεστώς εξαίρεσης στη πλειοψηφία των εµπόλεµων χωρών. 

Στις 2 Αυγούστου 1914, ο Πρόεδρος Poincarι εξέδωσε διάταγµα 
που κήρυττε ολόκληρη τη χώρα σε καθεστώς πολιορκίας. Το κα-
θεστώς πολιορκίας παρέµεινε σε ισχύ µέχρι τις 12 Οκτωβρίου 
του 1919. Παρόλο που η δραστηριότητα του Κοινοβουλίου, που 
είχε ανασταλεί κατά τη διάρκεια των έξι πρώτων µηνών του πο-
λέµου, ξανάρχισε το Γενάρη του 1915, πολλοί από τους νόµους 
που θεσπίστηκαν ήταν στη πραγµατικότητα απλή και ξεκάθα-
ρη µετάθεση νοµοθετικής εξουσίας στην  εκτελεστική, όπως ο 
νόµος της 10ης Φεβρουαρίου του 1918, ο οποίος απένειµε στη 
Κυβέρνηση τη σχεδόν απόλυτη εξουσία να ρυθµίζει µε διάταγµα 
τη παραγωγή και εµπορία των τροφίµων. Με αυτό το τρόπο η 
εκτελεστική εξουσία µετατράπηκε σε ένα νοµοθετικό όργανο. 
Σε κάθε περίπτωση, ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
που η εξαιρετική νοµοθετική δράση µέσω εκτελεστικού διατάγ-

µατος (κάτι τελείως οικείο 
σε εµάς σήµερα) έγινε συ-
νήθης πρακτική στις Ευρω-
παϊκές ∆ηµοκρατίες.

Όπως θα µπορούσε κα-
νείς να προβλέψει, η 

επέκταση των εξουσιών της 
εκτελεστικής λειτουργίας 

στη νοµοθετική σφαίρα συνεχίστηκε µετά το τέλος των εχθρο-
πραξιών, µε τη σηµαντική παρατήρηση ότι το στρατιωτικό επεί-
γον έχει τώρα δώσει τη θέση του στο οικονοµικό.       

Η αριστερή αντιπολίτευση, υπό την ηγεσία του Leon Blum, 
αντιπαρατέθηκε σθεναρά σ’ αυτή τη φασιστική πρακτική, 

αλλά είναι άξιο λόγου το ότι όταν η Αριστερά πήρε την εξου-
σία µε το Λαϊκό Μέτωπο. Όπως έχει παρατηρηθεί, αυτό σήµαινε 
ότι η νέα πρακτική νοµοθετικής δράσης µέσω εκτελεστικών δι-
αταγµάτων, που είχε εγκαινιαστεί κατά τη διάρκεια του πολέ-
µου, έγινε τώρα µία πρακτική αποδεκτή από όλες τις πολιτικές 
πλευρές. Στις 30 Ιουνίου του 1937 οι εξουσίες που είχαν αρνηθεί 
στον Blum, δόθηκαν στη κυβέρνηση Chautemps, όπου πολλά 
Υπουργεία είχαν δοθεί σε µή σοσιαλιστές. Και στις 10 Απριλί-
ου του 1938, ο Edouard Daladier ζήτησε και απέκτησε από το 
Κοινοβούλιο υπερεξουσίες, να νο-
µοθετεί µέσω διαταγµάτων ώστε να 
αντιµετωπίσει τόσο τη Ναζιστική 
απειλή όσο και την οικονοµική κρί-
ση. Μπορεί έτσι να ειπωθεί ότι µέχρι 
το τέλος της Τρίτης ∆ηµοκρατίας 
«οι συνήθεις διαδικασίες της Κοινο-
βουλευτικής ∆ηµοκρατίας ήταν σε 
καθεστώς αναστολής». Όταν µελε-
τάµε τη γέννηση των διδακτορικών 
καθεστώτων στην Ιταλία και τη Γερ-
µανία είναι σηµαντικό να µη ξεχνά-
µε τη διαδικασία που µετέτρεψε τα 
δηµοκρατικά Συντάγµατα ανάµεσα 
στους δύο Παγκόσµιους Πολέµους. 
Κάτω από τη πίεση του  µοντέλου 
του καθεστώτος εξαίρεσης, ολόκληρη η πολιτικό – συνταγµατι-
κή ζωή των ∆υτικών κοινωνικών ξεκίνησε σταδιακά να παίρνει 
µια νέα µορφή, η οποία ίσως µόνο σήµερα έχει φτάσει στην από-
λυτη ανάπτυξή της. Το ∆εκέµβριο του 1939, µετά το ξέσπασµα 
του πολέµου, η κυβέρνηση Daladier απέκτησε την εξουσία να 
παίρνει µε διατάγµατα όλα τα απαραίτητα µέτρα ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί η άµυνα του έθνους. Το Κοινοβούλιο παρέµεινε σε 
συνεδρίαση, αλλά όλη η νοµοθετική δραστηριότητα βρισκόταν 
αυστηρά στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας. Την εποχή που ο 
Marshal Petain πήρε την εξουσία, το γαλλικό κοινοβούλιο ήταν 
µια σκιά του εαυτού του. Παρόλα αυτά, η Συνταγµατική Πράξη 
της 11ης Ιουλίου του 1940, χάρισε στον αρχηγό του κράτους την 
εξουσία να κηρύττει καθεστώς πολιορκίας σε όλη την επικράτεια  
(που τότε ήταν εν µέρει υπό Γερµανική κατοχή).

Στο παρόν Σύνταγµα, το καθεστώς της εξαίρεσης ρυθµίζεται 
µε το άρθρο 16, το οποίο είχε προτείνει ο De Gaulle. Το άρ-

θρο προβλέπει ότι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µπορεί να πά-
ρει όλα τα απαραίτητα µέτρα «όταν οι θεσµοί της ∆ηµοκρατίας, 
η ανεξαρτησία του έθνους, η ακεραιότητα της επικράτειάς του, 
ή η υλοποίηση των διεθνών δεσµεύσεών του βρίσκονται υπό 
σοβαρή και άµεση απειλή και όταν η συνήθης λειτουργία των 
Συνταγµατικών ∆ηµοσίων εξουσιών διακόπτεται». Τον Απρί-
λιο του 1961, κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Αλγερία, ο De 
Gaulle επικαλέστηκε το άρθρο 16 αν και η λειτουργία των δη-
µοσίων εξουσιών δεν είχε διακοπεί. Μέχρι εκείνη την εποχή, δεν 
είχε γίνει επίκληση του άρθρου 16, αλλά σε συµµόρφωση µε µία 
συνεχιζόµενη τάση σε όλες τις ∆υτικές ∆ηµοκρατίες, η κήρυξη 
του καθεστώτος εξαίρεσης σταδιακά αντικαταστάθηκε από µία 
χωρίς προηγούµενο γενίκευση του µοντέλου της ασφάλειας ως 
τη συνήθη τεχνική της κυβέρνησης.

 * 

Η Ιστορία του άρθρου 48 του Συντάγµατος της Βαϊµάρης εί-
ναι τόσο στενά συνδεδεµένη µε την µεσοπολεµική ιστορία 

της Γερµανίας ώστε είναι αδύνατο να κατανοήσουµε την άνοδο 
του Χίτλερ στην εξουσία χωρίς πρώτα να αναλύσουµε τη χρήση 
και τη κατάχρηση αυτού του άρθρου ανάµεσα στο 1919 και το 
1933. Το ανάλογο άρθρο του Συντάγµατος του Βίσµαρκ ήταν το 
άρθρο 68, το οποίο, σε περιπτώσεις όπου «η δηµόσια ασφάλεια 
απειλούταν στην επικράτεια του Ράιχ», έδινε στον Αυτοκράτο-
ρα την εξουσία να κηρύττει καθεστώς πολέµου σε περιοχές του 
Ράιχ. Ανάµεσα στο χάος και τις εξεγέρσεις που ακολούθησαν το 
τέλος του πολέµου, οι αντιπρόσωποι της Εθνοσυνέλευσης που 
προοριζόταν να ψηφίσει το νέο Σύνταγµα συµπεριέλαβαν ένα 

άρθρο που απένεµε στον Πρόεδρο του Ράιχ ευρείες εξουσίες 
εκτάκτου ανάγκης. Το κείµενο του άρθρου 48 αναφέρει, «αν η 
ασφάλεια και η ∆ηµόσια Τάξη διαταραχθούν ή απειληθούν σοβα-
ρά στο Ράιχ, ο Πρόεδρος µπορεί να πάρει τα απαραίτητα µέτρα 
για να επαναφέρει την ασφάλεια και τη δηµόσια τάξη, ακόµη και 
µε τη βοήθεια των ενόπλων δυνάµεων. Για το σκοπό αυτό, µπορεί 
να αναστείλει συνολικά ή µερικά τα βασικά δικαιώµατα». Καθώς 
ο νόµος αυτός δε θεσπίστηκε ποτέ, οι προεδρικές εξουσίες εκτά-
κτου ανάγκης παρέµειναν τόσο απροσδιόριστες ώστε όχι µόνο 
οι θεωρητικοί τακτικά χρησιµοποιούσαν τον όρο «Προεδρική 
∆ικτατορία» σε αναφορά µε το άρθρο 48, αλλά και το 1925 ο 
Schmitt µπορούσε να γράψει ότι «κανένα Σύνταγµα στη γη δεν 
είχε µε τόση ευκολία νοµιµοποιήσει ένα πραξικόπηµα όπως το 
Σύνταγµα της Βαϊµάρης.

Με εξαίρεση µία σχετική παύση µεταξύ 
1925 και 1929, οι Κυβερνήσεις της ∆η-

µοκρατίας, έκαναν συστηµατική χρήση του 
άρθρου 48 κηρύσσοντας καθεστώς εξαίρεσης 
και εκδίδοντας διατάγµατα εκτάκτου ανάγκης 
σε περισσότερες από 250 περιπτώσεις, ανάµε-
σα σε άλλα, το χρησιµοποίησαν για να φυλα-
κίσουν χιλιάδες κοµµουνιστές στρατιωτικούς 
και να στήσουν ειδικά δικαστήρια µε εξουσία 
να απαγγέλλουν θανατικές ποινές. Σε διάφο-
ρες περιπτώσεις και ειδικότερα τον Οκτώβρη 
του 1923, η Κυβέρνηση κατέφυγε στο άρθρο 48 
προκειµένου να αντιµετωπίσει τη πτώση του 
µάρκου, διαβεβαιώνοντας έτσι τη µοντέρνα 
τάση εξοµοίωσης πολιτικοστρατιωτικών και 
οικονοµικών κρίσεων.

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια της ∆ηµοκρατίας της 
Βαϊµάρης περάσαν εξολοκλήρου υπό καθεστώς εξαίρεσης. 

Είναι λιγότερο εµφανές να σηµειώσουµε ότι ο Χίτλερ θα µπο-
ρούσε πιθανότατα να µην είχε πάρει την εξουσία αν η χώρα δε 
βρισκόταν υπό καθεστώς προεδρικής δικτατορίας για τρία σχε-
δόν χρόνια και αν το Κοινοβούλιο λειτουργούσε. Τον Ιούλιο του 
1930 η Κυβέρνηση του Broning έγινε µειοψηφία, αλλά ο ίδιος 
δε παραιτήθηκε. Αντιθέτως, ο Πρόεδρος Hindenburg του έδω-
σε τη δυνατότητα να επικαλεστεί το άρθρο 48 και διέλυσε το 
Κοινοβούλιο. Από εκείνη τη στιγµή η Γερµανία εν τοις πράγµασι 
έπαψε να είναι κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία. Το Κοινοβούλιο 
συναντήθηκε µόνο 7 φορές για όχι περισσότερο από 12 µήνες 
συνολικά. Το 1932, ο Hindenburg –επανεκλεγµένος πρόεδρος 
επί Χίτλερ– ανάγκασε τον  Broning να παραιτηθεί και διόρισε 
στη θέση του τον κεντρώο von Papen. Στις 4 Ιουνίου, το Κοινο-
βούλιο διαλύθηκε και δε ξανασυνεδρίασε µέχρι την άνοδο του 
Ναζισµού. Στις 20 Ιουλίου κηρύχθηκε καθεστώς εξαίρεσης στη 
Πρωσική επικράτεια, και ο Von Papen ονοµάστηκε Απεσταλµέ-
νος του Ράιχ στη Πρωσία – παραµερίζοντας τη Σοσιαλδηµοκρα-
τική Κυβέρνηση του Otto Braun.

Το καθεστώς εξαίρεσης υπό το οποίο βρέθηκε η Γερµανία 
κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Hindenburg δικαιολο-

γήθηκε από τον Schmitt σε ένα συνταγµατικό επίπεδο µε την 
ιδέα ότι ο Πρόεδρος έδρασε ως «φύλακας του Συντάγµατος». 
Αλλά το τέλος της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης επιδεικνύει ξε-
κάθαρα, ότι µία προστατευόµενη δηµοκρατία δεν είναι καθόλου 
δηµοκρατία, και ότι το µοντέλο της Συνταγµατικής ∆ικτατορίας 
λειτουργεί αντίθετα σαν ένα µεταβατικό στάδιο το οποίο ανα-
πόδραστα οδηγεί σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. 

Με αυτά τα δεδοµένα είναι κατανοητό το ότι το Σύνταγµα 
της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας δεν έκανε αναφορά στο 

καθεστώς εξαίρεσης. Παρόλα αυτά, στις 24 Ιουνίου του 1968, η 
µεγάλη συµµαχία των Χριστιανοδηµοκρατών και των Σοσιαλ-
δηµοκρατών πέρασε ένα νόµο για την αναθεώρηση του Συντάγ-
µατος, ο οποίος επανεισήγαγε το καθεστώς εξαίρεσης (οριζόµε-
νο ως καθεστώς εσωτερικής εκτάκτου ανάγκης). Παρόλα αυτά, 
µε µία ανεπαίσθητη ειρωνεία, για πρώτη φορά στην Ιστορία του 
θεσµού, η ανακήρυξη καθεστώτος πολιορκίας µπορεί να γίνει όχι 
µόνο για τη διαφύλαξη της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, αλλά 
και για την υπεράσπιση του «φιλελεύθερου δηµοκρατικού Συ-
ντάγµατος». Σε αυτό το σηµείο, η προστατευόµενη δηµοκρατία 
έγινε ο κανόνας.

Μια σύντοµη ιστορική επισκόπηση 
του καθεστώτος εξαίρεσης
Απόσπασµα από το βιβλίο 

του Τζιόρτζιο Αγκάµπεν, 
«Το Καθεστώς  της Εξαίρεσης»

µετάφραση: ∆ιονύσης + Αλίκη
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Συνέντευξη µε ένα σύντροφο από την Γερµανία. 
Η συνέντευξη που ακολουθεί επικεντρώνεται στην 
ανάπτυξη του γερµανικού αστυνοµικού κράτους, ανα-
φορικά µε την αντιµετώπιση του εκεί κινήµατος, και 
των κοινωνικών αγώνων. Η επιλογή αυτή δεν είναι 
τυχαία, καθώς στην ελλάδα το κράτος και τα media 
µε αλληλοσυµπληρούµενους ρόλους επέλεξαν να 
φτιάξουν τη θεµατική «κουκουλοφόροι» µε εµφανής 
επιδιώξεις: όταν το κίνηµα συγκρούεται να υπάρχει 
η ιδεολογική µήτρα που να αποπολιτικοποιεί την κι-
νηµατική βία των από κάτω. Να σπάσει την µεταπο-
λιτευτική κοινωνική αποστροφή προς την αστυνοµία 
και τους µηχανισµούς καταστολής, ως ένα εκδικητικό 
µηχανισµό του κράτους. Να µειώσει το ζωτικό χώρο 
του κινήµατος µε αστυνοµικές διατάξεις (νόµος περί 
διαδηλώσεων, χρήση καµερών από την αστυνοµία 
κτλ). Ενδεικτική, και χωρίς αµφιβολία ανεκτίµητη εί-
ναι η συµβολή των media. Τα media, λειτουργώντας 
ενίοτε και ως η ντουντούκα του κράτους, επέδειξαν 
µεγάλο βαθµό στράτευσης στη στρατηγική πολύδω-
ρα. Η θεµατική «κουκουλοφόροι», εκτός του ότι χτί-
ζει την ταµπέλα τροµοκράτης για όποιον συγκρούεται 
στο δρόµο, ταυτόχρονα, ζητά από την αστυνοµία τον 
εκσυγχρονισµό και την αναδιάρθρωση, ώστε να εξα-
λείψει τους δικούς της κουκουλοφόρους. Η καταστολή 
στο εξής πρέπει να είναι διάφανης και συντριπτική. Τα 
παιχνίδια τελείωσαν µας φωνάζει κάθε βράδυ ο πρετε-
ντέρης. Και επειδή από την έκβαση αυτής της µάχης µε 
το κράτος πολλά θα κριθούν για το κινηµατικό µέλλον 
και δηµόσια κινηµατική αντιβία. 

Το πρώτο ερώτηµα είναι για το σύγχρονο αστυνο-
µικό κράτος. Αυτήν  περίοδο στην Ελλάδα φαίνεται 
να µπαίνει δυναµικά από την πλευρά της εξουσίας, 
χρονικά, ταυτίζεται µε την εµφάνιση στη θέση του 
υπουργού δηµοσίας τάξης του πολύδωρα. Η ρητο-
ρεία περί βίαιων ανεξέλεγκτων και επικίνδυνων κοµ-
µατιών, κουκουλοφόρων κτλ προσπαθεί να δηµιουρ-
γήσει τις προϋποθέσεις και την κοινωνική συναίνεση 
για την επέκταση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. 
Στην γερµανία, ένα παρόµοιο σχέδιο εκτυλίχθηκε µε 
επιτυχή έκβαση για το κράτος κάποια χρόνια πριν. 
Μήπως θα ήθελες να µας µεταφέρεις την δική σας 
εµπειρία;
Μπορώ να αρχίσω αναφερόµενος σε έναν ειδικό νόµο 
που δηµιουργήθηκε το 1992, λέγεται “γενικός νόµος 
για την ασφάλεια και την τάξη” και δίνει ειδικά δικαι-
ώµατα στους αστυνοµικούς, οι οποίοι µπορούν πλέον 
από µόνοι τους να αποφασίσουν αν υπάρχει απειλή για 
την κοινωνία ή την ασφάλεια. Μπορούν, χωρίς κανέ-
να στοιχείο, παρά µόνο µε την εκτίµηση περί απειλής, 
να σε συλλάβουν, να ψάξουν το σπίτι σου... Από τότε, 
δεν χρειάζονται ένταλµα σύλληψης ή ένταλµα έρευνας 
για να κινηθούν. Αυτός ο νόµος δεν είναι και ιδιαίτερα 
“δηµοκρατικός”, καθώς οι µπάτσοι µπορούν να κάνουν 
σχεδόν ό,τι θέλουν.

Μιλάµε, δηλαδή, για µια κατάσταση εκτάκτου ανά-
γκης;
Όχι ακριβώς, ο νόµος λέει ότι η αστυνοµία αποφασίζει 
πότε έχουµε µια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, είναι, 
δηλαδή, µε ένα τρόπο, σαν να υπάρχει διαρκώς η απει-
λή µιας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Όταν η αστυ-
νοµία θέλει µια έκτακτη ανάγκη καταργεί -υποτίθεται 
προσωρινά- όλα τα βασικά σου διακαιώµατα, το σπίτι 
σου, το τεκµήριο της αθωότητας. Μπορούν να πάρουν 
στοιχεία, τα λεγόµενα προσωπικά δεδοµένα από τηλε-
φωνικές εταιρείες ή ό,τι άλλο χρειάζεται. 

∆εν υπάρχει κάποιος νόµος ή αρχή που τα προστα-
τεύει αυτά;
Υπάρχει, αλλά η αστυνοµία λέει ότι έχουµε µια απειλή 
και αυτοί οι νόµοι δεν ισχύουν. Οι µπάτσοι αποφασί-
ζουν αν θα έχεις δικηγόρο. Συνήθως, πριν από το 1992, 
είχες ένα δικηγόρο και αυτό αποφασιζόταν από τους 
δικαστές. Η προσωπική µου άποψη είναι ότι αυτός ο 
νόµος είναι ένα από τα πρώτα κοµµάτια του παζλ ώστε 
το αστυνοµικό κράτος να έχει περισσότερα όπλα για 
να επιτεθεί στο αυτόνοµο κίνηµα, στο αναρχικό κίνη-
µα, ενάντια σε οτιδήποτε αντιστέκεται και, φυσικά, 
ενάντια στους µετανάστες. Σε κάθε κοινωνική κατά-
σταση µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτό το νόµο.

Ποιο είναι το υπόβαθρο, αυτού του νόµου; Πάνω σε 
τι πάτησε ουσιαστικά και ποιά ήταν η αφορµή για να 
εισαχθεί το 1992;
Το αυτόνοµο κίνηµα και τα µεγάλα κοινωνικά κινήµα-
τα ήταν η αιτία για την προώθηση αυτού του νόµου. 

Όπως άλλωστε βλέπω να συµβαίνει και εδώ στην Ελ-
λάδα µε τον νέο υπουργό δηµοσίας τάξης, που θέλει να 
ρυθµίσει τις καταστάσεις που εκτυλίσσονται στο δρό-
µο µε ένα γενικό αστυνοµικό τρόπο - µέθοδο. 

Είναι ο ίδιος νόµος µε τον αντιτροµοκρατικό που 
ίσχυσε για τους 3 του Μάγντεµπορ;
Όχι, αυτός είναι ένας άλλος νόµος που εφαρµόστηκε 
µετά το 1992. Είναι ένας αντιτροµοκρατικός νόµος, 
αλλά µόνο στην περίπτωση του Μάγκντεµπορ χρη-
σιµοποιήθηκε. Είναι ένας νόµος που µόλις η αστυνο-
µία τον κηρύσσει, το δικαστικό σύστηµα, το δίκαιο εν 
γένει, τα προσωπικά δεδοµένα αναστέλλονται ολο-
κληρωτικά. Είναι κάτι διαφορετικό. Έγινε για να χρη-
σιµοποιηθεί εναντίων ένοπλων οµάδων όπως η RAF. 
Αντίθετα, ο νόµος για την ασφάλεια και την τάξη του 
1992 είναι πιο γενικός. Αναφέρεται σε ευρύτερα κοινω-
νικά κοµµάτια. 
Αλλά αυτό ήταν µόνο ένα βήµα, στις αρχές του ‘90 η 
κυβέρνηση έδωσε πολλά λεφτά σε πρώην ή νυν αυ-
τόνοµους για αντιρατσιστικές πρωτοβουλίες, για να 
κάνουν αντιρατσιστική δουλειά µε τους µετανάστες. 
Αλλά φυσικά αυτό που έγινε, είναι οι άνθρωποι αυτοί 
να καταλήξουν εξαρτηµένοι από τα λεφτά και, τελικά, 
σε ένα βαθµό από το κράτος. Θεσµοποίηση. Άνθρωποι 
από το αυτόνοµο κίνηµα γίνανε κοµµάτι του κράτους. 
Αυτή η στρατηγική του κράτους είχε σαν αφετηρία το 
αντιφασιστικό καλοκαίρι στα τέλη του ‘90.  
Για παράδειγµα, το πρόγραµµα exit, ήταν ένα κρατικά 
χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα στο οποίο δούλευαν 
αυτόνοµοι και η δουλειά τους ήταν να προσεγγίσουν 
ναζί για να τους πείσουν να εγκαταλείψουν το ναζι-
στική δράση. Φυσικά, το ίδιο το κράτος σταµάτησε τη 
χρηµατοδότηση αυτού του προγράµµατος µετά από 
κάποιο καιρό. 
Στην πρόσφατη ιστορία πέρασε µια σειρά άλλων νόµων 
που επέκτεινε τις ρυθµίσεις για τις διαδηλώσεις και εν 
γένει τις αρµοδιότητες της αστυνοµίας. Ένα πρόσφα-
το παράδειγµα είναι ότι απαγορεύεται να κατεβαίνει 
κάποιος σε διαδήλωση φορώντας µπότες που έχουν 
σίδερο. Συνήθως αυτές τις µπότες τις φοράνε οι εργά-
τες για να µην τραυµατίζονται από βαριά αντικείµενα 
που χρησιµοποιούν, π.χ. οι οικοδόµοι. Οι µπότες, όπως 
και µια σειρά άλλων πραγµάτων, όπως πλαστικά στα 
χέρια ή η κουκούλα παλιότερα, θεωρούνται παθητικός 
οπλισµός και απαγορεύονται. Έτσι, η αστυνοµία, αν 
φοράς κάτι από αυτά, µπορεί να σε συλλάβει µέσα από 
τη διαδήλωση. Με αυτό τον τρόπο, ποινικοποιείται η 
αντίσταση στο δρόµο. Οι αστυνοµικοί κινούνται χωρίς 
κράνη ή γάντια δίπλα από τη διαδήλωση και τραβάνε 
µε τις κάµερες. Κάποια στιγµή αποφασίζουν ότι πρέπει 
να συλλάβουν κάποιον από τη διαδήλωση και προσπα-
θούν να εισβάλουν. Εκείνη τη στιγµή, ο κόσµος κάνει 
αλυσίδες, αλλά αυτό σηµαίνει ότι και εκείνοι µπορούν 
να συλληφθούν.

Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι θα συλλάβουν όλη τη 
διαδήλωση;
Έχει συµβεί και αυτό, όπως στο no border στην Κολω-
νία. Είναι κάτι που συµβαίνει, αλλά και κάτι αναµενό-
µενο. Όταν το κίνηµα είναι δυνατό και όλοι είναι πιο 
αποφασισµένοι, τότε και η αστυνοµία δεν έχει µεγάλα 
περιθώρια δράσης. Όταν το κίνηµα γίνεται όλο και µι-
κρότερο, τότε η αστυνοµία “κερδίζει” δικαιώµατα στο 
συσχετισµό δυνάµεων. Σήµερα, το κίνηµα είναι τόσο 
αδύναµο που δεν µπορεί να αντιµετωπίσει στοιχειώδη 
ζητήµατα όπως αυτό τον νέο νόµο µε τις µπότες των 
εργατών. Ταυτόχρονα, όµως, είναι και αρκετά βαθιά 
πολιτικά ζητήµατα. Ο εργατικός νόµος επιβάλει στον 
εργάτη να φοράει για λόγους προστασίας αυτές τις 
µπότες. Η µόνη στιγµή που αναστέλλεται προσωρινά 
αυτός ο νόµος του κράτους είναι όταν ο εργάτης απο-
φασίζει να κατέβει σε µια διαδήλωση. Αλλά ελάχιστοι 
ενδιαφέρονται γι αυτά στην Γερµάνια. Σε κανέναν δεν 
περνάει από το µυαλό να αντιταχθεί στο νόµο. Οι Γερ-
µανοί πιστεύουν στην ασφάλεια. Όσον αφορά το κί-
νηµα, είναι πολύ νεανικό. Από 17 µέχρι και 25 χρονών. 
Έτσι, δεν υπάρχουν και εργάτες. Ενώ, όσες  προσπά-
θειες υπάρχουν για αναρχοσυνδικαλισµό είναι αρκετά 
αποµονωµένες. 

Και όσον αφορά την κοινωνία, τι απόψεις υπάρχουν, 
πώς στέκεται απέναντι σε όλα αυτά; Υπάρχει κάποια 
σύνδεση µε τη στάση της κοινωνίας στην ναζιστική 
περίοδο;
Η κοινωνία, γενικά, δεν ενδιαφέρεται και πολύ για τα 
κοινωνικά ζητήµατα. Από την άλλη, υπάρχει αυτό το 
αδιαπέραστο τείχος της προπαγάνδας των media. Εδώ, 
βλέπουµε µια σχέση µε το ναζιστικό καθεστώς. Στη 

Γερµάνια δεν υπάρχουν δηµοκρατικές εφηµερίδες που 
να θέτουν ζητήµατα ελευθεριών. Οι περισσότεροι άν-
θρωποι θέλουν την ησυχία τους, το αυτοκίνητο τους... 

Το ‘60 και το ‘70 υπήρχε ένα ισχυρό κίνηµα στη Γερ-
µανία. Πού είναι όλοι αυτοί; 
Μα η κυβέρνηση αποτελείται από αυτό το κίνηµα. Από 
τη γενιά του ‘60 – ‘70. Οι πράσινοι και οι σοσιαλδηµο-
κράτες, αυτοί που ήταν κάποτε στο κίνηµα γίνανε οι 
χειρότεροι και από τους παλιούς τους εχθρούς, επιτί-
θενται µε µεγαλύτερη βιαιότητα στους µετανάστες και 
σε εµάς. Είναι αυτοί που πρώτοι στείλανε στρατεύµατα 
µετά τον 2ο Παγκόσµιο πόλεµο. 

Οι υπόλοιποι;
Αφοµοιώθηκαν, έχουν επιχειρήσεις, ή δουλεύουν στα 
κρατικά αντιρατσιστικά προγράµµατα. Ίσως να µην εί-
ναι 100% αλήθεια, αλλά το κίνηµα δεν υπάρχει.

Όσον αφορά τις δοµές του κινήµατος, τις καταλή-
ψεις, τις κολλεκτιβες;
Το 1995, στη Γερµάνια είχαµε µια πολύ παρόµοια κα-
τάσταση µε αυτή που ζείτε στην Ελλάδα τώρα. Στο 
Βερολίνο είχαµε έναν υπουργό εσωτερικής ασφάλειας 
ο οποίος προερχόταν από το στρατό. Είχε ακροδεξιές 
απόψεις, και δήλωσε πως έχουµε τόση εγκληµατικό-
τητα στο Βερολίνο και τόσα προβλήµατα οπότε, πρώ-
τα από όλα, πρέπει να ξεφορτωθούµε τις καταλήψεις. 
Το 1996 άρχισε µια µεγάλη καµπάνια. Ήξερε ότι παίζει 
το κεφάλι του, ήξερε ότι µπορεί να χάσει τη θέση του,  
αλλά συνέχισε. Πολλοί ελεύθεροι χώροι υπήρχαν στο 
Βερολίνο µέσα στις καταλήψεις, όπως εδώ στην Υφα-
νέτ. Αποφάσισε να διασπάσει το κίνηµα των καταλή-
ψεων. Κάθε τρίτη πρωί έκανε και από µία εκκένωση, 
κάθε τρίτη πρωί σε κάποια κατάληψη εισέβαλαν οι ει-
δικές δυνάµεις. Όσες καταλήψεις δεν ήταν τόσο ριζο-
σπαστικές τους προσέφεραν συµβόλαια, οπότε και άρ-
χισαν να πληρώνουν κάποια χρήµατα. Αυτό πρακτικά 
σήµαινε ότι είχαν λιγότερο χρόνο να ασχολούνται µε 
το κίνηµα, να δηµιουργούν προβλήµατα. Έτσι, αυτή η 
διασπαστική συζήτηση άρχισε να αναπτύσσεται εντός 
του κινήµατος. Άλλοι απλώς ήθελαν να συνεχίσουν 
να µένουν στα σπίτια τους και άλλοι έλεγαν ότι στό-
χος των καταλήψεων δεν είναι η συνθηκολόγηση µε 
το κράτος. Αυτή ήταν η καµπάνια που αποσκοπούσε 
να καταστρέψει το κίνηµα. Το 1991 όταν εκκενώθηκε 
η Μαιντσερστράσσε, µετά την ενοποίηση υπήρχε ένα 
µεγάλο κίνηµα, όπως και στις αρχές του 80. Κατά την 
εκκένωση έγιναν µεγάλες συγκρούσεις για 3 ηµέρες. 
Αυτή ήταν και η τελευταία συγκρουσιακή συνύπαρ-
ξη του γερµανικού κινήµατος. Από εκεί και πέρα το 
κράτος άρχισε να ασκεί όλο και µεγαλύτερη πίεση. 
Προσφέροντας συµβόλαια και ξεριζώνοντας τις κατα-
λήψεις, δηλαδή τους κινηµατικούς τόπους του αγώνα. 
Έτσι, όταν χάθηκαν οι καταλήψεις το κίνηµα χάθηκε, 
πραγµατικά υποχώρησε. Και σήµερα όποια στιγµή 
θέλει στο Βερολίνο η αστυνοµία µπορεί να κάνει µια 
εκκένωση, και αν καλέσεις µια διαδήλωση θα έρθουν 
κατά µέσο όρο 200 άνθρωποι, που για την γερµανική 
αστυνοµία δεν είναι υπολογίσιµο µέγεθος. 

Σχετικά µε το g8, πώς και επιλέχθηκε να βγει ξανά 
στο προσκήνιο η ατζέντα της αντιπαγκοσµιοποίη-
σης, µήπως είναι ένας τεχνικός τρόπος να παρακαµ-
φθούν τα αδιέξοδα του κινήµατος;  
Η βάση της ιδέας, ο στόχος αυτής της κινητοποίη-
σης είναι η ισότητα των µορφών αντίστασης. Είναι 
η πιθανότητα να βρεθούν όλες οι κινήσεις που κάτι 
έχουν να πουν για την αντίσταση στον καπιταλισµό, 
την εκµετάλλευση, την µετανάστευση, την αντίθεση 
στον πόλεµο. Η ιδέα είναι να βρούµε µια µορφή δρά-
σης που να µπορούν να την κάνουν πολλοί µαζί, όχι 
υπερβολικά επιθετική, µια συντονισµένη δράση όπου 
οι νέοι άνθρωποι ιδιαίτερα θα καταλάβουν τη σηµασία 
της οργάνωσης. Πρέπει να σκεφθούµε τη σηµασία να 
βρεθούµε και µε άλλους ανθρώπους και όχι να πετά-
ξουµε απλά µερικές πέτρες στο camp insky, αν είµαστε 
αρκετά τυχεροί. Όσο αφορά το αδιέξοδο που αναφέ-
ρεις, η απάντηση είναι ναι. Στόχος είναι να απαντηθεί 
το µεγαλύτερο πρόβληµα του κινήµατος, το οποίο 
είναι η αδυναµία να αποδεχτούµε ο ένας τον άλλον. 
Αυτόν εκεί που στέκεται µε την κουκούλα στο δρόµο. 
Την αντίληψη ότι η κάθε σέχτα είναι πιο σοβαρή από 
τις άλλες, να υπερβούµε την απολυτότητα αυτών των 
διαχωρισµών, να τις βάλουµε στο τραπέζι. Να προσπα-
θήσουµε να µπλοκάρουµε τη σύνοδο µε µεθόδους όχι 
απαραίτητα βίαιες και όχι απαραίτητα µη βίαιες. Να  
βρούµε µια µορφή επικοινωνίας και µια µορφή αλλη-
λοσεβασµού. 





Ç åâäïìÜäá ðïõ Ýöõãå ç Black Out óôï ôõðïãñá-
öåßï óõìðßðôåé ìå ôçí 9ç êáé ðéï êñßóéìç åâäïìÜäá 
ôïõ êéíÞìáôïò ôùí êáôáëÞøåùí óôá ðáíåðéóôÞìéá. 
Ðßóù áðü ôá ïñáôÜ áéôÞìáôá áõôïý ôïõ áãþíá Þ ôéò 
êåíôñéêÝò ðïëéôéêÝò ôïõ åìöáíßóåéò, êñýâåôáé ìéá 
«áüñáôç» åóùôåñéêÞ äéåñãáóßá. ÁõôÞ ðïõ ìå ôá èå-
ôéêÜ êáé áñíçôéêÜ ôçò óôïé÷åßá äïìåß êáé äïìåßôáé 
áðü áõôü ðïõ èá ïíïìÜæáìå «öïéôçôéêü êßíçìá». 
ÌÝóá óå áõôüí ôïí «áüñáôï» êüóìï, áëëÜ ïñáôü óå 
áõôïýò ðïõ áãùíßæïíôáé, ãåííéïýíôáé áíôéöÜóåéò, 
áíïßãïõíå æçôÞìáôá, åìðüäéá åìöáíßæïíôáé êáé åíß-
ïôå îåðåñíéïýíôáé. Ôá ßäéá ôá õðïêåßìåíá Ýñ÷ïíôáé 
áíôéìÝôùðá ìå ôéò áíÜãêåò ôïõò, ôéò áíáìï÷ëåý-
ïõí èÝôïíôáò ìç÷áíéóìïýò Üñíçóçò Þ êñéôéêÞò ôïõ 
õðÜñ÷ïíôïò ðëáéóßïõ. Ç óõíÝíôåõîç ðïõ áêïëïõèåß, 
óå áíôßèåóç ìå áõôÞ ôïõ ðñïçãïýìåíïõ ôåý÷ïõò, 
äåí áíáöÝñåôáé ìïíÜ÷á óôçí äñÜóç ôùí áíáñ÷é-
êþí-áíôéåîïõóéáóôþí óôá ðáíåðéóôÞìéá, áëëÜ óôçí 
ïðôéêÞ êáé ôïõò ðñïâëçìáôéóìïýò åíüò ñåýìáôïò, 
ðïõ åìöáíßóôçêå êÜðùò ðéï óõãêñïôçìÝíá óôïí 
äåýôåñï ãýñù ôùí öïéôçôéêþí êéíçôïðïéÞóåùí, ôïõ 
áõôïðñïóäéïñéæüìåíïõ ùò áõôüíïìïõ ðüëïõ.

ÂÏ: Aò îåêéíÞóïõìå êÜíïíôáò Ýíá óýíôïìï ÷ñï-
íéêü. Ðùò ôåëåßùóáí ïé êéíçôïðïéÞóåéò ôïí Éïýíç 
êáé ôé ìåóïëÜâçóå ìÝ÷ñé íá ãßíåé ç äåýôåñç Ýêñç-
îç ôïí ÖåâñïõÜñéï; Ôé êéíÞóåéò ãßíáíå óå åðßðåäï 
åîïõóßáò êáé ðïéÝò óå êéíçìáôéêü åðßðåäï ;

ÔÜóïò: Áðü ðëåõñÜò åîïõóßáò, õðÞñîå ìéá õðï÷þñç-
óç ôïí Éïýíç, ôï Ýèáøáí ôï èÝìá ãéá êÜðïéï êáéñü 
êáé åðáíÞëèå ôï åêðáéäåõôéêü ðÜëé óôï ðñïóêÞíéï 
ìå ôçí áðåñãßá ôùí äáóêÜëùí, ôéò óôÜóåéò åñãá-
óßáò ôùí êáèçãçôþí êáé Ýðåéôá ôïõò ìáèçôÝò ðïõ 
Ýêáíáí êáôáëÞøåéò. ÊÜðïõ åêåß Þôáí ðñïãñáììáôé-
óìÝíç íá îåêéíÞóåé êáé ç óõæÞôçóç ãéá ôçí áíáèå-
þñçóç ôïõ Üñèñïõ 16. ÌÝóá ó’ áõôü ôï êëßìá ôùí 
óõíå÷üìåíùí êéíçôïðïéÞóåùí öõóéêÜ ðåñéìÝíáìå 
êáé ôçí áíôßäñáóç ôùí öïéôçôþí, ìå ðñùôïâïõëßá  
üìùò ôïõ ðáóïê óôáìÜôçóå ôüôå ç óõæÞôçóç ãéá 
ôçí áíáèåþñçóç êáé Ýóðáóå ôï ðáíåêðáéäåõôéêü 
ìÝôùðï ôï ïðïßï åß÷å ðïëý êáëÝò ðñïäéáãñáöÝò ãéá 
íá îåêéíÞóåé åêåßíç ôç óôéãìÞ. ¸ðåéôá ìåôáöåñüìá-
óôå óôéò 10 ÃåíÜñç 2007, üðïõ ðÜëé ðÜåé íá îåêéíÞ-
óåé ç óõæÞôçóç ãéá ôçí áíáèåþñçóç. Óå ìéá 
ìÝñá êëåßíïõí üëåò ïé ó÷ïëÝò, êÜôé ôï ïðïßï 
äåí îÝñù åÜí Ý÷åé îáíáãéíåß. Åíþ ôïí ÌÜç - 
Éïýíç åß÷áìå ÷ýóåé áßìá ãéá íá êéíçôïðïéçèïýí 
ïé óýëëïãïé, îáöíéêÜ ìå ôï ðïõ ãõñíÜìå áðü ôéò 
äéáêïðÝò ôùí ÷ñéóôïõãÝííùí ãßíïíôáé ìáæéêüôá-
ôåò óõíåëåýóåéò êáé êáôåõèåßáí êáôÜëçøç. ÐÜëé 
õðÞñîå ìéá õðï÷þñçóç áðü ôçí êõâÝñíçóç ðÜìå 
ÖëåâÜñç, ôþñá ëÝíå ãéá Éïýíç. 

ÁëÝîáíäñïò: Ôç ëåãüìåíç Ýêñçîç ðïõ ëÝãåôáé 
üôé Ýãéíå ôï ÃåíÜñç, äåí èá ôç ÷áñáêôÞñéæá Ýôóé. 
Êáè’ïëç ôç äéÜñêåéá ôùí ÷ñéóôïõãÝííùí ôá êáíÜëéá 
êáé ïé åöçìåñßäåò ðñïåôïßìáæáí ôéò êéíçôïðïéÞ-
óåéò. Ç ðïéïôéêÞ äéÜöïñá ìå ðÝñõóé ç ïðïßá öÜíçêå 
êáé óôç óõíÝ÷åéá Þôáí üôé, åíþ ôï ÌÜéï - Éïýíéï 
ü,ôé Ýãéíå, Ýãéíå áðü ôá êÜôù êáé ìåôÜ áðü ðïëëïýò 
ìÞíåò ðïõ óéãüâñáæå ôï ðñÜãìá, ôþñá ìåôÜ ôá ÷ñé-
óôïýãåííá üëïé îÝñáíå üôé ðÜìå ãéá êáôáëÞøåéò, 
üëá ôá êáíÜëéá ôï ëÝãáíå, ìáò åß÷áí ðñïåôïéìÜóåé. 
Ãéá áõôü Þôáí ìéá Ýêñçîç áðü ôá ðÜíù, áõôÞ åßíáé 
ç ðïéïôéêÞ äéáöïñÜ. Äåí èá Þèåëá íá ôï ÷áñáêôç-
ñßóù áõôü ðïõ æïýìå ôþñá êßíçìá, åéäéêÜ Üìá ôï 
óõãêñßíù ìå ôïí ÌÜéï - Éïýíç êáé áõôü öáßíåôáé 
áðü ôï ãåãïíüò üôé ôþñá äåí åßíáé ôüóï ìáæéêÜ ôá 
ðñÜãìáôá. ÕðÜñ÷åé Ýëëåéøç æÞëïõ. Èá ôï Ýëåãá êå-
êôçìÝíç ôá÷ýôçôá ôïõ ðåñóéíïý êéíÞìáôïò. Åßíáé 
óá íá Ý÷ïõìå âÜëåé ôïí áõôüìáôï ðéëüôï. Ùóôüóï 
åßíáé åíôõðùóéáêü, 300 êáôáëÞøåéò óå äõï ìÝñåò. 
¼ìùò ï êüóìïò ôéò õðïóôçñßæåé ðáèçôéêÜ, äéüôé Ý÷åé 
ìðåé óå áõôÞ ôç äéáäéêáóßá åðåéäÞ ôïí ïäÞãçóáí 
ôá media. Åäþ åßíáé êáé ôï åñþôçìá, ãéáôß Ýðáé-
îáí áõôü ôï ðáé÷íßäéá ôá media. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá 
ðáé÷íßäé åîïõóßáò. ÓÞìåñá åßìáóôå óôçí 5ç åâäï-
ìÜäá êáôáëÞøåùí êáé áðü ôçí ðñþôç åâäïìÜäá ðïõ 
îåêßíçóå ôï îÝóðáóìá, ôá media ñß÷íïõí ëÜóðç, 
ëÜóðç, ëÜóðç. Óýóóùìïò ï ôýðïò êáé ôá êáíÜëéá, 
áêüìá êáé áõôïß ðïõ ðÝñõóé Þôáí êÜðùò ðéï êáëïß 
ìáæß ìáò, ôþñá åßíáé üëïé áðáñÜäåêôïé. ¸íá áêüìá 
êùìéêïôñáãéêü óêçíéêü åßíáé üôé áðü ðñï÷èÝò ðïõ 
Üëëáîå óôÜóç ôï ðáóïê âëÝðïõìå üôé ó÷åäüí êáé ï 
ìéóüò ôýðïò áëëÜæåé óéãÜ óéãÜ êáé áõôüò ôç óôÜóç 
ôïõ ðñïò ôéò êéíçôïðïéÞóåéò. ¸ôóé öáßíåôáé ðüóï 
åëåã÷üìåíá åßíáé ôá media.

ÂÏ: Ôï èåùñåßò èåôéêü,  üôé ôá êáíÜëéá ìéëïýóáí 
ãéá êáôáëÞøåéò Þäç áðü ðñéí ôá ×ñéóôïýãåííá;

ÁëÝîáíäñïò: Óå ðñþôç öÜóç èá Ýëåãá üôé Ýóôñù-
óáí ôï Ýäáöïò, óå äåýôåñç üìùò öÜóç èá Ýëåãá 
üôé åõíïý÷éóáí ôéò êéíçìáôéêÝò äéáäéêáóßåò. Åßìáé 
áðáéóéüäïîïò êáé áðïãïçôåõìÝíïò. ÕðÜñ÷åé ìåãÜëç 
äéáöïñÜ ôïõ íá óõæçôÜò ìÞíåò ìå ôïõò óõìöïéôç-
ôÝò óïõ, íá ãßíïíôáé åêäçëþóåéò, óõæçôÞóåéò êáé íá 
öôÜíåéò ôåëéêÜ óôïí ÌÜéï êáé íá ãßíïíôáé ìåôÜ áðü 
ôüóá ÷ñüíéá, ôüóï ìáæéêÝò óõíåëåýóåéò. ÌéëÜìå ãéá 
ðñáãìáôéêÝò óõíåëåýóåéò. ¼÷é áðëÜ íá Ýñ÷åôáé ï 
êüóìïò íá øçößóåé, áëëÜ íá êáôáëáâáßíåé ôé øçöß-
æåé, íá Ýñ÷åôáé óôçí êáôÜëçøç, óôï óõíôïíéóôéêü, 
íá óõììåôÝ÷åé åíåñãÜ. Ôþñá âëÝðïõìå ìéá ðáèçôéêÞ 
óõììåôï÷Þ. ¸ñ÷åôáé ðÜëé ðïëýò êüóìïò óôéò óõíå-
ëåýóåéò, øçößæåé êáôÜëçøç êáé óôáìáôÜåé åêåß. Äç-
ëáäÞ, ëåéôïõñãåß ìå ôçí ëïãéêÞ ôçò áíÜèåóçò: óå 
óôçñßæù áëëÜ èá ôñÝîåéò åóý ãéá ìÝíá. ̧ ôóé ï ôýðïò 
ðáßæåé ôï ñüëï ôïõ, íá öïõóêþíåé êáé íá îåöïõ-
óêþíåé ôéò êáôáóôÜóåéò. Ôá ÷ñéóôïýãåííá öïýóêù-
óå ôçí êáôÜóôáóç. Óôç óõíÝ÷åéá åðé÷åßñçóå íá ôçí 
îåöïõóêþóåé.

Óôáýñïò: Óõìöùíþ ìå ôçí áíÜëõóç ãéá ôá media, 
÷áñáêôçñéóôéêü Þôáí üôé ç åëåõèåñïôõðßá ôá ÷ñé-
óôïýãåííá åß÷å ðñùôïóÝëéäá ëåò êáé ðÜìå ãéá ðüëå-
ìï. ¼ìùò äå óõììåñßæïìáé ôçí êõíéêüôçôá ôïõ ÁëÝ-
îáíäñïõ. Ðéóôåýù üôé õðÞñ÷å Ýíá èåôéêü êáé áõôü 
åßíáé ç åìðåéñßá ðïõ Üöçóå ï ÌÜçò – Éïýíçò. Åßíáé 
÷áñáêôçñéóôéêü üôé óôç ó÷ïëÞ ìïõ ï êüóìïò öÝôïò 
ìáæåýôçêå ãéá óõíÝëåõóç áðëþò áðü ìéá áíáêïß-
íùóç óå Ýíá ôïß÷ï. ×ùñßò íá ÷ñåéÜæåôáé éäéáßôåñç 
ðñïåôïéìáóßá, ìïßñáóìá ðñïêçñýîåùí, íá ìéëÜò 
êôë. Ìáæåýôçêå ôçí Ôñßôç ìåôÜ ôéò ãéïñôÝò êáé áðï-
öÜóéóå êáôåõèåßáí êáôÜëçøç. Áõôü ôï åîçãþ ëÝãï-
íôáò üôé ï êüóìïò Ýìáèå áðü ôïí ÌÜç – Éïýíç íá 
óõììåôÝ÷åé óå äïìÝò âÜóçò üðùò åßíáé ç ãåíéêÞ óõ-
íÝëåõóç. Ùóôüóï åíþ äéáôçñÞèçêå æùíôáíÞ ç äïìÞ 
ôçò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò, ôï ðñïâëçìáôéêü åßíáé 
üôé äåí ðñï÷þñçóå ï êüóìïò 
ðáñáðÝñá óå 

åðßðåäï äñÜóåùí êáé 
áíÜëõóçò, ïýôùò þóôå íá äþóåé ìéá 

ðñïïðôéêÞ. 

ÁëåîÜíäñá: Íïìßæù üôé õðÜñ÷åé åîÝëéîç óôçí ðïéü-
ôçôá ôïõ áãþíá. ×áñáêôçñéóôéêü åßíáé üôé ïé ãåíé-
êÝò óõíåëåýóåéò Ý÷ïõí áëëÜîåé ìïñöÞ. Áðü åêåß ðïõ 
Þôáí ìüíï ôïðïèåôÞóåéò êïììÜôùí, ôþñá üðïéïò 
èÝëåé ãñÜöåé ôï üíïìÜ ôïõ êáé ôï ìéêñüöùíï ðÜåé 
óå üëïõò. Óõìöùíþ üôé óôá ðåñéå÷üìåíá êáé óôá 
ðñïôÜãìáôá õðÜñ÷åé åðáíÜëçøç êáé äå öáßíåôáé íá 
ôï ðÜåé êÜðïõ ðáñáðÝñá ôï üëï ðñÜãìá.

ÔÜóïò: Äõóôõ÷þò, Ý÷ïõìå ìåßíåé ðßóù êáé êÜðïéá 
ðñÜãìáôá ðñïóðáèïýìå íá ôá öôéÜîïõìå áðü ôçí 
áñ÷Þ, åíþ èá Ýðñåðå íá åßíáé êåêôçìÝíá. Íïìßæù üôé 
Ý÷åé ìåãÜëç ó÷Ýóç ôï üôé öÝôïò óõììåôÝ÷ïõí êáé 
Üëëåò ðïëéôéêÝò óõíéóôþóåò óôéò êéíçôïðïéÞóåéò,. 
Áõôü åßíáé ðñïâëçìáôéêü êáé áðü ôçí ßäéá ôçí äïìÞ 
ôïõò êáé áðü ôçí ôáêôéêÞ ôïõò. ÌéëÜù ãéá ôçí ÐÊÓ. 
Áðü ôç óôéãìÞ ðïõ õðÜñ÷ïõí ôá åíùôéêÜ ðëáßóéá 
óôá ïðïßá óõììåôÝ÷ïõí êáé áõôïß, äõóôõ÷þò üëåò 
ïé õðüëïéðåò äéáäéêáóßåò ðÜíå ðßóù. ÕðÜñ÷åé ìåãÜ-
ëç äéáöïñÜ íïïôñïðßáò ðïõ ðçãÜæåé áðü ðïëéôéêÜ 
áßôéá. Ðéóôåýù, üôé ç áéôßá ðïõ Ý÷åé ÷áèåß ç öáíôá-
óßá êáé ï åíèïõóéáóìüò, ïöåßëåôáé óôçí åóùôåñéêÞ 
öáãùìÜñá.

ÂÏ: Áò óõíïøßóïõìå ëïéðüí ôá ðïéïôéêÜ ÷áñáêôç-
ñéóôéêÜ, ôéò ïìïéüôçôåò êáé ôéò äéáöïñÝò ôïõ Éïý-
íç ìå ôïí ÖåâñïõÜñéï.

Áëßêç: Ãéá ìÝíá üôáí ìïõ æçôÜôå íá äéáðñáãìáôåõ-
ôþ Ýíá «êßíçìá» ôï ïðïßï îÝóðáóå óå äõï öÜóåéò 
ÌÜéï - Éïýíç êáé ôþñá ðñÝðåé íá áíáëýóïõìå ðïéÜ 

Þôáí ç áéôßá ðïõ äüìçóå áõôü ôï îÝóðáóìá. Ôé ÷á-
ñáêôçñéóôéêÜ åß÷å, ðïý áñ÷ßæåé, ðïý óôáìáôÜåé; 
ÐïéÜ åßíáé ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ ðáßñíåé áðü ôï 
óýóôçìá êáé ðïéÜ åßíáé ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ ôï 
ßäéï óå ìéá äéáëåêôéêÞ ó÷Ýóç ìå ôï óýóôçìá ðñïó-
äßäåé óôï óýóôçìá. ÄçëáäÞ ðñÝðåé íá åîåôÜóïõìå 
ôïí ôýðï áíèñþðïõ, ôïí ôýðï öïéôçôÞ óõãêåêñéìÝ-
íá, ðïõ äïìåß ôï óõãêåêñéìÝíï óýóôçìá åêðáßäåõ-
óçò áëëÜ êáé ôï ãåíéêüôåñï ðïëéôéêü, êïéíùíéêü êáé 
ïéêïíïìéêü óýóôçìá. ÄçëáäÞ, Ýíáí ôýðï áíèñþðïõ 
ï ïðïßïò åßíáé áíáìöéóâÞôçôá ï ðñïíïìéïý÷ïò ôçò 
åëëçíéêÞò êïéíùíßáò. ̧ ÷åé åëåýèåñï ÷ñüíï, äåí Ý÷åé 
ôïí åêâéáóìü ôçò åñãáóßáò ðÜíù áðü ôï êåöÜëé 
ôïõ, èåùñçôéêÜ êáé óùìáôéêÜ âñßóêåôáé óå ðëÞñç 
áãáëëßáóç, óôç êáëýôåñç öÜóç ôçò æùÞò ôïõ : «ôá 
öïéôçôéêÜ ÷ñüíéá» ðïõ ìáò Ýëåãáí êáé ïé ãïíåßò. 
Ðáñüëá áõôÜ, õðÜñ÷åé ìéá áíôßöáóç óå áõôÞí ôçí 
ðñïíïìéïý÷á öÜóç óôçí ïðïßá âñßóêåôáé ï öïéôç-
ôÞò. Äéüôé ôáõôü÷ñïíá âñßóêåôáé óôç ÷åéñüôåñç 
öÜóç åðéóöÜëåéáò, äÝ÷åôáé Ýíáí åêâéáóìü áðü üëá 
ôá êïììÜôéá ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò. Åßíáé áõôüò 
ðïõ åðéêáëåßôáé ôçí åðáíÜóôáóç ôçò åðéèõìßáò, 
åðéêáëåßôáé ôçí åíáíôßùóç óôçí åíôáôéêïðïßçóç, 
áêñéâþò üôáí óôçí ðñáãìáôéêüôçôá äåí ôç âéþíåé 
êáé ãé áõôü äåí ìðïñåß êáé íá ôçí õðåñâåß. ¸÷åéò 
Ýíá êßíçìá ôï ïðïßï äåí áñ÷ßæåé ïýôå ôåëåéþíåé ìå 
ôï Üñèñï 16, ãåííéÝôáé ìÝóá áðü ìéá óõãêåêñéìÝíç 
ðïëéôéêÞ êïéíùíéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá, îå-
óðáèþíåé ìå ôï Üñèñï 16 êáé ÷áñáêôçñßæåôáé êáé 
áðü áõôü. ÄçëáäÞ ìéëÜìå ãéá ôçí ãåíéÜ ôïõ Üñ-
èñïõ 16. Ïðüôå, íïìßæù üôé ôïí ÌÜç - Éïýíç Þôáí 
Ýíá êßíçìá ðïõ äïìÞèçêå ìå âÜóç áõôÜ ðïõ åß÷åò 
áðü ðñéí. Åß÷åò Ýíá êüóìï áíáóöáëÞ, ìå Üðëåôï 
åëåýèåñï ÷ñüíï, ÷ùñßò êáìßá êïõëôïýñá áõôïïñãÜ-
íùóçò, ÷ùñßò êáìßá êïõëôïýñá ôïõ äïìþ äéáäéêá-
óßåò áìåóïäçìïêñáôéêÜ. Ç ìüíç åìðåéñßá ðïëéôéêÞ 
ðïõ åß÷å, Þôáí ïé ãåíéêÝò óõíåëåýóåéò. Ïé ïðïßåò 
êáôÜ êáíüíá åîåëéóóüôáí óå êáèåóôüò áíôéðñïóþ-
ðåõóçò äçëáäÞ ìå ôá ó÷Þìáôá êáé ôéò ðáñáôÜîåéò 
áõôüíïìåò êáé ìç, íá ôïõò âÜæïõí íá óçêþíïõí ôï 

âéâëéÜñéï åðÜíù êáé íá øçößæïõí.  ÊáëëéåñãÞ-
èçêå Ýôóé ç åíôýðùóç üôé ìå ôçí ïëïêëÞñùóç 
ôçò áíõøùôéêÞò êßíçóçò ôïõ âéâëéáñßïõ åß-
÷áí ïëïêëçñùèåß ôá ðÜíôá êáé ãßíïíôáé üëá 
áõôïìÜôùò. ¸ñ÷åôáé ëïéðüí ôï ðñþôï óïê, 
ðïõ åßíáé ôï êßíçìá ôïõ ÌáÀïõ - Éïõíßïõ. 
Åêåß ï êüóìïò óõíåéäçôïðïéåß îáöíéêÜ üôé 
õðÜñ÷ïõí äïìÝò ðïõ äåí åß÷å îáíáäåß ðïôÝ 
ôïõ. Ôé èá ðåé åðéôñïðÞ áãþíá, ÄÓ îÝñáìå 
åìåßò, ðñþôï óïê. Åðßóçò Ý÷åéò Ýíá ìåãÜëï 
êïììÜôé áíÝíôá÷ôïõ êüóìïõ íá ìðáßíåé 

óôç äéáäéêáóßá, íá áíáæçôÜ ôï ÷þñï ôïõ 
êáé íá ôïí äéåêäéêåß, ðïëý Ýíôïíá ìÜëéóôá, áðü 
ôéò ðáñáôÜîåéò êáé ôá ó÷Þìáôá  ¸ôóé ëïéðüí èåù-
ñþ üôé ôï ðñþôï óïê åß÷å ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ 
ôïõ ðñïóÝäéäå ôï óýóôçìá áðü ðñéí, áëëÜ ôáõôü-
÷ñïíá Ýêáíå êáé ôçí ðñþôç õðÝñâáóç áõôþí ôùí 
÷áñáêôçñéóôéêþí. ÌåôÜ áêïëïýèçóå ìéá ðåñßïäïò 
ïìáëüôçôáò, ç ïðïßá äå ìïõ áñÝóåé ùò ëÝîç, ãéáôß 
èåùñþ üôé ç ðåñßïäïò ôçò ïìáëüôçôáò Þôáí åêåßíç 
ðïõ óõíÝäåóå ôï ðñþôï îÝóðáóìá ìå ôï äåýôåñï. 
Óå ðïëëÝò ó÷ïëÝò áðü åêåß ðïõ äå íïåßôï ç Ýííïéá 
ôïõ óõëëüãïõ, áðü åêåß ðïõ ïé ìüíåò ðáñåìâÜóåéò 
Þôáí ðáñáôáîéáêÝò, ôþñá åßäáìå íá ãßíïíôáé êïéíÜ 
ðëáßóéá. ÓõíÞèùò ôá ÅÁÁÊ Þôáí ìüíá ôïõò, ç ÐÊÓ 
ìüíç ôçò, ïé ÁãùíéóôéêÝò êéíÞóåéò ìüíåò ôïõò. Ôþñá 
êáèéåñþèçêå ðëÝïí ôï êïéíü ðëáßóéï. ÄçëáäÞ üëïé 
óõíáóðéæüìáóôå êáé êáôåâáßíïõìå áðü êïéíïý óôéò 
ãåíéêÝò óõíåëåýóåéò Üó÷åôá åÜí åêåß óöáæüìáóôå 
ìåôáîý ìáò. Åðßóçò Ý÷ïõìå ïìÜäåò óõëëüãïõ, êéíç-
ìáôïãñáöéêÝò ïìÜäåò, Ýíôõðá ðïõ äåí åëÝã÷ïíôáé 
áðü êáìßá ðáñÜôáîç. ¸÷åéò ëïéðüí ìéá áíÜãêç ôùí 
áôüìùí, ðïõ åìðëÝêïíôáí óôéò äéáäéêáóßåò ôïõ Ìá-
Àïõ – Éïõíßïõ, íá ìðïñÝóïõí êáé ìÝóá óôçí êáíïíé-
êüôçôá íá äéåêäéêÞóïõí ôï ÷þñï ôïõò. Ôüóï ìÝóá 
óôá ôåêôáéíüìåíá ôçò ó÷ïëÞò ôïõò, üóï êáé ãéá ôéò 
åðüìåíåò êéíçôïðïéÞóåéò. Äéüôé üëïé îÝñáìå üôé 
èá åñ÷üíôïõóáí åðüìåíåò êéíçôïðïéÞóåéò êáé äåí 
÷ñåéáæüìáóôáí ôá media íá ìáò ôï ðïýíå. ÄçëáäÞ 
ðåñéìÝíáìå ôçí êáôÜèåóç ôïõ íüìïõ ðëáéóßïõ êáé 
ôçí óõæÞôçóç ãéá ôï Üñèñï 16. Ôï îÝñáìå áðü ðñéí 
êáé ðñïöáíþò ôï îÝñáíå êáé ôá media êáé êáëþò 
ãéá ìÝíá ìáò ôï õðåíèýìéæáí. Ïðüôå ìåôÜ áðü áõôÞ 
ôçí ðåñßïäï ïìáëüôçôáò, ç ïðïßá äåí Þôáí êáèü-
ëïõ ïìáëüôçôáò, äéüôé ãéíüíôïõóáí ðñÜãìáôá ìÝóá 
óôéò ó÷ïëÝò ðïõ ìðïñåß íá öáßíïíôáé ìéêñÜ áëëÜ 
äåäïìÝíçò ìéáò éóôïñßáò ðïõ ìåôÜ ôï 2001 ìðïñåß 
íá ÷áñáêôçñéóôåß ìüíï ùò êéíçìáôéêüò èÜíáôïò, 



ìÝóá óôá ðáíåðéóôÞìéá Þôáíå ôþñá öïâåñÜ. ¸÷åéò 
ìåôÜ ôï äåýôåñï îÝóðáóìá, ðïõ ÷áñáêôçñßæåôáé áðü 
ôçí åßóïäï ôçò ÐÊÓ, ôï ïðïßï Þôáí ðïëý óçìáíôéêü 
óôïé÷åßï, êáé êáëü êáé êáêü ôáõôü÷ñïíá, êáé ðáñÜë-
ëçëá Ý÷åéò ðëÝïí Ýíá äïìçìÝíï ðüëï áíÝíôá÷ôùí 
êáé áõôüíïìùí. Ï áõôüíïìïò ðüëïò äßíåé ðëÝïí ôï 
óôßãìá ôïõ óôéò äéáäéêáóßåò, ü÷é ÷ñçóéìïðïéþíôáò 
ôéò êåíôñéêÝò äïìÝò, üðùò ôá óõíôïíéóôéêÜ áëëÜ ìå 
ôï äéêü ôïõ ôñüðï, ìå ôá äéêÜ ôïõ óõíôïíéóôéêÜ. 
Óå ðïëëÝò ó÷ïëÝò, üðùò óôç íïìéêÞ, Ý÷ïõìå áíïßîåé 
óôÝêéá ôá ïðïßá ôá äéá÷åéñßæïíôáé áõôüíïìïé êáé 
áíÝíôá÷ôïé. Ïðüôå Ý÷åéò ðëÝïí áíôåðßèåóç, ç ïðïßá 
âÝâáéá åßíáé äýóêïëç êáé èÝëåé êüðï.  

ÁëåîÜíäñá: Óõìöùíþ üôé ïé öïéôçôÝò íéþèïõí åðé-
óöáëåßò, êáé áõôü åßíáé ðïõ ôïõò êéíçôïðïéåß áëëÜ 
íïìßæù üôé äåí Ý÷ïõí óõíåßäçóç áõôÞò ôçò óõíèÞ-
êçò. Åßíáé ðåñéóóüôåñï ìéá áðáãêßóôñùóç áðü ôá 
ðñïíüìéÜ ôïõò. Äåí õðÜñ÷åé ìéá óõíåéäçôïðïéçìÝíç 
áãùíßá íá áëëÜîïõìå ôçí æùÞ ìáò.

Áëßêç: Ãéá ìÝíá ôï öïéôçôáñéÜôï äåí Ý÷åé óõíåßäç-
óç ôùí ðñïíïìßùí ôïõ. 

Óôáýñïò: Åãþ èá Ýëåãá êåêôçìÝíá êáé ü÷é ðñïíïìßá, 
ôïí èåùñþ ðïëý áñíçôéêü ôïí üñï.

ÁëÝîáíäñïò: ¼ëá áõôÜ éó÷ýïõí. Åðßóçò éó÷ýåé êáé 
êÜôé áêüìá. Ãéá ôç ìåãÜëç ðëåéïøçößá ôùí öïéôç-
ôþí ðïõ óõììåôåß÷áí ðÝñõóé, ôá ôüóá ÷ñüíéá âÜë-
ôïõ êáé áðñáîßáò, ßóùò ëßãï êáé ç Üíïéîç, ãÝííç-
óáí ìéá åðáíáóôáôéêÞ ëßìðéíôï. Êáé ãé áõôü âãÞêáí 
ôüóï Ýíôïíá êáé áõèüñìçôá êáé ïé ðáñáôáîéáêÝò 
- êïììáôéêÝò ëïãéêÝò îåðåñÜóôçêáí óôçí ðñÜîç. 
Ôþñá äåí õðÜñ÷åé áõôÞ ç åðáíáóôáôéêÞ ëßìðéíôï. 
¼ëá áõôÜ ðïõ óõíÝâçóáí ðÝñõóé Üöçóáí ðáñáêá-
ôáèÞêåò. Ïé ïìÜäåò ðïõ äçìéïõñãÞèçêáí, ç ãåíéêÞ 
óõíÝëåõóç ðïõ áíáâáèìßóèçêå. Áõôü ðïõ Ý÷åé óç-
ìáóßá åßíáé íá äïýìå ôé áöÞíåé, áí áöÞíåé êÜôé ï 
äåýôåñïò ãýñïò. Åðßóçò üóïí áöïñÜ ôçí ÐÊÓ åßíáé 
ãíùóôü ôé êÜíåé, áëëÜ ðñÝðåé íá ëÜâïõìå êáé åìåßò 
êÜðïéåò åõèýíåò, ìçí ôá ñß÷íïõìå üëá óôïõò êíßôåò. 
ÅÜí åß÷áìå êáé åìåßò ïé áõôüíïìïé ðéï åíåñãÞ êáé 
ìáæéêÞ óõììåôï÷Þ óå üëá ôá üñãáíá èá îåðåñíéü-
íôáí ëüãù óõó÷åôéóìþí, üðùò ðÝñõóé ìå ôá ÅÁÁÊ, 
áõôü ôï ðáñáôáîéáêü ðñüâëçìá. Öôáßìå êáé åìåßò 
ðïõ ôïõò áöÞíïõìå íá ðáßîïõí ìðÜëá, äçëáäÞ äå 
öôáßåé ìüíï áõôüò ðïõ áóêåß åîïõóßá óôïí åîïõóéá-
æüìåíï, öôáßåé êáé ï åîïõóéáæüìåíï ðïõ ôïí áöÞíåé 
íá áóêÞóåé åîïõóßá.

Áëßêç: Óõìöùíþ áðüëõôá. ÅÜí ôï ðÜñåéò ìÜëéóôá ìå 
âÜóç ôï ìïíôÝëï áíèñþðïõ ðïõ äïìåß ôï óýóôçìá, 
èá äåéò üôé ï öéëåëåõèåñéóìüò ÷ñçóéìïðïéåß áõôÜ 
ôá ùñáßá óõíèÞìáôá ðïõ åß÷áìå ôïí ÌÜç ôïõ 68. 
Ãéá ôçí åðáíÜóôáóç ôçò åðéèõìßáò, ôçí Üñíçóç ôçò 
åñãáóßáò, ðáñÜôá ôá üëá êáé ðÜñå ôçí êïðÝëá óïõ 
ãéá ìéá âüëôá óôçí ðáñáëßá, ðáñÜôá ôç äïõëåéÜ, 
ðáñÜôá ôï ó÷ïëåéü. Ëïéðüí, áõôü ôï ðñÜãìá Ý÷åé 
åíóùìáôùèåß áðü ôïí öéëåëåõèåñéóìü, Ý÷åé ãßíåé 
äéáöÞìéóç ôçò vodafon, «èÝëù, èÝëù, èÝëù», Ý÷åé 
ãßíåé äéáöÞìéóç ãéá ôñÜðåæá êáé ðñÝðåé íá äïýìå 
ðùò áõôü ïäçãåß óå ìéá Üëëç «Üñíçóç ôçò åñãáóß-
áò», äçëáäÞ ìéá Üñíçóç ïðïéáóäÞðïôå äñáóôçñé-
üôçôáò, áêüìá êáé áõôÞò ôçí ïðïßá êñßíåé ôï õðï-
êåßìåíï áðåëåõèåñùôéêÞ. ÄçëáäÞ åßíáé óá íá ëÝìå 
üôé åãþ ðïõ áñíïýìáé ôçí åñãáóßá äåí èá ðëýíù 
ðïôÝ ôï ðïôÞñé ìïõ óôçí ÕöáíÝô, üôé äå èá óõììå-
ôÝ÷ù óôçí óõíÝëåõóç ôçò ÕöáíÝô êáé ìå áõôüí ôïí 
ôñüðï äïìþ åãþ ç ßäéá ìå äéêÞ ìïõ åõèýíç ìéá äïìÞ 
åîïõóéáóôéêÞ áðÝíáíôé óå áõôüí ðïõ ìïõ ðëÝíåé ôï 
ðïôÞñé êáé áðÝíáíôé óå áõôüí ðïõ óõììåôÝ÷åé óôçí 
óõíÝëåõóç êáé Ýôóé äßíù ÷þñï êáé óôá êüììáôá íá 
ìå åîïõóéÜæïõí. Ôáõôü÷ñïíá äçìéïõñãþ Ýíá êßíçìá 
äõï ôá÷õôÞôùí: êÜðïéïé ðïõ åßíáé ôá ðñïúüíôá êáé 
ôñÝ÷ïõí êáé êÜðïéïé ðïõ åßíáé ïé êáôáíáëùôÝò êáé 
ðáñáêïëïõèïýí ôéò ðñïâïëÝò, äéáâÜæïõí ôá Ýíôõ-
ðá, Ýñ÷ïíôáé óôá ðÜñôõ êáé óôç ðïñåßá. 

Óôáýñïò: Íïìßæù üôé ôï ãåãïíüò üôé äåí Ýñ÷åôáé ï 
êüóìïò, äå óçìáßíåé üôé ï êüóìïò öôáßåé. ¸÷ïõìå 
ó÷çìáôßóåé ìéá äéáäéêáóßá êáé ëÝìå üôé ï êüóìïò 
öôáßåé ðïõ äåí Ýñ÷åôáé óå áõôÞ êáé ðñÝðåé áõôüò 
íá áëëÜîåé. ¼÷é, öôáßìå êáé åìåßò äéüôé ôï íá ëåò 
üôé ïé äéáäéêáóßåò óôéò ïðïßåò äå óõììåôÝ÷åé ï êü-
óìïò åßíáé êáëÝò êáé áðëþò ï êüóìïò äåí Ý÷åé ôç 
óõíåßäçóç íá óõììåôÝ÷åé óçìáßíåé áõôüìáôá üôé 
åóý Ý÷åéò ìéá áíþôåñç óõíåßäçóç ðéï áãùíéóôéêÞ. 
Áêüìá êáé åãþ áéóèÜíïìáé äõóöïñßá ìÝóá óôéò ãå-
íéêÝò óõíåëåýóåéò êáé óôéò åðéôñïðÝò áãþíá êáé ìå 
áðïôñÝðïõí áõôÝò ïé äéáäéêáóßåò. ¢ñá ðñÝðåé íá 
êïéôÜîïõìå ðïéÝò åßíáé äéáäéêáóßåò ðïõ åðéëÝãïõìå 
íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõìå.  

ÂÏ: Áò êÜíïõìå Ýíá êýêëï ôïðïèåôÞóåùí ðÜíù 
óôéò åóùôåñéêÝò äéáäéêáóßåò ôïõ êéíÞìáôïò ôéò 
ãåíéêÝò óõíåëåýóåéò, ôéò óõíôïíéóôéêÝò ôùí ó÷ï-
ëþí, ôéò åðéôñïðÝò áãþíá, ôï óõíôïíéóôéêü ðüëçò 
êáé ôï ðáíåëëáäéêü óõíôïíéóôéêü. 

ÁëÝîáíäñïò: ¸÷ïõìå êÜðïéá üñãáíá ôá ïðïßá õðï-
ôßèåôáé üôé åîõðçñåôïýí ôï êßíçìá. ÖáéíïìåíéêÜ 
åßíáé áìåóïäçìïêñáôéêÜ êáé áíôééåñáñ÷éêÜ. ÐÝñõóé 
óå åðßðåäï óõëëüãïõ ôï óõíôïíéóôéêü ëåéôïõñãïý-
óå Üøïãá. ºóùò åðåéäÞ óôï óýëëïãü ìïõ (ðïëéôé-
êïß ìç÷áíéêïß) äåí Ý÷ïõìå ÅÁÁÊ, ïýôå ðÝñõóé Þôáí 
ïé êíßôåò êáé äåí Ýìðáéíå êáèüëïõ ðáñáôáîéáêüò 
÷áñáêôÞñáò. ¹ôáí êõñßùò áíÝíôá÷ôïò êüóìïò êáé 
ëåéôïõñãïýóå áõôüíïìá. ÐÝñá áðü ôéò ðñáêôéêÝò 
óõæçôÞóåéò ãéíüíôïõóáí êáé èåùñçôéêÝò êïõâÝíôåò, 
æýìùóç, ÷ùñßò áðïøÜñåò. Óå åðßðåäï ðüëçò êáé ÷þ-
ñáò ôá ðñÜãìáôá äåí Þôáí Ýôóé. ÖÝôïò ôá ðñÜãìáôá 
äåí åßíáé Ýôóé ïýôå óå åðßðåäï óõëëüãïõ. ÐïéÜ åß-
íáé ôþñá ç äéáäéêáóßá; ¸÷ïõìå êÜðïéá üñãáíá óôá 
ïðïßá õðïôßèåôáé üôé ìðïñïýí íá óõììåôÝ÷ïõí üëïé 
êáé ðáßñíïíôáé áðïöÜóåéò. ÁõôÜ üìùò åßíáé ùñáßá 
ëüãéá. ¼ðïéïò Ý÷åé ðÜåé óå óõíôïíéóôéêü ÷ñåéÜæåôáé 
ìÜëëïí ãåñÝò äüóåéò íáñêùôéêþí ãéá íá ôï ðáëÝ-
øåé. Ôï ôåëåõôáßï óõíôïíéóôéêü ðïëõôå÷íéêÞò äéåßñ-
êçóå 6 þñåò áðü ôéò ïðïßåò, ôéò 5 ðñþôåò ìÜëùíáí 
ôá ÅÁÁÊ ìå ôçí ÐÊÓ ãéá ôï åÜí ôï ðáíü èá ëÝåé «êá-
ôáëÞøåéò ðïëõôå÷íéêÞò» Þ «óõíåëåýóåéò ðïëõôå-
÷íéêÞò» êáé ïé õðüëïéðïé áðëÜ ðáñáôçñïýóáìå êáé 
ãåëïýóáìå êáé ôçí ôåëåõôáßá ìéá þñá ìÜëùíáí ãéá 
ôï åÜí ç ðïñåßá èá ðÜåé áðü ÁããåëÜêç Þ áðü Åèíé-
êÞò Áìýíçò. Óå åðßðåäï ÷þñáò, ðÞãá óôï ôåëåõôáßï 
óõíôïíéóôéêü ðïõ äéáëýèçêå óôç ìÝóç êáé åßäá ôï 
ßäéï èÝáôñï ôïõ ðáñáëüãïõ ìåãåíèõìÝíï. ÕðÞñ÷áíå 
äõï äõíÜìåéò ðïõ åß÷áíå âãÜëåé ôï ìüñéü ôïõò Ýîù 
êáé ðñïóðáèïýóáí íá äåßîïõí ðïéüò Ý÷åé ôï ìåãá-
ëýôåñï. ÏõóéáóôéêÜ åßíáé Ýíá èåáôñéêü ðáé÷íéäÜêé 
ðïõ ï êáèÝíáò åêðñïóùðåß ôçí ãñáììÞ ôïõ êáé ðñï-
óðáèåß íá åðéâëçèåß óôïí Üëëï ìå ìüíï óôü÷ï ðïé-
üò èá çãåìïíåýóåé ãéá íá ðåñçöáíåýåôáé ìåôÜ óôá 
êáöåíåßá. Áõôü ôï ðñÜãìá åßíáé öåôé÷éóìüò ìÝ÷ñé 
áçäßáò. Áðü ôé Üëëç áõôü ðïõ êÜíïõìå åìåßò ðïõ ðç-
ãáßíïõìå áðëþò êáé êïéôÜìå åßíáé ßóùò ìáæï÷éóìüò. 
ÅðïìÝíùò åßíáé öáíåñü üôé ôá óõíôïíéóôéêÜ ÷ùëáß-
íïõí, äå åîõðçñåôïýí óå ôßðïôá, ôï êßíçìá äå ôï 
ðÜíå ìðñïóôÜ. Ôï üëï æÞôçìá åßíáé, öôáßåé ôï óõ-
íôïíéóôéêü ùò äéáäéêáóßá êáé ðñÝðåé íá âñïýìå ìéá 
Üëëç äéáäéêáóßá; Åãþ ðéóôåýù üôé ôï óõíôïíéóôéêü 
ùò äéáäéêáóßá äå öôáßåé, ôï ðñüâëçìá åßíáé ïé üñïé 
ìå ôïõò ïðïßïõò äéåîÜãåôáé. Óå üðïéï óõíôïíéóôéêü 
åßíáé ïé ïñãáíùìÝíïé ðïõ ðñïóðáèïýí íá ðåñÜóïõí 
ôçí ÜðïøÞ ôïõò êáé õðÜñ÷åé êáé ìéá êáôáèëéðôéêÞ 
ìåéïøçößá ðïõ äéáöùíåß ìå áõôÞ ôç ëïãéêÞ áëëÜ äå 
ìðïñåß íá êÜíåé ôßðïôå Üëëï, ôï ðñÜãìá ðñïöáíþò 
âáëôþíåé. Ôï èÝìá åßíáé íá îåðåñáóôåß óôçí ðñÜîç 
áõôÞ ç ëïãéêÞ. Áò äïýìå ôá ðñùôïâÜèìéá óõíôïíé-
óôéêÜ óå åðßðåäï óõëëüãïõ. Åêåß Ý÷ïõìå 10 ïñãá-
íùìÝíïõò êáé 100 ðïõ Þñèáí ìå ôçí õãéÞ ëïãéêÞ üôé 
Þñèá ãéá íá óõæçôÞóù êáé íá ðÜñù ìéá áðüöáóç êáé 
ü÷é ãéá íá ðåñÜóù ôç ãñáììÞ ìïõ. Ôüôå áíáãêáóôéêÜ 
êáé ìüíï ëüãù óõó÷åôéóìïý ïé 10 ðáñáìåñßæïíôáé. 
Áõôü ãéíüôáí ðÝñõóé. ÖÝôïò äå ãßíåôáé ãéáôß äåí 
õðÜñ÷åé ç ìáæéêÞ ðáñïõóßá ôùí ìç ïñãáíùìÝíùí óå 
áõôÜ ôá üñãáíá, äéüôé ìåôÜ áðü ôüóåò þñåò óðá-
óßìáôïò íåýñùí îåíåñþíåé ï êüóìïò êáé öåýãåé êáé 
ìÝíïõí ïé ïìáäÜñ÷åò íá êÜíïõí ôï ðáæÜñåìá êáé 
íá âãåé ìåôÜ ç áðüöáóç «áìåóïäçìïêñáôéêÜ», íá 
êïëëçèåß óôïí ôïß÷ï, íá ìðåé óôï indymedia êáé íá 
äéáâÜóåéò áõôü ðïõ áðïöÜóéóåò êáé åóý. ÂÝâáéá 
èá ðåéò ðùò ãßíåôáé íá Ýñèåé ï êüóìïò. Åãþ èá ðù 
ëßãï êõíéêÜ üôé åõôõ÷þò ðïõ äå ðÜåé áíïñãÜíùôïò, 
áíÝíôá÷ôïò êüóìïò óôá ìåãÜëá óõíôïíéóôéêÜ Þ óôï 
ðáíåëëáäéêü äéüôé åêåß ãåíéêåýåôáé ôï «êáãêïõñéëß-
êé» êáé èá ôá âáñïýóå üëá óôï âñüíôï, èá Ýëåãå: 
«åßóôå çëßèéïé êáé óôáìáôÜù», åõôõ÷þò ðïõ äåí ôï 
êÜíåé. 

ÔÜóïò: Ìéá ðïëý êáëÞ ðáñáêáôáèÞêç ðïõ ìáò Üöçóå 
ï ÌÜçò Éïýíçò Þôáí ç êïõëôïýñá ôçò óõììåôï÷Þò. 
ÐÝñõóé ï óýëëïãüò ìïõ (÷çìéêïß ìç÷áíéêïß) îåêßíçóå 
ùò Ýíáò óýëëïãïò íåêñüò ðïëéôéêÜ. Ãéá ðïëëÜ ÷ñü-
íéá äåí õðÞñ÷å ôßðïôá. ÄçìéïõñãÞèçêå ëïéðüí Ýíá 
áõôüíïìï ó÷Þìá êáé öôÜíïíôáò óôéò êéíçôïðïéÞ-
óåéò ôïõ ÌáÀïõ åßäáìå ôç äéøÜ ôïõ êüóìïõ íá ðÜøåé 
áõôüò ï óýëëïãïò íá åßíáé íåêñüò êáé íá áðïêôÞ-
óåé ðïëéôéêÞ êáé ðïëéôéóôéêÞ æùÞ. Íá õðÜñîåé åðáöÞ 
ôùí áíèñþðùí ìÝóá óôç ó÷ïëÞ. Áðü ôïí ÌÜç - Éïýíç 
êáé Ýðåéôá óôï êåíü ÷ñüíï åðáíáïéêéïðïéçèÞêáìå 
÷þñïõò ôçò ó÷ïëÞò. ¼ðùò ôïí «óýëëïãï» ï ïðïßïò 
Þôáí Ýíá ìáãáæß ðáñáôÜîåùí êáé ôþñá Ý÷åé áíïßîåé 
óå üëï ôïí êüóìï. ÐñïóðáèÞóáìå üëç ôç ó÷ïëÞ íá 
ôç âÜëïõìå ìÝóá óôç óõëëïãéêÞ äéáäéêáóßá. ÖôÜ-
íïõìå óôï ÃåíÜñç, üðïõ õðÜñ÷åé áðü ôç ìéá áðï-
öáóéóôéêüôçôá áëëÜ ôáõôü÷ñïíá êáé ìïýäéáóìá. 
Ðñþôá áðü üëá äåí Þôáí êÜôé êáéíïýñãéï, åß÷áìå 
êÜíåé êÜðïéá âÞìáôá, ôþñá Ýðñåðå íá êÜíïõìå êÜ-
ðïéá âÞìáôá ðáñáðÜíù. ÕðÞñ÷áí êÜðïéåò ïñãáíù-
ìÝíåò áíôéëÞøåéò ïé ïðïßåò ðÞãáéíáí ôéò äéáäéêáóß-
åò ðßóù. ÐëÝïí öôÜíïõìå óå Ýíá áäéÝîïäï. ÐÝñõóé 
ôï ðïëõôå÷íåßï Þôáí Ýíá áôåëåßùôï ðÜñôõ. Ôþñá ç 
óõììåôï÷Þ Ý÷åé ðÝóåé. Óôá óõíôïíéóôéêÜ, åíþ Ýñ÷å-
ôáé áíïñãÜíùôïò êüóìïò ìå äéÜèåóç íá áêïýóåé êáé 
íá óõììåôÝ÷åé, ôþñá ìðáßíåé ìéá ïñãáíùìÝíç ïìÜäá 
áíèñþðùí, ç ïðïßá èÝëåé íá ãßíåé ðñùôïðïñßá êáé 
íá çãåìïíåýóåé áõôü ôï êßíçìá. Åêåß ëïéðüí üóï êáé 
íá ôï ðáëÝøåéò äå óå âãÜæåé êÜðïõ. ÓêÝöôïìáé ëïé-

ðüí üôé ïé óõíôïíéóôéêÝò ìðïñïýí íá ìåßíïõí ìéá 
äéáäéêáóßá óôçí ïðïßá íá ãßíåôáé äéÜëïãïò áëëÜ ï 
êáèÝíáò ôçí öáíôáóßá êáé ôçí äçìéïõñãéêüôçôá ôïõ 
íá ôçí âãÜæåé Ýôóé êé áëëéþò. ÄçëáäÞ äå ìðïñåß ìéá 
óõíôïíéóôéêÞ íá óïõ ðåé: ü÷é ìçí ôçí êáíåßò áõôÞí 
ôç äñÜóç. ÅìÝíá ôá ìåãÜëá óõíôïíéóôéêÜ äå ìå åí-
äéáöÝñïõíå êáèüëïõ êáé äå ðéóôåýù üôé ìðïñïýí íá 
áëëÜîïõí. Åßìáé õðÝñ ôïõ óõíôïíéóìïý ôùí óõëëï-
ãþí áðü ôá êÜôù. ¼ôáí õðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé óå ìéá 
óõíôïíéóôéêÞ óõëëüãïõ ðïõ èÝëïõí íá êÜíïõí ìéá 
äñÜóç áò áðåõèõíèïýí êáôåõèåßáí óå Üëëïõò óõë-
ëüãïõò, ðáñáêÜìðôïíôáò ôï ìåãÜëï óõíôïíéóôéêü. 
Ìüíï Ýôóé ìðïñïýìå íá ðñï÷ùñÞóïõìå ìðñïóôÜ êáé 
íá êÜíïõìå áõôü ðïõ èÝëïõìå êáé ü÷é íá ðåèáßíïõ-
ìå ìÝóá áðü áôåëåßùôåò äéáäéêáóßåò ïé ïðïßåò äå 
âãÜæïõí ðïõèåíÜ .

ÁëÝîáíäñïò: Êáëýôåñá åßíáé íá äçìéïõñãïýíôáé 
áõôüíïìåò ðñùôïâïõëßåò üðùò ðÝñõóé ðïõ Þôáí 
áðïäåêôÝò áðü üëïõò. ×áñáêôçñéóôéêü ðáñÜäåéãìá 
ôï ðáíü óôçí ðñõôáíåßá, ôï «ÐÙËÅÉÔÁÉ». Áõôü ôï 
ðáíü áíÝâçêå åðåéäÞ äÝêá Üíèñùðïé áðïöÜóéóáí íá 
ôï êÜíïõí. Ïýôå óõíôïíéóôéêü ïýôå ôßðïôá. ¼ôáí 
áíÝâçêå ôï ðáíü êáíåßò äå æÞôçóå ñÝóôá, «ôï ãñÜ-
öåé ôï ðëáßóéü óïõ;», «ôï áðïöÜóéóå ôï óõíôïíé-
óôéêü;». Ïé ðåñéóóüôåñïé áðü ôïõò ïñãáíùìÝíïõò 
äåí åíäéáöÝñïíôáé áí èá ãßíïíôáé ðñÜãìáôá, áëëÜ 
ðïéüò èá Ý÷åé ôï êåöÜëé. ÔåëéêÜ üëç ç óýãêñïõóç 
ðïõ õðÜñ÷åé óôï óõíôïíéóôéêü äåí åßíáé óýãêñïõóç 
éäåþí êáé áðüøåùí áëëÜ ðïéüò èá çãåìïíåýóåé. 

Áëßêç: Êáé åãþ èá óõìöùíÞóù üôé ç äéáäéêáóßá åß-
íáé ìéá ÷áñÜ áëëÜ ôï ðñüâëçìá åßíáé ç åôåñïãÝíåéá 
êáé ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí õðïêåéìÝíùí. Ó’ áõôü ôï 
óçìåßï ðñÝðåé íá ãßíåé ìéá äéÜêñéóç ìåôáîý ôùí óõ-
íôïíéóôéêþí ôùí ó÷ïëþí êáé ôùí êåíôñéêþí Þ ôùí 
ðáíåëëáäéêþí óõíôïíéóôéêþí. Ãéáôß èåùñþ ðùò ç 
áíôéìåôþðéóç ðïõ ðñÝðåé íá Ý÷åéò óôá óõíôïíéóôé-
êÜ ôùí ó÷ïëþí ðñÝðåé íá åßíáé äéáöïñåôéêÞ. Ãéáôß 
üìùò åßíáé ðñïâëçìáôéêÞ ç åôåñïãÝíåéá ôïõ õðï-
êåéìÝíïõ; ¸÷åéò áðü ôç ìßá, ìéá ïðôéêÞ ðïõ ëÝåé: 
ç ÜðïøÞ ìïõ åßíáé ç óùóôÞ êáé ç åðéêñÜôçóÞ ôçò 
èá óçìáßíåé íßêç ôïõ êéíÞìáôïò, áí âãÜëù ðïóïóôü 
óôéò åêëïãÝò èá åßíáé íßêç ôïõ êéíÞìáôïò êáé ìå 
ìéá ñéæïóðáóôéêÞ áðüöáóç, ñéæïóðáóôéêïðïéåßò ôï 
óýíïëï. Åßíáé ç ëïãéêÞ ôùí êïììÜôùí, ôùí ïñãáíþ-
óåùí, ïé ïðïßåò èÝëïõìå äå èÝëïõìå óõììåôÝ÷ïõí 
óôï óõíôïíéóôéêü. Áðü ôçí Üëëç Ý÷åéò ìéá ëïãéêÞ 
ðïõ ëÝåé: åëÜôå üëïé ìáæß íá óõíäéáìïñöþóïõìå 
êáé íá äïýìå ôé åßíáé êáëýôåñï ãéá ôï êßíçìá. Óôç 
óýãêñïõóç ôùí äýï áõôþí áðüøåùí Ý÷åéò ìåãÜëï 
ðñüâëçìá äïìéêü, ãéáôß äå ìðïñåßò ìå ôßðïôá íá ðå-
ôý÷åéò åêáôÝñùèåí ôïõò óôü÷ïõò. ¼ìùò, ôá óõíôï-
íéóôéêÜ ôùí ó÷ïëþí ìðïñïýí ðéï åýêïëá íá ëýóïõí 
áõôü ôï ðñüâëçìá ãéáôß ïé êïììáôéêïß óõíáóðéóìïß 
Ý÷ïõí Ýíá âáóéêü ìåéïíÝêôçìá ó’ áõôü ôï åðßðåäï. 
Äå ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôïõò ìç÷áíéóìïýò 
ôïõò, ôïõò ïðïßïõò ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí 
óôá êåíôñéêÜ óõíôïíéóôéêÜ. ÄçëáäÞ, Üëëï ðñÜãìá 
íá ìáëþíåéò ìå ðÝíôå êíßôåò óôç ó÷ïëÞ êáé Üëëï ìå 
ôçí üâá Èåóóáëïíßêçò. Óõíåðþò, ðñÝðåé íá åðáíá-
ïéêéïðïéçèåßò ôá üñãáíÜ óïõ ãéá íá ðñï÷ùñÞóåéò. 
Êáé äåí åßíáé üñãáíá èåóìéêÜ, áëëÜ áðáñáßôçôá 
ãéá íá óõíåííïçèåßò êáé íá ìðïñåßò íá êÜíåéò ìá-
æéêÝò äñÜóåéò. Ï ôñüðïò ðïõ âëÝðù íá õðåñâáßíïõ-
ìå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç åßíáé íá åðéìÝíïõìå óôá 
óõíôïíéóôéêÜ ôùí ó÷ïëþí êáé íá óðÜìå ôá íåýñá 
ìáò üëïé ìáæß! Èåùñþ üôé ãéá 
íá åðáíáïéêéïðïéçèåßò ôá 
üñãáíÜ óïõ èÝëåé åðéìïíÞ 
êáé áí èåùñåßò üôé åßíáé 
óçìáíôéêü ðñÝðåé íá áöéå-
ñþóåéò ÷ñüíï, êüðï, ðÜèïò 
êáé öáéÜ ïõóßá.

ÔÜóïò: ºóùò ðáñåîçãÞèçêá 
ðñéí. Äåí èåùñþ üôé ðñÝðåé 
íá åãêáôáëåßøïõìå åíôå-
ëþò ôá üñãáíá. Óôç ó÷ïëÞ 
ìïõ, ãéá ðáñÜäåéãìá, ôï 
ðáëåýïõìå óõíå÷þò ôï 
ðñÜãìá. ÁëëÜ ôé íá ôï 
êÜíåéò üôáí ôåëåéþíåé 
áõôÞ ç äéáäéêáóßá êáé 
ðÜåé ï Üëëïò óôï ìå-
ãÜëï óõíôïíéóôéêü êáé 
ëÝåé ôá äéêÜ ôïõ; Ôé íá 
ôï êÜíåéò üôáí ìéá 
ôÝôïéá äéáäéêáóßá 
åãêëùâßæåôáé óôï 
ôé èá ðåé ôï ìå-
ãÜëï óõíôïíéóôé-
êü; Ìéá ðïñåßá 
ìðïñåß ðïëëÝò 
öïñÝò íá åßíáé 
áðñüóùðç áí 
äåí êÜíåéò 
êÜðïéåò ðñï-
óðÜèåéåò íá 
ðñïóåãã ß -



3 öåâñïõáñßïõ: êáôÜëçøç ôïõ óéäç-
ñïäñïìéêïý óôáèìïü áðü 100 öïéôç-
ôÝò ãéá ðåñßðïõ ìéá þñá

8 öåâñïõáñßïõ: êáôáóôñïöÞ êÜìå-
ñáò óôç ÔóéìéóêÞ êáôÜ ôç äéÜñêåéá 
ôçò ðïñåßáò

8 öåâñïõáñßïõ: êáôÜëçøç ôïõ åãêá-
ôåëçìÝíïõ êôéñßïõ ôçò åóôßáò äÝëôá

31 éáíïõáñßïõ: óõìâïëéêç êáôáëç-
øçò ôçò ÅÑÔ3

ÄÑÁÓÅÉÓ ÓÔÇ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇóåéò ôïí êüóìï, åíþ ìéá áõèüñìçôç âñáäéíÞ ìïõóé-
êÞ ðïñåßá, ìéá åîüñìçóç ðïõ êáôáëÞãåé óå ðïñåßá 
áõôÝò üíôùò óå öÝñíïõí ðéï êïíôÜ ìå ôïí êüóìï. 
ÔÝëïò ðÜíôùí áõôÝò ïé äñÜóåéò äåí áðïôåëïýí 
ðñüâëçìá íá ðáñèïýí ìÝóá áðü ôá óõíôïíéóôéêÜ. 
Ôï ðñüâëçìá åßíáé üôáí åíáðïèÝôïõìå ç áðüöáóç 
áõôÞ íá ðåñÜóåé ìÝóá áðü ôï ìåãÜëï óõíôïíéóôéêü. 
Áí äçëáäÞ ïé óýëëïãïé Ýñèïõìå ðéï êïíôÜ êáé êá-
ôáëÜâïõìå ôçí áíÜãêç óõíôïíéóìïý óå ïñéæüíôéá 
âÜóç êáé áí õðÜñ÷åé áõôÞ ç åðéêïéíùíßá ôüôå ìðï-
ñïýìå ðñáãìáôéêÜ íá ðñï÷ùñÞóïõìå ìðñïóôÜ êáé 
íá åêöñáóôåß ç äçìéïõñãéêüôçôá, ç öáíôáóßá ìáò 
êôë.

Óôáýñïò: Äéáöùíþ óå êÜðïéá óçìåßá ìå áõôÜ ðïõ 
åßðå ç Áëßêç. Èåùñþ üôé ôï óõíôïíéóôéêü åßíáé Ýôóé 
êáé áëëéþò äåõôåñïâÜèìéá äïìÞ êáé ïéêåéïðïéåßôáé 
ðïëý ðéï äýóêïëá áðü ôïí êüóìï êáé ôÝëïò ðÜíôùí 
Ý÷åé îåðåñáóôåß. Åßðå, ãéá ðáñÜäåéãìá üôé ôï óõ-
íôïíéóôéêü óáí äñÜóç åðéëÝãåé ôçí ðáñÝìâáóç óôïí 
ÏÓÅ. Ðáò ôçí Üëëç ìÝñá óôï ñáíôåâïý êáé åßíáé 
ïãäüíôá Üôïìá áð’ üëåò ôéò ó÷ïëÝò. Ðéóôåýù ëïéðüí 
ðùò áõôÞ ç äéáäéêáóßá, áõôÞ ç äïìÞ äåí Ý÷åé êáíÝíá 
íüçìá ýðáñîçò, Ý÷åé îåðåñáóôåß êáé áõôü öáßíåôáé 
êáé áðü ôç óõììåôï÷Þ ðïõ Ý÷åé áðü ôïí êüóìï. Óôçí 
ðáñïýóá öÜóç íïìßæù ðùò ðñÝðåé íá ëåéôïõñãåß ìéá 
äéáäéêáóßá ðïõ ëÝãåôáé áò ôçí ðïýìå “áðåéèáñ÷ßá” 
(ðïõ äå óçìáßíåé ÷Üïò). Áõôü ãßíåôáé ìÝóá áðü ôçí 
áíÜðôõîç äéáöüñùí ðñùôïâïõëéþí êáé ü÷é ìüíï óå 
åðßðåäï áôïìéêüôçôáò, áëëÜ êáé óå åðßðåäï óõëëü-
ãïõ. Ðéóôåýù üôé ôá ðñÜãìáôá ðñÝðåé íá ðåñíÜíå 
ìÝóá áðü ôïõò óõëëüãïõò. ÁëëÜ åßìáé êáé ìå ôçí 
åëåõèåñßá ôïõ êÜèå óõëëüãïõ íá êÜíåé ðÝíôå ðñÜã-
ìáôá êáé íá ìçí åîáñôÜôáé áðü ôï óõíôïíéóôéêü. 
Äéüôé ôåëéêÜ äåí Ý÷åé íüçìá íá áíôéðáñáôåèþ ìå ôéò 
êïììáôéêÝò äõíÜìåéò ó’ Ýíá åðßðåäï, ãñáöåéïêñáôé-
êü êáé îåðåñáóìÝíï, üðïõ ôáõôü÷ñïíá äåí õðÜñ÷åé 
êáìéÜ óõììåôï÷Þ áðü ôï ðñáãìáôéêü õðïêåßìåíï. 
Ãéá ìÝíá ç ïõóßá âñßóêåôáé áëëïý, óôçí Ýêöñáóç 
ôïõ áõèïñìçôéóìïý êáé ôçò öáíôáóßáò. Ôï èåùñþ 
ðïëý ðñïâëçìáôéêü áí èåùñïýìå ðùò õðÜñ÷åé ìéá 
óõíèÞêç êéíçìáôéêÞ íá ðñïóêïëëïýìáóôå ðßóù áðü 
ìéá ðáíóðïõäáóôéêÞ Þ ôá ÅÁÁÊ, ãéá íá ëÝìå üôé áõ-
ôïß ÷áëÜíå ôç öÜóç êáé ôïí áãþíá. Äåí ÷áëÜíå ôïí 
áãþíá. Áõôüò ï áãþíáò ìðïñåß íá îåðåñÜóåé êáé 
ôç ðáíóðïõäáóôéêÞ êáé ôï óõíôïíéóôéêü êáé ôï åß÷å 
äåßîåé ðÝñóé, ôïí ÌÜç-Éïýíç.

ÁëåîÜíäñá: ÐÜíôùò íïìßæù üôé Ý÷åé ìåãÜëç óçìá-
óßá íá áìöéóâçôÞóïõìå ôçí Ýííïéá ôïõ óõëëüãïõ. 
Íïçìáôïäïôåß êáé äéÜöïñá Üëëá ðñÜãìáôá ðïõ 
Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå óõíôå÷íéáêÜ óõìöÝñïíôá. Äåí åí-
èáññýíåôáé ç ðñïïðôéêÞ Üôïìá íá äñïõí áíåîÜñ-
ôçôá áðü ôï ôé ìðïñåß íá Ý÷åé ðáñèåß ùò áðüöáóç. 
Êáé ðüóï ìÜëëïí üôáí áíáãíùñßæïõìå êÜðïéåò óõí-
èÞêåò, üðùò üôé ìÝóá óôá óõíôïíéóôéêÜ ôùí ó÷ïëþí 
ìðïñåß íá õðÜñ÷ïõí áñêåôïß êáôáóôáëôéêïß ìç÷á-
íéóìïß. Èá Þèåëá äçëáäÞ íá ìðïñïýóáìå íá âñå-
èïýìå ìå Üëëïõò üñïõò, ìå äéáöïñåôéêÞ ïðôéêÞ. Êáé 
áíáñùôéÝìáé áêüìá ãéáôß áõôü ôï êßíçìá äåí Ý÷åé 
îåðåñÜóåé ôï óýëëïãï. Ôß óçìáßíåé äçëáäÞ üôé åßìáé 
ð.÷. çëåêôñïëüãïò; 

Áëßêç: ÂáóéêÜ èåùñþ üôé ç ÁëåîÜíäñá åãêëùâßæå-
ôáé óå ìéá óôñåâëÞ Ýííïéá ôïõ óõëëüãïõ. Åðßóçò äå 
óõìöùíþ ìå ôïí Óôáýñï ðïõ ëÝåé üôé ôï óõíôïíé-
óôéêü åßíáé äåõôåñïâÜèìéï üñãáíï êáé áò áöÞóïõìå 
ôïõò êíßôåò êáé ôïõò åáêêßôåò ðïõ ìáò ôï Ý÷ïõí 

êáâáôæþóåé êáé áò êÜíïõìå Üëëï óõíôïíéóôéêü. 

Óôáýñïò: ¼÷é, åãþ ðéóôåýù üôé áõôü ôï óõíôïíé-
óôéêü äåí áíÞêå ðïôÝ óôï öïéôçôéêü êßíçìá.

Áëßêç: Ôï óõíôïíéóôéêü äåí åßíáé êÜôé ðïõ öôéÜ-
îáíå ïé êíßôåò, áëëÜ ðñïêýðôåé áðü ôçí áíÜãêç 
ôùí óõëëüãùí íá óõíôïíéóôïýí. Äåí Ý÷åé óêï-

ðéìüôçôá ìéá äïìÞ. Óêï-
ðéìüôçôåò ôçò äßíïõí 
áõôïß ðïõ ôç ÷ñçóé-
ìïðïéïýí. Äåí ðñÝðåé 
íá åãêáôáëåßðåéò ôï 
êåíôñéêü óõíôïíéóôé-
êü óôç ìïßñá ôïõ ãéáôß 

áêüìá êáé áí ðåéò üôé ôï 
áãíïþ êáé äå ì’ åíäé-
áöÝñåé ôß êÜíåôå, óôï 
åðüìåíï âÞìá áêñéâþò 
èá ôïýò âñåéò ìðñïóôÜ 
óïõ. Äåí åßíáé ìüíï ïé 
ðÝíôå êáêïß êíßôåò ðïõ 
Ýñ÷ïíôáé êáé ìáò ÷á-
ëÜí ôçí ðéÜôóá, åßíáé 

Ýíá åìðüäéï öéëïóïöéêü êáé êïéíùíéêü. Ôá êüììáôá 
ãåííÞèçêáí êáé Ý÷ïõí äéáíýóåé Ýíá ìåãÜëï êïì-
ìÜôé ôçò éóôïñßáò. ¸÷ïõí êáèéåñùèåß êáé áõôÞ ôç 
óôéãìÞ äå ìðïñåßò íá îåìðåñäÝøåéò ìáæß ôïýò êëåß-
íïíôáò ôá ìÜôéá Þ êÜíïíôáò ôç öÜóç óïõ. ÐñÝðåé 
íá ôïýò áíôéìåôùðßóåéò, ðñÝðåé íá áðïäïìÞóåéò 
áõôÜ ôá êïììáôéêÜ ìïñöþìáôá êáé íá ÷ôõðÞóåéò 

ôç ñßæá ôïýò ìå ôç óõììåôï÷Þ óïõ, ìå óýãêñïõóç 
êáé ü÷é ìå áðåéèáñ÷ßá, ðïõ ãéá ìÝíá áðåéèáñ÷ßá ó’ 
áõôü ôï åðßðåäï óçìáßíåé ðáñáßôçóç. ÐñÝðåé íá 
ôá áðïäïìÞóïõìå óôá ìÜôéá ôïõ êüóìïõ, ü÷é ãéáôß 
ìáò åìðïäßæïõí, áëëÜ ãéáôß åìðïäßæïõí ôï êßíçìá 
íá ðÜåé ìðñïóôÜ. ÐñÝðåé íá óðÜóåéò ôçí ðáñáôá-
îéáêÞ ôáõôüôçôá êáé óôéò óõíåëåýóåéò êáé óôá óõ-
íôïíéóôéêÜ. Êáé èÝëù íá ãõñßóù óôçí Ýííïéá ôïõ 
óõëëüãïõ, ôçí ïðïßá èåùñþ üôé åßíáé ðïëý óôñåâëÞ 
üðùò ôçí áíôéëáìâáíüìáóôå. ÕðÜñ÷åé ç Üðïøç ðïõ 
ëÝåé üôé ï óýëëïãïò åßíáé áóôéêüò èåóìüò, ï ïðïßïò 
äçìéïõñãÞèçêå áðü ðïëý óõãêåêñéìÝíåò ðïëéôéêÝò 
óêïðéìüôçôåò êáé áðü ôá êõñßáñ÷á êüììáôá. Åßíáé 
óùìáôåßá, íïìéêÜ ðñüóùðá áóôéêïý äéêáßïõ, åßíáé 
óáí íá ëÝìå ôï áðáýãáóìá ôïõ áóôéêïý ðïëéôéóìïý. 
¼ìùò ëåéôïõñãïýí áõôÞ ôç óôéãìÞ ùò ôçí ôåëåõôáßá 
êñõøþíá áìåóïäçìïêñáôéêþí äéáäéêáóéþí. Äå ìðï-
ñþ íá áãíïÞóù üôé ç óõíÝëåõóç åßíáé ç ìüíç åõêáé-
ñßá ðïõ Ý÷åé Ýíáò Üíèñùðïò ó’ áõôü ôïí ðëáíÞôç íá 
ëåéôïõñãÞóåé áìåóïäçìïêñáôéêÜ. ÁëëÜ äåí ìðïñåß 
íá ëåéôïõñãÞóåé áìåóïäçìïêñáôéêÜ Ýíáò óýëëïãïò 
üôáí õðÜñ÷ïõí áõôÞ ôç óôéãìÞ ìïñöþìáôá ôá ïðïßá 
ôïí áíôéëáìâÜíïíôáé ùò ÷þñï ðáñÝìâáóçò. Êáé ðþò 
óôáìáôÜò ôï ðáñáðÜíù öáéíüìåíï; Ìå ôç óõììå-
ôï÷Þ óïõ óôá üñãáíá åíþ ôáõôü÷ñïíá, áí êïëëÜåé 
ðïëý ç äéáäéêáóßá êáé äå ìðïñåßò íá ðñï÷ùñÞóåéò, 
êÜíåéò êáé ôéò áðïêåíôñùìÝíåò óïõ äñÜóåéò.

ÁëÝîáíäñïò: Äå óõìöùíþ üôé óôçí ðñÜîç ôï óõíôï-
íéóôéêü åßíáé äåõôåñïâÜèìéï. ÕðÞñ÷áí óôéò óõíå-
ëåýóåéò êíßôåò ðïõ áðïìïíþèçêáí óôçí ðñÜîç êáé 
ï êüóìïò Üñ÷éóå íá ôïõò ãéïõ÷Üñåé. Äåí ôï ëÝù ãéá 
êáëü âÝâáéá, áëëÜ öáíôÜóïõ ðïõ Ý÷åé öôÜóåé ï êü-
óìïò. Åí ôÝëç ç ÐÊÓ êáôÝëçîå üôé áõôü ðïõ êÜíåé 
äåí áðïäßäåé ðïëéôéêÜ, êáé óêåðôüìåíïé ìå óõìöÝ-
ñïíôá êïììáôéêÜ, ëÝíå áõôü ôï ðñÜãìá èá ìáò ðÜåé 
ðßóù êáé áíáèåùñïýìå ôç óôÜóç ìáò. Ïé êïììáôéêïß, 
óå åðßðåäï óõëëüãùí èá ðåñéïñßóïõí ôçí êáöñßëá 
ôïõò, ãéáôß îÝñïõí üôé ï êüóìïò èá ôïõò ãéïõ÷Üñåé. 
Óôï óõíôïíéóôéêü, ðïõ ìéëÜíå êáôÜ âÜóç óå Üëëïõò 
ïñãáíùìÝíïõò, äå öïâïýíôáé ôï ðïëéôéêü êüóôïò. 
Áí ï áíÝíôá÷ôïò êüóìïò Ýñ÷ïíôáí óôï óõíôïíéóôé-
êü èá Ýèåôå öñáãìïýò óôïõò ïñãáíùìÝíïõò ãéáôß 
èá öïâüôáí.  Åêåß êáôáëÞãù êáé ãé’ áõôü ôï óõíôï-
íéóôéêü äåí ôï áðáîéþíù ùò Ýííïéá. ÁðëÜ ëÝù üôé 
ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé ìáæéêÞ óõììåôï÷Þ. Áðü åêåß êáé 
ðÝñá Ý÷åéò êÜðïéïõò ìç÷áíéóìïýò ðïõ ðáßæïõí ôá 
ðáé÷íßäéá ôïõò êáé åóý äåí ìðïñåßò íá ôïõò áëëÜ-
îåéò. Ðüóï äýóêïëï åßíáé åìåßò, ðïõ êÜðùò åêöñÜ-
æïõìå ìéá êïéíÞ èÝóç, íá ôïõò áöÞóïõìå íá ðáßæïõí 
ôï ðáé÷íßäé ôïõò. Áò ðïõí ü,ôé èÝëïõí, áò âãÜëïõí 
ôçí áðüöáóÞ ôïõò. Ôï èÝìá åßíáé üôé áõôïß ìðïñåß 
íá æïõí ìå ôçí øåõäáßóèçóç ôçò çãåìïíßáò ôïõ êé-
íÞìáôïò êáé íá ÷áßñïíôáé, áëëÜ åóý óôçí ðñÜîç 
áðü êÜôù ìðïñåßò íá ïñãáíþóåéò ôç äñÜóç óïõ êáé 
íá ðÜñåéò êüóìï ìå ôï ìÝñïò óïõ.

Óôáýñïò: Ç áíáãêáéüôçôá ôïõ óõíôïíéóôéêïý äåí 
ðñïÝêõøå áðü ôï êßíçìá, áðü áõôü ðïõ ëÝìå âÜóç, 
áðü ôá êÜôù. ÐñïÝêõøå áðü ìéá åìðåéñéêÞ ìïñöÞ 
áãþíá ðïõ îÝñïõìå üôé ðñÝðåé íá Ý÷åé Ýíá üñãáíï 
ðñùôïâÜèìéï êáé Ýíá äåõôåñïâÜèìéï. Áí ï êüóìïò 
åñ÷üôáí óôï óõíôïíéóôéêü, äå èá Þôáí áõôü ôï 
óõíôïíéóôéêü, èá Þôáí ìéá Üëëç äéáäéêáóßá. ÁëëÜ 
èá Þôáí ìéá äéáäéêáóßá ðïõ èá åß÷å ðñïêýøåé áðü 
ôïí êüóìï êáé ôüôå èá Þôáí äéáöïñåôéêÞ. Äåí Ý÷åé 
íüçìá íá ëÝìå áí êáé ðþò ï êüóìïò èá Ýñèåé óôï 
óõíôïíéóôéêü. Äåí èá Ýñèåé êáé ïýôå ôïí åíäéáöÝ-
ñåé ôï óõíôïíéóôéêü. Áðëþò Ý÷åé ìÜèåé ìéá Ýííïéá 
óõíôïíéóôéêü, üðùò åß÷å ìÜèåé ìéá Ýííïéá ÄÓ. Äåí 
ôï èåùñþ áõôü ðïéïôéêÞ áíáâÜèìéóç. Ðéóôåýù üôé 
ðñïÝêõøå áðü ìéá ëïãéêÞ ìåôþðïõ. Íá ÷ôßóïõìå Ýíá 
åíéáßï ìÝôùðï êáé ìÝóá áð’ áõôü íá åßìáóôå üëïé 
ìáæß. Êáé åðåéäÞ áêñéâþò õðÞñ÷å áõôÞ ç áíÜëõóç 
óôç ìïñöÞ áãþíá Ýðñåðå íá äçìéïõñãçèåß êáé Ýíá 
üñãáíï ðïõ èá óõíôïíßæåé êáé èá óõãêñïôåß áõôü 
ôï åíéáßï ìÝôùðï. Ï êüóìïò üìùò äåí êáôåâáßíåé 
óôçí ðïñåßá áðëÜ ãéáôß ôï ëÝåé ôï óõíôïíéóôéêü 
üôé êÜèå ôåôÜñôç Ý÷ïõìå ðïñåßá. ¸÷åé ïéêåéïðïéç-
èåß ôçí ðïñåßá êáé ôç âÜæåé êÜèå âäïìÜäá ùò ìéá 
ìïñöÞ áãþíá.

ÂÏ: Áò ðåñÜóïõìå, ëïéðüí, óôï óôÜäéï ôùí äñÜ-
óåùí. Ðïéåò åßíáé ïé êéíÞóåéò ïé ïðïßåò âãÜæïõí 
ðñïò ôá Ýîù ôá üðïéá áéôÞìáôá. Ôï Ýíá åßíáé ïé 
ìáæéêÝò äñÜóåéò, ïé ðïñåßåò, ôï Üëëï åßíáé ïé áðï-
êåíôñùìÝíåò äñÜóåéò, ïé ðéï áõèüñìçôåò. Ãéá íá 
äïýìå ðïéÜ åßíáé ôá ðëåïíåêôÞìáôÜ ôùí áðïêå-
íôñùìÝíùí äñÜóåùí êáé ðïéÝò åßíáé ïé ðéï ïéêéï-
ðïéÞóéìåò, óå ðïéåò äñÜóåéò ìðïñåß íá åêöñáóôåß 
êáëýôåñá ï êüóìïò êáé óå ðïéÝò õðÜñ÷åé ðåñéóóü-
ôåñç öáíôáóßá. ÔÝëïò ðïéÜ äéáöïñåôéêÜ ðïéïôéêÜ 
÷áñáêôçñéóôéêÜ âëÝðïõìå óå ó÷Ýóç ìå ôïí Éïýíç. 
Ëüãïõ ÷Üñç ôþñá ðáßæåé ðÜñá ðïëý ôï æÞôçìá ôïõ 
áíôé-media . Ç ðñïçãïýìåíç ðïñåßá ôçò ÔåôÜñôçò 
Þôáí ìéá êáôåîï÷Þí áíôé-media ðïñåßá.

ÔÜóïò: Êáôáñ÷Þí ðéóôåýù üëïé åäþ ìÝóá åêöñÜ-

æïõìå ìéá êïéíÞ áíôßëçøç üôé ïé áðïêåíôñùìÝíåò 
äñÜóåéò åßíáé áõôÝò ðïõ èá ìáò ðÜíå ìðñïóôÜ óå 
êïéíùíéêü åðßðåäï. Êáé èÝëù íá ôï äéá÷ùñßóù áõôü. 
Ðéóôåýù õðÜñ÷ïõí ïé äñÜóåéò ìå ôéò ïðïßåò áóêåßò 
ìéá êïéíùíéêÞ ðßåóç êáé õðÜñ÷ïõí ïé äñÜóåéò ìå ôéò 
ïðïßåò áóêåßò ìéá ðïëéôéêÞ ðßåóç. Ìå ôéò áõèüñìç-
ôåò ðïñåßåò êáé ôéò åîïñìÞóåéò óå êáôáëáâáßíåé ç 
ðüëç êáé áõôü åßíáé ðïëý óçìáíôéêü. Ôß óõìâáßíåé 
üìùò óôç öÜóç ðïõ Ý÷ïõìå öôÜóåé áõôÞ ôç óôéãìÞ; 
Äõóôõ÷þò Ý÷ïõìå áðïôý÷åé óå ðÜñá ðïëëÜ ðñÜãìá-
ôá. ¸÷åé ðåñÜóåé Ýíáò ìÞíáò, ç óýíäåóç ìå ôçí êïé-
íùíßá äåí Ý÷åé ðñï÷ùñÞóåé, ïé äñÜóåéò ìáò ðéóôåýù 
üôé Þôáí ëßãåò óå ó÷Ýóç ìå áõôÝò ðïõ èá Ýðñåðå 
íá åßíáé. Êáé ãé’ áõôü ðëÝïí, äõóôõ÷þò, áí èÝëïõìå 
íá ìéëÜìå ãéá íßêç êáé íá âÜæïõìå óôü÷ï ôï óôá-
ìÜôçìá ôçí áíáèåþñçóçò, ôï åðßðåäï óôï ïðïßï 
èá ðáßîïõìå èá åßíáé ôï ðïëéôéêü. Åß÷áìå Ýíá ìÞíá 
êáéñü íá áðåõèõíèïýìå óôçí êïéíùíßá. Áðü ôï ðïëý 
áðëü îåêéíþíôáò áðü ôïõò ãïíåßò ìáò, ìÝ÷ñé ôçí 
ãåéôïíéÜ ìáò. Ãéáôß ìå ôï íá âãáßíïõìå óôï êÝíôñï 
ôçò Èåóóáëïíßêçò ìéëÜìå óå Ýíá ðïëý óõãêåêñéìÝíï 
êüóìï, êáé íïìßæù üôé ç æùÞ ôçò ðüëçò åßíáé óôéò 
ãåéôïíéÝò äåí åßíáé óôï êÝíôñï. Äõóôõ÷þò ç ðßåóç 
ðïõ èá áóêÞóïõìå èá åßíáé ðïëéôéêÞ, äçëáäÞ ôá 
ôñßá áíïéãìÝíá êåöÜëéá, ç ðïñåßá ôùí 20.000 áôü-
ìùí êôë.

ÂÏ: Èá Þèåëá íá äïýìå ëßãï êáé ôï èÝìá ôçò ðáñá-
âáôéêüôçôáò, ôçò ðïëéôéêÞò áíõðáêïÞò êáëýôåñá 
êáé ôùí ìåèüäùí óýãêñïõóçò. Ç ðñþôç ðïñåßá öÝ-
ôïò åß÷å ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ åß÷å ç ôåëåõôáßá 
ðÝñõóé, äçëáäÞ îåêßíçóå ìå ôç maximum óõãêñïõ-
óéáêÞ äéÜèåóç ìå ôçí ïðïßá Ýêëåéóå ï Éïýíçò. Ãéá-
ôß ìðáßíåé ðïëý Ýíôïíá ôï æÞôçìá ôçò åðéêïéíùíß-
áò êáé ôçò êåíôñéêÞò ðïëéôéêÞò óêçíÞò, êáé ðüóï 
èåáìáôéêüò Þ ü÷é ãßíåóáé;

ÁëÝîáíäñïò: Ðñéí ðÜù åêåß èÝëù íá ðù üôé äñÜóåéò 
Ýãéíáí. Äéáöùíþ üôé äåí Ýãéíáí. ÐÝñóé Ýãéíáí ëéãü-
ôåñåò èåáìáôéêÝò ðñÜîåéò. ÖÝôïò, ç äéáöïñÜ åßíáé, 
üôé áðü ôçí áñ÷Þ ðïõ îåêßíçóáí ïé êáôáëÞøåéò êÜèå 
ìÝñá êÜíáìå äñÜóåéò. ÕðÞñîáí öÝôïò ðïëý Ýîõðíåò 
éäÝåò ãéá ðñÜãìáôá áëëÜ äåí õðÞñ÷å ôï äõíáìéêü ãéá 
íá ôéò ôñÝîåé. Äåí åßíáé äõíáôüí ïé ßäéïé êáé ïé ßäéïé 
íá ôñÝ÷ïõìå ôüóá ðñÜãìáôá ôáõôü÷ñïíá. Ï êüóìïò 
ðïõ óõììåôÝ÷åé óôï äåýôåñï ãýñï åßíáé ëéãüôåñïò, 
õðÜñ÷åé ìéá êïýñáóç. Âãáßíåéò ôï ðñùß êáé êÜíåéò 
ìéá åîüñìçóç óôçí ðüëç êáé èá ìéëÞóåéò ìå åßêïóé 
áíèñþðïõò üðïõ êÜðïéïé èá ôï ðÜñïõí èåôéêÜ, êÜ-
ðïéïé èá ôï ðÜñïõí áñíçôéêÜ. ÊÜíåéò üôé ìðïñåßò. 
Êáé âãáßíåé ìßá åêðïìðÞ ôï âñÜäõ, ðïõ äå âãáßíåé 
ìßá âãáßíïõí äåêÜäåò, êáé óå éóïðåäþíåé. ÄçëáäÞ 
íéþèåéò üôé åßóáé óå Ýíá ðüëåìï êáé âãáßíåéò ìå ôï 
ìá÷áßñé íá áíôéìåôùðßóåéò Ýíá ôåèùñáêéóìÝíï íá 
Ýñ÷åôáé êáôÜ ðÜíù óïõ. Åßíáé Üíéóç ç ìÜ÷ç ìå ôçí 
åéêüíá. ×áñáêôçñéóôéêü åßíáé ôï ðáñÜäåéãìá ôïõ 
áëÞôç ôïõ ÐñåôåíôÝñç ìå ôçí áíáôñïðÞ, üðïõ Þôáí 
56 ëåðôÜ ç åêðïìðÞ ôïõ êáé ôï óðïôÜêé ìå ôïí ìðÜ-
ôóï ðïõ êáßãïíôáí, ðïõ êñáôÜåé 30 äåõôåñüëåðôá, 
ðáß÷ôçêå óõíïëéêÜ 25 ëåðôÜ! Åßíáé ôüóï éó÷õñÞ ç 
äýíáìç ôçò åéêüíáò, ðïõ üóç áíôéðëçñïöüñçóç êáé 
íá êÜíåéò ïé äõíáôüôçôÝò óïõ åßíáé ðåñéïñéóìÝíåò. 
ÄçëáäÞ ðéóôåýù Ýãéíáí ðïëëÝò äñÜóåéò áíôéðëçñï-
öüñçóçò, èá ìðïñïýóáí íá ãßíïõí ðïëëÝò ðáñáðÜ-
íù, áëëÜ öôÜóáìå óôá üñéÜ ìáò.. ÐÝñõóé ôá media 
äåí Ýäåé÷íáí ôßðïôá, ìÝ÷ñé ôéò 8 Éïýíç êáíåßò äåí 
Þîåñå ôßðïôá. 8 Éïýíç óôç ìåãÜëç ðáíåëëáäéêÞ ðï-
ñåßá óôçí ÁèÞíá, ðÝöôåé îýëï, ãßíïíôáé óõëëÞøåéò, 
äçìïóéåýïíôáé ïé öùôïãñáößåò ìå ôá áíïéãìÝíá êå-
öÜëéá êáé îáöíéêÜ üëá ôá media ðÝöôïõí áðü ðÜíù 
ìáò, ôñÝ÷áíå ãéá óõíåíôåýîåéò, êáé üëïò ï ôýðïò 
óýóóùìïò Ýâãáëå óôçí åðéöÜíåéá ôïí äßêáéï áãþíá 
ôùí öïéôçôþí. Ãéáôß; Ãéáôß Ýðåóå îýëï. Ôï åðéêïéíù-
íéáêü ðïõ ëÝìå. Ôþñá âëÝðïõìå ìéá ðñïóðÜèåéá ãéá 
óýãêñïõóç áðü áõôïýò ðïõ äéáìïñöþíïõí ôïí ÷á-
ñáêôÞñá êÜèå ðïñåßáò, êáôÜ ôçí ãíþìç ìïõ äéêáéï-
ëïãçìÝíç ãéáôß Ý÷åé ìéá ãíÞóéá âÜóç, üðùò ôçí ïñãÞ 
åíÜíôéá óôéò êüêêéíåò æþíåò,  åìöáíéæüìåíç, üìùò, 
óáí áðüðåéñá åðéêïéíùíéáêïý ÷áñáêôÞñá ãéá íá ðÝ-
óåé îýëï. Ëßãï ôï êÜãêåëï, ëßãï áõôü, ëßãï ôï Üëëï, 
íá ãßíåé íôáâáôïýñé íá ìáò ðáßîïõí ôá êáíÜëéá. 
Ôï ïðïßï äåí ôï êáôáäéêÜæù êáé ôåëåßùò, ãéáôß åêåß 
ôåëéêÜ êáôáëÞãåéò. Ðþò áëëéþò èá ìå äåßîïõíå; ÂÝ-
âáéá êáìßá ó÷Ýóç äåí Ý÷åé ç óõãêñïõóéáêÞ äéÜèåóç 
ðïõ ìðïñåß íá âãáßíåé áõèüñìçôá êáé ôï óõãêåêñé-
ìÝíï êáãêåëÜêé óôï Õðïõñãåßï. Äåí èÝëù âÝâáéá íá 
ôá éóïðåäþóù êáé üëá. Ôïí åíÜìéóç ÷ñüíï ðïõ ðáß-
æåé áõôÞ ç éóôïñßá Ý÷ïõí ãßíåé êáé óõãêñïýóåéò óå 
ðïñåßåò ðïõ äåí Þôáí êáãêåëÜêé Óôçí ðïñåßá óôéò 
27 Éïýíç ðÝñõóé óôçí ÁèÞíá, åìåßò áðü Èåóóáëïíßêç 
êáôåâÞêáìå ìå óõãêñïõóéáêÞ äéÜèåóç. Äåí èá îå÷Ü-
óù óõëëüãïõò ðïõ åß÷áíå ðÜñåé üëá ôá áíôßóôïé÷á 
åîáñôÞìáôá êáé ðÞãáéíáí ãéá áõôü. ÁðïöáóéóìÝíïé. 
Êáé Ýâëåðåò ôçí ñéæïóðáóôéêïðïßçóç óôïí êüóìï, 
óôï ìðëïê. Äåí åßíáé üôé Þôáí ïé ïñãáíùìÝíïé, ïýôå 
ïé áíáñ÷éêïß, Þôáí áðëïß öïéôçôÝò, ðïõ ðñéí Ýîé ìÞ-
íåò èá Ýðéíáí êáöÝ óôçí ðáñáëßá êáé äåí èá Ýêáíáí 
ôßðïôá ðåñéóóüôåñï áðü áõôü. Êáé Þôáí ôþñá óôçí 
ðïñåßá, óôçí ÁèÞíá, ìå ôï ðáëïýêé óôï ÷Ýñé êáé 



öþíáæáí «ìðÜôóïé, ãïõñïýíéá, äïëïöüíïé» êáé ôï 
ðßóôåõáí. Áõôü ôï ðñÜãìá Ý÷åé ìåßíåé. Êáé âëÝðåéò 
ôïí ðåñéóóüôåñï êüóìï íá Ý÷åé ìéá åðéèåôéêÞ äéÜ-
èåóç. Áõôü ðéóôåýù èá öáíåß ðéï ìåôÜ, üôáí Ýñèïõí 
ðéï Üãñéåò ìÝñåò.

Óôáýñïò: ×ñåéÜæïíôáé äñÜóåéò áõèüñìçôåò êáé 
óõíå÷åßò. Ãéáôß Ýôóé èá äçìéïõñãÞóåéò ðñüâëçìá. 
ÐñÝðåé íá äçìéïõñãÞóåéò ðñüâëçìá. Èåùñþ ðùò ï 
êüóìïò Ý÷åé åíçìÝñùóç. ¼÷é üìùò üðùò èá èÝëáìå. 
Ãéáôß äõóôõ÷þò ïé äïìÝò áíôéðëçñïöüñçóçò Þ ïé 
ôñüðïé ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýìå ìÝ÷ñé ôþñá äåí åßíáé 
ôüóï éó÷õñïß þóôå íá áíôéðáñáôåèïýíå óôá ßóéá 
ôéò êñáôéêÝò ìïñöÝò ðëçñïöüñçóçò. Ðáñüëá áõôÜ ï 
êüóìïò Ý÷åé ðëçñïöïñçèåß êáé Ý÷åé ðÜñåé êáé èÝóç. 
ÕðÜñ÷åé ç èÝóç ðïõ ëÝåé: «åßìáé ìáæß ôïõò» Þ «äåí 
åßìáé ìáæß ôïõò». Êáé áõôü ôï âëÝðåéò. Ôþñá ðåñß 
óýãêñïõóçò. Ãéá ìÝíá ç êïñýöùóç Þ ç êëéìÜêùóç 
äåí óõíåðÜãåôáé áõôüìáôá ôï áíÝâáóìá ôïõ ðÞ÷ç 
ôçò âßáò. ¸÷ù ÷ßëéïõò ëüãïò íá óõãêñïõóôþ ìå Ýíá 
ìðÜôóï, Ý÷ù Üëëïõò ÷ßëéïõò ëüãïõò íá óðÜóù ôï 
õðïõñãåßï. Ôåëåõôáßá üìùò, Ý÷ù êáôáëÞîåé ðùò ç 
áðïôåëåóìáôéêüôçôá äåí ó÷åôßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ 
ìå ôï áíÝâáóìá ôïõ ðÞ÷ç ôçò âßáò. Áêüìá êáé Ýíá 
óðñÝé åßíáé ìéá ìïñöÞ ðáñáâáôéêüôçôáò, äéáññç-
ãíýåéò ìéá êáíïíéêüôçôá ðïõ äéÝðåé ôçí êáèçìåñé-
íüôçôÜ ìáò. Ìðïñåß íá êÜíåé ðåñéóóüôåñç äïõëåéÜ 
áðü ôï íá ðÝóïõí ðÝíôå îõëéÝò Þ íá öÜìå êÜíá 
äáêñõãüíï. ÉäÝåò õðÜñ÷ïõí ðÜñá ðïëëÝò ïé ïðïßåò 
ðñáãìáôïðïéÞèçêáí êáé óå ó÷Ýóç ìå ðÝñõóé âëÝðïõ-
ìå ìéá ðïéïôéêÞ áíáâÜèìéóç. ¼ðùò ãéá ðáñÜäåéãìá ç 
äñÜóç óôïí ÏÔÅ Þ óôïí ÏÓÅ, óõæçôéÝôáé êáé ìéá äñÜ-
óç ãéá ôï Ëåõêü Ðýñãï, õðÜñ÷ïõí Ýíá óùñü ùñáßåò 
éäÝåò, ôï èÝìá åßíáé ðþò èá åîùôåñéêåõôïýíå êáé èá 
ðñáãìáôïðïéçèïýíå. ÔÝëïò, äåí ðåñßìåíá áðü êá-
íÝíá ðñåôåíôÝñç, ôñÜãêá êáé êáêáïõíÜêç, íá ìïõ 
óõìðáñáóôáèåß óôïí áãþíá ìïõ. Êáé óôçí ôåëéêÞ 
äåí èÝëù. Ãéáôß áíôéëáìâÜíïìáé ôçí äéáäéêáóßá 
áãþíá ùò äéáäéêáóßá óýãêñïõóçò ìå Ýíá ïëüêëçñï 
óýóôçìá êáé áò åßíáé ç áöïñìÞ ôï Üñèñï 16. ÂëÝ-
ðù üìùò, êáé ôï ôïíßæù áõôü, íá õðÜñ÷åé ìéá ãåíé-
êüôåñç áíôßëçøç ðùò åìåßò ïé öïéôçôÝò ðñÝðåé íá 
âãïýìå óôçí êïéíùíßá êáé íá ðïýìå «åëÜôå íá äé-
áäçëþóåôå ìå ôá ðáéäéÜ óáò» ãéáôß ðáëåýïõìå ãéá 
êåêôçìÝíá äéêáéþìáôá ðïõ èá ÷Üóïõí ïé åðüìåíåò 
ãåíéÝò- áõôü ÷Üíåé êÜðùò ôá üñéá. ÄçëáäÞ, üðùò ãéá 
ðáñÜäåéãìá óôïí ÏÓÅ üôáí Þñèå ï óôáèìÜñ÷çò êáé 
Üñðáîå áðü ôïí ãéáêÜ Ýíá ðáéäß. ÂëÝðïíôáò áõôÞ 
ôçí êßíçóç óïõ Ýñ÷åôáé ìéá áíôßäñáóç áðÝíáíôß 
ôïõ: «ôé êÜíåéò åêåß» êáé ôÝôïéá… Áðü ðßóù, üìùò 
ï êüóìïò ôïõ öþíáæå «óå èÝëïõìå ìáæß ìáò». Åãþ 
íïìßæù ðùò áõôü óõìâáßíåé åðåéäÞ äåí ìðáßíïõí 
ðïëéôéêÜ ðïéïôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Ôï óå «èÝëïõìå 
ìáæß ìáò», åßíáé ùñáßï, åíïðïéçôéêü, åíþíåé ðïëëÜ 
êïéíùíéêÜ óôñþìáôá. ÁëëÜ ðñÝðåé íá äéáôçñåßôáé 
êáé ìéá ðïëéôéêÞ óôü÷åõóç. 

Áëßêç: ÅìÝíá ìïõ öáßíåôáé ëßãï ðñïâëçìáôéêÞ ç Ýí-
íïéá «áðåýèõíóç óôçí êïéíùíßá». ßìáé åãþ ï öïéôç-
ôÞò êáé áðåõèýíïìáé óå Ýíá Üëëï ðñÜãìá ôï ïðïßï 
åßíáé ç êïéíùíßá; Åßíáé ëßãï ïîýìùñï áõôü. Áí äåí 
áíôéëçöèïýìå üôé åßìáóôå êïììÜôé ôçò êïéíùíßáò 
êáé äåí åßíáé ç êïéíùíßá ç êõñßá áðÝíáíôé, êáé üôé 
ôá áéôÞìáôÜ ìáò, Üìá ðéÜóåéò ôï Üñèñï 16 êáé ôï 
áíáëýóåéò êáé ôï åìðëïõôßóåéò ìå Üëëá æçôÞìáôá, 
ãéá íá ôïõò êëåßóåéò ôï óôüìá üôáí ëÝíå üôé åßíáé 
óõíôå÷íéáêÜ, ôüôå äåí áðåõèýíåóáé óôçí êïéíùíßá, 
áëëÜ åíóùìáôþíåóáé óå áõôÞ. ÄçëáäÞ, æçôÞìáôá 
üðùò ç õðïèáëÜóóéá, æçôÞìáôá üðùò ôá ìåôáëëåßá, 
ãßíåôáé ÷áìüò ãéá æçôÞìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí ðüëç 
Þ ôïí êÜèå Üíèñùðï, Þ ìéá áíÜëõóç ôïõ Üñèñïõ 16 
åõñýôåñç ôïõ óôõë: äåí åßìáé ìüíï åãþ ï öïéôçôÞò 
ðïõ èá ðÜñù «êáêÞ åêðáßäåõóç» áí áíáèåùñçèåß ôï 
Üñèñï 16 áëëÜ åßóáé êáé åóý ðïõ äåí èá ìðïñåßò íá 
åðùöåëçèåßò áðü Ýíá êïéíùíéêü åñåõíçôéêü, åíäå-
÷ïìÝíùò ðïõ èá áíáãêáóôåßò íá óôåßëåéò ôï ðáéäß 
óïõ íá ðëçñþíåé äßäáêôñá êáé óõããñÜììáôá. Íá 
áíáäåßîïõìå äçëáäÞ ðùò ôï æÞôçìá áõôü äåí åßíáé 
ìüíï ôùí öïéôçôþí. Åßíáé æÞôçìá ôçò êïéíùíßáò.
¼óïí áöïñÜ ôçí óýãêñïõóç ôþñá. Ãéá ìÝíá ç óý-
ãêñïõóç åßíáé Ýíá ìÝóï ìå ôï ïðïßï äåí Ý÷ù êáíÝ-
íá öåôß÷ Þ êáíÝíá êüëëçìá. Ïýôå ëÝù óýãêñïõóç 
«ìáêñéÜ áðü åìÜò», ïýôå ëÝù «âïõñ, ìðÜ÷áëá êáé 
íôïõ ãéáôß Ýôóé ãïõóôÜñïõìå». Áí êáé ãïõóôÜñù, ôï 
ïìïëïãþ. Ãéá ìÝíá Ý÷åé ìåãÜëç óçìáóßá íá äïýìå 
ðéï åßíáé ôï õðïêåßìåíï ðïõ óõãêñïýåôáé. ÄçëáäÞ, 
ôï íá ìáæåõôïýíå ìðñïóôÜ, ðÝíôå ìðñáôóùìÝíïé, 
ïé ïðïßïé èá áñ÷ßóïõí íá êïõíÜíå ôçí ðüñôá Þ èá 
êñáôÜíå ôá ìåãÜëá ðáëïýêéá, åíôÜîåé óáí ãõíáßêá 
äå ëÝù ãïçôåýïìáé, áëëÜ óáí êïììÜôé ôïõ êéíÞìá-
ôïò Ý÷ù Ýíá ðñüâëçìá. ¸÷åé Ýíá íüçìá íá äïýìå 
ðéï åßíáé ôï õðïêåßìåíï ðïõ óõãêñïýåôáé êáé áí ãß-
íåôáé õðïêáôÜóôáóÞ ôïõ. ÄçëáäÞ áí ç Á.Ê., ãéá ðá-
ñÜäåéãìá, ãßíåé ï ìðñÜâïò ôïõ êéíÞìáôïò Ý÷ù Ýíá 
ðñüâëçìá. ÐñÝðåé íá âñïýìå äçìïêñáôéêïýò üñïõò 
äéåîáãùãÞò ôçò óýãêñïõóçò. Êáé ìç öñéêÜñïõìå ðïõ 
ëÝù äçìïêñáôéêïýò, ìå ôçí êáëÞ Ýííïéá ôï ëÝù. 

Óôáõñüò: Èá Þèåëá íá ðù ðùò ãéá ìÝíá éó÷ýåé Ýíá 
Üëëï öáéíüìåíï óôçí óýãêñïõóç. ̧ ôóé üðùò ôï áíôé-
ëÞöèçêá óôçí ðñþôç ðïñåßá öÝôïò. Ãéá ìÝíá ðñÝðåé 

íá õðÜñ÷åé Ýíáò óõëëïãéêÜ êáôáêôçìÝíïò ðïëéôéêüò 
óôü÷ïò, ðïõ óôçí ðáñïýóá óõãêõñßá Þôáí ôï õðïõñ-
ãåßï. Åß÷å êáôáêôçèåß óõëëïãéêÜ üôé åêåß èá ãßíåé 
êÜôé äõíáìéêü, áëëÜ ôáõôü÷ñïíá ðñÝðåé íá ðñáãìá-
ôþíåôáé ç óýãêñïõóç ìå Ýíá óõëëïãéêü áõèüñìçôï. 
Êáé ðùò ôï åííïþ áõôü; ¼ôáí üëïé ìáò Ý÷ïõìå óáí 
óôü÷ï ôï õðïõñãåßï, ï êáèÝíáò íá ìðïñåß íá ïé-
êåéïðïéçèåß äéáöïñåôéêÜ ìÝóá óýãêñïõóçò. Áõôü åß-
íáé ôï óõëëïãéêü áõèüñìçôï. ÄçëáäÞ, êÜðïéïò óôï 
õðïõñãåßï Ý÷åé ïéêåéïðïéçèåß Ýíá åñãáëåßï ðïõ ëÝåé 
Ýíá ìðëïê óðÜåé ôçí ðüñôá, åßìáóôå äåìÝíïé áëõóß-
äåò êáé êÜíïõìå áõôü ôï ðñÜãìá. Åãþ áò ðïýìå Ý÷ù 
ïéêåéïðïéçèåß Ýíá Üëëï, ôï íá ðåôÜîù ìéá ðÝôñá 
ãéá ðáñÜäåéãìá, èá êÜíù áõôü ôï ðñÜãìá, ìïõ åßíáé 
ðéï åýêïëï. ×ùñßò íá êáôçãïñþ êÜðïéïí ðïõ äåí ôï 
êÜíåé. Èåùñþ ðùò áõôÝò åßíáé ïé óõíèÞêåò ðïõ äéå-
îÜãåôáé ìéá óýãêñïõóç. ¸íáò óõëëïãéêÜ êáôáêôçìÝ-
íïò ðïëéôéêüò óôü÷ïò ðïõ ðñáãìáôþíåôáé ìÝóá áðü 
Ýíá óõëëïãéêü áõèüñìçôï, üôé åãþ ìå ôçí ðÝôñá êáé 
åóý ìå ôï ðáëïýêé åßìáóôå ìáæß.

Áëßêç: Åßíáé ëßãï ðñïâëçìáôéêü íá íïìßæåéò üôé 
Ý÷åéò Ýíá óõëëïãéêü áõèüñìçôï, åíþ óôçí ðñáãìá-
ôéêüôçôá äõï ðåôÜíå ðÝôñåò, äõï êïõíÜíå ôçí ðüñ-
ôá êáé ôï ðëÞèïò öåýãåé. 

Óôáýñïò: ÁõôÞ ç êñéôéêÞ õðÞñ÷å êáé ãéá ôçí ôåëåõ-
ôáßá ðïñåßá ôïõ Éïýíç. Äåí íïìßæù, üìùò  ðùò Þôáí 
Ýôóé.

ÔÜóïò: Íá ðù êÜôé ãéá ôçí óýãêñïõóç, ÷ùñßò íá åðé-
êåíôñþóù ôüóï óôï Õðïõñãåßï. Èåùñþ ðïëý óçìá-
íôéêÝò ôéò êáèçìåñéíÝò óõãêñïýóåéò. ×ùñßò íá ëÝù 
üôé åßíáé êáëýôåñåò. Óýãêñïõóç èåùñþ áõôü ðïõ 
ãßíåôáé óôçí óõíÝëåõóç. ÕðÜñ÷åé ìéá ïñãáíùìÝíç 
áíôßëçøç õðÝñ ôçò áíáèåþñçóçò êáé ìéá ðïõ åßíáé 
êáôÜ, êáé áõôÝò ïé äýï óõãêñïýïíôáé. Óýãêñïõóç 
èåùñþ ôï íá âãåéò óå ìéá íåêñÞ ðüëç êáé íá êÜíåéò 
ìïõóéêÞ ðïñåßá. Óýãêñïõóç èåùñþ ôï íá ìðåéò ìÝóá 
óå Ýíá ëåùöïñåßï êáé íá ðåéò ðáëåýù åíÜíôéá ôçí 
áíáèåþñçóç ôïõ Üñèñïõ 16 êáé íá êüøåéò ôá êá-
ëþäéá ôùí ìç÷áíçìÜôùí áêýñùóçò åéóéôçñßùí êáé 
íá ðåéò óÞìåñá ôáîéäåýåôå üëïé äùñåÜí. Óýãêñïõóç 
èåùñþ ôï íá ðáò óôïí ÏÓÅ ìßá þñá êáé íá êüøåéò ôá 
ôñÝíá. ¼ëá áõôÜ, ïé êáèçìåñéíÝò ìéêñÝò óõãêñïý-
óåéò, åßíáé áðåýèõíóç óôçí êïéíùíßá.
Áðü åêåß êáé ðÝñá, óå ó÷Ýóç ìå ôïõò ðïëéôéêïýò óôü-

÷ïõò, ôçí ïñãÞ, ôçí óýãêñïõóç 
óôï õðïõñ-

ãåßï. Èåùñþ ðùò ü,ôé 
Ý÷åé ãßíåé ìÝ÷ñé ôþñá, ìå åîáßñåóç ôï ðåñóé-
íü êáôÝâáóìá óôçí ÁèÞíá, Þôáí ôå÷íçôÝò åíôÜóåéò 
êáé ü÷é óõãêñïýóåéò. Åßíáé êáèáñÜ óôçìÝíï óêçíé-
êü. Óôï ðùò èá ìðïñÝóïõìå íá öôéÜîïõìå ìéá óêçíÞ 
Ýíôáóçò þóôå åðéêïéíùíéáêÜ íá áíÝâïõìå. Äéüôé áí 
õðÞñ÷å ðñáãìáôéêÜ áõôÞ ç ïñãÞ, ïýôå ï êüóìïò èá 
Ýöåõãå êáé ïýôå èá Üöçíå 50 Üôïìá íá åðéêáëïýíôáé 
ãåíéêÝò óõíåëåýóåéò. Ôá ïðïßá 50 Üôïìá èá ìðïñïý-
óáí íá ðïõí åìåßò èá êÜôóïõìå íá óõãêñïõóôïýìå, 
üðïéïò èÝëåé áò êÜôóåé. Áí õðÜñ÷åé áõôÞ ç ïñãÞ äåí 
èá ðÝóåé ìüíï ç åßóïäïò, èá ðÝóïõí üëá ôá êÜãêåëá 
ôïõ õðïõñãåßïõ, áðü êüóìï ïñãéóìÝíï. Äåí îÝñù, 
ìðïñåß íá ôï âëÝðù ðïëý ïõôïðéêÜ óôï ìõáëü ìïõ, 
ÁëëÜ üôáí õðÜñ÷åé ïñãÞ áõôü ôï ðñÜãìá öáßíåôáé. 
Åßíáé êáèáñÜ ôå÷íçôÝò ïé åíôÜóåéò. Íá ðñïêáëÝ-
óïõìå, íá áíïßîïõí êÜíá äýï êåöáëéÜ êáé íá âãïõí 
ôá êáíÜëéá íá ëåí «ðáéäéÜ, ãéáôß ôïõò äÝñíåôå ôïõò 
öïéôçôÝò;».

ÂÏ: Áõôü ðùò ôï âëÝðåôå; Óßãïõñá õðÜñ÷åé ìéá 
áíáâÜèìéóç óå ó÷Ýóç ìå ôéò ÷áìçëïý ôýðïõ ðá-
ñáâáôéêÝò ðñÜîåéò. Èá ëÝãáìå Ýíá îåðÝñáóìá 
ôçò íüìéìçò óõìðåñéöïñÜò ðïõ óå ðåñéïñßæåé óôï 
ïäüóôñùìá êáé Ýíá ðÝñáóìá óå êÜôé Ýîù áðü ôçí 
åõèýãñáììç ëùñßäá ôïõ êáãêÝëïõ (óçì. ôçò Ôóéìé-
óêÞ). ÐáñåìâÜóåéò óôéò ôæáìáñßåò óôïõò ôïß÷ïõò, 
óôá öñïíôéóôÞñéá ÐëÜôùíá êáé áëëïý.

Óôáýñïò: ÐÜíù óå  áõôü, äåí ìðïñåß ðéá êáíÝíá 
êüììá ðïõ õðåñáóðßæåôáé êáé èåùñåß ôçí äñÜóç ôïõ 
ìÝóá áðü ôçí êñáôéêÞ íïìéìüôçôá, üðùò ôï ÊÊÅ, íá 
ôï åìðïäßóåé. Åêåß ôïõò âëÝðåéò áíßó÷õñïõò. ÁðëÜ 
äåí èá óõììåôÜó÷ïõí. 

ÔÜóïò: ÐÝñõóé áõôü öÜíçêå óôçí åðéôñïðÞ åñåõ-
íþí. Áõôü êé áí Þôáí îåðÝñáóìá ôçò íïìéìüôçôáò. 
Ìéá êáíïíéêÞ õðÝñâáóç. Íá ìðïýíå öïéôçôÝò êáé ìå 
ðïéá áðüöáóç óõëëüãïõ; Ìå êáìßá- íá óðÜóïõíå 
ôçí ðüñôá êáé íá êÜíïõí ìéá Ýîùóç óôçí ïõóßá. Êáé 
Ýãéíå êáé ìéá ìÞíõóç ãéá áõôü, êáôÜ áãíþóôùí âÝ-
âáéá. Åäþ öáßíåôáé ç ðáñáâáôéêüôçôá ðñáãìáôéêÜ. 
¼ðùò Ý÷åé áëëÜîåé ç óõìðåñéöïñÜ ãéá Üëëá ðñÜã-

ìáôá. Ãéá ôá êáöÜï ôùí êáìåñþí.  ÈõìÜóôå ðÝñõóé 
ðïõ åß÷áìå éóôïñßåò êáé ôé êñÜîéìï Ýðåöôå áðü ôïí 
êüóìï óå áõôïýò ðïõ êáßãáíå êáöÜï. Ôþñá ðéá äåí 
åßíáé Ýôóé, ßóá ßóá Üñ÷éóáí íá ðñïôåßíïíôáé êáé 
ìÝóá óôéò óõíôïíéóôéêÝò. Óôçí äéêéÜ ìáò óÞìåñá èá 
ðñïôáèåß íá ãßíåé êÜôé óå êÜìåñá.

Óôáýñïò: Óôçí ôåëåõôáßá êÜìåñá ðïõ êÜçêå êïíôÜ 
óôï õðïõñãåßï Ýðåóå ÷åéñïêñüôçìá. ÕðÞñîå âÝâáéá 
ìéá áíáìðïõìðïýëá ìå ôïõò êïõêïõëùìÝíïõò, ðïõ 
ðïëëïß óôç öáíôáóßá ôïõò ôï Ý÷ïõí óáí êÜôé áñ-
íçôéêü, áëëÜ ìüëéò Ýãéíå åíçìÝñùóç üôé ìéá êÜìåñá 
ðñüêåéôáé íá êáåß, ï êüóìïò óôáìÜôçóå íá öåýãåé, 
Ýêáôóå åêåß, êÜçêå ç êÜìåñá, öþíáîå óõíèÞìáôá, 
÷åéñïêñüôçóå êáé ìåôÜ áðï÷þñçóå. ÕðÞñîå Ýíá åß-
äïò ïéêåéïðïßçóçò áõôÞò ôçò äñÜóçò. Óôï âáèìü 
ôçò áðïäï÷Þò, ãéáôß óôï âáèìü ôçò ðñÜîçò åßíáé 
ðïëý ðéï äýóêïëï, äéüôé ÷ñçóéìïðïéïýíôáé êáé Üë-
ëïé óõóôçìéêïß üñïé: êïõêïýëá, öùôéÜ êôë. ãéá ôïõò 
ïðïßïõò õðÜñ÷åé ðñïêáôÜëçøç. 

ÁëÝîáíäñïò: Åãþ ðéï åíôõðùóéáêü èåùñþ áõôü ðïõ 
ãßíåôáé ìå ôá óõíèÞìáôá. ÕðÜñ÷ïõí êáôáóôÜóåéò 
ðïõ åíþ åßíáé ðïëëïß ëßãïé ðïõ ôéò ôñÝ÷ïõí, ð.÷. 
êÜðïéïò ãñÜöåé «ëåõôåñéÜ óôïõò 3» óå Ýíá ôïß÷ï, 
êÜðïéïò ôï âëÝðåé, áñ÷ßæåé íá ôï áíáðáñÜãåé êáé 
ôåëéêÜ ãåìßæåé ç ðüëç óõíèÞìáôá. Ôï óõëëïãéêü áõ-
èüñìçôï ðïõ ëÝìå. ÄçìéïõñãÞèçêáí óõíåéäÞóåéò. 
Ôï ßäéï ðñÜãìá Ýãéíå ôþñá êáé ìå ôá media, ðïõ ç 
ôåëåõôáßá ðïñåßá Þôáí áíôé- ÌÌÅ, ÷ùñßò êáíÝíá óõ-
íôïíéóôéêü íá ôï áðïöáóßóåé, ÷ùñßò êáíåßò íá ðåé 
üôé áõôÞ ç ðïñåßá èá åßíáé áíôé-ÌÌÅ. ¸âëåðåò áðü 
ðáíôïý áíèñþðïõò, áõèüñìçôá, íá ãñÜöïõí óõíèÞ-
ìáôá, íá êïëëÜíå óôñÜôóá, ëéíÜôóåò, íá öùíÜæïõí 
«áëÞôåò, ñïõöéÜíïé, äçìïóéïãñÜöïé». Áõôü êé áí 
Þôáí óõëëïãéêü áõèüñìçôï êáé ìéá ìïñöÞ ðáñáâá-
ôéêüôçôáò. Åß÷á äåé êÜðïéïí Ýîù áðü ôçí êåíôñéêÞ 
åßóïäï ôïõ ðïëõôå÷íåßïõ íá ãñÜöåé: «ÌÝóá Ý÷åé 
ôñïìïêñÜôåò êáé íáñêùôéêÜ» êÜðïéïò Üëëïò Ýãñá-
øå óôïí ôïß÷ï áðÝíáíôé. «åðßêåéôáé ôñïìïêñáôéêü 
÷ôýðçìá óôçò 8.00, åêêåíþóôå ôá óáëüíéá óáò». Ôçí 
Üëëç ìÝñá åßäá áõôü ôï óýíèçìá êÜðïõ áëëïý óôçí 
ðüëç. ÂëÝðåéò üôé áõôü ôï ðñÜãìá äéá÷Ýåôáé, ï êá-
èÝíáò ðáßñíåé ôï óðñÝé ôïõ, áôïìéêÜ áí èÝëåéò, êáé 
ðÜåé êáé ãñÜöåé ôï óýíèçìá. Êáé âëÝðåéò îáöíéêÜ, ï 
êïéíùíéêüò ìáò ÷þñïò, ç ðüëç ìáò, ç ãåéôïíéÜ, íá 
ãåìßæåé óõíèÞìáôá ðïõ äåí ôá áðïöÜóéóå êáíÝíá 
êåíôñéêü üñãáíï. Êáé åßíáé ðáñáâáôéêüôçôá, êáé 
åßíáé óõëëïãéêü áõèüñìçôï êáé öÝñíåé êáé áðïôÝ-

ëåóìá. Äçìéïõñãåß óõíåéäÞóåéò. Ôï íá âëÝðåéò 
ôüóá óõíèÞìáôá óôïõò ôïß÷ïõò åßíáé ðéï åðéêïé-
íùíéáêü áðü ìéá óýãêñïõóç óôï êáãêåëÜêé ôïõ 
õðïõñãåßïõ.

ÁëåîÜíäñá: ÐñáãìáôéêÜ õðÜñ÷åé ìéá áíáâÜèìé-
óç óå ôÝôïéïõ ôýðïõ åíÝñãåéåò. Êáé ç áíÜñôçóç 
ðáíü óôá öñïíôéóôÞñéá ÐëÜôùíá (üðïõ ï êüóìïò 
÷åéñïêñüôçóå) êáé óôï óýíäåóìï âéïìç÷Üíùí, êáé 
êÜðïéåò ùñáßåò ðáñåìâÜóåéò ìå óðñÝé, óôÝíóéë Þ 
áößóåò ðïõ êÜíåé êÜðïéïò êüóìïò. Áõôü Ý÷åé áñ÷ß-
óåé íá äéá÷Ýåôáé, âëÝðåéò êé Üëëï êüóìï íá ôï ïé-
êåéïðïéåßôáé êáé íá ôï êÜíåé.
 
ÔÜóïò: ¸÷åé ðëÜêá ðïõ Ý÷ïõí ãåìßóåé ôéò ó÷ïëÝò ìå 
ìáôÜäåò (óôïõò ôïß÷ïõò åííïåßôáé). Óå ôñáâÜåé óáí 
èÝáìá áêüìá êáé íá áëëÜîåéò Üðïøç. Ó÷åôéêÜ ìå ôéò 
åîïñìÞóåéò. Óõìöùíþ ðùò õðÜñ÷ïõíå ðåñéóóüôå-
ñåò åîïñìÞóåéò. Åãþ ðñïóùðéêÜ Ý÷ù óõììåôÜó÷åé 
óå ðïëëáðëÜóéåò áð’ üôé ðÝñõóé. ÕðÜñ÷åé üìùò êáé 
ðïëëÞ êïýñáóç êáé ßóùò áõôÝò åßíáé ðïõ ìáò óþ-
æïõí áðü ôçí áðáéóéïäïîßá. ÕðÜñ÷åé ìéá óôÜóéìç 
êáôÜóôáóç åäþ êáé êÜðïéï êáéñü. Ôï ìüíï ðïõ Ýãéíå, 
áí êáé åßíáé áðáñÜäåêôï íá ôï ëÝìå áõôü ðïëéôéêÜ, 
Þôáí ðïõ Üëëáîå ôï ðáóïê óôÜóç êáé îÝñïõìå üôé 
èá ìáò ðáßæïõí ôá êáíÜëéá ëßãï ðáñáðÜíù. Åßíáé 
èÝìá ôáìðïý. Íïìßæù üôé åßíáé Ýíáò óôáèìüò. Ðï-
ëéôéêÜ, ðëÝïí ãéá ìéá ðïñåßá ìå áíïéãìÝíá êåöÜëéá 
ôçí åõèýíç ôçí óçêþíåé ìüíï ç ÍÝá Äçìïêñáôßá. 
Ãéáôß ôï ðáóïê  óÞêùóå ôá ÷Ýñéá. ¸÷åé ìåãÜëç äé-
áöïñÜ ìå ôï ôé ãéíüôáí ìÝ÷ñé ôþñá. ¸÷åé ìåãÜëç 
äéáöïñÜ ôï íá ëåò ðùò ãéá ôéò 400 êáôáëÞøåéò Ý÷åé 
ìüíï ï ÊáñáìáíëÞò ôçí åõèýíç, åíþ ï ÃéùñãÜêçò 
äåí ôçí Ý÷åé, ãéá ôá êáíÜëéá âÝâáéá. Áõôü ôï ðáé-
÷íßäé ôï æïýìå. Ìðïñåß íá äéáöùíïýìå áëëÜ üóï 
íá ôï êÜíïõìå åßíáé ðñáãìáôéêüôçôá. ÐïëéôéêÜ ôá 
ðñÜãìáôá åßíáé ðéï åõíïúêÜ þóôå íá óôáìáôÞóåé ç 
áíáèåþñçóç. 

Óôáýñïò: Ãéáôß êáëþò Þ êáêþò, ãéá íá ãåßñåé ç ðëÜ-
óôéãêá áêüìá ðåñéóóüôåñï, äåí åßíáé ìüíï üôé èá 
êáôÝâïõíå 20.000 êüóìïò óôçí ÁèÞíá. 20.000 êüóìïõ 
êáôåâáßíïõí óôçí ÁèÞíá ãéá íá ðéÝóïõí ìç÷áíé-
óìïýò ðïõëçìÝíïõò, âñþìéêïõò êáé áðáñÜäåêôïõò, 
íá ðÜñïõí èÝóç. Êáé ðñáãìáôéêÜ ÷ñåéÜæïíôáé áõôïß 
ïé ìç÷áíéóìïß ãéá íá ãßíåé Ýíá åõñýôåñï ðïëéôéêü 
Üíïéãìá. ×ñåéÜæåôáé äõóôõ÷þò ç ÃÓÅÅ ãéá íá áóêÞ-
óåé ðéÝóåéò. ÁðëÜ åóý ðñÝðåé íá áíôéëáìâÜíåóáé ôé 
óïõ áíáëïãåß ìÝóá óå áõôÞ ôçí ðïëõìïñößá. 

ÂÏ: ̧ íá Üëëï æÞôçìá. Ôï æÞôçìá ôùí äéá÷ùñéóìþí. 
Êïéíùíßá, öïéôçôÝò, êüóìïò ôçò åñãáóßáò. Ðþò èá 



21 öåâñïõáñßïõ: ÃéïñôÞ Äñüìïõ êáé 
êáôÜëçøç ôçò Åãíáôßáò ãéá ðÜíù áðï 
15 þñåò 

21 öåâñïõáñßïõ: ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá 
ôçò ÃéïñôÞò Äñüìïõ êáé ìåôÜ áðü 
óõíÝëåõóç ãéá ôïõò äçìüóéïõò ÷þ-
ñïõò áöáéñïýíôáé ôá êÜãêåëá ðïõ 
÷ùñßæïõí ôï ðáíåðéóôÞìéï áðü ôçí 
Åãíáôßá.

21 öåâñïõáñßïõ: Óõíáõëßåò, èåáôñé-
êÜ, êáëëéôå÷íéêÜ äñþìåíá, Üìåóåò 
äñÜóåéò, ðÜíù áðü 10.000 Üôïìá 
óõììåôåß÷áí óôç ÃéïñôÞ Äñüìïõ.

Ýñèïõìå óå åðáöÞ; Ðùò èá åðéêïéíùíÞóïõìå; Ðïéá 
åßíáé ç ÜðïøÞ óáò ãéá ôï öáíôáóéáêü üôé ôï æÞ-
ôçìá åßíáé íá Ýñèåé ìáæß ìáò ï åñãÜôçò, íá êáôÝ-
âïõí óôï äñüìï ôá óùìáôåßá êáé ôá óõíäéêÜôá êáé 
ìå êÜðïéï ìáãéêü ôñüðï èá Ýñèïõìå óå åðáöÞ ìáæß 
ôïõò. Ìáæß ìå ðïéïõò üìùò; Åðßóçò ôé ëÝôå ãéá ôç 
óõæÞôçóç ãýñù áðü ôï êëáóéêü áßôçìá  «ëéãüôåñç 
äïõëåéÜ, äïõëåéÜ ãéá üëïõò» ðïõ Üó÷åôá áðü Üë-
ëåò ðñïôÜóåéò áõôü âãáßíåé óáí êåíôñéêÞ åéêüíá. 

ÁëÝîáíäñïò: Áõôü Ý÷åé ó÷Ýóç êáé ìå ôï êáôÜ ðüóï 
ç âÜóç øçößæåé êáé óõììåôÝ÷åé ìáæéêÜ, óôçñßæïíôáò 
åíåñãÜ üëá ôï ðñïôÜãìáôá. Ãéá íá åßìáóôå åéëéêñé-
íåßò ôï ðëáßóéï ëÝåé ðïëëÝò ùñáßåò ëÝîåéò áëëÜ ï 
êüóìïò ïõóéáóôéêÜ øçößæåé ãéá ôçí êáôÜëçøç åíÜ-
íôéá óôçí áíáèåþñçóç. 

ÔÜóïò: ÕðÜñ÷åé ìéá óýãêñïõóç ðÜíù óå áõôü. Èá 
öÝñù Ýíá ðáñÜäåéãìá ôçò ó÷ïëÞò. ÃñÜöôçêáí êÜ-
ðïéá óõíèÞìáôá üðùò ôï «íá ÷Ýóù ôï äéêáßùìá 
óôçí åñãáóßá». ÕðÞñîå Üìåóç áíôßäñáóç ôçò ÐÊÓ, 
üôé ôÝôïéïõò áíèñþðïõò äåí ôïõò ÷ñåéáæüìáóôå 
óôï êßíçìá. Åäþ ðñïêýðôåé ìéá óýãêñïõóç éäåïëï-
ãéêÞ. Ôï èÝìá ôçò êïéíùíßáò, äåí åßìáé óå èÝóç íá 
ôï áíáëýóù. Ìüíï ìÝóá áðü ðñïóùðéêÝò åìðåéñß-
åò. ¼ôáí âãáßíåéò óå ìéá åîüñìçóç, êáé óïõ ëÝåé ç 
ãéáãéÜ «ðáëÝøôå åóåßò ãéá ìáò ôþñá ðïõ ãåñÜóá-
ìå êáé äåí ìðïñïýìå íá áãùíéóôïýìå» Þ üôáí óïõ 
ëÝåé Üëëç êõñßá «ìðñÜâï ñå ðáéäéÜ, ìðñÜâï ðïõ 
îåêéíÜôå åóåßò ôïí áãþíá óáò, ãéáôß Ýìåíá èá ìå 
âãÜëïõí óôçí óýíôáîç óôá 70». Ãåíéêüôåñá õðÜñ÷åé 
ìéá äõóáñÝóêåéá. Ãéá áõôü èåùñþ ôïí áãþíá ìáò 
óçìáíôéêü, áí êáôáöÝñïõìå êÜðïéá ðñÜãìáôá áõôü 
èá áðïôåëåß êåêôçìÝíï ãéá üëç ôçí êïéíùíßá. Äßíåé 
èÜññïò óå üëï ôïí êüóìï, ãéáôß ìüíï Þôôåò Ý÷åé 
ãíùñßóåé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. Áí åîáéñÝóïõìå Ýíá 
óôáìÜôçìá ôïõ áóöáëéóôéêïý, ðïéá Üëëç íßêç Ý÷ïõ-
ìå ãíùñßóåé; ¢óå ðïõ óéãÜ óéãÜ ìå ìéêñÝò ñõèìßóåéò 
ôï áóöáëéóôéêü áëëÜæåé. ÐÝñá áðü ôá ðïëéôéêÜ ðñï-
ôÜãìáôá õðÜñ÷ïõí êÜðïéåò ðñáãìáôéêÝò áíÜãêåò. 
Äßíïíôáé êÜðïéïé êáèçìåñéíïß áãþíåò. ºóùò ìå Ýë-
ëåéøç öáíôáóßáò, Þ ßóùò ìå Ýëëåéøç ôïõ óùóôïý 
ðñïôÜãìáôïò, äåí åßìáé áõôüò ðïõ èá ôï êñßíåé. Áðü 
êåé êáé ðÝñá íïìßæù ðùò áõôü ðïõ ãßíåôáé óôá ðáíå-
ðéóôÞìéá åßíáé ðïëý óçìáíôéêü. Ãéáôß ìéá íßêç áõôÞ 
ôçí óôéãìÞ äéêéÜ ìáò, êáé äõóôõ÷þò èá åßíáé äéêéÜ 
ìáò, êáé äõóôõ÷þò îå÷ùñßæù ôïõò öïéôçôÝò áðü ôçí 
êïéíùíßá, ãéáôß êáé ç ßäéá ç êïéíùíßá äéá÷ùñßóôçêå 
áðü ôïõò öïéôçôÝò, ãéáôß ãéá ôá ìÜôéá ôïõ 
êüóìïõ, åßìáóôå ïé ñÝìðåëïé, åßìáóôå ÷ßëéá 
äõï, ü÷é ìüíï ãéá ôïõò ìåãáëýôåñïõò áëëÜ 
êáé ãéá ôïõò óõììáèçôÝò ìáò ðïõ äåí ðÝñá-
óáí óôï ðáíåðéóôÞìéï. Ãéá áõôïýò åßìáóôå ïé 
Üíèñùðïé ðïõ êÜèïíôáé, ôñþíå ôá ëåöôÜ ôùí 
ãïíéþí ôïõò åíþ ïé ßäéïé äïõëåýïõí áðü ôá 16 
ôïõò. ÕðÜñ÷åé áõôüò ï äéá÷ùñéóìüò. ¼ðùò ç ßäéá 
ç êïéíùíßá Ý÷åé åðéëÝîåé íá äéá÷ùñßóåé êáé ôïí 
ìðÜôóï, üðùò ç ßäéá  êïéíùíßá Ý÷åé åðéëÝîåé íá 
äéá÷ùñßóåé êáé êÜðïéåò Üëëåò ôáõôüôçôåò áíèñþ-
ðùí. Äõóôõ÷þò åßíáé Ýíáò áãþíáò äéêüò ìáò. ¸÷åé 
ìåí êÜðïéá åõñýôåñá êïéíùíéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ, 
ðïõ Üìá êáôáöÝñïõìå êÜðïéá ðñÜãìáôá áõôü èá 
áðïôåëÝóåé ðÜñá ðïëý óçìáíôéêü êïéíùíéêü êåêôç-
ìÝíï. Êáé ãéá ôá áéôÞìáôá êáé ãéá ôï ðùò ðáëåýåéò. 
Ç éóôïñéêÞ óõíèÞêç åßíáé ëßãï ðåñßåñãç óôç ÅëëÜ-
äá. Îåêéíþíôáò áðü ôï ’81 êáé ðÜåé ëÝãïíôáò ï êü-
óìïò Ý÷åé áðïãïçôåõôåß áðü ðïëëÜ ðñÜãìáôá,. Ìéá 
ôÝôïéá íßêç èá áëëÜîåé ðïëëÜ ðñÜãìáôá êáé óôçí 
êïéíùíßá êáé óôï ðáíåðéóôÞìéï. Ãéáôß ôï ðáíåðéóôÞ-
ìéï ÷ùñßò áõôÞ ôç ìåôáññýèìéóç äåí èá ìðïñÝóåé 
íá óõíå÷ßóåé íá ëåéôïõñãåß üðùò åßíáé óÞìåñá. Èá 
åðáíáðñïóäéïñéóôïýíå ðïëëÝò ó÷Ýóåéò ìÝóá ôïõ 
áí êáôáöÝñïõìå íá óôáìáôÞóïõìå ôçí áíáèåþñçóç 
êáé ãåíéêüôåñá ôçí ìåôáññýèìéóç. Äéüôé ìðïñåß íá 
õðÜñ÷åé ç åðé÷åéñçìáôéêïðïßçóç áëëÜ ÷ùñßò ôï íï-
ìéêü ðëáßóéï ðáñáìÝíåé ìåôÝùñç. 

ÁëÝîáíäñïò: Êáé ï êüóìïò ðïõ åßíáé ôþñá öïéôçôÞò, 
êáé óõììåôÝ÷åé óôïí áãþíá, ìåèáýñéï ðïõ èá âãåé 
óôçí åñãáóßá èá Ý÷åé Ýíáí êáôáêôçìÝíï áãþíá.

ÁëåîÜíäñá: Ðáñüëï äåí ìå åêöñÜæïõí ôá ðñïôÜã-
ìáôá áõôïý ôïõ êéíÞìáôïò êáé öïâÜìáé ðùò èá óôá-
ìáôÞóåé üôáí èá áíáêüøïõí ôçí áíáèåþñçóç ôïõ 
Üñèñï 16, Ý÷ù ôçí áãùíßá áõôü ôï êßíçìá íá íéêÞ-
óåé. Ãéáôß áí çôôçèåß èá çôôçèïýíå ïé êïéíùíéêïß 
áãþíåò. Èá õðÜñîåé áðïãïÞôåõóç. ÌåôÜ áðü ôüóï 
êáéñü áãþíá êáé ôüóç äõíáìéêüôçôá, ôé Üëëï óïõ 
ìÝíåé íá êÜíåéò; Èá ðÜøåé ï êüóìïò íá åëðßæåé üôé 
ìðïñåß íá êÜíåé êÜôé. 

Óôáýñïò: Åßìáóôå êïììÜôé ôçò êïéíùíßáò… Áõôü  
áêïýãåôáé ðïëý ùñáßï áëëÜ äõóôõ÷þò äåí åßíáé 
Ýôóé, ãéáôß ôï Ý÷ïõìå åðéëÝîåé êáé åìåßò íá ìçí åßíáé 
Ýôóé. Ãéáôß ç ìïñöÞ êáé ç óôü÷åõóç ôïõ áãþíá ìáò, 
Þ ç áöïñìÞ ðïõ îåêßíçóå áöïñïýóå êáèáñÜ ìüíï 
åìÜò. Áõôü ðïõ ëÝìå óõíôå÷íéáêüò áãþíáò. Ðïõ óå 
ðïëëïýò äåí áñÝóåé. Ãéáôß; Ãéáôß åóý åßóáé óôï ðá-
íåðéóôÞìéï. Åóý ëïéðüí åðéëÝãåéò íá äéáôçñÞóåéò 
áõôü ôï ðáíåðéóôÞìéï üðïõ öôÜíïõí êÜðïéá õðï-
êåßìåíá ìÝóá áðü óõãêåêñéìÝíá ößëôñá. Äéáôçñåßò 

äçëáäÞ áõôü ôïí äéá÷ùñéóìü. Êáé åßíáé ôåëåßùò öõ-
óéêü áõôüò ðïõ äåí Ý÷åé ðåñÜóåé óôï ðáíåðéóôÞìéï 
íá ìç óå èåùñåß ìáæß ôïõ. Ãéáôß åóý åßóáé Ýíá óêáëß 
ðáñáðÜíù. Êáé áíôß óôïí áãþíá óïõ íá âÜæåéò áé-
ôÞìáôá ðïõ íá ðñïóðáèïýí íá äéáññÞîïõí áõôü ôï 
äéá÷ùñéóìü, êÜíïíôáò äñÜóåéò, öÝñíïíôáò óå äõ-
óêïëßá ôï ßäéï ôï êñÜôïò íá áðáíôÞóåé óå áõôü ôï 
äéá÷ùñéóìü, ìÝíåéò åêåß, äéáôçñåßò áõôü ðïõ åßóáé, 
ìéá áìõíôéêÞ èÝóç êáé óôçí ïõóßá ðñïóðáèåßò íá 
ãßíåéò Ýíáò êáëüò ôåñìáôïöýëáêáò þóôå íá ðéÜóåéò 
ôï ãêïë ðïõ ðåñéìÝíåéò áðü ôçí åðßèåóç, åíþ êáíï-
íéêÜ Ýðñåðå íá ðñïåôïéìÜæåóáé þóôå íá âÜëåéò åóý 
ôï ãêïë. ¸÷ù ëïéðüí ðñüâëçìá ìå áõôÞ ôçí áìõ-
íôéêÞ óôÜóç. ÐáéäéÜ ìáò âáñÜíå, ðñÝðåé íá äéáôç-
ñÞóïõìå áõôü ðïõ Ý÷ïõìå, üôé åìåßò ïé íïìéêÜñéïé 
èá ãßíïõìå äéêçãüñïé, üôé åìåßò ïé öéëüëïãïé èá 
ãßíïõìå öéëüëïãïé áëëÜ èá âÜëïõìå êáé áîéïêñáôé-
êÜ êñéôÞñéá óôïí åáõôü ìáò þóôå íá ãßíïõìå êáëïß 
öéëüëïãïé, íá áíáðáñÜãïõìå äçëáäÞ êáé ìå âåëôé-
ùìÝíï ôñüðï ôïõò äéá÷ùñéóìïýò. ¸÷ù ðñüâëçìá ìå 
áõôÜ ôá ðñÜãìáôá. Ôá èåùñþ ôåëåßùò ëÜèïò. ÐñÝðåé 
íá âãïýìå åðéèåôéêÜ êáé íá ðïýìå äåí èÝëïõìå íá 
ãßíïõìå êáëïß öéëüëïãïé üðùò ìáò èÝëïõí. Èá Þèå-
ëá íá ãßíïíôáé óõæçôÞóåéò ãéá ôçí áðïäüìçóç ôïõ 
ñüëïõ ôïõ öéëïëüãïõ. ÈÝëù íá ðÜù íá óõíáíôÞóù 
ôá Üëëá êïéíùíéêÜ êïììÜôéá ðïõ åßíáé äéá÷ùñéóìÝ-
íá êáé íá âñù ôñüðïõò ïñãÜíùóçò êáé äïìÝò, ïé 
ïðïßåò èá ìáò óõíåíþóïõí. ÁõôÞ åßíáé üìùò ìéá ðéï 
èåùñçôéêÞ óõæÞôçóç. Èåùñþ óçìáíôéêü íá íéêÞóåé 
áõôü ôï êßíçìá ãéáôß èá ÷ôõðçèåß ðïëý Ýíôïíá ü÷é 
ìüíï ç éäéùôéêïðïßçóç Þ ç åðé÷åéñçìáôéêïðïßçóç, 
áëëÜ èá áíáæùïãïíçèåß ç ñéæïóðáóôéêüôçôá óôá 
ðáíåðéóôÞìéá.  

Áëßêç: Ãéá íá åðéóôñÝøù óôï æÞôçìá ðïéÜ ç ó÷Ýóç 
öïéôçôéêïý êéíÞìáôïò ìå ôçí åñãáóßá êáé ðïéá áíÜ-
ëõóç êÜíåé ãéá ôçí åñãáóßá. ÁõôÜ ôá ðñÜãìáôá ðïõ 
åêöñÜæïõí ôá ðëáßóéá åßíáé êõñßùò áðïêõÞìáôá 
ìéáò ðáëáéïêïììáôéêÞò áíÜëõóçò ìå óôñåâëÞ ìáñ-
îéóôéêÞ áöåôçñßá. ÄçëáäÞ åßíáé áõôïß ïé ðÜëå ðïôÝ 
äéá÷ùñéóìïß ôÜîåùí óå åñãÜôåò, öïéôçôÝò, óõíôáîé-
ïý÷ïõò êôë…ÁõôÞ ç áíÜëõóç äåí åßíáé ïýôå êáí ìáñ-
îéóôéêÞ. Ç áíÜëõóç ôïõ êéíÞìáôïò ãéá ôçí åñãáóßá 
åßíáé óå åìâñõáêü åðßðåäï. Ç êõñßáñ÷ç ôÜóç åßíáé 
ôï «ëéãüôåñç äïõëåéÜ - äïõëåéÜ ãéá üëïõò», áëëÜ óå 
åðßðåäï êéíÞìáôïò äåí Ý÷åé ãßíåé êá-
ìéÜ áíÜëõóç ãéá ôï ôé 

èá ðåé 
äïõëåéÜ. ÐïéÜ åßíáé ç 

Ýííïéá ôçò äïõëåéÜò; ÐïéÜ åßíáé ç ïé-
êïíïìéêÞ äïìÞ ðïõ áðáéôåß ìéá äïõëåéÜ ôïõ ôýðïõ 
ðïõ Ý÷ïõìå óÞìåñá êáé ðïéÜ äïõëåéÜ èá áðáéôïýóå 
ìéá Üëëç ïéêïíïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ äïìÞ. Ç áíÜëõóç 
åßíáé ìçäåíéêÞ. Äåí íïìßæù üôé ìðïñïýìå óáí êßíç-
ìá íá Ý÷ïõìå ìéá èÝóç ãéá ôá åñãáóéáêÜ. Êáé üóùí 
áöïñÜ ôçí óýíäåóç ìå ôçí åñãáóßá, õðÜñ÷åé Ýíá 
öáíôáóéáêü, ëÝìå óå ðñþôç öÜóç íá êÜíïõìå ðá-
íåêðáéäåõôéêü ìÝôùðï. Ðñþôá íá óõíäåèïýìå ìå ôá 
ó÷ïëåßá, ìå êáèçãçôÝò êáé ìáèçôÝò. Åêåß âñßóêïõ-
ìå ôïõò óôñáôçãéêïýò ìáò óõììÜ÷ïõò. Áðü åêåß êáé 
ðÝñá ðçãáßíïõìå óôïõò åñãáæïìÝíïõò ðåñéìÝíï-
íôáò ðùò èá óôçñßîïõí ôá ðáéäßá ôïõò, ðïõ ðÜíå 
óôï ðáíåðéóôÞìéï. Áõôü åßíáé ìéá áðëïõóôåõìÝíç 
ëïãéêÞ êáé óå ðïëý åìâñõáêü åðßðåäï. 

ÁëÝîáíäñïò: Åßíáé êáé ëßãï óôÜ÷ôç. ÊÜíïõìå ìéá 
åêäÞëùóç ðïõ ðçãáßíïõí 50öïéôçôÝò êáé 10 åñãá-
æüìåíïé êáé íïìßæïõìå ðùò êÜíïõìå óýíäåóç ôïõ 
öïéôçôéêïý êéíÞìáôïò ìå ôïí êüóìï ôçò åñãáóßáò. 
Êáé öõóéêÜ óå áõôÝò ôéò åêäçëþóåéò äåí Ýñ÷åôáé ï 
ìðáìðÜò Þ ç ìáìÜ óïõ, áëëÜ óõíäéêáëéóôÝò.

ÔÜóïò: ÅìÝíá ìå ðñïâëçìáôßæåé áõôÞ ç óõæÞôçóç 
ãéáôß áêüìá äåí îÝñù ðïéï åßíáé ôï Ýñåéóìá óå ó÷Ý-
óç ìå áõôÜ óôç ó÷ïëÞ ìïõ. Ìðïñåß íá åßíáé óå åì-
âñõáêü åðßðåäï ç áíÜëõóç áëëÜ äåí öôáßíå áðáñáß-
ôçôá ïé ðáñáôÜîåéò ìå ôéò ìáñîéóôéêÝò áíáëýóåéò. 
Äåí õðÜñ÷åé ôï Ýäáöïò íá ãßíåé ìéá ôÝôïéá êïõ-
âÝíôá. Åäþ óå æçôÞìáôá åêðáßäåõóçò ÷ùëáßíïõìå 
ðÜñá ðïëý. Ôé õðåñáóðéæüìáóôå áêñéâþò; Åßìáóôå 
óßãïõñïé ôé áêñéâþò õðåñáóðßæïíôáé ïé óõíéóôþóåò 
ôïõ êéíÞìáôïò; Åãþ üôáí ëÝù äçìüóéá ðáéäåßá îÝñù 
ôé åííïþ áêñéâþò. Ï Üëëïò üôáí óïõ ëÝåé äçìüóéá 
åííïåß ôï êñáôéêü. Áõôü ôï ðéï áðëü äåí Ý÷åé îåêá-
èáñéóôåß óôïí êüóìï. Äåí âëÝðù óå ó÷Ýóç ìå ôçí 
åñãáóßá íá åêöñÜæïíôáé Üëëåò áíôéëÞøåéò. Äåí åß-
íáé ôüóï áðëü íá ðåñÜóïõìå óôï åðßðåäï óôï ïðïßï 
óõæçôÜìå. Ôï ïðïßï èá Þôáí êáé ôï áðüëõôï åðßðåäï 
ñéæïóðáóôéêïðïßçóçò áõôïý ôïõ êéíÞìáôïò. ¼ôáí 
èá âãåéò ìå ôÝôïéá áéôÞìáôá, èá Ý÷åéò áðïðïéçèåß 
êÜèå ñüëï ôçò êáèçìåñéíüôçôÜò óïõ. Äåí îÝñù áí 
õðÜñ÷åé êÜôé ðéï ñéæïóðáóôéêü. Ðñïò ôá åêåß ìÜë-

ëïí èá ðñÝðåé íá ðñïóáíáôïëéæüìáóôå, áëëÜ âëÝðù 
êáé ðïëëÜ ìéêñÜ ðñáãìáôÜêéá ðïõ ÷ùëáßíïõìå áêü-
ìá íá ôá ëýóïõìå. 

Óôáýñïò: Ãéá ìÝíá åßíáé îåêÜèáñï ôï ôé áßôçìá âÜ-
æåé êåíôñéêÜ ôï êßíçìá. ÂÜæåé ôï äçìüóéï, ìå üñïõò 
ìáæéêüôçôáò, ãéáôß ü,ôé åßíáé ìáæéêü åßíáé êáé äç-
ìüóéï êáé ôï êñáôéêü ãéáôß èÝëïõìå ç äéá÷åßñéóç 
ôçò ãíþóçò íá ãßíåôáé áðü ôçí ìåñéÜ ôïõ êñÜôïõò. 
ÈÝëïõìå áîéïêñáôßá. Ãéá ìÝíá õðÜñ÷åé áõôü óáí 
ñåýìá îåêÜèáñá. 

Áëßêç: ¸÷ïõìå öïâåñü ðñüâëçìá íá ðñïóäéïñßóïõ-
ìå ôç äéáöïñÜ äçìüóéïõ êáé êñáôéêïý ðáíåðéóôçìß-
ïõ, Ý÷ïõí ãßíåé ðïëëÝò óõæçôÞóåéò áëëÜ ï êüóìïò 
öáßíåôáé íá ìçí áíôéëáìâÜíåôáé ôçí äéáöïñÜ. Êáé 
åäþ íá êÜôóïõìå íá ðïýìå ôþñá ôé åííïåß ï êá-
èÝíáò èá äïýìå äéáöïñåôéêÝò ðñïóåããßóåéò. Äéüôé 
óôï ðáíåðéóôÞìéï äåí Ý÷åé áêñéâþò ôï êñÜôïò ôïí 
ðÜíù ëüãï. ¼ôáí ìéëÜìå ãéá äçìüóéï, óõíÞèùò üëïé 
áðáíôÜíå ðùò äçìüóéï åßíáé áõôü ðïõ êáèïñßæåé ôéò 
ëåéôïõñãßåò ôïõ áíÜëïãá ìå ôéò áíÜãêåò ôçò êïé-
íùíßáò.

Óôáýñïò: ¼÷é, ãéá ìÝíá åßíáé äçìüóéï ãéáôß ôá ÷á-
ñáêôçñéóôéêÜ ðïõ Ý÷åé ðñïóäüèçêáí óå áõôü, áðü 
äéáäéêáóßåò áãþíá. 

ÁëÝîáíäñïò: Ôï Üóõëï äåí åßíáé ï íüìïò ðïõ ôï êá-
ôï÷õñþíåé, åßíáé áõôü ðïõ êáôáêôÞèçêå êïéíùíéêÜ. 
Åßíáé éäÝá ðïõ åìåßò ôçí äéáìïñöþíïõìå êáé ôçí 
õðåñáóðéæüìáóôå êÜèå öïñÜ. Ôï ßäéï éó÷ýåé êáé ãéá 
ôï äçìüóéï. Äåí åßíáé äçìüóéï åðåéäÞ ìðïñïýí üëïé 
íá ìðïñïýí íá ðçãáßíïõí êáé íá äéáâÜæïõí, áëëÜ 
åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí óôÝêéá, åêäçëþóåéò, ïìÜäåò, ðïõ 
ãßíïíôáé äñþìåíá.

Áëßêç: ÊÜèå äïìÞ ðïõ õðÜñ÷åé óôçí êïéíùíßá Ý÷åé 
íá êÜíåé ìå ôçí åðéêñÜôçóç ôïõ áðü ôá ðÜíù Þ ôïõ 
áðü ôá êÜôù. Ôï üôé ï Bill Gates ÷áñßæåé êÜèå ÷ñüíï 
êÜôé åêáôïììýñéá óôá óùìáôåßá ôïõ áõôü äåß÷íåé 
êáé ìéá êßíçóç ôùí áðü ôá êÜôù. ×ùñßò íá ëÝù üôé 
ï Bill Gates åßíáé êáëüò Üíèñùðïò. ÐïõèåíÜ íá ìçí 
åêìçäåíßæïõìå ôçí áðü ôá êÜôù äýíáìç. Êáé óå éäé-

ùôéêïýò öïñåßò õðÜñ÷ïõí êáôáêôÞóåéò ôùí áðü 
ôá êÜôù ðïõ èá ìðïñïýóáí íá ôïõò êáôáóôÞ-
óïõí äçìüóéïõò. Ïðüôå áò ìçí ðáíéêïâáëëü-
ìáóôå üôé èá åðéêñáôÞóåé ðáíôïý ç éäéùôéêÞ 
óöáßñá äéüôé üëá ìðïñïýí åí äõíÜìåé íá áðï-
êôÞóïõí äçìüóéá ÷áñáêôçñéóôéêÜ

ÂÏ: Êëåßíïíôáò íá äïýìå ôé åßíáé áõôü ðïõ 
ìÝíåé ôåëéêÜ; ð.÷. óå åðßðåäï õðïäïìþí, 
åßäáìå óôéò êáôáëÞøåéò ôïõ 2001 üôé ãåí-
íÞèçêå ôï ñáäéüöùíï (ôï 1431), Ýðåéôá 

ôïí ÌÜç - Éïýíç ôïõ 2006 ãéá ðñþôç öïñÜ óå 
êéíçìáôéêü åðßðåäï óôçí ÅëëÜäá ÷ñçóéìïðïéåßôáé 
ôï internet, óÞìåñá ôï 2007 ðïéï åßíáé ôï åðüìåíï 
óôÜäéï;

ÁëÝîáíäñïò: Åíéó÷ýèçêáí ôá áõôüíïìá ó÷Þìáôá 
êáé äçìéïõñãÞèçêå ôï óõíôïíéóôéêü ôçò áõôïíïìß-
áò, Êüóìïò ðïõ ãíùñßóôçêå ôïí ÌÜç - Éïýíç äçìé-
ïýñãçóå ôþñá íÝá ó÷Þìáôá. ÐñÜãìá ðïõ èá Þôáí 
ðïëý äýóêïëï íá ãßíåé óå ìç êéíçìáôéêÞ ðåñßïäï. 
Äéáìïñöþèçêáí óõíåéäÞóåéò ìÝóá óå äõï ìÞíåò, äé-
üôé õðÞñ÷å ç ðñÜîç êáé ôï ðñáãìáôéêü âßùìá ôçò 
óõëëïãéêÞò ðÜëçò, êÜôé ðïõ áëëéþò èá ÷ñåéáæü-
íôïõóáí ðïëëÜ ÷ñüíéá íá óõìâåß. ÅîÜëëïõ êáé ôá 
ðñïçãïýìåíá áõôüíïìá ó÷Þìáôá äçìéïõñãÞèçêáí 
óå áíôßóôïé÷åò êéíçìáôéêÝò ðåñéüäïõò ôïõ ðáñåë-
èüíôïò. Åðßóçò ôï internet ðÝñõóé êáé öÝôïò ðáßæåé 
êáèïñéóôéêü ñüëï êáé åßíáé ôï âáóéêü ìáò ìÝóï ð.÷. 
ôï site www.edopolytexneio.gr. Ôï óçìáíôéêüôåñï 
üìùò äåí åßíáé ôüóï ïé õðïäïìÝò ðïõ áöÞíïõìå üóï 
ïé ßäéåò ïé óõíåéäÞóåéò ðïõ äéáìïñöþèçêáí, êõñßùò 
ïé óõëëïãéêÝò. ¼ðïõ êáé íá ðáò èá ôéò êïõâáëÜò 
ìáæß óïõ áõôÝò ôéò åìðåéñßåò êáé óôï åñãáóéáêü ôïõ 
÷þñï ï êáèÝíáò èá ðáëÝøåé. Åðßóçò Þôáí öïâåñü ôï 
ãåãïíüò üôé Ýêáíáí äéáäçëþóåéò áëëçëåããýçò óôï 
Ðáñßóé Ýîù áðü ôçí åëëçíéêÞ ðñåóâåßá, áõôü ìáò 
Ýäåéîå üôé äåí åßìáóôå ìüíïé ìáò áðïìïíùìÝíïé 
åäþ, áëëÜ õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ êïéíÜ ðïõ ìáò åíþíïõí 
ìå Üëëá ìÝñç ôïõ ðëáíÞôç. 

ÁëåîÜíäñá: Åðßóçò, áðü ôï ÌÜç - Éïýíç êáé ìåôÜ, 
óôéò óõíåëåýóåéò ìéëÜåé ðåñéóóüôåñïò êüóìïò. 
Áõôü ðïõ ìÝíåé åßíáé üôé ï êüóìïò êïõâåíôéÜæåé êÜ-
ðùò ðïëéôéêÜ êáé Ýîù áðü ôç óõíÝëåõóç. 

ÔÜóïò: Ãéá ìÝíá êÜôé Üëëï èá ìåßíåé. Ìéá ãåíéÜ ðïõ 
èá ôçí ïíüìáæá ãåíéÜ ôçò óöáëéÜñáò Þ ìéá áðü ôéò 
ðéï ÷áìÝíåò ãåíéÝò, üðùò ðïëëïß ìáò ÷áñáêôÞñé-
óáí, ëïéðüí áõôÞ ç ãåíéÜ ðÞñå ôçí êáôÜóôáóç óôá 
÷Ýñéá ôçò êáé ìðüñåóå ôçí Þôôá ôçò, íá ôçí êÜíåé 
íßêç. ÐåñÜóáìå áðü ÷ßëéåò äõï åîåôÜóåéò, ðåñÜóáìå 
áðü ôï ìáñôýñéï ôùí ðáíåëëáäéêþí, ðåñÜóáìå áðü 
ôïí êáôáêåñìáôéóìü ôçò æùÞò ìáò êáé ðáñüëá áõôÜ 
äçìéïõñãÞóáìå áõôü ôï êßíçìá.



χάρης «Óå åèíéêü åñãïôÜîéï Ý÷ïõí Þäç áñ÷ßóåé íá 
ìåôáôñÝðïíôáé ïé äñüìïé ôçò Èåóóáëïíßêçò 
óôçí ïðïßá ðÝöôåé ôï âÜñïò ôïõ êõâåñíçôé-
êïý åíäéáöÝñïíôïò ãéá Ýñãá õðïäïìþí. Óå 3 
äéó. åõñþ èá öôÜóåé ôï êüóôïò ôùí ìåãÜëùí 
Ýñãùí ðïõ Ý÷ïõí îåêéíÞóåé Þ äñïìïëïãïýíôáé 
óôç Èåóóáëïíßêç ìå áé÷ìÝò ôï ìåôñü, ôçí õðï-
èáëÜóóéá áñôçñßá, ôçí áíáâÜèìéóç ôïõ áå-
ñïäñïìßïõ êáé ôïõò íÝïõò ïäéêïýò Üîïíåò.»                                                                                          
Ôå÷íïãñÜöçìá ôåý÷ïò 321 ÄåêÝìâñéïò 2006

Ôáîßäé óôçí éóôïñéêÞ åîÝëéîç 
ôùí ìåãÜëùí Ýñãùí óôç Èåóóáëïíßêç

Ôï ôáîßäé áõôü èá ìðïñïýóå íá áñ÷ßæåé ìå 
Ýíá «Ìéá öïñÜ êé Ýíá êáéñü…» ãéá íá ðå-

ñÜóåé óôï ÷ñüíï ôïõ ìýèïõ Þ üðùò èá ‘ëåãå êé 
Ýíáò óåöáñáäßôçò ðïéçôÞò, óôï ÷ñüíï ôùí ïíåß-
ñùí. Åßíáé ç éóôïñßá åíüò «ìåëïðïéçìÝíïõ» ôá-
îéäéïý, ðïõ áñ÷ßæåé óôç Èåóóáëïíßêç, ìéá ðüñ-
ôá ðïõ áíïßãåé áíÜðïäá, ü÷é ðñïò ôçí èÜëáóóá, 
áëëÜ ðñïò ôï ìÝñïò ôçò óôåñéÜò, óôçí Üêñç ôçò 
áíåîåñåýíçôçò ðüëçò.

«Åßíáé Üñáãå êéüëáò åëëçíéêÞ óôéò ìÝñåò ìáò 
ç Óáëïíßêç; Óôïõò íÝïõò ÷Üñôåò, óßãïõñá, óôá 
÷ñþìáôá ôùí óðéôéþí êáé óôéò ðéíáêßäåò ôùí 
ïäþí, íáé. Óå üëá ô’áëëá, üìùò; Óôçí êáñäéÜ ôçò, 
ç ðüëç äåí åßíáé êáé äåí õðÞñîå ðïôÝ åëëçíéêÞ… 
Åßíáé ìéá êáô’åîï÷Þí äéåèíÞò ðüëç. Ç ìÜëëïí, 
ìéá áðåèíïðïéçìÝíç ðüëç. Áêüìá êáé ìåôÜ ôçí 
ðñïóÜñôçóÞ ôçò áðü ôçí ÅëëÜäá, ïé Ýëëçíåò ôçò 
Óáëïíßêçò åßíáé Ýíá ìïíÜ÷á êëÜóìá, êáé ïýôå 
êáí ôï ìåãáëýôåñï, ôùí êáôïßêùí ôçò.»
   Á. Öñáêáñüëé (1916) – Èåóóáëïíßêç Ðüëç ôùí 
ÖáíôáóìÜôùí - Mark Mazower

Èá ðéÜóïõìå ôï íÞìá ôçò éóôïñéêÞò åîÝëéîçò 
ðåñßðïõ 100 ÷ñüíéá ðñéí êáé èá áöÞóïõìå 

ôïõò äñüìïõò ôçò ðüëçò íá ìáò äéçãçèïýí ôéò 
äéáäï÷éêÝò ìåôáìïñöþóåéò ôïõ ðïëåïäïìéêïý 
éóôïý. Óôéò áñ÷Ýò ëïéðüí ôïõ 20ïõ áéþíá ïé 
äñüìïé ôçò Èåóóáëïíßêçò ìéëïýóáí 6 äéáöï-
ñåôéêÝò ãëþóóåò êáé ÷áñáêôçñßæïíôáí áðü ìéá 
ìïíáäéêÞ éóôïñéêÞ éäéáéôåñüôçôá óõìâßùóçò 
ðïéêßëùí èñçóêåõôéêþí ïìÜäùí. Ï óêåëåôüò 
ôçò ðüëçò Þôáí Ýíá ðëÝãìá ïèùìáíéêþí, åâñá-
úêþí, ÷ñéóôéáíéêþí êáé ëåâáíôßíéêùí áñèñþóå-
ùí, êôéóìÜôùí, ó÷ïëåßùí, ìõñùäéþí, ðáæáñéþí, 
ôñáãïõäéþí, ãéïñôþí, åðáíáóôáôéêþí ïìÜäùí, 
äéáñêþò óõãêñïõüìåíùí êáé óõãêïéíùíïý-
íôùí. 
   Ùóôüóï ôïí Ïêôþâñç ôïõ 1912 åëëçíéêÜ óôñá-
ôåýìáôá èá ðáñåëÜóïõí óôïí ðáñáëéáêü äñü-
ìï. Áðïôåëåß, ßóùò, ôçí ðéï êïìâéêÞ ôïìÞ óôçí 
åîÝëéîç ôçò ðüëçò. Ìå ôç âßáéç êáôÜëçøç - Üëù-
óç èá îåêéíÞóåé ç äéáäéêáóßá ðëçèõóìéáêÞò 
ïìïãåíïðïßçóçò êáé åîåëëçíéóìïý ôçò Èåóóá-
ëïíßêçò. Ïé íÝïé êáôáêôçôÝò èá îáíáâáðôßóïõí 
ôïõò äñüìïõò ôçò ðüëçò ìå áñ÷áéïåëëçíéêÜ êáé 
âõæáíôéíÜ ïíüìáôá, ùóôüóï, èá ÷ñåéáóôïýí áñ-
êåôÜ ÷ñüíéá þóôå íá ðåéèáñ÷çèåß ï ðïëõåèíé-
êüò ðëçèõóìüò ôçò.  
    Ï ìïõóïõëìÜíïé äéþêïíôáé êáé ìÝóá óôá åðü-
ìåíá 10 ÷ñüíéá åêôïðßæïíôáé ðåñßðïõ 50.000 
Üôïìá, ïé êáôïéêßåò, ôá íåêñïôáöåßá êáé ôá èñç-
óêåõôéêÜ ôåìÝíç ôïõò ìå ðåñßóóåéá ìßóïõò èá 
ãêñåìéóôïýí (áðü ôïõò 47 êáôáãåãñáììÝíïõò 
ìéíáñÝäåò ôï 1910, èá áðïìåßíåé óÞìåñá ìüíï 
áõôüò ôçò Ñïôüíôáò). Ôçí ßäéá ôý÷ç èá Ý÷ïõí 
êáé 3.000 âïõëãÜñéêåò ïéêïãÝíåéåò. Ï åâñáú-
êüò ðëçèõóìüò ðïõ Ýùò ôüôå Þôáí ç êõñßáñ÷ç 
èñçóêåõôéêÞ ïìÜäá ôçò ðüëçò êáé ç Èåóóáëï-
íßêç Þôáí ðáãêïóìßùò ãíùóôÞ ùò «ìçôñüðïëç 
ôïõ ÉóñáÞë Þ ç äåýôåñç ÉåñïõóáëÞì» ìÝóá óôï 
êëßìá Ýíôïíïõ áíôéóçìéôéóìïý èá ìåéùèåß, èá 
óõëçèïýí óõíáãùãÝò êáé íåêñïôáöåßá êáé ðïë-
ëÝò ãåéôïíéÝò ôïõò èá êáïýí. Ôç ìåãáëýôåñç äå 
êáôáóôïëÞ äÝ÷ôçêáí ïé åâñáßïé óïóéáëéóôÝò ïé 

ïðïßïé õðïóôÞñéæáí ôçí áõôïíüìçóç ôçò Èåó-
óáëïíßêçò áðü ôï åëëçíéêü êñÜôïò óôá ðëáßóéá 
äçìéïõñãßáò ìéáò ÂáëêáíéêÞò Ïìïóðïíäßáò. 
ÌÝóá óå áõôü ôï êëßìá ôï äñüìï ðñïò ôï ëéìÜ-
íé ôçò ðüëçò èá áêïëïõèÞóïõí ôñáãïõäþíôáò 
éóðáíéêÜ ìïéñïëüãéá ðåñßðïõ 25.000 åâñáßïé, 
ïé ïðïßïé èá ìåôáíáóôåýóïõí óôçí Ðáëáéóôßíç, 
ï ðëçèõóìüò ôïõò äéáñêþò èá åëáôôþíåôáé ìÝ-
÷ñé ïé íáæß íá ïëïêëçñþóïõí ôï Ýñãï ôïõ åë-
ëçíéêïý êñÜôïõò áöáíßæïíôáò üóïõò áðÝìåéíáí 
óôï Auschwitz êáé óôï Birkenau ôï 1943. 
    Ïé äñüìïé ôçò ðüëçò 
ìÜò äéçãïýíôáé üôé Ýíá 
çëéüëïõóôï êáëïêáéñé-
íü ìåóçìÝñé ôïõ 1917 
óðßèåò  öùôéÜò ìåôáäü-
èçêáí óôá îåñÜ ÷üñôá 
ôçò áõëÞò áðü ôçí ðõñÜ 
ìéáò ìïõóïõëìÜíáò 
íïéêïêõñÜò ðïõ ôçãÜ-
íéæå êçðåõôéêÜ. ÃñÞ-
ãïñá, ìå ôç âïÞèåéá 
ôïõ ÂáñäÜñç, ç öùôéÜ 
åðåêôåßíåôáé óôá ãýñù 
óðßôéá êáé ìÝóá óôéò 
åðüìåíåò äõï ìÝñåò ç 
ðõñêáãéÜ èá áëëÜîåé 
ãéá ðÜíôá ôçí ðïëõåèíéêÞ áíáôïëßôéêç áñ÷éôå-
êôïíéêÞ öõóéïãíùìßá ôçò ðüëçò. Ç ðáñáðÜíù 
ðåñéãñáöÞ åßíáé ç åðßóçìç åêäï÷Þ ãéá ôçí ðõñ-
êáãéÜ, ùóôüóï ôï óßãïõñï åßíáé üôé åÜí äå ãéíü-
ôáíå ôõ÷áßá Ýðñåðå ïðùóäÞðïôå íá åöåõñåèåß 
êáé ôïýôï äéüôé ç öùôéÜ áðïôßíáîå áêáñéáßá 
êáé âéáßá ôá üðïéá åìðüäéá Ýèåôå ç ðáãéùìÝ-
íç áéùíüâéá äéÜñèñùóç ôïõ êôéóìÝíïõ ÷þñïõ, 
åðéôá÷ýíïíôáò ôç äéáäéêáóßá åíóùìÜôùóçò ôçò 
ðüëçò óôï åëëçíéêü êñÜôïò. Ç ðïëéôéêÞ ôùí åë-
ëçíéêþí êõâåñíÞóåùí óôï ìåóïðüëåìï ãéá ôç 
Èåóóáëïíßêç Þôáí ëåçëáóßá ôçò áñ÷éôåêôïíé-
êÞò êëçñïíïìéÜò, éóïðåäùôéêÞ êáôáóôñïöÞ ôùí 
õðïäïìþí ôïõ ðïëõðïëéôéóìéêïý ðáñåëèüíôïò 
êáé ôáõôü÷ñïíá áíïéêïäüìçóç ìéá íÝáò êáèá-
ñüáéìçò åëëçíéêÞò ðüëçò. ¼,ôé áðÝìåéíå ìåôÜ 
ôç öùôéÜ ôïõ 1917 áðü ôá ç÷ï÷ñþìáôá ôçò ïèù-
ìáíéêÞò ðüëçò èá êáôåäáöéóôåß ãéá íá ïéêïäï-
ìçèåß ìéá íÝá ðüëç áðïéêéïêñáôéêÞò ôå÷íïôñï-
ðßáò, üðùò ðñïôåßíåôáé áðü ôïõò åõñùðáßïõò 
ÅìðñÜñ êáé ÌÜóïí.
   Óå áõôÞ ôç íÝá ãõìíÞ ðüëç, ðïõ îåêïììÝíç 
áðü êÜèå áíáãíùñßóéìï ðáñåëèüí ìïéÜæåé 
ìåôÝùñç óôï ðáñüí áëëÜ åîáêïëïõèåß íá äéá-
ôçñåß ôçí ãåùðïëéôéêÞ ôçò óçìáóßá, êõñéáñ÷åß 
ç ðáôåñíáëéóôéêÞ áíôßëçøç ôçò ðïëåïäïìßáò. 
ÌÝóá áðü ôéò ëÜóðåò, ôéò ðÝôñåò êáé ôéò óôÜ÷ôåò 
èá îåðçäÞóïõí íÝåò åõèýãñáììåò ÷áñÜîåéò 
áíáäåéêíýïíôáò êáé ìíçìåéïðïéþíôáò ôá èñç-
óêåõôéêÜ, óôñáôéùôéêÜ êáé äéïéêçôéêÜ êôßñéá. Ç 
íÝá åõêëåßäåéá ñõìïôïìßá áíôéêáèéóôÜ ôéò ëá-
âõñéíèùåéäåßò óõíïéêßåò ôçò ïèùìáíéêÞò ðåñé-
üäïõ åããñÜöïíôáò ôïõò êáôïßêïõò óå ïéêïäïìé-
êÜ ôåôñÜãùíá êáé ôáõôü÷ñïíá äéåõêïëýíåé ôçí 
êáôáóôïëÞ ôùí ìåëëïíôéêþí åîåãÝñóåùí (üðùò 
ðïëý åýóôï÷á åðéóÞìáíå ï âñåôáíüò ðñüîåíïò: 
åÜí äåí õðÞñ÷å ï ÅìðñÜñ äå èá êáôáóôÝëëï-
íôáí ç ëáúêÞ åîÝãåñóç ôïõ ‘36). Ï óôü÷ïò åðï-
ìÝíùò Þôáí äéðëüò, îåêáèÜñéóìá ëïãáñéáóìþí 
ìå ôï åíï÷ëçôéêü ðïëõåèíéêü ðáñåëèüí, äçëáäÞ 
Ýíá åßäïò ðïëåïäïìéêÞò åèíïêÜèáñóçò, ðñüëç-
øç áíáôñåðôéêþí óõìðåñéöïñþí ãéá ôï ìÝëëïí 
êáé ðáñÜëëçëá ðñïåôïéìáóßá ôçò ðüëçò ãéá íá 
ðáßîåé çãåìïíéêü ñüëï óôçí åõñýôåñç âáëêáíé-
êÞ ðåñéï÷Þ. 
   Âñéóêüìáóôå åîÜëëïõ ëßãï ìåôÜ ôïí ðñþôï 
ðáãêüóìéï ðüëåìï êáé ëßãï ðñéí ôçí áëáæïíé-
êÞ åêóôñáôåßá ôçò ÅëëÜäáò óôçí áíáôïëÞ. Ç 
ãåùðïëéôéêÞ óçìáóßá ôçò Èåóóáëïíßêçò åßíáé 
ôåñÜóôéá, êáèþò âñßóêåôáé óôï íåõñáëãéêü 
êÝíôñï ôçò ÅëëÜäáò «ôùí ðÝíôå èáëáóóþí êáé 
ôùí äõï çðåßñùí», ôçí ðüëç ôçí äéåêäéêïýíå 

ïé ìåãÜëåò äõíÜìåéò êáé ï ÂåíéæÝëïò ôçí êÜíåé 
ðñïóùñéíÞ ðñùôåýïõóá ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò. 
Óå áõôü ôï êëßìá ïñáìáôéêÜ ó÷Ýäéá õðïäïìþí 
åêðïíïýíôáé: åðÝêôáóç ëéìáíéïý, íÝïò äõôéêüò 
êáé áíáôïëéêüò óéäçñïäñïìéêüò óôáèìüò, ìå-
ôáöïñÜ áåñïäñïìßïõ áðü ôï êáñáìðïõñíÜêé 
óôç ÈÝñìç, metro (ìå ìÞêïò üóï ôï óçìåñéíü), 
åíþ ðáñÜëëçëá óôçí ðüëç ëåéôïõñãïýíå óýóôç-
ìá ôñï÷éïäñüìùí – ôñáì, óôçí áñ÷Þ éððÞëáôùí 
êáé Ýðåéôá çëåêôñéêþí, ðáñÜêôéá óõãêïéíùíßá 
áðü ôïõò êÞðïõò ôïõ Ìðå÷ôóéíÜñ ìÝ÷ñé ôçí 

Áãßá ÔñéÜäá, êáèþò, åðßóçò, ï 
óéäçñüäñïìïò öôÜíåé ìÝóù ôçò 
ðáñáëßáò óôï íÝï áåñïäñüìéï 
ôçò Ìßêñáò. ÂëÝðïõìå, äçëáäÞ, 
üôé ï íåáñüò öéëüäïîïò åëëçíé-
êüò êáðéôáëéóìüò óôÞñéæå Ýíá 
óõíäõáóìü ìÝóùí óôáèåñÞò 
ôñï÷éÜò óôá ïðïßá Ýñ÷åôáé íá 
ðñïóôåèåß êáé ôï ðñïôåéíüìåíï 
metro, åðßóçò, ôçí ßäéá óôéãìÞ, 
÷ùñïèåôåßôáé ç äéåèíÞò Ýêèåóç 
êáé ôï ðáíåðéóôÞìéï ðÜíù óôá 
õðïëåßììáôá ôïõ ëåçëáôçìÝíïõ 
åâñáúêïý íåêñïôáöåßïõ.
  Óå áíôßèåóç ìå ôïí ðïëåïäï-
ìéêü ïñãáóìü êáé ôçí ðëçèþñá 

ôùí ìåãÜëùí Ýñãùí ôùí áñ÷þí ôïõ áéþíá áðü 
ôïí äåýôåñï ðáãêüóìéï ðüëåìï êáé ìÝóá óôï 
øõ÷ñïðïëåìéêü êëßìá ôùí åðüìåíùí äåêáåôéþí 
ç ðüëç èá ìðåé óôï «ãýøï». ÅëÜ÷éóôåò åðåí-
äýóåéò êáé íÝá Ýñãá ðñáãìáôïðïéïýíôáé. Ìå 
ôï Üëëïèé ôçò ÃéÜëôáò üëåò ïé êõâåñíÞóåéò èá 
õéïèåôÞóïõí ôçí ðïëéôéêÞ ôçò õðïâÜèìéóçò ôïõ 
ñüëïõ ôçò Èåóóáëïíßêçò, êõñßùò ãéá ôïí öüâï 
ôïõ êïììïõíéóôéêïý êéíäýíïõ, þóôå íá ìçí öáß-
íåôáé åëêõóôéêÞ óôéò åðåêôáôéêÝò âëÝøåéò ôùí 
êüêêéíùí ãåéôüíùí (ÓÝñâïé-Âïýëãáñïé-Ñþóïé). 
Ç Èåóóáëïíßêç èá ðåñéèùñéïðïéçèåß èá áðï-
êïðåß áðü ôç âáëêáíéêÞ åíäï÷þñá -hinterland- 
êáé èá ìåßíåé Ýíá ìßæåñï áêñéôéêü åðáñ÷éáêü 
ìåãÜëï ÷ùñéü. Ôá ðåñéóóüôåñá äå Ýñãá ðïõ 
ðñáãìáôïðïéïýíôáé Ý÷ïõí êõñßùò óôñáôéùôéêü 
÷áñáêôÞñá, ìå ðéï ÷áñáêôçñéóôéêü ôçí êáôá-
óôñïöÞ ôçò äáíôåëùôÞò áíáôïëéêÞò áêôÞò ôïõ 
Èåñìáúêïý ìå ôçí êáôáóêåõÞ ôçò íÝáò åõèý-
ãñáììçò ðáñáëßáò óýìöùíá ìå ôï ó÷Ýäéï ÌÜñ-
óáë, ùò ðßóôá áðüâáóçò íáôïúêþí ðïëåìéêþí 
ðëïßùí óå ðåñßðôùóç êáôÜëçøçò ôçò ðüëçò áðü 
ôïí êüêêéíï óôñáôü. Åßíáé, ßóùò, ç ìïíáäéêÞ ðå-
ñßðôùóç óôçí Åõñþðç ðïõ óôï ãåùìåôñéêü êÝ-
íôñï ôçò ðüëçò åßíáé åãêáôåóôçìÝíç ìüíéìá ìå-
ãÜëç óôñáôéùôéêÞ ìïíÜäá, ôï 3ï Óþìá Óôñáôïý, 
êáé ç ðåñéöÝñåéÜ ôçò æþíåôáé áðü 36 ìéêñÜ êáé 
ìåãÜëá óôñáôüðåäá. ÏõóéáóôéêÜ êáè’üëç ôç 
äéÜñêåéá ôïõ 20ïõ áéþíá ç Èåóóáëïíßêç åßíáé 
ìéá áóöõêôéêÜ óôñáôïêñáôïýìåíç ðïëéôåßá. 
   Ôáõôü÷ñïíá, óôï äåýôåñï ìéóü ôïõ ðåñá-
óìÝíïõ áéþíá óõíôåëåßôáé ç Üëùóç ôçò ðüëçò 
áðü ôï ôóéìÝíôï êáé ôéò ëáìáñßíåò.  «Áõôüò ï 
áðïîå÷áóìÝíïò ðéá ðáñÜäåéóïò ðïõ ëÝíå üôé 
Þôáí êÜðïéïõ ìðÝç, èá æïýóå ìÝ÷ñé êáé ìåôÜ 
ôïí ðüëåìï ôïõ ‘40, ìÝ÷ñé ðïõ åßðáíå ïé åñãï-
ëÜâïé ðùò ôåëåéþíáíå ïé ðïëõôÝëåéåò ìå ôéò 
ìïíïêáôïéêßåò, ôá äßðáôá êáé ôéò áõëÝò êáé Üñ-
÷éæå ìéá Üëëç åðï÷Þ, åðéêåñäÞò, ìå ìÝãáñá, ìå 
äñüìïõò áóöáëôïóôñùìÝíïõò êáé ðåæïäñïìßá 
ðëáêüóôñùôá, üðïõ, äçëáäÞ, äåí Þôáí äõíáôü 
íá ìÝíåé ÷þñïò ãéá áõëÝò êáé ðåñéâüëéá ïýôå 
ãéá êñõøþíåò ðïõ èá ôñýðùíáí ôá ìõóôéêÜ». 
(Í. Ìðáêüëáò Ç ÌåãÜëç Ðëáôåßá.) ÌÝóá óå 
áõôü ôï êëßìá ôï 1954 îçëþíåôáé ç ãñáììÞ ôïõ 
ôñáì ìðñïóôÜ óôï Ëåõêü Ðýñãï êáé ðñïùèåß-
ôáé ç ÷ñÞóç ôùí âåíæéíïêßíçôùí ëåùöïñåßùí. 
Åßíáé ç åðï÷Þ ðïõ áñ÷ßæåé íá ÷Üíåôáé ôï íüçìá 
ôïõ äçìüóéïõ ÷þñïõ, êáèþò áíáðôýóóïíôáé éäé-
ùôéêÝò ëåéôïõñãßåò êáé åîáðëþíåôáé ç çèéêÞ ôïõ 
éäéùôéêïý áõôïêéíÞôïõ. ¹äç áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 
áéþíá, ïé öïõôïõñéóôÝò áõíáíéæüìåíïé áíáöù-

Ôï ìåãáëýôåñï êáé óðïõ-
äáéüôåñï Ýñãï õðïäï-
ìÞò ìå ôï ïðïßï ðñïß-
êéóå ôï åëëçíéêü êñÜôïò 
ôç Èåóóáëïíßêç ìÝóá 
óôïí 20ï áéþíá Þôáí 
ç åèíéêéóôéêÞ èùñÜêéóç 
ôùí êáôïßêùí ôçò. 

ÏñáìáôéêÜ ó÷Ýäéá
Ôçí äåêáåôßá ôïõ 50, ðñïôåßíåôáé 
Ýíá ó÷Ýäéï ìå ðñïïðôéêÞ ðåíôç-
êïíôáåôßáò: 
ÅõñùëéìÝíáò óôï äÝëôá ôïõ Áîéïý 
(óýíäåóç Èåó/êçò-Ñüôåñíôáì) / 
ìåôáöïñÜ áåñïäñïìßïõ  óôç ×á-
ëÜóôñá/ ÏäéêÞ êáé óéäçñïäñïìé-
êÞ æåýîç Èåñìáúêïý
×ùñïôáîéêÞ ÌåëÝôç Èåóóáëïíß-
êçò - Ôñéáíôáöõëëßäç 1958

ÅðÝêôáóç áåñïäéáäñüìïõ 10-28
1km ìÞêïò åíôüò ôïõ Èåñìáú-
êïý/ 500 óôñ. åðéöÜíåéá/ 7 åê. 
áäñáíÞ õëéêÜ
ÓõíÝðåéåò:á) ̧ íôïíåò ðñïó÷þóåéò 
åêáôÝñùèåí ôïõ áåñïäéáäñüìïõ 
êáé êáôáóôñïöéêÝò äéáâñþóåéò 
óôéò ãåéôïíéêÝò áêôÝò â) Êáôá-
óôñïöÞ ôçò áêôïãñáììÞò áðü ôçí 
ÊáëáìáñéÜ Ýùò ôï Áããåëï÷þñé

Ï ¢ãéïò ÄçìÞôñéïò 
ðÜíù áðü ôç Èåóóáëïíßêç

‘Åôóé ïñáìáôßæïíôáí óôï ìåóïðü-
ëåìï ïé Ýëëçíåò ãñáöåéïêñÜôåò 
ôç ìåëëïíôéêÞ ðüëç.

ÂáëêáíéêÞ ìáôÜðïëç
Ôï üñáìá ôçò Å.Å. åßíáé íá ìå-
ôáó÷çìáôéóôåß ç Èåóóáëïíßêç 
óå óõíäõáóìü ìå ôá Óêüðéá, ôç 
Óïößá, êáèþò êáé ôïõò åíäéÜìå-
óïõò áóôéêïýò ðõñÞíåò óå ìéá 
áíáäõüìåíç âáëêáíéêÞ ìåôÜðïëç, 
Ýíá óýìðëåãìá ðüëåùí, ñïþí êáé 
ðüëùí ôïõñéóìïý, êáéíïôïìßáò 
êáé åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò, óå Ýíá 
ìåôá-áóôéêü äõíáìéêü êáðéôáëé-
óôéêü êüìâï áíôáãùíéóôéêü ðñïò 
ôçí ÁèÞíá êáé ôçí Istanbul. 



íïýóáí üôé «Ýíá áõôïêßíçôï åßíáé ðéï üìïñöï 
áðü ôç Íßêç ôçò ÓáìïèñÜêçò». Ç íÝá, ëïéðüí, 
ôáõôüôçôá ôùí èåóóáëïíéêÝùí äïìåßôáé óôá 
äéáìåñßóìáôá êïíóÝñâåò êáé óôéò âéïìç÷áíé-
êÝò ðïëõêáôïéêßåò, ç ðüëç ìåôáôñÝðåôáé óå 
âéïìç÷áíéêü ðñïúüí êáé ïé äñüìïé ôçò Èåóóá-
ëïíßêçò -áõôÞ ç ãåìÜôç éóôïñßá äçìüóéá åðé-
öÜíåéá- ìåôáôñÝðïíôáé óå áõôü ðïõ áðïêáëåß 
ï Le Corbusier ãñáììéêü åñãïóôÜóéï.
   Åñ÷üìáóôå 40 ÷ñüíéá 
ìåôÜ, óôç äåêáåôßá ôïõ 
‘90, ïé äñüìïé ôçò ðüëçò 
ãåìßæïõí ìå åêáôïíôÜ-
äåò ÷éëéÜäåò åîáãñéù-
ìÝíïõò íåïÝëëçíåò óôá 
èñçóêåõôéêïåèíéêéóôéêÜ 
óõëëáëçôÞñéá åíÜíôéá 
óôç Ìáêåäïíßá. Åßíáé 
ç åðï÷Þ ðïõ ç Èåóóá-
ëïíßêç Ý÷åé «êáèáñßóåé» 
ðëÞñùò, ôüóï áñ÷éôåêôïíéêÜ, ðïëåïäïìéêÜ êáé 
ðëçèõóìéáêÜ, üóï, êõñßùò, éäåïëïãéêÜ áðü ôï 
«åðéêßíäõíï» ðïëõðïëéôéóìéêü êáé äéåèíéêü 
ðáñåëèüí ôçò. Ïé ôáîéêÝò óõãêñïýóåéò êáé ôá 
åðáíáóôáôéêÜ ôñáãïýäéá ðïõ ãÝìéæáí ìéóü 
áéþíá ðñéí ôïõò äñüìïõò ôçò ðüëçò äßíïõí 
ôç èÝóç ôïõò óå áçäéáóôéêïýò ïñèüäïîïõò 
íåïìåãáëïéäåáôéêïýò ýìíïõò. ÂïõôçãìÝíç 
óôç ëÞèç ç Èåóóáëïíßêç åßíáé ðëÝïí Ýôïéìç, 
ï÷õñùìÝíç ìå éó÷õñÞ åèíéêéóôéêÞ éäåïëïãßá, 
íá áðïôåëÝóåé ôï ðñïðýñãéï ãéá ôçí ëçóôñéêÞ 
êáíéâáëéêÞ åðÝëáóç ôùí åëëÞíùí óôá ÂáëêÜ-
íéá. Ôï ëéìÜíé ôçò ðüëçò ãßíåôáé ç âáóéêÞ ðýëç 
èáíÜôïõ ãéá ôï óöáãåßï ôçò Ãéïõãêïóëáâßáò. 
Ôï ìåãáëýôåñï êáé óðïõäáéüôåñï Ýñãï õðïäï-
ìÞò ìå ôï ïðïßï ðñïßêéóå ôï åëëçíéêü êñÜôïò 
ôç Èåóóáëïíßêç ìÝóá óôïí 20ï áéþíá Þôáí ç 
åèíéêéóôéêÞ èùñÜêéóç ôùí êáôïßêùí ôçò. 

Ôï áíáðôõîéáêü ðñüôõðï ôçò ìåóïãåéá-
êÞò ìçôñüðïëçò âáëêáíéêïý ôýðïõ

ÂáëêÜíéá Óéãêáðïýñç/ ÈáëÜóóéá ðýëç ôùí 
Âáëêáíßùí / 

Ðýëç ôçò ÍïôéïáíáôïëéêÞò Åõñþðçò/ 
Âáñêåëþíç ôùí Âáëêáíßùí/ ÅõñùðáúêÞ 

Ìçôñüðïëç

ÓÞìåñá ïé ðáñáðÜíù ìåãáëüóôïìïé ôßôëïé 
áíôéêáèéóôïýí ôïí ðñüôåñï ðáñçãïñçôé-

êü ôßôëï ôçò «óõìðñùôåýïõóáò», ôï ìïéñáßï 
ôçò «öôù÷ïìÜíáò» êáé ôïí áíïýóéï ôçò «íý-
öçò ôïõ Èåñìáúêïý». Ôá ôåëåõôáßá 15 ÷ñüíéá 
åêðïíïýíôáé óôñáôçãéêÜ êáé åðé÷åéñçóéáêÜ 
áíáðôõîéáêÜ ó÷Ýäéá ãéá ôçí áíáâÜèìéóç ôïõ 
ãåùóôñáôçãéêïý ñüëïõ ôçò ðüëçò óôá Âáë-
êÜíéá, ôçí íïôéïáíáôïëéêÞ Åõñþðç êáé ôçí 
ðáñáåõîåßíåéá æþíç ìå åñãáëåßá ôá ìåãÜëá 
ôå÷íéêÜ Ýñãá, áëëÜ, êõñßùò, ôçí áíÜðôõîç 
ôçò êáéíïôïìßáò, ôïõ ðïëéôéóìïý êáé ôçò åðé-
÷åéñçìáôéêüôçôáò. Åßíáé ôï üñáìá ãéá ìéá íÝá 
éó÷õñÞ Èåóóáëïíßêç ìå Ýíôïíï ðáôñéùôéêü 
ðñïóáíáôïëéóìü êáé çãåìïíéêÝò âëÝøåéò óôçí 
âáëêáíéêÞ åíäï÷þñá. ÖñÜóåéò üðùò, «áíáæç-
ôïýìå ôïí íÝï ÅìðñÜñ ôïõ 21ïõ áéþíá» Þ ôá 
öáñáùíéêÜ ó÷Ýäéá ãéá íá áíáëÜâåé ç Èåóóá-
ëïíßêç, ôïõò ìåóïãåéáêïýò áãþíåò ôïõ 2013, 
ôçí ðáãêüóìéá EXPO ôïõ 2017 êáé ôïõò ïëõ-
ìðéáêïýò áãþíåò ôïõ 2036 ðñïäçëþíïõí ôéò 
áëáæïíéêÝò áõôïêñáôïñéêÝò âëÝøåéò ôïõ óýã-
÷ñïíïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò - ôçò ÁìåñéêÞò ôùí 
Âáëêáíßùí.
   Ðñüêåéôáé ãéá ôçí Üëëç üøç ôïõ ìåóïãåé-
áêïý ðñïôýðïõ ôçò Þðéáò, ïéêïëïãéêÞò ðüëçò 
öéëéêÞò óôï ðåñéâÜëëïí êáé ôïí Üíèñùðï, ìå 
«÷áëáñïýò» ñõèìïýò æùÞò, ìå éó÷õñÜ äßêôõá 
âéþóéìçò êéíçôéêüôçôáò êáé óõëëïãéêÞò ìå-
ôáöïñÜò, ðïõ ðïõëÜåé ðïëéôéóìü, ãåõóéãíù-
óôéêÝò ðåñéðÝôåéåò, ìðáñüôóáñêåò, Ýíäïîï 
ðáñåëèüí, áëëÜ êáé óýã÷ñïíç êáéíïôïìßá. Åß-
íáé ôï ðñüôõðï ôçò ïëõìðéáêÞò Barelona, ôïõ 
Bilbao ôçò ìïíôÝñíáò ôÝ÷íçò, ôçò Valencia ôïõ 
ÊáëáôñÜâá, ôçò ðñÜóéíçò Lyon ìå ôï ðéï åîå-
ëéãìÝíï óýóôçìá äçìüóéùí óõãêïéíùíéþí êáé 
ôçò áðïâéïìç÷áíïðïéçìÝíçò Genoa. Ùóôüóï, 
äå ìáò ëÝíå üôé áõôü ôï ðñüôõðï ðåñéëáìâÜ-
íåé áêüìá êåñäïóêïðßá, ìßæåò, ãåíéêåõìÝíåò 
êáôåäáößóåéò, êáôáóôïëÞ äéáäçëþóåùí, ðïé-
íéêïðïßçóç óõíåýñåóçò óå äçìüóéïõò ÷þñïõò 
(ìå ôáêôéêÝò üðùò ôï êëåßäùìá ôùí ðÜñêùí 

êáé áóôõíïìéêÝò ðåñéðüëïõò Ýùò ôï ÷áñáêôç-
ñéóôéêü âñÝîéìï ôùí ðëáôåéþí) êáé ðñïâïëÞ 
ìéáò ðëÞñùò åìðïñåõìáôïðïéçìÝíçò ðïëéôé-
óôéêÞò êëçñïíïìéÜò.
   Ç ìåôáìüñöùóç ôçò ðüëçò îåêßíçóå Þäç 
áðü ôç äåêáåôßá ôïõ ‘90 ìå áöïñìÞ ôï ìåãÜëï 
öáãïðüôé ôçò ðïëéôéóôéêÞò ðñùôåýïõóáò. Ôüôå 
Ýãéíå ç áíÜðëáóç ôùí äõï åíáðïìåéíÜíôùí 
áðü ôïí åìðñçóìü ôïõ 1917 ðåñéï÷þí, ôùí 

ëáäÜäéêùí ìåôáôñÝðïíôÜò 
ôá áðü æùíôáíÜ ìíçìåßá 
ôçò ðüëçò óå åñåßðéá åðé-
êïéíùíßáò äß÷ùò éóôïñéêÞ 
ìíÞìç êáé ôçò Üíù ðüëçò ìå 
ôï êÜøéìï áñêåôþí ðáëáé-
þí êôéóìÜôùí êáé ôç âßáéç 
ðñïóèÞêç 1500 íåüðëïõôùí 
áíôéáéóèçôéêþí êáôïéêéþí. 
Ôáõôü÷ñïíá, ç áëìáôþäçò 
áýîçóç ôçò éäéïêôçóßáò 

áõôïêéíÞôùí óõíïäåýôçêå ìå ôïí åìðñçóìü 
ôïõ ÓÝé÷ Óïõ êáé ôçí êáôáóêåõÞ ôùí ðñþôùí 
êëåéóôþí áõôïêéíçôüäñïìùí ãýñù áðü ôçí 
ðüëç. ÊáôÜ ìÞêïò ôùí íÝùí ïäéêþí áîüíùí 
îåöõôñþíïõí áðü ôüôå íåüðëïõôá ðñïÜóôéá, 
õðíùôÞñéá êáé ãéãáíôéáßá åìðïñéêÜ õðåñêÝ-
íôñá, íÝïé êáèåäñéêïß íáïß êáôáíÜëùóçò êáé 
åñãáóéáêÞò åêìåôÜëëåõóçò. ÐáñÜëëçëá, óôï 
åóùôåñéêü ôçò ðüëçò ïé äñüìïé ìÜò áöçãïý-
íôáé ôéò âßáéåò åêêåíþóåéò ôùí ðëáôåéþí, ôçò 
ðñ. êïñïìçëÜ, ôïõ íôïñÝ, ôçò ðë. íáâáñßíïõ ìå 
áóôõíïìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, ìå ðïëéôéêÝò åíïé-
êßùí, áëëÜ êáé ìå ôçí åîÜðëùóç ôçò çñùßíçò. 
Åêåß ðïõ áíèïýóå ç áõèüñìçôç óõíÜíôçóç, 
ôþñá ç ðüëç ìåôáôñÝðåôáé óå Ýíá óýíïëï «ìç-
ôüðùí». Ç êáôáóôñïöÞ ôùí äçìüóéùí ÷þñùí 
åßíáé ðëÝïí ãåãïíüò ìå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðáñá-
äåßãìáôá ôï ðÜñêéíãê –íåêñïôáöåßï áõôïêé-
íÞôùí ôçò ðë. Åëåõèåñßáò (ãéáôß Üñáãå íá Ý÷åé 
áõôü ôï üíïìá;) ôçò Üëëïôå ðéï ðïëõóý÷íáóôçò 
ðëáôåßáò ôçò ðüëçò, ôï êëåßäùìá ôùí ðÜñêùí 
ôçò ðáñáëßáò êáé ôç ìåôáôñïðÞ ôçò ðëáôåßáò 
äéêáóôçñßùí óå ìáñìáñÝíéï áëþíé. Äéåéó-
äýïõí ðáíôïý ôá åìðïñéêÜ êÝíôñá ìÝóá óôá 
êåëýöç ðáëáéþí éóôïñé-
êþí êôéñßùí êáé ïé äñü-
ìïé áðïêôïýí êÜãêåëá. Ç 
ðüëç áñ÷ßæåé íá âëÝðåé ìå 
êáðéôáëéóôéêÞ áéóéïäïîßá 
ôï ìÝëëïí. Ôáõôü÷ñïíá 
ìå ôçí ðáñáðÜíù êßíçóç, 
ìéá Üëëç õðüãåéá óõíôå-
ëåßôáé. Ãéá íá ÷ôéóôåß ç 
íÝá ðüëç ÷ñåéÜæïíôáé, 
öõóéêÜ, öôçíÜ åñãáôéêÜ 
÷Ýñéá. Åßíáé ïé öéãïýñåò 
ðïõ óõíáíôÜò ôéò ðñùéíÝò 
þñåò óôá óêëáâïðÜæáñá êáé ôïõò äñüìïõò 
ãýñù áðü ôï óéäçñïäñïìéêü óôáèìü êáé ôç íÝá 
Åëâåôßá. Åßíáé ïé «Üðïëåéò», Üíèñùðïé ðïõ 
æïõí óå êáèåóôþò áðïåäáöïðïßçóçò, ÷ùñßò 
÷áñôéÜ, ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò, ðÜíù áðü 
100.000 ìÝóá óôç ôåëåõôáßá äåêáåôßá åãêáôá-
óôÜèçêáí óôéò ñùãìÝò êáé óôá êåíÜ ôçò ðüëçò. 
Áüñáôïé, ãõìíïß Üíèñùðïé ÷ùñßò ðïëéôéêÜ äé-
êáéþìáôá, ðïõ óõíèÝôïõí ùóôüóï ìåôáâáëëü-
ìåíá êáé ñåõóôÜ äßêôõá êïéíïôéêÞò æùÞò.
     Ç ìçôñïðïëéôéêÞ ðåñéï÷Þ ôçò Èåóóáëïíß-
êçò ìïéÜæåé óÞìåñá óáí Ýíá ðáæë åôåñüêëçôùí 
÷ñÞóåùí, Ýíá óýìöõñìá áôÜêôùò åññéìÝíùí 
óôïé÷åßùí, Ýíá áðñïãñáììÜôéóôï áíáðôõó-
óüìåíï ìåãá-÷ùñéü. Ìå ôçí Ýííïéá áõôÞ äåí 
Ý÷åé êáí üñéá. ÁðïìõæÜ äéáñêþò öõóéêïýò 
ðüñïõò êáé åíÝñãåéá áðü üëï êáé ìåãáëýôåñåò 
áðïóôÜóåéò. Ïé êÜôïéêïé ôçò ðüëçò äåí åßíáé 
êáèüëïõ Üìïéñá èýìáôá Þ áìÝôï÷ïé Ý÷ïõí óß-
ãïõñá ìåãÜëï ìåñßäéï åõèýíçò.
    Óå áõôü ôï ðåñéâÜëëïí, óÞìåñá êáñðïöï-
ñåß ç íÝá åéäùëïëáôñßá ôùí ìåãÜëùí Ýñãùí. 
ÐåñÞöáíïé ãåñáíïß ìåãáëïåñãïëÜâùí õøþ-
íïíôáé óôïõò äñüìïõò ôçò ðüëçò êáôáóêåõÜ-
æïíôáò ìéá íÝá çãåìïíéêÞ ÂáëêÜíéá ìçôñüðï-
ëç. ÍÝï äçìáñ÷åßï, íÝï âáâõëùíéáêïý ôýðïõ 
ìÝãáñï ìïõóéêÞò, íÝá ìïõóåßá ìïíôÝñíáò ôÝ-
÷íçò, íÝï ìðáôóïìÝãáñï, íÝåò ãéãáíôéáßåò âõ-
æáíôéíïãïôèéêÝò åêêëçóßåò, åêôåôáìÝíåò áíá-
ðëÜóåéò ðëáôåéþí âÜóåé ôïõ ó÷åäßïõ «ôñßðáôï 
óÜíôïõúôò» áñ÷áßá - ðÜñêéíãê - âëá÷ïìðáñüê 
÷þñïé áíáøõ÷Þò. ÍÝïé óõãêïéíùíéáêïß ÷Üñôåò 
ðñïâëÝðïõí ôçí äéðëÞ æåýîç ôïõ Èåñìáúêïý 
ìå ìéá õðïèáëÜóóéá óýíäåóç óôï åóùôåñéêü 

ôïõ êüëðïõ (õðïèáëÜóóéá áñôçñßá) êáé ìéá 
õðåñèáëÜóóéá ìå áåñïãÝöõñá óôï åîùôåñéêü 
Ýìâïëï Êáëï÷þñé – Áããåëï÷þñé (ðáñüìïéá ìå 
ôç æåýîç ôïõ ÔÜãïõ ìå ôç ìåãáëýôåñç ãÝöõñá óôçí 
åõñþðç Vasco da Gama óôç Ëéóóáâüíá). ÅðÝ-
êôáóç êáé áíáâÜèìéóç ôïõ õðÜñ÷ïíôïò áåñï-
äñïìßïõ, áëëÜ êáé ìåëëïíôéêÞ êáôáóêåõÞ íÝïõ 
áåñïäñïìßïõ óôçí äõôéêÞ ðëåõñÜ ôïõ Èåñìáú-
êïý, óôçí ÁëåîÜíäñåéá êáé ÷ñÞóç ìÝñïõò ôùí 
åãêáôáóôÜóåùí ôïõ ðáëéïý áåñïäñïìßïõ ãéá 
ôïõò ìåëëïíôéêïýò ïëõìðéáêïýò áãþíåò. ÊéíÝ-
æéêåò åôáéñåßåò áíáâáèìßæïõí êáé åðåêôåßíïõí 
ôï ëéìÜíé ôçò ðüëçò ùò âÜóç - logistics ãéá ôçí 
áíáôïëéêÞ ìåóüãåéï (Þäç, ç Èåóóáëïíßêç ìáæß 
ìå ôçí Istanbul öéãïõñÜñïõí óôç ðñþôç èÝóç 
óôç äéáêßíçóç åìðïñåõìÜôùí óôçí áíáôïëéêÞ 
ëåêÜíç ôçò ìåóïãåßïõ). Åðßóçò, íÝïò áíáôï-
ëéêüò óéäçñüäñïìïò, ðñïáóôéáêüò êáé metro 
èá åðåêôåßíïõí ôá üñéá ôçò ðüëçò ìÝ÷ñé ôç ÂÝ-
ñïéá, ôá ÌïõäáíéÜ êáé ôéò ÓÝññåò. Ï ìáúíôá-
íüò ôïõ áñ÷éôåêôïíéêïý «star-system» Êáëá-
ôñÜâá ó÷åäéÜæåé ìõóôéêÜ ôïõò ÷þñïõò, åíôüò 
êáé ðÝñéî ôçò ÄÅÈ, ìå ðÝíôå ðñÜóéíá äÜêôõëá 
ðïõ èá êáôåâáßíïõí áðü ôï ÓÝé÷ Óïõ ðñïò ôï 
ëåõêü ðýñãï óå ó÷Þìá ìïýíôæáò êáé óôç èÝóç 
ôïõ êïëïäÜ÷ôõëïõ Ýíá íÝï ôïðüóçìï öÜñïò 
ýøïõò 160 ìÝôñùí èá äåóðüæåé óôï êÝíôñï 
ôïõ Èåñìáúêïý, öùôßæïíôáò êáé åðéôçñþíôáò 
ôá ãêëáìïõñÜôá íåïåëëçíéêÜ öñáðåäïóêõëÜ-
äéêá ôçò ðáñáëßáò. Åðßóçò, ôï ìåôáìïíôÝñíï 
÷ùñïôáîéêü ìåíïý ðåñéëáìâÜíåé ïõñáíïîý-
óôåò êáé åðé÷åéñçìáôéêü êÝíôñï óôç äõôéêÞ 
åßóïäï, íÝï ðáãêüóìéï êÝíôñï åìðïñßïõ óôç 
Óßíäï, æþíåò êáéíïôïìßáò êáé ôå÷íïðüëåéò 
óôçí áíáôïëéêÞ ðëåõñÜ. Ôï åêóõã÷ñïíéóôéêü 
êïíôóÝñôï ïëïêëçñþíåôáé ìå 250 íÝá ÷éëéü-
ìåôñá êëåéóôþí áõôïêéíçôïäñüìùí, åê ôùí 
ïðïßùí ôá 35 èá åßíáé ôïýíåë õðüãåéá Þ õðï-
èáëÜóóéá êáé ôá ïðïßá ðñïâëÝðåôáé íá ðåñé-
êõêëþóïõí ôçí ðüëç áöáíßæïíôáò êáé ôá ôå-
ëåõôáßá õðïëåßììáôá ðåñéáóôéêïý ðñáóßíïõ. 
Ôá åðüìåíá ÷ñüíéá, ç ðüëç èá ìåôáôñáðåß óå 
Ýíá áðÝñáíôï åñãïôÜîéï ìáôáéïäïîßáò, ìßæáò 
êáé êáêïãïõóôéÜò. Ôï üñáìá ôçò Å.Å. åßíáé íá 

ìåôáó÷çìáôéóôåß ç Èåóóá-
ëïíßêç óå óõíäõáóìü ìå 
ôá Óêüðéá, ôç Óïößá êá-
èþò êáé ôïõò åíäéÜìåóïõò 
áóôéêïýò ðõñÞíåò óå ìéá 
áíáäõüìåíç âáëêáíéêÞ 
ìåôÜðïëç, Ýíá óýìðëåãìá 
ðüëåùí, ñïþí êáé ðüëùí 
ôïõñéóìïý, êáéíïôïìßáò 
êáé åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò, 
óå Ýíá ìåôá-áóôéêü äõíá-
ìéêü êáðéôáëéóôéêü êüìâï 
áíôáãùíéóôéêü ðñïò ôçí 

ÁèÞíá êáé ôçí Istanbul. 
  

Ç Èåóóáëïíßêç ðåäßï ìÜ÷çò

ÓÞìåñá, 95 ÷ñüíéá ìåôÜ ôçí êáôÜëçøç ôçò 
Èåóóáëïíßêçò áðü ôïí åëëçíéêü óôñáôü 

ç ðüëç îáíÜ áðåéëåßôáé êáé åìåßò êáëïýìáóôå 
íá ðÜñïõìå èÝóåéò ìÜ÷çò. Åßíáé Ýíá óôïß÷ç-
ìá ãéá ôá êïéíùíéêÜ áíôéóþìáôá ôçò ðüëçò 
íá óáìðïôÜñïõìå ôï êáðéôáëéóôéêü ìïíôÝëï 
áíÜðôõîçò êáé üëá ôá íÝá ìåãÜëá Ýñãá, þóôå 
íá îáíáâëáóôÞóåé ç êïéíüôçôá, ç áëëçëåããýç 
êáé ïé äñüìïé íá ãßíïõí ôüðïé óõíÜíôçóçò êáé 
ìïéñÜóìáôïò. ÐÝñá áðü ôï åÜí ôåëéêÜ ãßíåé 
ç Èåóóáëïíßêç ìéá ìéêñÞ êëïíùðïéçìÝíç 
Âáñêåëþíç Þ Ýíá ðïëåïäïìéêü ôÝñáò – êáñ-
êßíùìá, ìÝíåé áíïé÷ôü óôïß÷çìá íá âñïýìå 
ôï êëåéäß ðïõ èá äéáññÞîïõìå ôï âéïðïëéôéêü 
êÝëõöïò êáé èá ãåìßóïõìå ôçí ðüëç ìå êñáõ-
ãÝò ÷áñÜò êáé áãùíßáò, áãþíá, ôñáãïýäéá ìå 
íüçìá ìå ôá ïðïßá èá îáíáìáãÝøïõìå êáé èá 
ìáãåõôïýìå åíÜíôéá óå êÜèå ìïñöÞ åîïõóßáò. 
Äåí èÝëïõìå íá âñïýìå áóðéñßíåò ãéá ôéò ðëç-
ãÝò ôçò ðüëçò, áëëÜ íá åããñÜøïõìå óôï êïñìß 
ôçò ôéò äéêÝò ìáò áíõðÜêïõåò åðéèõìßåò. ÅíÜ-
íôéá óôïí ðáñáëïãéóìü ôùí ìåãÜëùí Ýñãùí íá 
ðñïôÜîïõìå ôá ðéï ôñåëÜ ìáò üíåéñá, ðçãáß-
íïíôáò êüíôñá óôçí ðïëåïäïìßá ôçò åîïõóßáò 
êáé áðïäåéêíýïíôáò üôé êáíÝíá ñõìïôïìéêü 
ó÷Ýäéï äå ìðïñåß íá åìðïäßóåé ôéò áõôüíïìåò 
êïéíùíéêÝò åîåãÝñóåéò.

Pirate Crew
www.peiratesalonica.gr

συνάντηση κάθε Πέµπτη στις 20.30
 στην κατάληψη Φάµπρικα- Υφανέτ 

(Οµήρου & Περδίκα - κάτω Τούµπα)
e-mail:underwater@blackout.gr

Ôá åðüìåíá ÷ñüíéá ç 
ðüëç èá ìåôáôñáðåß óå 
Ýíá áðÝñáíôï åñãïôÜîéï 
ìáôáéïäïîßáò, ìßæáò êáé 
êáêïãïõóôéÜò. 

Äåí èÝëïõìå íá âñïýìå 
áóðéñßíåò ãéá ôéò ðëç-
ãÝò ôçò ðüëçò, áëëÜ íá 
åããñÜøïõìå óôï êïñìß 
ôçò ôéò äéêÝò ìáò áíõðÜ-
êïõåò åðéèõìßåò. 

Ïé êÜôïéêïé ôçò Èåóóáëïíßêçò íôüðéïé 
êáé ìåôáíÜóôåò æïõí óå ìßá ðüëç 

ðïõ óôåñåßôáé åëåýèåñïõò ÷þñïõò, ìßá 
ðüëç ðïõ ëåçëáôåß êáèçìåñéíÜ ôï ÷ñüíï 
ôïõò .
Ôç óôéãìÞ ðïõ ç ïéêïíïìßá ôçò áãïñÜò 
Ý÷åé áðïéêÞóåé ôá ðÜíôá ï äçìüóéïò ÷þ-
ñïò ðåèáßíåé. Ïé áóôõíïìéêÝò åêêáèá-
ñéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò óå ðëáôåßåò êáé 
äñüìïõò, ç äçìéïõñãßá æùíþí áìéãïýò 
êáôáíÜëùóçò «øõ÷áãùãßáò» êáé «äéá-
óêÝäáóçò», ç ïéêïäüìçóç ôåñáôïõñãçìÜ-
ôùí, üðùò ôï íÝï Äçìáñ÷éáêü ÌÝãáñï, 
ç ìåôÜðëáóç ðÜñêùí êáé ðëáôåéþí óå 
÷þñïõò áöéëüîåíïõò (ìå åëÜ÷éóôá ðá-
ãêÜêéá óôçí ÁñéóôïôÝëïõò, êÜìåñåò êáé 
êÜãêåëá óå êÜèå ìåñéÜ ôçò Íáõáñßíïõ 
êáé õðåñâïëéêüò öùôéóìüò óôçí Áñ÷áßá 
ÁãïñÜ) êáé ç åðéâïëÞ ôçò êáôáíÜëùóçò 
ùò ìïíáäéêÞò åðéëïãÞò ãéá êïéíùíéêÞ 
óõíáíáóôñïöÞ, áöïý ôá ðåñéóóüôåñá 
ðåæïäñüìéá Ý÷ïõí êáôáëçöèåß áðü ôñá-
ðåæïêáèßóìáôá, áõôïêßíçôá êáé ìç÷áíÜ-
êéá, áðïôåëïýí êéíÞóåéò ðïëåïäïìéêÞò, 
êïéíùíéêÞò êáé ðïëéôéóìéêÞò êáôáóôïëÞò. 
Ï êïñåóìüò, ç ñýðáíóç, ï èüñõâïò áðï-
ôåëïýí åêäçëþóåéò åíüò ðñïâëÞìáôïò 
âáèéÜ ðïëéôéêïý.
Ç õðïèáëÜóóéá áñôçñßá áðëþò áêïëïõ-
èåß êáé óôçñßæåé ôéò ðáñáðÜíù ëïãéêÝò 
ðñïóöÝñïíôáò Ýíáí áêüìç äñüìï ðïõ 
èá ìáò ïäçãåß áðü ôï óðßôé, óôçí åñãáóßá 
êáé áðü åêåß óôçí êáôáíÜëùóç. 

Ãéá íá îáíáãßíïõí ïé äñüìïé 
ôüðïé óõíÜíôçóçò êáé ìïéñÜóìáôïò 

Ç áíôßóôáóÞ ìáò ïöåßëåé íá åßíáé ðÜíù 
áð’ üëá êïéíùíéêÞ, íá óôçñßæåôáé óôçí 
Üìåóç êéíçôïðïßçóç êáé äñÜóç ãéá ôç 
ìáôáßùóç ôïõ Ýñãïõ, óôç öõóéêÞ ìáò 
ðáñïõóßá óôïõò äñüìïõò ôçò ðüëçò. 



σούλα

“Αν η ιδεολογία ήταν ένα 
αποσπασµατικό σύνολο αντι-
λήψεων, αν οι κοινωνικές 
και πολιτικές και πολιτισµι-
κές µας ιδέες και συνήθειες 
ήταν απλά το αποτέλεσµα 

συγκεκριµένων χειρισµών, που θα µπορούσαν απλά να τερ-
µατιστούν ή να αποσυρθούν, τότε η κοινωνία θα ήταν πολύ 
εύκολο να αλλάξει ή να µετασχηµατιστεί απ’ ό,τι στην πράξη 
έχει γίνει ή γίνεται.”
                                                                    Raymond Williams

Η έννοια του πολιτικού έχει δεχτεί ποι-
κίλα περιεχόµενα, έτσι όπως νοηµατο-

δοτήθηκε σε κάθε στιγµή µε καθεστωτικούς, 
ακαδηµαϊκούς ή κινηµατικούς όρους. Θα 
µπορούσαµε ωστόσο να κωδικοποιήσουµε 
τις αφηγήσεις για το πολιτικό, αν περιορι-
στούµε µεθοδολογικά σ’ έναν άξονα γύρω 
από τον οποίο στρέφονται δύο προσεγγί-
σεις. Από τη µια το σύστηµα. Από την άλλη 
το υποκείµενο. Από τη µια είναι αυτές που 
υιοθετούν µια ανάλυση της πολιτικής ως ενι-
αίας ογκολιθικής ενότητας, ως αυτόνοµου 
πεδίου σχέσεων εξουσίας στην κοινωνική 
ζωή, οριοθετηµένου από τους υπόλοιπους 
κοινωνικούς σχηµατισµούς. Οι θεωρίες υποκειµενικότη-
τας αµφισβητούν αυτήν την αποµόνωση του πολιτικού, και 
θεωρούν ότι βρίσκεται διάχυτο σε όλους τους κοινωνικούς 
σχηµατισµούς. Οι πολιτικές σχέσεις ταυτίζονται µε τις κοι-
νωνικές. Οι θεωρίες υποκειµενικότητας αντιµετωπίζουν 
πολιτικά όχι µόνο θεσµούς και άλλα µορφώµατα κεντρικής 
εξουσίας , αλλά το ίδιο το δρων υποκείµενο. 
“Το προσωπικό είναι πολιτικό” είναι µια περίφηµη φράση. 
Όχι µόνο γιατί φιλοξένησε την πολιτικοποίηση πολλών 
γυναικών για τις οποίες η βιωµένη αδικία ήταν αρκούντως 
πολιτική ώστε να διεκδικεί θέση στις κινηµατικές προτε-
ραιότητες. Ούτε επειδή ζωοδότησε το απονευ-
ρωµένο αυτό σώµα του κινήµατος. Αλλά γιατί 
θεµατοποίησε αυτή την ανάγκη διεύρυνσης του 
πολιτικού. Το εγχείρηµα ήταν η άρση ενός δι-
αχωρισµού πού µπήκε ανάµεσα στην ιδιωτική 
και τη δηµόσια σφαίρα για να ιδιωτικοποιεί τις 
σχέσεις κυριαρχίας. Η µετατόπιση αυτή είναι 
εκτός από δηµόσια, µια εσωτερική και συµβολι-
κή χειρονοµία. Για την οποία ωστόσο δεν υπάρχει 
ευρύχωρος τόπος. 

Από τη µια, οι πολιτικοί δρώντες εµφανίζονται 
έγκλειστοι σε οικεία ερµηνευτικά  σχήµατα και εργα-

λεία, κάποια ωστόσο τόσο 
παρωχηµένα, ενεργά ίσως 
µόνο επειδή τηρούνται κατά 
παράδοσιν. Η πολιτικοποίη-
ση του ψυχικού εξακολουθεί 
να αποτελεί ένα διακύβευµα. 
Όσο όµως µια κοινωνικοπο-
λιτισµική πραγµατικότητα 
µπορεί να επικαθορίζει ψυ-
χικές διεργασίες και να σχη-
µατίζει υποκειµενικότητες, 
άλλο τόσο το υποκειµενικό 
στοιχείο χρειάζεται για τη 
διαµόρφωση του κυρίαρχου 
λόγου. Η προσέγγιση αυτή 

εγκαλεί σε µεθοδολογικές ρήξεις στο πεδίο της αντίστασης. 
Αν, λέει η Judith Butler σε ένα βιβλίο µε χαρακτηριστικό τίτ-
λο “Η ψυχική ζωή της εξουσίας”, υπάρχει µια ψυχική διάστα-
ση στην υποκειµενοποίηση, µια ψυχική προσήλωση στην 
καθυπόταξη και ταυτόχρονα συγκρότηση του υποκειµένου, 
τότε κάθε αντίσταση θα προέλθει από το εσωτερικό της.

Το έλλογο αρσενικό υποκείµενο που συστάθηκε στον 
πατριαρχικό λόγο της νεωτερικότητας, ικανό να κυρι-

αρχήσει στον εαυτό του και τους άλλους, και να ανταποκρι-
θεί έτσι στις επιταγές της ελεύθερης εργασίας, αποτέλεσε 
στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ του καπιταλισµού, για τη δι-

ατήρηση της τάξης µέσω του εσωτερικευµένου 
ελέγχου των υποκειµένων, καθώς το πέρασµα 
από την φεουδαρχία στη νέα πραγµατικότητα 
έβαζε νέα δεδοµένα στις κοινωνικές σχέσεις. Η 
συνθήκη της επισφάλειας µε τη σειρά της επι-
βάλλει µια ορισµένη ψυχική συγκρότηση υπο-
κειµένου. Ευέλικτο, δόλιο, πανούργο, αεικίνητο, 
ένας χαµαιλέων στα χρώµατα του καπιταλισµού. 
Να αρχίζεις, να κορυφώνεις, να εκτονώνεις, να 
παρατάς σε χρόνο dt… αυτό το πλεόνασµα συ-
ναισθηµατικής εξουθένωσης, ο οπορτουνισµός 
και η φιλελεύθερη νοµιµοποίηση του “ό,τι κά-
τσει” είναι η µόνη υπόσχεση που µπορεί να δώ-
σει το ανθρωπολογικό προϊόν της εποχής µας, 
η µόνη δέσµευση που µπορεί να αναλάβει. Αν 

δεν µπορεί να τηρήσει τον εσωτερικό αυτό µαρασµό που 
του απαιτείται, θα είναι απλά ένας ακόµη looser που δεν 
ανταποκρίθηκε στους κανόνες ενός άγριου, άρρωστου παι-
χνιδιού. Το “Να πάρουµε τη ζωή στα χέρια µας” γίνεται πιο 
ερµητικό από ποτέ. Όχι γιατί µας άρπαξαν απ’ τα χέρια τη 
ζωή, αλλά επειδή εσωτερικεύουµε την αδυ-
ναµία ελέγχου πάνω σε ό,τι πιο δικό µας. 
Γιατί αυτό που αποµένει από τον χρόνο που 
δεν έχουµε, το νόηµα που ξεθωριάζει, τις 
σχέσεις που τελειώνουν πριν καν αρχίσουν 
είναι ένα τοπίο τόσο ρηµαγµένο που δεν 
µπορείς και δεν θέλεις να οικειοποιηθείς.

Αν µας ενδιαφέρει πώς λειτουργεί η 
εξουσία στα κέντρα που την έχουµε 

εντοπίσει, µας ενδιαφέρει και το 
πώς µεταδίδεται στο σύνολο της 

κοινωνίας, αφού αναγνωρί-
σουµε ότι η πολιτική πραγµα-
τικότητα δεν είναι µονολιθική 

και οµοιογενής, αλλά πολύπλοκη και πολυεπίπε-
δη. Το πολιτικό δεν συνιστά µια προστατευµένη  πε-

ριοχή των κοινωνικών σχέσεων που θα µπορούσε να απο-
µονωθεί, και απέναντι σε αυτήν να τοποθετηθούµε για να 
της επιτεθούµε. Η εξουσία βρίσκεται σε όλο το φάσµα του 
κοινωνικού, το διατρέχει, παράγεται και αναπαράγεται µέσα 
από καθηµερινές κοινωνικές πρακτικές που δίνουν µορφή 
στις σχέσεις εξουσιαστών και εξουσιαζόµενων. Η εξουσία, 
όσο εµφανίζεται στις θεσµικές της εκδηλώσεις, τις ορατές 
δοµές, άλλο τόσο εκδηλώνεται στις προσωπικές και ιδιωτι-
κές πλευρές της κοινωνικής πραγµατικότητας, στα σώµατα 
και τις ψυχές των υποκειµένων. Είναι η στιγµή που το φύλο, 
το σώµα, η υγεία, η σεξουαλικότητα αναγνωρίζονται επιτέ-
λους ως πολιτικά συστήµατα.

Αν εν-τοπίσουµε το πολιτικό στην καθηµερινή αυτή 
σύµβαση και υιοθετήσουµε ως µονάδα ανάλυσής µας 

τόσο το σύστηµα, όσο και το πρόσωπο και τον εαυτό, το 
locus αυτό του πολιτικού µας φοβίζει ίσως γιατί αφήνει εκ-
κρεµές ένα ερώτηµα. Και τώρα τι θα γίνουµε χωρίς βαρβά-

ρους; Η δυναµική που µας δίνει η προσέγγιση του πολιτικού 
σε µια βάση υποκειµενικότητας ή η προσέγγιση της εξουσί-
ας ως συµβολικό σύστηµα, δεν µετατρέπει την εξουσία σ’ 
ένα αχανές, απροσδιόριστο πεδίο. Αν δεν περιοριζόµαστε σε 
µια ανάγνωσή της µόνο εκεί που βγάζει µάτι, δεν σηµαίνει 
ότι δεν µπορούµε να αποκωδικοποιήσουµε τις συµβολικές 
της διαστάσεις. Σηµαίνει ότι πρέπει να ξέρουµε να την ανα-
καλύψουµε εκεί που είναι λιγότερο ορατή, παραγνωρισµέ-
νη. Που ασκείται µε τη συνενοχή µας, τη συνειδητή ή ανε-
πίγνωτη. Κι αυτό δεν σηµαίνει τίποτα παραπάνω από µια 
φράση που λέει ότι ο γενέθλιος κόσµος µας είναι αυτονόη-
τος. Και εννοεί πολύ περισσότερα από όσα λέει. 

Πώς θα διαχειριστούµε όµως αυτή τη συνενοχή; Πόση 
άλλη καταστολή θα προσθέσουµε στο ήδη επιβαρηµέ-

νο µ’ ενοχές υπαρξιακό µας γίγνεσθαι; Πώς να αστυνοµεύ-
σεις µια ζωή που έτσι κοινωνικοποιήθηκε; Πολύ περισσότε-
ρο, πώς να πολιτικοποιήσεις τους κραδασµούς του ψυχικού 
σου σύµπαντος; Όταν αντιστεκόµενα κοµµάτια µιλούν πο-
λιτικά στην ετερονοµία κάνουν µια επώδυνη προβολή στο 
µέλλον που δεν έρχεται ποτέ. Θα παραιτηθούµε παρόλα 
αυτά; Όσο οδυνηρό κι αν είναι, αυτή είναι η µόνη ζωή που 
αξίζει να τη ζει κανείς. Που χάνει το νόηµα για να το ξανα-
βρεί, απελπίζεται, αλλά µάχεται να επανέλθει.

Η έκθεση σε οτιδήποτε καινούριο µε όποια 
µορφή κι αν εµφανίζεται αυτό συνεπά-

γεται ένα ψυχικό κόστος, που επιστρέφεται 
ωστόσο στον ορίζοντα της αυτοεξέλιξης, ακό-
µα καλύτερα στον ορίζοντα µιας µακροπρόθε-
σµης κινηµατικής προοπτικής. Όσο πιο προ-
ετοιµασµένο είναι το πεδίο για την υποδοχή 
της εξουσίας  που δεν κρέµεται πάνω από τα 
κεφάλια µας, αλλά βρίσκεται µέσα στον νου 
και την καρδιά µας, θα οικοδοµούµε µια κουλ-
τούρα που ρητά ή υπόρρητα θα µεταβάλλει 
τη θεώρηση του κόσµου. Που όσο αναγνω-
ρίζει την κατασκευή, θα κατασκευάζει άλλες 
σηµασίες στον ορίζοντα της αυτονοµίας. Τα 

σηµάδια αυτής της συνέχειας, της νευρικότητας και της ευ-
αισθησίας της, δρουν, επιτελούν τα κοινωνικά και πολιτικά 
υποκείµενα που γινόµαστε. 

Όσο πιο προετοιμασμένο είναι το 
πεδίο για την υποδοχή της εξουσί-
ας  που δεν κρέμεται πάνω από τα 
κεφάλια μας, αλλά βρίσκεται μέσα 
στον νου και την καρδιά μας, θα 
οικοδομούμε μια κουλτούρα που 

ρητά ή υπόρρητα θα μεταβάλλει τη 
θεώρηση του κόσμου.

κή χειρονοµία. Για την οποία ωστόσο δεν υπάρχει 

Αν µας ενδιαφέρει πώς λειτουργεί η 
εξουσία στα κέντρα που την έχουµε 

εντοπίσει, µας ενδιαφέρει και το 

δη. Το πολιτικό δεν συνιστά µια προστατευµένη  πε-
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Barbara Kruger



      µετάφραση : µίµης

Το κείµενο εµφανίστηκε σε γερµανική µετά-
φραση στο τεύχος 77 του  ‘Wildcat’ (http://

www.wildcat-www.de/). Γράφτηκε από τον Emilio 
Quadrelli, έναν ερευνητή από τη Γένοβα, που χρό-
νια επιµένει στην αδιαχώριστη ανάπτυξη των ταξι-
κών δοµών της εργασίας, της φυλακής, του εγκλή-
µατος  και της πολιτικής εξέγερσης. Αναφέρεται 
στην ιταλική πραγµατικότητα και το παραθέτουµε 
για όσους θέλουν να χρησιµοποιήσουν  αυτή τη 
γνώση για να αναλύσουν την ελληνική πραγµατι-
κότητα.

Εάν οποιοσδήποτε έχει αµφιβολίες πολλά έχουν 
είδη συµβεί, ώστε να τις διαλύσουν. Πολλά δι-

αζώµατα των γηπέδων στην Ιταλία ελέγχονται σε 
ένα αυξανόµενο βαθµό από την άκρα δεξιά. Αυτό 
είναι ένα γεγονός. Και είναι απαραίτητο να ξεκι-
νήσουµε από εδώ για να επιτεθούµε, πολιτικά και 
όχι ηθικά, σε ένα φαινόµενο που εξαπλώνεται εδώ 
και κάποιο καιρό στις µητροπολιτικές περιφέρειες 
και το οποίο τραβάει την προσοχή όταν παίζεται 
από τα media. Μόνο και µόνο από την εµφάνιση 
αγκυλωτών σταυρών, κέλτικων σταυρών ή ρητών 
αναφορών στο ολοκαύτωµα -που κυριαρχούν στα 
γήπεδα- όλο και περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν 
ηλίθιες απόψεις.

Πρώτα από όλα, οι οπαδοί που 
σχετίζονται µε την άκρα δεξιά 

δεν έρχονται από το φεγγάρι. Έχουν 
µια κοινωνική ζωή έξω από τα γήπε-
δα, ζουν σε µεγάλο βαθµό σύµφωνα 
µε τις αξίες που εκφράζονται στους 
τόπους που κατοικούν. Με άλλα λό-
για, η προσκόλληση σε ένα ναζιστικό 
lifestyle δεν είναι κάτι αµιγώς συµβο-
λικό και αυτοσχέδιο, υιοθετηµένο σε 
ένα πλαίσιο πανηγυριού. Αντίθετα 
είναι ένα όλο, ένα συνολικό lifestyle, 
που επιδρά και στην καθηµερινή ζωή. 
Το δεύτερο σηµείο είναι η συναίνε-
ση και η αίσθηση νοµιµοποίησης την 
οποία απολαµβάνουν στις περιοχές αυτές και δεν 
πρέπει απαραίτητα να αναχθεί σε µια περιγραφή 
σαν να ανήκουν στον κόσµο της άκρας δεξιάς. 

Για να µιλήσουµε µόνο για την κατάσταση στη 
Ρώµη, έχει µια αξία να ανακαλέσουµε την πε-

ρίπτωση του ντέρµπι µε το “νεκρό αγόρι”. Αυτή η 
ψεύτικη ιστορία κυκλοφόρησε από κάποιους σκλη-
ροπυρηνικούς ακραίους οπαδούς, που θεωρούνται 
από τους ειδικούς ως περιθώριο, αποµονωµένοι 
από το υπόλοιπο πλήθος. Η ιστορία αυτή, σχε-
δόν αµέσως, έγινε η αδιαµφισβήτητη αλήθεια για 
όλο το γήπεδο. Η φήµη για ένα  νεαρό οπαδό που 
σκοτώθηκε λίγο πριν µπει στο γήπεδο άρχισε να 
διαδίδεται στις εξέδρες. Ουσιαστικά, στην ιστορία 
κατηγορούνταν οι δυνάµεις ασφαλείας για το θά-
νατο ενός νεαρού αγοριού κατά τη διάρκεια µιας 
εφόδου που έκαναν µε τα κλοµπ πριν ξεκινήσει το 
µατς. Αυτό το περιστατικό αποδεικνύει µε τον πιο 
περίτρανο τρόπο την δύναµη µικρών σκληροπυρη-
νικών οµάδων που βρίσκονται µέσα στα γήπεδα. 
Εποµένως, είναι  λάθος να υποτιµάται η δράση φα-
σιστικών πυρήνων στα γήπεδα. 

Καθώς δεν είναι εξωγήινοι, οι εξτρεµιστές των 
γηπέδων δεν έρχονται από άλλο πλανήτη, κα-

τοικούν σε αστικές περιοχές που δεν είναι δύσκολο 
να τις προσδιορίσουµε: στις περιφέρειες. Για την 
αριστερά, αυτό πρέπει να  βάλει ένα ζήτηµα. Γιατί 
τα αστικά περιβάλλοντα που παραδοσιακά συνδέ-
ονταν µε την αριστερά ξαφνικά µετατράπηκαν σε 
θερµοκήπιο την άκρας δεξιάς; Γιατί η κουλτούρα 
και το στυλ της φασιστικής αντι-µόδας κατόρθωσε 
να είναι ηγεµονική σε ένα µεγάλο βαθµό στα γήπε-
δα και, σε ένα µικρότερο βαθµό, στις αστικές περι-
φέρειες; Ίσως υπάρχουν βαθιές εξηγήσεις που απαι-
τούν ιδιαίτερα οξυδερκή µατιά, αλλά ακόµα και αν 
περιοριστούµε στην επιφάνεια µπορούµε να πούµε 
µερικά πράγµατα. ∆ιασχίζοντας αυτές τις περιφέ-
ρειες µπαίνουµε σε ένα µελαγχολικό σύµπαν το 
οποίο, µετά το ξύπνηµα κάποιων κοινωνιολόγων, 

έχουν καθοριστεί ως “µη-τόποι”. Η πεζή πραγµα-
τικότητα πως εκατοµµύρια ανθρώπων ζουν εκεί, 
στην καλύτερη των περιπτώσεων θεωρείται απλά 
ως µπελάς, το υπόλειµµα ή το ανεπιθύµητο παρά-
πλευρο αποτέλεσµα της µεταµοντέρνας εποχής. 
Αλλά τι είναι αυτό που κάνει τόσο ανύπαρκτους 
τους κατοίκους αυτών των περιοχών; Τι λάθη τους 
έχουν σηµαδέψει; Απασχολούνται σε δουλειές χα-
µηλού κύρους, κυρίως χειρωνακτικές -παραγωγικές 
ή µη, δεν κάνει µεγάλη διαφορά. Για το µεγαλύτερο 
κοµµάτι, όταν δεν δουλεύουν, αντί να συνεισφέ-
ρουν στο κόσµο του τέλους της εργασίας που τε-
λευταία είναι και της µόδας, βυθίζονται στην πεζή 
κατάσταση της ανεργίας, αποκαλύπτοντας για µια 
ακόµη φορά, ότι αν ήταν απαραίτητο, θα αποτε-
λούσαν για πάντα τα αποµεινάρια του 20ου αιώνα. 
Αλλά δεν σταµατούν εκεί, είναι ήδη απρόσωποι και 
ξεπερασµένοι από τις ίδιες τις καταστάσεις. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, αφιερώνουν τον εαυτό 
τους, σε παράνοµες δραστηριότητες. Αλλά αντί 
να αφιερώσουν τους εαυτούς τους σε παράνοµες 
δραστηριότητες, που είναι τουλάχιστον της µόδας, 
όπως η πειρατεία σε υπολογιστές και προγράµµα-
τα, αυτοί συνεχίζουν να κλέβουν, να ληστεύουν 
και να σπρώχνουν ναρκωτικά. Με µια λέξη, δεν 
καταφέρνουν να λειτουργήσουν γνωστικά ή άυλα 
σε τίποτε, ούτε καν στο έγκληµα. Και όταν, όπως 
συχνά συµβαίνει, µαζί µε µερικά άλλα εκατοµµύ-

ρια ατόµων, φοράνε 
τα “µπλε  κολάρα” και 
καθηµερινά αντιµάχο-
νται το κεφάλαιο στο 
πεδίο της εργασίας, 
φαντασιώνονται για 
τους εαυτούς τους ότι 
ακόµη έχουν, αν όχι ένα 
ιστορικό, τουλάχιστον 
έναν κοινωνικό ρόλο. 
Οι µεταµοντέρνοι φι-
λόσοφοι βιάζονται να 
τους φωνάξουν ότι 
πρέπει να σταµατή-
σουν να ανησυχούν, 
γιατί παρόλο που µπο-

ρεί να µην το έχουν καταλάβει, στην πραγµατικό-
τητα, δεν υπάρχουν πια. Όχι µόνο αυτό, αλλά όπως 
συχνά εξηγείται, γενικά, η αναζήτηση µιας ισχυρής 
ταυτότητας είναι κάτι ιστορικά απόλυτο, και υπο-
κειµενικά µιλώντας, µια αντιδραστική διαδικασία, 
επειδή παρεµποδίζει τα ανατρεπτικά στοιχεία, τα 
οποία έχει εντάξει ο καπιταλισµός στην κυκλοφο-
ρία: την εποχή του ατόµου. Αλλά συµµετέχοντας 
ως άτοµο είναι προϋπόθεση η δυνατότητα να είναι 
κανείς κάτι τέτοιο. 

Στην παγκόσµια εποχή, όπως και σε κάθε άλλο 
µεγάλο µετασχηµατισµό, εάν κάποιος κερδίζει, 

σίγουρα κάποιος άλλος χάνει. Εάν πολλοί, ακόµη 
όµως µειοψηφία, ενισχύονται από τις ευκαιρίες 
που παρέχει ο παγκόσµιος καπιταλισµός για να 
αποτινάξουν όλους τους περιορισµούς και να υι-
οθετήσουν την ελαφριά ταυτότητα του ελεύθερου 
ατόµου σε µια ελεύθερη αγορά, για την ζωή των 
περισσότερων οι προσδοκίες διαφέρουν. Το πε-
πρωµένο µπορεί να είναι µόνο αυτό του αιώνιου 
περιθωρίου. Και αυτή η θλιβερή ταυτότητα είναι η 
µόνη που “επιτρέπεται” να φέρει κάποιος.

Τι άραγε προσφέρει η δεξιά σε αυτές τις µάζες 
χωρίς ιστορία και µέλλον. Όχι πολλά για να 

πούµε την αλήθεια. Τους προσφέρει µια έννοια 
συλλογικότητας, που όσο παλιοµοδίτικο κι αν 
ακούγεται αυτό, είναι κάτι σηµαντικό. Πάνω από 
όλα τους προσφέρει έναν εχθρό. Οι ελίτ, αντιµε-
τωπίζουν µε κυνισµό και µια ειρωνική αδιαφορία 
την αποδοχή την οποία έχει το εννοιολογικό ζεύ-
γος “φίλος /εχθρός” στον κόσµο, αποτελώντας και 
τη µοναδική εξαίρεση. Για να το θέσουµε απλά, η 
άκρα δεξιά, κατευθύνει το µίσος των περιφερειών 
απέναντι σε κάτι συµπαγές. Προσφέρει µια ταυτό-
τητα και µια ελπίδα. Στην ουσία, λένε: Εάν έχουµε 
φτάσει σε αυτό το σηµείο σήµερα, οφείλεται σε 
αυτούς, τους κατοίκους του κέντρου, που έχουν τα 
λεφτά, τα µέσα και τη δύναµη που τα χρησιµοποι-
ούν εναντίον µας. Αλλά δεν θα υποκύπτουµε για 

πολύ ακόµη. Υπάρχουµε και σύντοµα θα πρέπει να 
το καταλάβουν. 

Η ιστορία πάντα κινείται από ένα “εµείς” που 
εναντιώνεται σε ένα “αυτοί”. Ποτέ δεν δρα-

πετεύει από αυτή τη διάσταση. Η άκρα δεξιά, στις 
περιφέρειες, επινοεί ένα φτιαχτό εµείς, το οποίο 
µε ένα τρόπο είναι σε θέση να στρέψει το µίσος 
σε µια ταυτότητα, σε ένα σχέδιο. Στις περιφέρει-
ες δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλες εναλλακτι-
κές. Χωρίς να έχει κανένα ιδιαίτερο πλεονέκτηµα, 
απλά επειδή δεν έχει κανένα ουσιαστικό αντίπαλο, 
η άκρα δεξιά βρίσκεται αναπάντεχα να µονοπωλεί 
τις αστικές περιφέρειες. Είναι γνωστό ότι για ένα 
µεγάλο διάστηµα η αριστερά είχε εγκαταλείψει τη 
ρητορεία του σχήµατος “εχθρός/φίλος”, τασσόµε-
νη µε οπτικές του κόσµου, όπου η φιλοσοφία της 
καλοσύνης, των καλών προθέσεων, κυριαρχούσε. 
Αντίθετα, χωρίς κανένα δισταγµό, υιοθέτησε το 
λόγο των ατόµων. 

Η αριστερά δεν µπορεί να βοηθήσει, αλλά ταυ-
τόχρονα έδειξε στον εαυτό της ότι την χω-

ρίζει άβυσσος από τις µάζες της περιφέρειας. Μια 
σνοµπίστικη στάση  που παρόλη τη σύγχυση που 
τη διατρέχει, οι ανώνυµες µάζες την προσλαµβά-
νουν. Αυτοί οι “κόσµοι” δέχονται ελάχιστη προ-
σοχή, πέρα από τα επιµέρους παραδείγµατα, όπου 
πολιτικοί αγωνιστές, χωρίς το φόβο της  µόλυνσης 
από τα βασικά ένστικτα των ανθρώπων, όπως στην 
περίπτωση των οπαδών της Λιβόρνο, οι οποίοι θε-
ωρούνται από την αριστερά µια γραφική κατάστα-
ση. Και αυτό που είναι αλήθεια για τις αστικές πε-
ριφέρειες, είναι ακόµη περισσότερο αλήθεια για τα 
γυµναστήρια, όπου το ναζιστικό lifestyle, εύκολα 
πέτυχε να είναι ηγεµονικό. Σε αυτή την περίπτω-
ση ένας άρρωστα συγκαλυµµένος ακαδηµαϊσµός, 
παρέδωσε αυτούς τους κόσµους στο βασίλειο της 
“γυµνής ζωής”, όπου όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρ-
χει κανένας λόγος να δώσει κανείς σηµασία. 

Στην αποκήρυξη των πάντων, η αριστερά κατέ-
ληξε να θεωρεί απρόσφορο κάθε είδος οργα-

νικής σύνδεσης µε τους ανθρώπους, οι οποίοι εξ’ 
ορισµού δεν έχουν ιδιαίτερη παρουσία σε  εξεζητη-
µένα περιβάλλοντα, είτε οικονοµικά, είτε διανοη-
τικά. Στις αστικές περιφέρειες, η αριστερά γίνεται 
αντιληπτή χωρίς εξαιρετικές διαφορές, είναι ένα 
από τα πολλά πρόσωπα του “κέντρου”, άνθρωποι 
που έρχονται από έξω,  που ζουν µια “επίχρυση 
ζωή” στον κόσµο του µεσοαστικού εγκλεισµού, 
των ατοµισµών, του τέλους της εργασίας και όλων 
των µετα-µετά καταστάσεων, αλλά που, τελικά, 
δεν έχουν καµία σχέση µε αυτούς όπου η καθηµερι-
νότητα είναι ένας αγώνας. 
Αυτή η αίσθηση δεν απέχει πολύ από την αλήθεια. 
Για παράδειγµα, µπορούµε να ρίξουµε µια µατιά 
στην αποµόνωση που αντιµετώπισε η εξέγερση 
στα γαλλικά προάστια από την αριστερά το περα-
σµένο φθινόπωρο. Η µεγαλύτερη και πιο δυνατή 
εξέγερση από τα κάτω στην εποχή της παγκοσµιο-
ποίησης, τουλάχιστον στη δύση, θεωρήθηκε εξ αρ-
χής ξοφληµένη από την αριστερά, όταν δεν στιγµα-
τιζόταν ως η καθαρή κραυγή πόνου και απόγνωσης 
από τους ζητιάνους της δηµοκρατίας. Παρόλο που 
υπάρχει µεγάλη απόσταση από το να θεωρηθεί ως 
ειδυλλιακή κατάσταση, πολλοί άνθρωποι αντιλή-
φθηκαν την επιτακτικότητα και την αναγκαιότητα 
να επιστρέψουν και να καταλάβουν χώρους αντι-
φασισµού και ριζοσπαστικής σκέψης. Από αυτή 
την οπτική, οι οπαδοί της Λιβόρνο*, µπορούν να 
θεωρηθούν ως η πραγµατικότητα που εγγυάται µια 
αγωνιστική και αντιφασιστική παρουσία µέσα στα 
γήπεδα. Στο τέλος, θα λέγαµε, ότι ίσως αυτό που 
έχει νόηµα να προτείνει κάποιος είναι ότι εµπειρίες 
σαν αυτή των οπαδών της Λιβόρνο πρέπει να κοι-
νωνικοποιηθούν σε ένα ευρύτερο δίκτυο, ώστε να 
γίνουν κοινό κτήµα όλων αυτών των πραγµατικο-
τήτων για τις οποίες η ύπαρξη του αντιφασισµού 
και του ταξικού αγώνα για το σοσιαλισµό συνεχίζει 
να αποτελεί ένα ουσιώδες σηµείο αναφοράς.  

*οι οπαδοί της Λιβόρνο συνδέονται µε την άκρα 
αριστερά, σηκώνουν σηµαίες µε σφυροδρέπανα, 
ενώ γνωστή είναι η κόντρα τους µε τους φασίστες 
οπαδούς της Λάτσιο.

 αριστερός σνοµπισµός και άκρα δεξιά  
Emilio Quadrelli

öùôïãñáößåò, óõíèÞìáôá, ðáíü, 
êáóêüë áðï ôï êüêêéíï ãÞðåäï 
ôçò Livorno

Ç áñéóôåñÜ Ýäåéîå üôé ôçí 
÷ùñßæåé Üâõóóïò áðü ôéò 
ìÜæåò ôçò ðåñéöÝñåéáò. 
Ìéá óíïìðßóôéêç óôÜóç 
ðïõ ðáñüëç ôç óýã÷õóç 
ðïõ ôç äéáôñÝ÷åé, ïé áíþ-
íõìåò ìÜæåò ôçí ðñï-
óëáìâÜíïõí.



¢ëëç ìéá äõíáìéêÞ êáé Üìåóç áðÜíôçóç óôá ó÷Ýäéá ôïðé-
êþí ðñïõ÷üíôùí ãéá ôçí åîÜëåéøç êÜèå äçìüóéïõ ÷þ-

ñïõ óôï âùìü ôçò åìðïñéêÞò åêìåôÜëëåõóçò, äüèçêå óôçí 
ðåñéï÷Þ ôïõ ×áëáíäñßïõ óôçí ÁèÞíá. Óôéò áñ÷Ýò ÄåêÝìâñç 
ôïõ 2006, ðñùôïâïõëßá êáôïßêùí ôïõ ×áëáíäñßïõ êáé Üëëùí 
ðåñéï÷þí, ðñï÷þñçóå óå êáôÜëçøç åíüò éóôïñéêü ïéêÞìá-
ôïò ìå ìåãÜëï êÞðï (êôÞìá Ðñáðïðïýëïõ) åãêáôáëåëåéììÝ-
íïõ, åäþ êáé ðåñßðïõ ôñéÜíôá ÷ñüíéá, åíáíôéùíüìåíïé ìå ôïí 
ðéï äñáóôéêü ôñüðï óôá ó÷Ýäéá “áîéïðïßçóçò” (âëÝðå ôóéìå-
íôïðïßçóç-ðáñá÷þñçóç åêìåôÜëëåõóçò óå éäéþôåò) ðïõ ôïõ 
åðéöõëÜóóåé ç äçìïôéêÞ áñ÷Þ. Óôïõò ôñåéò, ìüëéò, ìÞíåò æùÞò 
ôçò êáôÜëçøçò, Ý÷ïõí Þäç ðñáãìáôïðïéçèåß ìéá ðëçèþñá 
ðïëéôéêþí êáé ðïëéôéóôéêþí åêäçëþóåùí, ìå áîéïìíçìüíåõ-
ôç óõììåôï÷Þ ðåñéïßêùí. Áêïëïõèåß áðüóðáóìá ôï êåßìå-
íï äçìïóéïðïßçóçò ôçò êáôÜëçøçò. Ðåñéóóüôåñá, ìðïñïýí 

íá âñåèïýí óôï äéáäßêôõï, 
óôç äéåýèõíóç http://
protovou l i a xa landr iou .
blogspot.com/

ÐïôÝ ôá óðßôéá ôùí áíèñþ-
ðùí äåí Þôáí ôüóï êïíôÜ 
êáé ïé Üíèñùðïé ôüóï ìá-
êñéÜ

Áò ðÜñïõìå ôç æùÞ ìáò 
óôá ÷Ýñéá ìáò

Ïé ðüëåéò Ý÷ïõí, óÞìåñá 
êáôáóôåß ðåñéóóüôåñï áðü 
ðïôÝ áöéëüîåíåò ãéá ôïõò 

êáôïßêïõò ôïõò. Äå èÝëïõìå Üëëá åìðïñéêÜ êÝíôñá, ðïëõ-
êáôáóôÞìáôá Þ Üëëïõò åðéâëçôéêïýò üãêïõò áðü ôóéìÝíôï 
êáé ãõáëß. Ïé åëåýèåñïé ÷þñïé êáé ôá åëÜ÷éóôá ðÜñêá ðïõ 
Ý÷ïõí áðïìåßíåé áðåéëïýíôáé áðü ìáñáóìü ëüãù ïéêïíïìé-
êþí óõìöåñüíôùí êáé óêïðéìïôÞôùí. Ç áðïîÝíùóç ìåôáîý 
ôùí êáôïéêïýí ôçò ðüëçò áðïññÝåé áðü çèéêÝò êáé êïéíù-
íéêÝò áîßåò ðïõ ðñïùèåß ï óýã÷ñïíïò ôñüðïò æùÞò êáé ç 
áóôéêÞ õðïêïõëôïýñá. Ç áðï÷áýíùóç ìðñïóôÜ óôï «êïõôß», 
ç êáôáíÜëùóç åõôåëþí ðñïôýðùí êáé ç åìðïñåõìáôïðïßçóç 
óå üëåò ôéò åêöÜíóåéò ôçò êáèçìåñéíüôçôáò ìáò óõíôåëïý-
íå óôçí ðáèçôéêïðïßçóç, óôçí áäñÜíåéá êáé óôçí áðÜèåéá 
ôïõ êïéíùíéêïý óõíüëïõ.
¼ëá ôá ðáñáðÜíù ìáò âñßóêïõí åê äéáìÝôñïõ áíôßèåôïõò êáé 
óå áðÜíôçóç ðñïôåßíïõìå ôçí ðñáêôéêÞ ôùí ïéêåéïðïéÞóåùí 
ôùí åëåýèåñùí ÷þñùí. ÐÞñáìå ôçí áðüöáóç íá áîéïðïéÞ-
óïõìå êáé íá áíáäåßîïõìå ôéò äõíáôüôçôåò ôïõ ïéêÞìáôïò 
êáé íá ôï ìåôáôñÝøïõìå óå Ýíáí åëåýèåñï æùíôáíü ÷þñï 
ðïéêßëùí ìïñöþí Ýêöñáóçò.
Ðñïêñßíïõìå Ýíáí ÷þñï ðïõ èá ëåéôïõñãåß áíôéåìðïñåõ-
ìáôéêÜ êáé áíôééåñáñ÷éêÜ, èá åßíáé ðëÞñùò áõôüíïìïò-áõôï-
äéá÷åéñéæüìåíïò ÷ùñßò êáìßá êïììáôéêÞ óôÞñéîç Þ óôÞñéîç 
êÜðïéïõ Üëëïõ èåóìéêïý öïñÝá êáé ç äéá÷åßñéóç èá ãßíåôáé 
áðïêëåéóôéêÜ áðü ðñïêáèïñéóìÝíåò áíïé÷ôÝò óõíåëåýóåéò 
ìå ôç óõììåôï÷Þ üðïéïõ åíäéáöÝñåôáé. 
Åðéæçôïýìå ôç ìåôáôñïðÞ ôïõ óå Ýíá äçìéïõñãéêü ìÝñïò 
óõíáíôÞóåùí ðïëýìïñöçò äñáóôçñéïðïßçóçò üðùò æùãñá-
öéêÞ, èÝáôñï, ìïõóéêÞ, åðáöÞ ìå ôç öýóç (ð.÷. åíáó÷üëçóç 
ìå ôïí êÞðï), óýíôáîç ðïëéôéêþí êåéìÝíùí êáé áíôéðëçñïöü-
ñçóçò ðÜíù óå êïéíùíéêÜ ðñïâëÞìáôá.

ÓõíÝëåõóç ÑÝìáôïò ãéá ôçí Áîéïðïßçóç Åëåýèåñùí ×þñùí

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΕΚΙ El Paso

Το El Paso είναι ένας χώρος έκφρασης, δηµιουργίας, 
µάθησης και επικοινωνίας που βασίζεται στις αξίες 

της ελευθεριακής εκπαίδευσης. Ένας χώρος όπου συνυ-
πάρχουν µικροί και µεγάλοι αντιιεραρχικά, συλλογικά και 
ελεύθερα. Μία κοινότητα ανθρώπων που συναποφασίζει, 
συµµετέχει, παίζει µαζί, εξερευνά και ανακαλύπτει τον 
εαυτό της µέσα από την αλληλεπίδραση των µελών της. 
Η προσπάθεια ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2004 από αν-
θρώπους που προβληµατίζονται σχετικά µε ζητήµατα µε-
τάδοσης και οικειοποίησης της γνώσης είτε έχουν παιδιά 
είτε όχι. 

Το El Paso γεννήθηκε από την επιθυµία της ελεύθερης 
ανάπτυξης των χαρακτήρων των παιδιών. Μία ανά-

πτυξη που διαστρεβλώνεται συνεχώς τόσο από την επιβο-
λή των αξιών του κόσµου που µας περιβάλει όσο και από 
την καθιερωµένη σχολική τακτική την οποία τα παιδιά 
αναγκάζονται να ακολουθήσουν. Στο El Paso µικροί και 
µεγάλοι συνυπάρχουν σε αντιιεραρχική βάση. ∆εν υπάρχει 
κάποια αυθεντία ή κάποιος θεσµός , όπως ο δάσκαλος ή ο 
γονέας, αλλά η γνώση και η εµπειρία διαχέεται µέσα από 
τη σκέψη και την κίνηση του καθενός προς τους άλλους. 
Καθένας είναι ένα συνεχώς αναπτυσσόµενο άτοµο ανε-
ξάρτητα από την ηλικία του.

Η γνώση για εµάς είναι βίωµα. ∆εν θέλουµε να την 
κυνηγάµε λαχανιασµένοι, αλλά η διαδικασία οικειο-

ποίησής της να ικανοποιεί την ανάγκη µας για νόηµα, εν-
θουσιασµό, και χαρά. Στο El Paso ζούµε µαθαίνοντας και 
µαθαίνουµε ζώντας, αφού οι συναντήσεις µας εκεί αποτε-
λούν τµήµα της καθηµερινότητάς µας. Έτσι η µάθηση δεν 
αποτελεί διαδικασία ξεκοµµένη απ’ τη ζωή, που προέρχε-
ται από κάποιο θεσµό σε συγκεκριµένο ωράριο, αλλά µια 
λειτουργία συνεχής κατά την επαφή µας µε τη φύση και 
τον κόσµο. Στο El Paso τα πάντα είναι κοινά. ∆εν υπάρ-
χει ιδιοκτησία και όλα ανήκουν σε όλους. Αυτή είναι και η 
βάση για τη διαµόρφωση της συλλογικότητας στην οποία 
στοχεύουµε γιατί πιστεύουµε ότι η ελευθερία του ατόµου 
είναι αναπόσπαστη από αυτή και διαφέρει από την εντρο-
πική κατάσταση του ατόµου που πορεύεται µόνο του.

Η ελευθερία στο El Paso είναι δεδοµένη. Από εκεί ξε-
κινάει και σε αυτή καταλήγει κάθε µας δραστηριό-

τητα. Ίσως δεν τη βιώνουµε όπως θα θέλαµε ακόµα, αλλά 
την εµπιστευόµαστε πάντα ως γνώµονα όσων κάνουµε. Η 
συµµετοχή στις απασχολήσεις αλλά και στις εργασίες που 
γίνονται για τη διατήρηση του χώρου είναι προαιρετική 
και επαφίεται στην επιθυµία του καθενός να προσφέρει.

Το El Paso καθορίζει τη λειτουργία του µε βάση τις 
αποφάσεις των συνελεύσεων. Μία φορά την εβδο-

µάδα γίνεται συνέλευση των ενηλίκων, όπου συζητούνται 
θέµατα οργανωτικά αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος 
που σχετίζονται µε τις αναζητήσεις µας και τις ανάγκες 
µας για αυτοµόρφωση. Το ίδιο συµβαίνει µε τις απογευ-
µατινές δράσεις: ξεκινούν και τελειώνουν µε τη συνέλευ-
ση στην οποία συµµετέχουν όλοι, µικροί και µεγάλοι, και 
σε αυτές διατυπώνονται και ακούγονται ιδέες, προτάσεις, 
πράγµατα και τρόποι. Οι απασχολήσεις στο  El Paso ανα-
φέρονται κυρίως σε κατασκευές, µαγείρεµα, µουσική, παι-
χνίδι, θεατρική κίνηση, δηµιουργία παραµυθιών, εκδροµές 
στη φύση, παιχνίδια λόγου. Eπιλέγουµε ως απελευθερω-
τικό πρίσµα την φαντασία µας. Έτσι παραµένουµε απλοί. 
Γιατί έχουµε επίγνωση της πολυπλοκότητάς µας.

Βρισκόµαστε µε τα πιτσιρίκια κάθε Τρίτη και Πέµπτη 
17:00-19:00 στο χώρο του El Paso που στεγάζεται 

στον 1ο όροφο του κατειληµµένου κτιρίου της Μαύρης 
Γάτας, Αριστέως 33 µε ∆. Πολιορκητού γωνία (περιοχή 
Τσινάρι) στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Η συνέλευση 
των ενηλίκων γίνεται κάθε ∆ευτέρα στις 21:00 στον ίδιο 
χώρο. Η συµµετοχή όποιου και όποιας ενδιαφέρεται είναι 
ελεύθερη και επιθυµητή. Φυσικά δεν προϋποθέτει κανένα 
αντίτιµο.

Email: elpaso@disobey.net
http://el-paso-thessaloniki.blogspot.com

Ôï ÌÜñôç ôïõ 2004 êáôáëáìâÜíïíôáò ôï ðáëéü åñãï-
óôÜóéï ôçò ÕÖÁÍÅÔ äþóáìå ìéá õðüó÷åóç óôïí åáõ-

ôü ìáò : Íá äçìéïõñãÞóïõìå Ýíá ÷þñï ðïõ êáèçìåñéíÜ 
èá áíôéóôÝêåôáé ó’ üëåò ôéò ìïñöÝò ôçò åîïõóßáò ðïõ ìáò 
óôñáããáëßæåé. ×ùñßò éåñáñ÷ßá, Üôáêôá êáé ÷ùñßò áóöÜëåéá 
åðé÷åéñïýìå êÜèå ìÝñá ôï áäýíáôï : Íá æïýìå êáé íá ðñÜô-
ôïõìå óýìöùíá ì’ áõôÜ ðïõ ðéóôåýïõìå.

Åßíáé ìáêñýò ï äñüìïò ìÝ÷ñé íá äïýìå ôçí êïéíùíßá ðïõ 
áëëçëÝããõá èá áõôïïñãáíþíåé ôéò áíÜãêåò êáé ôéò åðé-

èõìßåò ôçò. Ðïõ èá Ý÷ïõìå áðïôéíÜîåé ôïõò æõãïýò ôïõ 
êñÜôïõò, ôçò ðáôñéáñ÷ßáò êáé ôçò èñçóêåõôéêÞò ðñïúóôï-
ñßáò. Ðïõ èá äçìéïõñãïýìå ôéò ó÷Ýóåéò êáé ôéò äïìÝò ìéáò 
åëåýèåñçò æùÞò êáé äå èá õðïìÝíïõìå ôéò äüóåéò êáé ôéò 
øåõäáéóèÞóåéò ìéáò Üèëéáò åðéâßùóçò óôá ãñáíÜæéá ôçò 
êáðéôáëéóôéêÞò åõäáéìïíßáò.

¼ëá áõôÜ ìðïñåß íá áñãÞóïõí. Åìåßò ùò áíôéåîïõóéáóôÝò 
êáé áíáñ÷éêïß êáôáëçøßåò ôçò ÖÁÌÐÑÉÊÁ - ÕÖÁÍÅÔ, 

ìáæß ìå áìÝôñçôïõò Üëëïõò ãíùóôïýò êáé Üãíùóôïõò áí-
èñþðïõò ó’ áõôüí ôïí ðëáíÞôç, åðéëÝîáìå, áíôß íá ðåñéìÝ-
íïõìå èáýìáôá, íá õðïóêÜðôïõìå ìå êÜèå ôñüðï ôá èåìÝ-
ëéá áõôïý ôïõ ãåñáóìÝíïõ êáðéôáëéóôéêïý êüóìïõ. Èáýìáôá 
äåí ðåñéìÝíáìå, ïýôå êáé õðïó÷üìáóôå, åßìáóôå üìùò åäþ 
ìå üëåò ôéò äõíÜìåéò êáé ôéò áäõíáìßåò ìáò.

ÊáôÜëçøç ãéá ðÜíôá, ëïéðüí.

Áðü ôï ÃåíÜñç ôïõ 2007 ï íüìéìïò éäéïêôÞôçò ôïõ êá-
ôåéëçììÝíïõ áðü åìÜò êôéñßïõ ôçò ÕÖÁÍÅÔ åßíáé ôï 

êñÜôïò. ¼÷é ðùò Ý÷åé éäéáßôåñç óçìáóßá, áëëÜ ï ðñïçãïý-
ìåíïò éäéïêôÞôçò Þôáí ç ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá.

Ôï êñÜôïò ,ëïéðüí, ìÝóù ôïõ êáëëéôå÷íéêïý ôïõ åêðñï-
óþðïõ, ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý, Ý÷åé ðñïóöÜôùò 

åîáããåßëåé ôçí ðñüèåóÞ ôïõ íá óôåãÜóåé ôç óõëëïãÞ ôùí 
Ýñãùí ôçò ñùóéêÞò ðñùôïðïñßáò, óôï ÷þñï ôïõ ðáëéïý åñ-
ãïóôáóßïõ ôçò ÕöáíÝô. Ç ãíùóôÞ êáé ùò óõëëïãÞ ÊùóôÜêç 
óôåãÜæåôáé ôþñá óôï êôßñéï ôçò ÌïíÞò Ëáæáñéóôþí, óôç 
Óôáõñïýðïëç. Óôï êôßñéï ôçò ÕöáíÝô ôï Õðïõñãåßï Êñá-
ôéêïý Ðïëéôéóìïý ó÷åäéÜæåé íá ïéêïäïìÞóåé Ýíá super “art 
for sale” complex, ìå åêèåóéáêïýò ÷þñïõò, ðùëçôÞñéá, art 
cafe, êáé êáëëéôå÷íéêÜ events.

Êáé üëá áõôÜ åñÞìçí ôùí íåêñþí ðëÝïí óïâéåôéêþí åé-
êáóôéêþí ðïõ åßíáé âÝâáéï ðùò ãéá ëüãïõò áîéïðñÝ-

ðåéáò äåí èá óôÝêïíôáí ðïôÝ ðëÜé-ðëÜé ìå ôçí áóôõíïìßá 
ôç óôéãìÞ ðïõ áõôÞ èá êëçèåß íá åðéâÜëåé ôéò áðïöÜóåéò 
ôùí áñ÷þí.

¼ôáí Ýñèåé ç ìÝñá ëïéðüí, ðïõ ôï êñÜôïò ìå ôçí áóôõíï-
ìßá ôïõ êáé ï êñáôéêüò ðïëéôéóìüò ìå ôïõò êáëëéôÝ÷íåò 

ôïõ áðïöáóßóïõí íá åéóâÜëïõí óôç êáôÜëçøç ÖÁÌÐÑÉÊÁ 
- ÕÖÁÍÅÔ ,ãéá íá ÷ôßóïõí ðÜíù ó’ áõôÜ ðïõ äçìéïõñãÞóá-
ìå ôï íÝï áóôñáöôåñü Ìáõóùëåßï ôçò Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò 
ôïõò, íá ãíùñßæïõí üôé èá âñïõí ìðñïóôÜ ôïõò ü÷é ìüíï 
êáôáëçøßåò êáé áëëçëÝããõïõò áíèñþðïõò, áëëÜ Ýíáí ïëü-
êëçñï êüóìï.

¸íáí êüóìï ðïõ äåí áíáãíùñßæåé ïýôå öïâÜôáé ôçí 
åîïõóßá ôïõò. Ïýôå ôçí êñáôéêÞ âáñâáñüôçôá ïýôå ôïí 

êñáôéêü ðïëéôéóìü. ×ùñßò íá Ý÷åé áõôáðÜôåò üôé áõôÜ ôá 
äýï ðñüóùðá ôçò åîïõóßáò äéáöÝñïõí. Ï êáéñüò èá áðïêá-
ëýøåé ôïõò ößëïõò, ìéáò êáé ïé å÷èñïß åßíáé Þäç ãíùóôïß.
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