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Ο Άνθρωπος μ’ ενάρετη ψυχή, ούτε
διατάζει, ούτε υπακούει...

ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ
Άνευ Αντιτίμου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΘΕΜΑ στη σελίδα 6-7

ΔΙΕΘΝΗ στη σελίδα 9

Ούτε Κεμάλ, ούτε Αλλάχ

Εμπορευματοποίηση
του Δημόσιου Χώρου

ΑΝΑΛΥΣΗ στη σελίδα 6-7
Η ΑΝAΠΤΥΞΗ, Η YΦΕΣΗ, ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟI ΔΕIΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑIΝΟΥΝ

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ

Αντί γιά μετάσταση, στη μεριά μας έχουμε μετάλλαξη. . .

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ
Πρόκειται γιά την είσοδο σ’ένα
σκοτεινό λαβύρινθο. Πολυδαίδαλο μ’ επικίνδυνες προεξοχές
βράχων, με απότομες γωνίες, με
γκρεμούς, δηλητηριώδη φίδια και
σκοτάδι. Τόσο επικίνδυνο που δε
γνωρίζω αν θα βγούμε ποτέ από
κεί. Κι αν βγούμε δε γνωρίζω αν
θάμαστε πιά οι ίδιοι.
Δε ξέρω άλλη περίοδο μέσα στη
σύγχρονη ιστορία που ο δυτικός
κόσμος οπισθοχωρεί. Ακόμη και
ο τελευταίος μεγάλος πόλεμος,
φάνηκε σαν αιφνίδιο διάλλειμμα
αξιακής στασιμότητας μιάς ιστορίας που δε γυρίζει πίσω, μιάς
ιστορίας προόδου και βελτιώσης
των συνθηκών της ζωής και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όχι
πως δε ξέραμε ότι το κράτος
πρόνοιας, δεν ήταν παρά η μάσκα που έκρυβε το κτήνος των
επικυρίαρχων. Όμως η αποκάλυψή του, γίνεται τόσο απροκάλυπτα.
Η εγκύκλιος ενός υπουργού, γιά
την εκπαραθύρωση των εκπαιδευτικών με 67% αναπηρία, που
επισημοποιεί τη θεμελίωση ενός
σύγχρονου καιάδα.
Η απόφαση άλλου υπουργού να
ξεμπροστιάζονται συνάνθρωποι,
-οι οροθετικές, που μιά υποκριτική κοινωνία εθνικών χρηστών
ηθών, εκκολάπτει κι οδηγεί στη
πορνεία -εμπορικό μέσο για την
υλοποίηση του συμβολαίου τους
με το θάνατο.
Ποινικοποιείται η ευημερία των
ανθρώπων, ποινικοποιείται το
δικαίωμα της αυτοδιάθεσης,
ποινικοποιείται η ασθένεια και
η αναπηρία. Απαγορεύονται οι
διαδηλώσεις απαγορεύονται οι

EDITORIAL
εκδηλώσεις στο δημόσιο χώρο, και κλείνει η δημόσια τηλεόραση, -το δικό τους
όργανο προπαγάνδας, ως «άντρο κακοδιοίκησης». Τα ιδιωτικά κανάλια προάγουν καλύτερα τα ήθη..
Γι’ αυτό και στις κοινωνικές ειδήσεις, τα
media απαυγάζουν τις δικές τους αξίες:
Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια,
που εδώ στην ελλάδα του 2013 μαθαίνουμε πρωτοσέλιδα, ότι η γύμνια είναι
αδίκημα, και το ανθρώπινο σώμα είναι
ντροπή.
Είναι η πρώτη φορά που μαθαίνουμε
από επιστήμονα –πολιτικό ότι υπάρχουν
δύο αλήθειες γιά το χορό του Ζαλόγγου:
άλλη είναι η ιστορική επιστημονική, κι
άλλη είναι η πολιτική. Αλήθεια με πόσα
επιστημονικο- πολιτικά παραμύθια...που
μας μεγάλωσαν;
Είναι η πρώτη φορά που ένα τραγούδι,
αντιμετωπίζεται με μίσος και φόβο. Είναι η πρώτη φορά;
Μάλλον όχι. Μάλλον πέσανε πολλά μαζί
και μας είναι δυσκολοχώνευτα. Εμείς θα
προτιμήσουμε το δρόμο της αντίστασης
Της δασκάλας με το τραγούδι για τον
Κεμάλ που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο.
Θα προτιμήσουμε το δύσκολο δρόμο,
όπως η οικογένεια των δολφονημένων
από το μαχαίρι ενός ασυνείδητου φτωχοδιάβολου, που με μιάν επιστολή τους
ανέκοψαν, τη ρατσιστική μπόχα πριν
αναδυθεί.
Νιώθουμε ότι πλησιάζει η ώρα που θα
πούμε: ΩΣ ΕΔΩ! Πάμε γι αντεπίθεση!
Πάμε για κοινωνική αντεπίθεση! Να τα
πάρουμε όλα πίσω, αφού όλα μας ανήκουν.
Με αφορμή την επανοικειοποίηση του
δημόσιου χώρου, η τουρκία μεταλαμπαδεύει ένα φως. Μια κρυφή ελπίδα,
μοιάζει ν’ αναγεννάται, αλλά μάλλον
είναι φρούδα. Μιά ελπίδα μετάστασης
της φωτιάς προς τη μεριά μας. Φοβάμαι
όμως πως αντί γιά μετάσταση, στη μεριά
μας έχουμε μετάλλαξη. Σαν να οδεύουμε προς απανθρωποίηση. Μας θέλουνε
υπάνθρωπους. Χωρίς κρίση, χωρίς αξίες,
χωρίς ανθρωπιά, χωρίς ελευθερία, χωρίς συναίσθημα. Πραγματικός βομβαρδισμός. Η «λανθάνουσα γλώσσα» του περιφερειάρχη καταδεικνύει ένα πνεύμα που
υποπίπτει ασυνείδητα. Ίσως να μην είναι
ούτε κακός άνθρωπος, ούτε αμόρφωτος.
Το αντίθετο μάλιστα, καλών προθέσεων
άνθρωπος είναι (αν κι εξουσιολάγνος).
Ίσως απλώς να μίλησε ασυνείδητα. Εδώ
μοιάζει η μετάλλαξη να έχει εκκινήσει...
και μάλιστα σε δημόσιο λόγο.
Εμείς θα κρατήσουμε τη δάδα αναμμένη όσο αντέξει μέσα στο λαβύρινθο που
μοιάζει να μπαίνουμε. Θ’ αναζητούμε
χώρους κι ανθρώπους ελεύθερους.Φάρος μας οι αξίες μας, φάρος μας η κρίση μας, φάρος μας οι ελπίδες μας και τα
οράματά μας από ένα κόσμο παλιό, μα
τόσο ερχόμενο από το μέλλον κι εντελώς καινούργιο κι αχρησιμοποίητο. Αυτό
το κόσμο θα διασώσουμε, κρυφά από
τους άλλους, τους μεταλλαγμένους. Εάν
είσαι από εμάς έλα.
Δε φοβόμαστε τίποτα.
Έχουμε Αζυμούθιο.

>>

ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ
Απόσπασμα από το κλείσιμο της εκπομπής των Ι.
Χασαπόπουλο και Μ. Αναγνωστάκη, την που κατά το
τελευταίο τμήμα της φιλοξενούσε την υπεύθυνη του
πειθαρχικού του Ιατρικού συλλόγου και το Περιφερειάρχη Σγουρό.

υπογραφές ελλήνων πολιτών, ανδρών και γυναικών,
ενυπόγραφες, βεβαιωμένες συμβολαιογραφικά, που
ζητούν οπωσδήποτε να αποτραπεί αυτή η εκδήλωση και ότι αν δεν αποτραπεί δεν εγγυώνται και τι θα
γίνει», (χριστιανικός ακτιβισμός?) προειδοποίησε ο
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο οποίος έθεσε και ζήτημα «αρνητικής» εικόνας της πόλης για τον τουρισμό.
«Δεν μπορούμε ένα γεγονός που είναι αμαρτία να το
δημοσιοποιούμε και να το προβάλλουμε τουριστικά».
«Δεν θέλουμε τέτοιο κόσμο» στη Θεσσαλονίκη τόνισε,
υποστηρίζοντας σε αντιδιαστολή ότι η Εκκλησία έφερε
250.000 επισκέπτες στην πόλη πέρυσι για τον Αγιο Δημήτριο......(οι χριστιανοί είναι οι πιό καλοί πελάτες!?)
Με αυτή τη λογική όταν ο άνθιμος πλένεται, θα πρέπει
να συλλαμβάνεται γιά κακούργημα..... Το κακό είναι, ότι
δυστυχώς δε «καθαρίζει με τίποτα». Αλλιώς μου είναι
ακατανόητο πως ένα στόμα, έχει τόση μπόχα...

>>

ΑΠΟΡΡIΦΘΗΚΕ ΑΠO ΤΟ ΕΣΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚO ΣΠΟΤ ΓΙΑ ΤΟ ATHENS
PRIDE ΠΟΥ EΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 8 ΙΟΥΝIΟΥ

Ο Χασαπόπουλος ρωτάει το Σγουρό:
«...-Τι θα γίνει με τη χωματερή; Έκλεισε;
-Nαι η κεντρική χωματερή 65 δήμων της Αττικής έκλεισε. Συνέβη ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Κάποιοι
λαθρομετανάστες μπήκαν στη χωματερή. Ειδοποιήθηκε
η αστυνομία προκειμένου να τους εκδιώξει. Κατά τη καταδίωξη χάθηκε ένας, και λίγες μέρες μετά, μας καταγγέλθηκε ότι από τότε αγνοείται.
-Και τι θα γίνει τώρα με τα σκουπίδια, δε θα τα μαζέψουν από το λεκανοπέδιο τη Δευτέρα;
-Θα πρέπει να βρεθεί ο αγνοούμενος, ...να ολοκληρωθεί
η εισαγγελική έρευνα να διαπιστωθεί αν ζεί αν πέθανε
αν διέφυγε, ... το ζήτημα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο
(;) γιά τη δημόσια υγεία…Tο ζήτημα είναι πάρα πολύ
σοβαρό γιατί φαντασθείτε τι θα γίνει αν μαθευτεί στη
Ευρώπη ότι χάθηκε λαθρομετανάστης στη χωματερή κι
εμείς δε κάναμε τίποτα..
-Σας ευχαριστούμε. Εδώ κλείνουμε την εκπομπή...να
έχετε μιά χαρούμενη Κυριακή».

To Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης απέρριψε το αίτημα των διοργανωτών του ένατου Athens
Pride να μεταδοθεί ως κοινωνικό μήνυμα η διαφήμισή του από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Όπως
αναφέρεται στην απόφαση του ΕΣΡ, το σποτ «δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μήνυμα κοινωνικού χαρακτήρα».
Η εκδήλωση υπερηφάνειας των ομοφυλόφιλων, λεσβιών και διεμφυλικών θα γίνει το Σάββατο, 8 Ιουνίου, στην
πλατεία Κλαυθμώνος.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες των διοργανωτών, ως αιτιολογία, εκπρόσωποι του ΕΣΡ δήλωσαν ότι το αίτημα δεν
έγινε δεκτό επειδή περιείχε σκηνή με δύο γυναίκες να
φιλιούνται.

>>

OΤΑΝ EΝΑΣ AΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΩΡΕI
ΑΔIΚΗΜΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ....
«Η γυμνότης είναι αδίκημα»
Νέα τροπή πήρε την Τετάρτη το ζήτημα της διεξαγωγής του Gay Pride στη Θεσσαλονίκη καθώς ο
Μητροπολίτης Ανθιμος δήλωσε ότι έχει στα χέρια
του «υπογραφές 20.000 πολιτών που δεν εγγυώνται
τι θα γίνει» κατά τη διάρκεια της παρέλασης των
γκέι στην πόλη στις 14 Ιουνίου - έφθασε δε στο σημείο να υποστηρίξει ότι «η γυμνότης είναι αδίκημα».
Μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ο
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης τόνισε χαρακτηριστικά: «Τρεις χιλιάδες άνθρωποι γυμνοί και μεταξύ τους να κάνουνε, στη διαδικασία και στη διαδρομή, πράξεις (αλήθεια κάνουνε πράξεις?) και
χειρονομίες (αλήθεια κάνουνε χειρονομίες?) και τα
λοιπά... φέρτε εσείς τα παιδιά σας να τα δούνε, γιατί
δεν τα φέρνετε; Να σας κάνουμε τα εισιτήρια να τα φέρετε. (Έχει και εισιτήρια?)Εμείς λέμε στον κόσμο «πάρτε τα παιδιά σας και απομακρυνθείτε»», είπε ο Ανθιμος.
«Εχω ενώπιόν μου έναν ογκώδη φάκελο με 20.000

Παράλληλα, η διεύθυνση της εταιρείας «ΣΤΑΣΥ» που
διαχειρίζεται το Μετρό, δεν δέχτηκε να αναρτήσει διαφημιστικές αφίσες για την εκδήλωση.
Χούντα χωρίς λογοκρισία γίνεται?

>>

Ο ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ
«.....Ο Πακιστανός που βοηθούσε στις δουλειές
του σπιτιού και συντηρούσε τον κήπο συνελήφθη
ως δράστης για την πρωτοφανούς αγριότητας δολοφονίας του 56χρονου γυναικολόγου και της
54χρονης συνταξιούχου τραπεζικού μέσα στην εξοχική τους βίλα στην Ακτή Νηρέως στο Αλιβέρι.....»
Προ λίγων ημερών ενας ανθρωπος από το Πακιστάν
είχε σκοτώσει 2 ανθρώπους μέσα σε ένα σπίτι στο
Αλιβέρι(Ευβοια) Στο σπίτι αυτο μάλλον δούλευε. Σταρ

και λοιποι επικεντρώθηκαν όπως πάντα στο απο-πουήταν και έτσι ήρθε και η επιστολή των συγγενών.
Επιστολή της οικογένειας των δύο δολοφονηθέντων
στο Αλιβέρι προς τα ΜΜΕ.
Eπιστολή προς τα ΜΜΕ απευθύνει η οικογένεια των
δυο δολοφονηθέντων στην Ακτή Νηρέως στο Αλιβέρι
παρακαλώντας να σεβαστούν τις δύσκολες ώρες που
περνά.Στην επιστολή της η οικογένεια τονίζει ότι :»Δεν
επιθυμούμε την οποιαδήποτε δημοσιοποίηση φωτογραφιών των θανόντων και παρακαλούμε να αποσυρθούν
άμεσα.Η οικογένεια αναμένει απ’ τον τηλεοπτικό σταθμό STAR και την εκπομπή «Μίλα» της Τατιάνας Στεφανίδου, απάντηση για τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας
η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχει ερωτηθεί η
οικογένεια.Κατά τη διάρκεια της κηδείας δε θα επιτραπεί η είσοδος σε τηλεοπτικές κάμερες καθώς η οικογένεια δεν επιθυμεί την οποιαδήποτε προβολή της από
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.Απαιτούμε ο θάνατος
των δύο συγγενών, να μη χρησιμοποιηθεί για πολιτικές
σκοπιμότητες απ’ όποιον προσπαθεί να εκμεταλλευτεί
το γεγονός για να τροφοδοτήσει ρατσιστικό μίσος.»
από http://www.alterthess.gr/index.html
Συνάνθρωποι σας ευχαριστούμε που υπάρχετε. Είσθε
κόσμημα γιά τη κοινωνία μας.
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ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΟΝ «ΚΕΜΑΛ»
Δασκάλα που δίδαξε σε μαθητές της Ε’ Δημοτικού το τραγούδι «Κεμάλ» του Μάνου Χατζιδάκι
σε στίχους του Νίκου Γκάτσου κατηγορήθηκε από
τη διευθύντριά της για ισλαμική προπαγάνδα.
Σάλο προκάλεσε την Πέμπτη η καταγγελία δασκάλας της Ε’ Δημοτικού, σύμφωνα με την οποία η διευθύντρια του σχολείου την κατηγόρησε για ισλαμική
προπαγάνδα διότι διδάσκει το
τραγούδι «Κεμάλ» του Μάνου
Χατζιδάκι.
Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός έγραψε στο προφίλ
της στο Facebook: «Γονιός
διαμαρτυρήθηκε επειδή δίδαξα στα παιδιά τον “Κεμάλ”
στο μάθημα της Μουσικής,
κατηγορώντας με για ισλαμική προπαγάνδα. Αντίδραση
διευθύντριας; Μπήκε στην
τάξη και μάζεψε από τα παιδιά τις φωτοτυπίες που είχα
μοιράσει. Επειτα με κάλεσε
στο γραφείο της και αφού
δήλωσε απογοητευμένη από
τη δουλειά μου, ανέλυσε για
ποιους λόγους στο Δημοτικό, μόνο μέλημα οφείλει
να είναι να μαθαίνουμε στα παιδιά να αγαπούν την
πατρίδα και να τονώνουμε το εθνικό τους φρόνημα.
Αν σας έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο επικοινωνήστε
μαζί μου, γιατί θεωρώ πως τα πράγματα έχουν ξεφύγει και κάπως πρέπει να αντιδράσουμε, έστω σε
επίπεδο δημοσιοποίησης των φαινομένων. Δεν είναι
δυνατόν το έργο των εκπαιδευτικών να υφίσταται
λογοκρισία, ούτε τα φαινόμενα φανατισμού που μας
έχουν παγώσει το αίμα να τα βλέπουμε στα σχολεία
με τις ευλογίες διευθυντών και ανωτέρων».
Η δασκάλα που δεν θέλησε να δημοσιοποιήσει
επιπλέον στοιχεία, δδήλωσε ότι με την πράξη της
επιθυμεί να προκύψει μία συλλογική αντίδραση για
τα φαινόμενα.
Νά ’σαι καλά κοπέλα μου. Προσωποποιείς την
αντίσταση στη βαρβαρότητα!

ΓΡΑΜΜΑΤΑ | Περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις στο email: ansinamar@gmail.com
ΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ Ε…
Πέρασε πολύς καιρός από τότε που
αποφάσισα να κρυφτώ…
Είχα 2-3 επιλογές. Το σκέφτηκα λίγο όταν πρωτόπιασα
δουλειά πριν από αρκετά χρόνια και αποφάσισα ότι
αν ήθελα να γλιτώσω από το χτήνος που ζει σ’ αυτή τη
λαίμαργη χώρα, θα έπρεπε ή να προσπαθήσω να το
σκοτώσω ή να προσπαθήσω να του ξεφύγω. Η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα. Το χτήνος είχε προλάβει να
μου κόψει τα φτερά. Το μυαλό μου όμως δούλευε με
χίλια. Ονειρευόμουν μια ελεύθερη κοινωνία και έψαχνα τρόπους να την φτιάξω. Αποφάσισα να το παλέψω.
Για 5 χρόνια έψαχνα τους ανθρώπους και τις διαδικασίες. Συγκρούσεις, δράσεις και αντιδράσεις. Γενικά επιλογές χωρίς προοπτική, με το χτήνος να εμφανίζεται
πάντα ένα βήμα μπροστά. Το μόνο που τάιζε απλόχερα την νεολαία ήταν τσιγάρα, αλκοόλ, ναρκωτικά και
ολίγον από life style. Ο καιρός περνούσε, οι επιλογές
είχαν λιγοστέψει. Είτε θα έφευγα όσο πιο μακριά γινόταν ή θα κρυβόμουν και θα περίμενα. Οι αντικειμενι-

κές συνθήκες που συχνά μας καθορίζουν, διάλεξαν να
μείνω. Έτσι έφτιαξα μια κρυψώνα και μπήκα μέσα.
Πέρασαν άλλα 10 χρόνια. Το σκοτάδι πυκνό, με κάποιες φωτεινές αστραπές στο βάθος του ορίζοντα. Ξαφνικά ένας κεραυνός έπεσε δίπλα μου και με ξύπνησε.
Το Αζιμούθιο. Άνθρωποι που μέσα από την μαυρίλα
και την ομίχλη, απλώνουν το χέρι, υψώνουν την φωνή
και μιλάνε μέσα στην ψυχή. Ένιωσα πώς ίσως ήταν η
τελευταία ευκαιρία. Βγήκα από την κρυψώνα και πλησίασα. Είδα ανθρώπους που δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται για την ελευθερία και θυμήθηκα τον δρόμο.
Όμως οι εκπλήξεις μόλις τώρα άρχιζαν.
Άνοιξα το στόμα να μιλήσω. Άκουγα κάποιες λέξεις
να βγαίνουν από το στόμα μου, αλλά δεν καταλάβαινα. Το μυαλό μου λες και σταμάτησε. Είχα τόσα να πω
και δεν μπορούσα να θυμηθώ τίποτα. Και τότε μια
φράση έσκισε το μυαλό μου. Μια φράση τόσο κοφτερή όσο μόνο η αλήθεια μπορεί να είναι… Στο μυαλό
είναι ο Στόχος το νου σου ε! Τότε θυμήθηκα και κατάλαβα. Τόσο καιρό έμαθα να κρύβομαι τόσο καλά που
όταν έψαξα να βρω τον πραγματικό μου εαυτό, ανακάλυψα ότι δεν είχε μείνει σχεδόν τίποτα από δαύτον.
Τώρα πρέπει να ξαναρχίσω από την αρχή. Είχα πέσει

στην παγίδα της σιωπής.
Αυτή την φορά όμως δεν θα προσπαθήσω μόνος.
Μαζευτήκαμε κι άλλοι σ’ αυτή την γωνιά. Νιώθω πως
το χρωστάω στους ανθρώπους που έχασαν την ζωή
τους ή την ελευθερία τους, γιατί πίστεψαν σε έναν
καλύτερο κόσμο. Στα παιδία που τους στερούν την
άγρια χαρά της ελευθερίας. Στην γιαγιά που στα ογδόντα της γυρνάει με το καροτσάκι της για να μαζέψει
μερικά φρούτα από τον δρόμο της λαϊκής. Στον παππού που βγαίνει από την τράπεζα με το κεφάλι ψηλά
και τα μάτια βουρκωμένα, κρατώντας στο χέρι μερικά
πενηντάρικα για να ζήσει άλλον ένα μήνα. Στον μετανάστη, που οι σύγχρονοι δουλέμποροι πέταξαν το
άψυχο κορμί σε κάποια παγωμένη ακτή της Μεσογείου. Στον πιτσιρικά που έμαθαν να χαιρετά ναζιστικά
και σε αντάλλαγμα προσφέρουν μια θέση στην ιεραρχία μιας άθλιας συμμορίας.
Να βγούμε, να παλέψουμε, να φωνάξουμε, να μιλήσουμε. Να βρούμε τον δρόμο της ελευθερίας. Να
νικήσουμε το χτήνος, γιατί είμαστε ακόμα ζωντανοί,
είμαστε όρθιοι, είμαστε εδώ και ξέρουμε ακόμα να
ονειρευόμαστε.
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝAΠΤΥΞΗ, Η YΦΕΣΗ, ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟI ΔΕIΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑIΝΟΥΝ

Ο μύθος της ανάπτυξης

Τους τελευταίους μήνες μια μαγική λέξη ακούγεται απ’ άκρη σ’ άκρη της Ελλάδας: ανάπτυξη. Η κυβέρνηση και όλο το mediaκο σύστημα προσπαθούν να μας πείσουν ότι πλέον οι θυσίες μας έπιασαν τόπο και
ότι να, τώρα βγαίνουμε από τα μαύρα χρόνια της ύφεσης και μπαίνουμε στα φωτεινά της ανάπτυξης.

Ί

σως αυτή η προσπάθεια μάλιστα να φέρνει και αποτελέσματα, αν πιστέψουμε τις
εταιρείες δημοσκοπήσεων
που εμφανίζουν το «κλίμα»
να αντιστρέφεται. Αλλά σε αυτό το
προπαγανδιστικό όργιο, συμμετέχει
και σύμπασα η αντιπολίτευση, από την
άκρα δεξιά, έως την αριστερά. Aυτοί,
αμφισβητούν την πολιτική του πρωθυπουργού και έχουν άλλες – καλύτερες – προτάσεις, που θα φέρουν την
πολυπόθητη ανάπτυξη. Κανένας όμως
δεν λεει τι είναι αυτή η περιβόητη
ανάπτυξη. Τι σημαίνει; Γιατί όλοι την
περιμένουν; Ποιους ωφελεί και γιατί;
Και το κυριότερο: τι καλό μπορεί να
φέρνει στη ζωή μας, αν φέρνει;
Είναι γεγονός ότι ελάχιστοι κάνουν
αυτές τις απλές ερωτήσεις, παρά το
ότι υπάρχουν στρατιές «ειδικών της
οικονομίας» που με ύφος χιλίων καρδιναλίων, αραδιάζουν πολύπλοκους
οικονομικούς όρους ––ανάπτυξη,
ύφεση, πλεόνασμα, έλλειμμα, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, κατά
κεφαλήν εισόδημα, στασιμοπληθωρισμός- οπότε, δεν υπάρχουν
και απαντήσεις. Η ανάπτυξη είναι
κάτι γενικά και αόριστα καλό και
διαχρονικά η κυρίαρχη προπαγάνδα την ταυτίζει εσκεμμένα με
την έννοια της προόδου, και ποιος δε θέλει την πρόοδο; Και είναι
επίσης γνωστό ότι η γλώσσα είναι
ένα πανίσχυρο μέσο. Όποιος την
εξουσιάζει δίνοντας αυτός πρώτος τα νοήματα στις λέξεις, έχει
κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την
επιτυχία του σκοπού του.
Ας δούμε λοιπόν, τι είναι τελικά αυτή η ανάπτυξη;
Αν ρωτήσετε έναν οποιοδήποτε οικονομολόγο να ορίσει τη
λέξη, θα σας πει τον εξής πάνω
κάτω απλό ορισμό: ανάπτυξη είναι η οικονομική μεγέθυνση, της
οποίας μία -η πλέον σημαντικήπαράμετρος, είναι η συνεχής αύξηση
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Αν το πηγαίνατε ακόμα
παραπέρα και τον ρωτούσατε τι μετρά
ο δείκτης της ανάπτυξης, θα παίρνατε
την επίσης απλή απάντηση: μετρά την
κερδοφορία των επιχειρήσεων, δηλαδή την απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου. Δηλαδή, η κερδοφορία του
κεφαλαίου προκύπτει από την εντατική εκμετάλλευση της ανθρώπινης
εργασίας και των φυσικών πόρων, η
οποία και τελικά φέρνει κέρδος στον
«επενδυτή». Κατά ποία έννοια όμως
αυτή η ολοένα και μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργασίας (στη τεχνική
γλώσσα: ανθρώπινοι πόροι), δηλαδή
της δικιάς μας εργασίας, αλλά και
η ολοένα και πιο εντατική εκμετάλλευση των πλανητικών πόρων, συντελούν στην ευημερία της κοινωνίας;
Αυτή μάλλον είναι μια ερώτηση για
την οποία δύσκολα θα πάρετε κάποια
σαφή απάντηση. Το πολύ - πολύ ο οικονομολόγος μας, να σας πει ότι η αύξηση του ΑΕΠ αυξάνει την πίτα, οπότε
τι διάολο, θα περισσέψει κάτι και για
σας...Αν επιπλέον τον ρωτήσετε πώς
με δεδομένο τους πεπερασμένους
πόρους του πλανήτη η συνεχής ανάπτυξη θα είναι αέναα δυνατή, μάλλον
θα σας κοιτάξει περίεργα.
Αυτές οι ερωτήσεις όμως είναι πολύ

ουσιαστικές, μιας και η οικονομία
(στην οποία έχει κυριαρχήσει ο χρηματοπιστωτικός τομέας) έχει περιέλθει σε κρίση, κρίση που μετατράπηκε
σε δημοσιονομική (κρίση χρέους) και
μας κατατρύχει.
Τι είναι η χρηματοπιστωτική οικονομία; Με απλά λόγια η προεξόφληση
της δυνητικής παραγωγής. Δηλαδή ο
επενδυτής - δανειστής προεξοφλεί
ότι θα υπάρχει συνεχής ανάπτυξη, ούτως ώστε να μπορέσει να εισπράξει
το κέρδος από αυτή. Πράγμα κομματάκι δύσκολο, γιατί για να συμπέσει η
πραγματική παραγωγή με την προβλεφθείσα (και ήδη κεφαλαιοποιημένη)
πρέπει κάθε αστάθμητος παράγοντας
να αποκλειστεί από την παραγωγική διαδικασία, που σημαίνει ότι η
οικονομία, πρέπει να διευθυνθεί με
στρατιωτικό τρόπο, να συμπιεσθούν
οι διεκδικήσεις των εργαζομένων, να
αποκλεισθούν οι κοινωνικές διαπραγματεύσεις και να κατασταλεί αποτελεσματικά κάθε δύναμη αμφισβή-

τησης. Έτσι εξηγείται και η ραγδαία
μετατόπιση των μοντέρνων κοινωνιών
προς τον αυταρχισμό, αφού για να
επιτευχθεί αυτό απαιτείται άρση των
δημοκρατικών διαβουλεύσεων και
καταστολή των κοινωνικών κινημάτων
– χαρακτηριστικά όλα του ολοκληρωτικού κράτους, προς το οποίο τείνουν
όλο και περισσότερο οι ανεπτυγμένες
δυτικές κοινωνίες από τη δεκαετία
του ‘80 και ύστερα (και αυτό εξηγεί
επίσης την επιτυχία της Κίνας) (1).
Έτσι για να ξαναγυρίσουμε στο αρχικό μας ερώτημα θα πρέπει να αναρωτηθούμε που χωράμε όλοι εμείς σε
αυτά;
Είναι προφανές ότι η οικονομική
ανάπτυξη δε σημαίνει και ευημερία
και για εμάς. Δε μπορεί να λύσει τα
προβλήματά μας. Σήμερα η παραγωγική δυνατότητα ενός εργαζομένου
στο Δυτικό κόσμο, είναι διπλάσια απ’
ότι ήταν πριν 50 χρόνια κι όμως οι
αμοιβές αποπληθωρισμένες έχουν
υποχωρήσει μέχρι και 80%!!! Δηλαδή
παράγουμε διπλάσια και αμειβόμαστε
υποπολλαπλάσια. Παρ’ όλα αυτά τα
όρια συνταξιοδότησης ανεβαίνουν,
ενώ η ανεργία καλπάζει, αφαιρώντας
από όλο και μεγαλύτερα κομμάτια του
πληθυσμού τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Ταυτόχρονα, παράγονται όλο και περισσότερα αγαθά,

οπότε οι κεφαλαιοκράτες πρέπει να
«ανοίγουν» συνεχώς και νέες αγορές
για να απορροφηθούν, κατατρώγοντας τα πλανητικά αποθέματα πρώτων
υλών και αστικοποιώντας ολοένα και
μεγαλύτερα κομμάτια του παγκόσμιου
πληθυσμού. Μια αδιέξοδη κατάσταση, που οδηγεί αναμφίβολα στη καταστροφή.
Η σημερινή λυσσαλέα επίθεση των
καταφανώς τρομαγμένων κεφαλαιοκρατικών ελίτ στις κοινωνίες από την
εκμετάλλευση του οποίων εξασφαλίζουν την υπεροχή και τα προνόμιά
τους, η αδυσώπητη καταλήστευση
όσων απομένουν αιχμάλωτοι στη
μισθωτή εργασία και η αδιαφορία
––ουσιαστικά μεθοδευμένη εξόντωση–– για τη αυξανόμενη μάζα που
καταφανώς περισσεύει, δεν λύνουν
το παραπάνω δομικό πρόβλημα, τουναντίον το επιτείνουν. Επικρατούσα
στρατηγική σε αυτές τις συνθήκες είναι το «ο σώζων εαυτόν σωθήτω», και
ο απεγνωσμένος αγώνας των κατεχόντων για διασφάλιση των αθέμιτων
κεκτημένων τους, εξομοιώνει όλο
και περισσότερο τον παγκόσμιο
καπιταλισμό των ημερών μας με
το οργανωμένο έγκλημα.
Λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε.
Αν η ανάπτυξη σημαίνει περισσότερα κέρδη για τους λίγους,
μάλλον ήρθε η ώρα να αμφισβητήσουμε αυτό το ιδεολόγημα. Αν
η εργασία μας γίνεται μέσω της
τεχνολογίας όλο και πιο παραγωγική, μάλλον ήρθε η ώρα αντί να
παράγουμε ολοένα και περισσότερα, να δουλεύουμε όλοι, αλλά
ολοένα και λιγότερο. Αν η κατανάλωση ολοένα και περισσότερων αγαθών σημαίνει ολοένα και
μεγαλύτερη καταλήστευση των
πλανητικών πόρων, μάλλον ήρθε
η ώρα να μειώσουμε τη παραγωγή
και τα καταναλωτικά μας πρότυπα. Αν τα ιδεολογήματα της «οικονομίας» οδηγούν σε ένα γενικευμένο
κοινωνικό πόλεμο, χωρίς στρατηγική,
χωρίς ηθικούς κανόνες, αναστολές
και οίκτο, τότε ήρθε η ώρα να αποδομήσουμε αυτά τα ιδεολογήματα και να
προτάξουμε το δικό μας συμφέρον
και τη δική μας ηθική.
Αν λοιπόν κάποιος πολιτικάντης,
κάποιος οικονομολόγος, κάποιος ένθερμος θιασώτης της «ανάπτυξης»
(άνθρωποι δηλαδή που είναι επιστήμονες στην πολιτικολογία, την αριθμολαγνεία και τους διπλωματικούς
ελιγμούς, αλλά για τα πρακτικά προβλήματα δεν έχουν καμιά απάντηση,
γιατί τα βλέπουν μέσα από τα παραμορφωτικά γυαλιά κάποιας ιδεολογίας), προσπαθεί να σας πείσει για το
καλό που σας περιμένει, κάντε του
μερικές απλές ερωτήσεις παραφράζοντας τον Βίλχελμ Ράιχ: «Τι κάνεις
στην πράξη για να μας χορτάσεις, χωρίς να δυστυχήσουν άλλοι άνθρωποι;
Τι κάνεις για να καταπολεμήσεις τις
χρόνιες αρρώστιες, τι κάνεις για την
ευτυχία του παιδιού, τι για να εξουδετερώσεις τη φτώχεια, τι για ν’ αποσοβήσεις τη συντριβή πολύτεκνων μητέρων, τι για να βελτιώσεις την υγιεινή
των πόλεων και της κατοικίας; Τι; Τι;
Τι; Και μη φλυαρείς, αλλά δώσε μας
μια συγκεκριμένη απάντηση, ειδάλλως κλείσε το στόμα σου».

(1): Φώτης Τερζάκης - Η λογική της παγκόσμιας κρίσης: το ψεύδος της οικονομίας και η τρίτη διατύπωση της καντιανής προσταγής (http://
fotisterzakis.gr/Keimena/17_pseudos_ths_oikonomias.htm)

Η εγχείρηση πέτυχε,
ο ασθενής πέθανε

Ί

σως θα ήταν καλύτερα, αν δε μας αρκεί η εμπειρική παρατήρηση του κοινωνικού μας περίγυρου, να μιλήσουμε και εμείς με την αγαπημένη γλώσσα των οικονομολόγων και των εξουσιαστών: με αριθμούς.
Ας πάρουμε λοιπόν, ένα παράδειγμα κράτους – υπόδειγμα, των νεοφιλελεύθερων θεωριών, που πειθάρχησε απόλυτα στις οδηγίες του ΔΝΤ: τη Γουατεμάλα. Η Γουατεμάλα, παρά το ότι βρίσκεται στην Αμερική, χιλιάδες χιλιόμετρα
μακριά μας, παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την Ελλάδα. Έχει πληθυσμό
και έκταση περίπου όση η Ελλάδα. Πέρασε από μεγάλες κοινωνικές αναταραχές, εμφύλιο, χούντες και πραξικοπήματα, για να καταλήξει το 1984 να ζητήσει την επέμβαση του ΔΝΤ για να «σουλουπώσει» τα οικονομικά της. Η
ουσία της σύγκρισης είναι ότι η Γουατεμάλα κάνει ΑΚΡΙΒΩΣ ότι της ζητάνε οι
δανειστές της.
Μακροοικονομικά, είναι η χώρα των χιλίων θαυμάτων! Εμφανίζεται ως μια
από τις πιο σταθερές και αναπτυσσόμενες οικονομίες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Ο πληθωρισμός της είναι ελάχιστος, η νομισματική της ισοτιμία
συνεχώς σταθερή, η ανεργία βρίσκεται κάτω απ’ το 3% και οι εξαγωγές της
ανθίζουν. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιτηρεί την οικονομική πορεία της
χώρας, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο
του ΔΝΤ, Φερνάντο Ντελγάδο: «Η Γουατεμάλα έχει κάνει ρεκόρ. Παρουσιάζει
ένα ιστορικό συμμόρφωσης και εκπλήρωσης υποχρεώσεων ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Έχει επιδείξει αξιέπαινη φορολογική πολιτική και έχει επιτύχει σε όλα τα
επίπεδα με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο!». Τα τελευταία εφτά χρόνια, η Γουατεμάλα εμφανίζει εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη που θα ζήλευαν πολλές
ανεπτυγμένες χώρες. Ο μέσος όρος αγγίζει το 4%!
Όλα αυτά είναι θαυμάσια, οι κάτοικοι της Γουατεμάλας θα πρέπει αν μη τι
άλλο να ζούνε μια χωρίς άγχος για τον επιούσιο ζωή. Όμως, κάθε νόμισμα
έχει δύο όψεις, και κάποια άλλα στοιχεία έρχονται να μετριάσουν τον ενθουσιασμό. «Είμαστε η χώρα της Κ. Αμερικής με τον υψηλότερο δείκτη χρόνιου
υποσιτισμού. Έχουμε περισσότερο από το μισό πληθυσμό μας να ζει σε συνθήκες
φτώχειας, με λιγότερο από 2 δολάρια τη μέρα. Υπάρχουν τεράστιες ανισότητες
και μεγάλες αντιφάσεις, που παρά τη μεγάλη παραγωγή πλούτου, και παρόλο
που η χώρα μας είναι παραγωγός τροφίμων, το 49% των παιδιών μας κάτω των 5
ετών υφίστανται χρόνιο υποσιτισμό», σημειώνει ο Χόρχε Σάντος, συντονιστής
του Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σύμφωνα με έρευνα που εξέδωσε η UNICEF το 2009, από τα 1200 παιδιά που γεννιούνται καθημερινά, τα
599 παιδιά πρόκειται να ζήσουν υποσιτισμένα. Λόγω και του υποσιτισμού
της μητέρας, 3 παιδιά θα πεθάνουν την πρώτη μέρα της γέννησής τους, 6
πριν κλείσουν μια εβδομάδα ζωής, 4 πριν κλείσουν ένα μήνα, και 64 μωρά θα
πεθάνουν πριν γίνουν 5 ετών. Ο χρόνιος παιδικός υποσιτισμός είναι η εθνική
τραγωδία της Γουατεμάλα, μια σιωπηλή γενοκτονία που διεξάγεται υπό την
ευημερία των αριθμών…
«Έχουμε ένα τόσο μεγάλο ποσοστό υποσιτισμένων και την ίδια στιγμή έχουμε
τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πλούτου σε όλη την Κ. Αμερική. Σε αυτή την κατάσταση έφτασε η χώρα μας μετά τις συμφωνίες με το ΔΝΤ!», λέει θυμωμένα ο
Χάκομπο Ομάρ Χερόνιμο, συνδικαλιστής της οργάνωσης αγροτών Platforma
Agraria.
Μέχρι το 1980, η Γουατεμάλα ήταν μια χώρα αυτάρκης σε παραγωγή τροφίμων. Μέσα σε σκάνδαλα διαφθοράς για τα οποία ποτέ κανείς δεν τιμωρήθηκε,
οι κρατικές επιχειρήσεις ιδιωτικοποιήθηκαν, οι φυσικοί πόροι πουλήθηκαν σε
ξένες πολυεθνικές, το κράτος συρρικνώθηκε, οι μισθοί και τα εργασιακά δικαιώματα περικόπηκαν. Σήμερα, η χώρα παράγει μόνο το 50% των τροφίμων
που χρειάζεται, και τα υπόλοιπα είναι εισαγόμενα. Κι όμως, υπολογίζεται ότι
με τις εκτάσεις γης που έχει, η Γουατεμάλα θα μπορούσε να παράγει τρόφιμα
για όλη την Κ. Αμερική!
Ο σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος Άλβαρο Κολόμ κέρδισε τις εκλογές το 2008,
υποσχόμενος διατροφική ασφάλεια για τους φτωχούς. Επί των ημερών του,
οι τιμές που ήδη είχαν εκτιναχθεί στα ύψη αυξήθηκαν και πάλι, αυτή τη φορά
κατά 83%! Σχεδόν ο μισός πληθυσμός αποκλείστηκε από βασικά είδη τροφίμων. «Διαχρονικά, αυτό οφείλεται στις πολιτικές της υποτιθέμενης απελευθέρωσης του εμπορίου, γιατί τελικά δεν απελευθερώνεται. Δεν έχουμε καν ελεύθερη
Αγορά! Στην πραγματικότητα αυτό που έχουμε είναι νομοθεσίες χωρίς τέλος, που
ωφελούν τις μεγάλες εταιρίες κι αφήνουν σε μειονεκτική θέση τους μικροκαλλιεργητές!», επιχειρηματολογεί ο συνδικαλιστής αγρότης Χερόνιμο.
Η Γουατεμάλα έχει γίνει σήμερα ο παράδεισος των ολιγοπωλίων. Μόνο ένας
επιχειρηματικός όμιλος ελέγχει το 50% του σιταριού, ένας άλλος το 60% του
ρυζιού, και ένας τρίτος το 80% του καλαμποκιού. Στα πιο εύφορα εδάφη δεν
καλλιεργούνται πλέον τρόφιμα, αλλά μπανάνες, καφές, ζαχαροκάλαμα, καουτσούκ και βιοκαύσιμα, σε τεράστιες φυτείες που ανήκουν σε εταιρείες. Κι
όπως λένε οι αγρότες πικρά: «Σήμερα στη Γουατεμάλα τα παραγωγικά εδάφη
του Πολοτσίκ χρησιμοποιούνται για τον αφρικανικό φοίνικα. Ο αφρικανικός φοίνικας παράγει λάδι, που τελικά θα καταλήξει στο ντεπόζιτο των αυτοκινήτων, και
όχι στην κοιλιά των φτωχών!».
Το παράδειγμα της Γουατεμάλα θα μπορούσε να μας διδάξει αλλά κυρίως να
μας προειδοποιήσει για πολλά.
Πηγή: Εξάντας: Υπέροχη μακροοικονομία. http://www.exandasdocumentaries.com/
gr/documentaries/chronologically/2010-2011/158-macroeconomics
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Του Θεολόγου Αλεξανδράτου

Ο Έλληνας που τα έβαλε με τον Ροκφέλερ
Οι Ροκφέλερ ήταν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα η ισχυρότερη οικογένεια της Αμερικής και ίσως ολόκληρου του κόσμου. Με καταγωγή από τη Γερμανία, ο πρόγονός τους Γιόχαν Πέτερ
Ροκφέλερ μετανάστευσε στον (τότε) νέο κόσμο το 1723 και δεν το μετάνιωσε.

Η

οικογένειά τους έκανε αμύθητη περιουσία με το πετρέλαιο και ακόμη και σήμερα έχουν τεράστια έσοδα
από εκατοντάδες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Όπως είπαμε, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα
οι Ροκφέλερ ήταν κράτος εν κράτη στις ΗΠΑ.
Ο λόγος τους ήταν πιο ισχυρός από τον αντίστοιχο του προέδρου
και το δίκιο τους (όπως το έβλεπαν αυτοί ως τέτοιο) νόμος. Κανείς
δεν τολμούσε να τους πάει κόντρα, πολλώ δε μάλλον να τους αντισταθεί.
Μέχρι που βρέθηκε στο δρόμο τους ο Λούης Τίκας.
Κατά κόσμος Ηλίας Σπαντιδάκης, γεννημένος στα Λουτρά Ρεθύμνου και μετανάστης στην Αμερική στις αρχές του 1900. Ο Τίκας
ζούσε στο Ντένβερ και το 1910, όταν και έκανε τα χαρτιά του για να
πάρει την αμερικάνικη υπηκοότητα, ήταν συνιδιοκτήτης καφενείου.
Απέναντι από το μαγαζί του ήταν τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης των Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου (σ.Αζ: μαζική αναρχοσυνδικαλιστική οργάνωση) και έγινε σύντομα μέλος τους. Αυτό
μάλιστα δεν του επέτρεψε να γίνει αστυνομικός αφού θεωρήθηκε
«ταραχοποιό» στοιχείο.
Έτσι λοιπόν έγινε ανθρακωρύχος. Σε αντίθεση με την κρατούσα
άποψη, ο Ρεθυμνιώτης πίστευε ότι νόμος είναι το δίκιο του εργάτη
και όχι του αφεντικού. Είχε την εύνοια όλων των Ελλήνων που ζούσαν στην περιοχή του Κολοράντο αφού μιλούσε καλύτερα αγγλικά
από όλους και τους εξυπηρετούσε στις περισσότερες συναλλαγές
τους.

CO, Trinidad. Η νεκρική πομπή με τα 19 φέρετρα ετοιμάζεται να
ξεκινήσει από την Καθολική Εκκλησία για το νεκροταφείο. Απρίλιος 24, 1914 (φωτο Lewis R. Dold)

Το 1912 είχε αναδειχθεί σε σημαντικό συνδικαλιστικό στέλεχος
της Ένωσης Ανθρακωρύχων Αμερικής και πρωτοστάτησε στη μεγάλη απεργία που κράτησε 14 μήνες.
Είχε κερδίσει τα «γαλόνια» του νωρίτερα, στις συμπλοκή του
Λαφαγιέτ. Ο Τίκας και άλλοι 36 Έλληνες ανθρακωρύχοι συνεπλάκησαν με απεργοσπάστες και τσιράκια του Ροκφέλερ (στον οποίο
ανήκαν τα ορυχεία) και παρότι τραυματίστηκε από σφαίρα, διέφυγε
από την πίσω πόρτα ενός χαμόσπιτου.
Ο Τίκας ήταν ήρωας ανάμεσα στους εργάτες που ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας και αύξηση στα μεροκάματα.
Για τους Έλληνες εργάτες της περιοχής, υπεύθυνος ήταν κά-

ποιος Λεωνίδας Σκλήρης, «εργατοπατέρας» σε συνεργασία
αγαστή με τα αφεντικά. Οι
Έλληνες είχαν το χαμηλότερο
μεροκάματα (1,75 δολάρια την
ημέρα) και από τους 350 που
δούλευαν στα ορυχεία οι 13
είχαν πεθάνει σε ατυχήματα.
Ο Τίκας πρωτοστάτησε στον
ξεσηκωμό τους και μάλιστα γύρισε και στα άλλα ορυχεία ώστε
να καταγράψει τις συνθήκες
που δούλευαν οι ανθρακωρύχοι
και να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία για τους τραυματισμούς και τους θανάτους. Σύντομα έγινε θρύλος ανάμεσα
στους συναδέλφους του με το
προσωνύμιο «Λούης ο Έλληνας». Αυτό όμως τον έβαλε στο
μάτι του Τζον Ροκφέλερ και των
CO, Ludlow. Απεργοί ανθρακωρύχοι με τα παιδιά τους ποζάρουν στο φακό μπροστά από
ντόπιων υποτακτικών του.
τις σκηνές του καταυλισμού. Πρώτοι μήνες του 1914 (φωτο Lewis R. Dold)
Στις 13 Σεπτεμβρίου του
1913 ξεκίνησε η μεγάλη απεργία των 13.000 ανθρακωρύχων
Ο Τίκας ζήτησε να δει τον επικεφαλής της εθνοφρουράς, λοχαγό
στην πόλη Λάντλοου με κύρια αιτήματα:
Καρλ Λίντερφελντ κρατώντας λευκή σημαία. Οι δυο τους συναντή• Να ψωνίζουν από όποιο κατάστημα προτιμούσαν οι ίδιοι.
θηκαν στο λόφο και μίλησαν για λίγο. Έπειτα οι αυτόπτες μάρτυρες
• Να πηγαίνουν σε όποιον γιατρό επιθυμούσαν και όχι στους γιαείπαν ότι ο αξιωματούχος χτύπησε με πρωτοφανή αγριότητα τον
τρούς της εταιρίας.
Τίκα στο κεφάλι με την καραμπίνα του. Η καραμπίνα έσπασε στα
• Να αναγνωριστεί το συνδικάτο τους.
δύο όπως και το κρανίο του Τίκα. Οι εθνοφρουροί βάλθηκαν να πυ• Να καθιερωθεί η οκτάωρη εργασία.
ροβολούν το άψυχο σώμα. Ευθύς αμέσως εισέβαλαν στον καταυλι• Να εφαρμοστούν αυστηρά οι νόμοι της Πολιτείας του Κολοράντο
σμό, ρίχνοντας αδιακρίτως εναντίον οτιδήποτε κουνιόταν. Έδιωξαν
όσον αφορά την ασφάλεια των ορυχείων, να καταργηθεί το script,
τους απεργούς, σκότωσαν 18 άτομα, 10 εκ των οποίων ήταν παιδιά
όπως και το σύστημα φρουρών της εταιρείας που έκανε τους εργααπό τριών μηνών ως 11 ετών, και έκαψαν τις σκηνές τους. Όταν οι
τικούς καταυλισμούς να μη διαφέρουν από τα στρατόπεδα συγκέαπεργοί ξαναμπήκαν μερικές ημέρες αργότερα στον καταυλισμό
ντρωσης.
βρήκαν το πτώμα του Τίκα. Η κηδεία του έγινε στις 27 Απριλίου και
Η εταιρεία τους έκανε έξωση από τα σπίτια τους αλλά οι απεργοί
τη νεκρώσιμη πομπή ακολούθησαν χιλιάδες εργάτες.
έστησαν καταυλισμό έξω από τα ορυχεία ώστε να μην μπορούν να
μπουν να δουλέψουν οι απεργοσπάστες. Συχνά γίνονταν βίαιες συΜετά τη σφαγή στο Λάντλοου, οι συγκρούσεις των εργατών με
γκρούσεις με τους μπράβους του Ροκφέλερ και την αστυνομία ενώ
την εθνοφρουρά σε όλη την Πολιτεία του Κολοράντο έλαβαν τεράκλήθηκε και η εθνοφρουρά.
στιες διαστάσεις. Τα συνδικάτα κάλεσαν τους εργάτες να εξοπλιΜάλιστα μετά από αίτημα του Ροκφέλερ, άντρες του ντύθηκαν
στούν με «όλα τα όπλα και τα πυρομαχικά που μπορούσαν να απομε στολές της εθνοφρουράς ώστε να πλησιάσουν πιο εύκολα τους
κτήσουν νόμιμα» και άρχισε πραγματικός ανταρτοπόλεμος ανάμεσα
απεργούς. Στις 20 Απριλίου του 1914, σαν σήμερα, οι εργάτες κοιστην εθνοφρουρά και στα συνδικάτα που διήρκεσε δέκα ημέρες.
μόντουσαν αφού την προηγούμενη είχαν γιορτάσει το Πάσχα. Ήταν
Οι συγκρούσεις τερματίστηκαν μόνον όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ
η ιδανική ευκαιρία να επιτεθούν οι δυνάμεις του Ροκφέλερ.
Γούντροου Γουίλσον έστειλε μονάδες του ομοσπονδιακού στρατού
Οι πιστολάδες της εταιρίας απαίτησαν από τον Λούη Τίκα να τους
στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ομοσπονδιπαραδώσει δύο Ιταλούς συνδικαλιστές. Ο Τίκας ζήτησε ένταλμα
ακής κυβέρνησης, σκοτώθηκαν συνολικά 69 άτομα. Στον θλιβερό
σύλληψης αλλά τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε και ο Τίκας αρνήθηκε
απολογισμό θα πρέπει να προσθέσουμε και τα εξής: 400 απεργοί
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.
συνελήφθησαν, 332 από αυτούς παραπέμφθηκαν για φόνο και μόνο
Λίγο αργότερα έπεσε η πρώτη βολή αφού μερικοί από τους απερένας, ο Τζον Λόουσον, καταδικάστηκε αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο
γούς ήταν οπλισμένοι. Ακολούθησε μάχη χαρακωμάτων ενώ οι γυτου Κολοράντο αργότερα τον αθώωσε. Από την εθνοφρουρά παραναίκες και τα παιδιά έτρεξαν να σωθούν στους γύρω λόφους. Σύμπέμφθηκαν 22 άτομα – ανάμεσά τους και δέκα αξιωματικοί – και σε
φωνα με μαρτυρίες, πάνω από σαράντα άτομα σκοτώθηκαν από τις
μια παρωδία δίκης, που ως τέτοια διδάσκεται σήμερα σε διάφορες
σφαίρες των πληρωμένων φονιάδων. Το επεισόδιο, που αποτελεί
πανεπιστημιακές σχολές, αθωώθηκαν όλοι, πλην του λοχαγού Λίμαύρη σελίδα στην ιστορία των ΗΠΑ, ονομάστηκε «σφαγή του Λάντερφελντ, ο οποίος δολοφόνησε τον Τίκα. Όμως, η ποινή που του
ντλοου».
επιβλήθηκε ήταν απλή πειθαρχική επίπληξη.

Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου (IWW) και ο Eπαναστατικός Συνδικαλισμός
απόσπασμα από ελληνόφωνο φυλλάδιο. Eκδόθηκε στο Σικάγο το 1921

ΤΟ I.W.W. ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
Η αρχή του σχηματισμού του I.W.W. εγένετο εις το 1905, αλλά ο
σχηματισμός της νέας εργατικής ενώσεως επετεύχθη κατόπιν ενός
μεγάλου συνεδρίου το 1906, οπότε ετέθησαν και επεκυρώθησαν
αι αρχαί, ο σκοπός, αι μέθοδοι και το οικοδόμημα της οργανώσεως, άτινα παρέμειναν ουσιωδώς τα αυτά μέχρι της σήμερον. Το
I.W.W. εγένετο εργατική ένωσις τότε και εξακολουθεί να παραμένη τοιαύτη μέχρι της σήμερον. Οιοσδήποτε προσπαθεί να σου το
παραστήσει διαφοροτρόπως σου το παριστάνει ψευδώς. Τα μέλη
της οικονομικής αυτής οργανώσεως δεν έχουν καρφώσει τα μάτια
των εις τα κυβερνητικά κτίρια, όπως τα πολιτικά κόμματα, αλλά επί
των εργοστασίων, των μύλων, εργαστηρίων και άλλων μερών παραγωγής. Ουδεμίαν κάμνομεν διάκρισιν μεταξύ του ψηφοφόρου
Αμερικανού και του μη τοιούτου ξένου. Οιοσδήποτε εργαζόμενος
αντί μισθού, είτε άνδρας, γυναίκα ή παιδίον δύναται να γίνη μέλος
και έχει τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
…………………………………….

χώραν υπό τον ήλιον. Τα ευρίσκεις εις τα ανθρακωριχεία πλησίον του Βόρειου Πόλου. Τα ευρίσκεις πλησίον του Νοτίου Πόλου
όπου θηρεύουσι ιχθύς. Τα ευρίσκεις εις κάθε πλοίον που πλέει
τους ωκεανούς φέροντα μαζύ των και σπείροντα τους καρπούς
της προπαγάνδας μας εις κάθε λιμένα απομεμακρυσμένων ακτών.
Εις την παρούσαν εποχήν, οπότε όλαι αι άλλαι κοινωνικαί θεωρίαι
και κινήματα απέτυχον, και δεν υπόσχονται τίποτε δια το μέλλον,
το I.W.W. ίσταται μόνο του, εις τον νούν των εργατών ανά όλον τον
κόσμον ως ο κύριος της καταστάσεως. Από αυτής της απόψεως, το
μεγάλο ιδεώδες των θεμελιωτών επραγματοποιήθη. Τώρα εναπομένει η μεταφύτευσις της ιδέας εκ του εγκεφάλου του εργάτου εις
την βιομηχανικήν ζωήν, και τότε η ιδέα των θεμελιωτών θα είναι
πλήρης επιτυχία. Με την βοήθειαν των παρομοίων συνδικαλιστικών κινημάτων εις άλλας χώρας, ελπίζομεν να πραγματοποιήσωμεν το σχέδιον τούτο εις το λίαν προσεχές μέλλον, δια της ιδρύσεως μιας Διεθνούς Βιομηχανικής.
…………………………………….

ΤΟ I.W.W. ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ I.W.W. ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΜΑ

Καίτοι ο αριθμός των μελών είναι μόνον 100.000, εν τούτοις όμως
είμεθα παγκόσμιος δύναμις. Πλέον του ενός εκατομμυρίου κάρτες έχουν εκδοθεί και τα μέλη μας είναι διασκορπισμένα εις κάθε

Η οργάνωσις διηύθυνε πολλάς μεγάλας απεργίας με σχετικήν
επιτυχίαν εις πολλάς βιομηχανίας. Ιδιαιτέρως το I.W.W. εκαλλιτέρευσεν την τύχην των μεταβατικών εργατών, εις τους αγρούς,

ανθρακωρυχεία και αποθήκας
ξυλείας, επίσης οι φορτωταί
πλοίων και υφανταί εκέρδησαν
μεγάλα πλεονε-κτήματα υπό
την σημαίαν του I.W.W. Πριν
της εμφανίσεως του I.W.W. και
κατά την αρχήν αυτού η τύχη
των μεταβατικών εργατών,
οι οποίοι επλανώντο ανά την
χώραν με την κουβέρταν επ’
ώμου, ήτο απελπιστική. Άπαξ κανείς κατήρχετο εις τας τάξεις των
ολίγη ελπίς έμενε διά τούτον να δυνηθή να σταθή πλέον κοινωνικώς. Τότε κατήντα κοινωνικόν ναυαγιο. Σήμερον τα πράγματα,
χάρις εις το IWW είναι τελείως διάφορα. Εις τας βραχείας ταύτας
δηλώσεις μας δεν δυνάμεθα να εισέλθωμεν εις λεπτομερείας.
…………………………………….
Ο ολικός αριθμός των φυλακισθέντων μελών από του 1905
ανέρχεται εις 10.000. Ούκ ολίγοι δε εδολοφονήθησαν από τα
όργανα της κυριαρχούσης τάξεως…………..
Μέλη του I.W.W. ηλοίφθησαν με πίσσαν, απηλάθησαν, εδάρησαν,
αφηρέθησαν τα πολιτικά των δικαιώματα, εξωρίσθησαν,
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Η ιστορία μιας ακόμη
«συνδικαλιστικής» προδοσίας

ή πώς να βάλετε τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα
Λίγο πριν το τέλος του περασμένου Απριλίου η κυβέρνηση κατέθεσε προεδρικό διάταγμα για την παιδεία ,που προέβλεπε μεταξύ άλλων, την μετάθεση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών και παράλληλα
την αύξηση του ωραρίου διδασκαλίας για την κάλυψη των κενών που θα προκύψουν από την μείωση
των αναπληρωτών από 12000 σε 2000 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Α

πό την παραπάνω πρόταση ας
κρατήσουμε κάποια σημεία : 1.
χρόνος κατάθεσης διατάγματος
2. προεδρικό διάταγμα 3.υπεράριθμοι
εκπαιδευτικοί 4.αυξηση ωραρίου διδασκαλίας 5. μείωση αριθμού των
αναπληρωτών.
Ο χρόνος κατάθεσης του διατάγματος κάθε άλλο παρά τυχαίος μπορεί να χαρακτηριστεί γιατί ο καθένας
μπορεί να καταλάβει τον εκβιασμό
που υποκρύπτει λόγω των επικείμενων πανελλαδικών εξετάσεων του
Μαΐου, κοινώς: «υποκύψτε και μην
αντισταθείτε απεργώντας, γιατί θα
βάλουμε τα παπαγαλάκια μας, για μια
ακόμη φορά, να σας συκοφαντήσουν
στα ευεπηρέαστα αυτιά του κοινωνικού πολτού για ανευθυνότητα απέναντι στους μαθητές σας και τις οικογένειές τους»
Προεδρικό διάταγμα…και μόνο στο
άκουσμα του καταλαβαίνει κανείς ότι
πρόκειται για ευθεία προτροπή σε
υπακοή και παράδοση άνευ όρων, χωρίς καμία έστω διάθεση διαλόγου, στα
πλαίσια ρε αδελφέ της χιλιακουσμένης και πολυθρύλητης δημοκρατίας
Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, ο όρος
υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσε να είναι σύντομο ανέκδοτο,
αλλά στη παρούσα φάση μετά από
τρία χρόνια μνημονίου, 1930 συγχωνεύσεων – κατάργησης σχολείων, δημιουργίας τάξεων μαμούθ με 30 μαθητές ανά τάξη, μόνο σαν διεστραμμένη
παραχάραξη της πραγματικότητας
μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει.
Αύξηση ωραρίου διδασκαλίας, στις
υπάρχουσες 20 διδακτικές ώρες προστίθενται άλλες δύο, όπου αν προσθέσει κανείς για κάθε διδακτική ώρα
τις ώρες προετοιμασίας αλλά και τον
χρόνο που χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός για να πάει από σχολείο σε σχολείο οι εργάσιμες ώρες ξεπερνούν

τις 40. Εύκολα μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η μόρφωση που θα έχουν τα νέα παιδιά στα δημόσια σχολεία θα υποβαθμιστεί ακόμα
παραπάνω, γιατί ένας εκπαιδευτικός
που τρέχει σαν τον Βέγγο από δω και
εκεί, σίγουρα δεν θα μπορεί να αποδώσει και στην επικείμενη αξιολόγηση θα κριθεί ακατάλληλος. Εδώ αναφωνούμε: τυχαίο δεν νομίζω…
Μείωση του αριθμού των αναπληρωτών, δηλαδή απόλυση 10000 καθηγητών, σε μια χώρα που τα ποσοστά ανεργίας έχουν εκτοξευτεί σε
δυσθεώρητα ύψη και ο αριθμός των
αυτοκτονιών έχει ξεπεράσει τις 4000
τα τελευταία τρία χρόνια, το να ζητάνε να στείλουν 10000 ανθρώπους
με τις οικογένειές τους στην ανεργία
αποκαλύπτει για μια ακόμη φορά τις
δολοφονικές διαθέσεις αυτών, που ο
λαός παρέδωσε την τύχη του στα χέρια τους.
Η απάντηση σε αυτή την ξεκάθαρη
επίθεση δεν θα μπορούσε να είναι
άλλη: απεργία. Απάντηση που δόθηκε
από το 90% των καθηγητών, ακόμα και
όταν αποφασίστηκε η επιστράτευσή
τους από το υπουργείο παιδείας. Εκεί
όμως που όλα έδειχναν ότι επιτέλους
ένα κομμάτι της κοινωνίας ήταν αποφασισμένο να παλέψει, να αντισταθεί
και να δώσει μια μάχη που ενδεχομένως να ξύπναγε από τον βαθύ λήθαργο και την υπόλοιπη κοινωνία, για
άλλη μια φορά ο αγώνας προδόθηκε
πριν ακόμα ξεκινήσει, από ποιους ;
μα από τους καθ’ύλην αρμόδιους, την
συνδικαλιστική γραφειοκρατία βέβαια. Έπειτα από αντιπαράθεση των
παρατάξεων του ΔΣ της ΟΛΜΕ, της
πλειοψηφίας (ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, Αυτόνομη Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ) με τη
μειοψηφία, αποφασίστηκαν δύο ψηφοφορίες: Η μία επί της πρότασης της
ΟΛΜΕ για απεργία και η δεύτερη για

Ιούνης 1988: Πάτρα συγκρούσεις καθηγητών με την αστυνομία

το εάν υπάρχουν οι όροι για να γίνει η
απεργία. Από το σύνολο των προέδρων
των ΕΛΜΕ, 18 ψήφισαν ότι υπάρχουν
οι προϋποθέσεις για απεργία, 9 ότι
δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και 57
ψήφισαν λευκό. Κατόπιν αυτού, κρίθηκε ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη πλειοψηφία για απεργία, αγνοώντας την
απόφαση της βάσης για το σπάσιμο
της επιστράτευσης.
Για άλλη μια φορά αναδείχθηκε η
αντίφαση που κατατρέχει τους εργατικούς αγώνες. Τα συνδικάτα, αντί να
είναι η κορυφαία μορφή οργάνωσης
της εργατικής τάξης, που συγκροτεί
δομές εργατικής αλληλεγγύης, που
προτείνει εναλλακτικές λύσεις κοινωνικής οργάνωσης απέναντι στην κοινωνία του κεφαλαίου και που προστατεύει μαχητικά την εργατική τάξη από

τις επιθέσεις του, με τελικό σκοπό την
πλήρη ανατροπή της οικονομίας της
αγοράς, έχουν μετατραπεί στην καλύτερη περίπτωση σε μηχανισμούς υπεράσπισης υποτυπωδών κλαδικών δικαιωμάτων και στην χειρότερη, αλλά
πολύ πιο συνηθισμένη περίπτωση, σε
πυροσβέστες των εργατικών αγώνων
και δεκανίκι του κράτους και του κεφαλαίου.
Η γραμμή άμυνας που θα πρέπει να
χαράξει η εργατική τάξη δεν θα μπορεί να είναι άλλη από την πλήρη χειραφέτηση της από τους κάθε λογής
εργατοπατέρες και η οργάνωση της
σε εργατικές και άλλες συλλογικότητες, από τα κάτω, όπου ο καθένας θα
συμμετέχει και θα συνδιαμορφώνει τις
αποφάσεις χωρίς ηγέτες και αρχηγίσκους που αποφασίζουν για τους άλ-

λους. Ακόμη θα πρέπει να ξαναχρησιμοποιήσει ένα όπλο που ιστορικά έχει
αποδειχθεί ότι είναι πολύ ισχυρό στα
χέρια της, η αλληλεγγύη. Κάθε φορά
που δέχεται επίθεση μια κοινωνική
ομάδα, η υπόλοιπη εργατική τάξη να
δείχνει έμπρακτα την στήριξη και την
συμπαράστασή της μπλοκάροντας την
παραγωγική διαδικασία με γενικές
απεργίες από πρωτοβάθμια συνδικάτα ομοσποδοποιημένα σε οριζόντια
οργάνωση. Τότε μόνο θα μπορέσει
να ανακτηθεί η χαμένη αξιοπιστία και
τιμή του συνδικαλισμού, τότε μόνο θα
αρχίσουν να επιτυγχάνονται τα πρώτα
ρήγματα στο καπιταλιστικό οικοδόμημα, τότε μόνο θα κερδηθούν οι νίκες
που θα δώσουν ξανά θάρρος και περηφάνια για την συνεχεία του αγώνα
μέχρι την τελική ανατροπή.

Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου (IWW) και ο Eπαναστατικός Συνδικαλισμός
απόσπασμα από ελληνόφωνο φυλλάδιο. Eκδόθηκε στο Σικάγο το 1921

καταπατήθησαν τα σπίτια των, ηρπάσθησαν αι περιουσίαι
των, εστερήθησαν του δικαιώματος της υπερασπί-σεως, ετέθησαν
υπό μεγάλας εγγυήσεις, υπεχρεώθησαν εις ακούσιον υπηρεσίαν,
απήχθησαν, υπεβλήθησαν εις ασυνήθεις και σκληράς τιμωρίας,
ετιμωρήθησαν διά προστίμου μεγάλου, απέθανον εις τας φυλακάς αναμένοντες την δίκην των, έπαθον τας φρένας εξ αιτίας βασανιστηρίων, εστερήθησαν της χρησιμοποιήσεως των ταχυδρομείων, της ελευθερίας του λόγου συγκεντρώσεων και κάθε άλλου
προνομίου ηγγυημένου υπό του συντάγματος.

από τον ταραχώδη ποταμόν και φέρονται προς την θάλλασαν. Ο
ταραχώδης ποτα-μός του καταρρέοντος κεφαλαιοκρατικού συστήματος προμηθεύει τα μέλη του I.W.W.
Και τοιουτοτρόπως η φοβερά καταδίωξις, όπως εξαλειφθή και καταπνιγή το I.W.W. απέτυχε. Απ’ εναντίας τα διδάγματά μας απλώνονται παντού σαν πυρκαϊά, και ούτε το αίμα ουδέ αι καταδιώξεις
δύνανται να τα σαρώσουν. Διά κάθε εκατόν μέλη που ρίπτονται εις
τας φυλακάς δεκάδες χιλιάδων προβάλλουν και ενούνται, ζητοκραυγάζοντα εκείνους οι οποίοι μάχονται τον αγώνα τον καλόν.
…………………………………….

Μέλη του I.W.W. εστερήθησαν των ενυπαρχόντων δικαιωμάτων,
άτινα επροκηρύχθησαν εις την Προκήρυξιν της Ανεξαρτησίαςζωή, ελευθερία και επιδίωξις της ευτυχίας.
Αίθουσαι και γραφεία του I.W.W. ελεηλατήθησαν άνευ ενταλμάτων, σύμφωνα με τον νόμον. Περιουσίαι, βιβλία, φυλλάδια, γραμματόσημα και έπιπλα ηρπάχθησαν ή κατεστράφησαν.
Είναι εύκολον να αντιληφθή κανείς ότι μόνον άνδρες και γυναίκες
θάρρους και πεποιθήσεων, εκουσίως, γίνονται μέλη μιάς τοιαύτης
οργανώσεως. Αλλ’ οι περισσότεροι δεν προσέρχονται εκουσίως.
Εκείνο που τους φέρει είναι η πείνα, τα βάσανα, η πενία, η αθλιότης και η απόγνωσις, όπως αι όχθαι του ποταμού παρασύρονται

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η εργατική τάξις και η εργοδότρια τάξις δεν έχουν τίποτε το κοινόν.
Δεν είναι δυνατόν να υπάρξη ειρήνη. Εφ’ όσον η πείνα και η στέρησις ευρίσκονται μεταξύ εκατομμυρίων εργαζομένων ανθρώπων,
ενώ ολίγοι, οι αποτελούντες την εργοδότριαν τάξιν, έχουν όλα τα
καλά της ζωής.
Η πάλη μεταξύ των δύο αυτών τάξεων πρέπει να εξακο-λουθήση
μέχρις όταν οι εργάται όλου του κόσμου οργανωθώσιν ως τάξεις,
καταλάβουν την γην και τα μέσα της παραγωγής και εξαλείψουν
το μισθοτικόν σύστημα.

Ευρίσκομεν πως η συγκέντρωσις των βιομηχανιών από ημέρας
εις ημέραν, περιερχομένη εις ολιγωτέρας χείρας, καθιστά τας εργατικάς ενώσεις ανικάνους να παραταχθώσι εις την καθημερινώς
αυξάνουσαν ισχύν της εργοδοτρίας τάξεως. Αι εργατικαί ενώσεις
υποστηρίζουν μίαν κατάστασιν πραγμάτων η οποία επιτρέπει το
αλληλοφάγωμα μεταξύ των εργατών της ιδίας βιομηχανίας. Επιπροσθέτως αι εργατικαί ενώσεις επιβοηθούν την εργοδότριαν τάξιν παραπλανούντες τους εργάτας με την δοξασίαν, ότι η εργατική
τάξις έχει κοινά τα συμφέροντα μετά της εργοδοτρίας.
Η κατάστασις αυτή δύναται να αλλάξη και τα συμφέροντα της
εργατικής τάξεως υποστηριχθώσι διά μιάς οργανώσεως σχηματιζομένης κατά τρόπον που όλα της τα μέλη εις μίαν βιομηχανίαν,
η εις όλας τας βιομηχανίας, εάν είναι αναγκαίον, παύσουν να εργάζωνται ασάκις έχει κηρυχθεί απεργία ή έχουν αποκλεισθεί εις
ορισμένον κλάδον, οπότε η ζημία του ενός είναι ζημία όλων.
Αντί του γνωστού συντηρητικού ρητού: «Ένας καλός ημερήσιος
μισθός εις αντάλλαγμα μιάς εργασίμου ημέρας» εις την επαναστατικήν μας σημαίαν πρέπει να αναγράψωμεν «Κατάργησις του
μισθοτικού συστήματος».
Είναι η ιστορική αποστολή της εργατικής τάξεως να καταργήση
τον κεφαλαιοκρατισμόν.
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Εμπορευματοποίηση
του Δημόσιου Χώρου
«Η σχέση του δημόσιου και ιδιωτικού σε μία κοινωνία
αντικατοπτρίζει το βαθμό ακμής ή παρακμής. Ιστορικά
έχει αποδειχθεί ότι στις κοινωνίες που ακμάζουν υπάρχει
ανεπτυγμένη η συλλογικότητα και αποτυπώνεται η κυριαρχία
του δημοσίου στο ιδιωτικό, ενώ σε κοινωνίες που βρίσκονται σε
κρίση, η ανάπτυξη των ιδιωτικών συμφερόντων επισκιάζουν το
δημόσιο, και ο δημόσιος χώρος επιδέχεται πιέσεις.»
(Σαρηγιάννης Γ., 2002)

Ο

Δημόσιος Χώρος αποτελεί
μοναδικό χωρικό πεδίο όπου
οι άνθρωποι μπορούν να βρίσκονται ελεύθερα (και σε μεγάλους
αριθμούς), χωρίς να υπάρχουν εμπορικά ή οικονομικά κίνητρα. Συνιστά
τον τόπο της βιωμένης εμπειρίας,
των κοινωνικών και διαπροσωπικών
σχέσεων, της συλλογικής κουλτούρας
και παράδοσης, της ελεύθερης δημόσιας έκφρασης και του διαλόγου,
καθώς και το χώρο της διαμόρφωσης
της πολιτικής ταυτότητας, της κοινωνικής συνείδησης, των συλλογικών διεκδικήσεων. Ο δημόσιος αστικός χώρος, και η μορφή του, αποτελούν τον
καθρέφτη της κοινωνικής σύστασης
της πόλης και των σχέσεων μεταξύ
των κατοίκων της· «Οι δημόσιοι χώροι
αποτελούν ένα παράθυρο στην ψυχή
της πόλης» (Sharon Zukin, 1995). Πρόκειται για δημόσιο αγαθό. Άλλο ένα το
οποίο θυσιάζεται στο βωμό της αγοράς.
Τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά
της αθηναϊκής πολεοδομίας, όπως η
έλλειψη σχεδιασμού και δαπανών, η
γενικευμένη αυθαιρεσία και η κερδοσκοπία πάνω στη γη δεν επέτρεψαν τη
δημιουργία μιας «ευρύχωρης» πόλης
με πλούσιους και άνετους δημόσιους

χώρους. Το πρόβλημα της έλλειψης
δημοσίων χώρων εντάθηκε και ως ένα
βαθμό έλαβε νέα μορφή κατά την τελευταία δεκαπενταετία και ιδιαίτερα
μετά την ανάληψη της διοργάνωσης
των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα σχέδια
για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης
που είχαν εκπονηθεί κατά τη δεκαετία του ’80 εγκαταλείφθηκαν, και αντικαταστάθηκαν από «νέες πολιτικές
πρακτικές, κύρια στοιχεία των οποίων είναι η εμπορευματοποίηση και η
ιδιωτικοποίηση των δημόσιων χώρων»
(Ν. Μπελαβίλας 2005), οι συμπράξεις
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και η
εξασφάλιση καλύτερων προϋποθέσεων για ιδιωτικές επενδύσεις.
Τα τελευταία 3 χρόνια, με άλλοθι
την οικονομική κρίση, επικρατεί όλο
και εντονότερα η αίσθηση ότι το μόνο
ωφέλιμο είναι το οικονομικά επικερδές. Ταυτόχρονα η αδυναμία του κράτους να διαχειριστεί τις συνθήκες, βολικά μεταφράζεται ως αδυναμία δική
μας, και λύση δεν είναι άλλη από την
ιδιωτικοποίηση. Δημόσια επικοινωνία
(ΟΤΕ), δημόσιο νερό (ΕΥΔΑΠ), δημόσια ενημέρωση (ΕΡΤ)… όλα έχουν μια
τιμή. Έτσι κι ο δημόσιος χώρος τεμαχίζεται και πωλείται. Οι παραλίες γίνονται ιδιωτικές, οι πλατείες γεμίζουν

τραπεζοκαθίσματα της καφετέριας
που κατέθεσε την καλύτερη οικονομική προσφορά, κάθε διαθέσιμος χώρος
διατίθεται για διαφήμιση.
«Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο δημόσιος χώρος μεταφράζεται από
την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως ιδιωτικός χώρου του δήμου. Ουσιαστικά η
λέξη δημοτικός χώρος ισοδυναμεί
πρακτικά με την κατά βούληση χρήση
του χώρου από πλευράς του δήμου.
Αναλόγως και από ιδιώτες. Ουσιαστικά πρόκειται για μία απάνθρωπη κι
άκρως αντιδημοκρατική στάση που
αλλοιώνει το αστικό τοπίο και αιχμαλωτίζει τις ελάχιστες σπιθαμές γης σε
εμπορικές δραστηριότητες.» (Δ. Χλωπτσιούδης, 2012)
Στο δήμο Αμαρουσίου αντίστοιχα
τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά.
Σημαντική απώλεια δημόσιου χώρου
για τον δήμο, όταν παραχωρήθηκαν
από την πολιτεία 43 στρέμματα δημόσιας γης που άνηκαν στον ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας) για
την κατασκευή του «Χωριού Τύπου»
του Αθήνα 2004. Το «Χωριό Τύπου»
δεν άνοιξε ποτέ αφού στη θέση του
το 2006 ανοίγει το «the Mall Athens».
Έναντι των 75.000τμ καταναλωτικού
ναού, ο κ. Λάτσης είχε υποσχεθεί την

δημιουργία δημόσιου πάρκου υψηλού
πρασίνου στα υπόλοιπα στρέμματα.
Πράσινο σήμερα δεν υπάρχει πουθενά στη γύρω περιοχή, ενώ το μεγαλύτερο αυθαίρετο της Ευρώπης συνεχίζει να λειτουργεί. Η συνεισφορά της
ελληνικής πολιτικής ελίτ (Σημίτης,
Καραμανλής, Λαλιώτης, Βενιζέλος,
κα) για την πραγματοποίηση του έργου, όπως και η μηδενική αντίδραση
των διαδοχικών κυβερνήσεων έκτοτε,
είναι εντυπωσιακή.
Βέβαια η καταπάτηση του Δημόσιου
Χώρου δεν εκφράζεται πάντα σε τόσο
μεγάλες κλίμακες, αλλά βρίσκεται
και στην πραγματικότητα των μικρών
πεζοδρόμων, των πλατειών γειτονιάς,

των τοπικών κέντρων. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα η αξιοποίηση της περιοχής γύρω από τον σταθμό ΗΣΑΠ Αμαρουσίου, όπου αναλόγως την εποχή
οι χώροι συνάντησής μας γεμίζουν
περίπτερα που πουλάνε κάθε είδους
προϊόντα. Από το πανηγύρι δεν λείπει
ένα μικρό Λούνα Παρκ και η εκκωφαντική (κακόγουστη) μουσική. Μάλιστα
για την έκδοση αδείας εκμετάλλευσης των περιπτέρων υπάρχει online
αίτηση στο site του δήμου (http://
www.maroussi.gr/frontoffice/portal.
asp?cpage=NODE&cnode=146),
μαζί με μια πληθώρα άλλων αδειών
που αφορούν στην εμπορική αξιοποίηση του δημόσιου χώρου.

ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚEΣ ΘΕΩΡIΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜOΣΙΟ ΧΩΡΟ
Ο «κοινωνικός χώρος»
στον Lefebvre
Την δεκαετία του ’60 το ζήτημα του χώρου αποτελεί κεντρικό
σημείο ενδιαφέροντος των θεωρητικών ρευμάτων της εποχής,
όπως Καταστασιακοί, Υπαρξιστές κλπ. Ο Henri Lefebvre υπήρξε ένας από τους θεωρητικούς, που ασχολήθηκε έντονα με τον
ρόλο του χώρου. Στην διαλεκτική μεταξύ χώρου - κοινωνίας, ο
Lefebvre υποστήριξε ότι ο «κοινωνικός χώρος» αποτελεί πεδίο
εσωτερικών εντάσεων, όπου εντοπίζονται οπές της κανονικότητας, πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη αντίρροπων δυνάμεων. Ο κοινωνικός χώρος είναι κάτι ανεξαρτητοποιημένο,
κάτι δυναμικό που έχει «δική του ζωή», όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει[1].
Στο «La production de l’ espace»,o Lefebvre[2] αναπτύσσει
μια πορεία σκέψης πάνω στους τρόπους παραγωγής του χώρου. Υποστηρίζει λοιπόν, ότι «η παραγωγή του κοινωνικού
χώρου είναι κοινωνική πρακτική»[3]. Δηλαδή ότι κάθε χώρος
αποτελεί συλλογικό προϊόν και εξαρτάται από την κοινωνία
στην οποία παράγεται. Θεωρεί, πως ο χώρος δεν αποτελεί
μια «αθώα» αναπαράσταση αλλά ότι, ενώ πυροδοτεί τις αρχές και τις αξίες της αστικής κοινωνίας, αποτελεί και πεδίο
συνεχούς αμφισβήτησης της κυριαρχίας της. Σύμφωνα με τον
ίδιο, «ο χώρος της καπιταλιστικής κοινωνίας μοιάζει απόλυτα
εκλογικευμένος»[4]. Δηλαδή η στρατηγική και η γνώση για την
παραγωγή του χώρου καθορίζουν όχι μόνο την υλική μορφή

του αλλά και τον κοινωνικό του περιεχόμενο. Ο καπιταλιστικός
χώρος αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, πουλιέται και αγοράζεται, μοιάζει λογικός, ωστόσο είναι παράλογα τεμαχισμένος. Η
έλευση του «μοντέρνου νέο- καπιταλισμού»[5], όπως τον αποκαλεί ο Lefebvre , καθιστά την πραγματικότητα του κοινωνικού
χώρου αρκετά πιο περίπλοκη. Η παγκοσμιοποιημένη πια αστική κοινωνία, η οποία εγκαθιστά υπερεθνικά κέντρα κυριαρχίας, θέτει ως κεντρικό αίτημα την αναπαραγωγή των σχέσεων
παραγωγής. Η κυριαρχία της δεν συμπίπτει πια με τη απλή
αναπαραγωγή των μέσων παραγωγής αλλά πραγματοποιείται
μέσω άλλων διαδικασιών-μηχανισμών , αυτών της καθημερινότητας, της εργασίας, της κουλτούρας, της ψυχαγωγίας, σε
χώρους όπως το σχολείο, το πανεπιστήμιο, ο χώρο εργασίας,
το γήπεδο, και τον δημόσιο χώρο γενικότερα.

Καταστασιακή Διεθνής, το θέαμα,
η δημιουργικότητα στην πόλη
Στην εισαγωγή του «Το Δικαίωμα στην Πόλη» ο Σ. Σταυρίδης
γράφει: « […] ο Λεφέβρ, όπως και τόσοι θεωρητικοί και καλλιτέχνες της πρωτοπορίας του μεσοπολέμου αλλά και της μυθικής δεκαετίας του εξήντα, έβρισκε στην πόλη όχι μόνο την
φρίκη αλλά και την ελπίδα, όχι μόνο την τάξη αλλά και την αταξία, όχι μόνο την αναπαραγωγή των κυρίαρχων αξιών αλλά και
την αμφισβήτησή τους, όχι μόνο την κανονικοποιητική ρουτί-

να αλλά και την απελευθερωτική γιορτή»[6]. Τέτοιοι θεωρητικοί και καλλιτέχνες ήταν και η πολιτική ομάδα «Καταστασιακή
Διεθνής», οι οποίοι μάλιστα διατηρούσαν έντονες σχέσεις με
τον Lefebvre.
Οι Καταστασιακοί ασχολήθηκαν κατά κόρον με την διερεύνηση ενός εναλλακτικού τρόπου ζωής και ανθρώπινης ολοκλήρωσης, διαφορετικής απ’ αυτήν που επέβαλε ο σύγχρονος
καπιταλισμός. Υποστήριζαν ότι ο φετιχισμός των αγαθών, η
αντικειμενοποίηση προσώπων και καταστάσεων, η «πραγμοποίηση» των ανθρωπίνων και κοινωνικών σχέσεων, είναι το
μέσο για την μετάβαση από την εμπειρία στην αναπαράστασή
της, από την κοινωνία στην «Κοινωνία του Θεάματος». Παρότρυναν, στην οικειοθελή κατασκευή «καταστάσεων» που συμβάλουν σε ένα είδους απελευθέρωσης από το κατεστημένο,
που συμβάλουν στην επανάκτηση της πιο θεμελιώδους και
πολύτιμης ανθρώπινης αξίας, της δημιουργικότητας. Με δημιουργικότητα λοιπόν αντιμετώπιζαν και την πόλη και τους δημόσιους χώρους. Μέσα από την θεωρία της «ψυχογεωγραφίας», μελέτησαν την πόλη πέραν των κλασσικών πολεοδομικών
μεθόδων, χαρτογραφώντας τη με βάση την ατμόσφαιρα και
την εκφραστικότητα του χώρου, προσφέροντας έτσι μια καλλιτεχνική ανάγνωση του αστικού πεδίου. Πίστευαν στη μεταστροφή της πόλης από χώρο έκφρασης της εξουσίας, σε χώρο
αυτοέκφρασης της κοινωνίας[7]. Έτσι ο δημόσιος χώρος αντιμετωπίζεται σαν ένα ενιαίο, ροϊκό περιβάλλον στο οποίο δίνεται έμφαση στην εξερεύνηση, το παιχνίδι, τη δημιουργία, την
εφαρμοσμένη τέχνη από όλους, ως μέθοδοι οικειοποίησης.

[1] Lefebvre, H. (2007α), The Production of Space, Oxford: Blackwell Publishing, σελ.26. [2] Lefebvre, H. (2007α), The Production of Space, Oxford: Blackwell Publishing, σελ.26-33. [3] Lefebvre, H. (2007α), The Production of Space, Oxford:
Blackwell Publishing, σελ.30. [4] Lefebvre, H. (2007β), Δικαίωμα στην Πόλη, Αθήνα: Κουκίδα, σελ.218. [5] Lefebvre, H. (2007α), The Production of Space, Oxford: Blackwell Publishing, σελ.32. [6] Σταυρίδης, Σ. (2007), «Α. Λεφέβρ. Η απελευθερωτική προοπτική της πόλης-έργο», στο To Δικαίωμα στην Πόλη, Αθήνα: Κουκίδα, σελ.8. [7] Chtcheglov, I. (1953), Formulary for a New Urbanism, όπως παρατίθεται: http://www.bopsecrets.org/SI/Chtcheglov.htm
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Ανάμεσα στις κατηγορίες συναντάμε
«Άδεια Μικροπωλητή», άδειες σχετικές με «φωτεινές επιγραφές, διαφημιστικές στήλες», ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επιλογή των λέξεων για
την «Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων
για πρατήριο υγρών καυσίμων» και
την «Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων
για τραπεζοκαθίσματα». Στεκούμενοι
στην τελευταία κατηγορία αξίζει να
αναφερθούμε στην έμμεση αναγνώριση της κατάχρησης του κοινόχρηστου
χώρου και η μετατροπή του σε ένα
δάσος από καρεκλάκια κι ομπρελίτσες της κάθε καφετέριας, όπως συμβαίνει στην πλατεία Εθ.Αντιστάσεως,
πίσω από τον ΗΣΑΠ. Ναι, αυτός ο
χώρος κάποτε ήταν μια ελεύθερη
πλατεία στην οποία μπορούσαμε να
συνευρεθούμε χωρίς να χρειαστεί να
καταβάλλουμε τα 5 ευρώ του καφέ. Οι
οικονομικές συγκυρίες χρησιμοποιούνται για άλλη μια φορά, αιτιολογώντας
την παράλογα αυξημένη κατάληψη
του ελεύθερου χώρου που μας ανήκει. Μάλιστα τον προηγούμενο μήνα
σε ένα μοίρασμα που επιχειρήθηκε
από το «Αζυμούθιο» στον εν λόγω
χώρο συναντήσαμε τις έντονες αντιδράσεις των υπευθύνων, με πρόφαση
ότι «ενοχλούμε τους πελάτες» όταν
διανέμουμε δωρεάν την εφημερίδα
μας. Δηλαδή ο δημόσιος χώρος και η
δράση μέσα σε αυτόν, πλέον ελέγχεται από εμπορικά συμφέροντα. Και αν
αυτό το συμβάν μοιάζει υπερβολικό,
πληροφορούμε τον κάτοικο Αμαρουσίου ότι υπάρχει στο site του δήμου
και «Έκδοση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων». Δηλαδή αν θέλουμε να
βγούμε σε μια πλατεία με την παρέα
μας να παίξουμε μουσική, πρέπει να
ζητήσουμε ειδική άδεια από τις δημοτικές αρχές. Μην τυχόν και ενοχληθεί
κανένας πελάτης…
Εδώ έχε νόημα να θίξουμε και την
«Βιοκλιματική Ανάπλαση Ιστορικού
και Εμπορικού Κέντρου Αμαρουσίου»,
όπως προωθείται. Διαβάζοντας λοιπόν
τα στοιχεία που παραθέτει ο δήμος
(http://www.maroussi.gr/appdata/
usertexts/images/2013/01/dhmosios_
dialogos_gia_bioklimatikh_anaplash.
pdf) περί διαφάνειας διαδικασιών,
περί δήθεν αναβάθμισης πρασίνου,
περί δημιουργίας «πίδακων νερού
και εναλλακτών αέρα» (?!), φτάνουμε
στους στόχους της ανάπλασης. Από
τους 6 κύριους που τίθενται, οι 2 είναι
οι εξής:
«Η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου.»
«Η αναβάθμιση και ανάδειξη της
τοπικής αγοράς, με την προσθήκη
στοιχείων που θα αναδεικνύουν την
ταυτότητα και το χαρακτήρα της, στοιχείο που σήμερα λείπει και αποτελεί
μεγάλο ανταγωνιστικό μειονέκτημα.»
Δηλαδή στην αναδιαμόρφωση του
δημόσιου χώρου του Αμαρουσίου (Πλ.
Αγίας Λαύρας, οδοί Ερμού, Δήμητρος,
Πλαστήρα, κα), είναι βασικό μέλημα
τα εμπορικά και οικονομικά οφέλη.
Άλλη μια φορά που κυρίαρχη αξία είναι η εμπορική, που οι χώροι που μας
ανήκουν θυσιάζονται στις αγορές, που
η ποιότητα ζωής μας παίρνει μια τιμή.
Ο Δημόσιος χώρος, ο Ελεύθερος
χώρος, ο Κοινωνικός χώρος είναι χώρος που μας ανήκει. Είναι ο χώρος της
κοινής ζωής μας. Δεν αρκεί η αντίσταση και η υπεράσπιση αυτών που μας
μένουν. Είναι επιτακτική η διεκδίκηση
και νέων πεδίων ελεύθερης συνεύρεσης, όπου θα αναζητούμε την ιδιαίτερη ταυτότητά μας, την ταυτότητα της
γειτονιάς μας, την κουλούρα μιας κοινότητας. Να δώσουμε αξία στην χρήση της γης και όχι στο εμπορευματικό
της αντίκτυπο. Συμμετέχουμε σε αυτοοργανομένες συνελεύσεις, όπου
παίρνουν οι χρήστες τις αποφάσεις
για τους χώρους που κατοικούν. Οι
ελεύθεροι δημόσιοι χώροι δεν είναι
ουτοπίες, εμείς τους διαμορφώνουμε, είναι οι χώροι που ζούμε, είναι τα
σπίτια μας…

Η Πλατεία Ηρώων
Η πλατεία Ηρώων στο Μαρούσι αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια ένα
δημόσιο χώρο που συγκεντρώνει μια ιδιαίτερα έντονη παρουσία
νεολαίας με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οι skaters που μαζεύονται εκεί, λένε ότι η πλατεία αυτή είναι το «σπίτι» των skaters
από τα βόρεια και όχι μόνο. Αλλά ο χώρος αυτός δεν ήταν πάντα
τόσο διαθέσιμος σε αυτούς τους ανθρώπους. Βρήκαμε έναν από
τους «παλιούς» skaters της Ηρώων και του κάναμε μερικές ερωτήσεις:
Πόσο καιρό κάνεις εσύ skate, και πόσο από
αυτόν πηγαίνεις στην Ηρώων;
Κάνω skate από το 2001, δηλαδή 12 χρόνια, και
στην Ηρώων ξεκίνησα να πηγαίνω το 2002. Όταν άρχισα skate η Ηρώων ήταν ψιλο-ιδανικό μέρος, τότε
όλοι θα πηγαίναμε Ηρώων που ήμασταν βόρεια.

Η Ηρώων σήμερα είναι γεμάτη skaters. Ήταν
πάντα τόσο φιλικό και ανοιχτό περιβάλλον
για εσάς;
Όταν ξεκίνησα να κάνω εγώ στην πλατεία, ήταν
πολύ λιγότερα τα άτομα, πολύ πιο κλειστός κύκλος,
αλλά δεν υπήρχε ποτέ θέμα. Μπορούσες να πας
στην πλατεία να κάνεις ακόμα και αν δεν ήξερες
κανέναν. Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που «ξαναφτιάξανε» υποτίθεται την Ηρώων, υπήρξαν δύο
χρόνια που δεν μπορούσες να κάνεις. Είχαν βάλει
και security να φυλάει τα αγάλματα και τα έργα τέχνης που ‘χαν στήσει. Αυτό σιγά σιγά εξασθένισε σαν
κατάσταση και τώρα πάλι πάμε κανονικά, χωρίς πρόβλημα. Το μόνο θέμα που μπορείς να αντιμετωπίσεις
είναι με κάποιον από αυτούς που έχουν τις ταβέρ-

νες, αν έχουν κόσμο και πας προς τα εκεί, μπορεί
και να πάρει λάστιχο να σε βρέξει! Έχει καιρό να
μου συμβεί αλλά γενικά παίζει αυτό. Ρε παιδί μου,
πριν αρχίσουν τα έργα σε όλη την Αθήνα για τους
Ολυμπιακούς, η Ηρώων ήταν τελείως διαφορετική,
και από άποψη υλικών και από το πόσες ταβέρνες
υπήρχαν, ήταν μια πλατεία πιο low profile. Μετά
τα χρόνια εκεί 2004 με 2006-7 ήταν πολύ δύσκολη
η πρόσβαση. Θα σε έβριζε ο ταβερνιάρης, θα σε
έβριζε ο σεκιουριτάς, κάποια φορά είχαν έρθει και
μπάτσοι, γιατί ξέρεις ο δήμαρχος είχε βάλει αυτά
τα λεφτά στην Ηρώων, είχε βάλει και ταμπέλα που
έλεγε ότι έγινε στη θητεία του, μην του χαλάσουμε
το image…

Απασχολεί τους skaters η τόσο έντονη εμπορευματοποίηση του χώρου του skate; Τα θυμάσαι πάντα έτσι τα πράγματα;
Στην Ελλάδα δεν ήταν πάντα έτσι, δηλαδή τόσο
έντονο. Αλλά η εμπορευματοποίηση έπαιζε από
όταν ήμασταν μικρά. Πάντα θέλαμε την καινούργια
σανίδα με το logo, αλλά ήταν πολύ ακριβή. Τώρα που
έχει διαδοθεί τόσο, τα προϊόντα έχουν πολλαπλασι-

αστεί, οι τιμές έχουν πέσει. Δεν ξέρω αν είναι καλό
ή όχι, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι έτσι
και θα ‘ναι έτσι πάντα. Η ενόχληση για μένα είναι ότι
παλιότερα το skate, και ότι γινόταν γύρω από αυτό,
ήταν από ανθρώπους που το πονάγανε. Τώρα που
είναι κερδοφόρο σαν business θα ‘ρθει κι ο άσχετος
να προσπαθήσει να κάνει λεφτά από τα «σπόρια».
Το καλό είναι πως αν δεν είσαι από «μέσα» δύσκολα
θα πετύχει. Τα πράγματα προωθούνται από τους ίδιους τους skaters, υπάρχει κάπως μια κριτική σκέψη.
Κάπως στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό που συμβαίνει
εξωτερικό. Εμπορευματοποιημένος, ναι, αλλά ακόμα και στην Αθήνα, που ναι μια μεγάλη πόλη, ο χώρος
του skate παραμένει μια κλειστή κοινωνία, κάπως γίνεται και γνωριζόμαστε πάνω κάτω όλοι μεταξύ μας,
υπάρχει ένα «δέσιμο».

Υπάρχουν άλλα παραδείγματα δημόσιου χώρου στην Αθήνα που οι skaters διεκδίκησαν
ή και διεκδικούν ακόμα;
Το καλύτερο παράδειγμα αυτοδιαχειριζόμενου χώρου που έχουν αναλάβει skaters, είναι το
skatepark στο άλσος Βεΐκου. Ήταν ένας χώρος που
ρήμαζε, τον ζητήσανε τα παιδιά εκεί και τους παραχωρήθηκε να τον αξιοποιήσουν. Φτιάξανε εκεί μόνοι
τους κατασκευές, κυρίως από ξύλο. Κάποια στιγμή
που αρχίσανε να κάνουν και πράγματα από τσιμέντο
υπήρξαν αντιδράσεις, γιατί ήταν πιο μόνιμα. Ο δήμος
πχ. κάτι Χριστούγεννα ήθελε να το κάνει παγοδρόμιο,
αλλά τελικά δεν πέτυχε, και ακόμα σήμερα το πάρκο
λειτουργεί εκεί έτσι. Αυτοδιαχειρζόμενο τελείως.
Δηλαδή τα παιδιά το τρέχουν μόνοι τους, κατασκευές δικές τους, το προσέχουν, το καθαρίζουν…

Θεωρείς ότι οι skaters έχουν συνείδηση ότι
αυτές οι «μάχες» που δίνουν έχουν ίσως και
κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά;
Έχεις μια σύγκρουση με μια μορφή εξουσίας,
ναι. Αλλά τι γίνεται: όταν κάνεις skate ξέρεις ότι το
μάρμαρο και το πλακάκι θα το σπάσεις, κι αυτό μπορεί να μην αρέσει στον άλλον και δεν έχει και άδικο. Δηλαδή εγώ από πολύ μικρός έρχομαι συνέχεια
αντιμέτωπος με απόψεις του στυλ «κάνεις φασαρία»
και «χαλάς την πλατεία και μετά εγώ την πληρώνω
στα δημοτικά μου τέλη». Όταν κάνεις skate πάντα
θα ‘χεις θέμα με τους γύρω σου, θα σε βρίσουν, θα
σε αντιμετωπίσουν σαν περιθωριακό τύπο που σπάει
και τα νεύρα, και τα υλικά. Από εκεί και πέρα είναι
πως θα το αντιμετωπίσεις σαν άτομο. Συνήθως επικρατεί το «δεν μας χέζεις, ποιο είναι το πρόβλημα
σου που περνάω εγώ καλά;». Γιατί δηλαδή ο άλλος
να με περιορίσει και να με εμποδίσει να κάνω αυτό
που μου αρέσει; Υπάρχει λοιπόν μια σύγκρουση με
τους γύρω, αλλά μόνο όταν αυτοί το θέλουν. Πχ. θα
‘ρθει ο ταβερνιάρης στην Ηρώων να σε κράξει που
ενοχλείς τον έναν του πελάτη, που δεν μοιάζει καν
να ενοχλείται και κάθεται και διαβάζει εφημερίδα.
Ε, εκείνον θα τον αντιμετωπίσεις σαν τον κάθε κολλημένο που μπορεί να σε κράξει για το οτιδήποτε.
Δεν θα τον πάρεις στα σοβαρά. Έχει μια τάση πάντως αμφισβήτησης των γύρω.

Τι είναι τελικά για έναν skater η πόλη του;

Άποψη της πλατείας με skaters

Παιχνιδότοπος! Ρε παιδί μου, ξεπερνάει τα όρια
τα συμβατικά, τα πολεοδομικά στοιχεία. Αυτά που
για τους περισσότερους δεν σημαίνουν κάτι, και δεν
έχουν καμία σημασία, πχ. ένα κεκλιμένο επίπεδο,
ένα πεζοδρόμιο, ή ακόμα και κατασκευές που είναι
εκεί για να εντυπωσιάσουν, για εμάς είναι παιχνίδια
και τα αξιοποιούμε για skate. Και ακόμα και αν υπήρχαν οι υποδομές, και υπήρχαν skatepark παντού, θα
κάναμε στις πλατείες, θα κάναμε στα πεζοδρόμια,
θα κάναμε έξω από τα σπίτια μας, θα κάναμε στους
δρόμους. Είναι μέσα στη φύση του skate να κάνεις
μέσα στην πόλη. Είναι σαν περιπέτεια. Είναι κάτι που
δεν έχει φτιαχτεί γι’ αυτό κι εσύ σαν άτομο το βλέπεις έτσι, σαν εξερεύνηση.
Παρά λοιπόν την πλήρη εμπορευματοποίηση του
skate σαν άθλημα, βλέπουμε τους skaters να δημιουργούν μεταξύ τους πολύ έντονες σχέσεις κάνοντας αυτό που τους αρέσει, και δημιουργούν μια
κοινότητα με έντονη ταυτότητα γύρω από το δημόσιο χώρο που διεκδικούν. Είτε γίνεται σκόπιμα, είτε
γίνεται απλώς αυθόρμητα μέσα από την διαδικασία
της κοινωνικοποίησης, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, η καθιέρωση της πλατείας Ηρώων ως χώρος
ελεύθερης συνεύρεσης της κοινωνικής ομάδας των
skaters, αποτελεί παράδειγμα επιτυχημένης διεκδίκησης δημόσιου χώρου. Μακάρι για όλους μας η
πόλη να μεταλλαχθεί σε ένα ατελείωτο πεδίο ελευθερίας και δημιουργίας…
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ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Οι ιδέες σας
ήταν κυρίαρχες
Δεν υπάρχει άνθρωπος που να αμφιβάλλει ότι και η ΕΡΤ
ήταν μέχρι πρότινος η φωνή της εξουσίας. Δεν υπάρχει καμία αυταπάτη ότι ανέκαθεν η εξουσία μεθόδευε την ελεγχόμενη πληροφόρηση της ελληνικής κοινωνίας μέσα από
τους διορισμούς των διοικήσεων και μέσα από μισθούς
μαμούθ που οι κομματικοί χαφιέδες των διοικήσεων εισέπρατταν. Ας μην ξεχνάμε τους Αρβανίτη και Κατσίμη,
όταν αναδεικνύοντας το θέμα των βασανισμών της αντιφασιστικής μοτοπορείας από την αστυνομία, εκδικητικά
–και υπό την εντολή του Δένδια- έχασαν τη δουλειά τους.
Αυτή η πραγματικότητα, η οποία αφορά στις διοικήσεις,
έρχεται σήμερα να συμψηφιστεί, από τον χυδαίο Σ. Κεδίκογλου και την αυταρχική κουστωδία του Σαμαρά, με την
προσπάθεια της πλειοψηφίας των εργαζομένων της ΕΡΤ
να προσφέρουν ενημέρωση και ποιοτικά -σε πολιτιστικό
επίπεδο- προγράμματα. Φυσικά, οποιοσδήποτε άνθρωπος
αποστρέφεται τους εύπεπτους λαϊκισμούς γνωρίζει ότι οι
ατομικές ευθύνες μας βαραίνουν πάντοτε, πράγμα που σημαίνει ότι και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ έχουν τις δικές τους
προσωπικές, αξιακές και συνειδησιακές ευθύνες για τις παθογένειες της ΕΡΤ.
Δεν είναι μόνο η συνεχώς εντεινόμενη ανάγκη για έλεγχο της εξουσίας πάνω στην πληροφόρηση, άρα και πάνω
στην ίδια την κοινωνία, που φάνηκε καταρχάς με την επίθεση που έγινε στα ακηδεμόνευτα μέσα αντιπληροφόρησης,
στο athens indymedia, στο Ράδιο Ένταση και στον 98 FM
(που σήμερα, προς τιμή των εργαζόμενων, εκπέμπει μέσα
από το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ). Η ΕΡΤ αποτελεί σήμερα τον
δεύτερο κατά σειρά στόχο των κυρίαρχων διότι η επέλαση
του κεφαλαίου και των ιδιωτικών συμφερόντων του νεοφιλελεύθερου βόθρου που μας κυβερνά είναι πλέον επιτακτική – ακόμη κι αν πρέπει να σταλούν στα Τάρταρα άλλοι
2700 άνθρωποι.
Εδώ και μερικές μέρες παρακολουθούμε μια πραγματικά
ανοιχτή και κοινωνική ΕΡΤ, ελεύθερη, αδιαμεσολάβητη
από τα συμφέροντα της εξουσίας, αυθόρμητη, με κουβέντες αληθινές, λάθη που πιστοποιούν ότι λίγα πράγματα
πλέον είναι στημένα, πολιτιστικά δρώμενα που προάγουν
τη φαντασία, χιούμορ σε αντιδιαστολή με τα καλογυαλισμένα προγράμματα του Λιάτσου και του Κεδίκογλου, πανκοινωνική αλληλεγγύη μπροστά στον κίνδυνο εισβολής
της αστυνομίας. Πάνω απ’ όλα, παρακολουθούμε μια ΕΡΤ
που δεν είναι απλός πομπός μηνυμάτων, αλλά και δέκτης
όσων η κοινωνία πιστεύει, σκέφτεται και επιθυμεί.
Καλούμε τους εργαζόμενους της ΕΡΤ να μην υποκύψουν
με κανένα τρόπο, ακόμη κι αν οι ίδιοι κερδίσουν μερικά ψίχουλα από τον αγώνα που διεξάγεται σήμερα από όλη την
κοινωνία. Τους καλούμε να κάνουν κάτι που υπερβαίνει τα
συντεχνιακά αιτήματα και αντικαθιστά το ατομικό συμφέρον από το συλλογικό: να διευρύνουν αυτά τα σπουδαία
και μεγαλειώδη επιτεύγματα, και από την αντίσταση απέναντι στην πιο σκληρή δεξιά που έχει γνωρίσει ο τόπος, να
γίνουν κέντρα αντιπληροφόρησης ολόκληρης της κοινωνίας που έχει τεθεί -ξανά- σε κίνηση. Όχι απλώς για να ανατραπεί αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση και προκειμένου να
οδηγηθούμε σε άλλο ένα κενό νοήματος εκλογικό πανηγύρι, αλλά για να έρθουμε σε οριστική ρήξη με την ολιγαρχία
του κοινοβουλίου και τους θεσμούς της.
Όλα όσα συμβαίνουν σήμερα, αποδεικνύουν το πόσο πιο
όμορφες μπορούν να γίνουν οι ζωές μας όταν μια κοινωνία
λειτουργεί χωρίς τις παρεμβάσεις –δήθεν– ειδικών, κομματικών και μικροπολιτικών συμφερόντων και αντι-πολιτικών
διαχωρισμών. Η άτυπη αυτοδιαχείριση της ΕΡΤ είναι η απόδειξη ότι η (αμεσο)δημοκρατική αυτοδιεύθυνση, όχι μόνο
της ενημέρωσης, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας είναι μια
εν εξελίξει διαδικασία, εδώ και 5 τουλάχιστον χρόνια.
Καλούμε ολόκληρη την κοινωνία να οργανωθεί σε ανοιχτές συνελεύσεις στις οποίες θα μπορούν να εκφράζονται
ΟΛΟΙ οι άνθρωποι, ελεύθερα και ισότιμα, για το πως θέλουμε να είναι μια ενημέρωση, ελεύθερη, ακηδεμόνευτη και
αυτοδιαχειριζόμενη, και κατ’ επέκταση μια κοινωνία ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης όπου όλοι οι άνθρωποι
–ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φύλου και όποιου
άλλου διαχωρισμού- θα μπορούν να συναποφασίζουν, μακριά από ιεραρχίες, οριζόντια και (αμεσο)δημοκρατικά για
τα συλλογικά προβλήματα.
Όπως ακριβώς ο Ερντογάν έκλεινε προ ημερών κανάλια
στην εξεγερμένη Τουρκία, και υπέβαλε τους σε διατεταγμένη υπηρεσία παπαγάλους τύπου Μπόμπολα (Mega και
τα συναφή) να παίζουν την κασέτα τους –αποκρύπτοντας
τα γεγονότα–, ο Σαμαράς είχε το θράσος να φιμώσει τον
902 όταν αναμετέδιδε το πρόγραμμα της ΝΕΤ. Τους διαμηνύουμε: Όπου υπάρχουν πρακτικές Ερντογάν, υπάρχουν
και εξεγΕΡΤικά μέτωπα ανάλογα με της Ταξίμ.
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΗΚΕΙ
ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
Συνέλευση για τη γενικευμένη αυτοδιεύθυνση

ΕΡΤ: Η προοπτική της
δημόσιας τηλεόρασης
Καθώς ένα απο τα βασικά χαρακτηριστικά της τηλεόρασης σαν μέσου είναι ο διαχωρισμός
του πομπού απ’ τον δέκτη, και η ενισχυμένη εξουσία του πρώτου εις βάρος του δεύτερου,
είτε θα πρέπει να εγκαταλείψουμε οριστικά κάθε χρήση του μέσου, είτε να επιδιώξουμε την
όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή του μέχρι πρότινος δέκτη σε ό,τι προβάλλει ο πομπός.
Είναι ίσως η πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες που βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπέροχη ευκαιρία κατάληψης και κοινωνικοποίησης ενός τόσο μεγάλου κρατικού μηχανισμού.

Η

ΕΡΤ αυτή τη στιγμή
βρίσκεται περισσότερο από ποτέ στα
χέρια των εργαζομένων και μακριά απ’
αυτά των υπουργών και των διοικητικών εντολοδόχων που διορίζουν κάθε τόσο [7]. Φυσικά, δεν
είμαστε βέβαιοι αν πράγματι οι
εργαζόμενοι έχουν –και για πόσοτη διάθεση να προχωρήσουν σ’
ένα τόσο σημαντικό βήμα. Ξέρουμε πως δεν έχουν πια τίποτε να
χάσουν, τουλάχιστον οι περισσότεροι-ες εξ’ αυτών. Επίσης, δεν
είμαστε βέβαιοι αν το κίνημα έχει
τη διάθεση να συμμετάσχει σε μια κατάσταση τόσο συγκρουσιακή με τους εξουσιαστικούς μηχανισμούς και ποιές θα είναι
οι αντοχές του, με το μεγαλύτερο μέρος
της κοινωνίας να βρίσκεται σε χρόνια πολιτική νάρκωση. Ξέρουμε πως θα έπρεπε
να το έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό. Αυτό
που θα προσπαθήσουμε να δούμε είναι αν
όντως αξίζει τον κόπο, θέτοντας παράλληλα κάποιες ενδεικτικές προτάσεις.

Κ

αταρχάς, τι ακριβώς σημαίνει κοινωνικοποίηση και αυτοδιαχείριση ενός
δημόσιου μέσου επικοινωνίας; Τίποτε λιγότερο από πλήρη ανεξαρτητοποίηση,
εργατικό και κοινωνικό έλεγχο, κατάργηση
κάθε ιεραρχικής σχέσης και αποδέσμευση
από σχέσεις εξάρτησης με το Κράτος, τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κάθε λογής
κεφαλαιούχο που επιθυμεί να διαφημίσει
τα προϊόντα του, υλικά ή άυλα. Πώς μπορεί
να χρηματοδοτηθεί; Ως γνωστόν, μέχρι πριν
μια εβδομάδα η ΕΡΤ χρηματοδοτούνταν από
τους φορολογούμενους μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ και από τις διαφημιζόμενες
εταιρίες. Τα έξοδα της, με την υπερκοστολόγηση, της παχυλές αμοιβές διαφόρων, και
τις αδικαιολόγητες σπατάλες ξεπερνούσαν
κατά πολύ τις πραγματικές οικονομικές
ανάγκες για την ομαλή της λειτουργία. Εφόσον, λοιπόν, η ελληνική κοινωνία πράγματι
επιθυμεί ένα ολοδικό της βήμα, θα πρέπει
και να το στηρίξει χρηματοδοτώντας το, με
ελεύθερη συνεισφορά. Για το κόστος λειτουργίας ενός τόσο μεγάλου οργανισμού,
φυσικά, και την αναπροσαρμογή των εξόδων
οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ θα μπορούσαν να
καταθέσουν πολύ περισσότερες προτάσεις
και διεξόδους. Μια απλή σκέψη όμως είναι η
εξής: αν 3 εκατομμύρια πολίτες συνέχιζαν ν’
αποδίδουν τέσσερα ευρώ το μήνα στην ΕΡΤ,
τότε 12 εκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα θα ήταν
μάλλον αρκετά ώστε ν΄αποφευχθεί κάθε
υποχώρηση προς τον κόσμο του μάρκετινγκ
και της προώθησης του καταναλωτισμού.
Ποιός θα παίρνει τις αποφάσεις; Εφόσον
υπάρχει η προοπτική της αυτοδιαχείρισης,
τότε οι ήσσονος σημασίας αποφάσεις για τη
λειτουργία της μπορούν να λαμβάνονται από
τις συνελεύσεις των εργαζομένων, και οι
μείζονος σημασίας (αφού το μέσο ανήκει σε
όλους) σε ανοιχτές συνελεύσεις με τη δυνατότητα συμμετοχής μέσω διαδικτύου που θα
θέτουν προτάσεις προς διαδικτυακή ψηφο-

φορία (ώστε να μην περιορίζεται η συμμετοχή μόνο στη φυσική παρουσία που δεν είναι
εφικτή για όλους-ες).
Ποιοί θα έχουν το δικαίωμα του λόγου στο
δημόσιο μέσο; Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε δεδομένη την ελευθερία του λόγου,
αναγνωρίζοντας παράλληλα σε μια ελίτ «διάσημων» την αποκλειστικότητα στην εκφορά
του δημόσιου λόγου που απευθύνεται στις
μάζες. Οι κατασκευασμένες περσόνες, που
συνήθως προέρχονται απ’ το χώρο του κοινοβουλίου, του αθλητισμού, του πολιτισμού,
της νομικής επιστήμης, αποτελούν συνήθως
τις προσκεκλημένες αυθεντίες των τηλεπαραθύρων, άνθρωποι που τις περισσότερες
φορές δεν έχουν τίποτε να πουν. Αυτοί μιλούν εξ ονόματος της κοινής γνώμης, σχηματίζοντας την κοινή γνώμη, ακριβώς επειδή
έχουν επιλεχθεί για να επιτελέσουν αυτόν το
ρόλο. Χιλιοειδωμένες φάτσες που αναπαράγουν χιλιοειπωμένες αρλούμπες εισβάλλουν
καθημερινά στη ζωή των παθητικών δεκτών,
αιμοδοτώντας την μισοπεθαμένη κυρίαρχη
κουλτούρα της ηλιθιότητας που μας περικυκλώνει. Η λειτουργία αυτή είναι απολύτως φυσιολογική για ένα κρατικό μέσο, που
λειτουργεί σαν μηχανισμός διαιώνισης της
κρατικής κυριαρχίας. Για ένα δημόσιο/κοινωνικό όμως; Γιατί η γνώμη του Άδωνι και
της συζύγου του είναι περισσότερο σημαντική από την άποψη του δασκάλου, της σερβιτόρας, του επιπλοποιού, της νοσοκόμας, του
τεχνικού υπολογιστών, του κτηνοτρόφου, της
φοιτήτριας; Βασικό χαρακτηριστικό ενός δημόσιου μέσου είναι η ελεύθερη συμμετοχή
σε αυτό, να είναι δηλαδή βήμα της κοινωνίας
στο σύνολό της και όχι, κατ’ αντιστοιχία των
ιδιωτικών συμφερόντων μέσων, βήμα μιας
κλειστής σέχτας μαϊντανών. Πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό; Μέσω της ελεύθερης
δήλωσης συμμετοχής στις εκάστοτε θεματικές ή μη εκπομπές, και της επιλογής των
προσώπων μέσω κλήρωσης.
Ένα άλλο ζήτημα είναι η ερευνητική δημοσιογραφία που, στις μέρες της κυριαρχίας
του διαδικτύου εις βάρος των άλλων μέσων,
είναι ο τομέας στον οποίο τα τηλεοπτικά και
έντυπα ενημερωτικά δίκτυα ολόκληρου του
πλανήτη ρίχνουν μεγάλη βαρύτητα ώστε να
προτάξουν -κατά το δυνατόν- την ποιότητα
απέναντι στην ποσότητα της μπλογκόσφαιρας. Ποιός λοιπόν μπορεί ν’ αποφασίζει για
τα θέματα τα οποία θα ερευνούν οι εργαζόμενοι ενός δημόσιου μέσου, αν όχι οι ίδιοι
οι πολίτες στους οποίους απευθύνονται; Θα

μπορούσε κάλλιστα να διεξάγεται μια ηλεκτρονική ψηφοφορία
πχ κάθε μήνα, η οποία θα θέτει
στην κρίση των ενδιαφερόμενων
πολιτών τα ζητήματα αυτά που
θα απασχολήσουν τις έρευνες
των δημοσιογράφων. Μάλιστα,
σε ανάλογο φόρουμ, οι πολίτες
θα μπορούσαν να συνεισφέρουν
τα μέγιστα στην έρευνα προσθέτοντας πληροφορίες, απόψεις,
οπτικοακουστικό υλικό, μειώνοντας το κόστος και τον δαπανούμενο χρόνο και αυξάνοντας
παράλληλα τις πηγές και την
αξιοπιστία των ερευνών.
Πώς θα μπορούσαν να μειωθούν τα έξοδα
χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα; Καθώς το
βασικό (υποκριτικό) επιχείρημα της κυβέρνησης εναντίον της λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι το οικονομικό της
κόστος, αναρωτιόμαστε: γιατί η ΕΡΤ δαπανά
εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο ώστε να προβάλλει αθλητικούς αγώνες ανώνυμων εταιριών; Kαθώς στόχος του δημοσίου μέσου δεν
είναι η κερδοσκοπία, αλλά η προσφορά στο
κοινωνικό σύνολο, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον
να μάθουμε τι ακριβώς προσφέρει η παρουσίαση του εταιρικού ανταγωνισμού, πέρα
από αρκετά εκατομμύρια ευρώ στις τσέπες
απατεώνων; Στη θέση του, φυσικά, θα μπορούσαν να προβληθούν αθλητικές εκδηλώσεις κάθε είδους, των εκατοντάδων ερασιτεχνικών σωματείων σε ολόκληρη τη χώρα.
Μια ακόμη πιθανότητα συμμετοχής των
πολιτών στο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης είναι το παιδικό πρόγραμμα, το οποίο
έχουμε συνηθίσει να δημιουργείται από
ενήλικες με αποδέκτες τα παιδιά. Θεωρεί
κανείς πως τα παιδιά, με απλή βοήθεια των
ενηλίκων, δεν θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν τη φαντασία, την ενέργεια, τον αυθορμητισμό, τα όνειρα τους μέσω ενός δημόσιου
μέσου; Πιστεύει κανείς πως ένα διαθεματικό
project διάρκειας ενός έτους με στόχο την
παραγωγή μιας μόνο τηλεοπτικής εκπομπής
για κάθε σχολικό τμήμα δεν θ’ αποτελούσε
μέσο ανάπτυξης των κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών, παράλληλα με
το ισχυρό κίνητρο που θα έδινε η δημόσια
προβολή του έργου τους;
Όλα τα παραπάνω είναι ασφαλώς απλά
πρώτες σκέψεις, αποτελούν όμως μια ένδειξη πως η προοπτική του αγώνα για την κοινωνικοποίηση της ΕΡΤ δεν θα ήταν ούτε μάταιος, ούτε βέβαια εύκολος. Αναγνωρίζουμε τις
δυσκολίες που ήδη συναντούν οι απολυμένοι
εργαζόμενοι και, στεκόμενοι αλληλέγγυοι,
τους καλούμε σ’ έναν αγώνα για νίκη όχι
απλά εργατική, αλλά ουσιαστικά επαναστατική. Οι κάθε λογής πολιτικάντηδες δίνουν και
θα συνεχίσουν να δίνουν έναν αγώνα για την
πάρτη τους, για τα μικροπολιτικά τους συμφέροντα, για τ΄αφεντικά τους. Τι γυρεύουμε εμείς μέσα στη νύχτα των άλλων;
“Αν οι προτάσεις μας έχουν έναν τόνο
εξωπραγματικό, αυτό δεν συμβαίνει επειδή
είναι ουτοπικές, αλλά επειδή είναι ισχυρές
οι δυνάμεις που τις αντιμάχονται.”[8] Ας
προσπαθήσουμε για το αδύνατο, πριν γίνει
αδιανόητο.

ΠΑΡΑΠΟΜΠEΣ
[1] ΕΛ.ΣΤΑΤ, πρώτο τρίμηνο 2013 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO01_DT_QQ_01_2013_01_F_GR.pdf
[2] Εφημερίδα των Συντακτών,ΕΡΤ: τα 10 «παραμύθια» μιας μετέωρης κυβέρνησης http://www.efsyn.gr/?p=61005 [3] New York Times, Greek Leaders to Meet
in Eﬀort to Save Government http://www.nytimes.com/2013/06/17/world/europe/greek-leaders-to-meet-in-eﬀort-to-save-government.html?_r=0 [4] Guardian,
ERT shutdown: EBU urges EU leader to overturn Greek government decision http://www.guardian.co.uk/media/2013/jun/13/ert-shutdown-ebu-urges-euoverturn?INTCMP=SRCH [5] Aπόφαση ΣτΕ http://news.in.gr/files/1/2013/06/17/steert.pdfhttp://news.in.gr/files/1/2013/06/17/steert.pdf [6] eagainst.com, Δεν
μας φοβίζουν τα νέα μέτρα http://eagainst.com/articles/austerity_measures_updated/ ) [7] athens.indymedia.org, Φάκελος «οι διορισμοί του Σαμαρά στην ΕΡΤ»
https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1477056 [8] Χέρμπερτ Μαρκούζε, “Ο Μονοδιάστατος Άνθρωπος”, 1964
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Ούτε Κεμάλ, ούτε Αλλάχ
Την Παρασκευή 31/5/2013 ο λαός της Ιστανμπούλ, βγήκε στους δρόμους και ‘’κατέλαβε’’ το πάρκο Γκεζί
δίπλα στην πλατεία Ταξίμ στο κέντρο της πόλης. Αφορμή για την αντίδρασή τους ήταν η απόφαση της
κυβέρνησης να απαλλοτριώσει το πάρκο και να δώσει την έκταση σε ιδιώτη για να χτισθεί το 94ο εμπορικό κέντρο της πόλης και ένα ακόμα τζαμί. Κεφάλαιο και εκκλησία πάνε μαζί και στην Τουρκία!

Τ

ο βράδυ της ίδιας μέρας και ενώ ο κόσμος αυξανόταν
και κατασκήνωνε στο χώρο, η αστυνομία επιτέθηκε στο
πλήθος με πρωτοφανή αγριότητα ακόμα και για τα δεδομένα της σημερινής Τουρκίας.
Αποτέλεσμα: δεκάδες τραυματίες, πολλοί από αυτούς σοβαρά. Ένας έχασε το μάτι του, ένας άλλος το αυτί και την
ακοή του. Με το πρώτο φως της ημέρας η αντίσταση απλώνεται
σε όλη την πόλη όπως και στην Άγκυρα, τα Άδανα και την Σμύρνη.
Οι συγκρούσεις γενικεύονται και οι πρώτοι νεκροί πέφτουν ποτίζοντας με το αίμα τους την εξέγερση που θα ακολουθήσει.
Μέσα σε 2 μέρες, σε 46 πόλεις πραγματοποιούνται συγκρούσεις
με την αστυνομία, απαλλοτριώσεις αγαθών και επιθέσεις σε καπιταλιστικούς στόχους (τράπεζες, καταστήματα πολυεθνικών κτλ).
Οι συλλήψεις κοντεύουν τις 4000 σε όλη τη χώρα, άλλοι τόσοι
τραυματίες και μέχρι τώρα 3 νεκροί (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία) από την αστυνομική βαρβαρότητα. Βίντεο δείχνει ξεκάθαρα
το θάνατο του διαδηλωτή ,όπου πυροβολήθηκε με πραγματικά πύρα
στο κεφάλι. Νωρίτερα, ένας άλλος νεαρός διαδηλωτής έχασε τη
ζωή του όταν τον παρέσυρε αυτοκίνητο που πέρασε μέσα από ομάδα διαδηλωτών παρά τις προειδοποιήσεις. Για τον διαδηλωτή εκτός
από την οργάνωση του SODAP, ανακοίνωση εξέδωσε και η ομάδα χάκερς RedHack, της οποίας φέρεται να ήταν επίσης μέλος.
Η ομάδα RedHack υπονοεί ότι ο θάνατος του 20χρονου οφείλεται
σε οργανωμένο σχέδιο. Τέλος, ένας ακόμα διαδηλωτής ,φοιτητής
, δέχτηκε ριπή νερού από αύρα, έμεινε αναίσθητος και κατέληξε
στο νοσοκομείο από καρδιακή προσβολή.

Η έκρηξη αυτή δεν ήρθε ξαφνικά
Ο λαός ολόκληρης της Τουρκίας μαστίζεται από τον κρατικό αυταρχισμό εδώ και δεκαετίες. Αρχικά με το πρόσωπο των Σουλτάνων, μετά του στρατού και της Κεμαλικής μεταρρύθμισης, αργότερα από τις κυβερνήσεις των εκλεκτών του στρατού και σήμερα από
το ισλαμικό κόμμα του Ερντογάν.
Οι ισλαμιστές του Ερντογάν σπρώχνουν το κράτος της Τουρκίας
στο δρόμο της ισλαμοποίησης, με νόμους κατά των αμβλώσεων, με
απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ, περιορισμό εργατικών δικαιωμάτων, αστυνομοκρατία, εθνικιστικές κορώνες ενάντια στο Ισραήλ
και τη Συρία.
Το παζλ της αυταρχικότητας έρχεται να συμπληρώσει η επίθεση στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους που έχουν απομείνει στα
μεγάλα αστικά κέντρα .Το ευφυολόγημα της ανάπτυξης σε ίδιους
ρυθμούς και στις δυο πλευρές του Αιγαίου.
Τα ΜΜΕ στην Τουρκία, πλήρως εναρμονισμένα με την κρατική μηχανή, αποσιωπούν τα γεγονότα και κρύβουν τις εικόνες με
τους τραυματίες, τους νεκρούς, τους ξυλοδαρμούς και τους βασανισμούς συλληφθέντων. Δε μεταδίδεται καμία εικόνα από τους
εξεγερμένους να μάχονται στους δρόμους ενάντια σε αστυνομία
και παρακράτος. Αποσιωπούν τα συνθήματα και τις φωνές των διαδηλωτών που καλούν ‘’ενάντια στο φασισμό, να στηριχτούμε στους
δικούς μας ώμους’’ και φωνάζουν ‘’ούτε Ερντογάν, ούτε στρατό’’.

Τίποτα όμως δε μπορεί να κρύψει την φλόγα. Η παγκόσμια αλληλεγγύη εκφράζεται σε όλον τον κόσμο με κάθε τρόπο. Κείμενα,
πανό, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και πορείες στις πρεσβείες
της Τουρκίας, δείχνουν περίτρανα ότι οι Τούρκοι εξεγερμένοι δεν
είναι μόνοι.
Η διεθνιστική αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Ο πόλεμος είναι ταξικός. Η πλατεία Ταξίμ, το πάρκο Γκεζί είναι μόνο η αφορμή.

Ελλάδα… αλά Τούρκα
Στην Ελλάδα οι εντολοδόχοι της τρόικας, κρατούν ‘’ίσες αποστάσεις’’, μεταδίδουν τους λόγους του Ερντογάν, αναπαράγουν τα
γνωστά στερεότυπα της βίας των διαδηλωτών και των σπασμένων
μαγαζιών.
Τρανό παράδειγμα αισχρότητας ο Σκαϊ που μετέδωσε το θάνατο
του διαδηλωτή από την αύρα υποστηρίζοντας πως «αντιεξουσιαστής προκαλούσε την αύρα και έτσι πέθανε μπροστά στην κάμερα».
Ακολουθούν αναλύσεις του τύπου ‘’αυτό δεν είναι εξέγερση,
δεν είναι Αραβική άνοιξη’ κτλ’, δείχνοντας έτσι έκδηλα τον φόβο
τους μπροστά στις λαϊκές εξεγέρσεις και τα ακηδεμόνευτα κινήματα. Προσπαθούν να μετριάσουν τα γεγονότα και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη. Τρέμουν στην ιδέα ότι οι από κάτω
θα απαντήσουν σε Ασία, Ευρώπη και Αραβικό κόσμο. Τρέμουν την
εξάπλωση της εξέγερσης στα Βαλκάνια. Ανακάλυψαν επιθέσεις σε
Έλληνες, κατηγορούν τους διαδηλωτές για βανδαλισμούς και ζη-

ΟΙ ΤΡΥΠΙΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ…
Ήταν Ιανουάριος του 2007 όταν ο πρόεδρος της παγκόσμιας τράπεζας
Paul Wolfowitz (πρώην «γεράκι» του Πενταγώνου), χρειάστηκε να βγάλει
τα παπούτσια του προκειμένου να μπει σε ένα Τούρκικο τζαμί κάπου στην
Αδριανούπολη. Μόλις έβγαλε τα πανάκριβα και καλογυαλισμένα παπούτσια του, δύο δάχτυλα ξεπρόβαλαν μέσα από τις τρύπιες κάλτσες του τραπεζίτη.

Ο

ι φωτογραφίες του «άτυχου»
συμβάντος έκαναν τον γύρο
του κόσμου και τον δοκιμαζόμενο Τούρκικο λαό να χαμογελάσει ειρωνικά. Βλέπετε οι Τούρκοι είχαν στην
«μπούκα» το ΔNT και την Παγκόσμια
Τράπεζα για τα σκληρά μέτρα που είχαν επιβάλει στην Τουρκική οικονομία
και χάρηκαν με την εικόνα του ξεφτιλισμένου τραπεζίτη.
Άλλη μια φτωχή χώρα που το ΔΝΤ
διάλεξε να «σκοτώσει» και μετά να
«αναστήσει», προς τέρψη όλων αυτών
των κρατικών και πολυεθνικών οργανισμών που αναγκάζουν τις κατώτερες
τάξεις όλου του κόσμου να πληρώνουν
κάθε χρόνο δισεκατομμύρια σε τόκους

και αποπληρωμές δανείων. Και επειδή
καλώς ή κακώς η Ιστορία επαναλαμβάνεται και επειδή το αίμα των συντρόφων για την Επανάσταση ακόμα είναι
νωπό σε αυτή την πύλη της Ανατολής,
ας θυμηθούμε το Τουρκικό «θαύμα» κι
ας αναλογιστούμε το Ελληνικό «θαύμα» που τόσο πρόθυμα τα ΜΜΕ σπεύδουν να προεξοφλήσουν. Στην ουσία
πρόκειται για την ίδια συνταγή, με λίγο
διαφορετικά υλικά καθώς στην περίπτωση της Ελλάδας έχουμε να κάνουμε με ένα κοινό νόμισμα.
Όλα ξεκίνησαν το 2001, όταν η Τουρκία ήταν στα πρόθυρα οικονομικής
και κοινωνικής κατάρρευσης. Παρότι η
χώρα είχε περάσει από πολλές κρίσεις,

εκείνη του 2001 ήταν η πιο σοβαρή.
Κατά τη διάρκεια του 2001, το ΑΕΠ
της Τουρκίας μειώθηκε κατά 5.7%, ο
πληθωρισμός στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών έφθασε το 55% και
η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε κατά
51%. Οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων ανακοινώνονταν η μία μετά την άλλη, και
χιλιάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν στο
δρόμο. Για να αντιμετωπίσει την κρίση, η τότε κυβέρνηση Έτσεβιτ κάλεσε τον επιφανή οικονομολόγο Κεμάλ
Ντερβίς από την Παγκόσμια Τράπεζα
(Κεμάλ είπαμε, όχι Λουκά Παπαδήμο,
μην μπερδεύεστε) και του ανέθεσε το
υπουργείο οικονομικών. Αυτός λοιπόν
ανέλαβε να προωθήσει ένα σκληρό

μιές στο Ελληνικό προξενείο. Η αλήθεια είναι ότι κανείς Έλληνας
δεν χτυπήθηκε και όσο αφορά το προξενείο ξέχασαν να μεταφράσουν τα συνθήματα που γραφτήκαν: ‘’Ταγίπ φύγε κι εσύ και αυτοί’’
και ‘’Αλληλεγγύη στο λαό της Ελλάδας’’. Όσοι συνεργάζονται με το
καθεστώς της Τουρκίας είναι στόχος.
Μπροστά στις γεωστρατηγικές και πολιτικές συμφωνίες των
Σαμαρά-Ερντογάν-Ευρώπης, οι λαοί υψώνουν το βλέμμα και αντιστέκονται. Πέρα από τους αγωγούς αερίου και τα πετρέλαια του
Αιγαίου, οι λαοί φωνάζουν ‘’Μέχρι εδώ, Yeterli’’.
Αποκομμένο γεγονός δεν μπορεί να αποτελεί η απαγωγή από την
Ελληνική Αστυνομία, του 24χρονου Τούρκου πολιτικού πρόσφυγα
Bullut Yayla την Πέμπτη 30/5 στις 9.30μμ από το κέντρο της Αθήνας
μπροστά στα μάτια των περαστικών.
Ο Bullut εντοπίστηκε από ομάδα δικηγόρων στα χέρια των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας στην Ιστανμπούλ μετά από 2 μέρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ατόμων που μιλούσε ελληνικά
και άλλη μια που μιλούσε Αγγλικά τον ξυλοκόπησε και τον παρέδωσε στους Τούρκους πράκτορες. Άλλη μια υπόθεση Οτσαλάν, με την
πρεσβεία των ΗΠΑ σε ρόλο ταγού της τρικομματικης κυβέρνησης.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ BULUT YAYLA - ΑΔΕΡΦΕΣ
ΚΑΙ ΑΔΕΡΦΟΙ ΜΑΣ ,ΚΟΥΡΑΓΙΟ.

Turkiye deki isyancilara dayanisma
ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ NEGROROJO
Κορυδαλλός 7/6/2013

πρόγραμμα, το πολιτικό κόστος του
οποίου καμία κυβέρνηση δε θα τολμούσε να αναλάβει.
Η Τουρκία δανείστηκε 46 δις δολάρια
(46 δις είπαμε για μια χώρα όπου κατοικούν 75 εκατ. Άνθρωποι, όχι 245
δις ευρώ για την Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων, μην τα συγχέετε!) από το
ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Στην
συνέχεια εφαρμόστηκαν και εκεί τα
γνωστά «αναπτυξιακά μέτρα»: δομικές αλλαγές, περικοπή των κρατικών
δαπανών, πάγωμα των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, μείωση των εταιρικών φόρων και αύξηση μιας σειράς
άλλων, αναμόρφωση της γραφειοκρατίας προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των ξένων επενδύσεων και
ιδιωτικοποίηση των σημαντικότερων
κρατικών επιχειρήσεων. Τώρα λοιπόν
που η Τουρκική οικονομία είχε γίνει
«ανταγωνιστική», ήρθαν οι ξένοι επενδυτές με τα «δώρα» που θα έλεγε και ο
Στουρνάρας (καμία σχέση με την πρόσφατη μεγάλη επιτυχία της επίσκεψης
του έλληνα πρωθυπουργού σε Κίνα και
Αζερμπαϊτζάν, εδώ πάμε καλύτερα) και
έτσι άρχισε η «ανάπτυξη».
Όλοι άρχισαν να μιλάνε για το Τουρκικό

θαύμα, πρόσφατα μάλιστα αποπληρώθηκε και η τελευταία δόση του αρχικού
δανείου. Το 2010 και το 2011 η Τουρκία
ήταν η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη
οικονομία του κόσμου μετά την Κίνα.
Και τώρα που οι αριθμοί πάνε καλά,
για να ρίξουμε μια ματιά και σε μερικούς άλλους αριθμούς που δείχνουν
πως η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης
της τουρκικής οικονομίας και η μείωση του θηριώδους πληθωρισμού της
χώρας, κάθε άλλο παρά φαίνεται να
βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο για ένα
μεγάλο μέρος του πληθυσμού των 75
εκατομμυρίων της Τουρκίας. Σύμφωνα
με έκθεση του Τουρκικού Ινστιτούτου
Στατιστικής για τη φτώχια (2007), σχεδόν 13 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 17,8% του πληθυσμού ζει κάτω
από το όριο της φτώχιας, ενώ 539.000
αντιμετωπίζουν άμεσα το φάσμα της
πείνας, καθώς δεν κερδίζουν αρκετά
χρήματα ώστε να εξασφαλίσουν ούτε
τα απολύτως βασικά προς το ζην. Το
όριο κάτω από το οποίο μια τετραμελής οικογένεια αντιμετωπίζει πρόβλημα σίτισης μειώθηκε από 323 ευρώ μηνιαίως το 2006, σε 120 ευρώ το 2007,
φέρνοντας αντιμέτωπους με τη φτώχια
12,93 εκατομμύρια Τούρκους.
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ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΧΩΜΑ
Ο αναρχικός Κ. Σακκάς ξεκίνησε απεργία πείνας την Τρίτη 4 Ιούνη διεκδικώντας την άμεση αποφυλάκισή
του. Στις 4 Ιουνίου έληξε και το μέγιστο όριο προφυλάκισής που μπορεί να επιβληθεί σε έναν κρατούμενο
κατηγορούμενο για δυο υποθέσεις, που είναι 30 μήνες.

Ο

Κ. Σακκάς, μαζί με τους Α. Μητρούσια, Γ. Καραγιαννίδη και Σ. Αντωνίου συνελήφθησαν στις 4 Δεκέμβρη του 2010, κατηγορούμενοι
αρχικά για ανώνυμη τρομοκρατική οργάνωση και διακεκριμένη
οπλοκατοχή, μαζί με άλλους δυο συλληφθέντες, οι οποίοι απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες, ενώ για τους ίδιους το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε σε δεύτερο χρόνο με την αιτιολογία της “συμμετοχής στην
Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς”. Και οι τέσσερις αρνούνται την συμμετοχή
τους στην οργάνωση, υπερασπιζόμενοι όμως την αναρχική τους ταυτότητα.
Λίγες μέρες πριν λήξει το μέγιστο όριο προφυλάκισής του, ο Κ. Σακκάς, ενημερώθηκε ότι αυτή θα συνεχιστεί για τους επόμενους 6 μήνες, χωρίς καμία αιτιολόγηση.
Οι πειραματισμοί του κράτους απέναντι στους αιχμάλωτους αγωνιστές είναι πρόβα
ενός γενικευμένου πολέμου, απέναντι σε όλους τους καταπιεσμένους και έρχονται
να σταθούν δίπλα στα ΕΚΑΜ, στις απεργίες, στις εκκενωμένες καταλήψεις, στο χημικό πόλεμο κατά των διαδηλωτών, στις νυχτερινές εισβολές σε σπίτια στην Ιερισσό,
στις διώξεις βάσει DNA κλπ.
Από τότε έχουν γίνει τόσο σε Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, δεκάδες εκδηλώσεις
αλληλεγγύης, με πιο χαρακτηριστικές τη μεγάλη πορεία της 29/6 στην Αθήνα και
την εκδήλωση ενημέρωσης στη περιοχή της Ακρόπολης που χτυπήθηκε βάναυσα
από τις ομάδες καταστολής ΔΙΑΣ και ΔΕΛΤΑ) και τελικά ο Κώστας Σακκάς νίκησε.
Αποφυλακίστηκε μετά από 37 μέρες απεργίας, έστω και με τους επαχθείς, παράνομους και εκδικητικούς περιοριστικούς όρους, που επέβαλαν οι δικαστές. Ήδη για
να καλυφθεί το ποσό της εγγύησης (!!!) των 30000 ευρώ (που ο Κ. Σακκάς θέλει να
γίνει εκτός τραπεζικού συστήματος), έχουν ξεκινήσει πολλές εκδηλώσεις ανα την
Ελλάδα.
Η υπόθεση Σακκά είναι μια καλή ευκαιρία να αποκαλυφθεί αυτή η νέα μεθοδολογία
της εξουσίας. Ακολουθεί αναδημοσίευση από το eagainst.com (όπου μπορείτε να
διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο).

Όλα είναι τρόμος

«Η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου
Εφετών είναι μια απάντηση σε όσους
όλο αυτό το διάστημα υποστήριζαν ότι
η Πολιτεία είχε συμφέρον στη συνέχιση της προσωρινής κρατήσεως του
κατηγορουμένου κ. Κώστα Σακκά στις
φυλακές.[…] Το κράτος Δικαίου αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της Δημοκρατίας και της αρμονικής κοινωνικής
συμβίωσης. Αυτό είναι η πυξίδα μας
και η αδιαπραγμάτευτη αρχή μας».
Φαίνεται πως η σήψη είναι τόσο βαθιά που όλοι τους τώρα τρέχουν να
μαζέψουν τον «πολιτικό και το νομικό
πολιτισμό τους» (όπως τόσο πολύ τους
αρέσει να λένε για να χαϊδεύουν τα
ίδια τους τα’ αυτιά), μετατρέποντάς
τον με κάθε ευκαιρία και για κάθε
ανάγκη της καθημερινότητας σε έναν
«τυπικά νόμιμο τρόμο». Είναι φανερό
ότι είναι σε ελεύθερη πτώση και μαζί
μ’ αυτούς, σε ελεύθερη πτώση είναι
και όλο το φαντεζί αλλά τζούφιο (από
άποψη δημοκρατικότητας εκτός εισαγωγικών) σύστημα αξιών τους. Με τα
πιο τηλεοπτικά ελληνικά επικοινωνείται εκ μέρους των κυβερνώντων και
όσων αυτοί εκπροσωπούν μια διαρκής
απειλή: όποιος δεν συμμορφωθεί διατρέχει τον άμεσο κίνδυνο να βρεθεί
αντιμέτωπος με ένα λυσσασμένο κράτος που συμπεριφέρεται αμείλικτα

και ρεβανσιστικά σε όποιον/-α δεν
δέχεται να απεμπολήσει κάθε ψήγμα
αξιοπρέπειας.
Όλα λοιπόν είναι τρόμος. Και η υπόθεση Σακκά είναι μια καλή ευκαιρία
να εξεταστεί αυτός ο μηχανισμός,
αυτή η νέα μεθοδολογία της εξουσίας, σε μερικές διαστάσεις του.
Μετά από ένα καραμπινάτο νομικό
σκάνδαλο, εκδίδεται από το Συμβούλιο Εφετών η απόφαση αποφυλάκισης
του αναρχικού απεργού πείνας Κώστα
Σακκά, με τους ακόλουθους περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου
από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνισης
κάθε Δευτέρα στο αστυνομικό τμήμα
της περιοχής του, υποχρεωτική διαμονή στην οικία που έχει δηλώσει ως
κατοικία του, απαγόρευση οποιασδήποτε επαφής και επικοινωνίας με συγκατηγορουμένους του στην υπόθεση
της οργάνωσης «Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς», καταβολή χρηματικής εγγύησης 30 χιλιάδων ευρώ και
απαγόρευση μετακίνησης εκτός του
νομού Αττικής.
Το αίτημα αποφυλάκισης γίνεται
δεκτό λόγω της κρίσιμης κατάστασης
της υγείας στην οποία περιήλθε ο
Σακκάς, αφού πριν από λίγες μέρες
είχαν απορριφθεί οι Αντιρρήσεις που

προέβαλε κατά της νομιμότητας της
διάταξης με την οποία η προσωρινή
του κράτηση παρατεινόταν για 6 μήνες ακόμα, φτάνοντας τους 36.
Οι πραγματικές πολιτικές διαστάσεις της απόφασης αποφυλάκισης
του συντρόφου μας είναι οι εξής:
α) Εκτελεστική εξουσία (Κυβέρνηση) και Δικαστική εξουσία, φοβήθηκαν το ενδεχόμενο ενός δεύτερου
Δεκέμβρη 2008 μέσα στον Ιούλιο.
Προσπάθησαν όσο μπορούσαν, να
φτάσουν τα πράγματα στα άκρα και να
δοκιμάσουν τις αντοχές του α/α χώρου (αλλά και της υπόλοιπης κοινωνίας στον βαθμό που δεν κοιμάται τον
ύπνο του Δικαίου…). Όταν πιθανολόγησαν ότι η κατάσταση ενδεχομένως
να ξεφύγει από τα χέρια τους αν δολοφονούσαν τον Σακκά, αποφάσισαν
να διατυμπανίσουν την ανθρωπιά της
Ελληνικής Δικαιοσύνης, αποφυλακίζοντάς τον λόγω προβλημάτων υγείας
εξαιτίας της απεργίας πείνας και όχι
επειδή είχαν παραβιάσει κατάφορα
κάθε σχετική συνταγματική διάταξη
αλλά και τις αντίστοιχες του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας.
β) Εκτελεστική εξουσία (Κυβέρνηση) και Δικαστική εξουσία, φοβήθηκαν το ενδεχόμενο ο τυχόν θάνατος
του Σακκά να αποτελέσει ένα ακόμα
λόγο ήττας στις εκλογές που φαίνεται
ότι προετοιμάζουν για το φθινόπωρο.
Η Αριστερά, θα έσπευδε με ιδιαίτερη
χαρά να βρωντοφωνάξει πάνω από
το πτώμα του συντρόφου μας ότι «η
Μνημονιακή Κυβέρνηση και η Τρόικα
δολοφονούν και εμείς σας τα λέγαμε,
παραβιάσατε τους νόμους και σκοτώσατε ένα άμυαλο παιδί» κλπ., προκειμένου να μαζέψει απ’ όπου θα μπορούσε μερικές ψήφους παραπάνω.
γ) Εκτελεστική εξουσία (Κυβέρνηση) και Δικαστική εξουσία, πίστεψαν
ότι θα καθησυχάσουν τόσο την κοινωνία που είχε αρχίσει να υποψιάζεται
ότι κάτι βρωμάει στην υπόθεση αυτή,
όσο και τον ίδιο τον α/α χώρο σε κάποιο βαθμό. Ταυτόχρονα, επιβάλλουν
τους προαναφερόμενους όρους, επιτυγχάνοντας:
-την αποποίηση της ευθύνης του
θανάτου του Σακκά σε περίπτωση που
αυτός αρνούνταν να καταβάλει το
υπέρογκο ποσό της εγγύησης ή, ακόμα χειρότερα, την μετακύλιση της ευθύνης του θανάτου στους αλληλέγγυους συντρόφους του, στην περίπτωση
που αυτός αρνούνταν να διακόψει την
απεργία πείνας έως ότου καταβληθεί
το ποσό της εγγύησης.

-την κατατρομοκράτηση όλης της
κοινωνίας και το «σπάσιμο του τσαμπουκά» του α/α χώρου, θυμίζοντας
ότι ούτε τους δικούς τους νόμους
υπολογίζουν, ότι είναι ικανοί να σκοτώσουν ή να βασανίσουν με παράνομες κρατήσεις, ότι ακόμα και όταν
δείχνουν το ανθρωπιστικό τους πρόσωπο, η σε αναμονή της εκδίκασης
της υπόθεσης του κάθε απολυμένου
που προφυλακίστηκε, ελευθερία, θα
θυμίζει με τρόπο εμφατικό την παντοδυναμία του Κράτους πάνω σε σώμα

περίοδο βαθιάς κρίσης του (ελληνικού) καπιταλισμού, όταν από την άλλη
πλευρά χάνεται κάθε πρόσχημα, όταν
κάποιοι πραγματικά καλοπροαίρετοι
μένουν άναυδοι και αναρωτιούνται
«μα πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος μέσα 31 μήνες και βάλε χωρίς να
δικαστεί, δεν υπάρχει δικαιοσύνη;»
κλπ., μάλλον πολιτικά δικαιωμένοι αισθανόμαστε.
Δεν θεωρούμε ούτε ήττα ούτε νίκη
την αποφυλάκιση του Κώστα Σακκά.
Ό,τι κατάφερε το κατάφερε με την

και πνεύμα κάθε υπόδικου. Η απαγόρευση επικοινωνίας με τους συγκατηγορουμένους (όταν αυτή μπορεί
να γίνει άνετα στα πλαίσια της δίκης
ή δια μέσω των συνηγόρων υπεράσπισης που έχουν τη νομική υποχρέωση
να κάνουν το καλύτερο δυνατό για
τους εντολείς τους), η απαγόρευση
εξόδου από το νομό Αττικής τη στιγμή
που υπάρχει και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και μάλιστα τη στιγμή
που κάθε επτά μέρες ο κατηγορούμενος πρέπει να εμφανίζεται στο τμήμα
βασανιστηρίων της περιοχής του, είναι κινήσεις συμβολικές με σκοπό να
τσακίσουν με το γάντι, το αγωνιστικό
φρόνημα (υπαρκτό ή εκκολαπτόμενο)
κάποιων.

Δεν μας εκπλήσσουν όλα αυτά.
Εμείς ποτέ δεν περιμέναμε καμία «δίκαιη αντιμετώπιση» από ένα νομικό
σύστημα που είναι φτιαγμένο για να
εξυπηρετεί με νύχια και με δόντια τα
κυρίαρχα στρώματα, τους εκμεταλλευτές, το πολιτικό τους προσωπικό
και τα μαντρόσκυλά τους. Ειδικά σε

απίστευτη θέλησή του και με την ηθική
βοήθεια τω αλληλέγγυων συντρόφων
του. Μας αρκεί που θα είναι σύντομα
καλά, έτοιμος να αγωνιστεί και πάλι
για τις ιδέες του.
Το ποσό της εγγύησης των 30.000
ευρώ, που θα καταβληθεί με πραγματική αγάπη από τους αλληλέγγυους,
δεν παύουμε να το θεωρούμε μία ακόμα ληστεία του λαϊκού εισοδήματος
και, κυρίως, μια κίνηση ρεβανσισμού
ενάντια στον α/α χώρο.
Αλλά καλό είναι να καταλάβουν
όλοι, τόσο οι κυβερνώντες και οι φορείς κάθε θεσμισμένης (και μη…)
εξουσίας όσο και όσοι στηρίζουν άλλους πολιτικούς χώρους, ότι δεν είμαστε ούτε ανόητοι, ούτε αμόρφωτοι,
ούτε ανυποψίαστοι.
Η αλληλεγγύη θα συνεχίζει να είναι
το όπλο του α/α χώρου, όσο κι αν προσπαθούν να τον χτυπήσουν ακριβώς
μέσω αυτού του πολιτικού χαρακτηριστικού του. Και μέσω αυτής της αλληλεγγύης ο χώρος αυτός διογκώνεται
καθημερινά, συγκινώντας όχι μόνο με
τον συναισθηματικό, αλλά και με τον
πολιτικό του λόγο, όλο και περισσότερους.

εφημερίδες της επομένης δεν ασχολήθηκαν φυσικά με την απεργία και τα
αιτήματά της, αλλά με τα «γεγονότα
της Marfin». Το εργατικό κίνημα, αλλά
και το κίνημα αμφισβήτησης, δέχθηκε
λυσσαλέα επικοινωνιακή επίθεση και
σχεδόν οι απεργοί και οι διαδηλωτές,
ταυτίστηκαν με βάνδαλους δολοφόνους, κάτι που –όπως φάνηκε στη συνέχεια- συνέβαλε στην απογοήτευση
και το ξεφούσκωμα των απεργιακών
αγώνων.
Τρία χρόνια μετά και παρά τις «προσπάθειες» των αστυνομικών αρχών,
δεν έχει βρεθεί κανένας φυσικός αυτουργός, κάτι εντυπωσιακό με τόσες
κάμερες στημένες στο κέντρο και ειδικά γύρω από τη τράπεζα. Η «συγκομιδή» της αστυνομίας είναι τέσσερα

άτομα ως ύποπτοι, με τελείως ανύπαρκτα στοιχεία, που το ένα παραπέμπεται σε δίκη.
Όμως πριν δυο μήνες ξεκίνησε η
δίκη των υπευθύνων της τράπεζας (η
οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη).
Οι συγγενείς των θυμάτων απαιτούν
την τιμωρία των υπευθύνων. Αυτών
που εγκλώβισαν τους εργαζομένους
σε μια παγίδα θανάτου και ουσιαστικά
τους χρησιμοποίησαν για κάποιους όχι
και τόσο φανερούς σκοπούς. Νομίζουμε ότι οι καταθέσεις των συναδέλφων
τους, καθώς και των συγγενών τους,
παρά το ότι δε φιλοξενήθηκαν ευρέως στα media, αλλά μπορεί ο καθένας
να τις βρει στο διαδύκτιο, είναι αρκούντως διαφωτιστικές. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Κάποιες τελευταίες,
μη τρομαγμένες σκέψεις

MARFIN - Μια σκοτεινή ιστορία
Πολλά έχουν ακουστεί για την υπόθεση Marfin. ΤΑ γεγονότα με δυο λόγια έχουν ως εξής:
στις 5/5/10, η Ελλάδα όλη απεργεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται μια από τις πλέον ογκώδης απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα. Μια Αθήνα που σχεδόν όλα τα καταστήματα του κέντρου και ειδικά οι τράπεζες είχαν κατεβάσει ρολά. Όχι όμως όλες. Ένα υποκατάστημα
της Marfin, αυτό της Σταδίου έμεινε ανοιχτό. Οι υπάλληλοι, όχι μόνο αναγκάστηκαν να
δουλέψουν ενώ το συνδικαλιστικό τους όργανο συμμετείχε στην απεργία, αλλά και να
το δείξουν: η διοίκηση της τράπεζας κράτησε ανοιχτό για το κοινό το κατάστημα.

Η

πορεία ανεβαίνει τη Σταδίου περνώντας έξω από
το κατάστημα. Ακούγονται συνθήματα κατά των
τραπεζών και πέφτουν αντικείμενα
στις τζαμαρίες. Κάποια στιγμή από
το πλήθος πετάγονται τρία-τέσσερα

άτομα, σπάνε τη τζαμαρία και ρίχνουν
μολότωφ. Το πλήθος επευφημεί, μέχρι που στα μπαλκόνια εμφανίζονται
αλλόφρονες εργαζόμενοι. Το κατάστημα δεν είχε καμιά έξοδο κινδύνου σε λειτουργία και οι εργαζόμενοι
βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο δεύτερο

όροφο και στα μπαλκόνια. Τρεις από
αυτούς δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν και παρά τις προσπάθειες της
πυροσβεστικής και των διαδηλωτών,
πέθαναν από τις αναθυμιάσεις.
Το τραγικό αυτό γεγονός, πάγωσε
το κόσμο. Τα δελτία των 8, αλλά και οι
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ....
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΕΠΑΥΛΗΣ ΚΟΥΒΕΛΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

3ΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
19/20/21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Γιώργος Κολέμπας - Γιάννης Μπίλλας
Ο ανθρωπολογικός τύπος της αποανάπτυξης - τοπικοποίησης

Η ομάδα, σε συνεργασία με τη Συνέλευση Αμαρουσίου και την Αντιφασιστσική Πρωτοβουλία στα Βόρεια συνδιοργανώνουν την εκδήλωση, που περιλαμβάνει, συναυλίες, party, συλλογική κουζίνα, παρουσιάσεις, και συζητήσεις. Όσοι πιστοί προσέλθετε.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ &
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ
11/7
Lock Stock & Two Smoking Barrels

Tέσσερις φίλοι απ’ το Λονδίνο, ο Mπάκον, ο Σόουπ, ο Tομ και ο Έντι, μαζεύουν όλα τους τα χρήματα και τα δίνουν στον Έντι, για να τα παίξει
στα χαρτιά με τον Xάρυ, έναν παραγωγό πορνό
ταινιών με σκοπό να τον μαδήσει....

Η Καταρίνα Μπλουμ γνωρίζει έναν άντρα σε ένα
πάρτι και μένουν μαζί εκείνο το βραδυ. To επόμενο πρωί εισβάλει στο σπίτι της η αστυνομία
και την συλλαμβάνουν για συμμετοχη σε τρομοκρατικές ενέργειες. Μια γυναικα που χάνει την
προσωπική της ζωή από τα ψέματα της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ και την έλλειψη δημοκρατίας.

25/7 - Come & See

Στη Λευκορωσία του 1943 ο 12χρονος Φλόρια
ακολουθεί τους αντάρτες θέλοντας να ζήσει σαν
στρατιώτης. Οι φαντασιώσεις του, όμως, θα διαλυθούν όταν γίνει μάρτυρας της πολεμικής θηριωδίας.

ώρα έναρξης προβολών 21.00, το καφενείο θα
λειτουργεί τις ημέρες των προβολών απο της
19.00

Σειρά: Animal Politicum 6
Σχήμα: 12,5Χ19,5
Σελίδες: 104
Τιμή στα βιβλιοπωλεία: 5 ευρώ
Ο καπιταλισμός, πριν φανερώσει τα αδιέξοδά
του, κατέστρεψε τον ψυχισμό των ανθρώπων,
διαμόρφωσε έναν ανθρωπολογικό τύπο μοναχικό, νευρωτικό, αγχώδη, φοβικό και φοβισμένο,
ανταγωνιστικό, επιθετικό, ενεργοβόρο, καριερίστα και αμοραλιστή, κάτοικο του «εγώ» και
όχι του «εμείς». Ακόμα και σήμερα ο άνθρωπος
αυτός διατηρεί την ψευδαίσθηση της ατομικής
διαφυγής. Ο ανθρωπολογικός τύπος της ιδιώτευσης, της απάθειας, της συναλλαγής και της
αλλοτρίωσης είναι μέρος του προβλήματος που
έχουμε να επιλύσουμε. Είναι ανάγκη να υιοθετήσουμε άλλα νοήματα, άλλες σημασίες και
άλλα προτάγματα στη ζωή μας, με τα οποία θα
αξίζει να ζει κανείς σήμερα και όχι να περιμένει την έφοδο στα «χειμερινά ανάκτορα». Διότι ο άνθρωπος, εκτός από κοινωνική κατασκευή, είναι ταυτόχρονα και
δημιουργός της ζωής του. Ο ετερόνομος άνθρωπος που, ως καταναλωτής, υπακούει και εκτελεί νόμους, εντολές και αφηγήσεις άλλων, χωρίς να συμμετέχει ο
ίδιος στη λήψη των αποφάσεων, είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί από τον αυτόνομο τύπο ανθρώπου, εκείνου που αυτοθεσμίζεται, που διαμορφώνει, δηλαδή, ο
ίδιος τους θεσμούς και τους αναιρεί, αν χρειαστεί. Το δικαίωμα του «συνανήκειν»
είναι σύμφυτο με το δικαίωμα του «συναποφασίζειν» και είναι ίσως ο μόνος τρόπος προαγωγής της αίσθησης της κοινότητας, και αυτό γιατί ο άνθρωπος πρέπει
να επιστρέψει στην κοινότητα των άλλων ανθρώπων ένα μέρος της ύπαρξής του
που της το οφείλει. Έτσι, καλλιεργείται και η ξεχασμένη στις μέρες μας αίσθηση της ατομικής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Η δημιουργία του νέου αυτού
ανθρωπολογικού τύπου αποκτά στις μέρες μας τη διαδικασία του κατεπείγοντος,
εφόσον μια αυτόνομη, δημοκρατική και οικολογική κοινωνία δεν μπορεί να απαρτίζεται, ούτε φυσικά και να δημιουργηθεί, από τον τύπο του ανθρώπου που δημιουργεί η καταναλωτική κοινωνία.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΕΠΑΥΛΗΣ
ΚΟΥΒΕΛΟΥ
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ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Στο παρακάτω link,
γιά όσους έχουν
internet, θα βρείτε
μιά εξαιρετική
ανάλυση από την
Αντιφασιστική
Πρωτοβουλία
στα Βόρεια, γιά
το ρατσιστικό
φαινόμενο στην
ελλάδα του 2013.
Μη τη χάσετε.
http://antifavoreia.espivblogs.net/files/2013/06/ενάντια_
στη_λήθη_pdf.pdf

Κυκλοφόρησε η μπροσούρα
“Αυτοδιάλυση της Scalp - Reflex Παρισιού
Ένας αυτοκριτικός απολογισμός”. Αντιγράφοντας από την εισαγωγή της έκδοσης : “...ο λόγος για τον οποίο μεταφράσαμε
και εκδίδουμε το κείμενο αυτοδιάλυσης της ομάδας Scalp - Reflex Παρισιού είναι η συμβολή του στον κινηματικό διάλογο,
που έχει ανοίξει στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον, αναφορικά με τα ζητήματα του αντιφασισμού όσο και γενικότερα για να εμπλουτίσει τις οπτικές των κινημάτων του ανταγωνισμού με τη βαρύτητα του αυτοκριτικού απολογισμού της
τριαντάχρονης δράσης μιας από τις γνωστότερες αντιφασιστικές ομάδες της Γαλλίας...”

Παρουσιάση από τη συλλογικότητα “ ...σε τροχιά σύγκρουσης”
Ανοιχτή συζήτηση
Σάββατο 20 Ιουλίου στην κατάληψη έπαυλης Κουβέλου.

Ο Γιώργος Κολέμπας εργάστηκε ως μαθηματικός στη Μέση Εκπαίδευση και
τώρα ασχολείται με την οικο-γεωργία. Έχει γράψει τα βιβλία Τοπικοποίηση: Από
το παγκόσμιο... στο τοπικό (Αντιγόνη, 2009) και μαζί με τον Βασίλη Γιόκαρη το
Κοινωνικοποίηση: H διέξοδος από τις συμπληγάδες του κρατισμού και της ιδιωτικοποίησης (Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων, 2012). Διαχειρίζεται το μπλογκ http://
topikopoiisi.blogspot.gr
Ο Γιάννης Μπίλλας είναι εκπαιδευτικός-βιοκαλλιεργητής και ζει στα Τρίκαλα
Θεσσαλίας. Εργάζεται για την αποανάπτυξη και την άμεση δημοκρατία συμμετέχο
ντας στο http:apokoinou.com

Ενας τρελός, τρελός, τρελός διάλογος

(Συνέβη στη θαλάσσια περιοχή της ΒΔ Ισπανίας). Ο παρακάτω διάλογος μεταξύ
Αμερικανών και Ισπανών είναι πραγματικός, σύμφωνα με αυτούς που τον δημοσιοποίησαν, και καταγράφτηκε από το κανάλι 106 (Finisterra / Galicia) των Θwαλάσσιων
Επικοινωνιών.
Ισπανοί: Εδώ Α-835, για να αποφύγετε τη σύγκρουση, παρακαλώ αλλάξτε την πορεία
σας 15 μοίρες βόρεια. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε 25 ναυτικά μίλια μακριά και κατευθύνεστε ακριβώς κατά πάνω μας.
Αμερικανοί: Αλλάξτε εσείς την πορεία σας 15 μοίρες νότια.
Ισπανοί: Αρνητικόν! Επαναλαμβάνω, αλλάξτε πορεία 15 μοίρες, 15 μοίρες βόρεια.
Αμερικανοί: Σας ομιλεί ο πλοίαρχος σκάφους των ΗΠΑ, αλλάξτε πάραυτα την πορεία
σας 15 μοίρες νότια.
Ισπανοί: Την υπόδειξή σας δεν τη βρίσκουμε ούτε λογική ούτε εφικτή. Εάν δεν θέλετε
να προσκρούσετε επάνω μας, αλλάξτε την πορεία σας 15 μοίρες βόρεια.
Αμερικανοί: (Με υψωμένη φωνή) Σας ομιλεί ο πλοίαρχος Richard James Howard
του σκάφους USS Montana, του δεύτερου σε μέγεθος αεροπλανοφόρου του στόλου
των ΗΠΑ. Εχουμε μαζί μας δύο αντιτορπιλικά, καταδιωκτικό αεροσκάφος και τέσσερα
υποβρύχια. Επιπλέον έχουμε την υποστήριξη καταδρομικών. Δεν κάνω υπόδειξη, αλλά
σας διατάσσω! Αλλάξτε πορεία 15 μοίρες νότια, σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια του στόλου μας. Πάραυτα τσακιστείτε και αλλάξτε πορεία!
Ισπανοί: Σας ομιλεί ο Juan Manuel Salas Alcantara, εδώ είμαστε δύο άτομα. Εχουμε
μαζί μας ένα σκύλο, το βραδινό μας φαγητό, δύο μπουκάλια μπίρα και ένα καναρίνι. Το καναρίνι κοιμάται αυτήν την ώρα. Επιπλέον μας υποστηρίζει ο ραδιοφωνικός
σταθμός Cedena Dial de La Coruna. Σας ομιλούμε από τον φάρο με αριθμό Α-835 των
ισπανικών ακτών Finisterra Galicia και σας γνωστοποιούμε ότι δεν έχουμε πρόθεση να
μετακινηθούμε. Δεν έχουμε ιδέα αν είμαστε ο μεγαλύτερος ή μικρότερος φάρος των
ισπανικών ακτών. Μπορείτε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
ασφάλεια του σκάφους σας, που σας επαναλαμβάνω κατευθύνεται ολοταχώς προς τις
βραχώδεις ακτές μας. Αλλά και πάλι επιμένουμε και σας υποδεικνύουμε να αλλάξετε
την πορεία σας 15 μοίρες βόρεια.
Αμερικανοί: ΟK, κατανοητόν, ευχαριστούμε…
Από την “εφημερίδα των συντακτών”

links
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Συνέλευση Αμαρουσίου: http://ansinamar.blogspot.gr Κατάληψη
Έπαυλης Κουβέλου (Μαρούσι): http://epavlikouvelou.squat.gr/ Κατάληψη κτήματος Πραπόπουλου (Χαλάνδρι): http://epavlikouvelou.squat.gr/ Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Στρούγκα (Ν. Φιλαδέλφεια: http://strouga.espivblogs.net/
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ: Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση: http://athens.ese-gr.org/ Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε: http://rocinante.gr/
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: https://athens.indymedia.org, http://eagainst.com/, http://risinggalaxy.
wordpress.com/, http://anazopyrosi.espivblogs.net/, http://strouga.espivblogs.net/, http://
antifavoreia.espivblogs.net/
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ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ

πηγή: http://voidnetwork.blogspot.com

Πολιτική ανακοίνωση του Κενού Δικτύου

Οι Μέρες της Σκλαβιάς Μας
Είναι Μετρημένες !
Οι μαζικές εξεγέρσεις σε όλο τον κόσμο δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι
αρχίζουν επιτέλους να αντιστέκονται στις διαταγές εκείνων που αποφασίζουν και
διατάζουν χωρίς να μας ρωτούν, στις διαταγές εκείνων που νομίζουν ότι κάτω από
το θρόνο τους υπάρχουν πρόθυμοι ηλίθιοι για να υπηρετήσουν τα συμφέροντά
τους, υπάκουοι υπήκοοι που σκύβουν το κεφάλι στην εκμετάλλευση, την
καταπίεση, την ανισότητα και την μιζέρια που βιώνουν καθημερινά. Δεν είμαστε
δούλοι καμιάς κυβέρνησης, κανενός κράτους, καμιάς άρχουσας τάξης, κανενός
διεθνούς οργανισμού. Δεν είμαστε σκλάβοι κανενός συστήματος διακυβέρνησης
ή τρόπου παραγωγής που μετατρέπει τους πλούσιους σε πάμπλουτους και τους
φτωχούς σε εξαθλιωμένους. Δεν συναινούμε στο ξεπούλημα της ζωής μας και των
αγώνων μας, και πάνω απ’ όλα δεν συναινούμε στο ξεπούλημα της αξιοπρέπειάς
μας. Αρκετά με την επίθεση στην κοινωνία και την αφαίμαξή της, αρκετά με τους
εκβιασμούς στους χώρους εργασίας, αρκετά με τις αυταπάτες και τις ψεύτικες
υποσχέσεις για δήθεν καλύτερη ποιότητα ζωής, αρκετά με την «κονόμα» και τις
καταναλωτικές πλαστές επιθυμίες.

που επιτηρούν το κάθε σου βήμα.. Την
πατήσανε όμως όλοι αυτοί οι μοντέρνοι δεσμοφύλακες γιατί η κοινωνία
των καταπιεσμένων τους ξεπέρασε.
Ας ξέρουν οι δημοσιογραφίσκοι της
τηλεόρασης, των κυριλέ περιοδικών
και των καθεστωτικών εφημερίδων,
οι μαριονέτες των οικονομικών συμφερόντων των μεγάλων επιχειρήσεων
μαζικής αποβλάκωσης και όλων των
άλλων Μέσων Μαζικής Εξημέρωσης
ότι οι μέρες της αφθονίας τους σιγάσιγά τελειώνουν γιατί η προπαγάνδα,
το ψέμα και η συκοφαντία τους είναι
πλέον φανερές σε όλους. Όσο δε
για όλους τους πολιτικούς, τους διεφθαρμένους αυλοκόλακες της καπιταλιστικής αγοράς και όλους τους
τοπικούς φύλακες των παγκόσμιων
οικονομικών συμφερόντων ένα έχουμε να πούμε: Εσείς κύριοι τελειώσατε, ξεφτιλιστήκατε, ξεπουληθήκατε.
Δεν υπάρχετε πλέον για εμάς. Ίσως
να υπάρχετε μόνο για τα αφεντικά
σας, αν και απʼ ότι μαθαίνουμε δεν
υπάρχετε πλέον ούτε για αυτούς.
Τώρα υπάρχουμε ΕΜΕΙΣ! Και υπάρχουμε όχι ως «φιλήσυχοι νομοταγείς
και υπάκουοι πολίτες», όχι σαν υπνωτισμένοι πιστοί στα κελεύσματα της
εξουσίας, ούτε καν τελικά ως «πολίτες» γιατί, κατά την προσφιλή συνήθεια
των καταπιεστών, διαστρεβλώσατε
τον όρο «πολίτης» και τον κάνατε συνώνυμο της απάθειας, της υποταγής,
της εγωπάθειας και του ατομισμού.
Υπάρχουμε μονάχα ως ΑΝΘΡΩΠΟΙ,

Κ

λειστήκαμε για αρκετό καιρό στα σπίτια μας
κάνοντας υπομονετικά
τα ίδια δρομολόγια κάθε
μέρα, ξεχνώντας τον
διπλανό μας, αδιαφορώντας για τον
γείτονά μας, ξεχνώντας ότι και αυτός
είναι σαν εμάς από όπου και αν κατάγεται και ότι μόνο μαζί του μπορούμε
να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο. Μόνο
όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τον
κόσμο. Τώρα όμως βγήκαμε από τα
σπίτια μας και αυτό συνέβη όχι μόνο
στην Ελλάδα. Από το Κάιρο και την
Τύνιδα ως το Λονδίνο, από την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα ως την
Μαδρίτη, την Λισσαβώνα, το Παρίσι
και το Μεξικό, την Νέα Υόρκη και το
Όκλαντ, το Μπαχρέιν και την Στοκχόλμη, την Λιβύη και την Ινδονησία,
την Χιλή και την Βενεζουέλα, την Ιαπωνία, την Αϊτή, την Ινδία και το Θιβέτ,
τη Νέα Γουινέα και την Αργεντινή, την
Ρωσία και την Νότια Αφρική... παντού,
σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι που βιώνουν την εκμετάλλευση και την καταπίεση βγαίνουν από τα σπίτια τους
και εξεγείρονται γιατί κατάλαβαν ότι
κλεισμένοι μέσα σε αυτά είχαν τελικά φυλακιστεί στις μικρές ασήμαντες
ατομικές τους φυλακές. Μόνο που τα
σύγχρονα κλουβιά, οι μοντέρνες φυλακές δεν έχουν πλέον κάγκελα και
δεσμοφύλακες αλλά επίπεδη τηλεόραση και παρουσιαστές ειδήσεων που
επιτηρούν και επιβάλλουν το φόβο και
το ψέμα, αστυνομικούς και κάμερες

Ο

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ, μέλη μιας κοινωνίας που παραλίγο να ξεχάσουμε
τί σημαίνει να επικοινωνούμε μεταξύ
μας. Υπάρχουμε ως αυτοί που θέλουν
να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους
και να αποφασίζουν οι ίδιοι για τις τύχες τους μακριά από κόμματα και παρωχημένες ιδεολογικές οργανώσεις,
μακριά από εθνικιστικούς ή άλλους
φασιστικούς φανατισμούς, μακριά
από κάθε είδους δογματισμούς και τυραννικούς σχεδιασμούς που βρωμάνε
θάνατο. Υπάρχουμε πλέον μονάχα ως
ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΙ που δεν χρειάζονται
ούτε τους επαγγελματίες πολιτικούς,

ούτε τους μεγαλομανείς και άπληστους επιχειρηματίες που μας πίνουν
το αίμα ξαπλωμένοι στις πολυτελείς
κατοικίες τους. Υπάρχουμε δηλαδή
μονάχα ως ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ελεύθερων
ανθρώπων που θέλουμε να αυτό-κυβερνηθούμε, να διαχειριστούμε από
κοινού τον κόσμο μας και ξέρουμε
πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό
στηριζόμενοι σε τρεις βασικές αξίες:
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ, ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΝΤΙ-ΙΕΡΑΡΧΙΑ
Αλληλεγγύη για Όλους όσους
αγωνίζονται ενάντια στον Σύγχρονο
Ολοκληρωτισμό, στην Τουρκία και
όπου αλλού και αν βρίσκονται στον
Κόσμο!
ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ
ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ, ΚΑΘΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ,
ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟ!

Ο Παγκόσμιος Καπιταλισμός σκότωσε την αυταπάτη
της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας,
τώρα εμείς ήρθε η ώρα να σκοτώσουμε τον
Παγκόσμιο Καπιταλισμό!

Να μην Ζήσουμε σαν Δούλοι!
Να Πάρουμε Πίσω τον Κλεμμένο
Χώρο και τον Χαμένο Χρόνο μας.
Συμμετοχή Όλων μας σε ταξικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές
συλλογικότητες!
Λαϊκές Συνελεύσεις σε Κάθε Γειτονιά! ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ

δρόμος που οδηγεί στον Ολοκληρωτισμό είναι

μπι, οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται να ικανοποιήσουν με το αίμα

καν’ το ΤΩΡΑ! Υπάρχει μια λεπτή γραμμή που ενώνει τον αγώνα

στρωμένος με «ρεαλισμό» και «υπευθυνότη-

τους τα επενδυτικά κριτήρια Κινέζων και Ρώσων managers…

για την υπεράσπιση της Ελευθερίας της Έκφρασης στον Δημό-

τα». Οι Κυβερνήτες μετατρέπουν την ζωή μας

Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΕ ΓΡΗΓΟΡΑ… ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΜΕ ΝΑ

σιο Χώρο με τον αγώνα των κατοίκων στην Χαλκιδική, ο Λόφος

σε μια έρημο από χρέη, φοβίες και κατάθλιψη,

ΖΗΣΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ! Εμείς στεκόμαστε από την άλλη μεριά του

του Στρέφη και το Πεδίο του Άρεως ενώνονται με την Κερατέα,

ο Δήμαρχος επιτίθεται στις καταλήψεις και τα

οδοφράγματος και σε περιμένουμε… Κάνουμε απελπισμένα

τις Σκουριές, την αυτοδιαχειριζόμενη παραλία της Βούλας και

ανεξάρτητα θέατρα και κάνει εγκαίνια σε στρατόπεδα συγκέ-

σινιάλα μέσα στο μισοσκόταδο του φόβου, της αδιαφορίας και

του Αγίου Κοσμά, με τις καταλήψεις στην Κρήτη και την Πάτρα,

ντρωσης εμπνευσμένα από τις Ευρωπαϊκές νεκροπόλεις, στα

της απέραντης ύπνωσης… Κοινωνικά Κέντρα, Καταλήψεις, Αυ-

τα κοινωνικά κέντρα στην Κομοτηνή, την Μυτιλήνη και τα Γιάν-

κακόφημα σοκάκια τα παιδιά πεθαίνουν απ’ τη πρέζα και εκ-

τό-Οργανωμένες εκδηλώσεις στον Δημόσιο Χώρο, Συνελεύσεις

νενα, τις μικρές μας επιθυμίες και τα μεγάλα μας όνειρα! Κάθε

πορνεύονται για λίγες δεκάρες, οι μικροαστοί κοιτάζουν υπνω-

Γειτονιάς, μικρές δημιουργικές παρέες φίλων, underground

εκβιαστικός καταναγκασμός, κάθε τοπικό οικολογικό έγκλημα,

τισμένοι την ζωή τους να αντικαθρεφτίζεται στα απογευματινά

ομάδες, σωματεία βάσης, άνθρωποι που πολεμάνε με όλους

κάθε μικρός ψιθυριστός ρατσισμός, κάθε μέρα δικιάς μας αδι-

σίριαλ, η απάθεια έγινε μίσος για την ζωή και αυτοί που μισούν

τους τρόπους με τα ελάχιστα μέσα που μοιράζονται μεταξύ

αφορίας και υποταγής καταστρέφει την ζωή όλων μας για πά-

την ζωή ετοιμάζονται να στήσουν ξανά εκτελεστικά αποσπά-

τους ενάντια στον σύγχρονο παγκόσμιο Ολοκληρωτισμό. Φρι-

ντα…

σματα για τους «ξένους» και τους «ανώμαλους», η αστυνομία και

καρισμένοι άνεργοι, εργάτες που σιχαίνονται την δουλειά τους,

ο στρατός κυβερνούν τον τόπο αφού πλέον, η μόνη λειτουργία

πιτσιρικάδες που μισούν τους καταναγκασμούς, ρομαντικοί με-

του Κράτους είναι να προστατεύει τα συμφέροντα της οικονο-

σήλικες, κορίτσια που δεν θέλουν να υπακούσουν σε κανέναν,

μικής ελίτ από τις εξαγριωμένες μάζες, οι ακαδημαϊκοί μετατρέ-

«είμαστε όλοι μπάσταρδοι, τρελοί και ερωτευμένοι»… Βρες τί

Η ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΑΣ ΧΡΕΟΣ!

πουν τα πανεπιστήμια σε φέουδα για εκτροφή μορφωμένων ζό-

είναι αυτό που σου αναλογεί να κάνεις στον Δημόσιο Χώρο και

ΝΑ ΜΗΝ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΔΟΥΛΟΙ!

Το διαβάσαμε από το: Οι Μέρες της Σκλαβιάς Μας Είναι Μετρημένες !
πολιτική ανακοίνωση του Κενού Δικτύου http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2013/06/blog-post_6147.html#ixzz2Yi277OTc

Να υπερασπιστούμε την Ζωή!

