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ÁãáðçôÝ ¢ãéå Âáóßëç,

Äåí îÝñù áí èá ëÜâåéò Ýãêáéñá áõôü ôï ãñÜììá, ãéáôß ïé ôõ-
ðïãñÜöïé Ý÷ïõí ðïëý äïõëåéÜ ôþñá ìå ôéò ãéïñôÝò. ËÝãïìáé 

Black Out êáé åßìáé Ýîé ôåõ÷þí (ãåííÞèçêá óôï ôåý÷ïò 0). Ôç 
÷ñïíéÜ ðïõ ìáò ðÝñáóå ðñïóðÜèçóá íá åêðëçñþóù ôï ñüëï ìïõ 
óôï âáèìü ðïõ ìïõ åðÝôñåðáí ïé äõíÜìåéò êé ï ÷ñüíïò ìïõ. Äåí 
åßìáé óßãïõñï áí ôá êáôÜöåñá, ìá åëðßæù ìå ôç íÝá ÷ñïíéÜ íá 
ãßíù ðéï þñéìï êáé ðéï åíï÷ëçôéêü. Áó÷ïëÞèçêá áñêåôÝò öïñÝò 
öÝôïò ìå ôï æÞôçìá ôçò åðéóöáëïýò åñãáóßáò (precarity) êáé 
ôéò öéëüäïîåò ðñïïðôéêÝò ôïõ êéíçìáôßá óõíáäÝëöïõ óïõ San 
Precario êáé óå áõôü ôï ôåý÷ïò âñÞêá ìéá êáëÞ åõêáéñßá íá êá-
ôáèÝóù Ýíá óêåðôéêü ãýñù áðü áõôÞ ôçí åíáó÷üëçóÞ ìïõ, åíôï-
ðßæïíôáò êáé ó÷ïëéÜæïíôáò ôéò áöåôçñßåò êáé ôïõò íåùôåñéóìïýò 
áõôÞò ôçò ðñïóÝããéóçò-êñéôéêÞò óôçí åñãáóßá. Åóý âÝâáéá, áí êáé 
äéáíïìÝáò (delivery, ðïõ ëÝìå), äåí áíôéìåôùðßæåéò ôÝôïéï ðñü-
âëçìá, áëëÜ ìå ôüóá ÷ñüíéá óôï ßäéï ðüóôï, èá Ýðñåðå íá Ý÷åéò 
âãåé óôç óýíôáîç. Äåí óïõ êïëëÜåé Ýíóçìá ï Îåöôßëáò; Ìç óôå-
íï÷ùñéÝóáé, èá óïõ áöéåñþóïõìå Ýíá Üñèñï ãéá ôï áóöáëéóôéêü 
óå êÜðïéï åðüìåíï ôåý÷ïò.

¹ñèå êé Üíïéîå êé áõôÞ ç mall-áêßá êáé ìïõ ãÝìéóáí ôéò óåëßäåò 
êñéôéêÞ êáé ó÷üëéá. ¢óå ðïõ äåí ðñüêåéôáé íá ìå äéáíåßìïõí 

ðïôÝ åêåß, íá äù êé åãþ áõôü ôï êáëåéäïóêïðéêü êáôáíáëùôéêü 
ìõèéóôüñçìá ôïõ ðñïêå÷ùñçìÝíïõ êáðéôáëéóìïý. Íá áêïýóù 
ôï ìç÷áíéêü, ìá ôüóï ÷áñéôùìÝíï, ãïõñãïýñéóìá ôùí ÁÔÌ êáé 
ôá ìáãåõôéêÜ ÷ñáê-÷ñïõê ôùí ðéóôùôéêþí. ÅîÜëëïõ, ôþñá óôéò 
ãéïñôÝò ü,ôé êáé íá øùíßóåéò åßíáé ãéá êáëü. ¼ëåò ïé åí ÷ñéóôþ 
áäåëöÝò åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò äåí êåñäßæïõí ôßðïôá. Ôá äßíïõí 
üëá óôïõò Üóôåãïõò êáé óôá öôù÷Ü ðáéäÜêéá. ÁãïñÜæåéò Ýíá 
ìðéöôÝêé êáé ÷ïñôáßíåé Ýíáò ðåéíáóìÝíïò! ÁãïñÜæåéò ðáé÷íßäéá 
ãéá ôá ðáéäéÜ óïõ êáé ÷áìïãåëÜåé Ýíá ïñöáíü! ÁãïñÜæåéò Ýíá 
êéíçôü ôçëÝöùíï êé Ýíá äýóìïéñï áöñéêáíÜêé èá êåñäßóåé õðÝñï-
÷á ringtones! Ðñïò ôé ëïéðüí ôüóç êñéôéêÞ êáé ôüóï ìÝíïò åíÜíôéá 
óôçí êáôáíÜëùóç, ôéò äüóåéò êáé ôçí Wall Mart, ðïõ âÜëáìå êáé 
êåßìåíá; Ôï üôé äåí Ý÷ù áíôßôéìï êáé ôï ôáìåßï åßíáé ìåßïí äåí 

ìáò ðåéñÜæåé; Ôï üôé èá ÷ñåéáóôþ êáëáíôï-äÜíåéï ãéá íá Ý÷ù íá 
äßíù óôá ðéôóéñßêéá ðïõ ëÝíå ôá êÜëáíôá, äåí èá ôï ãñÜøïõìå; 

Óôï ðïëéôéêü ðåäßï, ìéáò êáé åßìáé ðïëéôéêü Ýíôõðï, 
õðÜñ÷åé ìåãÜëç äñáóôçñéïðïßçóç. Ïé äÞìáñ÷ïé 

áíôáãùíßæïíôáé ãéá ôï ðïéïò èá óôÞóåé ôï øçëü-
ôåñï ÷ñéóôïõãåííéÜôéêï äÝíôñï ôçò ÂáâÝë, þóôå 
ïé ðïëßôåò ôïõò íá åêðëçñþóïõí, ìåñéêþò, ôïí 
äéáêáÞ ðüèï ôïõò íá ðëçóéÜóïõí ìå ôïí ôñüðï 

áõôü ôïí äçìéïõñãü ôïõò (ï ïðïßïò ðáñåìðéðôü-
íôùò âñßóêåôáé óôç ñßæá êáé ü÷é óôçí êïñõöÞ ôïõ 

äÝíôñïõ). Áí åß÷áí áó÷ïëçèåß ëßãï ìå ôçí âéïôå÷íï-
ëïãßá, èá Þîåñáí ðùò ìðïñïýí íá ðñïìçèåõôïýí åéäéêïýò 

óðüñïõò, ðïõ Üìá ôïõò öõôÝøåéò êáé ôïõò ðïôßóåéò áóôéêÜ ëý-
ìáôá êáé óÜëéá öéëüðôù÷ùí êõñéþí ôïõ Êïëùíáêßïõ, öõôñþíïõí 
ðáíýøçëá Ýëáôá ìå öõóéêÝò ìðÜëåò êáé öùôÜêéá!

Óôï Ðáñßóé, ðÜíôùò, ïé áðüêëçñïé ôùí ëáúêþí ðñïáóôßùí èá 
óôÞóïõí Ýíá äÝíôñï ðïõ áíôß ãéá áóôÝñé Þ áããåëÜêé óôçí êï-

ñõöÞ, èá âÜëïõíå ôïí Óáñêïæý (ó.ó. õðïõñãüò åóùôåñéêþí êáé 
äçìüóéáò ôÜîçò ôçò Ãáëëßáò, ïé äçëþóåéò ôïõ ïðïßïõ ôñïöïäü-
ôçóáí óå ìåãÜëï âáèìü ôéò ðñüóöáôåò ôáñá÷Ýò). Ôþñá ôï ðþò 
èá ôïí óôåñåþóïõí óôçí êïñõöÞ, ìç ìå ñùôÞóåéò. ÐÜíôùò, êé áí 
ðÝóåé Üöçóå ôïí íá äßíåé êïõñÜãéï óôïí åáõôü ôïõ øéèõñßæïíôáò: 
“Jusqu’  ici, tout va bien”.

Åãþ ¢ãéå ìïõ Âáóßëç äåí èá óïõ æçôÞóù ôßðïôá. ÁõôÜ ðïõ 
èÝëù äåí ÷ùñÜíå óôïõò óÜêïõò, ïýôå üëùí ôùí áãßùí ôïõ 

êüóìïõ êáé êõñßùò, äåí Ýñ÷ïíôáé óå ìéá íý÷ôá. Åðßóçò äåí ãïõ-
óôÜñù êáèüëïõ ôïí åñãïäüôç óïõ, ïðüôå äåí èÝëù äùñÜêéá áðü 

ôçí áöåíôéÜ ôïõ. Óôá Ýãñáøá áõôÜ, 
ãéáôß ôï óõíçèßæïõìå íá ãñÜöïõìå 
êÜôé óôçí ðñþôç óåëßäá. 

  
                      
                                              êÜôé óáí editorial ðïõ ëÝíå.
Óå öéëþ êáé áí ðåñÜóåéò áðü ¸âñï, ôï íïõ óïõ óôéò íÜñêåò,
Black Out

Ç óõíôáêôéêÞ ïìÜäá ôïõ åíôýðïõ ðïõ êñáôÜôå óôá ÷Ýñéá óáò, 
áðïôåëåßôáé áðü Ýíá óýíïëï áôüìùí ðïõ óõóðåéñþèçêáí 

ãýñù áðü ôçí áíÜãêç ðñïâïëÞò ìéáò äéáöïñåôéêÞò áðü ôçí êõñß-
áñ÷ç, ðñïóÝããéóçò-Üðïøçò ðÜíù óå æçôÞìáôá ðïõ åßôå áðáó÷ï-
ëïýí ôçí åðéêáéñüôçôá, åßôå áðëÜ Üðôïíôáé ôçò êáèçìåñéíüôçôÜò 
ôïõò (äçëáäÞ ìáò). Ôï óôïß÷çìá åßíáé ç äéÜ÷õóç åíüò áíôéåîïõ-
óéáóôéêïý ëüãïõ óôï óþìá ôçò êïéíùíßáò, êïììÜôé ôçò ïðïßáò 
åßìáóôå êé åìåßò, ðÝñá áðü ôá óôåãáíÜ ôïõ ðïëéôéêïý ìáò ÷þ-
ñïõ. Äåí åßìáóôå ðñåóâåõôÝò ÔÇÓ Üðïøçò êé ïýôå åðéèõìïýìå 
íá ãßíïõìå. Ìáò åíäéáöÝñåé ìÝóá áðü ôç óõëëïãéêÞ áõôÞ êßíçóç 
íá áíáäåé÷èïýí ðÝñá áðü ôá æçôÞìáôá êáèáõôÜ êáé ðñïóùðéêÝò 
äõíáìéêüôçôåò, ãé’ áõôü êé åðéìÝíïõìå óôç óõíåéóöïñÜ êåéìÝíùí 
ðñïò äçìïóßåõóç áðü ôñßôïõò (óýíôñïöå  «Åí ïßäá üôé ïõäÝí 
ïßäá», åõ÷áñéóôïýìå  ãéá ôç âéïôå÷íïóõíäñïìÞ óïõ).

Óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí èÝëïõìå íá ãßíïõìå äçìïóéïãñÜöïé 
Þ áíáìåôáäüôåò áíáôñåðôéêþí êéíçìÜôùí êáé éäåþí. ÓõììåôÝ-

÷ïõìå óáí Üôïìá óôïí áãþíá åíÜíôéá óå êÜèå ìïñöÞ åîïõóßáò 
êáé áõôü åßíáé ðïõ ìáò äéá÷ùñßæåé áðü ôá êáèåóôùôéêÜ ìÝóá 
åíçìÝñùóçò, ðïõ óôü÷ïò ôïõò åßíáé ç ðáñáðëçñïöüñçóç êáé ï 

Ýëåã÷ïò ôçò êïéíÞò ãíþìçò - êïéíþò ç 
áðïâëÜêùóç êáé ç åîáðÜôçóç. Êáèüôé äåí 
áíáãíùñßæïõìå ôïõò åáõôïýò ìáò Ýîù áðü 
ôçí áíáðáñáãùãÞ ôïõ óõóôÞìáôïò, üíôáò 
êáé åìåßò êïììÜôé áõôÞò ôçò êïéíùíßáò, ï 

ëüãïò ìáò äå ìðïñåß ðáñÜ íá ðçãÜæåé êáé áðü ôéò äéêÝò ìáò 
áíôéöÜóåéò êáé ðñïâëçìáôéóìïýò, ôéò áíôéöÜóåéò ðïõ ç ßäéá ç 
êïéíùíßá Ýñ÷åôáé íá áíôéìåôùðßóåé þóôå êÜðïéá óôéãìÞ íá ôéò 
îåðåñÜóåé êáé íá êéíçèåß ðñïò ìéá áíáôñåðôéêÞ êáôåýèõíóç. ÌÝóá 
óôïí âïýñêï ôùí äéåññçãìÝíùí êïéíùíéêþí ó÷Ýóåùí áõôü ðïõ 
Ý÷ïõìå íá áíáäåßîïõìå åßíáé ïé óôéãìÝò áíôßóôáóçò êáé îåðåñÜ-
óìáôïò ôçò áðÜèåéáò, ôïõ âïëÝìáôïò êáé ôçò óõíáßíåóçò. ÓôéãìÝò 
ðïõ ìüíï åìåßò óáí õðïêåßìåíá ìðïñïýìå íá äçìéïõñãÞóïõìå, 
÷ùñßò äéáìåóïëáâçôÝò, ÷ùñßò êáèïäçãçôÝò, ÷ùñßò áñ÷çãïýò 
êáé êüììáôá.

Èåùñïýìå áõôïíüçôï ðùò Ýíá ôÝôïéï åã÷åßñçìá êéíåßôáé ü÷é 
ìüíï Ýîù áëëÜ êáé åíÜíôéá óå êÜèå ìïñöÞ ðíåõìáôéêþí 

äéêáéùìÜôùí. ÅðïìÝíùò, ç áíáðáñáãùãÞ ìÝñïõò Þ ïëüêëçñïõ 
êåéìÝíïõ åßíáé åëåýèåñç êáé åðéèõìçôÞ ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé 
áõôÞ äå èá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü êáèåóôùôéêÜ ìÝóá åíçìÝñùóçò.

Ôï  Black Out  åêäßäåôáé óå 2.000 áíôßôõðá êáé äéáíÝìåôáé 
óôïõò äñüìïõò ôçò ðüëçò (óôÜóåéò, ëåùöïñåßá, ðëáôåßåò, êôë) 

êáé óôéò êáôáëÞøåéò ÖÜìðñéêá ÕöáíÝô, Terra Incógnita, áõôïäéá-
÷åéñéæüìåíï óôÝêé óôçí éáôñéêÞ. Ìçí óáò êÜíåé åíôýðùóç åÜí êáôÜ 
«ðáñÜäïîï» ôñüðï óõíáíôÞóåôå ôï Ýíôõðï áõôü óå êÜðïéï âéâëé-
ïðùëåßï, äéóêÜäéêï, Þ óå ôñáðåæÜêé óôçí åßóïäï  êáöåôÝñéáò, 
ìáæß ìå Üëëá, áäéÜöïñá éëïõóôñáóéüí flyerÜêéá. Ôï ðéèáíüôåñï 
åßíáé üôé åìåßò ôï áöÞóáìå åêåß! ¸íáò ðåñéïñéóìÝíïò áñéèìüò 
áíôéôýðùí ôáîéäåýåé óå Üëëåò ðüëåéò êáé óõíáíôÜ óõíôñüöïõò/éó-
óåò êáé ößëïõò/åò óå áõôïäéá÷åéñéæüìåíá óôÝêéá êáé êáôáëÞøåéò. 
ÅÜí êÜðïéåò ðüëåéò åðéèõìïýí íá óôÝëíïõìå Ýíá óôáèåñü áñéèìü 
áíôéôýðùí, óå êÜèå íÝá Ýêäïóç, èá ôïõò óõìâïõëåýáìå íá ìáò 
åíçìåñþóïõí ìå Ýíá mail êáé óßãïõñá èá ÷áñïýìå áðü ôçí ðñü-
ôáóç ôïõò. Ãéá êÜèå ôåý÷ïò ðïõ êõêëïöïñåß, áäåéÜæïõí ìüíï ïé 
äéêÝò ìáò ôóÝðåò êáé ïé ôóÝðåò ôùí ößëùí ìáò (èÝëåôå êé åóåßò 
íá ãßíïõìå ößëïé;;;).

Ôéò üðïéåò áðïñßåò – ðñïôÜóåéò – êåßìåíá - ó÷üëéá Ý÷å-
ôå ìðïñåßôå íá ôéò óôÝëíåôå óôçí çëåêôñïíéêÞ èõñßäá  

contact@blackout.gr  Þ íá áðåõèýíåóôå óôç óõíôáêôéêÞ ïìÜäá ðïõ 
óõíáíôéÝôáé, óõíÞèùò ìåóïâäüìáäá, óôïí ÷þñï ôçò êáôÜëçøçò 
ÖÜìðñéêá ÕöáíÝô.

Ôçí áñ÷Þ Ýêáíáí ïé ìáèçôÝò êáé ïé ìáèÞôñßåò ôïõ 1ïõ 
êáé 2ïõ Ëõêåßïõ ôïõ ×ïëáñãïý óôéò 6 ÄåêÝìâñç ãéá 

íá åêöñÜóïõí ôçí äéáìáñôõñßá ôïõò óôï åêðáéäåõôéêü 
óýóôçìá.
 «Áñ÷éêÜ èÝëïõìå íá åêöñÜóïõìå ôéò áðüøåéò ìáò áðÝíáíôé 
óôï êáèéåñùìÝíï “ìïíôÝëï” åêðáéäåõôéêïý óõóôÞìáôïò 
ðïõ åðéâÜëëåôáé óôïõò ìáèçôÝò. Óýìöùíá ìå áõôü, ïé 
ìáèçôÝò áíáãêÜæïíôáé íá áðïóôçèßæïõí ôá ó÷ïëéêÜ âéâëßá 
÷ùñßò íá êáôáëáâáßíïõí ðÜíôá áõôÜ ðïõ ðñÝðåé íá ìÜèïõí. 
Áêüìá, ïé áðüøåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôá âéâëßá áõôÜ åßíáé 
ìïíüðëåõñåò êáé Ýôóé ç “ìüñöùóç” ôùí ìáèçôþí äåí åßíáé 
ïõóéáóôéêÞ -÷áñáêôçñéóôéêü ðáñÜäåéãìá åßíáé ôï ìÜèçìá 
ôçò éóôïñßáò, ôçò Ýêèåóçò êáé ôùí èñçóêåõôéêþí- åíþ, 
åìåßò óáí ìáèçôÝò èá èÝëáìå êÜðïéá êßíçôñá Ýôóé þóôå 
íá ìïñöùèïýìå ÷ùñßò ôïí åîáíáãêáóìü êáé ôçí ðßåóç 
áðü ôá öñïíôéóôÞñéá, ôïõò êáèçãçôÝò êáé ôïõò ãïíåßò. Óôç 
óõíÝ÷åéá ðáñïõóéÜæïõìå ôïí ðñïâëçìáôéóìü ìáò, ó÷åôéêÜ 
ìå ôïí Ýëåã÷ï êáé ôçí áîéïëüãçóç ôùí ìáèçôþí. Ç äéÜêñéóç 
ôùí ìáèçôþí óå “êáëïýò” êáé “êáêïýò” åßíáé ãåãïíüò. Äåí 
åßíáé Üëëùóôå ëßãåò ïé öïñÝò ðïõ ìáèçôÝò áäéêÞèçêáí 
åîáéôßáò ôçò åéêüíáò ôïõ “êáêïý” ìáèçôÞ. Áõôïß ïé ßäéïé 
ìáèçôÝò ëïéðüí, ðïõ ëßãï áñãüôåñá ÷Üíïõí ìéá èÝóç óå 
Ýíá ðáíåðéóôÞìéï, ßóùò íá ìçí åõèýíïíôáé åî’ ïëïêëÞñïõ 
ãé’ áõôü. Ç áíåðÜñêåéá ôïõ ó÷ïëåßïõ íá äéäÜîåé áõôÜ ðïõ 
ôï ßäéï áðáéôåß ìå ôéò åîåôÜóåéò, ïäçãåß óôçí áíÜãêç ãéá 
åêðáßäåõóç ìÝóù ôùí öñïíôéóôçñßùí. ¸ôóé ç äçìüóéá-

äùñåÜí ðáéäåßá ðïõ ç Ýêôïôå êõâÝñíçóç éó÷õñßæåôáé 
ðùò ìáò ðáñÝ÷åé äåí åßíáé ðáñÜ Ýíáò ìýèïò. 
ÁðÝíáíôé óå üóá ðñïáíáöÝñïõìå, áíôéôÜóóïõìå 
ôçí êáôÜëçøç ùò ìéá ìïñöÞ áãþíá êáé êáëïýìå 
üóïõò ìáèçôÝò êáé ó÷ïëåßá åíäéáöÝñïíôáé, íá ìáò 
óõìðáñáóôáèïýí óôï åã÷åßñçìá áõôü.

ÊáôÜëçøç 1ïõ êáé 3ïõ Ëõêåßïõ ×ïëáñãïý 
7-12-05 

õðïóçìåßùóç: Ïé áðïöÜóåéò ëÞöèçêáí óõëëïãéêÜ 
ìÝóù óõæçôÞóåùí üóùí ìáèçôþí åíäéáöÝñèçêáí 
êáé äåí åêðñïóùðïýìáóôå áðü êáíÝíá èåóìü ç 
åðéôñïðÞ üðùò ë.÷. 15ìåëÞ óõìâïýëéá Þ êïììáôéêÝò 
ïñãáíþóåéò». 

Óôéò 13 Äåêåìâñßïõ êáôáëÞöèçêáí áðü ìáèçôÝò êáé 
ìáèÞôñéåò ôï 1ï êáé 2ï åíéáßï Ëýêåéï ôïõ Í. Øõ÷éêïý. 

Åêôüò áðü ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæåé ôï êôßñéü 
ôïõò âÜæïõí êáé ðéï óõíïëéêÜ æçôÞìáôá: «…ôï ó÷ïëåßï 
äåí êáôáëÞöèçêå ìüíï ãéá ëüãïõò ðïõ áöïñïýí êôéñéáêÜ 
ðñïâëÞìáôá. ÈÝëïõìå íá åêöñÜóïõìå ôçí áíôßèåóÞ ìáò 
óôçí ôñïìïêñáôßá ðïõ ïé ìáèçôÝò õößóôáíôáé êáèçìåñéíÜ 
üôáí ïðïéáäÞðïôå ðñÜîç Þ óêÝøç ðïõ äåí óõìâáäßæåé 
ìå ôéò ðñïóôáãÝò ôùí êáèçãçôþí áíôéìåôùðßæåôáé ìå 
ôçí áðïâïëÞ, êáèþò êáé ôïí äéá÷ùñéóìü ôùí ìáèçôþí óå 

«êáëïýò» êáé «êáêïýò» (ìå óõíåðáêüëïõèï ôçí äéáöïñåôéêÞ 
áíôéìåôþðéóÞ ôïõò) áëëÜ êáé ìéá ãåíéêüôåñç êñéôéêÞ óôï 
ðáñüí åêðáéäåõôéêü óýóôçìá. ÅðéëÝãïíôáò íá ðÜñïõìå 
ôéò æùÝò óôá ÷Ýñéá ìáò êáôáëáìâÜíïõìå ôï ó÷ïëåßï ìå 
óêïðü íá ëåéôïõñãÞóåé óáí Ýíá ìÝóï äéáìáñôõñßáò áëëÜ 
êáé óáí ÷þñïò áõôïïñãÜíùóçò êáé åëåýèåñçò êïéíùíéêÞò 
æýìùóçò». Áêïëïýèçóáí êáôáëÞøåéò êáé óå Ëýêåéá 
ôïõ ÐáðÜãïõ, óôï Êáìáôåñü, óôïõò Áìðåëüêçðïõò, óôï 
ÐáãêñÜôé áëëÜ êáé óôï ÑÝèõìíï.

9 Äåêåìâñßïõ 2005 ìáæéêÞ ìáèçôéêÞ ðïñåßá óôçí ÁèÞíá



Ôï ÓÜââáôï 10 Äåêåìâñßïõ óôéò 12ì.ì, 
ðïäçëÜôåò/éóåò áñ÷ßæïõí íá óõãêåíôñþ-
íïíôáé óôï Ðåäßï ôïõ ¢ñåùò óôï ¢ãáëìá 
ôçò ÁèçíÜò. bmx-Üäåò, êáé ìïíïðïäÞëáôïé, 
ðåñßðïõ 700 Üôïìá üëùí ôùí çëéêéþí áðü 
ôéò äéÜöïñåò öõëÝò ôïõ ðïäçëÜôïõ èá 
ðñáãìáôïðïéÞóïõí ôç äåýôåñç ðïäçëáôï-
ðïñåéá äéåêäéêþíôáò ôï ôñáãéêÜ áõôïíüçôï:
Ôçí åëåýèåñç ìåôáöïñÜ ôùí ðïäçëÜôùí 
óå ôñáßíá êáé ìåôñü áëëÜ êáé ôç äçìéïõñ-
ãßá ðïäçëáôïäñüìùí. ÓõìâïëéêÜ ç ðïñåßá 
óôáìáôÜ óå êÜèå óôÜóç ÌÅÔÑÏ êáé ÇÓÁÐ 
ðïõ óõíáíôÜ, öùíÜæïíôáé óõíèÞìáôá êáé 
ãßíïíôáé óôÝíóéë. ÌåñéêÜ áðü ôá óõíèÞìáôá 
: Äåí ìðëïêÜñïõìå ôçí êßíçóç, Åßìáóôå ç 
Êßíçóç/ ÂáèéÜ áíÜóá ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 
áõôïêéíÞôïõ/ ÐïäÞëáôï óôï ôñÝíï, ðåôñÝ-
ëáéï êïììÝíï/ êáßåé ëßðïò, ü÷é âåíæßíç/ èá 
óáò âÜëïõìå ôéò äõï ñüäåò óå Ýíá âáãüíé.

ÁíôéñáôóéóôéêÞ ðïñåßá óôï ÇñÜêëåéï. Ôçí ÐÝìðôç 1ç Äåêåìâñßïõ Ýãéíå áíôéñáôóéóôéêÞ 
ðïñåßá ìå áöïñìÞ ôïí îõëïäáñìü ìåôáíáóôþí ôï âñÜäõ ôïõ ÓáââÜôïõ áðü ðáñÝåò 
íåáñþí Çñáêëåéùôþí. Åß÷å ðñïçãçèåß ôñáõìáôéóìüò ìå ìá÷áßñé íåáñïý Çñáêëåéþôç 
áðü Áëâáíü óå ðñïóùðéêü ôïõò êáõãÜ. Ç ðïñåßá åß÷å 90-100 Üôïìá êáé ðïëý êáëü 
ðáëìü êáé äéÝó÷éóå ôï êÝíôñï ôçò ðüëçò. Áîåéïóçìåßùôç êáé ç ðáñïõóßá äéìïéñßáò 
ðáñ´üëç ôç ó÷åôéêÜ ìéêñÞ ðñïðáãÜíäá (áöéóÜêéá Á3 êáé óôüìá – óå - óôüìá). Óôçí 
ðïñåßá êáëïýóå ìå áöéóÜêé ç ÓõíÝëåõóç Áíáñ÷éêþí-Áíôéåîïõóéáóôþí Çñáêëåßïõ, 
ôá Á.Ñ.Á.Ê-Å.Á.Á.Ê. åíþ óõììåôåß÷å ìå ðáíþ ç Ðñùôïâïõëßá ÃÝíïâá. (ðçãÞ athens 
Indymedia) 

Ç áíôßóôáóç óôïí ÌåãÜëï Áäåñöü óõíå÷ßæåôáé ìå ôéò åðß åâäïìáäéáßáò âÜóçò ðëÝ-
ïí êáôáóôñïöÝò êáöÜï (êïõôéÜ ìå ôçí çëåêôñïíéêÞ åãêáôÜóôáóç ôçò êÜìåñáò) êáé 
êáìåñþí ðáñáêïëïýèçóçò. Óôçí ÁèÞíá ôç ÄåõôÝñá 14 Íïåìâñßïõ, ãýñù óôéò 12 ôï 
ìåóçìÝñé, áíáñ÷éêïß  óýíôñïöïé êáé óõíôñüöéóóåò Ý÷ïíôáò ðÜñåé üëá ôá ìÝôñá áõôï-
ðñïóôáóßáò Ýêáøáí ôçí êÜìåñá ðïõ âñßóêåôáé óå áðüóôáóç 15 ðåñßðïõ ìÝôñùí 

áðü ôçí åßóïäï ôïõ Á/Ô ÆùãñÜöïõ, 
åíþ óôéò 13 Äåêåìâñßïõ êáôÜ ôçí äé-

Üñêåéá ôùí áðåñãéáêþí äéáäçëþóåùí 
êáôáóôñÜöçêáí     Üëëá ôñßá êáöÜï. Óôçí 
Èåóóáëïíßêç óôéò 17 ÍïÝìâñç Üëëç ìßá 
êÜìåñá, åðß ôçò Áã. Äçìçôñßïõ ãùíßá ìå 
ðáíåðéóôÞìéá, êáôáóôñÜöçêå ðñùéíÝò 
þñåò áðü ïìÜäá áíôéåîïõóéáóôþí, åëåõ-

èåñþíïíôáò áéóßùò ôïõò ðåñéìåôñéêïýò äñüìïõò ôçò ðáíåðéóôç-
ìéïýðïëçò áðü ôï âëÝììá ôçò åîïõóßáò (ìå åîáßñåóç ôçí êÜìåñá 
áðÝíáíôé áðü ôçí èåïëïãéêÞ). 

ÁðñïêÜëõðôá ðëÝïí åìöáíßæïíôáé ìðÜôóïé óå ðïëéôéêÜ óôÝêéá áëëÜ êáé óõíåëåýóåéò 
êéíÞóåùí ðïëéôþí, èåóìéêþí êáé óõíäéêáëéóôéêþí ÷þñùí. 
Ôç ÄåõôÝñá 10 Ïêôþâñç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óýóêåøç ôùí ðáñåìâÜóåùí êéíÞóåùí 
óõóðåéñþóåùí êáé åñãáôéêþí ó÷çìÜôùí óôá ãñáöåßá ôçò ÄéäáóêáëéêÞò Ïìïóðïíäßáò 
ÅëëÜäáò. Åêåß åìöáíßóôçêáí äõï Ýíóôïëïé áóôõíïìéêïß (óôïí 3ï üñïöï ôùí ãñáöåß-
ùí) áíáæçôþíôáò ôçí áßèïõóá ðïõ áõôÞ ðñáãìáôïðïéåßôáé. «Áðü ôç ÃåíéêÞ ÁóöÜëåéá, 
ìáò äÞëùóáí üôé èåùñïýí ìåí ôï ãåãïíüò áðáñÜäåêôï, óõìðëÞñùóáí üìùò üôé «áðëÜ 
áðïäåëôéþíïõìå üëåò ôéò åêäçëþóåéò, óõóêÝøåéò êëð êáé åíçìåñþíïõìå ôá áíôßóôïé÷á 
áóôõíïìéêÜ ôìÞìáôá» !! Ìå äõï ëüãéá äçëáäÞ, áðïäÝ÷ôçêáí üôé êáôáãñÜöïíôáé (äçë. 
öáêåëþíïíôáé) üëåò ïé ðïëéôéêÝò êáé óõíäéêáëéóôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ! Óçìåéþíïõìå 
åðßóçò, üôé åßíáé ç äåýôåñç öïñÜ ðïõ åìöáíßæïíôáé áóôõíïìéêïß ìå óôü÷ï íá «ðáñáêï-
ëïõèÞóïõí» óõóêÝøåéò ôùí ÐáñåìâÜóåùí.» ( áðü ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç-êáôáããåëßá).
Ôç ÐáñáóêåõÞ 14 Ïêôþâñç ôï óôÝêé áëâáíþí ìåôáíáóôþí ôï ïðïßï óôåãÜæåôå  óôá Åîáñ-
÷ßá, äÝ÷èçêå ìéá «öéëéêÞ åðßóêåøç» áðü ôñåéò áóôõíïìéêïýò ìå ðïëéôéêÜ ïé ïðïßïé êáôÜ 
ëåãüìåíá ôïõò ìðÞêáí ãéá Ýíáí «áðëü ôõðéêü Ýëåã÷ï» üóïí Üöïñá ôçí íïìéìüôç- ô á 
ôïõ óôåêéïý. «Óôï óôÝêé ìáò âñéóêüíôïõóáí ìïíü äõï Üôïìá ïé ïðïßïé áéöíé-
äéÜóèçêáí áðü ôïí ôñüðï êáé ôç óõìðåñéöïñÜ ôïõò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò 
«åðßóêåøçò» ðáñáôçñïýóáíå ëåðôïìåñþò ôç äéáìüñöùóç ôïõ ÷þñïõ, ôá 
Ýãñáöá, ôéò áößóåò êáé äéÜöïñåò Üëëåò áíáêïéíþóåéò ðïõ áöïñïýí ôç 
äñÜóç êáé ôïí áãþíá ìáò. Ôá äõï ðáéäéÜ äÝ÷èçêáí ôïí ôñáìðïõêéóìü áðü 
ôç óôéãìÞ ðïõ áñíÞèçêáí íá áíôáðïêñéèïýí óôéò åñùôÞóåéò ôïõò, åêöñÜæï-
íôáò öáíåñÜ ìå áõôü ôï ôñüðï, ôç äõóáñÝóêåéá ãéá ôçí áíåðéèýìçôç ðáñïõóßá 
ôïõò óôï ÷þñï ìáò» (áðü áíáêïßíùóç ôïõ óôåêéïý). 
Ôçí Ôñßôç 22 Íïåìâñßïõ Ýíïðëïé áóöáëßôåò «óõëëáìâÜíïíôáé» êáé áöïðëßæïíôáé áðü 
ïéêïäüìïõò ôçí þñá ôçò óõíÝëåõóçò ôïõ óõíäéêÜôïõ ôïõò óôá ãñáöåßá ôïõ ÐÁÌÅ. 
Ãåãïíüò ðïõ ðÞñå ìåãÜëåò äéáóôÜóåéò êáé áðü ôá èåóìéêÜ media áöïý êáëÝóôçêáí íá 
âéíôåïóêïðÞóïõí ôï ãåãïíüò.
Ôçí ÊõñéáêÞ 4 Äåêåìâñßïõ, óõíÝëåõóç ôïõëÜ÷éóôïí 120 êáôïßêùí ðïõ êáëÝóôçêå áðü 
ôç óõíôïíéóôéêÞ åðéôñïðÞ ãéá ôï ÊÕÔ Çëéïýðïëçò-Áñãõñïýðïëçò ðáñáêïëïõèÞèçêå êáè’ 
üëç ôç äéÜñêåéá ôüóï áð’ êïíôÜ (2 ðåñéðïëéêÜ ìå Ýíóôïëïõò óôçí åßóïäï) üóï êáé áðü 
ìÝóá (2 íåáñÜ Üôïìá ôçò áóöÜëåéáò åíôüò ôçò óõíÝëåõóçò êáé Ýíá É× áõôïêßíçôï äßðëá 
ìå Üôïìá ðïõ âéíôåïóêïðïýóáí ôïí êüóìï) «Åêôüò áõôïý, ç áóôõíïìéêÞ äýíáìç ðñï-
óðÜèçóå áíåðéôõ÷þò íá áðïôñÝøåé ôçí áíáãñáöÞ óõíèçìÜôùí óôçí ðýëç ôïõ ÊÕÔ. Ìéá 
ðñïóðÜèåéá ðïõ Ýãéíå ãéá íá ôñïìïêñáôÞóåé ôïí áðëü êüóìï ôçò ðåñéï÷Þò, ï ïðïßïò 
ìåôÜ áðü êáéñü îáíáóõóðåéñþíåôáé åíÜíôéá óôá ó÷Ýäéá ôçò ÄÅÇ êáé ôïõ êñÜôïõò íá 
öõôÝøïõí Ýíá ÊÝíôñï ÕðåñõøçëÞò ÔÜóçò äßðëá óå ó÷ïëåßá êáé óðßôéá êáé åíôüò ôçò 
äáóéêÞò æþíçò ôïõ Õìçôôïý» (Áðü êáôáããåëßá äçìïóéåõìÝíç óôï athens indymedia)
Ôçí ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ, êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôïõ äåýôåñïõ áóôõíïìéêïý ðïãêñïì 
ìÝóá óå Ýíá ÷ñüíï óôá åîÜñ÷åéá ìå áöïñìÞ ôïí îõëïäáñìü ìðÜôóùí áðü áãíþóôïõò, 
«äéìïéñßá ôùí ÌÁÔ åéóÝâáëå … óôá ãñáöåßá ôïõ Äéêôýïõ ãéá ôá ÐïëéôéêÜ êáé ÊïéíùíéêÜ 
Äéêáéþìáôá. ×ùñßò Ýíôáëìá (áëëÜ ìå ðåñßóóéï èñÜóïò) 
ôá ÌÁÔ áíÝâçêáí óôïí äåýôåñï üñïöï ôùí ãñáöåßùí 
ôïõ Äéêôýïõ (Ôóáìáäïý 13). ¼ðùò äÞëùóáí, åß÷áí åíôï-
ëÝò áðü ôïõò áíùôÝñïõò ôïõò íá åéóâÜëïõí óôá ãñá-
öåßá ìáò, ãéáôß õðïôßèåôáé üôé… êñýâïíôáí åêåß êÜðïéïé 
ðáñÜíïìïé. Ôçí ßäéá óôéãìÞ, áóôõíïìéêïß ðåñéêõêëþíïõí 
êáöåíåßá ôùí Åîáñ÷åßùí..» (Áðü ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç ôïõ 
Äéêôýïõ ôçí ßäéá þñá ôçò åéóâïëÞò).

Jean Paul Mara

Ôï ãåãïíüò
Ëßãåò ìÝñåò ìåôÜ ôçí åðßèåóç 
óå âÜñïò ôùí ãñáöåßùí ôçò ÷.á. 
áðü áíáñ÷éêïýò êáé ôïí åðáêü-
ëïõèï ôñáõìáôéóìü äýï áôüìùí 
áðü óêÜãéá êáñáìðßíáò, ï ãã ôçò 
ïñãÜíùóçò êáé ãíùóôüò ãéá ôéò 
ó÷Ýóåéò ôïõ ìå ôéò åëëçíéêÝò 
ìõóôéêÝò õðçñåóßåò ìé÷áëïëéÜ-
êïò áðïöÜóéóå ôçí áõôïäéÜëõóç 
ôçò êáé ôçí åíôáîç ôùí ìåëþí 
ôçò óôçí ðáôñéùôéêÞ óõììá÷ßá.

…êáé ç åñìçíåßá ôïõ
Ôé óçìáßíåé üìùò áõôü; ÌÞðùò ç ÷.á. ðåôÜ ðëÝïí ôïí ðïëéôéêü ôçò ìáí-
äýá êáé áíáëáìâÜíåé äñÜóç åîïëïèñåõôÞ ôùí äéÜöïñùí áíèåëëçíéêþí 
óôïé÷åßùí; Ç óõíÞèçò ôáêôéêÞ áêñïäåîéþí óôïé÷åßùí -ðïõ ó÷åôßæïíôáé 
ìáæß ôçò ìå ôïí Ýíáí Þ ôïí Üëëï ôñüðï- êáôÜ ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞ-
íåò, ìå äïëïöïíéêÝò åðéèÝóåéò áðÝíáíôé óå  áíáñ÷éêïýò, íåïëáßïõò êáé 
åëåýèåñïõò êïéíùíéêïýò ÷þñïõò äåí áíáäåéêíýåé ôçí ýðáñîç ìéáò ôÝ-
ôïéáò áíáãêáéüôçôáò. Åßíáé ðéèáíü íá õðÜñ÷åé ó÷Ýäéï äçìéïõñãßáò åíüò 
åíéáßïõ áêñïäåîéïý ðüëïõ ðïõ èá óõóðåéñþóåé üëåò ôçò åêöÜíóåéò ôïõ 
óå Ýíáí êåíôñéêü ðïëéôéêü öïñÝá;(âë. ðáôñ. óõì.) ºóùò ç äéÜëõóç áõôÞ 
íá ïäçãÞóåé óå ìéá ôÝôïéá êáôåýèõíóç, äå ìðïñåß üìùò íá åðÞëèå ãéá 

áõôü ôï ëüãï. 
Ç áéôßá ðñÝðåé íá âñßóêåôáé óôçí áðáããåëßá êáôçãïñéþí êáêïõñãçìá-
ôéêïý ÷áñáêôÞñá óå âÜñïò ôçò çãåóßáò ôçò ìåôÜ ôç ÷ñÞóç üðëïõ êáôÜ 
ôá ôåëåõôáßá åðåéóüäéá. Ðñïöáíþò, üóïé ôïõò óôÞñéæáí ìÝóá óôïí êñá-
ôéêü ìç÷áíéóìü íá ìç ìðïñïýí íá óõíå÷ßóïõí íá ôï êÜíïõí ìåôÜ ôïí 
ðõñïâïëéóìü. Ç ÷.á. óßãïõñá Ýðñáôôå êáé áõôïâïýëùò, ïé ðñÜîåéò ôçò 
üìùò áõôÝò äåí åßíáé áóýíäåôåò ìå ôï ñüëï ôïí ïðïßï åðéôåëåß. Ïé 
÷ñõóáõãßôåò ëïéðüí ôï «÷üíôñõíáí» êáé ôá áöåíôéêÜ ôïõò áðïöÜóéóáí 
íá ôïõò äéáëýóïõí, âëÝðïíôáò ßóùò ðùò Ý÷ïõí îåöýãåé áðü ôïí Ýëåã÷ï 
êáé äåí ôïõò åßíáé ðéá ÷ñÞóéìïé. Ç ëåðôÞ êëùóôÞ ëïéðüí ðïõ Ýíùíå ôçí 
ðáñáêñáôéêÞ ëåéôïõñãßá ìå ôçí áãíÞ äñÜóç ôùí öáóéóôþí áðÝíáíôé 
óå ìåôáíÜóôåò êáé áãùíéæüìåíïõò áíèñþðïõò, ìïéÜæåé íá êüðçêå. Ôï 
êñÜôïò äåí áíÝ÷åôáé Üëëï ôÝôïéåò êáôáóôÜóåéò ðïõ áñãÜ ç ãñÞãïñá èá 
Ýöåñíáí êáé ôïõò ðñþôïõò íåêñïýò êáé èá ôï áíÜãêáæáí íá óõììáæÝ-
øåé ôá áóõìÜæåõôá.

¼ðïéá êé áí åßíáé ðÜíôùò ç åñìçíåßá, Ýíá åßíáé ôï ìüíï óßãïõñï. Ïé öá-
óßóôåò äåí ðÞãáí óðßôéá ôïõò. Ðéèáíþò ç ó÷Ýóç ôïõò ìå êýêëïõò ôïõ 
óõóôÞìáôïò ðïõ ôïõò êÜëõðôáí íá Üëëáîå, ç ðñáêôéêÞ ôïõò üìùò ü÷é. Óå 
ëßãï êáéñü èá ôïõò îáíáäïýìå óôï äñüìï –êõñßùò ôç íý÷ôá. Íá ôåëåéþ-
íïõìå ìáæß ôïõò ðñéí ðñïëÜâïõí íá ìáæÝøïõí ôá êïììÜôéá ôïõò.



Το πανεπιστήµιο ανέκαθεν υπήρξε ένα κοµµάτι 
της καπιταλιστικής παραγωγής. Της παραγω-

γής εµπορευµάτων – ανθρώπων, ικανών να διαχει-
ριστούν ένα όλο και πιο πολύπλοκο γνωσιολογικά 
και τεχνολογικά σύστηµα παραγωγής. Η γνώση που 
παράγεται µέσα στα πανεπιστήµια είναι χρήσιµη στο 
βαθµό που µπορεί να την καρπωθεί το κεφάλαιο. 
Όµως αυτή η γνώση δεν µπορεί να ειδωθεί σαν µια 
αυτόνοµη εµπειρία που απευθύνεται µονάχα στους 
µελλοντικούς τεχνοκράτες, διαχειριστές, διευθυντές 
ή σε στελέχη επιχειρήσεων. Έτσι, κατά µία έννοια, η 
γνώση που παράγεται µέσα στα πανεπιστήµια είναι 
και συσσωρευµένη κοινωνική γνώση, που ναι µεν 
στοχεύει στην αναπαραγωγή της και την εξέλιξη 
της για τους σκοπούς του κεφαλαίου, αλλά από την 
άλλη αποτελεί και µια κοινωνική ιδιοποίηση. Αυτό 
το γεγονός το αντιλήφθηκε νωρίς το κεφάλαιο. Τι 
αντιλήφθηκε δηλαδή; Ότι η διανοητική δραστηριό-
τητα που παράγεται µέσα στα πανεπιστήµια χρειά-
ζεται ένα κοινωνικό διάλογο, χρειάζεται ένα κοινό 
στο οποίο θα δοκιµαστεί, θα υποστεί συλλογική 
επεξεργασία, θα δηµιουργήσει σχέσεις. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και έπειτα από τις 
αλλαγές σε διεθνές επίπεδο και την σταθερό-

τητα που απέκτησαν τα εµπόλεµα κράτη, το πανε-
πιστήµιο αναδιαρθρώνεται. Αναγκαιότητα που βα-
σίζεται τόσο στις νέες τάσεις της οικονοµίας, αυτές 
δηλαδή της τεχνολογικής αναδιάρθρωσης, της µαζι-
κής κατανάλωσης, των µέσων µαζικής επικοινωνίας, 
της διαχείρισης εταιρικών κολοσσών, όσο και στην 
αύξηση του τοµέα των υπηρεσιών και αντίστοιχα 
της γραφειοκρατικής οργάνωσης των κοινωνικών 
σχέσεων. Το αρτηριοσκληρωτικό πανεπιστήµιο, 
αυτό όπου µόνο οι γόνοι των αστών είχαν πρόσβα-
ση, και προορίζονταν για τα κλασικά αστικά επαγ-
γέλµατα µέσα από ένα αυστηρό ιδεολογικά και ορ-
γανωτικά εκπαιδευτικό σύστηµα, δίνει την θέση του 
σε ένα αναγκαστικά πιο κοινωνικό πανεπιστήµιο. Το 
πανεπιστήµιο γίνεται προσβάσηµο σε περισσότερο 
κόσµο. Τα παιδιά µιας εξουθενωµένης εργατικής τά-
ξης αποκτούν πλέον το δικαίωµα πρόσβασης σε µια 
πιο αναβαθµισµένη κάστα και τα «όνειρα» µιας πιο 
ευκατάστατης και ασφαλούς ζωής µοιάζουν να µο-
νοπωλούν στο οικογενειακό περιβάλλον. 

Το πανεπιστήµιο λοιπόν µετατρέπεται σε ένα 
κοινωνικό χώρο, στο βαθµό που η κοινωνία 

αντικατοπτρίζεται µέσα σε αυτό. Παιδιά όλων των 
τάξεων θα βρεθούν µέσα του. Την δεκαετία του ’60, 
όµως, η «νεολαία» που προορίζεται για εργασία µε 
πτυχίο µοιάζει να µην ενοποιείται απαραίτητα γύρω 
από αυτό τον σκοπό. Η ταξική καταγωγή πολλών 
φοιτητών µοιάζει να µην διαχωρίζεται από την ταξι-
κή κληρονοµιά της, αυτή των διεκδικητικών και ενί-
οτε ανατρεπτικών αγώνων. Μέσα στο πανεπιστήµιο 
αρχίζουν να διαυγάζονται συµφέροντα, να δηµιουρ-
γούνται ρήξεις, να απελευθερώνονται χώροι σκέψης 

και κριτικής. Στην ουσία το πανεπι-
στήµιο γίνεται ένας κοινωνικός 

συσσωρευτής και µετασχη-
µατιστής. Η κοινω-

νική εµπειρία 

περνάει µέσα στο πανεπιστήµιο, που έγινε κοινωνι-
κό, µε σκοπό την διαχείριση της. Όµως αυτή η κοι-
νωνική συνδιαλλαγή δεν είναι µονόροπη. Και αυτό 
αποκαλύφθηκε µέσα από τις εκρήξεις των δεκαετι-
ών ’60 µε ’70. Η επιλογή κοµµατιού των φοιτητών 
να απορρίψουν τον ρόλο που τους προσδίδεται και 
κατ’ επέκταση να ορίσουν ένα πεδίο διανόησης που 
στοχεύει στον κοινωνικό µετασχηµατισµό προς µια 
επαναστατική κατεύθυνση είναι ένα γεγονός στον 
αντίποδα του οποίου στέκει ένα άλλο γεγονός ο 
«εκδηµοκρατισµός» του πανεπιστήµιου.

Το πανεπιστήµιο «εκδηµοκρατίστηκε» µετά από 
κοινωνικούς αγώνες. Αγώνες που έλαβαν χώρα 

σε όλο το δυτικό -και όχι µόνο- κόσµο, από τα µέσα 
της δεκαετίας του ’60. Αγώνες που εν µέρει έθεσαν 
σαν κεντρικό, µέσα από το πρίσµα της αναδιάρθρω-
σης του πανεπιστηµίου και της παραγωγικής διαδι-
κασίας, την συνολική ανατροπή του καπιταλιστικού 
συστήµατος. Η φιγούρα του φοιτητή που αρνείται 

την κοινωνική του αποστολή, αρνείται τα «προ-
νόµια» που του δίνονται µέσα 

από την πανεπιστηµιακή µόρ-
φωση και την αντίστοιχη θέση 
στην κοινωνική ιεραρχία και 

ενώνεται µε τους αγώνες 
της εργατικής τάξης, έχει 
πια περάσει. Και οποιαδή-
ποτε προσοµοιώση αυτής 
της φιγούρας, σήµερα, εί-
ναι µάλλον ανεδαφική και 
γραφική.

Τις µορφές αυτοοργάνωσης και αυτοδιέυθυν-
σης που αναπτύχθηκαν µέσα στο πανεπιστήµιο 

κατά την διάρκεια αυτών των αγώνων το σύστηµα 
θα τις αποδεχτεί βγάζοντας φυσικά από µέσα όποιο 
περιεχόµενο λόγου και ουσίας αυτές είχαν. Κατ’ επέ-
κταση, όπως το κράτος επιλέγει το δηµοκρατικό πο-
λίτευµα για να τιθασεύσει τα άκρα και να επιτύχει 
την κοινωνική ειρήνη µέσα από τον δηµοκρατικό 
διάλογο των φορέων εκπροσώπησης του λαού ή 
των τάξεων, έτσι η δηµοκρατική διαχείριση γίνεται 
αποδεκτή στο βαθµό που κάθε κάστα συµφερόντων 
θα έχει την εκπροσώπηση της στα όργανα συνδια-
χείρησης του πανεπιστηµίου. Και εκεί τα πράγµατα 
ξεκαθαρίζουν. 

Σε αυτό το τοπίο οι αγώνες από τα αριστερά 
αντικατοπτρίζουν τους αγώνες της αριστεράς 

στα πλαίσια της δηµοκρατίας. Ενώ οι ριζοσπαστικοί 
χώροι  θα µπούνε σε έναν αγώνα επιβίωσης, αφού τα 
επαναστατικά προτάγµατα τους δεν φαίνεται να πεί-
θουν αυτούς που τελικά αποδέχτηκαν το ρόλο τους 
και χάρισαν απλόχερα την γνώση τους για την απο-
συµπίεσή των κρίσεων του συστήµατος. Ισχυρότε-
ρα όπλα του εχθρού όπως αυτό της καταναλωτικής 
κουλτούρας και της µοριοποίησης του ελέγχου δεν 
έχουν τις αντίστοιχες απαντήσεις. Η διανόηση θα 
συνεχίσει να ανακυκλώνεται σε ένα πεδίο το οποίο 
την έχει ξεπεράσει – για να µην πούµε αφοµοιώσει 
- γιατί απλούστατα τα µέσα ελέγχου και πειθάρχη-
σης του πληθυσµού έχουν πια αλλάξει και µαζί και η 
διαδικασία αναπαραγωγής της κοινωνικής γνώσης. 
Ποια είναι η απάντηση στο ότι το εµπόρευµα αφο-
µοίωσε την µνήµη και την µετέστρεψε σε lifestyle 
µπλουζάκια και tredy εξώφυλλα αριστεριζόντων πε-
ριοδικών; Τι κάνει ποιο γοητευτικό τον καπιταλισµό 
από την επανάσταση;

Η καταναλωτική έκρηξη συµβαδίζει µε την ανά-
πτυξη ενός νέου τοµέα της οικονοµίας. Αυτού 

της «βιοµηχανίας του ελεύθερου χρόνου». Της πα-
ραγωγής δηλαδή εµπορευµάτων πολιτισµού, ψυ-
χαγωγίας, προτύπων και στυλ ζωής, χαλάρωσης ή 
σύσφιξης… Οι νέες υποκειµενικότητες και οι ελευ-
θερίες που κατέκτησαν για τον εαυτό τους µέσα από 
τους κοινωνικούς αγώνες προηγουµένων δεκαετιών 
µοιάζουν να µην έχουν ανεπτυγµένα αντανακλαστι-
κά. Το θέαµα καραδοκεί για να αφοµοιώσει ό,τι κι-
νούµενο υπαρξιακά και αυθόρµητα αναζητάει, µέσα 
στην µιζέρια της εργασίας αλλά και στα οράµατα 
µιας επαναστατικής αλλαγής, συνεκτικά νοήµατα. 
Η κατανάλωση αποτελεί ένα ισχυρό ψευ-
τοσυλλογικό όραµα. ∆ιασπά σε ατοµι-
κότητες αλλά ενοποιεί σε εµπειρίες. 
Πατώντας πάνω στο επιχείρη-
µα της βελτίωσης των συνθη-
κών ζωής, οι νέες µορφές κα-
τανάλωσης προσπαθούν να 
επουλώσουν τα «τραύµατα» 
από µια εργασία που κατα-
ντάει όλο και πιο ανούσια 
και όλο και πιο µίζερη. 

Η εµπειρία των αγώ-
νων «άρνησης της 

εργασίας» αλλά και αυτών 
που έβαζαν στο επίκεντρο 
την ατοµική απελευθέρωση 
µέσα από το πρίσµα του φύ-
λου ή της σεξουαλικότητας 
θα φανεί χρήσιµη και στις 
εταιρίες που ανέλαβαν να 
διαφηµίζουν τα νέα µοντέλα 
ζωής. Εξάλλου πολλοί ήταν 

στήµιο γίνεται ένας κοινωνικός 
συσσωρευτής και µετασχη-

µατιστής. Η κοινω-
νική εµπειρία 

σης του πανεπιστηµίου και της παραγωγικής διαδι-
κασίας, την συνολική ανατροπή του καπιταλιστικού 
συστήµατος. Η φιγούρα του φοιτητή που αρνείται 

την κοινωνική του αποστολή, αρνείται τα «προ-
νόµια» που του δίνονται µέσα 

στην µιζέρια της εργασίας αλλά και στα οράµατα 
µιας επαναστατικής αλλαγής, συνεκτικά νοήµατα. 
Η κατανάλωση αποτελεί ένα ισχυρό ψευ-
τοσυλλογικό όραµα. ∆ιασπά σε ατοµι-
κότητες αλλά ενοποιεί σε εµπειρίες. 
Πατώντας πάνω στο επιχείρη-
µα της βελτίωσης των συνθη-
κών ζωής, οι νέες µορφές κα-
τανάλωσης προσπαθούν να 
επουλώσουν τα «τραύµατα» 

εργασίας» αλλά και αυτών 
που έβαζαν στο επίκεντρο 
την ατοµική απελευθέρωση 
µέσα από το πρίσµα του φύ-
λου ή της σεξουαλικότητας 
θα φανεί χρήσιµη και στις 
εταιρίες που ανέλαβαν να 
διαφηµίζουν τα νέα µοντέλα 
ζωής. Εξάλλου πολλοί ήταν 

Ôï ðáíåðéóôÞìéï áðïôåëåß ðëÝïí 
åñãáóôÞñé ðáñáãùãÞò êïéíù-
íéêÞò åìðåéñßáò ðïõ åîõðçñåôåß 
ïõóéáóôéêÜ ôçí ðáñáãùãÞ êáé ôçí 
áöïìïßùóç ìïñöþí óõíäéá÷Ýé-
ñçóçò ôïõ óõóôÞìáôïò êáé åõå-
ëéîßáò ôçò åñãáóßáò, ôçí ìáæéêÞ 
åîÝôáóç êáé äïêéìÞ óõìðåñéöï-
ñþí êáé áíôáíáêëáóôéêþí. 

little john χωρίς τίτλο



αυτοί που άλλαξαν στρατόπεδο, βάζοντας αυτοβούλως 
την «ελεύθερη δηµιουργικότητά» τους στον τοµέα της 
παραγωγής.  Η χρήση των µέσων επικοινωνίας διευ-
ρύνεται ραγδαία, η τηλεόραση «εκδηµοκρατίζεται» µε 
την σειρά της και από παντού έρχονται δώρα – τζάµπα 
αποχαύνωση – µε κάθε προϊόν αποχαύνωσης. Τηλεπαι-
χνίδια, εφηµερίδες και περιοδικά, πίτσες, κουπόνια, δι-
αγωνισµοί. Το παιχνίδι της διαµόρφωσης συνειδήσεων, 
σκέψης και γνώσης, µεταφέρεται ξανά σε ένα πεδίο που 
ποτέ δεν εγκατέλειψε, την καθηµερινή ζωή, όχι µόνο 
των φοιτητών αλλά όλης της κοινωνίας.

Η βιοµηχανία του «ελεύθερου χρόνου» απευθύνε-
ται καταρχήν σε αυτούς που έχουν χρόνο να δια-

θέσουν. Απευθύνεται σε εργάτες του 8ωρου που έχουν 
«κενές» άλλες 8 ώρες, απευθύνεται σε νοικοκυρές που 
στα διαλείµµατα µεταξύ των οικιακών εργασιών µπο-
ρούν να ασχοληθούν και λίγο µε τον εαυτό τους αλλά 
κυρίως απευθύνεται σε νέους που έχουν πετύχει διεύ-
ρυνση του χρόνου και του χώρου ελευθερίας τους, νέους 
εργάτες αρνητές της πολύωρης απασχόλησης και φοιτη-
τές. Φοιτητές που το σύστηµα, µέσω της οικονοµικής 
εξασφάλισης επί µορφής οικογενειακού εισοδήµατος, 
τους παρέχει τον απαραίτητο απλήρωτο φυσικά χρόνο 
για παραγωγή γνώσης και διανόησης. Αν το επίκεντρο 
κάποτε ήταν ο έλεγχος της εργατικής δραστηριότητας 
ορισµένης στον χώρο εργασίας τώρα το επίκεντρο τείνει 
να γίνει ο έλεγχος της «ελεύθερης» δραστηριότητας. Το 
πεδίο εδώ είναι πλέον και χωρικά και χρονικά αόριστο. 
Ορίζεται γύρω από τάσεις και στυλ ζωής, γύρω από προ-
τιµήσεις και επιθυµίες, γύρω από χώρους κατανάλωσης, 
γύρω από µηνύµατα φόβου και ανασφάλειας, εν ολίγοις 
γύρω από τον εαυτό του και εστιασµένο προς το ίδιο. 

Όµως ο παραπάνω νεωτερισµός δεν µπορεί να ει-
δωθεί ξέχωρα από τον ίδιο τον µετασχηµατισµό 

της εργασίας στον δυτικό κόσµο. Αν κάποτε η εργατική 
τάξη σχηµατοποιούνταν σαν το σύνολο των βιοµηχα-
νικών ανειδίκευτων εργατών και των εργαζοµένων σε 
υπηρεσίες ή στον ιδιωτικό τοµέα τώρα τα πράγµατα δεν 
είναι τόσο ξεκάθαρα. Τα εργοστάσια µεταναστεύουν, 
οι υπηρεσίες αυξάνονται, δηµιουργούνται θέσεις εργα-
σίας σε τοµείς όχι παραγωγικούς αλλά αναπαραγωγι-
κούς, που σκοπό έχουν να συντηρήσουν τις κοινωνικές 
σχέσεις και να παράγουν νοήµατα, παρά να παράγουν 
προϊόντα επιβίωσης. Εξάλλου η σκληρή πραγµατικότη-
τα των εργοστασίων και της πρωτογενούς παραγωγής 
µεταφέρθηκε στον λεγόµενο τρίτο κόσµο. Το σύστηµα 
υπηρεσιών διογκώνεται στο βαθµό που νέες ανάγκες 
πρέπει να καλυφτούν. Σε αυτό το τοπίο δηµιουργείται 
η αναγκαιότητα της ευελιξίας. Το σύστηµα θέλει να 
δ ι α - χειρίζεται αυτοβούλως το ζήτηµα της 

εργασίας, προωθεί την ελαστικότητα, 
τις αορίστου χρόνου συµβάσεις, απο-
λύει και προσλαµβάνει εργαζοµένους 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες 

του, διαχειρίζεται την ανεργία µε 
προσωρινά επιδόµατα κτλ. 

Ποιος µπορεί να είναι ο ρόλος 
του πανεπιστηµίου σε αυτή 

την πραγµατικότητα; Μιλήσαµε 
πρωτύτερα για παραγωγή κοινω-
νικής γνώσης. Βλέπουµε πλέον 
πως ένα µεγάλο ποσοστό κό-
σµου που εισέρχεται στην τριτο-
βάθµια εκπαίδευση δεν απορρο-

φάται στους αντιστοίχους τοµείς 
εργασίας. Και αυτό γιατί από την 
µία πολλά επαγγέλµατα είναι  πλέ-
ον άχρηστα για το σύστηµα, δεν 
επιφέρουν απόδοση σε επίπεδο 
υπεραξίας και από την άλλη γιατί 
πλέον οι νέες θέσεις στις υπηρεσί-
ες δεν χρειάζονται εξειδικευµένες 

γνώσεις. Οπότε και ο ανταγωνισµός οξύνεται 
ραγδαία, ανταγωνισµός όµως, που δεν έχει 
πια σχέση µε βαθµούς και εξετάσεις, αλλά µε 
µια προσπάθεια αυτοεπένδυσης και ατοµικής 
καταξίωσης που τελικά είναι µάλλον ο µόνος 
δρόµος για µια «εξασφαλισµένη σταδιοδρο-
µία». Οπότε και το πανεπιστήµιο µετατρέ-
πεται σε κυνοδρόµειο. Όµως, δεν συµβαίνει 
µόνο αυτό. Η ελευθεριότητα που κατακτή-
θηκε στο παρελθόν, η «κοινωνικότητα» του 
πανεπιστηµίου του δίνει το προβάδισµα σε 
σχέση µε ο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Αν 
κάτι µπορεί εφαρµοστεί και να γίνει αποδε-
κτό, µέσα σε ένα χώρο όπου ο καθένας παλεύει για την 
ατοµική του καταξίωση µέσα σε ένα αρκετά ελεύθερο 
περιβάλλον, οπου υπάρχει ελεύθερος χρόνος στον οποίο 
ως επί το πλείστον δοκιµάζονται όλες τις καινοτοµίες 
της βιοµηχανίας του «ελεύθερου χρόνου», τότε γιατί όχι 
και στην υπόλοιπη κοινωνία. 

Απλήρωτη εργασία, ατοµική πρωτοβουλία για την 
κοινωνική καταξίωση όπου όλο το οπλοστάσιο 

προτύπων και συµπεριφορών έρχεται να δοκιµαστεί από 
τους ανερχόµενους καριερίστες, οµαδική εργασία και 
συλλογικό πνεύµα, αντιστοιχία µαθηµάτων σε µονά-
δες κατάρτισης (extra µαθήµατα συγκαταλογίζονται σε 
bonus), αυτοοργάνωση και ατοµική πρωτοβουλία στον 
τρόπο δουλειάς και στην επιλογή των µέσων, ανταγω-
νιστικότητα, πτυχίο ως προϋπόθεση όχι εργασίας αλλά 
συνέχισης των σπουδών, ηµιαπασχόληση σε ειδικές θέ-
σεις για φοιτητές και παράλληλη συνέχιση των σπουδών 
και πάει λέγοντας. Νέοι όροι όπως δια βίου εκπαίδευση 
έρχονται να επιβεβαιώσουν τον ρόλο της συνεχούς κα-
τάρτισης σε σχέση µε την µορφή και το περιεχόµενο της 
εργασίας. Αυτό το παράδειγµα µπορεί εδώ να εφαρµο-
στεί σχεδόν σε πλήρη εφαρµογή παράγοντας µια αντί-
στοιχη κοινωνική εµπειρία. 

Και αν στα πανεπιστήµια βιώνουµε ένα πείραµα, σε 
κοινωνικό επίπεδο βιώνουµε την οργάνωση ενός 

περάσµατος το οποίο θα το οικοδοµήσουν οι φοιτητές 
του σήµερα – οι πρώτοι γνωσιακοί φορείς αυτού του 
µοντέλου. Για αυτό οι επιχειρήσεις επενδύουν σε συγκε-
κριµένες σχολές, όχι προς αναζήτηση διανοητικού δυ-
ναµικού αλλά συσσωρευµένης εµπειρίας µε την µορφή 
βιώµατος. Ατόµων που θα πουν ναι σε κάθε πρόκληση… 
Το πανεπιστήµιο αποτελεί πλέον εργαστήρι παραγωγής 
κοινωνικής εµπειρίας που εξυπηρετεί ουσιαστικά την 
παραγωγή και την αφοµοίωση µορφών συνδιαχέιρησης 
του συστήµατος και ευελιξίας της εργασίας, την µαζική 
εξέταση και δοκιµή συµπεριφορών και αντανακλαστι-
κών. Το ζήτηµα δεν είναι οι εξετάσεις ή τα πτυχία αλλά 
η εµπέδωση της ελευθεριότητας µέσα σε ένα πλούσιο σε 
προστακτικά µηνύµατα πλαίσιο. Τελικά στόχος είναι η 
παραγωγή για άλλη µια φορά κοινωνικά άχρηστων γνώ-
σεων και συµπεριφορών αλλά χρήσιµων για τις σφυγµο-
µετρήσεις των εταιριών και τις θέσεις των «χαρούµενων 
στελεχών της επιχείρησης – οικογένειας».

Ο δια βίου εκπαιδευόµενος, είναι ο δια βίου εργαζό-
µενος. Το ωράριο του φοιτητή µοιάζει µε το ωρά-

ριο του «ελεύθερου» απασχολήσιµου, ή καλύτερα του 
πλήρους υπαγόµενου στην εργασιακή εκµετάλλευση. 
Αυτού που όλη του η ζωή εργάζεται. 

Όλη αυτή η κοινωνική διεργασία που έχει εξαφανίσει 
κάθε τι συλλογικό, κάθε µνήµη και κάθε ελπίδα για 

κοινωνική αλλαγή, παράγει µια κοινή εµπειρία που οι 
σφυγµοµετρήσεις την επεξεργάζονται. Παράγει την νέα 
κοινωνική γνώση – απόλυτα αλλοτριωµένη και διαχωρι-
σµένη σε ατοµικότητες – όµως, πανοµοιότυπη µε αυτή 
που παράγεται αυτή την στιγµή µέσα στα πανεπιστήµια. 
Και αυτή η γνώση είναι συνολική, γιατί δεν έχει να κάνει 
µε µοντέλα σκέψης, αλλά µε µοντέλα ζωής. Αυτή η κοι-
νωνική εµπειρία χρειάζεται να εµπλουτιστεί µε τις αρνή-

σεις της τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, 
χρειάζεται να αποκαλυφθεί µέσα από συνεκτικά σχήµα-
τα, ώστε να δοθούν και οι κατάλληλες απαντήσεις. 

Στήριγµα αυτής της διαδικασίας δεν µπορεί να µην 
αποτελεί και το περιεχόµενο της, η ιδεολογική κα-

τεύθυνση των γνωσιολογικών περιοχών. Αλλά αυτό 
τείνει να γίνει, τουλάχιστον στις µέρες µας, δευτερεύ-
ον, αφού ελάχιστοι είναι πλέον αυτοί που επεξεργάζο-
νται τις κατευθύνεις µε βάσει φιλοσοφικά, ηθικολογικά, 
ή κοινωνιολογικά σχήµατα. Στον τοµέα αυτόν υπάρχει 
µια αδιαµφισβήτητη τυποποίηση και επανάληψη ιδεολο-
γικών γραµµών, ενσωµατωµένων πια στην διαδικασία, 
που η ανάδειξή τους αποτελεί αντικείµενο ξεχωριστής 
ανάλυσης. 

Τελειώνοντας, θα θέσουµε το ερώτηµα, γιατί ανα-
φέρουµε όλα τα παραπάνω, πού αποσκοπεί αυτή 

η προσπάθεια ερµηνείας; Μάλλον, αποτελεί µια παρό-
τρυνση να θέσουµε σε κίνηση συλλογικούς µηχανισµούς 
κριτικής, µέσα στα πανεπιστήµια. Από όσους βρισκόµα-
στε εκεί. Θα υπάρξει συνέχεια…

υπηρεσιών διογκώνεται στο βαθµό που νέες ανάγκες 
πρέπει να καλυφτούν. Σε αυτό το τοπίο δηµιουργείται 
η αναγκαιότητα της ευελιξίας. Το σύστηµα θέλει να 
δ ι α - χειρίζεται αυτοβούλως το ζήτηµα της 

εργασίας, προωθεί την ελαστικότητα, 
τις αορίστου χρόνου συµβάσεις, απο-
λύει και προσλαµβάνει εργαζοµένους 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες 

του, διαχειρίζεται την ανεργία µε 

φάται στους αντιστοίχους τοµείς 
εργασίας. Και αυτό γιατί από την 
µία πολλά επαγγέλµατα είναι  πλέ-
ον άχρηστα για το σύστηµα, δεν 
επιφέρουν απόδοση σε επίπεδο 
υπεραξίας και από την άλλη γιατί 
πλέον οι νέες θέσεις στις υπηρεσί-
ες δεν χρειάζονται εξειδικευµένες 

Ï äéá âßïõ åêðáéäåõüìåíïò, 
åßíáé ï äéá âßïõ åñãáæüìåíïò. 
Ôï ùñÜñéï ôïõ öïéôçôÞ ìïéÜæåé 
ìå ôï ùñÜñéï ôïõ «åëåýèåñïõ» 

áðáó÷ïëÞóçìïõ, ¹ êáëýôåñá ôïõ 
ðëÞñïõò õðáãüìåíïõ óôçí åñãá-
óéáêÞ åêìåôÜëëåõóç. Áõôïý ðïõ 

üëç ôïõ ç æùÞ åñãÜæåôáé. 



Ïé ìåãÜëåò áëõóßäåò óïýðåñ ìÜñêåô áðïôåëïýí óÞ-
ìåñá ðñüôõðï ãéá ôïõò ôñüðïõò áýîçóçò ôçò êåñäï-

öïñßáò ìå ïëïÝíá ìåãáëýôåñç óõìðßåóç ìéóèþí êáé åñ-
ãáôéêþí äéêáéùìÜôùí êáé ìåãáëýôåñç åêìåôÜëëåõóç ôùí 
ðåñéï÷þí êáé ôùí áõôï÷èüíùí êáôïßêùí ðïõ ðñïìçèåýïõí 
ìå ðñþôåò ýëåò ôéò áëõóßäåò áõôÝò. Óõíå÷þò áíïßãïõí íÝá 
õðïêáôáóôÞìáôá ìå êáôáóôñïöéêÝò óõíÝðåéåò. ÐáñáêÜôù 
áíáöÝñåôáé ôï ðáñÜäåéãìá ìßáò ðïëý ãíùóôÞò äéåèíþò 
êáé ìßá áðü ôçò ìåãáëýôåñåò  áëõóßäåò áõôïý ôïõ ôõðïõ, 
ôçò Wal - Ìart.  

H  Wal - Mart Ý÷åé óôçñßîåé  ôçí áõôïêñáôïñßá ôùí êá-
ôáóôçìÜôùí ôçò óôï óýíèçìá “ðÜíôá ÷áìçëÝò ôéìÝò”. 

ÁõôÞ ç éäåïëçøßá ìå ôéò ôéìÝò Ý÷åé ïäçãÞóåé óå áìïéâÝò 
Ýíäåéáò, óå áíõðïöïñåò óõíèÞêåò åñãáóßáò êáé ôçí êáôá-
óôñïöÞ ôùí ôïðéêþí åðé÷åéñÞóåùí êáé ôùí êïéíïôÞôùí. 

H Wal - Mart åßíáé ç ìåãáëýôåñç åðé÷åßñçóç ëéáíéêþí 
ðùëÞóåùí óôï êüóìï ìå ðåñéóóüôåñá áðü 5.000 êá-

ôáóôÞìáôá  êáé ðÜíù áðü 138 åêáôïììýñéá ðåëÜôåò.  ÌÝ-
ñïò ôçò åßíáé êáé ç áëõóßäá  super market Asda óôç Ì. 
Âñåôáíßá åíþ  Ý÷åé åðåêôáèåß áñêåôÜ ðÝñá áðü ôçí áñ÷é-
êÞ áìåñéêáíéêÞ âÜóç ôçò:  óôç ëáôéíéêÞ ÁìåñéêÞ, Åõñþðç 
êáé óôéò áíáäõüìåíåò áãïñÝò ôçò Áóßáò. ¸íáò áðü ôïõò 
ëüãïõò ðïõ áîßæåé íá áó÷ïëçèåß êáíåßò ìå ôçí Wal- Mart 
åßíáé ôï üôé ç ìåãÜëç êåñäïöïñßá ðïõ ðáñïõóéÜæåé ìå ôéò 
ðåñéêïðÝò óôá äéêáéþìáôá ôùí åñãáæïìÝíùí, âñßóêåé ìé-
ìçôÝò óå ðïëëÝò ðáñüìïéåò áëõóßäåò êáé ç Wal- Mart ãßíå-
ôáé ãñÞãïñá ôï ðñüôõðï, ìå ðïëëÝò Üëëåò åôáéñßåò íá ðå-

ôóïêüâïõí ôéò áìïéâÝò êáé ôá ïöÝëç õðáëëÞëùí óå ìßá 
ðñïóðÜèåéá íá áíôáãùíéóôïýí ìå ôï ëéáíéêü ãßãáíôá. 

Ïé “ÐÜíôá ×áìçëÝò ÔéìÝò” åðéôõã÷Üíïíôáé ìå ðåñéêï-
ðÝò óôéò áìïéâÝò ôùí õðáëëÞëùí, áìïéâÝò ðïõ åßíáé 

êáôÜ ìÝóïí üñï 20% ÷áìçëüôåñåò áðü ôá ðñüôõðá ôçò âé-
ïìç÷áíßáò. Ç Wal - Mart åðéäéþêåé íá êüøåé ôéò äáðÜíåò 
ìÝóù ôçò óõíå÷ïýò ðáñáâßáóçò ôùí äéêáéùìÜôùí ôùí åñ-
ãáæïìÝíùí ìå ôçí äéïßêçóç ôçò åôáéñßáò íá Ý÷åé ôçí áðáß-
ôçóç ïé äáðÜíåò åñãáóßáò íá êñáôéïýíôáé óå ëéãüôåñï 
áðü 8% ôùí ðùëÞóåùí êÜèå êáôáóôÞìáôïò. ÐáñÜëëçëá, 
ðïëëïß åñãáæüìåíïé åßíáé part time êáé æïõí ìÝóá óôçí 
áíáóöÜëåéá áöïý ïé äéåõèõíôÝò ðéÝæïíôáé íá ìåéþíïõí 
ôéò äáðÜíåò åñãáóßáò óôá êáôáóôÞìáôÜ ôïõò êáôÜ 0,2% 
êÜèå Ýôïò. ÁõôÝò ïé ðéÝóåéò Ý÷ïõí áêüìç  áðïôÝëåóìá ïé 
Þäç êáêïðëçñùìÝíïé åñãÜôåò íá åßíáé óõíå÷þò óôá üñéá 
åîÜíôëçóçò, ãéá íá êáëýøïõí ôéò ÷ñüíéåò åëëåßøåéò ðñï-
óùðéêïý. 

¸íáò åóùôåñéêüò ëïãéóôéêüò Ýëåã÷ïò 25.000 õðáëëÞ-
ëùí óå 128 êáôáóôÞìáôá óôéò ÇÐÁ, âñÞêå 1.371 ðá-

ñáâéÜóåéò åñãáôéêþí äéêáéùìÜôùí, óõìðåñéëáìâáíïìÝ-
íùí ôùí áíçëßêùí ðïõ åñãÜæïíôáé ðÜñá ðïëý áñãÜ, ðÜñá 
ðïëëÝò þñåò çìåñçóßùò áëëÜ êáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí 
ó÷ïëéêþí ùñþí. ÂñÞêå åðßóçò 60.000 ðåñéðôþóåéò üðïõ ïé 
åñãáæüìåíïé áíáãêÜóôçêáí íá åñãáóôïýí óôá ñåðü ôïõò 
êáé 16.000 üðïõ äïýëåõáí ôçí þñá ôïõ ãåýìáôïò. Óôá íÝá 
ó÷ÝäéÜ ôçò ç åôáéñßá, ðñïãñáììáôßæåé íá êüøåé ôá äéáëåßì-
ìáôá, íá áðïäõíáìþóåé áêüìç ðáñáðÜíù ôïõò ìç÷áíé-
óìïýò äéáìáñôõñßáò êáé íá åëá÷éóôïðïéÞóåé ôïõò  üñïõò 
áóöÜëåéáò. ̧ ôóé, ãéá ðáñÜäåéãìá, ó÷åäéÜæåôáé ç öüñôùóç 
åìðïñåõìÜôùí áðü Ýíá Üôïìï ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé Ý÷åé 
áîéïëïãçèåß üôé ÷ñåéÜæïíôáé ôïõëÜ÷éóôïí äýï. 

Ç äéïßêçóç ôçò åôáéñßáò Ý÷åé åðßóçò óêëçñÞ áíôéóõíäé-
êáëéóôéêÞ óôÜóç. ¸ôóé  óôç ÌåãÜëç Âñåôáíßá üðïõ ç 

Wal - Mart Ý÷åé ôçí ïíïìáóßá Asda ç åðé÷åßñçóç Ý÷åé åðé-
äéþîåé íá ðåñéïñßóåé ôï ñüëï ôçò ãåíéêÞò óõíäéêáëéóôéêÞò 
Ýíùóçò GMB. ÌåôÜ áðü ôÝóóåñá Ýôç äéáðñáãìáôåýóåùí, 
ìéá íÝá óõìöùíßá ìåôáîý ôçò Asda êáé ôçò GMB ôÝèçêå 
óå éó÷ý ôï 2004, ç ïðïßá äåí ðñïâëÝðåé ðéá óõëëïãéêÝò äé-
áðñáãìáôåýóåéò.  

Ç åðßäñáóç óôéò ôïðéêÝò áãïñÝò åßíáé ôåñÜóôéá. Ëüãù 
ôïõ ìåãÝèïõò ôçò, ìðïñåß   íá õðïóôçñßîåé  Ýíá áóýì-

öïñï êáôÜóôçìá ðñïêåéìÝíïõ íá ïäçãçèåß ï ôïðéêüò 
áíôáãùíéóìüò óôç  ÷ñåïêïðßá. ¸ôóé ìå áõôÞí ôçí ðïëéôéêÞ  
óôï Ìåîéêü, ç Wal - Mart åëÝã÷åé ôþñá ôï 40% áðü ôéò  
ëéáíéêÝò ðùëÞóåéò ôçò ÷þñáò.

Ç äõíáôüôçôá ôçò Wal - Mart íá ðåôóïêüâåé ôéò ôéìÝò 
óôá ëéáíéêÜ êáôáóôÞìáôÜ ôçò åßíáé âáóéóìÝíç óôç 

äýíáìÞ ôçò íá ñß÷íåé ôéò  áìïéâÝò êáé íá õðïâáèìßæåé óõ-
íå÷þò ôéò óõíèÞêåò åñãáóßáò óõíåðþò êáé ôï êüóôïò óôá 
åñãïóôÜóéá ðïõ ðáñÜãïõí ôá ðñïúüíôá ôçò. ¼íôáò ç  ìå-
ãáëýôåñç åôáéñßá ëéáíéêþí ðùëÞóåùí  óôïí êüóìï, Ý÷åé 
ðëåïíåêôéêÞ èÝóç áðÝíáíôé óôïõò ðñïìçèåõôÝò êáé ìðïñåß 
íá äéáìïñöþíåé ôéò ôéìÝò ôùí ðñïúüíôùí êáé ôïõò üñïõò  
óôéò óõìöùíßåò. ¼ôáí ç åèíéêÞ íïìïèåóßá ãéá åñãáóéá-
êÜ èÝìáôá Þ ãéá ôá ðåñéâáëëïíôéêÜ ðñüôõðá äçìéïõñãåß 
êÜðïéï åìðüäéï óôç ìåßùóç ôùí äáðáíþí, ïé ðñïìçèåõôÝò 
åíèáññýíïíôáé íá åðáíåíôïðßóïõí ìéá áãïñÜ åñãáóßáò 
êáé ðñþôùí õëþí ðïõ èá åðéôñÝøüõí ôçí  ÷áìçëÞ ôéìÞ ðïõ 
áðáéôåß ç åôáéñßá.

Áêüìç êáé üðïõ ïé áìïéâÝò åßíáé óôï êáôþôáôï åðßðå-
äï, ç Wal - Mart áðáéôåß áðü ôïõò ðñïìçèåõôÝò ôçò 

íá ñß÷íïõí áêüìç ðåñéóóüôåñï ôéò ôéìÝò. Ôïí Áýãïõóôï 

ôïõ 2002,  ç Asda (äçëáäÞ ç ÂñåôáíéêÞ Wal - Mart) ðñï-
êÜëåóå Ýíáí ðüëåìï ëéáíéêþí ôéìþí óôï åìðüñéï ìðáíÜ-
íáò ìå äõóìåíÞ êáé ìüíéìá áðïôåëÝóìáôá óôç âéïìç÷áíßá 
ìðáíáíþí êáé ôïõò åñãáæïìÝíïõò ìðáíáíþí ðáãêïóìßùò. 
Ç Asda óôü÷åõóå óõãêåêñéìÝíá óôá âáóéêÜ áãáèÜ üðùò 
ôï ãÜëá êáé ïé ìðáíÜíåò, ùò ôìÞìá ôçò óôñáôçãéêÞò ôçò 
«÷áìçëÞò ôéìÞò». ÔåëéêÜ, ïé ôéìÝò äéÜèåóçò ìðáíÜíáò óôçí 
êáôáíÜëùóç ÷áìÞëùóáí êáôÜ 25%, Ýðåéôá áðü óõìöùíßá 
ìå ôçí Del Monte. Åìðåéñïãíþìïíåò ôçò âéïìç÷áíßáò ðå-
ñéãñÜöïõí ôéò ìðáíÜíåò ùò ôçò ÷åéñüôåñçò ðïéüôçôáò, ïé 
ïðïßåò êáëëéåñãïýíôáé õðü åîïíôùôéêÝò åñãáóéáêÝò óõí-
èÞêåò êáé ìå äõóìåíåßò ðåñéâáëëïíôéêÝò óõíÝðåéåò. Ïé 
áíåîÜñôçôïé êáëëéåñãçôÝò óôéò ÷þñåò ðïõ ðñïóðáèïýí 
íá óõìâÜëëïõí óôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò áëëÜ 
êáé íá êñáôÞóïõí êÜðïéï êÝñäïò ëïãéêü ãéá ôçí åðéâßùóÞ 
ôïõò óå ÷þñåò üðùò ç Êüóôá Ñßêá, äåí ìðïñïýí ðëÝïí íá 
ðùëÞóïõí óôçí Asda êáé óå Üëëåò âñåôáíéêÝò õðåñáãïñÝò 
÷ùñßò íá õðïóôïýí ìéá áðþëåéá. 

Óôçí ÅëëÜäá äñáóôçñéïðïéïýíôáé êáé êõñéáñ÷ïýí óôçí  
áãïñÜ áñêåôÝò áëõóßäåò ìåãÜëï ìÝñïò ôùí ïðïßùí 

åëÝã÷åôáé áðü Ýëëçíåò åðé÷åéñçìáôßåò. ¸ôóé, Ýêôïò áðü ôï 
ìåãáèÞñéï Lydl ôï üðïéï êõñéáñ÷åß óôçí åõñùðáúêÞ áãï-
ñÜ êáé áíïßãåé óõíå÷þò êáôáóôÞìáôá óôçí åëëçíéêÞ ýðáé-
èñï ìå ðïëý ÷áìçëÝò ôéìÝò êáé ìßá áðßóôåõôç  ìõóôéêüôçôá 
êáé Ýëåã÷ï ðÜíù óôïõò õðÜëëçëïõò, ðïëëÜ åßíáé êáé ôá 
íôüðéá áöåíôéêÜ ðïõ æçëåýïõí ôç äüîá ôùí Wal - Mart êáé 
Lydl êáé êÜðïéá áðü áõôÜ åðåêôåßíïíôáé êáé óå ãåéôïíé-
êÝò âáëêáíéêÝò ÷þñåò. ̧ íá ôÝôïéï ðáñÜäåéãìá áðïôåëåß ï 
¼ìéëïò Âåñüðïõëïò, ï ïðïßïò åêôüò áðü ôá 201 êáôáóôÞ-
ìáôá óôçí åëëçíéêÞ åðéêñÜôåéá, Ý÷åé êáé 6 êáôáóôÞìáôá 
óôç F.Y.R.O.M ìå ôçí åðùíõìßá VERO. Ôï ðñþôï Hyper 
Market ôïõ ïìßëïõ óôç Óåñâßá ëåéôïõñãåß áðü ôï ÄåêÝì-
âñéï ôïõ 2002, ìå ôçí åðùíõìßá “Super VERO” óôçí ðüëç 
ôïõ Âåëéãñáäßïõ. 

Ï üìéëïò Ìáñéíüðïõëïò ëåéôïõñãåß óôçí åëëçíéêÞ áãï-
ñÜ ôá super market: Carrefour Ìáñéíüðïõëïò, Dia, 

Champion Ìáñéíüðïõëïò êáé ôá 5’ Ìáñéíüðïõëïò. H 
Carrefour Ìáñéíüðïõëïò Á.Å åßíáé áðïôÝëåóìá ôçò óõ-
íåñãáóßáò ôïõ Ïìßëïõ Ìáñéíïðïýëïõ ìå ôçí Carrefour 
A.E Ãáëëßáò. Ç êïéíÞ åôáéñåßá ëåéôïõñãåß 13 ðïëý ìåãÜ-
ëïõ ìåãÝèïõò super markets (Hypermarkets) êáé 142 óå 
üëç ôçí ÅëëÜäá êáé áêïëïõèåß ìéá åðéèåôéêÞ áíáðôõîéáêÞ 
ðïëéôéêÞ, ìå ôçí ëåéôïõñãßá ôñéþí íÝùí Hypermarkets. êáé 
äåêáðÝíôå super markets êÜèå ÷ñüíï. Ç Dia Hellas ëåé-
ôïõñãåß 253 êáôáóôÞìáôá ðïëý ÷áìçëþí ôéìþí óå üëç ôçí 
ÅëëÜäá, ìå Ýíáí åôÞóéï êýêëï åñãáóéþí ðïõ õðåñâáßíåé 
ôá 225 åêáôïììýñéá åõñþ. Ç åôáéñßá áêïëïõèåß åðéèåôéêÞ 
áíáðôõîéáêÞ ðïëéôéêÞ, ìå ôç ëåéôïõñãßá 15 íÝùí êáôáóôç-
ìÜôùí ôï ÷ñüíï. Åäþ èá ðñÝðåé íá ôïíéóèåß üôé õðÜñ÷ïõí 
áñêåôÝò êáôáããåëßåò ãéá ôïí Ýëåã÷ï ðïõ áóêåß ç Dia óôïõò 
åñãáæïìÝíïõò ôçò áëëÜ êáé ôá äéêáéþìáôá ðïõ êáôáóôñá-
ôçãïýíôáé. ¸ôóé, ìåãÜëç åíôýðùóç åß÷å ðñïêáëÝóåé ôï 
ãåãïíüò üôé ç åôáéñßá áíÜãêáæå ôéò åñãáæüìåíåò óôá êá-
ôáóôÞìáôá ôçò óôçí Ôóå÷ßá íá öïñïýí êüêêéíç êïñäÝëá 
êáôÜ ôçí åììçíïññõóßá, þóôå íá ôïõò åðéôñÝðåôáé áðü ôïí 
åðéóôÜôç íá ðçãáßíïõí ðéï óõ÷íÜ óôçí ôïõáëÝôá. 

Áêüìç, ðïëëÝò áðü ôéò áëõóßäåò áõôÝò áóêïýí Ýëåã-
÷ï êáé óôçí ðïéüôçôá ôùí ðñïúüíôùí ôïõò, þóôå íá 

ðÝöôïõí áêüìç ðåñéóóüôåñï ïé ôéìÝò, áëëÜ êáé íá 

ηλίας

ðÝöôïõí áêüìç ðåñéóóüôåñï ïé ôéìÝò, áëëÜ êáé íá 

Åäþ êáé 4 ÷ñüíéá Ý÷åé îåêéíÞóåé ìéá éäéüìïñöç êáìðÜíéá 
åíÜíôéá óôç êáôáíÜëùóç ç ïðïßá ðáñáöñÜæïíôáò 
ôçí Wal Mart Ý÷åé ðÜñåé ôçí ïíïìáóßá Whirl Mart 
(ðåñéóôñåöüìåíï åìðïñéêü êÝíôñï). Ðñüêåéôáé ãéá ìéá 
ïñãáíùìÝíç ðáñùäßá êáôáíÜëùóçò êáôÜ ôçí ïðïßá ïé 
äéáäçëùôÝò ìåôáìöéÝæïíôáé óå ãåëïßïõò êáôáíáëùôÝò 
ïé ïðïßïé ôóïõëÜíå Üäåéá êáñáôóüêéá super mar-
ket ìÝóá óôá åìðïñéêÜ êÝíôñá. Ïé åí ëüãù äñÜóåéò 
ðñïðáãáíäßóèçêáí áðü ôï ðåñéïäéêü adbusters êáé 
îåêßíçóáí áðü ôçí ïìÜäá “Breathing Planet Troupe” 
ôçí 1 Áðñéëßïõ 2001 óå Ýíá êáôÜóôçìá ôçò Wal Mart 
óôç ÍÝá Õüñêç. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôïõò 
äéêôõáêïýò ôüðïõò: www.breathingplanet.net/whirl/ 
                         www.adbusters.org

WHIRL MART
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

Ç äõíáôüôçôá ôçò Wal - Mart íá ðå-
ôóïêüâåé ôéò ôéìÝò óôá ëéáíéêÜ êáôá-
óôÞìáôÜ ôçò åßíáé âáóéóìÝíç óôç äý-
íáìÞ ôçò íá ñß÷íåé ôéò  áìïéâÝò êáé 
íá õðïâáèìßæåé óõíå÷þò ôéò óõíèÞêåò 
åñãáóßáò óõíåðþò êáé ôï êüóôïò óôá 
åñãïóôÜóéá ðïõ ðáñÜãïõí ôá ðñïúü-
íôá ôçò.



Μπορώ να πάρω 
αυτό  το βουνό 
και να το ξεπληρώσω 
µε δόσεις; 

Κι αν πάλιωσε το αµάξι µια πενταετία 
χρειάζοµαι καινούριο µε air condition, 

gps, αυτόµατο πιλότο. Χρειάζοµαι καινού-
ριες συσκευές, βραστήρες για νερό, ψη-
στιέρες φρυγανιών, αποχυµωτές, µπλέντερ, απεντοµωτές, πλυντήρια πιάτων, ρούχων και εσω-
ρούχων.
∆εν υποθηκεύω τίποτε σοβαρά, απλά το µέλλον µου. Το αυθόρµητο της ζωής. Τη δυνατότητα 
να φύγω όποια στιγµή θέλω, να αλλάξω ζωή, να ξαφνιάσω τους άλλους, να είµαι αυτό που είναι 
η φύση: ΜΗ αναµενόµενος. 
Ρωτάτε αν είναι κακό να ξέρεις ότι θα χρωστάς επί τριάντα χρόνια το σπίτι, δέκα χρόνια το 
οικόπεδο, τέσσερα τις ηλεκτρικές συσκευές, δύο χρόνια τα έπιπλα, οκτώ µήνες τις περσινές 
διακοπές;  
Με το επιχείρηµα «καλύτερα ένα σπίτι δικό σου πάρα µια ζωή ενοίκιο»  γίνεστε οι ίδιοι  ντίλερ 
των τραπεζών και των µάνατζερ. 
Όταν σας πείσουν για την αναγκαιότητα των δανείων και των πιστωτικών τότε γίνεστε η κα-
λύτερη διαφήµιση αυτών  σε φίλους και γνωστούς. Αυτό που άλλοι πληρώνονται για να το 
κάνουν,  το διαλαλούν καλύτερα αυτοί που το πίστεψαν (ή µάλλον που το έπαθαν).
Αλλά το δάνειο θέλει θυσίες. Τη δουλειά που έχεις πρέπει να την κρατήσεις µε οποιαδήποτε 
θυσία. Το αφεντικό ξέρει αυτή σου την ανάγκη και φυσικά, εννοείται ότι είναι αδιανόητη η 
απεργία, οι διεκδικήσεις, οι αρνήσεις αλλά και η αξιοπρέπεια. Αν χρειαστεί και µια ρουφιανιά 
καµιά φορά…
Παλαιότερα, η εξυπηρέτηση αναγκών έκτακτων ή µη γινόνταν από το οικογενειακό, φιλικό και 
κοινωνικό περιβάλλον, ενώ αυτός που δάνειζε µε τόκο  προκαλούσε απέχθεια. Σήµερα, τρεις 
στις πέντε τηλεοπτικές διαφηµίσεις  αφορούν δάνεια ή προϊόντα που µπορεί να αποκτήσει κα-
νείς µε πιστωτικές κάρτες και δανεισµό, ενώ παράλληλα µια υπερχρεωµένη κοινωνία αρέσκεται 
να συζητά και να αναπαράγει την αναγκαιότητα  των δανείων, διαφηµίζοντας τον κάποτε απε-
χθή τοκογλύφο. 
Ο τοκογλύφος έχει αποκτήσει trendy χρώµατα και νεανικό προφίλ, µιλάει τη γλώσσα της τε-
χνολογίας και για τις διαφηµίσεις που τον προωθούν επιστρατεύονται νέοι διαφηµιστές, καλλι-
τέχνες και πρόσωπα του θεάµατος µε µεγάλη δηµοτικότητα. 
Το µοντέλο των υπερχρεωµένων Αµερικάνικων νοικοκυριών που ακολουθείται και στην Ελλά-
δα, όπως και σε άλλες χώρες, αποτελεί ένα κοινωνικό πείραµα, αφού ακόµη και οι παραδοσιακοί 
θιασώτες του καπιταλισµού υποστήριζαν ότι χρειάζονται καταναλωτές που έχουν  τη δυνατότη-
τα να καταναλώσουν και όχι . Ο παραλογισµός και η απληστία όµως, καθοδηγούν πραγµατικά 
το καπιταλιστικό µοντέλο, γι’αυτό και στις µέρες  µας τα κέρδη από τους τόκους, και τις χρηµα-
τοπιστωτικές συναλλαγές έχουν φτάσει να ξεπερνούν κατά πολύ τα πόσα που αντιπροσωπεύ-
ουν την πραγµατική «παραγωγική οικονοµία», κάτι που παράγει τεράστια υπερκέρδη µε απάτες, 
φούσκες και  οικονοµική κατάρρευση πολλών ανθρώπων, αλλά και κοινωνιών .  
Η καθηµερινότητα και ο παραλογισµός του χωρίς λόγου  δανεισµού είναι αναπαραγωγή ενός 
κυρίαρχου λόγου εξάρτησης που συµφέρει απίστευτα αυτούς, αλλά υποθηκεύει τις ζωές χιλιά-
δων ανθρώπων, ενώ η σιγουριά που υπόσχεται αποτελεί σκλαβιά. Μια σκλαβιά βασιζόµενη στις 
φοβίες του ανθρώπου, αλλά και στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας. 
Μια σκλαβιά  όπου κυριαρχεί η κουλτούρα του γάµου ως πρότυπο της ευτυχίας και που ενισχύ-
εται από τον κυρίαρχο  λόγο. Το τρίπτυχο: γάµος- σπίτι – ασφάλεια  αποτελεί χρυσωρυχείο και 
τροφοδοτεί µία τεράστια βιοµηχανία που 
πουλάει µε ωραίο περιτύλιγµα σπίτια, αυτο-
κίνητα, ρούχα, αξεσουάρ. Μια ασφαλής ζωή  
στα νύχια των τραπεζών. Μια προβλεπόµε-
νη ζωή που δεν πρέπει ποτέ να σταµατήσεις 
να  δουλεύεις και να αγκοµαχείς, ώστε να 
τροφοδοτείς ( µε το αίµα σου)  αυτό το υπέ-
ροχο όνειρο που σου πάσαραν. 

áõîÜíåé öõóéêÜ ôï êÝñäïò ìå ôç äçìéïõñãßá 
ðñïúüíôùí private label. Ðñüêåéôáé ãéá ìÜñêá 
ðñïúüíôùí ðïõ äçìéïõñãåß ç ßäéá ç áëõóßäá 
super markets Ý÷ïíôáò åðéëÝîåé ôçí ðéï öôçíÞ 
ðñïöáíþò ëýóç óå ü,ôé áöïñÜ ôçí ðïéüôçôá 
ôùí ðñïúüíôùí. ¸ôóé,  ï üìéëïò Âåñüðïõëïò 
Ý÷åé ðÜíù áðü 400 ðñïúüíôá private label ´õðü 
ôçí åðùíõìßá spar. 

Oé óõììá÷ßåò (âëÝðå Dia) êáé åðéëïãÝò 
ôùí íôüðéùí áöåíôéêþí áðïäåéêíýïõí 

üôé ôï ðáñÜäåéãìá åôáéñéþí üðùò ç Wall  -
Mart ôåßíåé íá ãßíåé ï êáíüíáò, üðùò êáé ôï 
ãïíÜôéóìá ôùí íôüðéùí áãïñþí êáé ìéêñþí 
êáôáóôçìÜôùí, ïé Üèëéåò óõíèÞêåò åñãáóßáò, 
ç åîáðÜôçóç ôïõ êïéíïý êáé åîáèëßùóç ôùí 
ðáñáãùãþí ìå ôïí ðëÞñç Ýëåã÷ï ôçò áãïñÜò 
áëëÜ êáé ôï áôÝëåéùôï ùñÜñéï åñãáæïìÝíùí 
êáé êáôáíáëùôþí. Ç áõôïêñáôïñßá ôÝôïéùí 
áëõóßäùí öèåßñåé êáé áðïññïöÜ êáèåôß äé-
áöïñåôéêü, åíþ ðáñÜëëçëá åðéäñÜ óå óõ-
íÞèåéåò êáé ðïëéôéóôéêÜ óôïé÷åßá. Ïé áñãßåò  
êáôáñãïýíôáé, åíþ ï Ýëåã÷ïò ìÝóù êáìåñþí 
êáé Üëëùí óõóôçìÜôùí åíôåßíåôáé ïëïÝíá óå 
åñãáæüìåíïõò êáé ðåëÜôåò.

ÁõôÞ ç öÜóç åîÝëéîçò ôïõ êáðéôáëéóìïý 
÷áñáêôçñßæåôáé áðü õðåñóõãêÝíôñùóç 

ðëïýôïõ êáé óôáäéáêÞ åîáöÜíéóç ôùí ìéêñþí 
êáôáóôçìÜôùí, üðùò ôï ðáñáäïóéáêü ìðáêÜ-
ëéêï. ÁõôÞ, üìùò ç êõñéáñ÷ßá ôùí áëõóßäùí 
õðåñêáôáóôçìÜôùí ïäçãåß ðáñÜëëçëá óå 
íÝåò åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò êáé ìïñöÝò åñãá-
óßáò ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé áðü áâåâáéüôçôá 
áëëÜ êáé óôç «ðñïëåôáñéïðïßçóç» êïéíùíé-
êþí êïììáôéþí ðïõ èá áðáó÷ïëïýíôáí óôç 
ìéêñÞ éäéïêôçóßá ðáëáéüôåñá.  

Íá óçìåéùèåß åäþ üôé :

- Ðïëý óõ÷íÜ ç ðáñïäéêüôçôá ôçò åñãáóßáò 
êáé ôá áíýðáñêôá äéêáéþìáôá åñãáæïìÝíùí 
êáé éäéáßôåñá íÝùí èá ìðïñïýóå íá åéðùèåß 
üôé óõíôåëïýí óôç äçìéïõñãßá åíüò ðñåêáñéÜ-
ôïõ, ìéáò ôÜîçò äçëáäÞ áíèñþðùí ìå åðéóöá-
ëÞ äéêáéþìáôá ïé ïðïßïé èá ðñÝðåé íá âñïõí 
ôñüðïõò áíôßóôáóÞò êáé íïÞìáôá ìÝóá óå 
áõôü ôï ñåõóôü êëßìá ðïõ êõñéáñ÷åß.

- Ç êñéôéêÞ ðÜíù óôéò áëëáãÝò ðïõ öÝñíåé 
áõôÞ ç ìåãÜëç áíÜðôõîç ôùí õðåñêáôáóôçìÜ-
ôùí Ý÷åé ðïëëÝò ðôõ÷Ýò, üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá 
ç Üðïøç üôé óôï ÷þñï ôïõ super market  õðÜñ-
÷ïõí ìåãáëýôåñåò äõíáôüôçôåò áíôßóôáóçò,  
áöïý óõãêåíôñþíåé ðïëëïýò åñãáæüìåíïõò 
ìå êïéíÜ ðñïâëÞìáôá óå ó÷Ýóç ìå ôá ðáñá-
äïóéáêÜ ìéêñüôåñá ìáãáæéÜ ôïõ åíüò êáé äýï 
õðÜëëçëùí ðïõ êáé åêåß õðÞñ÷å åêìåôÜëëåõ-
óç.

- Áí êáé äåí ðñÝðåé íá ðñïóåããßæåôáé ç åðï÷Þ 
ôùí ìéêñþí êáôáóôçìÜôùí óáí ìéá «áèþá» 
åðï÷Þ, áëëÜ ùò ìéá öÜóç ôïõ êáðéôáëéóìïý, 
èá ðñÝðåé íá ôïíéóèåß üôé ç åðÝëáóç ôùí áëõ-
óßäùí áõôþí êáé ç ðáñáêìÞ ôùí ôïðéêþí áãï-
ñþí äéÜëõå êáé êïéíùíéêÝò ó÷Ýóåéò, ó÷Ýóåéò  
áëëçëåããýçò êáé ðñïóùðéêÞò åðáöÞ.

- Ôá ìåãÜëá êáôáóôÞìáôá áðïìáêñýíïõí 
áêüìç ðåñéóóüôåñï ôïí êáèÝíá áðü ôïí Ýëåã-
÷ï ôçò äéáôñïöÞò ôïõ, ôç ãíþóç ðÜíù óôï ôé 
ôñþåé êáé óôï ðþò áõôü ðáñÜ÷èçêÝ (Ýíá èÝìá 
êáôåîï÷Þí ðïëéôéêü). 

ÄéÜöïñåò ìïñöÝò áíôßóôáóçò Ý÷ïõí áíá-
ðôõ÷èåß êáé óôéò ðïëéôéêÝò áõôþí ôùí ìå-

ãÜëùí áëõóßäùí. Ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÜëéóôá 
ìÞíåò ïé áëëáãÝò óôï ùñÜñéï ôùí êáôáóôç-
ìÜôùí ðïõ äñïìïëïãÞèçêáí êáé åöáñìüóôç-
êáí áðü ôéò åôáéñßåò áõôÝò ìå ôç íïìïèåôéêÞ 
óôÞñéîç ôïõ êñÜôïõò, áðïôÝëåóáí áéôßá ãéá 
áíôéäñÜóåéò áðü åñãáôéêÜ óùìáôåßá êáé ìé-
êñïåìðüñïõò ìå ôç óôÞñéîç áñéóôåñþí êõñß-
ùò óõíäéêÜôùí.
Ç áíôéðëçñïöüñçóç, ç åíßó÷õóç ôïõ óõíäé-
êáëéóìïý ôùí åñãáæüìåíùí êáé ç áëëçëåããýç 
óôïõò áãþíåò ôïõò, áëëÜ êáé ïé åíþóåéò êáé 
ï óõíäéêáëéóìüò ôùí ðáñáãùãþí êáé ôùí ìé-
êñþí ìáãáæéþí ãéá íá áíôéóôáèïýí åßíáé ïé 
ôñüðïé ðïõ áíôéäñïýí ôá êïéíùíéêÜ êïììÜ-
ôéá ðïõ ðëÞôôïíôáé áðü ôéò áëõóßäåò õðåñá-
ãïñþí. Ìéá ôÝôïéá ðñïóðÜèåéá Ý÷åé ãßíåé ôá 
ôåëåõôáßá äÝêá ÷ñüíéá ìå ôç äçìéïõñãßá óõ-
íåôáéñéóìþí áðü ìðáêÜëçäåò óå äéÜöïñïõò 
íïìïýò, þóôå íá ìðïñïýí íá êñáôïýí ÷áìçëÝò 
ôéò ôéìÝò óôá ìéêñÜ ìðáêÜëéêá áãïñÜæïíôáò 
ìåãÜëåò ðïóüôçôåò áð ôïõò ðñïìçèåõôÝò. 

Το 1974, το πoσό της υποθήκης των περιου-
σιακών στοιχείων σε συνδυασµό µε τα κα-

ταναλωτικά χρέη (από δάνεια) των αµερικανών 
έφταναν τα  627 δις δολάρια. Το 1994 το συνο-
λικό χρέος είχε ανέλθει σε 4.206 δις δολάρια. Το 
2005 ήταν σχεδόν διπλάσιο από τα επίπεδα του 
1994

Από τη στιγµή που οι πραγµατικοί µισθοί των 
περισσότερων εργατών παρέµειναν στάσιµοι ή 
µειώθηκαν από το 1975 και µετά, τα υποκείµενα 
αυτά αντέδρασαν δανειζόµενοι ώστε να διατηρή-
σουν ή να ανεβάσουν το βιοτικό επίπεδό τους

Τα χαµηλά επιτόκια και ο έντονος 
ανταγωνισµός µεταξύ των δανει-

στών έσυραν εκατοµµύρια Αµερικανών 
στο δανεισµό για να αγοράσουν ένα 
πρώτο σπίτι. ∆εν ήταν µόνο οι γηγε-
νείς πληθυσµοί των αµερικάνων που 
αντάλλαξαν δανεισµένα διαµερίσµα-
τα για να αποκτήσουν πρόσβαση 
«στο αµερικανικό όνειρο». Εκατοµµύρια µεταναστών 

δανείστηκαν για να συµµετέχουν επίσης 
σε αυτό το όνειρο. Η έκρηξη που προέ-
κυψε στην κατασκευή σπιτιών και στις 
συναφείς βιοµηχανίες αντιστάθµισε εν 
µέρη τα καταθλιπτικά οικονοµικά απο-
τελέσµατα από τη φούσκα του χρηµα-
τιστηρίου το 2000.   

Σε όλες τις περιπτώσεις οικονοµικής 
ανάπτυξης που βασίστηκαν στην 

υπερχρέωση µέσω του δανεισµού το 

κρίσιµο ζήτηµα ήταν: Για πόσο καιρό οι δανει-
στές θα συνεχίσουν να ταΐζουν τις αυξανόµενες 
απαιτήσεις των δανειζόµενων; Σήµερα, οι τρά-
πεζες που δανείζουν στα νοικοκυριά συνήθως 
µεταπωλούν τα χρέη σε επενδυτές µε τη µορφή 
ασφαλειών διαχείρισης της υποθήκης. Επειδή η 
αµερικάνικη κυβέρνηση θεωρείται ότι εγγυάται 
για αυτές τις ασφάλειες, επενδυτές από διάφορα 
σηµεία του κόσµου αγοράζουν αυτές τις ασφά-
λειες. Οι δύο µεγαλύτεροι αγοραστές ήταν η 
τράπεζα της Ιαπωνίας και η λαϊκή τράπεζα της 
Κίνας. Η φούσκα της κατασκευής σπιτιών στις 
ΗΠΑ αναβάλει της έκρηξη, µόνο όσο οι αµε-
ρικάνοι συνεχίζουν να δανείζονται και όσο οι 
κύριοι δανειστές, συµπεριλαµβανοµένου των ια-
πωνικών και κινεζικών τραπεζών, συνεχίζουν να 
τροφοδοτούν τον κύκλο της ανόδου των τιµών 
των σπιτιών, ανακυκλώνοντας την υπερχρέωση.    

Η Κίνα και η Ιαπωνία θα συνεχίσουν να δα-
νείζουν στους αµερικάνους µικροϊδιοκτή-

τες, γιατί αν δεν το κάνουν, µια κατάρρευση στις 
ΗΠΑ θα χτυπήσει τελικά αυτές τις δύο χώρες που εξαρτώνται ση-
µαντικά από τις πωλήσεις αγαθών –προϊόντων στους αµερικανούς 
καταναλωτές.  Μια οικονοµική υποχώρηση στις ηπα θα ανακόψει 
τις απαιτήσεις για αγαθά από αυτές και εποµένως η οικονοµικής 
κρίση θα επεκταθεί και σε αυτές. Έτσι δεν έχουν άλλη επιλογή από 
το να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την οικονοµία των ηπα µε την 
ακατάπαυστη παροχή δανείων στους αµερικάνους, 

Οποιαδήποτε προηγούµενη  ύφεση του καπιταλισµού συµπε-
ριλαµβανοµένου και του κραχ του 1929, θεωρούνταν ότι 

ήταν αδύνατη επειδή όλοι είχαν συµφέρον και πρόθεση να την 
αποφύγουν καθώς ο καθένας µπορούσε να προβλέψει ότι θα τον 

έβλαπτε. Σήµερα ξανά, οι µικροϊδιοκτήτες σπιτιών στις ΗΠΑ, οι 
επιχειρήσεις και η κυβέρνηση θέλουν να αποφύγουν µια έκρηξη 
της φούσκας της αµερικάνικης οικοδοµής. Οι κινέζικές και ιαπω-
νικές τράπεζες όπως και οι κυβερνήσεις τους καθώς και όλοι οι 
υπόλοιποι δανειστές που έφτιαξαν και συντηρούν τη φούσκα της 
κατασκευής σπιτιών θέλουν το ίδιο. Η ιστορία του καπιταλισµού 
µας διδάσκει το ότι θέλουν κάτι πολλοί δεν εγγυάται ότι αυτό θα 
συµβεί κιόλας  Όλοι ίσως επιθυµούν να συνεχίσει η φούσκα να 
επιπλέει, αλλά επειδή όλοι είναι ταυτοχρόνως υπερβολικά επιφυ-
λακτικοί και σε ετοιµότητα να φύγουν από την αγορά καθώς αυτή 
είναι σε πτώση, από τη στιγµή που η ύφεση ξεκινήσει µπορεί πολύ 
γρήγορα να µετατραπεί σε γενική κατάρρευση.  

Τα χαµηλά επιτόκια και ο έντονος 
ανταγωνισµός µεταξύ των δανει-

στών έσυραν εκατοµµύρια Αµερικανών 
στο δανεισµό για να αγοράσουν ένα 
πρώτο σπίτι. ∆εν ήταν µόνο οι γηγε-
νείς πληθυσµοί των αµερικάνων που 
αντάλλαξαν δανεισµένα διαµερίσµα-
τα για να αποκτήσουν πρόσβαση 
«στο αµερικανικό όνειρο». Εκατοµµύρια µεταναστών 

δανείστηκαν για να συµµετέχουν επίσης 
σε αυτό το όνειρο. Η έκρηξη που προέ-
κυψε στην κατασκευή σπιτιών και στις 
συναφείς βιοµηχανίες αντιστάθµισε εν 
µέρη τα καταθλιπτικά οικονοµικά απο-
τελέσµατα από τη φούσκα του χρηµα-
τιστηρίου το 2000.   

Σε όλες τις περιπτώσεις οικονοµικής 
ανάπτυξης που βασίστηκαν στην 

υπερχρέωση µέσω του δανεισµού το 

åéóâïëÞ áóõãêñÜôçôùí 
êéíÝæùí êáôáíáëùôþí óå 
ðïëõêáôÜóôçìá carrfoure

óå áõôü ôï ðïëõêáôÜóôçìá óôçí 
Ðïñôïãáëëßá Ýäùóáí äùñåÜí ñïý÷á 
óôïõò ðåíÞíôá ðñþôïõò ðåëÜôåò ðïõ 

ìðÞêáí ìÝóá ãõìíïß



∆εκέµβριος 1924. Κάπου στην Αµερική

«Κουβαλάς µαζί σου κάποιο όπλο;» ρωτάει ο δικαστής
«Ναι, βεβαίως.»
«Και γιατί ήρθες στο δικαστήριο µε το όπλο;»
«Γιατί ετοιµαζόµουνα να πάω στη δουλειά σήµερα το πρωί.»

Η σκηνή εκτυλίσσεται το 1924 στο δικαστήριο του Κάνσας Σίτι. 
Έχουν συλληφθεί 34 εργάτες στην  πλειοψηφία τους µετανάστες 
από την Ιταλία και µέλη του IWW (του µεγαλύτερου αναρχοσυν-
δικα-λιστικού συνδικάτου µε πάνω από 300.000 µέλη στις αρχές 
του αιώνα – φέτος συµπληρώνουν 100 χρόνια ύπαρξης) µετά από 
την πρώτη άγρια απεργία στο εµπορικό κέντρο «Country Club 
Plaza». Το «Plaza» εγκαινιάστηκε το 1922 και υπήρξε το πρώτο 
µεγάλο προαστιακό εµπορικό κέντρο τύπου mall στον κόσµο που 
οργανώθηκε σε τέλεια συνάρτηση µε το αυτοκίνητο (είναι η εποχή 
που κάθε τρία λεπτά βγαίνει ένα αυτοκίνητο από τα εργοστάσια 
του Ford και σε όλη τη χώρα κυκλοφορούν ήδη 9.000.000 οχήµα-
τα). To «Plaza» ήταν ο τόπος σύγκλισης ενός φανταχτερού χώρου 
στον οποίο «ξεφύτρωναν» ετερόκλητα καταστήµατα και εστιατό-
ρια στο στιλ γαλλικής Προβηγκίας, άλλα πάλι σε στιλ σκοτσέζι-
κου πλούσιου επαρχιακού αρχοντικού, κάποια άλλα να µιµούνται 
τα παραθαλάσσια σπίτια της Βιρτζίνια, ενώ το ίδιο το εµπορικό 
κέντρο να µοιάζει µε αντίγραφο της Σεβίλλης. Κάθε χρόνο, οι άν-
θρωποι, συγκεντρώνονταν στο «Plaza» για να παρευρεθούν στο 
άναµµα των παγκοσµίως γνωστών φωτεινών εγκαταστάσεων και 
να γιορτάσουν την έναρξη της εµπορικής περιόδου των Χριστου-
γέννων. Τα πιο λαϊκά καταστήµατα (παντοπωλεία και µπόου-
λινγκ) κρίθηκε ότι πρέπει να αποµακρυνθούν για να βελτιωθεί η 
εικόνα της περιοχής. Με αφορµή αυτή την κίνηση, οι εργαζόµενοι 
του «Plaza» εγκαινίασαν µια σειρά αγώνων µε κεντρικό σύνθηµα 
«απαλλοτριώστε τα εµπορεύµατα, ελαφρύνετε τους υπαλλήλους, 
καταστρέψτε τα αυτοκίνητα» αγώνες που θα κρατήσουν τουλάχι-
στον 15 χρόνια  και θα στοιχίσουν τη ζωή σε 45 εργάτες.

∆εκέµβριος 2005. Ανατολική Θεσσαλονίκη

Στο νέο εµπορικό κέντρο της πόλης, διάσηµοι τραγουδιστές ανά-
βουν τα 35.000 φωτάκια υπό το σύνθηµα «φωτίζουµε τη ζωή», ο 
άγιος βασίλης καταφθάνει µε έλκηθρο, φιλανθρωπικά ιδρύµατα 
ζυµώνουν τη µεγαλύτερη αληθινή βασιλόπιτα, πέντε εργάτες 
απολύονται επειδή αρνήθηκαν να φορέσουν πατίνια για να κινού-
νται πιο γρήγορα αλλά και για να διασκεδάζουν οι πελάτες και 
στο ελληνικό χωριό µαφιόζοι από τη Βουλγαρία απολαµβάνουν 
παραδοσιακούς µεζέδες παρακολουθώντας ζωντανά το γάµο κά-
ποιου νεαρού ζευγαριού. Όλα κάτω από το σύνθηµα “Πάθος για 
καινοτοµία”.

Το πείραµα της ανατολικής Θεσσαλονίκης

πίνακας 1 
τετραγωνικά µέτρα εµπορικών κέντρων (τύπου mall) ανά 1000 κατοίκους

Η περιοχή της ευρύτερης ανατολικής Θεσσαλονίκης αποτε-
λεί το πιο προνοµιούχο οικόπεδο για πειραµατισµούς σε 

επίπεδο κατανάλωσης και εργασίας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό 
αποδεικνύεται από το γεγο-νός ότι τα τελευταία δέκα χρόνια 
εγκαταστάθηκαν εδώ πολλές αναδυόµενες ντόπιες επιχειρήσεις 
στους κλάδους του εµπορίου, των τηλεπικοινωνιών, της εκπαί-
δευσης, της υγείας και των ξενοδοχείων. Κυρίως όµως δεκάδες 
πολυεθνικοί κολοσσοί - εµπορικές αλυσίδες εισέβαλαν στην 
Ελλάδα, µέσω της συγκεκριµένης χωρικής ενότητας της ανατο-
λικής Θεσσαλονίκης. Τεράστια εµπορικά κέντρα, πλήρως ελεγ-
χόµενες πόλεις µέσα στην πόλη, καθεδρικοί ναοί κατανάλωσης 
και εργασιακής εκµετάλλευσης άλλαξαν ριζικά το χωροταξικό, 
εργασιακό και καταναλωτικό τοπίο της περιοχής, χαράσσοντας 
ένα νέο πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδοµένα δρόµο, ανοίγο-
ντας τους ασκούς του εργασιακού αιόλου για όλες τις υπόλοιπες 
πόλεις της χώρας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συγκεκριµένη περιοχή µόνο από 
την άνοιξη έως το φθινόπωρο του 2005 τα νέα εµπορικά κέ-

ντρα κατέλαβαν πάνω από 200 στρέµµατα γης. Έτσι λοιπόν σή-
µερα τα εµπορικά και θεµατικά - ψυχαγωγικά πάρκα καλύπτουν 
350 στρέµµατα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν σε όλη την 
Ελλάδα δεν ξεπερνάνε ακόµα τα 700. Παρόλο λοιπόν που η Ελ-
λάδα είναι τελευταία στην Ευρώπη, η Θεσσαλονίκη φιγουράρει 
στην πρώτη 30αδα πόλεων της ευρωπαϊκής ένωσης σε τετραγω-
νικά εµπορικών κέντρων τύπου mall ανά 1000 κατοίκους. 

Η επιλογή της ανατολικής Θεσσαλονίκης για την πρεµιέρα 
των παραπάνω επιχειρήσεων είναι κάτι περισσότερο από 

προφανής. Πρώτον, το µέγεθος της πόλης, αλλά και η δοµή 
της προσφέρονται για το στήσιµο εµπορικών κέντρων. «Όποιος 
πετύχει στη Θεσσαλονίκη, πετυχαίνει παντού στην Ελλάδα», 
υπογραµµίζουν µε έµφαση όλοι σχεδόν οι εκπρόσωποι των νε-
οεισερχόµενων λιανεµπορικών αλυσίδων. ∆εύτερον, «από τη 
βόρεια Ελλάδα –της οποίας σηµείο αναφοράς είναι η Θεσσα-
λονίκη- προέρχονται οι περισσότεροι έλληνες µετανάστες των 
περασµένων δεκαετιών στις χώρες της δυτικής Ευρώπης (Γερµα-
νία, Βέλγιο, Σουηδία κλπ). « Οι άνθρωποι αυτοί είναι εξοικειωµέ-
νοι µε τις µεγάλες ευρωπαϊκές φίρµες, που τώρα πια ενδιαφέρο-
νται για την ελληνική αγορά και τις προσεγγίζουν πολύ εύκολα 
και επί ελληνικού εδάφους» δηλώνει οικονοµικός σύµβουλος 
νεοεισερχόµενης γερµανικής αλυσίδας καλλυντικών. Τρίτον, µε-
γάλοι οδικοί άξονες που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία χρόνια 
ευνοούν την προσπελασιµότητα µε αυτοκίνητο, του οποίου η 
ιδιοκτησία έχει επταπλασιαστεί. µέσα στα τελευταία 25 χρόνια 
και πλέον αντιστοιχούν 610 ι.χ. για κάθε 1000 κατοίκους. Τέταρ-
τον, σηµαντικό ρόλο παίζει η εγγύτητα της τοποθεσίας, µε τις 
εύπορες οικονοµικά και µε αυξηµένη καταναλωτική δυνατότητα 
περιοχές της Καλαµαριάς – Πυλαίας – Πανοράµατος αλλά και 
µε τα αναδυόµενα µεσοαστικά προάστια – υπνωτήρια της νοτι-
οανατολικής Θεσσαλονίκης (Περαία – Θέρµη – Ν. Μηχανιώνα 
κ.α.) τα οποία προβλέπεται σύµφωνα µε το Ρυθµιστικό Σχέδιο 
Θεσσαλονίκης µέσα στα επόµενα 20 χρόνια να απορροφήσουν 
έως και 500.000 νέους κατοίκους. Επίσης, δευτερεύοντες λόγοι 
αλλά καθόλου ασήµαντοι, όπως το γεγονός ότι οι νέοι παίκτες 
ποντάρουν τόσο στην κοντινή ενδοχώρα της κεντρικής µακεδο-
νίας αλλά και στα γειτονικά βαλκανικά κράτη ιδίως στη FYROM 
και τη Βουλγαρία, καθιστούν ιδανική την τοποθεσία. Είναι χα-
ρακτηριστικές οι συµφωνίες µεταξύ τουριστικών πρακτόρων και 

µεγάλων επιχειρήσεων για τη δηµιουρ-γία «ελκυστικών πακέ-
των» που περιλαµβάνουν επισκέψεις σε συγκεκριµένα εµπορι-
κά σηµεία της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Έτσι τα νέα αφεντικά 
µπορούν να εξάγουν ασφαλή συµπεράσµατα για την περαιτέρω 
εξάπλωσή τους νοτιότερα, στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελ-
λάδα. 

Το πρώτο µισό:
 Η ολοκληρωµένη κατανάλωση
«Το εµπορικό κέντρο είµαι εγώ»

Εάν επιχειρήσουµε µια σύντοµη µικροφυσική των νέων εµπο-
ρικών κέντρων θα δούµε µια ριζική αλλαγή σε σχέση µε τους 

προγόνους τους, τα µεγάλα πολυκαταστήµατα του κέντρου της 
πόλης ή ακόµα και στα τελευταίας γενιάς υπερκαταστήµατα 
που χωροθετούνται πάνω στους εξωαστικούς αυτοκινητόδρο-
µους. Καταρχήν, η κατασκευή της επιθυµίας για κατανάλω-
ση έχει επιµελώς ενορχηστρωθεί εδώ και χρόνια µέσα από την 
αφθονία αγαθών στους σηµειακούς τόπους των καταστηµά-των 
και στις σκηνοθετηµένες βιτρίνες των εµπορικών αρτηριών της 
πόλης. Η φιλοσοφία των παραπάνω είναι ότι στη συσσώρευση 
των προϊόντων υπάρχει κάτι παραπάνω από την απλή άθροιση 
των εµπορευµάτων, υπάρχει η προδηλότητα του πλεονάσµατος, 
η µαγική και οριστική άρνηση της σπάνης, η µητρική και πολυ-
τελής υπόνοια της ουτοπίας. Αυτή η φιλοσοφία αντανακλάται 
στη χω-ροθέτηση των αντικειµένων, τα οποία δεν προσφέρονται 
ποτέ στην κατανάλωση σε απόλυτη αταξία. Σε ορισµένες περι-
πτώσεις, µπορούν να αποµιµηθούν την αταξία για να ανοίξουν 
τους κατευθυντήριους δρόµους, για να προσανατολίσουν την 
αγοραστική ενόρµηση σε πλέγµατα αντικειµένων, να την θέλ-
ξουν και να την οδηγήσουν. Η θεµατική ταξινόµηση, η ιεραρχι-
κή τοποθέτηση των προϊόντων, οι διάδροµοι προκαλούν στον 
καταναλωτή αδρανειακούς καταναγκασµούς, σύµφωνα µε τους 
οποίους θα πάει λογικά από το ένα αντικείµενο στο άλλο.
   Ωστόσο, στα νέα εµπορικά κέντρα το shopping αποκτά δευτε-
ρεύοντα ρόλο, η ερωτοτροπία µε τα αντικείµενα, η παιγνιώδης 
περιπλάνηση και οι συνδυαστικές δυνατότητες συµπληρώνο-
νται από πλήθος νέων λειτουργιών. Έτσι λοιπόν, το πολιτιστικό 
κέντρο, ο τόπος θρησκευτικής λατρείας, ο κινηµατογράφος, το 
µπόουλινγκ, η παραδοσιακή ταβέρνα, τα happenings γίνονται 
αναπόσταστο κοµµάτι. Το mall µπορεί να τα περιλάβει όλα κα-
λειδοσκοπικά, σκηνοθετώντας ένα ολοκληρωµένο εµπορικό µυ-
θιστόρηµα. Η επίσκεψη γίνεται πλέον µε την άγρια ελπίδα ότι 
θα εξελιχτεί σε µια χαρούµενη  εκδροµή. Ακόµα περισσότερο 
το mall γίνεται ο τόπος που συναντιέται το σαββατοκύριακο η 
οικογένεια, που φλερτάρουν οι έφηβοι των προαστίων, που πα-
ντρεύονται τα νεόπλουτα ζευγάρια, συνιστά την έξοδο από την 
άνοστη τσιµεντένια ζωή και την πρόσβαση στην ολοκληρωµένη 
εµπειρία. 

Η σχέση του καταναλωτή µε το αντικείµενο αλλάζει δεν ανα-
φέρεται στην ειδική χρησιµότητά του, αλλά σε ένα σύνολο 

νοηµάτων, γεύσεων, εµπειριών, συναισθηµάτων. Το αντικείµενο 
πέρα από την εταιρική του ταυτότητα γίνεται µέρος των διαδοχι-
κών διαδράσεων του πελάτη µε τις εταιρίες. Εάν η φράση κλειδί 
για τον κατασκευαστή ενός υπερκαταστήµατος τύπου ικεα είναι 
να «δηµιουργήσουµε έναν προορισµό, µια διαδροµή θησαυρού», 
να «κατασκευάσουµε ένα παιχνίδι ατµόσφαιρας», στο mall πα-
ρατηρούµε την ανασυνδυασµένη περιπλάνηση, εµπλουτισµένη 
µε την ατοµική συµµετοχή του επισκέπτη (και όχι πλέον του κα-
ταναλωτή) µε στόχο την έξυπνη εµπειρία «δεν µας ενδιαφέρει 
η πώληση προϊόντων αυτή καθαυτή, θέλουµε να τους βάζουµε 
και λίγη φαιά ουσία.. ίσως λίγη εξυπνάδα και λίγη ανθρώπινη 
ζεστασιά» δηλώνουν µε έπαρση και ανθρωπισµό οι µάνατζερς 
των νέων mall.

Τελικός σκοπός είναι να σε κάνουν 
να νιώσεις σα να ζεις µέσα σε µια 

διαφηµιστική αφίσα. Ίσως για λίγες 
ώρες, ίσως και για όλη σου τη ζωή. Ο 
απώτερος στόχος του mall είναι να 
γίνει µια ολόκληρη πόλη, όπου «οι 
τέχνες και οι ασχολίες του ελεύθερου 
χρόνου αναµειγνύονται µε την καθη-
µερινή ζωή». Μετά την ολοκληρωµένη 
εµπειρία, στόχος της επόµενης γενιάς 
εµπορικών κέντρων είναι το πέρασµα 
στην ολοκληρωµένη εµπορική ζωή, 
όπου εργασία, κατοικία, κατανάλω-
ση, κοινωνικές σχέσεις, ψυχαγωγία 
αναµειγνύονται καθ’ ολοκληρία σε 
ένα ενιαίο σύνολο. Όλες οι δραστη-

Ôï åìðïñéêü êÝíôñï åßíáé ìéá ðïë-
ëáðëáóéáóôéêÞ ìç÷áíÞ, Ýíá ðåëþ-
ñéï êáñêéíïêýôáññï ðïõ ìïëýíåé 
ìå ôïí ÷ñüíï ôüóï ôïí ÷þñï ôçò 
ìçôñüðïëçò üóï êõñßùò ôïõò ÷ñü-
íïõò ôçò æùÞò. 



Ç åîïõóßá óÞìåñá åßíáé áíßêáíç 
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ðþëçóç ç åîïõóßá åêâéáóôéêÜ ìïñéï-

ðïéåßôáé áêüìá ðåñéóóüôåñï áíáìáóþ-
íôáò ðáëéÝò óõíôáãÝò...Ôá áõôïêñáôïñé-

êÜ åìðïñéêÜ êÝíôñá áíôáíáêëïýí 
ôçí ðáñáêìÞ ôïõ êáðéôáëéóìïý.
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ριότητες συνοψίζονται, συστηµατικά συνδυασµένες και 
συγκεντρωµένες γύρω από τη θεµελιώδη έννοια ατµό-
σφαιρα, η αναπαράσταση γίνεται όσο ποτέ άλλοτε πραγ-
µατικότητα. Η καταναλωτική πράξη στα νέα mall γίνεται 
χαρά, τέχνη και τεχνική, γίνεται επιδεξιότητα, αποφασι-
στικότητα, δεξιοτεχνία, γίνεται κάτι πολύ περισσότερο 
από το να αγοράζει κανείς απλώς ένα παντελόνι, γίνεται 
απόλαυση, δηµιουργία, ελευθερία, µια από τις µεγάλες 
περιπέτειες της ζωής µας.

Το άλλο µισό:
 η επισφαλής εργασία

πίνακας 2  
εργαζόµενοι µε συµβάσεις µερικής και εποχιακής απασχόλησης 

στο νοµό Θεσσαλονίκης πηγή: Επιθεωρήσεις Εργασίας

Ένα από τα κοµβικότερα αποτελέ-
σµατα των παραπάνω εξελίξεων 

αποτελεί το γεγονός ότι στην ανατολική 
Θεσσαλονίκη καταγράφεται η µεγαλύ-
τερη συγκέντρωση συµβάσεων µερικής 
και εποχιακής απασχόλησης στο νοµό 
Θεσσαλονίκης. Για να µπορεί να υπάρχει 

ο αστραφτερός κόσµος της κατανάλωσης θα πρέπει κά-
ποιοι να δουλεύουνε σε άθλιες και ανασφαλείς συνθήκες. 
Οι µισοί εργαζόµενοι υπό καθεστώς µερικής απασχόλη-
σης του νοµού δουλεύουν στις κολοσσιαίες επιχειρή-
σεις της ανατολικής Θεσσαλονίκης, τις νέες φάµπρικες 
της εκµετάλλευσης (µόνο στο mediterranean cosmos 
εργάζονται 3000 άτοµα, η συντριπτική πλειοψηφία των 
οποίων εργάζονται ως ωροµίσθιοι σε καθεστώς µερικής 
απασχόλησης). Μέσα στα τελευταία έξι χρόνια έχει τε-
τραπλασιαστεί ο αριθµός των επισφαλών εργαζοµένων 
στη συγκεκριµένη περιοχή, αύξηση η οποία είναι η µεγα-
λύτερη σε όλη την Ελλάδα. 

Όσο γιγαντώνεται η παραγωγή και κατανάλωση 
σκουπιδιών, τόσο οι βιοµηχανίες διασκέδασης θα 

έχουν στόχο να τυφλώνουν τους καταναλωτές ώστε να 
µην προσέξουν τον πόλεµο που έχει κηρυχτεί ενάντια σε 
κάθε µορφή ζωής. Πεδίο µάχης αυτού του πολέµου απο-
τελούν τα γιγαντιαία εµπορικά κέντρα µε τους διαρκώς 
αυξανόµενους φτηνούς, προσωρινούς εργάτες, ντόπιους 
ή ξένους δεν έχει σηµασία, οι οποίοι ζούνε µέσα στην 
αβεβαιότητα, µε µισθούς της ξεφτίλας, χωρίς ένσηµα, 
µε απλήρωτες υπερωρίες, έξω από συνδικάτα, διαρκώς 
κάτω από την απειλή της απόλυσης, κατακερµατισµένοι, 
αλλά πάντα εν δυνάµει επικίνδυνοι. ∆ιότι ο µεγαλύτερος 
φόβος της εξουσίας είναι η συνειδητοποίηση της καταπί-
εσης που όταν αποκτά αυτοοργανωµένες µορφές, απαλ-
λοτριώνει όλα όσα µας έχουν κλέψει.  

Η αντεστραµµένη πραγµατικότητα

Ο πολιτισµός των mall αναµειγνύει προϋπάρχουσες 
µορφές και στυλ ζωής µε τεχνολογικές και αρχιτε-

κτονικές κατασκευές. Παγώνει το χρόνο και πραγµατώ-
νει την εικονική µεταφορά στους φανταστικούς κόσµους 
της παράδοσης, της αυθεντικότητας και του εξωτισµού. 
Το εµπορικό κέντρο είναι µια πολλαπλασιαστική µηχανή, 
ένα πελώριο καρκινοκύτταρο που µολύνει µε το χρόνο 
τόσο το χώρο της µητρόπολης όσο κυρίως τους χρό-
νους της ζωής. Ο ερχοµός του είχε προετοιµαστεί εδώ 
και χρόνια. Όµως προσοχή, η προσταγή της καινοτοµίας 
κρύβει µέσα της, τις υποσχέσεις για ευτυχία, ελευθερία, 
αυτονοµία, καµουφλαρισµένες µε µπόλικο πλαστικό συ-
ναίσθηµα και χαζοχαρούµενη δηµιουργικότητα, τίποτα 
το καινούργιο. Πάντα σε στιγµές παρακµής ανθίζουν 
οι τόποι εγκλεισµού, τα θεάµατα και τα εγκάρδια χαµό-
γελα. Η εξουσία σήµερα είναι ανίκανη να παράγει νέα 
θετικά νοήµατα. Στην έλλειψη οραµάτων προς πώληση 
η εξουσία εκβιαστικά µοριοποιείται ακόµα περισσότερο 
αναµασώντας παλιές συνταγές. Στην αδυναµία της να 
αντικαταστήσει το ψέµα της µε κάποιο άλλο κρύβεται 
ξανά πίσω από τη λεπτεπίλεπτη συναυλία της κατανά-
λωσης. Αυτή τη φορά εµπλουτίζει τις γιγαντιαίες εµπο-
ρικές φυλακές µε επιτηδευµένους φωτισµούς, προσέχει 
την εσωτερική διακόσµηση, η µουσική υπόκρουση επι-
λέγεται µε µεγάλη φροντίδα ώστε να µας προτρέπει µια 
να χαζεύουµε και µια να καταναλώνουµε. Αρχιτέκτονες, 
κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, διαφηµιστές, εργάζονται 
πυρετωδώς, ώστε να καθυστερήσει η στιγµή που οι εν-
θουσιασµένοι καταναλωτές θα αρνηθούν το ψέµα. Όµως 
όσο αναµειγνύει παλιά νοήµατα, όσο καταβροχθίζει πο-
λιτιστικούς πόρους, τόσο περισσότερο τα καταστρέφει, 
τόσο περισσότερο οδηγείται σε αδιέξοδο. Τα αυτοκρα-
τορικά εµπορικά κέντρα αντανακλούν την παρακµή του 
καπιταλισµού.

Μπορούµε να κάνουµε µια υπόθεση. Εάν τις δεκαε-
τίες του ‘50 και του ‘60 οι χώροι των εργοστασίων 

ήταν οι κατεξοχήν τόποι της εργασιακής εκµετάλλευσης, 
της σύγκρουσης εξουσίας και αντι-εξουσίας, στη συνέ-
χεια τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80 µε την έκρηξη της 
υποκειµενικότητας η σύγκρουση επεκτείνεται στους χώ-
ρους των πανεπιστηµίων και των σχολείων, µπορούµε 
σήµερα µε επιφυλάξεις να υποθέσουµε ότι οι µελλοντικοί 
τόποι των κοινωνικών συγκρούσεων θα είναι τα γιγαντι-
αία εµπορικά κέντρα. Και εδώ µιλάµε για µια σύγκρουση 
που δεν θα αφορά µόνο τις οικονοµικές ή τις εργασιακές 
συνθήκες, αλλά µιλάµε για την καθολική αντιπαράθεση 
των πληθυσµών µε τη βιοεξουσία, για µια σύγκρουση 
επιθυµιών, δεξιοτήτων, σωµάτων, επικοινωνίας. Να το 
πούµε αλλιώς, το εµπορικό κέντρο είναι για το σηµερινό 
πλήθος ό,τι ήταν το εργοστάσιο για την εργατική τάξη.   

και µια υπέρβαση…
Να σχεδιάσουµε το δικό µας αντι-πείραµα και ποιος ξέ-
ρει; Ίσως, κάνοντας µια προβολή στο µέλλον να συνα-
ντηθούµε σε κάποιο από τα σηµερινά εµπορικά κέντρα 
που θα έχει γλιτώσει από τις φλόγες της κοινωνικής ορ-
γής και θα έχει µεταστραφεί σε κατειληµµένο αυτοδια-
χειριζόµενο κοινωνικό κέντρο.

Σύντοµο χρονικό εµπορικών κέντρων (τύπου mall)

- 1819 οι στοές του Burlington Arcade στο Λονδίνο και η Galleria Vittorio Emanuele 
II (1860) στο Μιλάνο θεωρούνται ως οι πρόγονοι – υβρίδια των σύγχρονων 
εµπορικών κέντρων.
- 1888 η τροχιοδρόµηση των τραµ και η κατασκευή των πρώτων metro σε Λονδίνο 
και Νέα Υόρκη επι-τρέπει την αποκέντρωση των αστικών πυρήνων, τη δηµιουργία 
προαστίων και τηΝ κατασκευή των πρώτων εµπορικών ζωνών εκτός του ιστορικού 
εµπορικού κέντρου.
- 1922 ανοίγει τις πύλες του το πρώτο στον κόσµο εµπορικό κέντρο τύπου mall το 
«Country Club Plaza» σε έκταση 130 στρεµµάτων στο Κάνσας Σίτι. 
- 1953 κατασκευάζεται το πρώτο θεµατικό πάρκο στον κόσµο σε έκταση 160 
στρεµµάτων, είναι η πρώτη Disneyland του Λος Άντζελες.
- 1956 σχεδιάζεται το Southdale Center στη Μινεάπολη, η πρώτη ολοκληρωµένη 
εµπορική κοινότητα, η οποία εγκολπώνει κατοικίες και εµπορικά καταστήµατα. 
Επίσης για πρώτη φορά κατασκευάζεται εξολοκλήρου σκεπαστό και κλειστό 
εµπορικό κέντρο, ώστε να επιτευχθούν οι µέγιστες πωλήσεις και να µην εµποδίζεται 
η κατανάλωση τους χειµερινούς µήνες. Ουσιαστικά πρόκειται για την κατασκευή 
ενός γιγαντιαίου κουτιού. Σχεδιαστής είναι ο αρχιτέκτονας πρώην κοµµουνιστής 
Victor Gruen ο οποίος θεωρείται από τότε ως ο πατέρας των εµπορικών κέντρων.
- 1956 εγκαινιάζεται το Chrisp Street Market στο Λονδίνο, το πρώτο εµπορικό 
κέντρο στην Ευρώπη. 
- 1972 µετά από µια 20ετια έντονης µεταπολεµικής κατανάλωσης, οι ΗΠΑ διαθέτουν 
13.174 µικρά και µεγάλα εµπορικά κέντρα.
- 1981 ανοίγει το West Edmonton Mall στην Αλµπέρτα του Καναδά. Πρόκειται για 
το πρώτο mega mall στον κόσµο το οποίο έχει έκταση 500 στρέµµατα, διαθέτει 
800 καταστήµατα, 23.500 εργαζόµενους, 20.000 θέσεις στάθµευσης, αποκαλείται 
το όγδοο θαύµα του κόσµου και ετήσιος δέχεται 22 εκατοµµύρια επισκέπτες. 
Εξακολουθεί να είναι σήµερα το µεγαλύτερο mall στην Αµερική.
- 1988 κατασκευάζεται η πρώτη ολοκληρωµένη εµπορική ιδιωτική πόλη η Celebra-
tion Disney στην Φλόριντα η οποία συνδυάζει κατοικία – τεχνολογία – ψυχαγωγία 
σε µια εξιδανικευµένη αναδηµιουργία της Αµερικής.
- 1989 κατασκευάζεται ο πρώτος πολυκινηµατογράφος megaplex µε 21 αίθουσες η 
Cinemapolis στο Λος Αντζελες. 
- 1990 τη δεκαετία που έρχεται κάθε µήνα θα ανοίγει ένα νέο εµπορικό κέντρο και 
συνολικά θα κατασκευαστούν πάνω από 16.000 εµπορικά κέντρα στις ΗΠΑ. 
- 1992 εγκαινιάζεται το µεγαλύτερο mall στις ΗΠΑ το The Mall of America σε
έκταση 390 στρεµµάτων στη Minessota,χώρο στάθµευσης για 12500 αυτοκίνητα 
και 40 εκατοµµύρια επισκέπτες το χρόνο.
- 2000 η αναπαλαίωση παλαιών εργοστασίων για εµπορικούς σκοπούς αποτελεί 
γεγονός. Μέσα στα δέκα τελευταία χρόνια πάνω από 300 νέα εµπορικά κέντρα στις 
ΗΠΑ στεγάστηκαν σε ανακαινισµένα βιοµηχανικά κελύφη.
- 2004 Εγκαινιάζεται το µεγαλύτερο στον κόσµο εµπορικό κέντρο, το Golden 
Resources Shopping Mall στο Πεκίνο σε έκταση 700 στρεµµάτων. ∆ιαθέτει 1200 
καταστήµατα, 232 κυλιόµενους διαδρόµους και 120.000 επισκέπτες ηµερησίως κάτω 
από το σύνθηµα «το mall αλλάζει την ζωή σου». Το νέο mall έγινε µε τις ευλογίες 
του κοµµουνιστικού κόµµατος για την προώθηση της “xiao kang” κοινωνίας, ενός 
νεολογισµού που θέλει να µετατρέψει το παραδοσιακό κινεζικό όνειρο για ευηµερία 
στο µότο «ένα αµάξι σε κάθε γκαράζ, ένα κοτόπουλο σε κάθε ψυγείο».
- 2005 οι ΗΠΑ διαθέτουν 46.690 εµπορικά κέντρα και η Ινδία γίνεται η χώρα µε τα 
περισσότερα maga power mall παγκοσµίως. Από 33 mall το 2002 έφτασε στα 220 
ξεπερνώντας τα 215 που διαθέτει η Κίνα.
- 2006 αναµένεται να ανοίξει το Mall of Arabia στο Ντουµπάι έκτασης 750 
στρεµµάτων. 

Το mediterranian cosmos στη Θεσσαλονίκη έχει έκταση 45 στρεµµάτων, χώρο 
στάθµευσης για 3000 οχήµατα και το The Mall στην Αθήνα έχει έκταση 60 στρεµµάτων
και χώρο στάθµευσης για 2200 οχήµατα.

Ζώνες Οικιστικού Έλεγχου 
Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης 



εισαγωγή – µετάφραση: sphlynx

Η καλλιέργεια και η κατανάλωση γενετικά τροποποιηµένων 
προϊόντων (γνωστών ως “µεταλλαγµένα”) έχει επιτραπεί 

και επίσηµα στην Ελλάδα από τον Απρίλιο του 2005, µε την 
ένταξη στην ελληνική νοµοθεσία οδηγίας της Ε.Ε. Ειδικά για 
τις πειραµατικές καλλιέργειες γενετικά τροποποιηµένων ορ-
γανισµών (γ.τ.ο.), υποτίθεται ότι για να πραγµατοποιηθούν σε 
χώρα-µέλος της ΕΕ θα πρέπει να πληρούνται ορισµένες προϋ-
ποθέσεις: Να συσταθεί επιτροπή επιστηµόνων, η οποία θα γνω-
µατεύσει αν η καλλιέργεια γ.τ.ο. είναι ασφαλής. Να δηµιουρ-
γηθεί οµάδα που θα εξετάσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
και θα ειδοποιήσει τη γύρω περιοχή για το πείραµα. Να εκδοθεί 
υπουργική απόφαση που θα το γνωστοποιεί.

Πρόσφατα, ωστόσο, στις αρχές ∆εκεµβρίου, έγινε γνω-
στό µετά από καταγγελία της ΓΕΣΑΣΕ ότι το υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης µε έγγραφό του επέτρεψε στο Ινστιτού-
το Ελέγχου Ποικιλιών στη Σίνδο την πειραµατική καλλιέργεια 
γ.τ. βαµβακιού, χωρίς να τηρήσει καµία προϋπόθεση. Και είναι 
επίσης συχνό το φαινόµενο οι εταιρείες που πουλάνε σπόρους 
να “πλασάρουν” γ.τ. σπόρους µαζί µε 
παρτίδες συµβατικών. Νόµος, και σ’ 
αυτή την περίπτωση, είναι το δίκιο του 
ισχυροτέρου.

Είναι φανερό ότι οι εξελίξεις όσον 
αφορά στην εξάπλωση των βιο-

τεχνολογικών προϊόντων είναι ρα-
γδαίες, και οι νοµοθετικές ρυθµίσεις 
καθώς και οι επίσηµες εξαγγελίες 
για τον περιορισµό τους είναι απλώς 
«κενά γράµµατα». Έτσι, η συλλογική 
αντίσταση παραµένει ο µόνος δρόµος 
αν δεν θέλουµε να είµαστε τα πειρα-
µατόζωα σ’ αυτό το πλανητικό καπι-
ταλιστικό πείραµα.

Παρακάτω παρουσιάζουµε σε πε-
ρίληψη τη µετάφραση ενός κε-

φαλαίου από το τελευταίο βιβλίο της 
Critical Art Ensemble που αναφέρεται στην αντίσταση στους 
γ.τ.ο. (Το βιβλίο λέγεται Molecular Invasion και µπορείτε να το 
βρείτε ολόκληρο, όπως και τα προηγούµενα βιβλία της CAE, 
στην ιστοσελίδα της www.critical-art.net) Το κεφάλαιο έχει τον 
τίτλο «Fussy Biological Sabotage» – «fuzzy» σηµαίνει απροσδιό-
ριστο, δύσκολα εντοπίσιµο, αλλά και “τρελό”, “λοξό”. 

Πράγµατι, ο τρόπος αντίστασης που προτείνει µοιάζει λίγο 
“περίεργος”. Παρουσιάζει όµως ενδιαφέρον –και µάλιστα 

γενικότερα για την κινηµατική οργάνωση και αντίσταση– τόσο 
το γεγονός ότι αναγνωρίζει την ανάγκη της µακροχρόνιας 
στρατηγικής δέσµευσης για να έχει αποτελέσµατα η αντίσταση, 
όσο και το ότι υπογραµµίζει τις βλαβερές συνέπειες των “θεα-
µατικών” ενεργειών και την ανάγκη αποφυγής τους. Ακόµη κι 
αν η µέθοδος που προτείνει φαντάζει “µακρινή” για τις δικές 
µας δυνατότητες κι ανάγκες, µας υπενθυµίζει ότι η αντίσταση 
χρειάζεται να εµπλουτίζεται από τη φαντασία και τη γνώση για 
να χαράζει νέους αιφνίδιους δρόµους.]

Πρέπει να εφευρεθούν νέες µέθοδοι αντίστασης στο 
κεφάλαιο, στις σύγχρονες συνθήκες του πανκαπιτα-
λισµού.

Στην περίπτωση της βιοτεχνολογίας, η αντίσταση βρίσκεται 
δυστυχώς σε αµυντική θέση, στην ανάγκη να απαντήσει. 

Το καλύτερο που µπορούµε να κάνουµε προς το παρόν είναι 
να προσπαθήσουµε να επιβραδύνουµε την επέλαση των εται-
ρειών.

Η ακινητοποίηση (εισαγωγή αδράνειας στο σύστηµα) είναι 
χρήσιµη για την παρενόχληση της καπιταλιστικής παρα-

γωγής και διανοµής. Ορισµένες τακτικές, όπως η Ηλεκτρονι-
κή Πολιτική Ανυπακοή, θα φανούν χρήσιµες και σ’ αυτή την 
περίπτωση, αν και απαιτούνται πλέον πιο σκληρές µορφές 
της (µπλοκάρισµα των συστηµάτων εσωτερικής επικοινωνίας, 
µπλοκάρισµα βάσεων δεδοµένων, αποδιοργάνωση των routers 
[κεντρικές συσκευές δροµολόγησης δεδοµένων] κ.λπ.). [Πε-
ρισσότερα για την Ηλεκτρονική Πολιτική Ανυπακοή, δες στο 
Electronic Civil Disobedience στην ιστοσελίδα της CAE.]

Πώς µπορούµε να αναπτύξουµε τακτι-
κές χρησιµοποιώντας βιολογικά υλι-

κά και διαδικασίες, πώς µπορούµε 
να αναπτύξουµε βιολογική 

άµεση δράση; Η κλασική 
Πολιτική Ανυπακοή 
δεν θα λειτουργήσει 

σ’ αυτή την περίπτωση. Αν θέλουµε να παρέµβουµε στην πα-
ραγωγή διαγονιδιακών προϊόντων, σχεδόν κάθε τύπου δράση 
θα επιφέρει κάποιου είδους καταστροφές. Είναι ένα πρόβληµα 
που µας φέρνει σε δύσκολη θέση. ∆εν θέλουµε να µας βάλουν 
την ταµπέλα του σαµποτέρ ή του οικο-τροµοκράτη. Όµως δεν 
µπορούµε και να τις αποφύγουµε εντελώς. Οι γ.τ.ο. είναι κάτι 
περισσότερο από οργανισµοί –είναι ατοµική ιδιοκτησία– και οι 
καταστροφές τους αντιµετωπίζονται ανάλογα. Τα παραδείγµα-
τα των επιθέσεων σε πειραµατικές καλλιέργειες στις ΗΠΑ, Γαλ-
λία και Ινδία είναι χαρακτηριστικά: Η επιλογή των στόχων ήταν 
σωστή, αφού αν καταστραφούν οι έρευνες που γίνονται εκεί 
πρέπει να γίνουν απ’ την αρχή. Όµως η τακτική του εµπρησµού 
εξυπηρετεί την εξουσία ώστε να χαρακτηρίσει σαµποτέρ όσους 
κινητοποιούνται – είτε είναι δυνάµει παραβάτες είτε µη βίαιοι. 
(Παρουσιάζει ενδιαφέρον το παράδειγµα της Ινδίας, όπου η 
οργάνωση που ήταν υπεύθυνη για τους εµπρησµούς αποζηµί-
ωσε τους αγρότες στη γη των οποίων γίνονταν οι πειραµατικές 
καλλιέργειες. Το µήνυµα ήταν σαφές: µη χτυπάτε τους αγρότες/
εργάτες σωµατικά, ψυχολογικά ή οικονοµικά. Η βίαιη αντιπα-
ράθεση µε τον απλό κόσµο είναι µια απαράδεκτη τακτική.)

Ως απάντηση σ’ αυτά τα εντέλει άλυτα προβλήµατα, η CAE 
προτείνει το “λοξό” βιολογικό σαµποτάζ (ΛΒΣ). Ο/η σα-

µποτέρ που αναλαµβάνει αυτή τη δράση βρίσκεται στο ενδι-
άµεσο µεταξύ νοµιµότητας και παρανοµίας, απ’ όπου µπορεί 

να θέσει σε κίνηση µια αλυσίδα 
γεγονότων που θα αποφέρουν το 
επιθυµητό αποτέλεσµα. Η εναρ-
κτήρια δραστηριότητα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν πιο νόµιµη. 
(Συνήθως αυτές οι δράσεις έχουν 
δύο µόνο φάσεις: τη νόµιµη ή 
“λοξή” ενέργεια και την αναστά-
τωση που αυτή προκαλεί.) ∆ια-
φορετικά απ’ ό,τι στην περίπτωση 
της Πολιτικής Ανυπακοής, αυτού 
του τύπου το σαµποτάζ δεν απαι-
τεί σωµατική αντιπαράθεση µε τις 
αρχές, και σε πολλές περιπτώσεις 
ούτε καν τη διάπραξη κάποιου 
αδικήµατος. Όπως όµως και οι 
σκληρές µορφές Ηλεκτρονικής 

Πολιτικής Ανυπακοής, τα ΛΒΣ δεν είναι δηµόσιες διαδικασίες.

Ποιοι µπορεί να είναι οι συντελεστές των ΛΒΣ; Προτείνουµε 
τη χρήση της άγριας φύσης: Μη-παθογενείς µικροοργανι-

σµοί, φυτά, έντοµα, ερπετά, θηλαστικά, επιλεγµένοι γ.τ.ο. και 
οργανικά χηµικά σκευάσµατα µπορούν να αποτελέσουν µέρος 
της αντίστασης.

Φάρσες

Το ΛΒΣ έχει εν µέρει τις ρίζες του στις κλασικές φάρσες που 
όλοι γνωρίζουµε. ∆ιαφορετικά όµως απ’ ό,τι οι κλασικές 

φάρσες, οι φάρσες ΛΒΣ δεν γίνονται για την πλάκα, ή για να 
δυσχεράνουν τον κόσµο, ή απλώς για να ενοχλήσουν· πρέπει 
να γίνονται ως µια µορφή ψυχολογικού πολέµου. Μπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για να υποκινήσουν την παρά-
νοια και τη σύγχυση στο εσωτερικό ενός ιν-
στιτούτου ή εργαστηρίου, ή για να στρέ-
ψουν την προσοχή στις ανωφελείς τους 
δραστηριότητες. Για παράδειγµα, η 
εξαπόλυση µεταλλαγµένων µυγών 
στην περιοχή ενός εργαστηρίου. 
(Μπορείτε να τις βρείτε στο ίντερ-
νετ από το Bloomington Fly Center 
και δεν αποτελούν απειλή για το πε-
ριβάλλον αφού δεν µπορούν να επι-
βιώσουν στον φυσικό ανταγωνισµό.)

∆ιατάραξη Πειραµατικών 
Καλλιεργειών

Τα τελευταία 40 χρόνια οι 
οµάδες που αντιστέκονται 

έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα 
όσον αφορά στον τρόπο οργάνωσης 
(µε την υιοθέτηση της αποκέντρω-
σης και της άµεσης δράσης). Όµως οι 
ακολουθούµενες τακτικές/µέθοδοι δεν 
“προχώρησαν” και τόσο. Η ριζοσπαστική 
έρευνα είναι συχνά “είδος πολυτελείας” 
και δεν συνδέεται όσο θα έπρεπε µε την 
άµεση δράση. Αυτό αφορά και στην πε-
ρίπτωση της απάντησης στους γ.τ.ο. Η 
καταστροφή περιουσιακών στοιχείων 
(Γαλλία, Ινδία, ΗΠΑ) είχε περιορι-

σµένα αποτελέσµατα και λειτούργησε κυρίως ως αντιθέαµα κα-
τάλληλο για επαναφοµοίωση. Η φωτιά καταστρέφει τα σπαρτά, 
αλλά επιτρέπει στις εταιρείες να µιλούν για “τροµοκρατία” και 
να διαµορφώνουν την κοινή γνώµη έτσι ώστε να θεωρεί όσους 
αντιτίθενται πιθανούς οικοτροµοκράτες. Επιπλέον, οι σαµπο-
τέρ έχουν να αντιµετωπίσουν µακροχρόνιες φυλακίσεις αν συλ-
ληφθούν, γεγονός αρνητικό λόγω της απώλειας αφοσιωµένων 
ακτιβιστών – αντίθετα µε τις βραχυχρόνιες φυλακίσεις για λό-
γους πολιτικής ανυπακοής.
Υπάρχουν ορισµένες “κλασικές” αρχές:
1. Χρησιµοποίησε µόνο την ελάχιστη απαιτούµενη βία για την 
επίτευξη ενός στόχου.
2. Εστίασε την επίθεση στον πιο αδύναµο κρίκο της αλυσίδας.
3. Οι στόχοι της επίθεσης πρέπει να είναι σαφείς και ακριβείς.

Οι ακτιβιστές τα έχουν πάει καλά µε την 2η αρχή, αλλά 
έχουν κάνει ελάχιστα σε σχέση µε την 1η και την 3η. Πώς 

µπορούµε να συνδυάσουµε τις παραπάνω αρχές µε το ΛΒΣ 
στην περίπτωση της έρευνας για τους γ.τ.ο.; Η επιλογή των 
πειραµατικών καλλιεργειών είναι άριστη. Τα δείγµατα και οι 
µελέτες µπορούν να αποτελέσουν στόχους δολιοφθοράς. (Π.χ. 
µε την εισαγωγή σκουληκιών σε ένα δείγµα µελέτης της τοξικό-
τητας του εδάφους σε σχέση µε προϊόντα bt. Η έρευνα πρέπει 
να γίνει από την αρχή.) Ένας τρόπος είναι να εξαπολύσουµε µα-
ζικά αρουραίους, ποντίκια, τυφλοπόντικες, κουνέλια κλπ –που 
δεν υπόκεινται σε νόµους παραβίασης της ατοµικής ιδιοκτησί-
ας– κοντά σε πειραµατικές καλλιέργειες για να επιφέρουν την 
επιδιωκόµενη καταστροφή.

Αντίσταση Υψηλής Έντασης και Ακρίβεια στη Στόχευση

Τι να κάνουµε µε δυνάµει επικίνδυνους γ.τ.ο. που κυκλοφο-
ρούν ήδη ευρύτατα; Εδώ η φωτιά δεν αποτελεί λύση. Ίσως 

η τεχνητή επιλογή είναι µια πιθανότητα. Π.χ. αν τρέφουµε µε bt 
έναν πληθυσµό ζιζανίων που υποτίθεται ότι πεθαίνουν απ’ αυτό, 
είναι πιθανό ορισµένα ζιζάνια να αποκτήσουν ανοσία. Μετά τα 
καλλιεργούµε και τα ελευθερώνουµε στο περιβάλλον για να 
διαδώσουν τα αντιστεκόµενα γονίδιά τους. Πρόκειται, βέβαια, 
για µακροχρόνιες προσπάθειες. Η πραγµατική λύση είναι η 
ακρίβεια στη στόχευση. Μπορούµε να στοχεύσουµε τα γονίδια 
ή τις βιολογικές διαδικασίες που τροποποιούν έναν οργανισµό 
και να τα µετατρέψουµε από παράγοντες προσαρµοστικότητας 
σε ύποπτα στοιχεία. [∆ίνουν αναλυτικά παραδείγµατα χρήσης 
χηµικών συστατικών που µπορούν να καταστρέψουν ένζυµα 
φυτών Roundup Ready ή να τους προσδώσουν ανεπιθύµητα 
–για τις εταιρείες– χρώµατα.]

Η σύγχρονη µοριακή εισβολή πρέπει να αντιµετωπιστεί στο 
µοριακό επίπεδο. Για να αναπτυχθεί η αντίσταση σε αξι-

όπιστο και αποτελεσµατικό βαθµό, πρέπει να δηµιουργηθούν 
αντάρτικα εργαστήρια και έρευνες στη µοριακή βιολογία. Με 
το συνδυασµό παραδοσιακών, ηλεκτρονικών και βιολογικών 
µέσων αντίστασης µπορούµε να επιβραδύνουµε την πορεία 
των βιοτεχνολογικών εταιρειών και να κερδίσουµε χρόνο για 
πιο σοβαρές και µακροχρόνιες έρευνες στην κατεύθυνση της 
αντίστασης.

Πκές χρησιµοποιώντας βιολογικά υλι-
κά και διαδικασίες, πώς µπορούµε 

να αναπτύξουµε βιολογική 
άµεση δράση; Η κλασική 
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Ç óýã÷ñïíç ìïñéáêÞ åéóâïëÞ 
ðñÝðåé íá áíôéìåôùðéóôåß óôï 
ìïñéáêü åðßðåäï. Ãéá íá áíáðôõ-
÷èåß ç áíôßóôáóç óå áîéüðéóôï 
êáé áðïôåëåóìáôéêü âáèìü, ðñÝ-
ðåé íá äçìéïõñãçèïýí áíôÜñôé-
êá åñãáóôÞñéá êáé Ýñåõíåò óôç 
ìïñéáêÞ âéïëïãßá. 



ÊõñéáêÞ 6 Íïåìâñßïõ: 8ì.ì. Ï ÁìðíôÝë, ï ÌðéëÜë, ï 
ÃéïõóÝö, ï ÏõóìÜí, ï Íáíôßñ êáé ï ËùñÜí (ôá ïíü-

ìáôá Ý÷ïõí áëëá÷èåß) óõíáíôéïýíôáé ìðñïóôÜ áðü ôïí äå-
êáþñïöï ïãêüëéèï ôçò åñãáôéêÞò ðïëõêáôïéêßáò õð’ áñéè-
ìüí 112 óôï ÙìðåñâéëéÝñ (åñãáôéêü ðñïÜóôéï âüñåéá ôïõ 
Ðáñéóéïý). Êáèþò Ýñ÷åôáé íá ôïõò óõíáíôÞóåé, ï Ñáóßíô, 
íôõìÝíïò ì’ Ýíá ÷ïíôñü ìðïõöÜí, áíÜâåé Ýíá ôóéãÜñï êáé 
âÜæåé öùôéÜ åêåß ðïõ âñßóêïíôáé ïé êÜäïé ôùí áðïññéì-
ìÜôùí. «Åßíáé èëéâåñü, áëëÜ äåí Ý÷ïõìå åðéëïãÞ», ëÝåé ï 
Íáíôßñ. Åäþ êáé äÝêá ìÝñåò, ôï Ýñãï îáíáðáßæåôáé êáèç-
ìåñéíÜ. Ç ìéêñÞ ðáñÝá áð’ áõôÞ ôçí åñãáôéêÞ ðïëõêáôïé-
êßá ôçò ïäïý ÅëÝí-ÊïóåíÝê, óôçí ïðïßá æïõí ðÜíù áðü 
÷ßëéïé åíïéêéáóôÝò, èÝëåé «íá ôá óðÜóåé üëá». Áõôïêßíçôá, 
áðïèÞêåò, ãõìíáóôÞñéá åßíáé óôü÷ïé áõôÞò ôçò ïñãÞò ðïõ 
äåí áíôáðïêñßíåôáé óå êáíÝíá óýíèçìá êáé óå êáìßá ïñ-
ãÜíùóç. 
«Áí ìéá ìÝñá ïñãáíùèïýìå, èá Ý÷ïõìå ÷åéñïâïìâßäåò, 
åêñçêôéêÜ, êáëÜóíéêïö… Èá äþóïõìå ñáíôåâïý óôç 
Âáóôßëëç êáé èá ãßíåé ðüëåìïò», áðåéëïýí. Ïýôå íôüðéïé 
ìáöéüæïé ïýôå éóëáìéóôÝò öáßíåôáé íá ôïõò êáèïäçãïýí 
êáé áêüìá ëéãüôåñï íá ôïõò ÷åéñáãùãïýí. Ãéá ôçí þñá, 
ç ðáñÝá ôïõ 112 äñá ìüíç óôçí ðåñéï÷Þ ôçò: ç «ïñãÜíù-
óç» ìïéÜæåé ìÜëëïí ìå îáöíéêü ðÜñôé ðáñÜ ìå ðïëåìéêÞ 
åðé÷åßñçóç. «ÊáèÝíáò öÝñíåé êáé áðü êÜôé», åîçãåß ï 
ÁìðíôÝë. 
«¸÷ïõìå ðéï ðïëý äéÜèåóç ãéá åîÝãåñóç ìÝóá ìáò ðáñÜ 
ìßóïò», ëÝåé ï ÃéïõóÝö, ï ðéï ìåãÜëïò ôçò óõììïñßáò. Óôá 
25 ôïõ, äçëþíåé ùóôüóï üôé Ý÷åé «çñåìÞóåé» áðü ôüôå 
ðïõ áññáâùíéÜóôçêå. Êé üìùò, íïéþèåé ðÜíôá «ëýóóá». 
Ëýóóá ðïõ óôï÷åýåé ðÜíù áð’ üëá óôïí ÍéêïëÜ Óáñêïæß 
[õðïõñãüò åóùôåñéêþí êáé äçìüóéáò ôÜîçò êáé íïýìåñï 
2 óôï êõâåñíçôéêü êüììá ìåôÜ ôïí ÓéñÜê] êáé ôï «ðïëå-
ìéêü» ôïõ ëåîéëüãéï: «Áöïý åßìáóôå áðïâñÜóìáôá, èá 
äåßîïõìå ó’ áõôüí ôïí ñáôóéóôÞ ôé íá êáèáñßóåé ìå ôï 
Kaercher [Ï Óáñêïæß åß÷å äçëþóåé óå ìéá åðßóêåøÞ ôïõ óå 
åñãáôéêÝò óõíïéêßåò üôé ÷ñåéÜæïíôáé Ýíá êáëü ðëýóéìï ìå 
Êaercher, ìç÷áíÞìáôá ãéá ðëýóéìï áõôïêéíÞôùí êëð]. Ïé 
ëÝîåéò ðëçãþíïõí ðéï ðïëý áðü ôá ÷ôõðÞìáôá. Ï ‘‘Óáñêü’’ 
ðñÝðåé íá ðáñáéôçèåß. ¼óï äåí æçôÜ óõããíþìç, èá óõíå-
÷ßæïõìå». 

Ó’ áõôÞ ôç «ëýóóá» ðñïóôßèåôáé êáé ôï åðåéóüäéï ìå ôï 
äáêñõãüíï óôï ôæáìß ôïõ Êëéóý-óïõ-ìðïõÜ, åäþ êáé 

ìéá âäïìÜäá: «Âëáóöçìßá», óýìöùíá ìå ôïí ÃéïõóÝö. 
«Äåí ãßíåôáé íá ñß÷íåéò äáêñõãüíá óå ðéóôïýò ôçí þñá 
ðïõ ðñïóåý÷ïíôáé. ÐñïóâÜëëïõí ôç èñçóêåßá ìáò». Ç 
áíÜêñéóç èá äéáðéóôþóåé áí ôï äáêñõãüíï ñß÷ôçêå óôï 
åóùôåñéêü ôïõ ôæáìéïý Þ ìðñïóôÜ áðü ôçí åßóïäü ôïõ. 
¼ëïé áõôïß ïé íÝïé Ý÷ïõí óõóóùñåýóåé «õðåñâïëéêÜ ðïë-
ëÞ ðßêñá» ãéá í’ áêïýóïõí ôéò åêêëÞóåéò ãéá çñåìßá. «Åß-
íáé üðùò üôáí óôñéìþ÷íåéò Ýíá óêõëß, ãßíåôáé åðéèåôéêü. 
Äåí åßìáóôå óêõëéÜ, áëëÜ áíôéäñïýìå óáí æþá», õðïóôç-
ñßæåé ï ÏõóìÜí. 

Ï ËùñÜí, 17 åôþí, ï âåíéáìßí ôçò ðáñÝáò, éó÷õñßæå-
ôáé üôé «Ýêáøå» Ýíá Ðåæþ 607, äõï âÞìáôá áðü äù, 

ìüëéò ðñéí áðü äõï þñåò. Ôßðïôá ðéï åýêïëï ãé’ áõôïýò. 
Áñêåß Ýíá ãõÜëéíï ìðïõêÜëé ãåìÜôï ìå âåíæßíç, Ýíá êïì-
ìÜôé ðáíß ãéá öõôßëé, íá óðÜóåéò Ýíá áð’ ôá ôæÜìéá êáé íá 
ðåôÜîåéò ìÝóá ôï ìðïõêÜëé. Óå äõï ëåðôÜ ôï áõôïêßíçôï 
áñðÜæåé öùôéÜ, êáìéÜ öïñÜ áíáôéíÜæåôáé. 

Ãéáôß êáßíå áõôÜ ô’ áõôïêßíçôá ðïõ óõíÞèùò áíÞêïõí óå 
ãíùóôïýò ôïõò; «Äåí Ý÷ïõìå åðéëïãÞ. Åßìáóôå Ýôïéìïé 

íá ôá èõóéÜóïõìå üëá áöïý äåí Ý÷ïõìå ôßðïôá», äéêáé-
ïëïãåßôáé ï ÌðéëÜë. «ÊÜøáìå áêüìá êáé ôï áõôïêßíçôï 
åíüò êïëëçôïý. Ôá ðÞñå óôï êñáíßï, áëëÜ êáôÜëáâå.» 

Ï «êïëëçôüò» ãéá ôïí ïðïßï ãßíåôáé ëüãïò åßíáé åêåß. 
Åßíáé 21 åôþí, äïõëåýåé âïçèüò ìÜãåéñá ó’ Ýíá 

åóôéáôüñéï óôï 15ï äéáìÝñéóìá ôïõ Ðáñéóéïý êáé äåí ôï 
áñíåßôáé. ÂãÜæåé ôï êéíçôü ôïõ êáé äåß÷íåé ìå êáìÜñé ôçí 
ïèüíç ôïõ êéíçôïý ôïõ: ç öùôïãñáößá åíüò ðåñéðïëéêïý 
óôéò öëüãåò ðïõ ðÜñèçêå åäþ êáé ëßãïõò ìÞíåò óå Üëëá 
åðåéóüäéá, ìåôÜ áðü ôï èÜíáôï åíüò íÝïõ óôï Ùìðåñâé-
ëéÝñ. «ÎÝñåéò, üôáí ðåôÜìå ìéá ìïëüôïö, öùíÜæïõìå âïÞ-
èåéá. Äåí Ý÷ïõìå ëüãéá ãéá íá åêöñÜóïõìå áõôü ðïõ íïé-
þèïõìå. Ìðïñïýìå ìüíï íá ìéëÜìå âÜæïíôáò öùôéÜ.» 

ÊáíÝíáò ôñüðïò åìðñçóìïý äåí ôïõò åßíáé Üãíùóôïò. 
¼ðùò ïé áõôïó÷Ýäéåò «âüìâåò ìå ïîý ðïõ áãïñÜæïõí 

óôï óïõðåñìÜñêåô» ðáñáãåìéóìÝíåò ìå áëïõìéíü÷áñôï, 
ðïõ ôéò ÷ñçóéìïðïéïýí ðéôóéñßêéá 13 ùò 15 ÷ñüíùí. «¼ôáí 
Ý÷åéò ôï ìõáëü óïõ óôçí åîÝãåñóç óå ôÝôïéá çëéêßá, ôï 
ðñüâëçìá åßíáé óïâáñü», ôïíßæåé ï ÁìðíôÝë, ðïõ ïìïëï-
ãåß üôé «öïâÜôáé íá êÜíåé ðáéäéÜ ðïõ èá ìåãáëþóïõí ìå 
ôÝôïéá ëýóóá.» 

Óôéò ïêôþ êáé åßêïóé, áêïýãåôáé ìéá óåéñÞíá ðõñïóâå-
óôéêïý. «¸ñ÷ïíôáé ïé ìðÜôóïé. ÐÜìå ìÝóá», äéáôÜæåé 

ï ÃéïõóÝö. Ç ðáñÝá ÷þèçêå óôçí åßóïäï. Åäþ ôï áóáí-
óÝñ äåí åîõðçñåôåß ðáñÜ ìüíï äýï áð’ ôïõò äÝêá ïñüöïõò 
ôïõ êôéñßïõ: ôïí ôÝôáñôï êáé ôïí Ýíáôï. 

Óôïí ôÝôáñôï üñïöï, íïéþèïõí ðñïöõëáãìÝíïé áðü 
Ýíáí åíäå÷üìåíï Ýëåã÷ï ôçò áóôõíïìßáò. Ï ÌðéëÜë, 

23 åôþí, êÜôé îÝñåé áðü ôÝôïéá: «ÓÞìåñá, ìå Ýëåãîáí äõï 
öïñÝò. Ïé ìðÜôóïé ìå Ýñéîáí óôï Ýäáöïò ÷þíïíôÜò ìïõ 
Ýíá flash-ball [ðéóôüëé ìå óöáßñåò áðü êáïõôóïýê] óôï 
óôüìá êáé ìå Ýâñéóáí.» ÅîÜëëïõ, äåí êáôáíïïýí ãéáôß ç 
êõâÝñíçóç îïäåýåé «åêáôïììýñéá åõñþ ãéá ôïí åîïðëé-
óìü ôçò áóôõíïìßáò üôáí áñíåßôáé íá äþóåé äõï äåêÜñåò 
ãéá íá áíïßîåé Ýíá ÷þñï ãéá ôïõò íÝïõò». 

Ï ÃéïõóÝö êáé ç ðáñÝá ôïõ äåí åßíáé áöåëåßò. ÎÝñïõí 
üôé ç âßá ðïõ åîáðïëýïõí ôïõò æçìéþíåé. «Äåí ôá 

óðÜìå, îåóçêùíüìáóôå», õðåñáóðßæïíôáé ôïõò åáõôïýò 
ôïõò. «ÓõììåôÝ÷ïõìå üëïé ãéá íá ìáèåõôåß ç åîÝãåñóÞ 
ìáò», õðïóôçñßæïõí. Êáé ãéá íá öùíÜîïõí üôé äåí áíôÝ-
÷ïõí Üëëï. «Óôçí ðáñÝá, åßìáóôå üëïé Üíåñãïé, êáé óýíôï-
ìá èá ìáò êüøïõí ôá åðéäüìáôá», ëÝåé ï Íáíôßñ, 24 åôþí. 
¼ðùò êé ïé Üëëïé, óôáìÜôçóå ôï ó÷ïëåßï óôá 16 áöïý 
áðÝôõ÷å óôéò åîåôÜóåéò ãéá åðáããåëìáôéêü áðïëõôÞñéï ìå 
åéäéêüôçôá çëåêôñïôå÷íßôç. Áðü ôüôå äåí Ýêáíå ðáñÜ ìé-
êñïäïõëåéÝò óå áðïèÞêåò, öüñôùíå ðáëÝôåò. «ÔåëéêÜ, ôé 
Üëëï èåò íá êÜíïõìå;» îåóðÜåé. «Áðü ôá 100 âéïãñáöéêÜ 
ðïõ Ýóôåéëá ìå êÜëåóáí óå ôñåéò óõíåíôåýîåéò. Áêüìá êé 
üôáí Ý÷ù ìÝóï ìå äéþ÷íïõí» ëÝåé ðéêñáìÝíïò. Ãé’ áõôïýò 
ôï ó÷ïëåßï äåí ÷ñçóßìåõóå ðïôÝ óå ôßðïôá. «Ãé’ áõôü ôá 
êáßìå», öþíáîå ï ÌðéëÜë. 

Êé áí ïé ðñïêëçôéêÝò äçëþóåéò ôïõ ÍéêïëÜ Óáñêïæß 
Þôáí ìüíï ç áöïñìÞ ðïõ ðåñßìåíáí; Äåí Þôáí áõôÝò 

ðïõ åðÝôñåøáí íá áðåëåõèåñùèåß áõôÞ ç «ëýóóá» ðïõ 
ìÝ÷ñé ôüôå óõãêñáôéüôáí; «Ðíéãüìáóôå, êáé áíôß íá ìáò 
ðåôÜîïõí óùóßâéï, ìáò äßíïõí ìéá íá âïõëéÜîïõìå. Âïç-
èåßóôå ìáò», áíôáðáíôïýí. Áõôïß ïé íÝïé áðïêáëïýí ôïõò 
åáõôïýò ôïõò «÷ùñßò ðõîßäá», «ðáñåîçãçìÝíïõò», «èýìá-
ôá ñáôóéóôéêþí äéáêñßóåùí», «êáôáäéêáóìÝíïõò íá æïõí 
óå áíèõãéåéíÝò óéôÝ» [óõãêñïôÞìáôá ìå ôåñÜóôéåò åñãá-
ôéêÝò ðïëõêáôïéêßåò] êáé «áðïññéðôÝïõò». Äåí êñýâïõí 
ïýôå ôçí éêáíïðïßçóÞ ôïõò ïýôå ôçí «ðåñçöÜíåéá» ôïõò 
ðïõ ïé ôáñá÷Ýò åðåêôåßíïíôáé óå üëç ôçí åðéêñÜôåéá: «Äåí 
õðÜñ÷åé áíôáãùíéóìüò áíÜìåóá óôéò óéôÝ. Ðñüêåéôáé ãéá 
êáèáñÞ áëëçëåããýç.» 

9 ìì. Ç ðáñÝá îáíáâãáßíåé ìðñïóôÜ óôï êôßñéï. Ïé ðõñï-
óâÝóôåò Ýóâçóáí ôç öùôéÜ óôïõò êÜäïõò. Ï ÃéïõóÝö êáé 
ïé ößëïé ôïõ áíáñùôéïýíôáé: «Ôé êáèüìáóôå, èá ðÜìå íá 
êÜøïõìå ôßðïôå Üëëï;» 

Yves Bordenave et Mustapha Kessous 

«Ξέρεις, όταν πετάµε 
µια µολότοφ, φωνάζου-
µε βοήθεια. ∆εν έχουµε 

λόγια για να εκφράσου-
µε αυτό που νοιώθουµε. 

Μπορούµε µόνο να µι-
λάµε βάζοντας φωτιά.» 

«Κάψαµε ακόµα και 
το αυτοκίνητο ενός 
κολλητού. Τα πήρε 

στο κρανίο, αλλά 
κατάλαβε.» 

10 νοεµβρίου 2005 
Πραγµατοποιείται άµεση δράση αλληλεγγύης στους 
εξεγερµένους της Γαλλίας από 80 αντιεξουστιαστές/
τριες οι οποίοι πέταξαν µπογιές, τρικάκια, έγραψαν 
και φώναξαν συνθήµατα και κατέστρεψαν µέρος της 
εισόδου στο γαλλικό ινστιτούτο στη Θεσσαλονίκη. 
Ανάλογες δράσεις έγιναν και στην Αθήνα.



Oreste Scaltzone

[To κείµενο που ακολουθεί αποτελεί συνέντευξη η οποία δόθηκε στον ραδι-
οσταθµό του κινήµατος Radio Onda d’Urto. ∆εν πρόκειται για γραπτό κεί-
µενο, αλλά για αποµαγνητοφώνηση τηλεφωνικής συνέντευξης, γι’ αυτό και 
παρουσιάζει όλες τις ατέλειες και ασυνέχειες του προφορικού λόγου.] 

Από πολλούς, αλλά και από ανθρώπους της αριστεράς, µπαίνει 
ένα πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι ότι πρακτικά αυτή η εξέγερση, 

αυτή η διαµαρτυρία, δεν µοιάζει να πολυέχει σχέση µε την πολιτική. 
Ευτυχώς! Αν λάβουµε υπόψη µας τι σηµαίνει σήµερα πολιτική... Ανοί-
γοντας το λεξικό, βλέπουµε ότι «πολιτική» σηµαίνει «η τέχνη του κυ-
βερνάν», το αντίθετο δηλαδή της αυτονοµίας, το αντίθετο της ζωής. 
Αν σαν πολιτική εννοούµε το θέαµα της τάξης των πολιτικών, των 
ανεγκέφαλων εγκληµατιών, πάλι καλά που δεν έχει 
σχέση µε την πολιτική! Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε το 
πώς εννοεί ο καθένας αυτούς τους όρους. 
Με τον όρο ιδεολογία… εγώ µε τον όρο ιδεολογία 
εννοώ, όπως και ο Μαρξ, την αλλοτρίωση που µας 
κάνει να βλέπουµε τον κόσµο ανεστραµµένο. Και σ’ 
αυτήν αντιπαραθέτω την κριτική, τη διαµαρτυρία, 
την εξέγερση και τον αγώνα. Η πολιτική στην πόλη 
της αρχαίας Ελλάδας, εκτός απ’ αυτούς που δούλευ-
αν, τις γυναίκες, τους δούλους, τους ξένους, από τη 
στιγµή που κάποιος θεωρείτο πολίτης, δηλαδή άν-
θρωπος, ήταν κάτι που αφορούσε τους πάντες, όπως 
αποδεικνύει και η Χάννα Άρεντ. Σήµερα, αυτό που 
εννοούµε σαν πολιτική είναι… αυτό εκεί το πράµα. 
Αυτό που, εκτός των άλλων, παίρνει όλο και περισ-

σότερο τα χαρακτηριστικά του παράσιτου ενός 
κόσµου που αποφασίζει αλλιώς, µε θεσµούς 

αδιαφανείς και αντιδηµοκρατικούς, και δεν 
είναι ανάγκη να ψάχνουµε κάποιους µυστηριώδεις λόγους. 
Είναι έτσι: είναι όπως το µυστήριο της παραγωγής, η εξαγω-
γή υπεραξίας, η οικονοµία. Η πολιτική είναι ένα είδος φύλλου 
συκής που καλύπτει µια όλο και πιο παράλογη απόφαση του 
ολοκληρωτικού παγκόσµιου καπιταλιστικού και κρατικού 
συστήµατος. Οπότε, το να µην έχει πολιτικά χαρακτηριστικά 
η αντίδρασή τους µου φαίνεται ότι είναι πλεονέκτηµα. 

Θα ’θελα όµως να προσθέσω και κάτι άλλο… κι αυτή είναι 
η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω: Το «παιχνίδι 

του παπά» των ανθρώπων της εξουσίας παραδοσιακού τύπου, 
που αυτή τη στιγµή είναι η δεξιά, µου φαίνεται πολύ πρόστυ-
χο – όταν για παράδειγµα τους βλέπω να σκανδαλίζονται που 
η εφηµερίδα Il Manifesto αναφέρεται σε εξεγερµένους, όταν, 
κι αυτό εξάλλου µπορώ να το βεβαιώσω κι εγώ προσωπικά, 
σαν «αυτόπτης» µάρτυρας, 25 χρόνια πριν η κατηγορία για 
εξέγερση θεωρείτο ένα στοιχείο ιδιαίτερα επιβαρυντικό. 

Η λέξη «εξέγερση» ήθελε τότε να δικαιολογήσει τους 
ειδικούς νόµους περί τροµοκρατίας, την «αντικειµε-

νική» υπευθυνότητα, την κατηγοριοποίηση των ενόχων 
[σε αµετανόητους, µετανοηµένους, αποστασιοποιηµέ-
νους], τη χρήση του τεκµηρίου ενοχής σαν βασική προϋ-

πόθεση, αντί του τεκµηρίου αθωότητας των κατηγορου-
µένων. Έλεγαν λοιπόν, ότι αφού κατά κάποιο τρόπο 

είµαστε «ενδηµικοί εξεγερµένοι», όπως έγραφε ο 
Βαλιάνι, έπρεπε να ψηφιστούν ειδικοί νόµοι 
και ότι στη χώρα χρειαζόταν να κηρυχτεί 
καθεστώς εµφυλίου πολέµου. Αυτό φυσικά 
στη συνέχεια δεν σου το αναγνώριζαν, την 

ιδιότητα του εχθρού – είναι καλό 
να σε αναγνωρίζουν σαν επι-
κίνδυνο εχθρό και όχι σαν µάζα 
παρεκκλινόντων σαν κι αυτούς 
που καταχωρούν ως συνήθη πο-
σοστά παραβάσεων του κοινού 
ποινικού δικαίου, π.χ. κλοπές σε 
σουπερµάρκετ, από την άλλη 
όµως αυτό δεν µπορούν να σ’ 
το αναγνωρίσουν γιατί τότε θα 
’πρεπε κατά κάποιο τρόπο να πα-
ραδεχτούν ότι µπορεί να υπάρχει 
κάποιος που εξεγείρεται σ’ αυτή 
την κοινωνία. 
Σήµερα όµως λένε το αντίθετο! 
Τότε, συµπεριφερόντουσαν στην 
πραγµατικότητα σαν ηθικό κρά-
τος. ∆εν σου έλεγαν ότι: «Εί-
µαστε πιο δυνατοί, αλλά είναι 
φυσικό να υπάρχει και κόσµος 

που εξεγείρεται, αυτό είναι κάτι που συνέβη πάντα στη διαδροµή της 
ιστορίας». Όχι! 
Αλλά σου έλεγαν ό,τι ακριβώς και το σταλινικό σόφισµα, ο υπαρκτός 
σοσιαλισµός: «∆εν είναι δυνατόν! Αν κάποιος εξεγείρεται εναντίον αυ-
τού του κοινωνικού συστήµατος, του τόσο τέλειου, που στηρίζεται από 
την εργατική τάξη, αν κάποιος εξεγείρεται εναντίον ενός συστήµατος 
που οικοδοµείται στο όνοµα της εργατικής τάξης και που εξυπηρετεί 
τα συµφέροντά της, τότε είναι τρελός, να τον κλείσουµε στο ψυχια-
τρείο, σηµαίνει ότι είναι αντικοινωνικό στοιχείο και ότι δεν µπορούµε 
να του αναγνωρίσουµε την ιδιότητα του εχθρού». 
Τώρα όµως τι λένε; Α! Θέλετε να τους χαρίσετε τον όρο εξεγερµένος; 
Μα πρόκειται για καθάρµατα! Παίζουν λοιπόν το «παιχνίδι του παπά». 

Θα σας πω όµως κάτι. Στην αριστερά –κι 
αυτό το παρατηρώ και σε συντρόφους 
και συντρόφισσες που φαίνονται κάπως 
θορυβηµένοι– µ’ αυτούς όµως που κυ-
ριολεκτικά εξοργίζοµαι είναι αυτοί που 
δικαιολογούν την αντίθεσή τους, κι έχω 
εδώ µπροστά µου το κύριο άρθρο της 
εφηµερίδας Liberazione (της Κοµουνι-
στικής Επανίδρυσης). 
Τώρα… για προσέξτε λίγο! ανακαλύ-
πτουν ότι δεν είναι πολιτική η αντίδρα-
σή τους [των εξεγερµένων], ούτε καν 
έξυπνη. Και στο ζήτηµα της εξυπνάδας 
ούτε λίγο ούτε πολύ λένε: «Μα σε τι βο-
ηθάει το κάψιµο των αµαξιών; Καταλή-
γουν στο να καίνε τα αµάξια των φτω-
χών ανθρώπων και να τους κάνουν τη 
ζωή ακόµα πιο δύσκολη». 

Ασφαλώς, και δεν διαφωνώ µ’ αυτό. Όταν εµείς οργανώναµε µια δια-
δήλωση και υπήρχαν κάποια παιδιά που θέλανε να κάψουν αµάξια, τα 
παρκαρισµένα πεντακοσαράκια [τα πιο φτηνά, τα αµάξια των «φτω-
χών»], είναι ξεκάθαρο ότι, κι αυτό κάναµε πάντα, θα λέγαµε: «για να 
στήσουµε παιδιά ένα οδόφραγµα ας κοιτάξουµε να πάρουµε τα αµάξια 
που µοιάζουν ν’ ανήκουν σε πλούσιους». Αυτό είναι ξεκάθαρο! 
Αυτό όµως γίνεται επειδή δεν µπορούν να πάρουν ούτε ανάσα! Και 
αρχίζουν να καταστρέφουν τα πάντα και το µόνο που µπορούν να κά-
νουν είναι να καίνε αµάξια γιατί δεν υπάρχει τίποτε άλλο! Γιατί διαφο-
ρετικά, θα γινόταν ό,τι έγινε στην Αργεντινή, όπου πριν λίγα χρόνια 
ήταν οι πικετέρος που έκαναν τα ίδια. Συνέβη ένα γεγονός στα περί-
χωρα του Μπουένος Άιρες, όταν άρχισαν να καίνε αµάξια, και τότε 
βγήκαν πολλοί κι άρχισαν να λένε: «Μα τι πράµατα είναι αυτά! Γιατί 
δεν πάνε να χτυπήσουν τα σύµβολα του κεφαλαίου, τις τράπεζες;». 
Και όταν αυτοί δοκίµασαν να κάνουν αυτό ακριβώς, τότε σκοτώθηκαν 
δύο πικετέρος µπροστά σε µια τράπεζα – το µόνο που έκαναν ήταν ότι 
έσπαγαν τις τζαµαρίες της, ούτε καν είχαν την πρόθεση να εισβάλουν 
µέσα! Υπάρχουν κι αυτοί που λένε πάλι τώρα: «Μα γιατί δεν πάνε στις 
αριστοκρατικές συνοικίες να τα σπάσουν;» 
Γιατί δεν πάνε; ∆εν ξέρετε γιατί δεν πάνε; Γιατί είναι πολύ αγριεµένοι 
και µπορούν να γίνουν και αντιπαθείς αν σε βρούνε µπροστά τους. 
Αυτοί για να πατήσουν το πόδι τους στο κέντρο το Σάββατο δεν τους 
περισσεύουν λεφτά. Πρέπει λοιπόν να καβαλήσουν τα κάγκελα του 
µετρό και να βρεθούν αντιµέτωποι µ’ αυτό το είδος πίτµπουλ που 
µπροστά τους αστυνοµικοί και δεσµοφύλακες µοιάζουν µε οσίες παρ-
θένες, ή πρέπει να υποστούν κυρώσεις, µε χρηµατικά πρόστιµα, ή να 
αντιµετωπίσουν την προσαγωγή, ή να φάνε ένα χέρι ξύλο στο πλησι-
έστερο αστυνοµικό τµήµα, ή να σπάσουν τη µούρη κάποιου ελεγκτή, 
προκαλώντας έτσι µια απεργία των εργαζοµένων. 

Είναι σίγουρο ότι αν βρεις το αµάξι σου καµένο αυτό θα σε πειρά-
ξει, αλλά κι όταν απεργούν επί τρεις µήνες οι τραµβαγέρηδες της 

Μασσαλίας πολλοί εργαζόµενοι περνάνε δύσκολες µέρες. Να µπούµε 
λοιπόν σ’ αυτό το είδος αδιέξοδης λογικής και ν’ αρχίσουµε να ζητάµε 
περισσότερους νόµους και περισσότερη τάξη! 

Ασφαλώς και δεν είναι ούτε ένδοξο ούτε έξυπνο ούτε σωστή στρα-
τηγική να καίµε αµάξια. Αν όµως αυτοί δεν κάψουν αµάξια, αν δεν 

ακολουθήσουν αυτόν τον τύπο τακτικής – που στο τέλος-τέλος κανέ-
νας δεν την αποφάσισε σε στρατηγεία, αλλά αποτελεί µια ανάσα γι’ 
αυτούς, γιατί διαφορετικά κινδυνεύει να θαφτεί το ζήτηµα των νεκρών 
τους. Γιατί δεν είναι µόνο οι δύο νεκροί στον υποσταθµό του ηλεκτρι-
κού ρεύµατος – σκέψου τι τροµοκρατία πρέπει να επικρατεί, χωρίς να 
έχεις τίποτα να κρύψεις να το βάζεις στα πόδια, να καβαλάς έναν τοίχο 
τριών µέτρων και να καταλήγεις σαν τον ποντικό στη φάκα. 
Πρέπει να πω ότι από τον Απρίλη µέχρι πριν λίγες µέρες, κάηκαν 52 
αφρικανοί, οι µισοί περίπου µικρά παιδιά, σε πυρκαγιές – κι εγώ που 
είµαι αντιπαρανοϊκός οφείλω να πω πως όταν ένας Σαρκοζί, µια µέρα 
µετά, χωρίς να σεβαστεί καν το πένθος των οικογενειών, στέλνει τους 
ρόµποκόπ του να αδειάσουν τα σπίτια, κι ακόµα χειρότερα όταν έχεις 
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Αν σαν πολιτική εννοούµε το θέαµα της τάξης των πολιτικών, των 
ανεγκέφαλων εγκληµατιών, πάλι καλά που δεν έχει 
σχέση µε την πολιτική! Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε το 
πώς εννοεί ο καθένας αυτούς τους όρους. 
Με τον όρο ιδεολογία… εγώ µε τον όρο ιδεολογία 
εννοώ, όπως και ο Μαρξ, την αλλοτρίωση που µας 
κάνει να βλέπουµε τον κόσµο ανεστραµµένο. Και σ’ 
αυτήν αντιπαραθέτω την κριτική, τη διαµαρτυρία, 
την εξέγερση και τον αγώνα. Η πολιτική στην πόλη 
της αρχαίας Ελλάδας, εκτός απ’ αυτούς που δούλευ-
αν, τις γυναίκες, τους δούλους, τους ξένους, από τη 
στιγµή που κάποιος θεωρείτο πολίτης, δηλαδή άν-
θρωπος, ήταν κάτι που αφορούσε τους πάντες, όπως 
αποδεικνύει και η Χάννα Άρεντ. Σήµερα, αυτό που 
εννοούµε σαν πολιτική είναι… αυτό εκεί το πράµα. 
Αυτό που, εκτός των άλλων, παίρνει όλο και περισ-

σότερο τα χαρακτηριστικά του παράσιτου ενός 
κόσµου που αποφασίζει αλλιώς, µε θεσµούς 

αδιαφανείς και αντιδηµοκρατικούς, και δεν 
είναι ανάγκη να ψάχνουµε κάποιους µυστηριώδεις λόγους. 
Είναι έτσι: είναι όπως το µυστήριο της παραγωγής, η εξαγω-
γή υπεραξίας, η οικονοµία. Η πολιτική είναι ένα είδος φύλλου 
συκής που καλύπτει µια όλο και πιο παράλογη απόφαση του 
ολοκληρωτικού παγκόσµιου καπιταλιστικού και κρατικού 
συστήµατος. Οπότε, το να µην έχει πολιτικά χαρακτηριστικά 
η αντίδρασή τους µου φαίνεται ότι είναι πλεονέκτηµα. 

Θα ’θελα όµως να προσθέσω και κάτι άλλο… κι αυτή είναι 
η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω: Το «παιχνίδι 

του παπά» των ανθρώπων της εξουσίας παραδοσιακού τύπου, 
που αυτή τη στιγµή είναι η δεξιά, µου φαίνεται πολύ πρόστυ-
χο – όταν για παράδειγµα τους βλέπω να σκανδαλίζονται που 
η εφηµερίδα Il Manifesto αναφέρεται σε εξεγερµένους, όταν, 
κι αυτό εξάλλου µπορώ να το βεβαιώσω κι εγώ προσωπικά, 
σαν «αυτόπτης» µάρτυρας, 25 χρόνια πριν η κατηγορία για 
εξέγερση θεωρείτο ένα στοιχείο ιδιαίτερα επιβαρυντικό. 

Η λέξη «εξέγερση» ήθελε τότε να δικαιολογήσει τους 
ειδικούς νόµους περί τροµοκρατίας, την «αντικειµε-

νική» υπευθυνότητα, την κατηγοριοποίηση των ενόχων 
[σε αµετανόητους, µετανοηµένους, αποστασιοποιηµέ-
νους], τη χρήση του τεκµηρίου ενοχής σαν βασική προϋ-

πόθεση, αντί του τεκµηρίου αθωότητας των κατηγορου-
µένων. Έλεγαν λοιπόν, ότι αφού κατά κάποιο τρόπο 

είµαστε «ενδηµικοί εξεγερµένοι», όπως έγραφε ο 
Βαλιάνι, έπρεπε να ψηφιστούν ειδικοί νόµοι 
και ότι στη χώρα χρειαζόταν να κηρυχτεί 
καθεστώς εµφυλίου πολέµου. Αυτό φυσικά 
στη συνέχεια δεν σου το αναγνώριζαν, την 

σκίτσo: 3dimos



και το δήµαρχο του Μοντρέιγ, έναν τύπο που συναγωνίζεται τον Κοφεράτι [τον κοµου-
νιστή δήµαρχο της Μπολόνια που έστειλε τα ΜΑΤ για να κυνηγήσουν τους αφρικανούς 
µικροπωλητές επειδή λέει «ζηµίωναν» τους µαγαζάτορες και λέρωναν το χώρο], αυτούς 
τους σταλινοφασίστες, εθνικιστές, καπιταλιστές, που όχι µόνο πετάνε τον κόσµο έξω από 
τα σπίτια µε τη δικαιολογία ότι πρόκειται για τρώγλες –µα αν είναι τρώγλες, βάλτε τον 
κόσµο σε καλύτερα σπίτια!– αλλά την ίδια στιγµή συλλαµβάνουν τους sans-papiers [µε-
τανάστες χωρίς χαρτιά], και δίνουν την εντύπωση ανθρώπων που προπαγανδίζουν την 
ένοπλη αντιπαράθεση, ένας κόσµος που σε κάνει να αισθάνεσαι σχεδόν σαν παρανοϊ-
κός… Nα έχουν µήπως και κάποια άµεση σχέση µε τον εµπρησµό των σπιτιών, δεδοµένου 
ότι αµέσως µετά αρχίζουν να τα κατεδαφίζουν, για να οικοδοµήσουν το κέντρο αλλάζο-
ντας την κοινωνική του σύνθεση και µετακινώντας τους προλετάριους, τους µετανάστες, 
σε κάποιο γκέτο; 
Αυτή είναι η κατάσταση, από εδώ πρέπει να ξεκινήσουµε! 

Είναι σίγουρο ότι αυτός ο αγώνας είναι αδιέξοδος. ∆εν είναι δυνατόν να πιστέψει κα-
νείς ότι µπορεί να υπάρξει διέξοδος καίγοντας ορισµένα αυτοκίνητα. Αυτό το κύµα 

αντίδρασης πιθανότατα θα σταµατήσει, το ζήτηµα όµως είναι ότι πρέπει να κατανοήσου-
µε, και να µη χαµογελάµε συγκαταβατικά όταν κάποιος µας λέει ότι από τη Νέα Ορλεάνη 
ως την Σέουτα και τη Μελίγια φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν είναι ζήτηµα εναλλαγής κυβερνή-
σεων. Στην Ιταλία, πριν 3-4 χρόνια κυριαρχούσε ο µύθος του Ζοσπέν, επειδή είχε περάσει 
µε νόµο το 35ωρο, και όλοι µας είδαµε πού κατέληξε αυτή η ιστορία. Σήµερα υπάρχει ο 
µύθος του Θαπατέρο επειδή απέσυρε τις ισπανικές δυνάµεις κατοχής από το Ιράκ και 
επειδή νοµιµοποίησε τους γάµους των οµοφυλόφιλων. Αυτά που γίνανε στην Σέουτα και 
τη Μελίγια, το γεγονός ότι η Ιταλία, η Γερµανία, η Ισπανία καταλήγουν σε αποτρόπαιες 
συµφωνίες [της δίωξης των µεταναστών πριν αυτοί εισχωρήσουν στην Ε.Ε.] και αναθέ-
τουν σε καθεστώτα της βορείου Αφρικής σαν κι αυτό του Καντάφι και σαν κι αυτό του 
Μαρόκου τη δηµιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης κατά των νέγρων της λεγόµενης 
υποσαχάριας Αφρικής, είναι ένα γεγονός τροµερό, αλλά ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ! Αυτό 
πρέπει να το σταµατήσουµε µε κάθε µέσο, δεν πρόκειται όµως για εξαίρεση, αλλά για 
ένα αποκαλυπτικό γεγονός αφού, σίγουρα, ούτε η Γαλλία ούτε η Ιταλία είναι δυνατόν να 
υποδεχτούν τους φτωχούς όλου του κόσµου, όπως λένε κάποιοι κοµφορµιστές – οπότε 
φτάνουµε και πάλι στο ζήτηµα της αλλαγής, και παραφράζοντας την Λούξεµπουργκ: ή θέ-
τεις προς συζήτηση τις βάσεις της µηχανής-κόσµος, τις σχέσεις δηλαδή του κεφαλαίου, το 
νεωτερικό κράτος, από τον Άνταµ Σµιθ µέχρι τον Λεβιάθαν: αυτό το πράγµα εκρήγνυται 
και µπορεί να τελειώσει µε µια µεγάλη περίοδο επιθανάτιου ρόγχου. Αυτό δεν το καταλα-
βαίνει κανείς αν παραµείνει στο επίπεδο των διαφόρων καταστροφών του περιβάλλοντος, 
από τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς ως την τρύπα του όζοντος, γιατί τότε 
γίνεται καταστροφολόγος. 

Καταστροφολόγος, επειδή το πράγµα ακολουθεί ένα συγκεκριµένο µοντέλο, υπάρχουν 
όµως πολύ χειρότερα πράγµατα που συµβαίνουν σε νοητικό επίπεδο, µ’ αυτό το είδος 

παιχνιδιού, να λες δηλαδή κάτι και αµέσως µετά κάτι που αντιφάσκει µε το προηγούµενο. 
Κι αυτό είναι το πρόβληµα: το πρόβληµα είναι θεµελιώδους σηµασίας, είναι ότι σήµερα ή 
θέτεις προς συζήτηση τη µορφή που πάντα κυβέρνησε το ανθρώπινο είδος και που είναι 
πάντα µια µορφή ετερόνοµη, στην οποία περιλαµβάνονται παπάδες, κυβερνήτες, αφε-
ντικά, µορφές ενδογενείς, επιχειρηµατίες – αυτός είναι ο µηχανισµός που ρυθµίζει την 
κοινωνία. Ύστερα υπάρχει και µια άλλη οπτική γωνία, αυτή της αταξικής κοινωνίας, που 
όπως έλεγε ο Μπρεχτ «µοιάζει απλό, είναι όµως το πιο δύσκολο πράγµα στον κόσµο»: Η 
αρχή της αυτονοµίας, της κοινής αυτονοµίας, των ανθρώπων, αυτή είναι µία µετάβαση και 
δεν είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ουτοπία. Πρόκειται για µια ιδέα κατευθυντήρια. 

Έπειτα, βλέπουµε πως δεν υπάρχει λύση αν δεν θέσουµε υπό αµφισβήτηση τις βάσεις 
της παγκόσµιας µηχανής. Ύστερα, αντί να πηγαίνουµε από δω κι από κει τρέφοντας 

αντιφατικές αυταπάτες, σήµερα ο Θαπατέρο, αύριο µεθαύριο ο επαναστατικός χαρακτή-
ρας του Ισλάµ και πάει λέγοντας, ή να γινόµαστε εθνικιστές για λόγους συµπαράστασης 
ή αντίθεσης στις καταστάσεις – πράγµατα που εξ ορισµού είναι αλληλοσυγκρουόµενα. Κι 
αν δεν προχωρήσει αυτός ο τύπος µετάβασης, αν συνεχίσουµε να µιλάµε για «έναν άλλο 
κόσµο εφικτό»... ∆εν µπορούµε παρά να θέσουµε προς συζήτηση τη σχέση κεφάλαιο και 
τη µορφή-κράτος. ∆ιαφορετικά, καλύτερα να µη λέµε τίποτα, γιατί τότε σ’ ένα κακό προ-
σθέτουµε ένα ακόµα. 

Ο Oreste Scalzone γεννήθηκε στο Τέρνι της Ιταλίας το 1947. Ηγετική φιγούρα του ’68 και 
από τους ιδρυτές της οργάνωσης Potere Operaio. Στη συνέχεια υπήρξε ηγετικό στέλεχος 
των Κοµµουνιστικών Επιτροπών για την Εργατική Εξουσία και µετά των Επαναστατικών 
Κοµµουνιστικών Επιτροπών και συνελήφθη µε την υπόθεση της 7ης Απρίλη 1979. Αφέθηκε 
προσωρινά ελεύθερος για λόγους υγείας και καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλακή για 
συµµετοχή σε ένοπλη οµάδα και ανατρεπτική δραστηριότητα. ∆ιαφεύγει στο Παρίσι το 
1982 όπου δίνει τη µάχη για την αµνηστία. Συνελήφθη για λίγο το 1983 αλλά τελικά δεν 
εκδόθηκε στην Ιταλία. Πρόσφατα πήγε κρυφά στην Ιταλία για να προωθήσει µε µια προ-
κλητική κίνηση την υπόθεση της αµνηστίας. Πέρυσι για το ίδιο λόγο έκανε απεργία πεινάς 
για 22 ηµέρες.

õðÜñ÷åé êáé ìéá Üëëç ïðôéêÞ ãùíßá, áõôÞ 
ôçò áôáîéêÞò êïéíùíßáò, ðïõ üðùò Ýëå-
ãå ï Ìðñå÷ô «ìïéÜæåé áðëü, åßíáé üìùò 
ôï ðéï äýóêïëï ðñÜãìá óôïí êüóìï»: 
Ç áñ÷Þ ôçò áõôïíïìßáò, ôçò êïéíÞò 
áõôïíïìßáò, ôùí áíèñþðùí, áõôÞ åßíáé 
ìßá ìåôÜâáóç êáé äåí åßíáé áëÞèåéá üôé 
ðñüêåéôáé ãéá ïõôïðßá. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá 
éäÝá êáôåõèõíôÞñéá. 
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Το τελευταίο διάστηµα ένα κοµµάτι κόσµου που βρίσκεται 
στην κατάληψη φάµπρικα υφανέτ και κινείτε γύρω από την 

αντιεξουσιαστική επιθεώρηση µπλακ αουτ έχει επιλέξει όχι στην 
βάση ενός οργανωµένου σχεδίου αλλά από ένα πολιτικό ένστικτο 
πιο πολύ διαισθητικό, να αφιερώσει ένα σηµαντικό κοµµάτι της 
ενασχόλησής του στην αλληλεπίδραση ανάµεσα στους µετασχη-
µατισµούς στο πεδίο της εργασίας και την αναδιοργάνωση στην 
σφαίρα της κοινωνικής ζωής. Συνθηµατικά αυτή ενασχόληση συ-
µπυκνώθηκε στην έννοια του πρεκαριατου.  Το παρακάτω κείµενο 
αποτελεί µια προσωπική ανάγνωση αυτής της ενασχόλησης, που 
διεξάγεται όµως µέσα σε συλλογικές διαδικασίες και συνεπώς δι-
αµορφώνεται καθοριστικά από αυτές.

Το πρεκαριάτο

Το πρεκαριάτο δεν είναι το νέο επαναστατικό υποκείµενο. ∆εν 
πρόκειται να υποκαταστήσει εκµοντερνισµένα την αγωνία 

ενός αριστερού, αριστερίστικου ή και αναρχικού χώρου να φτιάξει 
έναν νέο αχυράνθρωπο. ∆εν πρόκειται να φτιάξουµε αφαιρέσεις 
και να τις επενδύσουµε µε προσδοκίες και νοµοτέλειες που πολύ 
απλά δεν έχουν. ∆ιερευνούµε φιγούρες και κοινωνικές σχέσεις 
που γίνονται ολοένα και πιο πλειοψηφικές. 

Το πρεκαριατο αποτελεί µια µορφή κοινωνικής σχέσης µε διτ-
τή προέλευση και διαδροµή. Από τη µία στέκεται η κινηµατι-

κή ιστορία µε την άρνηση της εργασίας, όχι µόνο ως καταναγκα-
σµού ή µηχανισµού αλλοτρίωσης και εξουθένωσης, αλλά ως µια 
διερώτηση, ένα διάτων ερώτηµα, ποιο το νόηµα να δουλεύουµε, 
τι νόηµα αντλούµε από το να παράγουµε υπηρεσίες πολλαπλασι-
αστές της αποξένωσης; Από την άλλη εκτείνονται οι διαδικασίες 
κοινωνικού µετασχηµατισµού που εκτυλίσσονται τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες. Η έκρηξη του υποκειµένου και η Βαβέλ των ταυτο-
τήτων, προσκολληµένες στον µαγνητικό πεδίο της κατανάλωσης, 
µετατρέπουν σε εµπόρευµα και συναίνεση την ετερότητα. Επι-
πλέον εφαρµόζονται σταδιακά όλο και πιο ελαστικές προσωρινές 
σχέσεις στην εργασία. Η αίσθηση µιας καταµερισµένης καθηµε-
ρινότητας στα διάφορα πεδία της ζωής στον καπιταλισµό γίνετε 
κοµµάτια. Χάνεται η δυνατότητα να προβλεφθεί το µέλλον. Οι 
άνθρωποι δυσκολεύονται να αναπαράγουν τα σχέδια των προη-
γούµενων γενιών. ∆ε χωρούν στο παραδοσιακό µοτίβο ζωής.

Ή έκρηξη της κατανάλωσης, η διείσδυση του εµπορεύµατος 
από τον έρωτα µέχρι τη διασκέδαση και τη µεταφυσική δεν 

συνηγορεί µόνο στη ανάγκη του κεφαλαίου να βγάλει υπεραξία 
από αυτές τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Ακόµη περισσότερο, 
δεν σηµαίνει µόνο την αναγκαιότητα να µετατοπιστεί η παραγω-
γή σε υπηρεσίες επειδή ο βιοµηχανική παραγωγή αυτοµατοποιεί-
τε ή µεταναστεύει όπως µε µερικό τρόπο ερµηνεύει ο νέγκρι και 
λοιποί εργατιστές διανοούµενοι. Κυρίως αποτελεί την µόνη διέ-
ξοδο ,ώστε η κυριαρχία να συνεχίσει να διατηρείται στον αφρό.
Οι κοινωνικοί αγώνες που µπορεί να ξεκινούσαν από την εργασία, 
το φύλο, τα δικαιώµατα γέννησαν σταδιακά ένα γαλαξία πειρα-
µατισµών στο πεδίο των κοινωνικών σχέσεων. Η δεκαετία του 70 
µε τα λεγόµενα κινήµατα της αµφισβήτησης συµπύκνωσε και συ-
γκέντρωσε, έστω και θολά, µια κριτική όλων των θεσµών της κοι-
νωνίας. Από το ρόλο της γυναίκας, την οικογένεια, τη θρησκεία, 
το έρωτα, το νόηµα της εργασίας.
Η κριτική αυτή φάνταζε απειλητική και για τους δύο πόλους της 
αντιπαράθεσης, τον µαρξισµό (παραδοσιακό ή αυτόνοµο) και 
τον καπιταλισµό. Ο καπιταλισµός επιτυχηµένα οµολογουµένως 
αφοµοίωσε αυτή την υπερσυσσώρευση ριζικής κριτικής προσφέ-
ροντας την δυνατότητα στα υποκείµενα να αγγίξουν αυτές τις 
αναζητήσεις διαµέσου του εµπορεύµατος. Άρχισε να δηµιουργεί 
επικερδείς βιοµηχανίες σε όλα τα πεδία της καθηµερινότητας. Το 
εµπόρευµα αποτέλεσε έναν γρήγορο και άκοπο µηχανισµό να συ-
σκευάζονται οι ανατρεπτικές επιθυµίες.  
Το αντίπαλο δέος, ο λενιστικός και αυτόνοµος εργατισµός από 
την άλλη, δεν λειτούργησε πολύ διαφορετικά αν και αναµφισβή-
τητα µε µικρότερη απήχηση και επιτυχία. Αποπειράθηκε την κρι-
τική να την εντάξει στην δικιά του κοσµοθεώρηση, την δικτατο-
ρία των αναγκών. Η προσπάθεια να ερµηνευθούν όλα τα πεδία 
του προβληµατισµού που µπήκαν εκείνη την εποχή µε βάση την 
υπεραξία που αντλούν τα αφεντικά, δεν ήταν διόλου τυχαία. Η 
αµφισβήτηση του ρόλου της γυναίκας ως του κοινωνικού µασέρ 
του κουρασµένου ταξικού αγωνιστή απαντήθηκε, από αυτή την 
τάση µε την εξωφρενική λογική του µισθού για την νοικοκυρά. 
∆ηλαδή παραβλέπουµε την εξουσιαστική σχέση, τους ρόλους και 
τους καταναγκασµούς  στο εσωτερικό της σύγκρουσης άνδρα γυ-
ναίκα βαφτίζοντας την ταξικό υποκείµενο που της κόβουµε και 
µισθό από πάνω προς όφελος τελικά της σύγκρουσης εργασίας 
κεφαλαίου. Η ανατροφή του παιδιού, ακολούθως εντάχθηκε εξ 
ολοκλήρου στην παραγωγή αξίας στον καπιταλισµό. Αναµφι-
σβήτητα, οι δουλειές στο νοικοκυριό  κρατούν σε λειτουργία την 
καπιταλιστική µηχανή σε επίπεδο παραγωγής υπεραξίας. Αυτό 
το κάνει εν γένει η δραστηριότητα στα πανεπιστήµια, ο πατρι-
ωτικός εθελοντισµός κτλ. Το θέµα βρίσκεται στην κεντρικότητα 
που καταλαµβάνει η παραγωγή αξίας σε αυτές τις σχέσεις. Για πα-
ράδειγµα πολύ πριν την αστικοποίηση και την βιοµηχανική επα-
νάσταση, οι γυναίκες φρόντιζαν τα παιδιά τους, µαγείρευαν και 
αν τους περίσσευε χρόνος δούλευαν και στα χωράφια. Χωρίς να 
υπάρχει καπιταλισµός. Στην ελλάδα αυτή η κοινωνική συνθήκη 
ήταν παρούσα µέχρι τα τέλει του 50. Είναι µια τεράστια αφαίρεση 
και αυθαιρεσία να ανάγουµε όλες αυτές τις σχέσεις σε ένα ζήτηµα 
µισθού ή αξίας για τον καπιταλισµό. Ήταν και παραµένουν ρόλοι 
παγιωµένοι, οι οποίοι περιλαµβάνουν έναν ωκεανό καταναγκα-
σµών που ένα µόνο κοµµάτι τους είναι η απλήρωτη µορφή εργα-
σίας που έχουν. Άλλωστε, απώτερος στόχος είναι για παράδειγµα 
η συλλογική ανατροφή των παιδιών, η συλλογικοποίηση της ζωής 
ευρύτερα. Αυτή είναι η έξοδος για εµάς από τον καπιταλισµό και 
όχι ο µισθός της νοικοκυράς. Εν ολίγοις αποσκοπούµε να αντι-
στρέψουµε το κοινωνικό παράδειγµα και όχι να το ωθήσουµε σε 
µια κρίση (σύγκρουση εργασίας κεφαλαίου) που ως γνωστόν θα 
φορτίσει µε ζωτικότητα τις µπαταρίες τους συστήµατος ανοίγο-
ντας νέα πεδία εµπορευµατοποίησης. Αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι 
άχρηστοι1 οι αγώνες που έγιναν για κοινωνικό µισθό στις νοι-
κοκυρές, όµως, είναι υπεραπλούστευση να γενικεύεται το µερικό 
αυτό ζήτηµα σε συνολικό. Μας φαίνεται ότι µε αυτόν τον τρόπο, ο 
καπιταλισµός νοούµενος ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα κυριαρ-
χίας υποβιβάζεται σε ένα µηχανισµό παραγωγής υπεραξίας για το 
κεφάλαιο. Νοµίζουµε ότι είναι κάτι πολύ παραπάνω και η πραγµα-
τικότητα έχουµε την αίσθηση ότι µας επιβεβαιώνει. Το περίεργο 
στην όλη υπόθεση είναι ότι τα ερµηνευτικά αυτά σχήµατα παρά 
την πασιφανή ρηχότητα τους εξακολουθούν να επιβιώνουν. Η 
µάλλον για να το διατυπώσουµε καλύτερα η ρηχότητα τους ίσως 
είναι και ο λόγος που επιβιώνουν σε εποχές που το συλλογικό και 
τα οράµατα ατροφούν.  

Η κωδικοποίηση του πρεκαριατου ως µια στρατηγική του κι-
νήµατος πηγάζει από έναν σύµπαν ερµηνειών, αναλύσεων 

και συµπεριφορών που εµφανίστηκαν από το τέλος των κινη-
µάτων της αµφισβήτησης και µετά. Ένα κεντρικό σηµείο είναι οι 
µετασχηµατισµοί στην εργασία, που περιληπτικά συνοψίζονται 
σε αυτό που ονοµάστηκε µεταφορντισµός, όπως και αν ορίζεται 
αυτός. Τους µετασχηµατισµούς αυτούς στο ερώτηµα τι συµπυ-
κνώνουν και πως περιγράφονται, εν συντοµία θα λέγαµε ότι 

γεννήθηκαν µαζικά παραγωγικά υποκείµενα  των οποίων 
οι παραγωγικές ικανότητες είναι τόσο ριζωµένες στις αν-
θρώπινες δεξιότητες (γλώσσα, κοινωνικότητα, επικοινωνία 
και νόηση), έτσι, ώστε δεν επιτρέπετε πλέον ο διαχωρισµός 
µεταξύ εργασιακής διαδικασίας και καθαρής κοινωνικής 
ύπαρξης. Έτσι σχηµατίζετε ένα όλο, που υπάγει το σύνολο της 
ύπαρξης στην ετερονοµία. Ένα όλο που δεν αποτελεί απλώς συ-
νάθροιση των επιµέρους παραγόντων, αλλά δηµιουργεί µια νέα 
ποιότητα, τις νέες φιγούρες. 

Με βάση τα παραπάνω, ερµηνείες που τοποθέτησαν την επέ-
κταση των εµπορευµατικών σχέσεων σε όλο το φάσµα της 

κοινωνικής ζωής, ως µια µορφή εργασίας µε την φιγούρά του κοι-
νωνικού εργάτη να αντικαθιστά αυτή του εργάτη µάζα2  (θεωρία 
του κοινωνικού εργοστασίου), δεν µπόρεσαν να διεισδύσουν στην 
ρίζα των µετασχηµατισµών. Προσπάθησαν να απλουστεύσουν το 
άλµα της κυριαρχίας σε κάθε σηµείο της ζωής, υποβάλλοντας 
έναν ηγεµονικό ρόλο στο κοµµάτι της εργασίας. Σε ένα µπαρ για 
παράδειγµα, βάζει ως κεντρική την εργασιακή θέση όσων δουλεύ-
ουν και υποβαθµίζει τους καταναλωτές σε απλούς αναπαραγω-
γούς. Αντιθέτως, µας φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να προχωρή-
σουµε σε τέτοιες αναγωγές και ιεραρχήσεις από τη στιγµή που σε 
χώρους που κατ’ εξοχήν παράγουν σηµασίες επικοινωνίας, κοι-
νωνικότητας, µε όρους εµπορεύµατος, ακόµη και ο εργαζόµενος 
υιοθετεί στυλ και ταυτότητες που επηρεάζονται περισσότερο από 
τον κοινωνικό χαρακτήρα3  του χώρου παρά από την σύγκρουση 
αφεντικού εργάτη. Παρ’ όλο ότι εργάζεται νιώθει ότι ανήκει σε 
µια κοινότητα. Μπορεί να εκτιµήσει κανείς ότι το κεφάλαιο µε την 
µορφή του εµπορεύµατος αποτελεί µόνο το όχηµα της ευρύτερης 
άλωσης του κοινωνικού από την ετερονοµία. Απαντήσαµε παρα-
πάνω γιατί συνέβη αυτό και ποιο ήταν το διακύβευµα. 

Αρνούµενοι σε ένα βαθύτερο σηµείο ανάλυσης τον εργατισµό 
πρέπει να επισηµάνουµε ότι αυτοί οι µετασχηµατισµοί στην 

εργασία ήταν κοµµάτι µιας αλυσιδωτής έκρηξης που προκλήθηκε 
από κοινωνικότητες που φαινόταν ότι δεν χωρούσαν σε ρό-
λους και  κοινωνικές δοµές του παρελθόντος(παραδοσιακή 

Μίµης 
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οικογένεια,αγροτικη ζωή, πουριτανισµός, ηθική της 
εργασίας κτλ). Η βιοµηχανία της διασκέδασης που ανα-
πτύχθηκε, συγκεντρώνει πολλά από τα χαρακτηριστικά της 
συνεργατικής ανθρώπινης δραστηριότητας που υπήρχαν 
εκτός αγοράς για αρκετό καιρό και από ένα σηµείο και έπειτα 
εγκολπώθηκαν στο καπιταλιστικό µοντέλο σε µια προσπά-
θεια ώστε το σύστηµα να τους χωρέσει όλους. Ο  απώ-
τερος στόχος ήταν να οµογενοποιήσει τις υπερβάσεις 
όχι λειαίνοντάς τες µόνο µε τη βία, αλλά κυρίως απλώ-
νοντας τα όρια του πέρα από τις κορυφογραµµές των 
αρνήσεων. Για να το συµµαζέψουµε λίγο το πράγµα, όταν 
αναφερόµαστε σε γνωσιακούς εργάτες δεν εννοούµε µόνο 
όσους εργάζονται ως προγραµµατιστές για παράδειγµα, 
αλλά κυρίως το γενικότερο σύνολο των µορφών εργασίας 
που εµπεριέχουν αναπόδραστες ανθρώπινες κοινωνικές δε-
ξιότητες , και χωρίς αυτές δεν µπορούν να λειτουργήσουν. Οι 
εργαζόµενοι, σε άυλες µορφές παραγωγής κατά κύριο 
λόγο, παράγουν υποκειµενικότητα, ένα τρόπο και ένα 
περιβάλλον για να δοµούνται οι κοινωνικές σχέσεις 
στα πεδίο της κοινωνικότητας, της επικοινωνίας, της 
πολιτισµικής σφαίρας. ∆ηµιουργούν το πολιτισµικό 
περιεχόµενο του προϊόντος. Το πλαίσιο της κοινω-
νικής σχέσης που θα εκτυλιχθεί η ικανοποίηση µιας 
κοινωνικής ανάγκης. ∆ευτερευόντος είναι παραγωγοί 
κεφαλαίου. Αυτό συµβαίνει γιατί η εµπορευµατοποίηση µη 
υλικών κοινωνικών αναγκών έβαλε δυναµικά στο παιχνίδι 
παράγοντες όπως η επικοινωνία, που µεσολαβούν ανάµεσα 
στην παραγωγή και την κατανάλωση. Από το µπαρ έως τις 
εταιρίες ανακύκλωσης, το ζητούµενο για την κυριαρχία είναι 
πως θα µεταφραστεί όλο αυτό το πλεόνασµα επικοινωνίας, 
γνώσης, συνεργασίας, µε όρους παραγωγικότητας. Ένα µύθο 
που πρέπει να αναµφίβολα να καταστρέψουµε, και µια λογική 
(της παραγωγικότητας) που πρέπει να αποδοµήσουµε.

Το λεπτό σηµείο

Στην προτελευταία πρόταση λέµε µε οικονοµικούς όρους 
ότι αυτή είναι η επιδίωξη του κεφαλαίου. Ε , το να λέει 

κάποιος ή κάποια ή ακόµη χειρότερα πολιτικοί χώροι ότι τα 
πάντα πια έχουν γίνει εργασία, άθελά τους ελπίζουµε, ταυ-
τίζεται µε την κίνηση της κυριαρχίας να τα εντάξει όλα στο 
σχήµα της εργασίας. Να µετριούνται τα πάντα µε όρους πα-
ραγωγικότητας.  Το σχήµα αυτό στοχεύει να αποικίσει κάθε 
πτυχή της ζωής µας  Αναπολεί, όχι άδικα, τις εποχές που τα 
πράγµατα ήταν απλά ή έστω έτσι νόµιζε ότι ήταν. Τότε που η 
ηγεµονία του λενισµού είχε διαµορφώσει ένα κλίµα αυτάρκει-
ας για τους αγωνιζόµενους εργάτες. Την ψυχεδελική εξίσωση 
εργατικού αγώνα και επαναστατικής διαδικασίας. Σήµερα ο 
εργατισµός επανέρχεται µασκαρεµένος σε µια µεταµοντέρνα 
εκδοχή του λέγοντας ότι όλα πια έχουν γίνει εργασία. ∆ιευ-
ρύνοντας τα όρια της τάξης για να τους χωρέσει όλους, να 
τους οµογενοποιήσει. Σας θυµίζει κάτι από την προηγούµενη 
παράγραφο; Ενώ όµως οι όροι έχουν αλλάξει η σύγκρουση 
κεφαλαίου εργασίας εξακολουθεί να είναι το κεντρικό πολιτι-
κό επιχείρηµα. Εκεί που διατηρεί  αλώβητους τους όρους του 
λενιστικού παρελθόντος είναι στην αντιιµπεριαλιστική φρα-

σεολογία αντιαµερικάνική ή 
αντι –αντιαµερικάνικη. 

...Το να αναδεικνύεται η ερ-
γασία, ακόµη και αν είναι βα-
σική ασχολία του ανθρώπου, 
στην καθοριστική έννοια της 
ανθρώπινης δραστηριότητας 
είναι µια µορφή προτεσταντι-
κού ασκητισµού, που εξυπηρε-
τεί βασικά την προπαγάνδιση 
του συστήµατος. Ο κόσµος 

δεν είναι ένα απέραντο εργοτάξιο.Η σηµαντική διάσταση του 
υλισµού είναι η ανθρώπινη απόλαυση και ευτυχία και µόνο σε 
σχέση µε αυτά µπορεί να θεωρείτε εργασία. Το σύστηµα για να 
εξισορροπήσει την καταπιεσµένη προσωπική ευτυχία, δηµιουρ-
γησε µια µαζική κατανάλωση, σαν υποκατάστατο ψυχαγωγίας, 
που προλαβαίνει να εκτονώνει τη γενική δυσαρέσκεια...

(Εµεις Αυτό και οι Αλλοι, Γιωργος 
Μεταξάς, Μαυρη Λίστα, 2001)

ξαναπρεκαριάτο

Οι κινήσεις των πρεκάριων πού άρχισαν πριν από κάποια 
χρόνια στην ιταλία έβαλαν στο κέντρο της αντιπαρά-

θεσης την έννοια της προσωρινότητας σε όλα τα πεδία της 
ζωής. Από την εργασία µέχρι τις φιλικές σχέσεις. Η καταγωγή 
αυτών των απόψεων έχει την αφετηρία της στην πληθυντική 
υπαρξιακή ποικιλότητα που γονιµοποιήθηκε στα κοινωνικά 
κέντρα. Ταυτότητες που επιτίθενται λυσσαλέα στον καθω-
σπρεπισµό της ζωής στην παραδοσιακή αγωνιστική οικογέ-
νεια. Συνεχιστές της διάχυτης αυτονοµίας των ινδιάνων των 
µητροπόλεων. Μπερδεύουν τις ταυτότητες στο φύλο και τη 
σεξουαλικότητα, διευρύνουν τα επικοινωνιακά δίκτυα, ανα-
ζητούν µουσικές που µπορούν να συντονιστούν µε το ρυθµό 
της πόλης. Το βασικότερο δεν επενδύουν χρόνο και προσδο-
κίες στην εργασία αυτή καθ’ αυτή. Νέες κοινωνικότητες ανε-

ξίτηλα χαράζουν τις πλειοψηφικές αυτές φιγούρες. Πλειοψη-
φικές όχι γιατί είναι περισσότεροι, αλλά γιατί φέρνουν νέα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά για το πώς έχει σηµασία να ζούµε. 
Τι έχει αξία στον µεταµοντέρνο φασισµό που ζούµε.  

Η προσωρινότητα όπως µπαίνει κεντρικά είναι πολύπλο-
κη.  Από τη µια το σύστηµα προσπαθεί να διευρύνει 

την προσωρινότητα στην εργασία και την ευκαιριακότητα 
στο κοινωνικό πεδίο της ύπαρξης αυξάνοντας την παραίτη-
ση, καταδικάζοντας µας να ζούµε σε ένα διαρκές παρόν. Υπό 
αυτή την έννοια εντείνει σε ένταση την επίθεσή του. Στον 
αντίποδα οι νέες γενιές αρνούνται τις σηµασίες που για 
χρόνια επένδυαν την εργασιακή ηθική. Άλλωστε δεν εί-
ναι τυχαίο που οι πρεκάριοι δεν επιλέγουν ως κύριο πε-
δίο αντιπαράθεσης το χώρο εργασίας4. Εµφανίζονται ως 
ένα πολύχρωµο ποτάµι στις αρτηρίες των πόλεων για να 
διαδηλώσουν την επιθυµία να επιτεθούν συνολικά στην 
κενή νοήµατος καπιταλιστική προσταγή. Ο τρόπος, σε 
στυλ parade χωρίς να γίνεται πασιφιστικός δηλώνει ρητά ότι 
δεν παραπέµπει στο αίτηµα για παραπάνω ένσηµα και µόνο 
αλλά σε µια αλλοπρόσαλλη ύπαρξη, που η σχιζοφρένεια των 
ρόλων που καθηµερινά υποδύεται, διαλύει τον εαυτό για να 
τον επανασυγκροτήσει σε µια εγωιστική µηχανή. Η ανάµειξη 
του underground µε την προσωρινότα συµβολίζει κάτι σηµα-
ντικό. Τη ρήξη µε τις µαζικές κουλτούρες όχι ως στυλ, αλλά 
ως µια στάση ριζοσπαστική, αγωνιστική. Τα υποκείµενα αυτά 
δεν ζητούν απλώς περισσότερη εργασιακή ασφάλεια για να 
συνεχίσουν τους κύκλους δουλειά, τηλεόραση σουπερµαρ-
κετ. Ούτε αυτοεξαπατούνται µε την υπόσχεση κάτσε να τα 
πάρουµε αυτά και µετά θα ασχοληθούµε και µε τα υπόλοιπα. 
Το στοίχηµα που βάζουν οι αντιεξουσιαστικές συλλογικότη-
τες είναι να συνθέσουν ένα κοινωνικό πρόταγµα, µια ολότη-
τα, που να εµπερικλείει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά άρνη-
σης της εργασίας µε τις νέες µορφές επικοινωνίας, γνώσης 
και δηµιουργίας νοηµάτων ζωής. Η αβεβαιότητα σοβαρά να 
λογισθεί ως µια διαρκή κίνηση προς την ουτοπία και να µην 
επιδιωχθεί ένας ακόµη συµβιβασµός (τουλάχιστον όχι µόνο 
αυτό) µε το µεταφορντιστικό παράδειγµα. Να φτιάξουν δί-
κτυα που να οικειοποιούνται το πλεόνασµα κοινωνικών δε-
ξιοτήτων  που ο καπιταλισµός µετατρέπει σε εµπόρευµα πα-
ραγόµενο µε όρους προσωρινότητας. Να προχωρήσουν στην 
γενικευµένη αυτοαξιοποίηση των δυνατοτήτων που βουλιά-
ζουν και χάνονται σε µια αθλιότητα συνηθειών που τελικά 
παράγουν οδύνη και µοναξιά.

  1 Ταυτόχρονα εδώ θέλουµε να προσθέσουµε επισηµάσεις συντρό-
φων, ότι στο ανδροκρατούµενο κόσµο της εργατικής αντίστασης 
αποτελούσε µια ρήξη η σύνδεση µε το εργατικό κίνηµα υπό την έν-
νοια ότι οι γυναίκες αποκτούσαν λόγο για να στραφούν σε ορισµένες 
περιπτώσεις εναντίον του αγωνιστικού µισογυνισµού.

  2  Εδώ να σηµειώσουµε ότι ακόµη και οι πρωτοπώροι της προσέγ-
γισης του κοινωνικού εργοστασίου όπως ό νέγκρι έχουν αναγκαστει 
να αναδιπλωθούν µιλωντας για βιοπολιτική, γενική νόηση, βιοεξου-
σία κτλ  
3 Ο κοινωνικός χαρακτήρας σε ένα πρώτο χρόνο κάποιες φορές µπο-
ρεί σε περιλαµβάνει µια µορφή ψυχολογικής βίας που να επιβάλει µια 
κοινωνικότητα που µε την επανάληψη και την συνήθεια ενσωµατώ-
νεται ως αναπόσπαστο κοµµάτι του εαυτού. 

  4 Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν οργανώνονται στο χώρο εργασίας ή ότι 
υποτιµάτε µια τέτοια οπτική, αλλά ότι επιλέγουν ως κεντρικό πεδίο 
πολιτικής αντιπαράθεσης τους χώρους που η βιοεξουσία ανθεί.

εργατισµός επανέρχεται µασκαρεµένος σε µια µεταµοντέρνα 
εκδοχή του λέγοντας ότι όλα πια έχουν γίνει εργασία. ∆ιευ-
ρύνοντας τα όρια της τάξης για να τους χωρέσει όλους, να 
τους οµογενοποιήσει. Σας θυµίζει κάτι από την προηγούµενη 
παράγραφο; Ενώ όµως οι όροι έχουν αλλάξει η σύγκρουση 
κεφαλαίου εργασίας εξακολουθεί να είναι το κεντρικό πολιτι-
κό επιχείρηµα. Εκεί που διατηρεί  αλώβητους τους όρους του 
λενιστικού παρελθόντος είναι στην αντιιµπεριαλιστική φρα-

δεν είναι ένα απέραντο εργοτάξιο.Η σηµαντική διάσταση του 
υλισµού είναι η ανθρώπινη απόλαυση και ευτυχία και µόνο σε 
σχέση µε αυτά µπορεί να θεωρείτε εργασία. Το σύστηµα για να 
εξισορροπήσει την καταπιεσµένη προσωπική ευτυχία, δηµιουρ-
γησε µια µαζική κατανάλωση, σαν υποκατάστατο ψυχαγωγίας, 
που προλαβαίνει να εκτονώνει τη γενική δυσαρέσκεια..

ξαναπρεκαριάτο

Οι κινήσεις των πρεκάριων πού άρχισαν πριν από κάποια 
χρόνια στην ιταλία έβαλαν στο κέντρο της αντιπαρά-

θεσης την έννοια της προσωρινότητας σε όλα τα πεδία της 
ζωής. Από την εργασία µέχρι τις φιλικές σχέσεις. Η καταγωγή 
αυτών των απόψεων έχει την αφετηρία της στην πληθυντική 
υπαρξιακή ποικιλότητα που γονιµοποιήθηκε στα κοινωνικά 
κέντρα. Ταυτότητες που επιτίθενται λυσσαλέα στον καθω-
σπρεπισµό της ζωής στην παραδοσιακή αγωνιστική οικογέ-
νεια. Συνεχιστές της διάχυτης αυτονοµίας των ινδιάνων των 
µητροπόλεων. Μπερδεύουν τις ταυτότητες στο φύλο και τη 
σεξουαλικότητα, διευρύνουν τα επικοινωνιακά δίκτυα, ανα-
ζητούν µουσικές που µπορούν να συντονιστούν µε το ρυθµό 
της πόλης. Το βασικότερο δεν επενδύουν χρόνο και προσδο-
κίες στην εργασία αυτή καθ’ αυτή. Νέες κοινωνικότητες ανε-

Åäþ êáé 80 ðåñßðïõ ÷ñüíéá ç êïéíùíéêÞ åéñÞíç äéá-
ôçñÞèçêå êïõôóÜ óôñáâÜ ðáôþíôáò óôçí éäåïëïãéêÞ 

êáé êïéíùíéêÞ ðëáôöüñìá ôïõ ëåãüìåíïõ New Deal. Ôï 
êïéíùíéêü óõìâüëáéï ðñïÝêõøå áðü ôéò óïöÝò ëýóåéò 
ôïõ êåõíò áðü ôï êñá÷ ôïõ `29 êáé ìåôÜ. Ôï ìïíôÝëï 
ôçò ìáæéêÞò ðáñáãùãÞò èá êñáôïýíôáí ìáêñéÜ áðü óôñá-
âïðáôÞìáôá êáé ÷áñÜäñåò õðïêáôáíÜëùóçò, ìå ôï ëå-
ãüìåíï êïéíùíéêü êñÜôïò (ðïõ äéáñêþò óðñþ÷íåé  ôçí 
ïéêïíïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá, óå íåïöéëåëåýèåñï õðïôßèåôå 
êáèåóôþò) êáé Ýíá åýñïò èåóìþí êáé íïìéêþí ðñïäéá-
ãñáöþí ðïõ ðñïóôÜôåõáí ôçí åñãáóßá. ¸ðñåðå âëÝðåôå 
íá õðÜñ÷ïõí êÜðïéïé ðïõ íá êáôáíáëþíïõí. Ç ëåãüìåíç 
ðïéüôçôá æùÞò. ÁõôÜ ìÝ÷ñé óÞìåñá. ¼óï ãéá ôçí åëëÜäá 
áõôÜ ßó÷õáí óßãïõñá áðü ôçí ìåôáðïëßôåõóç êáé ìåôÜ. 

Ôéò ôåëåõôáßåò ôñåéò åâäïìÜäåò äýï êßíÞóåéò Üñ÷éóáí 
íá êñïýïõí ôéò êáìðÜíåò ôçò äéÜëõóçò ôïõ New Deal. 

Ôï ôÝëïò ôçò Þðéáò ðñïóáñìïãÞò ìå ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá 
ôçí Üñóç ôçò ìïíéìüôçôáò óôéò äåêï. Ôçí áìöéóâÞôçóç 
ôïõ êáôþôáôïõ çìåñïìßóèéïõ áðü ôïí ðñüåäñï ôïõ ÓÅÂ. 
Äåí öáßíåôáé êáé ôüóï óõìðôùìáôéêÞ ç ðñïþèçóç ôùí 
ó÷åäßùí ôïõ óåâ êáé ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò. Ãéáôß êá-
ôåßããåéëå ùò áíåöÜñìïóôï ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôéò äåêï ï 
êõñéáêüðïõëïò åíþ óôç óõíÝ÷åéá æÞôçóå áêñéâþò ôá ßäéá 
ãéá ôïí éäéùôéêü ôïìÝá; Ìá ãéáôß äåí ìðïñåß ôï êñÜôïò íá 
èåóìïèåôåß ôçí åëáóôéêüôçôá ìüíï ãéá ðÜñôç ôïõ, áëëÜ 
êáé ãéá ôïõò éäéþôåò ðïõ ôá êáëïêáéñéíÜ äùñÜêéá äåí 
ôïõò ÷üñôáóáí.

Áðü ôç ìßá äåí äéáëýïõí ôéò äåêï áëëÜ öôéÜ÷íïõí íï-
ìïó÷Ýäéá ãéá ôç óõìðßåóç ôïõ êüóôïõò, ãéáôß ðñïò ôï 

ðáñüí ôïõëÜ÷éóôïí ôïíþíïõí ôçí ïéêïíïìßá ìå êåöÜëáéá 
áðü ôï êñÜôïò äçëáäÞ áðü ôïõò öüñïõò. ×ùñéò áõôÜ ôá 
ðáêÝôá ç ïéêïíïìßá êáé ìáæß ôçò ïé âéïìÞ÷áíïé èá âïýëéá-
æáí, êáèþò äåí áðïôåëïýí ðáñèåíïãÝííåóç áëëÜ ãíÞóéá 
êñáôéêïäßáéôá áñðáêôéêÜ. Ôï üôé äåí áêïýí ðéá ôçí ç÷ü 
ôçò öùíÞò ôïõ öïñíô åßíáé ãéáôß íéþèïõí ôçí áíÜóá ôçò 
êßíáò, ôçò éíäßáò êáé ôùí õðüëïéðùí ðïëõðëçèþí ÷ùñþí. 
Ôï No Deal ðïõ åðéäéþêïõí áöçãÞôå ôïõò åõóåâåßò ðü-
èïõò ãéá ôçí ãåíßêåõóç ôçò ðñïóùñéíüôçôáò ôçò áíáöÜ-
ëåéáò, íá ìçí õðÜñ÷åé ðÜôïò óôï ìéóèü.  Êáé áõôü éó÷ýåé 
óå üëç ôçí åõñþðç. Ç óõíïìïóðïíäßá ôùí åõñùðáßùí 
âéïìç÷Üíùí Unice, õðïóôçñßæåé áêñéâþò ôçí ßäéá èÝóç, íá 
êáôáñãçèïýí ôá êáôþôáôá ìéóèïëïãéêÜ üñéá. Ìéá öùíÞ 
êáé ìéá ãñïèéÜ ëïéðüí. ÁõôÞ åßíáé ç ãåíéêÞ ôÜóç, ìüíï ðïõ 
ìç óáò êÜíåé Ýêðëçîç åÜí üðùò åðéóçìÝíåôå óå Üñèñï 
áóôéêÞò öõëëÜäáò: ...åðåéäÞ ç ðåìðôïõóßá ôïõ åèíéêïý 
óõìöÝñïíôïò, ôçò áíÜðôõîçò,  åßíáé ç êáôáíÜëùóç (its 
purchasing power, stupid). ïé åìðíåõóôÝò ôçò Ýó÷áôçò 
ìåôáññýèìéóçò èá åêëéðáñïýí ãéá êñáôéêÝò êáôáíáëù-
ôéêÝò åíÝóåéò óôïõò õðïáìåéâüìåíïõò ðñïëåôÜñéïõò, èá 
åðéæçôïýí ðÜëé ìéá ãåíéêÞ óõëëïãéêÞ óýìâáóç ìå ôá üëá 
ôçò, êáé áí óôï ìåôáîý ç ÃÓÅÅ Ý÷åé äéáëõèåß óôá åî ùí 
óõíåôÝèç èá ôçí åðáíéäñýóïõí ìå äéêÜ ôïõò Ýîïäá. Ãéá-
ôß ôï ðáé÷íßäé “ìéóèüò, ôéìÞ, êÝñäïò” áðáéôåß ôïõëÜ÷éóôïí 
äýï. Óõìâáßíåé âëÝðåôå áõôü ðïõ åß÷å ðåé ï åíãêåëò ãéá 
ôï ìÝóï Üããëï åðé÷åéñçìáôßá ôïõ 19ïõ áéþíá : åõ÷áñß-
óôùò äßíåé Ýíá áõãü ãéá íá êåñäßóåé Ýíá âüäé, êáé üôáí ôï 
`÷åé áðïêôÞóåé êÜíåé äþñï ôï áõãü óôïí ðñïëåôÜñéï...  
   

ïé ðñåêÜñéïé äåí åðéëÝãïõí ùò 
êýñéï ðåäßï áíôéðáñÜèåóçò ôï 
÷þñï åñãáóßáò, åìöáíßæïíôáé 

ùò Ýíá ðïëý÷ñùìï ðïôÜìé óôéò 
áñôçñßåò ôùí ðüëåùí ãéá íá äéá-
äçëþóïõí ôçí åðéèõìßá íá åðéôå-
èïýí óõíïëéêÜ óôçí êåíÞ íïÞìá-

ôïò êáðéôáëéóôéêÞ ðñïóôáãÞ



ÊéíçôïðïéÞóåéò 
óôçí Éôáëßá 

Óôá ðëáßóéá ôçò ôá÷åßáò äéáêß-
íçóçò åìðïñåõìÜôùí ìåôáîý 
Éôáëßáò Ãáëëßáò, áëëÜ êáé åíü-
øåé ôùí ÷åéìåñéíþí ïëõìðéá-
êþí áãþíùí ç éôáëéêÞ êõâÝñ-
íçóç Ý÷åé îåêéíÞóåé Ýíá Ýñãï 
ìå óôü÷ï íá äçìéïõñãÞóåé ìéá 
óéäçñïäñïìéêÞ ãñáììÞ áðü ôï Ôïñßíï ðñïò ôç ãáëëéêÞ Ëõþí, ðñÜãìá ôï 
ïðïßï áðáéôåß ôç äéÜíïéîç óÞñáããáò êÜôù áðü ôéò ¢ëðåéò
Ç ïéêïëïãéêÞ êáôáóôñïöÞ óôçí ðåñéï÷Þ èá åßíáé ôåñÜóôéá êáèþò Üðåé-
ñïé ôüíïé ìðÜæùí –êáé ïõñáíßïõ- èá äéáêéíïýíôáé êáèçìåñéíÜ ãéá ôá 
åðüìåíá ôïõëÜ÷éóôïí äÝêá ÷ñüíéá.

Ôï êýìá áëëçëåããýçò Þôáí ìåãÜëï ìå ôç óõììåôï÷Þ êáôïßêùí êáé ôïðé-
êþí öïñÝùí, ïé ïðïßïé êáé êáôÝëáâáí ôçí ðåäéÜäá Val di Susa êáôáóêç-
íþíïíôáò ãéá ðÝíôå ìÝñåò. Ç áóôõíïìßáò áðÜíôçóå ìå Üãñéá êáôáóôïëÞ 
ôñáõìáôßæïíôáò åêáôïíôÜäåò Üôïìá, ðñÜãìá ðïõ îåóÞêùóå Ýíá áêüìá 
ìåãáëýôåñï êýìá áëëçëåããýçò óôá ó÷ïëåßá êáé óôá åñãïóôÜóéá. ¸ôóé 
óôéò 9 ÄåêÝìâñç 50.000 äéáäçëùôÝò óõãêñïýóôçêáí ìå ôçí áóôõíïìßá 
êáé åðáíáêáôÝëáâáí ôçí ðåñéï÷Þ. 

Ç êéíçôïðïßçóç ôùí áñ÷þí áíáìÝíåôáé íá åßíáé ìåãÜëç åíüøåé ôçò ìå-
ãÜëçò äéáäÞëùóçò ðïõ Ý÷åé ðñïãñáììáôéóôåß ãéá ôéò 17/12 óôï Ôïñß-

íï, êáèþò ôï Ôïñßíï åßíáé ç 
ðüëç óôçí ïðïßá èá ãßíïõí 
ïé ÷åéìåñéíïß ïëõìðéáêïß
áãþíåò.

ÊñáôéêÞ äïëïöïíßá ìõñßæåé 
ç õðüèåóç… 

Ôï ðñùß ôçò ÐÝìðôçò 22 Äå-
êÝìâñç ï Bill Rodgers, 40 åôþí, 
ìÝëïò ôïõ Arizona Indymedia 
êáé óõíéäñõôÞò ôïõ ôïðéêïý âé-
âëéïðùëåßïõ/ óôåêéïý Catalyst 
Infoshop âñÝèçêå íåêñüò óôï 
êåëß ôïõ óôç öõëáêÞ Flagstaff ôçò Áñéæüíá. Ôï 
ãñáöåßï ôïõ óåñßöç ôïõ Coconino County êá-
èþò êáé ï éáôñïäéêáóôÞò áíáêïßíùóáí ðùò áõ-
ôïêôüíçóå ôïðïèåôþíôáò ìéá ðëáóôéêÞ óáêïýëá 
óôï êåöÜëé ôïõ, åíüóù âñéóêüôáí óå áôïìéêü 
êåëß óôç öõëáêÞ Flagstaff üðïõ êñáôåßôï ìÝ-
÷ñé ôç ìåôáöïñÜ ôïõ óôçí ðïëéôåßá ôçò ÏõÜ-
óéãêôïí
Ï Bill Þôáí Ýíáò áðü ôïõò åðôÜ óõëëçöèÝíôåò-
èýìáôá ôïõ ðëÝïí ðñüóöáôïõ êõíçãéïý ìáãéó-
óþí ôïõ FBI. ¼ðùò êáé ïé õðüëïéðïé/åò, åß÷å 
óõëëçöèåß ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá êáé áíôé-
ìåôþðéæå êáôçãïñßåò óõììåôï÷Þò óôï Earth 
Liberation Front (ôçí íï.1 áðü ôï FBI íôüðéá 
ïéêï-ôñïìïêñáôéêÞ ïñãÜíùóç)  êáé åíÝñãåéåò 
ðïõ õðïôßèåôáé üôé ó÷åôßæïíôáí ìå áõôü. 
Ôïí Bill ôïí ïäÞãçóáí öõëáêÞ ü÷é ìå ôçí êá-
ôçãïñßá üôé Þôáí ìÝëïò ôïõ Indymedia Áñéæüíá 
ïýôå üôé óõììåôåß÷å óôï ôïðéêü âéâëéïðùëåßï. 
Ôïí Bill ôïí ðÞãáí ðéèáíüôáôá ìÝóá, üðùò éó÷õ-
ñßæïíôáé óýíôñïöïß ôïõ áðü ôéò ëßãåò ðëçñï-
öïñßåò ðïõ ìðüñåóáí íá áíôëÞóïõí áðü ôéò 
áñ÷Ýò óå ó÷Ýóç ìå ôéò êáôçãïñßåò, ãéá æçìéÝò 
ðïõ Ýãéíáí óå äçìüóéï êôßñéï óôçí ÏõÜóéãêôïí 
ôï 1998. 
ðçãÝò: catalystinfoshop.org,  SupportBill.org, athens.

indymedia.org

Êõêëïöüñçóå ìÝóá óôï ÍïÝìâñéï ç ìðñïóïýñá “ Âéï-
ðïëéôéêÞ Ãíþóç Åîïõóßá ìéá áíÜãíùóç ôïõ Ýñãïõ ôïõ 
Öïõêþ”  ùò óõíÝ÷åéá ôçò åêäÞëùóçò ìå ôï ßäéï èÝìá 
ðïõ ïñãáíþèçêå áðü ôçí ïìÜäá âéâëéïèÞêçò ôçò ÕöáíÝô 
óôéò 24/2/05. Ç Ýêäïóç ðåñéëáìâÜíåé ôçí åéóÞãçóç 
ôçò ïìÜäáò ðïõ ðñáãìáôåýåôáé ôá ðáñáðÜíù æçôÞìáôá, 
ôçí ðáñÝìâáóç ôïõ Á.Ãáâñéçëßäç ìå èÝìá “ç åðéêáéñü-
ôçôá ôïõ Ì. Öïõêþ” êáé ôçí áðïìáãíçôïöþíçóç ôçò 
óõæÞôçóçò ðïõ áêïëïýèçóå ðÜíù óôá æçôÞìáôá ôçò âé-
ïðïëéôéêÞò, ôçò ðåéèáñ÷ßáò, ôïõ õðïêåéìÝíïõ.

Ôþñá ðïõ ç 
Serono -åôáéñßá 
âéïôå÷íïëïãéêþí 
ðñïúüíôùí - ìÝóù 
ôçò Åëåõèåñïôõ-
ðßáò,  ìïõ åý÷åôáé 
õãåßá ãéá ôï 2006 
íá èõìçèþ íá 
íéþóù êáëýôåñá. 
Ìðñññññ….

Êõêëïöüñçóå áðü ôçí óåéñÜ «ôá ìÜôéá ôïõ ðëÞèïõò» ôçò 
áíôéåîïõóéáóôéêÞò åðéèåþñçóçò Black Out ç ìðñïóïýñá 
«Ìéá íý÷ôá ìå ôïí Sergio óôçí Ñþìç». Ìéá óõæÞôçóç ìå 
ôïí åêäüôç ôïõ èåùñçôéêïý ðåñéïäéêïý Derive Approdi, 
óôçí ïðïßá óõììåôÝ÷åé êáé ï Augusto Illuminati êáé ç 
ïðïßá ðñáãìáôåýåôáé ôéò èåùñçôéêÝò ôÜóåéò êáé ôéò åðé-
ëïãÝò ôïõ éôáëéêïý áíôáãùíéóôéêïý êéíÞìáôïò óÞìåñá, 
ðñïóðáèþíôáò íá ôéò óõíäÝóåé ìå ôï ðáñåëèüí. Ðþò 
áíôéìåôùðßæïõí óÞìåñá óôçí Éôáëßá ôïõò ìåôáó÷çìáôé-
óìïýò ôçò åñãáóßáò; Ðþò áíôéëáìâÜíïíôáé ôá êéíÞìáôá 
ôçò ìåôá-áõôïíïìßáò ôéò íÝåò õðïêåéìåíéêüôçôåò ðïõ 
áíáäýïíôáé; Ðþò óõíäÝïíôáé üëá áõôÜ ìå ôï ðáñåëèüí 
êáé ôéò ìíÞìåò ôéò éôáëéêÞò áõôïíïìßáò; Ðþò öôÜóáìå 
óôçí ðñùôïìáãéÜôéêÞ äéáäÞëùóç ôïõ precariato óôï Ìé-
ëÜíï ôï 2005; Ç ìðñïóïýñá êõêëïöüñçóå óå 2.000 
áíôßôõðá êáé èá ôçí âñåßôå óôéò êáôáëÞøåéò ôçò Èåó-
óáëïíßêçò (áëëÜ êáé Üëëùí ðüëåùí) êáé óå åðéëåãìÝíá 
óçìåßá ôçò ðüëçò.

ËEÕÔÅÑÉÁ 
ÓÔÏÍ ÌÅ×ÌÅÔ ÔÁÑ×ÁÍ 

Óôéò 9 ÄåêÝìâñç, äéåèíÞ çìÝñá ôùí öõëáêé-
óìÝíùí ãéá ôçí åéñÞíç, ðñáãìáôïðïéÞèçêáí 
åêäçëþóåéò áëëçëåããýçò ãéá ôïí öõëáêéóìÝíï 
ôïýñêï áíáñ÷éêü, ïìïöõëüöéëï áêôéâéóôÞ êáé 
åéñçíéóôÞ Ìå÷ìÝô Ôáñ÷Üí. Ïé åêäçëþóåéò Ýãé-
íáí óå äéÜöïñåò ðüëåéò, óôç Öñáíêöïýñôç, ôï 
Âåñïëßíï, ôï Ëïíäßíï, ôï Ðáñßóé, ôï ÂåëéãñÜäé, 
ôç ÍÝá Õüñêç, ôç Èåóóáëïíßêç. Ï Ì. Ôáñ÷Üí, 
ïëéêüò áñíçôÞò óôñÜôåõóçò áðü ôï 2001, óõ-
íåëÞöèç óôéò 8 Áðñßëç 2005 óôç Óìýñíç êáé 
áðü ôüôå êñáôåßôáé êáé Ý÷åé õðïóôåß âáóáíé-
óôÞñéá óôéò óôñáôéùôéêÝò öõëáêÝò, üðïõ Ýêáíå 
ðïëõÞìåñç áðåñãßá ðåßíáò. 

Áíáñ÷éêïß åíÜíôéá óôéò âÜóåéò 
óôç Âïõëãáñßá

Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá êáé ìåôÜ ôéò áíôéðáñáèÝóåéò Áìåñé-
êÞò-Åõñþðçò óôéò åêóôñáôåßåò óôï ÁöãáíéóôÜí êáé óôï 
ÉñÜê, ïé ÇÐÁ Ý÷ïõí îåêéíÞóåé äéáäéêáóßåò ìåôáöïñÜò ôùí 
âÜóåþí ôïõò áðü ôéò «å÷èñéêÝò» åõñùðáúêÝò ÷þñåò, üðùò 
ç Ãåñìáíßá, óôéò öéëïáìåñéêÜíéêåò, üðùò åßíáé ç Âïõë-
ãáñßá. ¸ôóé Ý÷åé ðñïãñáììáôéóôåß ç åãêáôÜóôáóç 2700 
óôñáôåõìÜôùí óôç Âïõëãáñßá êáé áíôßóôïé÷á 2300 óôç 
Ñïõìáíßá, óå âÜóåéò ðïõ èá êáôáóêåõáóôïýí óôéò åí ëüãù 
÷þñåò. Ïé âÜóåéò áõôÝò èá ÷ôéóôïýí óå óôñáôçãéêÞò óç-
ìáóßáò ðåñéï÷Ýò üðùò ôá ðáñÜëéá ÌðïõñãêÜò, áð’ üðïõ 
èá ðåñíÜåé ï áãùãüò öõóéêïý áåñßïõ áðü ôçí áíáôïëÞ 
ðñïò ôç äýóç.

Óôá ìÝóá ôïõ ÍïÝìâñç ðÜíù áðü 200 áíáñ÷éêïß äéáäÞëù-
óáí óôïõò äñüìïõò ôçò Óüöéáò óôç Âïõëãáñßá. Ç óõãêå-
êñéìÝíç äéáäÞëùóç åß÷å ðåñéóóüôåñï åíçìåñùôéêü ÷áñá-
êôÞñá êáèþò ïé óõæçôÞóåéò ìåôáîý Âïõëãáñßáò-ÁìåñéêÞò 
åßíáé áêüìá óå åîÝëéîç.




