


Τ
ους τε-
λευταίους 5 
µήνες σηµειώθη-
καν αλλεπάλλη-
λες συµµορίτικες 
επιθέσεις φασιστι-
κών οµάδων απέναντι 
σε µεµονωµένα άτοµα 
κινούµενα στον (ή περί τον) 
αντιεξουσιαστικό και αριστερό 
χώρο, καθώς και απέναντι σε κοι-
νωνικά-πολιτικά στέκια. Η συχνότητα 
των επιθέσεων και η ένταση τους (στις 
περισσότερες των περιπτώσεων οι φασίστες 
χρησιµοποίησαν µαχαίρια) δηµιουργεί πολλά 
ερωτηµατικά γύρω από τη σκοπιµότητα και τους 
εµπνευστές των επιθέσεων. Είτε τα χτυπήµατα αυτά 
υποδείχτηκαν από την αστυνοµία, είτε ήταν για λόγους 
«τιµής» των σκατών που έχουν στο κεφάλι οι φασίστες, 
το ζήτηµα της απάντησης τους ανέκυπτε σε µια πολιτική 
βάση. Το σπάσιµο του κλίµατος τροµοκρατίας που επιδι-
ωκόταν να καλλιεργηθεί γύρω από τους χώρους (στέκια, 
καταλήψεις) και τις δραστηριότητες του αντιεξουσιαστι-
κού χώρου και η εδραίωση του κεκτηµένου της δηµόσιας 
πολιτικής δράσης, σε δρόµους και πλατείες. Πέρα από τις 
απαραίτητες κλωτσιές, οι φασίστες έπρεπε να χτυπηθούν 
εκεί που δεν µπορούν να αντιδράσουν, στο ορατό κοινω-
νικό πεδίο.

Κοµµάτι λοιπόν αυτής της απάντησης, τόσο στους 
φασίστες όσο και στο κράτος δόθηκε την Πέµπτη 

19 Μαΐου στην Αθήνα σε διαδήλωση που καλέστηκε από 
αναρχικούς, αντιεξουσιαστές, αυτόνοµους και ακροα-
ριστερούς και στην οποία συµµετείχαν 2500 άτοµα. Με 
κεντρικό σύνθηµα «κράτος, ΜΜΕ, παρακρατικοί, όλα τα 
καθάρµατα δουλεύουνε µαζί », η πορεία διέσχισε κεντρι-
κούς δρόµους της πόλης και κατέληξε στα προπύλαια, 
στέλνοντας ένα ηχηρό µήνυµα πως ούτε η κρατική, ούτε 
η παρακρατική τροµοκρατία µπορεί να λυγίσει τον αγώνα 
για την ελευθερία.

  Για το αν οι φασιστικές οµάδες έχουν χρησιµοποιηθεί από 
τις δεξιές και σοσιαλιστικές κυβερνήσεις για να κάνουν 

τη «βρώµικη δουλειά», εκεί που η τσιµπίδα του νόµου θα 
λερωνόταν ανεξίτηλα εάν άγγιζε, δεν τίθεται καν σαν ζήτη-
µα. Για το αν οι φασιστικές οµάδες δρουν µε την ανοχή και 
ενίοτε µε την επικρότηση και συνδροµή της αστυνοµίας, 
ούτε αυτό τίθεται σαν ζήτηµα. Οι σχέσεις τους είναι δεδο-
µένες. Από την άλλη δεν πρέπει να αποκλείεται και το ενδε-
χόµενο, κοµµάτια αυτών των παρακρατικών οργανώσεων 
να αυτονοµούνται και να δρουν ανεξάρτητα, αλλά όχι ενά-

ντια 
σ τ ι ς 
υ π ο δ ε ί -
ξεις κράτους 
και αστυνοµί-
ας, πάντα βέβαια 
µε τη σιγουριά της 
ατιµωρησίας, τουλάχι-
στον όσο αφορά το νοµικό 
κοµµάτι αυτής.

Οι φασίστες όµως ούτε µόνοι τους εί-
ναι ούτε και κοινωνικά αποµονωµένοι. 

Τα ιδεολογήµατα του ρατσισµού και της ξενο-
φοβίας που πρεσβεύουν και όταν τους αφήνουµε 
ελεύθερο χώρο προπαγανδίζουν και θέτουν σε πρα-
κτική εφαρµογή, βρίσκονται διάχυτα στην ελληνική κοι-
νωνία αγγίζοντας όλο το φάσµα της. Από τη δεκαετία του 
‘90 και µετά ο νεοελληνικός ρατσισµός είχε και έχει συγκε-
κριµένους στόχους αλλά και εξίσου συγκεκριµένους σκο-
πούς να εξυπηρετήσει. Στόχο αποτελούν οι ξένοι εργάτες 
και κυρίως αυτοί από την αλβανία και ο σκοπός δεν είναι 
άλλος από την εξασφάλιση και τον έλεγχο της  φθηνής και 
πειθαρχηµένης εργασίας την οποία αυτοί «προσφέρουν» 
και τόσο χρειάζονται τα µεγάλα αλλά και τα µικρότερα 
αφεντικά.  Ο ρατσισµός αποτελεί το ιδεολογικό υπόβα-
θρο της πιο στυγνής εκµετάλλευσης, την νοµιµοποιεί και 
ταυτόχρονα διαχωρίζοντας αυτούς που την υφίστανται σε 
«ντόπιους» και «ξένους»  εξασφαλίζει την διατήρησή της. 

Από κει και πέρα το ζήτηµα του ρατσισµού και 
της ξενοφοβίας βρίσκεται σε ευθεία συνάρ-

τηση από το ιδεολόγηµα του πατριωτισµού, το 
οποίο µε τη σειρά του βασίζεται σε ένα µεγάλο 
ψέµα. Αυτό της πατρίδας, το οποίο προτάσσεται 
σαν ιδανικό από όλο το φάσµα των κοινοβουλευ-
τικών κοµµάτων. Η λεπτή γραµµή που διαχωρίζει 
την «αγάπη προς την πατρίδα», από «το µίσος προς 
το ξένο, το διαφορετικό», είναι εύκολο να εξαϋλω-
θεί υπό το πρίσµα στρεβλών ερµηνειών της κοι-
νωνικής πραγµατικότητας. Στο κόσµο της υποτα-
γής, η γενικευµένη ανασφάλεια που επικρατεί σε 
όλους τους τοµείς της καθηµερινής ζωής, βρίσκει 
εύκολες διόδους διαφυγής εκεί όπου υποδεικνύε-
ται από την κυρίαρχη προπαγάνδα. Ο φόβος βασι-

λεύ-
ει, οι 
συνειδή-
σεις διαφε-
ντεύονται, και η συσσω-
ρευµένη κοινωνική αδικία 
ψάχνει να εκτονωθεί όχι απένα-
ντι στο σύστηµα που την παρήγα-
γε, αλλά εκεί που είναι πιο ανώδυνο, 
πάνω στον αδύναµο.

Ίσως κάποιοι να θεωρήσουν κινδυνολογία ή 
απλοϊστική αναγωγή το γεγονός ότι µέσα σε αυτή 

την θολή κοινωνική πραγµατικότητα έχουν ερείσµατα 
να αναπτυχθούν και οι πιο ακραίες µορφές του πατριωτι-
σµού, όπως εκφράζονται από τις φασιστικές οργανώσεις 
και κόµµατα. Η κοινή λογική όµως δεν µπορεί να δεχτεί 
ένα άκρο χωρίς να υπάρχει µια µέση. Η κυρίαρχη λαϊκίστι-
κη ρητορεία ελάχιστα απέχει σε ουσία από την εθνικιστική 
φιλολογία των ακροδεξιών οργανώσεων και κοµµάτων. 
Τα δε πρόσφατα «κατορθώµατα του έθνους» επέδρασαν 
καταλυτικά στην τόνωση του εθνικού φρονήµατος µιας 
κοινωνίας που µάταια προσπαθεί να βρει απαντήσεις στα 
αδιέξοδα της µέσα στους µύθους και την προπαγάνδα, κα-
ταναλώνοντας σύµβολα, σώβρακα, φανέλες, µπάλες και 
µικρόφωνα.

∆ήµος & Λιάκος & Κούκος

Prenez Voz Desirs Pour Des Realites
(να πάρουµε τις επιθυµίες µας 

για πραγµατικότητα)

∆ειλά βήµατα στη διαύγαση των επιθυµιών. Μέσα 
στην ιστορία και πέρα από αυτήν. Μικρές εκρή-

ξεις οργής για τα χρόνια που περάσαν ανάθελα κι 
ανέραστα. Για τη ζωή, τα όνειρα και τις επιθυµίες που 
τουφεκίστηκαν ανερυθρίαστα στο βωµό του κέρ-
δους και της µισαλλοδοξίας. Μια περιπλάνηση στα 

δαιδαλώδη µονοπάτια της κοινωνικής αµφισβήτη-
σης. Σκόρπιες εικόνες από τους δρόµους που 

χάσαµε και από τους δρόµους που βρίσκου-
µε. Ένα άλµπουµ ζωντανών στιγµών που 

χαράχθηκαν στη συλλογική µνήµη 
όχι σαν νίκες ούτε σαν ήττες, αλλά 

σαν στίχοι που συνεχίζουν να 
µας εµπνέουν. Σαν ένα σύν-

θηµα που έµελε να µείνει 
για πάντα χαραγµένο 

στην πόρτα της 
ιστορίας. Κά-

ποια µέρα 
θα γρά-

φ ο υ -
µ ε 

την ιστορία µε ένα γιασεµί.

Άρωµα Μαγιού στις σελίδες του τεύχους που 
κρατάτε, κι ας µπήκε καλοκαίρι. Ο απόηχος 

των οδοφραγµάτων του Γαλλικού Μάη κι ο απόη-
χος της κουστωδίας των πολύχροµων φορτηγών του 
Euromaday στο Μιλάνο. Οι κραυγές των λυσσασµέ-
νων για πραγµάτωση των επιθυµιών και τα σαλπί-
σµατα των πρεκάριων ενάντια στην επισφαλή ζωή. 
Τα ξυλωµένα λιθόστρωτα της Καρτιέ Λατέν και η 
πρεκαριόπολη των chainworkers.

Φτιάξαµε ένα κύκλο, βάλαµε στο κέντρο τις επι-
διώξεις, και κάτσαµε όλοι τριγύρω. Ο Άγιος 

Πρεκάριος κι οι 100.000 άυλοι της Πρωτοµαγιάς στο 
Μιλάνο, η Marija και η Τina που διοργάνωσαν το 
αναρχοφεµινιστικό φεστιβάλ στη πόλη των Σκοπίων 
κι οι έκ-φυλες που µετέφεραν την εκεί εµπειρία τους 
στο χαρτί, ο κύριος Γιώργος που µας εµπιστεύτηκε το 
κείµενο για τον Γαλλικό Μάη, οι καταστασιακοί και 
το πρόταγµα για επαναστατικοποίηση της καθηµερι-
νής ζωής, η πρωτοβουλία ενάντια στα µεταλλαγµέ-
να τρόφιµα και η αντίσταση στην κυριαρχία του αν-
θρώπου πάνω στη φύση, ο Βασιλάκης κι η µικρή του 
ανατρεπτική κοµπίνα για να µην πάει στο στρατό, οι 
2.500 της αντιφασιστικής πορείας στην Αθήνα και ο 
αγώνας ενάντια τροµο(παρα)κρατία, ο σύντροφος 
Bahoz κι ο αγώνας της αξιοπρέπειας απέναντι στη 
µικροψυχία των γραφειοκρατών. Όλοι, όλες, όλα σε 
ένα κύκλο. Με την πορεία από την περιφέρεια στο 

κέντρο, αµφίδροµη και αναδραστική.

Κατά τα άλλα παραµένουµε ένα σύ-
νολο ατόµων που συσπειρώθηκαν 

γύρω από την ανάγκη προβολής µιας 
διαφορετικής από την κυρίαρχη, 

προσέγγισης-άποψης πάνω σε 
ζητήµατα που είτε απασχο-

λούν την επικαιρότητα, 
είτε απλά άπτονται 

της καθηµερινό-
τητάς µας. Το 

σ το ίχηµα 
είναι η 

διά-

χυση ενός αντιεξουσιαστικού λόγου στο σώµα της 
κοινωνίας, κοµµάτι της οποίας είµαστε κι εµείς, πέρα 
από τα στεγανά του πολιτικού µας χώρου. ∆εν εί-
µαστε πρεσβευτές ΤΗΣ άποψης κι ούτε επιθυµούµε 
να γίνουµε. Μας ενδιαφέρει µέσα από τη συλλογική 
αυτή κίνηση να αναδειχθούν πέρα από τα ζητήµατα 
καθέ αυτά και προσωπικές δυναµικότητες, γι’ αυτό 
κι επιµένουµε στη συνεισφορά κειµένων προς δηµο-
σίευση από τρίτους (κε Θόδωρε, Σωκράτη, κε Γιώρ-
γο, Βαµ-Φακούλω ευχαριστούµε!).

Σε καµία περίπτωση δεν θέλουµε να γίνουµε δη-
µοσιογράφοι ή αναµεταδότες ανατρεπτικών κι-

νηµάτων και ιδεών. Συµµετέχουµε σαν άτοµα στον 
αγώνα ενάντια σε κάθε µορφή εξουσίας και αυτό 
είναι που µας διαχωρίζει από τα καθεστωτικά µέσα 
ενηµέρωσης, που στόχος τους είναι η παραπληρο-
φόρηση και ο έλεγχος της κοινής γνώµης - κοινώς 
η αποβλάκωση και η εξαπάτηση. Καθότι δεν ανα-
γνωρίζουµε τους εαυτούς µας έξω από την αναπα-
ραγωγή του συστήµατος, όντας και εµείς κοµµάτι 
αυτής της κοινωνίας, ο λόγος µας δε µπορεί παρά 
να πηγάζει και από τις δικές µας αντιφάσεις και προ-
βληµατισµούς, τις αντιφάσεις που η ίδια η κοινωνία 
έρχεται να αντιµετωπίσει ώστε κάποια στιγµή να 
τις ξεπεράσει και να κινηθεί προς µια ανατρεπτική 
κατεύθυνση. Μέσα στον βούρκο των διαρρηγµένων 
κοινωνικών σχέσεων αυτό που έχουµε να αναδεί-
ξουµε είναι οι στιγµές αντίστασης και ξεπεράσµατος 
της απάθειας, του βολέµατος και της συναίνεσης. 
Στιγµές που µόνο εµείς σαν υποκείµενα µπορούµε 
να δηµιουργήσουµε, χωρίς διαµεσολαβητές, χωρίς 
καθοδηγητές, χωρίς αρχηγούς και κόµµατα.

Θεωρούµε αυτονόητο πως ένα τέτοιο εγχείρη-
µα κινείται όχι µόνο έξω αλλά και ενάντια σε 

κάθε µορφή πνευµατικών δικαιωµάτων. Εποµένως 
η αναπαραγωγή µέρους ή ολόκληρου κειµένου εί-
ναι ελεύθερη και επιθυµητή µε την προϋπόθεση ότι 
αυτή δε θα χρησιµοποιηθεί από καθεστωτικά µέσα 
ενηµέρωσης.

Το  Black Out  εκδίδεται σε 2.000 αντίτυπα και δι-
ανέµεται στους δρόµους της πόλης (στάσεις, λε-

ωφορεία, πλατείες, κτλ), στις καταλήψεις Φάµπρικα 
Υφανέτ, Terra Incognita, Μαύρη Γάτα, αυτοδιαχειρι-
ζόµενο στέκι στην ιατρική, καθώς και σε επιλεγµέ-
να σηµεία της πόλης. Ένας περιορισµένος αριθµός 

αντιτύπων ταξιδεύει σε άλλες πόλεις και συναντά 
συντρόφους και φίλους σε αυτοδιαχειριζόµενα 

στέκια και καταλήψεις.

Τις όποιες απορίες/προτάσεις/κεί-
µενα/σχόλια έχετε µπορείτε να 

τις στέλνετε στην ηλεκτρονική 
θυρίδα  blackout@disobey.net  

ή να απευθύνεστε στη συ-
ντακτική οµάδα που συ-

ναντιέται κάθε βδο-
µάδα στον χώρο 

της κατάληψης 
Φ ά µ πρ ι κ α 

Υφανέτ.



ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ

Στις 14 Μάη πραγµατοποιήθηκε συγκέντρωση  διαµαρτυ-
ρίας  στην  κεντρική  πλατεία των Ψαχνών Ευβοίας  και πο-
ρεία  προς  το  εργοστάσιο  της  Σόγια Ελλάς ενάντια στην 
εισαγωγή µεταλλαγµένων ζωοτροφών από την εν λόγω 
εταιρεία.
Η Σόγειας Ελλάς είναι ένα από τα µεγαλύτερα εργοστάσια 
ζωοτροφών και παραγωγής σογιέλαιου, από µεταλλαγµέ-
νους σπόρους σόγειας και καλαµποκιού, που διοχετεύονται 
σε όλη την ελληνική αγορά.
Η πρωτοβουλία της πορείας ήταν του  δίκτυου οικοκοινό-
τητα, ένα δίκτυο για την προώθηση των βιολογικών προιό-
ντων. Στόχος του δικτύου ήταν να ανακινήσουν το ζήτηµα 
των µεταλλαγµένων και την επικινδυνότητα τους, ιδιαίτερα 
µετά την ενσωµάτωση της ελλάδας στην ευρωπαική νοµο-
θεσία, που θεσπίστηκε µετα την άρση του Μορατόριουµ για 
τα µεταλλαγµένα 
Στην πορεία συµµετείχαν συλλογικότητες και άτοµα από 
θεσσαλονίκη, αθήνα και εύβοια. Κατά την διάρκεια της συ-
γκέντρωσης µοιράστηκαν κείµενα από τις συλλογικότητες, 
ενώ πραγµατοποιήθηκε και µικροφωνική το προηγούµενο 
βράδυ από την αυτόνοµη συντονιστική δράση ενάντια στην 
επιβολή προιόντων βιοτεχνολογίας των πολυεθνικών.
∆εν έλλειψαν και οι προβληµατισµοί από την µεριά των 
συλλογικοτήτων, είτε για την σκοπιµότητα του συµβολικού 
αποκλεισµού ή και της ίδιας της πορείας, εξαιτίας του µι-
κρού αριθµού προσέλευσης (150 άτοµα) στην συγκέντρω-
ση και της ύπαρξης τηλεοπτικού καναλιού, δηµιουργώντας 
ένταση µεταξύ των οργανωτών και διαφόρων ατόµων και 
οµάδων.
Πάντως η καλή θέληση από τους συµµετέχοντες και η ανά-
γκη επικοινωνίας σχετικά µε το θέµα, ξεπέρασε τα διάφορα 
προβλήµατα, δίνοντας την δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί 
η δράση. Παρόλα αυτά, πρέπει να σηµειωθεί πως η στάση 
από την πλευρά της οικοκοινότητας απογοήτευσε τον πε-
ρισσότερο κόσµο τόσο για την αδιαλλαξία του όσο και για 
το γεγονός οτι δεν κατάφερε να συγκεντρώσει ούτε όλα τα 
µέλη της στην πορεία που η ίδια καλούσε 
Η πορεία και ο συµβολικός αποκλεισµός αν και µικρή σε µέ-
γεθος και µε όλα τα προβλήµατα της, είχε µεγάλη σηµασία 
καθώς λειτούργησε ενηµερωτικά και προπαγανδιστικά για 
τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς.

Λίγα λόγια για τα µεταλλαγµένα

Η έννοια της οικολογίας υποβαθµίζεται και περιορίζεται σε 
ένα χαρακτήρα πιο περιβαντολογικό και εναλλακτικό 
από τα  µέσα (παρα)πληροφόρησης, αποσιωπώντας 
µεθοδικά την οποιανδήποτε κοινωνική και πολιτική 
σηµασία της.
Με τον ίδιο τρόπο προπαγάνδας προσπαθούν 
τώρα να ανάγουν το ζήτηµα των µεταλλαγ-
µένων ως ένα διατροφικό ζήτηµα ελά-

χιστης πολιτικής σηµασίας, στο οποίο ο λαός 
καλείται να διαλέξει µεταξύ των ακριβών πιστοποιηµένων 
βιολογικών προιόντων και των µεταλλαγµένων φτηνών 
τροφών, που θα διατήθονται από τις «καλές και φιλάνθρω-
πες» πολυεθνικές. Αποκαλώντας όσους αντιστέκονται ως 
τεχνοφοβικούς και οπισθοδροµικούς και µε όπλο τους την 
αγνοια των πολιτών, η κυβέρνηση για λογαριασµό των µε-
γάλων φαρµακευτικών και βιοτεχνολογικών εταιριών περ-
νά νόµους που ελευθερώνουν την διακίνηση  των γενετικά 
τροποποιηµένων προιόντων.
Ενάντια σε αυτή την υποκρισία πρέπει να αντισταθούµε µε 
µηχανισµούς πλήροφορησης και προπαγάνδας. Οι γ.τ.ο και 
η βιοτεχνολογία γενικότερα αποτελούν το νέο σχέδιο της 
κυριαρχίας το όποιο έχει σαν στόχο τον έλεγχο του γενετι-
κού υλικού, την πλήρη εξάρτηση των παραγωγών, τον έλεγ-
χο της παγκόσµιας παραγώγης τροφής- µε άλλα λόγια της 
ίδιας της ζωής. 
Πρόταγµά µας δεν είναι η σήµανση προιόντων, ούτε οι δι-
ορθώσεις στην νοµοθεσία, άλλωστε όλα αυτά οδήγουν 
στον πράσινο καπιταλισµό, όπου κάθε ευαισθητοποιηµένος 
πολίτης θα µπορεί να καταναλώνει οικόλογια είτε αγορά-
ζοντας βιολογικά προιόντα είτε συµµετέχοντας- χρηµατικα 
πάντα- σε περιβαντολλογικές οργανώσεις, υποστηρίζοντας 
περιβαντολλογικές ρυθµίσεις συµβατές µε την µεγιστο-
ποίηση του κέρδους και την παγκόσµιου καπιταλισµού.  
Αντίθετα πιστεύουµε οτι:

-µόνο η συλλογική σκέψη και δράση µπορούν 
να δώσουν απαντήσεις και όχι οι εξατοµικευ-
µένες καταναλωτικές συµπεριφορές
-η κριτική στους Γ.Τ.Ο. εντάσσεται στη 
γενικότερη κριτική µας στη βιοτε-
χνολογία, µία από τις ισχυρότερες 
σήµερα τεχνολογίες της κυρι-
αρχίας
-η κριτική µας στη βιοτε-
χνολογία είναι αδιαχώ-
ριστη από τη συνο-
λικότερη κριτική 
και δράση µας 
ενάντια στον 
καπιταλι-
σµό

Η οικολογία δεν περιορίζεται στην προστασία του περι-
βάλλοντος κάνει πολιτική στο τρόπο ζωής, παραγω-
γής και κατανάλωσης. Αξιώνει µια πολιτική συµβί-
ωση µε την φύση, προβάλλει το ζήτηµα οτι «η 
ίδια η έννοια της κυριαρχίας του ανθρώπου 
πάνω στην φύση προέρχεται από την κυ-
ριαρχία του ανθρώπου πάνω στον άν-
θρωπο» 

  
 
           

παιδιά του σωλήνα  

 ΜΗ∆ΕΝ

Σχετικά µε το που βρισκόµαστε 
Το που πάµε

Το ποιοι είµαστε η ποιοι νοµίζουµε
 πως είµαστε και 

ποιοι θέλουµε να γίνουµε
Σχετικά µε το τι φοβόµαστε και 

τι ελπίζουµε, τι θέλουµε …
Να καταστρέψουµε 
και τι να κτίσουµε

Τι ζητάµε  τι δίνουµε 
Τι µας παίρνουν

Πως µας το παίρνουν
Σχετικά µε το πως σκεφτόµαστε, 

τι πράττουµε, πως αντιδρούµε 
Σχετικά µε το τώρα και το πάντα

Το χθες και το αύριο
Σχετικά µε τη ζωή
Αυτή που ζούµε

Αυτή που µας κλέβουν 
Αυτή που θέλουµε
∆εν ξέρω τίποτα

Όσο για το µηδέν ως τίτλο 
Μπορείς να το χρησιµοποιήσεις 

και σαν υποσηµείωση 
σαν σηµείο…

Αναχώρησης για κόσµους
 που δεν υπάρχουν

Άφιξης σε κόσµους που δεν γνωρίζουµε 

Αν η απόγνωση είναι 
η παιδική αρρώστια του επαναστάτη

Τότε ακόµη περιµένω 
την ενηλικίωση µου

Τ ο 
ε λ -

ληνικό 
κ ρ ά τ ο ς 

φ α ί ν ε τ α ι 
πως πήρε τα 

πάνω του µετά 
την επίσκεψη του 

κωστάκη στις ηπα. Ποιο 
θα είναι άραγε το αντάλ-

λαγµα; Φτηνότερα όπλα, 
χαµηλότερα «αντι-τροµοκρα-

τικά» δίδακτρα, ευνοϊκότερες 
συνθήκες 

γ ι α 
το ελ-

λ η ν ι κ ό 
κ ε φ ά λ α ι ο στα βαλ-

κάνια, ευνο- ϊκότερ ου ς 
όρους για τις ε λ λ η ν ι κ έ ς 

κατασκευαστικές και τους έλληνες 
εφοπλιστές στην µέση ανατολή και την µε-

σόγειο; Το ελληνικό κεφάλαιο εξοπλίζει τα πλοκάµια του αναβαθµίζοντας την 
συµµετοχή του στην καπιταλιστική βία συνεχώς. Κάποιοι θα πούνε βέβαια πως 

φταίει η ελληνική κυβέρνηση, πως «είµαστε» υποτελείς στην υπερδύναµη και άλλα 
τέτοια ωραία. Με αυτή την λογική το ελληνικό κράτος και κεφάλαιο τίθενται πάντα 

στο απυρόβλητο, παραβλέποντας την δική τους συµµετοχή και συνδιαχείριση 
στην πολεµική µηχανή του «ανεπτυγµένου» κόσµου. Αυτή η µορφή 

σιωπής γύρω από την επιθετικότητα του ελληνικού κράτους 
παίρνει τελικά την µορφή συναίνεσης στα εγκλήµατά 

του, και ίσως αυτή η σιωπή κάποια στιγµή θα 
αναγκαστεί να διακοπεί από κάποια 

«ασύµµετρη» απάντηση. 
Ξέρετε τώρα…

Βαµ-Φακούλω 

ΓΙΑ
  ΤΟΥΣ  

 ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΣΑΜΙΝΑ ∆Ε ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ   

                 ΤΙΜΟΝΙ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΙ ΟΙ ΕΦΟΠ-ΛΗΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ  

                   ΟΙ ∆ΟΛΟΦΟΝΟΙ 

Τεσσεράµισι χρόνια µετά το ναυάγιο του Σαµίνα, τώρα που η οργή και η αγανάκτη-
ση έχουν καταλαγιάσει, τώρα που η συλλογική µνήµη ακροβατεί στα όρια της λήθης, 

τώρα που ο «νοµικός µας πολιτισµός» ξεδιπλώνει την βαθύτατα ταξική του διάσταση, η 
δίκη για το ναυάγιο ξεκίνησε στον Πειραιά λίγο πριν την παραγραφή των κατηγοριών. 

Όπως και στα χιλιάδες «εργατικά ατυχήµατα» όπου κανείς δεν φέρει καµιά ουσιαστική ευθύνη, 
εκτός ίσως από τη «θεία πρόνοια», έτσι και για τους 81 ανθρώπους που χάθηκαν εκείνο το βράδυ, 

οι σοφοί δικαστές απεφάνθησαν ότι οι ενέργειες που οδήγησαν στο θάνατό τους ήταν πληµµέληµα, 
δηλαδή κάποιο σφάλµα, ένα παράπτωµα που διορθώνεται µε χρηµατική ή επανορθωτική ποινή!!!. 

Ωσάν να µην είναι δόλος η εξασφάλιση του µέγιστου κέρδους των εφοπληστών αδιαφορώντας για το 
όποιο κόστος, συµπεριλαµβανοµένης και της ανθρώπινης ζωής! […]

Αποκρύπτεται έτσι ότι η ανθρώπινη ζωή µέσα σ’ ένα σύστηµα που διαρκώς την καταπατά (ενώ υποκριτικά 
επικαλείται την προστασία της) στο βωµό της εξυπηρέτησης των οικονοµικών και πολιτικών συµφερόντων του, 

θα παραµείνει αναλώσιµη κι αδιάφορη. Όσο δεν υψώνονται κοινωνικές αντιστάσεις που αµφισβητούν συνολικά το 
καθεστώς εκµετάλλευσης και κυριαρχίας, τότε δεν έχουµε κανένα λόγο να εφησυχάζουµε. 

Πέρα από τα πέντε µέλη του πληρώµατος του Σαµίνα, -εξιλαστήρια θύµατα ακόµα κι αν έχουν µερίδιο ευθύνης για το 
ναυάγιο-, ακόµα κι αν καταδικαστούν οι εκπρόσωποι της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή τα στελέχη του ελεγκτικού οργανι-

σµού που έδωσαν πλαστά χαρτιά καταλληλότητας για το αξιόπλοο του σαπιοκάραβου, το αγαθό της µετακίνησης δεν θα 
σταµατήσει να ελέγχεται από λίγους µε µοναδικό σκοπό το κέρδος. 

Αντίθετα, οι αιτίες που οδήγησαν στο τραγικό γεγονός του ναυαγίου όχι µόνο δεν εκλείπουν, αλλά συνεχίζουν να υφίστανται 
και να χειροτερεύουν. Το κράτος εδώ και δεκαετίες µεθοδεύει συστηµατικά την άνευ όρων παράδοση των θαλασσών στους εφο-

πληστές µε τα σκανδαλώδη ειδικά προνόµια που απολαµβάνουν οι τσιφλικάδες της θάλασσας όπως οι φοροαπαλλαγές, οι αυξήσεις 
του ορίου ηλικίας των πλοίων, απαλλαγές των υπερήλικων σκαφών από προδιαγραφές ασφαλείας κ.ά. […]

Πριν από σχεδόν πέντε χρόνια, στο ναυάγιο του Σαµίνα πνίγηκαν 81 άνθρωποι. Όσο παραµένουµε όµηροι στα συµφέροντα και στα 
σαπιοκάραβά τους, όσο οι πολιτικοί -τοπικές αρχές, Περιφέρεια και Υ.Ε.Ν- διαχειρίζονται τη µετακίνησή µας µαζί µε τους εφοπληστές µε 

γνώµονα το κέρδος και το πολιτικό όφελος, τότε ας προετοιµαζόµαστε για τα χειρότερα….. 

ΕΦΟΠ-ΛΗΣΤΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ - ∆ΙΚΑΣΤΕΣ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ

Περιοδικό «Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας», Αυτόνοµη Πρωτοβουλία Νάξου, Αυτoδιαχειριζόµενο Στέκι «Κόκκινη Πόρτα», Ρόδος, Ριζοσπα-
στική Αγωνιστική Κίνηση Αλληλεγγύης Χίου, Αντιεξουσιαστική Οµάδα Μυτιλήνης / Σύντροφοι-Συντρόφισσες 

συνθήκες 

γ ι α 
το ελ-

λ η ν ι κ ό 
στα βαλ-

ϊκότερ ου ς 
ε λ λ η ν ι κ έ ς 

και τους έλληνες 
ανατολή και την µε-

σόγειο; Το ελληνικό κεφάλαιο εξοπλίζει τα πλοκάµια του αναβαθµίζοντας την 

          



Στις 22 – 24 Απριλίου 
διοργανώθηκε στη 

Μακεδονία, στην πόλη των Σκοπίων 
ένα αναρχοφεµινιστικό φεστιβάλ όπως 

τιτλοφορήθηκε από τις εµπνεύστριές του 
Marija και Τina. H διοργάνωσή του υποστη-

ρίχτηκε από τον αναρχοπάνκ κόσµο της πόλης, 
που φρόντισε για τις δοµές υποδοχής και φιλοξενί-
ας όσων ανταποκρίθηκαν σ’ αυτή την ενδιαφέρουσα 
συνάντηση. Το πρόγραµµα σε µεγάλο βαθµό διαµορ-
φώθηκε δικτυακά από διάφορες οµάδες που προέρ-
χονται κυρίως από τα Βαλκάνια, ενώ εµπλουτίστηκε 
µε έκτακτα workshops, ώστε τελικά να επιµηκυνθεί 
κατά µία µέρα, παράλληλα µε τη συντροφικότητα και 
τον γνωστικό πλούτο που αντλούσαµε στο µεταξύ. 
Αρχικά θα παρουσιάσουµε κάπως γραµµικά τα διά-
φορα workshops, τις συζητήσεις, τα δρώµενα που 
φιλοξενήθηκαν για να ψηλαφίσουµε  τελικά τη συν-
θετότητα του χαρακτήρα του φεστιβάλ, όπως αυτός 
προέκυψε από την πρόσθεση πιο πολύ παρά από τη 
συνοχή των διαφόρων αυτών δραστηριοτήτων. 

   Θα κατατάσσαµε στα σκοτεινά σηµεία του τετραη-
µέρου τη συµµετοχή σ’ αυτό δύο µη κυβερνητικών 
οργανώσεων των οποίων το αντικείµενο ήταν η οι-

κιακή βία για τη µία και 
η παράνοµη διακίνηση 
και σεξουαλική εκµε-
τάλλευση γυναικών 
από τη Μακεδονία για 
την άλλη, εξαιρετικά 
κρίσιµο ζήτηµα για τη 
χώρα και για την ευρύ-
τερη περιοχή των Βαλ-
κανίων. Η ένταση και 
των δύο θεµάτων οξύ-
νει ακόµη πιο πολύ την 
κριτική µας καθώς στην 
πρώτη ο εισηγητής, που 

µιλούσε από µια πατριαρχική οπτική γωνία, αρκέστη-
κε στην υπόδειξη των συµπτωµάτων που αντιµετω-
πίζονται κυρίως µέσω της συµβουλευτικής, ενώ στη 
δεύτερη αυτό που προβλήθηκε ως αίτηµα ήταν η ανα-
γνώριση του προβλήµατος από το κράτος. Και οι δύο 
λοιπόν οριοθετήθηκαν στη γραµµή της θεραπείας 
των σχετικών ζητηµάτων όπως άλλωστε αντιστοιχεί 
στο περιεχόµενο, το χαρακτήρα, τη δοµή των οργα-
νώσεων αυτών. Να υπογραµµιστεί όµως ότι η γραµµή 
αυτή υποσκάφθηκε από τις παρεµβάσεις για τις δο-
µικές αιτίες αυτών των πτυχών της γυναικείας κατα-
πίεσης, που δεν αντιµετωπίζονται µε φιλανθρωπικά 
ηµίµετρα. Από την άλλη αναγνωρίζουµε την αδυνα-
µία οποιασδήποτε άλλης αντιθεσµικής δοµής να αρ-
θρώσει λόγο, πόσο µάλλον να οικοδοµήσει δίκτυα 

αλληλεγγύης, 
αφήνοντας 

έτσι το κενό αυτό να καλυφθεί από τέ-
τοιου τύπου οργανώσεις.

 Εργαστήρι για την σεξουαλικότητα 
και τον αυνανισµό     

Από τις πλέον εποικοδοµητικές συζητήσεις που 
αποδόµησε το προσωπικό και το πολιτικό µέ-

χρι την απόλυτη ταύτισή τους. Η πολεµική ενάντια 
σε κράτος και κεφάλαιο είναι ανεπαρκής εφόσον δεν 
ενσωµατώνει έναν λόγο για τη σεξουαλικότητα και 
τα φύλα και τον τρόπο µε τον οποίο εµείς οι ίδιοι, οι 
ίδιες αναπαράγουµε τις δοµές αυτές που συντηρούν 
το υπάρχον. Πώς λοιπόν κατασκευάζεται η σεξουαλι-
κή µας ταυτότητα; Πώς µας επιβάλλεται το ένα ή το 
άλλο φύλο; Πόσο πολιτικό είναι τ ή απάντηση. Πόσες 
φορές δεν κάνουµε σεξ απλά επειδή έχουµε µια σχέση 
και είναι αναµενόµενο να κάνουµε σεξ; Για να µη µι-
λήσουµε για άλλες περιπτώσεις αθέµιτου σεξ… 2. Ευ-
χαρίστηση: Βεβαιώσου ότι όλα όσα κάνετε αρέσουν 
και στους δύο. 3. Ασφάλεια: ασφαλές σεξ σε ασφαλή 
περίγυρο. 

Πορνογραφία, AnarchaFeminist Action, 
Zagreb, www. anfema.tk

∆                              ιακρίνονται δύο τάσεις στη σύγχρονη πορνο-
γραφία: η «συµβατική» και η «φεµινιστική» πορ-

νογραφία που δίνει έµφαση επιφανειακά στην ηδονή 
της γυναίκας χωρίς όµως να θίγεται η αντικειµενο-
ποίηση του σώµατος ή ακόµα και οι ρόλοι εξουσίας 
που αναπαράγονται µέσα σ’ αυτές τις ταινίες. Η κρι-
τική ενέσκηψε επίσης στο γεγονός ότι όλες αυτές οι 
τσόντες παράγονται από τις ίδιες πολυεθνικές εται-
ρίες, χαρακτηρίζονται εντελώς καταχρηστικά  «φε-
µινιστικές» αφού πρόκειται για ένα ακόµα εµπορευ-
µατικό προϊόν έξω από κάθε κινηµατική αφετηρία 
φυσικά. Η παρουσίαση µας άφησε τελικά αναπάντη-
τα ερωτήµατα αφού δεν εµβάθυνε στο ρόλο της πορ-
νογραφίας συνολικά  να κατασκευάζει ταυτότητες 
και συνειδήσεις σε σχέση µε το ετεροβαρές ενδιαφέ-
ρον για τις τσόντες που σε τίποτα δεν διαχωρίζονται 
από τις «συµβατικές» εφόσον καθοδηγούνται από το 
ίδιο αρσενικό βλέµµα  και απευθύνονται στους ίδιους 
αποδέκτες. Προβλήθηκε µια σύντοµη βιντεο-παρου-
σίαση εταιριών και δηµιουργών «αντισυµβατικής»  
πορνογραφίας που διακόπηκε για τεχνικούς λόγους, 
ενώ δεν ακολούθησε συζήτηση.

Εργαστήρι φεµινιστικού θεάτρου, ACT 
Women, Βελιγράδι

Βιώσαµε το σώµα µας και οικειοποιηθήκαµε το 
χώρο µας. Πώς θα καλύψουµε τα κενά που αφή-

σαµε να δηµιουργηθούν; Ας νιώσουµε το χώρο και το 
σώµα µας µέσα σ’ αυτό και ας κάνουµε τους άδειους 
χώρους που αφήσαµε δικούς µας. Οι τεχνικές στις 
οποίες ασκηθήκαµε και πειραµατιστήκαµε έσπαγαν 
τους κώδικες ενός σώµατος που έχει µαθητεύσει στην 
κανονικότητα και τον αυτοπεριορισµό και εκµαίευσαν 
το καταπιεσµένο δυναµικό του. Ιχνοβατήσαµε από το 
µηχανικό και κατευθυνόµενο προς το προσωπικό και 
ελεύθερο, από το φαίνεσθαι στο δικό µας, πέρα από 
την αφωνία και καλλιφωνία µε εµπιστοσύνη στην 
κραυγή µας, την γκριµάτσα µας, το σώµα µας. 

Επίδειξη προφυλακτικών µεθόδων 
και σεξουαλικών παιχνιδιών

Το γυναικείο προφυλακτικό και πώς χρησιµοποιείται, 
προφυλακτικό για στοµατικό έρωτα, λιπαντικά και 
πώς χρησιµοποιούνται, δονητές και DIY δονητές και 
από τι υλικό να τους φτιάξετε, µε απόλυτη έµφαση 
σε όλες τις σεξουαλικότητες. Ενάντια στην κυρίαρχη 
ιδεολογία για το πώς πρέπει να συντελείται η σεξου-
αλική πράξη και να βιώνεται η ηδονή.

Εργαστήρι γυναικείας αυτοάµυνας Wendo 

Σε µια γενικότερη ατµόσφαιρα παρενόχλησης και 
κινδύνου, που βιώσαµε σε πολλές γωνίες (και) 

αυτής της πόλης, το εισαγωγικό µάθηµα στην τέχνη 
αυτοάµυνας Wendo δεν µας φάνηκε καθόλου άκαι-
ρο. Σηµειωτέον ότι στο τεράστιο κεντρικό πάρκο της 
πόλης των Σκοπίων, όπου καθηµερινά παρουσιάζο-
νται κρούσµατα βίας ενάντια σε γυναίκες, κάποιοι 
είχαν εκείνο το πρωί την ατυχή έµπνευση να µας 
εξαναγκάσουν στη θέα των επιθετικών επιδεικτικών 
τους τάσεων, χωρίς να γνωρίζουν ότι επρόκειτο για 
15 σκληροπυρηνικές φεµινίστριες που εξασκούνταν 
µε κοντάρια στην απόκρουση τέτοιων (και χειρότε-
ρων) περιστατικών. Οφείλουµε να παραδεχτούµε ότι 
βιώσαµε σχεδόν σαδιστική ικανοποίηση για το τέλος 
που δώσαµε στις παρενοχλήσεις, αντί για τον συνήθη 
τρόµο και αµηχανία που κάνει τις γυναίκες σε άλλες 
περιπτώσεις να το βάζουν στα πόδια ταπεινωµένες 
και να µέµφονται τον εαυτό τους. 
Τελικά το εργαστήρι Wendo ήταν αποτελεσµατικότα-
το, τουλάχιστον σε επίπεδο εµψύχωσης, πράγµα που 
θα µπορούσαν ίσως να επιβεβαιώσουν και οι ‘ατυχείς’ 

Ç ðïëåìéêÞ åíÜíôéá óå 
êñÜôïò êáé êåöÜëáéï 
åßíáé áíåðáñêÞò 
åöüóïí äåí åíóùìá-
ôþíåé Ýíáí ëüãï ãéá 
ôç óåîïõáëéêüôçôá 
êáé ôá öýëá. 

Στις 22 – 24 Απριλίου 
διοργανώθηκε στη 

Μακεδονία, στην πόλη των Σκοπίων 
ένα αναρχοφεµινιστικό φεστιβάλ όπως 

τιτλοφορήθηκε από τις εµπνεύστριές του 
Marija και Τina. H διοργάνωσή του υποστη-

έτσι το κενό αυτό να καλυφθεί από τέ-
τοιου τύπου οργανώσεις.

 Εργαστήρι για την σεξουαλικότητα 
και τον αυνανισµό   

Από τις πλέον εποικοδοµητικές συζητήσεις που 
αποδόµησε το προσωπικό και το πολιτικό µέ-

αλληλεγγύης, 
αφήνοντας 



επιδειξίες, που ακόµη τρέχουν. 

Γυναίκες και ΜΜΕ 

Παρουσίαση έρευνας της οµάδας ΑnarchaFeminist 
Action από το Zagreb για την εικόνα της γυναί-

κας όπως προβάλλεται στη διαφήµιση οποιουδήποτε 
καταναλωτικού προϊόντος, µε ένα συνοδευτικό βιντε-
άκι που έδειχνε σεξιστικές απεικονίσεις και τη γνώµη 
του κόσµου για αυτές µε συνεντεύξεις δρόµου. Ενδι-
αφέρουσα δουλειά µε µεγάλο δείγµα του υλικού µε το 
οποίο βοµβαρδιζόµαστε καθηµερινά, εσωτερικεύοντας 
και αναπαράγοντας τη στερεότυπη σεξιστική συνείδη-
ση. 

Eclectic Technic Carnival

Παρουσίαση του φεστιβάλ E.T.C. που ξεκίνησε το 
2002 µε πρωτοβουλία της ολλανδικής οµάδας 

Genderchangers, που πήραν το όνοµά τους από το 
βύσµα που εναλλάσσει το ‘φύλο’ των υποδοχών ενός 
καλωδίου  (holes και pins,  στα ελληνικά ‘θηλυκές’ 
και ‘αρσενικές’ υποδοχές). Το «εκλεκτικό τεχνολογι-
κό καρναβάλι» περιλαµβάνει µαθήµατα υπολογιστών 
(hardware, open source, linux κ.α.) από γυναίκες για 
γυναίκες. Έµφαση δίνεται στο θέµα γυναίκες και τε-
χνολογία, µιας και η πρόσβαση στην τεχνολογία έχει 
έναν σαφώς έµφυλο χαρακτήρα που πρέπει να ανατρα-
πεί. Το φεστιβάλ δεν είναι µια αποστειρωµένη διορ-

γάνωση, επικεντρωµένη αποκλειστικά σε θέµατα τε-
χνολογίας, αλλά επιδιώκει να έχει και ένα χαρακτήρα 
καρναβαλικό.     

Spoken word perfomance 
“capitalist whore fantasy”, βίντεο και live show, 

Miss Moon, Λονδίνο

Μια ιδιαίτερα αµφιλεγόµενη παράσταση µε πρω-
ταγωνίστρια τις µεταµορφώσεις του φύλου. 

Αποτελούνταν από δύο διακριτά µέρη. Στο πρώτο, η 
ζωντανή οµιλία της Miss Moon αφορούσε το σώµα 
στο κίνηµα ενάντια στην παγκοσµιοποίηση, τις ανα-
παραστάσεις του, το παιχνίδι διάφορων οµάδων µέσα 
σε αυτό το κίνηµα που προτάσσουν την απελευθέρωση 
του σώµατος και της σεξουαλικότητας, την αντίθεση 
στην εµπορευµατοποίησή του σώµατος και του σεξ, µα 
κατά τα άλλα µια κοινότοπη έκθεση του παρωχηµέ-
νου ίσως τώρα κινήµατος που συνάντησε τα όριά του 
και από µόνο του δεν είναι πια τόσο ανθεκτικό, ώστε 
να πυροδοτήσει νέες δυναµικές. Θα προκρίναµε την 
εφεύρεση νέων κωδίκων µε οδηγούς την οξύνοια και 
τη φαντασία µας. Στο δεύτερο µέρος το ά- φυλο ον µε-
τατρέπεται σε σέξι ξανθιά και αυτή µε τη σειρά της σε 
drag queen που στο τέλος φοράει ντίλντο, βάζει λιπα-
ντικό και αυνανίζεται επί σκηνής. Ένα κράµα αµερικά-
νικης stand up comedy και drag show προϋπέθετε µια 
εξοικείωση µε αυτά τα είδη και µια αποστασιοποίηση 
από το τηλεοπτικό ύφος και τον εύκολο εντυπωσιασµό 
που µπόρεσε τελικά να παρασύρει τόσο την έκπληξη 
και τον θαυµασµό όσο το σοκ και τον αποτροπιασµό 
του κοινού. Πέρα από το θάρρος και την ενέργεια της 
Miss Moon χαιρετίζουµε την αναπαράσταση των φυ-
λικών µεταµορφώσεων που κινούνται σε ρευστές πε-
ριοχές και προβληµατίζουν τα κοινωνικά τους όρια. Η 
παράσταση εξέπεµψε αντιφατικά µηνύµατα που δεν 
µας βρήκαν απόλυτα σύµφωνες, αλλά επίσης µέσω της 
πράξης ενός περίοπτου αυνανισµού αποµυθοποίησε 
και απαξίωσε τον φαλλοκεντρισµό, δηµιούργησε ένα 
πλαίσιο µέσα στο οποίο ο φαλλός γελοιοποιείται.

Τα συµπεράσµατά µας οριοθετούνται από το βλέµ-
µα των επισκεπτριών. Κριτικά, νηφάλια και συ-

γκρατηµένα γιατί τα εργαλεία µας δεν µεταλλάσσο-
νται µέσα σ’ ένα τετραήµερο, ούτε αγνοούν όµως την 
περιορισµένη βίωση µιας άλλης κινηµατικής, και όχι 
µόνο, πραγµατικότητας. Αµφιταλαντευτήκαµε στη 
διαπίστωση της δυσκολίας ενοποίησης θεµατικών και 
δραστηριοτήτων από τη µια και στην κατανόηση ότι η 
χαλαρή δοµή του φεστιβάλ ανέδειξε την πολ-
λαπλότητα των τάσεων που ασχολούνται 
µε ζητήµατα φύλου, που µπορεί να είναι 
από συναφείς µέχρι ετερόκλητες ή και 
συγκρουόµενες ακόµα. Αποστάσεις 
για τις οποίες ίσως να ευθύ-
νεται η αποκεντρω-
µένη οργάνωση. 
Ο τίτλος του 
ήδη ήταν περιο-
ριστικός, αφού 

θεωρούµε πως η θεωρία έχει διευρυνθεί τόσο ώστε να 
περιλαµβάνει νέα σκεπτικά που έχουν ενθεµατιστεί. Η 
παλινδρόµηση από την πατριαρχία στα φύλα και τις 
σεξουαλικότητες υπενθυµίζει ότι είναι ανάγκη να  συγ-
χωνευθούν οι θεµατικές στο λόγο και τη δράση. Η ανε-
παρκής κινηµατική υποδοµή αδυνατούσε να υποστη-
ρίξει µια διοργάνωση µε απόλυτα συνεκτική δοµή και 
χαρακτήρα, ενώ προσµετρούµε και το γεγονός ότι ήταν 
µικρή η απήχησή του στην ίδια την πόλη των σκοπίων 
κατά την παρατήρηση των διοργανωτών. ∆εδοµένου 
,τέλος, ότι η συνάντηση συνάρθρωσε κατά βάση κό-
σµο από τα Βαλκάνια, για τον οποίο είναι νεαρή η προ-
κείµενη θεµατολογία, αφενός υπήρχε τόσο αδυναµία 
όσο και διάθεση 
για πολιτική εµβά-
θυνση και σύνθε-
ση προσεγγίσεων, 
αφετέρου εξέλειπε 
το lifestyle άλλων 
χωρών (ΗΠΑ, 
Ολλανδία) στις 
οποίες το ζήτηµα 
υπάρχει ιστορικά. 
Αντί γι’ αυτό εξοι-
κειωθήκαµε µε τη 
θέα γυναικών που 
είχαν βρώµικα χέ-
ρια από τις χειρω-
νακτικές εργασίες, 
µηδενική σχέση µε 
στυγερά ξυράφια 
να χαράζουν κα-
θηµερινά το σώµα 
τους και άλλους 
χρονοβόρους και επώδυνους καταναγκασµούς στο 
όνοµα της οµορφιάς (που δεν είναι καθόλου ροµαντι-
κή και αθώα) και έναν άνεµο αυτονοµίας να γεµίζει τα 
πνευµόνια µας. Γιατί ο βαθµός που ανταποκρινόµαστε 
σ’ ένα τεχνητό οπτικό µέτρο των πραγµάτων, µετρά το 
βαθµό  της αλλοτρίωσής µας.

Αυτό όµως που κρατούµε κατανυκτικά, πέρα από 
την ποιότητα όσων παρακολουθήσαµε και ακρο-

θιγώς προαναφέραµε, πέρα κι από τις ιδεολογικές 
συνάφειες, είναι η ικανοποίηση της ανάγκης µας για 
επικοινωνία , είναι οι παραστάσεις που επέµεναν ότι 
είµαστε ό,τι θέ- λουµε να γίνουµε, 
η συντροφι- κ ό τ η - τ α , 
η αλληλεγ- γύη και οι υπο-
σ χ έ σ ε ι ς φ ι λ ί α ς 

έκ-φυλες
νται µέσα σ’ ένα τετραήµερο, ούτε αγνοούν όµως την 
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δραστηριοτήτων από τη µια και στην κατανόηση ότι η 
χαλαρή δοµή του φεστιβάλ ανέδειξε την πολ-
λαπλότητα των τάσεων που ασχολούνται 
µε ζητήµατα φύλου, που µπορεί να είναι 
από συναφείς µέχρι ετερόκλητες ή και 
συγκρουόµενες ακόµα. Αποστάσεις 
για τις οποίες ίσως να ευθύ-
νεται η αποκεντρω-

είµαστε ό,τι θέ- λουµε να γίνουµε, 
η συντροφι- κ ό τ η - τ α , 
η αλληλεγ- γύη και οι υπο-
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Âéþóáìå ôï óþìá ìáò 
êáé ïéêåéïðïéçèÞêáìå 

ôï ÷þñï ìáò. Ðþò èá 
êáëýøïõìå ôá êåíÜ ðïõ 
áöÞóáìå íá äçìéïõñ-
ãçèïýí; Áò íéþóïõìå 
ôï ÷þñï êáé ôï óþìá 

ìáò ìÝóá ó’ áõôü 
êáé áò êÜíïõìå ôïõò 
Üäåéïõò ÷þñïõò ðïõ 

áöÞóáìå äéêïýò ìáò. 



Ôï É5 äåí åßíáé ôßðïôá ðá-
ñáðÜíù áðü ìéá áôïìéêÞ 
óôÜóç áðïöõãÞò ôçò óôñá-
ôéùôéêÞò èçôåßáò 
Áíôßèåôá ç ïëéêÞ Üñíçóç 
óôñÜôåõóçò ìå ôï äçìüóéï 
êáé êéíçìáôéêü ÷áñáêôÞñá 
ôçò áðïôåëåß ìéá îåêÜèáñç 
ðïëéôéêÞ óôÜóç Üñíçóçò êáé 
åíáíôßùóçò ü÷é ìüíï áðÝ-
íáíôé óôï óôñáôü áëëÜ êáé 
óå ïëüêëçñï ôï ðëÝãìá 

Ι5 ανυποταξία, ολική άρνηση 
στράτευσης. Εναλλακτική θη-

τεία; Όχι ευχαριστώ. ∆εν χαρίζουµε 
ακόµη 11/2  χρόνο από τη ζωή µας στο 
κράτος, για χατίρι κανενός. 9 χρόνια 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, συν 3 στο 
λύκειο, συν ο καταναγκαστικός χρό-
νος της µισθωτής εργασίας, συν, συν, 
συν, εεεεεεε!αρκετά. ∆εν χρωστάµε σε 
κανένα τίποτα.  

Σ΄ αυτό το κειµενάκι δεν πρόκει-
ται να επιχειρηµατολογήσουµε 

πάνω στο γιατί να µην πάει κάποιος 
στο στρατό. Οι λόγοι για µας ανήκουν 
στη σφαίρα του αυτονόητου. Σκοπός  
αυτού του κειµένου είναι να εξηγή-
σει λίγο τους τρόπους µέσα από τους 
οποίος µπορεί κάποιος να αποφύγει 
ή και να αρνηθεί δηµόσια το στρατό, 
εστιάζοντας στο Ι5 το οποίο αποτελεί 
και την προσωπική επιλογή τόσο του 
γράφοντος όσο και της µεγάλης πλει-
οψηφίας του στενού περιβάλλοντός 

του. Πριν προ-
χ ω ρ ή σ ο υ µ ε 
είναι απαραί-

τητο να σηµει-

ώσουµε ένα-δυο πραγµατάκια σχε-
τικά µε το Ι5 και την ολική άρνηση 
στράτευσης.

Το Ι5 δεν είναι τίποτα παραπάνω 
από µια ατοµική στάση αποφυ-

γής της στρατιωτικής θητείας ακόµη 
κι αν οι αιτίες που οδηγούν σε µια 

τέτοια απόφαση είναι τελείως 
πολιτικές. Αντίθετα η ολική 

άρνηση στράτευσης 
µε το δηµόσιο 

και κινηµατικό 
χαρακτήρα της 
αποτελεί µια 

ξεκάθαρη πολι-
τική στάση άρνη-

σης και εναντίωσης όχι µόνο απέναντι 
στο στρατό αλλά και σε ολόκληρο το 
πλέγµα εξουσίας του οποίου αποτελεί 
µέρος του. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο 
η ολική άρνηση στράτευσης διώκεται 
ποινικά και διοικητικά από το κράτος. 

Ένας ολικός αρνητής βρίσκεται σε 
ένα καθεστώς συνεχούς οµηρίας, 

καθώς θεωρητικά µπορεί ανά πάσα 
στιγµή να συλληφθεί και να διωχθεί. 
Επίσης δυσκολεύει πολύ η έξοδος από 
τη χώρα και η έκδοση διαβατηρίου. Βέ-
βαια η πραγµατικότητα δεν είναι τόσο 
τραγική καθώς η δίωξη ενός αρνητή 
είναι πάντοτε µια πολιτική επιλογή 
που δύσκολα λαµβάνεται και τρόποι 
για ταξίδια στο εξωτερικό υπάρχουν. 
Γενικά η ολική άρνηση είναι επιλογή 
ζωής και ως τέτοια πρέπει να λαµβά-
νεται υπολογίζεται µε σοβαρότητα. 

Ι5

Το Ι5 αποτελεί τη συνηθέστερη 
µέθοδο αποφυγής της στρατιωτι-

κής θητείας. Τα τελευταία 30 χρόνια, 
στην ελλάδα,  χιλιάδες άνθρωποι µε 
διαφορετική κοινωνική προέλευση 
και συχνά για τελείως διαφορετικούς 

λόγους ακολούθησαν αυτή την 
πρακτική. Από ανυπότακτους 
νεολαίους που αρνιόνται κα-
θολικά το στρατό ως κοµµάτι 

µιας γενικότερης άρνησης των 
εξουσιαστικών µηχανισµών, µέ-

χρι  τσιγγάνους, τοξικούς, gay, 
καλοµαθηµένα πλουσιόπαι-
δα και αστέρες του θεάµατος. 
Κατά κάποιο τρόπο το Ι5 λει-
τουργεί σαν βαλβίδα αποσυ-

µπίεσης, γι’ αυτό το λόγο δίνεται 
και τόσο εύκολα. Φανταστείτε να 

µην υπήρχε αυτή η δυνατότητα, πό-
σοι περισσότεροι θα ήταν οι πιθανοί 
αρνητές αλλά και τι προβλήµατα θα 
µπορούσαν να προκαλέσουν στο εσω-
τερικό του στρατεύµατος ένα σωρό 
νεολαίοι που θα αναγκάζονταν παρά 
τη θέλησή τους να ντυθούν στα χακί. 
Οι χιλιάδες που επέλεξαν το Ι5, όχι 
όλοι βέβαια αλλά σίγουρα ένα µεγάλο 
κοµµάτι τους, δείχνουν µια δυναµική 
που ενυπάρχει διάχυτη στην κοινω-
νία, µια πρωτογενής άρνηση, η όποια 
όµως δεν τόλµησε και δεν τολµά να 
εκφραστεί ανοιχτά και δηµόσια. 

Μέχρι πριν λίγα χρόνια το να έχει 
κάποιος Ι5 µπορούσε να του 

προξενήσει αρκετά προβλήµατα. Το 
απολυτήριο στρατού ήταν κάτι σαν 
πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµά-
των και απαραίτητο εφόδιο για την 

ανεύρεση κάποιας σχετικά «αξιοπρε-
πούς» δουλείας. Τα αφεντικά ζητού-
σαν συχνά απολυτήριο στρατού και 
το τρελόχαρτο ήταν απαγορευτικό για 
δουλεία στο δηµόσιο τοµέα. Τα κου-
τσοµπολιά και ο κοινωνικός στιγµα-
τισµός συµπλήρωναν την τιµωρία. Τα 
πράγµατα όµως σταδιακά άλλαξαν. 
Μεγάλο µέρος της κοινωνίας αδια-
φορεί πια για το ζήτηµα, τα αφεντικά 
ενδιαφέρονται περισσότερο για τις 
παραγωγικές δυνατότητες και την πει-
θαρχία των εργαζοµένων, παρά για τα 
εθνικά και κοινωνικά τους φρονήµατα 
και ακόµη και το δηµόσια προσλαµβά-
νει άτοµα µε τρελόχαρτο. Επίσης εδώ 
και κάποια χρόνια  µε την καθιέρωση 
της προστασίας των απόρρητων προ-
σωπικών δεδοµένων, που θεσπίστη-
κε, όχι τυχαία, παράλληλα µε το νέο 
τροµονόµο, οι αιτίες της απαλλαγής 
θεωρούνται ως ένα τέτοιο δεδοµένο 
και κανένα άτοµο ή υπηρεσία δεν έχει 
πρόσβαση σ΄ αυτό. Υπάρχει δε δεδικα-
σµένη υπόθεση που άτοµο απολύθηκε 
γιατί είχε Ι5 και το δικαστήρια αποφά-
σισε την αποζηµίωση και την επανα-
πρόσληψή του. 

Το Ι5 µπορεί να είναι είτε παθολο-
γικό, είτε ψυχολογικό ανάλογα 

µε το είδος της πάθησης που πάσχει 
ή προσποιείται ότι πάσχει ο στρατεύ-
σιµος. Για να πάρει πάντως κάποιος 
παθολογικό Ι5 πρέπει όντως να αντι-
µετωπίζει ή να έχει αντιµετωπίσει στο 
παρελθόν κάποια πάθηση πάνω στην 
οποία µπορεί να πατήσει και να εµφα-
νιστεί στους στρατιωτικούς γιατρούς 
ως ιδιαίτερα ευάλωτος ή ανίκανος να 
αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της θη-
τείας. Το ψυχολογικό Ι5 δεν προϋπο-
θέτει κάποια πραγµατική «πάθηση». Η 
ίδια η φύση της ψυχιατρικής επιτρέπει 
σε οποιονδήποτε µε λίγη προετοιµα-
σία και σοβαρότητα να υποδυθεί µια 
ψυχική ασθένεια µε ιδιαίτερη πειστι-
κότητα.   
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και συχνά για τελείως διαφορετικούς 

µην υπήρχε αυτή η δυνατότητα, πό-
σοι περισσότεροι θα ήταν οι πιθανοί 
αρνητές αλλά και τι προβλήµατα θα 
µπορούσαν να προκαλέσουν στο εσω-
τερικό του στρατεύµατος ένα σωρό 
νεολαίοι που θα αναγκάζονταν παρά 
τη θέλησή τους να ντυθούν στα χακί. 
Οι χιλιάδες που επέλεξαν το Ι5, όχι 
όλοι βέβαια αλλά σίγουρα ένα µεγάλο 
κοµµάτι τους, δείχνουν µια δυναµική 
που ενυπάρχει διάχυτη στην κοινω-
νία, µια πρωτογενής άρνηση, η όποια 
όµως δεν τόλµησε και δεν τολµά να 
εκφραστεί ανοιχτά και δηµόσια. 

Μ
προξενήσει αρκετά προβλήµατα. Το 
απολυτήριο στρατού ήταν κάτι σαν 
πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµά-
των και απαραίτητο εφόδιο για την 

κούκος



Ας µιλήσουµε τώρα για τη διαδικασία 
που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος 

για να πάρει το απολυτήριο. Αρχικά ο 
ενδιαφερόµενος παίρνει µια αναβολή η 
οποία µπορεί να είναι εξάµηνη, µονοε-
τής ή διετής, ανάλογα µε τη σοβαρότητα 
της κατάστασής του. Η αναβολή δίνεται 
ύστερα από την εξέταση του ενδιαφε-
ρόµενου σε κάποιο στρατιωτικό νοσο-
κοµείο και ύστερα από την γνωµάτευση 
των εξεταστών στρατιωτικών γιατρών 
και την επικύρωση της από µια επιτροπή 
απαλλαγών. Στη συνέχεια µπορεί να ακο-
λουθήσουν ακόµα µια ή δυο αναβολές µε 
το ίδιο τρόπο µέχρι την οριστική απαλ-
λαγή. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις 
απαλλαγής ύστερα από µια µόνο αναβο-
λή (δίχρονη) ή ακόµη και απ’ ευθείας για 
περιπτώσεις βέβαια που βγάζουν µάτια. 
Πάντως το πιο συνηθισµένο µοτίβο εί-
ναι: δυο αναβολές του ενός χρόνου και 
ύστερα οριστική απαλλαγή. Γενικά οι 
αναβολές δίνονται σχετικά εύκολα, το 
δύσκολο κοµµάτι είναι η απαλλαγή όπου 
ο ενδιαφερόµενος εξετάζεται από µια 
επιτροπή γιατρών, οι οποίοι µπορεί πιθα-
νόν να επιχειρήσουν ένα στρίµωγµα µέσα 
από ερωτήσεις και µια πιο λεπτοµερειακή 
εξέταση. Πάντως ακόµα και αν οι γιατροί 
είναι πεπεισµένοι ότι τους κοροϊδεύεις 
δεν µπορούν να σε ντύσουν µε το ζόρι 
στα χακί.  Γενικά κανείς δεν πηγαίνει στο 
στρατό αν πραγµατικά δεν το θέλει.   

Ας πάρουµε τα πράµατα µε την χρο-
νική σειρά που συµβαίνουν µε το 

παράδειγµα του φίλου µας του Βασιλάκη 
που µένει στη Θεσσαλονίκη. Κάπου στις 
αρχές Φλεβάρη έρχεται λοιπόν το χαρ-
τί κατάταξης στο Βασιλάκη και τον κα-
λεί να στρατευτεί στην Αυλώνα στις 25 
Μαρτίου. Ο Βασιλάκης δεν θέλει να πάει 
στο στρατό και σκέφτεται να το παίξει 
τρελός, επίσης θέλει να υποστεί και τη λι-
γότερη  ταλαιπωρία. Είπαµε η προετοιµα-
σία είναι το πιο σηµαντικό κοµµάτι. Έτσι 
ένα η περισσότερα χαρτιά γιατρών που 
να αποδεικνύουν την τρέλα του Βασι-
λάκη είναι ιδιαιτέρα χρήσιµα. Ο Βασιλά-
κης που είναι προνοητικό παιδί µελέτησε 
λίγο τα συµπτώµατα µιας καταθλιπτικής 
συµπεριφοράς και επισκέφτηκε δυο φο-
ρές το κρατικό ψυχιατρείο ( τα κρατικό 
έχουν µεγαλύτερο κύρος για το στρατό) 
όπου υποδύθηκε κατάθλιψη βαριάς µορ-
φής. Να το παίξει τρελός δεν ήταν και το 
πιο δύσκολο πράγµα του κόσµου, απλά 
θυµήθηκε τις πιο µαύρες µέρες του, µε-
γέθυνε τα συµπτώµατα και τα εµφάνισε 
σαν την καθηµερινή του πραγµατικότη-
τα. Ο ψυχίατρος έκανε τη γνωµάτευσή 
του και έγραψε τα ανάλογα φάρµακα στο 
Βασιλάκη. Μ’ αυτά λοιπόν τα χαρτιά λί-
γες µέρες πριν την κατάταξή του πηγαίνει 
στο φρουραρχείο της πόλης του και λαµ-
βάνει ένα παραπεµπτικό για το στρατιω-
τικό νοσοκοµείο για συγκεκριµένη µέρα 

και ώρα όπου θα εξεταστεί από 
τον ή τους στρατιωτικούς ψυ-
χιάτρους. Για το παραπεµπτι-
κό απαραίτητο είναι ένα χαρτί 
από γιατρό το οποίο συν τις 
άλλοις καλό είναι να γράφει 
ότι συνίσταται η αποφυγή µε-
τακίνησης του ασθενούς.  Μ’ 
αυτόν τον τρόπο αποφεύγει 
να παρουσιαστεί στην Αυλώ-
να, όπου θα µπορούσε να τα-
λαιπωρηθεί αρκετά ακόµη και 
να αναγκαστεί να περάσει 1-3 
µέρες «παντοφλίτσα- πιτζαµούλα» στο 
στρατιωτικό νοσοκοµείο (ψυχιατρείο) 
του κέντρου κατάταξης ή µιας κοντινής 
πόλης. Πριν την εξέταση ο Βασιλάκης 
ψάχνει κάποιον ή κάποια συνοδό που 
θα τον συνοδεύσει στην εξέταση και θα 
προσδώσει ένα κύρος αλήθειας στη θεα-
τρική του παράσταση. Σ’ αυτήν την περί-
πτωση ένας γονέας ή κάποιος συγγενής 
θα ήταν ότι καλύτερο αλλά η οικογένεια 
του Βασιλάκη τυγχάνει λιγάκι συντη-
ρητική. Οπότε ο Βασιλάκης βρίσκει το 
φίλη του την Ευανθία που έχει σοβαρό 
και σεµνό παρουσιαστικό και είναι πρό-
θυµη υποδυθεί µπροστά στους γιατρούς 
το ρόλο της αδερφής του. Αρκετές µέρες 
πριν ο Βασιλάκης και η Ευανθία προβά-
ρουν καλά το ρόλο τους και συζητάνε µε 
άτοµα που έχουν την ανάλογη εµπειρία 
για το τι µπορεί να συναντήσουν στο νο-
σοκοµείο. Στο νοσοκοµείο έξω από τον 
ψυχίατρο συναντούν µια τεράστια ουρά 
µε 40 άτοµα. Οι δυο εξεταστές- στρατι-
ωτικοί ψυχίατροι θα πρέπει να ξεµπερδέ-
ψουν µε όλους αυτούς µέσα σε 3-4 ώρες 
και αυτό είναι σίγουρα καλό. Η αναµονή 
και η αναγκαστική συνύπαρξη µε διάφο-
ρους γαλονάδες  και απλούς φαντάρους 
σε συνδυασµό µε την µπλε ξεπλυµένη 
λαδοµπογιά των διαδρόµων βοηθάν το 
Βασιλάκη να αποκτήσει την ανάλογη ψυ-
χολογία. Παράλληλα η Ευανθία µαθαίνει 
από τους προηγούµενους για την συµπε-
ριφορά των ψυχιάτρων ( αν δίνει αναβο-
λές, πόσο εύκολα τις δίνει, τι είδους ερω-
τήσεις κάνει κτλ).Είχαν ακούσει για έναν 
στρατόκαυλο ψυχίατρο που εµφανίστηκε 
µια µέρα και δεν έδωσε ούτε µια αναβολή 
τους έστελνε όλους πακέτο στις µονάδες 
κατάταξης. Είχαν συνεννοηθεί ότι αν συ-
ναντούσαν αυτόν τον µαλάκα θα φεύγανε 
(µιας και τα χρονικά περιθώρια δεν είναι 
ιδιαίτερα στενά) και θα ερχόντουσαν µια 
άλλη µέρα που θα ήταν κάποιος άλλος. 
Πάντως οι συγκεκριµένοι φαινόντουσαν 
χαλαροί. Όταν µπήκαν µέσα ο Βασιλά-
κης πήρε το νευρικό καηµένο ύφος που 
ταιριάζει στην ασθένειά του και η Ευαν-
θία της αδερφής « αχ! σε τι ταλαιπωρία 
µας βάλατε πάλι». Οι ψυχίατροι αν και 
δύσπιστοι στην αρχή στη συνέχεια πεί-
στηκαν (δεν είχαν και άλλη επιλογή) από 
τη σοβαρότητα της κατάστασης. Τόσο ο 
Βασιλάκης, όσο και η Ευανθία καλά δια-

βασµένοι στο ρόλο τους 
απάντησαν όπως έπρε-
πε στις αρχικά ψαρωτι-
κές και µετέπειτα καθα-
ρά ιατρικές ερωτήσεις 
των γιατρών. Λίγο πριν 
το τέλος ένα χαµόγελο 
ικανοποίησης και µια 
κλεφτή νικηφόρα µατιά 
λίγο έλειψε να τους προ-
δώσει. Η πρώτη νίκη και 
η δίχρονη αναβολή ήταν 
όλη δικιά τους, µια φορά ακόµη η ίδια δι-
αδικασία, η ίδια προετοιµασία και φίλος 
µας ο Βασιλάκης θα τελειώσει µε τις υπο-
χρεώσεις του προς τη µαµά πατρίδα.

Τελειώνοντας αυτό το άρθρο µια µι-
κρή κουβέντα για όλους εκείνους 

που ενώ γνωρίζουν αρκετά καλά το ρόλο 
του στρατού και δεν θέλουν να πάνε, το 
σκέφτονται και τελικά οι περισσότεροι 
ενδίδουν υπό το βάρος οικογενειακών και 
κοινωνικών πιέσεων, οι οποίες µάλιστα 
είναι σαφώς πιο έντονες σε ανθρώπους 
που ζουν σε µικρές επαρχιακές πόλεις και 
χωριά. Συνηθισµένοι είναι οι συναισθη-
µατικοί εκβιασµοί των γονιών και κυρίως 
των µανάδων, «ανεβασµένη» πίεση, ει-
κονικά εγκεφαλικά, λιποθυµίες, απειλές 
για θανάτους και διάφορα άλλα γελοία 
και µακάβρια είναι κάποιες γνωστές πρα-
κτικές. Εδώ µάγκες χρειάζεται υποµονή, 
συζήτηση, προσεκτικές κινήσεις και τολ-
µηρές ρήξεις αν χρειαστεί.   ∆εν αξίζει για 
τα κολλήµατα κανενός, όσο κοντινός µας 
να είναι, όσο και να νοιαζόµα-
στε γι’ αυτόν, να ρισκάρουµε 
την ψυχική και σωµατική 
ακεραιότητα. ∆εν χρειά-
ζεται να µεγαλώσουµε τη 
ήδη µεγάλη  λίστα των 
αυτοχείρων, δεν χρειάζε-
ται να φορτωθούµε και 
άλλα ψυχικά κουσού-
ρια. Και κάτι ακόµα, ο 
ένας συµβιβασµός 
φέρνει τον άλλον 
και σε τελική µια 
ζωή την έχουµε και 
ρε γαµώτω έχουµε χαρίσει 
ήδη αρκετή απ’ αυτή στους 
τυράννους µας. 
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“Γιατί να αναστείλω κι άλλο τη θέληση για ζωή όπου 
τα πεπρωµένα µου επιτέλους ξεφεύγουν απ’ αυτό που 
δεν έπαψε να τους εναντιώνεται; Στη χειραφέτηση των 
απολαύσεων µου, που ξεκινάει εδώ και τώρα, ριζώνει η 
νηφάλια αλλά σταθερή απόφαση να τελειώνουµε µε τον 
εµπορευµατικό πολιτισµό. Την επανάσταση δεν την ψά-
χνω, έχω ό,τι χρειάζεται για να βρω πραγµατώνοντας τις 
απολαύσεις της ζωής προς τις οποίες ρέπω ανεπιφύλα-
κτα.”    Ρ.Βανεγκέµ

∆εν αναγνωρίζω κάποιον άλλο σκοπό µέσα στην 
ιστορία του ανθρώπινου σώµατος από την ικανο-

ποίηση - εδώ σε αυτή την ζωή -  όλων των πηγαίων και 
επίκτητων επιθυµιών. Το βύθισµα στην απόλαυση του 
να ζεις ευτυχισµένος. Τι εµποδίζει αυτή την «φυσική» 
κλίση ενός οργανισµού, τι εµποδίζει αυτή την αντικει-
µενική αναγκαιότητα να πραγµατώσει το σκοπό της; 

Ξεκινάω µε ένα γεγονός : ∆εν µπορώ να ζω όπως θα 
ήθελα να ζω. ∆εν µου αρκεί να αναπνέω και να τρώω 

για να νιώθω ζωντανός. Για να µπορέσω να ζω, όπως 
θα ήθελα να ζω, πρέπει να δηµιουργήσω κάποιες ειδι-
κές περιβαλλοντικές  - ή κοινωνικές – συνθήκες ώστε η 
αρχική µου επιθυµία να γίνει εφικτή. Στην προσπάθεια 
µου όµως να αποδεσµεύσω την επιθυµητική µου δύνα-
µη συναντάω εµπόδια. Τα εµπόδια αυτά παράγονται 
από µηχανισµούς (ψυχολογικούς, σωµατικούς, κοινωνι-
κούς) που µου επιβάλουν ένα συγκεκριµένο τρόπο να 
ζω – είτε να πεθαίνω.

Σε ορισµένες περιπτώσεις δεν τίθεται καν θέµα επι-
λογής. Το πεπρωµένο µιας νέας ζωής, έγκειται κυ-

ρίως στις πιθανότητες του να αναπτυχθεί σε µια µήτρα 
που ανάλογα µε την γεωγραφική της θέση µπορεί να 
καθορίσει και τα δεδοµένα επιβίωσής της πριν ακόµα 
γεννηθεί. Έπειτα, η ανάπτυξη του οργανισµού σχετίζε-
ται µε την µεταβίβαση σε αυτόν όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την οµαλή συνδιαχείρηση ενός ξένου 
σκοπού προς τον αντικειµενικά φυσικό, την ικανοποίη-
ση, δηλαδή, όλων των πηγαίων επιθυµιών. Την ευτυχία 
και την απόλαυση της ζωής κάθε στιγµή. Το σώµα γί-
νεται φορέας µιας ιστορίας που στερεί εθελούσια από 
τον εαυτό της τη χαρά του να ζεις. Μιας ιστορίας που 
κυριαρχείται από την στέρηση και την θυσία.

Η µορφή των εµποδίων που συναντάνε όσοι και όσες 
επιλέγουν το πέρασµα στην αυθεντική ζωή είναι 

πολλαπλή. Από τον αυτοπαραγώµενο φόβο, την αυτό-
µατη ενεργοποίηση του νευρικού συστήµατος για την 
αποτροπή µιας επιθυµίας που ξεφεύγει από τα επιτρεπτά 
πλαίσια, στον πόνο και ίσως στον θάνατο. Μοναδικός 
τρόπος επιβολής µιας εξουσίας είναι η απειλή. Αυτό που 

ξέρει καλύτερα να κάνει η εξουσία είναι να διαχειρίζεται 
τον φόβο µε την απειλή της βίας. Την πρόκληση δηλα-
δή γεγονότων, πάνω στο σώµα, που να προκαλούν ή να 
υπονοούν πόνο.

Αυτή η κλίση, του να θέλω να µετασχηµατίσω τις 
συνθήκες που εγκλωβίζουν την επιθυµία µου για 

απόλαυση της ζωής, θα µπορούσε να θεωρηθεί απόρ-
ροια της φυσικής κλίσης του σώµατος. Αυτό σηµαίνει 
πως κάθε σώµα µπορεί εν δυνάµει να επιλέξει την ρήξη 
µε τους µηχανισµούς που του στερούν την φυσική του 
κλίση. Όµως γιατί η πλειονό- τητα των αν-
θρώπων επιλέγει να υποτάσ-
σεται; Επιλέγει να επιβιώνει 
µε αντίτιµο µια µίζερη ζωή; 
Κανένας δεν θέλει να πονάει, 
ο πόνος είναι δυσβάσταχτος, ο 
πόνος σε κάνει να νιώθεις ήδη 
νεκρός. Η εξουσία το γνω-
ρίζει - εξάλλου αυτή είναι η 
κατεξοχήν µελέτη της πάνω 
στο σώµα – γι’ αυτό  και µπο-
ρεί να συνεχίζει να υποτάσσει, µειώνοντας 
τον πόνο αλλά αυξάνοντας την απειλή. Χρησιµοποι-
εί παραδείγµατα, ως κίνητρα φόβου και ανασφάλειας. 
Εκπαιδεύει έτσι τα σώµατα στο να υποµένουν αλλά και 
να ελπίζουν. Εκπαιδεύει τα σώµατα να είναι λειτουργι-
κά, γιατί αλλιώς θα πάψουν να υφίστανται. Το περίεργο, 
λοιπόν, είναι πως οι περισσότεροι θέλουν να υπάρχουν, 
ανεξάρτητα από το πώς υπάρχουν. Η Ηθική θέτει την 
επιβίωση του σώµατος σαν ύψιστη αρχή, όσο και αν τα-
λαιπωρείται, όσο και αν του λείπει η ικανότητα να βιώ-
νει απολαύσεις. Το σώµα πρέπει να ζει! Αλλιώς και το 
παράδειγµα του πόνου, ως  απειλή, θα πάψει να είναι 
λειτουργικό.

Όταν πεινάς θέλεις να φας. Εάν δεν µπορείς να φας 
το στοµάχι αρχίζει να πονάει, αν  και πάλι δεν µπο-

ρείς να φας µέρα µε την µέρα το σώµα θα αρχίσει να 
τρέφεται από τον εαυτό του, µέχρι που θα πεθάνει. Αυτό 
συµβαίνει µόνο σε περίπτωση που για κάποιους λόγους 
το σώµα είναι ανίκανο να τραφεί ή κάποιος άλλος του 
στερεί την τροφή. Αυτό είναι το πιο απλό παράδειγµα 
που οικιοποιήθηκε η εξουσία ώστε να γίνει λειτουργική. 
Το σώµα αντιδράει στην στέρηση της τροφής, µε τον 
ίδιο τρόπο αντιδράσει και σε κάθε στερηση.

Ζούµε σε κοινωνίες που µπορούµε να φάµε και µπο-
ρούµε να βρούµε και κάποιους να µας ταΐσουν. 

Παρ’ όλ’ αυτά συνεχίζουµε να πεινάµε – να πεινά-
µε όχι για τροφή αλλά για αντικείµενα που 

µπορεί να προσδώσουν στην ζωή µας 
περισσότερα νοήµατα. Πε-

ρισσότερα από 
το «δουλεύω για 
να τρώω και τρώω 
για να δουλεύω». Αυτή 
η πείνα στηρίζεται επίσης 
στην αρχική «φυσική» κλίση. Έχει ως κέντρο την από-
λαυση. Στις καταναλωτικές κοινωνίες, πλήθος αντικει-
µένων έρχονται να γεµίσουν τα σώµατα µε ικανοποίηση 
επιθυµιών. Όµως κανείς δεν φαίνεται ευχαριστηµένος. 
Η πείνα για ζωή δεν ικανοποιείται µόνο µε αντικείµενα 
– για αυτό και τα ψυχοφάρµακα κάνουν θραύση. Κα-
τεκλισµένα τα σώµατα από πρότυπα για µια «πλούσια» 
ζωή, δεν µπορούν πλέον να ξεχωρίσουν αν µια επιθυµία 
τους συµβάλει στην αυτοεκπλήρωση ή στην αυτοκατα-
στροφή τους. Η αυθεντική ευτυχία δεν είναι θέαµα, δεν 
είναι αυτό που οι διαφηµιστές σπονσοράρουν ως πλη-
ρότητα. Κι όµως, όλα τα πρότυπα συµπεριφορών, όλες 
οι αξίες, όλες οι διαδικασίες παραγωγής επιθυµίας και οι 
ίδιες οι επιθυµίες έχουν υποκατασταθεί από τις εικόνες 
τους, έχουν µετατραπεί σε εµπορεύµατα – πουλιούνται 
και αγοράζονται. Είναι αντικείµενα και σαν αντικείµενα 
στερούνται ζωής. Αυτό θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 
ως το τέλος της αυθεντικής ζωής ή «µη ζωή». Κάθε κί-
νηση, κάθε άγγιγµα, κάθε λέξη, κάθε βλέµµα, κάθε δι-
αδροµή, κάθε συµπεριφορά έχει προβλεφθεί, έχει υπο-
στεί επεξεργασία. Τέτοια που να κατευθύνεται από την 
ανάγκη της αναπαραγωγής αυτού του πολιτισµού, την 
διαιώνιση αυτού του συστήµατος παραγωγής θανάτου. 
Όµως πως επιτυγχάνεται λειτουργικά αυτός ο έλεγχος 
των σωµάτων;

Η εξουσία, ως γνώση, κατέχει στο οπλοστάσιο της 
αυτό που ονοµάζεται επιστήµη – γνώση δηλαδή 

του πεδίου ανάπτυξής της. Η επιστήµη µε την σειρά της 
αναλύει, κατακερµατίζει και ανασυνθέτει, παράγει αντί-

Κανένας δεν θέλει να πονάει, 
ο πόνος είναι δυσβάσταχτος, ο 
πόνος σε κάνει να νιώθεις ήδη 

στο σώµα – γι’ αυτό  και µπο-
ρεί να συνεχίζει να υποτάσσει, µειώνοντας 
τον πόνο αλλά αυξάνοντας την απειλή. Χρησιµοποι-
εί παραδείγµατα, ως κίνητρα φόβου και ανασφάλειας. 
Εκπαιδεύει έτσι τα σώµατα στο να υποµένουν αλλά και 
να ελπίζουν. Εκπαιδεύει τα σώµατα να είναι λειτουργι-
κά, γιατί αλλιώς θα πάψουν να υφίστανται. Το περίεργο, 

Ζρούµε να βρούµε και κάποιους να µας ταΐσουν. 
Παρ’ όλ’ αυτά συνεχίζουµε να πεινάµε – να πεινά-

µε όχι για τροφή αλλά για αντικείµενα που 
µπορεί να προσδώσουν στην ζωή µας 

περισσότερα νοήµατα. Πε-

ρισσότερα από 
το «δουλεύω για 
να τρώω και τρώω 
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ληψη για τον κόσµο. Τέτοια που η οικειοποίηση της από 
το κοινωνικό σώµα ήδη µετατρέπει την ιδέα του κόσµου 
σε ιδέα χρήσιµη για την εξουσία. Οι τεχνικές ανάπτυξης 
της επιστήµης πάνω στα σώµατα κινούνται παράλληλα 
µε την δυνατότητα της να διεισδύει µέσα σε αυτά, τόσο 
φυσικά πχ. µε το νυστέρι όσο και ιδεολογικά µε την διά-
δοση του Λόγου πάνω στο αντικείµενο της. 

Η ανατοµία του σώµατος είναι το µεταγενέστερο 
στάδιο του διαχωρισµού του σώµατος σε σάρκα 

και πνεύµα – σε ύλη και ψυχή. Η επιστήµη αντικαθι-
στά την θρησκεία και ο έλεγχος του Πνεύµατος  - ή της 
καθεστωτικής ηθικής - πάνω στην αυθεντική επιθυµία, 
πάνω στις απολαύσεις, πάνω στο σώµα, γίνεται πλέον ο 
έλεγχος του γιατρού και της ορθού λόγου πάνω στο εν 
δυνάµει ασθενές σώµα. Στην αρρώστια, στην παρέκκλι-
ση, στο αντιπαραγωγικό σώµα, στο εξεγερµένο σώµα. Η 
αντίληψη για τον κόσµο, ως µηχανή, στο εξής θα παράγει 
σώµατα µηχανές. Σώµατα µε εξαρτήµατα που χαίρουν 
φροντίδας. Ένας νέος κύκλος αγοράς θα ανοίξει για την 
εξασφάλιση της αναπαραγωγής των σωµάτων-µηχανών. 
Το ξεροκόµµατο θα γίνει σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας 
- ιατρική περίθαλψη. Ο εργάτης-µηχανή θα αποτελεί 
κοµµάτι µιας µεγαλύτερης µηχανής. Η απουσία νοήµα-
τος σε αυτή την αποζωϊκοποιηµένη ιδέα για τον κόσµο 
θα οδηγήσει σε ανατροπές. Η επιθυµητική κίνηση για 
απόλαυση θα συντονίσει το προλεταριάτο σε κινήσεις 
εξόδου, είτε απελευθερωτικές είτε αυτοκαταστροφικές. 
Έπειτα το κεφάλαιο θα βρει νέες διεξόδους. Κάθε επιθυ-
µία για ζωή µε νόηµα θα παράγει την αντιστροφή της. 
Αντικείµενα γεµάτα «νόηµα» θα υποκαταστήσουν την 
αληθινή ζωή χάριν µιας προσωρινής συναισθηµατικής 
επιβίωσης – χάριν της ανάγκης να λειτουργεί ένα αντι-
ανθρώπινο οικοδόµηµα. Το παράδειγµα του κόσµου 
µηχανή θα υποκατασταθεί από τον ψυχολογικό πόλε-
µο της κοινωνικής ανέλιξης µέσα από την κατανάλωση 
προσβάσηµων στο ευρύ κοινό προϊόντων. Οι µηχανές 
που παρήγαγε ο εργάτης -µηχανή επιστρέφουν σε αυτόν 
για να του κάνουν την ζωή πιο εύκολη και µαζί να τον 
πείσουν πως έτσι θα είναι στο εξής.

Με την βοήθεια της τεχνολογίας, η εξουσία, έχει 
πλέον την ικανότητα να παράγει  επιθυµίες και 

σκέψη µέσω της θεαµατικής αναπαράστασης τους. Το 
υποκείµενο ανάλυσης και το µοντέλο σκέψη βασίζεται 
στην διαχείριση του πληθυσµού µέσω του συστήµατος 
ποµπού – δέκτη. Είναι η εποχή ανάπτυξης των διαµε-
σολαβήσεων και ταυτόχρονα της πολλαπλότητας των 
µηνυµάτων. Ξεκινάνε οι πρώτες σφυγµοµετρήσεις, δοκι-
µάζονται οι αντιδράσεις των πληθυσµών σε διαφορετικά 
µηνύµατα. Η ιδέα του εγκεφάλου που στέλνει µηνύµατα 
στο σώµα γίνεται η κυρίαρχη. Ο εγκέφαλος λειτουργεί 
ως συσσωρευτής και επεξεργαστής και το νευρικό σύ-

στηµα στέλνει τα µηνύµατα και τις πληρο-
φορίες στον οργανισµό. Ο έλεγχος 

του εγκεφάλου συνεπάγει έλεγχο 
του σώµατος. 

Η µ ο ρ -
φή διείσδυσης 
αυτή την φορά δεν έχει 
να κάνει µε κάποια µορφή ηθι-
κής που επιφέρει αυτοπειθαρχία, αλλά 
µε την παραγωγή προτύπων αντίληψης και διαµεσο-
λάβησης. Η εξουσία µε την µετατροπή του κόσµου σε 
πληροφορίες προς διαχείριση, µε την µετατροπή της 
ίδιας της γνώση – µέχρι τότε γνώσης-εµπειρίας – σε 
γνώση αναπαράσταση – κατάφερε όχι απλά να παρά-
γει νέες συνθήκες στον ίδιο χώρο αλλά νέους χώρους 
σε υπάρχουσες συνθήκες. Από την τηλεοπτική πληρο-
φορία στον κυβερνοχώρο – το µυαλό συγχέει στο εξής 
την αναπαράσταση µε την πραγµατικότητα. Οι αλήθει-

ες διαπλέκονται τόσο που παύει να υφίσταται κοµµά-
τι της πραγµατικότητας χωρίς στοιχεία της µη πραγ-
µατικότητας. Ο εικονικός κόσµος είναι γεγονός – και 
το γεγονός είναι από µόνο του εικονικό. Νέες αγορές, 
νέοι κύκλοι, νέα εµπορεύµατα. Εκατοµµύρια δέκτες 
έχουν την δύναµη να συντονίζουν εγκεφαλικά κύττα-
ρα – να προκαλούν χαρά, λύπη, αγωνία, συναισθήµατα 
που στην µίζερη καθηµερινότητα σπάνια βιώνει κανείς, 
δηµιουργώντας έτσι την εξάρτηση από µια ψεύτικη ζωή, 
που έχει ανάγκη το σώµα, ώστε να βιώνει την µη ύπαρξή 
του ως αληθινή. Οπτικά µηνύµατα επενδύουν τα εµπο-
ρεύµατα µε συναισθήµατα, προσδίδοντάς τους µια ακα-
ταµάχητη γοητεία, δίνοντάς τους «ζωή». Το αποτέλεσµα 
της συνεργασίας των ψυχολόγων µε τους τεχνοκράτες, 
έκανε το µάρκετινγκ κινητήριο µοχλό µιας αγοράς που 
απευθύνεται σε µια «µάζα» που για να «ξεχνιέται» είναι 
απαραίτητο ο υπόλοιπος πληθυσµός της γης να ζει στα 
όρια ζωής και θανάτου. Οι «ευτυχισµένοι καταναλωτές» 
είναι το θέαµα που έχει πειστεί για την δύναµή του και 
τα εµπορεύµατα διαµεσολάβησης η κύρια πηγή νοηµά-
των για την ζωή.

Κι όµως οι κύκλοι αναπαραγωγής χρειάζονται βαθύ-
τερη επίγνωση της ζωής – ή καλύτερα των υλικών 

συνθηκών. Το µάτι της εξουσίας γίνεται το µικροσκόπιο 
στο εργαστήρι. Η χηµεία διαλύει τα κύτταρα στα στοι-
χεία τους όπως η ανατοµία διέλυσε το ανθρώπινο σώµα 
στα επιµέρους όργανά του. Μια αλυσίδα DNA παύει να 
θεωρείται ζωντανή όταν αποµονώνεται όµως δεν παύει 
να είναι παραγωγική. Το γενετικό υλικό διασπάται επί-
σης στα επιµέρους στοιχεία του. Τα γονίδια µετατρέπο-
νται σε αντικείµενα – αγοράζονται και πουλιούνται. Το 
σώµα από την ιατρικοποίησή του περνάει στην µοριακή 
διάσπαση του και την τεχνολογικοποίηση του. Οι πρω-
ταρχικές πληροφορίες για την δοµή του οργανισµού 
ήταν λοιπόν κριµένες σε κάθε µας σηµείο, σε κάθε µας 
µόριο. Ο έλεγχος τους θα σήµαινε τον απόλυτο έλεγχο. 

Τα ψηφιακά λογισµικά σε συνδυασµό µε την βιολο-
γία παράγουν νέα γνώση-εξουσία, νέα αντίληψη 

για την ίδια πλέον την ζωή. ‘Ίσως στο µέλλον θα µπο-
ρούν να παράγουν και νέα σώµατα πέρα από τα σώµατα. 
Νέα εµπορεύµατα αποζωϊκοποιηµένα – η ζωή παύει να 
θεωρείται υπέρµετρη αξία όταν παράγεται πέρα από την 
φύση και οι προλετάριοι του µέλλοντος δεν θα έχουν 

καν στον αρχικό προγραµµα-
τισµό τους την επιθυµία να 
απολαύσουν κάτι που δεν 

είναι δικό τους. Η βιο-
τεχνολογία ίσως  θα 
καταφέρει κάτι που 
καµιά θρησκεία, καµιά 

ρατσιστική ιδεολογία, 
καµιά ιατρική πρόληψη 

ή θεραπεία δεν κατάφερε: 
την πλήρη απονοηµατοδότηση 

του ζωντανού ανθρώπινου σώµατος 
– την ίδια την ζωή – την εξάλειψη κάθε 

φυσικής ορµής για απόλαυση. 

Αλλά ας µην προτρέχουµε. Το ζήτηµα για 
εµάς παραµένει το εξής: από την στιγµή 

που επιβιώνουµε, σαν σώµα, σαν τάξη ή σαν σύνολο ορ-
γάνων, µέσα στα πολλαπλά στάδια εξέλιξης αυτού του 
πολιτισµού είµαστε φορείς αυτής της γνώση είµαστε φο-
ρείς αυτής της εξουσίας. Στην πραγµατικότητα είµαστε 
φορείς ενός ξένου προορισµού, ενός νοήµατος που δεν 
επιλέξαµε, ενός κόσµου που µας παραδόθηκε και έπρε-
πε να γνωρίσουµε µόνο τις χρήσιµες πληροφορίες για 
αυτόν. Είµαστε φορείς της ιστορίας όλων των σωµάτων.  
Η ιστορία µας είναι η ιστορία που αναγκαστικά φέρουν 

µέσα τους όλες οι προηγούµενες γενιές. Όλες οι µορφές 
απειλής, όλες η µορφές ηθικής, όλες οι µορφές γνώσης, 
όλες οι µορφές διαχωρισµών και διαµεσολαβήσεων εί-
ναι βαθιά ριζωµένες στα κύτταρα µας. Βιώνονται σαν 
συναισθηµατική ανεπάρκεια, σαν ψυχικός πόνος, σαν 
αρρώστια, σαν στέρηση και όταν βουτάµε στα εµπορεύ-
µατα αντιστρέφονται σε θεραπεία, υποκατάσταση και 
λύτρωση. Και δύσκολα µπορούµε πλέον να αναγνωρί-
σουµε την αυθεντική ζωή. ∆ύσκολα, γιατί λίγα πράγµα-
τα ξέρουµε για αυτή. Λίγα, όπως, ο αυθεντικός πόνος 
που νιώθουµε σαν απάντηση όταν αφήνουµε το σώµα 
να το κατευθύνει η επιθυµία για αυθεντική απόλαυση. 
Για απόλαυση που σε ένα βαθµό, εµπιστεύεται στον 
εαυτό της, πως κινείται έξω από την εξουσία. Απόλαυση 
που µοιάζει να απειλεί την εξουσία. Γιατί η εξουσία επι-
στρατεύει τον φόβο για να την πολεµήσει και αυτό µας 
κάνει πιο σίγουρους πως αυτή η κίνηση είναι κίνηση που 
επιζητάει πράγµατι µια άλλη γνώση, που επιζητάει να 
αναγεννήσει νέα σώµατα. Σώµατα πληγωµένα και αλ-
λοτριωµένα που όµως συντονίζονται γύρω από την αρ-
χική τους παρόρµηση: την καταστροφή του πολιτισµού 
που τους στερεί την ζωή. Σώµατα που ενώνονται µε νέες 
γλώσσες – µε τις δικές τους γλώσσες. Σώµατα που συ-
ζητούν την ιστορία τους σαν γνώση αντι-εξουσίας, που 
αποψηφιοποιούν των κόσµο των αναπαραστάσεων, που 
ενώνουν τα όργανά τους και δηµιουργούν υπερσώµατα. 
Σώµατα που αποµηχανοποιούνται την στιγµή που δη-
µιουργούν υπερσώµατα µάχης. Oχι για να πολεµήσουν 
µόνο τον εχθρό αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό, ως 
φορέα της γνώσης της εξουσίας.

Η τελετουργία επανέρχεται στο προσκήνιο για να 
επιδείξει το τέλος µιας τελετουργίας που βασίστη-

κε στην  καθυπόταξη της ανθρώπινης θέλησης για ζωή. 
Η βία της εξουσίας επιστρέφει σε αυτήν µε την κατε-
δάφιση όλων των ψευδαισθήσεων – την καταστροφή 
των εµπορευµάτων – την καταστροφή της ιδιοκτησίας 
– την απαξίωση των αντικειµένων – την απαξίωση της 
λατρείας – το τέλος κάθε ηθικής – και ταυτόχρονα την 
επίδοση στην αχαλίνωτη – πέρα από κάθε φαντασία 
- δηµιουργία συνθηκών παιχνιδιού - αλληλεπίδρασης 
σωµάτων – ερωτικών εξεγερτικών διεργασιών – ζωής 
µέχρι το τέλος… 

ως συσσωρευτής και επεξεργαστής και το νευρικό σύ-
στηµα στέλνει τα µηνύµατα και τις πληρο-

φορίες στον οργανισµό. Ο έλεγχος 
του εγκεφάλου συνεπάγει έλεγχο 

του σώµατος. 

Η µ ο ρ -
φή διείσδυσης 
αυτή την φορά δεν έχει 
να κάνει µε κάποια µορφή ηθι-

καν στον αρχικό προγραµµα-
τισµό τους την επιθυµία να 
απολαύσουν κάτι που δεν 

είναι δικό τους. Η βιο-

καµιά ιατρική πρόληψη 
ή θεραπεία δεν κατάφερε: 

την πλήρη απονοηµατοδότηση 
του ζωντανού ανθρώπινου σώµατος 

– την ίδια την ζωή – την εξάλειψη κάθε 
φυσικής ορµής για απόλαυση. 

Αλλά ας µην προτρέχουµε. Το ζήτηµα για 
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Στο προηγούµενο τεύχος όπως θα θυ-
µάστε όσοι και όσες το διαβάσατε, 
αναφερθήκαµε εκτενώς στην καµπά-

νια Euromayday 2005. Ένα πανευρωπαϊκό 
κάλεσµα προς όλους τους επισφαλώς ερ-
γαζόµένους για συµµετοχή στην πρωτο-
µαγιάτικη διαδήλωση. Και ταυτόχρονα µια 
προσπάθεια σύνδεσης διαφορετικών αυτό-
νοµων δοµών και λόγων µέσα από την δρά-
ση στο δρόµο. Η καρδιά αυτής της καµπά-
νιας χτυπάει στην Ιταλία ενώ η έκφραση της 
την πρωτοµαγιά στο Μιλάνο µας βρήκε εκεί, 
παρόντες στην πιο ξέφρενη αλλά και πολιτι-
κή διαδήλωση-γιορτή. Νιώθουµε ανίκανοι,  
προς στιγµήν, να ασκήσουµε συνολική κρι-
τική στο γεγονός. Εξάλλου το αρχιπέλαγος 
των αυτόνοµων πολιτικών σχηµατισµών, 
των κοινωνικών κέντρων και των διαφορε-
τικών θεµατικών που εκφράζονται µέσα από 
ποικιλόµορφες καµπάνιες, δεν µας επιτρέπει 
να έχουµε µια επιφανειακή προσέγγιση χω-
ρίς να γνωρίζουµε τι είναι το καθένα ξεχωρι-
στά, πως σκέφτεται και δρα, τι κινηµατικές 
επιλογές κάνει. Ένα είναι πάντως σίγουρο, 
η διαδήλωση του Μιλάνου, ξεκινώντας σαν 
πρόταση από τους Chainworkers κατάφε-
ρε να προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων 
σχεδόν των αυτόνοµων χώρων, των κοι-
νωνικών κέντρων, των συνδικάτων βάσης 
µέχρι και την νεολαία του κοµουνιστικού 
κόµµατος. Είναι φυσικό, όταν κάτι κινείται 
και φέρνει ανθρώπους στο δρόµο, τότε και 
οι εκάστοτε «επαγγελµατίες» επαναστά-
τες ή οι επίδοξοι ηγέτες εµφανίζονται στο 
προσκήνιο για να εκπροσωπήσουν κάτι που 

το ίδιο το έχει 
αρνηθεί 

για τον εαυτό του. Έτσι και ο Alex Foti, του 
όποιου εκδώσαµε την συνέντευξη στο προ-
ηγούµενο τεύχος, εγκαταλείποντας τους 
chainworkers, όπως µας ειπώθηκε, αποφά-
σισε να ηγηθεί του κόµµατος του πρεκαριά-
του, ανατρέποντας πολλά από όσα φαίνεται 
να υποστήριζε για την αυτόνοµη οργάνωση 
των επισφαλώς εργαζόµενων. Για την ώρα 
όλα παίζονται στο δρόµο…

Μιλάνο, 1η Μάη, 2.00 το µεσηµέ-
ρι. Ξεκινάνε τα πρώτα βαν των 
διαδηλωτών. ∆υο άντρες ηλικίας 

άνω των 50 ετών, ο ένας κρατάει µια πελώ-
ρια µαύρη σηµαία µε ένα κόκκινο άλφα σε 
κύκλο, ο άλλος µια εξίσου τεράστια µαύρη 
σηµαία η οποία γράφει Circolo Anarchico 
ponte della chisolfa. Πίσω τους ένα βανάκι 
µε κόκκινα και πράσινα καπνογόνα και µε 
κεντρικό πανό: «Εγώ εργάζοµαι, εσύ εργά-
ζεσαι, αυτή εργάζεται – αυτή η ζωή είναι 
θάνατος – προτιµώ να µείνω ζωντανός». 
Ακολουθούν δεκάδες χιλιάδες πλήθη δια-
δηλωτών, ή καλύτερα «πρεκάριων». Porta 
Ticinese, Μιλάνο, το parade των άυλων, 
των ευέλικτων, των προσωρινών, των πρε-
κάριων ξεκινάει…

Στην κεφαλή του parade οι νταλίκες 
των οργανωτών chainworkers (www.
chainworkers.org).  Μετεστραµµένες, 

βαµµένες, χαρούµενες και οργισµένες. Με 
τον άγιο πρεκάριο στο µπροστινό τους µέ-
ρος να «εκλιπαρεί» για σπίτι, λεφτά, αγάπη, 
µεταφορές και επικοινωνίες, µε κεντρικά 
πανό «Ευέλικτοι της Ευρώπης ας ενωθού-
µε, δεν είµαστε ούτε η υψηλή τάξη, ούτε η 
χαµηλή τάξη, είµαστε η νέα τάξη» και µε 

τεράστια ηχοσυστήµατα στο πίσω µέρος, 
οδηγούν την πορεία. Παράλληλα µοι-

ράζουν, έντυπα, αυτοκόλλητα, προ-
κηρύξεις και µπύρες.

Ένα έξυπνο παιχνίδι έχει οργανωθεί 
ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
των συµµετεχόντων, γύρω από τις 

επιµέρους καµπάνιες. Ένα άλµπουµ κυκλο-
φορούσε από χέρι σε χέρι µε κενές θέσεις 
όπου θα έµπαιναν πολύχρωµα αυτοκολ-
λητάκια µε σούπερ ήρωες.  Έτσι ο καθένα 
και η καθεµία έπρεπε να περάσουν από τις 
νταλίκες ή τα βανάκια των αντίστοιχων 
σούπερ ηρώων, να πάρουν τα αυτοκόλλη-
τα και να τα κολλήσουν στην θέση τους, ή 
να ανταλλάξουν µε άλλους αυτά που τους 
περισσεύουν. Έτσι ο κόσµος άρχισε να δη-
µιουργεί σηµεία συνάντηση, ανταλλαγής, 
συζήτησης, παιχνιδιού και παράλληλα εξοι-
κειώνονταν µε λέξεις, έννοιες και θεµατικές 
που έβαζαν οι διοργανωτές σαν περιγραφή 
ή επεξήγηση του περιεχοµένου της δράσης 
τους. Το παιχνίδι µε τα αυτοκόλλητα επα-
νέφερε στο σώµα µια παιδικότητα, παραπέ-
µποντας στα άλµπουµ που όλοι λίγο πολύ 
είχαµε πιτσιρίκια.

Στο παιχνίδι αυτό συµµετέχουν οι 
νταλίκες και τα group του δικτύ-
ου των πρεκάριο: το µητροπολιτικό 

πρεκαριάτο µε σύνθηµα: «Αναστατώστε 
τα δίκτυα εργασίας, σαµποτάρετε τα σύ-
νορα, οργανώστε την κοινοτική συνεργα-
σία, κτίστε τις κοµµουνιστικές κολεκτίβες» 
και o αόρατος άνθρωπος που µας κοιτάζει 
µεσ’ στα µάτια σπάζοντας τους καθρέπτες 
και µας προσκαλεί να δραπετεύσουµε από 
τον έλεγχο, την κατανάλωση και την εργα-
σία. Στη συνεχεία έρχεται ο Capten Vegan 
o οποίος απαιτεί «τζάµπα φαγητό για τις 
µάζες» και ο Robin Book που προτρέπει σε 
µαζικές απαλλοτριώσεις βιβλίων. Ο εγκατα-
λειµµένος, ο Super Gioppino µε τα µεγάλα 
παπούτσια και το έξυπνο µυαλό και ο Pigger 
Man µε σύνθηµα : «Απελευθερωµένος από 
τη λογική της αµαρτίας, απελευθερωµένος 
από τη λογική της εργασίας, απελευθέρωσε 
τον βρωµερό άνθρωπο που έχεις µέσα σου!». 
Έπειτα εµφανίζεται η super ευέλικτη –Super 

“Αναστατώστε τα δίκτυα εργασίας, σαµποτάρετε τα σύνορα, οργανώστε 
την κοινοτική συνεργασία, κτίστε τις κοµµουνιστικές κολεκτίβες”



Flex-, ο ψηφιοποιηµένος Quit που µας 
καλεί να επανεκινήσουµε το σύστηµα, ο 
Periferix µε το super πατίνι του που µό-
λις έχει οργώσει την άσφαλτο όλης της 
πόλης µεταφέροντας πακέτα και µας 
λέει ότι η µονή έξοδος που βρήκε είναι 
η κοινωνική επανάσταση. Σε λίγο βλέ-
πουµε τον γιγαντιαίο Operator X ή αλ-
λιώς τον πρωταθλητή της αυτοµείωσης 
µε µια τεράστια ροζ µπέρτα να χορεύει 
µαζί µε την επίσης ροζ Spider Mom και 
να τραγουδάνε «Να αλλάξουµε τον κό-
σµο? Ας κάνουµε µια πρόβα εξουσιοδο-
τώντας το ροζ µπλοκ!». Λίγο παρακάτω 
η Wonder Queer παραµένει πάντα κε-
ρατωµένη αλλά και επαναστάτρια και η 
γοητευτική Wonder Bra -απίθανος στη-
θόδεσµος- µας επισηµαίνει οτι καλύτε-
ρα είναι να απεργείς παρά να εργάζεσαι, 
οι porn flakes, οι κοινωνικοί άγγελοι, 
το πλοίο των queer και οι sexyshock µε 
σύνθηµα «εργάτριες του έρωτα ας ενω-
θούµε», και πολλοί ακόµα. 

Στη συνέχεια ακολουθεί το δί-
κτυο υποστήριξης των κατα-
λήψεων στέγης που όπως δη-

λώνουν είναι «ο χτύπος των πρεκάριο 
στους γαµηµένους δρόµους» και µας 
καλούνε να επαναοικιοποιηθούµε την 
πόλη «reclaim the city». Σύνθηµα τους 
είναι το δικαίωµα στέγης για όλους, το 
οποίο δεν το διεκδικούν το πραγµατο-
ποιούν. Έρχεται η κινούµενη κατειληµ-
µένη ζώνη για την αυτοάµυνα «µαύροι 
πάνθηρες», το ενυδρείο των πρεκάριο 
«acquario – precario», µετανάστες «χω-
ρίς χαρτιά», διάφορα αυτοοργανωµένα 
συνδικάτα βάσης – cobas και cub, ένα 
σχετικά µικρό critical mass – ποδηλα-
τοπορεία το γνωστό «αχαλίνωτο ποδη-
λατοπρεκαριάτο», και τελευταία τα το-

πικά κοινωνικά κέντρα του leoncavallo, 
οι disobbedienti και η νεολαία της 
refodazione communista. Τέλος εµφανί-
ζεται ο στρατός για την απελευθέρωση 
του Άγιου Πρεκάριου µε ροζ καπνογόνα 
και φωτοβολίδες. 

Συνολικά περισσότερες από 50 
νταλίκες, διέσχισαν τους κεντρι-
κούς δρόµους της πόλης σε µια 

διαδήλωση που δι-
ήρκησε πάνω από 
6 ώρες και συµµε-
τείχαν σε αυτήν 
πάνω από 100.000 
άτοµα. Οι καρα-
µπινιέροι φύλαγαν 
επιλεγµένα σηµεία 
της πόλης, κατα-
στήµατα, τράπεζες 
ή δηµόσια κτίρια. 
Οι δηµοσιογράφοι 
επίσης ήταν ελάχι-
στοι, κάµερες δεν 
έβλεπες πουθενά, 
ούτε συνεντεύξεις. 
Γεγονός που αποδεικνύεται µε το ότι 
παρά το µέγεθος της διαδήλωσης κανέ-
να διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο 
δεν µίλησε για αυτή, όπως γίνεται συ-
νήθως την πρωτοµαγιά µε άλλες πόλεις. 
Κατά τη διάρκεια της διαδροµής κάηκε 
µια τράπεζα, σπάστηκαν ορισµένες βι-
τρίνες ενώ σχεδόν όλες οι υπόλοιπες 
βάφτηκαν µε µπογιές κοµφετί και σπρέι. 
Ήταν Κυριακή και τα καταστήµατα δεν 
ήταν ανοιχτά έτσι δεν έγιναν οι συνηθι-
σµένες απαλλοτριώσεις των προηγού-
µενων χρόνων. Το parade κατέληξε σε 
ένα µεγάλο πάρκο. Εκεί συνεχίστηκε ο 
χορός. Ταυτόχρονα στήθηκαν πάγκοι 
µε βιβλία και cd από τους αναρχοσυνδι-

καλιστές της F.A.I και U.S.I όπως επίσης 
και πάγκοι µε φαγητό από διάφορες κο-
λεκτίβες.

Το εορταστικό κλίµα, οι δυνα-
τές µουσικές – από ragga, ska, 
drum’n’bass, techno, trance, hip 

hop µέχρι λαϊκή µουσική του Εκουα-
δόρ – οι αυτοσχέδιες κατασκευές και το 
πολύ χρώµα ήταν ουσιαστικά τα στοι-

χεία που έκαναν την δι-
αδήλωση ελκυστική στο 
να συµµετέχει κανείς, 
σε αντίθεση π.χ. µε τις 
παραδοσιακές πορείες-
κηδείες των κοµµάτων 
ή των θεσµικών συνδι-
κάτων όπως αυτή που 
γίνεται στην Ρώµη. Τα 
συνθήµατα ή τα «αιτή-
µατα» ήταν πολλά και 
διαφορετικά ενίοτε και 
αντιθετικά µεταξύ τους. 
Πχ. Από την µία υπάρ-
χει αποδοχή της ελαστι-
κότητας αλλά άρνηση 

της εργασίας, ή καλύτερα άρνηση ενός 
µοντέλου ζωής που εργάζεται έτσι και 
αλλιώς, από την άλλη υπήρχαν κοµ-
µάτια στην διαδήλωση που δήλωναν 
εναντίωση στην ίδια της ελαστικότητα 
και µιλούσαν για κεκτηµένα δικαιώµα-
τα. ∆ηλαδή, οι µεν που θεωρούν ότι το 
κοινωνικό κράτος είναι παρελθόν και 
ότι θα πρέπει µε νέους αγώνες να απαλ-
λοτριώσουµε αυτά που παράγουµε ως 
τάξη και άλλοι που θεωρούν ότι πρέπει 
να αντισταθούµε στην διάλυση του κοι-
νωνικού κράτους και αυτό θα είναι το 
πεδίο συνειδητοποίησης της εργατικής 
τάξης. Πάντως όλοι χόρευαν στους ρυθ-
µούς της ανασφάλειας…

ÓõíïëéêÜ ðåñéóóüôåñåò 
áðü 50 íôáëßêåò, äéÝ-
ó÷éóáí ôïõò êåíôñéêïýò 
äñüìïõò ôçò ðüëçò óå 
ìéá äéáäÞëùóç ðïõ äéÞñ-
êçóå ðÜíù áðü 6 þñåò 
êáé óõììåôåß÷áí óå áõ-
ôÞí ðÜíù áðü 100.000 
Üôïìá. 

χάρης + Little John



Η φράση του τίτλου βρίσκεται στην ταινία του Γκυ Ντε-
μπόρ «Η κοινωνία του θεάματος» εν μέσω σκηνών 

από την εξέγερση του Μάη του ’68. Ο Ντεμπόρ, αλλά και 
άλλοι καταστασιακοί, είδαν στο Μάη του ’68 την επιβεβαί-
ωση της θεωρίας τους και –υπερβάλλοντας ίσως– εξύμνη-
σαν την καθοριστική επιρροή τους στο ξέσπασμα της εξέ-
γερσης. Πέρα από υπερβολές όμως, είναι βέβαιο ότι τόσο 
στα συνθήματα όσο και στο γενικότερο πνεύμα του Μάη η 
καταστασιακή συμβολή είναι εμφανής και σημαντική· γε-
γονός ιδιαίτερα αξιοσημείωτο αν σκεφτεί κανείς ότι επρό-
κειτο για μια μικρή και “περιθωριακή” ομάδα: την εποχή 
εκείνη οι καταστασιακοί μαζί με τους λυσσασμένους (με 
τους οποίους έδρασαν μαζί κατά την εξέγερση) δεν ήταν 
πάνω από 10-12 άτομα. Μ’ έναν τρόπο που έμοιαζε περί-
εργος στους αστούς και σταλινικούς αναλυτές της εποχής, 
τα ριζοσπαστικά κομμάτια του κινήματος γίνονταν κατα-
στασιακά στην πράξη.
«Το κίνημα των κατα-
λήψεων [του Μάη] ήταν 
προφανώς η άρνηση της 
αλλοτριωμένης εργασίας 
και επομένως η γιορτή, το 
παιχνίδι, η πραγματική πα-
ρουσία των ανθρώπων και 
του χρόνου. Ήταν, επίσης, η 
άρνηση κάθε εξουσίας, κάθε 
ειδίκευσης, κάθε ιεραρχικής 
αποστέρησης· η άρνηση του 
κράτους και συνεπώς των 
κομμάτων και των συνδικά-
των, καθώς και των κοινω-
νιολόγων, των καθηγητών, της καταπιεστικής ηθικής και 
ιατρικής. Όλα εκείνα που το κίνημα επανέφερε μέσα σ’ 
έναν κατακεραυνωτικό συνειρμό –“Γρήγορα!” έλεγε απλά 
ένα από τα συνθήματα στους τοίχους, που ήταν ίσως το 
πιο ωραίο– περιφρονούσαν ολοκληρωτικά τις παλιές συν-
θήκες ύπαρξης και άρα όλους αυτούς που εργάζονταν για 
τη διατήρησή τους, από τις βεντέτες της τηλεόρασης μέχρι 
τους πολεοδόμους.»1  

Η Καταστασιακή Διεθνής ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1957 
σε μια συνδιάσκεψη που έγινε στην Ιταλία, ενώνο-

ντας τις δυνάμεις της Λεττριστικής Διεθνούς (Γκυ Ντε-
μπόρ, Μισέλ Μπερνστάιν), του Διεθνούς Κινήματος για 
ένα Φαντασιακό Μπαουχάους (Άσγκερ Γιορν, Τζουζέπε 
Πίνοτ-Γκαλίτσο) και της Ψυχογεωγραφικής Επιτροπής 
του Λονδίνου (Ραλφ Ράμνεϋ). Τα μέλη των ομάδων αυτών, 
που προέρχονταν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και εί-
χαν ήδη την εμπειρία πρωτοποριακών καλλιτεχνικών κινη-
μάτων, όπως η Cobra και ο Λεττρισμός, μοιράζονταν την 
κριτική αποτίμηση των πρωτοποριών των αρχών του 20ού 
αιώνα (Φουτουρισμός, Νταντά, Σουρεαλισμός), τη θέληση 
για το ξεπέρασμα της τέχνης ως εξειδικευμένης και δια-
χωρισμένης δραστηριότητας, και τη διάθεση να επαναστα-
τικοποιήσουν την καθημερινή ζωή. Κληροδότησαν στην 
Κ.Δ. πειραματικούς τρόπους και τεχνικές, όπως η ψυχογε-
ωγραφία (η μελέτη των αποτελεσμάτων του οργανωμένου 
γεωγραφικού περιβάλλοντος, το οποίο επιδρά άμεσα στη 
συναισθηματική συμπεριφορά των ατόμων), η περιπλάνη-
ση (ένας πειραματικός τρόπος συμπεριφοράς που συνδέ-
εται με τις συνθήκες της ζωής στην πόλη και συγχρόνως 
μια τεχνική του βιαστικού περάσματος μέσα από ποικίλες 
αστεακές ατμόσφαιρες) και η μεταστροφή (η επαναχρησι-
μοποίηση και ενσωμάτωση προηγούμενων καλλιτεχνικών 
δημιουργημάτων σε μια ανώτερη κατασκευή του περιβάλ-
λοντος). «Αποφάσισαν ότι το πρώτο πεδίο της μελλοντι-
κής τους δραστηριότητας θα περιλάμβανε πειράματα στη 
συμπεριφορά, την κατασκευή ολοκληρωμένων περιβαλλό-
ντων και ελεύθερα δημιουργημένων στιγμών ζωής.»2  

Το καταστασιακό εγχείρημα, οπωσδήποτε ευρείας κλί-
μακας και φιλόδοξο, εκκινούσε από το πεδίο της κουλ-

τούρας, όμως η κριτική του περιλάμβανε το σύνολο της 
κοινωνικής ζωής και κάθε ιεραρχικής κοινωνικής οργάνω-
σης σ’ Ανατολή και Δύση. Οι καταστασιακοί επιδιώκουν 
τη ριζική κριτική της πολιτικής οικονομίας, το ξεπέρασμα 
του εμπορεύματος και της μισθωτής εργασίας· την πλήρη 
χειραφέτηση της καθημερινής ζωής και την αδιάκοπη με-
ταμόρφωση του κόσμου. Θέτουν ως στόχο την κατάργηση 

των υπαρχουσών τάξεων (με τρόπο μάλιστα που δεν θα 
συνεπάγεται νέα διαίρεση της κοινωνίας) και την επικρά-
τηση σε παγκόσμια κλίμακα των εργατικών συμβουλίων.

Ξαναδιαβάζουν κριτικά και δημιουργικά τον Χέγκελ, 
τον νεαρό και τον όψιμο Μαρξ, τον Λούκατς, τον Λε-

φέβρ και επεξεργάζονται μια νέα ριζοσπαστική συνεκτική 
θεωρία και καινούργιες μεθόδους δράσης (μέσα από τα 12 
τεύχη του περιοδικού Internationale Situationniste, αλλά 
και πολλά άλλα περιοδικά κι εκδόσεις σε όλες σχεδόν τις 
ευρωπαϊκές γλώσσες· και, βέβαια, με τα βιβλία Κοινωνία 
του θεάματος του Ντεμπόρ και Η επανάσταση της καθη-
μερινής ζωής του Ραούλ Βανεγκέμ, που εκδόθηκαν λίγους 
μήνες πριν το Μάη του ’68).

Η απαίτηση της θεωρητικής συνοχής συμβαδίζει με την 
πρακτική οργάνωση της συλλογικής δραστηριότητας 

– και συχνά οδηγούν σε μια πλη-
θώρα διαγραφών και πολεμικών 
που αποτελούν μέρος της “κατα-
στασιακής μυθολογίας”. Όμως η 
Κ.Δ. δεν θέλει οπαδούς.
«Στις σημερινές εξαιρετικά δυ-
σμενείς ιστορικές συνθήκες, στις 
οποίες τίθεται το έργο της αναδη-
μιουργίας της κουλτούρας και του 
επαναστατικού κινήματος σε μια 
ολοκληρωτικά καινούργια βάση, 
η Κ.Δ. δεν μπορεί να είναι παρά 
μία Συνωμοσία των Ίσων, ένα 
στρατηγείο που δεν θέλει στρα-
τεύματα. Πρέπει να βρούμε, ν’ 

ανοίξουμε το “βορειοδυτικό πέρασμα” προς μια καινούρ-
για επανάσταση χωρίς μάζες εκτελεστών, μια επανάσταση 
που πρέπει ν’ απλωθεί σ’ έναν κεντρικό τομέα που μέχρι 
σήμερα δεν είχε αγγίξει: την κατάκτηση της καθημερινής 
ζωής. Οργανώνουμε τον πυροκροτητή και τίποτα περισσό-
τερο· η ελεύθερη έκρηξη θα γίνει έξω από το δικό μας ή 
οποιοδήποτε άλλο έλεγχο.»3 
Μετά το Μάη, και παρ’ όλη τη δικαίωση των θέσεών τους 
και την αυξανόμενη αποδοχή και “διασημότητα”, η οργά-
νωση εισέρχεται σε κρίση και εντέλει αυτοδιαλύεται το 
1972.

Σήμερα, όροι όπως «κοινωνία του θεάματος» χρησιμο-
ποιούνται ανέξοδα σε κείμενα και “αναλύσεις” στα 

κατεστημένα μμε (με μια διάθεση να ευνουχίσουν τη ση-
μασία τους; Συχνά, μάλλον, χωρίς να καταλαβαίνουν για τι 
μιλάνε). Στον ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό χώρο εκπονού-
νται διατριβές, μελέτες και έργα που αναφέρονται στους 
καταστασιακούς, αντιμετωπίζοντάς τους συνήθως ως μία 
ακόμη καλλιτεχνική πρωτοπορία, αποκομμένη από τη συ-
νολική της κριτική στην καπιταλιστική κοινωνική ζωή: μία 
γεμάτη κύρος υποσημείωση σ’ αφασικά κείμενα.
Τα εργατικά συμβούλια δεν κατέκτησαν τον κόσμο, δεν 
έχτισαν νέες περιπετειώδεις πόλεις, δεν εφηύραν νέα 
πάθη.
Όμως η Καταστασιακή Διεθνής έζησε εξερευνώντας εντα-
τικά το ανθρώπινο: τη σύνθεση της στιγμής που περνά και 
του ιστορικού χρόνου· και η κριτική ανάγνωση των έργων 
και των ημερών της δεν μπορεί παρά να είναι μέρος της 
ζωντανής μας παράδοσης: της ζωής που δεν παραδίνεται.

Επιλογή βιβλιογραφίας

(Στα ελληνικά τα καταστασιακά έργα έχουν εδώ και χρόνια 
μια αξιόλογη παρουσία – μεγαλύτερη απ’ ό,τι σε άλλες πε-
ρισσότερο διαδεδομένες γλώσσες. Η παρακάτω βιβλιογρα-
φία, λοιπόν, κάθε άλλο παρά εξαντλεί το αντικείμενό της 
– απλώς προτείνει ορισμένα κείμενα σε όσους/ες θέλουν 
να έρθουν σε επαφή με τη θεωρία και την ιστορία του κι-
νήματος.)

Γκυ Ντεμπόρ, Η κοινωνία του θεάματος (μτφ. Π. Τσαχαγέας – Ν. 
Αλεξίου), Αθήνα, Ελεύθερος Τύπος 1986.
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να, Ελεύθερος Τύπος 1996. [Ανθολογία κειμένων από την Cobra, τη 
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Γκυ Ντεμπόρ, Σχόλια πάνω στην κοινωνία του θεάματος (μτφ. Π. 
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Το ζήτημα της γλώσσας βρίσκεται στην 
καρδιά όλων των αγώνων μεταξύ των 

δυνάμεων που μάχονται να καταργήσουν 
την παρούσα αλλοτρίωση κι αυτών που 
προσπαθούν να την διατηρήσουν· είναι αδιαχώριστο από το συνολικό 
πεδίο αυτών των αγώνων. Ζούμε μέσα στη γλώσσα όπως μέσα στον 
μολυσμένο αέρα. Αντίθετα με ό,τι νομίζουν οι ευφυολόγοι, οι λέξεις 
δεν παίζουν. Κι ούτε κάνουν έρωτα, όπως νόμιζε ο Μπρετόν, παρά 
μόνο στα όνειρα. Οι λέξεις εργάζονται – για λογαριασμό της κυρί-
αρχης οργάνωσης της ζωής. Και παρ’ όλα αυτά δεν έχουν πλήρως 
αυτοματοποιηθεί· δυστυχώς για τους θεωρητικούς της πληροφορί-
ας, οι λέξεις δεν είναι καθ’ εαυτές “πληροφοριακές”· ενσαρκώνουν 
δυνάμεις που μπορούν να αναστατώσουν τους πλέον προσεκτικούς 
υπολογισμούς. Οι λέξεις συνυπάρχουν με την εξουσία, κι έχουν μια 
σχέση ανάλογη μ’ αυτήν που έχουν οι προλετάριοι (είτε με τη σύγχρο-
νη είτε με την κλασική έννοια του όρου) με την εξουσία. Τις βάζουν 
να δουλεύουν σχεδόν συνεχώς, τις εκμεταλλεύονται όλη την ώρα 
προσπαθώντας να ξεζουμίσουν απ’ αυτές οποιοδήποτε νόημα ή ανο-
ησία, κι όμως παραμένουν ακόμη κατά μία έννοια ουσιαστικά ξένες 
κι άγνωστες.

Η εξουσία παρουσιάζει μόνο το διαστρεβλωμένο, επίσημο νόημα 
των λέξεων· τις εξαναγκάζει, τρόπος του λέγειν, να χτυπάνε κάρ-

τα, ορίζει τη θέση τους στην παραγωγική διαδικασία (όπου ορισμένες 
εμφανώς δουλεύουν υπερωρίες) και τις πληρώνει μεροκάματο. Σε 
σχέση με τη χρήση των λέξεων, ο Χάμπτυ Ντάμπτυ του Λιούις Κάρολ 
παρατηρεί σωστά ότι «Το ζήτημα είναι ποιος θα ’ναι ο κύριός τους 
– και τίποτ’ άλλο». Και δηλώνει, ως κοινωνικά υπεύθυνος εργοδότης, 
ότι πληρώνει υπερωριακά αυτές που απασχολεί υπερβολικά. Χρειάζε-
ται επίσης να κατανοήσουμε την ανυπακοή των λέξεων, τη λιποταξία 
τους, την ξεκάθαρη αντίστασή τους – φαινόμενα που εκδηλώνονται 
σ’ όλη τη μοντέρνα γραφή (από τον Μπωντλαίρ μέχρι τους ντανταϊ-
στές και τον Τζόις) ως συμπτώματα της γενικότερης επαναστατικής 
κρίσης της κοινωνίας. 

Υπό τον έλεγχο της εξουσίας, η γλώσσα κατονομάζει πά-
ντοτε κάτι διαφορετικό από την αυθεντική εμπειρία. Και 

ακριβώς γι’ αυτό το λόγο η συνολική της αμφισβήτηση είναι 
εφικτή. Η οργάνωση της γλώσσας έχει περιπέσει σε τέτοια 
σύγχυση ώστε η επιβαλλόμενη από την εξουσία επικοινωνία 
αποκαλύπτεται ως εξαπάτηση και κοροϊδία. Μία, σε εμβρυακό 
ακόμη επίπεδο, εξουσία της κυβερνητικής πασχίζει μάταια να 
υποτάξει τη γλώσσα στον έλεγχο των μηχανών που ελέγχει, κατά 
τρόπον ώστε η πληροφορία να καταστεί η μόνη δυνατή επικοι-
νωνία. Όμως ακόμη και σ’ αυτό το πεδίο εκδηλώνονται αντιστά-
σεις· η ηλεκτρονική μουσική μπορεί να θεωρηθεί ως προσπάθεια 
(προφανώς περιορισμένη και συγκεχυμένη) να αντιστραφεί η σχέση 
κυριαρχίας, μεταστρέφοντας τις μηχανές προς όφελος της γλώσσας. 
Όμως η πραγματική αντιπαράθεση είναι πολύ πιο γενική και πολύ 
πιο ριζοσπαστική. Καταγγέλλει κάθε μονόπλευρη “επικοινωνία”, είτε 
αυτή έχει την παλιά μορφή της τέχνης είτε τη σύγχρονη μορφή της 
ιδεολογίας της πληροφορικής. Αναγγέλλει μια επικοινωνία που υπο-
νομεύει κάθε διαχωρισμένη εξουσία. Εκεί όπου υπάρχει επικοινωνία 
δεν υπάρχει κράτος. 

Η εξουσία ζει χάρη σε κλεμμένα αγαθά. Δεν δημιουργεί τίποτε, 
επαναφομοιώνει. Αν δημιουργούσε το νόημα των λέξεων, δεν θα 

υπήρχε ποίηση – μόνο χρήσιμες “πληροφορίες”. Οι αντίπαλοί της δεν 
θα μπορούσαν να εκφραστούν με τη γλώσσα· οι αρνήσεις θα βρίσκο-
νταν εκτός γλώσσας, θα ήταν καθαρά λεττριστικές. Τι άλλο είναι η 
ποίηση παρά η επαναστατική στιγμή της γλώσσας, αδιαχώριστη από 
τις επαναστατικές στιγμές της ιστορίας και από την ιστορία της προ-
σωπικής ζωής;

Ο ασφυκτικός έλεγχος της εξουσίας επί της γλώσσας είναι παρό-
μοιος με τον ασφυκτικό έλεγχο που ασκεί στην ολότητα. Μόνο 

μια γλώσσα που έχει στερηθεί κάθε άμεση αναφορά στην ολότητα 
μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση της πληροφορίας. Η πληροφορία εί-
ναι η ποίηση της εξουσίας, η αντι-ποίηση του νόμου και της τάξης, 
η διαμεσολαβημένη πλαστοποίηση του υπάρχοντος. Αντιθέτως, η 
ποίηση πρέπει να νοηθεί ως αδιαμεσολάβητη επικοινωνία εντός της 
πραγματικότητας και ως πραγματική μετατροπή αυτής της πραγματι-
κότητας. Δεν είναι παρά η απελευθερωμένη γλώσσα, η γλώσσα που 
ανακτά τον πλούτο της, η γλώσσα που σπάει τις άκαμπτες σημασιο-
δοτήσεις της και συγχρόνως ενστερνίζεται λέξεις, μουσικές, κραυ-
γές, χειρονομίες, ζωγραφική, μαθηματικά, γεγονότα, πράξεις. Και μ’ 
αυτόν τον τρόπο η ποίηση στηρίζεται στον πλούτο των δυνατοτήτων 
να ζήσει κανείς και ν’ αλλάξει τη ζωή του σε μια δεδομένη κοινωνικο-
οικονομική δομή. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι αυτή η σχέση της ποί-
ησης με την υλική της βάση δεν είναι σχέση μονόπλευρης υποτέλειας 
αλλά αλληλεπίδρασης.

Η επανανακάλυψη της ποίησης μπορεί να γίνει αδιαχώριστη από 
την επανεφεύρεση της επανάστασης, όπως έχει φανεί σε συγκε-

κριμένες φάσεις της μεξικάνικης, της κουβανέζικης και της κονγκολέ-
ζικης επανάστασης. Εκτός όμως των επαναστατικών περιόδων, οπότε 
οι μάζες γίνονται ποιητές εν δράσει, οι μικροί κύκλοι της ποιητικής 
περιπέτειας μπορούν να θεωρηθούν τα μόνα μέρη όπου ζει ακόμα η 
επαναστατική ολότητα – μη συνειδητή αλλά τόσο κοντινή δυνατό-
τητα, σαν τη σκιά ενός απόντος προσώπου. Αυτό που ονομάζουμε 
ποιητική περιπέτεια είναι κάτι δύσκολο, επικίνδυνο και ουδέποτε εγ-
γυημένο (είναι, στην πραγματικότητα, το σύνολο των συμπεριφορών 
που είναι σχεδόν αδύνατες σε μια δεδομένη εποχή). Μπορούμε να εί-
μαστε σίγουροι μόνο για το τι δεν είναι πλέον η ποιητική περιπέτεια: 
η ψευδής, επίσημα ανεκτή ποίηση. Έτσι, ενώ ο σουρεαλισμός στο 
αποκορύφωμα της επίθεσής του ενάντια στην καταπιεστική τάξη της 
κουλτούρας και της καθημερινής ζωής μπορούσε σωστά να ορίσει το 
οπλοστάσιό του ως «ποίηση χωρίς ποιήματα εάν είναι αναγκαίο», το 
ζήτημα σήμερα για την Καταστασιακή Διεθνή είναι μια ποίηση ανα-
γκαστικά χωρίς ποιήματα. Όσα λέμε για την ποίηση δεν έχουν καμιά 
σχέση με τους διανοητικά καθυστερημένους αντιδραστικούς οποιασ-

δήποτε νεοστιχοπλο-
κής, ακόμα κι αν αυτή 
ακολουθεί τον λιγό-
τερο απαρχαιωμένο 

μορφικό μοντερνισμό. Να πραγματώσουμε την ποίηση δεν σημαίνει 
παρά συγχρόνως κι αδιαχώριστα να δημιουργήσουμε τόσο γεγονότα 
όσο και τη γλώσσα τους.

Οι γλώσσες οποιασδήποτε κοινωνικής υποομάδας –είτε πρόκειται 
γι’ αυτές των άτυπων ομαδοποιήσεων της νεολαίας είτε για τις 

γλώσσες που αναπτύσσουν τα σημερινά πρωτοποριακά ρεύματα για 
εσωτερική τους χρήση καθώς αναζητούν την ταυτότητά τους είτε για 
εκείνες που σε προηγούμενες εποχές μεταφέρθηκαν μέσω της υπάρ-
χουσας ποιητικής παραγωγής, όπως το trobar clus και το dolce stil 
nuovo– όλες αυτές στοχεύουν και επιτυγχάνουν μια ορισμένη άμεση, 
διαφανή επικοινωνία, αμοιβαία αναγνώριση, συμφωνία. Όμως αυτές 
οι απόπειρες υπήρξαν το έργο μικρών, ποικιλοτρόπως απομονωμένων 
ομάδων. Οι γιορτές και τα γεγονότα που δημιούργησαν παρέμεναν 
υποχρεωτικά οριοθετημένα. Ένα από τα προβλήματα της επανάστα-
σης είναι πώς θα ομοσπονδιοποιηθούν αυτού του είδους τα σοβιέτ, 
αυτά τα επικοινωνιακά συμβούλια, έτσι ώστε να διαχυθεί παντού μια 
άμεση επικοινωνία που δεν θα χρειάζεται πλέον να καταφεύγει στα 
δίκτυα επικοινωνίας του εχθρού (δηλαδή στη γλώσσα της εξουσίας) 
και θα ’ναι ικανή να μεταμορφώσει τον κόσμο σύμφωνα με τις επι-
θυμίες της.

Το ζήτημα δεν είναι να βάλουμε την ποίηση στην υπηρεσία της 
επανάστασης, αλλά μάλλον να βάλουμε την επανάσταση στην 

υπηρεσία της ποίησης. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο η επανά-
σταση δεν προδίδει το ίδιο της το εγχείρημα. Δεν 
θα επαναλάβουμε το λάθος των σουρε-
αλιστών, οι οποίοι τέθηκαν 
στην υπηρεσία της 

επανάστασης 
τη στιγμή ακριβώς που 

αυτή είχε πάψει να υπάρχει. Συνδε-
δεμένος με την ανάμνηση μιας μερικής επα-

νάστασης που συνετρίβη ταχύτατα, ο σουρεαλισμός ταχύ-
τατα μετεβλήθη σε έναν ρεφορμισμό του θεάματος, σε μια κριτική 
συγκεκριμένων μορφών του κυρίαρχου θεάματος η οποία εκπορευό-
ταν από την δεσπόζουσα οργάνωση του θεάματος. Οι σουρεαλιστές 
φαίνεται ότι παρέβλεψαν το γεγονός ότι κάθε εσωτερική βελτίωση 
ή εκσυγχρονισμός του θεάματος μεταφράζεται από την εξουσία στη 
δική της κωδικοποιημένη γλώσσα, της οποίας το κλειδί κατέχει απο-
κλειστικά. 

Όλες οι επαναστάσεις γεννήθηκαν μέσα στην ποίηση, δημιουρ-
γήθηκαν πρώτ’ απ’ όλα χάρη στη δύναμη της ποίησης. Είναι 

ένα φαινόμενο που εξακολουθεί να διαφεύγει από τους θεωρητικούς 
της επανάστασης –και πράγματι δεν μπορεί να γίνει κατανοητό αν 
κανείς εξακολουθεί να μένει προσκολλημένος στην παλιά αντίληψη 
για την επανάσταση ή για την ποίηση–, το οποίο όμως γενικώς έχει 
γίνει αντιληπτό από τους αντεπαναστάτες. Η ποίηση όποτε εμφανί-
ζεται τους φοβίζει· κάνουν ό,τι μπορούν για να απαλλαγούν απ’ αυ-
τήν, χρησιμοποιώντας κάθε είδους εξορκισμό, από την καταδίκη στην 
πυρά μέχρι τις καθαρές στιλιστικές μελέτες. Η κάθε στιγμή αληθινής 
ποίησης, η οποία έχει «όλο το χρόνο του κόσμου πίσω της», ζητάει 
σταθερά να αναπροσανατολίσει όλο τον κόσμο κι ολόκληρο το μέλ-
λον προς τον δικό της σκοπό. Κι όσο διαρκεί, απαιτεί την εξάλειψη 
των συμβιβασμών. Επαναφέρει στο προσκήνιο όλες τις εκκρεμότητες 
του παρελθόντος. Ο Φουριέ και ο Πάντσο Βίγια, ο Λωτρεαμόν και 
οι dinamiteros των Αστούριας –που οι επίγονοί τους εφευρίσκουν 
σήμερα νέες μορφές απεργιών–, οι ναύτες της Κρονστάνδης και του 
Κιέλου, κι όλοι αυτοί σ’ ολόκληρο τον κόσμο, μαζί μας ή χωρίς εμάς, 
που προετοιμάζονται για την μακρά επανάσταση, είναι οι αγγελιοφό-
ροι της νέας ποίησης.

Η ποίηση γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρα ο κενός χώρος, η αντιύ-
λη της καταναλωτικής κοινωνίας, αφού δεν είναι καταναλώσιμη 

(σύμφωνα με τα σύγχρονα κριτήρια του καταναλώσιμου αντικειμέ-
νου: ένα αντικείμενο που έχει ισότιμη αξία για καθέναν από τη μάζα 
των απομονωμένων παθητικών καταναλωτών). Η ποίηση δεν είναι 
τίποτα όταν τσιτάρεται, μπορεί μόνο να μεταστρέφεται, να επανε-
νεργοποιείται. Διαφορετικά, η μελέτη της ποίησης του παρελθόντος 
καταντάει ακαδημαϊκή άσκηση. Η ιστορία της ποίησης γίνεται απλώς 
τρόπος διαφυγής από την ποίηση της ιστορίας – αν ως ιστορία δεν 
αντιλαμβανόμαστε τη θεαματική ιστορία των κυρίαρχων, αλλά την 
ιστορία της καθημερινής ζωής και τις δυνατότητες απελευθέρωσής 
της, την ιστορία κάθε προσωπικής ζωής και την πραγματοποίησή 
της.

Δεν πρέπει να αφήσουμε αμφιβολίες για το ρόλο των “συντηρη-
τών” της παλιάς ποίησης, αυτών που συντελούν στη διάδοσή της, 

τη στιγμή που το κράτος, γι’ αρκετά διαφορετικούς λόγους, εξαλείφει 

τον αναλφαβητισμό. Αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν απλώς ένα ιδιαί-
τερο είδος διοργανωτών εκθέσεων σε μουσεία. Ένας μεγάλος αριθμός 
ποιητικών έργων διατηρείται με φυσικό τρόπο σ’ ολόκληρο τον κό-
σμο, αλλά δεν υπάρχουν πουθενά οι τόποι, οι στιγμές ή οι άνθρωποι 
που θα τα αναζωογονήσουν, θα τα επικοινωνήσουν, θα τα χρησιμο-
ποιήσουν. Και δεν θα μπορούσαν ποτέ να υπάρξουν παρά μόνο με τον 
τρόπο της μεταστροφής, αφού η κατανόηση της ποίησης του παρελ-
θόντος έχει αλλάξει, εξαιτίας τόσο της απώλειας όσο και της απόκτη-
σης γνώσεων· κι ακόμη, επειδή κάθε φορά που παλαιότερη ποίηση 
μπορεί να επανανακαλύπτεται με δραστικό τρόπο, αποκτά σε μεγάλο 
βαθμό νέο νόημα, αφού τοποθετείται στο πλαίσιο διαφορετικών γεγο-
νότων. Πάνω απ’ όλα όμως, μια κατάσταση όπου η ποίηση μπορεί να 
υπάρξει δεν πρέπει να επαναλάβει τις αποτυχίες του παρελθόντος (τα 
ανεστραμμένα ερείπια της ιστορίας της ποίησης που παρουσιάζονται 
ως λαμπρά ποιητικά μνημεία). Μια τέτοια κατάσταση τείνει προς την 
επικοινωνία –και την πιθανή επικράτηση– της δικιάς της ποίησης.

Τη στιγμή που η ποιητική αρχαιολογία αποκαθιστά συλλογές 
παλαιότερης ποίησης, και μάλιστα με απαγγελίες ειδικών σε 

δίσκους βινυλίου για το νεοαναλφάβητο κοινό που δημιουργεί το 
σύγχρονο θέαμα, όσοι ασχολούνται με την πληροφορία προσπαθούν 
να απαλλαγούν απ’ όλα τα “πλεονάσματα” ελευθερίας, έτσι ώστε 
απλώς να μεταδίδουν διαταγές. Οι θεωρητικοί της αυτοματοποίη-
σης στοχεύουν σαφώς στην παραγωγή μιας αυτόματης θεωρητικής 
σκέψης, περιορίζοντας και εξαλείφοντας τις ποικιλίες τόσο στη 
ζωή όσο και στη γλώσσα. Όμως αυτές εξακολουθούν να τους κά-
θονται στο λαιμό! Οι μεταφραστικές μηχανές, για παράδειγμα, 
που αρχίζουν να εξασφαλίζουν την πλανητική τυποποίηση της 
πληροφορίας συγχρόνως με την πληροφοριακή αναθεώρηση 
του πολιτισμού που προηγήθηκε, πέφτουν θύματα του ίδιου 
τους του προγραμματισμού, από τον οποίο αναπόφευκτα 
διαφεύγουν τα νέα νοήματα που μπορεί να αποκτήσει μία 
λέξη καθώς και οι προηγούμενες διαλεκτικά αντιφατικές 
της σημασίες. Έτσι η ζωή της γλώσσας –η οποία συν-
δέεται με τις εξελίξεις στη θεωρητική κατανόηση («Οι 
ιδέες βελτιώνονται· το νόημα των λέξεων συμμετέχει 
σ’ αυτή τη βελτίωση»)– εξορίζεται από το μηχανιστικό 

πεδίο του επίσημου λόγου. Αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι η ελεύθε-
ρη σκέψη μπορεί να οργανώνεται κρυφά, απρόσιτη από τις τεχνικές 
της πληροφοριακής αστυνομίας. Η αναζήτηση ευκρινών σημάτων και 
στιγμιαίας δυαδικής ταξινόμησης συνδέεται τόσο ξεκάθαρα με την 
υπάρχουσα εξουσία που απαιτεί μια αντίστοιχη κριτική. Ακόμη και 
με τις πλέον παραληρηματικές διατυπώσεις τους, οι θεωρητικοί της 
πληροφορίας δεν είναι παρά αδέξιοι προάγγελοι του μέλλοντος που 
έχουν επιλέξει, του ίδιου αυτού θαυμαστού καινούριου κόσμου για 
τον οποίο εργάζονται οι κυρίαρχες δυνάμεις της παρούσας κοινωνίας 
– την ενίσχυση του κράτους της κυβερνητικής. Είναι οι υποτελείς των 
αρχόντων του τεχνοκρατικού φεουδαλισμού που συγκροτείται σήμε-
ρα. Δεν υπάρχει αθωότητα στα καραγκιοζιλίκια τους· είναι οι γελω-
τοποιοί του βασιλιά.

Η επιλογή μεταξύ της ιδεολογίας της πληροφορίας από τη μια και 
της ποίησης από την άλλη δεν έχει πλέον να κάνει με την ποίη-

ση του παρελθόντος, όπως ακριβώς και οι διάφορες παραλλαγές που 
προέκυψαν από το κλασικό επαναστατικό κίνημα δεν μπορούν πλέον, 
οπουδήποτε στον κόσμο, να θεωρηθούν μέρος μιας πραγματικά εναλ-
λακτικής λύσης στην επικρατούσα οργάνωση της ζωής. Η καταδίκη 
τους μας ωθεί να αναγγείλουμε την ολική εξαφάνιση της ποίησης με 
τις παλιές μορφές παραγωγής και κατανάλωσής της, και συγχρόνως 
την επιστροφή της με μορφές δραστικές κι αιφνίδιες. Η εποχή μας δεν 
χρειάζεται πια να εξαντλεί την έμπνευσή της σε ποιητικούς ρυθμούς· 
πρέπει να τους θέτει σ’ εφαρμογή. 

πό τον έλεγχο της εξουσίας, η γλώσσα κατονομάζει πά-

υπηρεσία της ποίησης. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο η επανά-
σταση δεν προδίδει το ίδιο της το εγχείρημα. Δεν 
θα επαναλάβουμε το λάθος των σουρε-
αλιστών, οι οποίοι τέθηκαν 
στην υπηρεσία της 

σύγχρονο θέαμα, όσοι ασχολούνται με την πληροφορία προσπαθούν 
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ôçí åðáíÜóôáóç óôçí 
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Κάτω η  θεαµατική-εµπορευµατική Κοινωνία 
συµβούλιο για την διατήρηση των καταλήψεων

“ìç äïõëåýå
ôáé ðïôÝ! æÞ

óôå!”

ëõóóáóìÝíïé

All the king’s men
(ανυπόγραφο κείμενο στο περιοδικό 

Internationale Situationniste, τχ 8, Ιανουάριος 1963)



Σύντοµο χρονικό

…Τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκαν ισχυ-
ρά φοιτητικά κινήµατα στην Ιαπωνία, στις 

Ενωµένες Πολιτεία, στην Ιταλία, στην ∆υτική 
Γερµανία και αλλού. Στην Γαλλία, όµως, το 
φοιτητικό κίνηµα εξελίχτηκε γρή-
γορα σε ένα µαζικό κίνηµα, 
που επεδίωκε να ανατρέψει 
την κοινωνικό – οικονοµική 
δοµή της κρατικοκαπιταλι-
στικής κοινωνίας. Μέσα σε 
δέκα µέρες το γαλλικό φοι-
τητικό κίνηµα µεταµορφώθηκε 
σε µαζικό κίνηµα. Στις 2 του Μάη, µε 
διαταγή του πρύτανη, το πανεπιστήµιο της 
Ναντέρ έκλεισε τις πύλες του στους φοιτη-
τές, την επόµενη µέρα κλείστηκε η Σορβόννη 
και η αστυνοµία επιτέθηκε σε φοιτητές που 
διαδήλωναν. Τις επόµενες µέρες, οι φοιτητές 
έµαθαν να προστατεύονται από την αστυ-
νοµία φτιάχνοντας οδοφράγµατα, πετώντας 
στους αστυνοµικούς τις πλάκες πεζοδροµί-
ων και βάζοντας στα πρόσωπά τους άφθονο 
χυµό λεµονιού για να εξουδετερώσουν τις 
συνέπειες των δακρυγόνων. Την ∆ευτέρα 13 
του Μάη χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο 
Παρίσι και κηρύχτηκε γενική απεργία σε όλη 
την Γαλλία, µια βδοµάδα αργότερα ολόκληρη 
η γαλλική οικονοµία είχε παραλύσει. 

Το πρώτο οδόφραγµα για την απόκρουση 
µιας αστυνοµικής επίθεσης υψώθηκε στις 

6 του Μάη. Οι φοιτητές χρησιµοποίησαν τα 
σιδερένια κιόσκια των εφηµερίδων και αυ-
τοκίνητα για να χτίσουν οδοφράγµατα, και 
ξήλωναν τις πέτρες του λιθόστρωτου, που 
έριξαν ενάντια στους αστυνοµικούς, σαν απά-
ντηση στις βόµβες και χειροβοµβίδες αερίων 
που τους έριχναν.

Την επόµενη µέρα το Καρτές Λατέν του 
Παρισιού βρισκόταν σε κατάσταση πο-

λιορκίας, οι µάχες συνεχίζονταν, µια µεγάλη 
διαδήλωση ενάντια στην δεξιά εφηµερία «Λε 
Φιγκαρό», διαµαρτύρονταν για τις προσπά-
θειες αυτής της εφηµερίδας να υποκινήσει την 
χρήση βίας ενάντια στους φοιτητές. Κόκκινες 
σηµαίες εµφανίστηκαν στις πρώτες γραµµές 
ατελείωτων διαδηλώσεων. Ακούγονταν η «∆ι-
εθνής» και οι διαδηλωτές φώναζαν « Ζήτω η 
Κοµµούνα ».

Στις 19 Μάη, οι διαδηλωτές φοιτητές απαι-
τούν να ανοίξουν αµέσως όλα τα πανε-

πιστήµια και να αποσυρθεί η αστυνοµία από 
το Καρτιέ Λατέν. Χιλιάδες φοιτητές, µε τους 
οποίους είχαν ενωθεί νεαροί εργάτες, κατα-

λαµβάνουν τους κεντρικούς δρό-
µους του Καρτιέ Λατέν, και 

υψώνουν πάνω από 60 
οδοφράγµατα. Την νύ-
χτα της Παρασκευής, 
10 Μάη, η αστυνοµία 

πόλεων, ενισχυµένη από 
ειδικές δυνάµεις, επιτίθεται 

στους διαδηλωτές. Πολλοί απ’ 
αυτούς τραυµατίζονται σοβαρά.

Μέχρι τότε, οι γαλλικές εφηµερίδες, µαζί 
µε το όργανο του ΚΚ, L’ UMANITE, 

χαρακτήριζαν το φοιτητικό κίνηµα «µικροο-
µάδες» και «εξτρεµιστές τυχοδιώκτες» Μετά, 
όµως από την καταστολή των φοιτητικών 
ταραχών από την αστυνοµία, στις 10 Μάη, η 
ελεγχόµενη από τους κοµµουνιστές Εργατική 
Ένωση, καλεί τους εργάτες σε γενική απεργία, 
σε ένδειξη διαµαρτυρίας για την κτηνωδία της 
αστυνοµίας και συµπαράστασης στους φοιτη-
τές. Όταν στις 14 του Μάη, ένα  περίπου εκα-
τοµµύριο άνθρωποι διαδηλώνουν στους δρό-
µους του Παρισιού οι φοιτητές κραυγάζουν 
θριαµβευτικά « είµαστε οι µικροοµάδες».

Την άλλη κιόλας µέρα, 
Τρίτη 14 Μάη, το κί-

νηµα ξεπερνάει τα όρια 
των πανεπιστήµιων 
και εξαπλώνεται στα 
εργοστάσια. Το εργο-
στάσιο αεροπλάνων της 
Συντ-Αβιασόν που κατα-
σκευάζει τα αεροπλάνα Κάραβελ, 
καταλαµβάνεται από τους εργάτες του. Την 
Τετάρτη, 15, Μάη, φοιτητές και εργάτες κατα-
λαµβάνουν το Οντεόν, το Εθνικό Γαλλικό Θέ-
ατρο, στήνουν στο θόλο του επαναστατικές 
µαύρες και κόκκινες σηµαίες και διακηρύσ-
σουν το τέλος της κουλτούρας που απευθύ-
νονταν µόνο στην οικονοµική ελίτ της χώρας. 
Την ίδια µέρα σε όλη την Γαλλία, πολυάριθµα 
εργοστάσια, ανάµεσά τους και το εργοστάσιο 
αυτοκινήτων της Ρενώ, καταλαµβάνονται από 
τους εργάτες.

∆ύο µέρες µετά την κατάληψη του εργο-
στασίου της Ρενώ ,οι φοιτητές της Σορ-

βόννης οργανώνουν µια πορεία 8,5 χιλιοµέ-
τρων για να διαδηλώσουν την συµπαράσταση 
των φοιτητών προς τους εργάτες. Επικεφαλής 
της πορεία βρίσκεται µια κόκκινη σηµαία και 
οι διαδηλωτές καθώς προχωρούν προς το 
εργοστάσιο, τραγουδούν την «∆ιεθνή» και 
φωνάζουν : «Κάτω το Αστυνοµικό Κράτος», 
«Κάτω ο Καπιταλισµός» και «Αυτή είναι µόνο 
η αρχή, συνεχίστε τον αγώνα».

Στην είσοδο του εργοστάσιου της Ρενώ 
κυµατίζει µια κόκκινη σηµαία και µερικοί 

σκόρπιοι εργάτες, σκαρφαλωµένοι στην σκε-
πή του κτιρίου, ζητωκραυγάζουν τους φοιτη-
τές που προχωρούν. Η κοµµουνιστική ένωση 
που είχε καπελώσει την απεργία µέσα στο 

εργοστάσιο δείχνει συγκαλυµµένη εχθρό-
τητα προς τους διαδηλωτές φοιτητές και οι 
κοµµατικοί οµιλητές στρέφονται ανοιχτά 
ενάντια στους φοιτητές που καλούν τους 
εργάτες να αναλάβουν τον άµεσο έλεγχο 
και να µιλάνε οι ίδιοι για λογαριασµό τους 
αντί να αφήνουν την ένωση να τους διευ-
θύνει και να τους εκπροσωπεί.

Ενώ οι ραδιοφωνικοί σταθµοί εξακολου-
θούν να µεταδίδουν πως τα αιτήµατα 

των φοιτητών αφορούν αποκλειστικά τις 
πτυχιακές εξετάσεις τους και τα εργατικά 
αιτήµατα µόνο την αύξηση των µισθών, οι 
φοιτητές οργανώνουν Επιτροπές ∆ράσης 
και οι καταλήψεις εργοστασίων πολλαπλα-
σιάζονται συνεχώς.

Στις αίθουσες διδασκαλίας και στα αµ-
φιθέατρα του Πανεπιστηµίου του Πα-

ρισιού βρίσκεται σε εξέλιξη µια πλατειά, 
πειραµατικά, εφαρµογή της άµεσης δη-
µοκρατίας. Το Κράτος, τα υπουργεία, οι 
σύγκλητοι των σχολών, τα προηγούµενα 
συµβούλια των φοιτητικών συλλόγων δεν 
αναγνωρίζονται πλέον σαν γνήσια νοµο-
θετικά όργανα. Οι κανονισµοί ψηφίζονται 
από τα µέλη των γενικών συνελεύσεων. Οι 
επιτροπές δράσης έρχονται σε επαφή µε 
απεργούς εργάτες και οι εργάτες πληροφο-
ρούνται µε προκηρύξεις τις εµπειρίες που 
αποκτούν οι φοιτητές από την άµεση δη-
µοκρατία. … 
Απόσπασµα το κείµενο του Φ.Πέρλµαν  «Η 
δεύτερη γαλλική επανάσταση», υπογεγραµ-
µένο στις 18 Μάη 1968, από το βιβλίο «Το 
µήνυµα των οδοφραγµάτων, Μάης 1968», 
εκδ. Ελεύθερος Τύπος

Σκέψεις γύρω 
από τον Μάη του ‘68

Ο Μάης του ’68 υπήρξε 
ένα επαναστατικό ρεύ-

µα που κινητοποίησε µέσα 
σε µερικές µέρες εκατοµ-
µύρια εργαζοµένων. Η κι-
νητοποίηση αυτή άρχισε 

το Γενάρη του ’68 στην Να-
ντέρ από τέσσερις ή πέντε επα-

ναστάτες, που αποτέλεσαν αργότερα την 
οµάδα των «Λυσσασµένων» (Enrages) και 
έµελλε µέσα σε πέντε µήνες να οδηγήσει 
σε µια σχεδόν πλήρη διάλυση του Kρά-
τους. Μέσα σε µια βδοµάδα, ουσιαστικά, 
εκατοµµύρια άνθρωποι αποτίναξαν από 
πάνω τους το φορτίο των αλλοτριωµένων 
συνθηκών, την ρουτίνα της επιβίωσης, την 
ιδεολογική παραποίηση και βρέθηκαν στο 
προσκήνιο της ιστορίας. Το άτοµο ανα-
γνώριζε τις δικές του δυνάµεις ως δυνάµεις 
κοινωνικές. Η ιεραρχική πυραµίδα του κοι-
νωνικού ιστού είχε καταλυθεί. ∆εν υπήρχαν 
πια ούτε διανοούµενοι, ούτε εργάτες αλλά 
επαναστάτες που συζητούσαν παντού, γε-
νικεύοντας µια επικοινωνία από την οποία 
ένιωθαν αποκλεισµένοι µόνο οι εργατιστές 
διανοούµενοι και άλλοι υποψήφιοι διευ-
θύνοντες. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η 
λέξη «σύντροφος» βρήκε την αυθεντική 
της σηµασία και χαρακτήριζε πραγµατικά 
το τέλος των διαχωρισµών. Μόνο οι στα-
λινιστές κατάλαβαν γρήγορα ότι µε το να 
µιλούν την γλώσσα των λύκων ανακάλυ-
πταν καλύτερα ότι ήταν µαντρόσκυλα. Οι 
δρόµοι ανήκαν σε αυτούς που ξήλωναν 
τα πλακόστρωτα. Ο κεφαλαιοποιηµέ-
νος χρόνος είχε σταµατήσει. Χωρίς τρέ-
νο, χωρίς µετρό, χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς 

“το τέλος του πανεπιστηµίου”
συµβούλιο για την διατήρηση των καταλήψεων

∆ύο λόγια για τον Μάη του ‘68 στο ΠαρίσιΑντί προλόγου

«Ήταν µια γιορτή χωρίς αρχή και τέ-
λος. Έβλεπα όλον τον κόσµο και δεν 
έβλεπα κανέναν, γιατί κάθε άτοµο 
χάνονταν µέσα σ’ αυτό το αναρίθµη-
το και αεικίνητο πλήθος. Μιλούσα σ’ 
όλους χωρίς να φοβάµαι ούτε τα λόγια 
µου ούτε τα λόγια των άλλων, γιατί η 
προσοχή στρεφόταν κάθε στιγµή σε 
νέα γεγονότα, σ’ απρόσµενα συµβά-
ντα.» Μπακούνιν «εξοµολόγηση»



δουλειά, οι απεργοί κέρδιζαν τον χρόνο που 
χάνονταν τόσο θλιβερά µέσα στα εργοστάσια, µέσα 
στους δρόµους, µπροστά στην τηλεόραση. 
Γυρνούσαν άσκοπα στους δρόµους, κάνανε 
όνειρα, µάθαιναν να ζούνε. Η παύση της 
εργασία έφερε στο µυαλό του καθένα 
την πρωταρχική αλήθεια : ότι η αλλο-
τριωµένη εργασία παράγει αλλοτρίωση. 
Το δικαίωµα στην τεµπελιά επιβεβαιώνο-
νταν στις λαϊκές επιγραφές, όπως το «µη δου-
λεύεται ποτέ», «ζήστε χωρίς νεκρό χρόνο, απολαύ-
στε χωρίς εµπόδια» Η εξαφάνιση της καταναγκαστικής 
εργασίας συνέπιπτε φυσιολογικά µε την ελεύθερη πορεία 
της δηµιουργικότητας σε όλους τους τοµείς: επιγραφές, 
γλώσσα, συµπεριφορά, τακτική, τεχνικές αγώνα, αγκιτά-
τσια, τραγούδια αφίσες και εικονογραφηµένα. Ο καθένας 
µπορούσε έτσι να µετρήσει την ποσότητα της χαµένης 
δηµιουργικής ενέργειας σε περιόδους επιβίωσης, σε µέρες 
καταδικασµένες στην αποδοτικότητα της εργασίας, στα 
ψώνια, στην τηλεόραση, στην παθητικότητα που γίνεται 
βασική αρχή. Το εµπορευµατικό σύστηµα ήταν ο στόχος 
της επιθετικότητας που έδειξαν οι µάζες. Η έλλειψη χρη-
µάτων, συνέπεια του κλεισίµατος των τραπεζών, δεν έγινε 
αισθητή σαν ενόχληση αλλά σαν ξαλάφρωµα των ανθρω-
πίνων σχέσεων. Η πραγµατική αλληλεγγύη συµπλήρωνε 
τα κενά στης ατοµικής συντήρησης. Τρόφιµα µοιράζονταν 
δωρεάν σε πολλά µέρη κατειληµµένα από τους απεργούς. 

Αυτοί που έστηναν οδοφράγµατα δεν θεώρησαν ποτέ 
αναγκαίο να τους εξηγηθεί από τους εστεµµένους ή 

από τους εν δυνάµει γραφειοκράτες, για ποιον αγωνίζο-
νταν. Ήξεραν πολύ καλά από την ευχαρίστηση που ένιω-
θαν, ότι αγωνίζονταν για τον εαυτό τους και αυτό τους 
αρκούσε. Τα εκατοµµύρια αυτά των εργαζοµένων γνώρι-
ζαν ότι έκαναν έναν αγώνα ενάντια στην εµπορευµατική 
αλλοτρίωση, στην θεαµατική παθητικότητα και τον οργα-
νωµένο διαχωρισµό που ήταν οι κύριες επιτυχίες του καπι-
ταλισµού και αυτές ακριβώς οι πλευρές αµφισβητήθηκαν 
µε τον ξεσηκωµό του Μαη του ’68.

Μελετώντας κανείς βαθύτερα τα γεγονότα εκείνης 
της εποχής καταλήγει αβίαστα σε µερικά συµπερά-

σµατα:
1.Πρώτα- πρώτα ποια ήταν η ηγεσία αυτού του κινήµατος; 
Ο Ζεσµάρ, ο Σωβαζύ και Κον –Μπετίτι µπόρεσαν να γί-
νουν οι φαινοµενικοί ηγέτες ενός κινήµατος χωρίς ηγέτες. 
Ο τύπος και η ραδιοτηλεόραση που αναζητούσαν αρχη-
γούς, δεν βρήκαν παρά µόνο αυτούς. Έγιναν έτσι οι αξε-
χώριστες φωτογενικές βεντέτες ενός θεάµατος που στή-
θηκε βιαστικά πάνω στην επαναστατική πραγµατικότητα.
2.Η έκταση της απεργίας ανάγκασε τα συνδικάτα να κά-
νουν µια γρήγορη αντεπίθεση που αποκάλυψε µε τρόπο 
που δεν χωράει αµφιβολία, το φυσικό τους ρόλο ς φύλα-
κες της καπιταλιστικής τάξης µέσα στα εργοστάσια. Η 
συνδικαλιστική στρατηγική ακολούθησε τον κύριο σκοπό 
της: Την καταστροφή της απεργίας. Έτσι η CGT (Εργατι-
κή Συνδικαλιστική ¨Ένωση) βραχίονας του Γαλλικού Κοµ-
µουνιστικού Κόµµατος αναγνωρίζει την απεργία αλλά αρ-
νείται κάθε σύνθηµα γενικής απεργίας µε κατάληψη των 
εργοστασίων. Κι όµως οι εργάτες ψήφισαν παντού την 
απεριόριστη απεργία µε κατάληψη των εργοστασίων. Οι 
γραφειοκρατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις για να γί-
νουν κύριες του κινήµατος που τις απειλούσε πήραν τον 
έλεγχο των επιτροπών που µεταβλήθηκαν αµέσως σε µια 
πραγµατική αστυνοµική δύναµη µε τον ρόλο ν’ αποµονώ-
σουν τους εργάτες µέσα στα εργοστάσια και να 
εκφράζουν για λογαριασµό τους τις δικές 
τους διεκδικήσεις. Έτσι αντιµετώπισαν 
την µόλις γεννηµένη αυτονοµία του 
προλεταριάτου.
3.Το ΚΚΓ επεδίωκε τον ίδιο σκοπό. Η 
«Ουµανιτέ» έγραφε « Η κυβέρνηση και 
τα αφεντικά παρατείνουν την απεργία»
4.Στην σύγχρονη καπιταλιστική οργάνωση, όπως 
και τότε, τα συνδικάτα είναι ένας µηχανισµός που δουλεύ-
ει για την αφοµοίωση του προλεταριάτου στο σύστηµα 
εκµετάλλευσης και αποτελεί το καλύτερο οχυρό της τά-
ξης των αφεντικών, την κύρια τροχοπέδη κάθε θέληση για 
ολοκληρωτική χειραφέτηση του εργαζόµενου.

5.στο εξής κάθε εξέγερ- ση της εργατικής τάξης θα γίνει 
αρχικά ενάντια στα ίδια της τα συνδικάτα.

6.Οι εργαζόµενοι µπήκαν στον αγώνα αυθόρ-
µητα, οπλισµένοι µόνο µε την εξεγερµένη 

τους υποκειµενικότητα. Η έκταση της 
βίας των πράξεών τους ήταν η αυθόρ-
µητη απάντηση στην ανυπόφορο κυ-
ρίαρχη τάξη πραγµάτων. Τελικά όµως 

η επαναστατική µάζα δεν πρόφτασε να 
αποκτήσει  µια ακριβή και πραγµατική συνεί-

δηση των πράξεών της και αυτή ακριβώς η ασυνέπεια 
µεταξύ συνείδησης και πράξης παραµένει το κύριο χαρακτη-
ριστικό των ανεκπλήρωτων προλεταριακών επαναστάσεων.
7.Η ιστορική συνείδηση είναι η απαραίτητη συνθήκη της 
κοινωνικής επανάστασης. Η εξύψωση της εργατικής τάξης 
σε ιστορική συνείδηση θα είναι έργο των ίδιων των εργαζο-
µένων και µπορούν να το πραγµατοποιήσουν µόνο µε την 
αυτόνοµη οργάνωση, που παραµένει µέσο και σκοπός της 
ολοκληρωτικής χειραφέτησης.
8.Το κίνηµα των καταλήψεων σκότωσε τον ύπνο όλων των 
αφεντικών του εµπορεύµατος και ποτέ πια η καπιταλιστική 
κοινωνία δεν θα µπορέσει να κοιµηθεί ήσυχη, ως το τέλος 
της. Αποσπάσµατα από το βιβλίο του Rene Vienet «Μάης 
1968» Εκδ. ∆ιεθνής Βιβλιοθήκη 

Ο «γαλλικός» Μάης του ’68, έµελλε να γίνει το σήµα κα-
τατεθέν των µεταπολεµικών επαναστατικών κινηµάτων. 

Η ιστορική παραποίηση και οι «εξηγήσεις» του «φαινοµένου» 
της εξέγερσης έδωσαν και πήραν. Ο Μάης θα καταντήσει ένα 
σύµβολο που συνειρµικά δηµιουργεί εικόνες του τύπου: γα-
ρίφαλα σε κάνες όπλων, χίπηδες και Τσε Γκεβάρα. Έτσι του-
λάχιστον τον παρουσιάζουν οι θιασώτες της ξεπεσµένης αρι-
στεράς και οι διαφηµιστικές καµπάνιες για έναν εναλλακτικό 
καπιταλισµό. Το σύνθηµα «πάρτε τις επιθυµίες σας για πραγ-
µατικότητα» υποδηλώνει πως υπήρξε µια κίνηση ανθρώπων 
που δεν κινούνταν µε βάση το τι είναι «φυσιολογικό», που 
µέχρι τότε θα έλεγε κανείς πως το φυσιολογικό είναι οι ερ-
γάτες να ενδιαφέρονται για αυξήσεις και οι φοιτητές για τις 
εξετάσεις τους, αλλά το τι είναι δυνατό. Η κατάργηση δηλα-
δή των διαχωρισµών, της ιεραρχίας και το παράδειγµα των 
αµεσοδηµοκρατικών συµβουλίων που εφαρµόστηκε ως επα-
ναστατική πρόταση µέσα στα κατειληµµένα πανεπιστήµια. 
Οι προσπάθειες διάδοσης αυτού του παραδείγµατος, πέρα 
από τους κατασταλτικούς µηχανισµούς του κράτους και  την 
κυρίαρχη προπαγάνδα, σκόνταψε, όπως είναι γνωστό, και 
στην συνδικαλιστική αστυνοµία αλλά και σε όλους εκείνους 
που προσπάθησαν να ηγηθούν ένα κίνηµα το οποίο δεν το 
επιθυµούσε για τον εαυτό του. Το µήνυµα των οδοφραγµά-
των λοιπόν ήταν η συνειδητοποίηση της δύναµης που µπορεί 
να έχει το άτοµο όταν συλλογικοποιεί τις αρνήσεις του. Όταν 
ερχόµενο αντιµέτωπο µε την καταστολή βλέπει πως τις επι-
θυµίες του τις παίρνει σοβαρά και το κράτος. Οι σύγκρουση 
µε το πανεπιστηµιακό καταστηµένο ένωσε τους φοιτητές, οι 
συγκρούσεις στους δρόµους ένωσαν τους φοιτητές µε µαθη-
τές και νεαρούς εργάτες. Έτσι η αλληλεγγύη χτίστηκε σε ένα 
πρωτόλειο επίπεδο. Έπειτα έµελλε το παράδειγµα των κατα-
λήψεων και της αυτοδιαχείρισης να το οικειοποιηθούν οι ερ-
γάτες όπως οικειοποιήθηκαν τις µορφές σύγκρουσης µε την 
αστυνοµία. Τα αποσπάσµατα που παραθέσαµε πιστεύουµε 
πως διαφωτίζουν σε κάποιο βαθµό τα γεγονότα και µπορούν 
να αποτελέσουν αφορµή στον καθένα και στην καθεµιά για 

περαιτέρω ψάξιµο.

«Αυτή η έκρηξη προκλήθηκε από µικρές οµάδες 
που εξεγείρονται ενάντια στην σύγχρονη κοι-
νωνία, ενάντια στην καταναλωτική κοινωνία, 
ενάντια στην µηχανική κοινωνία, είτε είναι 

κοµµουνιστική όπως στα ανατολικά κράτη είτε 
καπιταλιστική όπως στην ∆ύση. Από οµάδες που 

εξ άλλου δεν ξέρουν καθόλου µε τι θα την αντικα-
ταστήσουν, και που τρέφονται µε άρνηση, µε καταστρο-

φή, µε βία, µ’ αναρχία, οµάδες που υψώνουν την µαύρη σηµαία» 
- Ντε Γκωλ – ∆ήλωση στην τηλεόραση της 7ης του Ιούνη 1968  

επιστροφή στην οµαλότητα

ελεύθερη πληροφόρηση

η οµορφιά είναι στο δρόµο

µη καταπίνετε τον τύπο

υποστηρίξτε τα κατηλληµένα 
εργοστάσια για τη νίκη 

του λαού

Γ.Π. + L.J.



Ôï cyborg Ýëåíá 

ÕðÜñ÷åé ç Ýëåíá; Óôï åßäùëï ôçò ìÜëëïí áíôáíáêëÜôáé ç ìáíßá êáé 
ïé áäçöÜãåò ðñïèÝóåéò ìéáò êïéíùíßáò ðïõ äåí æåé äåõôåñüëåðôï Õïé áäçöÜãåò ðñïèÝóåéò ìéáò êïéíùíßáò ðïõ äåí æåé äåõôåñüëåðôï Õ

ðÝñá áðü ôï ðáñüí ôçò. ¸÷ïõí óõíçèßóåé íá êáôáóðáñÜæïõí Üëëùóôå 
ôá åðï÷éêÜ óýìâïëá áõôïý ôïõ êüóìïõ ëåò êáé ìïéÜæïõí ôüóï ðïëý ìå 
ôá áã÷ïëõôéêÜ ôïõò. Ç ëïãéêÞ äåí äéáöÝñåé êáé éäéáßôåñá. Ç äéáäéêáóßá 
ôçò ôáýôéóçò èõìßæåé ôï íôïðÜñéóìá ôùí õðåñáèëçôþí. Áãþíáò äñüìïõ 
ìÝ÷ñé ôï óçìåßï ôçò êïñýöùóçò, áðü åêåß êáé ðÝñá ôï íôåëßñéï îåöïõ-
óêþíåé üðùò êáé ïé õðåñöïñôùìÝíïé ìõò ôùí ïëõìðéïíéêþí. Ôï íôåëß-
ñéï õðÜñ÷åé ãéá íá êáôáóôñÝöåôáé ôçí åðüìåíç êáèþò áíáðáñéóôÜ ìéá 
êáôáóêåõÞ ðïõ äåí áíáöÝñåôáé óå ôßðïôá ìç åðßðëáóôï. Ç æùÞ åßíáé 
Ýíá ôÝôïéï áóõíå÷Ýò êïñõöþóåùí êáé áöüñçôçò ìåôñéüôçôáò. Ãéá íá 
ìðïñåß íá ãßíåé áíåêôÞ ç ìåôñéüôçôá ïé åêöïñôßóåéò üðùò ôçò eurovision 
åßíáé áíáãêáßåò. ÅêëáìâÜíïíôáò áõôÞ ôçí êßíçóç ùò Ýíá óðáóìùäéêü 
åêêñåìÝò áõôü ðïõ ôåëéêÜ ìÝíåé åßíáé ç ðñïóêüëëçóç óôï ðáñüí. Ïé 
Üíèñùðïé áäõíáôïýí íá öáíôáóôïýí, íá ó÷åäéÜóïõí íá óõíèÝóïõí 
áðü ôá èñáýóìáôá ôçò æùÞò ôïõò Ýíá ìÝëëïí ðïõ íá ðåñéêëåßåé ôéò 
åðéèõìßåò êáé ôïõò åáõôïýò ôïõò óôç èÝóç ôùí ðñùôáãùíéóôþí. Áñ-
êïýíôáé. ¼íôáò  éêáíïß ãéá ôï ÷åéñüôåñï êáé ôï êáëýôåñï äéáíýïõí ìéá 
ðåñßïäï ðïõ áíáêõêëþíïíôáé áíáìáóþíôáò ðáñåëèüí êáé îåñíþíôáò 
åðáíÜëçøç. ¸÷ïõí îå÷Üóåé íá ëåéôïõñãïýí Ýîù áðü ôïí êýêëï ôçò ìá-
èçìÝíçò çìßìåôñçò åðéâßùóçò. Áðü ôçí Üëëç ôá åíáðïìåßíáíôá øÞãìá-
ôá êïéíùíéêüôçôáò êáé óõíÜíôçóçò åíôÜóïíôáé óôéò ðñïêáô åîÜñóåéò 
êáé Ýôóé âëÝðïõìå íá ðëçììõñßæåé ï ëåõêüò ðýñãïò ãéá ôçí Ýëåíá. Áí 
êáé åßìáóôå õðÝñìá÷ïé ôùí óõíáíôÞóåùí êüóìïõ óôï äñüìï, ôï Ý÷ïõìå 
åðéóçìÜíåé êáé óôï ðáñåëèüí, ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò óõíÜíôçóçò ðñÝðåé 
íá åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí - Ýóôù êáé èïëÜ-áíôéóôáóéáêü. 

¼óï áöïñÜ ôïõò áñ÷éôÝêôïíåò ôùí åðéôõ÷éþí öáßíåôáé íá ìçí êéíïý-
íôáé óôá ôõöëÜ. Ç ðñáãìáôéêüôçôá åßíáé áäéáìöéóâÞôçôç. Ðáêôù-

ëüò ÷ñçìÜôùí Ýñåõóå ãéá íá ãßíåé åöéêôü ôï áðïôÝëåóìá. ¸íá ïëüêëç-
ñï ôçëåïðôéêü êáíÜëé åðéóôñáôåýèçêå ãéá íá «öôéÜîåé» ôï ãåãïíüò. Ìéá 
ìéêñÞ ðáñÝíèåóç åäþ ãéá ôï êáíÜëé. Óå áõôü ôï óçìåßï ßóùò Ý÷åé áñ÷ß-
óåé íá äéáöáßíåôáé ìéá  íÝá êáôåýèõíóç ôçò êñáôéêÞò ôçëåüñáóçò. Åðåé-
äÞ êáíÝíá éäéùôéêü êáíÜëé äåí ìðïñåß íá «óçêþóåé» Ýíá ôÝôïéï êüóôïò 
(ïéêïíïìéêü) ìå áìößâïëá áíôßóôïé÷á ïéêïíïìéêÜ ïöÝëç (ïé äéáöçìßóåéò 
ìéáò âñáäéÜò) ïé áñ÷éôÝêôïíåò êáôáöåýãïõí óôï êñÜôïò. Åßíáé ôï ßäéï 
ôï êñÜôïò ðïõ ìç õðïëïãßæïíôáò ïéêïíïìéêü êüóôïò ìðïñåß íá áöïóé-
ùèåß êáé íá ôá äþóåé üëá ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ ãåãïíüôïò. Ïé  éäåïëï-
ãéêÝò õðåñðáñáãùãÝò (euro, ïëõìðéÜäá, Eurovision) áíáäõêíåßïõí üôé 
ôï óýóôçìá Ý÷åé ìÜèåé ðïëëÜ, ôüóï áðü ôïí åèíéêïóïóéáëéóìü üóï êáé 
áðü ôïí õðáñêôü óïóéáëéóìü. ¼ëá ìå Ýíá ôñüðï óõíôåßíïõí þóôå íá 
ìéëÜìå ãéá ðïëéôéêÝò åðéëïãÝò. ÅðéëïãÝò ðïõ öáßíåôáé íá ó÷åäéÜæïíôáé 
ïëïÝíá êáëýôåñá êáé óõóôçìáôéêüôåñá. Áðü ôï ìáêñï÷ñüíéï íôïðÜñé-
óìá ôùí «áèëçôþí ìáò» (ðñïåôïéìáóßá) ãéá ôçí ïëõìðéÜäá ìÝ÷ñé ôçí 

åðéëïãÞ êáôÜëëçëùí ðñïðïíçôþí êáé ôñáãïõäéóôþí. Ôï óýíïëï ôùí 
ìç÷áíéóìþí éäåïëïãéêÞò äéá÷åßñéóçò Ý÷åé êáôáëÜâåé ôç óçìáóßá ôïõ íá 
öôéÜ÷íåéò ìåãÜëá event. ̧ ôóé ïé åðï÷Ýò åóùóôñÝöåéáò êáé ìéêñïêïììá-
ôéêþí áøéìá÷éþí Ý÷ïõí ðáñÝëèåé áíåðéóôñåðôß óå ôÝôïéïõ âåëçíåêïýò 
æçôÞìáôá. Ãéáôß èåùñïýíôáé áðëþò êïìâéêÜ ãéá ôçí óõíáßíåóç. 

Áêñéâþò ëüãù ôùí ðáñáðÜíù èá Þôáí ëÜèïò íá ðåñéïñéóôïýìå áðï-
êëåéóôéêÜ óå ôåôñéììÝíåò åñìçíåßåò íÜñêùóçò ôïõ ðëçèõóìïý, íá 

åîïñãéóôïõìå áêüìç ìéá öïñÜ ãéá ôá óõìðôþìáôá ôçò ìáæéêÞò êïõë-
ôïýñáò Þ ôçí õðïâÜèìéóç ôïõ åðéðÝäïõ ôçò êáëëéôå÷íéêÞò äçìéïõñãßáò. 
Ç eurovision êáé ôá õðüëïéðá éäåïëïãéêÜ õðåñèåÜìáôá èá Þôáí ëåéøÜ 
áí áðïôåëïýóáí ìüíï ìéá åìðïñåõìáôïðïéçìÝíç áíáøõ÷Þ. Óõíéóôïýí 
êáô’ åîï÷Þí ìÝóá ÷áëýâäùóçò ôçò åèíéêÞò ïìïøõ÷ßáò óôïí êüóìï ôïõ 
åìðïñåýìáôïò. Áðëþíïõí ãÝöõñåò áíÜìåóá óôçí ëÜéêï-ðáíçãõñôæßäé-
êç êïõëôïýñá êáé ôçí ðáôñßäá. ¸ôóé ôá óðÜíå ïé Ýëëçíåò. ÐáñÜãïõí 
éäåïëïãßá, ðñïóðáèþíôáò íá îåðåñÜóïõí ôçí óôÝñçóç íïÞìáôïò êáé 
ôçí õðïôßìçóç ôçò æùÞò ìå áìõíôéêÝò éäåïëïãßåò. ÁìõíôéêÝò õðï ôçí 
Ýííïéá üôé ðáëéíäñïìïýí óôï ðáñåëèüí ìç Ý÷ïíôáò ôéðïôá êáéíïýñ-
ãéï íá ðïõí. Ç íôüðá ôùí åèíéêþí åðéôõ÷éþí óôç ìðÜëá, ôï ôñáãïýäé 
êáé ôéò áèëïðáéäéÝò ãåíéêüôåñá äçìéïõñãïýí ìåôáöõóéêÝò óõíåíþóåéò 
êáé óõóðåéñþóåéò ðïõ ç õëéêÞ ôïõò Ýêöñáóç ãßíåôáé åìöáíÞò üôáí 
ëéíôóÜñïíôáé ìåôáíÜóôåò. ÄçìéïóéïãñáöéêÝò áðïêáëýøåéò ôïõ ôýðïõ  
«ç ìçôÝñá ôçò Ýëåíáò ðáðáñßæïõ äéÜâáóå ôçí åëëçíéêÞ óçìáßá óôçí 
åéêüíá ôçò ðáíáãßáò» äéáìïñöþíïõí Üðïøç. Ç eurovision åßíáé õðü-
èåóç üëùí, åßíáé åèíéêÞ õðüèåóç. Ôáõôü÷ñïíá åëëçíïñèüäïîïé ðñùçí 
áñéóôåñïé êáëëéôÝ÷íåò (Óáââïðïõëïò) îåóðáèþíïõí  åíï÷ëçìÝíïé ãéá 
ôïí ðáñáãêùíéóìü ôïõò ùò åèíéêïýò ôñáãïõäïðïéïýò. Ðéóôåýïõí üôé 
ôï åëáöñïëáúêü íåï -êéôòðïð äåí ìðïñåß íá óõíåíþóåé êáé íá õðçñå-
ôÞóåé ôçí ðáôñéäá üðùò ôï ðïéïôéêü ôñáãïýäé. Ï êïéíüò ôüðïò êáé ôùí 
äýï, ðÝñá áðü ôç äéáìÜ÷ç ãéá ôá óêÞðñá, åßíáé ç ðñïèõìßá íá ìõèïëï-
ãßóïõí ìå ëõñéóìü ãéá ôçí ðáôñßäá. ÌÝëé Ý÷åé ôåëéêÜ áõôÞ ç ðáôñßäá; Ôï 
ðéï ðéèáíü åßíáé íá áíáóýñåôáé ãéá íá äþóåé ìéá áßóèçóç óõíï÷Þò êáé 
óõíÝ÷åéáò óôçí êïéíùíßá ôùí ðáñôÜêçäùí. Éäéáßôåñá óå åðï÷Ýò ðïõ ôá 
æùíÜñéá óößããïõí, ðÜíôïôå öôéÜ÷íïíôáé ïé üñïé ãéá ôï îåðÝñáóìá ôçò 
êñßóçò ìå åðéèåôéêïýò ó÷çìáôéóìïýò åíáíôßïí áíïìïëüãçôùí å÷èñþí 
óôï üíïìá ìéáò óÜðéáò åíüôçôáò. Åí ôÝëåé ç áíáâßùóç ôïõ ðáôñéùôéêïý 
áéóèÞìáôïò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá óõìðëÝåé ìå ôçí áäõíáìßá ôïõ íáñêéó-
óéóôéêïý ðáñáäåßãìáôïò ôçò áðïèÝùóçò ôïõ åáõôïý (êïéíþò ôïõ áôï-
ìéêéóìïý) êáèþò óõìâïëßæåé ôï íáõÜãéï ôïõ êáðéôáëéóìïý óå åðßðåäï 
íïÞìáôïò êáé ïñÜìáôïò æùÞò. Ç óùóôéêÞ ëÝìâïò ôïõ ðáôñéùôéóìïý, 
áíáóýñåôáé óôçí ðñþôç ãñáììÞ ýóôåñá áðü ÷ñüíéá áêéíçóßáò... ü÷é 
ôüóï ìå ôçí ðñïóäïêßá íá áíôéêñßóïõí ôç óôåñéÜ ôïõ ðñïïñéóìïý áëëÜ 
ðåñéóóüôåñï ãéá íá åðéóôñÝøïõí óôï áðÜíåìï áëëÜ ôåëìáôùìÝíï óç-
ìåßï ôçò áíá÷þñçóçò.   

Åãþ ï ZULKUF MURAT BORA, ãíùóôüò óôï åõñýôåñï ÷þñï 
ìå ôï üíïìá ÂÁÇÏÆ, åãêáôÝëåéøá (áíáãêáóôéêÜ) ôç Ôïõñêßá 
ôï 1995 ëüãù ôùí ðïëéôéêþí ìïõ ðåðïéèÞóåùí êáé ôçò êáôá-
ðßåóçò ðïõ äå÷üìïõí ùò áðïôÝëåóìá ôçò óýãêñïõóÞò ìïõ 
ìå ôï ôïõñêéêü êñÜôïò ãéá ôá äéêáéþìáôá êáé ôçí åëåõèå-
ñßá ôùí Êïýñäùí. Áðü 16.05.1999 õðÜñ÷åé êáôçãïñçôÞñéï 
åíáíôßïí ìïõ áðü ôï ÄéêáóôÞñéï ÊñáôéêÞò Áóöáëåßáò ôïõ 
DIYARBAKIR, ùò ìÝëïò óå «Ýíïðëç êáé ðáñÜíïìç êïõñäéêÞ 
áñéóôåñÞ ïñãÜíùóç» (üðùò ÷áñáêôçñßóåé ôï ôïõñêéêü êñÜ-
ôïò ôï Áðåëåõèåñùôéêü Êüììá ôïõ ÊïõñäéóôÜí óôï ïðïßï 
óõììåôåß÷á). H õðüèåóç åíáíôßïí ìïõ áêüìá åêêñåìåß. ZÞ-
ôçóá ðïëéôéêü Üóõëï óôçí ÅëëÜäá. Ç ðñþôç áðÜíôçóç ðïõ 
ðÞñá Þôáí áñíçôéêÞ êáé Ýêáíá îáíÜ äåýôåñç áßôçóç. AëëÜ ôï 
åëëçíéêü êñÜôïò äåí äÝ÷ôçêå íá åîåôÜóåé ôçí áßôçóÞ ìïõ, ìå 
áðïôÝëåóìá íá îåêéíÞóù áðåñãßá ðåßíáò ìÝ÷ñé íá åîåôáóôåß 
ç áßôçóÞ ìïõ, êÜôé ðïõ Ýãéíå óôéò 2.05.2002, ìåôÜ áðü 22 ìÝ-
ñåò áðåñãßáò ðåßíáò. Ôï ðáñÜîåíï åßíáé üôé ðÝñáóá áðü ôçí 
åðôáìåëÞ åðéôñïðÞ ìå èåôéêÞ áðüöáóç 5 õðÝñ, ìßá êáôÜ êáé 
ìßá ïõäÝôåñç. Áðü ôüôå ìÝ÷ñé óÞìåñá äåí Ý÷ù ðÜñåé êáìßá 
áðÜíôçóç, ðáñüëï ðïõ óýìöùíá ìå ôç íïìïèåóßá ï õðïõñ-
ãüò èá Ýðñåðå íá áðáíôÞóåé óôç èåôéêÞ ãéá ìÝíá ðñüôáóç 
ôçò åðéôñïðÞò ìÝóá óå ôñåéò Ýùò Ýîé ìÞíåò. Ç áðüöáóç ðå-
ñéìÝíåé óôï ãñáöåßï ôïõ Õðïõñãåßïõ Äçìïóßáò ÔÜîçò. ÐáñÜ 
ôç èåôéêÞ åéóÞãçóç ôçò åðéôñïðÞò, ï õðïõñãüò äåí äÝ÷åôáé 
íá õðïãñÜøåé ôçí áðüöáóç. O ëüãïò åßíáé ãíùóôüò. ÌåôÜ 

áðü ôçí ðáñÜäïóç ôïõ ÏôóáëÜí áðü ôï «öéëïêïõñäéêü» åë-
ëçíéêü êñÜôïò óôçí Ôïõñêßá, îåêéíÞóáíå áíôéôñïìïêñáôéêÝò 
óõìöùíßåò ìåôáîý ôùí äõï êñáôþí ìå óôü÷ï ïé Êïýñäïé êáé 
ïé Ôïýñêïé áãùíéóôÝò íá ôéìùñïýíôáé ìå ÷ñüíéá ïìçñßá, íá 
ìçí áðáíôéïýíôáé ïé áéôÞóåéò ôïõò ãéá ÷ïñÞãçóç ðïëéôéêïý 
áóýëïõ êáé ôåëéêÜ íá áðåëáýíïíôáé. 

TI ÓHMAINEI ÐOËITIKO AÓYËO:
Óýìöùíá ìå ôç ÓõíèÞêç ôçò Ãåíåýçò (1951), üôáí Ýíá Üôïìï 
ðïõ âñßóêåôáé åêôüò ôçò ÷þñáò êáôáãùãÞò ôïõ Þ ôïõ ôüðïõ 
êáôïéêßáò ôïõ Ý÷åé äéêáéïëïãçìÝíï öüâï äßùîçò ãéá ëüãïõò 
öõëÞò, èñçóêåßáò, åèíéêüôçôáò, óõììåôï÷Þò óå ïñéóìÝíç 
êïéíùíéêÞ ïìÜäá Þ ëüãù ðïëéôéêþí ðåðïéèÞóåùí êáé åîáé-
ôßáò áõôïý ôïõ öüâïõ äßùîçò áäõíáôåß Þ äåí åðéèõìåß íá 
åðéóôñÝøåé óôç ÷þñá ôïõ, äéêáéïýôáé ðïëéôéêü Üóõëï. 

ÃIATI ÎEKINHÓA AÐEPÃIA ÐEINAÓ 
Ç åðéëïãÞ ôçò áðåñãßáò ðåßíáò åßíáé ç Ýó÷áôç ðïëéôéêÞ åðé-
ëïãÞ ãéá ôç äéåêäßêçóç ôçò áîéïðñÝðåéáò êáé ôçò åëåõèåñßáò. 
Óôü÷ïò ôçò äåí åßíáé ôßðïôá Üëëï ðáñÜ íá õðåñáóðéóôïýìå 
ôçí ýðáñîÞ ìáò åíáíôßá óå êÜèå êáôáðßåóç êáé åîïõóßá. 
ÌåôÜ áðü ðïëëÜ ÷ñüíéá ðïëéôéêÞò ïìçñßáò êáé êáôáðßåóçò 
áðü ôï åëëçíéêü êñÜôïò, áðïöÜóéóá ãéá äåýôåñç öïñÜ íá 
îåêéíÞóù áðåñãßá ðåßíáò êáé íá äéáëÝîù áõôü ôï äñüìï 
èÝôïíôáò êáé ôç æùÞ ìïõ óå êßíäõíï, ìÝóá óå ìéá êïéíùíßá 
áäéÜöïñç, üðïõ óôü÷ïò åßíáé ç êáôáíÜëùóç, ç áôïìéêüôçôá 
êáé ðþò èá ðåñÜóåéò êáëÜ áäéáöïñþíôáò ãéá ôï ôé óõìâáß-
íåé ãýñù óïõ. 

Åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá, óå êÜèå ðñïóðÜèåéá ðïõ Ýêáíá íá 

ðÜñù ôï ðïëéôéêü Üóõëï êáé ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ù (áõôÜ 
ðïõ õðÜñ÷ïõí óôï öÜêåëï ìïõ ðïõ âñßóêåôáé óôï Õðïõñ-
ãåßï Äçìüóéáò ÔÜîçò) ðñïêýðôåé üôé äéêáéïýìáé ôï ðïëéôéêü 
Üóõëï êáé ôçí åëëçíéêÞ õðçêïüôçôá, áëëÜ ï ôùñéíüò Õðïõñ-
ãüò Äçìüóéáò ÔÜîçò êáé ïé ðñïçãïýìåíïé õðïõñãïß ðïõ ðå-
ñÜóáíå ìÝ÷ñé óÞìåñá, äåí äÝ÷ôçêáí íá õðïãñÜøïõí. Êá-
ôáðáôþíôáò üðùò êÜíïõí ðÜíôá, ôïõò íüìïõò ðïõ ïé ßäéïé 
Ý÷ïõí öôéÜîåé. 
Ç åðéëïãÞ ôçò áðåñãßáò ðåßíáò äåí åßíáé ìéá ðñÜîç áäõíá-
ìßáò êáé áðåëðéóßáò. Eßíáé Ýíáò ôñüðïò áãþíá ðïõ èá öÝñåé 
óçìáíôéêÜ áðïôåëÝóìáôá óôï ÷þñï ôùí Ìåôáíáóôþí êáé 
Ðñïóöýãùí, áëëÜ êáé óôïõò áíèñþðïõò ðïõ èá äþóïõí ôçí 
áëëçëåããýç ôïõò. 

Ç áðåñãßá ðåßíáò åßíáé ìéá 
åðéëïãÞ ðïëéôéêÞò áíôéðá-
ñÜèåóçò óôï ìÝôùðï ðïõ ôï 
êñÜôïò Ý÷åé áíïßîåé åäþ êáé 
÷ñüíéá åíáíôßá óôïõò Ìå-
ôáíÜóôåò êáé Ðñüóöõãåò, 
êáôáðáôþíôáò êáèçìåñéíÜ 
ôá äéêáéþìáôÜ ôïõò (âá-
óáíßæïíôáò, öõëáêßæïíôáò, 
âÜæïíôáò óôá óôñáôüðåäá 
óõãêÝíôñùóçò ðïõ ìáò èõ-
ìßæïõí ôá óôñáôüðåäá ôçò 
åðï÷Þò ôïõ ×ßôëåñ). 

Zulkuf Murat Bora (Bahoz) 

ÐÏËÉÔÉÊÏ ÁÓÕËÏ ÓÔÏÍ BAHOZ

Έντυπο δρόµου από την οµάδα sabot. 
Για όσα µας ενώνουν ενάντια στη πόλη 
εργοστάσιο. Η οµάδα  συναντιέται κάθε 
πέµπτη στο καφενείο η γωνιά 7µµ υπ.φιλ. 
∆ραγούµη & Αρµενοπούλου.

...Ï ÁëÝîáíäñïò æåé ãéá íá äþóåé 
éóôïñéêü âÜèïò êáé äéêáßùóç óôéò 

êáéíïýñãéåò åêóôñáôåßåò. ¸íá Ýèíïò 
ðïõ áéóèÜíåôáé üôé åðéôÝëïõò êåñäßæåé 
÷ñåéÜæåôáé êáé ìéá éóôïñßá íéêþí. Ëßãç 
óçìáóßá Ý÷åé áí ï ìåãáëÝîáíäñïò Þôáí 

åêðïëéôéóôÞò Þ óöáãÝáò. ¼ðïõ áêïýò ãéá 
åèíéêïýò Þñùåò áíèñþðéíï áßìá ìõñßæåé 
êáé áõôü ôï îÝñïõí êáé ïé ðÝôñåò. Áõôü 

ðïõ åíóáñêþíåé ï ìåãáëÝîáíäñïò êáé 
ãé’ áõôü êáôáëáìâÜíåé ðÜíôá êåíôñéêÞ 

èÝóç óôï åèíéêéóôéêü ðÜíèåïí åßíáé 
ç öéãïýñá ôïõ íéêçôÞ. Ôï óõëëïãéêü 

áóõíåßäçôï âñÞêå óôï ðñüóùðï ôïõ Ýíá 
óýìâïëï íßêçò êáé ç «Éó÷õñÞ ÅëëÜäá» 
ìéá ìíÞìç áíôÜîéá ôïõ ðáñüíôïò ðïõ 

öáíôáóéþíåôáé. ¼ðùò êáé ôüôå Ýôóé êáé 
ôþñá ç äüîá ôïõ åëëçíéóìïý áðëþíåôáé 

áðü åäþ ùò ôï ÁöãáíéóôÜí. Ôï ìüíï 
ðïõ Üëëáîå åßíáé üôé ôéò óÜñéóåò 

áíôéêáôÝóôçóáí ðëÝïí ôá F-16.

ÖÁÌÐÑÉÊÁ-ÕÖÁÍÅÔµίµης

ðáíçãõñéóìïß óôçí “ïìüíïéá” ìåôÜ ôçí ðñùôéÜ óôç Ãéïõñïâéæéïí 




