


Ç Adeho óôéò 11 Óåðôåìâñßïõ ôá êáôÜöåñå! ¼÷é öõóéêÜ 
íá ìáò âñåé äïõëåéÜ üðùò õðïó÷Ýèçêå, áëëÜ íá ìáò 

èõìßóåé âáóéêÜ ðñÜãìáôá ðïõ æïýìå êáé îå÷íïýìå Þ ìÜëëïí 
áðùèïýìå……

Ìáò èýìéóå üôé äåí åßíáé êáé ôüóïé ðïëëïß ïé Üíèñùðïé ìå 

ôï ñõèìéóìÝíï ùñÜñéï, ôï ðåíèÞìåñï, ôï 8ùñï, ôá äéêáéþ-
ìáôá êôë. Þ ìÜëëïí ìáò ôüíéóå áõôü ðïõ íïìßæïõìå üôé åßíáé 
ìéêñü êáé ëßãï, ôï öáéíüìåíï äçëáäÞ ôçò åðéóöÜëåéáò, ôùí 
åõÝëéêôùí/áðïñõèìéóìÝíùí åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí êáé åí 
ôÝëåé…ôùí áðïñõèìéóìÝíùí õðÜñîåùí…

Ç ðáñÝìâáóç ôçò Adeho áöïñïýóå «Ìáýñïåñãáæüìå-
íåò», öáóïíßôéóóåò, óõìâáóéïý÷ïõò, «ìåñéêïýò», ÏÁÅÄéôåò 
stageáäåò, êáé ôüóåò Üëëåò óõìðáñïìáñôïýíôåò öéãïýñåò. 
A, Þôáí êáé áõôïß ïé Üíåñãïé, ïé êñõöïýëçäåò Þ ìç. ÌÝñç 
üëïé ôïõ ßäéïõ Ýñãïõ, ôçò åðéóöÜëåéáò, ôçò áâåâáéüôçôáò 

äçëáäÞ óå åñãáóßá êáé æùÞ, ôçò áâåâáéüôçôáò óôç äéá÷åß-
ñéóç ôïõ ÷ñüíïõ ìáò, ôçò áâåâáéüôçôáò ôçò ßäéáò ìáò ôçò 
ýðáñîçò.
ÁðÝíáíôé óå áõôü ôïí åðéóöáëÞ, áðïñõèìéóìÝíï êáé êáôá-
êåñìáôéóìÝíï êüóìï, ç Adeho ìáò áíôéðñüôåéíå ôçí êïéíü-
ôçôá, ôçí áõôü-ïñãÜíùóç, ôïí áãþíá.
Êáé ôï Ýêáíå áõôü ìå ìéá ðñïâïêáôüñéêç öÜñóá.
Åõ÷áñéóôïýìå ëïéðüí Adeho! Êáé íá …adeheis….

Los Ádehos
www.adeho.gr

Èá åíèõìåßôáé, åíäå÷ïìÝíùò, ï öéëïèå-
Üìùí áíáãíþóôçò, ôçí áìåñéêÜíéêç êé-

íçìáôïãñáöéêÞ ôáéíßá ìå ðñùôáãùíéóôÞ ôïí 
Ôïì ×áíêò. Ôï óåíÜñéï îåêéíÜ ìå ôçí åíôïëÞ 
ôçò öéëåýóðëá÷íçò ðïëéôéêÞò çãåóßáò ôùí 
ÇÐÁ, íá åíôïðéóôåß ï åí ëüãù óôñáôéþôçò, 
ðïõ ðïëåìÜ óôï äõôéêü ìÝôùðï ôçò Åõñþ-
ðçò êáôÜ ôïí Â’ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï, êáé íá 
ãõñßóåé ðÜóç èõóßá óôçí ÷áñïêáìÝíç ìÜíá 
ôïõ, ôçò ïðïßáò áðïôåëåß ðëÝïí ôï ìïíáäé-
êü åí æùÞ ôÝêíï. Ï Ôïì êáé ôá ðáëéêÜñéá 
ôïõ, èá öôÜóïõí ìÝ÷ñé ôçí ðñþôç ãñáììÞ 
ôïõ ðõññüò, ðñïêåéìÝíïõ íá öÝñïõí åéò 
ðÝñáò ôçí éäéüññõèìç áõôÞ, ðëçí üìùò, åõ-
ãåíÞ áðïóôïëÞ. Ç åêäï÷Þ ôçò ãëõêáíÜëáôçò 
ðáôñßäáò ðïõ óêýâåé ðÜíù áðü ôïí êáçìü 
ìéáò ìÜíáò, ôçò ïðïßáò ï ãéïò êéíäõíåýåé 
óôï ÷áñÜêùìá, Þôáí ìéá âïëéêÞ, ãéá ôï óå-
íÜñéï, Ýîáñóç  ÷ïëéãïõíôéáíïý ëõñéóìïý.

Ç áðñüóìåíç åðéôõ÷ßá ôçò óõíôáãÞò “ðü-
ëåìïò êáé åõáéóèçóßá” ïäÞãçóå ôï êáëï-
êáßñé ôïõ 2006 óôï óÞêïõåë ôçò ôáéíßáò. 
Ðñüêåéôáé ãéá ìéá ìßíé óåéñÜ 33 åðåéóïäß-
ùí, ôçí ðáñáãùãÞ ôçò ïðïßáò áíÝëáâå ï 
ßäéïò ï Éóñáçëéíüò ðñùèõðïõñãüò, Å÷ìïýíô 
ÏëìÝñô, ìå ôï êáôáîéùìÝíï åðéôåëåßï ôïõ. 
Ãéá ôçí ñåáëéóôéêüôåñç áðüäïóç ôùí ðïëå-
ìéêþí óêçíþí, ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ðñáãìá-
ôéêÜ ðõñÜ, åíþ ôï ðëÞèïò ôùí êïìðÜñóùí 
áíôëÞèçêå áðü ôéò ãåéôïíéêÝò ðåñéï÷Ýò ôïõ 
íïôßïõ ËéâÜíïõ êáé ôçò ÃÜæáò. Óôç íÝá åê-
äï÷Þ, õðÜñ÷ïõí 3 óôñáôéþôåò ðïõ ðñÝðåé 
íá óùèïýí, åíéó÷ýïíôáò Ýôóé ôç âÜóç ôïõ 
óåíáñßïõ, åíþ ç ðáôñßäá ðïõ áíáëáìâÜíåé 
ôç äéÜóùóç ôïõò, äåí Ý÷åé ôï ýöïò ôïõ 
êáçìåíïýëç Ôïì ×áíêò ìå ôï óôñáâü ÷á-
ìüãåëï, áëëÜ ìéáò áôéìáóìÝíçò ýáéíáò Ýôïé-
ìçò íá êáôáóðáñÜîåé ôïõò áðáãùãåßò ôùí 
íåïãíþí ôçò.

Ç õðüèåóç âéáóìïý, ðïõ êáôÞããåéëå 
äåêáåîÜ÷ñïíç ìáèÞôñéá, áðü óõ-

íïìÞëéêïõò ôçò ìÝóá óôï ó÷ïëåßï 
ìáò âñÞêå ðñï ôïõ ðéåóôçñßïõ. Óôçí 
õðüèåóç áõôÞ êáé óôïí ôñüðï ðïõ 
áíôéìåôùðßóôçêå, óõìðõêíþíåôáé 
ôï ðëÞèïò ôùí éäåþí êáé áíôéëÞ-
øåùí ðïõ íïçìáôïäïôïýí ôçí 
õðüóôáóç ôïõ íåïÝëëçíá. Ìåôáîý 
áíáôïëÞò êáé äýóçò, ìåôáîý åíüò 
áõôéóôéêïý óõíôçñçôéóìïý êáé ìéáò 
åéêïíéêÞò åëåõèåñéüôçôáò, ãåí-
íéïýíôáé ôá ðñïó÷Þìáôá áëëÜ êáé ïé 

åñìçíåßåò ôïõ êáèçìåñéíïý âéáóìïý 
åêáôïíôÜäùí ãõíáéêþí, íôüðéùí êáé 

ìåôáíáóôñéþí.

Ç ìåãáëüó÷çìç çèéêéóôéêÞ ñçôïñåßá ðïõ 
åðéâßùóå áéþíùí ÷ñéóôéáíéêïý êáèùóðñå-
ðéóìïý, åðÝâáëå ôçí öñïíçìþôéò óôá åí 
äÞìù áëëÜ äåí êáôÜöåñå íá êáôáóôåßëåé 
ôéò ïíåéñþîåéò óôá åí ïßêù. Ôáñß÷åõóå ôïí 
åñùôéóìü ìå åíï÷éêÜ óýíäñïìá êáé ôïí ìå-
ôáôüðéóå áðü ôçí áõëÞ ôçò åõ÷áñßóôçóçò 
óôçí Üâõóóï ôçò åêôüíùóçò. Ï Ýñùôáò Ýãé-
íå ãáìÞóé, ìéá ðñÜîç åðéâïëÞò, êáé ùò ôÝ-
ôïéá äåí åìðßðôåé óôçí êáôçãïñßá ôçò áìáñ-
ôßáò. Ç ðáôñéáñ÷ßá, êñÜôçóå áõôïäßêáéá ãéá 
ôïí åáõôü ôçò ôï ðñïíüìéï ôçò åðéâïëÞò, 
ùò ï êáôåîï÷Þí èåóìüò ôÞñçóçò ôçò ôÜîçò 
óå åíäïïéêïãåíåéáêü åðßðåäï, åîáóöáëßæï-
íôáò ðáñÜëëçëá ôçí áðïöüñôéóç ôùí äéêþí 
ôçò åñùôéêþí áðùèçìÝíùí.

Ç óýã÷ñïíç åðï÷Þ âñßóêåé ôïí íåïÝëëç-
íá êáé ðÜëé ðßóù áðü ôçí êëåéäáñüôñõðá, 
ìå Ýíá ìåãáóêüðéï ðßóù áðü áõôÞ êáé ôï 
ôçëåêïíôñüë áíÜ ÷åßñáò. Ï Ýñùôáò äéá-
óýñåôáé êáèçìåñéíÜ áðü ôá UHF êáé ôïõò 
äéáöçìéóôÝò, åíþ ôï ãáìÞóé ðáñáìÝíåé ç 
åêäßêçóç ôïõ éó÷õñïý. Ôïõ áöåíôéêïý óôïí 
åñãÜôç, ôïõ Üíôñá óôç ãõíáßêá, ôïõ ¸ëëçíá 
óôç ÂïõëãÜñá. Óå ìéá êïéíùíßá ðïõ ðáñá-
ëçñåß êáôáíáëþíïíôáò áêüñåóôá åéêüíåò, 
ôá ðñüóùðá áíáæçôïýí ôáõôüôçôá ðïõ íá 
óõíÜäåé ìå ôá íÝá ðñüôõðá, ðëçí üìùò ïé 
ðáñáäïóéáêÝò ó÷Ýóåéò åîïõóßáò äéáôçñïý-
íôáé áíáëëïßùôåò. 

Óå áõôÞí áêñéâþò ôç êïéíùíßá ðïõ ç çäïíï-
âëåøßá Ý÷åé áíá÷èåß óå åèíéêü óðïñ, åãåß-
ñåôáé ìéá ôñïìáêôéêÞ êá÷õðïøßá. ÌÞðùò ôï 
èÝìá ôïõ âéáóìïý äåí ðÞñå ôéò äéáóôÜóåéò 
äçìïóéüôçôáò ðïõ ðÞñå ëüãù ôçò óïâáñü-
ôçôáò ôïõ êáé ôçò áðÝ÷èåéáò êáé ôçò ïñãÞò 
ðïõ ðñïêáëåß ç éäÝá êáé ìüíï åíüò âéáóìÝ-
íïõ êïñéôóéïý; ÌÞðùò ç êáôÜëëçëç äüóç 
óåî êáé âßáò Þñèå êé Ýäåóå  ôç ôçëåïðôéêÞ 
óïýðá; ÌÞðùò  ç ðåñéãñáöÞ êáé ìüíï ôçò 
åñùôéêÞò ðåñßðôõîçò, ìå óõíáßíåóç Þ ìç, 
äéåãåßñåé ôéò áðüêñõöåò öáíôáóéþóåéò ôïõ 
ìÝóïõ, Üíôñá, ôçëåèåáôÞ;

Ìå äåäïìÝíç ìéá äéåóôñáììÝíç áíôßëçøç 

ðïõ ìðïñåß íá åöåýñåé êáé íá áðïäþóåé 
åõèýíåò (áöïý ðñïêÜëåóå, ôÜ ‘èåëå êáé ôÜ 
‘ðáèå ê.ë.ð.) óôï èýìá ôïõ âéáóìïý êáé ôç 
óçìåéïëïãéêÞ áíôéóôïß÷éóç óôï õðïóõíåßäç-
ôï ôïõ íåïÝëëçíá ôçò ëÝîçò “ÂïõëãÜñá” ìå 
ôç ëÝîç ðïõôÜíá, ç êá÷õðïøßá áõôÞ åíôåß-
íåôáé. ¼ôé äçëáäÞ Þôáí ç ãáñãáëéóôéêÞ äé-
Üóôáóç ôïõ èÝ(Ü)ìáôïò ðïõ äéáôÞñçóå ôï 
ôçëåïðôéêü åíäéáöÝñïí êáé ü÷é ç áðÝ÷èåéá 
ðñïò ôçí ðñÜîç ôïõ âéáóìïý Þ áêüìá êáëý-
ôåñá êÜðïéá åíï÷Þ ãéá ôçí áíáðáñáãùãÞ êáé 
åäñáßùóç ôùí êïéíùíéêþí áíôéëÞøåùí ðïõ 
ïäçãïýí óå ôÝôïéá öáéíüìåíá.

Ôçí ðñùôïâïõëßá, åðéìÝëåéá, áëëÜ êáé 
åõèýíç ãéá ôï Ýíôõðï ðïõ êñáôÜôå óôá 

÷Ýñéá óáò, ôçí Ý÷ïõìå óõëëïãéêÜ óáí Óõ-
íôáêôéêÞ ÏìÜäá. Óçìåßï áíáöïñÜò, åßíáé ç 
áíÜãêç ðñïâïëÞò ìéáò äéáöïñåôéêÞò áðü 
ôçí êõñßáñ÷ç, ðñïóÝããéóçò-Üðïøçò ðÜíù 
óå æçôÞìáôá ðïõ åßôå áðáó÷ïëïýí ôçí åðé-
êáéñüôçôá, åßôå áðëÜ Üðôïíôáé ôçò êáèçìå-
ñéíüôçôÜò ìáò. Ôï óôïß÷çìá åßíáé ç äéÜ÷õóç 
åíüò áíôéåîïõóéáóôéêïý ëüãïõ óôï óþìá 
ôçò êïéíùíßáò, êïììÜôé ôçò ïðïßáò åßìáóôå 
êé åìåßò, ðÝñá áðü ôá óôåãáíÜ ôïõ ðïëéôé-
êïý ìáò ÷þñïõ. Äåí åßìáóôå ðñåóâåõôÝò 
ÔÇÓ Üðïøçò êé ïýôå åðéèõìïýìå íá ãßíïõ-
ìå. Ìáò åíäéáöÝñåé ìÝóá áðü ôç óõëëïãéêÞ 
áõôÞ êßíçóç íá áíáäåé÷èïýí ðÝñá áðü ôá 
æçôÞìáôá êáèáõôÜ êáé ðñïóùðéêÝò äõíá-
ìéêüôçôåò, ãé’ áõôü êé åðéìÝíïõìå óôç óõ-
íåéóöïñÜ êåéìÝíùí ðñïò äçìïóßåõóç áðü 
ôñßôïõò.

Óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí èÝëïõìå íá ãß-
íïõìå äçìïóéïãñÜöïé Þ áíáìåôáäüôåò ôùí 
êïéíùíéêþí êéíçìÜôùí. ÓõììåôÝ÷ïõìå óáí 
Üôïìá óôïí áãþíá åíÜíôéá óå êÜèå ìïñöÞ 
åîïõóßáò êáé áõôü åßíáé ðïõ ìáò äéá÷ùñß-
æåé áðü ôá êáèåóôùôéêÜ ìÝóá åíçìÝñùóçò, 
ðïõ óôü÷ïò ôïõò åßíáé ç ðáñáðëçñïöüñçóç 
êáé ï Ýëåã÷ïò ôçò êïéíÞò ãíþìçò - êïéíþò 
ç áðïâëÜêùóç êáé ç åîáðÜôçóç. ÅðéðëÝïí, 
äåí ìáò åíäéáöÝñåé íá êáôáîéùèïýìå óáí 
óõããñáöåßò, èåùñçôéêïß ôïõ êéíÞìáôïò Þ 
ãñáöåéïêñÜôåò ôçò áìöéóâÞôçóçò. ÁíôéèÝ-
ôùò, ç Ýêäïóç áõôÞ èÝëåé íá ðñïêñßíåé ôï 
áäéá÷þñéóôï ôçò êáèçìåñéíÞò ñéæïóðáóôé-
êÞò ðñáêôéêÞò êáé äñÜóçò ìå ôï ëüãï êáé 
ôçí áðåýèõíóç ðïõ èÝëåé íá Ý÷åé áõôÞ ðñïò 
ôçí êïéíùíßá. 

Êáèüôé äåí áíáãíùñßæïõìå ôïõò åáõôïýò 
ìáò Ýîù áðü ôçí áíáðáñáãùãÞ ôïõ óõóôÞ-
ìáôïò, üíôáò êáé åìåßò êïììÜôé áõôÞò ôçò 
êïéíùíßáò, ï ëüãïò ìáò äå ìðïñåß ðáñÜ íá 
ðçãÜæåé êáé áðü ôéò äéêÝò ìáò áíôéöÜóåéò 
êáé ðñïâëçìáôéóìïýò, ôéò áíôéöÜóåéò ðïõ ç 
ßäéá ç êïéíùíßá Ýñ÷åôáé íá áíôéìåôùðßóåé 
þóôå êÜðïéá óôéãìÞ íá ôéò îåðåñÜóåé êáé íá 
êéíçèåß ðñïò ìéá áíáôñåðôéêÞ êáôåýèõíóç. 

ÌÝóá óôïí âïýñêï ôùí äéåññçãìÝíùí êïé-
íùíéêþí ó÷Ýóåùí áõôü ðïõ Ý÷ïõìå íá áíá-
äåßîïõìå åßíáé ïé óôéãìÝò áíôßóôáóçò êáé 
îåðåñÜóìáôïò ôçò áðÜèåéáò, ôïõ âïëÝìáôïò 
êáé ôçò óõíáßíåóçò. ÓôéãìÝò ðïõ ìüíï åìåßò 
óáí õðïêåßìåíá ìðïñïýìå íá äçìéïõñãÞ-
óïõìå, ÷ùñßò äéáìåóïëáâçôÝò, ÷ùñßò êáèï-
äçãçôÝò, ÷ùñßò áñ÷çãïýò êáé êüììáôá.

Èåùñïýìå áõôïíüçôï ðùò Ýíá ôÝôïéï åã-
÷åßñçìá êéíåßôáé ü÷é ìüíï Ýîù áëëÜ êáé åíÜ-
íôéá óå êÜèå ìïñöÞ ðíåõìáôéêþí äéêáéù-
ìÜôùí. ÅðïìÝíùò ç áíáðáñáãùãÞ ìÝñïõò 
Þ ïëüêëçñïõ êåéìÝíïõ åßíáé åëåýèåñç êáé 
åðéèõìçôÞ ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé áõôÞ äå 
èá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü êáèåóôùôéêÜ ìÝóá 
åíçìÝñùóçò.

Óôçí ðáñïýóá, Ýíôõðç ìïñöÞ, ôï Black Out 
åêäßäåôáé óôç Èåóóáëïíßêç óå 2.000 áíôß-
ôõðá êáé äéáíÝìåôáé óôïõò äñüìïõò ôçò ðü-
ëçò (óôÜóåéò, ëåùöïñåßá, ðëáôåßåò, êôë) êáé 
óôéò êáôáëÞøåéò ÖÜìðñéêá ÕöáíÝô, Terra 
Incognita êáé áõôïäéá÷åéñéæüìåíï óôÝêé óôçí 
éáôñéêÞ. Ìçí óáò êÜíåé åíôýðùóç åÜí êáôÜ 
«ðáñÜäïîï» ôñüðï óõíáíôÞóåôå ôï Ýíôõðï 
áõôü óå êÜðïéï âéâëéïðùëåßï, äéóêÜäéêï, Þ 
óå ôñáðåæÜêé óôçí åßóïäï êáöåôÝñéáò, ìáæß 
ìå Üëëá, áäéÜöïñá éëïõóôñáóéüí flyerÜêéá. 
Ôï ðéèáíüôåñï åßíáé üôé åìåßò ôï áöÞóáìå 
åêåß! ¸íáò ðåñéïñéóìÝíïò áñéèìüò áíôéôý-
ðùí ôáîéäåýåé óå Üëëåò ðüëåéò êáé óõíá-
íôÜ óõíôñüöïõò/éóóåò êáé ößëïõò/åò óå 
áõôïäéá÷åéñéæüìåíá óôÝêéá êáé êáôáëÞøåéò. 
ÅÜí êÜðïéåò ðüëåéò åðéèõìïýí íá ëáìâÜ-
íïõí Ýíá óôáèåñü áñéèìü áíôéôýðùí êÜèå 
ôåý÷ïõò, èá ôïõò óõìâïõëåýáìå íá ìáò 
åíçìåñþóïõí ìå Ýíá e-mail êáé óßãïõñá èá 
÷áñïýìå áðü ôçí ðñüôáóç ôïõò. Ôï ïéêïíï-
ìéêü âÜñïò ôïõ ôõðïãñáöåßïõ ôï åðùìéæü-
ìáóôå ìüíïé ìáò, ìå ôçí ðïëýôéìç -õëéêÞ- 
óõìðáñÜóôáóç ößëùí, ôïõò/ôéò ïðïßïõò/åò 
êé åõ÷áñéóôïýìå ðÜíôá, áíåîÜñôçôá áðü ôï 
áí ôï ãñÜöïõìå Þ ü÷é.

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



H áíôßèåóÞ ìáò óôç âéïôå÷íïëïãßá åßíáé áíôßèåóç óôç 
ëïãéêÞ ôïõ êÝñäïõò ðïõ äéêáéïëïãåß ðïëÝìïõò, ãå-

íïêôïíßåò êáé êáôáóôñïöÝò ãéá ÷Üñç ôçò «áíÜðôõîçò» 
êáé ôçò «åõçìåñßáò» ôùí ðïëõåèíéêþí åôáéñåéþí êáé ôùí 
êõâåñíÞóåùí ìå ôéò ïðïßåò óõíåñãÜæïíôáé 
åßíáé áíôßèåóç óôçí êõñéáñ÷ßá ôçò éäåïëïãßáò ôïõ åðé-

óôçìïíéóìïý, ôïõ øåõäï-ïñ-
èïëïãéóìïý ðïõ áíôéìåôù-
ðßæåé ôïõò áíèñþðïõò ùò 
áíáëþóéìïõò, ðïõ èåùñåß ôç 
æùÞ, ôçí áíáðáñáãùãÞ êáé 
êÜèå âéïëïãéêü ðñïúüí ðñþôç 
ýëç ôçò âéïìç÷áíßáò ôçò âéï-
ôå÷íïëïãßáò.

Ç áíôßèåóÞ ìáò óôç âéïôå÷íïëïãßá åßíáé áíôßèåóç óôç 
íÝá åõãïíéêÞ.

Ôçí ðñïçãïýìåíç öïñÜ ðïõ Ýêáíáí ðáñüìïéá ðåéñÜìáôá 
ìå ãåíåôéêü õëéêü Þôáí óôá óôñáôüðåäá èáíÜôïõ ôùí 
íáæß. ÓÞìåñá äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç íá ïñãáíþóïõí êÜðïéá 
óõíùìïóßá, Ýóôù êáé êñáôéêÞ. ÁíáëáìâÜíåé ç áãïñÜ: Ïé 
ìåãÜëåò åôáéñåßåò, óõíåðéêïõñïýìåíåò áðü ôïõò êñá-
ôéêïýò èåóìïýò, ôç óôñáôéùôéêïðïßçóç ôçò åðéóôÞìçò, 
ôçí êáëëéÝñãåéá ôçò éäåïëïãßáò ôçò áóöÜëåéáò êáé ôçò 
«áíôéôñïìïêñáôßáò». Êé ïýôå ÷ñåéÜæåôáé íá åðéäéþêïõí 
áðïêëåéóôéêÜ ôçí ðáñáãùãÞ îáíèþí, ãáëáíïìÜôçäùí 
áñßùí. Ôï ìïíôÝëï ìðïñåß íá åßíáé ðïëõðïëéôéóìéêü, áëëÜ 
ïðùóäÞðïôå üìïñöï, Ýîõðíï, åñãáôéêü, êáôáíáëùôéêü, 

ðåéèÞíéï.
¼ìùò áõôü ðïõ åìöáíßæåôáé, ãåìÜôï õðïó÷Ýóåéò, ùò ï 
ìïíáäéêüò áíïé÷ôüò ïñßæïíôáò ãéá ôçí êáðéôáëéóôéêÞ êõ-
ñéáñ÷ßá –ìéá íÝá áðÝñáíôç áãïñÜ êõôôÜñùí ìå ôç óöñá-
ãßäá ôïõ áðüëõôïõ åëÝã÷ïõ– åßíáé ãéá ôçí êïéíùíßá ôï 
ßäéï åöéáëôéêü ìå ôï ðáñåëèüí.
(áðü ðñïêÞñõîç ôïõ îåíïäï÷åßïõ ôùí îÝíùí êáé ôùí 
ðáéäéþí ôïõ óùëÞíá ðïõ êáëïýóå óôçí ðïñåßá)

Ç êõñéáñ÷ßá èá ìáò âñßóêåé ìðñïóôÜ ôçò óå üëá ôá ðå-
äßá üðïõ ó÷åäéÜæïõí ôïí áðüëõôï Ýëåã÷ï ôçò êïéíùíßáò. 
Ç ðïñåßá åíÜíôéá óôï óõíÝäñéï Þôáí Ýíá êáëü âÞìá. Èá 
óõíå÷ßóïõìå. Ï äñüìïò öôéÜ÷íåôáé ðåñðáôþíôáò. 

Ôï ÓÜââáôï 7 Ïêôùâñßïõ Ýãéíå ðïñåßá åíÜíôéá óôï 
ëüìðé ôçò âéïôå÷íïëïãßáò, ðïõ óõíáíôÞèçêå ãéá 

ôï 3ï äéåèíÝò óõíÝäñéï âéïôå÷íïëïãßáò, óôçí ÁèÞíá 
óôïí ðïëõ÷þñï ÁèçíáÀò.
Ç ðïñåßá ïñãáíþèçêå áðü äéÜöïñåò 
ïìÜäåò êáé óôÝêéá ðïõ áó÷ïëïýíôáé 
ìå ôï èÝìá (áíôéåîïõóéáóôéêÞ ïìÜ-
äá ìõôéëÞíçò, áõôïäéá÷åéñéæüìåíï 
óôÝêé ÷áíßùí, áõôüíïìåò ôÜóåéò, 
áõôüíïìç ðñùôïâïõëßá ðÜôñáò, áõ-
ôüíïìï óôÝêé áèÞíáò, åëåõèåñéáêü 
óôÝêé ðéêñïäÜöíç, èåñóßôçò, êá-
ôÜëçøç rosa nera, ìáýñï ðéðÝñé, 
îåíïäï÷åßï ôùí îÝíùí, ðáéäéÜ ôïõ 
óùëÞíá, ðåñéïäéêü åõôïðßá, ðñùôï-
âïõëßá öïéôçôþí ãåùðïíéêïý ðá-
íåðéóôçìßïõ, óýíôñïöïé/éóóåò áðü 
ÃéÜííåíá êáé ÐÜôñá). 
Ç óõãêÝíôñùóç ôïõ êüóìïõ Ýãé-
íå óôçí ðë. Êïõìïõíäïýñïõ, üðïõ 
õðÞñ÷å ìéêñïöùíéêÞ êáé äéáâÜæïíôáí êåßìåíá ó÷å-
ôéêÜ ìå ôï æÞôçìá ôùí «ìåôáëëáãìÝíùí» êáé ôçò âé-
ïôå÷íïëïãßáò. ÊáôÜ ôéò 12.00 ï êüóìïò âãÞêå óôïí 
äñüìï êáé ìÝóù ôçò. Ðåéñáéþò êáé ôçò ÉåñÜò ïäïý 

êáôåõèýíèçêå ðñïò ôï óõíå-
äñéáêü êÝíôñï. Ç ðïñåßá ðïõ 
åß÷å ðÜíù áðü 500 Üôïìá 
Ýöôáóå ó÷åäüí ùò ôï ÷þñï 
ôïõ óõíåäñßïõ ðïõ öõëáóóü-
ôáí áðü éó÷õñÝò áóôõíïìéêÝò 
äõíÜìåéò êáé ôåñìÜôéóå ôç 
äéáäñïìÞ ôçò óôï Ìïíáóôç-

ñÜêé. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéÜ ôçò ìïéñÜóôçêáí êåßìåíá êáé 
ðñïêçñýîåéò ðïëëþí óõëëïãéêïôÞôùí êáé áêïýóôçêáí 
óõíèÞìáôá üðùò: «ðáôÝíôåò óôá ãïíßäéá, åêðôþóåéò 
óôç æùÞ, áíôßóôáóç óôç íÝá åõãïíéêÞ», «ôá ’÷ïõìå îá-
íáäåß ôá êëùíïðïéçìÝíá, ÷éëéÜäåò ôçëåèåáôÝò Ý÷ïõí 
ôï ßäéï âëÝììá», «Ý÷åé ôéò ëýóåéò ç âéïåðéóôÞìç, ôå-
÷íçôÜ ÷áìïãÝëá ìåôáëëáãìÝíç ìíÞìç», «ìõáëü ìåôáë-
ëáãìÝíï áðü ôéò åíôïëÝò, óïõ ëÝíå ðþò íá æÞóåéò ïé 
ðïëõåèíéêÝò», «ïé ìáôáôæÞäåò åßíáé ìåôáëëáãìÝíïé, ãé’ 
áõôü åßí’ Ýôóé ðñÜóéíïé êáé ðáñáöïõóêùìÝíïé», «óôùí 
ðïëõåèíéêþí ôçí êõñéáñ÷ßá ôï ðñüôáãìÜ ìáò åßíáé ãç 
êáé åëåõèåñßá», «åßíáé áíáãêáßï, åßíáé ëïãéêü, ìåôáìü-
ó÷åõóç ìõáëïý óå êÜèå áöåíôéêü», «äåí Ý÷ïõí öá-
íôáóßá ïé ãåíåôéóôÝò, áöÞóôå ôá ðåéñÜìáôá ãéá ôïõò 
ðïéçôÝò», «ôï ìÝëëïí ôïõò åßíáé ç âéïôå÷íïëïãßá, ôï 
ìÝëëïí ìáò åßíáé æùÞ êé åëåõèåñßá». 
To óõíÝäñéï äéïñãáíþèçêå áðü ôçí AóôéêÞ Eôáéñåßá 
Béïôå÷íïëïãßáò êáé Béïåðéóôçìþí EëëÜäïò, ôçí BIO 
(ôçí äéåèíÞ OñãÜíùóç Béïìç÷áíéþí Béïôå÷íïëïãßáò), 
ôç EuropaBio (ôçí åõñùðáúêÞ ¸íùóç ôùí Béïìç÷á-
íéþí Béïôå÷íïëïãßáò) êáé ôçí ¸íùóç Béïôå÷íïëïãßáò 
EëëÜäïò, ìå Üëëá ëüãéá áðü ôïõò äéåèíåßò, ôïõò åõ-
ñùðáßïõò êáé ôïõò åíôüðéïõò åêðñïóþðïõò ôïõ ëüìðé 
ôçò âéïôå÷íïëïãßáò. Ç åðéëïãÞ ôçò ÅëëÜäáò ùò ðåäßï 

áíÜðôõîçò ôçò âéïôå÷íïëïãßáò, üðùò öáßíåôáé áðü 
ôï site ôçò åôáéñåßáò Bionova Hellas, oöåßëåôáé óôï 
ãåãïíüò üôé ç ÷þñá Ý÷åé óôñáôçãéêÞ èÝóç óå ó÷Ýóç 

ìå ôá ÂáëêÜíéá êáé ôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ êáé 
åßíáé «ðïëéôéêÜ ïõäÝôåñç» óå æçôÞìáôá âé-
ïôå÷íïëïãßáò, åíþ óôá ìåéïíåêôÞìáôÜ ôçò 
óõãêáôáëÝãïíôáé ç ìåãÜëç ãñáöåéïêñáôßá, 
ç ìéêñÞ áíÜðôõîç óôïí ôïìÝá ôçò âéïôå-
÷íïëïãßáò êáé ôï üôé «õðïöÝñåé áðü êïé-
íùíéêÝò ðáñåñìçíåßåò üðùò ï áíôéêáðé-
ôáëéóìüò…» Åðßóçò, ç åôáéñåßá Ý÷åé èÝóåé 
ùò óôü÷ï ôçò ôç äéáìüñöùóç ôçò ãíþ-
ìçò ôùí media õðÝñ ôùí âéïôå÷íïëïãéêþí 
åöáñìïãþí. Tï óõíÝäñéï åß÷å ôñåéò âá-
óéêÝò èåìáôéêÝò: H ðñþôç áöïñïýóå ôçí 
«ðñÜóéíç» êáé ôç «ëåõêÞ» âéïôå÷íïëïãßá 
(ãåùñãïêôçíïôñïößá, öõôÜ), ç äåýôåñç 
ôéò åöáñìïãÝò ôçò âéïôå÷íïëïãßáò óôçí 
éáôñéêÞ, êáé ç ôñßôç ôç ìåôáöïñÜ ôå÷íïëï-
ãßáò êáé ôå÷íïãíùóßáò, êáèþò êáé ôçí åðé-

÷åéñçìáôéêÞ óõíåñãáóßá óôïí âéïôå÷íïëïãéêü ôïìÝá 
(âéïáóöÜëåéá, âéïêáýóéìá, ðåñéâáëëïíôéêÞ âéïôå÷íï-
ëïãßá êáé êáôáãñáöÞ ãïíéäéêïý ÷Üñôç ðëçèõóìþí).

Ôï ëüìðé ôçò âéïôå÷íïëïãßáò äåí áíïßãåé ðëÝïí äç-
ìüóéåò óõæçôÞóåéò êáé áðï-öåýãåé êÜèå åßäïõò 

«áíïé÷ôü» äéÜëïãï, áêüìç êáé ôïí õðïôéèÝìåíï äéÜëïãï 
óôá ììå, ëüãù ôçò ôåñÜóôéáò áíôßóôáóçò ðïõ óõíÜ-
íôçóáí ôá ãåíåôéêÜ ôñïðïðïéçìÝíá («ìå-ôáëëáãìÝíá») 
ðñïúüíôá êáôÜ ôá ðñþôá ÷ñüíéá ôçò åìöÜíéóÞò ôïõò, 
áðü åêáôïììýñéá áãñüôåò êáé áêôéâéóôÝò óå üëï ôïí 
êüóìï. Ãé’ áõôü êáé ðëÝïí ðñïôéìïýí åëåã÷üìåíïõò 
ôñüðïõò ðñïðáãÜíäáò: óõíÝäñéá üðùò áõôü, ðëçñù-
ìÝíá Üñèñá óôïí Ôýðï óå ôáêôéêÞ âÜóç, êáèþò êáé 
ðñïþèçóç éó÷õñþí óõììá÷éþí ìå ðïëéôéêïýò, äçìï-
óéïãñÜöïõò êáé åðéóôÞìïíåò, êÜôé ðïõ öÜíçêå êáé 
óôï óõíÝäñéï áõôü, ðïõ Ýãéíå õðü ôçí áéãßäá ôùí 
ðñåóâåéþí ôùí ÇÐÁ êáé ôïõ ÉóñáÞë êáé ìå óõììåôï-
÷Þ õðïõñãþí ôçò êõâÝñíçóçò (Áâñáìüðïõëïò, Ñïõ-
óüðïõëïò, ÃéáííÜêïõ).

ÐñùôïöáíÞò Þôáí ç óýëëçøç ôïõ éäéïêôÞôç ôïõ site                  
blogme.gr áöïý ìçíýèçêå áðü ôïí ãíùóôü öáóßóôá Ëéáêü-

ðïõëï. Ôï blogme.gr åßíáé ìéá ìç÷áíÞ áíáæÞôçóçò. Ôï blog (ðá-
ñÜöñáóç ôïõ web+log) åßíáé Ýíáò ÷þñïò ðïõ êáèÝíáò ìðïñåß íá 
ãñÜöåé êåßìåíá, Üñèñá êáé ðñïóùðéêÝò ôïõ áðüøåéò. 
Ï éäéïêôÞôçò ôçò åí ëüãù éóôïóåëßäáò óõëëÞöèçêå áðü ôçí åë-
ëçíéêÞ áóôõíïìßá êáé êáôáó÷Ýèçêå ï óêëçñüò äßóêïò ôïõ. Ôï 
ðñïôïöáíÝò óôçí õðüèåóç åßíáé üôé ôï óõãêåêñéìÝíï Üôïìï äåí 
Þôáí ôï ßäéï ðïõ óáôßñéæå ôïí Ëéáêüðïõëï, áëëÜ Ýíáò Üëëïò äé-
êôõáêüò ôüðïò http://funel.blogspot.com ðïõ áðëÜ áíáöÝñïíôáí 
êáé áðáñéèìïýíôáí óôï blogme.gr.

¼ðùò ëÝåé êáé ï ßäéïò ï éäéï-
êôÞôçò: “Åßíáé ç ðñþôç öïñÜ 
óôá ðáãêüóìéá ÷ñïíéêÜ ôïõ 
internet ïðïý áóêÞèçêå ðïé-
íéêÞ äßùîç ãéá Ýíá site óõ-
ëïãÞò ðëçñïöïñéþí ôï ïðïßï 
ôå÷íéêÜ äåí åßíáé äõíáôüí 
íá ó÷åôßæåôáé ìå ôï ðåñéå-
÷üìåíï ôùí êáôï÷õñùìÝíùí 

éóôïóåëßäùí. ¸ùò óÞìåñá, óå êáìßá äçìïêñáôéêÞ ÷þñá äåí Ý÷åé 
õðÜñîåé ðáñüìïéá äßùîç áðü èéãüìåíï ðñüóùðï, ðáñÜ ìüíï óå 
áõôáñ÷éêÜ êáèåóôþôá. ÁíáöïñéêÜ, ùò ðéï ðñüóöáôá ðáñáäåßã-
ìáôá Ý÷ïõìå ôçí Óéãêáðïýñç êáé ôçí Êßíá.“

Ìéá áíôßóôïé÷ç õðüèåóç öõëÜêéóçò åß÷å ãßíåé ðÝñóé. ¸íáò äé-
êôõáêüò êáëëéôÝ÷íçò óõíåëÞöèç ãéáôß ðáñåß÷å óôï site ôïõ 

ñïõóöÝôéá Ýíáíôé áìïéâÞò. ÖõóéêÜ ôï üëï site Þôáí óáôéñéêü êáé 
óýìöùíá ìå ôïí êÜôï÷ü ôïõ óáôßñéæå ôç äéáöèïñÜ óôï åëëçíéêü 
äçìüóéï. Ï ïðïéïóäÞðïôå ìå ôéò åëÜ÷éóôåò ãíþóåéò õðïëïãéóôþí 
èá Þôáí óå èÝóç íá êáôáëÜâåé ðùò ç öüñìá ðïõ óõìðëÞñùíå ôá 
óôïé÷åßá ôïõ ãéá ôï çëåêôñïíéêü ñïõóöÝôé Þôáí áíåíåñãÞ êáé äåí 
åß÷å êáìéÜ ëåéôïõñãßá. 

Êáé üëá áõôÜ åí üøç ôïõ 1ïý ðáãêüóìéïõ óõíåäñßïõ ãéá ôçí 
äéáêõâÝñíçóç óôï internet ðïõ Ýëáâå ÷þñá óôçí ÁèÞíá óôá 

ôÝëç ôïõ Ïêôþâñç. Ôï óõíÝäñéï ðïõ óôçñßæåôáé áðü ôïí ÏÇÅ 
áó÷ïëçèçêå ìå æçôÞìáôá üðùò ç áóöÜëåéá óôï internet êáé ç 
åëåõèåñßá ôçò Ýêöñáóçò. ¹ñèå ç þñá öáßíåôáé ïé êõñßáñ÷ïé 
íá âÜëïõí ÷Ýñé êáé ó’ áõôü ôï “îÝöñáãêï áìðÝëé” ðïõ ëÝãåôå 
äéáäßêôõï...

Óôéò 20 Ïêôùâñßïõ êáôáëÜâáìå ôï êôßñéï óôçí ïäü Ãñ. ËáìðñÜ-
êç 186, ôï üðïéï åßíáé åãêáôáëåëåéììÝíï ôá ôåëåõôáßá ðÝíôå 

÷ñüíéá. Ôï êôßñéï áõôü áíÞêåé óôï äçìüóéï êáé ðáëéüôåñá ëåéôïõñ-
ãïýóå óáí ïñöáíïôñïöåßï. 
Ïé üñïé ðïõ áöïñïýí ôï æÞôçìá ôçò óôÝãáóçò óôç óýã÷ñïíç êïé-
íùíßá êáé ïé óõíèÞêåò ðïõ åðéâÜëëïíôáé óå ó÷Ýóç ìå áõôü õðÞñ-
îáí ç áöåôçñßá áõôÞò ôçò åíÝñãåéáò. Æïýìå óôéò ìåãáëïõðüëåéò, 
åßôå áðü åðéëïãÞ åßôå áðü áíÜãêç êáé ìÝóï óå áõôÝò åíôïðßæïõìå 
ðñïâëÞìáôá ðïõ ðñïêýðôïõí üóïí áöïñÜ êáé ôç óôÝãáóç. Ôá ðñï-
âëÞìáôá áõôÜ áðïññÝïõí áðü ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï åßíáé äï-
ìçìÝíç ç êáðéôáëéóôéêÞ êïéíùíßá. Ôá óðßôéá ó÷åäéÜæïíôáé åßôå óáí 
êëïõâéÜ éêáíÜ íá êáëýøïõí ìüíï âáóéêÝò áíÜãêåò Þ óáí ðáëÜôéá 
ìå ÷þñï ãéá êÜèå åðßðëáóôç áíÜãêç áíôéóôïé÷þíôáò óå üðïéïí 
ìðïñåß íá áíôÝîåé ï,ôé ïéêïíïìéêÜ. Ôï áðïôÝëåóìá åßíáé ôï ßäéï, ïé 
Üíèñùðïé óôåñïýíôáé ôç äõíáôüôçôá êïéíùíéêÞò áëëçëåðßäñáóçò 
êáé êáôáëÞãïõí êÜôïéêïé åíüò óõìðëÝãìáôïò ðïõ ôïõò êáèéóôÜ 
ðñïãñáììáôéóìÝíïõò íá äïõëåýïõí, íá êáôáíáëþíïõí êáé íá óéù-
ðïýí. Ïé ðüëåéò áíáðôýóóïíôáé ìå ôñüðï åîáíôëçôéêü ãéá ôï ðåñé-
âÜëëïí, ôïõò öõóéêïýò ðüñïõò êáé êáô’åðÝêôáóç ôïõò áíèñþðïõò 
êáèþò ï æùôéêüò ÷þñïò üëï êáé óõññéêíþíåôáé ãéá íá åðéâëçèåß 
ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ôï êÝñäïò óå âÜñïò ôçò æùÞò. 
Ç ëïãéêÞ ôçò éäéïêôçóßáò êáé ôïõ êÝñäïõò åðéâÜëëåé ôçí âßáéç 
áíáäéáìüñöùóç ôçò ãåéôïíéÜò óå Ýíá áðïóôåéñùìÝíï óôïßâáãìá 
ìéêñþí êáé ìåãÜëùí äéáìåñéóìÜôùí êáé ç ìáæéêÞ áíïéêïäüìçóç 
áó÷çìáßíåé ôéò üøåéò ôïõò. ÐáñÜëëçëá ôá ðáëéÜ êôßñéá ãêñåìßæï-
íôáé êáé ôá äéáôçñçôÝá áöÞíïíôáé íá ñçìÜîïõí þóôå íá êáôáññåý-
óïõí ãéá íá äþóïõí ôç èÝóç ôïýò óå êáéíïýñãéåò ïéêïäïìÝò ìå 
õøçëüôåñá åíïßêéá êáé ðåñéóóüôåñïõò êáôïßêïõò. ÊÜðïõ áíÜìåóá 
óå ìðåôü êáé óßäåñá ôßèåôáé ï åêâéáóìüò ôïõ åíïéêßïõ ãéá íá åðé-
âÜëëåé ôçí áíÜãêç ãéá Ýíá óôáèåñü åéóüäçìá ðïõ ìå ôç óåéñÜ ôïõ 
åíôåßíåé ôïí åêâéáóìü ãéá ìéóèùôÞ åñãáóßá, ðéï áêñéâÝóôåñá ãéá 
ìéóèùôÞ óêëáâéÜ. Ç ðñáãìáôéêüôçôá ôïõ êáðéôáëéóìïý ðïõ êáôá-
êñåïõñãåß ôïí Üíèñùðï óáí ðñïóùðéêüôçôá êáé óáí êïéíùíéêüôç-
ôá ðñïâÜëëåôáé óå üëá ôá êïììÜôéá ôçò æùÞò ìÝóá óå áõôüí,.. 
Ãéá üëïõò áõôïýò ôïõò ëüãïõò áðïöáóßóáìå íá êáôáëÜâïõìå ôï 
êôßñéï ôçò ïäïý ËáìðñÜêç. Ôï ìÝóï ôçò êáôÜëçøçò äåí åìöáíßæå-
ôáé ãéá ðñþôç öüñá áëëÜ Ý÷åé ÷ñçóéìïðïéçèåß êáé ÷ñçóéìïðïéåßôáé 
áêüìá ôüóï ãéá óôåãáóôéêïýò üóï êáé ãéá ðéï êåíôñéêÜ ðïëéôéêïýò 
ëüãïõò. Áðïôåëïýìå Ýíá óýíïëï áíèñþðùí ðïõ ìïéñáæüìáóôå ôçí 
åðéèõìßá íá óôåãÜóïõìå ôçí êáèçìåñéíüôçôá ìáò ìå ðéï áíôáãù-
íéóôéêïýò ðñïò ôï õðÜñ÷ïí üñïõò. Óôç ãåíéêåõìÝíç êõñéáñ÷ßá ôïõ 
ìïíôÝëïõ ôçò áðïìüíùóçò êáé ôçò ðõñçíéêÞò ïéêïãÝíåéáò åðéäé-
þêïõìå ôï ðÝñáóìá óôç óõëëïãéêÞ æùÞ. Äåí áíôéëáìâáíüìáóôå 
ôï óðßôé áõôü óáí ìéá íçóßäá áðïêïììÝíç ìÝóá óôï ðÝëáãïò ôçò 
åîïõóßáò áëëÜ óáí Ýíá ÷þñï ðïõ èá âñßóêåôáé óå áíïéêôÞ åðéêïé-
íùíßá êáé áëëçëåðßäñáóç ìå ôïí õðüëïéðï êüóìï. 

ÍÁ ÐÁÑÏÕÌÅ ÐÉÓÙ ÔÏ ×ÙÑÏ ÊÁÉ ÔÏ ×ÑÏÍÏ ÐÏÕ ÌÁÓ 
ÊËÅÂÏÕÍÅ ÍÁ ÄÙÓÏÕÌÅ ÆÙÇ ÓÔÁ ÁÄÅÉÁ ÓÐÉÔÉÁ

τα παιδιά του σωλήνα συναντιούνται κάθε τετάρτη 
στις 21.30 στην κατάληψη Φάµπρικα - Υφανέτ 
για επικοινωνία - tubechildren@yahoo.co.uk

«äåí Ý÷ïõí öáíôáóßá 
ïé ãåíåôéóôÝò, 

áöÞóôå ôá ðåéñÜìáôá 
ãéá ôïõò ðïéçôÝò»

«ôï ìÝëëïí ôïõò åßíáé 
ç âéïôå÷íïëïãßá, 

ôï ìÝëëïí ìáò åßíáé 
æùÞ êé åëåõèåñßá»



Ôï ðáñáêÜôù áðïôåëåß óõíÝíôåõîç ôïõ Mike Davis, ï ïðïßïò 
Ýãñáøå ôï âéâëßï “Ï ðëáíÞôçò ôùí öôù÷þí”. Ôç óõíÝíôåõ-
îç Ýäùóå óôçí åöçìåñßäá Socialist Worker (http://www.
socialistworker.org/).

Ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí éóôïñßá, ìéá ðëåéïøçößá ôïõ ðá-
ãêüóìéïõ ðëçèõóìïý èá æÞóåé óýíôïìá óôéò ðüëåéò. ÁëëÜ 

ìåãÜëá ôìÞìáôá áõôïý ôïõ áóôéêïý ðëçèõóìïý åßíáé ðïëý 
öôù÷Ü. Ï Mike Davis, óõããñáöÝáò êáé êïéíùíéêüò áêôéâé-
óôÞò, áðáñéèìåß áõôÝò ôéò ôÜóåéò óôï íÝï âéâëßï “ï ðëáíÞôçò 
ôùí öôù÷þí”. ¸äùóå óõíÝíôåõîç óôç Lee Sustar ãéá ôéò 
ïéêïíïìéêÝò, êïéíùíéêÝò, ðïëéôéêÝò êáé ðåñéâáëëïíôéêÝò óõ-
íÝðåéåò ôçò ïëïÝíá êáé áõîáíüìåíçò öôþ÷åéáò. 

Áðü ôçí ðïëéôéêÞ áôæÝíôá Ý÷åé áðïêëåéóôåß ç óõæÞôçóç ãéá 
ôçí áýîçóç ôçò öôþ÷åéáò. Ãéáôß; 

Ïìïëïãþ üôé Ý÷ù åêðëáãåß áðü ôçí óéùðÞ ðïõ áêïëïýèç-
óå ôç äçìïóßåõóç ôçò Ýêèåóçò ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí  

“ç ðñüêëçóç ôçò öôþ÷åéáò” ðñéí ôñßá 
÷ñüíéá. Åêôüò ôçò ìåëÝôçò ôçò áóôéêÞò 
öôþ÷åéáò óå ìéá ðáãêüóìéá êëßìáêá, ïé 
åñåõíçôÝò ôùí Ç.Å ìáò äßíïõí Ýíáí óõ-
ãêåíôñùôéêü éóïëïãéóìü ôçò æçìßáò ðïõ 
ãßíåôáé ôá ôåëåõôáßá 30 ÷ñüíéá äéáñèñù-
ôéêþí ðñïãñáììÜôùí ðñïóáñìïãÞò, ÷ñÝ-
ïõò êáé éäéùôéêïðïßçóçò. 
ÕðïèÝôù áõôÜ áêñéâþò ôá íÝá åßíáé ðïõ 
ïé ìáæïñÝôåò ôçò Ðáãêüóìéáò ÔñÜðåæáò 
êáé ôçò ÏõÜóéãêôïí äåí èÝëïõí íá áêïýí. 
Ç åîáßñåóç, öõóéêÜ, åßíáé ôï ÐåíôÜãù-
íï. Ôï üôé ïé áõèåíôßåò ôïõ Åèíéêïý Óõì-
âïõëßïõ Áóöáëåßáò áãíïïýí ôçí ðáãêü-
óìéá öôþ÷åéá Ýñ÷åôáé óå áíôßèåóç ìå ôï 
Üðëçóôï åíäéáöÝñïí ðïõ åðéäåéêíýïõí 
êÜðïéïé óôï Óôñáôéùôéêü Ðïëåìéêü Êïë-
ëÝãéï êáé óôï ‘ÅñãáóôÞñéï Íáõôéêïý Ðï-
ëÝìïõ ïé ïðïßïé äéáèÝôïõí Ýíáí ðéï ðñáã-
ìáôéóôéêü ôñüðï óêÝøçò. 
Ïé óôñáôéùôéêïß áñìüäéïé êáôÝ÷ïõí ôçí 
åðþäõíç ãíþóç üôé åíþ ïé Ýîõðíåò âüì-
âåò ôïõò åßíáé åîáéñåôéêÜ éêáíÝò íá êá-
ôáóôñÝöïõí éåñáñ÷éêÝò ðüëåéò üðùò ôï 
ÂåëéãñÜäé, ìå ôéò óõãêåíôñùôéêÝò õðïäï-
ìÝò êáé ôéò âéïìç÷áíéêÝò æþíåò, ôá áìåñé-
êáíéêÜ üðëá õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò äõóêï-
ëåýïíôáé íá åëÝãîïõí ìç áíáðôõãìÝíåò 
êáé ïéêïíïìéêÜ öôù÷Ýò ðüëåéò üðùò ôï 
Mogadishu óôç Óïìáëßá, êáé ç ðüëç Sadr 
óôçí éñáêéíÞ ðñùôåýïõóá ôçò ÂáãäÜôçò. 
Ïé ìåãÜëåò öôù÷ïãåéôïíéÝò ôùí ðüëåùí ôïõ ôñßôïõ êü-
óìïõ åîïõäåôåñþíïõí Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò ôïõ ïðëïóôáóßïõ 
ôçò ÏõÜóéãêôïí. ¸ðåéôá áðï ðñïóåêôéêÞ áíÜëõóç áõôïý ôïõ 
ðñïâëÞìáôïò, ç óôñáôéùôéêÞ çãåóßá ÷ñçóéìïðïéåß ìéá äéá-
öïñåôéêÞ ãåùðïëéôéêÞ áíôéìåôþðéóç, áðü ôï õðüëïéðï ôçò 
êõâÝñíçóçò Ìðïõò. Áíôß ìéáò ôñïìïêñáôéêÞò óõíùìïóßáò Þ 
åíüò Üîïíá ôïõ êáêïý, ïé óôñáôéùôéêïß áñìüäéïé åóôéÜæïõí 
óôçí ðñïôåñáéüôçôá ôïõ ãåùãñáöéêïý ÷þñïõ, ôéò ßäéåò ôéò 
öôù÷ïãåéôïíéÝò. 
Ï «å÷èñüò», ôïí ïðïßï ôï ÐåíôÜãùíï áíôéëáìâÜíåôáé ùò ìéá 
óåéñÜ ðéèáíþí áíôéðÜëùí, áðü ôéò óõììïñßåò ôùí äñüìùí 
êáé ôéò ñéæïóðáóôéêÝò ïñãáíþóåéò ùò ôéò åèíéêéóôéêÝò ðáñá-
óôñáôéùôéêÝò ïìÜäåò, åßíáé ëéãüôåñï óçìáíôéêüò áðü áõôüí 
ôïí ëáâýñéíèï. 

ÊÜíåôå ìéá äéÜêñéóç óôï âéâëßï óáò ìåôáîý ôçò áóôéêïðïß-
çóçò ëüãù ôçò åêâéïìç÷Üíéóçò ôïõ 19ïõ êáé 20ïý áéþíá 
êáé ôçò áóôéêïðïßçóçò ðïõ ðñïùèåßôáé áðü ôá ðñïãñÜììáôá 
äéáñèñùôéêÞò ðñïóáñìïãÞò óôïí ôñßôï êüóìï óÞìåñá.

Óôïí 19ï áéþíá ç êëáóóéêÞ êïé-
íùíéêÞ èåùñßá åóôßáóå óôéò 

ìåãÜëåò âéïìç÷áíéêÝò ðüëåéò üðùò 
ôï ÌÜíôóåóôåñ, ôï Âåñïëßíï êáé ôï 
ÓéêÜãï ùò ôï ìÝëëïí ðïõ èá Ýñèåé. 
ÐñÜãìáôé, êéíåæéêÝò ðüëåéò -ôá ðñï-
úüíôá ôçò ìÝãéóôçò áóôéêï-âéïìç÷á-
íéêÞò åðáíÜóôáóçò óôçí éóôïñßá-
áêüìá ÷ùñïýí óå áõôü ôï ðñüôõðï 
üðùò ôï öáíôÜóôçêáí ï Marx êáé 
ï Weber. 
ÁëëÜ ïé ðåñéóóüôåñåò ðüëåéò ôïõ 
ôñßôïõ êüóìïõ Ý÷ïõí ðåñéóóüôåñá 
êïéíÜ ìå ôï âéêôïñéáíü Äïõâëßíï êáé 
ôç ÍÜðïëç, ìå ôéò ôåñÜóôéåò óõãêå-

íôñþóåéò öôþ÷åéáò êáé Ýëëåéøçò óýã÷ñïíçò âéïìç÷áíßáò. Ç 
áóôéêÞ áíÜðôõîç Ý÷åé ðëÝïí áðïóõíäåèåß áðü ôçí åêâéïìç-
÷Üíéóç, áêüìç êáé áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç áõôÞ êáè’ 
åáõôÞí. 
Ïé ðáñÜãïíôåò ðïõ äéþ÷íïõí ôïõò áíèñþðïõò áðü ôçí åðáñ-
÷ßá, äñïõí ôþñá áíåîÜñôçôá áðü ðáñÜãïíôåò ðïõ ôïõò ðñï-
óåëêýïõí, üðùò ç ýðáñîç èÝóåùí åñãáóßáò, ðñïêåéìÝíïõ íá 
åîáóöáëßóïõí ìéá óõíå÷Þ Ýêñçîç ôïõ áóôéêïý ðëçèõóìïý. 
ÅðéðëÝïí, åêôüò ôçò Êßíáò, ïé ðñþçí âéïìç÷áíéêÝò ìçôñï-
ðüëåéò ôïõ íüôïõ -óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò ÂïìâÜçò, ôïõ 
Ãéï÷Üíåóìðïõñãê, ôïõ Óáï ÐÜïëï êáé ôïõ ÌðïõÝíïò ¢éñåò- 
Ý÷ïõí õðïóôåß ìåãÜëåò áðïâéïìç÷áíïðïéÞóåéò êáôÜ ôç äéÜñ-
êåéá ôùí ôåëåõôáßùí 20 åôþí. Ç èåùñßá ôïõ «åêóõã÷ñïíé-
óìïý» êáôÜ óõíÝðåéá Ý÷åé êáôáññåýóåé.
Áõôü Ý÷åé óçìáíôéêÝò åðéðôþóåéò óôéò åðáíáóôáôéêÝò èåù-
ñßåò êáé ôçí ðñáêôéêÞ ôïõò. ÐïõèåíÜ óôá ìáñîéóôéêÜ êåßìåíá 
-ïýôå êáí óôéò ïñáìáôéóôéêÝò óåëßäåò ôïõ Êåöáëáßïõ- äåí 
áíáìÝíïíôáí ç ýðáñîç ôïõ óçìåñéíïý Üôõðïõ ðñïëåôáñéÜ-

ôïõ: ìéá ðáãêüóìéá êïéíùíéêÞ ôÜîç åíüò äéóåêáôïììõñßïõ 
áíèñþðùí ñéæéêÜ êáé ìüíéìá áðïêïììÝíùí áðü ôçí åðßóçìç 
ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá.

Ðïéá åßíáé ôá êïéíÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ãíùñßóìáôá ôçò áóôéêï-
ðïßçóç óôçí Êßíá êáé, óôï Üëëï Üêñï, ôçí ÁöñéêÞ; 

Êáôáñ÷Þí, åßíáé óçìáíôéêü íá áðïâÜëïõìå ôçí éäÝá üôé 
ïé ðüëåéò Ý÷ïõí áõîçèåß ãñáììéêÜ Þ ðñïò ìéá ìüíï êá-

ôåýèõíóç. Ïé óçìåñéíÝò öôù÷ïãåéôïíéÝò óôéò ðåñéóóüôåñåò 
ðåñéðôþóåéò åßíáé ôï áðïôÝëåóìá, ü÷é ìéáò áñãÞò, áõîçôéêÞò 
óõóóþñåõóçò ôùí öôù÷þí, áëëÜ åíüò ìåãÜëïõ “big bang” 
ðïõ åìöáíßóôçêå ìå ôï ÷ñÝïò êáé ôç äéáñèñùôéêÞ ðñïóáñ-
ìïãÞ ðñïò ôï ôÝëïò ôçò äåêáåôßáò ôïõ ‘70 êáé ôçò äåêáåôßáò 
ôïõ ‘80. Ïé ôåñÜóôéåò ìåôáêéíÞóåéò áðü ôçí åðáñ÷ßá áíôéìå-
ôþðéóáí ôéò ïëïÝíá óõññéêíïýìåíåò êïéíùíéêÝò åðåíäýóåéò 
óôéò áóôéêÝò õðïäïìÝò êáé ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò.
Ïé íÝïé öôù÷ïß ôùí ðüëåùí áöÝèçêáí íá áõôï-
ó÷åäéÜóïõí ôá äéêÜ ôïõò óðßôéá êáé ôéò äéêÝò ôïõò 

óôñáôçãéêÝò åýñåóçò ïéêïíïìéêþí ðüñùí. Ç åõóôñïößá ôïõò 
êßíçóå ðñÜãìáôé ôá âïõíÜ, áëëÜ ìüíï ãéá ìéá ðåñéïñéóìÝíç 
ðåñßïäï. 
Ôþñá óå üëïí ôïí êüóìï õðÜñ÷ïõí ôñáíÝò áðïäåßîåéò üôé 
ôá óýíïñá ôïõ åëåýèåñïõ Þ ó÷åäüí åëåýèåñïõ êüóìïõ ðïõ 
èá ìðïñïýóå íá êáôáëçöèåß Ý÷ïõí êëåßóåé, êáé ç Üôõðç ïé-
êïíïìßá åßíáé åðéâáñõìÝíç ìå ðÜñá ðïëëïýò öôù÷ïýò áí-
èñþðïõò ðïõ áíôáãùíßæïíôáé ãéá ôéò ßäéåò èÝóåéò åðéâßùóçò. 
Óôçí ÁöñéêÞ åéäéêÜ, áõôü ôï «èáýìá» ôçò áóôéêïðïßçóçò üëï 
êáé ðåñéóóüôåñï ìïéÜæåé ìå ôçí ðñïóðÜèåéá åðéâßùóçò óå 
Ýíá óôñáôüðåäï óõãêÝíôñùóçò, ðáñÜ ìå ïðïéïäÞðïôå ñï-
ìáíôéêü üñáìá ôùí çñùéêþí êáôáëçøéþí êáé ôùí ìéêñï-åðé-
÷åéñçìáôéþí.
Ç Êßíá åßíáé ìéá åîáßñåóç, üðïõ ôï êñÜôïò óõíå÷ßæåé íá 
÷ôßæåé ôá åêáôïììýñéá ôùí êáôïéêéþí. ÂÝâáéá ïé ðáñï÷Ýò êá-
èõóôåñïýí ðïëý Ýíáíôé ôçò æÞôçóçò, êáé ç áíéóüôçôá Ý÷åé 
áõîçèåß ãñçãïñüôåñá óôçí áóôéêÞ Êßíá áðü ïðïõäÞðïôå áë-
ëïý êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ôåëåõôáßáò äåêáåôßáò. 

Ïé öôù÷ïãåéôïíéÝò, ãéá ðáñÜäåéãìá, Ý÷ïõí åðéóôñÝ-
øåé óå ìéá ãéãáíôéáßá êëßìáêá. Ïé ðáñáäïóéáêïß êÜ-
ôïéêïé ôùí ðüëåùí áðïìáêñýíïíôáé áðü ôéò ðáëáéÝò 
ãåéôïíéÝò ôïõò, åéäéêÜ óôï Ðåêßíï, ðáñá÷ùñþíôáò 
ôç èÝóç ôïõò óå îÝíá åðéäïôïýìåíá ðñïãñÜììá-
ôá ãéá ôçí áíÝãåñóç ðïëõôåëþí êáôïéêéþí. Åí ôù 
ìåôáîý, ïé  ìåôáíÜóôåò áðü ôçí ýðáéèñï -Ýíáò ãé-
ãáíôéáßïò ðåñéöåñåéáêüò áäéêçìÝíïò ðëçèõóìüò 
ôïõëÜ÷éóôïí 100 åêáôïììýñéùí áíèñþðùí- óôïé-
âÜæåôáé óå âñþìéêåò ðåñéï÷Ýò  óôá ðåñß÷ùñá 
êÜèå ðüëçò. Åßíáé, ìáæß ìå ôéò öôù÷Ýò ïéêïãÝíåéåò 
áãñïôþí, ôá óçìáíôéêüôåñá èýìáôá ôçò óôñïöÞò 
ôçò Êßíáò ðñïò ôïí êáðéôáëéóìü. 

ÃñÜöåôå ãéá ôéò ôåñÜóôéåò ðåñéâáëëïíôéêÝò åðé-
ðôþóåéò áõôþí ôùí ôÜóåùí.

Ïé ðüëåéò öáßíïíôáé ùò ëýóç óôçí ðáãêüóìéá 
ðåñéâáëëïíôéêÞ êñßóç. Áðü ôïí Patrick Geddes 

ùò ôçí Jane Jacobs, ïé èåùñçôéêïß ôçò áóôéêïðïß-
çóçò óùóôÜ Ý÷ïõí õðïãñáììßóåé üôé ç ðüëç, êáé 
ü÷é ôï ìéêñü áãñüêôçìá, åßíáé ç ôåëåõôáßá êéâùôüò 
ìáò: åíäå÷ïìÝíùò ôï áðïäïôéêüôåñï óýóôçìá ãéá 
ôçí áíáêýêëùóç åíÝñãåéáò êáé ýëçò ìåôáîý ôïõ 
áíèñþðïõ êáé ôçò ãçò. 
ÅðéðëÝïí, ìüíï ç ðüëç -ìÝóù ôçò äçìéïõñãßáò äç-
ìüóéùí ÷þñùí êáé áãáèþí êïéíÞò ïöÝëåéáò- ìðï-
ñåß íá ôåôñáãùíßóåé ôïí êýêëï ôçò ðåñéâáëëïíôï-
ëïãéêÞò äéáôÞñçóçò êáé åíüò ðáãêüóìéïõ õøçëïý 
âéïôéêïý åðéðÝäïõ. ÁëëÜ ðáñáäüîùò ç áóôéêïðïßç-
óç, ôüóï óôéò ðëïýóéåò üóï êáé ôéò öôù÷Ýò ÷þñåò, 

êáôáóôñÝöåé ôéò ßäéåò ôéò ðñïûðïèÝóåéò áóôéêïðïßçóçò. 
Óôéò ÇÐÁ, ôá ïëïÝíá áõîáíüìåíá ðåñéâáëëïíôéêÜ “áðïôõðþ-
ìáôá” ôùí ðëïýóéùí ðñïáóôßùí- áõôþí ðïõ åßíáé áöéåñù-
ìÝíá óôï life style ôýðïõ Hummer êáé McMansion-êÜíïõí ôá 
Levittowns ôïõ ‘50 íá ìïéÜæïõí ìå ïéêïëïãéêÝò ïõôïðßåò.
Óôéò öôù÷Ýò ÷þñåò, åí ôù ìåôáîý, ç áýîçóç ôçò áóôéêï-
ðïßçóçò êáôáêëýæåé ôïõò áðï÷åôåõôéêïýò óùëÞíåò êáé ôïõò 
áíïé÷ôïýò ÷þñïõò ðïõ áðïôåëïýí ôéò èåìåëéþäåéò ðåñéâáë-
ëïíôéêÝò õðïäïìÝò ôùí ðüëåùí. Ïé óôÜèìåò íåñïý ìåéþíï-
íôáé, ôá ôïîéêÜ ëýìáôá ìïëýíïõí êÜèå ðôõ÷Þ ôçò êáèçìåñéíÞò 
æùÞò, êáé óôçí êáèçìåñéíÞ áíáæÞôçóç óôÝãçò, ïé öôù÷ïß Üí-
èñùðïé ÷ôßæïõí óå áóôáèåßò âïõíïðëáãéÝò Þ êáôÜ ìÞêïò ôùí 
ìïëõóìÝíùí ðïôáìþí. Óôçí Éíäßá ãéá ðáñÜäåéãìá åêáôïíôÜ-
äåò ÷éëéÜäåò áíèñþðùí êïéìïýíôáé 
åëÜ÷éóôá ìÝôñá áðü óéäçñïäñïìéêÝò 
ãñáììÝò.
Ç öôþ÷åéá áõîÜíåé óõíå÷þò ôïõò 
áóôéêïýò êéíäýíïõò êáé ìáæß ìå ôéò 
êëéìáôéêÝò áëëáãÝò, õðüó÷åôáé Ýíáí 
êüóìï üðïõ üëç ç ðñüïäïò ó÷åôéêÜ 
ìå ôçí åðßôåõîç áíÜðôõîçò êáé óôü-
÷ùí äçìüóéáò õãåßáò  èá áíáëùèåß 
óôéò ïëïÝíá-áõîáíüìåíåò äáðÜíåò 
ãéá áíôéðëçììõñéêÜ êáé  áíôéóåéóìé-
êÜ Ýñãá, êáèþò êáé ãéá ôéò åðéäç-
ìßåò. 

Ðþò ïé ôñþãëåò ôùí äõôéêþí ÷ù-
ñþí -óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí 
ÇÐÁ- ÷ùñÜíå ó’ áõôÞí ôçí åéêüíá; 

Ï áóôéêüò ôñßôïò êüóìïò åßíáé 
åäþ. Åêôüò áðü ôçí ðáñáäïóé-

áêÞ ðáñáêìÞ ôçò ãåéôïíéÜò êáé ôùí 
ðáëéþí ðñïáóôßùí, ïé íïôéïäõôéêÝò 
ÇÐÁ äçìéïõñãïýí Üôõðåò åãêáôá-

Ïé ðüëåéò öáßíïíôáé ùò ëýóç óôçí 
ðáãêüóìéá ðåñéâáëëïíôéêÞ êñßóç. 
Oé èåùñçôéêïß ôçò áóôéêïðïßçóçò 
Ý÷ïõí õðïãñáììßóåé üôé ç ðüëç, êáé 
ü÷é ôï ìéêñü áãñüêôçìá, åßíáé ç ôå-
ëåõôáßá êéâùôüò ìáò: åíäå÷ïìÝíùò 
ôï áðïäïôéêüôåñï óýóôçìá ãéá ôçí 
áíáêýêëùóç åíÝñãåéáò êáé ýëçò ìå-
ôáîý ôïõ áíèñþðïõ êáé ôçò ãçò. 



Ôçí ðåñßïäï ìåôáîý 1990 êáé 2001 ï ðëçèõóìüò ðïõ ìÝíåé 
óå ðáñáãêïõðüëåéò (slums) áõîÞèçêå êáôÜ 220 åêáôïììýñéá. Ç 
áëìáôþäçò áýîçóç óõíå÷ßæåôáé êáé áðü ôï 2001 Ýùò ôï 2006 
áõîÞèçêå Üëëá 200 åêáôïììýñéá (85% óõíïëéêÞ áýîçóç). Ôçí 
ìåãáëýôåñç áýîçóç ðáñáãêïõðüëåùí ôçí åß÷áí ç íüôéá êáé áíá-
ôïëéêÞ Áóßá. Ïé ìåãáëýôåñåò áõîÞóåéò Þôáí óôçí Êßíá, ôçí Éíäßá 
êáé ôçí Íéãçñßá.
ðçãÞ: 3ï Ðáãêüóìéï Öüñïõì ãéá ôéò Ðüëåéò UN HABITAT éïýíéïò 2006 

Ç ÂïìâÜç ìå 10 åêáô. Þ êáé ðåñéóóüôåñïõò Üðïñïõò, 
êáôáëçøßåò ãçò êáé öôù÷ïýò êáôÝ÷åé ôçí ðñþôç èÝóç áíÜìåóá 
óôéò ìçôñïðïëéôéêÝò ðåñéï÷Ýò ìå ðáñáãêïõðüëåéò. Áêïëïõèïýí 
ç Ðüëç ôïõ Ìåîéêü êáé ç ÍôÜêá ìå ðåñßðïõ 9 åêáô. êáôïßêïõò 
ç êÜèå ìéá íá æïõí óå ðáñáãêïõðüëåéò êáé Ýðåéôá ôï ËÜãïò, 
ôï ÊÜéñï, ôï ÊáñÜôóé ç ÊéíóÜóá-Ìðñáæáâßë, ôï ÓÜï ÐÜïëï, ç 
ÓáíãêÜç êáé ôï Äåë÷ß ìå ðåñßðïõ 6 åùò 8 åêáô. öôù÷ïýò êá-
ôïßêïõò.
ðçãÞ: 3ï Ðáãêüóìéï Öüñïõì ãéá ôéò Ðüëåéò UN HABITAT éïýíéïò 2006 

Ôï 43% ôïõ áóôéêïý ðëçèõóìïý ôùí áíáðôõóóüìåíùí 
÷ùñþí æåé óÞìåñá óå åðéóöáëåßò ðáñáãêïõðüëåéò (precarity 
slums) Þ áëëéùò squatter cities åíþ ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü 
óôéò áíáðôõãìÝíåò ÷þñåò åßíáé 6%, óýìöùíá ìå ôï Ðñüãñáì-
ìá ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí ãéá ôç ÓôÝãáóç. ÌÝ÷ñé ôï 2050 ï 
ÏÇÅ åêôéìÜ ðùò ï ðáãêüóìéïò ðëçèõóìüò èá áããßîåé ôá åííéÜ 
äéóåêáôïììýñéá, áðü ôá ïðïßá ðåñßðïõ ôá Ýîé åêáôïììýñéá èá 
æïõí óå ðüëåéò êáé ôá 3,5 óå áíèõãéåéíÝò ðáñáãêïõðüëåéò, ÷ù-
ñßò çëåêôñéêü ñåýìá , íåñü êáé äß÷ùò åãêáôáóôÜóåéò õãéåéíÞò. 
ðçãÞ: 3ï Ðáãêüóìéï Öüñïõì ãéá ôéò Ðüëåéò UN HABITAT éïýíéïò 2006 

ðßíáêáò: áíÜðôõîç ðáñáãêïõðüëåùí (Slum Growth)

923 åêáôïììýñéá áíèñþðùí æïõí óÞìåñá óå ðáñá-
ãêïõðüëåéò áñéèìüò ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 31.6% ôïõ ðáãêüóìé-
ïõ áóôéêïý ðëçèõóìïý.
ðçãÞ: 3ï Ðáãêüóìéï Öüñïõì ãéá ôéò Ðüëåéò UN HABITAT éïýíéïò 2006 

1) ÊÉÍÁ          178 åê.      37,8%
2) ÉÍÄÉÁ          158 åê.      55,5%
3) ÂÑÁÆÉËÉÁ       51 åê.      36,6%
4) ÍÉÃÇÑÉÁ         41 åê.      79,2%
5) ÐÁÊÉÓÔÁÍ      35 åê.      73,6%

6) ÌÐÁÃÊËÁÍÔÅÓ   30 åê.     84,7%
7) ÉÑÁÍ                 20 åê.     44,2%
8) ÉÍÄÏÍÇÓÉÁ        20 åê.     23,1%
9) ÖÉËÉÐÐÉÍÅÓ       20 åê.     44,1%
10) ÔÏÕÑÊÉÁ          19 åê.     42,6%

11) ÌÅÎÉÊÏ           15 åê      19,6%
12) ÊÏÑÅÁ            14 åê.      32,0%
13) ÐÅÑÏÕ            13 åê.      68,1%
14) ÇÐÁ                12 åê.       5,8%
15) ÁÉÃÕÐÔÏÓ        11 åê.      39,9%
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óôÜóåéò ðïõ åßíáé ïõóéáóôéêÜ ßäéåò ìå åêåßíåò ôùí ðñï-
áóôßùí ôùí ëáôéíïáìåñéêÜíéêùí ðüëåùí. 
Óå ìéêñÞ áðüóôáóç áðü ôéò ðïëõôåëåßò êáôïéêßåò óôï 
Palm ôçò Êáëéöüñíéáò, ãéá ðáñÜäåéãìá, èá âñåßôå ôéò 
öôù÷ïãåéôïíéÝò, óå éíäéÜíéêåò ðåñéï÷Ýò, óôéò ïðïßåò êá-
ôïéêïýí ÷éëéÜäåò áãñüôåò. Ïé öôù÷ïß êáôáõëéóìïß ôïõ 
×ïõÜñåè Ý÷ïõí ôþñá ôï áíôßãñáöü ôïõò óôï Ñßï ÌðñÜ-
âï áðü ôç ìåñéÜ ôïõ ÔÝîáò. Ç äõôéêÞ Åõñþðç Ý÷åé åðß-
óçò ôñéôïêïóìéêÝò öôù÷ïãåéôïíéÝò  (ôá áðïêáëïýìåíá 
clandestinos), éäéáßôåñá óôá ðåñß÷ùñá ôùí ðüëåùí üðùò 
ôçò Ëéóóáâüíá êáé ôçò ÍÜðïëçò. Ç ÷åéñüôåñç öôù÷ï-
ãåéôïíéÜ óôçí Åõñþðç,  åßíáé ðéèáíþò ç «Êáìðüôæç» óôç 
Óüöéá ôçò Âïõëãáñßá üðïõ 35.000 ÑïìÜ æïõí üðùò ïé 
ÍôÜëéôò óôçí Éíäßá. 
ÁëëÜ ç ôñïìáêôéêüôåñç êáôÜóôáóç åßíáé óôçí ðñþçí 
ÅÓÓÄ, üðïõ ïé öôù÷ïãåéôïíéÝò Ý÷ïõí ðïëëáðëáóéáóôåß 
ãñçãïñüôåñá êáé áðü ôïõò åêáôïììõñéïý÷ïõò. Áðü ôï 
1989, ðïëëÝò áðü ôéò âáóéêüôåñåò áóôéêÝò õðçñåóßåò 
(üðùò ç èÝñìáíóç) êáèþò åðßóçò êáé ïé õðçñåóßåò áíá-
øõ÷Þò êáé ï ðïëéôéóìüò Ý÷ïõí êáôáññåýóåé, áöÞíïíôáò 
ôïõò çëéêéùìÝíïõò íá ðáãþíïõí ìÝ÷ñé èáíÜôïõ ôï ÷åé-
ìþíá. 
Óôç Ìüó÷á, ìåãÜëïé ðëçèõóìïß, êõñßùò îÝíïé ìåôáíÜóôåò 
÷ùñßò ÷áñôéÜ Þ åèíéêÝò ìåéïíüôçôåò, êáôáëáìâÜíïõí 
åãêáôáëåéììÝíá åñãïóôÜóéá êáé óðßôéá, åíþ ìï÷èïýí óôá 
êÜôåñãá ôçò ïéêïíïìßáò ðïõ åßíáé ôï êáìÜñé ôçò íÝáò 
ôÜîçò ðñáãìÜôùí. Ï Ãêüñãêõ ðñÝðåé íá óôñéöïãõñßæåé 
ôïí ôÜöï ôïõ.

Ìåñéêïß Üíèñùðïé âëÝðïõí óôï âéâëßï óáò óôïé÷åßá ôçò 
íÝáò äçìïöéëïýò ôÜîçò -ôïõ ðëÞèïõò üðùò ðåñéãñÜöå-
ôáé áðü ôïõò Michael Hardt êáé Antonio Negri – ç ïðïßá 
Ý÷åé óõíôñßøåé, åÜí äåí Ý÷åé åíóùìáôþóåé, ôçí åñãáôéêÞ 
ôÜîç. 

Äåí ôï âëÝðù Ýôóé. Áò èõìçèïýìå ôï êïììïõíéóôéêü 
ìáíéöÝóôï ãéá ìéá óôéãìÞ. Ï Marx êáé ï Engels õðï-

óôÞñéîáí üôé ôï ðñïëåôáñéÜôï ôùí åñãïóôáóßùí Þôáí ìéá 
åðáíáóôáôéêÞ ôÜîç ëüãù äýï âáóéêþí æçôçìÜôùí. Êáô’ 
áñ÷Þí, åðåéäÞ “ïé åñãÜôåò äåí åß÷áí íá ÷Üóïõí ôßðïôá 
ðÝñá áðü ôéò áëõóßäåò ôïõò”, äçëáäÞ äåí åß÷áí êáíÝ-
íá ëüãï íá õðåñáóðßæïíôáé ôçí éäéùôéêÞ éäéïêôçóßá. Êáé 
äåýôåñïí, åðåéäÞ ç èÝóç ôïõ ðñïëåôáñéÜôïõ óôç  âéïìç-
÷áíéêÞ ðáñáãùãÞ ðáñåß÷å éäáíéêÝò óõíèÞêåò -ãåãïíüò 
ðïõ äåí éó÷ýåé ãéá êáìßá ðñïçãïýìåíç ïìÜäá- ãéá ôçí 
áõôïïñãÜíùóç, ôçí åðéóôÞìç êáé ôïí ðïëéôéóìü. 

Ôï óçìåñéíü Üôõðï ðñïëåôáñéÜôï åðßóçò äåí Ý÷åé ôßðïôá 
íá ÷Üóåé, áëëÜ Ý÷åé áðïêïðåß áðü ôçí êïéíùíéêÞ ðáñáãù-
ãÞ (ôïõëÜ÷éóôïí üðùò ôçí åííïïýóå ï Marx), êáé óå ðïë-
ëÝò ðåñéðôþóåéò áðü ôïí ðáñáäïóéáêü ðïëéôéóìü êáé ôçí 
êïéíùíéêÞ áëëçëåããýç. Æþíôáò óôá ðåñß÷ùñá ôùí öôù-
÷ïãåéôïíéþí, áðïêïììÝíï áðü ôçí åðßóçìç áðáó÷üëçóç, 
êáé åîïñéóìÝíï áðü ôïí ðáñáäïóéáêü äçìüóéï ÷þñï, ôï 
ðñïëåôáñéÜôï øÜ÷íåé ãéá åíüôçôá êáé êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ. 
ÐñÜãìáôé, ü,ôé âëÝðåôå åßíáé óÞìåñá ìéá áðÝñáíôç ðåé-
ñáìáôéêÞ äéáäéêáóßá, óôçí ïðïßá ïé íÝïé êÜôïéêïé ôùí 
öôù÷þí óõíïéêéþí -ìåñéêÝò öïñÝò óõììá÷þíôáò ìå ôçí 
ðáñáäïóéáêÞ åñãáôéêÞ ôÜîç, áëëÜ óõ÷íÜ ü÷é- åðéäéþêïõí 
ñéæéêÝò ëýóåéò óôçí áðïìüíùóÞ ôïõò. ¼ðïõ õðÜñ÷åé êÜ-
ðïéá êéíçôéêüôçôá ôçò ðáñáäïóéáêÞò åñãáôéêÞò ôÜîçò óå 
óõíåñãáóßá ìå ôï öôù÷ü ðñïëåôáñéÜôï, ôï áðïôÝëåóìá 
åßíáé ç óõ÷íÜ ç åðáíåöåýñåóç ôçò áñéóôåñÜò. 
Ïé öôù÷ïß êÜôïéêïé ôùí ðüëåùí áíáêáëýðôïõí üôé ï èåüò 
ôïõ ÷Üïõò åßíáé ìå ôçí ðëåõñÜ ôïõò: üôé ìðïñïýí íá áðï-
êëåßóïõí, íá åìðïäßóïõí êáé íá ðïëéïñêÞóïõí ôçí ïé-
êïíïìßá ôçò «åðßóçìçò» ðüëçò ôùí ìåóáßùí ôÜîåùí. Ç 
êéíçôïðïßçóÞ ôïõò êáé ç äéáóÜëåõóç ôùí äçìüóéùí õðç-
ñåóéþí ôçò ðüëçò êáèþò êáé ôùí ðñïìçèåéþí ìå ðñáêôé-
êÝò ó÷åäüí áíôÜñôéêåò ìðïñïýí íá áíôéóôáèìßóïõí ôçí 
áðþëåéá äýíáìçò óôç äéáäéêáóßá ðáñáãùãÞò. 
ÁëëÜ ðïëý óõ÷íÜ, ç Üôõðç ïéêïíïìßá ðçãáßíåé ÷Ýñé-÷Ýñé 
ìå ôïí áíôáãùíéóìü, ï ïðïßïò êáé  ïäçãåß óôçí êáôçãïñé-
ïðïßçóç ôùí öôù÷þí êáé ôïí Ýëåã÷ü ôïõò áðü áöåíôéêÜ, 
ðñïóôÜôåò êáé íôáâáôæÞäåò. 
¸íá ôñáíôá÷ôü êáé ôñáãéêü ðáñÜäåéãìá åßíáé ç ÂïìâÜç. 
Ðñéí åßêïóé ðÝíôå ÷ñüíéá, üôáí áêüìá ç âéïìç÷áíßá êëù-
óôïûöáíôïõñãßáò Þôáí ðïëý áíåðôõãìÝíç, óôç ÂïìâÜç 
äñáóôçñéïðïéïýíôáí éó÷õñÜ áñéóôåñÜ óõíäéêÜôá. Ïé èñç-
óêåõôéêÝò äéáöïñÝò (éíäïß åíáíôßïí ìïõóïõëìÜíùí Þ ïé 
Maratha åíáíôßïí ôùí Tamil) Ýñ÷ïíôáí óå äåýôåñç ìïßñá 
óå ó÷Ýóç ìå ôçí åñãáôéêÞ áëëçëåããýç ôùí óõíäéêÜôùí. 
ÁëëÜ ìåôÜ áðü ôï êëåßóéìï ôùí åñãïóôáóßùí, ôï öôù÷ü 
ðñïëåôáñéÜôï äéáóðÜóôçêå áðü ôéò èñçóêåõôéêÝò äéáöï-
ñÝò. Ùò áðïôÝëåóìá áêïëïýèçóáí ôáñá÷Ýò, óöáãÝò êáé 
öáéíïìåíéêÜ áíåðáíüñèùôåò äéáóðÜóåéò.
ÓêÝöôïìáé, åðïìÝíùò, üôé ïé öõãüêåíôñåò äõíÜìåéò ìÝóá 
óôçí åñãáôéêÞ ôÜîç åßíáé óõíïëéêÜ ìåãáëýôåñåò áðü ôïí 
áíôáãùíéóìü ôçò áãïñÜò åñãáóßáò ìÝóá óôç âéïìç÷áíéêÞ 
åñãáôéêÞ ôÜîç. ÁëëÜ ïëüêëçñç ç éóôïñßá ôïõ åñãáôéêïý 
êéíÞìáôïò ôùí ôåëåõôáßùí äýï áéþíùí åß÷å íá êÜíåé ìå 
ôï îåðÝñáóìá ôùí õðïèåôéêÜ áîåðÝñáóôùí äéáöïñþí. 
Åí ôù ìåôáîý, äåí Ý÷åé êáé ìåãÜëç áîßá- ãéá íá áêï-
ëïõèÞóïõìå ôïõò Hardt êáé Negri- ôï íá ðñïóðáèïýìå 
íá âãÜæïõìå ìåôáöõóéêÜ êïõíÝëéá áðü ôá êáðÝëá ôùí 
öéëïóüöùí.
Ç ìÝèïäïò ôïõ Marx Þôáí íá áñ÷ßóåé ìå ìéá ðåñéðôùóéá-
êÞ (åðáãùãéêÞ) ìåëÝôç óõãêåêñéìÝíùí êáôáóôÜóåùí ðñéí 
öôÜóåé óå ìéá êáôáóêåõáóìÝíç Ýííïéá ôïõ ãåíéêïý. Êáé 
óáöþò, áõôü ðïõ áðáéôåßôáé ôþñá åßíáé ðñáêôéêÝò ìåëÝ-
ôåò ôçò ðïëéôéêÞò ôùí öôù÷þí êáôïßêùí ôùí ðüëåùí óôç 
ìåãÜëç ðïéêéëïìïñößá ôïõò -áðü ôá íÝá åðáíáóôáôéêÜ 
êéíÞìáôá ôïõ ÊáñÜêáò ìÝ÷ñé ôïõò èñçóêåõôéêïýò áíôá-
ãùíéóìïýò óôï ÊáñÜôóé Þ ôç ÂáãäÜôç.
ÁëëÜ èá Þôáí ëáíèáóìÝíï íá êÜíåé êáíåßò ôÝôïéåò óõ-
ãêñéôéêÝò ìåëÝôåò, ÷ùñßò íá áíáãíùñßóåé üôé ðïëëÝò öáé-
íïìåíéêÜ ðåñé÷áñáêùìÝíåò óõãêñïýóåéò êáé ôáõôüôçôåò 
åßíáé ðéèáíþò ìåôáâáôéêÝò. 
Ï «ðüëåìïò ôùí ðïëéôéóìþí» ðïõ ïé íåï-éìðåñéáëéóôÝò 
èåùñïýí üôé åßíáé ôï óçìåñéíü êáèÞêïí ôùí ëåõêþí åß-
íáé öõóéêÜ ìéá áõôáðÜôç. Óôï ðñáãìáôéêü õðüâáèñï ôçò 
óýã÷ñïíçò éóôïñßáò ðáñáìÝíïõí ïé äïìéêÝò áíôéöÜóåéò 
ôïõ êåöáëáßïõ, ôï ïðïßï äåí ìðïñåß íá äçìéïõñãÞóåé èÝ-
óåéò åñãáóßáò, óðßôéá Þ ìÝëëïí ãéá ôïí áóôéêü ðëçèõóìü 
ôçò ãçò.

Ôï óçìåñéíü Üôõðï ðñïëåôáñéÜôï   
Ý÷åé áðïêïðåß áðü ôçí êïéíùíéêÞ 
ðáñáãùãÞ, êáé óå ðïëëÝò ðåñé-
ðôþóåéò áðü ôïí ðáñáäïóéáêü 
ðïëéôéóìü êáé ôçí êïéíùíéêÞ áë-
ëçëåããýç. Æþíôáò óôá ðåñß÷ùñá 
ôùí öôù÷ïãåéôïíéþí, áðïêïììÝ-
íï áðü ôçí åðßóçìç áðáó÷üëçóç 
êáé åîïñéóìÝíï áðü ôïí ðáñáäï-
óéáêü äçìüóéï ÷þñï, ôï ðñïëå-
ôáñéÜôï øÜ÷íåé ãéá åíüôçôá êáé 
êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ. 

×ÙÑÁ ÐËÇÈÕÓÌÏÓ

ðïóïóôü åðé ôïõ 
óõíïëéêïý áóôé-
êïý ðëçèõóìïý



Στις 29/9 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην κατάληψη φάμπρικα- υφανέτ με 
αφορμή τις κινητοποιήσεις ενάντια στην κατασκευή φράγματος στον ποταμό 
Άραχθο. Την εισήγηση, της οποίας ένα μέρος παραθέτουμε στη συνέχεια, 
ακολούθησε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που άγγιξε ένα αρκετά 
μεγάλο εύρος ζητημάτων, από τα δεδομένα και τις προοπτικές τέτοιων 
αγώνων μέχρι τη σχέση ανθρώπου- φύσης και  από τον κοινοτισμό μέχρι 
τη φύση του καπιταλιστικού συστήματος και την ικανότητα προσαρμογής του.  
Τελικά η συζήτηση άφησε περισσότερα ερωτήματα απ΄ αυτά που τέθηκαν κατά 
την εισήγηση και πραγματικά δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Το σίγουρο όμως 
είναι ότι μας λείπουν ακόμα πολλές ανάλογες συζητήσεις και κυρίως βιώματα και 
πράξεις. Είμαστε ακόμα στην αρχή γι΄αυτό ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας. 

Από το 1930 και μετά η κατασκευή μεγάλων φραγμάτων έγινε 
ένα από τα βασικότερα σύμβολα για το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυ-
ξης. Έτσι, ιδωμένα σαν σύμβολα της ικανότητας του ανθρώπου να 
ελέγχει και να χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους, η κατασκευή 
των φραγμάτων παρουσίασε δραματική αύξηση. Αυτή η τάση 
έφτασε στο αποκορύφωμά της την δεκαετία του ‘70 όταν κατά 
μέσο όρο αναθέτονταν δύο με τρία φράγματα κάθε μέρα κάπου 
στον κόσμο. Σήμερα η απόφαση για την κατασκευή ενός μεγάλου 
φράγματος συναντά όλο και μεγαλύτερη κριτική σε βαθμό που 
το μέλλον τέτοιων έργων σε πολλές χώρες αμφισβητείται. Σε ένα 
πολιτικό και φιλοσοφικό επίπεδο, ο αγώνας ενάντια στα μεγάλα 
φράγματα προκαλεί την ίδια την λογική του κυρίαρχου μοντέλου 
ανάπτυξης, ένα μοντέλο που στηρίζεται στην χιμαιρική υπόσχεση 
για υλικό πλούτο μέσω του εκσυγχρονισμού, διαιωνίζοντας την 
άνιση κατανομή των φυσικών πόρων και καταστρέφοντας τις κοι-
νωνικές σχέσεις και το περιβάλλον. 

Η κύρια αιτία της αντίστασης παγκοσμίως είναι η εξαναγκασμένη 
μετανάστευση μεγάλων πληθυσμών από τις εστίες τους εξαιτίας 
της δημιουργίας της λεκάνης κατάκλυσης. Επίσης εκατομμύρια 
άνθρωποι έχουν υποφέρει από την μείωση των πόρων αλιείας, την 
υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, την μείωση της γονιμότη-
τας της γης και των δασών εξαιτίας της απώλειας των φυσικών λι-
πασμάτων και των εποχιακών πλημμύρων που παρέχουν τα υγιή 
ποτάμια.
        Eίναι γεγονός ότι, κατά κανόνα δεν σχεδιάζονται πλέον στην 
ΕΕ μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα γιατί από την μία μεριά οι περισ-
σότερες τοποθεσίες για έργα μεγάλης κλίμακας έχουν ήδη αξιο-
ποιηθεί και από την άλλη γιατί η περιβαλλοντική νομοθεσία είναι 
αρκετά αυστηρή και πολύπλοκη, πράγμα που δρα απαγορευτικά. 
Επίσης τα μεγάλα φράγματα δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στις 
ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό γιατί δεν θεωρεί-
ται καθαρή η ενέργεια που παρέχουν εξαιτίας των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.  

Yπάρχουν πρόσφατες μελέτες που δείχνουν ότι το οργανικό υλικό 
που αποδομείται μέσα στις λεκάνες κατάκλυσης παράγει σημα-
ντική ποσότητα θερμοκηπιακών αερίων. Σε μερικές περιπτώσεις, 
ιδιαίτερα στους τροπικούς παράγονται περισσότερα αέρια από ότι 
σε μονάδες καύσης με ορυκτά καύσιμα όπως για παράδειγμα το 
φράγμα Βalbina στον Αμαζόνιο το οποίο παράγει 20  με 40 φορές 
περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ότι μία μονάδα παραγω-
γής με λιγνίτη.
      Σε βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα η υδροηλεκτρική ενέρ-
γεια της Ευρώπης αναμένεται να ακολουθήσει φθίνουσα πορεία. 
Αυτό θα συμβεί γιατί πολλά από τα φράγματα που έχουν κατα-
σκευαστεί μέχρι το 1950  φτάνουν τώρα στο τέλος του χρόνου 
ζωή τους οπότε  και μπαίνουν σε φάση παροπλισμού. Μία ενδια-
φέρουσα παρατήρηση είναι ότι χώρες όπως η Ιταλία, η Σλοβενία, 
η Αυστρία προτιμούν να επενδύσουν μακροπρόθεσμα σε μία ήπια 
τουριστική ανάπτυξη των ορεινών τους περιοχών παρά να προχω-
ρήσουν σε έργα όπως τα φράγματα.

Στις 12-15 Αυγούστου 2006 βρεθήκαμε στο πο-
ταμό Άραχθο της Ηπείρου. Αν και πραγματικά ευ-
χαριστηθήκαμε την ομορφιά του τόπου, το μπάνιο 
στο ποτάμι, την παρέα και τα βραδινά τσίπουρα, 
άλλη ήταν η αιτία που βρεθήκαμε εκεί. 
 

Στην περιοχή του Αγ. Νικολάου έχει αποφα-
σιστεί η κατασκευή ενός μεγάλου φράγματος (το 
τρίτο στον Άραχθο) για την παραγωγή ηλεκτρι-
σμού. Την εκτέλεση του έργου έχει αναλάβει η κα-
τασκευαστική Μηχανική Α.Ε. του Εμφιετζόγλου. 
Στην κατασκευή του φράγματός αντιδρούν οι μό-
νιμοι κάτοικοι που έχουν απομείνει στην περιοχή 
και αρκετοί σύλλογοι και φορείς από ανθρώπους 
που κατάγονται από την ευρύτερη περιοχή του 
Αράχθου και των Τζουμέρκων και διαμένουν κατά 
βάση στην Άρτα, τα Γιάννενα και την Αθήνα οι 
οποίοι έχουν δημιουργήσει την επιτροπή προστα-
σίας του Αράχθου ως τον κατεξοχήν φορέα του 
αγώνα. Προς το παρόν το έργο έχει μπλοκαριστεί 
καθώς έχει υπάρξει προσφυγή στο συμβούλιο της 
επικρατείας η οποία θα εκδικαστεί το Φλεβάρη 
και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καμία εργασία. Στα 
πλαίσια μιας σειράς κινητοποιήσεων, στις 13 Αυ-
γούστου πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας κατοίκων, συλλόγων, φορέων και 
συμπαραστατών. Τις ίδιες μέρες οργανώθηκαν και 
δύο κάμπινγκ που με τη σειρά τους δήλωσαν την 
υποστήριξή τους στον αγώνα ενάντια στο φράγμα, 
οργανώνοντας παράλληλα κάποιες ανοιχτές συζη-
τήσεις-εκδηλώσεις. Το πρώτο από το κοινωνικό 
φόρουμ Άρτας στις 11- 13 και το δεύτερο 13- 19 
από το χώρο της Αυτοσχεδίας από τη Θεσ/νίκη.
 Βρεθήκαμε εκεί καθώς τα γενικότερα ζητήματα 
της οικολογίας, του ενεργειακού, των τοπικών αγώ-
νων, της ερήμωσης του ελληνικού ορεινού χώρου 
αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης μας ενδιαφέ-
ρουν ιδιαίτερα, αλλά και για να εναντιωθούμε στη 
κατασκευή ενός μεγάλου έργου με σοβαρές περι-
βαλλοντικές συνέπειες. Οι λίγες εκδηλώσεις που 
προλάβαμε να παρακολουθήσουμε υπήρξαν για 
μας μια σημαντική ευκαιρία να επικοινωνήσουμε, 
να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, ακόμα και 
να συγκρουστούμε με ανθρώπους με διαφορετική 
πολιτική και κοινωνική κουλτούρα από τον μικρό-
κοσμό μας αλλά και να ενημερωθούμε για τον 
αγώνα για το συγκεκριμένο έργο και για τα μεγά-
λα φράγματα. Στην προσπάθεια αξιολόγησης της 
εμπειρίας άνοιξαν πολλά περισσότερα ζητήματα 
απ’ όσα είχαμε στο μυαλό μας πηγαίνοντας εκεί. 
Συζητώντας μεταξύ μας θεωρήσαμε σημαντικό 
να ανοίξουμε αυτά τα ζητήματα σ΄ ένα κινηματι-
κό επίπεδο, κάπως έτσι προέκυψε και η σημερινή 
εκδήλωση.

Στην κοιλάδα του Αράχθου ζουν περίπου 800 
άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι, οι 
οποίοι σταδιακά και μέσα από συζητήσεις έχουν 
ταχθεί στο σύνολό τους ενάντια στο φράγμα. Πα-
ρόλα αυτά δεν είναι αυτοί που οργανώνουν και συ-
ντονίζουν τις κινητοποιήσεις καθώς το μόνο ενεργό 
κομμάτι του αγώνα είναι η επιτροπή προστασίας 
Αράχθου, άνθρωποι δηλαδή που κατάγονται από 
την περιοχή αλλά δεν μένουν εκεί μόνιμα. Το 2004 
η επιτροπή πραγματοποίησε ανοιχτές συζητήσεις 
στα χωριά καθώς και διάφορες παρεμβάσεις σε πα-
νηγύρια και αλλού. Σήμερα λειτουργεί ουσιαστικά 
σαν αντιπρόσωπος των κατοίκων χωρίς όμως να 
υπάρχουν διαδικασίες βάσης και οι κάτοικοι απλά 
ανταποκρίνονται στα καλέσματά της. Από την μία 
μεριά η επιτροπή έχει αποκτήσει την συναίνεσή 
τους κινώντας από μόνη της όλα τα ζητήματα και 
από την άλλη έχει διαρκή επικοινωνία και συμπό-
ρευση με τους συλλόγους, τις αδελφότητες και τους 
δήμους της περιοχής. Μία ενδιαφέρουσα αντίφα-
ση σχετικά με την οργάνωση του αγώνα είναι ότι 
αν και υπάρχουν κάποια στοιχεία μίας ζωντανής 
και αμεσοδημοκρατικής συζήτηση με υγιή χαρα-
κτηριστικά όπως ο αυθορμητισμός και η αποφα-
σιστικότητα, τελικά παρατηρείται μία προσκόλλη-
ση στις δομές της εξουσίας και στην λογική της 
αντιπροσώπευσης. Εντύπωση μας έκανε ότι στην 
συγκέντρωση της Κυριακής στην οποία παραβρε-
θήκαμε, εμφανίστηκαν πολυάριθμοι πολιτικοί, πο-
λιτευτές, εκπρόσωποι κομμάτων και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης οι οποίοι αν και δεν συμμετέχουν 
στην επιτροπή αγώνα χαιρέτησαν την εκδήλωση 
από το μεγάφωνο και αυτό παρά την δέσμευση της 
επιτροπής ότι στην συγκεκριμένη συγκέντρωση 
κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. 

Επιπτώσεις του έργου

To φράγμα του Αγ. Νικολάου θα έχει 86 μέτρα 
ύψος και θα αποδίδει ισχύ ίση με 93 μεγαβάτ το 
οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 1% της συνολικής 
παραγωγής της Ελλάδας. Στόχος του έργου είναι 
να καλύψει κυρίως τις ενεργειακές ανάγκες που 
προκύπτουν σε περιόδους αυξημένων ηλεκτρικών 
απαιτήσεων δηλαδή τις πιο ζεστές μέρες του καλο-
καιριού όπου η χρήση των κλιματιστικών εκτοξεύει 
τη ζήτηση στα ύψη. Μιλώντας με κατοίκους της 
περιοχής μπορέσαμε να αντιληφθούμε ότι η αντί-
θεσή τους στο έργο είναι άμεσα συνδεδεμένη με 
την εμπειρία τους από τα προηγούμενα φράγματα 
του Αράχθου τόσο όσον αφορά τις περιβαλλοντι-
κές και κοινωνικές τους επιπτώσεις όσο και από το 
ότι οι υποσχέσεις τους παρελθόντος για διανομή 
των οφελών παρέμειναν απραγματοποίητες. Το 
φράγμα του Αγ. Νικολάου θα έχει ως αποτέλεσμα 
την κατάκλυση τουλάχιστον 2.725 στρεμμάτων 

γης πράγμα που θα προκύψει από τον σχηματισμό 
τεχνητής λίμνης και την συνολική μεταβολή του 
ποτάμιου οικοσυστήματος σε λιμναίο. Η αλλαγή 
αυτή έχει ως αποτέλεσμα την κατακράτηση των 
φερτών υλών, την αλλοίωση του ποτάμιου τοπίου 
και την επιδείνωση των συνθηκών μετακίνησης και 
αναπαραγωγής των υδρόβιων οργανισμών καθώς 
και τον εξαφανισμό της Βίδρας η οποία είναι ένα 
από τα σπανιότερα θηλαστικά της Ευρώπης. Άλλες 

επιπτώσεις έχουν να κάνουν με την υποβάθμιση του 
υδροφόρου ορίζοντα κατηφορικά του φράγματος 
και αλλαγές στο μικροκλίμα της περιοχής όπως η 
αύξηση της υγρασίας. Τέλος από την κατασκευή 
του έργου απειλείται η στατικότητα της πέτρινης 
γέφυρας της Πλάκας η οποία είναι το μεγαλύτερο 
μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων, καθώς και η κα-
τάκλυση 12 κτισμάτων.

Ένα από τα κυρίαρχα επιχειρήματα ενάντια στο 
έργο είναι ότι αυτό θα στερήσει τις δυνατότητες 
τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Το ίδιο 
επιχείρημα αποτελεί πλεόν κοινοτοπία σε πολλές 
ανάλογες περιπτώσεις, όπως επίσης κοινοτοπία 
αποτελούν οι λόγοι για την πληθυσμιακή και οι-
κονομική ερήμωση της επαρχίας την οποία και 
θα γιατρέψει η τουριστική ανάπτυξη. Στον Άρα-
χθο το συναντήσαμε σε περίοπτη θέση μέσα στον 
έντυπο λόγο των φυλλαδίων που κυκλοφόρησαν 
και το ακούσαμε συχνά στη μικρή μας επαφή 
με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για το 
ζήτημα. Είναι αλήθεια ότι στη συγκεκριμένη πε-
ριοχή υπάρχουν οι δυνατότητες για τουριστικές 
δραστηριότητες, που σήμερα  περιγράφονται με 
τους όρους οικοτουρισμός, εναλλακτικός τουρι-
σμός και αγροτουρισμός. Δηλαδή μια τοποθεσία 
όμορφη που μπορεί συνδυάζει την περιπέτεια, 
(βλ. ράφτινγκ), την παράδοση, την ιστορικότητα 
(βλ. γεφύρι της Πλάκας) και μια οικολογική ιδιαι-
τερότητα (βλ. Βίδρα). Όλα αυτά μπορεί να αποτε-
λέσουν σίγουρα πόλο έλξης των τουριστών, καθώς 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της 
τουριστικής βιομηχανίας. Σήμερα στην περιοχή 
δραστηριοπούνται μερικές τέτοιες εταιρίες ενώ 
αρκετοί είναι αυτοί που περιμένουν να επενδύσουν 
εκεί και κωλύονται λόγω του έργου. 

Εναλλακτικός τουρισμός Στην ελλάδα γενικότερα, ο εναλλακτικός τουρι-
σμός αποτελεί ήδη μια πραγματικότητα σε πολλές 
περιοχές και υπάρχει μια αίσθηση ότι η όλη δια-
δικασία βρίσκεται ακόμα σε πρωτογενές επίπεδο. 
Το ελληνικό κράτος και η ευρωπαϊκή ένωση τον 
προωθούν σχεδιασμένα με ποικίλες πρακτικές. Τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα  επιδοτήσεων για τουρι-
στικές επιχειρήσεις και παραγωγικές μονάδες που 
σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό, Leader Ι, ΙΙ  
και Leader + έχουν θέσει ήδη τις βάσεις. Ο εναλ-
λακτικός τουρισμός έγινε της μόδας, καθώς όλα 
αυτά που δηλώνει ότι προσφέρει βρίσκονται μέσα 
στις επιταγές του σύγχρονου lifestyle: περιπέτεια, 
ιδιαιτερότητα, χαλαρότητα, επαφή με τη φύση, 
επαφή με την παράδοση κτλ. 
 Η υπόσχεση της τουριστικής ανάπτυξης βρίσκε-
ται πλέον στο στόμα κάθε πολιτευτή και προωθεί-
ται από κάθε συνεπή τοπική εξουσία, πολιτιστικό 
σύλλογο και αδελφότητες συντοπιτών που μπορεί 
να ζουν ακόμα και στην Aυστραλία. 

Μέσα στη διαδικασία της τουριστικής ανάπτυξης 
ένα κομμάτι της ελληνικής επαρχίας μεταλλάσσε-
ται σε όλα τα επίπεδα και η πραγματικότητα των 
νησιών που ήδη έχουν βιώσει αυτή τη διαδικασία 
μπορεί να δώσει ένα περίγραμμα του μέλλοντός 
της. Σε ότι αφορά το περιβάλλον: αλλοίωση του 
τοπίου, τσιμεντοποίηση, οικοπεδοποίηση, αποδά-
σωση, εξάντληση της γης και του υδροφόρου ορί-
ζοντα. Παράλληλα εντός των ανθρωπίνων σχέσε-
ων επικράτηση του ατομισμού, του ανταγωνισμού, 
της εκμετάλλευσης, της αδιαφορίας,  της απληστί-
ας και του καταναλωτισμού. Ίσως η εισβολή του 
τουρισμού στα βουνά, τις λίμνες και τα ποτάμια 
να μην έχει τις εξόφθαλμες συνέπειες που είχε στα 
νησιά, καθώς τα επιχειρήματού του συμβαδίζουν 
μ΄ αυτά της προστασίας του περιβάλλοντος, της 
ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας. 
Ο εναλλακτικός τουρισμός εμφανίζεται ως αντί-
ποδας στην άλλη αναπτυξιακή προοπτική που 
περιλαμβάνει μεγάλα έργα με σοβαρές περιβαλ-
λοντικές συνέπειες. Όμως αυτές οι δύο τάσεις συ-
νυπάρχουν, ο οικοτουρισμός προωθείται την ίδια 
στιγμή με την εκτροπή του Αχελώου και το φράγ-
μα του Αράχθου, και δημιουργούν ένα πλαστό δί-
λημμα περιορίζοντας κάθε συζήτηση εντός του.
 Για μας το δίλημμα φράγμα ή τουρισμός δεν 
υφίσταται, όπως δεν υφίσταται το δίλημμα βίαιη 
ανάπτυξη ή «πράσινος καπιταλισμός». Η δεδο-
μένη αντίθεση μας στο φράγμα δεν σημαίνει ότι 
είναι κατάφαση στην τουριστική ανάπτυξη. Αντί-
θετα βλέπουμε την τουριστική ανάπτυξη ως ένα 
ακόμη όχημα της εμπέδωσης των καπιταλιστικών 
σχέσεων και αντιλήψεων στην επαρχία, ως ένα 
ακόμη όχημα λεηλασίας της φύσης, στο βωμό της 
κερδοφορίας και της διαρκούς ανάπτυξης. Βέβαια 
οι αφορισμοί στους οποίους κατηλήγουμε, δύσκο-
λα μπορούν να γειωθούν στην σύνθετη πραγματι-
κότητα της ελληνικής επαρχίας. Η πληθυσμιακή 
ερήμωση είναι ένα στοιχείο της πραγματικότη-
τάς της, η οικονομική απαξίωση της αγροτικής 
παραγωγής και η ανεργία είναι ένα άλλο και όλα 
αυτά σ΄ ένα κατά βάση συντηρητικό περιβάλλον 
προσκολλημένο, στις τοπικές εξουσίες. Την ίδια 
στιγμή οι νεότερες γενιές έχουν ήδη ενστερνιστεί 
τις αξίες και τα ήθη του καταναλωτισμού. Η του-
ριστική βιομηχανία έχει μια ρεαλιστική απάντηση 
σ΄ αυτή τη συνθήκη γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο 
τα επιχειρήματα της είναι ευρέως αποδεκτά και 
μπορεί να οικοδομεί γύρω της  μια ολόκληρη 
προοπτική.

Τα φράγματα

απόσπασματα από την εισήγηση της εκδήλωσης με αφορμή 
τις κοινητοποιήσεις ενάντια στην κατασκευή φράγματος στον ποταμό Άραχθο

Το καρότο της τουριστικής ανάπτυξης



Εστιάσαμε στο θέμα του τουρισμού τόσο γιατί τον θεωρού-
με σημαντικό παράγοντα στη σημερινή εποχή, όσο και για 
να αναδείξουμε μια κεντρική αντίφαση και τα αδιέξοδα ενός 
τοπικού αγώνα που στην πρώτη ανάγνωσή του αναφέρεται στο 
περιβαλλοντικό ζήτημα. Σ΄ αυτό το σημείο εγείρονται πολλά 
ερωτήματα που έχουν να κάνουν τόσο με την αξιολόγηση τέ-
τοιων αγώνων όσο και με τα πιθανά επίπεδα συμμετοχής και 
παρέμβασης στους κόλπους τους. 

Μιλώντας γενικά, οι κοινωνικοί αγώνες είναι δυναμικές δι-
αδικασίες. Αποτελούν ιστορικά συμπυκνωμένες στιγμές που 
κρύβουν μέσα τους δυνατότητες αλλαγής, συνειδητοποίησης 
και αυτο-υπέρβασης. Στους κόλπους τους είναι συχνό φαινό-
μενο να εμφανίζονται αυθόρμητα μορφές αυτοοργάνωσης και 
άμεσης δημοκρατίας και αρκετές είναι οι περιπτώσεις αγώ-
νων που φθάνουν στο σημείο της ανοιχτής και συχνά βίαιης 
σύγκρουσης με το κράτος. Όλα αυτά αν και είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά στοιχεία, δεν αρκούν για να αξιολογήσουμε θετικά 
έναν αγώνα. Και αυτό γιατί υπάρχουν πολλά παραδείγματα 
τοπικών αγώνων με ξεκάθαρα συντηρητικά, αντιδραστικά ή 
και ρατσιστικά περιεχόμενα. Σε κάποια χωριά άνθρωποι αυ-
τοοργανώθηκαν για να αποφασίσουν την απαγόρευση κυκλο-
φορίας τη νύχτα στους μετανάστες και δημιούργησαν ένοπλα 
αποσπάσματα. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα, πρόσφατη είναι 
η περίπτωση του Ευόσμου, όπου οι γείτονες κατέβηκαν στο 
δρόμο για να εναντιωθούν στη δημιουργία κέντρου αποκατά-
στασης για ψυχικά ασθενείς, αντιδρώντας λέει στην υποβάθμι-
ση των περιοχών τους.

Μέσα στους κοινωνικούς αγώνες μπορεί να συνυπάρχουν τα 
πιο αντιφατικά στοιχεία: δεξιοί κοινοτάρχες να συγκρούοντα 
με την κεντρική εξουσία, ριζοσπαστικά προτάγματα να πα-
ντρεύονται με οικονομικά συμφέροντα ακόμα και προλετά-
ριοι να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των επιχειρήσεων που 
τους εκμεταλλεύονται. Στο Άραχθο μάλιστα ακούσαμε ένα 
τοπικό παράγοντα στην ομιλία του στην κεντρική συγκέντρω-
ση, πρώτα να αναφέρεται στο εθνικό συμφέρον και να χαρα-
κτηρίζει την περιοχή ως εθνικά ευαίσθητη και στη συνέχεια 
να λέει πως αν όλα τα νόμιμα μέσα δεν φέρουν αποτέλεσμα, 
θα χρησιμοποιηθούν όλα εκείνα που νομιμοποιούνται από το 
δίκιο του αγώνα. 
Γενικά η σημερινή κοινωνία είναι αντιφατική, γιατί ακριβώς 
αντιφατικοί είναι οι άνθρωποι που την απαρτίζουνε. “Καθα-
ροί” κι αγνοί αγώνες με τα δικά μας κριτήρια, δεν πρόκειται να 
υπάρξουν ποτέ. Κάθε αγώνας δεν μπορεί παρά να αντανακλά 
την πραγματικότητα της κοινωνίας που τον γεννά. Κάποιες 
φορές, μέσα σε μια διαδικασία αγώνα, οι κοινωνικές δομές, 
οι σχέσεις, οι αντιλήψεις και ο τρόπος ζωής παραμένουν αλώ-
βητοι και άλλοτε έρχονται σε οριακή κρίση, δημιουργούνται 
ρήξεις και τίθεται το ζήτημα της αλλαγής. Σίγουρα στον άρα-
χθο δεν μπορούμε να μιλάμε για μια τέτοια συνθήκη. Ούτε οι 
τοπικές εξουσίες έχουν θιχθεί, ούτε η λογική της αντιπροσώ-
πευσης, ούτε μπήκε συνολικά το ζήτημα του τρόπου ζωής, και 
θα ήμασταν αφελείς αν περιμέναμε να δούμε κάτι τέτοιο. 

 Όπως επίσης δεν περιμέναμε να συναντήσουμε μια συνολι-
κή θεώρηση που θα έβαζε το φράγμα και τον αγώνα ενάντια 
σ’ αυτό, σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Έτσι και αλλιώς η ύπαρξη 
μιας πιο συνολικής θεώρησης και το πέρασμα από τα μερι-
κά αιτήματα στη απαίτηση της ριζικής αλλαγής θα σήμαινε 
μια άλλη διαδικασία. Καλώς ή κακώς αυτή η διαδικασία δεν 

έχει υπάρξει μέχρι σήμερα και ούτε πρόκειται να υπάρξει με 
παρθενογένεση. Το πώς γεννιούνται τέτοιες διαδικασίες και 
το πώς εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε σ΄ αυτές είναι ένα 
καίριο ερώτημα.
.
Σε γενικές γραμμές βρισκόμαστε μπροστά σε μια επιλογή: ή 
κρατάμε τα χέρια μας καθαρά και ατενίζουμε την πραγματι-
κότητα από τα κάγκελα του σιδερόφρακτου ιδεολογικού μας 
κάστρου ή βουτάμε στα σκατά της κοινωνικής πραγματικό-
τητας και δρούμε. Όμως δεν μπορούμε να πράττουμε δίχως 
να γνωρίζουμε και οπωσδήποτε δεν μπορούμε να γνωρίζου-
με δίχως να αλληλεπιδρούμε και να εμπλεκόμαστε. Ως πο-
λιτικά υποκείμενα σαφώς χρειαζόμαστε τις αλληλεπιδράσεις  
έτσι ώστε οι σκέψεις και οι πράξεις μας, να εξελίσσονται, να 
βαθαίνουν και να αναδιαμορφώνονται. Αυτό βέβαια δεν ση-
μαίνει πως πρέπει να συμμετέχουμε άκριτα οπουδήποτε και 
για χάρη της αλληλεπίδρασης και της εμπλοκής να αφήνουμε 
κατά μέρος της αφετηρίες και τα προτάγματά μας. Υπάρχουν 
περιπτώσεις που είναι ξεκάθαρα εχθρικές και ως τέτοιες πρέ-
πει να τις αντιμετωπίζουμε. Όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει 
να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και όπου υπάρχει το έδαφος 
να παρεμβαίνουμε. 
 
Ξαναγυρνώντας στην συγκεκριμένη περίπτωση του Αρά-
χθου έχουμε να επισημάνουμε κάποια επιπλέον πράγματα. Σε 
ότι αφορά το κεντρικό αίτημα του αγώνα απ΄ όποια πλευρά 
και να το εξετάσει κανένας, ακόμα και από την τεχνοκρατική, 
είναι πέρα για πέρα δίκαιο. “Το ποτάμι θα κυλάει για πάντα 
εδώ”, έγραφε το πανό των «ορεινών» στη συγκέντρωση στις 
13 Αυγούστου και οι συνειρμοί που προκαλεί αυτό το σύν-
θημα μας είναι αρκετοί σε ότι αφορά τη δικαιολόγηση ενός 
τέτοιου αγώνα. Όμως τα αιτήματα δεν μένουν εκεί και προ-
χωρούν στη συγκεκριμένη αντιπρόταση του τουρισμού. Εκεί 
γεννιούνται και οι πρώτοι προβληματισμοί, οι οποίοι ενισχύ-
ονται από την 

ξεκάθαρη λογική της αντιπροσώπευσης στο εσωτερικό του 
αγώνα και την επίσης ξεκάθαρη αποδοχή των θεσμικών μέ-
σων για την επίτευξη του στόχου. Όλα αυτά όμως εμφανίζο-
νται ως οι μόνες ρεαλιστικές προοπτικές και σε αυτό ακρι-
βώς το σημείο αναγνωρίζουμε το αδιέξοδο. Καλώς η κακώς 
η οπτική της άμεσης δημοκρατίας, της ρήξης με τις δομές 
εξουσίας και μιας συνολικής κριτικής στην ιδεολογία της ανά-
πτυξης παραμένουν στη αφάνεια ή προσπερνιούνται εύκολα 
με το χαρακτηρισμό του απραγματοποίητου.
 
γενικεύσεις αντί απαντήσεων

Είναι αλήθεια ότι δυσκολευόμαστε να έχουμε απαντήσεις στα 
πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται μ΄ έναν τέτοιο αγώ-
να, όπως αυτά της ανεργίας, της ερήμωσης της υπαίθρου, της 
αστικοποίησης και πιο γενικά της ενεργειακής και οικολογι-
κής κρίσης. Και είναι λογικό, καθώς ορθά αντιλαμβανόμαστε 
τα κοινωνικά και οικολογικά προβλήματα ως δομικά στοιχεία 
του ίδιου του συστήματος τα όποια δεν επιδέχονται μερική 
αντιμετώπιση. 
Επίσης γνωρίζουμε ότι για να ανακοπεί η καταστροφική πο-
ρεία και να διαφανεί μια απελευθερωτική προοπτική απαιτείται 
ένα τεράστιο έργο που αναγκαστικά συμπεριλαμβάνει όλες τις 
πτυχές της ατομικής και κοινωνικής ύπαρξης: τις κοινωνικές 
και παραγωγικές σχέσεις, τον τρόπο ζωής και τις γενικότερες 
αντιλήψεις για τη ζωή, τον άνθρωπο και τη φύση. Σε καμιά 
περίπτωση δεν ελπίζουμε στη μεγάλη νικηφόρα επαναστατική 
νύχτα, όπου το επόμενο πρωί όλα τα ζητήματα θα έχουν λυ-
θούν ως δια μαγείας. Η κοινωνική αλλαγή είναι μια αργή και 
βαθιά διαδικασία  και αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να υπάρ-
ξει αν οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν θελήσουν να την οικοδομήσουν 
για τον εαυτό τους. Όμως οι  γενικεύσεις αν και απαραίτητες 
δεν μας λύνουν το πρόβλημα καθώς απαιτείται η γείωσή τους 
στην πραγματικότητα. 

δηµήτρης και τάσος

Ο πράσινος καπιταλισμός δεν είναι βέβαια κάτι ουσια-
στικά διαφορετικό από τον καπιταλισμό που γνωρίζουμε 
σήμερα. Σε γενικές γραμμές αποτελεί μια ενεργό ιδεο-
λογία και πρακτική που ευαγγελίζεται την μεταρρύθμιση 
κάποιων πτυχών του συστήματος αφήνοντας αναλλοίωτη 
την ίδια του την ουσία. Αποτελεί την απάντηση του συ-
στήματος στο περιβαλλοντικό ζήτημα αν και ταυτόχρονα 
εμφανίζεται ως μια λύση απέναντι στην οικονομική κρίση. 
Προπαγανδίζει ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης απέ-
ναντι στο παραδοσιακό, που κατά γενική ομολογία θέτει 
σε κίνδυνο το μέλλον του πλανήτη. 

Ο πράσινος καπιταλισμός είναι ο απόηχος της  ήττας και 
της ενσωμάτωσης των οικολογικών κινημάτων. Η οικολο-
γία σταδιακά αποσυνδέθηκε από τα ριζοσπαστικά πολιτικά 
της χαρακτηριστικά, και από τρόπος ζωής και συνολική 
κοσμοθεωρία ξέπεσε σε ένα ανούσιο lifestyle πλαισιωμέ-
νο από πράσινης ευαισθησίας καταναλωτικά προϊόντα και 
υπηρεσίες. Αυτά τα προϊόντα και αυτές τις υπηρεσίες έρ-
χεται να πουλήσει σήμερα ο πράσινος καπιταλισμός και 
σίγουρα υπάρχουν πολλοί που καμαρώνουν αποκτώντας 

τα. Τα επιχειρήματά του διανθίζουν το αδιάκοπο μουρ-
μουρητό στους χώρους των μμε, της πολιτικής, των πανε-
πιστημίων, των ΜΚΟ και δίνουν το πράσινο χρώμα στις 
ετικέτες των σαμπουάν. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή τη στιγ-
μή μεγάλες πετρελαϊκές και φαρμακευτικές εταιρίες, δυο 
από τους κατεξοχήν ρυπογόνους και καταστροφικούς το-
μείς της οικονομίας, επενδύουν παράλληλα και σε πράσινα 
προγράμματα. 

Συνοψίζοντας, ο πράσινος καπιταλισμός ως συστημική 
ιδεολογία και πρακτική έρχεται να καλύψει τις ρωγμές 
στην κοινωνική συναίνεση που προκύπτουν από το μέγεθος 
της οικολογικής κρίσης και ταυτόχρονα να ανοίξει νέους 
ορίζοντες κερδοφορίας, αυτή τη φορά σε πράσινο φόντο. 
Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρόκειται να επιλύσει το 
περιβαλλοντικό ζήτημα, πιθανόν να περιορίσει κάποιες 
από τις πιο εξόφθαλμες πτυχές του και αυτό μόνο σε λίγες 
περιοχές του κόσμου, καθώς τα πιο ρυπογόνα και κατα-
στροφικά κομμάτια μεταφέρονται στην περιφέρεια όπου οι 
οικολογικοί λόγοι έρχονται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα.

Τον Οκτώβριο του 2005 υπογράφθηκε μία συμφωνία μεταξύ 
της ΕΕ και των Βαλκανικών χωρών η οποία δημιουργεί μία κοι-
νή ενεργειακή αγορά. Η συμφωνία για την ευρωπαϊκή ενεργεια-
κή κοινότητα δημιουργεί συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού στο 
εμπόριο ενέργειας και οδηγεί στην ευθυγράμμιση των Βαλκανι-
κών χωρών με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ενέργεια και το 
περιβάλλον. Οι επενδύσεις που παρέχονται από την Παγκόσμια 
Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανά-
πτυξης υπολογίζονται στα 30 δις. δολάρια για τον τομέα της ηλε-
κτρικής ενέργειας.
         Αναμφισβήτητα η παραπάνω διαδικασία είναι άμεσα συνδε-
δεμένη με την θετική τάση που έχει διαμορφωθεί στα Βαλκάνια ως 
προς την κατασκευή νέων μεγάλων υδροηλεκτρικών φραγμάτων. 
Αυτό το γεγονός πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό με την προ-
ώθηση του «πράσινου» καπιταλισμού στην Ευρώπη ο οποίος έχει 
την τάση να περιφερειοποιεί τις περισσότερο επιβλαβείς και μη-
βιώσιμες δραστηριότητες μία από τις οποίες είναι και τα μεγάλα 
φράγματα. Βασικό ρόλο στην προώθηση αυτών των έργων παίζει 

ένα ενεργειακό λόμπυ στην καρδιά του οποίου βρίσκονται εταιρίες 
με έδρα στο εξωτερικό όπως η Energy Financing Team με έδρα 
το Λονδίνο. Αυτή η εταιρία είχε πρόσφατα κατηγορηθεί για μία 
υπόθεση δωροδοκίας στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη η οποία έκλεισε 
με παρέμβαση βρετανών διπλωματών έτσι ώστε να κουκουλωθεί 
το ζήτημα. Άλλες τέτοιες εταιρίες έχουν ως έδρα την Σλοβενία, 
την Βιέννη και όλες έχουν διασυνδέσεις με πολιτικούς που έχουν 
μεγάλη επιρροή και οι οποίοι θέτουν τις προτεραιότητές του κατα-
σκευαστικού τομέα στην πολιτική ζωή.
    Σε παγκόσμιο επίπεδο η δημόσια συζήτηση για τα μεγάλα φράγ-
ματα έχει δημιουργήσει δύο πόλους. Από την μία μεριά η Παγκό-
σμια Τράπεζα διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην προ-
ώθηση και χρηματοδότηση μεγάλων φραγμάτων. Η Παγκόσμια 
Τράπεζα έχει παράσχει 75 δις δολάρια για 538 φράγματα μετατο-
πίζοντας τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Σαν αντίποδας 
στο παραπάνω δημιουργήθηκε το 1998 η Παγκόσμια Επιτροπή 
για τα Φράγματα (World Commision on Dams) η οποία εισήγαγε 
μία σειρά συστάσεων για την κατασκευή τέτοιων έργων. 
Παραδείγματος χάριν η WCD συμπεριλαμβάνει  την συμμε-

τοχή του τοπικού πληθυσμού στην διαδικασία λήψης απόφασης 
και επίσης εισήγαγε τον διαχωρισμό μεταξύ μικρών και μεγάλων 
φραγμάτων με όριο τα 15 μέτρα. Μεγάλο μέρος της βιομηχανίας 
φραγμάτων συμπεριλαμβανομένης και της Παγκόσμιας Τράπεζα 
παραμένουν αντίθετες με τις συστάσεις της WCD. 
        Οι δύο αυτοί θεσμοί αντανακλούν δυο διαφορετικές τάσεις 
στους κόλπους του συστήματος, φαινομενικά αντιτιθέμενες, αλλά 
ουσιαστικά αλληλοσυμπληρούμενες. Η πρώτη, η πιο παραδοσια-
κή, εμμένει σε πιο δυναμικές τακτικές για την διεύρυνση της κερ-
δοφορίας της. Αυτό μπορεί να σημαίνει μια δικτατορία και στυγνή 
εκμετάλλευση εδώ, μια οικολογική καταστροφή εκεί και πάει λέγο-
ντας. Η δεύτερη, απαρτίζεται από όλους αυτούς που υποστηρίζουν 
ένα πιο ήπιο και φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο ανάπτυξης 
στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτή η τάση  χρη-
σιμοποιεί για τον εαυτό της τους όρους πράσινος καπιταλισμός, 
οικοκαπιταλισμός, βιώσιμη ανάπτυξη, αειφορία και όχι τυχαία εμ-
φανίζεται στην ΕΕ και τη βόρεια Αμερική τα τελευταία  χρόνια.

η τάση του πράσινου καπιταλισµού

Οι κοινωνικοί αγώνες ως δυναµικές και αντιφατικές διαδικασίες



ÂÏ.Ðåßôå ðñþôá Ýíá ÷ñïíéêü ðùò îåêßíçóáí ïé 
êáôáëÞøåéò
Ä. Íïìßæù ðùò ïé êéíçôïðïéÞóåéò åß÷áí îåêéíÞóåé 
áðü ðÝñõóé ðïõ ðÝñáóáí ïé íüìïé ãéá ôçí áîé-
ïëüãçóç êáé ôá ÉÄÂÅ, áõôü Þôáí ôï 2005. Ôüôå 
äåí Ýãéíáí ðïëëÝò êéíçôïðïéÞóåéò óôç Èåóóáëï-
íßêç. 
ÂÏ. óôçí ÁèÞíá åß÷áí êÜíåé ôßðïôá;
Ä. ºóùò óôï ðïëõôå÷íåßï óôçí ÁèÞíá. ÃåíéêÜ äåí 
åß÷å óõììåôï÷Þ ôï üëï ðñÜãìá. 
ÂÏ. ÖÝôïò, ðïéïé îåêßíçóáí ðñþôïé ?
Ä. Ïé áñ÷éôÝêôïíåò êáé ôï ÷çìéêü îåêßíçóáí ðñþ-
ôá íïìßæù. Äåí èõìÜìáé áí åß÷å âãåé ç õðïõñãüò 
êáé åß÷å ðåé üôé èá ôï ðåñÜóåé ìÝóá óôï êáëï-
êáßñé, áëëÜ áðü ôçí áñ÷Þ ôçò ÷ñïíéÜò ïé ðáñá-
ôÜîåéò ôï ðÞãáéíáí ðÜëé ðñïò ôá åêåß. 
ÂÏ. Áðü ðÝñõóé ôï ÓåðôÝìâñç äçëáäÞ;
Ä. Íáé êáé ìÝ÷ñé ï êüóìïò íá ìáæåõôåß óôéò óõ-
íåëåýóåéò ðÞãå êáëïêáßñé. 
Ã. Ôüôå åêåß ðÝñá Ýãéíáí êÜðïéåò êáôáëÞøåéò óå 
üëç ôçí ÅëëÜäá: Èåóóáëïíßêç, ÃéÜííåíá, ÐÜôñá, 
ÁèÞíá êáé ìåôÜ Ýãéíå íôüìéíï. Äåí ÷áíüôáí óõ-
íÝëåõóç, üëåò Ýâãáæáí êáôáëÞøåéò. ÄçëáäÞ èõ-
ìÜìáé üôé êÜðïéá óôéãìÞ ðñéí êëåßóïõí 400 ó÷ï-
ëÝò, õðÞñ÷áí 30 ó÷ïëÝò êáé ìÝóá óå 5 çìÝñåò  
ïé 30 Ýãéíáí 200, 300, 400. ÄçìéïõñãÞèçêå êëßìá 
êáôÜëçøçò. 
ÂÏ.  Ôá âáóéêÜ áéôÞìáôá ðïéá Þôáí;
Ä. Ôï êýñéï Þôáí íá êáôáñãçèïýí ïé íüìïé ðïõ 
åß÷áí ðåñÜóåé ãéá ôçí áîéïëüãçóç êáé ôá ÉÄÂÅ 
êáé íá ìçí êáôÝâåé óôç âïõëÞ ï íüìïò ðëáßóéï. 
Ã. Íá ìçí êáôáñãçèåß ôï Üñèñï 16 ãéá ôá éäéùôé-
êÜ ðáíåðéóôÞìéá.
ÂÏ. óõãêõñéáêü Þôáí äçëáäÞ;
Ä. ÂáóéêÜ ç Ýíôáóç ôçò åðßèåóçò ðÜíù êÜôù ç 
ßäéá Þôáíå...
Ã. Ìå êÜðïéï ôñüðï áõôü ôï áíôéëÞöèçêå ï êü-
óìïò, áõôÞ ôçí åðßèåóç. Åíþ ðÝñõóé ç óõììå-
ôï÷Þ ôïõ êüóìïõ Þôáí ìéêñÞ óôçí ðëåéïøçößá 

ôïõò áñéóôåñéóôÝò, öÝôïò áðü ôçí áñ÷Þ êéüëáò 
åíäéáöÝñèçêå ðïëýò Üó÷åôïò êüóìïò.
ÂÏ. Ôï ìç÷áíéóìü ãéá íá îåêéíÞóïõí ïé êáôáëÞ-
øåéò ôïí Ýóôçóáí ïé áñéóôåñïß;
Ã.  Óßãïõñá. 
Ä. Ïé áñéóôåñïß ôñáâïýóáí åäþ êáé êáéñü ôïí 
êüóìï íá ðÜåé óôéò êéíçôïðïéÞóåéò. 
ÂÏ. Ðïéï Þôáí áõôü, ôï í+í/2 öÝôïò, ðïõ ðõñï-
äüôçóå ôéò êéíçôïðïéÞóåéò;
Ä. ôï í +í/2 Þôáí Ýíá ôñáíôá÷ôü ðáñÜäåéãìá 
ðïõ þèçóå êÜðïéï êüóìï íá ðÜåé íá øçößóåé êá-
ôÜëçøç êáé íá  âãåé óôï äñüìï. 
Ì. Óôçí áñ÷Þ ðÜñèçêáí ïé êáôáëÞøåéò êáé ìåôÜ 
Ýãéíå ç ðñþôç ìåãÜëç ðïñåßá ìå ôá 3000 Üôïìá;
Ä. Ç ðñþôç ðïñåßá äåí Þôáí áõôÞ, ç ðñþôç åß÷å 
500 Üôïìá. ÁëëÜ óßãïõñá ïé êáôáëÞøåéò Þôáí 
áõôÝò ðïõ Ýâãáëáí ôïí êüóìï ìáæéêÜ óôï äñü-
ìï. 
Ã. ÐÜíôùò áõôü ðïõ äéáöïñïðïßçóå ôçí êáôÜ-
óôáóç üóïí áöïñÜ óôï äñüìï Þôáí ïé êáôáëÞ-
øåéò.
ÂÏ. Ç äéáöïñÜ ðïõ åßäá åãþ Þôáí üôé ïé êáôá-
ëÞøåéò Þôáí æùíôáíÝò óå ó÷Ýóç ìå ðáëéüôåñá, 
ìå ôéò êáôáëÞøåéò ôïõ 2001 üðïõ Þôáí íåêñÝò. 
Ôþñá õðÞñ÷å æùÞ óôï ðáíåðéóôÞìéï. Áõôü ìå 
êÜðïéï ôñüðï êÜôé óÞìáéíå. Ï êüóìïò ðùò ôï 
âßùíå áõôü; Óõììåôåß÷å; Ôé ãéíüôáí;
Ä. Åãþ íïìßæù õðÞñ÷å Ýíá ìåãÜëï äéÜóôçìá, 2-3 
åâäïìÜäùí, ðïõ ï êüóìïò åß÷å êÜíåé ôéò êáôåé-
ëçììÝíåò ó÷ïëÝò êïéíùíéêü ôïõ ÷þñï. Áðü ôçí 
Üëëç, äåí óõììåôåß÷å ðïëýò êüóìïò ìÝóá óôéò 
óõíôïíéóôéêÝò åðéôñïðÝò. Ôï óçìáíôéêü ðÜíôùò 
Þôáí üôé ï êü-
óìïò åñ÷üôáí 
óôçí êáôÜëçøç, 
ôçí åß÷å êÜíåé 
êïììÜôé ôçò 
æùÞò ôïõ åêåßíï 
ôïí êáéñü. 
Ã. Êáé óôéò ó÷ï-
ëÝò ðïõ äåí 
õðÞñ÷áí áñéóôå-
ñéóôÝò ï êüóìïò 
ôï Ýêáíå áêüìç 
ðéï äéêü ôïõ ôï 
ðñÜãìá. ÄçëáäÞ 
áõôüò ïñãÜíùíå 
ôá ðñÜãìáôá, 
åß÷å éäÝåò ãéá ôï ôé ìðïñåß íá ãßíåé êáé êÜðùò 
ïéêåéïðïéÞèçêå ôï ðáíåðéóôÞìéï ùò ÷þñï äéêü 
ôïõ.
×. ÈõìÜìáé ôç óôÜóç ðïõ êñÜôçóå ôï êêå êáé 
ìðïñù íá ðù ðùò Þôáí ìéá þèçóç åðéðëÝïí. 
ÄçëáäÞ êáôÜëáâå ï êüóìïò üôé áí èÝëïõìå íá 
êÜíïõìå êÜôé äåí Ýðñåðå íá ìáò õðïêáôáóôÞóåé 
êÜðïéïò Üëëïò ìç÷áíéóìüò.
ÂÏ. Ôï êêå ðïõ êïëëÜåé åäþ;
×. ÊïëëÜåé ìå ôçí Ýííïéá üôé ôï óáìðüôáñå áõôü 
ôï ðñÜãìá. 
ÂÏ. êáé óõíåéäçôïðïßçóå ï êüóìïò ôç äéáöï-
ñÜ;
×. Ï êüóìïò åßðå èÝëù íá êÜíù êáôÜëçøç êáé åãþ 
èá ôçí êñáôÞóù ìå Ýíá ôñüðï. 
Ã. Ôï êëßìá õðÞñ÷å áðü ôçí áñ÷Þ, ãéá áõôü êáé ôï 
êêå äåí ìðüñåóå íá ÷ùèåß íùñßôåñá, ãéáôß Ý÷áóå 
áõôü ôï ðáé÷íßäé. ¹èåëáí ïé ßäéïé íá êÜíïõí êÜôé 
êáé äåí Þèåëáí íá ìðåé ìðñïóôÜ ôï êêå íá êÜíåé 
åßôå ôçí êáôÜëçøç åßôå ôçí ðïñåßá.
×. Êáé äåí Þèåëáí íá ìðåé êáíåßò ìðñïóôÜ, ïýôå 
ôá åááê, ïýôå êáíÝíáò. Ãéíüôáí ñçôü óõíÝ÷åéá 
üôé åäþ ðÝñá äåí åßìáóôå êÜôé ðïëéôéêÜ óõãêå-
êñéìÝíï...
ÂÏ. Áõôü äåí åßíáé êáé ìéá ìïñöÞ áðïëßôéêïõ;
×. Åííïåßôáé üôé åßíáé áëëÜ åßíáé äéôôÞ ìå Ýíáí 
ôñüðï. Áðü ôçí ìßá åßíáé áðïëßôéêï, áëëÜ áðü 
ôçí Üëëç âëÝðåé ï êüóìïò üôé äåí ôïõ áñÝóåé 
ìéá êáôÜóôáóç: åßìáé êïììáôéêïðïéçìÝíïò êëð.
Ã. ÂáóéêÜ áõôü åßíáé ôï ðñüâëçìá, êÜðïõ ìðåñ-
äåõüôáí ôï ðïëéôéêïðïéçìÝíïò ìå ôï êïììáôé-
êïðïéçìÝíïò. ÁëëÜ ç áëÞèåéá åßíáé üôé üíôùò 
áõôü åßíáé êÜðùò “äßêïðï ìá÷áßñé” äçëáäÞ íáé 
ìåí ïðïý äåí õðÞñ÷áí ïé áñéóôåñéóôÝò Ýêáíå ôá 
ðñÜãìáôá ï êüóìïò ôï ïðïßï åßíáé ðïëëÞ êáëü, 
áðü ôçí Üëëç Üíïéãáí ðéï äýóêïëá óõæçôÞóåéò 
óå ó÷Ýóç ìå æçôÞìáôá. ÄçëáäÞ êÜðùò Ýìåíå 
ðåñéóóüôåñï óå ðñáêôéêü åðßðåäï. Óôçí ó÷ïëÞ 
ìïõ ðïõ äåí åß÷å óôçí ïõóßá áñéóôåñéóôÝò, Ýêåé 
Þôáí ðéï äýóêïëï íá áíïßîïõí æçôÞìáôá. 
ÂÏ. Íáé áõôü åß÷å êÜðïéá åîÝëéîç; 
×. Óßãïõñá. Óôéò áñ÷Ýò áõôü ðïõ èõìÜìáé Þôáí 
æçôÞìáôá ðïõ ðçãáßíáìå êÜðïéïò êüóìïò íá 
âÜëïõìå, äçëáäÞ êáôáëÞîáìå íá óõæçôÜìå ãéá 
ôçí Üñíçóç ôçò åñãáóßáò, ãéá ôï ãõíáéêåßï, ãéá 
äéÜöïñá ðñÜãìáôá. ÂÜæáìå êüóìïò ðåñéå÷üìåíá 
êáé Þôáí óôçí áñ÷Þ Ýíá êëßìá:”åìåßò ñå ðáéäßá 
äåí åßìáóôå ðïëéôéêïðïéçìÝíïé” õðÞñ÷å ìéá óýã-

÷õóç üôé ðïëéôéêïðïéçìÝíïò åßíáé áõôü: êüììá 
- êáðÝëï. Óôçí óõíÝ÷åéá üìùò áõôü ðïõ åßäáíå 
êáé áíôéëÞöèçêáí Þôáí ïôé ìðïñïýí íá åßíáé ðï-
ëéôéêïðïéçìÝíïé êáé ìå Ýíáí Üëëï ôñüðï.
Ã. ÐÜíôùò êáé üðïõ õðÞñ÷áí áñéóôåñéóôÝò áõôü 
äåí óçìáßíåé ðÜíôá üôé ðñï÷ùñïýóáí æçôÞìáôá. 
ÄçëáäÞ ðïëëÝò öïñÝò öñÝíáñáí ôïí êüóìï áðü 
ôï íá åîåôÜóåé êÜðïéá æçôÞìáôá. êáé áíáðáñÞ-
ãáãáí ðñÜãìáôá êáé ðñüôõðá üðùò áõôü ìå ôï 
óåîéóôéêü ðïõ áêïõãüôáí óõíå÷þò áðü áñéóôå-
ñéóôÝò íá ðÜíå ïé Üíäñåò ãéá ðåñéöñïýñçóç, íá 
Ýñèïõí Üíäñåò åðåéäÞ åßìáóôå êïðÝëåò êáé äåí 
ìðïñïýìå íá êñáôÞóïõìå ôçí ó÷ïëÞ.
×. Êáé Üëëá, åß÷å ôüôå ðñïâïëÝò ìïõíôéÜë. 
ÂÏ. Áõôü ðïõ Ýíùíå ôïõò öïéôçôÝò êáé íïéþ-
èáíå üôé Ý÷ïõí êÜôé åíéáßï ðïéü Þôáíå; Çôáíå 
êÜôé óå ó÷Ýóç ìå ôïí íüìï ôåëéêÜ; ¹ôáí ìéá 
áßóèçóç üôé ôþñá áãùíéæüìáóôå ãéá êÜôé ôï 
ïðïßï åßíáé èüëï; Ðïéá åßíáé ç åêôßìçóç óáò 
ãéá áõôü; Ôï êßíçôñï; ¸íéùèáí ðñáãìáôéêÜ üôé 
áðåéëïýíôáí áðü ôï íüìï;
×. Ç áöïñìÞ âáóéêÜ Þôáí áõôü.
ÂÏ. Ç áöïñìÞ Þôáí ï íüìïò. Áðü êåß êáé ðÝñá 
ãéáôß óõíÝ÷éóå. Ôé õðÞñ÷å áðï ðßóù; 
×. Áðï êåß êáé ðÝñá âéþóáìå ìéá êáôÜóôáóç ïôé 
ìÝóá åêåß óõæçôÜåé, óôçí ïõóßá ç ó÷ïëÞ åßíáé 
äéêÞ ôïõ. Åêåß ðïõ ôï Ýâëåðå óáí êÜôé îÝíï, ìüíï 
ðáñáêïëïõèþ ìáèÞìáôá, âñÝèçêå íá ôïí ñùôÜíå 
ãéá íá ìðåé êüóìïò ìÝóá, äéá÷åéñéæüôáí ôçí ó÷ï-
ëÞ, ôá êôßñéá, ï ßäéïò ï êüóìïò. ÌÝóá áðü áõôÞ 
ôçí äéáäéêáóßá Ýâëåðå íá ôïõ áðáíôéïýíôáé êÜ-
ðïéá åñùôçìáôéêÜ êáé íá ôïõ äçìéïõñãïýíôáé 

êáéíïýñãéá.
Ä. Áõôü ðïõ Ýíùíå 
ôïí êüóìï íïìßæù 
êáé åãþ ðùò Þôáí ï 
íüìïò.
ÂÏ. Öüâïò ôïõ íü-
ìïõ äçëáäÞ;
Ä. ¹ôáí ïõóéáóôé-
êÜ áìõíôéêüò áãþ-
íáò üðùò îåêßíçóå. 
ÁëëÜ íïìßæù üôé 
äåí ðÝñáóå óôï 
åðüìåíï óôÜäéï, íá 
æçôÞóåé Üëëá ðñÜã-
ìáôá, íá åðéôåèåß. 
Ôï èåôéêü åßíáé ïôé 

Ýãéíáí êïõâÝíôåò åêåß ðïõ ðïëýò êüóìïò ôï ðÞãå 
êáé ðéï ðÝñá. Ãéá ðáñÜäåéãìá ãéá ôçí åêðáßäåõóç 
êáé ðïéüò åßíáé ï ñüëïò ôçò óôïí êáðéôáëéóìü. 
ÁëëÜ Ýâëåðá Ýíá öüâï ôïõ êüóìïõ, ìéá äéÜèå-
óç íá ìÝíåé óôÜóéìïò, íá ìçí äÝ÷åôáé ðïëéôéêÝò 
áðüøåéò ôüóï åýêïëá íïìßæïíôáò ïôé áõôü ôï 
ðñÜãìá ðÜåé íá ôïí ôñáâÞîåé ðñïò ôá êÜðïõ, üôé 
êÜðïéïé ðÜíå íá êÜíïõíå ðïëéôéêÞ ðÜíù ôïõ. 
ÂÏ. ÐÜíôùò äåí Ýìåéíáí êáé ìÝóá óôá ðáíåðé-
óôÞìéá. ¢êïõóá êáé ãéá åîïñìÞóåéò óôá äõôé-
êÜ… 
Ã. Íïìßæù ðùò áõôÜ Ýãéíáí óå ðåñéïñéóìÝíï âáè-
ìü.
Ä. Ôï êëßìá ðïõ åßäá åßíáé üôé ï êüóìïò Þèåëå íá 
êÜíåé ðïëëÜ ðñÜãìáôá õðÞñ÷áí êáé éäÝåò äéáöï-
ñåôéêÝò: êëåéóßìáôá äñüìùí êëð. Ï êüóìïò ãåíé-
êÜ Þôáíå èåôéêüò áëëÜ ïé áñéóôåñéóôÝò êÜðùò 
ôï öñÝíáñáí. Ãéá áõôïýò åß÷å áîßá ìüíï ôé êü-
óìï èá åß÷å ç ðïñåßá ôçò ÐåìðôÞò. Áðü åêåß êáé 
ðÝñá äåí Þôáí äõíáôü 15 Éïõíßïõ ìå Ýíá ìÞíá 
êéíçôïðïéÞóåéò íá îáíáãßíåôáé åêäÞëùóç ãéá ôï 
íüìï ðëáßóéï. ¹ôáí ôñáãéêü áõôü ôï ðñÜãìá.
ÂÏ. Åóý äçëáäÞ ëåò üôé ïé åêäçëþóåéò äåí ðñï-
÷þñçóáí êÜðùò; 
Ä. Íáé, áõôü ôï ðñÜãìá áíáðáñÞãáãå ôïí åáõôü 
ôïõ.  
Ã. ¸ãéíáí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò áëëÜ Þôáí ìÜë-
ëïí øéëïåõêáéñéáêÝò. Ð.÷. óôçí øõ÷ïëïãßá Ýãéíå 
åêäÞëùóç ãéá ôá íáñêùôéêÜ.
×.  Êáé áíôéìáèÞìáôá Ýãéíáí óôéò ó÷ïëÝò…
Ã. ÁðëÜ Þôáí óðïñáäéêÜ.
ÂÏ. Ï ñüëïò ôùí áíáñ÷éêþí áíôéåîïõóéáóôþí 
öïéôçôþí ðïßïò Þôáí åêåß ìÝóá; Ðùò êéíÞèçêå, 
ðïõ óõíÝâáëå; Ôé ëÜèç êõñßùò Ýêáíå;
Ä. Äåí Ý÷ù êáôáëÞîåé ïôé ôï ðñüâëçìá ðïõ åß÷á-
ìå Þôáí ïôé ëåéôïõñãïýóáìå óáí áôïìéêüôçôáò. 
ÂÝâáéá äåí ìðüñåóá íá âñù êáé Ýíá ôñüðï ðá-
ñÝìâáóçò óôá ðáíåðéóôÞìéá ðéï óõëëïãéêü. Ãéá 
ðáñÜäåéãìá åßìáé áíôßèåôïò óå ìéá ìïñöÞ áíôé-
åîïõóéáóôéêÞò íåïëáßáò óôá ðáíåðéóôÞìéá. Ôï 
ðñüâëçìá Þôáíå ïôé ðñïôåßíáìå ðñÜãìáôá ðïõ ï 
êüóìïò óõìöùíïýóå, õðÞñ÷áí üìùò ìç÷áíéóìïß 
åêåß ìÝóá ðïõ ìáò ôåëåßùíáí ðëáãßùò. Ð.÷. óôç 
óõæÞôçóç ãéá ôá media, üíôùò ï êüóìïò äéáöù-
íïýóå. Äåí ôïí åíäéÝöåñáí áõôÜ ðïõ Ýëåãáí ôá 
åááê íá óôÝëíïõìå äåëôßá ôýðïõ. Ïé áõôüêëçôïé 
åêðñüóùðïé ôïõ öïéôçôéêïý êéíÞìáôïò üìùò äåí 
Ý÷áíáí ôçí åõêáéñßá íá åìöáíßæïíôáé áêüìá êáé 

óôçí ôçëåüñáóç üðïôå Ýâñéóêáí ôçí åõêáéñßá...
ÂÏ. Íáé, èõìÜìáé üôé Ýðáéîå Ýíá ôÝôïéï êëßìá, 
å÷èñéêü ðñïò ôá ììå ðïõ äå «ìáò ðáßæïõí».
Ã. Áõôü Ýãéíå üôáí åßäáí üôé äå ìáò ðáßæïõí ôá 
ììå, áëëÜ óôçí áñ÷Þ óõæçôïýóáí ðïëý ãéá ôï 
ðþò èá ìáò ðáßîïõí.
×. Åãþ ðÜíôùò íïìßæù üôé ôïí ôåëåõôáßï êáéñü 
Ýðáéîå áõôü êáé ü÷é áð’üëïõò. Ôï ìåãáëýôåñï 
êïììÜôé ôïõ êüóìïõ, åéäéêÜ óôçí áñ÷Þ, ôï èå-
ùñïýóå Ýíá üðëï ôïõ áãþíá ôïõ. Åßíáé êÜðùò 
ç öùíÞ ìáò ãéá íá âãïýìå ðñïò ôçí êïéíùíßá. 
¼ôáí åßäå üôé äåí ôñáâÜåé Ýðáéîå áõôü ôï íá 
ðÜíå íá ãáìçèïýíå ôá ììå. Óôéò éäéåò êïõâÝíôåò 
üìùò ï ßäéïò êüóìïò öëÝñôáñå ðÜëé ìå áõôÜ.
Ä. Êáé åãþ áõôü Þèåëá íá ðù: üôé ç ðáñÝìâáóç 
ôùí áíáñ÷éêþí Ýíù óôü÷åõå ó’ áõôÞí ôçí êáôåý-
èõíóç êáé ðÜíù óôçí êïõâÝíôá ï êüóìïò óõìöù-
íïýóå, óôç óõíÝ÷åéá Þôáí äýóêïëï íá ðáñïõ-
óéÜóïõìå ìéá å÷èñéêÞ óôÜóç áðÝíáíôé óôá ììå. 
¼ôáí õðÜñ÷åé üìùò ïñãáíùíìÝíç ðáñÜôáîç óôá 
ðáíåðéóôçìßá ðïõ ìéëÜåé óôá êáíÜëéá êáé åêðñï-
óùðåß ôï öïéôçôéêü óõëëïãï, áõôü ôï ðñÜãìá 
äåí áëëÜæåé áðü ôç ìéá óôéãìÞ óôçí Üëëç.
ÂÏ. ÐïéÝò çôáí äõíáôüôçôåò ôçò ðáñÝìâáóçò  
üóùí Þôáí ðéï áõôüíïìïé, áíáñ÷éêïß; Ìðïñïý-
óáí íá åðçñåÜóïõí ôéò áðïöÜóåéò; Íá ðáßîïõí 
êáôáëõôéêü ñüëï; Êé íá ü÷é ãéáôß;
×. Óßãïõñá ìÝ÷ñé Ýíá óçìåßï åðçñÝáæáí, áëëÜ 
ìÝóá ó’ áõôÞ ôç äéáäéêáóßá ðïõ ýðçñ÷áí äïìÝò 
üðùò êüììáôá êáé ðáñáôÜîåéò, äåí Þôáí åýêïëï. 
Ó’ Ýíá óõíôïíéóôéêü ðïõ êñáôÜ 18 þñåò åãþ èÝëù 
íá êïéìçèþ êáé êÜðïéá óôéãìÞ. Ôá êïììáôüóêõ-
ëá üìùò Þôáí üëç ôçí þñá åêåß. ÁðëÜ áíáíåþ-
íïíôáí ôá ðñüóùðá. ¢ëëï Ýíá ëÜèïò äéêü ìáò 
Þôáí üôé äåí óõíåéäçôïðïéÞóáìå, üôé ðñÝðåé íá 
åßìáóôå ðéï åíåñãïß óôéò äéáäéêáóßåò. Íá ìéëÜìå 
ðåñéóóüôåñï...
Ã. Áõôü åìÝíá ìïõ öáßíåôáé öõóéïëïãéêü êáé ãéá 
ìáò Ýóêáóå êÜðùò áðü ôïí ïõñáíü áõôü ôï ðñÜã-
ìá êáé îáöíéêÜ âñåèÞêáìå íá øÜ÷íïõìå ôñüðïõò 
ðáñÝìâáóçò. Åãþ åßäá üôé ëÝãáìå êÜðïéá ðñÜã-
ìáôá ðïõ ï êüóìïò ôá óõììåñéæüôá, áëëÜ Ý÷ù 
ôçí åíôýðùóç üôé äå ãéíüôá íá åðÝìâïõìå óå 
êåíôñéêÜ ðïëéôéêÜ æçôÞìáôá áëëÜ óå ìéêñüôåñá. 
Ð.÷. üôáí ðñïôåßíïíôá ðéï óõãêåíôñùôéêÝò äï-
ìÝò óôéò åðéôñïðÝò êáôÜëçøçò, åîçãïýóåò ãéáôß 
íá ìç ãßíåé áõôü êáé ï êüóìïò óõìöùíïýóå. ÁëëÜ 
Þôáí ðåñéóóüôåñï ãéá æçôÞìáôá äéáäéêáóßáò...
×. Íáé Þôáí ðéï ìïñéáêÞ ç åðÝìâáóç...
Ã. ÐÜíôùò ìéá íßêç ßóùò Þôáí ç ðñïóùðéêÞ åðá-
öÞ êáé ç ðáñïõóßá óôéò óõíåëåýóåéò õðåñßó÷õå 
åíüò öáíôáóéáêïý ãéá ôïí áíáñ÷éêü ÷þñï ðïõ 
õðÞñ÷å...
Ä. Íáé áõôü Þôáí èåôéêü, üôé ãßíáìå êÜðùò áíá-
ãíùñßóéìïé ìåò óôéò ó÷ïëÝò.
×. Áõôü ôï öáíôáóéáêü üíôùò Ýóðáóå. Áõôü ôï 
âßùóá ðÜñá ðïëý óôç ó÷ïëÞ ìïõ. ¸ðáéæå áêüìá 
ôï ìðÝñäåìá óôï êåöÜëé ôïõò áëëÜ ìðüñåóáí íá 
äïõí êÜðïéïõò áíáñ÷éêïýò êé áëëéþò.
Ä. Íïìßæù üôé åíþ êáôáöÝñáìå íá ãßíïõìå áíá-
ãíùñßóéìïé, ðïôÝ äåí êáôáöÝñáìå íá ãßíïõìå 
õðïëïãßóéìïé. Ó’ áõôü öôáßåé üôé ðÜëåõå ï êá-
èÝíáò ìüíïò ôïõ.
ÂÏ. ÐïéÜ èá ìðïñïýóå íá åßíáé ç áðÜíôçóç 
ó’áõôü;
×. ÐÜíôùò üôé ãßíáìå áíáãíùñßóéìïé ó’ Ýíá âáè-
ìü ôï åßäá óôéò óõíåëåýóåéò. Ï êüóìïò ðïõ äõ-
óáíáó÷åôïýóå ìå ôéò ðáñáôÜîåéò, ãýñíáãå êáé 
ðñïò åìÜò...
ÂÏ. Íá óå áêïýóåé; Ôé;
×. Óõìöùíïýóå ðåñéóóüôåñï ìå ôïí ôñüðï êáé ôç 
ëïãéêÞ ðïõ Þìáäôáí åêåß...
Ã. Åß÷åò Ýíá óçìåßï óõìöùíßáò. ÐÜíôùò ôï üôé 
ëåéôïõñãïýóáìå óáí áôïìéêüôçôåò ßóùò áõôü 
ôïõò Ýöåñíå ðéï êïíôÜ ìáò ãéáôß äåí ìáò áéóèá-
íüíôïõóáí üðùò ôéò ðáñáôÜîåéò. Èåùñïýóáí üôé 
óõììåôåß÷áìå áíéäéïôåëþò êáé ôï åêôéìïýóáí 
áõôü. ÐÜíôùò óôá óõíôïíéóôéêÜ èá ìðïñïýóáìå 
íá ðåôý÷ïõìå êÜôé äéáöïñåôéêü.
×. ÌÝóá óôï óõíôïíéóôéêü åßäå ï êüóìïò üôé 
õðÞñ÷áí êáé áíáñ÷éêïß ðïõ äéáöùíïýóáí ìåôá-
îý ôïõò, üôé áõôü ðïõ ëÝãåôáé «áíáñ÷ßá» äåí 
åßíáé Ýíá ðñÜãìá.
ÂÏ. Áõôü Þôáí ðñüâëçìá üìùò áðü ôçí Üëëç. 
Ãéáôß ðáñÜãåé Ýíá äéá÷ùñéóìü, ìéá äéáßñåóç 
ðñïâëçìáôéêÞ. ÄçëáäÞ, ïé êáëïß ðïõ ôïõò îÝ-
ñïõìå êáé ïé êáêïß. Áí êáé áõôü åßíáé ìéá ðñáã-
ìáôéêüôçôá...
×. ¼÷é áðáñáßôçôá óå ôÝôïéï åðßðåäï. ÁðëÜ äåé-
öïñåôéêÝò ëïãéêÝò áíáñ÷éêþí äéáôõðþèçêáí.
ÂÏ. Êáé ãéá ôï ìÝëëïí åßíáé Ýíá èÝìá. Óå ôÝ-
ôïéåò äéáäéêáóßåò ðùò ìðïñåß Ýíáò áíáôñåðôé-
êüò ÷þñïò, Ýîù áðü ôçí áñéóôåñÜ íá äþóåé ìéá 
êáôåýèõíóç. ¸íáò ôñüðïò åßíáé üôé ìðïñåß íá 
ôï êÜíåé ìÝóù ôïõ äñüìïõ, Üìåóá. ÁëëÜ, óõë-
ëïãéêÜ íá ðáñèïýí áðïöÜóåéò, ðùò ãßíåôáé;

Ç ðáñáêáôù óõíÝíôåõîç áðïôåëåß ìéá ðñþ-
ôç áðüðåéñá áðïôýðùóçò ôùí öïéôçôéêþí 
êéíçôïðïßçóåùí ôïõ éïýíç. Ìéá ðñóðÜèåéá 
êáôáãñáöÞò ôçò êéíçìáôéêÞò ìíÞìçò. Ôñåéò 
óýíôñïöïé ðïõ óõììåôåß÷áí óôéò äéáäéêá-
óßåò êáé ôéò êéíçôïðïéÞóåéò äßíïõí ôç äé-
êéÜ ôïõò åêäï÷Þ, öùôßæïíôáò åëðßæïõìå ôá 
üñéá, ôéò ðñïóäïêßåò  êáé ôéò ðñïïðôéêÝò 
ôïõ áãþíá åíÜíôéá óôçí åêðáéäåõôéêÞ ìå-
ôáññýèìéóç. Ôï ôåëåõôáßï êïéíùíéêü ÷þñï 
ðïõ äåí Ý÷åé áããßîåé ç êáðéôáëéóôéêÞ áíá-
äéÜñèñùóç.



Ã. Ãéá ìÝíá üôáí ãéíüôáí ôï óõíôïíéóôéêü üëùí 
ôùí ó÷ïëþí Þäç åß÷åò ÷Üóåé ôï ðáé÷íßäé. Åêåß 
ï áíåîÜñôçôïò êüóìïò Þôáí ëßãïò. Íïìßæù åß÷å 
ðåñéóóüôåñï íüçìá íá ðáñåìâáßíåéò óôçí åðé-
ôñïðÞ êáôÜëçøçò üðïõ äåí õðÞñ÷å êáìéÜ áðü-
öáóç åéëçììÝíç.
ÂÏ. Íáé, áëëÜ ôçí ðïëéôéêÞ öÜóç ôçí êáèüñéæå 
ôï êåíôñéêü óõíôïíéóôéêü.
Ã. Íáé, áëëÜ äåí Þôáí îåêïììÝíï áðü ôéò åðéôñï-
ðÝò êáôÜëçøçò.
×. Ì’ Ýíáí ôñüðï Þôáí ðÜíôùò.
Ä. Äéáôçñïýóáí ôçí áõôïíïìßá ôïõò üìùò. 
ÂÏ. Íáé áëëÜ ãéá ìéêñüôåñá æçôÞìáôá.
Ã. Óôá êåíôñéêÜ óõíôïíéóôéêÜ êïéôïýóáí ôé êëß-
ìá Ýâãáéíå óôéò åðéôñïðÝò êáôÜëçøçò.
ÂÏ. ÄçëáäÞ áí ïé åðéôñïðÝò êáôÜëçøçò áðïöÜ-
óéæáí óýãêñïõóç óôï õðïõñãåßï, ôï óõíôïíé-
óôéêü èá Ýðáéñíå ôÝôïéá áðüöáóç;               
×. Åãþ äéáöùíþ ðÜíôùò. ÕðÞñ÷áí óõíôïíéóôéêÜ 
ìå 2000 Üôïìá êáé óôï ôÝëïò Ýìåíáí ôá êïììá-
ôüóêõëá. Áõôü ðïõ ãéíüôáí ó÷åäüí óå üëá ôá 
óõíôïíéóôéêÜ, Þôáí üôé áíáêïéíþíïíôáí ïé áðï-
öÜóåéò ôùí ó÷ïëþí, ðïõ óõíÞèùò Þôáí ìéóÝò-
ìéóÝò êáé ôï êëßìá äéáìïñöùíüôáí áðü ôéò äåõ-
ôåñïëïãßåò ðïõ óõíÞèùò Ýêáíáí êïììáôüóêõëá 
ìå óõãêåêñéìÝíåò ãñáììÝò.
Ã. Ôï ëÝù áõôü ãéáôß ìïõ Ýìåéíå ç áßóèçóç üôé ïé 
áñéóôåñéóôÝò üðïõ äå ìðïñïýóáí íá ÷åéñáãùãÞ-
óïõí ôïí êüóìï, áêïëïõèïýóáí.     
ÂÏ. Áðü ôçí Üëëç, äåí õðÞñîå ìéá ó÷ïëÞ ðïõ 
íá’íáé óõãêåíôñùìÝíïò êÜðïéïò êüóìïò ìå ðéï 
ñéæïóðáóôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé íá ôñáâÞîåé 
åíäå÷ïìÝíùò ìßá öÜóç.
Ä. Áõôü åí ìÝñåé ìðïñåßò íá ðåéò üôé Ýãéíå óôçí 
éáôñéêÞ. ÁëëÜ áõôü ôï åêëáìâÜíïõìå åìåßò ðå-
ñéóóüôåñï óáí åðéôõ÷ßá ðáñÜ üôé äéá÷ýèçêå 
êÜðùò. ¼íôùò óôçí éáôñéêÞ äåí Ýâáëáí ðïôÝ áß-
ôçìá äùñåÜí ðáéäåßá êáé ßóùò åêåß óôéò äéáäéêá-
óßåò ôïõò íá Ýãéíå ìéá êáëÞ êïõâÝíôá.
ÂÏ. Êáé ðñáêôéêÜ óôïí äñüìï íá ìðïñïýóå íá 
óôåãÜóåé ìéá ðéï ñéæïóðáóôéêÞ êáôÜóôáóç. 
Áõôü óõíÝâç óôçí ÁèÞíá áò ðïýìå.
×. ¼÷é ìüíï óôçí ÁèÞíá, êáé åäþ ðÞãå íá ãßíåé. 
ÁðëÜ óôá óõíôïíéóôéêÜ êüóìïò áðü êüììáôá 
äåõôåñïëüãçóå êáé åßðå üôé äåí åßìáóôå Ýôïé-
ìïé.
ÂÏ. Ïé áñéóôåñéóôÝò ôé óôü÷ï åß÷áíå; Åãþ èõ-
ìÜìáé óôï óõíôïíéóôéêü ðïõ Þôáí êÜðïéïò áðü 
ôçí ÁÑÁÓ ðïõ åß÷å ðåé üôé ìåôÜ ôçí ðñþôç ðï-
ñåßá ôï êßíçìá Ýöôáóå óôçí êïñýöùóÞ ôïõ êáé 
áõôü ðïõ ìÝíåé åßíáé íá ðÜìå óôçí ÁèÞíá. Ïé 
äéÜöïñåò ôÜóåéò åêåß ìÝóá ôß èÝëáíå, ðþò ëåé-
ôïýñãçóáí;
Ä. Åãþ íïìßæù üôé ï êýñéïò óôü÷ïò ôïõò Þôáí íá 
ðåñÜóïõí ôç ãñáììÞ ôçò ïñãÜíùóÞò ôïõò êáé ôá 
ÅÁÁÊ ðïôÝ äåí åß÷áí ìéá ïõóéáóôéêÞ óôü÷åõóç 
óýãêñïõóçò ìå ôï õðïõñãåßï áðëÜ áõôü ðïõ Ýêá-
íáí Þôáí íá áíôëÞóïõí õðåñáîßá áðü ìéá óõì-
âïëéêÞ åíÝñãåéá ãéá íá äåßîïõí üôé åßíáé ôï ðéï 
ñéæïóðáóôéêü êïììÜôé óôçí áñéóôåñÜ.
Ã. ÕðÞñ÷áí êáé êÜðïéïé ðïõ ôï Ýëåãáí áíïé÷ôÜ. 
Ôï ìëÊÊÅ áò ðïýìå Ýëåãå íá ìç óõæçôÜìå ôßðïôá 
Üëëï åêôüò áðü ôïí íüìï êáé ðùò èá ôïí ñß-
îïõìå. 
×. Áêüìá ìéëïýóå ìüíï ãéá ðïóüôçôá, äçëáäÞ 
ìéëïýóáìå ãéá êëéìÜêùóç êáé ãéá ôï ðùò èá ãß-
íïõìå ðåñéóóüôåñïé. Áõôü äåí óõìâÜäéæå ìå ôçí 
ðïéüôçôá. Êé üôáí ìéëïýóáí ãéá ðïéïôéêÞ êëéìÜ-
êùóç Ýëåãáí ìüíï íá Ýñèïõìå óå åðáöÞ ìå åñ-
ãáôéêïýò ÷þñïõò.
Ã. ÐÜíôùò åðåéäÞ ìéëÜìå ãéá ôïõò áñéóôåñéóôÝò 
äå óçìáßíåé áðáñáßôçôá üôé ï êüóìïò ôïõò áêï-
ëïõèïýóå.
ÂÏ. ¸÷ù óáí áßóèçóç üôé áõôïß óôÞóáí ôïí ìç-
÷áíéóìü.
Ã. Áñ÷éêÜ íáé. ÁëëÜ Ýíá ðáñÜäåéãìá åßíáé ôï ÊÊÅ 

ðïõ ðïôÝ äåí ìðüñåóå íá Ý÷åé Ýñåéóìá ó’áõôüí 
ôïí êüóìï. ¼ôáí Ýãéíå êÜðïéá óýãêñïõóç óôï 
õðïõñãåßï êáé ôï ÊÊÅ êáé êÜðïéïé Üëëïé Ýöõãáí 
ï êüóìïò êÜèéóå íá ôçí õðåñáóðéóôåß êé Ýöáãå 
äáêñõãüíá.
ÂÏ. ¢ëëç ìéá öÜóç åßíáé áõôÞ ìå ôéò ðïñåßåò 
êáé ôçí êáôÜóôáóç ôçò íïìéìüôçôáò. Ôß åñìç-
íåßåò ìðïñïýí íá äùèïýí ðÜíù óáõôü; ÕðÞñ÷å 
êÜðïéïò ìç÷áíéóìüò ðïõ äåí Üöçíå ôïí êüóìï 
íá ðÜåé ðñïò áõôÞí ôçí êáôåýèõíóç; ¹ôáí ï 
ßäéïò Ýôóé; Áí Þôáí áëëéþò ôá ðñÜãìáôá èá 
ëåéôïõñãïýóå äéáöïñåôéêÜ Þ åßíáé óçìÜäé ôçò 
åðï÷Þò, äçëáäÞ ôï ðïéüò êüóìïò Þôáí áõôüò;
×. Êáôáñ÷Þí ìéëÜìå ãéá Ýíáí êïéíùíéêü áãþ-
íá. Áêñéâþò åðåéäÞ ï áãþíáò åßíáé êïéíùíéêüò 
áíôáíáêëÜ ôçí ßäéá ôçí êïéíùíßá. ¼ôé óêáôÜ 
öÝñåé ç êïéíùíßá óå Ýíá âáèìü ôá Ýöåñå êáé ï 
ßäéïò ï êüóìïò. Áí Þôáí áëëéþò ôá ðñÜãìáôá 
ßóùò ç êáôÜóôáóç íá Þôáí äéáöïñåôéêÞ. ¼ìùò 
ôï óßãïõñï åßíáé üôé ï êüóìïò ôï åß÷å áðü ðñéí 
ìåò óôï êåöÜëé ôïõ. 
Ä. Åãþ íïìßæù üôé ôï ëÜèïò ðïõ Ýêáíå ï êüóìïò 
ðïõ åðÝëåîå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé âßáéá ìÝóá åßíáé 
üôé äåí õðÞñ÷å ðïõèåíÜ áðü ðñéí. ÅðïìÝíùò, 
åðåéäÞ üëåò ôéò ðñïçãïýìåíåò ìÝñåò áêïõãüôáí 
óôá ðáíåðéóôÞìéá üôé èá Ýñèïõí ïé áíáñ÷éêïß 
íá ìáò ÷áëÜóïõí ôçí ðïñåßá Þôáí ðïëý äýóêï-
ëï íá ôï äå÷ôåß ï êüóìïò ðïõ êáôÝâáéíå óôïí 
äñüìï. Äåí õðÞñ÷å ìéá ðñïóðÜèåéá áðü ðëåõñÜò 
ìáò íïìéìïðïßçóçò ôùí ìÝóùí áõôþí, ìÝóùí 
ðïõ îåöåýãïõí áðü ôá óõíçèéóìÝíá üñéá ôçò 
íïìéìüôçôáò.
Ã. Ãéá ìÝíá Ýôóé êé áëëéþò áõôüò ï êüóìïò åß÷å 
êÜíåé ôï ðñþôï âÞìá íá êáôÝâåé óôïí äñüìï, 
Üñá ãéá íá åðéëÝîåé ðéï ñéæïóðáóôéêÜ ìÝóá óôïí 
äñüìï èá Ýðñåðå íá êÜíåé Ýíá äåýôåñï âÞìá. 
Åäþ óõìöùíþ 
ìå ôïí Ä. ¼ôé äå 
âïÞèçóå ï êü-
óìïò ðïõ Þèåëå 
íá óõãêñïõóôåß 
íá áíôéëçöèïýí 
êé Üëëïé óáí 
áíáãêáéüôçôá. 
Åðßóçò, ìðïñþ 
íá ðù üôé óõíôç-
ñïýíôáí êé áðü 
ôïõò áñéóôå-
ñéóôÝò, áí êáé 
åãþ ðéóôåýù üôé 
ï êüóìïò êÜðùò 
Üëëáîå Üðïøç 
ìÝóá áðü ôïí äñüìï. ºóùò óå áõôü íá âïÞèçóå 
êáé ç óôÜóç ôùí ìðÜôóùí, ðïõ åêåß êÜðùò ôïõò 
áíôéëáìâÜíïíôáí óáí å÷èñïýò.
×. Ïé áñéóôåñéóôÝò êáé ôï ÊÊÅ äåí Üöçíáí ôïí 
Üëëïí íá óêåöôåß ôï ìÝóï áõôü óå óõãêåêñéìÝ-
íåò ðåñéðôþóåéò áëëÜ Ýëåãáí ðùò ôï ìÝóï áõôü 
åßíáé îÝíï óå ìÜò.
Ä. Áõôü ðïõ ëÝôå åßíáé óùóôü áëëÜ åãþ ðéóôåýù 
üôé ðñÝðåé íá åîåôÜóïõìå ôß êÜíáìå åìåßò. Ôï 
ÊÊÅ Þ ôá ÅÁÁÊ áõôÞí ôçí ôáêôéêÞ Ý÷ïõí ðÜíôá. 
Ôï ðñüâëçìá åßíáé üôé äåí ðñïóðáèÞóáìå ðïëý 
íá óðÜóïõìå áõôÞí ôçí áíôßëçøç ìåò óôéò óõ-
æçôÞóåéò.
Ã. ÊÜèå öïñÜ ðïõ Ýìðáéíå ôï èÝìá êÜðùò åßìá-
óôáí åêåß ãéá íá ðïýìå ôçí áíôßèåôç Üðïøç.
Ä. Áõôü ðïõ ëÝò üìùò Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôï üôé 
åìåßò ðñïóðáèÞóáìå íá õðåñáóðéóôïýìå áõôïýò 
ðïõ ôï êÜíïõí. Äåí ðñïóðáèÞóáìå íá âÜëïõìå 
ôï èÝìá ôçò óýãêñïõóçò óôá óõíôïíéóôéêÜ.
Ã. Õðåñáóðéæüìáóôáí ôéò ðñáêôéêÝò. Ôï êáêü åß-
íáé üôé äåí ôï âÜæáìå åìåßò, üôé Ýìðáéíå áðü 
áëëïý.
Ä. Áêüìá êáé ôá ÅÁÁÊ ðïõ Ýêáíáí ôç óýãêñïõóç 
óôéò 21 Éïýíç, ôï Ýêáíáí îåêÜèáñá ãéá ëüãïõò 
åíôõðþóåùí.
ÂÏ. ¸íá èÝìá åßíáé áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò êõñé-
áñ÷ßáò, ôß óÞìáéíå áõôÞ ç ìåôáññýèìéóç. Åßíáé 
êáé èÝìá áíÜëõóçò, åßíáé êáé ðùò ôï âëÝðåéò 
óáí åðéëïãÞ íá áíïßîïõí ôï æÞôçìá ôçò ìåôáñ-
ñýèìéóçò ôïõ åêðáéäåõôéêïý óõóôÞìáôïò.
Ä. Ó÷çìáôéêÜ èá ìðïñïýóå íá ðåé êáíåßò ðùò 
åíôÜóóåôáé óå Ýíá ãåíéêüôåñï ðëáßóéï áíáäéÜñ-
èñùóçò ôïõ êáðéôáëéóìïý.
ÂÏ. Ç óýíäåóç ìå ôçí åñãáóßá áò ðïýìå.
Ä. Íáé. ¼ôé áõôÞí ôç óôéãìÞ ðïõ ãßíïíôáé ôüóï 
êïìâéêÝò áëëáãÝò óôçí åñãáóßá èá Ýðñåðå êáé 
ôï ðáíåðéóôÞìéï íá åíáñìïíéóôåß ìå ôéò áëëá-
ãÝò áõôÝò. Ç åêðáéäåõôéêç äéáäéêáóßá Ýðñåðå íá 
åíôáôéêïðïéçèåß.
ÂÏ. Åêåß ìðáßíåé Ýíá óïâáñü æÞôçìá. Ðïëéôé-
êÜ, ðþò ï áíôéåîïõóéáóôéêüò ÷þñïò Ýðñåðå 
íá óôáèåß áðÝíáíôé óå óõíèÞìáôá ôïõ ôýðïõ 
äéêáßùìá óôç äïõëåéÜ; ÄçëáäÞ, óôç óýíäåóç 
ôïõ ðôõ÷ßïõ ìå ôçí åñãáóßá. Ï êüóìïò íïìßæù 
óõìöùíïýóå ì’áõôü.
×. Ðïëýò êüóìïò ôï áíáðáñÞãáãå. ÄçëáäÞ, ìáò 
Ýðñçîáí ìå ôï öïéôçôÞò óÞìåñá, åñãÜôçò áýñéï. 
Ïé ðåñéóóüôåñïé Ýôóé êé áëëéþò äå èá êÜíïõí 

áõôü ðïõ óðïõäÜæïõí. Ãåíéêþò ï áíåîÜñôçôïò 
êüóìïò äåí ìðüñåóå íá ôï äåé êÜðùò áëëéþò. 
Óôçí ïõóßá êïéôïýóå ôçí ðÜñôç ôïõ.
Ã. ÐÜíôùò, ðïëéôéêÜ êÜðùò Ýôóé èá ìðïñïýóåò 
íá ôï âÜëåéò. ¼ôé åßíáé êïììÜôé ìéáò óõíïëéêü-
ôåñçò åðßèåóçò. Åðßèåóçò óôçí åñãáóßá, åðßèå-
óçò óôçí ðáéäåßá. 
ÂÏ. Íáé, áëëÜ ôï ðåñßåñãï îÝñåéò ðéï åßíáé 
ãéá ìÝíá; ¼ëï ôï ðñïçãïýìåíï äéÜóôçìá äåí 
Ýâëåðá íá ðáßæåé óôïí êüóìï Ýíáò áíáâñáóìüò 
ó÷åôéêÜ ìå ôï ôß èá êÜíåé óôç æùÞ ôïõ. ÕðÞñ-
÷å áõôÞ ç êáôÜóôáóç ôÜîçò êáé áóöÜëåéáò ìåò 
óôéò ó÷ïëÝò êáé îáöíéêÜ Þñèå ç Ýêñçîç. Äåí 
õðÞñ÷å ìéá óõæÞôçóç ðïõ äéåîáãüôáí åäþ êáé 
êáéñü óôïõò öïéôçôéêïýò êýêëïõò ãé’áõôÜ ôá 
æçôÞìáôá, êáé ðáñüë’áõôÜ äçìéïõñãÞèçêå Ýíá 
êëßìá, ìéá ðïëéôéêÞ äéáäéêáóßá. ÌÞðùò Þôáí 
êáé äåßãìá ôçò ìéæÝñéáò ôùí öïéôçôéêþí êý-
êëùí; ÌÞðùò ìÝóá ó’áõôÞí ôç ìéæÝñéá êáé ôçí 
êáíïíéêüôçôá äßíåôáé ìéá áöïñìÞ ãéá íá ìðåé 
ï êüóìïò óå ìéá äéáäéêáóßá áãþíá;
Ã. Åãþ íïìßæù üôé áéóèáíüôáí ìéá åðßèåóç áðÝ-
íáíôé ó’áõôüí. ¼ôé áõôÞí ôç óôéãìÞ ôï êñÜôïò 
ìðáßíåé áðÝíáíôß ôïõ. 
×. ¹ôáí óå Ýíá âáèìü Ýíáò óõíáóðéóìüò áôïìé-
êïôÞôùí åíÜíôéá ó’áõôü. Óßãïõñá ôÝôïéá Þôáí 
ç áöåôçñßá ôïõ, áëëÜ üôé óõíÝ÷éóå ìå Ýíáí ðéï 
äõíáìéêü ôñüðï åß÷å íá êÜíåé êáé ìå ôçí êáèçìå-
ñéíüôçôá óôéò êáôáëÞøåéò. Ï êüóìïò ðåñíïýóå 
ôüóåò þñåò åêåß, êáèÜñéæå ôïí ÷þñï, êïõâÝíôéá-
æå ðïëéôéêÜ.
ÂÏ. ÁëëÜ ôåëéêÜ äåí êáôÜöåñå íá ôï îåðåñÜ-
óåé. Äåí ìðüñåóå íá âÜëåé ìéá áõôüíïìç áíôß-
ëçøç, íá âÜëåé ðéï óõíïëéêÜ æçôÞìáôá.
×. ¼÷é äåí ôï êáôÜöåñå, äçëáäÞ ôï íá äåé ðÝñá 
áðü ôçí ôáõôüôçôÜ ôïõ êÜðïéá ðñÜãìáôá. Íá 

äåé üôé óõëëïãéêÜ ìðï-
ñïýìå íá ðÜìå ðñïò ôá 
êÜðïõ.
ÂÏ. Åíþ ï ÊáñáìáíëÞò 
åßðå ôï êáëïêáßñé óôï 
óõíÝäñéï ôçò ÄÁÐ üôé 
ç ìåôáññýèìéóç èá 
ðñï÷ùñÞóåé ôïí Óå-
ðôÝìâñç ïé öïéôçôÝò 
äåí õðÞñîáí ìå Ýíáí 
ôñüðï. Áõôü äåß÷íåé 
ìéá áíáíôßóôïé÷ç êá-
ôÜóôáóç, ìéá ó÷éæï-
öñÝíåéá ôçò åðï÷Þò. 
¼,ôé äåí åßíáé ðïëéôéêü 
ëåéôïõñãåß ìå Üëëïõò 

ìç÷áíéóìïýò, ðåñßåñãïõò. ÄçëáäÞ, Ýíá ëïãéêü 
êßíçìá ðïõ åßíáé ôüóï éó÷õñü ëÝåé üôé âñß-
óêïõìå Ýíá êåíôñéêü óçìåßï êáé ôï ÷ôõðÜìå. 
Ïýôå ïé ïñãáíþóåéò ôï åðÝëåîáí áëëÜ ìÜëëïí 
äåí õðÞñ÷å êé áðôÞ âÜóç.
Ã. Íïìßæù üôé ïé ïñãáíþóåéò ðñïóðÜèçóáí íá 
êÜíïõí óõíåëåýóåéò. ¸ãéíáí êáëÝóìáôá óå óõ-
íåëåýóåéò áëëÜ ï êüóìïò äåí áíôáðïêñßèçêå 
êáé ó’áõôü öôáßåé áõôü ðïõ åßðá ðñéí ãéá ôéò 
áôïìéêüôçôåò. Ï Üëëïò óêÝöôçêå üôé Ý÷áóå ìéá 
åîåôáóôéêÞ, áò ìç ÷Üóåé Üëëç ôþñá.
Ä. Áõôü ðïõ ëåò üôé åßðå ôï êáëïêáßñé äå äåß÷íåé 
íá ôï êÜíåé ðñÜîç ðñïò ôï ðáñüí. Áí ìðåé åðéôá-
êôéêÜ áðü ôï õðïõñãåßï, åãþ äå èåùñþ áðßèáíï 
íá îáíáãßíåé êÜôé. ÁðëÜ, áð’ôçí Üëëç Ýäåéîå ôá 
üñéÜ ôïõ. ¼ôé áí õðï÷ùñÞóåé ëßãï ç êõâÝñíçóç, 
áõôü ôï êßíçìá èá êáôáëáãéÜóåé.
ÂÏ. Ôþñá ðëÝïí ôï êñÜôïò äåí ìðïñåß íá ôï 
ðåñÜóåé åýêïëá ðëáãßùò ãéáôß Ý÷åé áêïõóôåß 
ôï æÞôçìá. ¸íá Üëëï èÝìá üìùò åßíáé ôé Ý÷åé 
áöÞóåé áõôü ôï êßíçìá, åßôå óå åðßðåäï ðïëé-
ôéêïðïßçóçò ôïõ êüóìïõ åßôå óå åðßðåäï êéíç-
ìáôéêü. 
×. Óßãïõñá áõôü ðïõ Ý÷åé áöÞóåé åßíáé üôé ï êü-
óìïò Ý÷åé ðëÝïí âéþóåé ôïõò áõôüíïìïõò áãþíåò 
êáé óôï ìÝëëïí äýóêïëá èá äå÷ôåß íá õðÜñ÷åé 
êÜôù áðü ãñáììÝò, óå áíôßèåóç ìå ðáëáéüôåñá 
ðïõ Þôáí ðïëý äéáêñéôü üôé áõôÝò ôéò öÜóåéò ôéò 
ôñáâÜíå ðáñáôÜîåéò, ôþñá óõììåôåß÷å êüóìïò. 
¸ðáéîå ðéï ðïëý áõôü ôçò êáèçìåñéíüôçôáò êáé 
ðéóôåýù ðùò óôï ìÝëëïí èá óõíå÷ßóåé íá ìðáß-
íåé óáí ðåñéå÷üìåíï.
Ã. Áõôü ðïõ óêÝöôïìáé åßíáé áí áõôüò ï êüóìïò 
èá ìðïñïýóå íá ìðåé óå ëïãéêÝò óõíïëéêüôåñïõ 
áãþíá êé Ý÷ù Ýíá ðáñÜäåéãìá üôé ï êüóìïò óôç 
ó÷ïëÞ ìïõ áðü ôçí åðéôñïðÞ êáôÜëçøçò óõæç-
ôïýóå íá êÜíåé óôÝêé, ôï ïðïßï âÝâáéá ðÜëé Ý÷åé 
ôá üñéÜ ôïõ, äåß÷íåé üìùò üôé ìðÞêå óå Üëëç 
ëïãéêÞ, íá äçìéïõñãÞóåé Ýíáí ÷þñï ìåò óôá ðá-
íåðéóôÞìéá ðïõ ïé öïéôçôÝò èá óõæçôÜí, èá êÜ-
íïõí ðñÜãìáôá.
Ä. Åãþ èá Þèåëá íá äù ðÜíôùò êáé ôé Üöçóå óå 
ìáò, óôï ðéï ñéæïóðáóôéêü êïììÜôé, èá Þèåëá íá 
äù ðùò èá äéá÷åéñéóôïýìå ôÝôïéåò êáôáóôÜóåéò 
óôï ìÝëëïí. Ìéá æùÞ ëÝìå ðùò ìáò Ýðåóå áðü 
ôïí ïõñáíü áõôü ôï ðñÜãìá êáé äåí Þìáóôáí 
Ýôïéìïé, êé ü÷é ìüíï óôá åêðáéäåõôéêÜ êáé ðüëå-
ìïò áí îåóðÜóåé ìðïñåß ðÜëé ôï ßäéï íá ëÝìå.

ÂÏ. Óá óõìðÝñáóìá óå ãåíéêÝò ãñáììÝò ôß ìðï-
ñåß íá Üöçóå ãéá ìáò óáí åìðåéñßá, óá ãíþóç;
Ä. ¹ôáí Ýíáò åíäéÜìåóïò áãþíáò, Ýíáò êïéíùíé-
êüò áãþíáò óôïí ïðïßï áíôéëçöèÞêáìå áìÝóùò 
üôé ðñÝðåé êÜðùò íá ðáñÝìâïõìå, áëëÜ åðßóçò 
áíôéëçöèçêáìå üôé ïé äõíáôüôçôÝò ìáò Þôáí ðå-
ñéïñéóìÝíåò êé üôé Ýðñåðå íá êÜíïõìå êÜôé ðá-
ñáðÝñá, íá Ý÷ïõìå ìéá ðéï óõíåðÞ ðáñïõóßá óå 
êÜðïéïõò ÷þñïõò ãéá íá ìðïñïýìå íá åßìáóôå 
õðïëïãßóéìïé.
ÂÏ. Ï êüóìïò ðïõ åßíáé Ýîù áð’áõôÝò ôéò äéáäé-
êáóßåò, ôéò éåñáñ÷éêÝò, èá ìðïñïýóå öôéÜ÷íï-
íôáò óôÝêéá óå ó÷ïëÝò íá äçìéïõñãÞóåé Ýíá 
ïõóéáóôéêü ðåäßï ðáñÝìâáóçò;
Ä. Äåí îÝñù, áëëÜ áò ðïýìå óôçí ÁèÞíá ìïõ Ýëå-
ãå êüóìïò üôé ôï óôÝêé Ðáíôåßïõ ôï õðïëüãéæáí 
óôéò óõíåëåýóåéò. Åßíáé âïçèçôéêü óôïé÷åßï ôï 
óôÝêé áëëÜ áðü êåß êáé ðÝñá åßíáé êáé óõ ðùò ôï 
÷ñçóéìïðïéåßò.
Ã. Åßíáé ðÜíôùò ìéá óôáèåñÞ áíáöïñÜ ìåò óôïí 
÷þñï áõôüí.
ÂÏ. Ãéáôß áõôü ôï ðñÜãìá äåí ìðüñåóå íá óõí-
äåèåß êáé ìå Üëëïõò ÷þñïõò; Óôéò ðïñåßåò üóïé 
äåí Þôáí öïéôçôÝò Þôáí áéó÷ñÜ ìåéïøçößá.
Ã. ÌÜëëïí åðåéäÞ ôá üñéá áõôïý ôïõ ðñÜãìáôïò 
ôÝôïéá. Ôá áéôÞìáôÜ ôïõ Þôáí ôÝôïéá êáé äåí 
ìðïñïýóå íá ôá íéþóåé ï Üëëïò óá äéêÜ ôïõ. 
Óáí Ýíá óõíïëéêüôåñï áãþíá.
×. Êáé åêôüò áð’áõôü Ýìðáéíåò óôç ëïýìðá ôçò 
áñéóôåñÜò. ÄçëáäÞ ç óýíäåóç ìå ôïõò åñãÜôåò, 
ìå ðïëý óõãêåêñéìÝíï ôñüðï ìå ôá óùìáôåßá. 
Ìéá ðïéïôéêÜ ëÜèïò óýíäåóç. Äå ëÝù íá ìç óõí-
äåèåßò, áëëÜ Ýôóé üðùò Ýìðáéíå Þôáí ðïëý ëÜ-
èïò.
ÂÏ. ÔåëéêÜ åðåéäÞ õðÞñîáí êáé êÜðïéåò áðüøåéò 
üôé ïé áãþíåò ôùí öïéôçôþí åßíáé êÜðùò Üíåõ 
ïõóßáò ï ÷þñïò èá îáíáóõììåôåß÷å óáõôü; Áò 
ðïýìå ãñÜöôçêå üôé äåí Ý÷åé íüçìá ãéáôß äåí 
õðÜñ÷åé ôï ôáîéêü ìßóïò. Åóåßò èåùñåßôå üôé 
åßíáé ÷áìÝíç õðüèåóç;
Ä. Åãþ íïìßæù üôé èá Þìïõí ðéï åðéöõëáêôéêüò, 
áëëÜ óßãïõñá èá ðñïóðáèïýóá ìå êÜðïéïí ôñü-
ðï íá åßìáé åêåß. Äå ìå åíäéáöÝñåé éäéáßôåñá 
ôï ðñïëåôáñéáêü ìßóïò íá ñùôÜù ôïí Üëëï ôé 
äïõëåéÜ êÜíåé. ¼ðïéïò èåùñåß ôïí åáõôü ôïõ 
áãùíéæüìåíï èá ðñÝðåé êÜðùò íá âñåèåß êáé íá 
ðñïóðáèÞóåé íá ðåé êÜðïéá ðñÜãìáôá.
×. Êé åãþ ó’áõôÞ ôç öÜóç åßìáé. ÅéäéêÜ áí ãéíü-
ôáí ìå ôïí ßäéï êüóìï óßãïõñá èá Þìïõí ëéãüôå-
ñï åðéöõëáêôéêüò. Ôï ðïëý èåôéêü åßíáé üôé ìðÞ-
êáí ðåñéå÷üìåíá óå èÝìáôá èåùñßáò êáé ðñÜîçò. 
Ãéá ôï ãõíáéêåßï ð.÷. åßäá êüóìï íá Ý÷åé áëëÜîåé 
Üðïøç ìüëéò ôåëåßùóáí ïé êáôáëÞøåéò, áëëÜ êáé 
ãéá ãåíéêÝò ìïñöÝò áãþíá.
Ä. Ìå ôï åðéöõëáêôéêüò, äåí åííïïýóá ðùò èá 
åßìáóôå áðÝíáíôé óôïí êüóìï, áëëÜ üóïí áöïñÜ 
óôéò êéíÞóåéò ôéò äéêéÝò ìáò, ôï ðùò èá ôï êÜ-
íïõìå êáëýôåñá êáé ðùò èá åßìáóôå ðéï óõíôï-
íéóìÝíïé óôéò ó÷ïëÝò êáé óôïí äñüìï.
ÂÏ. ÕðÞñ÷å ðáëéÜ ç áíôéåîïõóéáóôéêÞ êßíçóç 
óôá ðáíåðéóôÞìéá. ¸âáæå êÜðïéá æçôÞìáôá 
ðéï óõíïëéêÜ áëëÜ ìå êÜðïéï ôñüðï äåí Þôáí 
äïìéêÜ ìÝóá óôç öÜóç ôïõ öïéôçôéêïý. ¹ôáí 
ìéá ðïëéôéêÞ ïìÜäá ðïõ Ýëåãå ôéò áðüøåéò ôçò, 
Ýêáíå ðÝíôå äñÜóåéò, áëëÜ ôþñá äåí îÝñù ôé 
èá ìðïñïýóå íá êÜíåé. ÕðÜñ÷åé Ýíá ïñãáíùôé-
êü áäéÝîïäï.
Ä. Åßìáóôå áíôßèåôïé óôïí óõíäéêáëéóìü áëëÜ 
áðü êåé êáé ðÝñá õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá ïõóéáóôé-
êüôåñïõò ôñüðïõò ðáñÝìâáóçò...



Λιάκος 

Ïé éóïðåäùôéêÝò åðéèÝóåéò ôïõ Éóñáçëéíïý óôñáôïý óå 
Ëßâáíï êáé ÃÜæá, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ðåñáóìÝíïõ 

êáëïêáéñéïý ðñïâëÞèçêáí ùò ç áðÜíôçóç óôçí áðáãùãÞ 
ôñéþí éóñáçëéíþí óôñáôéùôþí, êáé ùò ôÝôïéá ïé åðéèÝóåéò 
èåùñÞèçêáí “õðåñâïëéêÝò” Þ “äõóáíÜëïãåò”.  

Ôá ðåñß áíôéðïßíùí ãéá ôçí áðáãùãÞ ôùí éóñáçëéíþí 
óôñáôéùôþí áðü ôç ×åæìðïëÜ÷ êáé ôç ×áìÜò, Þôáí ãéá 

åóùôåñéêÞ êáôáíÜëùóç ôùí Éóñáçëéíþí õðçêüùí êáé øç-
öïöüñùí. Ãéá ôç äéåèíÞ show business äåí ÷ñåéÜæïíôáé ôÝ-
ôïéá ðñïó÷Þìáôá. Áñêåß ìéá õðåýèõíç äÞëùóç ôïõ (ôÝùò) 
íüìïõ 105 üôé ç ×åæìðïëëÜ÷ óõíéóôÜ áðåéëÞ êáé äéêáéïýóáé 
íá åðÝìâåéò êáé íá ôçí êáôáóôåßëåéò, êáé áõôÞí êáé ïôéäÞ-
ðïôå áíáóáßíåé ãýñù ôçò. Ôüóï áðëÜ. Ôá ëïéðÜ ãñáöåéï-
êñáôéêÜ æçôÞìáôá ôçò äéåèíïýò êïéíüôçôáò åßíáé ëçãìÝíá 
ìå äéïéêçôéêÞ ðñÜîç áðü ôéò 11/9/2001. Ãéá ôï êñÜôïò êáé 
ôï óôñáôü ôïõ ÉóñáÞë, âÝâáéá, Þôáí ëçãìÝíá êáéñü ðñéí. 
Áðëþò, ïé áðáãùãÝò óôÜèçêáí Ýíá ðñþôçò ôÜîåùò ðñüó÷ç-
ìá ãéá ôçí Ýíáñîç ôùí åðéèÝóåùí ðïõ, öáßíåôáé üôé, ðñïå-
ôïéìÜæïíôáí áðü ôñéåôßáò (ÓÝéìïõñ ×Ýñò, New Yorker). 

Ôï ÉóñáÞë, áðü éäñýóåùò ôïõ ôï 1948, äåí Ý÷åé æÞóåé åé-
ñÞíç, êáé êÜíåé ôï ðáí ãéá íá ìçí ôç æÞóåé ðïôÝ. ¸íáò 

áðü ôïõò âáóéêïýò ëüãïõò åßíáé üôé ç ßäéá ç äéïéêçôéêÞ êáé 
ïéêïíïìéêÞ ïñãÜíùóç ôïõ êñÜôïõò äåí äéßóôáôáé áðü ôïí 
óôñáôéùôéêü ìç÷áíéóìü ôïõ ïðïßïõ áðïôåëåß, ïõóéáóôéêÜ 
ðñïÝêôáóç Þ ìåãÝèõíóç. Äåí ðñüêåéôáé ãéá ó÷Ýóåéò äéá-
ðëïêÞò, áëëÜ ãéá ìéá ïñãáíéêÞ áíÜãêç óõíôÞñçóçò åíüò 
êñÜôïõò óå Ýíá áöéëüîåíï ðåñéâÜëëïí êáé áíôáðüêñéóçò 
óôéò ðñïóäïêßåò üóùí âïÞèçóáí óôç äçìéïõñãßá ôïõ êáé 
óõìâÜëïõí óôç äéáôÞñçóç ôïõ. Ç óôñáôéùôéêÞ ôïõ õðåñï-
ðëßá äåí ðñïÞëèå ôõ÷áßá êáé äåí óõíôçñåßôáé Üóêïðá. Ç 
óôÜóç ôùí Éóñáçëéíþí åðéôåëåßùí áðÝíáíôé óôéò äõôéêÝò äõ-
íÜìåéò êáé ôéò ÇÐÁ äåí åßíáé õðïôåëéêüò. Ç äéáôÞñçóç ôùí 
åíôÜóåùí åßíáé æùôéêü êïììÜôé ôçò ýðáñîçò ôïõ ùò êñÜ-
ôïò. Ç ïéêïíïìßá ôïõ âáóßæåôáé óå ðïóïóôü Üíù ôïõ 40% 
óôçí ðïëåìéêÞ âéïìç÷áíßá êáé ôéò äéïéêçôéêÝò õðçñåóßåò 
ôïõ óôñáôïý, åíþ ç êïéíùíéêÞ óõíáßíåóç åîáóöáëßæåôáé 
áðü ôïí öüâï, ï ïðïßïò ðáñÜãåôáé áðü ôçí áðåéëçôéêüôçôá 
ôùí ãåéôüíùí áñÜâùí, ôùí ïðïßùí ç áðåéëçôéêüôçôá êáë-
ëéåñãåßôáé áðü ôçí ðñïêëçôéêüôçôá êáé ôçí åðéèåôéêüôçôá 
ôïõ éóñáçëéíïý óôñáôïý, óôçí áãêÜëç ôïõ ïðïßïõ æçôïýí 
ðñïóôáóßá ïé åâñáßïé ôïõ ÉóñáÞë. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá áñêå-
ôÜ áðëïúêåõìÝíç, áëëÜ êáëÞò ðñïóÝããéóçò, áíáðáñÜóôáóç 
ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò.

Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ïé Éóñáçëéíïß åâñáßïé åðÝëåãáí íá 
áðåìðïëÞóïõí ôï ñüëï ôïõò ùò ôïðïôçñçôÝò ôùí ÇÐÁ 

êáé ðñüêñéíáí ìéá áñìïíéêÞ 
óõíýðáñîç ìå ôïõò ðñïûðÜñ-
÷ïíôåò Üñáâåò êáôïßêïõò ôçò 
Ðáëáéóôßíçò, óå Ýíá êñÜôïò 
Þ Ýóôù óå êéìðïýôò, ôüôå ç 
éó÷íÞ ôïõò ðëçèõóìéáêÞ ìåéï-
øçößá äåí èá äéêáéïëïãïýóå 
ôïí ïñéóìü áõôïý ôïõ êñÜôïõò 
(Þ ôùí êéìðïýôò) ùò åâñáúêü 
êáé óõíåðþò ôï Óéùíéóôéêü 
åèíéêéóôéêü êÜëåóìá ðïõ 
ôïõò ïäÞãçóå ðßóù óôç ãç ôçò 
åðáããåëßáò èá êáôÝññåå. Êáé 
ìáæß ìå áõôü èá êáôÝññåå êáé 
ç ÊáéíÞ ÄéáèÞêç (ðáñåìðé-
ðôüíôùò, óôïí Éïõäáúóìü äåí 
õðÜñ÷åé ÊáéíÞ [=íÝá] ÄéáèÞêç - áëëÜ ïýôå êáé ÐáëáéÜ- 
ìéáò êáé ï ìåóóßáò äåí Ý÷åé Ýñèåé áêüìá) ðïõ õðÝãñáøáí 
ìå ôïõò ìåóÜæïíôåò óôçí ßäñõóç ôïõ êñÜôïõò ôïõò, êÜôé ðïõ 
èá ôïõò êáôÝôáóóå, áí ü÷é óôïí Üîïíá ôïõ êáêïý, ôüôå óß-
ãïõñá óôï ðåñéèþñéï ôçò äéåèíïýò êõñéáñ÷ßáò.
 

Ï ôåëåõôáßá åéóâïëÞ (Ý÷ïõí ðñïçãçèåß Üëëåò ôñåéò êáôÜ 
ôá Ýôç 1978, 1982 êáé 1996) ôùí Éóñáçëéíþí äõíÜìåùí 

óôïí Ëßâáíï åíôÜóóåôáé óáöþò óôá ó÷Ýäéá äçìéïõñãßáò, 
áõôïý ðïõ ç åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ ôùí ÇÐÁ ïíüìáóå “íÝá 
ÌÝóç ÁíáôïëÞ”. Óôçí áíáäéáìüñöùóç äçëáäÞ ôùí ðïëé-
ôéêþí óõó÷åôéóìþí óôçí êñßóéìç ðåñéï÷Þ ôïõ ðëáíÞôç ðïõ 
êñýâåé óôá óðëÜ÷íá ôçò ôïí óçìáíôéêüôåñï ïñõêôü ðëïýôï 
êáé êéíçôÞñéï äýíáìç ôçò êáðéôáëéóôéêÞò ìç÷áíÞò, ôï ðå-
ôñÝëáéï. Ï ðëÞñçò Ýëåã÷ïò ôùí êïéôáóìÜôùí áõôþí äåí 
åãåßñåôáé áðü êÜðïéá ìåôáöõóéêÞ áíçóõ÷ßá áëëÜ áðü ôçí 
êïìâéêÞ óçìáóßá ðïõ êáôÝ÷åé ï ñüëïò ôçò êáýóéìçò ýëçò 
óôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç êáé êáô’ åðÝêôáóç óôç äéåèíÞ 
êõñéáñ÷ßá.

ËáìâÜíïíôáò õð’ üøç ôçí ìåéùìÝíç ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõ-
îç (üðùò ôïõëÜ÷éóôïí ìåôáöñÜæåôáé áðü ôïõò ó÷åôé-

êïýò äåßêôåò) ôüóï ôùí ÇÐÁ üóï êáé ôùí ðåñéóóïôÝñùí 
áíåðôõãìÝíùí êáðéôáëéóôéêÜ ÷ùñþí, ôçí äåäïìÝíç ìåßùóç 
ôùí ïéêïíïìéêÜ áîéïðïéÞóéìùí êïéôáóìÜôùí ðåôñåëáßïõ 
ðáãêïóìßùò, ôç óôáäéáêÞ áðåîÜñôçóç áðü ôçí ðõñçíéêÞ 
åíÝñãåéá* êáé ôçí Ýíôïíç êéíçôéêüôçôá óôçí åíåñãåéáêÞ 
óêáêéÝñá, ìå ôéò Ñùóßá, Êßíá êáé ÂåíåæïõÝëá íá äéáìïñ-
öþíïõí ðåñéöåñåéáêÜ ôï ðáé÷íßäé, ìðïñïýìå ìåñéêþò íá 
áíôéëçöèïýìå ôçí åðéëåãüìåíç óôñáôçãéêÞ ôùí ÇÐÁ êáé 
ôùí óõììÜ÷ùí ôçò. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá åðéëïãÞ ïëïêëçñùôé-
êïý åëÝã÷ïõ ôçò ðåñéï÷Þò, óå áíôßèåóç ìå ôç óýíçèç, ìÝ÷ñé 
ðñüôéíïò, ôáêôéêÞ ôïõ åëÝã÷ïõ ìÝóù áðåéëþí êáé ìç÷áíïñ-
ñáöéþí. Ðüëåìïò, äéÜëõóç, êáôï÷Þ, áíïéêïäüìçóç êáé ìéá 
íÝá êõâÝñíçóç êáé ïéêïíïìßá ðëÞñùò åîáñôïýìåíç áðü 
ôïí ðñïóôÜôç. Ç óôñáôçãéêÞ áõôÞ, ðïõ óôçí ðåñéï÷Þ åãêáé-
íéÜóôçêå ìå ôïí ðüëåìï óôï ÁöãáíéóôÜí, åöáñìüæåôáé óôï 
ÉñÜê êáé ìÝëåé íá åðåêôáèåß óå ïðïéïíäÞðïôå óôçí ÌÝóç 
ÁíáôïëÞ áñíçèåß íá óõíáéíÝóåé.

Ôï áí ç êáôáêôçôéêÞ áõôÞ ðïëéôéêÞ èá åõïäþóåé (êáôÜ 
ôá ó÷Ýäéá ôùí óôñáôïêñáôþí) åßíáé êÜôé ðïõ èá êñéèåß 

óôï ìÝëëïí. ÐñáêôéêÜ ïé êáôï÷éêÝò äõíÜìåéò óå Áöãáíé-
óôÜí êáé ÉñÜê Ý÷ïõí áíôéìåôùðßóåé ðïëëÝò äõóêïëßåò êá-
èþò ïé Ýíïðëåò áíôéóôÜóåéò ðïõ ôéò áíôéìÜ÷ïíôáé åìöáíß-
æïõí áäñÞ ìá÷çôéêüôçôá ìå äéÜñêåéá óôï ÷ñüíï. Ç Ýíôïíç 
ðáñåìâáôéêüôçôá ôùí äõôéêþí ôéò ðñïçãïýìåíåò äåêáåôßåò, 
óå óõíäõáóìü ìå ôï Ðáëáéóôéíéáêü æÞôçìá, ðïõ åßíáé êáé 
ç áðáñ÷Þ ôïõ ëåãüìåíïõ Ìåóáíáôïëéêïý æçôÞìáôïò, Ý÷ïõí 
äçìéïõñãÞóåé Ýíá Ýíôïíï ðåñéâÜëëïí äõóáñÝóêåéáò ôùí 
íôüðéùí åíáíôßïí ôùí áðïéêéïêñáôþí êáé êõñßùò ôïõ ìü-
íéìïõ áíôáðïêñéôÞ ôïõò óôç ðåñéï÷Þ ðïõ åßíáé ôï êñÜôïò 
ôïõ ÉóñáÞë. Ôá ðáèéáóìÝíá áíôéäõôéêÜ áéóèÞìáôá ðïõ ôñÝ-
öïõí ïé Üñáâåò, åíôåßíåé ôç äõóêïëßá êáèïëéêÞò åðéâïëÞò 
ôçò áìåñéêáíïäõôéêÞò åîïõóßáò óôá êñÜôç ôçò ðåñéï÷Þò, 
êáé äåí èá ìðïñïýóå íá åßíáé áëëéþò, áöïý áêñéâþò áõôÞ 
ç ðñïóðÜèåéá åðéâïëÞò åßíáé ðïõ äçìéïýñãçóå ôïí áíôéäõ-
ôéêéóìü. 

Óôá ëáúêÜ óôñþìáôá ôùí ðåñéó-
óïôÝñùí ìïõóïõëìáíéêþí êñá-

ôþí ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò, ç öôþ÷åéá, 
ç êáôáðßåóç êáé ç äõóáñÝóêåéá âñß-
óêåé Ýíá ðñüóùðï íá åêäçëùèåß 
áíþäõíá ãéá ôéò ôïðéêÝò åîïõóßåò. Ç 
ëáúêßóôéêç ñçôïñåßá ôùí ìïõëÜäùí 
êáëëéåñãåß áõôÞ ôç äõóöïñßá êáé ôç 
óôñÝöåé áêñéâþò åêåß ðïõ äåí ìðï-
ñåß íá èßîåé ôç êáèåóôçêõßá ôÜîç êáé 
åðéðëÝïí ôç íôýíåé ìå ôçí áðáñáß-
ôçôç ðáñáäïóïëáãíåßá ðïõ äéÝðåé 
üëåò ôéò (ìïíïèåúóôéêÝò ôïõëÜ÷éóôïí) 
èñçóêåßåò. Ç óõíôáãÞ åßíáé ãíùóôÞ 
- üðïõ öôù÷üò êé ç ìïßñá ôïõ. Ôï 

öáéíüìåíï áðáíôÜôáé ðáíôïý óôï êüóìï êé åßíáé ëÜèïò íá 
áðïäßäåôáé óôçí áíá÷ñïíéóôéêüôçôá ôçò ìïõóïõëìáíéêÞò 
èñçóêåßáò. ÊáìéÜ èñçóêåßá äåí åßíáé ðñïïäåõôéêÞ. Ôï ãå-
ãïíüò üôé ôï ðïëéôéêü ÉóëÜì âñßóêåé Ýäáöïò íá óôçñé÷èåß, 
åßíáé ãéáôß ôá èåìÝëéá ôïõ âñßóêïíôáé âáèéÜ óôéò êïéíùíéêü 
- ïéêïíïìéêÝò óõíèÞêåò ðïõ äéáâéþíïõí ïé áñáâéêïß ðëç-
èõóìïß. Ç èñçóêåßá êé ï åèíéêéóìüò õðÞñîáí ðÜíôïôå Ýíá 
ðñüóöïñï áðïêïýìðé ãéá ôïõò êáôáðéåóìÝíïõò.  Ç äå ôéìÞ, 

ôï Ýó÷áôï êáôáöýãéï.

Óôï ÉñÜí, ç äõóöïñßá áðÝíáíôé óôïõò äõôéêïýò åêóôñá-
ôåõôÝò êáé ôïõò õðïëüãïõò ôïõò, åíïñ÷çóôñþíåôáé áðü 

ôï êáèåóôþò. Áõôü ôï êáèéóôÜ ìéá êïéôßäá å÷èñþí, Ýíá 
óáöþò áðïóôáèåñïðïéçôéêü ðáñÜãïíôá êáé ôï åíôÜóóåé 
áõôïìÜôùò óôïí Üîïíá ôïõ êáêïý. Ôï óééôéêü ÉñÜí äýíá-
ôáé íá åðçñåÜóåé ôï óýíïëï ôùí óééôéêþí ðëçèõóìéáêþí 
ïìÜäùí ôçò ðåñéï÷Þò, ìå áõôÝò ôïõ ÉñÜê óå ðñïôåñáéüôç-
ôá, åíþ áðïôåëåß ôï ðñüôõðï ôïõ èåïêñáôéêïý êñÜôïõò ãéá 
ôéò ðåñéóóüôåñåò éóëáìéóôéêÝò ïñãáíþóåéò. ÅðéðëÝïí, ãéá 
íá ìçí îå÷íéüìáóôå, ç ÉñáíéêÞ åñãáôéêÞ ôÜîç õðÞñîå ðñù-
ôïóôÜôñéá óôçí åêäßùîç ôïõ ÓÜ÷ç, ïðüôå êáé ôçò Ýêáôóå ï 
×ïìåúíß óôï óâÝñêï. Êé áí ç öùôéÜ Ýóâçóå áðü ôï 1979, 
êáíåßò äåí ìðïñåß íá åããõçèåß óôïõò êñáôïýíôåò, üôé äåí 
õðÜñ÷ïõí öëüãåò ðïõ óéãüêáéíå áêüìá. ÔÝëïò, íá óçìåéù-
èåß üôé êáé ôï ÉñÜí Ý÷åé ìéá äéüëïõ åõêáôáöñüíçôç ðáñïõ-
óßá áðïèåìÜôùí ðåôñåëáßïõ óôï õðÝäáöïò ôïõ. 

Áêñéâþò óå áõôü ôï ðåñéâÜëëïí åßíáé ðïõ áíáâáèìßæåôáé 
ï ñüëïò ôïõ ÉóñáÞë. Ç ðáñïõóßá ìéáò éó÷õñïýò óôñáôé-

ùôéêÜ óõììÜ÷ïõ äýíáìçò (óÞìåñá ç ÇÐÁ, áýñéï ìðïñåß íá 
åßíáé ç Êßíá, äåí Ý÷åé óçìáóßá) êé ï Ýëåã÷ïò ôçò ðåñéï÷Þò 
áðü Ýíá åíéáßï äéïéêçôéêü êÝíôñï åßíáé éäáíéêÞ ðñïïðôéêÞ, 
ìå âÜóç êáé üóá áíáöÝñèçêáí ðñïçãïõìÝíùò. Óå ìéá ôÝ-
ôïéá ðñïïðôéêÞ üìùò, ï ñüëïò ôïõ äåí ìðïñåß ðáñÜ íá åßíáé 
åíéó÷õìÝíïò. Ï ðüëåìïò óôï Ëßâáíï åß÷å ðåñéóóüôåñåò áðü 
ìßá áéôßåò. Ç ðáñïõóßá ôçò ×åæìðïëëÜ÷ óôï âüñåéï óýíïñï 
ôïõ ÉóñáÞë óõíéóôÜ ïýôùò Þ Üëëùò ìéá áðåéëÞ ãéá áõôü. 
Ðñþôïí ãéáôß ôï ÉóñáÞë ðïôÝ äåí Ýêñõøå ôéò åðåêôáôéêÝò 
ôïõ ôÜóåéò, ðïôÝ äåí Ýðáøå íá âëÝðåé ôï íüôéï Ëßâáíï óáí 
ïéïíåß Éóñáçëéíü Ýäáöïò, áðü ôï ïðïßï êé åêäéþ÷èçêå áðü 
ôç ×åæìðïëëÜ÷ ôï 2000. Äåýôåñïí ãéáôß üóï ôï Ðáëáéóôéíé-
áêü æÞôçìá ðáñáìÝíåé áíïé÷ôü, ç áëëçëÝããõá ×åæìðïëëÜ÷ 
èá áðïôåëåß Ýíá áíïé÷ôü ìÝôùðï. Ôñßôïí ãéáôß ç óõíôÞñçóç 
ôùí åìðüëåìùí êáôáóôÜóåùí, ç êáëëéÝñãåéá ôïõ êëßìáôïò 
öüâïõ óôï åóùôåñéêü ôïõ, áëëÜ êáé ç ðñïâïëÞ ôçò óôñáôé-
ùôéêÞò ôïõ ðõãìÞò åßíáé óõóôáôéêÜ óôïé÷åßá ôçò äéáôÞñçóçò 
ôçò óõíï÷Þò óôçí ÉóñáçëéíÞ êïéíùíßá êáé ôçò äéáôÞñçóçò 
óôçí åîïõóßá ôçò êáèåóôçêõßáò ôÜîçò ðïõ ôï êõâåñíÜ áðü 
éäñýóåùò ôïõ. ÁëëÜ óôçí ÷ñïíéêÞ óõãêõñßá ðïõ äéáíýïõ-
ìå êáé õðü ôï ðñßóìá ôçò äéáìüñöùóçò ôçò “íÝáò ÌÝóçò 
ÁíáôïëÞò”, ç áðïäõíÜìùóç ôçò óééôéêÞò ïñãÜíùóçò Þôáí 
ðñïúüí ìéáò åðéôáêôéêüôåñçò áíÜãêçò.

Äåí åßíáé êáèüëïõ ìõóôéêü, ðùò óôá åðé÷åéñçóéáêÜ 
ó÷Ýäéá ôçò åðßèåóçò êáôÜ ôïõ ÉñÜí, ç ÉóñáçëéíÞ áå-

ñïðïñßá áðïôåëåß ôïí åêôåëåóôéêü êïñìü. Óå ìéá ôÝôïéá 
ðåñßðôùóç, ïé äõíÜìåéò ôçò óééôéêÞò ×åæìðïëëÜ÷ ðïõ äéá-
ôçñïýí óôåíïýò äåóìïýò ìå ôçí Ôå÷åñÜíç, èá óöõñïêïðïý-
óáí ìå Êáôåñéíïýëåò (ïé ãíùóôÝò ñïõêÝôåò Êáôéïýóá) üëç 
ôç âüñåéá ðåñéöÝñåéá ôçò ÉóñáçëéíÞò åðéêñÜôåéáò. ¢ñá ç 
×åæìðïëëÜ÷ ðñÝðåé íá öýãåé áðü ôç ìÝóç ðñéí îåêéíÞóåé 
ç ïðïéáäÞðïôå åðßèåóç. Ç ïëïêëçñùôéêÞ éóïðÝäùóç ôùí 
õðïäïìþí ôïõ ËéâÜíïõ, åß÷å ìå ôç óåéñÜ ôçò äýï óôü÷ïõò. 
Ï Ýíáò Þôáí íá äþóåé Ýíá ìÞíõìá éó÷ýïò óôçí Ôå÷åñÜíç 
ãéá ôï áíåëÝçôï ôùí Éóñáçëéíþí âïìâáñäéóìþí. Ï äåýôå-
ñïò êáé êõñéüôåñïò, íá óôñáöåß ç ËéâáíéêÞ êïéíÞ ãíþìç 
åíáíôßïí ôçò ×åæìðïëëÜ÷, óáí ðñùôáñ÷éêÞ õðáßôéá ôçò 
êáôáóôñïöÞò, þóôå íá ÷Üóåé ôá ëáúêÜ ôçò åñåßóìáôá. Ç 
ðñïóäïêßá áõôÞ âÝâáéá ãýñéóå ìðïýìåñáãê óôéò Éóñáçëé-
íÝò “ðåñéóôÝñåò” áöïý ç ìá÷çôéêüôçôá ôçò ïñãÜíùóçò êáé 
ç éêáíüôçôá ôçò íá áíáêüøåé ôçí åðÝëáóç ôïõ éóñáçëéíïý 
ðåæéêïý, ôçí áíýøùóå óôá ìÜôéá ôùí êáôïßêùí ôïõ ËéâÜ-
íïõ óáí ôç ìüíç áîéïðñåðÞ äýíáìç áíôßóôáóçò. 

ÐïëëÜ ãñÜöôçêáí êáé åëÝ÷èçóáí ãéá ôï ðüóï êåñäé-
óìÝíç âãÞêå ç ×åæìðïëëÜ÷ áðü áõôüí ôï ðüëåìï êáé 

áêüìá ðåñéóóüôåñá ãéá íá åîçãçèåß ç óõìðÜèåéá ðïõ áðï-
ëáìâÜíåé áðü ìåñßäá ôïõ ëéâáíéêïý ëáïý, ç ïðïßá (óõìðÜ-
èåéá) åí ìÝñç êáèñåöôßæåôáé êáé óôçí ýðáñîç 8 âïõëåõôþí 
ôçò óôï êïéíïâïýëéï. Ãéá ôï êïéíùíéêü ôçò Ýñãï, ìå ôçí 
ßäñõóç ó÷ïëåßùí êáé íïóïêïìåßùí, ãéá ôçí õðïêáôÜóôáóç 
ôïõ êåíôñéêïý êñÜôïõò óå ëåéôïõñãßåò êáé ðáñï÷Ýò, ôç ÷ñç-



Ðïëëïß áðü åóÜò äéáâÜæïíôáò áõôü ôïí ôßôëï, 
áðåõèåßáò èá ðáñÜãåôå Ýíá ðëÞèïò óõíåéñìþí ãéá 
ôï íÝï ôå÷íïëïãéêü åðßôåõãìá. ÌÞðùò åßíáé Ýíáò 

åßäïò ìåôñçôÞ ôçò áõôïðåðïßèçóçò; ÌÞðùò ïé áôïìéêÝò 
äéáäñïìÝò, ðïõ üëï êáé ðåñéóóüôåñï ðëçèáßíïõí, Ý÷ïõí 
ðéÜóåé ôüóï ðÜôï ðïõ äåí Ý÷ïõí Üëëç åðéëïãÞ áðü ôï íá 
ìåôñÞóïõí ôçí ìïíáîéÜ ôïõò, ãéá íá íéþóïõí üôé Ý÷ïõí 
êÜôé áðôü óôá ÷Ýñéá ôïõò; ¼ôé ôÝëïò ðÜíôùí âñå áäåñöÝ 
äåí Ý÷ïõìå êÜôé êïéíü íá áíáìåôñçèïýìå, íá óõãêñéèïýìå, 
üðïôå áò áíáðáñá÷èïýìå ìåôñþíôáò ôïõò åáõôïýò ìáò;

ÐñÜãìáôé, åöáñìüæïíôáò ôéò áêßäåò ôïõ áõôüìåôñïõ 
óå Ýíá áðü ôá áêñïäÜ÷ôõëá ôïõ äåîéïý êáé áñéóôåñïý 
÷åñéïý, áíôßóôïé÷á, ôï êýêëùìá äïõëåýåé. Ôï êýêëùìá, 
áõôÞ ç êáôáðëçêôéêÞ óýæåõîç ôïõ áôüìïõ ìå ìéá 
ìç÷áíÞ áíáðáñÜóôáóçò ôïõ åáõôïý, åßíáé ìéá ó÷Ýóç 
áõôïôñïöïäïôïýìåíç. ¼óï ðåñéóóüôåñï åðåíäýåôáé 
ç ó÷Ýóç ìç÷áíÞò êáé áôüìïõ ìå ðñïóäïêßåò ìÝôñçóçò, 
åðéâåâáßùóçò, ôüóï ðåñéóóüôåñï ìáèáßíåé ï ÷ñÞóôçò ôïõ 
áõôüìåôñïõ íá åêðëçñþíåôáé ìÝóá áðü ôéò åíäåßîåéò ôïõ 
öùôåéíïý êáíôñÜí ôïõ íÝïõ ôå÷íïëïãéêïý åðéôåýãìáôïò. 
Óôçí ðñþôç ðåñßïäï ôçò ÷ñÞóçò ôïõ áõôüìåôñïõ ï éäéüôõðïò 
áõôïðåéñáìáôéóôÞò öáßíåôáé áðïóôáóéïðïéçìÝíïò, öáßíåôáé 
üôé áðïðåéñÜôáé ïñèïëïãéêÜ íá áíáëýóåé ôá áðïôåëÝóìáôá 
ðïõ âãÜæåé áõôÞ ç äáéìïíéþäçò åöåýñåóç. Äéêáéïëïãåßôáé 
óôïí åáõôü ôïõ üôé óêïðüò åßíáé ç âåëôßùóç ôïõ ãéá íá 
ãßíåé êáëýôåñïò, íá äåé ôá ëÜèç ôïõ êáé ôçò áäõíáìßáò 
ôïõ.

Ìå ôïí êáéñü üìùò ç åñìçíåßá ãßíåôáé üëï êáé ðéï êõêëéêÞ. 
¼ëï êáé ðéï åîáñôçìÝíç, áí äåí ÷ñçóéìïðïéÞóåé Ýóôù 
êáé ãéá ìéá ìÝñá ôçí ìáãéêÞ ìç÷áíÞ áíáðáñáãùãÞò ôçò 
áõôïåéêüíáò ôïõ íïìßæåé üôé èá áñ÷ßóåé íá êáôáññÝåé. 
Ç êáèçìåñéíÞ ôñïöïäüôçóç ìå áðïôåëÝóìáôá Ý÷åé 
öôéÜîåé ìéá õðåñâáôéêÞ ôÜîç åñìçíåßáò, Ýíá êþäéêá, 
ìéá ðñáãìáôéêüôçôá. ¸íá êüóìï äéáôïìéêü, ï ÷ñÞóôçò 
êáé ôï áõôüìåôñï, ïé äýï ôïõò, ìüíï ïé äýï ôïõò, Ýíáí 
éäéùôéêü ìéêñüêïóìï åíôüò ôçò êïéíùíßáò, ôùí ößëùí üëùí 
áõôþí ðïõ åí ïëßãïéò èá ìðïñïýóáí íá ïñéóèïýí ùò ç 
ðñáãìáôéêüôçôá. Ïé êþäéêåò ôçò ó÷Ýóçò áõôÞò öáßíïíôáé 
áñêåôÜ ïñãáíùìÝíïé êáé îåêÜèáñïé. Ôï êÜèå ìÝñïò íéþèåé 
áóöáëÝò ìÝóá óôç ó÷Ýóç. ¼óï ðéï ðïëý âõèßæåôáé óôçí 
ðáñáãùãÞ ôïõ åáõôïý ìå ôçí ìç÷áíÞ, ï ÷ñÞóôçò áäõíáôåß 
íá äéáêñßíåé ôçí ðåñßïäï åêêßíçóçò, ôá üñéá Ý÷ïõí 
èáìðþóåé. Ðüôå ôçí áãüñáóå; ðüôå îåêßíçóå íá ìåôñéÝôáé 
ìå âÜóç ôçí áõóôçñÞ éåñáñ÷ßá ôçò ôÜîçò ôùí êáíüíùí ôçò 
ìç÷áíÞò; ¢ñáãå, ðüôå êáé ãéáôß;

Áõôü ôï ãéáôß, ãéá ðïéï óêïðü, ôé åðéèõìïýóå, ôé ïíåéñåõüôáí 
ðñáãìáôéêÜ åßíáé ðïõ ôïõ ðñïêáëåß ôç ìåãáëýôåñç óýã÷õóç, 
áëëÜ åõôõ÷þò üóï ãñÞãïñá Ýñ÷åôáé ôüóï êáé áêüìç ðéï 
ãñÞãïñá èÜâåôáé óôï êÝíôñï ôçò ëÞèçò. Áõôü ðïõ Ýêáíå 
áõôÝò ôéò óêÝøåéò íá äéáëýïíôáé ìå Ýíá áíôáíáêëáóôéêü 
ôñüðï åßíáé ç åðáíáöïñÜ óôçí éåñïôåëåóôßá ôçò ó÷Ýóçò 
ìå ôï áõôüìåôñï. “Îåêüëëá ñå”, èá óéãïìïõñìïõñßóåé. 
Ó÷ïëáóôéêÜ èá îáíáâÜëåé ôéò áêßäåò ãéá ðïëëïóôÞ öïñÜ. 
¸÷åé ðÜøåé ðéá íá ìåôñÜåé ðïéá öïñÜ åßíáé.

Ç ôÜîç ôçò âåâáéüôçôáò ðïõ êõñéáñ÷åß óôç ó÷Ýóç åßíáé ãéá 
ôï ÷ñÞóôç áðåëåõèåñùôéêÞ. Ìðïñåß ðéá íá õðïèÝóåé ðùò 
ç ïñéæüíôéá óôïé÷éóìÝíç äéÜôáîç ôùí áêßäùí áðïôñÝðåé, 
ùò ç ëåðôïìÝñåéá ìéáò óåéñÜò ðïëëþí åîßóïõ áõóôçñÜ 
ïñéóìÝíùí ëåðôïìåñåéþí, ïðïéáäÞðïôå åðéêßíäõíç åîÝëéîç. 
Ôï ðáí åßíáé íá åëÝã÷åéò ôçí áëëçëïõ÷ßá ôùí åíåñãåéþí, ôç 
äéáäéêáóßá. Ï äåóìüò áõôüò ðïõ ðáôÜåé ðÜíù óôçí óôéâáñÞ 
áõôÞ äéáäéêáóßá åßíáé Ü÷ñïíïò, èá õðÜñ÷åé ìå Ýíá ôñüðï 
áÝíáá, Þ ôïõëÜ÷éóôïí Ýôóé ðéóôåýåé. Êé åßíáé ôñïìåñÞ ç 
éêáíïðïßçóç ðïõ áíôëåßôáé áðü ôçí áßóèçóç üôé õðÜñ÷åé ìéá 
ôÜîç óôá ðñÜãìáôá. Êé áêüìç ðåñéóóüôåñï ðïõ õðÜñ÷ïõí 
áðïôåëÝóìáôá ðïõ åðéâåâáéþíïõí ôçí äéáäéêáóßá ðïõ ìå 
ôüóï êüðï Ý÷ôéóå. Äåí áìöéâÜëåé ó÷åäüí ãéá ôßðïôá, ãéáôß 
üðïéïò áìöéâÜëåé åßíáé áäýíáìïò Þ ôïõëÜ÷éóôïí äåí ðñÝðåé 
íá áìöéâÜëåé ãéá íá ìçí öáßíåôáé áäýíáìïò ðñïò ôá Ýîù. 
Ç åéêüíá ðñïò ôá Ýîù åßíáé êáßñéï íá åßíáé áøåãÜäéáóôç 
ãéáôß áíôáíáêëÜ ôç äéáäéêáóßá êáé áí áìöÝâáëå, áõôÞ êáé ïé 
íüìïé ôçò ôÜîçò äåí èá öÜíôáæáí áíßêçôïé. ¸÷åé êáôáëÞîåé 
üôé ôåñÜóôéá óçìáóßá Ý÷åé ü÷é ôé åßóáé áëëÜ ôé áöÞíåéò ôïõò 

Üëëïõò íá íïìßæïõí üôé åßóáé. 

¿ñåò þñåò, íïìßæåé üôé êáíÝíáò 
Üëëïò äåí èá ìðïñïýóå íá 
ïñãáíþóåé ôá ðñÜãìáôá üðùò 

áõôüò. ¸íáò íáñêéóóéóìüò ôïí äéáðåñíÜ ü÷é ãéáôß êáôÝ÷åé 
ôï áõôüìåôñï, áëëÜ ãéá ôï üôé Ý÷åé âáèýôåñá ðåßóåé ôïí 
åáõôü ôïõ üôé åßíáé ï êáëýôåñïò ãíþóôçò ôçò ôÜîçò ôùí 
êáíüíùí ðïõ äéÝðïõí ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ áõôüìåôñïõ. 
“Ñå ðïýóôç ìïõ”, ëÝåé óõ÷íÜ, “ìåôñçìÝíá êïõêéÜ åßíáé ôá 
ðñÜãìáôá, ïé Üëëïé ôõöëïß åßíáé;” ¼ôáí êõêëïöïñåß Ýîù êáé 
êïéôÜåé ðáëéïýò ößëïõò íá áó÷ïëïýíôáé ìå ïéêïãÝíåéåò, ìå 
êáñéÝñåò, Þ ôïõò ëßãïõò ðïõ Ý÷ïõí ìéá áîéïðñåðÞ óôÜóç 
æùÞò, åêíåõñßæåôáé ðñáãìáôéêÜ ãéáôß íá ôïí ðåñéâÜëïõí 
ôüóï Ü÷ñçóôïé Üíèñùðïé. ÕðÜñ÷åé ìéá ôüóï îåêÜèáñç 
äéáäéêáóßá, õðÜñ÷åé êáé ôï áõôüìåôñï, êáé êáíåßò äåí 
Ý÷åé ôçí õðïìïíÞ íá âãåé áðü ôç ìéæÝñéá ôïõ êáé íá 
ðñïóðáèÞóåé íá öôÜóåé óôçí ôåëåßùóç, üðùò Ýêáíå áõôüò 
ðïõ îåêßíçóå áðü ôï ìçäÝí. Ôïõ öáßíåôáé áäéáíüçôï üôé 
ðïëý ëßãïé åíäéáöÝñïíôáé ãéá ôï ðáñÜäåéãìá ôïõ. Áõôü ðïõ 
ôïí ôñåëáßíåé ðåñéóóüôåñï áðü üëá åßíáé ðùò ìéá ôüóï 
ïëïêëçñùìÝíç ðñüôáóç ôïëìÜåé êÜðïéïò íá ôçí áãíïåß. 
Áõôü åßíáé ðñáãìáôéêÞ ôñÝëá. ÁõôÞ ç âëáêåßá ü÷é ôüóï ôùí 
åíïßêùí ôçò ðïëõêáôïéêßáò ðïõ ìÝíåé áëëÜ ðåñéóóüôåñï 
ôùí êïíôéíþí ôïõ ðïõ Ý÷åé ìïéñáóôåß óôï ðáñåëèüí ôüóá 
ðñÜãìáôá ôïí ðëçãþíåé ðïëý âáèéÜ. Áõôïß, ôïõëÜ÷éóôïí, èá 

Ýðñåðå íá êáôáëÜâïõí...
Åõôõ÷þò ãéá áõôüí, ôåëéêÜ ï Áõôüò äåí Þôáí ìüíï Ýíáò. 
ÌåôÜ áðü ðïëëÞ ðñïóðÜèåéá êáé áñêåôÝò áðïãïçôåýóåéò 
êáôÜöåñå íá åíôïðßóåé êáé ôïõò Üëëïõò áõôïìåôñçóôÝò 
êáé íá óõìðïñåõôïýí óôïí äñüìï ôçò áõôïìåôñçôéêÞò 
áõôïïëïêëÞñùóçò. Ôüôå Þôáí ðïõ äçìéïõñãÞèçêå êáé ç 
äçìïöéëÞò, ðëÝïí, åöçìåñßäá ôùí áõôïìåôñçóôþí, ðïõ 
óêïðü åß÷å íá óõóðåéñþóåé, áëëÜ ü÷é áðáñáßôçôá íá 
äéåõñýíåé ,ôï êýêëï ôïõò. Ìå ìïíáäéêü åíïðïéçôéêü óôïé÷åßï 
ôç äéáäéêáóßá ôùí êáíüíùí ôçò ôÜîçò êáé áðïêëåéóôéêü 
åíäéáöÝñïí ôç óõæÞôçóç ãýñù êáé ðåñß ôïõ áõôüìåôñïõ. 
Ôçí áíÜäåéîç ôùí äõíáôïôÞôùí áíáðáñÜóôáóçò ôïõ 
åáõôïý ìÝóù ôçò êáëùäßùóçò ìå ôï áõôüìåôñï. Ôïí 
åáõôü ùò ìç÷áíÞ ðáñáãùãÞò áëÞèåéáò ãáñíéñéóìÝíçò ìå 
ìðüëéêç Ýðáñóç. Ôç ðåñéáõôïëïãßá ãéá ôï áõôüìåôñï. Êáé 
ôï ðåôõ÷áßíåé áêüìá!

Õ.Ã.: éóôïñéêÞò õöÞò

(1) Ðñïðïìðïýò ôïõ áõôïìÝôñïõ åß÷å ÷ñçóéìïðïéÞóåé ç 
óõíïìïóðïíäßá ôùí ÷ïñïâéôþí ôçò Êéñãêéæßáò, ðïõ óôç 
óõíÝ÷åéá áðïôÝëåóå ôïí ðïëéïñêçôéêü êñéü äéÜëõóçò ôùí 
óïâéÝô ùò èïëþí êáé ìç îåêÜèáñùí áíôåðáíáóôáôéêþí 
ìïñöùìÜôùí ðïõ õðïíüìåõáí ôç äéáäéêáóßá åêâéïìç÷Üíéóçò 
ôùí åðáíáóôáôçìÝíùí åðáñ÷éþí.

(2) Åðßóçò áíáöïñÝò óå ÷ñÞóç áõôïìÝôñïõ õðÜñ÷ïõí óôç 
âéâëéïãñáößá óå ìéá óÝ÷ôá åðéóôçìüíùí ðïõ áó÷ïëïýíôáí 
ìå ôçí ôå÷íçôÞ íïçìïóýíç êáé äçìéïýñãçóå êáé ôçí áßñåóç 
ôçò íåõñéêïíïëïãßáò, ôá ðåñéóóüôåñá ìÝëç ôçò ïðïßáò, 
áõôïêôüíçóáí ìåôÜ ôçí áðïôõ÷ßá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ECR, 
ãéá ôçí ðáñáãùãÞ ôïõ íåõñùíéêïý ìåôáíèñþðïõ.

ìáôïäüôçóç áðüñùí áãïñéþí ãéá íá óðïõäÜóïõí êáé ôï 
ðñïßêéóìá êïñéôóéþí ãéá íá ðáíôñåõôïýí êáé Üëëá ôéíÜ ðïõ 
åßíáé ìåí áëÞèåéá, áëëÜ ü÷é ç æçôïýìåíç áëÞèåéá. Ôüóï ç 
×åæìðïëëÜ÷ üóï êáé ç ×áìÜò Ý÷ïõí üíôùò ëáúêÜ åñåßóìá-
ôá ðïõ âáóßæïíôáé óôéò êïéíùíéêïý ôýðïõ ðáñï÷Ýò. Ï âáóé-
êüò, üìùò, ëüãïò ðïõ áðïëáìâÜíïõí ëáúêÞò õðïóôÞñéîçò, 
óôï âáèìü ðïõ ôçí áðïëáìâÜíïõí êáé üðùò ðñïåéðþèçêå 
åßíáé áîéïóçìåßùôïò, åßíáé üôé Ý÷ïõí êáôáîéùèåß óôá ìÜôéá 
ôùí áñÜâùí ðïëéôþí óáí ôéò ìüíåò ìÜ÷éìåò áíôéóôáóéáêÝò 
äõíÜìåéò, ìå üôé óçìáßíåé áõôü ãéá ôïí êáèÝíá.

Ôï áóßãáóôï åíäéáöÝñïí ôçò äýóçò ãéá ôá åäÜöç ôçò 
ìÝóçò áíáôïëÞò, ç äéáñêÞò áðïéêéïêñáôßá, Üëëïôå êáé 

ôþñá, ìå óôñáôéùôéêÝò êáé ðïëéôéêÝò åðåìâÜóåéò, ç áíôé-
ìïõóïõëìáíéêÞ ðñïðáãÜíäá óôá ðëáßóéá ôïõ ðïëÝìïõ 
åíÜíôéá óôç ôñïìïêñáôßá êáé ç áðáîßùóç ôçò ðïëéôéóìéêÞò 
ôáõôüôçôáò ìéáò ôåñÜóôéáò åèíïôéêÞò ïìÜäáò óõóðåéñþíåé 
ôïõò áñáâéêïýò ðëçèõóìïýò êÜôù áðü ôç óçìáßá ôïõ éóëá-
ìéóìïý. ¼÷é ôõ÷áßá, óå ìéá åðï÷Þ ðïõ ôá ïñÜìáôá ôçò áôá-
îéêÞò êïéíùíßáò êáé ôïõ äéåèíéóìïý öáíôÜæïõí ÷ñåïêïðç-
ìÝíá ðáãêïóìßùò. Ç êáôÜññåõóç ôïõ óïóéáëéóôéêïý ìðëïê 
ðïõ ðáñÝóõñå óáí íôüìéíï éäÝåò, áîßåò êé åëðßäåò êáé 
Ýóôåéëå óôçí åêêëçóßá ðïëëïýò ðáëéïýò áãùíéóôÝò, áêüìá 
êáé óôçí Åõñþðç, ðñùôïóôÜôñéá ôùí êïéíùíéêþí áãþíùí, 
åßíáé äåäïìÝíï üôé åðçñÝáóå êáé ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí êïé-
íùíéêþí äéåêäéêÞóåùí óôéò áñáâéêÝò ÷þñåò. ÊÜðïéåò áðü 
áõôÝò Ý÷ïõí íá åðéäåßîïõí Ýíá ëáìðñü ðáñåëèüí ôáîéêþí, 
áãùíéóôéêþí, äéåêäéêÞóåùí ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò, ìå öùíÝò 
áìöéóâÞôçóçò ôïõ èñçóêåõôéêïý óêïôáäéóìïý, áêñéâþò 
óôïí áíôßðïäá ôùí ïðïßùí ðñéìïäïôÞèçêáí ïé éóëáìéóôéêÝò 
ïñãáíþóåéò áðü ôç äýóç êáé Ýêáíáí ôá ðñþôá ôïõò âÞìá-
ôá, ìÝ÷ñé ôåëéêÜ íá ðÜñïõí ôï äéêü ôïõò äñüìï åíÜíôéá óå 
áõôÞí. 

Óôïõò êáéñïýò ôçò áíáäßðëùóçò ôùí ôáîéêþí êéíçìÜ-
ôùí, ç åðéóôñïöÞ óôïõò åèíïôéêïýò, èñçóêåõôéêïýò êáé 

åèéìéêïýò ðñïóäéïñéóìïýò âñßóêåé ðñüóöïñï Ýäáöïò êé ïé 
éóëáìéóôéêÝò ïñãáíþóåéò áðïôåëïýí ôïõò óõíåðÝóôåñïõò 
ðüëïõò åíáíôßùóçò óôïõò áðïéêéïêñÜôåò êáé ôéò õðïôåëåßò 
ôïðéêÝò êõâåñíÞóåéò. Ç Ýíïðëç áíôéðáñÜèåóç áðÝíáíôé 
óôçí õðåñïðëßá ôùí ÇÐÁ, ôçò Âñåôáíßáò, ôïõ ÉóñáÞë êáé 
ôùí ëïéðþí óôñáôïêñáôþí áóêåß óßãïõñá ìéá ãïçôåßá ôéò 
ëáúêÝò ìÜæåò. ÅðéðëÝïí, ç õðïêñéóßá ôçò äéåèíïýò äéðëù-
ìáôßáò êé ïé ìåñïëçðôéêÝò ôçò ðáñåìâÜóåéò Ý÷ïõí ïäçãÞóåé 
óôçí áðþëåéá êÜèå åìðéóôïóýíçò áëëÜ êáé åëðßäáò ãéá ôçí 
åðßëõóç æçôçìÜôùí, üðùò ôï Ðáëáéóôéíéáêü, óôï ôñáðÝ-
æé ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí. Õðü ôÝôïéåò óõíèÞêåò ôá üðëá 
öáíôÜæïõí ìïíüäñïìïò êáé áõôüò ðïõ ôá Ý÷åé êáé ôá ÷ñç-
óéìïðïéåß ãßíåôáé ðñÝóâçò ôùí ðñïóäïêéþí êáé åéóðñÜôôåé 
ôçí åìðéóôïóýíç êáé ôç óõìðÜèåéá ôïõ êüóìïõ. ¸ôóé, áðü 
èÝóç éó÷ýïò, ç äéÜäïóç ôùí áíôéëÞøåùí êáé ôùí èÝóåùí 
(ð.÷. ç éóëáìéóôéêÞ êïéíùíßá) ãßíåôáé åõêïëüôåñç êáé ðéï 
áðïôåëåóìáôéêÞ.  

Ç ðåñßðôùóç ôçò ×áìÜò åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ. Ç ðá-
ëáéóôéíéáêÞ êïéíùíßá äåí ÷áñáêôçñéæüôáí ðïôÝ ãéá 

ôçí ïñãÜíùóç ôçò óýìöùíá ìå ôï éóëáìéóôéêü ðñüôõðï. 
Ôïõíáíôßïí õðÞñîå áðü ôéò ðéï ðñïïäåõôéêÝò  êïéíüôçôåò 
óôï ìïõóïõëìáíéêü êüóìï. Ç áíáðïôåëåóìáôéêüôçôá ôùí 
äéáðñáãìáôåýóåùí ìå ôï ÉóñáÞë, ç ïõóéáóôéêÞ áäéáöïñßá 
ôçò äéåèíïýò êïéíüôçôáò, áëëÜ êáé ç äéáöèïñÜ ôçò áõôïï-
ñéóìÝíçò ÐáëáéóôéíéáêÞò Áñ÷Þò êëüíéóáí ôçí åìðéóôïóý-
íç ôùí Ðáëáéóôéíßùí áðÝíáíôé óôç ÖáôÜ÷ ðïõ åðÝìåíå (êé 
åðéìÝíåé) óôéò äéáðñáãìáôåýóåéò. Óôïí áíôßðïäá, ç ×áìÜò 
ðñïÝâáëå ìéá ðéï äõíáìéêÞ óôÜóç, áõôÞ ôçò áðåõèåßáò óý-
ãêñïõóçò ìå ôï ÉóñáÞë, êÜôé ðïõ ôçí Ýöåñå ôåëéêÜ êáé óôçí 
åîïõóßá ìÝóù åêëïãþí. ¸êôïôå, ç ÃÜæá ãÝìéóå ôæáìéÜ. Êá-
ôáäåéêíýåôáé äçëáäÞ ðùò ï öïíôáìåíôáëéóìüò äåí åßíáé ç 

áöåôçñßá ôçò ëáúêÞò äõóöïñßáò, áëëÜ ç êáôÜëçîç ôçò. 

Õ.Ã
Ãéá ôçí éóôïñßá íá áíáöåñèåß ðùò ç äéåèíÞò êïéíüôçôá äåí 
Ý÷åé áíáãíùñßóåé áêüìá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ×áìÜò, ðáñüôé äåí 
õðÞñîå êáìßá Ýíóôáóç ãéá ôçí áñôéüôçôá ôçò åêëïãéêÞ äéáäéêá-
óßáò. ¸ôóé ÇÐÁ êáé Å.Å. äéÝêïøáí ôçí ÷ñçìáôéêÞ âïÞèåéá ðïõ 
ðáñåß÷áí ìÝ÷ñé ôüôå óôçí ðáëáéóôéíéáêÞ êõâÝñíçóç ïäçãþíôáò 
ôçí óå ïéêïíïìéêü óôñáããáëéóìü (áðüññïéá ôçò ïðïßáò õðÞñîå 
êáé ç ðñüóöáôç áðåñãßá ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí óôçí Ðáëáé-
óôßíç). Ï åìðáéãìüò óå ó÷Ýóç ìå ôïí åðéäéùêüìåíï åêäçìïêñá-
ôéóìü ôùí ìïõóïõëìáíéêþí ÷ùñþí åßíáé åìöáíÞò. Äåí áñêåß íá 
õðÜñ÷åé äçìïêñáôéêÜ åêëåãìÝíç êõâÝñíçóç. ÐñÝðåé áõôÞ íá 
Ý÷åé êáé ôçí Ýãêñéóç ôçò äýóçò. ÁõôÞ ç õðïêñéôéêÞ óôÜóç, óôï 
ìüíï ðïõ ìðïñåß íá ïäçãÞóåé, åßíáé íá ÷ôéóôïýí ðåñéóóüôåñá 
ôæáìéÜ óôç ÃÜæá.

* Óôéò áíåðôõãìÝíåò êáðéôáëéóôéêÜ ÷þñåò ç ÷ñÞóç ôçò ðõñçíé-
êÞò åíÝñãåéáò ôåßíåé íá ðáñáìåñéóôåß ãéá ìéá óåéñÜ áðü ëüãïõò 
ðïõ èá áíáðôýîïõìå óå ó÷åôéêü Üñèñï óå åðüìåíï ôåý÷ïò.

µίµης

Óôïõò êáéñïýò ôçò áíáäßðëù-
óçò ôùí ôáîéêþí êéíçìÜôùí, 

ç åðéóôñïöÞ óôïõò åèíïôéêïýò, 
èñçóêåõôéêïýò êáé åèéìéêïýò 

ðñïóäéïñéóìïýò âñßóêåé 
ðñüóöïñï Ýäáöïò



Ä
åí åßíáé ôá êõñßáñ÷á åìðïñéêÜ media, äåí 
åßíáé áõôüíïìá Þ åíáëëáêôéêÜ media üðùò 
ôï indymedia, äåí Ý÷ïõí íá êÜíïõí ìå ôéò 

ãíùóôÝò ìïñöÝò áíôéðëçñïöüñçóçò, Ýíôõðá 
– áößóåò - óõíèÞìáôá óå ôïß÷ïõò. Ðñüêåéôáé 
ãéá äéáäñáóôéêÝò áíôÜñôéêåò ìïñöÝò êïéíùíé-
êÞò óõììåôï÷Þò, ïíïìÜæïíôáé ÊïéíùíéêÜ ÌÝóá 
- Social Media êáé óôü÷ï Ý÷ïõí íá áíáôáñÜîïõí 
ôï ðïëéôéêü ôïðßï ôçò íÝáò ÷éëéåôßáò… 
Ðñüêåéôáé ãéá ôï ðÝñáóìá áðü ôïõò áãþíåò 
ôïõ no logo, ôïõ ðïëéôéóìéêïý áõôïó÷åäéáóìïý - 
culture jamming êáé ôéò áíôéäéáöçìßóåéò - ìåôá-
óôñïöÝò «subvertisment» 
ôçò äåêáåôßáò ôïõ ‘90 êáé 
ôçò åðï÷Þò ôçò áíôéðáãêï-
óìéïðïßçóçò óôá äéáäñáóôé-
êÜ social media. ×áñáêôç-
ñéóôéêÜ ðáñáäåßãìáôá S.M. 
áðïôåëïýí ôï ðïëõìïñöéêü 
project Luther Blisset, ôá 
á-äéáöáíÞ ìõèéóôïñÞìáôá 
ôùí Wu Ming, ç ðåñóéíÞ 
ôáéíßá «United We Stand, 
Europe Has Á Mission» êáé ôá «fake project» 
ôùí 0100101110101101, ï åðéóöáëÞò San 
Precario, ç ìõóôçñéþäçò Serpica Naro êáé ïé ðïé-
êßëïé super Þñùåò ôùí áíßêçôùí – «imbattibili» 
ôïõ äéêôýïõ ôùí ðñåêÜñéùí óôçí Éôáëßá, ôï net 
parade ôçò åõñùðñùôïìáãéÜò. Åßíáé åðßóçò ïé 
áüñáôåò Spider Mum, Santa Guevara êáé Multi 
flex, ôïõ äéêôýïõ ôùí Überflüssigen - õðåñ-
åõÝëéêôùí Þ áëëéþò ÑïìðÝí ôùí Ðüëåùí óôçí 
Ãåñìáíßá, ç õðÝñï÷ç öéãïýñá ôçò êëåðôïìáíïýò 
Winona Ryder ðïõ ðñïóêáëåß óå ôÜíãêï áðáë-
ëïôñßùóçò óôá éóðáíéêÜ super market áðü ôïõò 
Yomango êáé ðïëëÜ Üëëá. 

Ðñïúóôïñßá

Ãéá íá áíáæçôÞóïõìå ôéò ñßæåò ôùí Social 
Media èá ðñÝðåé íá êáôáäõèïýìå óôéò ðï-

ëõó÷éäåßò ìç éóôïñéïðïéçìÝíåò äéáäñïìÝò ôçò 
ìåôáóôñïöÞò êáé ôïõ ðïëéôéóìéêïý áõôïó÷åäéá-
óìïý, ðñÜãìá ðïõ åßíáé ó÷åäüí áäýíáôï êáèþò 
ç ßäéá ç ðñáêôéêÞ ôïõò åßíáé åíáò óõíäõáóìüò 
Graffiti, ìïíôÝñíáò ôÝ÷íçò, ðáíê öéëïóïößáò êáé 
ðáìðÜëáéáò öÜñóáò. 
Óßãïõñá üìùò áöåôçñéáêÜ óôïé÷åßá ôùí S.M. 
âñßóêïõìå óôá íôáíôáúóôéêÜ êáé óïõñåáëéóôéêÜ 
ðáé÷íßäéá ôùí áñ÷þí ôïõ ðåñáóìÝíïõ áéþíá, 
óôá êéíÞìáôá ôçò avant garde êáé óôïõò êáôá-
óôáóéáêïýò. Åðßóçò óôá óõëëïãéêÜ øåõäþíõìá 
ðïéçôþí êáé êáëëéôå÷íþí, óôá êéíÞìáôá ëïãï-
êëïðÞò - plagiarism, óôïõò Fluxus, óôá êáëëéôå-

÷íéêÜ ôá÷õäñïìéêÜ -mail art- äßêôõá êáé  óôïõò 
pranksters.
Ïé ðñþôïé ðïõ êÞñõîáí ôçí äýíáìç ìéáò áðëÞò 
õðåîáßñåóçò, ðïõ ïñßæåôáé ùò ìéá åéêüíá, Ýíá 
ìÞíõìá Þ Ýíá ôå÷íïýñãçìá ðïõ áðïóðÜôáé áðü 
ôï ðåñéâÜëëïí ôïõ ãéá íá äçìéïõñãÞóåé Ýíá êáé-
íïýñãéï íüçìá Þôáí ïé êáôáóôáóéáêïß ôç äåêá-
åôßá ôïõ 50’.
Éäéáßôåñç åðéññïÞ óôçí óýëëçøç ôçò éäÝáò ôùí 
S.M. Üóêçóå ôï êßíçìá ôùí êáíáäþí postpunk 
íåïúóôþí – Neoism, ïé ïðïßïé áðü ôç äåêáåôßá 
ôïõ ‘80 åìðíåýóôçêáí ôçí éäÝá ôçò áíïé÷ôÞò 

óå üëïõò pop öéãïýñáò 
– open pop star, êáèþò 
åðßóçò êáé ôçí éäÝá ôçò 
ìõèïëïãéêÞò ðåñóüíáò ìå 
ôéò ðïëëáðëÝò ïíôüôçôåò 
ðïõ ìðïñïýóå ï êáèÝ-
íáò íá õéïèåôÞóåé, üðùò 
Þôáí ï Monty Cantsin êáé 
ôçí áíôéðáôñéáñ÷éêÞ trans 
ðåñóüíá Karen Eliot. 
ÌÝóá áðü ôéò ïìÜäåò 

ôùí íåïúóôþí îåðÞäçóå ôï 1994 óôçí Éôáëßá ôï 
Luther Blissett Project.
ÐáñÜëëçëá ôç äåêáåôßá ôïõ ‘80 áëëÜ êáé ôïõ ‘90 
Ý÷ïõìå ôçí Ýêñçîç ôïõ Graffiti, ôïõ Haking, ôïõ 
Cyberpunk, ôçò Video Art, ôçò Net Art, ôïõ Ìedia 
Árt Áctivism, ôïõ Cyber Áctivism ôùí “fake” 
projects. ¼ëåò ïé ðáñáðÜíù ìïñöÝò ðïëéôéêïý 
êáé ðïëéôéóìéêïý áõôïó÷åäéáóìïý åìðëïýôéóáí 
ôçí áíôáãùíéóôéêÞ åñãáëåéïèÞêç ìå åõöÜíôá-
óôåò óôñáôçãéêÝò çëåêôñïíéêÞò êáé ïðôéêïáêïõ-
óôéêÞò áíõðáêïÞò, ìå óôü÷ï ôçí õðïíüìåõóç 
ôïõ êõñßáñ÷ïõ ìç÷áíéóìïý ðïõ ðáñÜãåé, äéáíÝ-
ìåé, åëÝã÷åé êáé öéëôñÜñåé ôçí ðëçñïöüñçóç êáé 
ôï “life style”.
Ðñïò ôï ôÝëïò ôçò äåêáåôßáò ôïõ ‘90 ðáñá-
ôçñåßôáé ìéá óýãêëéóç ôùí ðáñáðÜíù ìïñöþí 
Ýêöñáóçò óå no logo áãþíåò. Ç ðñþôç ìåãÜ-
ëç åðéôõ÷ßá ôùí ðáñáðÜíù ìïñöþí ðïëéôéêïý 
êáé ðïëéôéóôéêïý áêôéâéóìïý, éäßùò ìÝóá áðü ôï 
internet, èåùñåßôáé ç äéïñãÜíùóç ôçò äéáäÞëù-
óçò óôï Seattle, ôï 1999 åíÜíôéá óôçí óýíïäï 
ôïõ Ð.Ï.Å. êáé ç ìåôÝðåéôá áíÜäõóç ôùí ðáãêü-
óìéùí ñáíôåâïý. Ùóôüóï óýíôïìá öÜíçêáí ôá 
üñéá ôçò no logo áíôéðáñÜèåóçò êáé ôá áäéÝîïäá 
ôçò óõãêåíôñùôéêÞò ìéëéôáñéóôéêÞò óýãêñïõóçò 
óôïõò ôüðïõò óõíÜíôçóçò ôùí ðëáíçôéêþí áöå-
íôéêþí. Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ëïéðüí åðé÷åéñåß-
ôáé ôï îåðÝñáóìá ôçò óôåßñáò ìåôáóôñïöÞò êáé 
áíôéäéáöÞìçóçò ìå ôç ìïñöÞ ôçò ìïíïèåìáôé-
êÞò êáìðÜíéáò ðñïò ðéï óõíïëéêÝò åêöñÜóåéò 

ðïõ íá áöïñïýí ðñùôßóôùò ôï ðåäßï ôçò êáèç-
ìåñéíüôçôáò. Ìå ôï ðÝñáóìá ëïéðüí óôç íÝá ÷é-
ëéåôßá åìöáíßæïíôáé óôçí Åõñþðç êõñßùò ìÝóá 
áðï ôïõò áãþíåò ôùí åðéóöáëþí åñãáæïìÝíùí 
ôá ïëïêëçñùìÝíá äéáåðéêïéíùíéáêÜ project ôá 
ïðïßá áðïêôïýí ôçí ïíïìáóßá Social Media.

×áñáêôçñéóôéêÜ ôùí Social Media

Ìõèïðëáóßá

Âáóéêü ÷áñáêôçñéóôéêü ôùí Social Media åß-
íáé üôé ðëÜèïõí Ýíá ìýèï Þ êáëýôåñá Ýíá 

Ýðïò ãýñù áðü ìéá åýêïëá êïéíÜ áíáãíùñßóéìç 
öéãïýñá. Ôï Ýðïò ôçò óõãêåêñéìÝíçò öéãïýñáò 
åîéóôïñåßôáé êáé áíáðáñéóôÜôáé ôçí ßäéá óôéãìÞ, Þ 
áíáðáñéóôÜôáé êáèþò åîéóôïñåßôáé. Ðñüêåéôáé ãéá 
ôç äéáäéêáóßá ôçò «ìõèïðëáóßáò». Ôï åñãáóôÞñéï 
áöçãçìáôéêïý áíôáñôïðüëåìïõ Wu Ming - äéÜ-
äï÷ïé ôïõ Luther Blissett, ïñßæåé ôçí ìõèïðëáóßá 
ùò «ôçí êïéíùíéêÞ äéåñãáóßá ôçò êáôáóêåõÞò 
ìýèùí, ÷ùñßò íá åííïïýìå “øåýôéêåò éóôïñßåò”, 
áëëÜ éóôïñßåò êïéíÝò ðïõ ëÝãïíôáé, åðáíáëáìâÜ-
íïíôáé êáé ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðü ìßá ôåñÜóôéá 
êáé ðïëõó÷éäÞ êïéíüôçôá, éóôïñßåò ðïõ ßóùò äß-
íïõí õðüóôáóç óå Ýíá åßäïò éåñïôåëåóôßáò, ìßá 
áßóèçóç óõíÝ÷åéáò ìåôáîý áõôïý ðïõ êÜíïõìå 
êáé áõôïý ðïõ Ýêáíáí Üëëïé Üíèñùðïé óôï ðá-
ñåëèüí(…) Ïé åðáíáóôÜóåéò êáé ôá êéíÞìáôá ðÜ-
íôá âñßóêïõí êáé áöçãïýíôáé ôïõò äéêïýò ôïõò 
ìýèïõò. ÌÜëéóôá ï ðëïýôïò åíüò êéíÞìáôïò åê-
öñÜæåôáé áðü ôçí éêáíüôçôÜ ôïõ íá åìöáíßæåôáé 
óáí ìéá ðëçèþñá áíèñþðùí ðïõ ðåñéãñÜöïõí 
ôïõò åáõôïýò ôïõò ìå ìéá áäéÜêïðç, æùíôáíÞ 
ñïÞ éóôïñéþí, ÷ñçóéìïðïéþíôáò áõôÝò ôéò éóôï-
ñßåò óáí üðëá þóôå íá óõíèÝóïõí Ýíá íÝï öá-
íôáóéáêü îåêéíþíôáò áðü ôç âÜóç. ¼ôáí ìéëÜìå 
ãéá “ìýèïõò”, åííïïýìå éóôïñßåò ðïõ åßíáé áðôÝò, 
öôéáãìÝíåò áðü áßìá, óÜñêá êáé óêáôÜ. (…)
Ïé ìýèïé åßíáé áðáñáßôçôïé. Äåí èá ìðïñïýóáìå 
íá æÞóïõìå ìáæß ÷ùñßò íá Ý÷ïõìå éóôïñßåò ãéá 
íá ðïýìå ï Ýíáò óôïí Üëëï êáé íá áêïýóïõìå, 
÷ùñßò «Þñùåò» ôùí ïðïßùí ôï ðáñÜäåéãìá ìðï-
ñïýìå íá áêïëïõèÞóïõìå Þ íá áðïññßøïõìå. Ç 
ãëþóóá ìáò, ïé ìíÞìåò ìáò, ç öáíôáóßá ìáò êáé 
ç áíÜãêç ìáò íá äçìéïõñãïýìå êïéíüôçôåò åßíáé 
ôá ðñÜãìáôá ðïõ ìáò êÜíïõí íá åßìáóôå áíèñþ-
ðéíá üíôá, êáé ïé éóôïñßåò åßíáé ðïõ ôá êñáôïýí, 
ðïõ ôá óõíÝ÷ïõí üëá áõôÜ áðü êïéíïý. Ôá S.M. 
ìå ôç ëåéôïõñãßá ôçò ìõèïðïßçóçò êáé ôçò áöÞ-
ãçóçò éóôïñéþí (ìõèéóôïñéïðïßçóç) óõìâÜëïõí 
óôçí êáôáóêåõÞ ôïõ êïéíïý óþìáôïò.» 

Η οµάδα 0100101110101101 εµφανίστηκε το 
1999 στο διαδίκτυο σπέρνοντας τη σύγχυ-
ση µε το ν’ αντιγράφει ηλεκτρονικές διευ-

θύνσεις, τις οποίες περιλαµβάνει στο δικό της site και 
έθετε ερωτήµατα για τη φύση της ψηφιακής τέχνης 
στην εποχή του «copy-paste». Το µεγαλύτερο «χτύ-
πηµα» ήταν η παραχάραξη της ηλεκτρονικής διεύ-
θυνσης του Βατικανού (vaticano.org). Το «δικό τους» 
site περιελάµβανε αιρετικά κείµενα και αλλοιωµέ-
νους ψαλµούς µε διακηρύξεις υπέρ των αµβλώσεων, 
του ελεύθερου σεξ, της νοµιµοποίησης των ναρκω-
τικών και του γάµου των οµοφυλόφιλων. Για έναν 
περίπου χρόνου το site το επισκέφθηκαν τέσσερα 
εκατοµµύρια άτοµα χωρίς να καταλάβουν το παρα-
µικρό. ∆εν σταµάτησαν, όµως, εκεί. Έδωσαν και πάλι 
λαβή για σχόλια, επιβεβαιώνοντας το χαρακτηρισµό 
τους ως «καλλιτεχνικοί παραχαράκτες», όταν επι-
νόησαν έναν δήθεν Σέρβο καταραµένο καλλιτέχνη, 
τον Ντάρκο Μάβερ, ενώ στη συνέχεια διέδωσαν τον 
πρώτο «καλλιτεχνικό» ηλεκτρονικό ιό κατά τη δι-
άρκεια της 49ης Biennale της Βενετίας, το 2001. Το 
καλοκαίρι του 2003 παγίδεψαν µια ολόκληρη πόλη, 
όταν έπεισαν τους Βιενέζους πως η Nike είχε την 

πρόθεση να δώσει το όνοµά της σε µια ιστορική πλα-
τεία της Βιένης την Karlsplatz. Όποιος  έσπευδε στην 
πλατεία για να εξακριβώσει το αληθές της φήµης αντί-
κριζε το Nike Infobox, ένα µικρό “σπιτάκι-showroom” 
όπου τα blueprints του έργου εκτίθονταν στο κοινό 
και εξηγούσαν πόσο επαναστατική ήταν η καινούρ-
για καµπάνια της Nike, και πώς θα διαµορφωνόταν η 
πλατεία. Συγκεκριµένα, υποτίθεται ότι ένα άγαλµα 36 
µέτρων στο πλάτος και 15 στο ύψος που απεικονίζει 
το γνωστό logo της Nike θα τοποθετούταν σε εµφα-
νές σηµείο της πλατείας. Πανικοβληµένοι και έκπλη-
κτοι οι κάτοικοι της Βιέννης δηµιούργησαν κινήσεις 
πολιτών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων 
χώρων και ενάντια στο κράτος που πουλάει πλατεί-
ες της Αυστρίας χωρίς καν να τους έχει ρωτήσει. Το 
τελευταίο τους project ήταν τον περασµένο χειµώνα, 
όταν διέδωσαν σε παγκόσµιο επίπεδο την είδηση πως 
σκηνοθετείται µια κινηµατογραφική ταινία µε τίτλο: 
«United We Stand, Europe Has Α Mission». Πρόκειται 
για ένα χολιγουντιανό blockbuster που έχει παραχθεί 
εξολοκλήρου στην Ευρώπη. Μια ταινία κατασκοπίας 
µε πατριωτικό προσανατολισµό, στην οποία η Ευρώ-
πη (και όχι οι ΗΠΑ) σώζει τον κόσµο. Στο Βερολίνο, 

τη Νέα Υόρκη, τις Βρυξέλλες, τη Βαρκελώνη, αναρτή-
θηκαν αφίσες της ταινίας, στην οποία δήθεν παίζουν 
γνωστοί ηθοποιοί και όλα τα περιοδικά µιλούν γι’ αυ-
τήν. Όµως, ταινία δεν υπάρχει. «Πρόκειται, όντως, για 
µια προπαγανδιστική ταινία, όπως ακριβώς ο “Στρα-
τιώτης Ράιαν” ή το “Forrest Gump”. Το “United We 
Stand...” προβληµατίζει σχετικά µε τα θέµατα της καλ-
λιτεχνικής προπαγάνδας και της ευρωπαϊκής ταυτό-
τητας, και αντιτίθεται στα καλλιτεχνικά στερεότυπα. 
Είναι ένα σχέδιο που γεννήθηκε από µια µαταίωση. 
∆εν είχαµε ιδέα για το πώς θα µπορούσε ή θα έπρεπε 
να είναι η Ευρώπη. Το σχέδιο προβάλλει ερωτήµατα, 
αλλά δεν δίνει απαντήσεις. Όλοι θυµούνται τον Πίτερ 
Φόντα στον “Ξένοιαστο καβαλάρη”, κανείς δεν είχε 
εκπλαγεί από το πέτσινο σακάκι του µε την αµερικα-
νική σηµαία, ενώ το ίδιο σακάκι µε την ευρωπαϊκή θα 
προκαλούσε γέλια. Γιατί η πατριωτική εικονογραφία 
των ΗΠΑ γίνεται ευρέως αποδεκτή, ενώ όταν εφαρ-
µόζεται στην Ευρώπη προκαλεί χλευασµό;(…) Απο-
καλούµε την ενέργειά µας “παράλληλη επικοινωνία” 
δουλεύουµε σε µια διπλή πίστα: του πραγµατικού και 
του φανταστικού».και όπως λένε «τα Social Media εί-
ναι το Rock ‘n’ Roll των Media!»

Στα κινεζικά σηµαίνει «χωρίς όνο-
µα», πρόκειται για ένα εργαστήρι 

κοινωνικής λογοτεχνίας ενάντια στην 
πολιτιστική βιοµηχανία. Είναι η µετε-
ξέλιξη από το 1999 και µετά του πε-
νταετούς προγράµµατος Luther Blisset. 
Έχουν παραγάγει έως σήµερα πάνω από 
20 επικά µυθιστορήµατα και νουβέλες 
όπως «Άξονας του Πολέµου», «Αρου-
ραίοι και Αίµα» «Havana Glam» µε πιο 
γνωστό το «54» τα οποία διατίθενται 
ελεύθερα στην ιστοσελίδα τους. Για την 
απεικόνισή τους, δανείζονται φωτογρα-
φίες άλλων (συνήθως καρέ απο παλιά 
χολυγουντιανά µιούζικαλ) όπου όλοι 
φορούν τα ίδια κουστούµια, έχουν την 
ίδια χορευτική πόζα και πάντα, µε επε-
ξεργασία έχουν αφαιρεθεί τα πρόσωπα. 
Εσκεµµένα και δικαιολογηµένα καθώς 
το µότο που συµπυκνώνει τις προθέσεις 
των wu ming είναι: «αυτή η επανάσταση 
είναι απρόσωπη» και η πρακτική τους 
συνοψίζεται στο «να είµαστε παρόντες, 
αλλά να µην φαινόµαστε: διαφανείς 
µε τους αναγνώστες, αδιαφανείς µε τα 
media». 

“fake” projects

Ιδιαίτερα δηµοφιλή είναι τα λεγόµενα 
projects απάτης όπου οι Net artists κα-

ταλαµβάνουν διαδικτυακούς καλλιτεχνι-
κούς τόπους χωρίς να αποκαλύπτουν την 
ταυτότητά τους. Αντιγράφουν στοιχεία 
από διάφορα µέσα επικοινωνίας και τα 
περικλείουν σε δικά τους projects. Μέσα 
από τα έργα τους, προσφέρουν προϊόντα 
και υπηρεσίες τα οποία δεν ανταποκρί-
νονται στην πραγµατικότητα. Το ψέµα 
και η απάτη διαδραµατίζουν κεντρι-
κό ρόλο. Οι ανυποψίαστοι επισκέπτες 
(surfers), γίνονται απαραίτητο συστατι-
κό του Νetart project. Τα “fake” projects 
γεννούν ερωτήµατα πάνω στην αλή-
θεια και την αξιοπιστία της µεταφοράς 
δεδοµένων σε µια κοινωνία δοµηµένη 
πάνω στα media και τις νέες τεχνολογί-
ες. Οι Net artists χρησιµοποιούν εικόνες 
και µεταφορές απο τον αληθινό κόσµο, 
ανακατασκευάζουν και φέρνουν στα 
µέτρα τους λογισµικό υπολογιστών και 
παίζουν µε την µαταιοδοξία των διαδι-
κτυακών επισκεπτών.

Ïé äéáäñáóôéêÝò áöçãÞ-
óåéò ôùí S.Ì. äçìéïõñãïýí 
Ýíá íÝï ÷þñï åðéêïéíùíß-
áò Ýîù áðü ôç óöáßñá ôùí 
êõñßáñ÷ùí media. 

διαίτερα δηµοφιλή είναι τα λεγόµενα 

µε τους αναγνώστες, αδιαφανείς µε τα 
media». 

διαίτερα δηµοφιλή είναι τα λεγόµενα 

χάρης 

Wu Ming



ÐïëëáðëÝò Ôáõôüôçôåò 
êáé Êïéíü Óþìá

Ôá S.M. óõìâÜëëïõí óôçí êáôáóêåõÞ ôïõ 
êïéíïý óþìáôïò, êáèþò ç öéãïýñá ðïõ 

ðñùôáãùíéóôåß  óôï project Ý÷åé ôï ÷áñá-
êôÞñá ôçò ðïëëáðëÞò ïíôüôçôáò. Ï êáèÝ-
íáò åíèáññýíåôáé íá ôçí õéïèåôÞóåé, íá ôçí 
åìðëïõôßóåé ìå ìïñöïëïãéêÜ óôïé÷åßá êáé 
íá ôçí åðáíáäéáäþóåé. Ìå áõôüí ôïí ôñüðï 
êáôáóêåõÜæåôáé Ýíá êïéíü öáíôáóéáêü äéá-
ìÝóïõ ôùí áëëçëïåìðíåüìåíùí åðéíïÞóåùí 
ðïõ äçìéïõñãïýíôáé «áðü êïéíïý» óå ãëùó-
óéêü êáé óõìâïëéêü åðßðåäï.
Ç ðáñáãùãÞ êáé äéÜäïóç ôùí ìõèïëïãéêþí 
öéãïýñùí, ôùí áöçãÞóåùí, ôùí íÝùí ëåîé-
ëïãßùí, ìÝóá áðü õðüãåéá -óôüìá ìå óôü-
ìá- äßêôõá, ü,ôé óõíèÝôåé ôï öáíôáóéáêü åíüò 
S.Ì. åßíáé ìéá áðü ôéò ðéèáíÝò êéíÞóåéò ãéá 
íá åíïðïéçèåß ï äéáêïðôüìåíïò ÷ñüíïò êáé 
ôï ôåìá÷éóìÝíï äéÜóôçìá ìåôáîý ôùí äéá-
äçëþóåùí, ôùí äñÜóåùí, ôùí ãåãïíüôùí, 
ôùí äéáäéêáóéþí, ü,ôé ìðïñåß íá ïíïìáóôåß 
«÷ñüíïò ôçò åîÝãåñóçò», äçìéïõñãþíôáò ìéá 
äéáäéêáóßá åíåñãÞò ðïëéôéêÞò õðïêåéìåíï-
ðïßçóçò ìÝóá áðü ôçí ïðïßá ó÷çìáôïðïéåß-
ôáé Ýíá ðïëéôéêü êïéíü óþìá. Ïé áöçãÞóåéò 
êáé ïé ìýèïé, ìå ëßãá ëüãéá, äåí åßíáé áðëþò 
ìéá õðåñ-Ýêèåóç ìåôÜ ôï ãåãïíüò áëëÜ âá-
óéêü êïììÜôé ôçò ðïëéôéêÞò äñÜóçò. Ïé äé-
áäñáóôéêÝò áöçãÞóåéò ôùí S.Ì. äçìéïõñ-
ãïýí Ýíá íÝï ÷þñï åðéêïéíùíßáò Ýîù áðü 
ôç óöáßñá ôùí êõñßáñ÷ùí media. ÊáôÜ Ýíá 
ôñüðï äéáóôÝëëïõí ôá ãíùóôÜ üñéá ôçò êïé-
íùíéêÞò åðéêïéíùíßáò êáé ôçò óõëëïãéêÞò 
åõöõßáò äçìéïõñãþíôáò íÝïõò ÷ñïíïôüðïõò 
óõíåýñåóçò êáé êïéíùíéêÞò óõíåñãáóßáò. Ïé 
áöçãçìáôéêÝò áóêÞóåéò ôùí S.M. åîåñåõ-
íïýí ôç óôáôéêÞ ãåùãñáößá ôçò åîïõóßáò 
êáé áõôüó÷åäéÜæïõí ôá íïìáäéêÜ ôïðßá ôçò 
áíôßóôáóçò. ÓõíèÝôïõí Ýíá íÝï êïéíùíéêü 
÷þñï äçìéïõñãþíôáò «ðýëåò» áíÜìåóá óôïí 
ðñáãìáôéêü êáé ôïí äõíçôéêü äçìüóéï ÷þñï. 
Ôï êïéíü óþìá åßíáé Ýíá ðëçèõíôéêü óþìá 
êáé äïìåßôáé ìÝóá áðü ôá ïñáôÜ êáé áüñáôá 
äßêôõá ôçò êïéíùíéêÞò óõíåñãáóßáò. Ôá S.M. 
ìðïñïýí ãßíïõí ôá íÞìáôá ðïõ óõíÝ÷ïõí ôï 
ðëçèõíôéêü êïéíùíéêü óþìá.

Áöáßñåóç êáé ÊáôÜöáóç

Ç éäÝá ôùí S.M. âáóßæåôáé óôçí áöáßñåóç 
ôùí éäåïëïãçìÜôùí ðïõ óõíèÝôïõí ôç 

æùÞ óôïí êáðéôáëéóìü åíþ ôáõôï÷ñüíá äç-
ìéïõñãïýíå íÝá öáíôáóéáêÜ âéïóõíüëá ãýñù 
áðü ôéò áðïäïìçìÝíåò ôáõôüôçôåò ôçò êáèç-
ìåñéíüôçôÜò ìáò. 
Ôá S.M. äåí ðåñéïñßæïíôáé óôçí Üñíçóç ìéáò 
åîïõóéáóôéêÞò óõíèÞêçò, åíüò íüìïõ, ìéáò 
ðïëõåèíéêÞò åôáéñßáò, åíüò ðáãêüóìéïõ ïñ-
ãáíéóìïý, äåí åîáñôþíôáé êáé äåí åôåñïêá-
èïñßæïíôáé áðü ôéò êéíÞóåéò ôùí áöåíôéêþí 
êáé ôéò óõíáíôÞóåéò ôùí äéåèíþí ïñãáíéóìþí. 
Ðñüêåéôáé ãéá ìéá êßíçóç áðåãêëùâéóìïý áðü 
ôç öåôé÷éóôéêÞ áðïêáèÞëùóç Þ ìåôáóôñïöÞ 
åíüò åôáéñéêïý óõìâüëïõ ôçò åðï÷Þò ôçò 
áíôéðáãêïóìéïðïßçóçò. Ôá S.M. èÝëïõí íá 
ðÜíå ðéï ðÝñá, íá óõíèÝóïõí êáé íá áöçãç-
èïýí ôï ìýèï ìéá ðñïôáãìáôéêÞò öéãïýñáò 

öïñôéóìÝíçò ìå èåôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ, ç 
ïðïßá ìå åõöÜíôáóôï êáé ÷éïõìïñéóôéêü ôñü-
ðï êáèñåðôßæåé, äéáóôñåâëþíåé, õðïíïìåýåé 
êáé ãåëïéïðïéåß ìéá õðáñêôÞ áñíçôéêÞ óõí-
èÞêç æùÞò, ð.÷. ç öéãïýñá ôïõ åðéóöáëïýò 
San Precario åßíáé áõôÞ åíüò ðïëý-åñãáæü-
ìåíïõ óå óïýðåñ ìÜñêåô ðïõ äéáèÝôåé ðïëëÜ 
÷Ýñéá, óôï Ýíá êñáôÜåé Ýíá ôçëÝöùíï, óôï 
Üëëï ìéá åöçìåñßäá ìå áããåëßåò ãéá äïõ-
ëåéÜ, óôï ôñßôï ìéá óöïõããáñßóôñá êáé óôï 
ôÝôáñôï ðáôÜôåò McDonald’s, åíþ ôáõôü÷ñï-
íá üðïõ åìöáíßæåôáé êÜíåé èáýìáôá ìå ðéï 
óõíçèçóìÝíï ôçí áõôïìåßùóç óôéò ôéìÝò ôùí 
ðñïúüíôùí.
Ôá S.M. ëåéôïõñãïýí óáí Ýíáò ñçôïñéêüò ìç-
÷áíéóìüò ï ïðïßïò êáôáöÜóêåé êáé èÝëåé íá 
ðñïêáëÝóåé äçìüóéá óõæÞôçóç. Óôü÷ïò ôïõò 
åßíáé íá äçìéïõñãÞóïõí ìéá êïéíùíéêÞ áíôß-
ëçøç ãéá êÜôé, åêåß ðïõ äåí õðÞñ÷å ôßðïôá 
ðñéí. ÌÝóá áðü ôç äéáäéêáóßá ôçò áöáßñå-
óçò ôñïðïðïéïýí ôï ðëáßóéï ìÝóá óôï ïðïßï 
åããñÜöïíôáé êáé êáôáóêåõÜæïõí ôï åðßðåäï 
ðÜíù óôï ïðïßï ìðïñïýí íá óõíäåèïýí ìå 
äõíáôÝò ó÷Ýóåéò Ýííïéåò, äñÜóåéò êáé íïÞìá-
ôá. Äßíïõí õðüóôáóç óå ìéá ó÷Ýóç ðïõ äåí 
åß÷å üíïìá êáé ìïñöÞ âãÜæïíôáò ôçí áðü ôçí 
áöÜíåéá êáé ôçí Üðåéñç ó÷åóéáêüôçôá. Ìå 
áõôüí ôïí ôñüðï ïé öéãïýñåò, ïé éóôïñßåò êáé 
ïé ìýèïé åßíáé ç ðáñáãùãÞ ôçò áöáßñåóçò 
áëëÜ êáé ç áöáßñåóç ôçò ðáñáãùãÞò. 

Ðñïóùñéíüôçôá êáé Ìåôáìüñöùóç

¸íá åðéôõ÷õìÝíï S.M. îÝñåé ðüôå íá åì-
öáíéóôåß êáé áêüìá êáëýôåñá ïöåßëåé íá 

îÝñåé ðüôå èá åîáöáíéóôåß. Ìüëéò ôá ïñßóåé 
ôá èÝáìá èá åîáöáíéóôïýí ãéá íá åìöáíé-
óôïýí êÜðïõ áëëïý ìå íÝá ìïñöÞ áíáíåù-
ìÝíá êáé ßóùò ðéï áðåéëçôéêÜ. Ç áðïêÜëõøç 
ôçò öÜñóáò åßíáé ç êïñýöùóç êáé ï èÜíá-
ôïò ôïõ S.M. project.
Ôá S.M. ëåéôïõñãïýí ùò íïçìáôéêÝò íçóßäåò, 
áðïôåëïýí áõôüíïìá ðåéñÜìáôá ðÜíù óôçí 
êïéíùíéêÞ óõíåñãáóßá êáé ôïõò ôñüðïõò 
æùÞò. Äåí Ý÷ïõí ìéá ðñïêáèïñéóìÝíç ìïñ-
öÞ êáé äïìÞ, óôçñßæïíôáé äå óôçí Ýêðëçîç 
êáé ôïí áéöíéäéáóìü ôïõ áíôéðÜëïõ. Ôá S.M. 
áðïôåëïýí ó÷Ýäéá ðôÞóçò ãéá íá åîáöáíé-
óôïýí êáé íá åìöáíéóôïýí óå äéáöïñåôéêü 
÷þñï êáé ÷ñüíï ìüëéò ïíïìáôéóôïýí, åêðñï-
óùðçèïýí Þ äéáìåóïëáâçèïýí. Ùóôüóï äåí 
åßíáé ìéá áìõíôéêÞ ôáêôéêÞ áðïöõãÞò ôïõ 
åëÝã÷ïõ üðùò ïé ðñïóùñéíÝò íçóßäåò ôïõ 
Hakim Bey áëëÜ ðñüêåéôáé ãéá åðéèåôéêÜ íï-
ìáäéêÜ ìéêñüâéá, åéêïíéêïß, øçöéáêïß áëëÜ 
êáé íïçìáôéêïß éïß ðïõ ìïñéáêÜ äéåéóäýïõí 
óôï áðïéêçìÝíï áðü ôçí åîïõóßá êïéíùíéêü 
óþìá. ÁíáðáñÜãïíôáé êáé ìåôáìïñöþíïíôáé 
ìÝóá áðü êáëëéôå÷íéêÝò performance ãÝííç-
óçò êáé èáíÜôïõ. Ëåéôïõñãïýí ðåñéóóüôåñï 
ùò ÷áµáéëÝùí, åßíáé «åãêëùâéóìÝíá» óå µéá 
äéáñêÞ äéáäéêáóßá µåôáµüñöùóçò. ÔÝëïò 
äåí öïâïýíôáé ôçí áöïìïßùóç áíôéèÝôùò 
åðéæçôïýí íá åíôá÷èïýí óôï mainstream ùò 
äïýñåéïò ßððïò êáé ôüôå ç åîáöÜíéóç ôïõ 
Luther Blisset, ôïõ San Precario, ôçò Serpica 
Naro, ôçò adeho.gr åßíáé áðü ìéá Üðïøç ôüóï 
óçìáíôéêÞ üóï êáé ç åìöÜíéóÞ ôïõò. 

Óõììåôåíåñãïðïßçóç
 êáé ÅðéóöÜëåéá

Ç óõììåôï÷Þ óå Ýíá S.M. project âáóß-
æåôáé óôçí åíåñãïðïßçóç êáé óýíèåóç 

ôùí ðïéêßëùí äåîéïôÞôùí ðïõ äéáèÝôåé Þ ðïõ 
åöåõñßóêåé ï êáèÝíáò - êáèåìßá êáé ðïõ 
ðñï÷ùñÜíå ôçí óõíïìùóßá ôïõ project óå 
ðáñÜëëçëåò êáôåõèýíóåéò. Ôá S.M äåí Ý÷ïõí 
Ýíá ðñïêáèïñéóìÝíï ó÷Ýäéï, ïýôå ðñïáðï-
öáóéóìÝíïõò ñüëïõò, åßíáé ðåñéóóüôåñï 
ç äõíáôüôçôá åíåñãïðïßçóçò ìå ðáñÜëëç-
ëåò ÷åéñïíïìßåò. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá âéïðï-
ëéôéêü ìç÷áíéóìü óõììåôï÷Þò, åìðëïêÞò êáé 
åíåñãïðïßçóçò áãþíùí, åßíáé ìéá áðü ôéò 
ðéèáíÝò äéáäéêáóßåò óõììåôåíåñãïðïßçóçò 
– participactivation. Óõíùìïôïýí, åìðíÝïõí 
êáé áíáóõíäõÜæïõí ôéò áöçñçìÝíåò êáé äéá-
óêïñðéóìÝíåò äéáäñïìÝò ôùí áíèñþðùí åíþ 
ôáõôü÷ñïíá ðñïóêáëïýí óå áðïêñõðôïãñÜ-
öçóç ôùí Þäç äéáäåäïìÝíùí ðëáóôþí ðëç-
ñïöïñéþí. ÊáôÜ áõôüí ôïí ôñüðï äåí Ý÷ïõí 
óôü÷ï ìéá êáôáíáãêáóôéêÞ åíüôçôá áëëÜ Ýíá 
óõíôïíéóìü ôùí äéáöïñþí. Áðïôåëïýí Ýíá 
áðü ôá ðéèáíÜ åñãáëåßá ãéá ôçí ôüóï áíá-
ãêáßá áëëÜ áêüìá åëëéðÞ êõêëïöïñßá ôùí 
êïéíùíéêþí áãþíùí.
Ìðïñïýí íá áðïôåëÝóïõí ôá åðéêïéíùíéáêÜ 

åñãáëåßá – üðëá ôçò åðéóöáëïýò ãåíéÜò, äé-
üôé ç äéáäéêáóßá ôçò óõììåôåíåñãïðïßçóçò 
êáñðïöïñåß åíôüò ôùí ðïëëáðëþí ôáõôïôÞ-
ôùí êáé ôçò äéáñêïýò áâåâáéüôçôáò. Ìðï-
ñïýí íá ãßíïõí ôá üðëá ôçò ãåíéÜò ðïõ åßíáé 
åîáíáãêáóìÝíç óõíå÷þò íá áõôïó÷åäéÜæåé, 
íá åíáëëÜóóåôáé ðáñÜëëçëïõò ñüëïõò êáé 
áíôéöáôéêÝò ôáõôüôçôåò, íá ÷ñçóéìïðïéåß 
ãëùóéêÝò, óõíáéóèçìáôéêÝò êáé êéíçôéêÝò 
performance ãéá íá áíôåðåîÝëèåé óôçí åðé-
óöÜëåéá ôçò åñãáóßáò. Ôá S.M. åßíáé ìéá áðü 
ôéò ðéèáíÝò äéáäéêáóßåò üðïõ ç ãåíéêÞ íüçóç 
êáé ïé áíèñþðéíåò éêáíüôçôåò óðÜíå ôá äå-
óìÜ ôïõò ìå ôïí êáðéôáëéóìü êáé ôçí åñãá-
óßá êáé óõììá÷ïýí ìå ôçí áíôßóôáóç. Ôá S.M. 
èÝëïõí íá áíôéóôñÝøïõí ôï êáðéôáëéóôéêü 
ìïíôÝëï ôçò åõåëéîßáò, ôçò ðñïóùñéíüôçôáò, 
ôçò õðáñîéáêÞò áâåâáéüôçôáò, ôïõ Üã÷ïõò êáé 
ôïõ öüâïõ ãéá ôï ìÝëëïí ìå ôï ðáñÜäåéãìá 
ôùí íïìáäéêþí ðëçñïöïñéþí, ôçò åõÝëéêôçò 
êïéíüôçôáò, ôçò æùÞò ìå íüçìá êáé êõñßùò 
ìå ôç äçìéïõñãßá ìéáò íÝáò áõôïïñãáíùìÝ-
íçò äçìüóéáò óöáßñáò. Ùóôüóï ùò áðÜíôçóç 
óôçí åðéóöÜëåéá äåí áíáæçôïýí ôçí ãñáììéêÞ 
áóöÜëåéá ôçò áõóôçñÞò ðïëéôéêÞò êáèáñüôç-
ôáò áëëÜ èÝëïõí íá åßíáé ðëçèõíôéêÜ, ðïëëá-
ðëáóéáóôéêÜ êáé óõíáñðáóôéêÜ ãïçôåõôéêÜ. Ç 
äéáíõóìáôéêÞ ðáé÷íéþäçò äéÜóôáóÞ ôïõò ôá 
åðéôñÝðåé íá åéó÷ùñïýí ìïñéáêÜ óå ÷þñïõò 
êáé ÷ñüíïõò áðïéêçìÝíïõò áðü ôçí åîïõóßá, 
íïçìáôïäïôþíôáò ôéò áüñáôåò êáìðõëþóåéò 
ôçò åêìåôÜëëåõóçò, ìðåñäåýïíôáò ôéò åðé-
èõìßåò, áíáêáôåýïíôáò îáíÜ ôçí ôñÜðïõëá. 
Âáóßæïíôáé óôç åöåõñåôéêüôçôá, ôçí óõ-
íùìïóßá êáé ôçí áëëçëïÝìðíåõóç, áíïéêôïß 
êþäéêåò, ëáèñáßåò åéó÷ùñÞóåéò, åëåýèåñá 
ëïãéóìéêÜ, äéáäñáóôéêÜ áõôïêüëëçôá, ìåôå-
óôñáììÝíåò áößóåò, éóôïóåëßäåò ðáñùäßåò. 
«Óõíùìïôïýí êáé åìðíÝïõí» óçìáßíåé üôé êá-
íÝíá ó÷Ýäéï êáé êáíÝíáò ðñïãñáììáôéóìüò 
äåí ìðïñåß íá ðñïâëÝøåé ôéò ðåñéðåôåéþäåéò 
÷áïôéêÝò äéáäñïìÝò ðïõ èá áêïëïõèÞóïõí. 
Ïé áíþíõìïé äçìéïõñãïß åßíáé áñ÷éôÝêôïíåò 
åíüò ëáâõñßíèïõ üðïõ ç äáéäáëþäçò áôáîßá 
ïäçãåßôáé óå ÷áïôéêÞ ôÜîç. Ðñüêåéôáé ãéá ôç 
ëéðïôáîßá ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôçí åðßóçìç 
ñïÞ ôùí ðëçñïöïñéþí ãéá ôçí áðïðëÜíçóç 
êáé ôïí áðïãáëáêôéóìü áðü ôéò åðßóçìåò 
íüñìåò.  
Ç óôñáôçãéêÞ ôùí S.M. âáóßæåôáé óôçí ðá-
ñáãùãÞ íÝùí íïçìÜôùí êáé êïéíþí öáíôáóé-
áêþí. Ïé áíôéèåóìßóåéò ôùí S.M. áðïôåëïýí 
ìéá áðü ôéò äõíáôüôçôåò áðÜíôçóçò óôçí 
õðáñîéáêÞ åðéóöÜëåéá ôùí êáôåóôñáììÝíùí 
êïéíùíéêþí ó÷Ýóåùí êáé ìéá áðü ôéò ðéèáíÝò 
äõíáôüôçôåò ðïëéôéêÞò éæçìáôïãÝííçóçò ôïõ 
áíôáãùíéóôéêïý óþìáôïò.

 ÁíÜäñáóç - feedback

Ôïíßóáìå ðáñáðÜíù üôé ôá áõôüíïìá ðåé-
ñÜìáôá ôùí S.M. åßíáé ç äçìéïõñãßá ìéáò 

íÝáò ðïëéôéêÞò êáé ðïëéôéóôéêÞò ãñáììáôéêÞò 
ðÜíù óôçí êïéíùíéêÞ óõíåñãáóßá êáé ôïýôï 
óõìâáßíåé äéüôé ïé ðñùôáãùíéóôÝò ôïõò äåí 
åßíáé ïé áñ÷éêïß åìðíåõóôÝò Üëëá ïé áíþíõ-
ìåò ðáñÝåò ðïõ èá áöçãçèïýí êáé èá óõæç-
ôÞóïõí ôéò ìõèïëïãéêÝò éóôïñßåò êáé èá óõì-
ìåôÝ÷ïõí óôçí åíåñãïðïßçóç ôïõ project. Ç 
éäÝá ôùí S.M. åßíáé ìéá äéáäñáóôéêÞ ðïëý-
ìïñöç êáìðÜíéá. Êáô’ áõôüí ôïí ôñüðï ôá 
S.M äåí çãåìïíåýïíôáé, äåí Ý÷ïõí éäéïêôÞôç, 
åßíáé áíôÜñôéêç åðéêïéíùíßá ôüóï ùò ðñïò ôï 
åîùôåñéêü, üóï êáé ùò ðñïò ôï åóùôåñéêü 
ôùí êéíçìÜôùí.
ÂÝâáéá ôá S.M. ßóùò íá ìçí ðñïóêáëïýí óå 
åðáíÜóôáóç, åßíáé ðåñéóóüôåñï Ýíáò ìç÷áíé-
óìüò ðáñáãùãÞò åñùôçìÜôùí êáé äçìüóéáò 
óõæÞôçóçò, ãé’ áõôü êáé ç óõììåôï÷Þ óå áõôÜ 
äåí ÷ùñÜåé óôï ãñáììéêü ìïíôÝëï ôçò óôñÜ-
ôåõóçò – ðñïäïóßáò. Ç éäÝá ôùí S.M. äåí 
êáëåß ðáñÜ óå ìéêñïóêïðéêÝò åðéèõìéôéêÝò 
åðáíáóôÜóåéò, áëëÜ ðñïóï÷Þ äå ìáò æçôÜ-
íå íá ðÜñïõìå ôéò åðéèõìßåò ìáò ãéá ðñáã-
ìáôéêüôçôá áëëÜ íá êáôáíïÞóïõìå ðùò äåí 
åßìáóôå ìüíïé, ðùò ïé ðñáãìáôéêüôçôåò ôùí 
Üëëùí ðïõ ìáò åßíáé áüñáôåò êáé îÝíåò ìðï-
ñïýí íá ðáíôñåõôïýí ìå ôéò åðéèõìßåò ìáò 
êáé íá ôéò áðïðëáíÞóïõí.
Ôï óßãïõñï åßíáé üôé ïé ðïëéôéêÝò ïìÜäåò 
ðñÝðåé íá åðáíáïñßóïõí ôçí åðéêïéíùíéáêÞ 
ôïõò óôñáôçãéêÞ êáé íá âñïõí ôï êëåéäß ãéá 
íá ÷ôßóïõí Ýíá êïéíü öáíôáóéáêü Ýìðíåõóçò 
êáé óõíùìïóßáò. Êáé ôüôå ôï ôÝëïò ôçò ðñþ-
ôçò äåêáåôßáò ôçò íÝáò ÷éëéåôßáò ßóùò èá 
ìáò âñåé íá êïëõìðÜìå óå Ýíá áñ÷éðÝëáãïò 
áðü áíôÜñôéêá õâñéäéáêÜ Social Media. 

Καλύτερα να φεύγεις µια ώρα αρχύτερα, αφή-
νοντάς τους µε την επιθυµία παρά λίγο αργό-
τερα, κάνοντάς τους να βαριούνται. 

Κυρίες και κύριοι, τώρα είναι η ώρα που όλοι χαιρέ-
κακα περιµένατε, τώρα που ο Luther Blissett πέθανε, 
µπορούµε επιτέλους να µιλήσουµε γι’ αυτόν!
Σε πολλούς το όνοµα Luther Blissett θα θυµίσει τον 
βρετανό ποδοσφαιριστή τζαµαϊκανής καταγωγής που 
πήρε µεταγραφή στην προ-µπερλουσκονική Milan το 
1983. Όµως εδώ µιλάµε για µια πολλαπλή οντότητα, 
ένα πολλαπλό όνοµα. Ο L.B. είναι ένα πολυµεσικό 
φαινόµενο που έχει ενσαρκωθεί µέσα στα χρόνια σε 
πολλές περσόνες, απορροφηµένες από µια συλλογική 
και διακλαδιζόµενη ύπαρξη, γεννηµένη για να υπονο-
µεύει τους µηχανισµούς και να υπογραµµίζει τις αδυ-
ναµίες των media, παθιασµένη µε τον αγώνα για τη 
σηµασία της ταυτότητας, της πνευµατικής εργασίας, 
των πνευµατικών δικαιωµάτων, της µορφής του συγ-
γραφέα, και εν τέλει για να επεξεργαστεί µια νέα πρα-
κτική κριτικής του καπιταλισµού. 
Κατά τη διάρκεια της περιπετειώδους ζωής του, ο L.B. 
έφερε σε πέρας πολλά επιτυχηµένα projects. Εδώ θα 
κάνω µια παρένθεση, για να σας οµολογήσω ότι κατά 
κάποιον τρόπο ντρέποµαι να σας κατηχώ για µια προ-
σωπικότητα που σε όλο τον ασεβή της βίο στηρίχτηκε 
όχι στα εµβριθή αφιερώµατα των έγκυρων ΜΜΕ αλλά 
στη φήµη από στόµα σε στόµα. Με την ελπίδα λοιπόν 
ότι εσείς όλο και κάποια καυτή λεπτοµέρεια παραπά-
νω θα έχετε να συνεισφέρετε, συνεχίζω τη δραµατική 
τούτη νεκρολογία του µεγάλου δηµαγωγού L.B.
Ο Luther Blissett έθεσε τέλος στη ζωή του στην αυγή 
της χιλιετίας µε την τελετουργική πράξη του seppuku. 
Το seppuku διαφέρει από το harakiri στο ότι µετά 
τον αυτοχειριασµό, κάποιος αναλαµβάνει να απο-
κεφαλίσει το νεκρό. Έτσι, οποιοσδήποτε υιοθετήσει 
το όνοµα στο µέλλον, θα συµβάλει συµβολικά στον 
αποκεφαλισµό του. Με την αυτοκτονία του, ο L.B. 
αποκήρυξε την εδραίωσή του σαν µια γεωγραφική 
και λογική ταυτότητα, και αποµάκρυνε κάθε πιθανό-
τητα να καταστεί άλλος ένας λαϊκός ήρωας. Αυτό δε 
σηµαίνει ότι ο L.B. πέρασε στην ανυπαρξία, αντίθετα 
έδωσε το έναυσµα για µια νέα φάση, µε ένα ή µε χίλια 
νέα ονόµατα, οποιουδήποτε θέλει να πάρει µέρος σε 
µια ανάλογη πρωτοβουλία. Επιπλέον, δεν είναι δέον 
να εκλάβουµε την αυτοκτονία του ως µια αµυντική 
κίνηση ενάντια στην οικειοποίησή του από την βιοµη-
χανία του θεάµατος. Ό,τι δεν έχει ταυτότητα δεν είναι 
οικειοποιήσιµο. Άλλωστε ανέκαθεν το όνειρο του L.B. 
ήταν να εισαχθεί στο mainstream ως δούρειος ίππος 
και να ανοίξει τις θύρες των πολλαπλών εµπειριών.
Η περσόνα του Luther Blissett γεννήθηκε το 1994 και 
λειτούργησε βάσει ενός εξαιρετικά απλού και γι’ αυτό 
ιδιοφυούς σχεδίου: καθένας µπορούσε να την αναλά-
βει και να δράσει µε την υπογραφή της. Η ιδέα λει-
τούργησε σαν καλοκουρδισµένη ωρολογιακή βόµβα: 
οι εφηµερίδες ανά την Ευρώπη, έτρεµαν µόλις έπαιρ-
ναν στα χέρια τους ένα κείµενο µε την αµυδρή έστω 
αναφορά στον Luther φοβούµενες τη φάρσα της φάρ-
σας όπως πολύ καλά ήξερε να κάνει. Οι συνωµοσιο-
λόγοι βρήκαν νέο παιχνίδι µε αποτέλεσµα ο Umberto 
Eco και άλλοι αριστεροί διανοούµενοι να βλέπουν τη 
φήµη και τις πωλήσεις τους να ανεβαίνουν κάθετα. Η 
Net Generation βρήκε τη µηχανή πολλαπλασιασµού 
του DNA της, παράγοντας µε φρενιτιώδεις ρυθµούς 
sites πάσης φύσεως µε overdose έµπνευσης. Και τότε, 
ο L.B. κυκλοφόρησε το Q(o εκκλησιαστής), ένα ογκώ-
δες αριστοτεχνικά γραµµένο µυθιστόρηµα του οποίου 
η δράση εκτυλίσσεται τον 16ο αιώνα. Και εγένετο best 
seller. Η Ιερά Εξέταση και η Μεταρρύθµιση γίνονται 
φύλλο και φτερό. Μόνο αυτά όµως; Για τις αλληγο-
ρικές, µεταφορικές, λογοτεχνικές και λοιπές διαστά-
σεις του θέµατος ψάξτε µόνοι σας, µη γινόµαστε και 
διδακτικοί.
(…) Πάντως, ποτέ µην απογοητεύεστε τόσο εύκολα. 
Λίγο καιρό µετά τους πολλαπλούς θανάτους, εµφα-
νίζονται περίεργα κρούσµατα ανά τον κόσµο. Τροµο-
κράτες κλέβουν αγάλµατα, εικόνες και λοιπά τιµαλφή 
από ναούς και απαιτούν να δοθούν χρήµατα στους 
φτωχούς για την επιστροφή τους - µια πρακτική που 
πρώτος εισήγαγε ο Luther, σε µια περίοδο που φι-
γουράριζε ως Ροµπέν. Μια γρήγορη αναζήτηση στο 
Google θα σας δώσει πάνω από 100.000 αποτελέσµα-
τα σήµερα. Και αν γνωρίζετε κινέζικα, θα βρείτε πλού-
σιο υλικό για έναν αρχαίο πρόδροµο του εκλιπόντος, 
τον θρυλικό Wu Ming. 

Απόσπασµα από τη Νεκρολογία του L.B.

Ta S.M. äßíïõí õðüóôáóç 
óå ìéá ó÷Ýóç ðïõ äåí 
åß÷å üíïìá êáé ìïñöÞ 
âãÜæïíôÜò ôçí áðü ôçí 
áöÜíåéá êáé ôçí Üðåéñç 
ó÷åóéáêüôçôá. 

ÅðéëïãÞ äéáäéêôõáêþí ôüðùí

- Serpica Íaro  www.serpicanaro.com
- «United We Stand, Europe Has Á Mission» 
   www.unitedwestandmovie.com
- ç ðëáôåßá Nike óôçí ÂéÝííç www.nikeground.com
- Wu Ming  www.wumingfoundation.com
- Die Überflüssigen  www.ueberfluessig.tk
- Yomango   www.yomango.net

ÅëÜôå óôï áýñéï ôçò åðéóöÜëåéáò
ç áößóá ôçò åôáéñßáò adeho ùò ìåôáóôñïöÞ 

ôçò äéåèíïýò Ýêèåóçò Èåó/êçò www.adeho.gr

ο Luther Blissett πέθανε 
ζήτω ο Luther Blissett! 



Η επίθεση που πραγµατοποιήθηκε από µονάδες των 
Ισραηλινών “Αµυντικών” ∆υνάµεων (IDF) στην 
πόλη Ναµπλούς τον Απρίλιο του 2002 χαρακτη-

ρίστηκε από τον στρατηγό Aviv Kokhavi «αντεστραµµένη 
γεωµετρία», όρο που επεξήγησε ώς «αναδιευθέτηση της 
αστεακής (urban) δοµής µέσω µιας σειράς µικρών, τακτικών 
κινήσεων». Κατά τη διάρκεια της µάχης, Ισραηλινοί στρατι-
ώτες κινούνταν µέσα στην πόλη µέσω «υπέργειων τούνελ» 
εκατοντάδων µέτρων, που σχηµάτιζαν διατρυπώντας τα πυ-
κνά γειτνιάζοντα κτίσµατα. Παρόλο που αρκετές χιλιάδες 
στρατιωτών και Παλαιστινίων ανταρτών κινούνταν ταυτό-
χρονα µέσα στην πόλη, ήταν σε τέτοιο βαθµό ενσωµατωµέ-
νοι στον αστικό ιστό που λίγοι θα διακρίνονταν από αέρος. 
Επιπλέον, δεν χρησιµοποίησαν 
τους δρόµους, τα σοκάκια ή τις 
πλατείες της πόλης, ούτε εξωτερι-
κές πόρτες, εσωτερικές σκάλες ή 
παράθυρα. Κινήθηκαν οριζόντια 
διαµέσω τοίχων και κάθετα µέσω 
των τρυπών που άνοιξαν µε εκρή-
ξεις σε ταβάνια και πατώµατα. 
Αυτού του είδους η κίνηση, που 
περιγράφεται από το στρατό ως 
«εξάπλωση παρασίτων», επιχειρεί 
να επαναπροσδιορίσει το µέσα ως 
έξω, τον ιδιωτικό εσωτερικό χώρο 
ως δηµόσιο πέρασµα. Η τακτική 
του IDF να «περπατάει µέσα από 
τοίχους» συνεπάγεται µια αντίλη-
ψη της πόλης όχι απλώς ως τόπο της πολεµικής επιχείρησης 
αλλά ως το ίδιο το µέσο της πολεµικής επιχείρησης – ένα 
εύκαµπτο, σχεδόν ρευστό µέσο, πυκνό και σε αέναη κίνηση. 

Οι σύγχρονοι στρατιωτικοί θεωρητικοί ασχολούνται 
πλέον µε τον επαναπροσδιορισµό του αστεακού χώ-

ρου. Το στοίχηµα είναι µεγάλο και περιλαµβάνει τις θεµε-
λιώδεις έννοιες, όρους και αρχές που καθορίζουν τις στρα-
τιωτικές στρατηγικές και τακτικές. Το τεράστιο ακαδηµαϊκό 
πεδίο των στρατιωτικών αστεακών ερευνητικών ινστιτού-
των και εκπαιδευτικών κέντρων, που έχουν ιδρυθεί προκει-
µένου να µελετήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις σε πόλεις, 
και το οποίο ο γεωγράφος Stephen Graham έχει αποκαλέ-
σει διεθνή «σκιώδη κόσµο», θα µπορούσε να παραλληλιστεί 
µε το διεθνές δίκτυο ελίτ αρχιτεκτονικών σχολών. Ωστόσο, 
σύµφωνα µε τον θεωρητικό του αστεακού χώρου Simon 
Marvin, ο στρατιωτικός-αρχιτεκτονικός «σκιώδης κόσµος» 
παράγει αυτή τη στιγµή περισσότερη εντατική και χρηµα-
τοδοτούµενη έρευνα από όλα αυτά τα πανεπιστηµιακά προ-

γράµµατα µαζί, και είναι σίγουρα ενηµερωµένος για την 
πρωτοποριακή αστεακή έρευνα που πραγµατοποιείται σε 
αρχιτεκτονικά ινστιτούτα, ειδικά για τον Τρίτο Κόσµο και 
τις αφρικανικές πόλεις. Τα βασικά θεωρητικά κείµενα στις 
στρατιωτικές ακαδηµίες και τις αρχιτεκτονικές σχολές συ-
µπίπτουν σε µεγάλο βαθµό. Πράγµατι, ο κατάλογος των 
συγγραµµάτων στις σύγχρονες στρατιωτικές σχολές πε-
ριλαµβάνει κείµενα που έχουν γραφτεί γύρω στο 1968 (µε 
έµφαση στα έργα των Gilles Deleuze, Félix Guattari και Guy 
Debord), καθώς και πιο σύγχρονα συγγράµµατα πολεοδο-
µίας, ψυχολογίας, κυβερνητικής, µετα-αποικιακής και µετα-
δοµικής θεωρίας. Εάν όντως, όπως ισχυρίζονται πολλοί 
συγγραφείς, ο χώρος ανάπτυξης της κριτικής έχει χαθεί µέσα 
στην καπιταλιστική κουλτούρα του τέλους του 20ού αιώνα, 
φαίνεται σαν να ξαναβρίσκει έναν τόπο να ανθίσει, αυτή τη 
φορά στο στρατό. 

Πραγµατοποίησα µια συνέντευξη µε 
τον Kokhavi, επικεφαλής της Μο-

νάδας Αλεξιπτωτιστών, που στα 42 του 
χρόνια θεωρείται ένας από τους πιό πολ-
λά υποσχόµενους νέους αξιωµατικούς του 
IDF (και ήταν επικεφαλής της επιχείρησης 
εκκένωσης οικισµών στη Λωρίδα της Γά-
ζας). Όπως πολλοί άλλοι αξιωµατικοί κα-
ριέρας, είχε αφήσει προσωρινά το στρατό 
για να πάρει πανεπιστηµιακό πτυχίο – πα-
ρόλο που αρχικά σκόπευε να σπουδάσει 
αρχιτεκτονική, κατέληξε µε πτυχίο φιλο-
σοφίας από το Hebrew University. Όταν 
µου εξήγησε τον βασικό κανόνα που διεί-
πε τη µάχη της Ναµπλούς, το πιο ενδιαφέ-

ρον για εµένα ήταν όχι τόσο η περιγραφή των συµβάντων 
αυτή καθαυτή, όσο ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβανόταν 
τη ροή της δράσης. 

Είπε: «Ο χώρος που κοιτάς αυτή τη στιγµή, το δωµάτιο 
αυτό που κοιτάς, δεν είναι παρά η αντίληψή σου γι’ αυτό. 

[…] Το ζήτηµα είναι πώς θα αντιληφθείς το σοκάκι […] Το 
αντιληφθήκαµε ως ένα χώρο στον οποίο απαγορεύεται να 
περπατήσεις, απαγορεύεται να περάσεις µια πόρτα και απα-
γορεύεται να κοιτάξεις από το παράθυρο, καθώς µας περι-
µένει ένα όπλο στο σοκάκι και παγίδες στις πόρτες. Αυτό 
συµβαίνει γιατί ο εχθρός αντιλαµβάνεται το χώρο µε έναν 
κλασσικό, παραδοσιακό τρόπο 
κι εγώ δε θέλω να ακολουθήσω 
την αντίληψη αυτή και να πέσω 
στις παγίδες του. […] Θέλω να 
τον αιφνιδιάσω! Αυτή είναι η πε-
µπτουσία του πολέµου. Πρέπει να 
νικήσω […] Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο επιλέξαµε να µετα-
κινηθούµε µέσω των τοίχων... Σαν 
ένα σκουλήκι που τρώει το χώρο 
µπροστά του για να προχωρήσει, 
αναδύεται προσωρινά και µετά 
εξαφανίζεται […] Είπα στους άν-
δρες µου, “Φίλοι µου! […] Αν µέ-
χρι τώρα είχατε συνηθίσει να περ-
πατάτε στους δρόµους και τα πεζοδρόµια, ξεχάστε το! Από 
εδώ και πέρα θα περπατάµε µέσα από τοίχους!”». Η πρόθεση 
του Kokhavi στη µάχη ήταν να εισέλθει στην πόλη προκειµέ-
νου να σκοτώσει µέλη της Παλαιστινιακής Αντίστασης και 
µετά να ξαναβγεί. Η τροµακτική ευθύτητα των στόχων αυ-
τών, όπως µου τους διατύπωσε ο Shimon Naveh, ανώτερος 
του Kokhavi, είναι µέρος µιας ευρύτερης ισραηλινής πολι-
τικής που στοχεύει στο να διαταράσσει την Παλαιστινιακή 
Αντίσταση τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπε-
δο, µε επιλεγµένες δολοφονίες από αέρος και εδάφους.

Εάν πιστεύετε ακόµη, όπως θα ήθελε το IDF, πως η µετα-
κίνηση µέσω τοίχων είναι µια σχετικά ευγενής πολεµι-

κή τακτική, τότε η περιγραφή των παρακάτω περιστατικών 
ίσως να σας αλλάξει τη γνώµη. Στην αρχή, οι στρατιώτες 

µαζεύονται πίσω από τον τοίχο και µετά, χρησιµοποιώντας 
εκρηκτικά, τρυπάνια ή σφυριά, κάνουν µια τρύπα αρκετά 
µεγάλη ώστε να µπορούν να περάσουν. Ακολουθούν χειρο-
βοµβίδες λάµψης ή µερικοί τυχαίοι πυροβολισµοί µέσα στο 
δωµάτιο που συνήθως είναι το σαλόνι όπου κάθονται ανυ-
ποψίαστοι πολίτες. Όταν οι στρατιώτες περνούν µέσα από 
τον τοίχο, κλειδώνουν τους πολίτες σε ένα από τα δωµάτια 
όπου αναγκάζονται να παραµείνουν –συχνά για αρκετές 
µέρες– ώσπου να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, συχνά χωρίς 
νερό, τουαλέτα, φαγητό ή φάρµακα. 

Οι πολίτες στην Παλαιστίνη, όπως στο Ιράκ, βιώνουν την 
αναπάντεχη είσοδο του πολέµου στην πλέον ιδιωτική 

σφαίρα της ζωής τους, το σπίτι τους, ως την πλέον τραυµατι-
κή και ταπεινωτική εµπειρία. Μια Παλαιστίνια, η Aisha, πε-
ριέγραψε την εµπειρία της σε συνέντευξη σε δηµοσιογράφο 
του Palestine Monitor: «Φανταστείτε: κάθεστε στο σαλόνι 
σας, που ξέρετε τόσο καλά. Αυτό είναι το δωµάτιο όπου η 
οικογένεια βλέπει τηλεόραση µετά το βραδυνό, και ξαφνι-
κά ο τοίχος εξαφανίζεται µε έναν κρότο, το δωµάτιο γεµίζει 
σκόνη και χαλάσµατα και µέσα από τον τοίχο έρχονται οι 
στρατιώτες, ο ένας µετά τον άλλο, ουρλιάζοντας διαταγές. 
∆εν έχεις ιδέα αν έχουν έρθει για σένα, αν έχουν έρθει να 
επιτάξουν το σπίτι σου, ή αν απλά το σπίτι σου βρίσκεται 
στην διαδροµή τους προς κάπου αλλού. Τα παιδιά ουρλιά-
ζουν, πανικοβάλλονται. Μπορείτε να διανοηθείτε τον τρόµο 
που βιώνει ένα πεντάχρονο παιδί όταν τέσσερις, έξι, οχτώ, 
δώδεκα στρατιώτες εµφανίζονται µέσα από τον τοίχο µε τα 
πρόσωπά τους βαµµένα µαύρα, τα αυτόµατά τους στραµµέ-
να προς όλες τις κατευθύνσεις, κεραίες να βγαίνουν από τα 
σακίδιά τους κάνοντάς τους να µοιάζουν σαν τεράστια εξω-
γήινα έντοµα;»

Ο Naveh, απόστρατος αξιωµατικός, 
είναι ο διευθυντής του Ερευνητικού 

Ινστιτούτου Επιχειρησιακής Θεωρίας, το 
οποίο διδάσκει σε αξιωµατικούς του IDF 
και άλλων στρατών την «επιχειρησιακή 
θεωρία» – κάτι ανάµεσα στη στρατηγική 
και την τακτική, στη στρατιωτική αργκό. 
Περιέγραψε το στόχο του ινστιτούτου του, 
που ιδρύθηκε το 1996, ως εξής: «Είµαστε 
σαν το Ιησουίτικο Τάγµα. Προσπαθούµε 
να µάθουµε και να δείξουµε στους στρατι-
ώτες πώς να σκέφτονται. [...] Μελετούµε 
τον Christopher Alexander [ΣτΜ: γνωστός 
άγγλος αρχιτέκτονας], το φαντάζεστε; 
∆ιαβάζουµε κείµενα του John Forester και 

άλλων αρχιτεκτόνων. ∆ιαβάζουµε Gregory Bateson, Clifford
Geertz. Οι στρατιώτες και οι στρατηγοί µας καλούνται να 
σκεφτούν µε βάση το υλικό αυτό. Έχουµε ξεκινήσει µια σχο-
λή και πρόγραµµα σπουδών που εκπαιδεύει “επιχειρησια-
κούς αρχιτέκτονες”». Σε µια διάλεξη ο Naveh παρουσίασε 
ένα «διάγραµµα αντιπαράθεσης» όπου παριστάνεται µια σει-
ρά σχέσεων που προκύπτουν λογικά από την αντιπαραβολή 
επιχειρησιακών σχεδίων των ανταρτών και του στρατού. Οι 
τίτλοι που χρησιµοποιεί, όπως «∆ιαφορά και Επανάληψη – η 
∆ιαλεκτική της ∆όµησης και της ∆οµής», «Άµορφες Εχθρι-
κές Οντότητες», «Μορφοκλασµατικοί Ελιγµοί», «Ταχύτητα 
εναντίον Ρυθµών», «Η Πολεµική Μηχανή Wahabi», «Μετα-
µοντέρνοι Αναρχικοί» και «Νοµαδικοί Τροµοκράτες», συχνά 
παραπέµπουν στο έργο των Deleuze και Guattari. Οι πολε-
µικές µηχανές, σύµφωνα µε τους φιλοσόφους αυτούς, είναι 
πολύµορφες, χαλαρές οργανώσεις που διακρίνονται για την 
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ôï! Áðü åäþ êáé ðÝñá èá 
ðåñðáôÜìå ìÝóá áðü ôïß-
÷ïõò!
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ικανότητά τους να µεταµορφώνονται, καθώς σχηµατίζονται 
από µικρές οµάδες που χωρίζονται ή ενώνονται µεταξύ τους, 
ανάλογα µε τις συγκυρίες. (Ο Deleuze και ο Guattari γνώ-
ριζαν πως το κράτος µπορεί πρόθυµα να µεταµορφωθεί σε 
πολεµική µηχανή. Παροµοίως, όταν πραγµατεύονται τον 
«οµοιόµορφο χώρο» υπαινίσσονται ότι αυτή η αντίληψη 
µπορεί να οδηγήσει στην κυριαρχία.) 

Ρώτησα τον Naveh γιατί ο Deleuze και ο Guattari είναι 
τόσο δηµοφιλείς στον ισραηλινό στρατό. Απάντησε 

πως «πολλές από τις έννοιες στο βιβλίο τους “A Thousand
Plateaux” έγιναν εξαιρετικά σηµαντικές για εµάς […] επιτρέ-
ποντάς µας να εξηγήσουµε σύγχρονες καταστάσεις µε τρόπο 
που πριν δε µπορούσαµε. Αµφισβήτησε τα πρότυπά µας. Πιό 
σηµαντικός ήταν ο διαχωρισµός που πρότεινε µεταξύ “οµοι-
όµορφου” και “ραβδωτού” χώρου [που αντιστοιχούν] στις 
έννοιες της “πολεµικής µηχανής” και του “κρατικού µηχα-
νισµού”. Στο IDF χρησιµοποιούµε πλέον συχνά τον όρο “να 
οµαλοποιήσουµε τον χώρο” όταν θέλουµε να αναφερθούµε 
σε µια επιχείρηση που θα πραγµατοποιηθεί µέσα στο χώρο 
σαν αυτός να µην είχε σύνορα. […] Οι Παλαιστινιακές περι-
οχές µπορούν πραγµατικά να χαρακτηριστούν ως “ραβδω-
τές” µε την έννοια ότι είναι κλεισµένες από φράχτες, τοί-
χους, χαντάκια, οδοφράγµατα κτλ». Όταν τον ρώτησα εάν 
µέρος αυτής της αντίληψης ήταν η κίνηση µέσα από τοίχους, 
εξήγησε πως «στη Ναµπλούς το IDF αντιµετώπισε τις συ-
γκρούσεις στην πόλη ως ένα πρόβληµα χώρου. [...] Η κίνηση 
µέσω των τοίχων είναι µια απλή µηχανική λύση που συνδέει 
τη θεωρία µε την πράξη». 

Για να καταλάβει κανείς την τακτική του IDF να µετα-
κινείται µέσω Παλαιστινιακών αστεακών χώρων, είναι 

απαραίτητο να καταλάβει πώς αντιλαµβάνονται την γνω-
στή πλέον τακτική του “swarming” [ΣτΜ: συγκέντρωση σε 
σµήνος] – ένας όρος που έχει χρησιµοποιηθεί πολλάκις στη 
στρατιωτική θεωρία µετά την επιβολή του αµερικάνικου µε-
ταψυχροπολεµικού δόγµατος, γνωστού ώς «Επανάσταση 
στις Στρατιωτικές Υποθέσεις». Η τακτική του swarming υιο-
θετήθηκε σύµφωνα µε την αντίστοιχη αρχή της νοηµοσύνης 
του σµήνους [swarm intelligence] στην Τεχνητή Νοηµοσύνη, 
που θεωρεί πως η δυνατότητα για επίλυση προβληµάτων δη-
µιουργείται από την αλληλεπίδραση και επικοινωνία σχετικά 
απλοϊκών παραγόντων (µυρµήγκια, πουλιά, µέλισσες, στρα-
τιώτες) µε λίγο ή και καθόλου κεντρικό έλεγχο. Το σµήνος 
απεικονίζει την αρχή του µη-γραµµικού φαινοµένου σε χω-
ρικούς, οργανωτικούς και χρονικούς όρους. Η παραδοσιακή 
τακτική του ελιγµού, χαρακτηριστική της απλοϊκής ευκλεί-
διας γεωµετρίας, µεταµορφώνεται, σύµφωνα µε το στρατό, 
σε µια πολύπλοκη γεωµετρία που θυµίζει µορφοκλασµατικές 
δοµές. Το σχέδιο µάχης αντικαθίσταται από κάτι που ο στρα-
τός, χρησιµοποιώντας έναν φουκωικό όρο, ονοµάζει «µεθο-
δολογία εργαλειοθήκης», όπου διαφορετικές µονάδες λαµ-
βάνουν τα εργαλεία που χρειάζονται για να αντιµετωπίσουν 
µια σειρά από καταστάσεις και σενάρια αλλά δεν µπορούν 
να προβλέψουν την χρονική αλληλουχία µε την οποία τα γε-
γονότα αυτά θα συµβούν. Ο Naveh λέει: «Οι επιχειρησιακοί 
και τακτικοί επικεφαλής στηρίζονται ο ένας στον άλλο και 
µαθαίνουν τα προβλήµατα καταστρώνοντας το σχέδιο µά-
χης […] η δράση γίνεται γνώση και η γνώση γίνεται δράση. 
[…] Καθώς ένα καθοριστικό αποτέλεσµα δεν είναι εφικτό, 
το κυρίως όφελος από την επιχείρηση γίνεται τώρα η βελτί-
ωση του ίδιου του συστήµατος ως σύστηµα». 

Αυτό εξηγεί ίσως τη γοητεία που ασκούν στο στρατό τα 
χωρικά και οργανωτικά µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί 

από θεωρητικούς όπως ο Deleuze και ο Guattari. Πράγµατι, 
όσον αφορά το στρατό, οι αστεακές στρατιωτικές επιχειρή-
σεις είναι η υπέρτατη µορφή µεταµοντέρνας σύγκρουσης. 
Η πίστη σε ένα λογικά κατασκευασµένο και γραµµικό σχέ-
διο µάχης χάνεται µέσα στην πολυπλοκότητα της αστεακής 
πραγµατικότητας. Οι άµαχοι γίνονται µαχητές και οι µαχη-
τές γίνονται άµαχοι. Η ταυτότητα µπορεί να αλλάξει το ίδιο 
γρήγορα µε το φύλο: η µεταµόρφωση γυναικών σε άνδρες 
µαχητές µπορεί να συµβεί τόσο γρήγορα όσο χρειάζεται 
ένας Ισραηλινός στρατιώτης µεταµφιεσµένος σε Άραβα ή 
ένας µεταµφιεσµένος Παλαιστίνιος µαχητής για να τραβήξει 
ένα αυτόµατο κάτω από µια φούστα. Για έναν Παλαιστίνιο 

µαχητή που πήρε µέρος σε µια τέτοια µάχη, οι Ισραηλινοί 
φαίνεται σαν «να είναι παντού: πίσω, στα πλάγια, δεξιά κι 
αριστερά. Πώς να πολεµήσεις έτσι;».

Η κριτική θεωρία είναι πλέον κλειδί για τη διδασκα-
λία και την εκπαίδευση που παρέχει ο Naveh. Εξηγεί: 

«Χρησιµοποιούµε την κριτική θεωρία κυρίως για να κριτικά-
ρουµε τον ίδιο τον στρατιωτικό θεσµό – τα προκαθορισµένα 
και βαριά του θεµέλια. Η θεωρία είναι σηµαντική για εµάς 
προκειµένου να καλύψουµε το κενό µεταξύ της υπάρχουσας 
κατάστασης και της κατάστασης προς την οποία θέλουµε να 
πάµε. Χωρίς τη θεωρία δεν µπορούσαµε να κατανοήσουµε 
τα διάφορα γεγονότα γύρω µας, που διαφορετικά θα φαίνο-
νταν ασύνδετα µεταξύ τους. […] Επί του παρόντος, το Ινστι-
τούτο έχει καταλυτική επίδραση στο στρατό, έχει γίνει ένας 
ανατρεπτικός κόµβος στο εσωτερικό του. Εκπαιδεύοντας 
υψηλόβαθµους στρατιωτικούς γεµίσαµε το σύστηµα [IDF] 
µε ανατρεπτικούς πράκτορες […] που θέτουν ζητήµατα. 
[…] Πολλοί από τους ανώτερους δεν ντρέπονται να συζητά-
νε για τον Deleuze ή τον [Bernard] Tschumi». Τον ρώτησα, 
γιατί τον Tschumi; Απάντησε: «Η έννοια της ασυνέχειας στο 
βιβλίο του Tschumi “Αρχιτεκτονική και Ασυνέχεια” (1994) 
έγινε σχετική µε το σκοπό µας […] Ο Tschumi είχε µια δια-
φορετική προσέγγιση στην επιστηµολογία – ήθελε να ξεπε-
ράσει την µονοδιάστατη γνώση και την κεντροµόλο σκέψη. 
Είδε τον κόσµο µέσα από πολλές διαφορετικές κοινωνικές 
πρακτικές, από ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο οπτικό πεδίο. 
Ο Tschumi δηµιούργησε µια νέα γραµµατική – έδωσε µορ-
φή στις έννοιες που συνθέτουν τη σκέψη µας». Τον ρώτησα 
τότε, γιατί όχι ο Derrida και η Αποδόµηση; Απάντησε: «Ο 
Derrida είναι ίσως υπερβολικά ασαφής (θεωρητικός) για το 
κοινό µας. Έχουµε περισσότερα κοινά µε τους αρχιτέκτονες: 
συνδυάζουµε θεωρία και πρακτική. Μπορούµε να διαβάσου-
µε, µα ξέρουµε παράλληλα πώς να χτίσουµε και να κατα-
στρέψουµε – και µερικές φορές να σκοτώσουµε».

Πλάι σε αυτές τις θεωρητικές τοποθετήσεις, ο Naveh προ-
σθέτει συχνά αναφορές σε πρότυπα στοιχεία της αστε-

ακής θεωρίας, όπως οι καταστασιακές πρακτικές της dérive 
(µια µέθοδος περιπλάνησης µέσα στην πόλη, που βασίζεται 
σε αυτό που οι Καταστασιακοί ονόµασαν «ψυχογεωγρα-
φία») και της détournement [µεταστροφή-οικειοποίηση] (τη 
χρησιµοποίηση εγκατελειµµένων κτιρίων για χρήση άλλη 
από αυτή για την οποία είχαν σχεδιαστεί). Ως γνωστόν, τις 
ιδέες αυτές συνέλαβαν ο Guy Debord και άλλα µέλη της Κα-
ταστασιακής ∆ιεθνούς προκειµένου να αµφισβητήσουν την 
ιεραρχία της καπιταλιστικής πόλης και να καταργήσουν τους 
διαχωρισµούς µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού, του µέσα και 
του έξω, χρήσης και λειτουργίας, αντικαθιστώντας τον ιδιω-
τικό χώρο µε µια δηµόσια επιφάνεια χωρίς σύνορα. Αναφο-
ρές στο έργο του Georges Bataille, είτε απευθείας είτε µέσω 
των γραπτών του Tschumi, επίσης φανερώνουν µια επιθυµία 
επίθεσης ενάντια στην αρχιτεκτονική και καταστροφής του 
ορθολογισµού της µεταπολεµικής εποχής, επιθυµία διαφυ-
γής από τα αρχιτεκτονικά καλούπια και απελευθέρωσης των 
καταπιεσµένων ανθρώπινων επιθυµιών. 

Χωρίς αµφιβολία, τη γνώση των ανθρωπιστικών επιστη-
µών –που συχνά θεωρείτο το πιό ισχυρό όπλο ενάντια 

στον ιµπεριαλισµό– ιδιοποιείται ο ίδιος ο ιµπεριαλισµός και 
τη χρησιµοποιεί ως δικό του όπλο. Η χρήση της θεωρίας 
από το στρατό δεν είναι φυσικά κάτι καινούργιο – ένα µακρύ 
νήµα συνδέει τον Μάρκο Αυρήλιο µε τον στρατηγό Patton. 

Οι µελλοντικές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον αστεα-
κών χώρων θα χρησιµοποιούν ολοένα και περισσότερο 

τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την “απο-τοιχοποί-
ηση του τοίχου”, για να δανειστούµε µια έκφραση από τον 
Gordon Matta-Clark. Αυτή εδώ είναι η νέα απάντηση του 
στρατιώτη/αρχιτέκτονα στη λογική των “έξυπνων βοµβών”. 
Οι τελευταίες έχουν προκαλέσει µεγαλύτερο αριθµό θυµά-
των µεταξύ των πολιτών, απλώς και µόνο επειδή η ψευδαί-
σθηση της ακρίβειας δίνει στο στρατιωτικό/πολιτικό κατε-
στηµένο τη δικαιολογία να χρησιµοποιήσει εκρηκτικά σε 
κατοικηµένες περιοχές. 

Γίνεται εδώ εµφανής µια ακόµη χρήση της θεωρίας ώς ένα 
υπέρτατο “έξυπνο όπλο”. Η συστηµατική χρήση θεωρη-

τικών και τεχνολογικών εννοιών από το στρατό επιδιώκει 
να παρουσιάσει τον πόλεµο ως απόµακρο, γρήγορο, ευφυή, 
συναρπαστικό – και οικονοµικά εφικτό. Η βία µπορεί λοιπόν 
να περιγραφεί ως ανεκτή και να ζητηθεί από την κοινή γνώ-
µη να την υποστηρίξει. Ως τέτοια, η ανάπτυξη και η διάδοση 
νέων πολεµικών τεχνολογιών προωθεί στη δηµόσια σφαίρα 
το µύθο πως µια στρατιωτική λύση [στο Παλαιστινιακό] εί-
ναι εφικτή – σε καταστάσεις όπου είναι τουλάχιστον αµφι-
σβητούµενη. 

Παρόλου που δεν χρειάζεσαι τον Deleuze για να επιτε-
θείς στη Ναµπλούς, η θεωρία βοήθησε το στρατό να 

αναδιοργανωθεί προσφέροντάς του µια νέα γλώσσα για να 
µιλήσει στον εαυτό του και σε άλλους. Μια θεωρία “έξυπνων 
όπλων” έχει τόσο πρακτική όσο και διανοητική χρήση, κα-
θώς επαναπροσδιορίζει τις πολεµικές επιχειρήσεις σε αστικές 
περιοχές. Η πρακτική ή τακτική λειτουργία, ο βαθµός στον 
οποίο η θεωρία του Deleuze επηρεάζει πολεµικές τακτικές 
και ελιγµούς, εγείρει ερωτήµατα σχετικά µε τη σύνδεση θε-
ωρίας και πράξης. Η θεωρία έχει προφανώς τη δύναµη να 
ενθαρρύνει νέες εκλεπτύνσεις, αλλά µπορεί ακόµη να βοη-
θήσει στην κατανόηση, ανάπτυξη ή και δικαιολόγηση ακόµα 
ιδεών που αναπτύσσονται ξεχωριστά σε διαφορετικά πεδία 
γνώσης και µε αρκετά διαφορετικές ηθικές βάσεις. Με δια-
νοητικούς όρους, ο πόλεµος, εάν δεν είναι πόλεµος µέχρις 
τελικής εξόντωσης, αποτελεί έναν τρόπο συνδιάλεξης µε-
ταξύ εχθρών. Κάθε στρατιωτική επιχείρηση στοχεύει στο να 
“πει” κάτι στον εχθρό. Το «swarming», οι «επιλεκτικές δολο-
φονίες» και η «έξυπνη καταστροφή» βοηθούν το στρατό να 
πει στους εχθρούς του πως έχει τη δυνατότητα να προξενή-
σει ακόµη µεγαλύτερες καταστροφές. Οι επιδροµές µπορούν 
τότε να φανούν ως µια µετριοπαθής επιλογή σε σχέση µε την 
καταστροφική δυνατότητα που διαθέτει ο στρατός και που 
θα χρησιµοποιήσει εάν ο αντίπαλος ξεπεράσει τα “ανεκτά” 
επίπεδα βίας ή παραβιάσει κάποια άτυπη συµφωνία. Σύµ-
φωνα µε τη στρατιωτική επιχειρησιακή θεωρία είναι σηµα-
ντικό να µη χρησιµοποιείς ποτέ πλήρως την καταστροφική 
δυνατότητα του στρατού, και προτιµότερο να διατηρείς τη 
δυνατότητα κλιµάκωσης των αγριοτήτων. ∆ιαφορετικά, οι 
απειλές χάνουν το νόηµά τους. 

Όταν ο στρατός µιλά για θεωρία στον εαυτό του, φαντά-
ζει σαν να είναι έτοιµος να αλλάξει τις οργανωτικές του 

δοµές και ιεραρχίες. Όταν µιλά για θεωρία στο κοινό, σε δια-
λέξεις, τηλεοπτικές µεταδόσεις και έντυπες ανακοινώσεις, 
φαίνεται σαν να προσπαθεί να µεταδώσει µια εικόνα ενός 
στρατού πολιτισµένου και εκλεπτυσµένου. Και όταν ο στρα-
τός “µιλά” (όπως κάθε στρατός) στον εχθρό, η θεωρία µπο-
ρεί να γίνει αντιληπτή ως ένα ιδιαίτερα εκφοβιστικό όπλο 
«σοκ και δέους». Το µήνυµα είναι: «Ποτέ δεν θα καταλάβεις 
ούτε καν τι ήταν αυτό που σε σκότωσε». 

* Ο Eyal Weizman είναι αρχιτέκτονας, συγγραφέας και διευθυντής 
του Κέντρου Ερευνητικής Αρχιτεκτονικής στο Goldsmith’s College του 
Λονδίνου. Το έργο του πραγµατέυεται ζητήµατα ανθρωπίνων δικαι-
ωµάτων και χώρων σε σύγκρουση. To παρών κείµενο βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα  http://www.frieze.com/feature_single.asp?f=1165
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Η Andréa Doria (n’Drea) συµµετείχε 
στη γαλλική ριζοσπαστική οµάδα Os 

Cangaceiros που έγιναν γνωστοί κυρίως για 
τους αγώνες τους ενάντια στις φυλακές. Το 
1985 η n’Dréa µαθαίνει ότι έχει καρκίνο. Μετά 

από εγχείρηση, ακτίνες και 
χηµειοθεραπεία χάνει πια 
κάθε ελπίδα ότι µπορεί να 
θεραπευτεί. Έτσι, όταν τον 
Οκτώβριο του 1990 της προ-
τείνουν µια νέα πειραµατική 
θεραπεία, πραγµατοποιεί 
µια απόφαση που είχε πάρει 
από καιρό: να διακόψει τε-
λείως µε το νοσοκοµειακό 

και ιατρικό περιβάλλον για να κρατήσει η ίδια 
την πρωτοβουλία του τέλους της ζωής της.
Η εξαιρετική περίπτωση µιας συνηθισµένης 
ιστορίας είναι µια βιωµατική ριζοσπαστική κρι-
τική στο ρόλο της ιατρικής (και της επιστήµης 
γενικότερα) στην εµπορευµατική κοινωνία. Η 
n’Dréa πιστεύει στη δύναµη της αρρώστιας και 
στη µετατροπή της σε «σύµµαχο», κι επιλέγει 
να ρισκάρει προκειµένου να µην στερηθεί το 
νόηµα της ζωής της αλλά και του θανάτου της. 
Ο αγώνας της χαρτογραφεί µια χώρα όπου ο 
θάνατος δεν έχει πια εξουσία.

Η Critical Art Ensemble δηµιουργήθηκε 
στις ΗΠΑ το 1987 και είναι µία συλλο-

γικότητα που εξερευνά τις σχέσεις µεταξύ τέ-
χνης, τεχνολογίας, ριζοσπαστικού ακτιβισµού 
και κριτικής θεωρίας. Τα τελευταία χρόνια έχει 
στρέψει το ενδιαφέρον της στα προϊόντα, τις 
αναπαραστάσεις και την πολιτική που αφο-
ρούν στις βιοτεχνολογίες.

Η Μηχανή της σάρκας 
αναφέρεται στις σύγ-
χρονες τεχνολογίες που 
στοχεύουν στην αναδι-
αµόρφωση του σώµα-
τος έτσι ώστε αυτό να 
προσαρµόζεται «στην 
εντεινόµενη ακαµψία 
των παν-καπιταλιστι-
κών επιταγών και στο 
παθολογικό κοινωνι-

κό περιβάλλον». «Η µηχανή της σάρκας είναι 
ένα αδρά χρηµατοδοτούµενο δίκτυο επιστη-
µονικών και ιατρικών ιδρυµάτων, µε εξειδί-
κευση στη γενετική, τη µοριακή βιολογία, τη 
βιοχηµεία, την ανθρώπινη αναπαραγωγή, τη 
νευρολογία, τη φαρµακολογία κ.λπ., τα οποία 
συµπράττουν µε τις νοµαδικές τεχνοκρατίες 
των τοµέων της οπτικής καταγραφής του εσω-
τερικού του σώµατος και της ανάπτυξης της 
χειρουργικής. Η µηχανή της σάρκας τέµνεται 
σε αρκετά σηµεία µε τα άλλα δύο µηχανικά συ-
στήµατα, την πολεµική και την οπτική µηχανή, 
διαθέτει όµως επίσης µιαν αυτόνοµη σφαίρα 
δραστηριοτήτων και τους ιδιαίτερούς της το-
µείς. Έχει δύο βασικές αποστολές: πρώτον, την 
πλήρη εισβολή στη σάρκα µέσω των οπτικών 
και χαρτογραφικών τεχνολογιών (εγκαινιάζο-
ντας ένα πρόγραµµα ολοκληρωτικού ελέγχου 
του σώµατος), και, δεύτερον, την επέκταση 
των πολιτικών και οικονοµικών συνόρων των 
σαρκικών προϊόντων και υπηρεσιών.»

Åäþ êáé ðÜíù áðü ôñåéò ìÞíåò, ôá öáíôÜóìáôá ôçò Ëïõßæ ÌéóÝë êáé ôïõ 
ÅëéæÝ Ñåêëß ðåñéðëáíéüíôáé ôï âñÜäõ óôá Ýñçìá óïêÜêéá ìéáò áñ÷áßáò 

ðüëçò óôï ìåîéêáíéêü íüôï - ôï óêïôÜäé öùôéóìÝíï áðü ôï áìõäñü öùò 
ôùí ëáìðþí óôï äñüìï êé áð’ ôç öùôéÜ ôùí åêáôïíôÜäùí ïäïöñáãìÜôùí, 
æåóôáßíåé ôéò íý÷ôåò ôçò Ïá÷Üêá.

Ôá ðéï óõíôçñçôéêÜ óôïé÷åßá äåß÷íïõí üôé ï ðëçèõóìüò ôçò ðüëçò ôçò 
Ïá÷Üêá Ý÷åé õøþóåé ôïõëÜ÷éóôïí 500 ïäïöñÜãìáôá, Üëëïé ðéï ôñåëáìÝíïé 
ìéëÜíå êáé ãéá 1.500 ïäïöñÜãìáôá ðïõ óçêþèçêáí óå ìéá ìüíï íý÷ôá.
Ç êïìïýíá ôçò Ïá÷Üêá ãåííÞèçêå ìå áöïñìÞ üôé ï êõâåñíÞôçò Ïõëßóåò 
Ñïõßò, Ýíáò äåóðïôéêüò ôýðïò ðïõ áíÞêåé óôçí ðéï âßáéá ðôÝñõãá ôïõ 
PRI, äéÝôáîå óôéò 14 ôïõ Éïýíç ôç âßáéç åêêÝíùóç ìßá 
åéñçíéêÞò óõãêÝíôñùóçò äéáìáñôõñßáò ðïõ ðñáãìáôï-
ðïéïýóáí ïé áðåñãïß êáèçãçôÝò. ÊáôÜ ôçí åðÝìâáóç 
ôçò áóôõíïìßáò, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï éóôïñéêü 
êÝíôñï ôçò ðüëçò, ü÷é ìüíï êáêïðïéÞèçêáí óõíäéêá-
ëéóôÝò, áëëÜ êáé ìåôÜ áðü äéáôáãÞ ôïõ êõâåñíÞôç êáé 
áöïý åß÷áí áðïìáêñõíèåß ïé áóôõíïìéêïß óá âñåãìÝ-
íåò ãÜôåò, ÷ñçóéìïðïéÞèçêå Ýíá åëéêüðôåñï åéäéêü ãéá 
ôçí åêôüîåõóç âïìâþí pepper spray. Ç ôïîéêüôçôá 
ôïõ õëéêïý Ýöôáóå ìÝ÷ñé ôïõò åñãáæüìåíïõò óôá îå-
íïäï÷åßá êáé ôá ìáãáæéÜ, üðùò êáé ôïõò ãåßôïíåò êáé 

åêáôïíôÜäåò ôïõñßóôåò ðïõ Ýðñåðå íá ìå-
ôáôïðéóôïýí âßáéá áðü ôï ðåäßï ôçò ìÜ÷çò. Ïé óõíäéêáëéóôÝò 
åðáíáêáôÝëáâáí ôï êÝíôñï êáé ìå ôçí åíÝñãåéÜ ôïõò áõôÞ îý-
ðíçóáí ôéò óõíåéäÞóåéò ôïõ êüóìïõ.
Ó÷åäüí áìÝóùò äçìéïõñãÞèçêå ìßá ëáúêÞ óõíÝëåõóç áðü 360 
ïñãáíþóåéò êÜèå ôýðïõ, áðü éèáãåíåßò, ìÝ÷ñé ãõíáßêåò, ïéêï-
ëüãïõò, ìéêñÝìðïñïõò êáé ðáíåðéóôçìéáêïýò, Ýíá åßäïò âïõëÞò 
ôïõ ðïëßôç, ç ïðïßá åßíáé ðëÝïí ãíùóôÞ ùò APPO (Asamblea 
Popular del Pueblo de Oaxaca).
Ç óõíÝëåõóç áõôÞ Ý÷åé ðñáãìáôïðïéÞóåé 5 ìåãÜëåò ðïñåßåò, 
êéíçôïðïéÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí åíþóåé åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò äéáäç-
ëùôÝò, Ý÷åé êáôáëÜâåé ðÜíù áðü 30 äçìáñ÷åßá, Ý÷åé áðïêëåßóåé 
äñüìïõò êáé Ý÷åé âÜëåé ëïõêÝôï óôá äçìüóéá ãñáöåßá êáé ôá 
äéêáóôÞñéá. Ç êõâÝñíçóç Ý÷åé êëåéóôåß óôï êáâïýêé ôçò êáé 
óõíå÷ßæåé íá æåé ìüíï óå íõêôåñéíÝò åðé÷åéñÞóåéò, ôüôå ðïõ 
åêáôïíôÜäåò áóöáëßôåò êáé ôñáìðïýêïé ôçò áóôõíïìßáò îå÷ý-
íïíôáé óôïõò äñüìïõò êáé áñ÷ßæïõí íá ðõñïâïëïýí óôï øá÷íü. 
ÌðñïóôÜ óå áõôÝò ôéò åðé÷åéñÞóåéò, ôá ïäïöñÜãìáôá ôçò Ïá÷Ü-
êá Ý÷ïõí íá åðéäåßîïõí ôçí ôñïìåñÞ ôïõò áíèåêôéêüôçôá.
Ïé ãõíáßêåò Ý÷ïõí ðáßîåé Ýíáí åîáéñåôéêü ñüëï óôïí áãþíá 
áõôü, üðùò ðÜíôïôå Üëëùóôå. Ìßá ùñáßá åóðÝñá, ÷éëéÜäåò áð’ 
áõôÝò äéáäÞëùóáí ìÝóá óôçí ðüëç, êñáäáßíïíôáò ôéò êáôóá-
ñüëåò ôïõò óôá ÷Ýñéá êáé Ýöôáóáí ìÝ÷ñé ôïí åðßóçìï óôáèìü 
ôçò ôçëåüñáóçò ìå ôï áßôçìá íá åðéôñáðåß ç åßóïäïò óå ìßá 
åðéôñïðÞ ôïõò ðïõ èá äçìïóéïðïéïýóå ôéò áíçóõ÷ßåò ôïõò. Ôï 
ðñïóùðéêü áóöáëåßáò ôïõò áñíÞèçêå ôçí åßóïäï, ãåãïíüò ðïõ 
ðñïöáíþò ôï åîÝëáâáí ùò ðñïóâïëÞ, ìå áðïôÝëåóìá íá êáôá-
ëÜâïõí ôï óôáèìü ôçò ôçëåüñáóçò êáé íá åêðÝìðïõí ãéá ìÝñåò, 
ìÝ÷ñé ðïõ Ýíá áóôõíïìéêü êïìÜíôï á÷ñÞóôåõóå ôéò êåñáßåò ìå 
ðõñïâïëéóìïýò, êÜôé ðïõ ìå ôç óåéñÜ ôïõ ðñïêÜëåóå íÝá êé-
íçôïðïßçóç óôïí êüóìï, ï ïðïßïò êáôÝëáâå áìÝóùò 13 ñáäéï-
öùíéêïýò óôáèìïýò, óôïõò ïðïßïõò ãéá ðñþôç öïñÜ äüèçêå ï 
ëüãïò óå åêáôïíôÜäåò áíþíõìåò ãõíáßêåò êáé Üíäñåò.
Ç êáôáóôïëÞ ðÞñå áðßóôåõôåò äéáóôÜóåéò. Ðïëëïß åêðñüóù-
ðïé ôçò APPO Ý÷ïõí óõëëçöèåß, êáêïðïéçèåß êáé ðáñáìÝíïõí 
óôç öõëáêÞ, Ýíáò ìÜëéóôá êñáôåßôáé óå ïìïóðïíäéáêÞ öõëáêÞ 
õøßóôçò áóöáëåßáò. Äýï äéáäçëùôÝò äïëïöïíÞèçêáí, äåêÜäåò 
Üôïìá Ý÷ïõí õðïóôåß îõëïäáñìü êáé äå÷ôåß áðåéëÝò. Ç áðÜíôç-
óç óå üëá áõôÜ äüèçêå ìå åîáéñåôéêÝò ðñïöõëÜîåéò – ÷ùñßò 
áìöéâïëßá ôá Ì.Ì.Å. ðñïóðáèïýí ìå êÜèå êüóôïò íá áðïêñý-

øïõí ôç ìáãåõôéêÞ áõôÞ åîÝãåñóç óôçí ðüëç êáé ôïíßæïõí ìüíï ôéò ðéèáíÝò 
óõíäÝóåéò ìå ôéò Ýíïðëåò ïìÜäåò êáé ôï âáíäáëéóìü ðïõ áðïôåëïýóå ï 
áðïêëåéóìüò ôçò ðñüóâáóçò óôéò ôñÜðåæåò, ôá ìåãÜëá åìðïñéêÜ êÝíôñá 
êáé ôï áåñïäñüìéï.
ÁëëÜ ðþò åîçãåßôáé áõôÞ ç ÅîÝãåñóç; Ç Ïá÷Üêá âñßóêåôáé äßðëá óôá êñáôß-
äéá ôçò ÔóéÜðáò êáé ôïõ ÃêåñÝñï, Ýíá êñáôßäéï åîáéñåôéêÜ öôù÷ü, ôï ïðïßï 
êáôïéêåßôáé áðü ðïëëÝò êïéíüôçôåò éèáãåíþí. Ç Ïá÷Üêá õðÞñîå ðÜíôïôå 
Ýíáò ôüðïò åãêáôáëåëåéììÝíïò óôïí Ýëåã÷ï ôùí êáèéêéþí ôïõ PRI ðïõ 
Ý÷ïõí ðëïõôßóåé óõììá÷þíôáò ìå ôïõò ìåãÜëïõò åðé÷åéñçìáôßåò êáé ôéò 
ðïëõåèíéêÝò åôáéñåßåò ôýðïõ Iberdrola. Ïé êõâåñíÞôåò ôçò Ïá÷Üêá åßíáé 
äéÜóçìïé ãéá ôçí áíéêáíüôçôá, ôç äéáöèïñÜ êáé ôï âßáéï óôõë äéáêõâÝñíç-
óÞò ôïõò.
Ï ëáüò åßðå óôéò 14 ôïõ Éïýíç «ùò åäþ – ãéá âÜóôá!» Êáé ôñåéò ìÞíåò ìåôÜ 
áðü ôçí ôüóï Ýíôïíç êéíçôïðïßçóç «êáé ôþñá ôé ìáò ðåñéìÝíåé;» Ç ðïëéôéêÞ 
ôÜîç ôçò ÷þñáò êáé ïé âéïìÞ÷áíïé ðéÝæïõí ôçí ïìïóðïíäéáêÞ êõâÝñíçóç 
íá åðéëÝîåé ìßá êáôáóôáëôéêÞ ëýóç, ï Ïõëßóåò Ñïõßò æçôÜåé ïõñëéÜæïíôáò 
ôçí áðïóôïëÞ ôçò ïìïóðïíäéáêÞò áóôõíïìßáò ðñüëçøçò, ôç äéÜëõóç ôùí 
óõãêåíôñþóåùí êáé ôùí ïäïöñáãìÜôùí êáé ôç öõëÜêéóç üóùí áíôéóôÝ-
êïíôáé.
Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ ïé äéáðñáãìáôåýóåéò åßíáé ðñáêôéêÜ óôï óçìåßï ìç-
äÝí, áöïý ç ïìïóðïíäéáêÞ êõâÝñíçóç êáé ôá êüììáôá PRI ìå ôï äåîéü 
PAN óôç óýãêëçôï áñíïýíôáé íá åîáöáíßóïõí åîïõóßåò, íá áðïìáêñýíïõí 
äçëáäÞ ôï ìáëÜêá, êõâåñíÞôç ôçò Ïá÷Üêá.
Ãéá ôï ëüãï áõôü ðéï ðéèáíü óåíÜñéï åßíáé áõôü ôçò êáôáóôáëôéêÞò ëýóçò, 
óáí êé áõôÞ ðïõ óõíÝâç ðñéí áðü 30 ÷ñüíéá, üôáí ï ëáüò ôçò Ïá÷Üêá 

ðÝôõ÷å íá äéþîåé ôï óáôñÜðç ÓáñÜôå Áêßíï. ¼ìùò 
ôüôå êáôÝëáâå ï óôñáôüò ôçí ðüëç êáé äéüñéóå Ýíáí 
óôñáôéùôéêü äéïéêçôÞ – ïé ðïëéôéêïß áíôßðáëïé öõëá-
êßóôçêáí, äïëïöïíÞèçêáí Þ åîïñßóôçêáí êáé ìüíï 
Ýíá ìÝñïò ôïõ ðëçèõóìïý áêïëïýèçóå óôç óõíÝ-
÷åéá ôçí Ýíïðëç ïäü. 
Ç APPO åßíáé ãíþóôçò áõôÞò ôçò éóôïñßáò êáé ãéá ôï 
ëüãï áõôü Ý÷åé áðïöýãåé ôç âßá. ×ùñßò áìöéâïëßá 
îÝñïõìå êáëÜ üôé óôï óôõë êáé ôïí áðåãíùóìÝíï 
ôñüðï óêÝøçò ôïõ Ïõëßóåò Ñïõßò ôáéñéÜæåé íá ðñï-
âïêÜñåé ìå ôç ÷ñÞóç âßáò, óôÝëíïíôáò áóöáëßôåò 
íá äéåéóäýóïõí êáé ôñáìðïýêïõò, ðñïêåéìÝíïõ íá 

ðñïêáëÝóåé desmanes êáé óõãêñïýóåéò êáé ì’ áõôüí ôïí ôñüðï íá äéêáéï-
ëïãÞóåé ôç âßá êáé ôçí åßóïäï ôçò ïìïóðïíäéáêÞò áóôõíïìßáò ðñüëçøçò. 
Ôï ó÷Ýäéï ôïõ Ïõëßóåò Ñïõßò åßíáé íá ðáñáìåßíåé óôçí åîïõóßá, õðïóôçñé-
æüìåíïò áðü ôéò äõíÜìåéò ôçò áóôõíïìßáò êáé ôïõ óôñáôïý.
ÓÞìåñá áðü íùñßò, ÷éëéÜäåò êáôïßêùí ôçò Ïá÷Üêá óõíå÷ßæïõí ôï äñüìï 
ôïõò óå Ýíá óôåíü äñüìï ìå êáôåýèõíóç ôçí ðüëç ôïõ Ìåîéêïý, åäþ êáé 
ìéá âäïìÜäá Ý÷ïõí äéáíýóåé Þäç ãýñù óôá 260 ÷éëéüìåôñá. ºóùò êáé íá 
åßíáé ç ôåëåõôáßá ðñïóðÜèåéÜ ôïõò íá áðïöýãïõí ôçí êáôáóôïëÞ êáé íá 
îõðíÞóïõí ôéò óõíåéäÞóåéò ôùí ìåîéêáíþí. Ç öùíÞ ôïõò Ý÷åé Þäç áñ÷ßóåé 
íá áíôç÷åß, äåäïìÝíïõ üôé êáé óå Üëëá êñáôßäéá Ý÷ïõí áñ÷ßóåé íá ó÷çìáôß-
æïíôáé ËáúêÝò Óõíåëåýóåéò.
ÌðñïóôÜ óå áõôü ôï óåíÜñéï, ç Ýíôïíç åîÝãåñóç ôùí ðïëéôþí ôçò Ïá÷Ü-
êá æçôÜ ôçí åíåñãÞ áëëçëåããýç ôùí ðïëéôþí üëïõ ôïõ êüóìïõ. Áðü ôçí 
Ïá÷Üêá óáò áðåõèýíïõìå áõôü ôï êÜëåóìá, üóï åßíáé êáéñüò íá èÝóïõìå 
Ýíá ôÝëïò óå áõôü ôï ëïõôñü áßìáôïò. ¼óï åßíáé êáéñüò íá âñïýìå ìßá 
äçìïêñáôéêÞ ëýóç óå áõôÞ ôç óýãêñïõóç. 

¼óï èá äéáñêïýí áõôÜ, ôá öáíôÜóìáôá ôùí ÊïìïõíÜñùí ôïõ Ðáñéóéïý èá 
óõíå÷ßóïõí ó’ áõôÞ ôç íý÷ôá ôçò Ïá÷Üêá íá óõíïäåýïõí ôéò åîåãåñìÝíåò 
êáé ôïõò åîåãåñìÝíïõò ôçò Ïá÷Üêá, ðßíïíôáò êé Ýíá ìåóêÜë óôçí õãåéÜ 
ôïõò. Ãéá íá æåóôáèïýí áðü ôï êñýï.

Óôçí õãåéÜ ìáò!

Áðü ôçí åîåãåñìÝíç Ïá÷Üêá.

Ìå íÝï åîïðëéóìü êáé Üöèïíç ÷ñçìáôïäüôçóç ç óõíïñéï-
öõëáêÞ ôùí ÇÐÁ óôá óýíïñá ìå ôï Ìåîéêü Ý÷åé åíôåß-

íåé ôçí êáôáóôïëÞ êõíçãþíôáò ôïõò ðáñÜíïìïõò. ¢ëëùóôå ôï 
áìåñéêÜíéêï êïãêñÝóóï ðñéí áðü äõï âäïìÜäåò åíåêñéíå Ýíá 
ôåñÜóôéï êïíäýëé ãéá ôçí êáôáóêåõÞ åíïò õðåñóõã÷ñïíïõ 
öñÜ÷ôç, óå üëï ôï ìÞêïò ôùí óõíüñùí ÇÐÁ - Ìåîéêïý. ïé 
öñÜ÷ôåò öáéíåôáé íá Ý÷ïõí ãéíåé ìüäá óôç äýóç. 

Ïé “ëáèñïìåôáíÜóôåò” 
ïäçãïýíôáé óôï ôìÞìá 

ôçò óõíïñéïöõëáêÞò óôçí 
Áñéæüíá üðïõ “óõóôåãÜæå-
ôáé” êáé ôï êÝíôñï êñÜôç-
óçò.

Óýëëçøç
Óùìáôéêüò Ýëåã÷ïò óå ìå-
ôáíÜóôç ðïõ ðñïóðáèïýóå 
íá ðåñÜóåé ôá óýíïñá. Ôï 
óþìá ôïõ ðéá áíÞêåé óôéò 
áñ÷Ýò...

Óõíïñéïöýëáêåò ðñïóãåéþíïõí åëéêüðôå-
ñï óôá âïõíÜ êïíôÜ óôçí Êáëéöüñíéá. 

Ç åíáÝñéá ìïíÜäá ôçò óõíïñéïöõëáêÞò óõ-
ìðëçñþíåé ôïí åðé ôçò ãçò ðüëåìï óôÝëíù-
íôáò ôá “ëáãùíéêÜ” ôçò áêüìç êáé óôá ðéï 

áðñïóðÝëáóôá âïõíÜ.

ôï óêïôÜäé öùôéóìÝíï áðü 
ôï áìõäñü öùò ôùí ëáìðþí 
óôï äñüìï êé áð’ ôç öùôéÜ 
ôùí åêáôïíôÜäùí ïäïöñáã-
ìÜôùí, æåóôáßíåé ôéò íý÷ôåò 
ôçò Ïá÷Üêá

απο τις εκδόσεις των ξένων




