
Λήθαργος ή Δράση

Δεδομένης    της  πρωτοφανούς  κοινωνικής  εξαθλίωσης,θα  περίμενε 
κανείς  πως  η  ελληνική    κοινωνία  θα  είχε  καλύτερα  αντανακλαστικά, 
αντιδρώντας  μαζικά  και    αποφασιστικά  απέναντι  στις  εφαρμοζόμενες 
πολιτικές που έγιναν η αιτία το  επίπεδο ζωής να έχει φτάσει σχεδόν εκεί 
που  ήταν  μεταπολεμικά.  Αυτή  η    συνειδητή  ή  ασυνείδητη  προσδοκία 
που  είχαν  πολλοί  διαψεύσθηκε  όμως,    ειδικά  αν  αναλογιστούμε  το 
μέγεθος της «κρίσης»: Ενώ η φτώχεια από μόνη  της θα έπρεπε, λογικά, 
ν’  αποτελέσει  εξεγερσιακό  παράγοντα,  φαίνεται  πως    οι  «πολίτες» 
αυτής  της χώρας δεν μπορούν να σκεφτούν πολιτικά και  να   δράσουν 
ανάλογα  παρόλο  που  βρίσκονται  ήδη  σε  ελεύθερη  πτώση,  έχοντας  
περάσει από το στάδιο του να μετεωρίζονται στο «χείλος του γκρεμού».

Σημειώσεις για τις συγκρούσεις              
στην Αθήνα
Η  κοινωνική  οργή  που  αυξάνεται  με  αμείωτη  ένταση  εδώ  και 
περίπου δύο χρόνια, και οι κοινωνικές διεργασίες που εδώ και καιρό 
είναι  επί  τω έργω συγκροτώντας μια συνεχή διερώτηση για το τι 
μπορούμε  να  κάνουμε,  ενσαρκώνονται  πλέον  (με  απεγνωσμέν0 
τρόπο) στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και ολόκληρης της χώρας

21 Μαρτίου, Ενάντια στον          
καπιταλισμό

Πέρασε ο καιρός για επιλογές;

Πολιτική λογοτεχνία
Πολιτικά διηγήματα και ποιήματα γνωστών 
και πρωτοεμφανιζόμενων λογοτεχνών. Καθώς 
η τέχνη, ήταν πάντα η κινητήριος δύναμη για 
δράση.

Όταν μιλούν για εθνική
κυριαρχία
Ποιά ακριβώς κυριαρχία “χάθηκε” και για ποιά 
μιλούν όσοι προτάσσουν την “εθνική” κυριαρχία;

Κάλεσμα  για  την  ευρωπαϊκή  μέρα 
δράσης  ενάντια  στον  καπιταλισμό, 
ώστε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για το 
κοινό  μας  μέλλον.  Την  31η  Μαρτίου 
ας  πλημμυρίσουν  οι  δρόμοι  όλης  της 
Ευρώπης.

Όλες  οι  γνωστές  λύσεις  και 
τεχνάσματα  αποτυγχάνουν 
το  ένα  μετά  το  άλλο 
αφήνοντας  εκτεθειμένους 
και  γελοιοποιημένους  όλους 
τους  ειδήμονες  και  όλους  τους 
γκουρού του οικονομολογισμού. 
Μέσα  σ’  αυτή  τη  στιγμή 
είναι  που  επιτελείται  η 
απομυστικοποίηση  και  η 
φανέρωση  του  γυμνού  πλέον 
ψέματος.  Ενός  ψέματος 
που  θα  πρέπει  να  πάψει  να 
μας  αντιπροσωπεύει  και 
να  μας  ψευδο-ικανοποιεί  σπρώχνοντάς  μας  παράλληλα  να 
φυσήξουμε το καντήλι του για να σβήσει. Η μοναδική στιγμή που 
θα  σταματήσει  να  αναπαράγεται  και  να  επιβιώνει  είναι  όταν  θα 
ξεκινήσει  να  αναπαράγεται  από  εμάς  μια  άλλου  είδους  πολιτική 
σκέψη και ένα άλλου είδους κοινωνικό φαντασιακό.

Θεωρίες συνωμοσίας
Καθώς  το  φαινόμενο    των  θεωριών  συνωμοσίας  έχει  αρχίσει  να 
παίρνει  μορφή μάστιγας,  με  όλο  και  περισσότερους  δημαγωγούς 
να εμφανίζονται μέρα με τη μέρα, είναι χρήσιμη μια ιστορική τους 
ανασκόπηση, μέσα από την οποία αποκαλύπτονται η φύση, αλλά 
και οι σκοποί της τόσο ευρείας διάδοσης τους.

Φύλλο Πρώτο

Διανέμεται χωρίς    
αντίτιμο



Editorial
Η  διαδικτυακή  εφημερίδα  Άμεση 
Δημοκρατία  αποτελεί  έμπνευση 
μιας  ομάδας  πολιτών  που 
δραστηροποιούνται  στο  ιστολόγιο 
για  την  ατομική  και  συλλογική 
αυτονομία,  eagainst.com. Είναι  όμως 
δημιούργημα  διαφόρων  ανθρώπων 
που συνδιαμόρφωσαν  το  έντυπο που 
αντικρύζετε  στις  οθόνες  σας.  Δεν 
έχουμε  στόχο  να  αντικαταστήσουμε 
κάποιο  έγκυρο  ειδησεογραφικό 
ιστολόγιο,  ούτε  να  ανταγωνιστούμε 
τα  πολυάριθμα  αξιόλογα  blogs 
που  μπορείτε  να  συναντήσετε  στο 
διαδίκτυο. Στόχος μας είναι η ύπαρξη 
μιας  εφημερίδας  πολύχρωμης,  με 
πλουραλισμό απόψεων και πολιτικών 
θέσεων, όπου καλούμε σε συνάντηση 
νέες  ιδέες,  ανθρώπων  που  νιώθουν 
νέοι και δημιουργικοί. Αναλογιζόμενοι 
την  ευθύνη  που  μας  αναλογεί,  ως 
πολίτες  που  διαμορφώνουν  την 
ιστορία τους, προσφέρουμε το έντυπο 
αυτό  σε  όσους  έχουν  ήδη  απορρίψει 
τις  αναλύσεις  των  “ειδικών”,  την 
επαγγελματική  δημοσιογραφία 
ως  άσκηση  τρομοκρατίας  και  τη 
θέαση  της  κοινωνίας  ως  μία  μάζα 
καταναλωτών.  Η  δημοσιογραφία 
των  πολιτών  είναι  ταυτόχρονα 
ευκαιρία  και  κατάρα  (όπως  καθετί 
στον  κόσμο  γύρω  μας),  αναλόγως 
με  τον  τρόπο  που  χρησιμοποιείται. 
Μπορεί  να  αποτελέσει  ένα  δίαυλο 
υγιούς επικοινωνίας και ενημέρωσης, 
υπάρχει  όμως  και  η  πιθανότητα  να 
χρησιμοποιηθεί για διασπορά ψευδών 
ειδήσεων  και  προπαγάνδας.  Παρότι, 
λοιπόν, θα καταβάλουμε όλες μας τις 
δυνάμεις ώστε η “Άμεση Δημοκρατία” 
να  ικανοποιήσει  τις  απαιτήσεις  όλων 
μας,  ευχή  μας  είναι  να  αναγνώσετε 
με  κριτική  στάση,  συμφωνώντας 
και  διαφωνώντας,  σχολιάζοντας  και 
προτείνοντας.

Στο πρώτο αυτό φύλλο,προσπαθήσαμε 
να συμπυκνώσουμε άρθρα με θέματα 
επικαιρότητας,  αλλά  και  αναλύσεις 
σχετικά  με  πολιτικά  και  κοινωνικά 
ζητήματα.  Επιδιώκουμε  τη  συνεχή 
εξέλιξη  της  εφημερίδας,  ουσιαστικά 
αλλά και τεχνικά, γι’ αυτό και καλούμε 
όλους  τους  ενδιαφερόμενους  να 
συνεισφέρουν  είτε  με  κείμενα,  είτε 
με  τεχνικές  προτάσεις  και  γραφικά, 
επικοινωνώντας  μαζί  μας.  Ας  είναι 
η  εφημερίδα  αυτή  ένας  χώρος 
ζύμωσης  και  αλληλεπίδρασης  ιδεών, 
μια  διαδικτυακή  λαϊκή  συνέλευση, 
όπου  ο  καθένας  έχει  το  δικαίωμα  να 
εκφράζεται, να κρίνει και να κρίνεται. 
Οφείλουμε  να  κάνουμε  σαφές,  πως 
δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να 
εντάξουμε  στο  έντυπο  διαφημίσεις, 
ή  να  υποστηρίξουμε  πολιτικά 
κόμματα  και  πρόσωπα,  έτσι ώστε  να 
διασφαλίσουμε τον μη κερδοσκοπικό 
και  μη  κομματικό  χαρακτήρα.  Η 
θεματική  της  σημερινής  εφημερίδας 
είναι  κυρίως  πολιτική-κοινωνική, 
με  ένα  ενδιαφέρον  λογοτεχνικό 
περιεχόμενο στο τέλος της. 

Για αποστολή άρθρων
                            προτάσεων
                            γραφικών
                    και επικοινωνία
στείλτε μας στα εξής mail:

julien@eagainst.com
eforeagainst@riseup.net



Η απώλεια της “εθνικής” μας κυριαρχίας, (ή για 
τους πιο μετριοπαθείς, ο κίνδυνος απώλειας της) 
εντοπίζεται εδώ και καιρό στο δημόσιο λόγο 
πολιτικών (αριστεράς και δεξιάς), δημοσιογράφων, 
αλλά και στις καθημερινές συζητήσεις πολλών 
πολιτών. Πολλοί κάνουν λόγο για “υποδούλωση της 
χώρας στην τρόικα”, για τη σύγχρονη αποικιοκρατική 
πολιτική της Γερμανίας, κατηγορώντας έμμεσα 
τους “κακούς” ξένους τραπεζίτες και πολιτικούς 
που “σκλάβωσαν” το, μέχρι τώρα, ανεξάρτητο 
και ελεύθερο ελληνικό κράτος.  Οι  περισσότεροι, 
μάλιστα,  μιλούν  σαν  η  Ελλάδα  να  μην  ήταν  ήδη 
εξαρτημένη πολιτικά και οικονομικά (με τη ρητή ή 
σιωπηρή συναίνεση της κοινωνίας) από την Ε.Ε, ή 
στρατιωτικά και διπλωματικά από το ΝΑΤΟ.
 
Και ποιό ακριβώς είναι το κυρίαρχο έθνος που δήθεν 
επιθυμούν;  Προφανώς  εννοούν  μια  κοινωνία  που 
αντί  να  δυναστεύεται  από  αλλοεθνείς  οικονομικές 
ελίτ,  έχει  τους  ολοδικούς  της,  ντόπιους  δυνάστες. 
Σαν  να  μας  καλούν  να  διαλέξουμε  ανάμεσα  στον 
Χίτλερ και στον Παπαδόπουλο, ευχόμενοι ο ντόπιος 
δικτάτορας να δείξει έστω λίγη επιείκεια απέναντι 
σε μια μερίδα συμπατριωτών του. Όπως ένα μικρό 
κομμάτι της κοινωνίας (κυρίως ακροδεξιοί) που θα 
προτιμούσαν τη δανειοδότηση από τον “ορθόδοξο” 
Πούτιν  και  από  την  κατ’  επίφαση  κομμουνιστική, 
στην  πραγματικότητα  ολοκληρωτική  κυβέρνηση 
της  Κίνας,  αντί  του  δανείου  από  τους  δυτικούς. 
Αγνοώντας  ή  προσποιούμενοι  ότι  αγνοούν,  ότι 
ακόμα  και  στην  περίπτωση  που  παραδίδαμε  τις 
τύχες μας στα χέρια της ντόπιας ολιγαρχίας ή ενός 
εθνικιστή Έλληνα ηγέτη, αυτή η ολιγαρχία ή αυτός 
ο δικτάτορας θα ήταν εντελοδόχος των ισχυρότερων 
συμφερόντων (που σίγουρα δεν είναι τα ελληνικά).
 
Είναι  προφανές,  πως  τα  σενάρια  περί  εθνικής 
κυριαρχίας, εθνικής σωτηρίας, εθνικής περηφάνιας 
μας  οδηγούν  στο  μονόδρομο  της  κοινωνικής 
ηλιθιότητας.  Στο  όνομα  της  αντιμετώπισης  ενός 
εικονικού ποσού χρέους υποβιβάζονται με ευκολία 
ανθρώπινες ζωές προς χάριν μιας εντελώς αόριστης 
και  ασαφούς  έννοιας  της  “σωτηρίας”(Σωτηρία 
ποιών και για χάρη ποιών; Με τι κόστος; Ποιοί θα 
επωμιστούν  το  κόστος,  ποιοί  όχι  και  γιατί  κλπ.). 
Όπως, στην περίπτωση πολέμου, ένας αξιωματικός 
θα  ανακοινώσει  στην  πενθούσα  μητέρα  πως  “ο 
θάνατος  του  γιου  σας  ήταν  μεγάλη  συνεισφορά 
για  την  πατρίδα”,  έτσι  σήμερα  ανακοινώνουν  την 
μεθοδευμένη εξαθλίωση μας.

 

Ας  σταματήσουμε, λοιπόν, να μιλάμε για μια ψευδή εθνική 
κυριαρχία, κι ας μιλήσουμε για την ατομική και συλλογική 
αυτονομία. Ο νεοφιλελευθερισμός που επιβάλλουν δια 
της βίας στην κοινωνία μας, δεν έχει σημαία ή χρώμα, 
και  η  γλώσσα που  μιλά  είναι  η  γλώσσα  των  αριθμών. 
Δεν γεννηθήκαμε για να διαχωριζόμαστε βάσει σημαίας 
ή χρώματος, ούτε για να αντιμετωπιζόμαστε ως μονάδες 
των οικονομικών δεικτών. Σαν άνθρωποι, υπεύθυνοι για 
την  ιστορία  που  εμείς  δημιουργούμε,  ας  αγωνιστούμε 
για αυτόνομες κοινωνίες, απορρίπτοντας την κυριαρχία 
ανθρώπου σε άνθρωπο, ή κοινωνίας σε κοινωνία, ή ακόμη 
και την κυριαρχία ανθρώπων (ηγετών) σε κοινωνίες και 
το αντίστροφο. Ας επιδιώξουμε την αυτονομία.

Σημείωση
Η  σημερινή  κυβέρνηση  δεσμεύτηκε  επίσημα  και 
ενυπόγραφα,  αποδεχόμενη  μια  σειρά  αντικοινωνικών 
μέτρων  (πολλά  από  τα  οποία  η  ίδια  πρότεινε), 
διακινδυνεύοντας το μέλλον της χώρας και της ελληνικής 
κοινωνίας.  Καθώς  όμως  υπήρχαν  συνταγματικοί 
περιορισμοί  στην  εκχώρηση  της  λαϊκής  κυριαρχίας 
(αρθρ.2.  παρ.  1  του  Συντάγματος,  όπως  η  Αρχή  αυτή 
εξειδικεύεται  μέσα  από  θεσμούς  και  διαδικασίες  που 
προβλέπονται  σε  άλλες,  ειδικότερες,  διατάξεις  του 
Συντάγματος της Ελλάδας) δυνάμει των οποίων αυτή η 
εκχώρηση σε  διεθνείς  οργανισμούς  και  θεσμούς  μέσω 
διεθνών  συνθηκών  και  διακρατικών  συμβάσεων  θα 
αποτελούσε  εξόφθαλμη  παραβίαση  του  πυρήνα  του 
Συντάγματος,  συμπεριέλαβε  και  το  εξής  εδάφιο  στην 
εισαγωγή του μνημονίου της 9ης Φλεβάρη 2012: “Όμως 
η κυριότητα του προγράμματος και όλες οι εκτελεστικές 
ευθύνες  για  την  υλοποίηση  του  προγράμματος 
παραμένουν στην ευθύνη της Ελληνικής Κυβέρνησης”. 
Eπίσης,  έκαναν  σαφές  σε  πάρα  πολλά  σημεία  πως  τα 
μέτρα  τους  δεν  τελείωσαν  εδώ.  Πχ  :“Οι  εκταμιεύσεις 
της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το 
Ευρωπαϊκό  Ταμείο Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας 
(ΕΤΧΣ)  υπόκεινται  σε  τριμηνιαίες  αξιολογήσεις  των 
όρων καθ’όλη την διάρκεια της συμφωνίας”.

Όταν μιλούν για εθνική κυριαρχία
Γράφει ο Efor



Λήθαργος ή Δράση

Δεδομένης  της πρωτοφανούς κοινωνικής 
εξαθλίωσης,θα περίμενε κανείς πως η 
ελληνική  κοινωνία θα είχε καλύτερα 
αντανακλαστικά, αντιδρώντας μαζικά 
και  αποφασιστικά απέναντι στις 
εφαρμοζόμενες πολιτικές που έγιναν η 
αιτία το  επίπεδο ζωής να έχει φτάσει 
σχεδόν εκεί που ήταν μεταπολεμικά. Αυτή 
η    συνειδητή  ή  ασυνείδητη  προσδοκία 
που  είχαν  πολλοί  διαψεύσθηκε  όμως,  
ειδικά  αν  αναλογιστούμε  το  μέγεθος  της 
«κρίσης»: Ενώ η φτώχεια από μόνη  της θα 
έπρεπε, λογικά, ν’ αποτελέσει εξεγερσιακό 
παράγοντα,  φαίνεται  πως    οι  «πολίτες» 
αυτής της χώρας δεν μπορούν να σκεφτούν 
πολιτικά και να  δράσουν ανάλογα παρόλο 
που  βρίσκονται  ήδη  σε  ελεύθερη  πτώση, 
έχοντας    περάσει  από  το  στάδιο  του  να 
μετεωρίζονται στο «χείλος του γκρεμού».
Την  κατάσταση κάνει (φαινομενικά) ακόμα 
πιο ανεξήγητη  και  το  γεγονός πως    ενώ η 
πλειοψηφία  φαίνεται  πως  κατανοεί  πια 
ότι  ζει σε ένα ανελεύθερο,   αυταρχικό  (αν 
όχι  ολοκληρωτικό)  καθεστώς,  δεν  μπορεί 
να  βρει  τη  δύναμη    να  διεκδικήσει  έστω 
τα  αυτονόητα:  ψωμί  και  ελευθερία  (για 
παιδεία,   υγεία, δικαιοσύνη ούτε λόγος να 
γίνεται).\

Αν  κάποιος  μπορούσε  να    περιγράψει  με 
λεπτομέρειες τη σημερινή κατάσταση σε 

κάθε κάτοικο αυτής  της χώρας, ατομικά, πριν από π.χ. 10, 20 
ή 30 χρόνια, είναι σχεδόν  βέβαιο ότι θα είχε τις διαβεβαιώσεις 
της συντριπτικής πλειοψηφίας πως  «αν μας κάνουν έτσι θα 
τα κάνουμε όλα λαμπόγυαλο». Κι όμως: η μέχρι   πρόσφατα 
καλομαθημένη «μεσαία» τάξη που θίγεται για πρώτη φορά 
μετά  από    δεκαετίες,  δείχνει  ακόμα  κεραυνοβολημένη,  ενώ 
οι ανέκαθεν «υποψιασμένοι»  της Αριστεράς, αποδεικνύουν 
καθημερινά πως δεν μπορούν ή δεν θέλουν (ή  και τα δύο μαζί) 
να αναλάβουν έστω και επιμέρους πρωτοβουλίες οι οποίες  είτε 
θα αφύπνιζαν και θα οργάνωναν τον κόσμο είτε τουλάχιστον θα 
μείωναν  κάπως τα αποτελέσματα της επίθεσης των κυρίαρχων 
στρωμάτων και του  πολιτικού τους προσωπικού εναντίον του 
λαού.  Για παράδειγμα,  είναι    πραγματικά  τόσο δύσκολο  να 
οργανωθεί μια γενική απεργία διαρκείας, μέσω  της οποίας η 
κοινωνία θα προέβαλε τα αιτήματά του για αξιοπρεπή ζωή (από  
οικονομική, κοινωνική, πολιτική άποψη); Ή έστω, είναι τόσο 
δύσκολο να  υπάρξει ένα κοινό μέτωπο που να ακυρώσει στην 
πράξη ένα (μόνο ένα – έτσι  για δείγμα) από τα επαχθή μέτρα 
(π.χ. το χαράτσι που επιβλήθηκε σε   όσους έχουν ακίνητα); 
Η Αριστερά απέδειξε πως είναι ανίκανη να κάνει  ακόμα και 
το  ελάχιστο:  να καλέσει π.χ.  τον  λαό να αρνηθεί μαζικά να  
πληρώσει τα γαμησιάτικα, παρέχοντάς του νομική κάλυψη. Τι 
θα αποφάσιζε  αλήθεια ένα δικαστήριο αν οι προσφεύγοντες 
ή αιτούντες ήταν 300.000 ή  4.000.000 ;

Ίσως να μην είναι ώρα για μια (ακόμα) σκληρή κριτική  στην 
ελληνική Αριστερά, αλλά κάποια πράγματα μιλούν από μόνα 
τους. Τόσο  πολύ που δεν χρειάζεται καν να γίνει πανηγυρικά 
αυτή η κριτική. Η  δημοσκοπικά θριαμβεύουσα Αριστερά και τα 
κόμματά της (κοινοβουλευτικά  αλλά και εξωκοινοβουλευτικά), 
κατάφεραν  το  απόλυτο  τίποτα. Ή  μάλλον    κατάφεραν  μια 
δημοσκοπική άνοδο  (που περισσότερο φαίνεται ν’ αποτελεί  
την – δημοσκοπική – έκφραση οργής παρά συνειδητή πολιτική 
επιλογή) η  οποία είναι άγνωστο ακόμα πώς θα αποτυπωθεί 
στις εθνικές εκλογές που θα  γίνουν (αν και όταν γίνουν…) . 
Κατά τα λοιπά, στην καλύτερη γι’ αυτήν  περίπτωση, λάμπει 
δια της ουσιαστικής απουσίας της.

Το πώς το  καπιταλιστικό φαντασιακό ωθεί το άτομο και τις 
κοινωνίες στην απάθεια,  την κλειστότητα, την αποχαύνωση 
κλπ. έχει αναλυθεί ενδελεχώς από πάρα  πολλούς φιλόσοφους, 
στοχαστές και πολιτικούς αναλυτές και θα ήταν άκομψο  και 
βαρετό  να  αρχίσουμε  πάλι  τις  επαναλήψεις.  Χωρίς  λοιπόν, 
σε καμία  περίπτωση, να παραγνωρίζεται η κομβικότητα των 
προσεγγίσεων αυτών, ίσως  να μην είναι χωρίς νόημα και μία 
πολύ πρόχειρη ψυχαναλυτική προσέγγιση,  που θα γίνει άμεσα 
αντιληπτή, μόνο και μόνο με την παράθεση κάποιων  ορισμών 
και με τον παραλληλισμό του υποκειμένου της ψυχαναλυτικής  
προσέγγισης με το άτομο ως πολιτικό και κοινωνικό ον:

Άρνηση:  Το παιδί αρνείται να συναισθανθεί κάποια  
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δυσάρεστη πραγματικότητα.  Γυρίζει την πλάτη του σ’ 
αυτήν,  την αρνείται  και αντιστρέφει στην   φαντασία 
του  τα  ανεπιθύμητα  γεγονότα.  Έτσι,  ο  «κακός» 
πατέρας    μετατρέπεται  φανταστικά  σε  προστάτη. 
Έχοντας σαν παιδί μειωμένες  ικανότητες να επιβιώσει 
στο περιβάλλον που  ζει, αποφεύγει να   συγκρουστεί. 
Ο  μηχανισμός  αυτός  ανήκει  σε  μια  ομαλή  φάση  της 
ανάπτυξής  του προκειμένου να επιβιώσει.Όταν όμως η 
διαδικασία αυτή συνεχίζεται στην ενήλικη ζωή μπορεί 
να οδηγήσει σε «ψυχοκοινωνικές» ασθένειες.

Η δυνατότητα του ενήλικου ανθρώπου να αρνείται την 
πραγματικότητα  είναι  τελείως  ασυμβίβαστη  με  μια 
άλλη  λειτουργία-ικανότητά  του  εξαιρετικά  πολύτιμη: 
την ικανότητά του ν’ αναγνωρίζει και να εκτιμά κριτικά 
την πραγματικότητα των αντικειμένων.

Συνέπειες της Άρνησης
Εμβροντησία:  Μειωμένη  αντίδραση  καθώς  και 
ατελής απαντητικότητα στα γύρω συμβαίνοντα.
Καταπληξία:  Πρόσκαιρη  απώλεια  της  μυϊκής 
δύναμης και αδυναμία που προκαλείται από ποικίλες 
συναισθηματικές καταστάσεις.
Προκλητή υποβολιμότητα: Ο άνθρωπος είναι σαν 
να παραδίδεται στη βούληση του εξουσιάζοντος και να 
αντλεί από αυτήν τη δική του κινητική συμπεριφορά.
Αγαλματώδεις στάσεις:    Παράδοξες  στάσεις  που 
προσλαμβάνονται  σα  να  παγώνει  μια  κίνηση  και  να  
καθίσταται ένας άνθρωπος ανέκφραστος σε μια γωνιά. 
Και παραμένει σ’ αυτή  την αλλόκοτη, όσο και άβολη 
θέση, σα να απολιθώθηκε.

Αλαλία: Άρνηση της επικοινωνίας μέσω της ομιλίας.
Ο φόβος της σύγκρουσης είναι εύλογος.

Οι  συνέπειες  όμως  της  Άρνησης  για  σύγκρουση, 
προκειμένου  ν’  αποφευχθεί  ο  φόβος,  είναι  πολύ 
χειρότερες.
Η    (σύγ)κρουση  που  προσπαθούμε  να  αποφύγουμε 
έχει  γίνει  «ελαστική»  και    ανώδυνη  μόνο  για  τους 
γνωστούς επιτιθέμενους (εξουσιαστές και επίδοξους  
εξουσιάζοντες).

Στη  Φυσική  επιστήμη,  η  ορμή  είναι  μια  φυσική 
ποσότητα που σχετίζεται με τη μάζα και την ταχύτητα. 
Κατά την κρούση μεταξύ δύο «σωμάτων», η συνολική 
ορμή θα παραμείνει σταθερή (αρχή διατήρησης της 
ορμής).Η  «συνολική ορμή» θα παραμείνει σταθερή, 
αλλά  το θέμα  είναι  το προς  τα   πού αυτή θα  γείρει 
τη  ζυγαριά.  Κι  αυτό  εξαρτάται  από  τις  δική  μας  
ενέργεια.  Καμιά  πράξη  μας  δεν  είναι  ασήμαντη.Η 
πολιτική μας  ενηλικίωση δεν είναι αναπόφευκτη (η 
Ιστορία  δεν  πηγαίνει  πάντα  «εμπρός»)    αλλά  είναι 
απολύτως απαραίτητη. Είναι η μόνη πιθανότητα για 
μια  καλύτερη ζωή. Μ’ αυτή την έννοια, οφείλουμε να 
ενηλικιωθούμε πολιτικά,  έχοντας συναίσθηση ότι και 
η σύγκρουση, αν και όταν χρειαστεί να έρθει,  μπορεί 
να αποβεί υπέρ μας – αρκεί να αποτελεί συνειδητή 
πολιτική επιλογή  και τα μέσα μας να συνάδουν με τους 
πολιτικούς μας στόχους όπως αυτοί  αναδεικνύονται 
κάθε  φορά  μέσα  από  τις  αντίστοιχες  (οριζόντιες,  
αυτονοηματοδοτούμενες, αυτόνομες) διαδικασίες.

Αμφισβητώντας
Eγκλωβισμένοι στο θεαματικό μας τώρα, μες στη βιασύνη της καθημερινής μας παραζάλης, έχουμε ξεχάσει 
να ελέγξουμε τα βήματα που ακολούθησε ο άνθρωπος μέσα απ’ το λαβύρινθο των περασμένων αιώνων.  Όπως 
θεωρούμε αυτονόητο το ό,τι πατώντας τον διακόπτη θα ανάψει το φως, δίχως να ενδιαφερόμαστε για τις 
διαδικασίες που οδηγούν σ΄ αυτό, θεωρούμε επίσης αυτονόητο πως δεν θα υπάρξουν (στον δυτικό τουλάχιστον 
κόσμο)  νέες  ναζιστικές  θηριωδίες,  νέα  ολοκαυτώματα,  νέοι  πόλεμοι,  αδιαφορώντας  για  τις  συνθήκες που 
οδήγησαν στις τραγωδίες αυτές του πρόσφατου παρελθόντος. Επιχειρούμε να αναλύσουμε τα πάντα γύρω 
μας, είτε χρησιμοποιώντας γερασμένα εργαλεία, είτε προσπαθώντας να προσαρμόσουμε το αναλυθέν στα 
αναλυτικά μας εργαλεία. Δεν απαιτείται απλά αναθεώρηση των εργαλείων, ούτε  μια ανασκόπηση της ιστορίας 
του  ανθρώπου,  αλλά  είναι  επιτακτική  η  αναθεώρηση  της  ίδιας  μας  της  γλώσσας,  που  βιάστηκε  αισχρά, 
χρόνια τώρα, μέσα από την παραπλανητική και καταχρηστική χρήση λέξεων όπως ελευθερία, επανάσταση, 
ανατροπή. Μέσα στο κομφούζιο των νοημάτων που μπορεί ν’ αποδώσει μια απλή λεξούλα, η ελευθερία, να 
ανακατασκευάσουμε το νόημα που εκφράζει τους σύγχρονους καιρούς μας. Τι σήμαινε η ελευθερία στο Παρίσι 
του 68; Τι σήμαινε η ίδια λέξη στην Ελλάδα του 73; Τι σημαίνει σήμερα για τους Αιγύπτιους αγωνιστές και τι για 
τους Έλληνες του 2012; Ας αμφισβητήσουμε τα πάντα γύρω μας, μόνο έτσι θα δώσουμε το νόημα που θέλουμε 
το μέλλον να εκφράζει. Ας αμφισβητήσουμε το παρών, λαμβάνοντας υπόψιν τρικλοποδιές του παρελθόντος. 
Ας αμφισβητήσουμε ταυτόχρονα το μέσα μας και το έξω, δημιουργώντας το νέο μέσα και το νέο έξω.



Πέρασε ο καιρός για επιλογές;
 Every night there is a voice whispering a lullaby in your ear. Sweet, with a velvety texture. You barely 
even hear it “… the time has passed for choices!” And then you fall asleep, tired with a weary smile on 
your face. Yes, you are right. The dystopian, the grotesque, the obscene all condensed into one little 
touch of the absurd. 

“-You better get up son! Your non-life awaits you. It needs you now, more than ever!”

Ή  έτσι  μας  έχουν  πει(“..the  time  has  passed  for 
choices!”).  Ή  καλύτερα  εκεί  στοχεύουν.  Σ’  αυτή 
καθημερινά  την  αρένα  λοιπόν  παίζεται  ένα  από 
τα  μεγαλύτερα  και  πιο  ύπουλα  ίσως  «παιχνίδια» 
που στήθηκαν ποτέ.   Πριν προχωρήσουμε λίγο πιο 
βαθιά, νομίζω οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε μερικές 
ασάφειες. Για ποιο χρόνο και ποιες επιλογές μιλάμε 
και ποιοι είναι τελικά αυτοί που «παιδιαρίζουν»(sic). 

Θα ξεκινήσω απ το τέλος. Πόσο βολικό θα ήταν να 
δακτυλοδείξω , αυτοί, αυτοί κι αυτοί. Για αρκετούς 
από εμάς είμαι σίγουρος ότι θα ήταν ότι πιο ιδανικόž 
ευχής έργο! Η μετακύληση της προσωπικής ευθύνης 
στον Α και στο Β, είτε αυτοί αντιπροσωπεύουν άτομα 
είτε θεσμούς είτε συγκεκριμένες καταστάσεις είναι 
κάτι  που  έχει  γίνει  πλέον  έξις  φοβερή,  πανταχού 
παρούσα και τα πάντα πληρούσα.  Τόσο το έχουμε 
συνηθίσει που οτιδήποτε άλλο μας ξενίζει ή ακόμη 
χειρότερα μας  τρομάζει. Ο  καθένας  το  τομάρι  του 
μέχρι σ’  ένα σημείο. Στο σημείο που θα πρέπει  να 
αναλάβεις ευθύνες και να επιλέξεις τον κόσμο μέσα 
στον οποίο θα κουβαλάς αυτό το τομάρι. Ακούγεται 
παράλογο (ίσως) για τον κάτοικο της Ανδρομέδας. 
Για  τον  γήινο  του  21ου  αιώνα  προφανώς  όχι.  Στο 
στρεβλωμένο  λοιπόν  και  μπλεγμένο  αυτό  σκηνικό 
γυρεύουμε να πάρουμε θέση χάνοντας ήδη όμως ένα 
μεγάλο στοίχημα. Το στοίχημα της ελευθερίας.

Πώς  όμως  φθάσαμε  εδώ  πέρα;  Πώς  φθάσαμε 
δηλαδή να είμαστε τόσο βολεμένα λειψοί; Γιατί δε 
θέλω να ακούσω κανένα (ο Hobbes εδώ μάλλον θα 
διαφωνούσε..) να φλυαρεί υπέρ της «φυσικής», της 
«εγγενούς» -και καλά- του ανθρωπίνου είδους ροπής 
προς το βόλεμα και την αδράνεια. Άρα ναι, έλλειψη 
πολλών  βαθμών  ελευθερίας  αλλά  σαν  αποτέλεσμα 
όχι  μιας  αόριστης  θεωρητικής  κατασκευής  αλλά 
μιας άλλης πιο αντικειμενικής και πιο γενικευμένης 
πραγματικότητας η  οποία  ταυτόχρονα  γεννάει  και 
διαιωνίζει πχ. τις υπόγειες γραμμές παραγωγής στην 
Κίνα, στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, 2 παγκόσμιους και 
αναρίθμητους  γνωστούς  και  άγνωστους  πολέμους, 
τους δηλητηριασμένους επειδή το νερό που έπρεπε 
να  πιούν  ήταν  μολυσμένο,  τον  αριθμό  αυτών  που 
τους κατέσχεσαν τα σπίτια αι τις περιουσίες, αυτούς 
που  δουλεύουν  για  να  επιβιώσουν  και  όχι  για  να 
ζήσουν, αυτούς που γεμίζουν σαν σκουπίδια τους 

αραχνοΰφαντους και δαφνοστόλιστους  λεωφόρους 
κτλ.. Διότι μπορεί να ακούγονται λίγο άσχετα μεταξύ 
τους όλα τα προηγούμενα αλλά όλα έχουν ένα κοινό 
σημείο αναφοράς και μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά που 
τα ενώνει, όπως αυτές που συνηθίζει ο πύθωνας όταν 
σφιχταγκαλιάζει  το  θήραμά  του.  Τον  καπιταλισμό 
και ό,τι αυτός πρεσβεύει πραγματικά, βάζοντας στην 
άκρη τη βιτρίνα με τις βαρύγδουπες διακηρύξεις του 
για  «δημοκρατία,  ανάπτυξη,  εξέλιξη»  στην  οποία 
όλοι  ανεξαιρέτως  θα  συμμετέχουν  «με  ισότητα, 
ισονομία,  δικαιοσύνη»  μπλα  μπλα  μπλα..  Νομίζω 
όλοι τα έχουμε ακούσει παραπάνω από μια φορά να 
μην τα επαναλάβω!

 Επίσης, θα πρέπει μια που είμαστε εδώ να δούμε πώς 
εκφράζεται τελικά η σύγχρονη έννοια της ελευθερίας 
σ’ αυτό το νεοφιλελεύθερο μοντέλο ανάπτυξης. Πώς 
ερμηνεύεται και ποιες είναι τελικά οι επιλογές που 
απομένουν.  Είναι  νομίζω  σαφές  πως  φορέας  της 
ελευθερίας  (ως  ιδέας  αλλά  και  ως  πραγμάτωσης), 
μέσα  από  το  οποίο  θα  οριστεί  το  πόσο  τελικά 
ελεύθερος είσαι, αποτελείται και από αντικειμενικούς 
αλλά και από υποκειμενικούς όρους οι οποίοι καθώς 
εσωτερικεύονται και «στερεοποιούνται» στο επίπεδο 
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της συνείδησης, τροφοδοτούν και δίνουν καύσιμο(ή 
όχι..)  σε  κάθε  απελευθερωτική  αναζήτηση.  Έχεις 
την  ελευθερία  να  επιλέξεις  κατά  κύριο  λόγο  μόνο 
α) μέσω της αναγνώρισης του ποιος είσαι(άρα και 
τι  θέλεις..)  β)  τι  κατέχεις  και  γ)  ποια  κουλτούρα 
και πολιτειακοί/αστικοί νόμοι σε περιορίζουν κάθε 
φορά. Εδώ νομίζω γίνεται ξεκάθαρο πόσες επιλογές 
και άρα πόση ελευθερία μας απομένει σήμερα.

Ας  δούμε  λοιπόν  πιο  λεπτομερώς  τους  πιο  πάνω 
περιορισμούς.Το τι κατέχουμε, νομίζω το πρόσφατο 
κίνημα  του 99% το αποσαφήνισε σε όσους ακόμη 
έτρεφαν κάποιου είδους ψευδαίσθηση επ’ αυτού. Η 
κατηγοριοποίηση όμως με αριθμητικά μόνο κριτήρια 
είναι  και ημιτελής και ανεπαρκής. Ο διαχωρισμός 
δεν  είναι  τόσο  γραμμικός,  ούτε  θα  μπορούσε  να 
είναι.  Τι  σημαίνει  99%;;  Τίποτα  απολύτως  αν 
μείνουμε  μέχρι  εκεί,  αφού  μέσα  σ’  αυτό  το  99% 
υπάρχουν  περαιτέρω  «εσωτερικοί»  διαχωρισμοί 
οι οποίοι καθιστούν το εν λόγω σύνθημα αδύναμο 
και  «διάτρητο».  Ο  διαχωρισμός  επαναλαμβάνω 
με  αριθμητικά  κριτήρια  και  όχι  πολιτικά  είναι 
ανεπαρκής.  Δεν  είμαστε  το  99%!  Είμαστε  φύσει, 
αυτοί  που  παράγουμε  τον  πλούτο(αλλά  δεν  μας 
ανήκουν  τα μέσα παραγωγής  του πλούτου), αυτοί 
που η κοινωνική μας θέση μας τοποθετεί στην βάση 
μιας  πυραμίδας  όπου  η  κορυφή  της  καρπώνεται 
την  υπεραξία  αυτού  που  εμείς  δημιουργήσαμε 
και  δημιουργούμε.  Αυτός  είναι  ο  ιστορικός  και 
αντικειμενικός(ταξικός)  κοινωνικός  διαχωρισμός. 
Έστω  όμως!  Η  αναγνώριση  σαν  πρώτο  βήμα  της 
ύπαρξης  αυτού  του  ετεροβαρούς  και  διχασμένου 
κοινωνικού μοντέλου είναι μια αφετηρία. 

Επιπρόσθετα στα προηγούμενα, σ’ αυτά που μπορεί 
να κατέχει κάποιος συμπεριλαμβάνεται και ο πλούτος 
της  γνώσης  είτε  αυτή  ονομάζεται  τεχνική  είτε 
θεωρητική  (απολυτήρια,  πτυχία,  μεταπτυχιακά..). 
Η  προσβασιμότητα  όμως,  η  εκφυλισμένη  αξία 
(ανταλλακτική)  τόσο  των  απολυτηρίων  όσο  και 
των  πτυχίων  (άρα  ή  σύνδεση  τους  με  την  αγορά 
ακολουθούν  τους  νόμους  της  μεγαλύτερης 
ζήτησης  και  καλύτερης  μελλοντικής  μισθολογικής 
εξασφάλισης  και  όσο  πιο  ακριβά  τα  πτυχία  τόσο 
λιγότεροι οι οικονομικά ικανοί να ακολουθήσουν το 
«χορό»)  ,καθώς  επίσης ο ρόλος  των σχολείων και 
των πανεπιστημίων καθιστούν την απόκτηση μιας 
οποιασδήποτε  μορφής  γνώσης  και  επάρκειας  ένα 
δρόμο γεμάτο εμπόδια, παράδρομους, χαντάκια και 
αδιέξοδα αποβάλλοντας και αποκλείοντας πολλούς 
στην πορεία.

Το ποιοι νόμοι υπάρχουν, παρά να κάνω αναφορά 
σε συγκεκριμένο νομικό καθεστώς, είναι πιο σωστό 
θεωρώ να δούμε ποιος είναι ο εκάστοτε νομοθέτης. 
Μετά την είσοδο του κοινοβουλίου (κοινοβουλευτική 

δημοκρατία)  στο  πολιτικό  προσκήνιο-κυρίως 
μετά  τον  αγγλικό  εμφύλιο  δηλαδή-  οι  νομοθέτες 
είναι οι «αντιπρόσωποι» του λαού αυτούς δηλαδή 
στους  οποίους  παραχώρησε  την  εξουσία  ο  λαός 
πιστεύοντας πως θα τον αντιπροσωπεύουν επάξια 
στην εξουσία, μιλώντας εδώ κυρίως για τις δυτικές 
κοινωνίες όπου το καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης 
είναι  πλήρως ανεπτυγμένο.  Σ’  αυτό  το  σημείο  και 
σ’ αυτή  τη  ζεστή φωλιά  είναι που γεννιούνται  και 
μεγαλώνουν  οι  βολεμένες  (αφού  κάποιος  άλλος 
καλός  κύριος/α  με  προσέχει..)  αδρανείς  πολιτικά 
ορδές των ανθρώπων. Είναι πασιφανές όμως ποιος 
είναι ο διαχρονικός ρόλος των νομοθετών, σε ποιους 
βάζουν  και  σε  ποιους  γυρίζουν  την  πλάτη,  και  τι 
συμφέροντα υπηρετούν με θρησκευτική ευλάβεια. 
Τα  ιστορικά  παραδείγματα  είναι  τόσα  πολλά 
δυστυχώς που δεν έχει νόημα να αναφερθούμε σε 
κάποιο συγκεκριμένο. 

Και  μας  μένει  η  κουλτούρα  και  η  αυτογνωσία 
(θα  σχολιάσω  μόνο  τη  διαδικασία  αυτογνωσίας 
αφού πιστεύω πως και στο «φολκλόρ» επίπεδο οι 
συσχετίσεις και τα δεδομένα είναι περίπου τα ίδια). 
Εδώ είναι που μπαίνουν σαν σφήνα οι θεσμοί (in-
stitutions).  Για  να αναγνωρίσεις που πατάς  και  τι 
γουστάρεις, πρέπει να μασήσεις τροφή που ταΐζουν 
μόνο  τα  θηρία  (Π.Παυλίδης).  Σχολεία,  εκκλησία, 
πατρίδα,  έθνη,  οικογένεια  όλα  εμποτισμένα  με 
μύθους, μισές αλήθειες, έχθρες και μίση. Και αφού 
τα  μασήσεις  καλά-καλά  είσαι  «ελεύθερος»  (και 
θηρίο!) να βγεις να ψάξεις και συ (όπως τόσοι άλλοι-
για να μη νιώθεις και μοναξιά..) να βρεις αυτό που 
θα σε ολοκληρώσει. Μέσα από το θέσφατο και το 
αλάνθαστο  των  θεσμών  «μάθαμε»  ποιοί  είμαστε 
πριν μάθουμε από τι είμαστε.

-Τελικά δε μας είπες! Ποιοι είναι αυτοί;
-Καλά καλά, μισό..!

Σκεφτόμουνα τις ανθρώπινες σχέσεις, την αρχέγονη 
αυτή μεταμορφωτική δύναμη που ασκείται από και 
σε  κάθε  άτομο  ξεχωριστά  έτσι  ώστε  ταυτόχρονα 
να ορίζει και να ορίζεται απ’ αυτές. Είτε μέσα από 
την κατάφαση ενός συμπεριφορικού μοντέλου είτε 
μέσα από  την άρνηση  του,  οι ανθρώπινες σχέσεις 
συνεχίζει να τροφοδοτούν με ανεξάντλητη δύναμη 
το  άτομο  και  την  κοινωνία. Μια  κοινωνία  που  σε 
πείσμα πολλών-κυρίως σύγχρονων κοινωνιολόγων/
οικονομολόγων  και  φιλοσόφων  του  κώλου-  δεν 
είναι  απλά  το  άθροισμα  των  μονάδων  που  την 
αποτελούν αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Είναι αυτό 
που γεννιέται μέσα από τον κοινό βίο και βίωμα: η 
ιστορία,  είναι η φαντασία,  είναι η συλλογικότητα, 
είναι το παρόν, είναι η αμφισβήτηση, είναι η αγωνία, 
είναι  το  πείσμα,  είναι  η  συντροφικότητα,  είναι  ο 
αγώνας, είναι η σύγκρουση.. Όλα χαρακτηριστικά 



της  πολυμορφίας  και  της  πολλαπλότητας  που 
χορεύουν  το  «χορό  των  μπιζελιών»  με  το  κάθε 
άτομο ξεχωριστά, ξεπερνώντας έτσι και την αρχική 
έννοια της πολυμορφίας αλλά και τα ίδια τα άτομα 
που συμμετέχουν σ’ αυτόν. Καμιά σοβαρή λογικο/
φιλοσοφική προσέγγιση δεν μπορεί να δημιουργήσει 
απόλυτα  ορθό  και  τελικό  ερμηνευτικό  πλαίσιο. 
Πάντα έρχεται η επόμενη να δείξει τις αδυναμίες και 
τα λάθη της. Και όμως τόλμησαν μερικοί γελοίοι να 
μιλήσουν  για  το  «τέλος  της  ιστορίας»(Fukuyama) 
και  την  απελευθέρωση  του  ανθρώπου.  Αυτοί  οι 
ίδιοι  οι  οποίοι  επένδυσαν  (Leo  Strauss)  στο  μύθο 
μιας χωρίς όρους κοινωνικής συναίνεσης, αυτοί που 
αποθέωσαν  τον  ατομισμό,  ήρθαν  να  διακηρύξουν 
με  περίσσιο  θράσος  το  τέλος  της  επιλογής  και 
παράλληλα το τέλος της κοινωνίας(Maggie). 

Και  ερχόμαστε  στο  σήμερα  μετά  από  τόσο  καιρό 
να δούμε τι πήγε λάθος και συνεχίζουμε να κοιτάμε 
με  τα  μυωπικά  γυαλιά  όχι  της  ιδεολογία,  όπως 
ο  ποπ-αρτίστας  Zizek  συνηθίζει  να  λέει,  αλλά 
μ’  αυτά  που  εστιάζουν  πάνω  στο  θεαματικό  και 
στο  χυδαίο,  στο  ψόφιο  και  στο  μελλοθάνατο.  Το 
καθησυχαστικό διπλό ελιξίριο που συνδυάζει αρχικά 
λίγα  λεπτά αυταρέσκειας,  αυνανισμού  και  ηδονής 
(σαδομαζοχιστικής) με σκοπό το νανούρισμα(Sleep 
now in the fire-RATM) και τον σάπιο εφησυχασμό. 
Συνεχίζουμε  να  κοιτάμε  με  σφραγισμένα  μάτια 
συνειδητοποιώντας το θέαμα και θεαματοποιώντας 
τη συνείδηση(G. Debord).
     
Εδώ  θα  κάνω  μια  μικρή  παρένθεση.  Η  ιστορία 
δεν  τελείωσε  επειδή  πολύ  απλά  ακόμα  δεν 
άρχισε(παραφράζοντας  τον  Marx).  Και  αυτό 
φαίνεται  κάθε  μέρα,  σ’  ένα  πλανήτη  για  όλους, 
«όλοι» πλέον είναι η μειονότητα και η πλειονότητα 
δεν έχει καν όνομα. Δε θα μιλήσω για την ασυδοσία 
των  λίγων  ούτε  για  τις  δομικές  αναδιαρθρώσεις 
της  αγοράς  που  «πρέπει»  να  γίνουν.  Αυτά  είναι 
τα  τσιτάτα  των  απολογητών  ενός  προ-ιστορικού 
καταρρέοντος (einsturzende) κόσμου.

Θα μιλήσω για την ιστορική συγκυρία, και τα ρήγματα 
που  έχει  προκαλέσει  σ’  αυτό  το  χρυσελεφάντινο 
κοινωνικοοικονομικό  οικοδόμημα  της  αντίφασης, 
του παραλογισμού και της ανισότητας. Βρισκόμαστε 
στη  μέση  μιας  βαθιάς  συστημικής  κρίσης,  που  δε 
φαίνεται να εξομαλύνεται στο άμεσο μέλλον. Όλες 
οι  γνωστές  λύσεις  και  τεχνάσματα  αποτυγχάνουν 
το ένα μετά το άλλο αφήνοντας εκτεθειμένους και 
γελοιοποιημένους όλους  τους ειδήμονες και όλους 
τους γκουρού του οικονομολογισμού. Μέσα σ’ αυτή 
τη στιγμή είναι που επιτελείται η απομυστικοποίηση 
και  η  φανέρωση  του  γυμνού  πλέον  ψέματος. 

Ενός  ψέματος  που  θα  πρέπει  να  πάψει  να  μας 
αντιπροσωπεύει  και  να  μας  ψευδο-ικανοποιεί 
σπρώχνοντάς  μας  παράλληλα  να  φυσήξουμε  το 
καντήλι  του  για  να  σβήσει.  Αυτό  δε  σημαίνει  επ’ 
ουδενί  ότι θα σβήσει  τελικά! Κάθε άλλο,  ιστορικά 
μας απέδειξε ότι βρίσκει τρόπους να μπαλώνει τις 
τρύπες και να τα φέρνει βόλτα με το ένα ή τον άλλο 
τρόπο. 

Η  μοναδική  στιγμή  που  θα  σταματήσει  να 
αναπαράγεται  και  να  επιβιώνει  είναι  όταν  θα 
ξεκινήσει  να  αναπαράγεται  από  εμάς  μια  άλλου 
είδους  πολιτική  σκέψη  και  ένα  άλλου  είδους 
κοινωνικό  φαντασιακό.  Πριν  και  πάνω  όμως  απ’ 
αυτό  χρειάζεται  να  κινητοποιηθούμε,  χρειάζεται 
να  σταματήσουμε  να  παραμυθιαζόμαστε  και  να 
ακούσουμε.  Να  ακούσουμε  τις  οχλοβοές  και  τα 
βογγητά του παρελθόντος και να τα συνδυάσουμε 
με  τον  εκμαυλισμό,  τον  πόνο  και  την  μιζέρια  του 
παρόντος. Μόνο αν βρεθούμε, αν γνωριστούμε και 
αν ακούσει ο ένας τον άλλο υπάρχει μέλλον. 

Για να μιλήσουμε όμως αυτή τη γλώσσα, όπως και 
με  την  ίδια  την  ιστορία  της  εξέλιξης  της  γλώσσας 
per se, πρέπει επαναλαμβάνω πρώτα να σηκωθούμε 
από  ‘κει  που  βρισκόμαστε  για  να  περπατήσουμε, 
να κινηθούμε, να απαιτήσουμε, να φωνάξουμε και 
να  συγκρουστούμε.  Οφείλουμε  να  σαμποτάρουμε 
την ομαλότητα και να δημιουργήσουμε καινούργια 
ρήγματα (με καταλήψεις, με γενικές απεργίες, με..) 
μακριά από συνδικαλιστικές,  κομματικές ή όποιες 
άλλες  χυδαίες  πολιτικάντικες  σκοπιμότητες.  Η 
ιστορική συγκυρία έχει ανοίξει δρόμους και επιλογές 
οι οποίες μπορούμε-και πρέπει-να αρπάξουμε απ’ τα 
μαλλιά. Εφορμώντας στον ουρανόθα γεννιούνται οι 
καινούργιες ανάγκες και οι αντίστοιχες καινούργιες 
λύσεις. 
     
Και  τέλος,  αντιστρέφοντας  τον  Έλιοτ,  αυτός  ο 
κόσμος δε θα χαθεί με ένα λυγμό αλλά με ένα κρότο!
Έτσι όπως γεννήθηκε! 



πάντα με τους πολιτικούς και τα ΜΜΕ, απειλούμαστε με κατάρρευση, ύφεση και περαιτέρω εξάπλωση της φτώχειας. 
Με τη βοήθεια αυτής της καταστροφολογίας επιβάλλονται ακραίες νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα 
καθορίζουν την κοινωνία, αλλά και τις ίδιες μας τις ζωές για τις επόμενες δεκαετίες. Εκτός και αν αντισταθούμε!

Τα  πρώτα  χρόνια  της  κρίσης  μάς  έλεγαν  ότι  ο  καπιταλισμός  πρέπει  να  τεθεί  υπό  έλεγχο.  Οι  τράπεζες  και  οι 
επιχειρήσεις  θα  έπρεπε  να αναλάβουν  ένα μέρος  του  βάρους,  για  την  δημιουργία  του  οποίου  υπήρξαν άλλωστε 
συνυπεύθυνες. Κι όμως αυτή τη στιγμή συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: η Ευρώπη, τα κράτη-μέλη της καθώς και τα 
υποψήφια προς ένταξη κράτη ακολουθούν ένα δρόμο με ακόμη περισσότερο «ανταγωνισμό» συνοδευόμενο από 
προγράμματα περικοπών, ούτως ώστε να διασφαλίσουν την «εμπιστοσύνη», αλλά και τα κέρδη των αγορών. Έτσι 
όμως  επιβεβαιώνουν  την  καταστρεπτική  λογική  του  καπιταλισμού.  Καπιταλισμός  σημαίνει  συνεχείς  κρίσεις  και 
φτώχεια, σημαίνει μια καθημερινότητα μπροστά στην οποία οι άνθρωποι φαντάζουν ανίσχυροι. Και όλα αυτά εν 
μέσω πρωτοφανούς ιδιωτικού πλούτου. Ας οργανωθούμε, λοιπόν, για μια καλύτερη κοινωνία!

Είναι το σύστημα!
Η  καπιταλιστική  παγκοσμιοποίηση  των  προηγούμενων  δεκαετιών  όξυνε  τον  ανταγωνισμό  τόσο  μεταξύ  των 
επιχειρήσεων, όσο και μεταξύ των κρατών. Όλες οι ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες απορρύθμισαν σε μεγάλο βαθμό 
τις αγορές τους. Κατάργησαν κοινωνικές παροχές, ιδιωτικοποίησαν δημόσια αγαθά, περιόρισαν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και ενέτειναν τον κοινωνικό έλεγχο, και όλα αυτά στο βωμό μιας όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτης 
καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ακόμα και στην «κοινωνική» Ευρώπη οι ζωές μας γίνονται ολοένα και πιο αβέβαιες, ενώ 
οι κοινωνικές ανισότητες μεγαλώνουν. Στις επονομαζόμενες «αναπτυσσόμενες αγορές» υπάρχει ήδη μια συνεχής 
κοινωνική κρίση: εξαγορές και αδίστακτη εκμετάλλευση με κρατική κάλυψη, με στόχο την «εθνική ανάπτυξη», μια 
ανάπτυξη που βαίνει προς αποκλειστικό όφελος των λιγοστών προνομιούχων. Ο νεοφιλελεύθερος μετασχηματισμός 
των  περασμένων  δεκαετιών  προκάλεσε  μεταξύ  άλλων  και  υπερθέρμανση  των  χρηματοπιστωτικών  αγορών.  Είτε 
πρόκειται για εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, είτε για την αγορά ακινήτων, είτε για τα χρηματιστηριακά παράγωγα, 
οι κερδοσκοπικές φούσκες σκάνε η μία μετά την άλλη. Υπεύθυνη γι’ αυτήν την κατάσταση δεν είναι η υποτιθέμενη 
απληστία και διαφθορά μιας μικρής ελίτ, όπως πιστεύουν πολλοί/ές. Υπεύθυνη είναι η καθημερινή λογική του κέρδους, 
μια λογική που κυριαρχεί πάνω σε όλους/ες μας, είτε το θέλουμε είτε όχι.

Συντρίβοντας το καθεστώς της ΕΕ
Το 2011 η ευρωπαϊκή δημοσιονομική και νομισματική κρίση κλιμακώθηκε. Κάποια κράτη βρίσκονται λίγο πριν την 
χρεωκοπία και θέτουν έτσι σε κίνδυνο ακόμη και το ευρώ. Σε μια πρώτη ανάγνωση αυτά τα κράτη «ζούσαν πάνω από 
τις δυνατότητες τους». Η αλήθεια είναι όμως ότι απλώς προσπάθησαν να βάλουνε μπρος τη μηχανή της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης  μέσω  δανεισμού.  Έκαναν  αυτό  που  κάνουνε  όλοι,  απλώς  με  λιγότερη  επιτυχία.  Η  υποστήριξή  τους 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με νέα δάνεια ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ γίνεται υπό επαχθείς ορούς. 
Ο δραστικός περιορισμός των χρεών στην Ευρώπη έχει ως στόχο «να καθησυχάσει τις αγορές», πάντα όμως εις 
βάρος των μισθωτών, των ανέργων και των φοιτητών∕ φοιτητριών. Από την άλλη το ιδιωτικό κέρδος δεν πρόκειται 
να υποστεί μείωση. Αντίστοιχη κατάσταση κυριαρχεί και στις υπό ένταξη χώρες της ανατολικής και νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, στις οποίες η ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν επιβάλει εκτεταμένα προγράμματα περικοπών 
και ιδιωτικοποιήσεων. Όλα αυτά τα μέτρα λαμβάνονται με στόχο να στηρίξουν το καθεστώς της ΕΕ, που βρίσκεται 
σε κρίση, καθώς και τις κυρίαρχες οικονομίες της κεντρικής Ευρώπης. Έτσι οι κυβερνήσεις της Γερμανίας και της 
Γαλλίας μπορούν και προωθούν σχεδόν ανενόχλητες τα συμφέροντα τους παρά τις επιμέρους πολιτικές διαφορές 
μεταξύ  τους.Χωρίς  αμφιβολία  σε  πολλές  χώρες  υπήρξαν  ευρείες  αντιδράσεις,  αυτοοργανωμένες  πρωτοβουλίες 
προέκυψαν ώστε να ξεπεραστεί η πολιτική αδράνεια. Μέχρι στιγμής όμως, ακόμη και οι μαζικές απεργίες μείνανε 
δίχως αποτέλεσμα. Τα μεγάλα εθνικά συνδικάτα υποστήριξαν σε τελική ανάλυση την κρατική πολιτική της εκάστοτε 
χώρας κι έτσι δεν υπήρξε μια ουσιαστική διεθνής αλληλεγγύη ανάμεσα στα διάφορα σωματεία. Αν είναι λοιπόν να 
αλλάξει κάτι, θα πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας.

Η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. Μήνες τώρα η δανειακή κρίση, η οποία είναι ταυτόχρονα και κρίση 
χρέους, οξύνεται. Σε συνεχείς (δια-) κυβερνητικές συσκέψεις αποφασίζονται νέα 
μέτρα, τα οποία έχουν ως στόχο να εξυγιάνουν τον καπιταλισμό. Αλλιώς, σύμφωνα



Μπορούμε καλύτερα
Η ευρωπαϊκή πολιτική επίλυσης της κρίσης είναι τόσο απρόβλεπτη, όσο απρόβλεπτες ήταν ανέκαθεν οι συνέπειες 
του καπιταλισμού για τις ζωές μας. Διότι μια ακόμη πιο δραστική μείωση των κρατικών δαπανών θέτει σε κίνδυνο 
την οικονομική σταθερότητα εξίσου με μια ανάπτυξη βασισμένη στα χρέη. Στον καπιταλισμό δεν υπάρχει σίγουρη 
λύση, αλλά μόνο συνεχείς κρίσεις. Αξίζει άραγε να χαραμίζουμε έτσι τις ζωές μας; Ας αγωνιστούμε καλύτερα όλοι 
μαζί  ενάντια  στις  επιταγές  της  αγοράς  και  ας  οργανωθούμε  επιτελούς  σε  πανευρωπαϊκό  επίπεδο. Η  ευρωπαϊκή 
μέρα δράσης ενάντια στον καπιταλισμό στις 31. Μαρτίου 2012 είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Ταυτόχρονες διαδηλώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα αποτελέσουν κάτι παραπάνω από ένα απλό σημάδι 
αντικαπιταλιστικής αλληλεγγύης. Ήδη αναπτύσσεται διάλογος και συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Προσκαλούμε 
κάθε πρωτοβουλία που έχει στόχο την ανθρώπινη χειραφέτηση να συμμετάσχει σε αυτήν τη διαδικασία. Πρέπει να 
οργανωθούμε έξω από κρατικούς θεσμούς και να προετοιμαστούμε για έναν χρονοβόρο αγώνα. Μπορεί η κρίση να 
επηρεάζει με διαφορετικούς τρόπους τις χώρες μας, ο στόχος μας όμως είναι κοινός: δεν θέλουμε να σώσουμε τον 
καπιταλισμό, αλλά να τον ανατρέψουμε. Αντιστεκόμαστε στις διάφορες «πολιτικές εθνικής στρατηγικής», καθώς 
και τον εθνικισμό. Ο αγώνας ενάντια στην συνεχιζόμενη περικοπή των κοινωνικών παροχών και δικαιωμάτων είναι 
μεν σημαντικός, πρέπει όμως να βλέπουμε και πιο πέρα. Πρέπει να ξεφορτωθούμε επιτέλους τους καταστρεπτικούς 
καταναγκασμούς του καπιταλισμού και των πολιτικών θεσμών του. Μόνο έτσι θα γίνει πραγματικότητα το διαδεδομένο 
αίτημα για «αληθινή δημοκρατία».

12 Φλεβάρη
Σημειώσεις για τις συγκρούσεις στην Αθήνα
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Είμαστε μάρτυρες της καθολικής αποδοχής (από 
μέρους της μεγάλης κοινωνικής συνισταμένης) όσων 
στους δρόμους των Εξαρχείων ήταν κοινός τόπος 
εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες. Μια χούφτα 
ανθρώπων, διώχθηκε, δολοφονήθηκε ή φυλακίστηκε 
φωνάζοντας όσα η νεοελληνική κοινωνία αρχίζει 
σήμερα να υποψιάζεται...

Εδώ και  μήνες,  συντελείται  ένας  ολικός  κοινωνικός 
μετασχηματισμός.  Στο  δημόσιο  διάλογο 
δισταυρώνονται  πολλαπλοί  λόγοι  διαφόρων 
προσανατολισμών,  αναιρώντας  την  παραδοσιακή 
μονολιθική σύγκρουση δύο κύριων τάσεων, οι οποίες 
αποτελούσαν τις δύο όψεις του ίδιου -χρεοκοπημένου- 
νομίσματος  (αριστερά  και  αριστερίστικες 
παραφυάδες,  από  τη  μία  μεριά,  κυρίαρχοι  και 
εκπρόσωποι  του  φιλελεύθερου  Κέντρου,  από  την 
άλλη). Δεκέμβρης, 25η Μάη (ξέσπασμα πλατειών) και 
12η Φλεβάρη, κλυδωνίζουν το υφιστάμενο κοινωνικό 
συμβόλαιο και τον απάνθρωπο πολιτισμό, που στην 
πιο πρόσφατή του εκδοχή λέγεται “μεταπολίτευση”. 
Και  αυτή  η  ρευστότητα  που  προκύπτει,  προβάλλει 
μπροστά μας, ολοζώντανο, ένα μεγάλο ερώτημα που 
έχει ανάγκη συλλογικών απαντήσεων.
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Οι δεσμοί των ανθρώπων μέσα στην ελληνική κοινωνία 
-η οποία βασίστηκε εξαρχής σ’ ένα μεγάλο ψέμα μιας 
νοερής  και  ανυπόστατης  κοινότητας που  ονόμασαν 
“Ελληνικό Έθνος”- εξασθενούν καθημερινά. Πλήθος 
ετερόκλητων κι απεγνωσμένων απόψεων αναζητούν 
και  βρίσκουν  το  δικό  τους  Σωτήρα  (!)  σε  διάφορες 
κατευθύνσεις. Παράλληλα, κανένα κόμμα δεν μπορεί 

να δώσει λύση (και πότε στ’ αλήθεια μπορούσε?)· η 
ΓΣΕΕ, επιτέλους αργοπεθαίνει, παρέα με τις αριστερές 
γραφειοκρατίες,  ενώ  το  Σύνταγμα  που  αποτελούσε 
μια  αναλαμπή  και  που  λειτούργησε  ως  συλλογικός 
φορέας έκφρασης, μέσα από τη συνέλευση της άμεσης 
δημοκρατίας,  προς  το  παρόν,  γκρεμίστηκε.  Όλη 
αυτή η  ταραχή αποτυπώνει  ξεκάθαρα το κοινωνικό 
φαντασιακό  περισσότερο  κλυδωνιζόμενο  από  ποτέ, 
να  λειτουργεί  καταστρέφοντας  και  αναθεωρώντας 
νοήματα  και  αξίες,  αδυνατώντας,  όμως,  να 
δημιουργήσει  ένα  νέο  καθολικό  πρόταγμα.  Από 
αυτή την άποψη, η αδυναμία εμφάνισης μιας ενιαίας 
πολιτικής  και  κοινωνικής  δημιουργίας,  συνιστά  τον 
πυροκροτητή  της  εξεγερσιακής  καταστροφής  που 
έζησε το κέντρο της Αθήνας.

Γράφει η Εκκεντρική Υποτροπή
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Η κοινωνική οργή που αυξάνεται με αμείωτη ένταση 
εδώ  και  περίπου  δύο  χρόνια,  και  οι  κοινωνικές 
διεργασίες  που  εδώ  και  καιρό  είναι  επί  τω  έργω 
συγκροτώντας  μια  συνεχή  διερώτηση  για  το  τι 
μπορούμε  να  κάνουμε,  ενσαρκώνονται  πλέον  (με 
απεγνωσμένο  τρόπο)  στους  δρόμους  της  Αθήνας, 
αλλά  και  ολόκληρης  της  χώρας.  Ήταν  περίπου 
αναμενόμενο  ότι  η  Αθήνα  θα  κατακλυζόταν  από 
καταδρομικές επιθέσεις οι οποίες θα έπνιγαν το κέντρο 
της πόλης. Η διαπίστωση αυτής της κατάστασης, δεν 
σημαίνει  ότι  είναι  δικαιολογημένη,  αλλά  ότι  είναι 
-τουλάχιστον- αιτιολογημένη. Πέρα, ωστόσο, από τις 
πολλές  επιθέσεις,  οι  500.000  (ή  και  περισσότεροι) 
που  πλημμύρισαν  την  Αθήνα,  παρέμειναν  επίμονα 
στους δρόμους σχηματίζοντας -έστω και με εφήμερο 
τρόπο-  κάποιους  δεσμούς  μέσα  στο  δημόσιο  χώρο, 
και  αφήνοντας,  έτσι,  ένα  σημαντικό  ιστορικό 
προηγούμενο.

4
Στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, 
όπου  απωθήθηκαν  εξαρχής  οι  διαδηλωτές, 
συγκρούστηκαν  χιλιάδες  ανθρώπων,  όλων  των 
ηλικιών,  και  κάθε  λογής  πεποιθήσεων.  Παρ’  όλα 
αυτά, το σημερινό πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι η 
κατάσταση εξέγερσης που δημιουργήθηκε στο κέντρο 
της Αθήνας, την οποία διέκρινε μια σχετική ωριμότητα, 
στο  βαθμό  που  τα  κτήρια  που  χτυπήθηκαν  ήταν 
σημειολογικά φορτισμένα (τράπεζες, πολυεθνικές και 
ενεχυροδανειστήρια). Το πρόβλημα είναι οι κυρίαρχοι 
και η ενορχηστρωμένη επίθεση των Μέσων Μαζικής 
Εξαπάτησης  που  προσπάθησαν  να  μεταφέρουν 
την  ουσία  του  πολιτικού,  κοινωνικού  και  βαθιά 
ανθρωπολογικού  προβλήματος  σε  μερικά  καμμένα 
κτήρια  (πολλά  εκ  των  οποίων  δεν  ήταν  καμμένα, 
όπως ψευδώς  ισχυρίζονταν για ώρες οι  τηλεοπτικοί 
κρετίνοι  και  μελλοντικοί  καρπαζοεισπρκάκτορες). 
Αυτό,  βέβαια,  δεν  έχει  σε  τίποτα  να  κάνει  με  την 
επιβράβευση  της  πυρπόλησης  κτηρίων,  όταν 
υπάρχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα να γίνουν. 
Παρ’ όλα αυτά, όσοι υποκύπτουν σε αυτό τον γελοίο 
αποπροσανατολισμό, είναι σίγουρο ότι δεν βρέθηκαν 
στους δρόμους της Αθήνας, η οποία μέρα με τη μέρα 
μετατρέπεται σε μια πόλη εφιαλτικών συγκρούσεων 
με πολύ έντονα χαρακτηριστικά μητροπολιτικής βίας 
(στοιχείο που συνηγορεί στην απουσία γενικευμένων 
συγκρούσεων  στις  υπόλοιπες  πόλεις  της  χώρας). 
Παράλληλα,  ακόμη  κι  αν  υποθέταμε  ότι  όλοι  όσοι 
συγκρούονταν  ήταν  «προβοκάτορες»  (!)  -δηλαδή, 
μια πόλη ολόκληρη-, ο ρόλος τους θα ήταν δυνητικά 
ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης. Όμως η 
κοινή  γνώμη,  ή  τουλάχιστον  το  κομμάτι  εκείνο  των 
ανθρώπων (μεταξύ άλλων και αριστεροί) που μιλάει 
για  προβοκάτορες  οι  οποίοι  «αποπροσανατολίζουν 
τον κοσμάκη», εκτός του ότι δεν αντιλαμβάνεται πώς 

πώς  ο  «κοσμάκης»  δεν  είναι  ηλίθιος,  έχει  -ήδη- 
δικαιώσει  τους  προβοκάτορες  που  επικαλείται,  στο 
βαθμό που ασχολείται μόνο μ’ αυτούς!

5
Από  τη  μέρα  που  γέμισε  για  πρώτη  φορά  το 
Σύνταγμα,  πόσες  εκατοντάδες  χιλιάδες  άνθρωποι 
συγκεντρώθηκαν,  διαδήλωσαν  και  προσπάθησαν 
να  διατηρήσουν  μια  ειρηνική  στάση,  έχοντας  την 
αυταπάτη  ότι  η  φιλελεύθερη  ολιγαρχία  θα  λάβει 
υπόψιν της τη βούλησή τους, η οποία έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση  με  τη  νεοφιλελεύθερη  δυτική  θεολογία; 
Ολόκληρη η αριστερά, διαμορφώνει εδώ και χρόνια 
μια κουλτούρα υποταγής, που θέλει τις κινητοποιήσεις 
να  έχουν  αποκλειστικά  διεκδικητικό  χαρακτήρα. 
Πρέπει  κάποια  στιγμή,  όμως,  να  γίνει  κατανοητό 
ότι  δεν  έχουμε  να  να  διεκδικήσουμε  τίποτα  κι  από 
κανέναν. Το πρωτοφανές αδιέξοδο που συγκροτείται 
σήμερα έχει να κάνει με το ότι οι κυρίαρχοι δεν είναι 
διατεθειμένοι να κάνουν παραχωρήσεις, κι ο κόσμος 
αδυνατεί να επιβάλλει την -όποια- βούλησή του. Από 
την άποψη αυτή, μια ειρηνική διαδήλωση θα είχε, αν 
όχι  λιγότερα,  τα  ίδια ακριβώς αποτελέσματα με  τις 
συγκρούσεις που απλώθηκαν σε ολόκληρο το κέντρο. 
Ποιο είναι, από ‘δω και στο εξής, το νόημα ειρηνικών 
παθητικών διαμαρτυριών μπροστά στη Βουλή, όταν 
είναι παραπάνω από προφανές ότι οι κυρίαρχοι δεν 
έχουν την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα 
και δεν είναι διατεθειμένοι, όχι να φύγουν, αλλά ούτε 
και  να  αφουγκραστούν  στοιχειωδώς  την  κοινωνική 
ασφυξία;
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Το πρόβλημα παραμένει ολοζώντανο, και δεν έχει σε 
τίποτα να κάνει με τις όποιες συγκρούσεις, αλλά με 
την  αδυναμία  μας  να  αυτοδιαχειριστούμε  τις  ζωές 
μας·  την αδυναμία μας να αυτοκυβερνηθούμε. Όσο 
το υπαρκτό αυτό πρόβλημα παραμένει, οποιαδήποτε 
μομφή επιρρίπτει τις ευθύνες αλλού, συσκοτίζει την 
πραγματικότητα (της αδυναμίας μας να πάρουμε τις 
ζωές μας στα χέρια μας).



Μπορεί  οι  συγκρούσεις  να  μην  συνεισφέρουν  προς 
αυτή  την  κατεύθυνση,  τουλάχιστον  άμεσα,  αλλά 
οι  αιτίες  που  τις  υποκινούν,  οι  τρομακτικοί  δεσμοί 
αλληλεγγύης που συγκροτούνται και η επιθυμία για 
την ανατροπή των σχέσεων διαμεσολάβησης (βουλή, 
κόμματα  και  «ειδικοί»  της  πολιτικής),  πρέπει  να 
βρουν  τον  τρόπο  να  ενσαρκωθούν  και  να  βάλουν 
την  ταφόπλακα  στο  πτώμα  της  κοινοβουλευτικής 
ολιγαρχίας.  Υιοθετώντας  μια  θεολογική  ανάγνωση 
που βλέπει τις συγκρούσεις ως ενσάρκωση του Καλού 
από τη μία πλευρά, και ενσάρκωση του Κακού, από 
την άλλη, συγκαλύπτεται η ουσία του προβλήματός. 
Ακόμη  περισσότερο,  το  επίπλαστο  αυτό  δίλημμα, 
αποτελεί την επιφάνεια ενός πολύπλοκου κοινωνικού 
προβλήματος,  στο  βάθος  του  οποίου  βρίσκεται 
ολόκληρη η  δυναμική  του. Μπορεί  οι  επιθέσεις  και 
η  αντίδραση  της  κοινωνίας  να  είναι  προτιμότερη 
από  την  καταθλιπτική  απάθεια  των  προηγούμενων 
μηνών, αλλά αυτό δεν μπορεί να μας πει από μόνο του 
τίποτα, στο μέτρο που δεν αναδύεται  ένα καθολικό 
πολιτικό πρόταγμα για το οποίο να αγωνιστούμε. Η 
βαθιά αντι-πολιτική βία που αποτέλεσε το ανάχωμα 
στις λυσσασμένες επιθέσεις των ένστολων φονιάδων, 
αναδεικνύει  ακριβώς  το  πολιτικό  πρόβλημα  που 
υπάρχει: μια θεσμισμένη εξουσία (μεγάλα Κεφάλ[α]
ια)  που  δεν  μπορεί  και  μια  θεσμίζουσα  εξουσία 
(κοινωνία)  που  δεν  θέλει,  εγκλωβισμένη  στα 
σταυροδρόμια του λαβυρίνθου που η ίδια έχει φτιάξει.
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Πρέπει  να  ανακαλύψουμε  αυτό  που  ποτέ  δεν 
αποκτήσαμε:  την  αλληλεγγύη  και  μια  ενιαία 
-ανθρώπινη, όχι κομματική, οπαδική ή θρησκευτική- 
κοινότητα  που  να  αποτελεί  το  συνδετικό  στοιχείο 
των ανθρώπων, εξασφαλίζοντας έτσι την κοινωνική 
συνοχή.  Χρειάζεται  μια  βαθιά  ανθρωπολογική 
αλλαγή,  μέσω  της  οποίας  οι  άνθρωποι  θα 
καταφέρουμε το άνοιγμα στο Άλλο, στο διαφορετικό, 
με τρόπο τέτοιο που να μπορούμε να συνυπάρξουμε 
και  να  αποφασίζουμε  δημοκρατικά  και  αυτόνομα, 
μακριά από τη διαμεσολάβηση και τους «ειδικούς». 
Απέναντι στην υλική, σημασιολογική και συμβολική 
βία που δεχόμαστε, θα πρέπει να απαντήσουμε όχι με 
περισσότερη βία, αλλά με περισσότερους κοινωνικούς 
δεσμούς,  δημοκρατικές  δομές  και  την  καθολική 
απόφαση να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας.

Η αγριότητα της καθημερινής μας ζωής θα επιτείνεται 
συνεχώς, και αυτό, εκ των πραγμάτων, θα κάνει τα 
γεγονότα,  τις  συγκρούσεις  και  τα  καμμένα  κτήρια 
να  ξεχαστούν.  Από  εδώ  και  στο  εξής,  γνωρίζουμε 
ότι  η  12η  Φλεβάρη  συνιστά  από  πολλές  απόψεις 
μια  ακόμα  μεγαλύτερη  ρήξη  με  την  κουλτούρα  της 
μεταπολίτευσης.  Ο  νέος  κόσμος  που  αναδύεται 
μπροστά  μας,  είτε  θα  συντίθεται  από  το  θέαμα 
μιας  γενικευμένης  καταστροφής,  που  θα  περιμένει 
παθητικά από τις κυρίαρχες νεοσοσιαλδημοκρατικές 

κατασκευασμένες  (και  όχι  δημιουργημένες  από 
τα κάτω)  “λύσεις”,  είτε  θα αποτελεί  την άνευ όρων 
κοινωνική  δημιουργία,  μέσα  από  μια  πανσπερμία 
ιδεών, ονείρων, προθέσεων και επιθυμιών.
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Για να αλλάξει η κοινωνική πραγματικότητα, πρέπει 
πρώτα  να  φανταστούμε  πώς  την  θέλουμε  και  στη 
συνέχεια να την δημιουργήσουμε. Η ενσάρκωση της 
φαντασιακής θέσμισης με όρους υλικούς προϋποθέτει 
να  σκεφτούμε  τι  θα  θέλαμε,  και  τι  θα  έπρεπε  να 
κάνουμε από σήμερα, θεωρώντας ότι η κοινωνία που 
ξέραμε αποτελεί παρελθόν. Πρέπει να φανταστούμε 
σήμερα τον κόσμο που θέλουμε και να τον κάνουμε 
υλική  πραγματικότητα,  τέτοια,  που  θα  είναι  σε 
πλήρη  αντιστοιχία  με  τα  όνειρά  μας.  Κάθε  μεγάλο 
γεγονός, κάθε μεγάλη μάχη, θα πρέπει να αποτελεί 
ένα πρόσθετο  βήμα προς  την  τελική  σύγκρουση με 
το  καθεστώς.  Κάθε  μικρό  γεγονός,  θα  πρέπει  να 
αποτελεί την οικοδόμηση του κόσμου που θέλουμε να 
το διαδεχτεί. Αν η απάθεια είναι χαρακτηριστικό της 
εποχής μας, τότε ένα είναι το σίγουρο: ότι θα συνεχίσει 
να αποτελεί πυρηνικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας 
μας και μετά από μια μεγάλη σύγκρουση. Και τότε, ο 
θίασος της διαμεσολάβησης θα αναλάβει το θεάρεστο 
ρόλο  του.  Πρέπει  να  σχεδιάσουμε  στο  μυαλό  μας, 
στη φαντασία μας και στις συζητήσεις μας τον κόσμο 
που επιθυμούμε. Και κατόπιν, να ξεκινήσουμε να τον 
χτίζουμε με τα μόνα υλικά που διαθέτουμε: την αγάπη, 
την αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη και τον έρωτα
 (α ναι! και τα εργοστάσια!).



Θεωρίες Συνωμοσίας 
Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κατανοήσει κάποιος τους λόγους για τους οποίους οι διαφόρων ειδών θεωρίες 
συνωμοσίας κατακλύζουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το διαδίκτυο. Το φαινόμενο έχει αρχίσει να παίρνει μορφή 
μάστιγας, με όλο και περισσότερους δημαγωγούς να εμφανίζονται μέρα με τη μέρα. Μια μικρή, όμως, αναδρομή στο 
παρελθόν είναι απαραίτητη προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το ζήτημα. Θα δούμε πώς χρησιμοποιήθηκαν οι 
θεωρίες συνωμοσίας σε διάφορές ιστορικές περιόδους και θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε τί ακριβώς εννοούμε όταν 
αναφερόμαστε σε αυτές.

Με  τον  όρο,  «θεωρία  συνωμοσίας»  εννοούμε  κάθε  επιχείρημα 
σύμφωνα με  το  οποίο,  ένα  γεγονός  ή  μια  σειρά από  γεγονότα, 
ερμηνεύονται  ως  αποτέλεσμα  συνωμοτικής,  μυστικής, 
οργανωμένης και υπόγειας δράσης ατόμου ή ομάδας ανθρώπων 
(π.χ. πολιτικής  παράταξης ή κυβερνήσεων ή συνασπισμών). Στην 
ευρύτερη πολιτική γλώσσα, αποκαλούμε «θεωρία συνωμοσίας» 
οποιοδήποτε  (αυθαίρετο)  συμπέρασμα  προκύπτει  μέσω  μη 
έγκυρων  πληροφοριών,  δίχως  να  υπάρχουν  αποδείξεις  και 
τεκμήρια  ή,  έστω,  ορθολογική  ερμηνεία  των  καταστάσεων  και 
των γεγονότων βάσει μιας προκαθορισμένης, σαφούς και, κατά 
συνέπεια ελέγξιμης, μεθοδολογίας. Πρόκειται για παραληρητικές 
και  κατασκευασμένες  ιστορίες  που  περισσότερο  μοιάζουν 
με  σενάριο  επιστημονικής  φαντασίας,  αλλά  πλασάρονται  ως 
«αληθινές»  ή  «πιθανές»  εξαιτίας  μιας  αληθοφάνειας  που  τους 
προσδίδεται.

Όλοι λίγο πολύ έχουμε δει προπαγανδιστές να κάνουν λόγο για 
κάποια «Νέα Τάξη Πραγμάτων», να μιλούν για τους Ιλλουμινάτι, 
να υποστηρίζουν ότι η τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 
ήταν εσωτερική δουλειά κάποιων συνωμοτών (κυρίως Εβραίων) – 
θεωρίες που πολλές φορές φαντάζουν διαφωτιστικές σε ένα κοινό 
που δεν έχει τύχει να έρθει σε επαφή με την έρευνα, την πολιτική 
φιλοσοφία, τις τέχνες και τις επιστήμες, και ως εκ τούτου, αδυνατεί 
να δώσει λογικές εξηγήσεις και να φτάσει στη διατύπωση λογικών 
συμπερασμάτων  αναφορικά  με  τα  σημαντικότερα  πολιτικά 
προβλήματα  που  ταλανίζουν  τον  πλανήτη.  Πόσες  φορές  δεν 
έχουμε παρακολουθήσει εκπομπές στις οποίες γίνεται εκτεταμένη 
αναφορά  σε  θεωρίες  περί  «Παγκόσμιας  Διακυβέρνησης»  ή 
«Κούφιας γης»; Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει να μιλούν για 
«αεροψεκασμούς», UFO, μυστικά ταξίδια στο διάστημα;   Πόσο 
συχνό είναι να διαβάζουμε ή ν’ ακούμε ανθρώπους να υποστηρίζουν 
ότι ο Michael Jackson ή ο Elvis Prisley είναι ζωντανοί και μάλιστα, 
εγκατεστημένοι σε κάποιο δάσος της Ουγγαρίας, μακριά από την 
δημοσιότητα; Ποιός δεν έχει υπ’ όψιν του τις περίφημες δοξασίες 
περί «κλωνοποιημένου Hitler»; Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει 
από  συνομιλητές  μας  να  υποστηρίζουν  ανοιχτά  τέτοιου  είδους 
απόψεις;

Παρένθεση: α) Με το άρθρο αυτό δεν στοχεύουμε να πείσουμε τους 
αναγνώστες  μας  να σταματήσουν  να  εξετάζουν  το παρασκήνιο  
του  πολιτικού  μας  θεάτρου  σκιών  και  να  αποδεχτούν  την 
πραγματικότητα με βάση αυτά που βλέπουν από τα επίσημα δελτία 
των  Μέσων  Ενημέρωσης.  Κάτι  τέτοιο  θα  ήταν  καταστροφικό 
για  εμάς  που  θεωρούμε  ότι  το  υπάρχον  πολιτικό  σύστημα  και 
τα  ΜΜΕ  δεν  μας  αντιπροσωπεύουν.  Αντιθέτως,  προσπαθούμε 
να  ενεργοποιήσουμε  την κριτική  ικανότητα  του καθενός  (όπως 
και  τη  δική  μας),  μέσω  ενός  σκεπτικού  λογικής  συνοχής  και 

Συνωμοσιολογία
Ένα  γρανάζι του συστήματος

Οι  συνωμοσιολόγοι λειτουργούν ως προπαγανδιστές 
υπέρ  του    ίδιου  του  συστήματος  που  υποτίθεται 
ότι  πολεμούν.  Για  παράδειγμα,  καλούν  τις  μάζες  
να  αντισταθούν  στο  τραπεζικό  σύστημα  που, 
όπως  λένε,  το  ελέγχουν  οι  «μυστικές  εταιρείες», 
συμβάλλοντας  στην  δημιουργία  ενός  κινήματος 
αντίδρασης  βασισμένο  σε  λάθος  πρότυπα 
αντίστασης  (δηλαδή,  στην  ουσία,  ευνουχίζουν 
κάθε  κινηματική  δυναμική).  Παροτρύνουν  τον 
πληθυσμό  μιας  χώρας  να  αποδοκιμάσει  τους 
τραπεζίτες,  τους  πολιτικούς,  τους  δικαστές  κλπ., 
χωρίς όμως να στοχεύουν στον καπιταλισμό καθ’ 
αυτό,  δίχως  να  αντιπροτείνουν  κάποια  βιώσιμη 
λύση, χωρίς κανένα όραμα… Συνήθως λειτουργούν 
προπαγανδιστικά,  προσπαθώντας  να  πείσουν 
τμήματα  ενός  πληθυσμού  ν’  αντισταθούν  στα 
σχέδια  μιας  διεφθαρμένης  κυβέρνησης,  αλλά 
ταυτόχρονα  παροτρύνουν  τους  αποδέκτες  τους 
να  μείνουν  ενωμένοι  κάτω  από  την  σημαία  ενός 
έθνους  (στο  οποίο  έτυχε  να  γεννηθούν),  κάτω 
από μια θρησκεία, περιχαρακώνοντάς τους εντός 
πάσης  φύσεως  ετερόνομων  θεσμών  και  όχι  με 
βάση τις αξίες του ανθρωπισμού, του διεθνισμού, 
της αυτονομίας.

Γράφει ο Julien Febvre



διαύγασης  των  καταστάσεων.  β)  Ούτε,  επίσης, 
ισχυριζόμαστε  ότι  συνωμοσίες  δεν  γίνονται  και  δεν 
υπάρχουν. Απεναντίας, με μεγάλη ευκολία θα λέγαμε 
πως ολόκληρο το πολιτικό μας σύστημα έχει στηθεί πάνω 
σε  συνωμοσίες,  απάτες,  σκευωρίες,  προβοκάτσιες 
και μακιαβελισμούς. Αυτό που μας ενδιαφέρει, όμως, 
είναι  ο  τρόπος  που  προσεγγίζουμε  και  κατανοούμε 
το  γίγνεσθαι,  δίχως  να  πέφτουμε  στην  παγίδα  της 
αυθαιρεσίας της σκέψης, αλλά παράλληλα, και δίχως 
να καταρρακώνουμε τον αυθορμητισμό μας μέσα στα 
πλαίσια ενός επιστημονίστικου «ορθολογισμού!»

Ποιοί είναι οι συνωμοσιολόγοι;

Συγγραφείς και «ερευνητές» της συμφοράς, πανούργοι 
έμποροι βιβλίων, απαίδευτοι ή απλώς φιλοχρήματοι 
δημοσιογράφοι,  εκφωνητές  ραδιοφωνικών 
εκπομπών ή παρουσιαστές τηλεοπτικών παραγωγών 
– όλοι τους πάνω απ’ όλα, έμποροι, τις περισσότερες 
φορές με έντονο εθνικιστικό χαρακτήρα και άλλοτε 
με  μια  πιο  ελευθεριακή  επίφαση,  λειτουργούν  ως 
«διαμορφωτές  συνειδήσεων»,  προσπαθώντας  ν’ 
αποκοιμίσουν το κοινό με τον αόριστο, τρομολαγνικό 
και  διφορούμενο  λόγο  τους,  χρησιμοποιώντας 
μια  έμμετρη  παραπλανητική  προπαγάνδα.  Άλλες 
φορές  προσπαθούν  να  επιβάλουν  τη  γνώμη  τους 
δημαγωγώντας και άλλοτε εκστομίζουν ατεκμηρίωτες 
ασυναρτησίες, με στόχο να εκμεταλλευτούν τον φόβο 
που  αισθάνεται  ο  σύγχρονος  άνθρωπος  μπροστά 
στο  άγνωστο  μέλλον,  την  εργασιακή  ανασφάλεια, 
τα πολιτισμικά αδιέξοδα,  τα  ξενοφοβικά σύνδρομα, 
βυθίζοντάς τον ακόμα περισσότερο στην λήθη και την 
σύγχυση, ωθώντας τον, έτσι, ακόμα περισσότερο στην 
αλόγιστη χρήση μιας μή-δημιουργικής φαντασίας την 
οποία  μια  μεγάλη  μερίδα  του  κοινωνικού  συνόλου 
χρησιμοποιεί  ως  μέθοδο  φυγής  ή  ως  μέσο  για  μία 
άσκοπη, αυτοτιμωρητική αλγολαγνεία.

Ένας  από  τους  πιο  διάσημους  συνωμοσιολόγους 
είναι  ο  Alex  Jones,  ο  οποίος  για  πολλούς  αποτελεί 
κύριο εκφραστή της Αμερικανικής ακροδεξιάς – όχι 
των νεοσυντηρητικών ή Ευαγγελικών του G.W.Bush, 
αλλά  σκληροπυρηνικών  παλαιο-συντηρητικών 
οργανώσεων  όπως  η  “Birch  Society”  και  άλλων 
παρόμοιων  νεοναζιστικών  σχηματισμών  που 
ανήκουν στον ευρύτερο χώρο των survivalists. Στους 
κύκλους αυτούς πολλοί έχουν ως βασικό σλόγκαν το 
εξής:  «Αποθηκεύστε  όσα  περισσότερα  τρόφιμα  και 
πυρομαχικά μπορείτε γιατί ο Ομπάμα θα φέρει  τον 
κομμουνισμό στις Η.Π.Α».

Η ιστορία της συνωμοσιολογίας

Ο Peter Knight  (σ.36) ερευνώντας την επιρροή των 
θεωριών  συνωμοσίας  στην  Αμερικάνικη  ιστορία, 
αναφέρει  πως  από  το  τέλος  του  Αμερικάνικου 
Εμφυλίου, στα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας των 
Αφροαμερικανων, αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες 

συνομωσίας, τόσο από τους λευκούς όσο και απ’ τους 
αφροαμερικανους. Μέσα  σ’  όλα  όμως  ξεχώριζαν  οι 
απόψεις  των λευκών συνωμοσιολόγων σύμφωνα με 
τις οποίες οι μαύροι σχεδίαζαν την υποδούλωση του 
Νότου  –  επιχείρημα  που  χρησιμοποιήθηκε  κυρίως 
ως  κίνητρο  προκειμένου  να  ξεκινήσουν  τραγικοί 
ρατσιστικοί  διωγμοί  και  για  να    δικαιολογηθούν 
βίαιες  επιθέσεις  και  δολοφονίες  Αφροαμερικανων. 
Από  την  άλλη,  οι  αφροαμερικάνοι  υιοθέτησαν  την 
αντίληψη  πως  οι  λευκοί  ετοιμάζονταν  να  προβούν 
σε μαζικές εκκαθαρίσεις. Το γεγονός αυτό ο Knight 
το  θεωρεί ως  θεωρία    συνωμοσίας από  την πλευρά 
των  Αφροαμερικανων,  αλλά,  περισσότερο  φαίνεται 
να  πρόκειται  για    μια  αλήθεια  δοσμένη  με  μεγάλη 
δόση υπερβολής εξαιτίας του ότι οι λευκοί πράγματι, 
διαρκώς επιχειρούσαν να περιορίζουν τις ελευθερίες 
των μαύρων. Ταυτόχρονα ήταν διάχυτος και ο φόβος 
πως  τα  εγκλήματα  που  είχαν  διαπράξει  οι  λευκοί 
κατά των αυτοχθόνων αμερικάνων (ινδιάνων), δεν θα 
δείλιαζαν να τα διαπράξουν και εναντίον του μαύρου 
πληθυσμού εφ’ όσον το έκριναν «αναγκαίο».

Ο  Taguieff,  στο  ιδιαίτερα  ογκώδες  βιβλίο  του 
«Θεωρίες Συνωμοσίας, Εσωτερισμός, Εξτρεμισμός» 
αναφέρει πως στην Ευρώπη οι θεωρίες συνωμοσίας 
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από αντεπαναστάτες κατά 
την διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης.

Οι  “Ιλλουμινάτι”:  Ίσως  η    διασημότερη  θεωρία 
συνωμοσίας  στις  μέρες  μας.  Το  τάγμα  των  
«Πεφωτισμένων»  (όπως  ακριβώς  μεταφράζεται) 
αντιμετωπίστηκε  από  τους    συντηρητικούς 
Χριστιανούς  με  υπερβολική  εχθρότητα.  Ακόμα  και 
σήμερα    διάφοροι  συνωμοσιολόγοι  ισχυρίζονται 
πως το τάγμα αυτό δρα μυστικά με στόχο να πλήξει 
τις  παραδόσεις  και  τα  έθιμα  ενός  λαού.  Αγνοούν, 
βέβαια,  πως  η  διάρκεια  ζωής  του  τάγματος  των 
«Πεφωτισμένων» δεν ξεπέρασε τα δέκα χρόνια (1776–
1785)….  (Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  οι  περισσότεροι 
συνωμοσιολόγοι υποστηρίζουν πως οι  «Ιλλουμινάτι» 
δεν  εξαφανίστηκαν,  αλλά  επιβίωσαν  μέσα  σε 
υπόγειες στοές, οργανώνοντας μυστικές κοινωνίες με 
σκοπό την υποδούλωση του ανθρώπινου γένους στον 
Σατανά!)

Το  ίδιο  το  σύνθημα  της  Γαλλικής  Επανάστασης 
«Ελευθερία,  Ισότητα,  Αδελφότητα»  έγινε    αφορμή 
ώστε  αρχικά  μια  μικρή  «σέχτα»  συνωμοσιολόγων 
προπαγανδιστών  να  εξαπολύσουν  την 
αντεπαναστατική τους προπαγάνδα υποστηρίζοντας 
πως ολόκληρο το κίνημα κατευθύνεται από «μυστικές 
συνωμοσίες» με άμεσο στόχο την καταρράκωση των 
«ηθικών αξιών» της Γαλλικής κοινωνίας (ό,τι δηλαδή 
λέγεται και για τα περισσότερα ελευθεριακά κινήματα 
σήμερα). Πολλοί από αυτούς προκειμένου να πείσουν 
τις  μάζες  να  μην  υποστηρίξουν  την    Επανάσταση, 
δεν δίστασαν να ταυτίσουν την λέξη «αδελφότητα» 
με  τις  «μυστικές  κοινότητες»  και  τα  «μυστικιστικά 



αδελφάτα»  (δηλαδή  με  την  μασονία),  τα  οποία 
αποσκοπούσαν στην «απομάκρυνσή των ανθρώπων 
από τις αρχές του Χριστιανισμού».

Μια από τις ευρύτερα διαδεδομένες αντι-σημιτικές 
θεωρίες  συνωμοσίας,  όμως,  είναι  «Τα πρωτόκολλα 
των  Σοφών  της  Σιών»,  (βιβλίο  που  σήμερα 
προωθείται  συστηματικά  από  τα  ολοκληρωτικά 
καθεστώτα της Μέσης Ανατολής) όπως αναφέρουν 
οι  Back  και  Solomos,  ξεκίνησε  στην  Γαλλία  κάπου 
μεταξύ  1894  και  1899  διαρκούσης  της  υπόθεσης 
Dreyfus. Η Γαλλική δεξιά κατηγορούσε τον Dreyfus 
πως  υποκινούσε  μυστική  συνωμοσία  με  σκοπό  την 
υποδούλωση της ανθρωπότητας από την φυλή των 
Εβραίων – κατηγορία που υποστήριξε επίσης και η 
Ρώσικη  αστυνομία  προκειμένου  να  δικαιολογήσει 
την  Τσαρική  αντί-εβραϊκή  πολιτική.  Κατά  την 
διάρκεια της εποχής εκείνης, γράφει η Άννα ‘Αρεντ, 
ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη η άποψη ότι οι Εβραίοι 
μαζί  με  τους  Μασόνους  προετοιμάζονταν  για  τη 
δημιουργία  ενός  δικού  τους  «υπερ-κράτους».  Με 
βάση τις περιγραφές της, οι αντί-σημιτικές θεωρίες 
συνωμοσίας από τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, 
αγκαλιάστηκαν  πλατιά  από  τον  «όχλο»  (μια  μάζα 
ανθρώπων, σύμφωνα με την ίδια, που δεν γνωρίζει τι 
θέλει και αναζητά ηγέτες, δόγματα και ζωτικά ψεύδη, 
κοινώς η υλική βάση του φασισμού/ολοκληρωτισμού), 
και, κατά κάποιον τρόπο, αποτελούσαν αναπόσπαστο 
κομμάτι  της  προπαγάνδας  των  ολοκληρωτικών 
καθεστώτων  (βλ. Η  γέννεση  του Ολοκληρωτισμού, 
κεφάλαιο «Αντισημιτισμός: μια εκτροπή της κοινής 
λογικής»).

Πάνω  σε  παρόμοια  συμπλέγματα  θεωριών 
συνωμοσίας  έχτισαν  την  προπαγάνδα  τους 
και  οι  Εθνικοσοσιαλιστές,  στη  Γερμανία  του 
μεσοπολέμου.  Υποστήριζαν  πως  οι  κομμουνιστές 
μαζί  με  τους  Εβραίους  σχεδίαζαν  να  κατακτήσουν 
και να υποδουλώσουν την Ευρώπη. Έτσι, μέλη του 
Ναζιστικού  Κόμματος,  το  1933  έβαλαν  φωτιά  στο 
Γερμανικό  κοινοβούλιο,  επιρρίπτοντας  τις  ευθύνες 
της επίθεσης στους κομμουνιστές και τους Εβραίους, 
με αποτέλεσμα να εξαπολυθεί ένα αμείλικτο πογκρόμ 
ενάντια σε όλους τους «εχθρούς   του Τρίτου Ράιχ» 
(πολιτικούς  αντιπάλους,  ακτιβιστές,  καλλιτέχνες, 
δημοσιογράφους, κάθε είδους μειονότητες…). Η βία, 
η καταστολή, οι πολιτικές  δολοφονίες, οι διώξεις και 
η  κρατική  τρομοκρατία  κυριάρχησαν παντού  κάτω 
από την επίφαση της κομμουνιστικής και εβραϊκής 
απειλής.

Όμως ούτε από την Σοβιετική Ένωση απουσίαζαν οι 
καθεστωτικές θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες μάλιστα 
ήταν παρόμοιας φύσης με αυτές που όλοι, λίγο πολύ, 
γνωρίζουμε.  Η ανάγκη της εύρεσης κατασκόπων ήταν 
αρκετή για να στείλει οποιονδήποτε αντιφρονούντα 
στην  φυλακή  ή  στο  εκτελεστικό  απόσπασμα. 
Εκατομμύρια εκτελέστηκαν, καθώς το Σοβιετικό

καθεστώς διατυμπάνιζε συνεχώς πως «η σοσιαλιστική 
Πατρίδα  βρίσκεται  κάτω  από  την  απειλή  της 
επιτιθέμενης  μπουρζουαζίας».  Από  τα  πρώτα 
χρόνια  ύπαρξης  της  Σοβιετικής  Ένωσης  και  της 
εγκαθίδρυσης  των  Μπολσεβίκων  στην  εξουσία,  η 
κομματική ηγεσία ταύτιζε κάθε αντι-κομματική δράση 
με  την  «απειλή  ενάντια  στην  «εργατική»  εξουσία 
των  Σοβιέτ»,  παρά  το  γεγονός  ότι  οι  περισσότερες 
φωνές  που  τάσσονταν  ενάντια  στην  σιδερένια 
πειθαρχεία και την άκρως γραφειοκρατική δομή του 
κόμματος  των  Μπολσεβίκων,  προέρχονταν  εξίσου 
από  κομμουνιστικούς  ή  ελευθεριακούς  κύκλους.  Οι 
επιθέσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της Αντάντ 
που  είχαν  ως  ουσιαστικό  στόχο  την  παλινόρθωση 
του  Τσαρικού  καθεστώτος,  έδινε  άλλοθι  στην 
κατασταλτική δράση του κόμματος, που δεν δίσταζε 
να ονομάζει οποιαδήποτε αντικαθεστωτική γνώμη ως 
«αντι-Σοβιετική», με αποκορύφωμα την εξέγερση της 
Κρονστάνδης (Μάρτιος του 1921) που καταγγέλθηκε 
ως  «αντι-Σοβιετική  συνωμοσία  αναρχικών  και 
λευκοφρουρών», πράγμα αδύνατο αφού οι αναρχικοί 
είχαν  πρωτοστατήσει  στους  αγώνες  εναντίων  των 
Τσαρικών στρατηγών αλλά και των ιμπεριαλιστών της 
Δύσης. Εκατοντάδες  χιλιάδες εκτελέστηκαν μετά την 
καταστολή της εξέγερσης ή πέθαναν στις  φυλακές!

Ένα  από  τα  πιο  έντονα  χαρακτηριστικά  της 
προπαγάνδας πάνω στην οποία ο διάδοχος του Λένιν, 
Ι.Β. Στάλιν, στηρίχθηκε προκειμένου να προετοιμάσει 
ένα νέο σχέδιο μαζικών εκκαθαρίσεων κατά τα δύο 
τελευταία χρόνια της ζωής του, ήταν, πάνω κάτω, η 
ίδια  συνωμοσιολογία  περί  «παγκόσμιας  κυριαρχίας 
των Εβραίων,» αναφέρει η Άρεντ (σ. xxii). Η διαφορά 
όμως με τις διώξεις του 1933, έγκειται στο γεγονός ότι, 
αυτήν την φορά στο στόχαστρο είχαν βρεθεί οι χώρες 
«δορυφόροι» της ΕΣΣΔ. Μερικές από τις κραυγαλέες 
περιπτώσεις,  ήταν  η  υπόθεση  της  Ana  Pauker  στη 
Ρουμανία, η δίκη του   Slansky στην Τσεχοσλοβακία 
και του László Rajk στην Ουγγαρία αντίστοιχα. Κάτω 
από  τα  μέτρα  αυτά,  πολλά  υψηλόβαθμα  στελέχη 
των Κομμουνιστικών Κομμάτων, λόγω της Εβραϊκής 
τους  καταγωγής  αναγκάστηκαν  να  απομακρυνθούν 
από τις θέσεις τους, κατηγορούμενοι για «υπόθαλψη 
Σιωνιστικής  συνωμοσίας»  και,  «υποστήριξη  στον 
Αμερικανικo ιμπεριαλισμό!»



Τι  ονομάζουν  Νέα  Τάξη;  Ορίζεται  από  όσους 
διακινούν τις θεωρίες αυτές, ως μια κατάσταση κατά 
την οποία θα υπάρξει μια παγκόσμια κυβέρνηση η 
οποία  θα  ελέγχει  έναν  ομογενοποιημένο  πλανήτη, 
με  ένα  κοινό  νόμισμα  και  μια  παγκοσμιοποιημένη 
οικονομική  λειτουργία. Όργανα  επιβολής  της  είναι 
τα  ΜΜΕ,  η  σταδιακή  εξάλειψη  των  πολιτισμικών 
ιδιαιτεροτήτων  και  των  εθνών  και  οι  κυβερνήσεις-
πειθήνια  όργανα  της  πολιτικής  αυτής.  Σύμφωνα 
μάλιστα με τις θεωρίες αυτές, η άρχουσα τάξη έχει 
δημιουργήσει  τη  Λέσχη  Μπίλντεμπεργκ,  η  οποία 
αποτελείται από επιφανή στελέχη της πολιτικής και 
της αγοράς, τα οποία συντονίζουν τις δράσεις τους 
ανά τον κόσμο με τακτικές συναντήσεις.

Και  τι  είναι  στην  πραγματικότητα  η  Νέα  Τάξη;  Η 
“Νέα  Τάξη  Πραγμάτων”,  στην  πραγματικότητα 
δεν  είναι  κάτι  καινούργιο,  ούτε  χρειάζεται θεωρίες 
συνωμοσίας με δήθεν συγκλονιστικές αποκαλύψεις 
ακροδεξιών  δημοσιογράφων  όπως  ο  Alex  Jones. 
Δεν χρειάζεται αποκρυπτογράφηση συμβόλων, ούτε 
κάρτες  των…  Ιλουμινάτι,  ώστε  να  δει  κανείς  πως 
η  εξέλιξη  του  καπιταλιστικού  συστήματος  έτεινε 
από την αρχή προς μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, 
αφού  πρώτα  κατέτρωγε  τον  πληθυσμό  των  χωρών 
στις οποίες βασίστηκε, (κυρίως τις χώρες του κακώς 
λεγόμενου «Τρίτου Κόσμου»).

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποιημένης αγοράς ήταν 
πάντα  στα  σχέδια  των  μεγάλων  «επενδυτών».  Το 
βασικό  στοιχείο  που  απέτρεπε  την  εμφάνιση  της 
νωρίτερα, ήταν η ύπαρξη ενός άλλου καθεστώτος που 
αντιμετωπιζόταν ως το αντίπαλο δέος, το Σοβιετικό 
καθεστώς,  (το  οποίο  στην  ουσία  προετοίμασε  το 
έδαφος…). Δεν είχαν τη δυνατότητα λοιπόν οι μεγάλες 
εταιρίες  της  Δύσης  να  ανοιχθούν  σε  οικονομίες  με 
φθηνά  εργατικά  χέρια,  όπως  αυτές  της Κίνας,  των 
Βαλκανίων κτλ. Έτσι, ο καπιταλισμός λειτουργούσε, 
προσωρινά,  θετικά  για  τις  δυτικές  οικονομίες 
(και  μόνο  γι’  αυτές).  Ο  δυτικός  καπιταλισμός  δεν 
προσέφερε  ικανοποιητικούς  μισθούς  και  κάποια 
δικαιώματα  (τα  οποία  σήμερα  παίρνει  πίσω),  από 
επιλογή  των  ισχυρών  να  μοιραστούν  την  ευημερία 
τους,  αλλά,  λόγω  των  κοινωνικών  αγώνων  για 
δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Σημαντικό ρόλο 
σ’ αυτό έπαιξε το επαναστατικό εργατικό κίνημα, το 
οποίο, όπως θα έλεγε και ο Κορνήλιος Καστοριάδης, 
αποτελεί κληρονόμο της Γαλλικής, της Αγγλικής και 
της Αμερικανικής Επανάστασης.

Οι  επιχειρηματίες  δεν  έχουν  καμία  ανάγκη  από 
σύμβολα,  ή  παραθρησκευτικές  οργανώσεις  ώστε 
να  επεκτείνουν  τα  κέρδη  τους.  Το  σύστημα  που 
υπηρετούν  θέτει  ως  κεντρική  του  σημασία  την 
εργασία,  την  παραγωγή  και  την  κατανάλωση,  στο 
βαθμό  που  κάθε  άλλη  κοινωνική  δραστηριότητα 
και  χαρακτηριστικό  εκλαμβάνεται  ως  δευτερεύον. 
Έχουν,  όμως,  ανάγκη  από  πειθήνιους  πολίτες,  οι 
οποίοι  θα  αντιμετωπίζουν  τις  καταστάσεις  με  τη 
λογική του δίπολου. Στάση πληρωμών ή νέα μέτρα – 
Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε – έθνος ή αλλοτρίωση 
– σταθερότητα ή χρεοκοπία…

Στη  λογική  λοιπόν  του  απεριόριστου  κέρδους, 
οι  κοινωνίες  απαντούν  με  την  πατροπαράδοτη 
λογική,  με  τη  δημιουργία  μύθων…  Μερικοί  εξ 
αυτών  μάλιστα  υποστηρίζουν  πως  ακόμη  και  μια 
παγκόσμια επανάσταση, θα ήταν “κατασκευασμένη” 
από  τα  ίδια  τα  όργανα  της  “Νέας Τάξης”, ώστε  να 
επιβάλλουν την δικτατορία τους… Απαντάμε λοιπόν 
στον  καπιταλισμό,  με  μεθόδους  που  δημιούργησε 
ο  καπιταλισμός;  Απαντάμε  με  καχυποψία  προς 
οποιαδήποτε  νέα  ιδέα,  με  καταδίκη  εννοιών  όπως 
διεθνή αλληλεγγύη, συνεργασία των λαών;

Πρέπει, μάλλον, να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με 
δογματικούς όρους, να πάψουμε να κατασκευάζουμε 
μύθους  που  απλά  αποπροσανατολίζουν  από 
την  πραγματικότητα.  Η  Νέα  Τάξη,  έτσι  όπως 
περιγράφεται,  δεν  είναι  στόχος  μια  κλειστής 
γκρούπας  ματαιόδοξων  ανθρώπων,  είναι  μια 
κατάσταση που αποτελεί  το  τελευταίο  επίπεδο  του 
καπιταλισμού. Η ίδια η λογική του υπερκέρδους, της 
εκμετάλλευσης, της καταναγκαστικής εργασίας, της 
παιδείας βασισμένης στην οικονομία της αγοράς, της 
καταστροφής του περιβάλλοντος, οδηγεί (και πάντα 
οδηγούσε)  προς  τη  δημιουργία  μιας  υπερεθνικής 
ελίτ.

Σημειωτέον,  η  υπερεθνική  ελίτ  δεν  είναι  κάτι  το 
οποίο ΘΑ δημιουργηθεί. Υπήρχαν και αιώνες πριν οι 
βασιλικές οικογένειες, πριν από αυτές οι αυλικοί των 
αυτοκρατόρων και  πριν από αυτούς  οι  πολέμαρχοι 
στρατηγοί και οι παρατρεχάμενοι τους. Ο «εχθρός» 
λοιπόν δεν είναι απλά οι υπερεθνικές ελίτ, αλλά κάθε 
ελίτ, είτε αυτές λέγονται κυβερνώντες, είτε εργοδότες, 
είτε  επιστημονικές  και  θεολογικές  αυθεντίες,  είτε 
είναι υπερεθνικές, είτε “εθνικές”.

Η “Νέα Τάξη” και η ανάγκη για μύθους



πλούτου,  είναι  λογικό  και  αναπόφευκτο  να  αυξάνονται  οι  πολίτες,  και  ειδικά  οι  νέοι,  που  οργανώνονται  σε 
συλλογικότητες, διαδηλώνουν στους δρόμους, ή ακόμη και αναζητούν πολιτικές ιδέες μέσα από ιστολόγια, βιβλία 
και ντοκιμαντέρ. Φυσικά, το φαινόμενο αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Από ανέκαθεν οι επαναστάσεις ανά τον κόσμο, 
δημιουργήθηκαν κάτω από παρόμοιες καταπιεστικές συνθήκες, π.χ  Αργεντινή, Ισημερινός κ.ο.κ. Επίσης πρωτοφανής 
δεν είναι ούτε η φτώχεια, και δεν μιλώ για τη νοηματοδότηση που δίνουμε οι δυτικοί στα “όρια της φτώχειας”  αλλά 
για τις υποανάπτυκτες και τριτοκοσμικές χώρες του πλανήτη για τις οποίες ειναι γνωστό εδώ και αιώνες οτι η φτώχεια 
έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της εξαθλίωσης, και το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης δεν ξεπερνά τα 50 χρόνια, με 
αποκορύφωμα την Σουαζιλάνδη, ένα μικρό κρατίδιο στην Ν.Αφρική, στο οποίο το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης είναι 
τα 32 χρόνια.. Οι άνθρωποι αυτοί ζούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε καθεστώς «οικονομικής κρίσης», όσο εμείς 
ζούσαμε το καπιταλιστικό μας όνειρο. Πόσα εκατομμύρια παιδιά πέθαναν άραγες όσο οι δυτικές “εν κρίσει” σήμερα 
χώρες, έχτιζαν με πτώματα τα θεμέλια της καπιταλιστικής φούσκας;

Σκεπτόμενος όλα αυτά, δημιουργούνται κάποια ερωτήματα. Μπορούν οι άνθρωποι παγκοσμίως να αντιδράσουν και 
να αντεπιτεθούν όλοι μαζί, ενωμένοι, στο υπάρχων σύστημα, με σκοπό να το εξαφανίσουν; Και αν ναι, γιατί δεν το 
έχουν ήδη κάνει όλα αυτά τα χρόνια; Τι χρειάζεται να συμβεί σε κάποιον για να καταλάβει οτι αν θέλει να δει αυτή την 
πραγματικότητα να καταρίπτεται,πρέπει ο ίδιος ατομικά και όλοι μαζί, να ενεργοποιηθεί και να αντιδράσει; Μήπως 
πρέπει και ο ίδιος να περάσει μέσα από την οικονομική εξαθλίωση; Αν κρίνω από την ελληνική κοινωνία και από τις 
γνώμες πολλών ανθρώπων γύρω μου, ανεξάρτητα από το αν ενστερνίζονται γνώμες και λογικές κάποιων κομμάτων 
ή κινημάτων ή οτιδήποτε άλλο, μάλλον αυτο θα πρέπει να γίνει. Κι αυτό γιατί το μυαλό αυτών των ανθρώπων έχει 
αγκιστρωθεί κατά κάποιο τρόπο σ’ αυτό που μας σέρβιραν στο πιάτο οι «κύριοι» του υπάρχοντος συστήματος. Έτσι 
όταν συμβαίνουν μεγάλες συγκεντρώσεις και πορείες, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, κάθονται στον καναπέ   ή την 
πολυθρόνα του σαλονιού τους, απολαμβάνοντας το ζεστό τους ρόφημα και τα αγαθά που “με τόσο κόπο” απέκτησαν 
και βλέπουν στην τηλεόραση τα Μ.Μ.Π.Ε (Μέσα Μαζικής Παραπλανητικής Ενημέρωσης), καταπίνοντας αμάσητη 
την επαγγελματική τρομοκρατία των δημοσιογράφων. Και εκφραζουν γνώμες του τύπου: «Εντάξει μωρέ,κατι έχω 
στην άκρη και όταν έρθει η στιγμή, θα παω να ζήσω στο εξοχικό μου, μακριά από τους αγροίκους των αστικών 
κέντρων και στ’αρχίδια μου για τους άλλους, ας πάνε να γαμηθούν!».

Το  ζήτημα είναι να  ξυπνήσουμε όλοι από τον λήθαργο που βρισκόμαστε και  ειδικά όσοι  εν καιρώ κρίσης έχουν 
ασπαστεί ιδέες όπως “μια χούντα μας χρειάζεται” ή “ένας στάλιν μας χρειάζεται”, γιατι όταν πλέον θα είναι αργά, θα 
καταλάβουν πως αυτό ακριβώς που υποστήριζαν τόσα χρόνια θα είναι αυτό που τους έκανε να φαγωθούνε μεταξύ 
τους, αντί να γίνουν όλοι ένα και να πολεμίσουν για την ελευθερία!
Το ζήτημα είναι να πάρουμε την κατάσταση και τη μοίρα μας στα χέρια μας και να επιλέξουμε οι ίδιοι τον τρόπο με 
τον οποίο θέλουμε να ζήσουμε.
Το ζήτημα είναι να υπάρξει δημοκρατία. Άμεση Δημοκρατία._

Είναι γεγονός πλέον πως η «οικονομική κρίση» έχει επηρεάσει 
όλους τους λαούς της Ευρώπης, αν όχι ολόκληρη την παγκόσμια 
κοινότητα ανθρώπων. Στ’ αλήθεια, πιστεύει κανείς πως είναι οι 
πολίτες πραγματικά υπεύθυνοι για την κατασκευασμένη αυτή 
κρίση;  Στ’  αλήθεια  πόσο  δίκαιο  είναι  να  πληρώνουμε  εμείς, 
τα  σπασμένα  άλλων;Ειναι  ξεκάθαρο  πως  η  «κρίση»    είναι 
αποτέλεσμα του πολιτικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
Οπότε  είναι  καλύτερο  να  μιλάμε  για  καπιταλιστική  κρίση, 
αναδεικνύοντας τα εγγενή προβλήματα του καπιταλισμού και 
όχι δήθεν κάποιες απλές διαχειριστικές δυσκολίες.

Όντας ενεργοί πολίτες της ελληνικής κοινωνίας, διαπιστώνουμε 
μια  ριζοσπαστικοποίηση  των  πολιτών,  προς  διάφορες 
κατευθύνσεις. Καθώς όλο και περισσότεροι μετατοπιζόμαστε 
ταξικά, από τη λεγόμενη μέση τάξη στα φτωχότερα στρώματα,
και όλο και λιγότεροι απομένουν στην κορυφή μιας πυραμίδας

του Χριστόφορου Π.



Μι ασέληνη νύχτα
τα καμιόνια σταματήσαν’ στην 
πόρτα μας.
Μας έριξαν με τις πυτζάμες στη 
καρότσα.
Ξερά τα χέρια, παγωμένα τα 
χνώτα μας,
πονούσαν τα πόδια ως τα κότσια.
Τα γήπεδα περίμεναν.
Κοιμηθήκαμε πάνω στο χορτάρι
με συντροφιά τον νεαρό με την 
κιθάρα.
Τον πήραν το πρωί μ’ άγριο 
στειλιάρι
και του ‘σπάσαν τα δάχτυλα με 
μπάρα.
Γέμισ’ η νύχτα από κραυγές,
οι γυναίκες στα κατώφλια κλαίνε.
Γέμισ’ η νύχτα από φωνές,
πουθενά για που μας παν δεν 
λένε.
Οι φυλακές μας δέχτηκαν.
Στοιβαχτήκαμ’ ο ένας πα στον 
άλλο
μ’ ένα ξύλινο κρεβάτι και μια 
κουβέρτα.
Πόσοι θα ζούσαν για να δουν πάλι 
τον κάβο;
Του γυρισμού τη μέρα, μέτρα.

Πολιτικοί Κρατούμενοι  Α.Ρεμπώ      
Τη σκέψη σας που νείρεται
πάνω στο πλαδαρό μυαλό σας
σάμπως ξιγκόθρεφτος λακές
σ’ ένα ντιβάνι λιγδιασμένο,
εγώ θα την τσιγκλάω
επάνω στο ματόβρεχτο κομμάτι της καρδιάς μου.
Φαρμακερός κι αγροίκος πάντα
ως να χορτάσω χλευασμό.
Εγώ δεν έχω ουδέ μιαν άσπρη τρίχα στην ψυχή 
μου
κι ουδέ σταγόνα γεροντίστικης ευγένειας.
Με την τραχιά κραυγή μου κεραυνώνοντας τον 
κόσμο,
ωραίος τραβάω, τραβάω
εικοσιδυό χρονώ λεβέντης.
Εσείς οι αβροί!...
Επάνω στα βιολιά ξαπλώνετε τον έρωτα.
Επάνω στα ταμπούρλα ο άξεστος τον έρωτα 
ξαπλώνει.
Όμως εσείς,
θα το μπορούσατε ποτέ καθώς εγώ,
τον εαυτό σας να γυρίσετε τα μέσα του όξω,
έτσι που να γενείτε ολάκεροι ένα στόμα;
Ελάτε να σας δασκαλέψω,
εσάς τη μπατιστένια απ’ το σαλόνι,
εσάς την άψογο υπάλληλο της κοινωνίας των 
αγγέλων
κι εσάς που ξεφυλλίζετε ήρεμα-ήρεμα τα χείλη 
σας
σα μια μαγείρισσα που ξεφυλλίζει τις σελίδες του 
οδηγού
μαγειρικής.
Θέλετε
θα ‘μαι ακέραιος, όλο κρέας λυσσασμένος
-κι αλλάζοντας απόχρωση σαν ουρανός-
θέλετε-
θα ‘μαι η άχραντη ευγένεια
-όχι άντρας πια, μα σύγνεφο με παντελόνια

Σύννεφο με παντελόνια      Β. Μαγιακόφσκι



Αντιρρησίας Διήγημα, Μέρος Α
Ποτέ μου δεν φαντάστηκα πως θα ζούσα έτσι, έχοντας επιβάλλει στον εαυτό μου τη δικτατορία της σιωπής και 
του σκότους. Μετά τις έξι που νυχτώνει να σκοντάφτω στα έπιπλα περιφερόμενος απ’ τον καναπέ στην κουζίνα, 
κι από κει στο μπάνιο. Να δειλιάζω ακόμη και καζανάκι να τραβήξω, μην τυχόν και κινήσω υποψίες για την 
παρουσία μου στο σπίτι. Σίγουρα δεν το είχα σχεδιάσει έτσι όταν το αποφάσισα. Να κρύβομαι από γνωστούς και 
από φίλους με μόνη ανθρώπινη συνάντηση αυτή με τη Νόρμα που μου φέρνει κάθε τόσο κονσέρβες και ό,τι ψωμί 
της περισσεύει. 

Στ’ αλήθεια δεν το σκέφτηκα καν. Όταν άκουσα για την κήρυξη του πολέμου, πρώτα απ’ τις κυράτσες κάτω στο 
περίπτερο κι ύστερα στα έκτακτα δελτία ειδήσεων ήμουν ήδη βέβαιος. Είχα ήδη αποφασίσει πως δεν υπάρχει 
περίπτωση να συμμετέχω σ’ αυτό το νεκρικό καρναβάλι. Ήξερα πως θα προσπαθήσουν να με παρασύρουν με τις 
εθνικιστικές κορώνες, με τους ύμνους και τα εμβατήρια στους δρόμους, εγώ όμως φρόντισα να κλείσω εγκαίρως 
τα αεροπορικά για Ρώμη, πριν προλάβουν να κλείσουν το διαδίκτυο. Περνώντας με το ταξί κατά μήκος της 
πόλης, ήταν φανερό πως κι άλλοι μοιράζονταν τα ίδια αισθήματα μ’ εμένα. Εξαθλιωμένοι εδώ και χρόνια απ΄την 
ανέχεια πολλοί έβλεπαν μπροστά τους την άθλια υποκρισία μιας ανώνυμης πατρίδας. Στο αεροδρόμιο διπλωμάτες, 
κοστουμαρισμένοι γιάπηδες και σικ κυρίες περνούσαν βιαστικά τους διαδρόμους σέρνοντας δερμάτινες βαλίτσες. 
Τους ξεχώριζες σίγουρα από τους αγχωμένους νεαρούς που στέκονταν αμήχανα περιμένοντας την επιβίβαση. 
Άλλοι χτυπούσαν νευρικά το πόδι στο θαμπό δάπεδο, άλλοι προσποιούνταν τους ξένους μιλώντας ό,τι γλώσσα 
μπορεί κανείς να διανοηθεί στο κινητό. Στεκόμουν κι εγώ σε μια σειρά, αναμένοντας τον έλεγχο αποσκευών 
όταν μια ντουζίνα στρατονόμων άρχισαν να ζητούν τα χαρτιά όποιου αρσενικού έβρισκαν μπροστά τους. Πολλοί 
έτρεξαν στην έξοδο πανικόβλητοι μπροστά στη σύλληψη. Εγώ, αφελώς βέβαιος για τη διατήρηση του δικαιώματος 
της επιλογής ακόμη κι εν καιρώ πολέμου, δέχτηκα τον έλεγχο των χακί μπάτσων.

Δύο εβδομάδες απείχα από τροφή στο κέντρο συγκέντρωσης επιστρατευμένων. Δύο εβδομάδες γεμάτες απειλές, 
απομόνωση, εξευτελισμούς από  στρατόκαυλους πιτσιρικάδες που διψούσαν για θάνατο. Και με την πείνα να μου 
συνθλίβει το στομάχι, το οποίο επιβάρυνα με καμιά εικοσαριά στριφτά την ημέρα. Ήλπιζα πως θα μ’ έστελναν 
σπίτι, ως λιποτάκτη, ως αντιρρησία, στ’ αλήθεια δεν μ’ ενδιέφερε καθόλου τι ταμπελάκι θα μου κρεμούσαν. Στην 
τελική, αφού είχα εξασθενήσει εντελώς, μ’ έστειλαν σ’ ένα νοσοκομείο, προς ανάρρωση. Θα χει περάσει ένας 
μήνας από τότε που το σκασα απο κει, μέσα στη νύχτα, φορώντας μόνο τις πιτζάμες κι ένα παλτό από πάνω. 

Από τότε η μόνη μου επαφή με τον έξω κόσμο είν’ το ραδιόφωνο, κολλημένο διαρκώς στο αυτί μου και το χέρι 
της Νόρμας απ’ τη μισάνοιχτη πόρτα. Τόσο στερημένος είμαι από ανθρώπινη ζωή που, δήθεν τυχαία, αγγίζω το 
χέρι της παλεύοντας απεγνωσμένα να πάρω λίγο από ζωή, μια στάλα κανονικότητας, απ’ όση έχει απομείνει στα 
σοκάκια της πόλης. Κοιτώντας φοβισμένα απ’ την άκρη του παραθύρου, μόνο γυναίκες κι ηλικιωμένους βλέπω 
να περνούν από το δρόμο. Όχι ότι πριν η εικόνα ήταν καλύτερη...Καμιά εικοσαριά άστεγοι έβρισκαν ζεστασιά στο 
εγκατελλειμένο σχολικό κτίριο απέναντι, ταλαίπωροι κι αυτοί. Τα μαγαζιά στο ισόγειο για δυο τουλάχιστον χρόνια 
ξενοίκιαστα κι όταν έπεφτε η νύχτα και τότε σε κυρίευε ο φόβος. Τότε ο φόβος απέναντι στην κοινωνία, σήμερα ο 
φόβος απέναντι στη ζωή την ίδια. Μερικές φορές, βέβαια, δυσκολεύομαι να εντοπίσω τις διαφορές με το σήμερα. 
Πόλεμος τότε, πόλεμος και σήμερα. Τουλάχιστον τότε, όμως, άξιζε τον κόπο ν’ αγωνιστείς για κάτι.

Είναι δώδεκα το μεσημέρι και η Νόρμα ακόμη να φανεί. Στο ραδιόφωνο άκουσα πως συναντήθηκαν οι υπουργοί μ΄ 
Αμερικάνους κι Ευρωπαίους διαμεσολαβητές, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και πάλι. Φαίνεται πως δεν εξοντώθηκαν 
ακόμη όσοι είχε συμφωνηθεί, ή πως οι εταιρίες θέλουν κι άλλο αίμα για να πειστούν να επενδύσουν. Ανά τετράωρο 
διαβάζουν και τη λίστα με τους λιποτάκτες, με τ΄ όνομα μου σταθερά τριακοστό έκτο: “Όποιος παρέχει πληροφορίες 
για τα ανωτέρω πρόσωπα θα λάβει αμοιβή από το Γενικό Επιτελείο Στρατού”, λένε χαρακτηριστικά στο τέλος. 
Έχω φθάσει στο σημείο να μην εμπιστεύομαι κανέναν πια, κι αν μπορούσα να τραφώ με κάτι άλλο, ούτε με τη 
Νόρμα δεν θα επεδίωκα επαφή. Κόρη του αφεντικού μου, υπάλληλος στο Υπουργείο Άμεσης Αποκατάστασης 
Υποδομών, δύσκολα θα την υποψιαζόταν κάποιος, φοβόμουν όμως πως ίσως της ξέφευγε κάτι στην οικογένεια 
της, και ιδιαίτερα στο συντηρητικό πατριό της, που θησαύριζε αυτό τον καιρό, αγοράζοντας χρυσό σε τιμές αχύρου.

Νύχτωσε κι ακόμη δεν έχω βάλει μπουκιά στο στόμα μου σήμερα. Μα ένα περίεργο φως, σαν μικρή εστία φωτιάς 
στο βάθος του σχολείου απέναντι, σαν κάτι να κινείται.
                                                                                                                       

  Συνεχίζεται...

Γράφει ο Ευτόπιαν



     Σήμερα Κυριακή 26/02

12:00 Ανοιχτή λαϊκή συνέλευση στο Ίλιον. 
Κεντρική πλατεία (Πρωτεσιλάου). 

12:00 Συλλογική κουζίνα & Χαριστικό / Ανταλλακτικό 
παζάρι. 
Στο πάρκο της οδού Φραντζή (έναντι πλατείας 
Γερμανού Χρσιτιανουπόλεως στην πλευρά του 
Σταυρού του νότου)  

13:00 Λαϊκή συνέλευση κατοίκων Πετραλώνων, 
Κουκακίου, Θησείου.
Κάθε Κυριακή στην πλατεία Μερκούρη, Άνω 
Πετράλωνα. 

15:00 Πορεία αλληλεγγύης στη Συριακή επανάσταση. 
Πλατεία Κλαυθμώνος.
Διοργάνωση: Αλληλέγυοι στην Συριακή επανάσταση 

17:00 Ανοιχτή συνέλευση αναρχικών στον Κεραμεικό
Πλαταιών και Λεωνίδου στην πλατεία. http://
anoixthsynelefsianarxikwn.squat.gr/

18:00 Τζαμάλα 
πλατεία Νεομάρτυρος Ιωάννη 5, Γιάννενα

19:30 Συνέλευση κατοίκων Βύρωνα Καισαριανής 
Παγκρατίου 
καθε Κυριακή στις 7:30 μμ στο στέκι Κύπρου 43.

20:00 Συνέλευση/Assembly Contra Info
Ανοιχτή συνέλευση μεταφραστικού δικτύου 
αντιπληροφόρησης Contra Info. Πολυτεχνείο (κτίριο 
Γκίνη), είσοδος από την οδό Στουρνάρη, Αθήνα

23:00 Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης φυλακισμένων 
συντρόφων (ΑΣΣΟΕ)

23:00 Συλλλογή τροφίμων/ρούχων και πάρτυ. 
Mυτιλήνη (κτίριο Χατζηγιάννη)
Από τις 19:00 συγκεντρώνουμε τρόφιμα, ρούχα κτλ. 
Στις 23:00 πάρτυ με τα έσοδα να πηγαίνουν για να 
αγοραστούν τρόφιμα και όχι μόνο, εκεί που πρέπει. 

Επόμενες μέρες

Δευτέρα 27/02
18:00 Ανοιxτή συνέλευση κατοίκων Αγίας 
Παρασκευής   

20:00 Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση Περιστερίου 

Τρίτη 28/02
17:00 Κοινωνικός χώρος για την υγεία. Τιμοδήμου και 
Αντωνιάδου στα Άνω Πετράλωνα

21:00 Συνέλευση Εργαζομένων/Ανέργων/Φοιτητών 
στα ΜΜΕ. εκτάκτως, στα γραφεία του Συλλόγου 
Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών (Μαυρικίου 8 
& Μαυρομιχάλη)

Τετάρτη 29/02
13:30 Συγκέντρωση για Πανεργατική Πανελλαδική 
Στάση εργασίας. Πρωτοβάθμια σωματεία

17:30  Συνέλευση Αντίστασης και Αλληλεγγύης 
Κυψέλης / Πατησίων

19:00 “1 χρόνος από την απεργία πείνας των 300 
μεταναστών-εργατών, ένας αγώνας χωρίς τέλος” 
Ετεροτοπία, Ίωνος Δραγούμη & Πτολεμαίων 42, 
Θεσσαλονίκη. 2ος όροφος. 7μμ.

20:00 Εκδήλωση: Εναλλακτικές μορφές οργάνωσης 
και αλληλεγγύης Θεμιστοκλέους 80, Πλατεία 
Εξαρχείων

Πέμπτη 01/03
20:00 Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση Περιστερίου. 
πλατεία δημαρχείου

Ενημέρωση από κίνημα Zeitgeist
Aθήνα
Σάββατο 10 Μαρτίου 12.00-17.00
Προβολές και ομιλίες με θέματα:
Οικονομία/ Κοινωνία/ Τεχνολογία
Κυριακή 11 Μαρτίου 12.00-17.00
Ομιλίες από κοινωνικές ομάδες με θέμα:
Τι κάνουμε σήμερα προκειμένου να περάσουμε σε μια 
βιώσιμη κοινωνία
Κινηματογράφος ΑΑΒΟΡΑ Ιπποκράτους 180 
Αμπελόκηποι

Ηράκλειο Κρήτης
Σαββάτο 10/03 17.30 - 22.00
Προβολή του ντοκιμαντέρ “Zeitgeist Moving For-
ward” και μετά ελεύθερη
συζήτηση. Στο χώρο θα υπάρχει και έκθεση αφίσας.

Στο δημοτικό χώρο της παλιάς Λαχαναγοράς


