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Περι ελευθεριων στις Η.Π.Α.

Ένας γέρος Αραβας ζει κοντά στη Nέα Υόρκη 
για περισσότερα από 40 χρόνια.
Θέλει να φυτέψει πατάτες στον κήπο του,
αλλά είναι µόνος, γέρος και αδύναµος.
Ο γιος του σπουδάζει στο Παρίσι 
και έτσι ο γέρος του στέλνει ένα
e-mail, εξηγώντας το πρόβληµά του:

"Αγαπηµένε µου γιε, είµαι πολύ λυπηµένος,
επειδή δεν µπορώ να φυτέψω τις πατάτες στον κήπο µου.
Είµαι βέβαιος, ότι εάν ήσουνα εδώ,
θα µε βοηθούσες να σκάψουµε τον κήπο.
Σ' αγαπώ, ο πατέρας σου."

Μετά από µια µέρα, ο γέρος λαµβάνει 
ένα e-mail απάντησης από το γιο του:
"Αγαπηµένε µου πατέρα, σε παρακαλώ µην σκεφτείς 
καν να αγγίξεις τον κήπο!
Είναι εκεί το "ΠΡΑΜΑ" που έχω κρύψει,
θα σου εξηγήσω από κοντά, µην
διανοηθείς να πεις σε κανέναν τίποτα!"

Στις 4.00 pm ο αµερικανικός στρατός, το ναυτικό,
το FBI, η CIA και οι Rangers 
επισκέπτονται το σπίτι του γέρου,
σκάβουν ολόκληρο τον κήπο και
τον ψάχνουν, ψάχνουν κάθε ίντσα, αλλά δεν µπορούν 
να βρούνε τίποτα!
Απογοητευµένοι αφήνουν το σπίτι.

Την άλλη µέρα, ο γέρος λαµβάνει ένα ακόµη
e-mail από το γιο του.
"Αγαπηµένε µου πατέρα, ελπίζω ότι ο κήπος 
έχει ήδη σκαφτεί παντού.
Φύτεψε τις πατάτες σου.
Αυτά είναι όσα θα µπορούσα να κάνω
για σένα από δω.
Σ' αγαπώ,Ahmed ".

Επιµελεια: Εφη Παναγουλη,ΑΝΑΠΝΟΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΥΛΗΣ
16/11/1973
Ξεκλέβω λίγο από το χρόνο µου για να ενηµερώσω την Ιστορία.
Γράφω για το τι γίνεται εδώ, για να µπορώ αύριο να υπενθυµίζω και να
θυµάµαι, γράφω για να µην χαθούµε.
Θυµάµαι, ώρες τώρα που ΄ναι, ότι όποιος ακόµα ζει, δε λέει: Ποτέ.
(Από τον τηλεβόα ακούγονται τα συνθήµατα ΑΠΟΨΕ ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΦΑ-
ΣΙΣΜΟΣ, ΛΑΕ ΠΕΙΝΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ, ΨΩΜΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ). Εµείς εδώ πιστοί στους συντρόφους που δώσανε τον
αγώνα, έτσι ώστε ο τόπος µας να µην ξαναπέσει σε χαλασµένα δόντια,
πιστοί στο πολιτικό καθήκον να χτίσουµε µια κοινωνία ανθρώπου και
προκοπής, στεκόµαστε απέναντι στους κυρίαρχους.
Μάθαµε να µην λυγίζουµε και πάντα ορθοί να αντιµετωπίζουµε αυτά
που προκύπτουν –(ο κόσµος συρρέει στο πολυτεχνείο, εργάτες, νεο-
λαία, απλός κόσµος) άλλωστε αυτό το χρέος τ΄οφείλουµε σε όλους
όσοι αγωνίστηκαν µε τον λόγο ή το όπλο υπερασπίζοντας την πατρίδα
τους από τέτοιου είδους επιβουλές.
(Ο Λαός τραγουδά τη ρωµιοσύνη. Οι «ελεύθεροι πολιορκηµένοι» εν-
θαρρύνονται, κρέµονται στα κάγκελα, αλλά και όπου αλλού µπορεί να
ακουστεί η φωνή τους. Η Ρωµιοσύνη βροντά στο Πολυτεχνείο).
Τα λέµε ΄δω δίπλα, µε τους συντρόφους, καθώς µια περίεργη ησυχια
µας χαρίζει το φοβερό προνόµιο της ανάπαυλας.
Κοιτάµε τις προκηρύξεις που θα µοιράσουµε στον κόσµο: δυο κουβέ-
ντες περασµένες από τον πολύγραφο, γραµµένες µε το αίµα και την ελ-
πίδα µας, γραµµένες στο χέρι και µετά περασµένες από τον πολύγρα-
φο και… ∆ΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ, ΨΩΜΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,
πύκνωσε πάλι η φωνή µας καθώς καλεί και τον τελευταίο να σιγοντά-
ρει στο πιο όµορφο τραγούδι που ακούστηκε ποτέ: ΕΞΩ ΑΙ ΗΠΑ ΕΞΩ
ΤΟ ΝΑΤΟ.
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Α
λλάζουµε όνοµα στο υπουργείο ερ-
γασίας και το κάνουµε «απασχόλη-
σης» και βάζουµε υπουργό το Για-
κουµάτο (επειδή έχουµε και πολύ

χιούµορ). Και ρωτήστε τώρα το Γιακουµάτο
ποια η διαφορά µεταξύ απασχόλησης και ερ-
γασίας. Απαντά περίπου το εξής: Ε… κοιτάξτε
, εργασία είναι να δουλεύεις. Απασχόληση εί-
ναι… εεε… και η κηπουρική… και να ράβεις
κλπ.
Tώρα πέρα από την πλάκα, το πρόβληµα δεν εί-
ναι ο κάθε Γιακουµάτος (ή Ρέππας, ή Πρωτόπ-
παπας, ή Γιωργάκης ή Κωστάκης) αλλά η πολι-
τική τους. Και αν γελάσατε µε την παραπάνω
ατάκα του υπουργού µην νοµίζεται ότι απέχει
και πολύ από την πραγµατικότητα. Έχοντας
βρει τους εργαζόµενους πλήρως διαλυµένους,
προσπαθούν και το πετυχαίνουν να πάρουν
όσες κατακτήσεις τους είχαν αποµείνει. Σταθε-
ρή δουλειά, αξιοπρεπής µισθός, σύνταξη, όλα
αυτά κάνουν σιγά σιγά φτερά. Αντικαθίστανται
από δυο τρεις τέσσερις δουλειές µερικής απα-
σχόλησης, µε ελαστικό ωράριο (όπως το θέλει
το αφεντικό βέβαια) χωρίς βέβαια ένσηµα και
άλλες τέτοιες πολυτέλειες. Όπως είπε και πάλι
ο καλός µας υπουργός: «Πρέπει να συνηθί-
σουµε σιγά σιγά… στην ανεργία έτσι είναι…
αλλάζεις τρία τέσσερα επαγγέλµατα.». Μοίρα-
σε καµιά πίτσα από δω, κλάδεψε κάνα δεντρά-
κι από κει, κάνε και κάνα ιδιαιτεράκι deliveri
για το παιδάκι που γράφει διαγώνισµα αύριο,
πήγαινε και στο καφέ το βράδυ να σερβίρεις
κάνα ποτό. Και απολύσεις ότι ώρα θέλουµε
εµείς. Απελευθερώστε τις απολύσεις που είπε
και ο Ανδριανόπουλος (που νοµίζω κατέβηκε
µε ΠΑΣΟΚ ε;)
Πολύ ωραία. Γιατί; Α, πολύ εύκολο. Για να πάει
καλά, λέει, η εθνική οικονοµία. Μα αυτή η ρη-
µάδα η οικονοµία µόνο µε τους εργαζόµενους
τα βάζει.Τέλος πάντων αυτοί οι καλοί µας επι-
χειρηµατίες δεν ανήκουν σ’ αυτό το «έθνος»;
Αυτοί που έχουν την µεγαλύτερη κερδοφορία
σε όλη την Ευρώπη, δεν έχουν σκοπό να πλη-
ρώσουν λιγουλάκι;
Συγνώµη ξεφύγαµε από το θέµα µας.Υποτίθε-
ται ότι γράφουµε εγχειρίδιο για µανατζερς.
Λοιπόν κι άλλα κόλπα: Ωράριο καταστηµάτων.
Μεγάλωσέ το. Να µπορεί ο κάθε πολίτης να
βρίσκει την κόκα κόλα και τα πατατάκια του για
να πάει να αποβλακωθεί στην τηλεόρασή του
ότι ώρα γουστάρει. ∆ύο, τρεις τα ξηµερώµατα

που έχει και ενδιαφέρουσες ταινίες… και µη
ρωτάς την γυναίκα που έχει τα µίνι µάρκετ πό-
τε θα πάει να δει τα παιδιά της. Ποτέ. Γιατί αν
πάει θα είναι ανοιχτό το σούπερ µάρκετ (όπου
κάποια άλλη µάνα βέβαια θα ξενυχτά) για να
µπορεί ο φίλος µας να πάρει την «κόκα» του.
Α, και µην ξεχνάς: όποιος εργαζόµενος δια-
µαρτύρεται πως του διαλύεις τα ασφαλιστικά
ταµεία και τα άλλα δικαιώµατα πες τον «ρετι-
ρέ». Έτσι θα στρέψεις και τους άλλους εργαζό-
µενους εναντίον του. Το λεγόµενο «κοινωνικό
σύνολο». Γιατί βέβαια εδώ υπάρχει και η ζήλια.
Και αντί να πουν οι ηλίθιοι, να ανέβουµε κι
εµείς στα «ρετιρέ» να έχουµε και εµείς παρα-
πάνω δικαιώµατα, λένε όχι, πάρ’ τα κι από αυ-
τούς. Εµ, βέβαια. Γιατί τα δικαιώµατα κατακτού-
νται δύσκολα, αφαιρούνται όµως πανεύκολα
και πολλές φορές (καλή ώρα) χωρίς να το κα-
ταλάβεις.
Α! Μην ξεχάσουµε γενικώς ιδιωτικοποιήσεις.
Πούλα Πούλα! Πρώτα τα πετούµενα, την Ολυ-
µπιακή δηλαδή. Αγόρασε άλλα πετούµενα F16
ψιλοσαράβαλα 2,6 δις ευρώ µε τα λεφτά το
φτωχού κοσµάκη. ∆ωσε σε τίποτα περίεργους
τύπους τις µίζες κανένα δις ευρώ να αγορά-
σουν την Ολυµπιακή όσο όσο. Μετά να κάνουν
τις ωραίες απολύσεις τους, να µειώσουν την
ασφάλεια, και δεν βαριέσαι βρε αδερφέ ας πέ-
σει και κανένα αεροπλάνο που και που να κά-
νουµε χάζι.Τόσα χρόνια µε την Ολυµπιακή που
δεν είχε ούτε µισό ατύχηµα βαρεθήκαµε.
Πρόσεξε όµως τώρα γιατί χρειαζόµαστε και
µερικά γαϊδούρια λίγο πιο εκπαιδευµένα. Αλλά
εκπαιδευµένα πως; Όπως και όποτε τα έχουν
ανάγκη οι επιχειρήσεις. Και εδώ βάζουµε την
Γιαννάκου- Κουτσίκου την καλή µας αξιολογή-
τρια. Σου λέει λοιπόν, καλά τα ΤΕΙ έχουν διαλυ-
θεί ήδη δεν το συζητάµε. Φεύγουν και τα κον-
δύλια από την ΕΕ, ως πότε θα αντέξουν απλή-
ρωτοι οι συµβασιούχοι καθηγητές;Τα ΑΕΙ τώρα.
Άσε τα πτυχία και τη µόρφωση, και κυνήγα πι-
στωτικές µονάδες (ναι η περίφηµη αξιολόγη-
ση). Είναι κάτι σαν τις πιστωτικές κάρτες. Μα-
ζεύεις λίγο από δω λίγο από κει, σου κάθεται
καµιά δουλίτσα, µετά δεν µα κάνεις, σε απολύ-
ουµε, τραβάς σε κάνα Ινστιτούτο «∆ια Βίου Εκ-
παιδευσης» για επανακατάρτηση µήπως και σε
ξαναχρειαστούµε και πάει λέγοντας. Έτσι δεν
τα συµφωνήσαµε; ελαστική δουλειά – ελαστική
παιδεία. Να, πάρτε για παράδειγµα αυτό το
«σεµινάριο επιµόρφωσης» που έφτιαξε η

ανεκδιήγητη Ένωση Ελλήνων Φυσικών µε την
βούλα του Βιολογικού και µας υποχρεώνει να
σκάσουµε 1350 ευρώ(!!) για να πάρουµε κανέ-
να µόριο για τον ΑΣΕΠ.
Τώρα καλέ µου µάνατζερ, αν αρχίσουν και ξυ-
πνάνε τα βόδια να προσέχεις. Γιατί το τοπίο
δεν είναι ακόµα τόσο µαύρο και αυτά τα βόδια
έχουν ακόµα συνείδηση του φωτός. Γιατί αυτά
τα βόδια έχουν συνείδηση. Και µπορεί να αντι-
σταθούν, και µπορεί να ζητήσουν και πιο πολ-
λά. Γιατί πάντα υπάρχουν σπίθες. Και πάντα
υπάρχουν εργαζόµενοι που προσπαθούν να
αγωνιστούν µαζί, ενωµένοι µέσα από τα συνδι-
κάτα τους να σταθούν στα πόδια τους. Μέσα
σε αυτή την ανεργία και την φτώχεια, την ανα-
σφάλεια και την εκµετάλλευση, υπάρχουν κά-
ποιοι που ζητούν ένα ελάχιστο εγγυηµένο ει-
σόδηµα για όλους εργαζόµενους και άνεργους,
ένα βασικό µισθό, ανθρώπινα ωράρια, αξιοπρε-
πείς συντάξεις. Και ένα πράγµα να φοβάσαι
φίλε µάνατζερ: Μήπως η σταγόνα γίνει ποτα-
µός.
Εδώ τελειώνουν οι οδηγίες.

Γιάννης Μπρούζος, Φάσµα Φυσικού

Εν αρχή είναι η φύση. Τη φύση γενικώς την κατασπαράσσουµε χωρίς
έλεος και στήνουµε πάνω της ένα εργασιακό τοπίο που να µας βολεύ-
ει. Τουτέστι κατασπαράζουµε και τους εργαζόµενους (εξάλλου ζώα
είναι κι αυτοί) ώστε να κερδίζουν οι λίγοι. Έτσι το βρήκαµε, έτσι το
πάµε, κι ως να πεθάνουµε δεν το κουνάµε. 

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΨΕΤΕ
ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ
Οδηγίες για µάνατζερ από αδίστακτους «αντι-οικολόγους»



Αλλά τι είναι 
το Φόρουµ;

Π
ρόκειται για µια πα-
νευρωπαϊκοί κινηµατι-
κή δικτύωση που σκοπό
έχει το συντονισµό της

δράσης όσων εναντιώνονται στο νεο-
φιλελευθερισµό, στο πόλεµο, στο ρατσι-
σµό και την οικολογική καταστροφή και
ονειρεύονται ένα κόσµο χωρίς εκµετάλλευ-
ση και µε κέντρο τον άνθρωπο. Ο γεωγραφι-
κός χώρος των δράσεων του ΕΚΦ είναι η Ευρώ-
πη. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η αντίσταση κατά του
νεοφιλελευθερισµού και των οποιουδήποτε εί-
δους ιµπερεαλιστικών πολιτικών περιορίζεται µόνο
στην Ευρώπη.Το ΕΚΦ είναι µέρος µιας παγκόσµιας κι-
νηµατικής δικτύωσης του Παγκόσµιου Κοινωνικού Φό-
ρουµ (ΠΚΦ) το οποίο είναι παιδί της ανάγκης για παγκό-
σµιο συντονισµό της δράσης που γεννήθηκε µετά την
πρώτη µεγάλη έκρηξη του κινήµατος το 1999 στις διαδηλώ-
σεις του Σιατλ. Αν πάλι επιχειρήσουµε να κοιτάξουµε την ει-
κόνα αντίστροφα δηλαδή από το παγκόσµιο προς το τοπικό θα
ανακαλύψουµε εθνικά Φόρουµ όπως το Ελληνικό Κοινωνικό Φό-
ρουµ και ακόµα πιο τοπικά θα βρεθούµε µπροστά σε ένα δίκτυο
νοµαρχιακών και δηµοτικών Φόρουµ. Αυτή είναι µια σχηµατική εικό-
να που περιγράφει σε αδρές γραµµές τη σηµερινή διάρθρωση του πα-
γκόσµιου αντινεοφιλελεύθερου κινήµατος. Από την προηγούµενη περι-
γραφή είναι φανερό ότι τα Φόρουµ είναι οργανικό µέρος του παγκόσµι-
ου κινήµατος.

Τα ερωτήµατα που αµέσως γεννιούνται είναι: ποιοι είναι αυτοί που συµµετέ-
χουν στα Φόρουµ και πως συγκροτούνται οι εσωτερικές τους δοµές;

Τα Φόρουµ είναι ανοιχτοί χώροι συνάντησης και
ανταλλαγής εµπειριών εργαζόµενων, άνεργων,
φοιτητών, διανοούµενων, κινηµατικών συλλογι-
κοτήτων, πολιτικών κοµµάτων, οικολογικών και
κοινωνικών οργανώσεων (αντιρατσιστικών,
φεµινιστικών, µεταναστευτικών κ.α.). Είναι
µια πρώτη µορφή οργανωτικής συγκρότησης
ενός κινήµατος που αµφισβητεί πλήρως το
υπάρχων οικονοµικοκοινωνικό σύστηµα και στο-
χεύει στην ανατροπή του. Του κινήµατος που
«περπάτησε» πρώτη φορά στους δρόµους του

4ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 

ΑΘΗΝΑ 2006
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ…
Ο φετινός Απρίλης θα είναι ένας ξεχωριστός µήνας για την Αθήνα, αφού από τις 6 ως τις 9 του µήνα αυ-

τού στο παλιό αεροδρόµιο του Ελληνικού θα πραγµατοποιηθεί το 4ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ

(ΕΚΦ). Μια πολύχρωµη κινηµατική γιορτή σ’ ένα γκρίζο-καπιταλιστικό κόσµο. Ίσως η κορυφαία στιγµή αυ-

τού που ονοµάζουµε αντιπαγκοσµιοποιητικό κίνηµα, στα ελληνικά

δρώµενα.(µια στιγµή ανάλογη της αντισυνόδου στη Θεσσαλονίκη το

2003 και ίσως ακόµα σηµαντικότερη…) 
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Σιατλ και «ενηλικιώθηκε» στη Γένοβα το 2001. Του κινήµατος
κατά του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού που αποτελεί µια
πρώτη απάντηση των λαών και του κόσµου της εργασίας σ’ αυ-
τούς που στις αρχές της δεκαετίας του 90 έκαναν λόγο για τέ-
λος της ιστορίας.
Οι δοµές των Φόρουµ είναι οριζόντιες και δηµοκρατικές. Στις
ανοιχτές συνελεύσεις του µπορεί να τοποθετηθεί και να κατα-
θέσει προτάσεις και εµπειρίες ο καθένας /µια που έχει τη δια-
θέσει να συµβάλλει στο να προχωρήσει η διαδικασία πραγµά-
τωσης των στόχων. Η συναίνεση στη λήψη αποφάσεων και ο
σεβασµός στη διαφορετική άποψη βρίσκονται στο DNA των
διαδικασιών των Φόρουµ.
Αλλά ας δούµε λίγο πιο συστηµατικά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Φόρουµ που σε λίγους µήνες θα έχουµε την τύχη να συµµετέ-
χουµε στις διαδικασίες του.
Μερικά στοιχεία της ιστορικής του ταυτότητας είναι τα εξής:
Οι ρίζες του βρίσκονται στο Σιατλ όπου όπως έχουµε ήδη ανα-
φέρει γεννήθηκε το αντιπαγκοσµιοποιητικό κίνηµα. Το 1ο ΕΚΦ
πραγµατοποιήθηκε στη Φλωρεντία το Νοέµβριο του 2002 µετά
από απόφαση που πάρθηκε από το 2ο Παγκόσµιο Κοινωνικό
Φόρουµ το Φλεβάρη του 2002 για τη δηµιουργία ηπειρωτικών
Φόρουµ. Ανεξίτηλη µνήµη από το 1ο ΕΚΦ αποτελεί η µεγαλει-
ώδης αντιπολεµική διαδήλωση µε την οποία έκλεισαν οι εργα-
σίες του και στην οποία συµµετείχαν ένα εκατοµµύριο άνθρω-
ποι. Επίσης η 15 Φλεβάρη η κορυφαία στιγµή του παγκόσµιου
αντιπολεµικού κινήµατος ενάντια στην αµερικάνικη εισβολή
στο Ιράκ αποφασίστηκε µέσα από τις διαδικασίες του 1ο ΕΚΦ
ως πανευρωπαϊκή ηµέρα δράσης. Στη συνέχεια έχουµε την

πραγµατοποίηση του 2ο και 3ο ΕΚΦ στο Παρίσι το 2003 και το
Λονδίνο το 2004 αντίστοιχα. Τα τέσσερα χρόνια ζωής του το
ΕΚΦ έχει συντονίσει πολλές µικρές και µεγάλες δράσεις του
ευρωπαϊκού κινήµατος. Στην πορεία του υπήρξαν και θα υπάρ-
ξουν διάφορες δυσκολίες όµως η πίστη στους στόχους που
έχουν µπει και η εµπλοκή όλο και περισσότερου κόσµου στην
υπόθεση είναι οι κινητήριες δυνάµεις για τη συνέχιση της ιστο-
ρικής του πορείας.

∆υο λογια για την πολιτική ταυτότητα του
ΕΚΦ
Το ΕΚΦ δεν είναι πολιτικό κόµµα είναι η πρώτη προσπάθεια ορ-
γανωτικής και πολιτικής συγκρότησης του κινήµατος που αντι-
τίθεται στο υπάρχων κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα. Με την έν-
νοια αυτή δεν υπάρχει σε καµία περίπτωση πλήρης ιδεολογική
ταύτιση στο εσωτερικό του(πολιτικά κόµµατα και οργανώσεις
της Αριστεράς συµµετέχουν σ’ αυτό ως συνιστώσες του).
Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριµένοι και ξεκάθαροι στόχοι οι
οποίοι τίθενται απ’ όλους, ανεξάρτητα απ’ την πολιτική ανάλυ-
ση του καθενός. Αυτοί οι στόχοι είναι η αντίσταση στον πόλε-
µο, στο νεοφιλελευθερισµό, στο ρατσισµό, στο σεξισµό και
στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Κοινή πεποίθηση όλων
των συνιστωσών είναι ότι ο κόσµος που ζούµε δεν είναι ο µό-
νος δυνατός γι’ αυτό και βασικό σύνθηµα των Φόρουµ είναι το
Ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός. Έτσι το ΕΚΦ παρ’ ότι δεν εί-
ναι πολιτικός φορέας αποκτά διακριτά πολιτικά χαρακτηριστικά.
Η πολιτική εµβάθυνση της δράσης περνάει µέσα από την Ευρω-
παϊκή Προπαρασκευαστική Συνέλευση που πραγµατοποιείται
κάθε τρεις-τέσσερις µήνες σε διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη. Οι
αποφάσεις στις συνελεύσεις αυτές λαµβάνονται µε συναίνεση
και όχι µε πλειοψηφία που σηµαίνει ότι µετά από µια (µακρά
αρκετές φορές) διαδικασία διαβούλευσης οι συµµετέχοντες
καταλήγουν στον κοινό παρανοµαστή στον οποίο όλες οι πλευ-
ρές αναγνωρίζουν τον εαυτό τους.
Βάζοντας στο µικροσκόπιο τις διαδικασίες του ΕΚΦ διαπιστώ-
νουµε ότι ο διάλογος είναι ίσως το πιο έντονο χαρακτηριστικό
τους. Κατά τη διάρκεια των ΕΚΦ διεξάγονται εκατοντάδες οργα-
νωµένες συζητήσεις οι οποίες συνεισφέρουν στην ιδεολογική
«αλληλοµόλυνση» των χιλιάδων συµµετεχόντων. Οι συζητή-
σεις αυτές είναι τριών τύπων: Τα plenaries που είναι µεγάλες
εκδηλώσεις µε τη συµµετοχή προσωπικοτήτων του διεθνούς
κινήµατος, τα seminars (σεµινάρια) και τα workshops (εργα-
στήρια) που µπορούν να διοργανωθούν από οποιονδήποτε το
επιθυµεί. Εκτος από τις συζητήσεις στο χώρο διεξαγωγής του
Φόρουµ πραγµατοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις µε καλλι-
τέχνες από όλη την Ευρώπη πολύ από τους οποίους εµπνέονται
στο έργο τους από τους κοινωνικούς αγώνες. Επίσης τις ηµέ-
ρες διεξαγωγής του πραγµατοποιούνται δράσεις και ακτιβισµοί
στην πόλη καθώς και µια µεγάλη πορεία.
Σε λίγους µήνες όλα αυτά θα τα ζήσουµε από κοντά. Η επιτυ-
χής διοργάνωση του 4ου ΕΚΦ είναι ένα στοίχηµα για όλους
εµάς που παίρνουµε θέση αντίστασης απέναντι στις πολιτικές
που βάζουν τα κέρδη πάνω από τον άνθρωπο. Γι’ αυτό στους
µήνες που αποµένουν αξίζει ο καθένας µας να συµβάλλει ενερ-
γά στην προετοιµασία του και την δηµοσιοποίησή του.

Γιάννης Μανώλης,
Φάσµα Φυσικού

4ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΑΘΗΝΑ 2006
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ…
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«Πάντως
Εµείς θα τους αντισταθούµε
όποιοι και νάναι
όσο δυνατοί και νάναι»

∆ώρος Λοΐζου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤ Ο

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ,
∆ΕΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ

Τι µας έδειξε όµως το
πολυτεχνέιο;

Μ
ας έδειξε ότι να αγωνίζεσαι για να
αλλάξεις τον κόσµο δεν είναι ουτο-
πία. Ότι οι συλλογικές διαδικασίες
(συνελεύσεις, παραστάσεις διαµαρ-

τυρίας, καταλήψεις) δεν είναι βαρετές και ανού-
σιες. Ότι να συνεργάζεσαι στη βάση αιτηµάτων
και να φτιάχνεις πολυφωνικό, πολυτασικό κίνηµα
δεν είναι υποχώρηση για καµία «µοναδική αλή-
θεια».. Ότι η δηµοκρατία και η ελευθερία δεν εί-
ναι «διαχειριστικά» αιτήµατα. Μας έδειξε ότι η
αντίσταση δεν είναι δουλειά των ειδικών, ο αυ-
θορµητισµός της κατάληψης βρήκε απροετοίµα-
στους τους «ειδικούς», η Πανσπουδαστική στο
φύλλο 8 κάνει λόγο για 300 προβοκάτορες και ο
Ρήγας ήταν διστακτικός, παρ΄ όλα αυτά οι οργα-
νωµένοι φοιτητές στάθηκαν ψηλότερα από τις
ηγεσίες των οργανώσεων τους. Τελικά µας έδειξε
ότι την ιστορία τη γράφουν οι αγώνες µας.

Φαίνεται όµως ότι από το
πολυτεχνείο δεν µάθαµε αρκετά…
Γιατί σήµερα που η δικτατορία των αγορών ει-
σβάλλει και αλλοιώνει το χαραχτήρα του Πανεπι-
στηµιού βρίσκει ανοιχτό το δρόµο στον οποίο
έπρεπε να βρίσκονται οι φοιτητές και το Άσυλο
αµφισβητείται στην πράξη όταν ασφαλίτες κυκλο-
φορούν σε όλες τις κεντρικές σχολές και 32 χρό-
νια µετά ξαναπέφτουν πυροβολισµοί στο πολυτε-
χνείο από φρουρό του πρώην υπουργού του ΠΑ-

Έχουν περάσει 32 χρόνια από την εξέγερση του πο-
λυτεχνείου παρ’ όλα αυτά δεν παύει να µας αιφνιδιά-
ζει µε την δύναµη της επικαιρότητας της αφού κάθε
χρόνο οξύνονται οι αντιθέσεις, οι πολιτικές αντιπαρα-
θέσεις και τα κοινωνικά αιτήµατα που εκφράζει. Όµως
αυτά τα 32 χρόνια ήταν αρκετά και για να ξεχάσουν
πολλοί ότι την ιστορία τη γράφουν οι αγώνες, για να
αποδιαρθρωθεί το φοιτητικό κίνηµα, να γελοιοποιη-
θούν και να απαξιωθούν οι συλλογικές διαδικασίες και
αγώνες. Το πολυτεχνείο ήταν η κορυφαία έκφραση
του φοιτητικού κινήµατος στην Ελλάδα στο δρόµο
που έδειξαν οι Γάλλοι το Μάη του 1968, οι Γερµανοί
στη ∆.Γερµανία το 1967-69, οι Ταϊλανδέζοι το 1973,
οι Αµερικάνοι το 1964-70 και ακολούθησαν οι Κινέζοι
το 1989. Στο πολυτεχνείο τέθηκαν τα ερωτήµατα,
εµείς οι σηµερινοί φοιτητές οφείλουµε να φτιάξουµε
τις απαντήσεις.

Γιώργος Μπασκόζος,ΑΝ.Α.∆ΡΑΣΗ Πληροφορικής
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ΝΤΑΙ, ∆ΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ, 

ΣΟΚ Βερελή. Αυτό
που κυριαρχεί είναι
µια απολίτικη γκλα-
µουριά, η κυρίαρχη
λογική θεωρεί ότι οι
παρατάξεις υπάρ-
χουν για να µοιρά-
ζουν σηµειώσεις και
οτι το Πανεπιστήµιο
υπάρχει για να πα-
ράγει «ανταγωνιστι-
κούς» απασχολήσι-

µους. Οι φοιτητικοί σύλλογοι έγιναν έρ-
µαιο στις παρατάξεις του δικοµµατισµού

που προωθούν την εισβολή της αγοράς, οι θεσµοί
(διοικητικά συµβούλια, ΕΦΕΕ, συνελέυσεις) που
το ίδιο το φοιτητικό κίνηµα κατέκτησε µε αγώνες
ως εγγυητές της δηµοκρατίας ξεχαρβαλώνονται
µε αργούς ρυθµούς. Το φοιτητικό κίνηµα έχει νε-
κρούς στον αγώνα για δηµοκρατικές εκλογές και
λειτουργία της ΕΦΕΕ, όποιος δεν θέλει να λει-

τουργεί η ΕΦΕΕ για να δρα παράλληλα παραταξια-
κά δήθεν γιατί οι συσχετισµοί δεν «βολεύουν»
δεν δικαιούται να µιλά στο όνοµα αυτών των αγώ-
νων.
Εµπρός για της γενιάς µας τα Πολυτεχνεία!
Προσπαθούν να µας πείσουν ότι η ιστορία τελεί-
ωσε, ότι βαδίζουµε σε µονόδροµο. Όµως δεν θα
ξεµπερδέψουν έτσι εύκολα µε εµάς αν αποκωδι-
κοποιήσουµε τα µηνύµατα της εξέγερσης του πο-
λυτεχνείου,αν κάνουµε τη σιωπή φωνή και τη φω-
νή τραγούδι.Η αναγκαιότητα ενός αυτόνοµου,
συµµετοχικού «από τα κάτω» φοιτητικού κινήµα-
τος, µε εσωτερική δηµοκρατία είναι πιο άµεση
από ποτέ. Το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του
σήµερα, γιατί δεν ήτανε γιορτή, γιατί τα ιδανικά
της αλληλεγγύης και της ισότητας και τα αιτήµα-
τα για ΨΩΜΙ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ για έναν κό-
σµο χωρίς εκµετάλευση, πόλεµο, κοινωνικούς
αποκλεισµούς και µια εκπαίδευση χωρίς ταξικούς
φραγµούς θα είναι επίκαιρα όσο υπάρχει εκµετά-
λευση ανθρώπου από άνθρωπο.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1973 –
Τα γεγονότα

O
Νοέµβριος του 1973 σηµατο-
δοτεί µια εξαιρετικά σηµαντική
για την Ελλάδα περίοδο,εξαι-
τίας των εξελίξεων που συντε-

λέστηκαν κυρίως σε πολιτικό επίπεδο. Μέ-
σα σε αυτόν τον µήνα έλαβαν χώρα µείζο-
νος σηµασίας πολιτικά και όχι µόνο, γεγο-
νότα σε µερικά εκ των οποίων η πραγµατο-
ποίηση προετοιµαζόταν για σηµαντικό
χρονικό διάστηµα. Έτσι λοιπόν, αυτός ο
µήνας χαράχτηκε στην νεότερη ελληνική
ιστορία λόγω τόσο της µεταβολής της ροής
των πολιτικών τεκταινοµένων στην Ελλάδα
αλλά και του τρόπου µε τον οποίο τα διά-
φορα κινήµατα έδρασαν και κατάφεραν να
ανατρέψουν το χουντικό καθεστώς, µετά
από πολλούς αγώνες και θυσίες.
Το χρονικό αυτού του καθοριστικού, για τη
ροή των τεκταινοµένων στην Ελλάδα και
όχι µόνο, µήνα εξελίσσεται ως εξής.
Η 4η Νοεµβρίου αποτελεί ηµέρα µνηµοσύ-
νου του Γεωργίου Παπανδρέου, κατά την
διάρκεια της οποίας ξεσπούν επεισόδια.
Με την επέµβαση αστυνοµικών δυνάµεων
στα προαναφερθέντα επεισόδια προκαλού-
νται 70 τραυµατισµοί και 37 συλλήψεις.
Από τους 37 συλληφθέντες οι 17 θα δικα-
στούν στις 8 Νοεµβρίου παρουσία πολιτι-
κών αρχηγών και τα πρακτικά της δίκης θα
καλυφθούν από τον τύπο.
Η απόφαση του δικαστηρίου ήρθε στις 13
Νοεµβρίου και προέβλεπε την αθώωση 12
εκ των 17 συλληφθέντων να ελευθερωθούν
οι υπόλοιποι 5 µε ποινές αναστολής. Βέ-
βαια πριν εκδοθεί η παραπάνω απόφαση
πραγµατοποιήθηκαν συγκεντρώσεις φοιτη-
τών στην ανωτάτη βιοµηχανική σχολή, στην
ανωτάτη εµπορική σχολή αλλά και τη φιλο-
σοφική. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι

η ανωτάτη εµπορική παρέµεινε κλειστή για
3 ηµέρες.
Στις 14 Νοεµβρίου πραγµατοποιούνται συ-
νελεύσεις φοιτητικών συλλόγων στο Με-
τσόβιο πολυτεχνείο για τις διάφορες αρ-
χαιρεσίες που έχουν πραγµατοποιηθεί.
Μέσα από της συνελεύσεις αποφασίζεται
οι φοιτητές να παραµείνουν στο πολυτε-
χνείο, ως ένδειξη διαµαρτυρίας.Ακολού-
θως γίνεται κατάληψη του προαύλιου χώ-
ρου, των πεζοδροµίων, και του δρόµου έξω
από το πολυτεχνείο ενώ ταυτόχρονα κατα-
φθάνουν στην περιοχή άλλοι φοιτητές και
εργάτες. Σταδιακά διαµορφώνονται τα συν-
θήµατα και λαµβάνουν έναν εξ’ ολοκλήρου
πολιτικό χαρακτήρα. Λίγο αργότερα ο ει-
σαγγελέας καλεί όσους έχουν συγκεντρω-
θεί να διαλυθούν ενώ ταυτόχρονα παρίστα-
ται ισχυρή αστυνοµική δύναµη, χωρίς
όµως να επεµβαίνει.
Η επιτροπή αγώνος απαντώντας στην έκ-
κληση του εισαγγελέα αλλά και στην παρι-
στάµενη αστυνοµική δύναµη προτείνει
αγώνα διαρκείας.
Το πρωί της 15ης Νοεµβρίου αρχίζει να
λειτουργεί ένας ραδιοποµπός, ο οποίος εκ-
πέµπει στους 1050 χιλιόκυκλους. Μέσω
του ραδιοποµπού οι φοιτητές καλούν τον
ελληνικό λαό να εξεγερθεί ενάντια στο
υπάρχον αντιδηµοκρατικό καθεστώς. Επι-
προσθέτως αναρτώνται, στο χώρο του πο-
λυτεχνείου πλακάτ πάνω στα οποία είναι
γραµµένα διάφορα συνθήµατα, όπως για
παράδειγµα «ΟΧΙ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ», «ΕΞΩ ΟΙ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ» κτλ. Εν τω µεταξύ, το
υπουργείο παιδείας δηλώνει πως σέβεται
τη απόφαση των φοιτητών και δε θα παρα-
βιαστεί το πανεπιστηµιακό άσυλο, αν και τα
συνθήµατα έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Το
βράδυ της 15ης Νοεµβρίου αποχωρούν,
από το χώρο του πολυτεχνείου, πάνω από

Το 1973 αποτέλεσε χρονιά
µεγάλης δοκιµασίας για το
χουντικό καθεστώς, το
οποίο επέβαλε από την 21η
Απριλίου 1967 ένα άκρως δι-
κτατορικό κλίµα στον ευρύ-
τερο ελληνικό χώρο. Όπως
ήταν αναµενόµενο προέκυ-
ψαν ποικίλες αντιδράσεις,
κυρίως από τον φοιτητικό
κόσµο και τις διάφορες αρι-
στερές δυνάµεις, που στα-
διακά µε αυτοθυσία πολλών
µελών τους κατόρθωσαν να
δηµιουργήσουν µια ισχυρή
αντιδικτατορική δύναµη. Αυ-
τή η δύναµη τελικά θα κα-
τορθώσει να δηµιουργήσει
µια νέα πολιτική πραγµατικό-
τητα στην Ελλάδα προκαλώ-
ντας πληθώρα προβληµάτων
στα σχέδια της χουντικής
εξουσίας.
Έτσι µε την αρχή των αντι-
δράσεων να γίνεται τον Φε-
βρουάριο του 1973, έφτασε
ο Νοέµβριος του ιδίου έτους
ο οποίος αποτέλεσε την αρ-
χή του τέλους για την δικτα-
τορία. Τελικά η αποκατάστα-
ση του δηµοκρατικού πολι-
τεύµατος θα έρθει στις 21
Ιουλίου του 1973 ύστερα
από ποικίλες, πολιτικού και
κοινωνικού χαρακτήρα, ζυ-
µώσεις.

Ο ΤΑΡΑΓΜΕΝΟΣ
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4000 σπουδαστές εκ τω 8000 συγκεντρω-
θέντων.
16 Νοεµβρίου. Στην Αθήνα συνεχίζονται οι
διαταραχές, ενώ ταυτόχρονα κάποιοι φοι-
τητές καταλαµβάνουν τα πανεπιστήµια της
Πάτρας και της Θεσσαλονίκης. Εν συνεχεία
η αστυνοµία παίρνει εντολή να επέµβει, µε
την συµβολή του στρατού και η τροχαία
αποκλείει το κέντρο της Αθήνας. Από την
άλλη µεριά, οι φοιτητές δηλώνουν ότι τα
αιτήµατά τους θα ικανοποιηθούν µόνο εάν
υπάρξει καθεστωτική αλλαγή, αποκατάστα-
ση της δηµοκρατίας και της λαϊκής κυριαρ-
χίας και απόκτηση εθνικής ανεξαρτησίας.
Σταδιακά ο αγώνας λαµβάνει αντιιµπεριαλι-
στικό, αντιφασιστικό, αντιαµερικανικό και
αντικεφαλαιοκρατικό χαρακτήρα.
Από τις 16.30 αρχίζουν συµπλοκές µε την
αστυνοµία και οι τραυµατίες µεταφέρονται
από τους άλλους διαδηλωτές. Ταυτόχρονα,
µέσω του ραδιοσταθµού γίνονται εκκλή-
σεις για φάρµακα, εργαλεία, γιατρούς και
ασθενοφόρα. Στις 20.00 ο σταθµός πρώ-
των βοηθειών έχει ήδη γεµίσει από τραυ-
µατίες, ενώ λίγο αργότερα, στις 21.00, στή-
νονται οδοφράγµατα στην ευρύτερη περιο-
χή του πολυτεχνείου.
Η αστυνοµία έχει χάσει τον έλεγχο.Από τις
22.00 οι αστυνοµικοί κάνουν χρήση δα-
κρυγόνων και πυροβολούν, πολλαπλασιά-
ζοντας των αριθµό τω τραυµατιών.Την ίδια

στιγµή ο αριθµός των µαχόµενων ολοένα
και συρρικνώνεται παρά τις εκκλήσεις που
πραγµατοποιούνται µέσω του ραδιοσταθ-
µού.
Η 17η Νοεµβρίου ξεκινά επεισοδιακά.
Ήδη από τις 00.30 στρατιωτικές δυνάµεις
χρησιµοποιώντας άρµατα εισέρχονται στην
οδό Πατησίων διαλύοντας τους εκεί µαζε-
µένους διαδηλωτές. Λίγη ώρα αργότερα οι
φοιτητές που διαδήλωναν στο Πολυτεχνείο
αντικρίζουν τα τανκ. Αµέσως αρχίζουν να
φωνάζουν «Α∆ΕΛΦΙΑ ΜΑΣ ΦΑΝΤΑΡΟΙ».
∆ύο µόλις ώρες µετά την είσοδο των στρα-
τιωτικών δυνάµεων στην οδό Πατησίων
σταµατά να εκπέµπει ο ραδιοσταθµός των
αγωνιζόµενων φοιτητών του Πολυτεχνείου.
Το κτίριο του Πολυτεχνείου λίγο µετά τις
02.30 έχει περικυκλωθεί από ισχυρή στρα-
τιωτική δύναµη. Λίγο αργότερα, στις 03.00,
ένα τανκ καταρρίτει την πύλη του Πολυτε-
χνείου και εισέρχεται στον προαύλιο χώρο,
ενώ το ακολουθεί µεγάλος αριθµός στρα-
τιωτών. Στη συνέχεια πραγµατοποιούνται
συλλήψεις. Συλλαµβάνονται 870 άτοµα, εκ
των οποίων περίπου οι µισοί ήταν φοιτη-
τές. Οι 660 από τους συλληφθέντες τελικά
απελύθησαν.
Στις 11.00 το πρωί της ίδιας µέρας κυρήσ-
σεται στρατιωτικός νόµος και απαγορεύε-
ται η κυκλοφορία στην Αθήνα. Ακολούθως,
στις 12.00, πραγµατοποιούνται κάποιες

συµπλοκές στις
οποίες επεµ-

βαίνει άµεσα ο στρατός. Επιπλέον απαγο-
ρεύονται οι συγκεντρώσεις πάνω από πέντε
άτοµα ενώ ταυτόχρονα τα µ.µ.ε. λογοκρίνο-
νται ασυστόλως.
Στις 13.30 ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδό-
πουλος απευθύνει διάγγελµα, απόσπασµα
του οποίου είναι το παρακάτω.
« Κατέβαλα µέχρι τούδε πάσαν προσπάθει-
αν δια να οδηγήσω την χώραν προς οµαλήν
δηµόσιαν ζωήν, εξασφαλίζουσαν την περε-
ταίρω κανονικήν εξέλιξην των πολιτικών
µας πραγµάτων, κατόπιν µίας µείζονος πο-
λιτικής κρίσεως χρονολογουµένης από του
1964. Ατυχώς, αναρχικά στοιχεία, αποβλέ-
ποντας εις ανατροπήν πάσης εννόµου τά-
ξεως και εκµεταλλευόµενα την αφέλειαν
απροσγείωτων ατόµων και την ιδιοτέλειαν
πολιτικών προσώπων, εδηµιούργησαν επι-
κινδύνως έκρυθµον κατάστασιν … Η ποθη-
τή δια κάθε έντιµον πολίτην εσωτερική γα-
λήνη θα αποκατασταθή και το ανεκτίµητον
αγαθόν της δηµοσίας τάξεως θα κατοχυρω-
θή εν τη πορεία της χώρας προς την οµα-
λήν δηµόσια ζωήν».
Την 18η Νοεµβρίου γίνεται ανακοίνωση
στην οποία αναφέρεται ότι ο αριθµός των
νεκρών στα γεγονότα του πολυτεχνείου
ανέρχεται στους τέσσερις. Ακόµη η ώρα
έναρξης της απαγόρευσης της κυκλοφο-
ρίας από τις 16.00 µετατείθεται στις 19.00.
Ένα άλλο αξιοσηµείωτο γεγονός είναι η
ταυτόχρονη ίδρυση στρατοδικείων σε όλη
τη χώρα.
Την 19η Νοεµβρίου τα στρατοδικεία έχουν
ξεκινήσει το έργο τους και καταδικάζουν
µε απαράδεκτο τρόπο εχθρούς της δικτα-
τορίας, και κατ’ επέκταση υπερασπιστές
του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Επιπρό-
σθετα πραγµατοποιείται νέα ανακοίνωση
στην οποία γίνεται λόγος για εννιά νεκρούς
στα συµβάντα του Πολυτεχνείου.
Στις 20 Νοεµβρίου δηµοσιοποιείται ότι τα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα θα παρα-
µείνουν κλειστά µέχρι την 10η ∆εκεµβρίου,
ενώ την ίδια στιγµή ο αριθµός των κρατου-
µένων αυξάνεται από τους 204 στους 250.
Την επόµενη ηµέρα, στις 21 Νοεµβρίου
διαλύονται 28 φοιτιτικοί σύλλογοι.
Στις 25 Νοεµβρίου και ενώ ο Γεώργιος Πα-
παδόπουλος βρισκόταν στο Λαγονήσι, ο
Φαίδωνας Γκιζίκης έρχεται πραξικοποιµα-
τικά να καταλάβει την θέση του, πράγµα
που πετυχαίνει µε την βοήθεια στρατιωτι-
κής δύναµης.

Θανάσης Ζαχαριάδης, Φαρµακευτική

ΝΟΕΜΒΡΗΣ
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Ηοµάδα δράσης ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ
καλεί νέές και νέους για να εκπαιδευ-
τούν και να γίνουν µέλη της.

Η οµάδα έχει στο ενεργητικό της 15 χρόνια
ακτιβισµού, φύλαξης και προστασίας δασών
και βουνών όπως η Πάρνηθα και πολλά άλλα,
βοήθειας στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών
µέσα και έξω από την περιοχή της Αθήνας,
αλλά και κυνήγι λαθροκυνηγών, λαθρολατό-
µων και λοιπών κοινωνικών παρασίτων! Βέ -
βαια η δράση της επεκτείνεται και σε κοινωνι-
κά ζητήµατα. 
Επειδή αν θέλεις να πάρεις ενεργά µέρος
στον πόλεµο που γίνεται καθηµερινά στα δά-
ση µας είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να µά-
θεις να κατεβαίνεις τοίχους, να κάνεις αναρ-
ρίχηση και να κρέµεσαι από σκοινιά (ναι
έχουν συµβεί όλα αυτά!) πρέπει να εκπαιδευ -
τείς, για αυτό δήλωσε εγκαιρα συµµετοχή! 
Αν δεν ανέχεσαι πολλά και δεν µασάς µπρο-
στά σε τύπους που δέρνουν ή πυροβολούν
(έχουν συµβεί και αυτά!) µάλλον είσαι το επό -
µενο µέλος του ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ!

τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 248651
σηµείωση: Η δράση του ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ
∆ Ε Ν βλάπτει την υγεία. Βλάπτει σοβαρά
όσους καταστρέφουν και καπηλεύονται τη φύ-
ση για το υπερκέρδος τους.

ΡΟΜΠΕΝ 
ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ
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Κι όµως 

η Βενεζουέλα 
δεν είναι µόνη...

H
Al.B.A. σχηµατίστηκε ως απάντηση στη
βούληση των ΗΠΑ να δηµιουργήσουν
έναν εµπορικό παράδεισο στη Λατινική
Αµερική ο οποίος θα στηριζόταν στην

µη ύπαρξη φορολογικών δασµών µεταξύ των χωρών
και θα διευκόλυνε τις ΗΠΑ να ελέγχουν οικονοµικά
και πολιτικά τη Λατινική Αµερική µέσω της Al.C.A
(Area de libre commercio para la America ). Οι χώ-
ρες που έχουν προσχωρήσει στην στρατηγική αυτή
είναι όλες δεξιών κυβερνήσεων και σχηµατίζουν σή-
µερα το δίκτυο C.A.F.T.A. (Γουατεµάλα, Κόστα Ρίκα,
Νικαράγουα, Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα). Η ιστορία
έχει αρχίσει ήδη να δείχνει ότι το ανοιχτό πολιτικό
πείραµα που διεξάγεται στη Λατινική Αµερική,παρά
το ότι είναι στο στόχαστρο της υπερδύναµης, έχει τη
δυναµική της νίκης και της αλλαγής του παγκόσµι-
ου συσχετισµού δυνάµεων.

∆ε θα µπορούσε άλλωστε και δεν θα ήταν αποτελεσµα-

τική. Οι αριστερές και κεντροαριστερές κυβερνήσεις

της Λατινικής Αµερικής έχουν σχηµατίσει ένα δίκτυο

συνεργασίας και αντίστασης απέναντι στην ασκούµενη

νεοφιλελεύθερη πολιτική των ΗΠΑ. Η Βενεζουέλα, η

Κούβα, η Βραζιλία, η Αργεντινή και η Ουρουγουάη

έχουν σχηµατίσει την Al.B.A. (Alternativa Bolivariana

para la America). Ένα δίκτυο το οποίο δεν λειτουργεί

στη βάση αυστηρών οικονοµικών πλαισίων αλλά βασί-

ζεται στις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοϋπο-

στήριξης των λαών. Η Al.B.A είναι µια συνεργασία πο-

λιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής φύσης, που στηρί-

ζεται στην ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών σε το-

µείς που η κάθε χώρα έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήµα-

τα συµπληρώνοντας τις ελλείψεις της σε άλλους το-

µείς (πχ. η Κούβα παρέχει υπηρεσίες υγείας και παίρ-

νει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα).
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Κι όµως 

η Βενεζουέλα 
δεν είναι µόνη...

T
ο πολιτικό πείραµα που εκτυ-
λίσσεται αυτή τη στιγµή στη
Βενεζουέλα, ίσως ένα από τα
σηµαντικότερα πολιτικά στοι-

χήµατα για την αριστερά αυτή τη στιγµή
στο πλανήτη, στηρίζεται σε δυο βασι-
κούς πυλώνες. Πρώτον η προσπάθεια για
τη δηµιουργία ισχυρού κοινωνικού κρά-
τους που στηρίζεται στο δηµόσιο χαρα-
κτήρα της παροχής υπηρεσιών, αγαθών
και στη δηµόσια κατοχή και εκµετάλλευ-
ση των βασικών πλουτοπαραγωγικών πη-
γών της χώρας (πετρέλαιο). ∆εύτερον ότι
η κυβέρνηση του Ούγκο Τσάβες, που σε
µεγάλο βαθµό περατώνει την πολιτική
της διακήρυξη, είναι δηµοκρατικά εκλεγ-
µένη.

Η ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους
στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής
σε ένα ανθρωποκεντρικό µοντέλο µακριά
από τις λογικές της υπερκερδοφορίας.
Επιχειρείται και σε σηµαντικό βαθµό επι-
τυγχάνεται η αναδιανοµή του παραγόµε-
νου κοινωνικού πλούτου µε στόχο την
άµβλυνση των ανισοτήτων και την εξάλει-
ψη της φτώχειας (προς αποφυγήν ωραι-
οποίηση της πραγµατικότητας, η Βενε-
ζουέλα είναι µια χώρα που µεγάλο ποσο-
στό των κατοίκων ζουν στην απόλυτη έν-
δεια ενώ ταυτοχρονα υπάρχουν κάποιοι
ελάχιστοι που ζουν στην απόλυτη χλι-
δή). Όλο το προαναφερθέν µεταρρυθµι-
στικό οικονοµικό µοντέλο οδηγεί στην
χιλιοειπωµένη, πολλές φορές διαστρε-
βλωµένη, ιστορικά στραπατσαρισµένη µα
πάντα επίκαιρη για να περιγράψει την ελ-
πίδα για ένα δίκαιο και ανθρωποκεντρικό
σύστηµα λέξη, σοσιαλισµός.

Η ιδιαιτερότητα αυτού του πολιτικού
σχεδίου έγκειται στο ότι αναβαπτίζεται,
ανανεώνεται και µετουσιώνεται σε κίνη-
µα αλλαγής της καθηµερινότητας µέσα
από δηµοκρατικές εκλογές. Άρα δηµο-
κρατικός σοσιαλισµός κ όχι ουρανοκατέ-
βατος σοσιαλισµός και αυτό είναι σηµα-
ντικό διότι η αλληλεπίδραση των δυο αυ-
τών βασικών συστατικών του πολιτικού
πειράµατος στη Βενεζουέλα ανοίγουν τις
προοπτικές της νίκης. Άλλωστε η ιστορία
δικαιώνει την ρήση του Ν.Πουλαντζά «Ο
σοσιαλισµός ή θα είναι δηµοκρατικός ή
δεν θα υπάρξει».
Η δηµοκρατία µε τις κλασικές της εκλο-
γικές διεργασίες που καταλήγουν σε
αντιπροσωπευτικές δοµές (κι ας ανατρι-
χιάζουν ή ας γελούν οι αριστεριστές).
Μια δηµοκρατία που δεν σταµατά στην
αντιπροσώπευση αλλά προσπαθεί να
αποκεντρώσει το σύστηµα λήψης απο-
φάσεων µε τη δηµιουργία συνοικιακών
συµβουλίων στα οποία προοδευτικά αυ-
ξάνονται οι αρµοδιότητες. Η ύπαρξη δη-
µοκρατίας στη Βενεζουέλα είναι ιδιαίτε-
ρα σηµαντική διότι από τότε που ανήλθε
στην εξουσία ο Ούγκο Τσάβες έχει κερδί-
σει 10 συνεχόµενες εκλογικές αναµετρή-
σεις (εθνικές εκλογές, δηµοψηφίσµατα,
τοπικές και περιφερειακές εκλογές).
Έχει επιβεβαιώσει 10 φορές τη συµφω-
νία των πολιτών της Βενεζουέλας σε µια
πολιτική µετασχηµατισµού της κοινωνίας
προς το σοσιαλισµό, δηλαδή τους έχει
κάνει συνυπεύθυνους και συµµέτοχους
της προσπάθειας αυτής. Οι εκλογές σε
συνδυασµό µε την σταδιακή αποκέντρω-
ση των εξουσιών καθιστά την κυβέρνηση
σε µαζικό κίνηµα ανατρεπτικού µετασχη-
µατισµού των οικονοµικών, πολιτικών
κοινωνικών αλλά γιατί όχι και πολιτιστι-
κών δοµών της χώρας.
Η µη κατάργήση των εκλογών από τον
Τσάβες σηµατοδοτεί τη διέλευση του
Ρουβίκωνα στο εσωτερικό της αριστεράς
µε ξεκάθαρη απαγκίστρωση του κινήµα-
τος στη Βενεζουέλα από τις δυνάµεις της
δογµατικής αριστεράς που λίγο ως πολύ
βλέπουν την δηµοκρατία ως µια επίφαση
των επεµβάσεων του ιµπεριαλισµού. Το

Ο τίτλος του παρόντος κειµένου δε φιλοδοξεί να παρουσιάσει

µια ιδεατή κατάσταση για την εν λόγω χώρα, άλλωστε η κατά-

σταση κάθε άλλο παρά η ιδεατή είναι. Φιλοδοξεί όµως να δώσει

το στίγµα του ριζοσπαστικού µετασχηµατισµού της πολιτικής

κατάστασης και την πνοή µιας ειρηνικής και δηµοκρατικής επα-

νάστασης (µε όλη τη σηµασία της λέξης) που συντελείται τα τε-

λευταία χρόνια στη χώρα του Σιµόν Μπολιβάρ αλλά και που

ταυτοχρονα ανάβει εστίες ελπίδας συνολικά στη Λ. Αµερική.

H χώρα του υπαρκτού δηµοκρατικού 
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σοσιαλισµού

εγχείρηµα Τσαβες δείχνει ότι ο δηµοκρα-
τικός δρόµος προς τον σοσιαλισµό είναι
εφικτός. Οι εκλογές για τη Βενεζουέλα
δεν είναι λύση ανάγκης για να µην ανα-
τραπεί ο Τσάβες από τους Αµερικάνους
αλλά είναι στρατηγική κίνηση που σηµα-
τοδοτεί µια νέα αντίληψη στο εσωτερικό
της αριστεράς.
Το Βενεζουελάνικο εγχείρηµα έχει γιγα-
ντιαίες αποστάσεις από τα αποτυχηµένα
πειράµατα του παρελθόντος της ΕΣΣ∆,
της Λαοκρατικής ∆ηµοκρατίας της Αν.
Γερµανίας, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας
κτλ.. Αλλά είναι διαφορετικό και από τα
σηµερινά εκτρώµατα της Κίνας και της
Βόρειας Κορέας. Οι διαφορές πάµπολ-
λες, µία όµως είναι η ουσιαστική που
επισκιάζει όλες τις άλλες, η δηµοκρατία.
Ο πολίτης της Βενεζουέλας, εν αντιθέσει
µε τους πολίτες των χωρών που προανα-
φέρθηκαν, µετέχει ενεργά στην πολική
και αυτό δεν περιορίζεται στις εκλογές
αλλά συνεχίζεται και στα τοπικά συµβού-
λια. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την
ανανέωση και την αναθεώρηση των προ-
τάσεων, που σε συνδυασµό µε την πολυ-
κοµµατική λειτουργία του συστήµατος
(άρα διατύπωση διαφορετικών στρατηγι-
κών όχι κατ ανάγκη αντίθετων αλλά δια-
φοροποιηµένων –όσον αφορά το εσωτε-
ρικό της αριστεράς-. Εδώ είναι η πε-

µπτουσία για την ανανέωση της αριστε-
ρής σκέψης και στρατηγικής που τα µο-
νολιθικά σταλινικά ΚΚ δεν κατανόησαν
ποτέ και δεν κατανοούν και σήµερα).
Πρέπει να είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι
στη Βενεζουέλα δεν έχει γίνει µια επανά-
σταση αλλά δέκα. Ναι δέκα διαφορετικές
µεταξύ τους η µια πίσω από την άλλη.
∆έκα πολιτικές αποφάσεις του Βενεζουε-
λάνικο λαού να αντισταθεί στη νεοφιλε-
λεύθερη λαίλαπα των ΗΠΑ, να κρατικο-
ποιήσει τα µέσα παραγωγής, να εξάλει-
ψη τον αναλφαβητισµό, τη φτώχεια και
να ανεβάσει το επίπεδο της δηµόσιας
υγείας (κυβερνητικό πρόγραµµα Τσαβες).
Αν τα παραπάνω δεν συνιστούν επανά-
σταση τότε τι συνιστούν;
Το κλειδί της επιτυχίας και συνεπώς της
πιθανής µακροηµέρευσης της υφιστάµε-
νης κατάστασης στη χώρα είναι ότι η
αριστερά έχει αποκτήσει ιδεολογική ηγε-
µονία επειδή νικά τις δυνάµεις της δε-
ξιάς στην ιδεολογική διαπάλη και όχι
επειδή την έστειλε στα Γκουλακ η τις κα-
τέστησε παράνοµα. Στη Βενεζουέλα δεν
«απαγορεύεται» να είσαι δεξιός απλά
όντας δεξιός δεν εκφράζεις πλειοψηφι-
κό ρεύµα στην κοινωνία. Το σύστηµα της
Βενεζουέλας είναι ένας σοσιαλισµός που
γυρνάει και πίσω αν πάψει να εκφράζει
πλειοψηφίες και αυτό είναι σπουδαίο.

Είναι η παράµετρος που εξασφαλίζει ότι
δεν θα καταρρεύσει και δεν θα γίνει µια
σοσιαλιστική καρικατούρα όπως η ΕΣΣ∆
που καταρρέοντας όχι µόνο γέµισε φτώ-
χεια και δυστυχία τους πολίτες των χω-
ρών αυτών (πορνεία και φτηνό εργατικό
δυναµικό) αλλά έδωσε το φιλί της ανανέ-
ωσης και της ενδυνάµωσης του καπιταλι-
σµού.
Μένει τώρα προς ιστορική επιβεβαίωση
το «ο σοσιαλισµός και θα είναι δηµοκρα-
τικός και θα υπάρξει». ∆ιότι για τα αλλά
η ιστορία έγραψε, µας το φώναζε και η
λογική µας, ότι ο µη δηµοκρατικός σο-
σιαλισµός µας τελείωσε και ότι ο δηµο-
κρατικός καπιταλισµός µας πνίγει.

Υ.Γ. Η Βενεζουέλα είναι µια χώρα µε τεράστια προβλή-
µατα το ότι έχει σωστή στρατηγική για την αντιµετώπι-
ση τους δεν σηµαίνει ότι τα έχει ήδη λύσει αλλά ότι
προσπαθεί να τα λύσει στη σωστή κατεύθυνση. Η πο-
λική είναι υπόθεση της στιγµής αλλά κρίνεται σε βάθος
χρόνου. Πέρα απ αυτό η Βενεζουέλα βρίσκεται σε µια
ήπειρο που κάθε άλλο παρά ήπειρος των αγγέλων µπο-
ρεί να χαρακτηριστεί και το βασικότερο, το στρατηγικό
σχέδιο της υπερδύναµης περιλαµβάνει την πολιτική εξό-
ντωση της στρατηγικής που κερδίζει έδαφος στη
Λ.Αµερική.

Κώστας Ζαχαριάδης,ΑΝΑΠΝΟΗ Βιολογικού

υπαρκτού δηµοκρατικού 

σοσιαλισµού



O
ι µετανάστες. Άνθρωποι που
φεύγουν, αφήνουν την οικο-
γένεια τους και τον τόπο που
µεγάλωσαν ψάχνοντας ένα

καλύτερο µέλλον. Στην ουσία, κυνηγηµέ-
νοι από τον πόλεµο ή τις πολύ άσχηµες
συνθήκες διαβίωσης. Φτάνοντας βέβαια
σε µια άλλη χώρα τα πράγµατα δε γίνο-
νται ρόδινα.Ανασφάλιστη εργασία, χαµη-
λά ηµεροµίσθια και, το χειρότερο, κοινω-
νικός αποκλεισµός. Συγκεκριµένα στην
Ελλάδα ζουν άνθρωποι από τις χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης, τα Βαλκάνια
αλλά και από τη Σύρια, το Πακιστάν, το
Μπαγκλαντές και αλλού. Κοιτάζοντας τα
επίσηµα στατιστικά στοιχεία για την
ανεργία και την εγκληµατικότητα βλέπου-
µε ότι τα κύρια επιχειρήµατα των συνελ-
λήνων που δυσανασχετούν µε τους "ξέ-
νους" δεν έχουν βάση. Οι µετανάστες
ούτε µας κλέβουν, ούτε µας σκοτώνουν,
ούτε φυσικά µας παίρνουν τις δουλείες.
Τα επαγγέλµατα που περισσότερο πλήτ-
τονται από την ανεργία είναι του καθηγη-
τή, του γιατρού, του δικηγόρου, όχι πά-
ντως του εργάτη η οικοδόµου, δουλείες
που "προτιµούν" οι µετανάστες. Και που
τις κάνουν αποδεχόµενοι, λόγω προφα-
νούς ανάγκης, συνθήκες εργασίας που
προσβάλλουν, αν µη τι άλλο, την ανθρώ-
πινη αξιοπρέπεια.
Πέρα από την εκµετάλλευση στην εργα-

σία, οι µετανάστες έχουν να αντιµετωπί-
σουν καθηµερινά, ακόµη και στα σχο-
λεία, προσβολές και εξευτελισµούς. Η
πολυδιαφηµιζόµενη ελληνική φιλοξενία
φαίνεται έχει άλλο νόηµα όταν δεν είσαι
τουρίστας, αλλά µετανάστης. Παράλληλα
και ενώ η γλώσσα αποτελεί βασικό εργα-
λείο για την ένταξη ενός ανθρώπου σε
µια ξένη χώρα, δεν υπάρχει καµία µέρι-
µνα για την εκµάθηση της ελληνικής
γλώσσας στους ανθρώπους που έρχονται
να ζήσουν εδώ. Εκτός από ένα πρόγραµ-

µα στη Φιλοσοφική Σχολή που απαιτεί
όµως από αυτούς ένα µεγάλο πόσο χρη-
µάτων. Σχολεία τέτοιου τύπου λειτουρ-
γούν αυτή τη στιγµή µε πρωτοβουλίες
εθελοντών.
Ένα από αυτά, το Ανοιχτό Σχολείο Μετα-

ναστών λειτουργεί εδώ και δυο χρόνια. Η
προσπάθεια άρχισε από το Σύλλογο
Μπαγκλαντεσιανών και σήµερα πολλοί
άνθρωποι από διάφορες χώρες έχουν τη
δυνατότητα να µάθουν ελληνικά. ∆υσκο-
λίες υπάρχουν πολλές, από ελλείψεις
στη γραφική ύλη µέχρι και την απουσία
κτιρίου που θα στεγάζει αποκλειστικά το
Σχολείο. Ευτυχώς, αυτό που δεν λείπει,
τόσο από τους µαθητές όσο και από τους
εθελοντές δάσκαλους είναι ο ενθουσια-
σµός. Η διάθεση και το κλίµα που δηµι-
ουργείται προωθούν τη διαδικασία και
αντικαθιστούν την αρχική αµηχανία των
"ερασιτεχνών" δασκάλων. Φέτος τα µα-
θήµατα θα γίνονται κάθε Κυριακή στα
γραφεία της Νεολαίας Συνασπισµού
(Θεµιστοκλέους 52, Εξάρχεια). Ανάγκη
για εθελοντές υπάρχει. Οποίος-α ενδια-
φέρεται να γνωρίσει το Σχολείο είναι πά-
ντα ευπρόσδεκτος.
Μιλώντας για γλώσσα λοιπόν, ας κάνου-
µε και µια αναφορά στο τελευταίο νοµο-

σχέδιο για τη νοµιµοποίηση των Μετα-
ναστών. Προϋποθέτει το νοµοσχέδιο για
τη χορήγηση άδειας διαµονής σε ένα µε-
τανάστη την καλή γνώση εκ µέρους του
της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πο-
λιτισµού. αυτή η λογική, αν µπορούµε να
την πούµε έτσι, δε σέβεται τη διαφορετι-
κότητα και δεν αφήνει τους µετανάστες
να αναπτύξουν την κουλτούρα τους µέσα
στην κοινωνία. Η πολυπολιτισµικότητα
δεν αλλοιώνει ταυτότητες. Καλλιεργεί την
αναζήτηση, τη σύγκρουση στοιχείων και
τελικά τη γέννηση καινούργιων. ακόµη,
στο σύνολο της η διαδικασία για τη χο-
ρήγηση άδειας είναι γραφειοκρατική και
δεν εξασφαλίζει καθόλου την ολική νοµι-
µοποίηση των Μεταναστών που ζουν
εδώ, πράγµα που έχει συµβεί στην Ισπα-
νία.
Αναπόφευκτα, λόγω της παγκοσµιοποίη-
σης, το µεταναστευτικό ρεύµα θα συνεχί-
ζεται. Είναι αδιανόητο λοιπόν να συνεχί-
σουν να αντιµετωπίζονται σα φτηνά ερ-
γατικά χέρια και όχι σαν ίσοι πολίτες. Με
το δικαίωµα να έχουν το δικό τους τρό-
πο ζωής, τη δική τους κουλτούρα. Να
επηρεάζουν και να επηρεάζονται µέσα
σε µια ζωντανή κοινωνία.

Ελένη Βουγιουκλάκη, Φάσµα Φυσικού

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια, αρχίζοντας από τα γεγο-

νότα της 11/09 και την πτώση των ∆ιδύµων Πύργων παρατηρεί-

ται µια παγκόσµια συντηρητική στροφή. Αναφερόµαστε κυρίως

στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, το λεγόµενο ανεπτυγµένο δυτικό κό-

σµο. Η στροφή αυτή αφορά πολλές πτυχές της καθηµερινής µας

ζωής και οδηγεί στην εσωστρέφεια και την αποξένωση. Άµεσο

αποτέλεσµα είναι η ξενοφοβία που αγγίζει τις "αδύναµες" κοινωνι-

κά οµάδες των µεταναστών. 

Αναζητώντας
ένα καλύτερο µέλλον
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T
ο παραπάνω περιστατικό καθώς
και άλλα µετέπειτα περιστατικά
ανθρώπων που βιώνουν φριχτό
τέλος και εκλιπαρούν να τερµα-

τιστεί η ζωή τους, έχουν επαναφέρει στο
προσκήνιο το ακανθώδες ζήτηµα της ευ-
θανασίας. Μεγάλη είναι και η συµβολή
της τέχνης στο να ανοίξει µία ουσιαστική
συζήτηση, µετά την προβολή της αρι-
στουργηµατικής ταινίας του Αλεσσάντρο
Αµενάµπαρ, «Η θάλασσα µέσα µου», τη
χρονιά που µας πέρασε στους κινηµατο-
γράφους, η οποία αναφερόταν µε συγκι-
νητικό τρόπο στην έκκληση ενός τετρα-
πληγικού προς τους αγαπηµένους του αν-
θρώπους να τον βοηθήσουν να πεθάνει µε
αξιοπρέπεια, καθώς για αυτόν ήταν αβά-
σταχτο το µαρτύριο της συνεχούς κατά-
κλισης και της αποχής του από τις χαρές
της ζωής.
Το ζήτηµα της ευθανασίας είναι και θα εί-
ναι διαρκώς επίκαιρο, όσο τουλάχιστον η
ιατρική κλίνη θα φιλοξενεί το εναγώνιο
και επώδυνο τέλος του ανθρώπου. Είναι
αλήθεια ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότη-
τα να επιλέξει ανάµεσα σε πολλούς τρό-
πους ζωής: µπορεί να ζήσει ενάρετα, µε
αξιοπρέπεια ή όχι, ελεύθερος ή υποδου-
λωµένος σε διάφορες καταστάσεις ή σε
συνανθρώπους του. Οι τρόποι όµως µε
τους οποίους µπορεί να επέλθει ο θάνα-
τος είναι λίγοι και πολύ συγκεκριµένοι. Η
µία περίπτωση είναι ο φυσικός θάνατος, η
άλλη ο βίαιος θάνατος και η τρίτη είναι η
αυτοχειρία. Μία τέταρτη «επιλογή» που
αρχίζει να εισβάλλει στην πραγµατικότητά
µας είναι η ευθανασία, µία σίγουρα ιδιό-
τυπη µορφή θανάτου.
Προκειµένου να αιτιολογήσουµε την ει-
σβολή αυτή στη ζωή µας, είναι ανάγκη να
αναφερθούµε στις ιδιαιτερότητες της αν-
θρώπινης φύσης. Ο άνθρωπος είναι το
µοναδικό όν που έχει συναίσθηση της πα-
ρουσίας του στον κόσµο, που γνωρίζει
και συνειδητοποιεί ότι η πορεία του στη
ζωή θα έχει ένα τέλος και ότι ο χρόνος
του θα είναι πεπερασµένος. Έχει δηλαδή
επίγνωση της προσωρινότητάς του, νιώ-
θει αβεβαιότητα για το µέλλον και πάντα
σε µία γωνιά του µυαλού του ενυπάρχει ο
φόβος για το θάνατο. Ο φόβος αυτός εί-
ναι που αποτελεί την προωθητική δύναµη
που εξωθεί τον άνθρωπο να δηµιουργεί,
να ελπίζει στο καλύτερο, να προσφέρει

τις δυνάµεις του στην κοινωνία, µε λίγα
λόγια να ζει και όχι απλά να επιβιώνει,
όπως γίνεται µε τα υπόλοιπα όντα. Αφού
λοιπόν η αόρατη απειλή του θανάτου εί-
ναι η κινητήριος δύναµη για τη ζωή, το
ερώτηµα είναι τι είναι αυτό που φοβόµα-
στε σχετικά µε το θάνατο; Μάλλον φοβό-
µαστε τον τρόπο µε τον οποίο αυ-
τός θα µας συναντήσει, τρέµου-
µε στην ιδέα ενός αναξιοπρε-
πούς και πιθανώς επώδυνου τέ-
λους.
Εάν θέλαµε να ορίσουµε µε σα-
φήνεια – και ίσως πολύ απρό-
σωπα – την έννοια της ευθανα-
σίας, θα λέγαµε πως αποτελεί
τον σκόπιµο τερµατισµό της ζω-
ής ενός ανιάτως πάσχοντος και
ε π ώ δ υ ν α
θνήσκοντος
α σ θ ε νο ύ ς ,
κατ’ απαίτησή
του από ένα δεύτε-
ρο πρόσωπο. Ο ορι-
σµός αυτός µπορεί να πα-
ρερµηνευθεί πολύ εύκολα,
αν δεν λάβουµε υπόψη επι-
µέρους περιπτώσεις. Κοινό
σηµείο της ευθανασίας και του
φόνου είναι η θανάτωση ενός
πλάσµατος. Ειδοποιός διαφορά
τους είναι η επιθυµία του θανάτου
από την πλευρά του θύµατος στη µία
περίπτωση και η επιθυµία του για ζωή
στη δεύτερη. Η πράξη της ευθανα-
σίας χαρακτηρίζεται από κοινού
από την πρόθεση, τα ανθρωπιστικά
αισθήµατα, την ανίατη σε τελικό

στάδιο ασθένεια και φυσικά την απαίτηση
του ασθενούς. Άλλη µία σηµαντική παρά-
µετρος είναι το αν ο ασθενής πάσχει από
σωµατική ή ψυχική ασθένεια, καθώς στη
δεύτερη περίπτωση, η ευθανασία αποτε-
λεί ατυχή επιλογή έναντι κατάλληλης ψυ-
χοθεραπείας και συνιστά φόνο. Για φόνο

επίσης µιλάµε, όταν δεν
υπάρχει σαφής και εκ-
πεφρασµένη απαίτηση

του πάσχο-
ντος να

Γαλλία 2004: Ο Βενσάν είχε µείνει παράλυτος,τυφλός και άλαλος

ύστερα από σοβαρό τροχαίο δυστύχηµα και είχε ζητήσει από τη

µητέρα του να τον βοηθήσει να πεθάνει. Η απόπειρα της Μαρί

Ιµπέρ να τον λυτρώσει µε χορήγηση βαρβιτουρικών απέτυχε και

ο Βενσάν έπεσε σε βαθύ κώµα. Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στην

κοινή γνώµη και έπειτα από εκκλήσεις του πατέρα και του αδερ-

φού του Βενσάν να σταµατήσει η τεχνητή διατήρησή του στη

ζωή, το ιατρικό επιτελείο του νοσοκοµείου αποφάσισε να διακόψει

την ενεργοποιηµένη τεχνητή υποστήριξη και ανακοίνωσε δηµόσια

την πράξη ευθανασίας. Παράλληλα, κυκλοφορούσε το βιβλίο-δια-

θήκη που είχε συντάξει ο Βενσάν µε τη βοήθεια δηµοσιογράφου,

µε τίτλο « Σας ζητώ το δικαίωµα να πεθάνω ».

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ 
ΣΤΟ Ε∆ΩΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
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δοθεί τέλος στη ζωή του, έστω και αν το
κίνητρο της πράξης είναι ο οίκτος ή η
υπέρµετρη αγάπη απέναντι σε αυτόν. Εί-
ναι εξάλλου αδιανόητο να επιτρέπουµε
στην αγάπη µας για έναν άνθρωπο να
λαµβάνει αποφάσεις και για τη ζωή του.
Ένας ακόµη παράγοντας που πρέπει να
προβληµατίσει είναι το δικαίωµα του
ασθενούς να ενηµερώνεται για όλες τις
δυνατότητες που του προσφέρονται δεδο-
µένης της κατάστασής του, προκειµένου
να επιλέξει συνειδητά την καλύτερη γι’
αυτόν λύση. ∆εν είναι λίγα τα περιστατικά
ανθρώπων που σε στιγµές βασανιστικού
πόνου,ζητούν απεγνωσµένα να λυτρω-
θούν, αγνοώντας εναλλακτικές λύσεις ή
θεραπείες που πιθανόν θα τους ανακού-
φιζαν.
Είναι επίσης αναγκαίο να διακρίνουµε τις
διάφορες µορφές που µπορεί να έχει η
πράξη της ευθανασίας. Ξεχωρίζουµε έτσι
την ενεργητική από την παθητική ευθανα-
σία. Στην ενεργητική ευθανασία ο γιατρός
ή το ιατρικό επιτελείο συµµετέχουν στη
διαδικασία τερµατισµού της ζωής, καθώς
συνήθως πραγµατοποιούν θανατηφόρες
ενέσεις, προκαλούν ασφυξία στον ασθενή
µετά από νάρκωση ή χορηγούν σε αυτόν
υπερβολική δόση φαρµάκων. Η παθητική
ευθανασία αντίθετα είναι αποτέλεσµα πα-
ράλειψης ενεργειών, οι οποίες θα διατη-
ρούσαν τον ασθενή στη ζωή και περιλαµ-
βάνει την παύση των υποστηρικτικών µέ-
σων, όπως της µηχανικής υποστήριξης
της καρδιάς, της χορήγησης οξυγόνου,
την εσκεµµένη παράλειψη µετάγγισης αί-
µατος. Από την πλευρά του πάσχοντος,
µιλάµε για εκούσια ευθανασία εάν ο ίδιος
έχει εκφράσει συνειδητά την επιθυµία να
πεθάνει, για ακούσια ευθανασία όταν η
απόφαση λαµβάνεται από στενούς συγγε-
νείς σε συνεργασία µε το θεράποντα για-
τρό ( δεδοµένης της βασανιστικής και
ανέλπιδης κατάστασης του πάσχοντος)
και τέλος για µη εκούσια ευθανασία, όταν
ο ασθενής στο παρελθόν είχε εκφράσει
την επιθυµία να πεθάνει, αν βρεθεί στη
δυσµενή κατάσταση που βρίσκεται τώρα.
Γύρω από το θέµα ενεργητικής ή παθητι-
κής ευθανασίας έχουν ακουστεί πολλές
απόψεις.Αρκετοί είναι αυτοί που υποστη-
ρίζουν ότι έχει τεράστια ηθική σηµασία η
διάκριση των δύο µορφών ευθανασίας.
Αυτό γιατί στη µία περίπτωση ο γιατρός
ενεργεί άµεσα και είναι η ενέργειά του αυ-
τή που επιφέρει το θάνατο του ασθενούς,
ενώ στην περίπτωση της παθητικής ευθα-
νασίας, απλά ο γιατρός αφήνει την κατά-
σταση να εξελιχθεί φυσικά, χωρίς να πα-
ρεµβαίνει για να τη βελτιώσει. Θα πρέπει

όµως να σκεφτούµε ότι, δεδοµένου ότι η
πρόθεση και στις δύο περιπτώσεις είναι η
ίδια, η στρατηγική επιλογή που θα ακο-
λουθηθεί δεν είναι πραγµατικά αδιάφορη.
Εξάλλου, θα µπορούσαµε να ισχυριστού-
µε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις, ενώ η
ενεργητική ευθανασία «προσφέρει» γρή-
γορο και λιγότερο επώδυνο κατά το δυνα-
τόν τέλος, η παθητική καθίσταται ιδιαίτε-
ρα βασανιστική για τον ασθενή. Το να
εµπλακούµε τελικά σε µία προσπάθεια να
αποδείξουµε ποια µέθοδος υπερέχει ηθι-
κά δεν έχει και τόσο µεγάλη σηµασία.

ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑ;
Ο ελληνικός ποινικός κώδικας δε χρησι-
µοποιεί τον όρο «ευθανασία» και εντύ-
πωση προκαλεί το γεγονός ότι το επίµαχο
ζήτηµα µελετάται στην οµάδα των άρθρων
που ασχολούνται µε την ανθρωποκτονία (
φαίνονται έτσι οι προθέσεις του νοµοθέ-
τη), χωρίς βέβαια οι δύο έννοιες να ταυ-
τίζονται ή να τυγχάνουν ίδιας νοµικής
αντιµετώπισης. Εάν χαρακτηρίσουµε την
ευθανασία ως έγκληµα, θα πρέπει αυτό-
µατα να θεωρήσουµε εγκληµατία αυτόν
που τη διενεργεί. Είναι όµως στυγνός φο-
νιάς εκείνος που, συγκλονισµένος από
την οδύνη µιας βασανισµένης ύπαρξης
και ξέροντας ότι η επιστήµη δεν δύναται
να προσφέρει ανακούφιση στον συνάν-
θρωπό του που υποφέρει, του δωρίζει το
θάνατο; Όταν µάλιστα διακυβεύεται όχι
µόνο η επαγγελµατική σταδιοδροµία αλλά
και η ψυχική γαλήνη και ισορροπία του
«εγκληµατία». Έχουν το δικαίωµα οι εκ-
κλησιαστικοί άρχοντες ( που κατά τ’ άλλα
σφύζουν από αρετή και ανθρωπιά) να µι-
λούν για «ανάγκη πρόσληψης πληρωµέ-
νων φονιάδων στα νοσοκοµεία», σε περί-
πτωση νοµιµοποίησης της ευθανασίας;
Θα ήταν ανεύθυνο και καταστροφικό να
προσπαθήσουµε αβίαστα να ηθικοποιή-
σουµε την ευθανασία. ∆ιότι η ανάγκη να
αφιερώσουµε χρόνο και µόχθο στην εξεύ-
ρεση νέων µέσων που θα ανακουφίζουν
τον ανθρώπινο πόνο και θα καταπολεµούν
τη νοσηρότητα είναι πραγµατικά περισσό-
τερο επιτακτική. Από την άλλη πλευρά, ας
διαχωρίσουµε το γιατρό που διενεργεί
ευθανασία για να απαλλαγεί από ένα ενο-
χλητικό και δυσάρεστο περιστατικό ή για
να αδειάσει το κρεβάτι για επόµενο πελά-
τη του από τον άνθρωπο που λειτουργεί
µε ανθρωπιά και συµπόνια, που συναι-
σθάνεται τον πόνο του συνανθρώπου του
και τον λυτρώνει µε το µοναδικό εναπο-
µείναν µέσο, το θάνατο.

Μαριτίνη Ρόππα,ΑΝ.Α.∆ΡΑΣΗ Ιατρικής
Αντώνης Σαµπατακάκης.∆ίκτυο Οδοντιατρικής

Το πιο πιθανό ξεφυλλίζο-
ντας αυτό το περιοδικό και
φτάνοντας σ αυτή τη σελίδα
είναι ν αναρωτηθεί κάποιος
τι δουλεία έχει σ ένα φοιτη-
τικό περιοδικό ένα συνοπτι-
κό ιστορικό αφιέρωµα σε ένα
πολιτικό κόµµα που ιδρύθη-
κε πριν από 53 χρόνια και
που δεν είναι λειτουργεί εδώ
και περίπου τρεις δεκαετίες.
Η ύπαρξη αυτού του αφιερώ-
µατος έχει να κάνει µε τρεις
λέξεις κλειδιά λήθη- αλή-
θεια- ηλίθιοι. Αν προσέξουµε
αυτές τις τρεις λέξεις θα
διαπιστώσουµε ότι τόσο ο
τρόπος που ηχούν,όσο και
το νόηµα που φέρουν είναι
παραπλήσιο υπό ορισµένες
συνθήκες. Αρχικά ο ήχος
της λέξης λήθη γίνεται αλή-
θεια αν προσθέσουµε στην
αρχή και στο τέλος της λέ-
ξης ένα α και ηλίθιοι αν προ-
σθέσουµε ι. Νοηµατικά η κα-
τάσταση ιστορικής λήθης
οδηγεί σε άγνοια της αλήθει-
ας και παραποίηση της µε
αποτέλεσµα οι κοινωνίες να
µετατρέπονται σύνολα ηλι-
θίων και να είναι ευάλωτες
στον ολοκληρωτισµό τον αυ-
ταρχισµό και αλλά τέτοια
καλά που απειλούν τις σηµε-
ρινές κοινωνίες ως αποτέλε-
σµα της λήθης. 

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΟ Ε∆ΩΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
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Σ
τις 2/8/1951 ιδρύεται η Ενιαία ∆η-
µοκρατική Αριστερά (Ε∆Α). Ιδρύε-
ται µεσα σ ένα ιδιαίτερα βαρύ πολι-
τικό κλίµα σε µια πολύ δύσκολη

ιστορική συγκυρία για την αριστερά. Χρονικά
βρισκόµαστε αµέσως µετά τη λήξη του εµ-
φύλιου πολέµου όπου το ΚΚΕ είναι παράνο-
µο, οι τόποι εξορίας γεµάτοι από αριστερούς
και το αυταρχικό κράτος της δεξιάς τροµο-
κρατεί, παρακολουθεί, και φακελώνει τους
πολίτες. Ο ελληνικός λαός προσπαθεί να
κλείσει τις πληγές του εµφύλιου και να βγει
από την ένδεια. Η Ε∆Α δεν ήταν πολιτικό
µόρφωµα µε τη µορφή του ενιαίου πολιτικού
κόµµατος αλλά συνασπισµός κοµµάτων τα
οποία είχαν συµφωνήσει σε προγραµµατικές
θέσεις. Ο πολιτικός αυτός χώρος εµπεριείχε
και εξέφραζε πολιτικές δυνάµεις από το χώ-
ρο του παράνοµου τότε ΚΚΕ µέχρι σοσιαλι-
στές και σοσιαλδηµοκράτες οι οποίοι είχαν
συνενωθεί πίσω από το λαϊκό και κοινωνικό
αίτηµα της αριστεράς για ειρήνη, δηµοκρα-
τία, αµνηστία, εθνική ανεξαρτησία, κοινωνι-
κή δικαιοσύνη, ευηµερία, κοινωνική αλλαγή.
Το µεγάλο στοίχηµα που κέρδισε η Ε∆Α ήταν
ότι έγινε µια πλατιά οργάνωση που ενέπνεε
τους αριστερούς πολίτες στο σύνολο τους
αλλά και απηχούσε πολιτικά τόσο στο χώρο
του κέντρου αλλά και το συντηρητικό χώρο.
Στη συνείδηση του ελληνικού λαού η Ε∆Α εί-
χε καταξιωθεί σαν συνεχιστής του ΕΑΜ και
της ΕΠΟΝ. Με αυτές τις ιδεολογικές καταβο-
λές, µεσα σ αυτό το ιστορικό πολιτικό πλαί-
σιο και έχοντας την ευτυχία να έχει ως ηγε-
τικά στελέχη µεγάλες πολιτικές φυσιογνω-
µίες όπως ο Γ.Πασαλίδης, ο Η. Ηλιού, ο Λ.
Κύρκος, ο Μ. Γλέζος,ο Α. Μπριλάκης, ο αρ-
χηγός του Ε.Λ.Α.Σ. Στέφανος Σαράφης, ο Γ.
Λαµπράκης κ.α,ο ιδιόµορφος αυτός πολιτι-
κός φορέας επτά χρόνια µετά την ίδρυση του
έγινε αξιωµατική αντιπολίτευση πήρε 24%
και εξέλεξε 58 βουλευτές.
Η Ε∆Α έζησε µεσα σ ένα αντιδηµοκρατικό
αστικού τύπου πολίτευµα µε πολύ έντονη την
παρέµβαση του παλατιού και των εξωθεσµι-
κών κέντρων εξουσίας στη πολιτική ζωή του
τόπου. Είχε βαθύ σεβασµό στους κοινοβου-
λευτικούς θεσµούς, δεν τους περιφρονούσε,
ούτε τους ειρωνεύονταν.Το παιχνίδι µιας βα-
θιάς µεταρρυθµιστικής πολιτικής παίζονταν

και µεσα στο κοινοβούλιο αλλά δεν σταµα-
τούσε εκει. Συνεχίζονταν στο επίπεδο των
µαζικών αγώνων και στην οργάνωση του ανύ-
παρκτου µέχρι τότε συνδικαλιστικού κινήµα-
τος. Ξεκινώντας ουσιαστικά από το µηδέν
από την ίδρυση της συγκρότησε συνδικαλι-
στικό γραφείο, το 1955 προχώρησε στην
ίδρυση του ∆ηµοκρατικού Συνδικαλιστικού
Κινήµατος (∆ΣΚ) µε επόµενο σταθµό τη δη-
µιουργία 115 συνδικαλιστικών οργανώσεων
που στη συνέχεια έφτασαν τις 600!! 
Το πολιτικό πρόγραµµα της Ε∆Α έφερε νέα
στοιχεία τόσο για το πολιτικό σύστηµα όσο
και για την ίδια την αριστερά. ∆ιατυπώνεται η
θέση για ειρηνικό πέρασµα στο σοσιαλισµό
µεσα από την αποδοχή του πολυκοµµατι-
σµού και την εναλλαγή στην εξουσία. Η Ε∆Α
απετέλεσε στην Ελλάδα ένα γιγαντιαίο ιδεο-
λογικό ρεύµα και παρά το γεγονός ότι δεν
ανήλθε στην εξουσία µετασχηµάτισε την ελ-
ληνική κοινωνία σε βάθος στη κατεύθυνση
της δηµοκρατίας, της κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, της ανεκτικότητας, της συµφιλίωσης
(βρισκόµαστε χρονικά µόλις µετά τον εµφύ-
λιο) και το σηµαντικότερο της ισότητας των
δυο φύλων.
Τη περίοδο της χούντας η Ε∆Α από τη πρώ-
τη στιγµή µπήκε στο στόχαστρο των διωκτι-
κών αρχών. Πολλά από τα στελέχη αλλά και
τους υποστηρικτές της στάλθηκαν εξορία,
βασανίστηκαν, πέρασαν από στρατοδικεία,
τέθηκαν σε κατ οίκον περιορισµό... Μέσω
προκηρύξεων και της εφηµερίδας της «Αυ-
γής» η Ε∆Α καλούσε σε συµµετοχή στο ΠΑΜ
και σε ενεργό δραστηριοποίηση για την ανα-
τροπή της δικτατορίας.
Η στάση του ΚΚΕ υπήρξε καθοριστική από τη
στιγµή της ίδρυσης της Ε∆Α µέχρι και το τέ-
λος της. Όπως έχει ηδη αναφερθεί το ΚΚΕ
ήταν παράνοµο τότε και κατά συνέπεια ο µό-
νος χώρος που τα στελέχη αλλά και οι υπο-
στηρικτές του κοµµουνιστικού κόµµατος
µπορούσαν να εκφραστούν ήταν η Ε∆Α. Το
κοµουνιστικό κόµµα αποτελούσε ένα µεγάλο
ιδεολογικό πόλο που εµπλούτιζε και εµβάθυ-
νε το πολιτικό λόγο της Ε∆Α, αλλά όχι τον
µοναδικό. Η συµβολή του ΚΚΕ ήταν ακόµη
µεγαλύτερη στον οργανωτικό τοµέα όπου τα
στελέχη του κόµµατος αγωνίστηκαν µε πά-
θος ώστε να στηθούν οι οργώσεις του κόµ-

µατος σε κάθε περιοχή της ελληνικής επι-
κράτειας. Πάραυτα η Ε∆Α δεν ήταν ένα κόµ-
µα ελεγχόµενο από το ΚΚΕ πράγµα που ενο-
χλούσε τόσο τα κορυφαία στελέχη του κόµ-
µατος όσο και τη Μόσχα.Το ΚΚΕ (η ηγεσία)
ουσιαστικά
Ενώ επιβίωσε οργανωτικά και πολιτικά µέσα

από την Ε∆Α πήρε απόφαση για τη διάλυση
της. Αυτό φάνηκε απ την απόφαση που πήρε
η πρώτη ολοµέλεια του ΚΚΕ µετά την δικτα-
τορία για τη διάλυση της Ε∆Α µε το πρόσχη-
µα ότι «η Ε∆Α είχε ολοκληρώσει την απο-
στολή της». Η Ε∆Α όµως δεν µπορούσε να
διαλυθεί µε την απόφαση ενός άλλου κόµ-
µατος και έτσι ο Μίκης Θεοδωράκης που
δεν είχε πιαστεί από τη χούντα (ακόµη)
έβγαλε εκ µέρους της Ε∆Α την πρώτη διακή-
ρυξη ενάντια στη δικτατορία. Η απόφαση αυ-
τή του ΚΚΕ ήταν προειληµµένη και βασιζότα-
νε στο σκεπτικό της νέας γραµµής που αξίω-
νε την ευθυγράµµιση και τον πλήρη έλεγχο
των κοµµάτων ενόψει του κινδύνου του πρω-
τοεµφανιζόµενου ευρωκοµουνισµού κυρίως
στην Ιταλία, ενός πολιτικού ρεύµατος που µι-
λούσε για ανανέωση από του κοµµουνιστι-
κού χώρου και έπαιρνε αποστάσεις από το
Σταλινικό µοντέλο. Αυτή η επιλογή απέκλειε
ως πολιτικό φορέα την Ε∆Α και ήθελε ένα
πειθαρχικό και υπάκουο ΚΚΕ στα κελεύσµα-
τα της Μόσχας.Το εσωτερικό της Ε∆Α ανατα-
ράχτηκε ακόµη περισσότερο όταν το 1968
έγινε η διάσπαση σε ΚΚΕ υπό τον Χαρίλαο
Φλωράκη και ΚΚΕ Εσωτερικού υπό τη ηγεσία
του Λεωνίδα Κύρκου. Η λασπολογία και το
µίσος που αναπτύχθηκε µεταξύ των µέχρι
πριν λίγα χρόνια «συντρόφων», αποδυνάµω-
σε την Ε∆Α και έφερε στο εσωτερικό της ένα
κλίµα εσωστρέφειας, µιζέριας και µισαλλο-
δοξίας.
Αυτή η µεγάλη κατάκτηση του ελληνικού
αριστερού κινήµατος αποδυναµώθηκε τόσο
οργανωτικά όσο και ιδεολογικά µε αποτέλε-
σµα σιγά να σβήσει. Η Ε∆Α παρόλο που δεν
υπάρχει είναι επίκαιρη στις συνειδήσεις
όσων την έζησαν και αγωνίσθηκαν γι αυτή
και µέσα απ αυτή αλλά είναι επίκαιρη και για
τους νεότερους ανθρώπους που δεν την
έχουν καν γνωρίσει. Γιατί; ∆ιότι το εγχείρηµα
Ε∆Α απαντά στα ζητήµατα που απασχολούν
την αριστερά αλλά και την κοινωνία και σή-
µερα. Ζητήµατα όπως η συνεργασία των πο-
λυκερµατισµένων δυνάµεων της αριστεράς, η
ισχυροποίηση του συνδικαλιστικού κινήµα-
τος, η διασφάλιση και διεύρυνση των δηµο-
κρατικών δικαιωµάτων των πολιτών, τα δικαι-
ώµατα των γυναικών είναι ζητήµατα που εί-
χαν ενταχθεί στην πρώτη γραµµή από την
Ε∆Α. Σήµερα που οι κοινωνίες ασφυκτιούν
από τις σκληρές πολιτικές που εστιάζουν
στους κοινωνικούς και όχι στους ανθρώπι-
νους δείκτες, το αίτηµα για τη δηµιουργία
ενός Ενιαίου ∆ηµοκρατικού Αριστερού φορέα
είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Κώστας Ζαχαριάδης,
ΑΝΑΠΝΟΗ Βιολογικού

Αφιέρωµα στην

Ε∆Α
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I
στορικά οι παρελάσεις εµφανίζο-
νται στη διάρκεια του µεσοπόλε-
µου µαζί µε τα φασιστικά καθεστώ-
τα και την προσπάθεια τους να

στρατιωτικοποιήσουν την νεολαία, ενώ
στην Ελλάδα καθιερώθηκαν στα χρόνια
του Μεταξά. Έτσι λοιπόν οµοιοµορφία
στο ντύσιµο, διαχωρισµός ανάλογα µε το
ύψος και το φύλο και διάκριση των µα-
θητών µε βάση τις επιδόσεις τους χαρα-
κτηρίζουν τις παρελάσεις σε µια ξεκάθα-
ρη προσπάθεια να εγκολπωθούν οι µα-
θητές τον µιλιταρισµό. Μαθητικές παρε-
λάσεις πλέον υπάρχουν µόνο στην Ελλά-
δα και την Τουρκιά από όλη την Ευρώπη,
γεγονός που καταδεικνύει την αντίθεση
τους µε κάθε σύγχρονη παιδαγωγική µέ-
θοδο. Σήµερα που η κοινωνία καλείται να
ενσωµατώσει ένα νέο µεταναστευτικό
ρεύµα και η ανοχή της διαφορετικής
κουλτούρας γίνεται απαραίτητη, η µονο-
λιθικότητα που καλλιεργούν εθνικές και
θρησκευτικές αντιλήψεις είναι παρωχη-
µένη. Νέες καταστάσεις όπως η συνύ-
παρξη παιδιών από διαφορετικές χώρες
στα σχολεία καθόλου δε συνάδουν µε το
περιεχόµενο τέτοιων εκδηλώσεων µε χα-
ρακτηριστικό παράδειγµα το ζήτηµα των
ξένων σηµαιοφόρων.
Ο υποτιθέµενος στόχος των παρελάσε-
ων, η καλλιέργεια της ιστορικής µνήµης
µπαίνει σε δεύτερη µοίρα καθώς προέ-
χουν µια γεµάτη προκαταλήψεις θεώρη-
ση της ιστορίας, η απόδοση τιµών στους
τοπικούς άρχοντες και η υποταγή των
µαθητών στις δοσµένες ιεραρχίες(ενδει-
κτική είναι η απουσία αναφορών στην

Εθνική Αντίσταση στην πρόσφατη επέ-
τειο της 28ης Οκτωβρίου).Και ασφαλώς
δεν είναι δυνατόν µια δηµοκρατική κοι-
νωνία να επιδιώκει να «τονώσει το εθνι-
κό φρόνηµα» (βλέπε καλλιέργεια εθνικι-
στικών αντανακλαστικών) µε µεθόδους
που έχουν παντελή έλλειψη ανοχής στο
διαφορετικό και σίγουρα συνιστούν µια
δραστηριότητα εντελώς ξεκοµµένη από
το χώρο του σχολείου. Αντίθετα το όλο

σκηνικό των παρελάσεων σχετίζεται
έντονα µε την ταύτιση έθνους και κρά-
τους, µιας βασικής αρχής του εθνικι-
σµού. Το υποχρεωτικό της συµµετοχής
σε αυτές, ο µαζικός και πειθαρχηµένος
χαρακτήρας τους κρύβει µια προσπάθεια
να χειραγωγηθεί το πιο ζωντανό τµήµα
του έθνους, η νεολαία, µε µια έντονη
αναφορά στο συναίσθηµα και την ψυχο-
λογία των µαζών σε βάρος της κριτικής
σκέψης του ατόµου. Αυτό φανερώνει το
γιατί οι µαθητικές παρελάσεις γεννήθη-
καν και γνώρισαν µέρες δόξας κάτω από
φασιστικά καθεστώτα στα οποία η πίστη
στο έθνος( µε την πλέον διεστραµµένη
έννοια του όρου) και η άνευ όρων υπο-
ταγή όλων σε αυτό είναι η ύψιστη άξια.
Σε µια περίοδο που ο ρατσισµός και ο
εθνικισµός εντείνονται σαν άκρως ανη-
συχητικά φαινόµενα στην ελληνική κοι-
νωνία η εµµονή σε ξεπερασµένες και
εθνικιστικές προσεγγίσεις της παιδείας
αφ ενός προδίνει τον ταξικό χαρακτήρα,
αφού βάζει τις προϋπόθεσης για το δια-
χωρισµό των εργαζοµένων σε Έλληνες
και ξένους µε επακόλουθο την αποδοτι-
κότερη εκµετάλλευση τους και αφ έτε-
ρου δηµιουργεί την ανάγκη για να κερδι-
σεί ένας πραγµατικά δηµοκρατικός και
πολυπολιτισµικός χαρακτήρας της παι-
δείας. Κατάλοιπα του παρελθόντος όπως
οι παρελάσεις, πρέπει να καταργηθούν
και είναι άξιο απορίας πως δεν έχουν
αντιληφθεί το παρωχηµένο αυτού του
θεσµού όσοι επαγγέλλονται τον εκσυγ-
χρονισµό της παιδείας µας.

Πάνος Κορφιάτης, 2πρ Μαθηµατικού

ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΧΙ
ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕ
ΛΑΣΕΙΣ
Και φέτος είδαµε τους µαθητές
να παρελαύνουν όπως κάθε
χρόνο άλλωστε. Το διαφορετικό
είναι ότι φέτος έγιναν εντονότε-
ρες οι φωνές για την κατάργηση
αυτού του φαινοµένου. Φωνές
που ήρθαν στο προσκήνιο µε
αφορµή την άρνηση µια δεκαπε-
νταχρόνης µαθήτριας κοπέλας
από τη Θεσσαλονίκη να παρελά-
σει, αν και σηµαιοφόρος για λό-
γους συνείδησης.
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E
ίναι σαφές ότι αυτό το πλαίσιο
έρχεται να επιβεβαιώσει και να
ενισχύσει τον σηµαντικό ρόλο
που παίζουν οι θετικές επιστήµη

στην σηµερινή κοινωνία κάτω από µια
ορισµένη ιδεολογική και πολιτική χρήση
τους που συνίσταται ουσιαστικά σε αυτό
το «δέος». Πρόκειται για την αναγωγή
της επιστήµης σε θρησκεία.
Παρακάτω, σταχυολογούνται οι ιδεολογι-
κές µάχες που δίνονται η έκβαση των
οποίων αν και δεν έχει άµεση επίδραση
στις θετικές επιστήµες καθαυτές (δεν
πρόκειται ακριβώς για µάχες στην επι-
στήµη αλλά γύρω από αυτήν) καθορίζει
το γενικό πλαίσιο µέσα στο οποίο η επι-
στήµη αντιµετωπίζει τον εαυτό της και η
κοινωνία την επιστήµη 

Επιστήµη και µεταφυσική
Χαρακτηριστικό το παράδειγµα της εκ-
ποµπής του Κ. Χαρδαβέλα «Οι πύλες του
αγνώστου» όπου παρελαύνουν διάφορες
µορφές σύγχρονου εκλεπτυσµένου
τσαρλατανισµού και µεταφυσικής
µπουρδολογίας που βεβαίως συνεχίζουν
να έχουν τεράστια απήχηση στο ευρύ
κοινό (ιδιαίτερα όταν συνδέονται και µε
εθνικιστικές κορώνες του τύπου «οι αρ-
χαίοι Έλληνες τα είχαν βρει όλα»).Το ση-
µαντικό στοιχείο όµως εδώ είναι ότι η
επιστήµη δεν αντιµετωπίζεται ως αντί-
παλος αλλά µάλλον ως σύµµαχος και
υποστηρικτής τέτοιων ανοησιών µε την
επίκληση διαφόρων ψευδοεπιστηµονι-
κών «αποδείξεων». Πολύ περισσότερο
τα ίδια τα επιτεύγµατα της επιστήµης
παριστάνονται µε τέτοια µεταφυσική και
αποκρυφιστική χροιά που προσλαµβά-
νουν σχεδόν µυστικιστικό χαρακτήρα.
Οι επιστήµονες είναι υποχρεωµένοι να
διακυρήξουν ότι δεν υπάρχει τίποτα το
υπαρκτό που να µην µπορούµε να το
πλησιάσουµε και να το µελετήσουµε και
επίσης ότι δεν υπάρχει τίποτα µεταφυσι-

Έναν αιώνα µετά τις πολύ σηµαντικές, για την φυσική επιστήµη, δηµοσιεύσεις από έναν υπάλλη-

λο γραφείου ευρισιτεχνιών ονόµατι Α. Αϊνστάιν, πληθώρα εκδηλώσεων, συζητήσεων, εκποµπών

και αφιερωµάτων κατακλύζουν τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σε ένα γενικό πλαίσιο δέους και

θαυµασµού των επιτευγµάτων του µεγάλου φυσικού και των θετικών επιστηµών γενικότερα. 

ΜΑΧΕΣ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Γιάννης Μπρούζος, Φάσµα Φυσικού
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κό στις επιστηµονικές θεωρίες. Η επι-
στήµη παράγεται από ανθρώπινη δρα-
στηριότητα και δεν έχει ουδεµία σχέση
µε απριοριστικές επιφοιτήσεις του Αγίου
ή όποιου άλλου πνεύµατος. Το περιεχό-
µενό της τίθεται υπό διαρκή αµφισβήτη-
ση και µπορεί να «ανατραπεί» εξ’ ολο-
κλήρου όπως εξάλλου έχει συµβεί ήδη.
Η επιστήµη είναι µαγευτική αλλά όχι µα-
γική. Πρέπει να επαναλάβουµε την χαρα-
κτηριστική δήλωση του Laplace: «Θεος;
Με συγχωρείτε αλλά αυτή η υπόθεση δεν
µου χρειάζεται!»
Ας πάµε όµως σε δυο παραδείγµατα από
τις εκπαιδευτικές πολιτικές των ΗΠΑ και
της Ελλάδας. Στην πρώτη περίπτωση βλε-
πουµε να εισάγεται η θεωρία του «Ευφυ-
ούς Σχεδιαδµού» (µια «επιστηµονική»
παραλλαγή της Γένεσης της Αγίας Γρα-
φής) ως ισότιµη(!!) µε την θεωρία του
∆αρβίνου για την εξέλιξη. Στη χώρα µας
τώρα η κυβέρνηση νοµοθετεί την ανωτα-
τοποίηση των εκκλησιαστικών σχολών.
Μέσα σε µια µεταµοντέρνα αντίληψη
όπου όλα είναι ίσα κι όµοια, όλα σφάζο-
νται και µαχαιρώνονται στο µίξερ, ο Αδάµ
και η Εύα µπορούν να σταθούν «ισότιµα»
πλάι στην εξέλιξη.
Όµως, το πραγµατικό πρόβληµα είναι ότι
η επιστήµη σιγά- σιγά παίρνει την θέση
του Θεού όχι ανατρέποντάς τον αλλά
κατ’εικόνα και καθ’οµοίωσιν (γίνεται χα-
λίφης στην θέση του χαλίφη).Το «κακό»
ξεκινάει ήδη από τον εκπαιδευτικό µη-
χανισµό όπου οι θετικές επιστήµες πα-
ρουσιάζονται ως οι πιο θαυµαστές αλλά
και ταυτόχρονα ο πιο απρόσιτες περιο-
χές της ανθρώπινης γνώσης. Οι περισ-
σότεροι µαθητές µισούν τα µαθηµατικά
και τη φυσική όταν βρίσκονται στην «δυ-
σάρεστη» θέση να πρέπει να τα µελετή-
σουν, αλλά αργότερα (όταν βρίσκονται
σε ασφαλή απόσταση) παραδέχονται την
αξία τους και τα θαυµάζουν. Έτσι οι φυ-
σικές επιστήµες καλύπτονται από ένα
πέπλο µύθου που αποτρέπει την κοινωνι-
κοποίηση τους. Τελικά όλα οδηγούν σε
µια λατρεία της επιστήµης ως θρησκεία.

Επιστήµη και τέχνη
Είναι ευρέως διαδεδοµένη πια η αντίλη-
ψη ότι η «µεγάλη» επιστήµη συναντά
την «µεγάλη» τέχνη και ότι υπάρχει ένα
είδος σύζευξης των δύο αυτών δραστη-
ριοτήτων. Τελευταίως εµφανίζονται και
βιβλία µε τέτοιο περιεχόµενο όπως το
Αινστάιν- Πικάσο. Είναι ανάγκη να ξεκα-
θαριστεί εδώ ότι τα δύο πεδία έχουν τε-
λείως διαφορετικούς σκοπούς και προ-
σίδια µέσα να κρίνουν τον εαυτό τους.Αν
η θεωρία της Σχετικότητας παράγει συ-
ναισθήµατα δεν σηµαίνει ότι είναι τέχνη

και µάλιστα µεγάλη. Γιατί και να παράγει
και να µην παράγει δεν κρίνεται µε αυτά
τα µέσα αλλά µε τα πειράµατα και τελο-
σπάντων ότι η φυσική επιστήµη έχει επι-
λέξει ως κριτήρια. Με αυτή τη λογική θα
έπρεπε να απορρίψουµε την αρχή της
απροσδιοριστίας της κβαντοµηχανικής
επειδή σπέρνει εφιάλτες σε … ντετερµι-
νιστές και σε γραφειοκράτες. Η φυσική
δεν θα πει ποτέ πίστεψε στην αβεβαιότη-
τα γιατί είναι ωραία. Θα πει ότι είτε σου
αρέσει είτε δεν σου αρέσει, αν δεν υπήρ-
χε, δεν θα ήσουν εδώ για να το κρίνεις.
Επίσης η όποια επεξεργασµένη τεχνική

στη ζωγραφική του Πικάσο ή σε οποια-
δήποτε άλλη τέχνη δεν µπορεί παρά να
είναι αυτό ακριβώς: τεχνική µιας τέχνης
που ίσως να χρησιµοποιεί την τελευταία
λέξη της τεχνολογίας ή ιδέες από τον
επιστηµονικό χώρο αλλά ποτέ δεν είναι
µαθηµατικά. Οποιοσδήποτε ισχυρίζεται
ότι κάνει µαθηµατικά ας µας πει ποια µα-
θηµατική πρόταση προτείνει πως την
αποδεικνύει και ας αφήσουµε τους µα-
θηµατικούς να κρίνουν µε τα µέσα που
έχουν.
Όλα αυτά -παρότι προφανή- συνήθως

αποσιωπούνται µε τελικό αποτέλεσµα η
επιστήµη να ενδύεται ένα µανδύα τέχνης
και έτσι να µεγαλώνει ακόµα περισσότε-
ρο η απόσταση µεταξύ αυτής και του
απλού παρατηρητή (που –αλίµονο- έχει
ήδη δεχθεί τόνους προπαγάνδας ώστε να
θεωρεί και την τέχνη ως το πλέον µετα-
φυσικό λειτούργηµα) µε αποτέλεσµα την
ενίσχυση του «δέους».

Επιστήµη και τεχνολογία
Ο κατεξοχήν τρόπος µε τον οποίο αντι-
λαµβάνονται οι άνθρωποι την επίδραση
της επιστήµης στην ζωή τους είναι η τε-
χνολογία. Και δεν µιλώ µόνο για τους
υπολογιστές ή τα κινητά τηλέφωνα αλλά
και για την πυρηνική βόµβα. Πολλές φο-
ρές τα δυο πεδία (επιστήµη-τεχνολο-
γία)ταυτίζονται. Είναι αναγκαίο να ξεκα-
θαριστεί εδώ ότι η κατανόηση του φυσι-
κού κόσµου δια των επιστηµονικών θεω-
ριών δεν έχει άµεση σχέση µε την τεχνο-
λογική εφαρµογή τους. Και αυτό όχι µε
την έννοια ότι οι ανάγκες της τεχνολογι-
κής προόδου (ακόµα και αν πρόκειται
για όπλα) δεν προκρίνουν την µελέτη
φαινοµένων αλλά αυτή η συνάρτηση δεν
είναι µονοσήµαντη. H επιστήµη µπορεί
να µελετά φαινόµενα και να συνάγει θε-
ωρίες µέσα από διάφορες εφαρµογές.Το
ποια εφαρµογή θα χρησιµοποιηθεί δεν
είναι ούτε «αντικειµενικό», ούτε τεχνο-
κρατικό πρόβληµα. Είναι πολιτική επιλο-
γή. Με απλά λόγια επιστηµονική έρευνα
για φαινόµενα ροής ρευστών µπορεί να

γίνει και για τουρµπίνες πολεµικών πυ-
ραύλων και για ανεµογεννήτριες. Ή ακό-
µα πιο απλά η µελέτη της πυρηνικής φυ-
σικής δεν συνεπάγεται ούτε προϋποθέτει
την κατασκευή της σχετικής βόµβας. Εί-
ναι ο υπάρχων τρόπος παραγωγής –ο κα-
πιταλιστικός- που το καθορίζει αυτό και
όχι η επιστηµονική πρόοδος. Ο οποίος
τρόπος, µεταξύ άλλων, προτιµά να κατα-
σπαταλούνται τεράστια ποσά για το πώς
θα παίζουµε video-games µε το κινητό
µας παρά για να βρεθούν και να παρα-
χθούν φάρµακα για τα εκατοµµύρια των
αρρώστων (και όποτε βρίσκονται τα κρα-
τάνε οι φαρµακοβιοµηχανίες µην και χά-
σουν καµιά δραχµή).
Βεβαίως η σύνδεση της επιστήµης µε τε-
χνολογικά επιτεύγµατα παίζει ακόµα µια
φορά το ρόλο της µεταµόρφωση της επι-
στήµης σε θεό που έχει την δύναµη είτε

ΜΑΧΕΣ
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να µας καταστρέψει (προκαλώντας φόβο
και δέος) είτε να µας λύσει όλα µας τα
προβλήµατα (προκαλώντας θαυµασµό
και λατρεία).
Κάτι που είναι λανθάνον στο σύνολο του
κειµένου: αν και το σύνηθες είναι ο θαυ-
µασµός της επιστήµης υπάρχει έντονα
και το αντίθετο που είναι ο φόβος, η
απέχθεια και το µίσος προς αυτήν (κυ-
ρίως λόγω καταστρεπτικών τεχνολογικών
εφαρµογών). Αυτή η ιδέα κυριαρχεί και
σε έργα της προοδευτικής διανόησης
ενάντια στην δήθεν αµοραλιστική επι-
στήµη. Όµως αυτές είναι οι δύο όψεις
(θαυµασµός- φόβος) του ίδιου νοµίσµα-
τος (που πάντα σε κάποιον καίσαρα θα
αναφέρεται) που πρέπει εξίσου να πολε-
µηθούν. Το θέµα δεν είναι η κατακραυγή
ή η αποθέωση του «Καίσαρα». Το θέµα
είναι η εκθρόνιση του και ακόµα καλύτε-
ρα η καταστροφή του θρόνου του.

Επιστήµη και… επιστήµες
Μπορούν όµως όντως οι θετικές επιστή-
µες να δώσουν λύσεις σε όλα µας τα
προβλήµατα;
Η αναγόρευση της επιστήµης σε θεότητα
προκαλεί στρεβλώσεις όχι µόνο στην θέ-
αση της κοινωνίας και του ανθρώπου αλ-
λά και στην ίδια την επιστήµη και τη σχέ-
ση της µε τις άλλες µορφές ορθού λό-
γου. Είναι πολύ δύσκολο στην σηµερινή
εποχή όπου η λέξη επιστήµη έχει ταυτι-
στεί µε τη φυσική και τις συναφείς επι-
στήµες να υποστηρίξεις ότι υπάρχουν
και άλλες µορφές ορθολογικότητας όπως
η επιστήµη της ψυχανάλυσης και της
ιστορίας που αναφέρονται σε διαφορετι-
κά αντικείµενα, έχουν τα δικά τους µέσα
να κρίνουν τον εαυτό τους που δεν οµοι-
άζουν υποχρεωτικώς σε αυτά της φυσι-
κής και εξάγουν συµπεράσµατα που δεν
θα µπορούσαν να συναχθούν ή να ανα-

χθούν στη φυσική. Η γενική τάση είναι
να θεωρείται ότι σε τελευταία ανάλυση
όλα εξηγούνται από την κίνηση των ατό-
µων. Και άρα είναι δεσπόζουσα η θέση
των θετικών επιστηµών που καθίστανται
οι µόνες ικανές να παράγουν «φάρµακα»
για τα ψυχολογικά µας προβλήµατα αλλά
ακόµα και για τα κοινωνικά.
Αυτή η γενική τάση αναγωγής παρατη-

ρείται διαρκώς µε διαφορετικές εκφάν-
σεις. Ένα τρανταχτό παράδειγµα –για να
ξεφύγουµε και λίγο από το πλαίσιο της
φυσικής- είναι η αναγωγή της κοινωνι-
κής συµπεριφοράς στο βιολογικό υπόβα-
θρο ενός ανθρώπου ονόµατι DNA. Είναι
τόσο µεγάλη η σύγχυση που έχει δηµι-
ουργηθεί στον κόσµο ώστε να ακούς
πολλές φορές τους γονείς να αποδίδουν
ιδιότητες των παιδιών (όπως ή κλίση
προς κάποιο πεδίο ή ακόµα χειρότερα
κάποιο επάγγελµα) σε επιρροές DNA
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(έχει πάρει από τον πατέρα του θα γίνει
γιατρός). Βεβαίως κανείς δεν έχει εξηγή-
σει σε αυτούς τους ανθρώπους ότι για να
εκλάβει µια ιδιότητα γονιδιακή προέλευ-
ση (αν υποθέσουµε ότι πρόκειται για τέ-
τοια που δεν πρόκειται) θα πρέπει να
συµβεί µετάλλαξη και να επικρατήσει το
συγκεκριµένο γονίδιο, µια διαδικασία
που µάλλον δεν θα προλάβουν να την
δουν.
Άλλο ένα παράδειγµα είναι το νοµοσχέ-
διο του υπουργείου υγείας για το άνοιγ-
µα της «αγοράς» της απεξάρτησης από
τα ναρκωτικά στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα
µε ταυτόχρονη θεώρηση του φαινοµένου
της εξάρτησης ως αρρώστια (µε χαρα-
κτήρα κληρονοµικότητας ή κλίσης). Έτσι
ένα κοινωνικό φαινόµενο ανάγεται σε ια-
τρικό, καλύπτονται οι ευθύνες της κοινω-
νίας και άρα η δυνατότητα πρόληψης µε
καταπολέµιση των πραγµατικών κοινωνι-
κών αιτιών του φαινοµένου.
Πρέπει όµως να τονίσουµε κάτι που εί-

ναι πιο δύσκολα υποστηρίξιµο ότι η εκ-
δήλωση χαρακτηριστικών όπως η εξυ-
πνάδα, η οργανωτικότητα, η εργατικότητα
και δεν ξέρω πιο άλλο «επιθυµητό» χα-

ρακτηριστικό δεν είναι παρά αποτελέ-
σµατα συγκεκριµένων κοινωνικών πρα-
κτικών και ελάχιστα έχουν να κάνουν µε
το βιολογικό υπόβαθρο. Για να πούµε ένα
ακραίο σχετικό παράδειγµα ο Αινστάιν
δεν θα γινόταν ποτέ µεγάλος Αφρικανός
φυσικός. Γιατί ακόµα και να επιζούσε
δεν θα µπορούσε να έρθει σε επαφή µε
οτιδήποτε σχετικό µε την επιστήµη και
την σκέψη που θα όξυνε την περιέργεια
και την «εξυπνάδα» του. Με λίγα λόγια
θα καταδικαζόταν στην «βλακεία» ή του-
λάχιστον στην αφάνεια όπως εκατοµµύ-
ρια (τέτοια τάξη µεγέθους είναι η απώ-
λεια) Αφρικανοί «φυσικοί».
Να µην παραλείψουµε ότι αυτή η θεωρία
περί κλίσεων και χαρισµάτων όταν ανα-
φέρεται σε ολόκληρους λαούς είναι το
πάτηµα για εθνικιστικές και ρατσιστικές
απόψεις. ∆εν µιλώ µόνο για τους Ναζί.
Οι Αλβανοί για παράδειγµα υποστηρίζε-
ται έχουν υποστεί µια οµαδική µετάλλα-
ξη του DNA τους που τους οδηγεί σε πα-
ραβατική συµπεριφορά από τη «φύση»
τους. Ακόµα και αν δεν διατυπώνεται
ακριβώς έτσι, αυτή είναι η θεωρία περί
«κακιάς φάρας».

Επιστήµη και πανεπιστήµιο
Όπως είπαµε η παραπάνω ατµόσφαιρα
επηρεάζει το πλαίσιο µέσα στο οποίο η
ίδια η επιστήµη αντιλαµβάνεται τον εαυ-
τό της. Οι κυρίαρχες θεωρίες που φαίνε-
ται να είναι µε το µέρος της επιστήµης
στην ουσία εξαπολύονται εναντίον της.
∆υστυχώς όµως ή µάλλον ευτυχώς η επι-
στήµη είναι πάντα αναγκασµένη να ανα-
γνωρίζει τα όριά της.
Στο ελληνικό πανεπιστήµιο κυριαρχεί µια
επίσης «αποκρυφιστική» αντιµετώπιση
της επιστηµονικής θεωρίας όπου οι φοι-
τητές πολύ λίγο ανησυχούν για την κριτι-
κή της αντιµετώπιση (διαδικασία που εί-
ναι η µόνη δυνατή να παράγει επιστηµο-
νική πρόοδο) και αγωνιούν περισσότερο
πως θα ξεµπλέξουν µε τα θεωρητικά µα-
θήµατα µε κάνα πρόχειρο ασκησολόγιο
για να συνεχίσουν µετά µε καµιά ειδίκευ-
ση και τα λοιπά.
Αυτός είναι ο δρόµος που οδηγούν το
πανεπιστήµιο οι κυρίαρχες (στην Ευρώπη
και την Ελλάδα) νεοφιλελεύθερες πολιτι-
κές. Η γρήγορη εξειδίκευση που στοχεύ-
ει στο να παράγει και να αναπαράγει χρή-
σιµα και εµπορεύσιµα τεχνολογικά απο-
τελέσµατα προς χρήση της αγοράς οδη-
γεί την έρευνα σε λήθαργο και τους φοι-
τητές σε άγνοια. Ή τουλάχιστον τους πε-
ρισσότερους αφού ο καταµερισµός εργα-
σίας σε παγκόσµια κλίµακα απαιτεί και
µια ελίτ πραγµατικών επιστηµόνων. Στην
Ελλάδα µόνο το 0, κάτι δίνεται στην έρευ-
να και παρόµοια απογοητευτικός είναι ο
µέσος όρος της ΕΕ, εξού και έχουµε ελά-
χιστα ερευνητικά ιδρύµατα και άρα έλ-
λειµµα θέσεων εργασίας. Αλλά αυτός ο
καταµερισµός οδηγεί στην έλλειψη πραγ-
µατικής σχέσης µε την επιστήµη όλων
των υπολοίπων φοιτητών-πτυχιούχων και
πολύ περισσότερο των απλών ανθρώπων.
∆εν µπορούµε παρά να θέλουµε την επα-
φή και την εµπλοκή µε τον επιστηµονικό
λόγο και πράξη όσο το δυνατόν περισσό-
τερων ανθρώπων πράγµα που θα συµβάλ-
λει στην κοινωνική αλλά και επιστηµονι-
κή πρόοδο 
Είναι ουσιαστική ανάγκη να υπερασπί-
σουµε την κοινωνικοποίηση της γνώσης
απέναντι στην θεοποίησή της. Είναι ξανά
αναγκαίο να τοποθετήσουµε στο εσωτε-
ρικό της επιστήµης αλλά και της κοινω-
νίας την αξία της κρίσης πάνω από την
αξία της πίστης. Είναι ανάγκη ο κόσµος
να ανακαλύψει την υλικότητα των πραγ-
µάτων και να µπορέσει να τα τοποθετήσει
στα σωστά τους µεγέθη, στα σωστά τους
όρια.Τότε µόνο απαλλαγµένος από υπερ-
βατικές και ανεξέλεγκτες δυνάµεις που
τον εξουσιάζουν, µπορεί να δει το δικό
του «µέγεθος» και να το διεκδικήσει.

ΜΑΧΕΣ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
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O
ι πρόσφυγες είχαν ζήσει σε τόπους µε
πολιτιστική παράδοση πολλών αιώ-
νων, την οποία µετέφεραν στη νέα
τους πατρίδα. Η µουσική που έφεραν

µαζί τους επηρέασε τον τρόπο έκφρασης των λαϊ-
κών στρωµάτων και αναδείχθηκε σε λαϊκή µουσι-
κή της πόλης (ρεµπέτικα). Ο βασικός πυρήνας
της µουσικοσυνθετικής τους περιλαµβάνει τρα-
γούδια οπού κυριαρχεί ένα συναίσθηµα αφηγηµα-
τικής καθηµερινότητας. Πρώτα τα τραγούδια αυτά
τα έλεγαν ‘λαϊκά τραγούδια’, αργότερα τα είπαν
ρεµπέτικα.
Πρόσφυγες οργανοπαίχτες εµφανίζονται γύρω
στα 1880? αυτοί οι µουσικοί, που τους έλεγαν και
‘γυρολόγους µουσικούς’, οι οποίοι χωρίς µέθοδο
και ανάλογη ‘παιδεία’ έλυναν µόνοι τους τα δύ-
σκολα προβλήµατα των µουσικών οργάνων, δίνο-
ντας αυτοσχέδιες λύσεις που απαιτούσαν χρόνο,
κυριάρχησαν στη λαϊκή µουσική σκηνή µέχρι το
1940. Η προφορική παράδοση παίρνει αξία µε
την εµφάνιση των δισκογραφικών εταιριών και
του ραδιοφώνου, όπου οι πρόσφυγες κατέλαβαν
γρήγορα θέσεις κλειδιά. Σπουδαίοι µουσικοί σχε-
δόν όλοι εξ Ανατολής ερχόµενοι, ανέλαβαν την
καλλιτεχνική διεύρυνση των εταιριών δίσκων.
Όπως αναφέραµε τα τραγούδια αυτά προέρχονται
από τις πρώτες µορφές ελληνικού λαϊκού τραγου-
διού των πόλεων και είχαν επιδράσεις από τα δη-
µοτικά τραγούδια, από τους ανατολίτικους αµανέ-
δες που τραγουδούσαν στα ‘καφέ-αµάν’ λαϊκοί
τραγουδιστές από τη Σµύρνη, καθώς και από άλ-
λα είδη λαϊκών τραγουδιών της Σµύρνης, αλλά και
της Κωνσταντινούπολης.
∆εν ήταν όµως µόνο τα ‘καφέ αµάν’ οι χώροι
στους οποίους άρχισαν να γεννιούνται από τα τέ-
λη του 19ου αιώνα νέες µορφές ελληνικού λαϊκού
τραγουδιού, αλλά και οι φτωχικές γειτονιές ορι-
σµένων πόλεων όπως η Αθήνα, ο Βόλος, η Ερµού-
πολη, η Θεσσαλονίκη κτλ., οπού ζούσαν τα λαϊκά
στρώµατα. Αν σκεφτούµε ότι το 1893 η Ελλάδα εί-
χε κυρήξει επισήµως πτώχευση και ότι το 1897
ακολούθησε ένας αποτυχηµέµος Ελληνο-Τουρκι-

κός πόλεµος µπορούµε να καταλάβουµε πόσο δύ-
σκολες ήταν οι συνθήκες ζωής αυτών των ανθρώ-
πων. Ένα µεγάλο µέρος αυτού του λαϊκού πληθυ-
σµού αντιµετώπιζε διαρκώς το φάσµα της ανερ-
γίας και αυτό ευνοούσε και την εµφάνιση ορισµέ-
νων περιθωριακών κοινωνικών οµάδων που στρέ-
φονταν ακόµα και στην παρανοµία για να ζήσουν
και είχαν γνωρίσει βέβαια και τη φυλακή. Τα µέλη
αυτών των οµάδων στρέφονταν και στη χρήση
ναρκωτικών (όπως το χασίς) που τους βοηθούσαν
να ξεχνάνε τη µιζέρια της καθηµερινής τους ζωής.
Μια τέτοια περιθωριακή οµάδα ήταν και οι περί-
φηµοι ‘κουτσαβάκηδες’ της γειτονιάς του Ψυρρή
που ήταν ιδιαίτερα εριστικοί και είχαν αναπτύξει
τις δικές τους συνήθειες, τη δική τους διάλεκτο.
Οι ‘κουτσαβάκηδες’ εµφανίστηκαν στα χρόνια του
Τρικούπη και τους είχε κυνηγήσει συστηµατικά ο
Μπαϊρακτάρης που ήταν τότε ο διευθυντής της
αστυνοµίας. Υπήρχαν όµως κι άλλες γειτονιές,
όπως η Τρούµπα του Πειραιά, η Μπάρα της Θεσ-
σαλονίκης κτλ, στις οποίες εµφανίστηκαν κατά
καιρούς παρόµοιες περιθωριακές οµάδες.Τα µέλη
αυτών των οµάδων αποκαλούσαν τους ευατούς
τους µε διάφορα ονόµατα, όπως ‘µάγκες’, ‘νταή-
δες’, ‘τσίφτηδες’, ‘ρεµπέτες’ κτλ, είχαν αναπτύξει
µεταξύ τους και ιδιαίτερους ‘κώδικες τιµής’ που
ήταν απαραβίαστοι.
Η λέξη ‘ρεµπέτης’ είναι τουρκική και σηµαίνει
‘ατίθασος’, ‘ανυπότακτος’, ‘ασυµβίβαστος’. Ως
‘ρεµπετικα’ δηλαδή χαρακτήριζαν τα τραγούδια
κάποιων κοινωνικών οµάδων που θεωρούσαν
τους εαυτούς τους ως ‘ασυµβίβαστους’, ακριβώς
επειδή υποχρεώνονταν λόγω της φτώχιας τους να
ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας.
Αυτό το φαινόµενο δεν είναι φυσικά µόνο ελληνι-
κό, το συναντάµε διεθνώς. Στο Παρίσι π.χ. υπήρ-
χε τον 19ο αιώνα µια αντίστοιχη οµάδα περιθω-
ριακών που αποτελούσαν το φόβητρο του αστικού
πληθυσµού..
Στην εξέλιξη των ρεµπέτικων τραγουδιών µπορού-
µε να διακρίνουµε τρεις χαρακτηριστικές περιό-
δους:

Η καταστροφή του 1922 µετέβαλε τα δεδοµένα της ελληνικής κοινωνίας. Η

κεντρική παράµετρος, στο τέλος των πολύχρονων πολεµικών αναµετρήσε-

ων, ήταν η άφιξη και η αποκατάσταση του πολύ σηµαντικού ρεύµατος προ-

σφύγων. Είναι αυτονόητο ότι το ανθρώπινο αυτό κύµα ανέτρεψε όλες τις

ισορροπίες και τα δεδοµένα της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. Η άφιξη

των προσφύγων, πέρα από το γεγονός ότι αποτέλεσε µια πρωτοφανή ανθρώ-

πινη τραγωδία, λειτούργησε ως καταλύτης στη δυναµική της ελληνικής κοι-

νωνίας. 

ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ
ΤΡΑΓΟΥ∆Ι
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Μια πρώτη περίοδος καλύπτει το διάστηµα 1922-
1932, οπού κυριάρχησε ένα ύφος τραγουδιού µε
περισσότερο ανατολίτικα στοιχεία που προέρχο-
νται από τη Σµύρνη. Οι πιο γνωστές τραγουδί-
στριες εκείνης της εποχής ήταν η Ρόζα Εσκενάζυ,
η Ρίτα Αµπατζή, η Μαρίκα Πολίτισσα κ.λ.π.Τα όρ-
γανα µε τα οποία συνοδεύτηκαν αυτά τα πρώτα
τραγούδια ήταν ούτι, σαντούρι, βιολί και ντέφι.Τα
τραγούδια αυτής της περιόδου είχαν φανερές επι-
δράσεις από τα σµυρνέικα λαϊκά τραγούδια αλλά
και από τα ελληνικά δηµοτικά και νησιωτικά τρα-
γούδια. Οι τραγουδίστριες συνήθιζαν να κάνουν
µε τη φωνή τους διάφορα ‘σπασίµατα’ που συνη-
θίζονται στους αµανέδες αλλά και σε πολλά ελλη-
νικά δηµοτικά τραγούδια. Οι στίχοι των τραγου-
διών ήταν κυρίως ερωτικού περιεχοµένου.
Η δεύτερη περίοδος των ‘ρεµπέτικων’ ανήκει χρο-
νικά στο διάστηµα 1932-1940. Την εποχή εκείνη

τα τραγούδια έπαψαν να έχουν τόσο έντονα ανα-
τολικά χαρακτηριστικά. Τα ρεµπέτικα αυτής της
περιόδου έχουν κάποιες επιδράσεις και από την
‘καντάδα’ που κατάγεται από τα Επτάνησα. Εκείνη
την εποχή άρχισε η διάδοση της κυκλοφορία των
δίσκων γραµµοφώνου που ώθησε ταυτόχρονα και
το ρεµπέτικο τραγούδι. Ανάµεσα στους πιο σηµα-
ντικούς δηµιουργούς ρεµπέτικων τραγουδιών αυ-
τής της περιόδου πρέπει να αναφέρουµε τον πε-
ρίφηµο Μάρκο Βαµβακάρη, τον Στράτο Παγιουµ-
τζή (ή ‘Τεµπέλη’), τον Μπαγιαντέρα, τον Περιστέ-
ρη, τον Παπαϊωάννου, τον Μουφλουζέλη κ.λ.π.
Όλοι αυτοί οι µουσικοί (συγχρόνως ήταν τραγου-
διστές, στιχουργοί και οργανοπαίχτες) χρησιµο-
ποιούσαν τη φωνή τους µ’ εναν ιδιαίτερα απλό
και ανεπιτήδευτο τρόπο. Στα ρεµπέτικα αυτής της
περιόδου έπαψαν να χρησιµοποιούν τα ‘σπασίµα-
τα’ της φωνής αλλά τραγουδούσαν σαν απλοί άν-
θρωποι του λαού, συχνά ήταν βραχνοί ή έκαναν
ακόµα και ‘φάλτσα’. Με εξίσου απλό τρόπο έπαι-
ζαν και τα όργανα µε τα οποία συνόδευαν τα τρα-
γούδια τους. Την περίοδο αυτή επικράτησε η συ-
νήθεια να συνοδεύουν τα ‘ρεµπέτικα’ µε µπου-
ζούκια, µπαγλαµάδες και κιθάρα. Οι στίχοι έχουν
πολύ µεγάλη ποικιλία. Κεντρικό θέµα τους είναι
βέβαια πάντα ο έρωτας, αναφέρονται όµως και
στη φτώχεια, στη ζωή της φυλακής, στα ναρκωτι-

κά, στο θάνατο κ.τ.λ. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο τα
αστικά στρώµατα της Ελλάδας τα περιφρονούσαν
και τα θεωρούσαν ‘πρόστυχα’ ή ‘ανήθικα’, τα τρα-
γούδια των ‘παρανόµων’ κ.τ.λ.
Μια τρίτη περίοδος της εξέλιξης των ρεµπέτικων
καλύπτει το διάστηµα 1940-1955. Την εποχή αυ-
τή άρχισαν να γίνονται περισσότερο ‘έντεχνα’, οι
µουσικοί άρχισαν να παίζουν µε µεγαλύτερη δε-
ξιοτεχνία, συνήθιζαν µάλιστα να παρεµβάλλουν
ανάµεσα στους στίχους των τραγουδιών µικρά ορ-
γανικά µέλη ( τα ‘ταξίµια’ ).
Εξακολουθούσαν όµως να τραγουδάνε µε τον ίδιο
απλό και ανεπιτήδευτο τρόπο. Ο σηµαντικότερος
δηµιουργός αυτής της περιόδου ήταν βέβαια ο
Βασίλης Τσιτσάνης, υπήρξαν όµως και πολλοί άλ-
λοι, όπως ο Μανώλης Χιώτης, που ήταν και δεξιο-
τέχνης του µπουζουκιού, ο Μητσάκης κ.τ.λ. Στη
δύσκολη αυτή εποχή της γερµανικής κατοχής και

του εµφυλίου πολέµου, οι στίχοι αναφέρονταν
στον έρωτα, στη φτώχεια, στις δυσκολίες της ζω-
ής κ.τ.λ. δεν υπάρχουν όµως πλέον οι αναφορές
στο θέµα των ναρκωτικών γιατί απαγορεύονταν
από τη λογοκρισία.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 50 και µετά έπα-
ψαν να δηµιουργούνται νέα ρεµπέτικα. Εξακολού-
θησαν όµως να υπάρχουν µουσικοί που συνέχι-
σαν να φτιάχνουν τραγούδια πάνω στο ύφος των
παλιών. ∆εν έπαυαν όµως να αποτελούν αποµιµή-
σεις των αυθεντικών ρεµπέτικων γιατί είχαν αλλά-
ξει πλέον οι συνθήκες ζωής στην Ελλάδα.
Τα παλιά ρεµπέτικα είχαν εκφράσει έναν ιδιαίτερο
τρόπο ζωής των φτωχών λαϊκών στρωµάτων που
συναντιόνταν στις ταβέρνες και µοιράζονταν τα
ίδια βάσανα αλλά και τα ίδια όνειρα. Μπορεί οι
γειτονιές να εξαφανίστηκαν δίνοντας τη θέση
τους στις πολυκατοικίες, οι ρυθµοί της καθηµερι-
νής ζωής να µεταβλήθηκαν και η έννοια του περι-
θωριακού ρεµπέτη να έχασε το νοηµά της, όµως
αυτά τα ακούσµατα έµειναν αναλλοίωτα από γενιά
σε γενιά και συνεχίζουν να µας συντροφεύουν
µέχρι σήµερα....

Κώστας Μερκουράκης, 2πρ Μαθηµατικού,
Μαρία Παπαδάκη, Μουσικολογία 

(πηγή: Μουσική για παιδιά και έξυπνους µεγάλους, Γρηγορίου)
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ΘΕΡΟΣ 
θέρος
Mια πολύ ευχάριστη έκπληξη από µια δηµιουργική
οµάδα µουσικών σε ένα δίσκο γεµάτο πρωτότυπα
τραγούδια της ψυχής. Μουσικές µε φαντασία γραµ-
µένες από τους Α.Χατζησταύρου και Γ.Οικονόµου
που έχουν χρώµα από το ηπειρώτικο, το αιγαιοπε-
λαγίτικο και το επτανησιακό τραγούδι, το ιαµβικό
15συλλαβο,την γκάιντα ακόµα και από περίεργα αυ-
στραλιανά όργανα όπως το ντιτζεριντού.
Στο δίσκο συµµετέχουν, η Μ.Φριτζήλα, ο Φ.∆εληβο-
ριάς αλλά και οΠ.Παυλίδης που ευθύνεται µαζί µε
τους θεριστές και για την πολύ καλή παραγωγή. Ξε-
χωρίζουν τα: “ η αποθήκη”, “το φεγγάρι”, καθώς
και το “έργα και ηµέρες” που αποτελεί µια τολµηρή
προσπάθεια µελοποίησης αποσπάσµατος του Ησίο-
δου από το οµότιτλο έργο του.
Αν και οι µουσικοί της οµάδας συνδέθηκαν σε θερι-
νές εποχές αποφάσισαν να διατηρήσουν µε την
µουσική τους τη θέρµη και το φως του καλοκαιριού
όλο το χρόνο. Αξίζουν την προσοχή σας.

O ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
Από ΄δω και πάνω
Ένα µουσικό διαµάντι από το Γ.Αγγελάκα –πιο ωρι-

µο από ποτέ- και την µεγάλη παρέα του αποτελού-
µενη από εξαίρετους µουσικούς όπως ο Ν.Σαδίκης,
ο Ν.Βελιώτης (“οι ανασες των λυκων”), οι Φ.Σιώτας
και ∆.Μπασλάµ (Λαϊκεδέλικα) και άλλους.
Κοµµάτια που έχουν κάτι να πουν σφραγισµένα από
την ποιητική του Αγγελάκα. Στίχοι που τα βάζουν µε
τους Χριστόδουλους όλου του πλανήτη, στίχοι κοι-
νωνικοί, στίχοι για τη µάγισσα µουσική. Ο δίσκος
συνοδεύεται και από ένα δεύτερο CD εναλλακτικών
εκτελέσεων (µε πιο έντονα ηλεκτρονικά στοιχεία)
τραγουδιών που περιλαµβάνονται στο πρώτο, µετα-
ξύ των οποίων και το “µέσα µου ο αέρας που φυ-
σά” από τη µουσική µατιά του Ψαρογιώργη (Γιώρ-
γου Ξυλούρη). Βρείτε το. Ακούστε το!
“Αν οι ανάσες των λύκων ήταν ένα πένθος, αυτό εί-
ναι µια γιορτή. Η αγωνία µου ήταν να απελευθερώ-
σω λίγη από την ευγνωµοσύνη που νιώθω για τη
Μουσική.Τη θεωρώ τη µεγάλη και τη µοναδική θρη-
σκεία”. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ.
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Γ.Αγγελάκας 
και Ν. Βελιώτης



LOCOMONDO/12 µέρες στη Jamaica
Eνα χρόνο και κάτι από το πρώτο τους δίσκο µε τίτ-
λο “Ένας τρελός πλανήτης” επιστρέφουν φουριόζοι
µιλώντας λιγότερο για χαριτωµένα κορίτσια και
ηλιόλουστα πρωινά και περισσότερο για όσα τους
θυµώνουν και για όσα ελπίζουν. Ηχογραφηµένο κα-
τά ένα µεγάλο µέρος στην Jamaica,στην “Mέκκα”
των ονείρων τους και των µουσικών τους ηρώων οι
Locomondo παίζουν αυτό που αγαπούν, reggae και
ska µουσικές πλαισιωµένες από διάφορα υβριδιακα
και συγγενή ηχορυθµικά ιδιώµατα (όπως calypso,
ήχοι της Καραϊβικής, τζαζ της Ν.Ορλεάνης) διατη-
ρώντας πάντα και το ελληνικό στοιχείο. Η έµφαση
αυτή τη φορά όµως δίνεται στο λόγο.
∆εκαέξι τραγούδια γραµµένα στα κανάλια των ιστο-
ρικών Greejam studios, µε την σύµπραξη σπουδαί-
ων ονοµάτων της reggae όπως αυτών του σαξοφω-
νίστα Headly Bennet και του τροµπονίστα Vin
Drummond. Ξεχώρισαν τα “brain control”, “o γλά-
ρος” καθώς και η κάπως ριψοκίνδυνη διασκευή της
Φραγκοσυριανής του Μ.Βαµβακάρη. Χωρίς ιδιαίτε-
ρους νεωτερισµούς και εκπλήξεις κάνουν ένα απο-
φασιστικό δεύτερο βήµα.

Άγγελος Αγγελίδης, Φάσµα Φυσικού

OPETH / Ghost Reveries

∆υο χρόνια µετά τη διπλή κυκλοφορία Deliverance
/ Damnation οι Opeth επιστρέφουν µε έναν ακόµα
καταπληκτικό δίσκο παραδίδοντας µαθήµατα ευρεί-
ας µουσικής αντίληψης. Χωρίς το µάστορα του
ήχου Steven Wilson αλλά µε τον Jeus Borgen στην
παραγωγή, ως κουιντέτο πλέον µετά την προσθήκη
µόνιµου πλήκτρα, σπρώχνουν το ύψος τους ακόµα
παραπέρα.
Ο Per Wiberg απόφοιτος της σχολής Jon Lord / Ken
Hensley ντύνει τα κοµµάτια µε 70’s prog feeling, o
Mendez µε το πάντα ουσιαστικό παίξιµο του στο
µπάσο, ο Lopez µε το γνωστό απίστευτο drumming,
τα Μιchael Schenker solos µαζί µε τις στοιχειωµένες
ακουστικές κιθάρες, τα γνωστά φωνητικά του
Akerfeldt, oλα είναι εδώ. ∆ίσκος που δεν απευθύνε-
ται µόνο σε οπαδούς του Βrutal Death αλλά στους
λάτρεις της καλής µουσικής.

Βiomechanical 
The empires of the world

Τι µπορεί να πει κανείς για ένα group που από τον
δεύτερο κιόλας δίσκο του ηχογραφεί για το ΒΒC ως
µέλλον της Αγγλικής σκηνής ;
Μετά το Eight Moons επιστρέφουν µε το Empires να
αυτοανακηρύσσεται ως ένα από τα πιο ανανεωτικά
albums της χρονιάς στο χώρο του metal. Το πρώτο
πράγµα που προσέχει κανείς είναι τα φωνητικά του
Γιάννη Κουτσελίνη – η ιδανική µίξη Tate / Dickinson
/ Halford έχοντας όµως καθαρά δική του προσωπι-
κότητα. Οι κιθάρες θερίζουν µε υπέρβαρα riffs
(Pantera meets Priest µε λίγο από Dream Theater)
και ταχύτατα τεχνικά solos, τα τύµπανα σαρώνουν
και γενικά οι συνθέσεις είναι πραγµατικά πρωτοπο-
ριακές. Με τον Andy Sneap στην παραγωγή πέτυχαν
να δώσουν τον κατάλληλο ήχο στα ήδη πορωτικά
κοµµάτια. ∆ίσκος που ακούγεται πραγµατικά δυνα-
τά!

ΝΙΚΟΣ ΧΙΩΝΗΣ – ΦΥΣΙΚΟ.
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