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Σήμερα έγιναν εργασίες συντήρησης στην γραμμή παραγωγής Κ1 και μέσα στην

εβδομάδα αναμένεται να έχουμε την πρώτη παραγωγή κόλας μετά από κοντά έξι

χρόνια!

Επίσης με την βοήθεια της διεθνούς καμπάνιας εργατικής και κοινωνικής

αλληλεγγύης καταφέραμε να συγκεντρώσουμε ένα ποσό για να αγοράσουμε το

πρώτο μας φορτηγάκι. Ηδη από εχθές είναι σε "αποστολή" στο Αντιρατσιστικό

Φεστιβάλ της Λάρισας.

"Και τώρα ο λόγος ανήκει και πάλι, όπως από την πρώτη στιγμή αυτής της

πορείας, σε όλους/ες μας. Ας κάνουμε για άλλη μια φορά ξεκάθαρο προς κάθε

εξουσία, με όλα τα αγωνιστικά και αλληλέγγυα μέσα που διαθέτουμε, ότι η

ΒΙΟΜΕ θα μείνει σε χέρια εργατικά, ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε αυτά

που με πολύ κόπο και αγώνα δημιουργήσαμε και μας κράτησαν στη ζωή

δημιουργώντας μια νέα ζωή, ότι το δίκαιο της αντίστασης θα βρει τους τρόπους

να επιβληθεί τελικά πάνω στη θεσμοθετημένη ανομία και στο δίκαιο της

κυριαρχίας."

Αγωνιστικά

Οι εργαζόμενοι στην Σ.Ε. ΒΙΟ.ΜΕ.

Τον τελευταίο καιρό ο δήμαρχος της

Νάουσας φανατικός οπαδός της αγοράς βγήκε στη

γύρα για να ψωνίσει και να προσφέρει στην πόλη του

πρώτης τάξεως προϊόντα προς όφελος πάντα των

υπηκόων του. Στην προσπάθεια του αυτή

συνδράμουν όλα τα τοπικά μέσα “ενημέρωσης”

πλέκοντας τον μύθο του μεγάλου νοικοκύρη του

Δήμου. Έτσι η σχολική χρονιά ξεκίνησε με μία

μεγάλη συναυλία με γνωστό συγκρότημα στον κόσμο

του θεάματος. Μεγάλη ως προς τον ντόρο που

προκάλεσε στους μικρούς θεατές των σχολείων

αλλά και ως προς το κόστος, αφού αν αθροίσουμε τα

ποσά που πήρε το καλλιτεχνικό γραφείο τους, το

στούντιο που έστησε ήχο και φως, και την προβολή

του, με βάση τα επίσημα έγραφα του Δήμαρχου αυτό

ανέρχεται στα 1 1 .397,60 ευρώ (τα έγραφα μπορείτε

να τα βρείτε στο diavgeia.gov.gr) . Τι σημασία αν τα

σχολεία της πόλης έχουν ελλείψεις σε πετρέλαιο,

οπτικοακουστικά υλικά, η/υ, κλπ.

Αμέσως μετά θεώρησε απόλυτα λογικό και

καλό να προχωρήσει αυθαίρετα χωρίς να ρωτήσει

καθηγητές και γονείς σε συμφωνία με ασφαλιστική

εταιρεία για την ασφάλιση των 4.500 μαθητών/τριών

της πόλης. Αλήθεια με ποιο τρόπο αποφασίστηκε η

επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας; Έχει δικαίωμα

να αποφασίζει αυτός αντί για τους γονείς τον τρόπο

ασφάλισης των παιδιών τους; Γιατί παραδίδει ένα

ακόμα δημόσιο αγαθό στα χέρια των εταιρειών;

Στους όρους της ασφάλισης προβλέπεται το ποσό

του 1 ,5 ευρώ ανά παιδί, και κάθε παροχή παρέχεται

μόνο από την επιβεβαίωση πως τα παιδιά ήταν υπό

την επίβλεψη των καθηγητών τους. Μάλιστα πό την

κάλυψη για ολική/μερική ανικανότητα εξαιρούνται τα

παιδιά του Ειδικού σχολείου. Βέβαια οι λειτουργοί

εκπαιδευτικοί είναι πάντα υπεύθυνοι για τους

μαθητές/τριες τους, και οφείλουν να ελέγχονται από

τους γονείς, τη σχολική δομή και τους ίδιους τους

μαθητές τους. Όμως ποιον ρώτησε ο άρχοντας του

Δήμου και κατέστησε χιλιάδες δάσκαλους/ες της

πόλης ομήρους στα χέρια κάποιας ασφαλιστικής

εταιρείας της επιλογής του; Το συνολικό ποσό

(6750) θα μπορούσε να δοθεί σε σχολεία ή και στο

νοσοκομείο της πόλης την κάλυψη βασικών

λειτουργικών τους ελλείψεων.

Μαθαίνουμε επίσης πως ο δήμαρχος είναι

περιχαρής που χάρισε κυριολεκτικά 25.000 ευρώ σε

κάποια εταιρεία που θα φτιάξει το brand name της

πόλης. Πιστεύει ο άρχοντας του Δήμου πως με μια

μουτζούρα οι πολίτες έχουν να οφεληθούν κάτι;

Έχει την εντύπωση κάποιος από όλους εμάς που

βρισκόμαστε “από κάτω”, οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι,

οι μικροί αγρότες, η μεγάλη πλειοψηφία της πόλης,

θα λύσει τα προβλήματα της από μία τέτοια

διαχείριση; Αλλά ακόμα και αν θεωρήσει κάποιος

πως η κοινωνική αλλαγή έρχεται με μία μουτζούρα

και ένα λογότυπο δεν γνωρίζει ο δήμαρχος πως η

πόλη έχει σχεδιαστές/τριες, επιστήμονες,

επαγγελματίες που μέσα και έξω από τους

συλλόγους τους θα μπορούσαν να βοηθήσουν με τις

γνώσεις και το μεράκι τους στην δημιουργία του

ανάλογου υλικού;

Άγνωστο ακόμα είναι πόσα λεφτά έδωσε σε

μία ακόμα εταιρεία για να κάνει την περιβόητη

έρευνα αγοράς για την εκμετάλλευση του Βερμίου.

Δηλαδή για την παράδοση του βουνού σε

επιχειρηματίες που κυριολεκτικά θα το περιφράξουν

με σκοπό το κέρδος. Και όπου μπαίνει το κέρδος οι

άνθρωποι και η φύση βγαίνουν πάντα ζημιωμένοι.

Φυσικά δεν αναφερόμαστε στους τύπους που θα

χρησιμοποιούν το βουνό για την καλοπέραση τους,

όλους αυτούς τους χαζοχαρούμενους του λάιφστάιλ

που τα τελευταία χρόνια φωτογραφίζονται

περιχαρείς στο βουνό. Αυτοί θα πληρώνουν αδρά για

τη "Μύκονο" της χειμερινής διασκέδασης.

Διαβάσαμε λοιπόν πως η εν λόγω εταιρεία έβγαλε το

συμπέρασμα μετά από ενδελεχή έρευνα πως οι

χειμερινές δραστηριότητες σε χαμηλά βουνά δεν

είναι κατάλληλες. Αλήθεια πλήρωσε ο δήμαρχος για

αυτό το πράγμα; Γιατί δεν ρώτησε τους ορειβάτες

και τους σκιερ της πόλης, γιατί δεν συμβουλεύτηκε

τους αθλητές και τους προπονητές των χειμερινών

σπόρ; Τους ειδικούς δηλαδή και όχι τους

παρατρεχάμενους που έχουν μετατρέψει τα

χειμερινά σπορ σε ευκαιρία για κονόμα... Και αφού

τους ρωτούσε και είναι τόσο χουβαρδάς ας έδινε και

κανένα κονδύλιο για την προστασία κι όχι για τη

διάλυση του βουνού μας.

Κάποια στιγμή οι πολίτες θα πρέπει να

τελειώνουμε με τις Δημαρχίες των “από πάνω” και

να θεμελιώσουμε νέους Δήμους με την άμεση

δημοκρατική συμμετοχή μας. ΈΤσι θα σώσουμε τα

κοινά κοινωνικά αγαθά από τα δόντια των επιτήδειων

επιχειρηματιών αλλά και τις κακές πελατειακές

διοικήσεις των προηγούμενων χρόνων. Σε κάθε άλλη

περίπτωση θα χαζεύουμε τις αλεπούδες να βγαίνουν

για ψώνια στα παζάρια. Απόλλο
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∆ιαλογητήρια: Μέρα με τη μέρα

Πέντε και τέταρτο και αυτό ήταν. Όλα τα μέλη του σώματος στην

επιστράτευση που καλεί το ξυπνητήρι. Ούτε το σώμα θέλει, ούτε κι η ψυχή αυτή

την δουλειά μαρτύριο, αλλά την κάνει από ανάγκη. Καυτός ακόμη ο καφές στο

λαρύγγι, βιαστικά δυο μπουκιές στο στόμα και βουρ για το διαλογητήριο.

Δυο τρεις κοφτές κουβέντες με τις συναδέλφισσες. “Καλημέρες”

μπροστά – “Κουράγια” πίσω από τα λόγια. Έξι ακριβώς μπροστά στη γραμμή και

το μηχάνημα παίρνει μπροστά. Ξερνάει θόρυβο εκκωφαντικό κι αμέτρητα τελάρα,

κλούβες, κουπάκια, ανάλογα με το πόστο τις καθεμίας. Σε δέκα λεπτά συνηθίζουν

το ρυθμό κι η ένταση διώχνει τη νύστα και την κούραση. Προς το παρόν τα

πονεμένα μέρη, ο φλεβίτης, η μέση, ο αυχένας, οι τένοντες θα κάνουν λίγο

υπομονή. Μα θα αρχίσουν γρήγορα τη μονότονη υπενθύμισή τους “Δεν είναι

δουλειά αυτή. Αρρώστια είναι”.

Ο ήλιος ακόμη ανεβαίνει αλλά δε μπορούν να σκέφτονται τίποτε άλλο

εκτός απ’ τους αριθμούς που ζητά ο επιστάτης. Αν μένουν πίσω έχουν κακά

ξεμπερδέμετα. Μπαστακώνεται στο πόστο τους κι αρχίζει τον πόλεμο. Κι έχει

πολλά όπλα. Τις υποτιμάει μπροστά στις άλλες, τις μειώνει, τις βρίζει. Αν είναι

ξένες ή νέες στη δουλειά ή δεν είναι “του αφεντικού” ακόμα χειρότερα. Τις

απειλεί με μείωση στο μεροκάματο κι αν πάν να δικαιολογηθούν η τιμωρία είναι

γνωστή, αναγκαστικό ρεπό ή απόλυση.

Οι ώρες περνούν σαν σε τούνελ σφραγισμένο, χωρίς οξυγόνο, χωρίς

φως στο τέλος. Τα διαλογητήρια δε δουλεύουν με βάρδιες. Ξεκινάν πρωί και

τελειώνουν όταν γεμίσουν τα φορτηγά της παραγγελίας. Τα οχτάωρα είναι μόνο

στα μεγάλα εργοστάσια. Εδώ αν τελειώσουν στις τέσσερεις το απόγευμα είναι

γιορτή. Δώδεκα, δεκατέσσερις, δεκαπέντε ώρες είναι το νορμάλ. Αν η

παραγγελία είναι για οχτάωρο, φωνάζει να δουλέψουν λιγότερες. Μην πέσει έξω

η επιχείριση!

Σάββατα, Κυριακές, αργίες, υπερωρίες είναι αστεία πράγματα για τα

αφεντικά. Μπορεί κάπου αλλού να τα δίνουν αλλά εδώ δεν είναι φιλανθρωπικό

ίδρυμα! Και τα ένσημα; Ούτε τα μισά. Κι αν ερχόντουσαν ελεγκτές, τι θα ‘λεγες;

Τα φρούτα είναι εποχική δουλειά, δε τις παίρνουν και τηλέφωνο για κάθε μέρα,

οπότε πολλές φορές παρακαλάν για να συμπληρώσουν τα 50 ένσημα της

κάλυψης. Για σύνταξη δεν μιλάει καμιά. Ξέρουν ότι εκεί μέσα αφήνουν μέρα με τη

μέρα κομμάτια απ’ τη ζωή τους. Μάρβιν



«Η ζωή μας είναι
άσκοπα λαχανητά
σε κανονισμένες απεργίες
ρουφιάνους και περιπολικά.
Γι' αυτό σου λέω.
Την άλλη φορά που θα μας ρίξουνε
να μην την κοπανήσουμε. Να
ζυγιαστούμε.
Μην ξεπουλήσουμε φτηνά το τομάρι
μας ρε»

Η αυτοδιαχειριζόμενη εφημερίδα Ηλιόπετρα κυκλοφορεί

ελεύθερα στην Ημαθία. Βρίσκεται στην οδό Κόκκαρη 1 7 στη

Νάουσα. Στο χώρο της υπάρχει δανειστική βιβλιοθήκη,

προϊόντα της ΒΙΟΜΕ και βιβλία μικρών αυτοδιαχειριζόμενων

εκδόσεων.

Mail : i l iopetra@espiv.net.

Ηλ. Διεύθυνση: i l iopetra.espivblogs.net

Υπεύθυνος έκδοσης: η συνέλευση της
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Η μεγάλη της αγάπη ήταν ο σύζυγός της Παύλος

Τάσιος, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη, την Μυρτώ. Η Μυρτώ

σε νεαρή ηλικία έμπλεξε με ουσίες και η Κατερίνα σε

προσπάθειά της να την βοηθήσει ν’ απεξαρτηθεί, απέκτησε

άλλο ένα πάθος. Το αλκοόλ και την πρέζα. Σε αφιέρωμα για τη

Γώγου της Σεμίνας Διγενή το 1 993, η κόρη της είχε πει τα

εξής: «η Κατερίνα ήτανε ένα παιδί και κάποια στιγμή αυτό το

παιδί τρώγοντας σφαλιάρες, άρχισε να απογοητεύεται με το

ότι τα όνειρά της δεν πρόκειται να γίνουν πραγματικότητα..»

Δεν ξέρουμε αν τα όνειρά της έγιναν πραγματικότητα εν ζωή

μιας και μιλάμε για έναν άνθρωπο που καθόλου δεν

συμβιβαζόταν με τη σαθρότητα της κοινωνίας και τις φθηνές

ευχαριστήσεις του νεοπλουτισμού, κάτι που αιτιολογεί και το

γεγονός ότι ποτέ δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με τα τον

εμπορικό κινηματογράφο. Αρχές του 90’ ήδη φάνηκαν τα

σημάδια της παρακμής. Η πορεία της περόμοια με τους

άλλους δύο «αγίους των Εξαρχείων», όπως χαρακτηρίστηκε

το συγκεκριμένο τρίο, τον Νικόλα Άσιμο και τον Παύλο

Σιδηρόπουλο. Σε συνέντευξή της το 91 ’ είχε πει

Κατερίνα Γώγου- Αφιέρωμα

« Ένα πρωί θ' ανοίξω την πόρτα
και θα χαθώ
με τ’ όνειρο της επανάστασης
μες την απέραντη μοναξιά
των δρόμων που θα καίγονται,
μες την απέραντη μοναξιά
των χάρτινων οδοφραγμάτων
με το χαρακτηρισμό  μην τους
πιστέψεις  προβοκάτορας."

Η Κατερίνα Γώγου γεννήθηκε στην Αθήνα 1 Ιούνη

του 1 940. Το ταλέντο της στην υποκριτική έγινε φανερό από

πολύ νωρίς, αφού ήδη στην ηλικία των 5 έπαιζε σε παιδικές

παραστάσεις και χαρακτηρίζονταν από πολλούς ως «παιδί

θαύμα». Ωστόσο, τα παιδικά της χρόνια δεν ήταν ευχάριστα,

λόγω της κατοχής και του πολέμου. Κατάφερε να τελειώσει τη

Σχολή Μουσικού Θεάτρου του Τάκη Μουζενίδη, ενώ

παράλληλα και τη Σχολή Χορού Πράτσικα Ζουρούδη και

Βαρούτη. Η πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο ήταν στο έργο

των Ευαγγελίδη- Μαρή «Ο Κύριος πέντε τοις εκατό», ενώ

στην πορεία εμφανίστηκε σε αρκετές ταινίες της Φίνος Φιλμ

είτε σαν πρωταγωνίστρια, «Το βαρύ πεπόνι» (1 977),

«Παραγγελιά» (1 980)-στην τελευταία μάλιστα απήγγειλε

ποιήματα από τις ποιητικές της συλλογές Τρία Κλικ Αριστερά

και Ιδιώνυμο- καθώς και σε δεύτερους ρόλους «Ο άλλος»

(1 952), «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» (1 959) κ.α.

Η Κατερίνα, όπως λένε όσοι την έζησαν, δεν ήταν το

επιφανειακό κορίτσι που έβγαζε μέσα από τις ταινίες της. Ο

ρόλος του «θηλυκού κλόουν» δεν της ταίριαζε. Ο πραγματικός

της χαρακτήρας φάνηκε όταν πια σταμάτησε ν’ ασχολείται με

την υποκριτική και ξεκίνησε να γράφει ποίηση. Τα ποιήματά

της γεμάτα οργή, αγωνία, πάθος για ζωή. Μιλούσε για όλα

αυτά που απεχθάνεται η αστική κοινωνία. Ουσίες, πόρνες,

ομοφυλόφιλους, μετανάστες, καταπίεση, προλετάριους,

ποινικούς. Μιλούσε για την επανάσταση και τις μέρες που θα

‘ρθουν. Ανήκε στον αντεξουσιαστικό χώρο. Συμμετείχε σε

πορείες, σε καταλήψεις, βρέθηκε στα δικαστήρια να στηρίξει

τους φυλακισμένους αναρχικούς Κυριάκο Μαζοκόπο και

Γιάννη Πετρόπουλο. Η δράση της αντιφασιστική και πάντα

αντισυμβατική. Εικονογραφούσε πολλές φορές τα ποιήματά

«Ησύχασε. Με λίγη ρέγουλα θα τη
σκαπουλάρουμε.
Ή τάξη πού θα ‘φερνε την αλλαγή
αποκοιμήθηκε.
Μπορούμε και μείς να παίξουμε την
ηγεσία.
Κοιμήσου... τώρα είναι ήσυχα. Ή
εποχή μας.
Νάνι φαί και πήδημα.
Οι τραμπούκοι προσεύχονται στο
μαξιλάρι μας

κι οι δολοφόνοι δουλεύουν για μας.»

Νομίσαμε πως ήμασταν ελεύθεροι, Νομίσαμε

ότι υπάρχει ελευθερία, αν ο δυνάστης έχει γι αρχή τα

ανθρώπινα δικαιώματα, υπακούει κάπου- κάπου σε

Σύνταγμα και νόμους (που ο ίδιος με την ανοχή μας πια

ψηφίζει) , και υποκύπτει, ενίοτε, σε διεκδικήσεις των

νόμιμων πια σωματίων. Νομίσαμε ότι ήμασταν ελεύθεροι,

γιατί μπορούσαμε να χρεωθούμε για να έχουμε αυτά που

δικαιούμαστε ή και για να ζήσουμε σαν να ‘μασταν

αφέντες. Και χρεωθήκαμε. Κι όσοι δεν χρεωθήκαμε, πάλι

χρεωθήκαμε, η φάκα ήταν για όλους. Όλοι δούλοι. Κι

αυτοί που ήταν απ αλλού κι αντί για δάνεια είχαν

θρησκεία ή εξαθλίωση ή κάτι άλλο, χρεωμένοι κι αυτοί.. .

Ε, σα να πήραμε χαμπάρι ότι πάντα χρεωμένοι

ήμασταν … Αποκλεισμένοι, υποταγμένοι, παρασυρμένοι,

χωρίς υπόσταση. Έτσι είναι οι δούλοι…

Και βρεθήκαμε εδώ, περιμένοντας το μαστίγιο

του αφέντη, γιατί σφάλαμε. Πώς τολμήσαμε να

θελήσουμε ιδιοκτησία, όργια, γνώση σαν τον αφέντη?

Άλλαξε αυτός (καπιταλιστή τον λένε τώρα) και νομίσαμε

ότι αλλάξαμε κι εμείς.

Και βρεθήκαμε εδώ και τώρα που οι αφεντάδες

ξαναμοιράζουν τον κόπο μας.

Τρέχουμε με τα μωρά στις αγκαλιές να

γλιτώσουμε απ την οργή του αφέντη

Πνιγόμαστε, να γλιτώσουμε

Κρατάμε την ανάσα μην τύχει και μας βρούνε,

μην έχουμε την τύχη των πνιγμένων, μην ξεσπιτωθούμε

απ τα χρεωμένα σπίτια του αφέντη, μην τρέχουμε κι

εμείς με το μωρό στην αγκαλιά ….

Και βομβαρδίζουν…..

Εμένα δεν με βομβαρδίζουν, μόνο όμηρο με

κρατάνε δώδεκα ώρες στη δουλειά, κι άλλοτε άπραγο,

άφραγκο, άνεργο, πάντα χρεωμένο, θα τη γλιτώσω

Κάθομαι ήσυχα κρυμμένος στο υπόγειο -μας

βομβαρδίζουν- αλλά το internet λειτουργεί ακόμα

Είναι δύσκολα τα πράγματα… όταν οι ισχυροί

μοιράζουν τα λάφυρα , εμείς ησυχία… αλλιώς χύνεται

αίμα… και δεν ήρθε η ώρα μας… ακόμα

Άλλωστε, οι άλλοι μας έφεραν εδώ, αυτοί οι

ισχυροί, εμείς δε φταίγαμε, μας παγίδεψαν, εμείς δεν

ξέραμε, θα τη βολέψω

Μας πιάσανε στον ύπνο

«κι οι σφαίρες ζιγκ ζιγκ ζιγκ ζιγκ ζογκ

Κι ούτε μια είδηση να λέει τι θα κάνουμε, προς το παρόν»

(Γράμμα από τη λεγεώνα των ξένων, ποίηση Κ.

Τριπολίτη)

Αυτές οι αόρατες σφαίρες (καπιταλισμό τις

λένε κι αυτές) είναι σπουδαία ανακάλυψη. Απειλούν τη

Ζωή, χωρίς να ξυπνούν ένστικτα επιβίωσης.

Καταδικάζουν σε απάθεια κι όσο δεν πεθαίνουμε

σκεφτόμαστε σα μαστουρωμένοι… θα τη γλιτώσω…

Κι αν τη γλιτώσεις? Ποιος θα είσαι ρε? Πώς θα

είναι ο κόσμος, αν τη γλιτώσεις ? Με πόσες βουρδουλιές

θα τη γλιτώσεις?

Ποιος είσαι? Ποιος είμαι? Δεν είναι να τη γλιτώσουμε,

είναι να ζήσουμε, να έχουμε υπόσταση, κοινωνική θέση.

Ζωή ρε

Τρέχουμε να γλιτώσουμε, καθόμαστε ήσυχοι να

γλιτώσουμε, κρατάμε την ανάσα να γλιτώσουμε,

βυθιζόμαστε στις φαντασιώσεις να γλιτώσουμε απ τις

βουρδουλιές του αφέντη….

Δουλεία είναι… το δουλοκτητικό σύστημα έχουμε να

παλέψουμε (και πάντα έτσι ήταν). Ο καπιταλισμός είναι

μόνο το αναισθητικό μας…. Αυτοί βομβαρδίζουν κι εμείς

σώμα με σώμα. Κι απ όσο μου φαίνεται, τέτοια μάχη

θέλει. Να σταθούμε (ατομικά, ποια κοινωνία?) ελεύθεροι.

Όλοι μαζί ξανά κι ατομικά ελεύθεροι.

Φτου Ξελευθερία για όλους

φστ

της με φωτογραφίες από διαμαρτυρίες και αγώνες στο δρόμο.

Συνελήφθη αρκετές φορές από την αστυνομία, με την οποία η

σχέση της δεν ήταν ποτέ καλή. Όταν τον Γενάρη του 1 980 η

«1 7 Νοέμβρη» σκότωσε δύο αστυνομικούς στο Παγκράτι, η

ίδια συνελήφθη σαν ύποπτη μετά από καταγγελία μάρτυρα

πως είδε μια γυναίκα να τρέχει και ν’ απομακρύνεται από το

σημείο της δολοφονίας. Ποτέ όμως δεν αποδείχτηκε η

κατηγορία και η Κατερίνα αφέθηκε ελεύθερη. Έξι χρόνια μετά

έρχεται πάλι αντιμέτωπη με τις αρχές, όταν η ίδια μηνύει τον

Υπουργό Δημόσιας Τάξης λόγω της επίθεσης που δέχτηκε

από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια μιας πορείας.

«Ελεύθερος σκοπευτής ήταν ο Άσιμος. Τον δολοφόνησαν. Τον

Παύλο Σιδηρόπουλο το ίδιο. Η μόνη επιζήσασα, εγώ.»

Η είδηση του θανάτου της δεν άργησε πολύ να

έρθει. Την Τετάρτη το απόγευμα, 6 Οκτωβρίου του 93’

ακουγόταν στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις «Η ηθοποιός

Κατερίνα Γώγου, 53 ετών, βρέθηκε νεκρή την Κυριακή, αλλά

μόλις χτές διαπιστώθηκε η ταυτότητά της» Εκείνο το

τελευταίο πρωινό, διηγείται ο Γιώργος Χρονάς,   ήταν περίπου

7:1 5 και μου είπε «δεν σου έχω ζητήσει ποτέ τίποτα, βάλε μου

να πιώ». Έβλεπε το μπουκάλι με το ουίσκι που ήταν πίσω από

το κεφάλι μου και 7:1 5 το πρωί της έβαλα και ήπιε ουίσκι. Και

φεύγοντας μου είπε «Φεύγω, πάω για κει».

Στην εποχή που ζούμε, η ποίηση της Κατερίνας

Γώγου μοιάζει περισσότερο με προφητεία. Στίχοι που

περιγράφουν με τόση ακρίβεια την πραγματικότητα του

μικροαστικού ατομισμού, της αστυνομικής βίας, της γενιάς

που αυτοκαταστρέφεται, της δημοκρατικής αδικίας, γίνονται

συντροφιά για τους κολασμένους που ονειρεύονται ακόμα.

Νταρίνα

Οι βουρδουλιές του αφέντη- Σκέψεις ενός δούλου

Σκλάβοι μην καταριόμαστε τη ζωή
του Θ.Σ

Προχωράμε μέσα στις παγωμένες φωτιές, ενός κόσμου που

δειλά δίνει τόπο στα παιδιά, που γεννήθηκαν στους αγωγούς των

νεκρών λατομείων, βαθιά στη γη. Οι λύκοι τάισαν με τα στήθη τους τα

βραδινά τους όνειρα. Τα δάση αγκάλιασαν τις καρδιές τους πάνω στους

ηλιόλουστους βράχους, που χρόνια πάγωνε ο φόβος.

Είναι η λευτεριά το καλύτερο ψωμί. Είναι το όνειρο το

καλύτερο γάλα. Είναι το σύμπαν που ζέστανε με τα ηλιόβυζα του τις

πολλαπλές άνοιξες των μανάδων τους.

Ήμασταν μόνοι μα βρεθήκαμε κάτω από τα στέγαστρα των

γυάλινων ξενοδοχείων, ραγίζοντας με την κραυγή μας τα γκρίζα μέτωπα

των πόλεων. Νέος κόσμος τώρα απαγγέλεται στις αυγερινές στροφές

των καταραμένων ποιητών μας. Λυώνουμε τις σφαίρες, που με

χειρουργική ευλάβεια αφαιρούμε από τα σώματα των συντρόφων μας,

για να μελώσουμε τα ποιήματα των παιδιών σας.

Μικρές στροφές μεγάλα λόγια ντύνονται με ατσάλι,

οπλίζοντας τον πλου μας μες τις θάλασσες του χάους.

Οι ναύτες των ψυχών μας γεμίζουν με κρασί τα αμπάρια, και η

τρέλα καβαλάει το βλέμα μας. Κανείς ποτέ δεν υπόταξε τον ήλιο.

Κανείς ποτέ δεν μακέλεψε το φεγγάρι. Τώρα αυτοί οι δυο μας

σύντροφοι γεννοβολάνε τις φωτιές μας, κυρύσσοντας την αδιάκοπη

μάχη στους δολοφόνους της τέχνης μας.

Πίνουμε και τραγουδάμε σαν να' ναι η τελευταία μας φορά

στον πόλεμο. Πίνουμε και τραγουδάμε σαν να' ναι η πρώτη μας μέρα στη

ζωή.

Για την ελευθερία, το όνειρο, την εξέγερση, την ποίηση, τα

παιδιά μας.

Μέχρι την τελευταία σταγόνα της ζωής μας πολεμάμε,

για πάντα...
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80 χρόνια από την εργατική επανάσταση στην Ισπανία για την ελευθεριακή κομμουνιστική κοινωνία

Η αντεπανάσταση. Ο ρόλος των σταλινικών και των ξένων δυνάμεων
Οι αντιφάσεις στην CNT

τον τύπο, προκαλώντας την μία κυβερνητική κρίση μετά την

άλλη στη Βαλένθια και την Βαρκελώνη ακόμα κι όταν

διεξαγόταν οι σκληρότερες μάχες εναντίον του Φράνκο. Μαζί

με τους αριστερούς αστοδημοκράτες, οι κομμουνιστές

υπουργοί σαμποτάρουν την κολεκτιβοποιημένη οικονομία στην

πόλη και την ύπαιθρο. Είναι οι πιο φανατικοί υπερασπιστές

της συγκέντρωσης της δύναμης σε μία κεντρική κυβέρνηση

για την επαναφορά της ηρεμίας στη χώρα, όπως ζητούσε

εξάλλου κι ο Τσώρτσιλ.

Στον πόλεμο κωλυσιεργούν στο μέτωπο της

Αραγωνίας, όπου οι αναρχικοί της CNT-Fai έχουν

συγκεντρώσει δυνάμεις ενάντια στους φασίστες. Το μέτωπο

για μήνες θα μείνει χωρίς βαρύ οπλισμό (αεροπλάνα, τανκς),

να υπερασπίζεται την αντιφασιστική συμμαχία μόνο με

ντουφέκια και πολυβόλα. Και η σημασία αυτού του μετώπου

ήταν σημαντική γιατί θα απέτρεπε την πτώση του Μπιλμπάο

αλλά και θα απάλυνε τους αμυνόμενους στη Μαδρίτη.

Οι σταλινικοί επιτίθενται και στην αυτοοργάνωση

των πολιτοφυλακών με την κατηγορία της απειθαρχίας και της

έλλειψης θέλησης των αναρχικών να συνεργαστούν με

άλλους. Αυτό δεν ισχύει. Δέκα ημέρες μετά το πραξικόπημα

Στο πρώτο μέρος αναφερθήκαμε στη σημαντική θέση

που είχε η Ισπανία για τα οικονομικά και γεωπολιτικά

συμφέροντα ντόπιων και ξένων αφεντικών, αλλά και των

κρατών εκείνης της εποχής. Έτσι οι Ναζί θα προσφέρουν την

αεροπορία τους για τη μεταφορά φασιστών από την Αφρική

αλλά και στο βομβαρδισμό ισπανικών πόλεων. Ενώ οι Βρετανοί

ακολουθώντας τις προτάσεις του Τσόρτσιλ για την ανάγκη

μιας “ουδέτερης δικτατορίας” που θα έφερνε την ηρεμία στη

χώρα, άλλοτε θα συνδράμουν υπέρ των φασιστών ακόμα και

με το στόλο κι άλλοτε θα κρατήσουν “ουδέτερη” στάση στη

διεξαγωγή του εμφύλιου πολέμου.

Οι κρατιστές κομμουνιστές στο συνέδριο του 1 935

της “διεθνούς” κάτω από την σταλινική ηγεμονία,

αποφασίζουν την πολιτική δημιουργίας λαϊκών μετώπων με

τους δημοκρατικούς στην Ευρώπη προκειμένου να αποφευχθεί

η επέκταση του Χίτλερ προς τα ανατολικά. Τα μέτωπα αυτά

προωθούν την ταξική συνεργασία με τους αστούς με στόχο

την διατήρηση των αστικών δημοκρατιών. Αμέσως μετά τα

γεγονότα του Ιουλίου του 1 936 το Κομμουνιστικό κόμμα της

Ισπανίας διατυπώνει το σύνθημα “Για τη Δημοκρατία”, ενάντια

στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό που έχει ξεκινήσει. Για το

Κομμουνιστικό Κόμμα οι εργάτες/τριες έπρεπε πρώτα να

νικήσουν τον φασισμό κι έπειτα να ασχοληθούν με την

επανάσταση. Η πολιτική αυτή έκλεινε το μάτι στις μικρές

ιδιοκτήτριες τάξεις αλλά και στους μεγαλοαστούς της χώρας,

επιδιώκοντας τη συνεργασία με τις δυνάμεις της Αγγλίας και

της Γαλλίας.

Σταδιακά οι σταλινικοί δέχονται στους κόλπους της

UGT (σοσιαλιστικό συνδικάτο) κάθε αντιδραστικό στοιχείο

από μικροαστούς πρώην εργοδότες, επαγγελματίες,

ιδιοκτήτες μπαρ, διοικητικούς υπαλλήλους, κ.α. Δεν διστάζουν

μάλιστα στην περιοχή του Λεβάντε να συνδράμουν στην

αναγέννηση των “ελεύθερων συνδικάτων” που στη δικτατορία

του Πρίμο Ριβέρα έκαναν όλη τη βρώμικη δουλειά για τους

εργοδότες τους.

Στον τομέα της διακυβέρνησης οι σταλινικοί

υπερασπίζονται την ιδιοκτησία της μεσαίας τάξης με ζήλο,

προτείνουν στην κυβέρνηση της Βαλένθια να λογοκρίνει

περίπου 1 8.000 εργάτες είναι οργανωμένοι στις

πολιτοφυλακές της Καταλωνίας και πάνω από 1 80.000

εθελοντές έτοιμοι να πολεμήσουν όπου υπάρχει ανάγκη. Κάθε

ομάδα της πολιτοφυλακής εκλέγει έναν εκπρόσωπο. Δέκα

ομάδες συστήνουν μια εκατονταρχία που επίσης εκλέγει έναν

εκπρόσωπο. Ένας αριθμός εκατονταρχιών φτιάχνει ένα τάγμα,

με μία επιτροπή πολέμου εκλεγμένη και υπόλογη από τους

εργάτες της βάσης. Αυτό που ενοχλούσε αφεντικά και

σταλινικούς ήταν ακριβώς η ένοπλη εργατική τάξη.

Το μποϋκοτάζ των πολιτοφυλακών και οι ανάγκες του

πολέμου θα δημιουργήσουν μία σοβαρή διαφωνία σχετικά με

τη στρατιωτική οργάνωση της επανάστασης μέσα στις

εργατικές οργανώσεις, που επηρέασε και τη CNT . Τελικά

κυριαρχεί η λογική της δημιουργίας λαϊκού στρατού και η

ανασυγκρότηση της αστυνομίας αναθέτοντας έτσι στο κράτος

το μονοπώλιο της βίας. Οι εργατικές πολιτοφυλακές στις

οποίες ήταν οργανωμένοι 350χιλ μέλη της CNT αφοπλίζονται

και διαλύονται ενώ όσοι αρνούνται αντιμετωπίζονται ως

“φασίστες” ,

Ισχυρές αντιφάσεις θα αναπτυχθούν στους κόλπους

της CNT και σε άλλα ζητήματα όπως η συμμετοχή της στην

κυβέρνηση, και η ενίσχυση της ομοσπονδιοποίησης των

εργατικών συμβουλίων για τη δημιουργία ενός νέου

συστήματος αυτοκυβέρνησης. Όλα αυτά θα οδηγήσουν στην

αύξηση της επιρροής των σταλινικών. Το Μάιο του 1 937 η

αστυνομία υπό τις διαταγές του σταλινικού Salas,

καταλαμβάνει το κτήριο των τηλεπικοινωνιών στην Βαρκελώνη

που ελεγχόταν από τη CNT. Η σταλινική αντεπανάσταση μόλις

έχει ξεκινήσει. Σιγά σιγά η CNT χάνει έδαφος, η επιρροή των

σταλινικών μεγαλώνει και οι φασίστες επελαύνουν. Μέχρι το

1 939 η επανάσταση θα ηττηθεί. Εκτιμάται πως περίπου 1 00-

200 χιλιάδες αγωνιστών θα δολοφονηθούν από φασίστες, το

80% των οποίων ήταν εργαζόμενοι. Ο Φράνκο θα εγκαθιδρύσει

μια δικτατορία σαράντα περίπου χρόνων που θα θεμελιώσει

την σύγχρονη καπιταλιστική Ισπανία. Απόλλο

στρέφει τα πυρά της προς το άτομο που υπέστη βιασμό. Ποιο

δεδομένο αγνοείται; Ότι χιλιάδες γυναίκες, άνδρες και παιδιά

διαφορετικής εμφάνισης , ηλικίας, συμπεριφοράς, βιάζονται

κάθε χρόνο. Γιατί, πολύ απλά, ο βιασμός δεν έχει να κάνει με

κανενός είδους «σεξουαλική έλξη». Έχει να κάνει με την

εκάστοτε περίσταση και τη δυνατότητα (ή όχι) του βιαστή να

επιβληθεί πάνω σε κάποιον/α και να την/τον υποτάξει. Κι αυτές

είναι οι λέξεις – κλειδιά: επιβολή και υποταγή. Όχι επιθυμία και

πάθος. Τι εξυπηρετεί λοιπόν ο βιασμός; Δικαιολογεί τη βία,

προάγει την περιθωριοποίηση και την κακοποίηση του πιο

αδύναμου, προκειμένου να αναπαράγεται συνεχώς η κυριαρχία

του πιο δυνατού. Η ίδια η κοινωνία καλλιεργεί μέσα από τους

μηχανισμούς της, είτε αυτό λέγεται εκπαιδευτικό σύστημα,

οικογένεια, εργασιακός χώρος, καθημερινή συναναστροφή, είτε

διαφήμιση σε μέσο ενημέρωσης την υποταγή της γυναίκας στον

άντρα και προωθεί το ρατσισμό, τους διαχωρισμούς και την

έμφυλη βία.

Ένας από τους πυλώνες της κουλτούρας του βιασμού

που της επιτρέπει να διαιωνίζεται, είναι η κοινή αντίληψη της

γυναίκας ως μια μηχανή με σκοπό να αναπαράγει, να εκτελεί τα

συζυγικά της καθήκοντα και να είναι πάντα διαθέσιμη για τον

άντρα. Σημαντικό ρόλο στην εδραίωση αυτής της αντίληψης,

παίζει η ιδέα σχετικά με τους ρόλους των φύλων, ο λόγος

δηλαδή που μας κάνει να προσδοκούμε συγκεκριμένα πράγματα

από ένα κοριτσάκι και διαφορετικά, αλλά επίσης πολύ

συγκεκριμένα πράγματα, από ένα αγοράκι. Ο,τιδήποτε δεν

εμπίπτει στις προσδοκίες αυτές, αυτόματα θωρείται παρά

φύσιν, κάτι που πρέπει (μέσω της επιβολής, φυσικά) να γίνει

«φυσιολογικό». Έτσι, η κουλτούρα του βιασμού (ή αλλιώς, της

επιβολής – υποταγής) ξεπερνά τις γυναίκες και φτάνει μέχρι

όλους/ες όσους/ες δεν «συμμορφώνονται» με τον ρόλο που τους

έχει αποδοθεί από την κοινωνία (πάντα θα υπάρχουν κοριτσάκια

που δεν θα παίζουν με κούκλες και αγοράκια που θα της κλέβουν

από τις αδερφές τους για να παίξουν.)

Σίγουρα οι περισσότεροι καταδικάζετε τον βιασμό ως

πράξη. Τι γίνεται όμως με όλες εκείνες τις μικρές συμπεριφορές

στη καθημερινή μας ζωή που αργά αλλά σταθερά οδηγούν

μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας σ’αυτόν; Τις συμπεριφορές

εκείνες που όσο κι αν κάποιος/α μας υπενθυμίζει πόσο

σεξιστικές είναι, τον/την απορρίπτουμε κάθε φορά ως

γραφικό/ή; Η αλήθεια είναι ότι μεγαλώνουμε εμείς οι ίδιοι

πιστεύοντας στη παντοδυναμία ενός φύλου εις βάρος του

άλλου. Μεγαλώνουμε παιδιά μαθαίνοντας τα να σιωπούν όταν

κάτι τα προσβάλλει, από φόβο τι θα πουν οι άλλοι. Ο βιασμός,

όπως και άλλα ζητήματα, ανήκει στη σιωπηλή σφαίρα της

καθημερινότητας, νιώθουμε άνετα να μιλάμε γι’αυτόν μόνο όταν

τον μεταμφιέζουμε με αριθμούς και στατιστικές έρευνες.

Διευκολύνουμε τον εαυτό μας και «ξεχνάμε» να μιλήσουμε για

τη δική μας εμπειρία, για την καταπίεση που μπορεί να

αισθανόμαστε από τη κοινωνία λόγω του φύλου μας και της

συμπεριφοράς μας. Συχνά χαζολογάμε με αστειάκια περί

κατωτερότητας της γυναίκας, των ομοφυλόφιλων και την

υπεροχή του άνδρα, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι αυτά είναι

γόνιμο έδαφος για καταπίεση και βία.

Την επόμενη φορά που θα ακούσουμε ένα προσβλητικό

καμάκι, ένα ταπεινωτικό -για κάποια κοινωνική ομάδα- αστείο,

έναν σεξιστικό χαρακτηρισμό προς εμάς ή κάποιον/α άλλον/η, ας

υψώσουμε ανάστημα, ας αντιμιλήσουμε, ας φέρουμε απλά

επιχειρήματα. Ας αντισταθούμε σ’αυτή την αρρωστημένη

κουλτούρα της υποταγής και του φόβου... Μέχρι να

σταματήσουμε την σιωπηρή συναίνεση και την ανοχή που

επιτρέπει την κακοποίηση και την εκμετάλλευση και να πάρουμε

τις ζωές μας στα χέρια μας. Μυρτώ

Με τον όρο «κουλτούρα του βιασμού»

αναφερόμαστε στη νοοτροπία κατά την οποία η

σεξουαλική βία υποστηρίζεται έμμεσα ή και άμεσα από

την κοινωνία. Θα θήξουμε παρακάτω τους τρόπους με

τους οποίους «ξεπλένεται» στις συνειδήσεις πολλών

ανθρώπων.

Σημαντικό ρόλο παίζουν τα ΜΜΕ στην

προπαγάνδιση του βιασμού ως στοιχείο «ερωτικό»

μεταξύ βιαστή – θυμάτος σεξουαλικής βίας. Μία πράξη

βίας και επιβολής, βαφτίζεται «καρπός πάθους» και

«υπερβολική επιθυμία», συγχέεται με τη σεξουαλική

επαφή και ο βιασμός παρουσιάζεται ως έμφυτη τάση και

αποτέλεσμα της καταπίεσης του άνδρα από τον

πολιτισμό. Από τις κυρίαρχες προσεγγίσεις περί

σεξουαλικής επαφής μέχρι τα τσιτάτα αστειάκια για τον

βιασμό , αγνοείται (σκόπιμα, θα έλεγε κανείς) μία

σημαντική ειδοποιός διαφορά μεταξύ σεξ και βιασμού: το

σεξ είναι πάντα συναινετικό κι ο,τιδήποτε ξεπερνά τα

όρια της συναίνεσης, είναι βιασμός και κακοποίηση.

Το φταίξιμο των γυναικών επιτυγχάνεται

βάζοντας τη στο επίκεντρο της πράξης του βιασμού, είτε

μοιρολογόντας για την ατυχία της στιγμής, είτε

τονίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (π.χ. το μήκος

φούστας) υπονοώντας έμμεσα ότι «ήθελε και τα έπαθε»,

είτε, θρασύτατα, ξεστομίζοντας πως ο βιασμός δεν της

έκανε κακό, καθώς ικανοποιήθηκαν οι σεξουαλικές της

επιθυμίες. Η στάση αυτή αυτόματα τοποθετεί τον βιαστή

στη θέση του απυρόβλητου και η κοινωνία

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ, ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΑΘΕΙΑΣ
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Μόλις δεύτερη αγωνιστική στη

σούπερ λίγκα και θυμήθηκα γιατί αγαπάω το

ποδόσφαιρο. Δευτέρα απόγευμα έπαιζε ο

ΠΑΟΚ, Δευτέρα απόγευμα πήγαμε και τα

πρόβατα στο καφενείο να δούμε την ομάδα.

Βλέπετε, τα τηλεοπτικά είναι μία τις κύριες

πηγές εσόδων των ομάδων και όλοι οι

καπιταλίστες μεγαλομέτοχοι έτρεξαν να

συμφωνήσουν να γίνεται και παιχνίδι τη

Δευτέρα.

Με τον Αστέρα παίζαμε, στην

Τρίπολη. Κλασική έδρα ήττας και

απογοήτευσης για μας καθώς έχουμε μία μόλις

νίκη στα τελευταία εννιά παιχνίδια. Ο αστέρας

ομάδα με καλή σχετικά έδρα, διεκδικεί κάθε

χρόνο τη θέση του στα πλέι οφ. Βλέπετε στα

άλλα πρωταθλήματα, οι ομάδες συνήθως

διεκδικούν πρωτάθλημα, στο ελληνικό

διεκδικούν θέση στα πλέι οφ. Με άλλα λόγια,

παλεύουν για το ποιος θα βγει δεύτερος,

δηλαδή για το ποιος θα ξεκινήσει νωρίτερα το

καλοκαίρι τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Για

να μη τα πολυλογώ, ο Aστέρας ήταν τυπικά μία

από τις «αιτίες» που κάθε χρόνο χάνουμε το

πρωτάθλημα (μπούρδες μεταξύ παοκτσήδων για

να δικαιολογούμε τα ασυμμάζευτα).

Πριν την έναρξη, εκεί με το φραπέ,

βλέπω διαιτητή τον Aρετόπουλο. Τι εστί

Aρετό;! Πρώην αθλητής και με διαρκείας σε

γνωστή ομάδα της καρδιάς μας. Λέω όπα, τι

γίνεται; Βλέπω τον μπαμπά με ψιλοεγκεφαλικό

και τα νεύρα κρόσια. Γιατί ασχολούμαι τόσο

πολύ με το διαιτητή; Όταν είσαι ΠΑΟΚ –αφού-

και χάνεις επί σειρά ετών πρωτάθλημα και

κύπελλο, κάπου πρέπει να ρίξεις την ευθύνη.

Και επειδή τρομάρα μας, είμαστε περήφανοι με

την επιλογή ζωής που κάναμε, δηλαδή τον

ΠΑΟΚ, πάντα κάποιος άλλος μας φταίει. Και

συνήθως υπαίτιοι είναι οι διαιτητές, ενώ

σπανιότερα η αρμάδα που καλούμε ομάδα και

προπονητή. Δεν τους κατηγορούμε άδικα, απλά

τους κατηγορούμε με το παραμικρό και τόσο

συχνά που έχουμε χάσει το δίκιο μας. Ξέφυγα..

Που είχα μείνει; Στον Aρετόπουλο,

ναι.. Φέτος λοιπόν το καλοκαίρι, σε μία –κατά

τα άλλα αστεία- προσπάθεια εξευγενισμού του

ελληνικού ποδοσφαίρου, πολλοί «καλοί»

διαιτητές της σούπερ λιγκ, τέθηκαν σε

διαθεσιμότητα. Ο Ρωσοπόντιος ο δικός μας, ο

Θείος με τα πλοία του Βάζελου, ο ΟΠΑΠ της

AEK και λοιποί, θέλοντας να διεκδικήσουν

πρωτάθλημα, πίστεψαν ότι θέτοντας σε

διαθεσιμότητα ορισμένους διαιτητές, (και μη

έχοντας ποιος ξέρει τι ομάδα) θα τα

καταφέρουν. Ο ορισμός επομένως ενός τέτοιου

«ανεπιθύμητου» διαιτητή αποτέλεσε –ας πούμε-

έκπληξη.

Με αυτά και με αυτά, ξεκινάει το

παιχνίδι και μόλις στο 1 0’ σε ένα στημένο δίνει

το κοράκι φάουλ στον Τζαβέλα (γνωστό

«παπαδοπαίδι» δικό μας) και σε έναν δικό τους

–ούτε και που τον πρόσεξα-, γιατί λέει ο σπίκερ

διαπληκτίστηκαν. Σε φάση που η μπάλα δεν

παιζόταν, και μεταξύ μας, ίσως στη μοναδική

φάση στην καριέρα του Τζαβέλα που όντως δεν

έχει ρίξει χριστοπαναγία σε αντίπαλο. Δεν

περνάνε 1 5 λεπτά και άλλη κάρτα το κοράκι στο

αριστερό μας το μπακ. Εν τω μεταξύ, εμείς

Μπαρτσελόνα, έχουμε βάλει ήδη 2 γκολ,

αγκαλιές φιλιά τα γνωστά. Και στη χαρά σου να

έχεις και το διαιτητή να σου κιτρινίζει δύο από

τους τέσσερις αμυντικούς. Θεωρητικά

μικροκαταστροφή για ομάδα, γιατί δε θα

μπορούν να μαρκάρουν δυνατά, αλλά οι δικοί

μας δε μαρκάρουν ούτως ή άλλως, επομένως το

αφήσαμε να περάσει. Και φτάνουμε έτσι στο

45’ όταν ο δικός τους, αυτός που

διαπληκτίστηκε στο 1 0, τη βλέπει Ντάνιελ-σαν

(καράτε κιντ) και πάει με τις τάπες σε έναν δικό

μας. Ο Αρετόπουλος στα δύο μέτρα να λέει

παίζεται, ο επόπτης ο καημένος να δείχνει

φάουλ, όλος ο πάγκος μας μέσα στο γήπεδο να

διαμαρτύρεται και όλοι οι Κολίνα στο καφενείο

να ουρλιάζουν. Τελικά και με παρακάλια την

έδειξε την κόκκινη (ούτε καν απευθείας,

δεύτερη κίτρινη έβγαλε). Μαύρη η ώρα βέβαια,

γιατί στο δεύτερο ημίχρονο, δε μας έδωσε ούτε

νερό να πιούμε, 4 κίτρινες ψιλοαστείες, και ένα

πέναλντι υπέρ τους, που έχω μεγάλη

περιέργεια να δω πως θα το δικαιολογήσει στο

φύλλο αγώνα..επαφή δεν υπάρχει, χέρι δεν

υπάρχει τι έδωσε ούτε ο παίκτης που το πήρε

δεν ξέρει. Τους ξαναβάζει έτσι στο παιχνίδι

–λέμε τώρα, τέτοιο χωριό ο αστέρας ούτε όταν

έπαιζε ερασιτεχνικά-, τους σφυρίζει κάθε

επαφή, τους δίνει κάθε πέσιμο, ούτε ο Μέσι

έτσι. Εμάς να μας κόβει όλες τις επιθέσεις είτε

για επιθετικά φάουλ είτε οφσάιντ. Ήταν δεν

ήταν ούτε ξέρω, όλα λάθος τα έβλεπα. Δηλαδή

αν ο τύπος δε βγάζει χολή, τουλάχιστον είναι

κακός διαιτητής.

Σφυρίζει τη λήξη, και από το πουθενά,

να είμαστε όλοι με νεύρα, ενώ νίκησε η ομάδα,

με τους μισούς να σκέφτονται τι μπαλάρα

παίξαμε πάλι φέρτε τώρα το πρωτάθλημα και

με τους άλλους μισούς ότι και να το χάσουμε

τουλάχιστον και φέτος θα μπορέσουμε να το

ρίξουμε και στη διαιτησία. Κίκο

Σούπερ Λίγδα και Αστέρας - ΠΑΟΚ

Λόγω της ηλικίας μου θυμάμαι τον

κόσμο πριν την κινητή τηλεφωνία. Τότε που

ήμουν όλη μέρα έξω κι άμα βρισκόμασταν

αράζαμε παρέα. Τότε που οι συγγενείς

κάναμε ταξίδια για να βρεθούμε από κοντά.

Τότε που έκανα πλάκες στη μάνα μου με τα

δυο τηλέφωνα στο σπίτι.

Η ιδέα τότε υπήρχε μόνο στις

ξένες ταινίες και περισσότερο σε αυτές τις

επιστημονικής φαντασίας όπου τα διάφορα

gadgets και gismos έδιναν μια άλλη εσάνς

στην φουτουριστική τους διάσταση.

Αργότερα σε ταινίες όπου διάφοροι

businessmen κράδαιναν μια γκουμούτσα σε

μορφή και μέγεθος ασυρμάτου, συνήθως

στο γιοτ, με μια κεραία που ήταν ίσα με το

κατάρτι, ή στο αυτοκίνητο με καλωδίωση.

Όλα αυτά μέχρι το τέλος του

γυμνασίου όπου άρχισαν να κάνουν την

εμφάνισή τους τα πρώτα κινητά για γερά

πορτοφόλια, κυρίως επιχειρηματίες.

Αργότερα οι τιμές έπεσαν, κυκλοφόρησαν

μοντέλα για τον απλό κοσμάκη, και

προωθήθηκε η ιδέα του "παίρνεις δωρεάν

συσκευή κάνοντας συμβόλαιο ορισμένης

χρονικής διάρκειας" με πιστωτική, στην

διάρκεια του οποίου πληρώνεις ένα πάγιο

μηνιαίο λογαριασμό. Κάπου στο λύκειο

πήρα κι εγώ το πρώτο μου κινητό μέσω

αυτής της διαδικασίας. Τότε νόμιζα ότι

ήταν κουλ και ότι θα μπορούσα να

επικοινωνώ με τους φίλους μου και θα

βρισκόμασταν περισσότερο για να περνάμε

γ@μ@τ@ αλλά στην τελική αυτό που

συνέβη και περιγράφει καλύτερα την

κατάσταση είναι ότι η μητέρα μου επέκτεινε

τον έλεγχο και την επιρροή της πάνω

μου(χιχιχι) .

Βεβαίως κυκλοφόρησαν κινητά για

όλα τα γούστα και όλες τις τσέπες, αλλά τα

περισσότερα κράτησαν τον επιχειρηματικό

τους χαρακτήρα, βλέπε ατζέντα,

προσωπικές επαφές με πεδία για κουλά

πράγματα(δεν έχω πετύχει ακόμη πεδίο

"ζώδιο") , ένα κανονικό φακέλωμα όσων

γνωρίζουμε και κατέχουμε το νούμερο του

τηλεφώνου τους. Και νομίζω ότι το βλέπω

αυτό το "the businessman's way" όταν

βλέπω έναν άνθρωπο στο δρόμο να μιλάει

στο κινητό του' αυτή την

επιχειρηματικοποίηση της προσωπικής

ζωής όπου μικρής σημασίας θέματα

αποκτούν αυξημένη βαρύτητα και τα

μακαρόνια πρέπει να γίνουν "αλ τέντε"

αλλιώς ο κανακάρης που είναι κουρασμένος

δεν θα τα φάει' η ενημέρωση πρέπει να γίνει

on the go διότι δεν υπάρχει χρόνος ούτε για

κατούρημα, όχι για προγραμματισμό εκ των

προτέρων' επειδή ο χρόνος είναι χρήμα και

δεν έχω ούτε το ένα ούτε το άλλο για να σε

δω από κοντά' επειδή η "ατζέντα" μου είναι

γεμάτη σήμερα-καθήμερα και τους βλέπω

όλους μόνο με "ραντεβού".

Από την άλλη οι εταιρίες

φρόντισαν ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο και

MegaBytes και MegaPixels ώστε να

αναλωνόμαστε σε πολύ(ακατάσχετο) μπλα-

μπλα με λίγη ουσία, δείχνοντας ταυτόχρονα

ασέβεια για τον χώρο όπου βρισκόμαστε και

τους άλλους γύρω μας, όπως μέσα στο

λεωφορείο' να αδιαφορούμε για την

προστασία προσωπικών δεδομένων και να

υπάρχει μια λεπτοφυής εχεμύθεια που

βασίζεται στην ουσία στην αδιαφορία των

διπλανών μας να ασχοληθούν με θέματα

πέρα από της δικής τους προσωπικής

σφαίρας και εμβέλειας' να ηχορυπαίνουμε

σε χώρους όπου άλλοι αναζητούν λίγη

ησυχία' να γινόμαστε αναιδείς με τον τρόπο

αυτό όσον αφορά την ιδιωτικότητα' να

αποσπάται η προσοχή μας από το κινητό

ακόμα και την ώρα που κάνουμε σημαντικά

για εμάς πράγματα, όπως όταν περνάμε τον

δρόμο' να προτιμάμε να μιλάμε στο FB την

στιγμή που είμαστε έξω με άλλους' να

εξασκούμε τα greeklish μας και την

ηλεκτρονική μας αργκό και να

μεταλλάσουμε την δομή της κατά πρόσωπο

επικοινωνίας σε αυτήν της καθ' απουσία

προσώπου και συναισθήματος' να σκάβουμε

τον πνευματικό μας λάκκο και να

διευρύνουμε τα όρια του ατομικισμού μας

και της αποξένωσής μας' να βγάζουμε

ωραίες selfies έστω κι αν νιώθουμε σκατά'

να απαθανατίζουμε όμορφα τοπία από τις

διακοπές και να τις αναρτάμε στο FB μαζί

με GeoTagging επειδή οι "φίλοι" μας πρέπει

να παίρνουν αναφορά για κάθε όμορφη

στιγμή που περνάμε και να γνωρίζουν

ακριβώς το που βρισκόμαστε' καλύτερα να

μη μιλήσω για bul lying και τη συνεισφορά

των κινητών σε αυτό, ας το ψάξει ο

αναγνώστης καλύτερα με δική του ευθύνη,

εδώ μιλάω για τα "ελαφριά".

To Μελάνι

Περί κινητών ο logos

Για να συνεισφέρετε σε άρθρα, ιδέες, ενημέρωση,

οικονομικά και ό,τι άλλο, μην διστάστε να επικοινωνήστε

μαζί μας στο iliopetra@espiv.net

Ο Ιζαντίν (Izzadeen) είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός από το Γιαμπρούτ της Δαμασκού,

27 χρονών, που εκτός από το κάμπ της Αγίας Βαρβάρας στη Βέροια, έχει ήδη γνωρίσει αρκετά

στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και από ότι λέει ο ίδιος το ταξίδι του δεν φαίνεται να

τελειώνει σύντομα.

Στις μέρες που “φιλοξενήθηκε” στο στρατόπεδο Αμαρτωλού Κοκκίνου, ο ίδιος και η

φίλοι του απ’το κτίριο D, δε συνήθιζαν να συναθροίζονται με τους αλληλέγγυους (πολίτες,

στελέχη κυβερνήσεων, φορέων και ΜΚΟ) ή εκεί που μοιράζονταν υλικά και υποσχέσεις.

Προτιμούσαν να οργανώνουν το μικρό τους πικ-νικ κάτω από τα πεύκα με τσάι, φτηνά τσιγάρα

και ιστορίες απ’ την πατρίδα. Το παρεάκι τους, νεαροί και νεαρές του κάτω μαχαλά του

στρατοπέδου, ήταν αποστασιοποιημένοι κάπως, αλλά πάντα φιλόξενοι και δοτικοί.

Επισκεύασαν τους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες για να έχουν επιτέλους ζεστό νερό όλοι, και

έκαναν αρκετές κοινόχρηστες μικρό-κατασκευές, όπως ράφια και πάγκους για μαγείρεμα. Έτσι

ήσυχα και απλά. Χωρίς φωτογραφίες και λεζάντες.

Το καλοκαίρι πολλοί απ’ τις Βαρβάρες μεταφέρθηκαν στη Λιθουανία κι από εκεί σ’

άλλες παρόμοια φτωχές και με μεγάλη ανεργία χώρες. Ο Ιζαντίν, ο Νάγιεφ, ο Σαϊκί κι άλλοι

βρίσκονται τώρα σε διαφορετικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Υπάρχει λέει μια ρήτρα στη

συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας ώστε αν μια χώρα έχει καταγράψει αρκετούς (75%)

πρόσφυγες να στέλνει τους υπόλοιπους για προσωρινή “φιλοξενία” αλλού. Έτσι το παρεάκι

δίπλα στο ποτάμι έσπασε και σκόρπισε στο πρώην ανατολικό μπλοκ.

Οι συνθήκες βέβαια δεν άλλαξαν. Με τα 1 30 ευρώ που παίρνουν πρέπει πρώτα να

πληρώνουν υποχρεωτικά ασφάλιση, οπότε δεν περισσεύουν για νοίκι και φαγητό και μένουν

πάλι συνωστισμένοι σε καμπ. Δουλειές δεν υπάρχουν. Το 50% του κόσμου, λέει ο Ιζαντίν, είναι

άνεργοι και πεινάνε, σε ‘μας θα δώσουνε δουλειά; Το άσυλο, η ταυτότητα και το διαβατήριο που

περιμένουν θα είναι ουσιαστικά χρήσιμα σε επόμενο σταθμό της οδύσσειάς τους. Προς το

παρόν είναι μόνο κατ’ επίφαση ευρωπαίοι πολίτες.

Ο Ιζαντίν είναι νέος και γερός. Το σώμα του ακόμα αντέχει τις συνθήκες. Το μυαλό

του ξουράφι. Το εξασκεί παίζοντας σκάκι σε κάθε ευκαιρία. Δε θα το βάλει κάτω. Σιχτιρίζει την

Ευρώπη με τα ψέματά της. Θα ψάξει να βρει την τύχη του αλλού; Πού άραγε; Μάρβιν

Ιζαντίν: Αουτσάιντερ στη ζωή




