Με την έρημο να απλώνεται, στις σπιθαµές του εδάφους και
τις στιγμές του χρόνου, στα κύτταρα της σάρκας, στις ακρογωνιές της λογικῆς και του συναισθήματος. Ένας κόσμος εξουσίας περιφρουρούµενος µε την ὠμή Βΐα των νόμων και των
µπᾶτσων, των δικαστών και των φυλακών, των στρατών και των
πολέμων τους. Ένας κόσμος εξουσίας, την συνυρ1βή του οποίου
ακατάπαυστα επιθυμούμε και επιδιώκουμε.
Και ένας κόσμος αρνήσεων, την αμεῖλικτη συνάθροιση των
οποῖῶων ακούραστα ογειρευόµαστε και προωθούµε. Γιατί αυτό
που εμεῖς μάθαμε, το να αμφισβητούμε και να πολεμάµε, γνωρῖζουμε ότι συμβαΐνει πολύ πέρα από τις ἄμεσες δικές µας εµπειρῖες. Και αναζητάµε την κοινότητα αυτών των εμπειριών µέσα
στις μνήμες των αγώνων, τις απανταχού εξεγέρσεις και σε ένα
πλῄῆθος μοριακών επιλογών. Ταγμένοι μακριά από κάθε λογική
μεσολάβησης και ειρήνευσης, πεπεισμένοι βαθιά γα των υπαρΕιακή και πολιτική σημασία της ενεργητικής, ανταγωνιστικής,
επιθετικής στᾶσης, για την αναγκαιότητα της Ῥΐαιης ανατροπής του υπάρχοντος.
Εμεῖς που εκδίδουµε το έντυπο, απέχουµε από το να εκφρᾶζουμε µια συνεκτική πρόταση αγώνα. Μοιραζόμαστε εµπειρίες,
κοινά εγχειρήματα μᾶς φέρνουν κοντᾶ, αλλά έρχονται και συιγμές που μᾶς απομακρύνουν. Ωστόσο αναγνωρᾶῖζουμε και Ίσως
περισσότερο διεκδικούµε, µια βαθύτερη κοινότητα στις προσεγγίσεις, τις επιθυμίες, τους σκοπούς µας. Έτσι αναζητούμε
δυνατότητες και επινοούµε εργαλεία για τη βαθύτερη πατανόη-

ση του κόσμου που υποχρεωνόµαστε να τούμε και την ουσιαστι-

κότερη επικοινωνία πάνω στα ζητήματα του αγώνα ενάντιἄᾶτου.
Όχι µόνο ανᾶμεσά µας, αλλᾶ και µετο πλήθος των κοντινότερων
ἤ µακρινότερων συντρόφων και ακόµα παραπέρα µε ὅλους εκεῖνους τους υποψιασµένους που δεν έχουν συµβαβαστεί µε την
αηδέα ὅτι θα ανέχονται επ'αὄριστω την αθλιότητα της κυρίαρχης

πραγματικότητας.

Μακριᾶ από κάθε ιδεαλισμό και Ιδεολογία, δεν αναγνωρῖσουμε
κανένα πεδίο ιδεών ὄξω από την πεισματᾶρικη υλικότητα του
εἶναι και αποφεύγουμε αυστηρᾶ τα διαχωρισµένα γοητικά παιπνιδῖσματα. Ο1 αναλύσεις εἶναι ελκυστικές ὅσο αγκαλιάτουν
την κ{νησή µας, ἔχουν ενδιαφέρον ὅσο προσανατολάτουντασχέδ1α και τις πράξεις µας, εἶναι σημαντικές ὅσο μᾶς καθιστούν
επαµάνδυνους για την εξουσία.
Λεινουργούµμε ως συντακτική ομᾶδα. Τα κείµενα εἶναι ενυπόγραφα, εκφρᾶσουν νους συντάκτες τους και δεν δηλώνουν
απαραίτητα µια συλλογικότερη συμφωνία. Επιθυμητό εἶναι και
περιλαμβάνεταα στους σκοπούς του εγχειρήματος, η δηµοσῖευση κειμένων και από ἄλλους συντρόφους, αρκεῖ να υπάρχει συµφωνῖα µετο γενικό σκεπτικό αυτού του σημειώματος. Επιθυµητῇ επίσης, κάθε συνεισφορά ως προς την τεχνιμή προετοιμασία
και τη διακ{νησή του. Το ἔντυπο διακινείται χωρίς αντῖτιμοι
χέρι-χέρ1, σε αυτοοργανωµένους χώρους και εκδηλώσεις.

--αακασαασσααα,

για επικοἸνωνία:
Ἔλοοτ1ο.4α.οοπβοκἔοβρπια/1.οοπ

3Ἡ

άρνηση εργασίας

δεν είναι ευφυολόγηµα. Δεν είναι

μα στην επανόρθωση". ΣτΠ Ῥωσία όπου το 6096 των ποι-

πρόφαση. Δεν είναι όπλα και δρομολόγια διαφυγής.
Συνιστά αντίληψη και πρακτική, ένα πλούσιο περιθώριο
δυνατοτήτων που έχει παραχθεί µέσα στα πεδία της κοι-

γών που επιβλήθηκαν στους αναρχικούς από τα τσαρικά.
δικαστήρια αφορά ληστείες. Στις απαλλοτριώσεις για την
υποστήριξη αναρχοσυνδικαλιστικών συνδικάτων, φυλα-

Ἅ.

ληστείες τραπεζών της αντάρτικης ομάδας του Σαμπατέ,

νωνικής εμπειρίας και της ανατρεπτικής δράσης.

Ἡ άρνηση

εργασίας

δεν αποτελεί παρθενογένεση.

Είναι κομµάτιτου αρνητικού, αυτήςτης αντίρροπης κίνησης που γεννιέται ταυτόχρονα µε την κυριαρχία του δυνατού πάνω στον αδύνατο, του σοφού πάνω στον αµαθή,
των ιδιοκτητών αυτού του κόσμου

πάνω στους φτωχούς.

Κουβαλάει στις πλάτες της όλες τις επιθέσεις των καταπιεσµένων στον πλούτο και την εργασία.

Τη συναντάµε στις εξεγέρσεις των δούλων στον αρχαίο
κόσµο.

Στις

χιλιαστικές

αιρέσεις

και

κινήματα

στη

μεσαιωνική Ευρώπη ανάµεσα στο 110 και 16ο αιώνα.
Λεηλασίες, επιθέσεις σε εκκλησίες, μοναστήρια και
κελιά ερηµιτών, άρνηση παράδοσης της δεκάτης στους
λειτουργούς της Εκκλησίας, δολοφονίες πλουσίων, κοινοκτημοσύνη, εξεγέρσεις ανθίζουν στους κόλπους των.

ξεριχωμένων φτωχών των πόλεων και της υπαίθρου. Στη

κοινωνική ληστεία από το τέλος της επανάστασης ως τις

αρχές του 20ου αιώνα. Τότε που Π δυσαρέσκεια, Π κατα-

πίεση και Ώ προσβολή -με µια λέξη π αδικία µαζί µε τη
πολεμική νοοτροπία να παίρνει κανείς το δίκιο του πίσω.
πέρα από νόμους και τα όσα επιθύµπσε µε τα ίδια του

τα χέρια διαμόρφωσε το περιβάλλον της "λπστοκρατίας"

για ένα σχεδόν

αιώνα.

Στις απαλλοτριώσεις

που

απο-

κτούν επαναστατικά χαρακτηριστικά στα τέλη του 19ου
αιώνα, όταν αναρχοατοµικιστές όπως ο Ντυβάλ, ο Πινί,
οἱ "Εργάτες της Νύχτας", ο Μπονό και οι σύντροφοι του,
θέτουν στην πράξη την ατομική επανάκτηση, το "δικαίω-

κισµένων αγωνιστών, εκδόσεων, αλλά και την ενίσχυση
του ένοπλου αγώνα πριν την ισπανική επανάστασπ. Στις

του ΜΠΙ, αλλά άλλων πυρήνων συνιρόφων, που ληστεύ-

ουν τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν τους αγώνες µετά
την επικράτηση του Φράνκο. Στις απαλλοτριώσεις που
παίρνουν διαστάσεις στην Γαλλία τα τέλη του '70 στο
χώρο της Αυτονοµίας και στη δημόσια υπεράσπισή τους
τη δεκαετία του ’80 από τους Ο5 Οιηφαςαίτος. Στην εργατική αυτονομία στην Ιταλία, π οποία από το '69 ὡς τα τέλη.
του '70 π άρνηση εργασίας έχει σα βασικό πρόταγµατης.
Μια περίοδος τοµή «γίνεται πρόταση ενός ρεύματος στο
οποίο κινούνται δεκάδες χιλιάδες αγωνιστές Και ΟΙΚΕΙΟ-

ποιείται

µέσα σε ένα σύγχρονο

δυτικό καπιταλιστικό

κράτος- επιτρέποντας το άλμα από την υπόγεια πρακτική.

στη δηµόσια διεκδίκηση, αναδεικνύοντας διαφορετικά

ποιοτικά χαρακτηριστικά στον Πόλεμο κατά της εργασίας, Στις οµάδες του αντάρτικου πόλης σε όλο τον κόσµο,
οι οποίες συνήθως θεωρούσαν τη ληστεία, πέρα από
ένα µέσο χρηµατοδότησπς, Και µια µορφή παραδειγµατικής/προταγµατικής ενέργειας, προλεταριακής απαλλοτρίωσης συνδεδεµένης µε τον ένοπλο αγώνα. Στις άγριες
απεργίες, όταν στήνονται οδοφράγµατα και ξπλώνονται
τα πεζοδρόμια. Όταν, δηλαδή, οι καταστάσεις και οἱ δρασιτπειότητες εκιρέπονται και εξελίσσονται

ασυγκράτητα.

----

Τη συναντάμε σε κάθε

αυτόνομα και

αναταραχή.

Από

το Μπρίξτον ως το Λος Άντζελες και την Αργεντινή, από

τα γαλλικά προάσιια ως τις πολυήµερες εξεγέρσεις στη

καπιταλιστική περιφέρεια κατά τη διάρκεια της "επισιτιστικής κρίσης" όπως την ονόμασαν οι δημοσιογράφοι
στο δυτικό κόσµο. Παντού όπου οι προλετάριοι κατεβάπουν τις τ2αµαρίες, παντού όπου σηκώνουν τα ρολά και

ατούν.

Ἡ άρνηση εργασίας στο βαθµό

που γίνεται κατανοητή

µε όρους πραγματικά ανοιχτούς -σαν συνολική επίθεση

στον καπιταλιστικό κόσµο- αποτελεί την πιο σύγχρονη
έκφραση του κοινωνικού/ταξικού ανταγωνισμού.
3 Ἡ άρνηση εργασίας δεν αφορά κάποιους λίγους. Μάλ-

3 Αν ο φασισμός και ο κομμουνισµός ύμνησαν την εργα-

λον το ακριβώς αντίθετο. Είναι π πρακτική µετῃν οποία

αυτοθυσία και καθήκον προς την κοινότητα, ως λύτρωση
απέναντι στον εγωισμό, την νωθρότητα, την αχρηστία... Ο
σύγχρονος καπιταλιστικός κόσμος την αποµυθοποιεί. Η.
εργασιακή πθική δεν είναι πια Ζήτημα αυτοθυσίας, δεν
προτάσσει την προκοπή. Η εργασία, αποκαθπλωµένη.

ουν στον κόσµο του κεφαλαίου ως κομμάτι του. Είναι
Ώ λιποταξία από τη μιζέρια των σχέσεων παραγωγής και

σμός για την επιβίωσή µας. Ένα ισοπεδωτικό οχτάωρο
καταναγκασµών και ταπεινώσεων. Χαρά είναι μονάχα

κτική, να τοποθειηθούµε πέρα από αυτή. Ἡ αμεσότητα,
της άρνησης, Οἱ πειραματισµοί που θα είναι ελεύθεροι
από τα δεσμά της υποταγής, από τις πειθαρχίες και τις
Ἱεραρχίες τυπικές της µισθωτής εργασίας, είναι που καθιστούν την άρνηση εργασίας ένα ριζοσπαστικό κίνπτρο.
Ένα κίνητρο που μηνύει στους προλετάριους να µην
είναι η εργατική τάξη. Αλλά να γίνουν π τάξᾳ της κριτὶκής της εργασίας. Ἡ πανταχού παρούσα καταστροφή του

σία ως δικαίωµα και χρέος, αν την προπαγάνδισαν

ως

πια, δεν είναι παρά ένας καθηµερινός διαρκής εκβια-

για τα αφεντικά και τα καθάρµατα που θέλουν να κάνουν.
καριέρα.
Αυτό που είναι αναγκαίο να καταδειχτεί κυρίως, δηλαδή,

δεν είναι αυτό που κρύβουν τα αφεντικά και που διαΙ-

σθάνονται

οι περισσότεροι

προλετάριοι:

π απόσπαση

υπεραξίας, Ούτε π. ψευδαίσθηση της δημιουργικότητας

ή της προσωπικής ολοκλήρωσπς. Σε πόσους αρέσει έτσι

και αλλιώς να εξαντλούνται αρχειοθειώντας φακέλους,
σερβίροντας ποτά µέχρι τις 3 το πρωί, οδηγώντας παπί
µε βροχές και κρύα; Αυτό που διακυβεύεται είναι αυτό
που επιβάλλεται καθημερινά στην πραγματική ζωή και

Οἱ προλετάριοι αρνούνται να είναι εμπόρευμα, να υπάρ-

την καπιταλιστική προσταγή. Αν οι συντεχνιακοί και εΙιρη-

νικοί αγώνες διεξάγονται σε µια διαλεκτική σχέση µέσα

στην οποία οἱ εργαζόµενοι παρακαλάνε για αυξήσεις και

προσλήψεις, έχει σημασία να αρνηθούµε αυτή τη διαλε-

παλιού κόσμου και του εαυτού τους ὡς προλετάριους.

Εδώ πρέπει να ανοίξουμε µια απαραίτητη παρένθεση. Αν

κάποιος ταυτίζει τους προλετάριους µε τους εργοστασια-

κούς εργάτες ή τοὺς φτωχούς, μάλλον χάνει την ουσία.

αντιμετώπισης της στέρησης και της αθλιότητας, Ολόκλη-

Την εποχή της καθολικής κυριαρχίας του κεφαλαίου
προλετάριοι ορίζονται όλοι οἱ αποκλεισµένοι.
Αυτοί
που δεν έχουν λόγο πάνω στη Ζωή τους, που δεν είναι
τίποτα και που μπορούν να απελευθερωθούν μονάχα
καταστρέφοντας τα πάντα.

επανασύνδεσης των ατόμων στο έδαφος της κυριαρχίας

Έξω και ενάντια σε κάθε κουλτούρα που θέλει τον προ-

που εντυπώνεται στις συνειδήσεις. Η οικονομία σαν κάτι

προφανές, π. αναγκαιότητα της ανταλλαγής εµπορευµά-

των, της αγοράς και πώλησης εργασίας ὡς μόνος τρόπος
ῥρπ αυτή π διαδικασία διάλυσης, κοινωνικοποίησης και

- στους χώρους εργασίας, στα δίκτυα κυκλοφορίας, στα

κέντρα διασκέδασης, στους εμπορικούς δρόµους, στα
διαμερίσματα, παντού - σαν κάτι αναπόφευκτο. Η λογική
που θέλει τον καθένα µόνο του να ανταγωνίσεται τους
άλλους και να συνανπέται µέσα σε σχέσεις ιεραρχηµένες µε βάση το κύρος, το χρήμα, την εξουσία ὡς φυσική

κατάσταση.

λετάριο περήφανο ὡς τέτοιο και τους καπιταλιστές παράσιτα και τεμπέληδες. Στην αξιοπρέπεια που αισθάνεται

ο "φτωχός πλην τίµιος εργάτης" και την πθική που αυτή
επιβάλλει. Μακριά, κατ’ επέκταση, Και από κάθε πραγµατικότητα -λενινιστική ή αναρχοσυνδικαλισιική- αυτο-

διαχειριζόµενων εργοστασίων και κολλεκτιβοποιημένων
αγρών. Η κριτική µας στην εργασία δεν περιορίσεται στην.

σχηματισμού. Αν κάποτε ο εργάτης μπορούσε να ξαναρ-

Ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής και στο τρόπο λήψης
των αποφάσεων. Τα εργατικά συμβούλια δεν μπορούν να
αλλάξουν το περιεχόµενο και την ουσία της εργασίας.
Τη φύση της ως διαχωρισµένη δραστηριότητα από την

υπάρχει πια κανένα σηµείο, όπου μπορούμε να είμαστε

στική κατάργησή της και Π απελευθέρωση της Ζωής από
τη διαμεσολάβηση της αξίας. Μοναδική µας επιδίωξη η

ας. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη η άρνηση εργασίας δεν
µπορεί να εννοηθεί µε στενούς όρους. Ακόμα και αν δεν

Ἀ Εδώ δεν μιλάμε όµως για ένα θεωρητικό Ζήτημα. Δεν

3. Το κεφάλαιο έχει καταλάβει πλέον, υποτάσσοντας στις

ανάγκες

του, Και το τελευταίο

διάκενο

του κοινωνικού

χίσει να Ζει µετά τη δουλειά του, αυτό σήµερα δεν µποΡεί να υπάρξει ούτε σαν μακρινή ανάμνηση. Σήµερα δεν
ελεύθεροι, σε κάθε σηµείο υπάρχει π Ζωή της οικονοµί-

δουλέψουμε ποτέ, δεν μπορούμε να βρεθούμε έξω από

το διάχυτο και πολύπλοκο δίκτυο της παραγωγής/κατανάλωσης. Κάποτε, τον 179-189 αιώνα, δούλοι που δραπέ-

τευαν Ζούσαν σε κοινότητες στις πιο απομονωμένες και

κακοτράχαλες περιοχές γύρω από τις φυτείες του Νέου

Κόσμου. Μικροί, επισφαλείς θύλακοι παράνομων, ΟΧυ-

ρωμένα χωριά δεκάδων ή εκατοντάδων κατοίκων που
υπεράσπιζαν ένοπλα την κερδισµένη ελευθερία τους.
Σήµερα αντίθετα δεν συναντάµε πουθενά τόπους που να
µη διασκεδάζουν, να µπν πλήττουν, να µην υπάρχουν

νοσοκομεία, να µπν χαζεύουν βιτρίνες, να µην βλέπεις

αυτοκινητόδροµους, να µην έχει φυλακές, να µην έρχεται το Μετρό, να µμπν μένουν σε πολυκατοικίες, να µην
υπάρχουν οικογένειες.

υπόλοιπῃ κοινωνική Ζωή. Μοναδικός µας στόχος ῃ ορι-

απαλλοτρίωση της ανθρώπινης εμπειρίας.

αναφερόμαστε σε κάποια ανούσια ψευτο-ακαδημαϊκή
κουβέντα στα Καφενεία. Εδώ πρόκειται για µια ιστορία
που μετράει συλλήψεις, τραυματισμούς και χρόνια φυλακή. Οἱ 3 αιχμάλωτοι σύντροφοι εντάσσουν τις επιλογές
τους, µε διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένας, στην.

πλευρά του αρνητικού. Ο Γιάννης Δημπιράκης μιλάει
για τη θέλησή του να αντισταθεί σε ατομικό επίπεδο στο
μελλοντικό του Ζυγό και να επιτεθεί σε αυτό το τερατούργηµμα που ονομάζεται τράπεζα. Ο Γιώργος Βούτσης-Βογιατζής λέει ότι "η ληστεία ενός οικονομικού μηχανισμού

εκμετάλλευσης

δεν είναι π μοναδική

επιλογή για την

πραγμάτωση της άρνησης εργασίας" και συμπληρώνει
τις απαλλοτριώσεις εμπορευμάτων, το σαμποτάζ στους
χώρους

εργασίας,

----ᾱ----.

τις επιθέσεις

σε

οικονομικούς

στό-

χους. Ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης ασκεί κριτική στην
ουσία της εργασίας Και -σε σχέση µε τις κατηγορίες-

δηλώνει ότι στάθηκε και στέκεται αλληλέγγυος σαν αναρ-

χικός και σαν φίλος σε ένα παράνομο και κυνηγηµένο

άνθρωπο, το Β. Παλαιοκώσια .

Προσπαθώντας να μιλήσουμε για την ουσία της άρνησης εργασίας, δεν θα μπορούσαμε να µπ μιλήσουμε ταυτόχρονα για την ουσία του ίδιου του απελευθερωτικού

πολέμου.

Ἡ άρνηση εργασίας καταρχήν βιώνεται σαν ένα ανατρε-

πτικό,

παίζεται

χαοτικό

παιχνίδι.

Μια

κάτι που υπερβαίνει

ζωής και προσδίδει

νόημα

κατάσταση

τις άµεσες

στη

δράση.

στην

οποία

ανάγκες

της

Αδιαχώριστῃ

από την επιθυµία και την αυτενέργεια, αντίθετη µε την
υποχρέωση και τον καταναγκασµό. Κάθε παιχνίδι είναι
µια εκούσια δραστηριότητα. Το κατ επιταγή παιχνίδι

δεν αποτελεί πλέον παιχνίδι. Συνδέεται άµεσα µε την
ελευθερία και την απόλαυση. Και αυτό γιατί το παιχνίδι

είναι περιττό. Ἡ ανάγκη για παιχνίδι είναι πιεστική µόνο,
κατά την έκταση που η απόλαυσή του το καθιστά ανάγκη.
Καμία πθική υποχρέωση, Καμία φυσική αναγκαιότητα.

Δεν είναι "συνήθης" ή "πραγματική" ζωή. Είναι μάλλον

ένα πέρασμα από την "πραγματική" ζωή σε µια σφαίρα
δραστηριότητας, µε εντελώς δική της διάταξη. Με άλλα
λόγια είναι το πέρασμα από το χρόνο, το χώρο Και τον
τόπο της "ημέρας", στους διαλόγους και τις δυνατότητες

της "νύχτας". Το πέρασμα από τῃν κανονικότητα στο
ανεξέλεγκτο. Ο προσδιορισμός της ανατρεπτικής δράσης ως παιχνίδι δεν σηµαίνει σε Καμία περίπτωση την
έλλειψη οργανωτικότητας, την απουσία σχεδίου. Τίποτα
δεν εμποδίσει το παιχνίδι µας να εκτυλίσσεται µε άκρα
σοβαρότητα, µε απορρόφηση, µε αφοσίωσπ όποτε χρειά-

Ζεται. Τα χαοτικά µας παιχνίδια δεν είναι στάσιμα, δεν
παγιώνονται. Δεν εγκλωβίσονται σε ένα ενιαίο, μοναδικό,

συγκεντρωτικό, οργανωμένο σχήμα. Παίρνουν σάρκα
και οστά µέσα από σηµεία αναφοράς, αρθρωµένους και
πολλαπλούς συλλογισμούς, άτυπες υποδοµές. Μέσα

από χιλιάδες συμπεριφορές που δεν συγκλίνουν στον

προσδιορισμό µιας ενιαίας φιγούρας. Και ακόµα πιο
όμορφο το Κάνει π ένταση που αισθανόμαστε. Δεν µας
κινεί η υπερδιέγερση που προκαλείται από τον κίνδυνο,

το φόβο, τις δυσκολίες, αλλά π χαρά που προκαλείται

από την αβεβαιότητα, τις ανοιχτές δυνατότητες, τΏ Προ-

σπάθεια να κριθεί Π έκβαση Και τη βούληση να ξαναπαί-

ξουμε σύντομα. Περιγράφουμε. µια διαδικασία που δεν

αφορά την αδρεναλίνη, µα την ένταση που θέτει σε κίνη-

ση διαρκώς το μυαλό, τη συνείδηση, το σώμα.

στην εργασία χωρίς καμία αναμονή, αντιπροσώπευση και

προσµονή. Μια πραγματική πράξη αντίστασης εναντίον
κάθε μυθικού και νοσταλγικού βλέμματος στο παρελθόν.
και κάθε πειθαρχηµένης αναμονής του μέλλοντος. Ένα
πέρασμα από την αβεβαιότητα και το αίσθημα της αδικί-

ας που προκαλεί η ανεργία, Ὦ ανέχεια, π επίθεση των
αφεντικών σε όλα τα μέτωπα στην αυτοπεποίθηση και
την αυτενέργεια που αισθάνεσαι όταν παίρνεις τη Ζωή.
στα χέρια σου.
Το γεγονός ότι πια όλο και πιο πολύ υψώνεται ένας αμύθητος πλούτος µπροσιά στα µάτια των προλετάριων, σαν
κόσμος που τους εξουσιάζει και στον οποίο είναι υποταγµένοι, ενώ από την άλλη µεριά, όλο και αυξάνεται µετην
ίδια αναλογία π υποκειμενική μιζέρια, οἱ μορφές αλλοτρίωσπς, π΄ απογύµνωση και π εξάρτηση διαμορφώνει
µια πραγματικότητα, που συναντάμε κυρίως τη σύγχυση.
Οἱ "από κάτω" διαμελισµένοι, κατακερματισµένοι, ακρώτπριασµένοι, σφαγµένοι, διασπαρµένοι από αντιθετικές

γλώσσες και συμπεριφορές που πολτοποιούν την αυθόρ-

µητη υπόστασή τους, τη μνήµπ τους και τη φαντασία
τους αναπαράγουν το κυρίαρχο. Ανακόλουθα όµως, µε
αντιφάσεις και ξεσπάσματα άξια να τραβήξουν την προσοχή µας. Απόδειξη αυτής της κατάστασης είναι οἱ στιγµές ή ακόµα και ολόκληροι αγώνες που παίρνουν ἔαφνικά απρόβλεπτα χαρακτηριστικά. Η συµµετοχή τόσου
κόσμου στις συγκρούσεις της πορείας του Φόρουμ, οἱ
πολύμηνες καταλήψεις και τα εκτεταμένα επεισόδια στη
διάρκεια των φοιτητικών κινητοποιήσεων, οἱ εξεγέρσεις
στις φυλακές πέρσι τον Απρίλη και η συντονισμένη αποχή συσσιτίου και απεργία πείνας λίγους µήνες Πριν, ο
βίαιος αγώνας στη Λευκίμπ, οι Αφγανοί μετανάστες που
επιτίθενται

στους

Λιμενικούς

στην

Πάτρα,

οι καταλή-

Ψεις και οι βανδαλισμοί φέτος στα σχολεία. Ενδεικτικές

καταστάσεις όπου Π ριζοσπαστική κριτική και Π άµεση
δράση μπορούν να θέσουν ερωτήματα στον καθένα, να

δημιουργήσουν αμφιβολίες, Να γίνουν η νίκη του "άκαιρου". π επιδροµή των συμβάντων στην κανονικοποιηµέ-

νπ καθημερινότητα.

Ἡ καθολική ανατροπή του υπάρχοντος -στόχος που δεν

µας διαφεύγει από τα σχέδια που καταστρώνουµε, ούτε

όμως λειτουργεί ανασταλτικά για τις δράσεις µας- δεν
Ἠπορεί να γίνει από λίγους και εκλεκτούς. Η αντίληψπ

ότι Π επανάσταση θα πραγµατοποιηθεί από µια δράκα
αποφασισµένων. θυμµίσει τη μυθολογία του "περιούσιου

λαού". Όπως γράφανε και κάποιοι σύντροφοι πριν αρκε-

τά χρόνια "Από μόνος του κανένας, όσο ριποσπασιικές
και αν είναι Οἱ θέσεις του Και Οἱ Πράξεις του δεν έχει

Σε ένα δεύτερο παράλληλο επίπεδο η άρνηση εργασίας

πιθανότητα να καταστρέψει την εξουσία που τον καταπιέσει. Αυτή π. δυνατότητα εμφανίζεται μοναχά, όταν.

µέρος της ανατρεπτικής δράσης.

µεις άρνησης που

είναι

κομμάτι

της κοινωνικής

αντι-βίας,

αναπόσπαστο

Ἡ άρνηση εργασίας, ειδικά αυτή τη περίοδο της κρίσης
µπορεί να αποδειχτεί από τα πιο χρήσιμα όπλα µας.
Αρκεί να µην αιχμαλωτιστεί στην εικόνα της. Ο φετιχι-

σµός και π εύκολη αποστασιοποίηση δεν καραδοκούν

απλά, τις συναντάμε μπροστά µας.
Χαρακτηρισιική περίπτωση για σηµασία της άρνησης
εργασία σε αυτή τη συνθήκη είναι ΟΙ συλλογικές απαλλοτριώσεις από τα 5αραΓ-ππατκεί Και το χάρισμα των.
εμπορευμάτων. Χωρίς να αναζητάµε χειροκροτητές ή να

δρούµε στη θέση κάποιου άλλου π θετική ανταπόκριση
από τον κόσµο δείχνει το καίριο της εξέγερσης ενάντια

συλλογικοποιείται η ρήξη και συντονίσεται µε τις δυνάαναδύονται

από τον κοινωνικό

ιστό.

Διαφορετικά καταδικάζεται στη φθίνουσα πορεία µιας
ανεπικοινώνητης αντιπαράθεσης µε την κυριαρχία και

στην απόγνωση που την ακολουθεί".

Και αυτή η συνθήκη είναι πολύ πιο επίφοβῃ όταν μιλάμε
για δράσεις που βρίσκονται εξ' ολοκλήρου στο χώρο του
"παράνομου" ή έχουν μεγάλα στοιχεία παραβατικότητας.
Τιατί τότε είναι πολύ πιο εύκολο το µέσο να μετατραπεί
σε σκοπό. Ἡ πολεμική ατμόσφαιρα να σε κοροϊδέψει.
Ότι όλα παίζονται τώρα. Εμείς και αυτοί. Θέλει προσοχή.
όμως. Το έχουν πει πολλά χρόνια πριν: το θέαµα είναι ο

----δ-

φρουρός του ύπνου. Δεν έχουµε να κερδίσουμε τίποτα,
ούτε στην πραγμάτωση του εαυτού µας ούτε στην όξυνση του αγώνα αν νιώθουμε πράγματα που δεν ισχύουν.
Οἱ ψευδαισθήσεις µιας κατάστασης που θα θέλαµε να
κάθε κάθαρµα- αν και µπορεί να µας κάνει πρόσκαιρα
να είμαστε ευτυχισμένοι υπονομεύει στην ουσία την
πραγματική ευτυχία που σου δίνει το κάθε τι. Στο τέλος

αυτό το πρίσμα το πώς θα σταθεί ο οποιοσδήποτε απέναντι στον εκβιασμό της εργασίας έχει σημασία. Όχι µόνο
προσωπική, αλλά και σε επίπεδο αγώνα. Οἱ λόγοι, τα
κίνητρα των εξεγερμένων -άσχετα µε ποια μέθοδο επιλέγεται κάθε στιγµή- είναι υπερασπίσιµα κοινωνικά. Είναι
υπερασπίσιµη Π κριτική στην εργασία. Είναι πρόταγµα
η επίθεση σε ένα κόσµο όπου τα πάντα κινούνται µέσα
στον κόσµο του κεφαλαίου.

διάσταση µπορεί να αφήσουν πικρή γεύση, αν Οἱ διάφορες συνέπειες δεν έχουν υπολογιστεί σωστά.

Όσοι υποστηρίζουν ότι π βία µας πρέπει να παρακολουθεί και να συμβαδίσει µε το υπάρχον επίπεδο της βίας

Όσο και αν έχουµε µεγαλώσεις σε ένα απόλυτα αλλοτριω-

σε ύψη μακρινά και άφταστα, στο τέλος δεν θα µπορέσουν να εκιρέψουν μάλλον τίποτα. Σε µια κοινωνία όπου

Ζήσουμε -της άµεσης και δυναμικής αντιπαράθεσης µε

όταν οι καταστάσεις

αποκτήσουν

την πραγματική

τους

µένο περιβάλλον, όσο και αν ο κόσμος της εξουσίας έχει
αποικιοποιήσει τον τρόπο που Ζούμε καµία δικαιολογία
απέναντι στους εαυτούς µας και τοὺς άλλους δεν µπορεί

να υπάρχει. Η μετατροπή των δραστών σε βεντέτες, Οἱ
µάτσο συμπεριφορές, το ύφος "έχω πιάσει τον παπά από

που ασκούν Οἱ καταπιεσµένοι και να µην απογειώνεται

σχεδόν παντού βασιλεύει π ειρήνη το να περπατάς µε τα
βήματά της σηµαίνει και το θάνατό σου. Μια τέτοια αντίἌπψη δεν "επιτρέπει" όχι τις απαλλοτριώσεις ή το αντάρ-

Ἐίναι ῃ ακύρωσή τους. Είναι ῃ αναπαραγωγή όλων των
κυρίαρχων συμπεριφορών και προτύπων ενός συγκεκριµένου πολιτισμού. Τόσο εχθρικού που όταν τον βλέπου-

τικο πόλης, αλλά ούτε τις μολότοφ στις διαδηλώσεις. Δεν.
είµαστε διατεθειμένοι να νομιμοποιήσουμε κανένα εξελικτικό σχήµα ανάπτυξης των "μορφών πάλης". Δεν είναι
πρώτα π ζύμωση και Π προπαγάνδα, µετά οι διαδηλώσεις
και στο τέλος π επανάσταση. Δεν µας ενδιαφέρει µια

αμείλικτης κριτικής µας.

Μετεξελίσσεται και κάποια στιγµή κορυφώνεται.

τα αρχίδεια" δεν είναι απλώς π αλλοίωση των επιλογών.

µε στις χειρονομίες των υπηκόων γίνεται στόχος της πιο

γραμμική ποσοτική/ χρονική αλληλουχία που ποιοτικά
μοναχά

ένας

πλούτος

πράξεων,

που

Υπάρχει

αξιολογούνται

µε

Ἀ Αυτό το κείµενο δεν έχει να προτείνει κάποια συγκε-

κριτήριο την πραγμάτωση του εαυτού µας και αδιαχώρι-

οικειοποιήσιµα

Καμία µαγαζατόρικη
ότι υπάρχουν χρόνοι
μεθόδων και χρόνοι
στρατηγικές επιλογές

κριµένΏ πρακτική. Συλλογικές απαλλοτριώσεις, εύκολα
ληστείες

σαµποτάΣ,

τραπεζών,

καταστροφικές

απαγωγές

χαρτονομίσματα, 5Πορ][ήπφ...
ασυνέπεια στις υποχρεώσεις

βιομηχάνων,

επιθέσεις,

πλαστά

ΣαµποτάΣ, αλληλεγγύη,
µας όταν βρισκόμαστε

µέσα στο κύκλωμα της µισθωτής σκλαβιάς, αιχμάλωτοι

στους χώρους

και τους χρόνους

της.

Δυνατότητες

που

δεν ιεραρχούνται σαν περισσότερο ή λιγότερο επαναστατικοί, περισσότερο ή λιγότερο καθαροί. Μέσα και

τεχνικές που διαφέρουν µόνο σε υλικό/ επιχειρησιακό/
οργανωτικό επίπεδο, και όχι στο βαθµό που επιτίθε-

νται στο υπάρχον. Εδώ δεν χωράνε προτάσεις, για τα
πεδία πραγματοποίησης τους -οι άνθρωποι, τα µέσα, οἱ
εµπειρίες- αφορούν τον καθένα προσωπικά. Αυτό που
προτάσσουµε ξεκάθαρα είναι η έμπρακτη κριτική στην
εργασία.
Ἀ Διάφορα ερωτήματα και ενστάσεις έχουν µπει τα τελευ-

επιθέσεις

είναι

παράμετρος του πολέμου µας.

αφάνεια,

πυρήνες

κρούσης,

ανοιχτοί

χώροι,

εκδοτι-

κές δραστηριότητες, διαδηλώσεις αντιπληροφόρησης,
συγκρουσιακές πορείες και πλήθος ακόµα δράσεων που

μένουν να ανακαλυφτούν.

Επιλογές που ακόµα και αν

δεν κερδίσουν στο ποσοτικό επίπεδο, ακόµα και αν δεν
"νικούν" στο στρατιωτικό επίπεδο, δεν σηµαίνει ότι είναι

χαμένες στο επαναστατικό επίπεδο. Επιλογές που π κάθε
µια µε τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αφήνει και
τα δικά της σημάδια. Πάνω µας, αλλά και στους άλλους.

Εδώ, αλλά και παντού. Είναι αυτό το μπέρδεμα, η σύνθε-

Ιδιαίτερα σηµαντική

τικό/ προσωπικό, δηµόσιο/ ιδιωτικό. Το πώς όµως Ζούμε

τις Ζωές µας όµως δεν είναι άσχετο µε την αντίληψή µας
για τον κόσµο. Η ανατρεπτική δράση δεν είναι µια ακρωτηριασµένῃ δραστηριότητα µε συγκεκριµένο οράριο. Δεν.

αφορά τις ώρες τῶν συνελεύσεων και των διαδηλώσεων

και όχι τις προηγούμενες ή τις επόµενες. Το τι καταστρέ-

φουμε δεν είναι ασύνδετο µε το πώς στήνουμε τα σχέσεις
µας. Ποιον Πλακώνουµε στο δρόµο δεν είναι ασύνδετο
που

κλείσουν απόλυτα µια συγκεκριμένη μέθοδο. Δημόσιες
κινήσεις χαμηλής βίας, διαδικασίες που κινούνται στην.

τώρα, τα σχέδιά µας για το αύριο. Ενός μηδενισμού που
η. µαταιότητα δεν σηµαίνει αδράνεια, µα επίθεση και

Ῥασικό σηµείο κριτικής είναι ότι τα χρήματα ήταν για
τους ίδιους, Διαιωνίπουν όµως τους διαχωρισμούς. Πολι-

µε τον τρόπο

συνθήκες της σύγκρουσης, αλλά δεν μπορούν να απο-

ση ενός ενεργητικού μηδενισμού, µιας συλλογικής σκέ-

αυτά ῃ κριτική διάσταση της αλληλεγγύης όταν αυτή δεν
μεταφράζεται σε αδράνεια, διαχωρισμό, περιφρόνηση

προσωπικές

λεπτότητα δεν µπορεί να µας πείσει
για την χρησιμοποίηση ορισμένων
για την χρησιμοποίηση άλλων. Οι
είναι µετρήσιµες σε σχέση µε τις

Παρ' όλα

ταία χρόνια σε σχέση µε αυτές τις υποθέσεις.

και

στα την όξυνση του κοινωνικού/ταξικού ανταγωνισμού.

Ζούμε τις απολαύσεις. Έτσι Κανένα

Μπς, ενός καθολικού πολέμου που καθορίζει όσα Ζούμε

υποκείμενα που εµπλέκουν εξ ολοκλήρου τους εαυτούς
τους στις επιλογές

τους

και καθορίζουν/καθορίχονται

απόλυτα από αυτές. Μιας επιλογής να μοιραζόμαστε, να

συνδεόµαστε µε άλλους, να στήνουμε συλλογικές διαδικασίες, να οργανώνουµε τη δράση µας, να προσπαθούμε

να εξαπλώσουµε την εξέγερση και να µην κλεινόμαστε σε

µικρόκοσµους. Ενός συνολικού πολέμου -Χώρων, υΠοδομών, µέσων. Και τα όνειρα, τα σώματα, Οἱ ψίθυροι, οι
σκέψεις, οἱ επιθυµίες που κυκλοφορούν σε αυτούς τους
χώρους, π χρήση αυτών των µέσων, το μοίρασμα αυτών.
των υποδοµών.-, που στοχεύει απαράκλητα στην ανατρο-

πή των πάντων, στη γενικευμένη ανταρσία.

κομμάτι της καθημερινότητάς µας δεν μένει ανειρήνευ-

το. Κάθε σχέση εξουσίας, τόσο Οἱ δομικές όσο και Οἱ
μοριακές, δέχεται την πολεμική µας επίθεση. Μέσα από

Έσος
ο κοωσσος

Πυρήνες για τη επέκτασῃ του παιχνιδιού
και της σύγκρουσης
«πριν τα Δεκεμβριανά του 2008

Το σκάνδαλο
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ότι
. αλλά
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να ζούμε
έτσι

Η εργασία
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Το παρακάιω κείµενο έχει την

πρόθεση να βελιιώσει ἵπ Ὀέσπ µας
απένανιι οἴους διωκιικούς µηχανι-

ομούς. Ἐΐναι περισοόιερο ένας οδηγός κοινής λογικής για την αυἴοπρο-

οιασία µας (και όχι µια εξεσπιηµένη

µελέιη σε βάῦος) ενώ αποδέχεια! την
"αρχή της ανιαλλαγή: "που αποιελεί

έναν από ἴους βασικούς νόµους ἵης

εγκλημαιολογίας καὶ µε απλά λόγια

υποσιηρίχει ότι όποιε έρχονιαι οε

ανταλλαγή δύο πρόσωπα ή ανιικείµενα, παραιηρείιαι ανιαλλαγή υλικού.
Ἐπειδή βάσει αυιής της αρχής, εκείνοι ψάχνουν να βρουν 1 σιοιχεία
αφήσαμε πίσω µας για να µας "οιριµώξουν’, εμείς οφείλουμε να τους
προσφέρουμε όσα λιγότερα γίνειαι
και να µην ξεχνάμε όϊι ιο δυναιόιερο.
αποδεικιικό είναι πάνια η δική µας
ομολογία....
Αν καὶ π αστυνοµία Όα ήθελε να
µας κάνει να πισιεύουµε όπ είναι
σε θέση να γνωρίζει και να ελέγχει
τα πάντα, π Ἱοιορία έχει δείξει ότι
δικές µας αµέλειες, παραλείψεις και
απροσεξίες είναι οἱ κύριες απίες
για τα προβλήμαια µας και όχι οἱ
Ἱκανόνπτες των µπάισων. Ακόμα και
π. εμπειρία είναι ένα οιοιχείο που
όταν υπερεκιµάιαι µπορεί να µας
προδώσει, ενώ ο παράγονιας της
ἴύχης... ας είναι πάνια µε το µέρος
µας. Σε σηµεία το κείµενο ἴσως

ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

Ι8ςεΓ.

Γεννιόμαστε µε τα δακτυλικά µας αποτυπώματα και δεν
μπορούμε ποτέ να απαλλαγούµε απ᾿ αυτά. Όποτε αγγίζουµε
Κάτι µε τα ακροδάχτυλά µας, αφήνουμε πίσω τα "επισκεπτήρια" µας. Ἡ αστυνομία δυσκολεύεται να "σηκώσει" τα
αποτυπώµατά µας, ανάλογα µε την επιφάνεια στην οποία
βρίσκονται.
Τον τοµέα της αναγνώρισης αποτυπωµάτων κάποτε αφορούσαν εκείνα τα οποία ήταν ορατά: αποτυπώματα σε αίμα ή
σε άλλο παρεµφερές µέσο ή εκείνα που έχουν εντυπωθεί
Πάνω σε πλαστική επιφάνεια. Ωστόσο οι ερευνητές σύντομα
ανακάλυψαν ότι σχεδόν σε Κάθε επιφάνεια θα μπορούσαν
να αναζητηθούν αόρατα, "λανθάνοντα" αποτυπώματα.
Τα λανθάνοντα αποτυπώματα σχηματίζονται από απειροελάχιστα ίχνπ ιδρώτα, είτε από τις ίδιες τις άκρες των δάκτυλων,
είτε από κάποια ασυναίσθητη επαφή µε κάποιο άλλο σηµείο.
του σώματος. Κατά το 994 περιέχουν νερό, το υπόλοιπο 13
αποτελείται από ένα σύνθετο μείγμα ουσιών που διαφοροποιείται όχι µόνο από άτοµο σε άτοµο αλλά Και από ώρα σε
ώρα, στο ίδιο άτοµο. Η διάρκεια παραμονής εγός τέτοιου
αποτυπώµατος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, αλλά
αυτά μπορούν να παραμείνουν ακόµα και για αιώνες.
Τα λανθάνοντα αποτυπώματα "εμφανίζονται" µε πολλούς.
τρόπους. Η βασική τεχνική έγκειται στην επικάλυψη τους.
µε µια πολύ λεπτή σκόνη καιτη χρήση ενός "εμφυσητήρα",
µια συσκευή που µοιάζει µε ψεκαστήρα αρώματος. Για
αρκετό καιρό τα αποτυπώματα που εμφανίζονταν κατ᾿ αυτόν.
τον τρόπο έπρεπε στη συνέχεια να φωτογραφηθούν. Ωστόσο, σήµερα "μεταφέρονται' µε διάφανη κολλητική ταινία,
η οποία έπειτα τοποθετείται πάνω σε διάφανη ενισχυτική.
επιφάνεια ή σε µια Κάρτα κατάλληλου χρώματος.
Τα αποτυπώματα σε πορώδεις επιφάνειες όπως το χαρτόνι
ή το ξύλο αποκαλύπτονται µε διαφορετικό τρόπο. Από το
ανθρώπινο δέρµα μπορούν να μεταφερθούν, αν και σπάνια
παραμένουν πάνω από δύο ώρες. Τα λανθάνοντα αποτυπώµατα μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν µε δέσµες ακτίνων.

φανιάτει υπερβολικό- ίσως και να
είναι. Είναι προιµόιερο όµως να
γνωρίσουμε τ δυναιόιπιες έχουν και
όχι να επαναπαυόµασιε οἵο αν έχουν
ην. διάδεσπ τις χρποιµοποιήσουν.
Σηµανιική παράµειρος για µια πιο
διαυγή εκήµποπ, χωρίς ιροµοῦσιερίες, αποιελεί το γεγονός ότ π σηµασία που φαίνειαι δίνειαι οἶην έρευνα
ἵης κάθε υπόθεσης δεν είναι ευθέως
ανάλογη του ποινικού της βάρους
αλλά της κοπνωνικής αποδοχής που
έχει ή δεν έχει, της συχνόιπιας που
Εμφανίσειαι και ἵης ζηµιάς που επιφέρει σε επίπεδο γοήιρου εἴτε υλικού κόσιους.
Υ.Γ. Ἡ ανιεοιραµµένη ανάγνωση του
κειµένου Όα μπορούσε ακόµα να
προσφέρει αποδείξεις "αθωόηνιας".

Καλή τύχη και προσοχή!

Τα δακτυλικά αποτυπώματα καταστρέφονται αρκετά δύσκολα. Ωστόσο ένα δυνατό Και πολύ προσεκτικό πέρασμα µε
ένα βρεγμένο Και στη συνέχεια µε ένα Καθαρό και στεγνό
πανί είναι ικανό να τα εξαφανίσει. Ούτε Και η φωτιά αποτελεί σίγουρη μέθοδο καταστροφής, εκτός και αν το αντικείµενο καταστραφεί εντελώς, γιατί ένα στρώμα κάρβουνου
µπορεί να καλύψει τα αποτυπώματα και να τα διατηρήσει
αναγνωρίσιμα.
Στην Ἑλλάδα απαιτούνται τουλάχιστον Ί2 πανομοιότυπα
χαρακτηριστικά ώστε να προσδιοριστεί Π ταυτότητα κάποιου.
από τους σχηματισμούς των αυλακώσεων που εμφανίζουν.
τα αποτυπώματα των δαχτύλων ή της παλάμης του. Εκτός
απότα δακτυλικά αποτυπώματα φυλάσσονται καιταξινομούνται και τα αποτυπώματα της παλάμης, αφού είναι δυνατόν.
να εμφανίζουν σχηματισμούς το ίδιο χαρακτηριστικούς.
Για να γίνει λήψη αποτυπωµάτων ΑΠΑΙΤΗΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ
ΗΔΗ ΑΠΟΔΩΘΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ενώ η άρνηση σας να τα
δώσετε ακόµα Και µετά από την απόδοσή τους συνεπάγεται
το απλό πταίσµα της απείθειας. Η επιλογή δική σας.
Σε µια πρωτότυπη σειρά δακτυλικών αποτυπωµάτων λαµβάνονται δύο σειρές αποτυπωµάτων. Τα πρώτα λαμβάνονται
σε 10 αριθµηµένα µέρη. Κάθε δάκτυλο καλύπτεται µε
μελάνι και στη συνέχεια κυλιέται από τη µια του άκρη έως.
την άλλη, σε όλη την επιφάνεια, έτσι ώστε να καταγραφούν.
οι ανάγλυφοι σχηματισμοί που βρίσκονται γύρω από την.
καμπύλη του δακτύλου. Στη συνέχεια λαμβάνονται τα ίδια
109 αποτυπώματα ως απλά εντυπώµατα, δίχως να κυλιστούν..
Αυτό γίνεται κατά κύριο λόγο για να εξασφαλιστεί ότι τα ίδια
αποτυπώματα λαμβάνονται µε τη σωστή σειρά, αφού έχουν.
υπάρξει περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κατηγορούμενοι
φάνηκαν αρκετά συνεργάσιµοι, προτείνοντας τα δάχτυλά
τους µε λανθασμένη σειρά ή ακόµα και καταφέρνοντας να
δώσουν δύο φορές τα αποτυπώματα του ίδιου χεριού. Κατά
την διαδικασία λήψης αποτυπωµάτων, θεωρητικά, είναι
δυνατόν να παραμορφώσετε τα δακτυλικά µας αποτυπώµατα. Ένας τρόπος είναι να αφήσετε µπόλικο σαπούνι στα
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χέρια σας αφού σας βάλλουν να τα πλύνετε κι άλλος τρόπος είναι να προσπαθήσετε να "βοηθήσετε" την αστυνομία.
Ὑποτίθεται ότι Χαλαρώνεται τα δάχτυλα σας όταν τα πιέζουν.
Πάνω στο χαρτί. Αν βάλλετε πολύ δύναμη ή γλιστρήσει λίγο.
το δάχτυλά σας µπορεί να μουτζουρώστε κάνα δύο.

ΙΧΝΗ ΑΠΟ ΓΑΝΤΙΑ.
Παρ᾽ όλο που είναι πάντα Καλύτερο να φοράτε γάντια για να
αποφύγετε τον κίνδυνο ν᾿ αφήσετε δακτυλικά αποτυπώµατα, θα πρέπει να ξέρετε ότι τα γάντια μπορούν να αφήσουν.
µερικές φορές τις ίδιες πληροφορίες. Αφήνουν σχεδόν
σίγουρα ίχνη από το υλικό απ᾿ το οποίο είναι φτιαγμένα σε
οτιδήποτε αγγίξουν, ιδιαίτερα σε σπασμένο γυαλί, φράχτες,
τοίχους και ακατέργαστο ξύλο. Αν τα γάντια δεν πεταχτούν.
µετά τη χρήση, µπορούν να γίνουν θετικοί συνδυασμοί µε
τη µορφή της ανάλυσης του υφάσματος. Τα πλαστικά και
τα λαστιχένια γάντια κρατάνε τα αποτυπώµατά σας στο
εσωτερικό τους και µερικά πολύ λεπτά χειρουργικά αφήνουν τις "εντυπώσεις" των δακτυλικών αποτυπωµάτων να
εμφανιστούν στις σκληρές και γυαλιστερές επιφάνειες. Αν
βρεθούν τα πεταµένα σας γάντια, θα έχουν ίχνη από τον
ἱδρώτα σας Και άλλα συγκριτικά ίχνη, όπως σχίζες ξύλου,
κομματάκια µπογιάς, θραύσματα γυαλιού κλπ.
Από την επαφή µε αντικείµενα τα γάντια διαποτίζονται από
ιδρώτα, λίπος και ρύπους. Το λίπος που εναποτίθεται σε ένα
γάντι µπορεί να γίνει ορατό µε ειδική σκόνη, όπως και στην
Περίπτωση των δακτυλικών αποτυπωµάτων. Το στρώμα
λίπους πάνω στο γάντι δεν είναι το ίδιο δυνατό και πυκνό
όπως αυτό των δακτυλικών αποτυπωµάτων αλλά είναι,
παρόλα αυτά, ανιχνεύσιµο, αξιόπιστο Και καταγράψιµο
και µπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση της ταυτότητας

κάποιου.

τε άλλο ενοχοποιητικό στοιχείο.
ΙΧΝΗ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ
Όλοι χάνουμε τρίχες καιτις χάνουμε συνέχεια. Αν μείνουμε.
σε ένα µέρος για ένα οποιοδήποτε Χρονικό διάστηµα, είναι
σίγουρο ότι θα αφήσουμε δείγματα απ᾿ τις τρίχες µας. Πιο
πιθανό σηµείο είναι πάντα τα ρούχα κάποιου µε τον οποίο
είχαμε σωματική επαφή. Οι τρίχες λένε πολλά σ' έναν
ειδικό) Από ποιο σηµείο του σώματος προέρχονται, Πόσο
µακριά είναι τα μαλλιά σας, αν κόπηκαν ή αν ξυριστήκατε
πρόσφατα, αν χρησιµοποιείται Κάποιες ιδιαίτερες χημικές,
ουσίες, όπως βαφές, λάδι, λοσιόν κ.α. Μπορούν ακόµα να
βρουν αν ανήκετε σε κάποια ιδιαίτερη φυλετική οµάδα, να
βρουν το φύλο σας, την ηλικία, την ομάδα αίµατος και, φυσιΚά, το ΏΝΑ σας. Είναι ωστόσο, πολύ δύσκολο να βρούνε το
ακριβές χρώμα των μαλλιών σας, γιατί Κάθε τούφα διαφέρει
σε απόχρωση από τις άλλες.

ΙΧΝΗ ΑΠΟ ΑΙΜΑ.
Ὑπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου µπορεί να χυθεί αίµα
και γι΄ αυτό το λόγο είναι λογικό να πρέπει να ξέρει κανείς.
όσα περισσότερο µπορεί γι’ αυτό τοθέµα. Είναι πολύ δύσκολο να απαλλαγείτε από το αίµα από τη στιγµή που θα πέσει
Πάνω σας ή στα ρούχα σας. Ακόμα Και το στεγνό καθάρισμα
δεν το καθαρίζει εντελώς. Αν βρεθείτε κοντά σε κάποιον.
που έφαγε γροθιά στη μύτη ή µαχαιρώθηκε, θα γεµίσετε
από ένα πολύ λεπτό σπρέι από σταγονίδια αίματος. Τα πιο
μικροσκοπικά ίχνη αίµατος μπορούν να δείξουν εκτός από
το ΏΝΑ, την ομάδα, το φύλο, οποιαδήποτε ασθένεια ή ναρΚωτικά και φάρμακα πήρατε πρόσφατα.

ΙΧΝΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΙΧΝΗ ΑΠΟ ΡΝΑ.
Η ταυτοποίηση του γεννητικού αποτυπώµατος, γνωστού ως
ΡΝΑ., θεωρείται Π πιο αδιαμφισβήτητη τεχνική αναγνώρισης της ταυτότητας ενός ατόµου. Ενώ για την αναγνώριση.
µέσω των δακτυλικών αποτυπωµάτων απαιτείται να υπάρχει
ένα αρκετά αναγνωρίσιμο τµήµα ενός ήδη καταχωρηµένου.
αποτυπώµατος, στην ανάλυση ΡΝΑ δεν απαιτούνται παρά
λίγα κύτταρα του ατόµου. Για την αναγνώριση της ταυτότητας κάποιου οἱ ερευνητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεση
τους ένα δείγµα ΏΝΑ (µια τρίχα, µια σταγόνα αίματος,
σάλιου, λεκέ από ούρα ή σπέρμα) από το σηµείο του "εγκλή-.
µατος" καθώς και ένα δείγμα από τον ύποπτο. Το δείγµα του.
υπόπτου δεν είναι απαραίτητο να είναι το ίδιο µε αυτό που
βρέθηκε στον τόπο του "εγκλήματος", αλλά µπορεί να είναι
κύτταρα από το στόµα που παραλαμβάνονται µε απόξεση.
Τα γενετικά αποτυπώματα συμπίπτουν. Με το αποτύπωμα
ΡΝΑ υπάρχει µια πιθανότητα στα τρία εκατομμύρια το δείγμα να προέρχεται από δύο διαφορετικά άτοµα, αν και υπάρ-.
χουν ήδη σοβαρές ενστάσεις για αυτό...
Οι κρατικές υπηρεσίες έχουν καθιερώσει πιά βάσεις δεδοµένων αντίστοιχες µε εκείνες των δακτυλικών αποτυπωµάτων. Για να γίνει λήψη δείγματος ΡΝΑ ΑΠΑΙΤΗΤΑΙ ΝΑ
ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟΔΩΘΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ενώ ο κατηγορού-.
µενος µπορεί να αρνηθεί και να µη γίνει εξέταση. Σε αυτή.
την περίπτωση θα πρέπει να γίνει λήψη µε ΜΗ βίαια µέσα,
πράγμα που σηµαίνει ότι θα ψάξουνί αν δεν το έχουν ήδη.
κάνει µέχρι εκείνη τη στιγµή) να βρουν το ΏΝΑ από το σπίτι,
τα ρούχα, τις Κουβέρτες όπωςθα ψάξουν Και για οποιοδήπο-

Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται η χρήση εργαλείων. Οι
ερευνητές κατατάσσουν τα σηµάδια που αφήνει κανείς
πίσω του, µετά την χρήση κάποιου εργαλείου, µε την µορφή
των εντυπωµάτων, των εκδορών ή των εγκοπών.
Τα εντυπώµατα ανακαλύπτονται σε αντικείµενα όπως τα
παράθυρα από ξύλο ή αλουμίνιο και τα ξύλινα πλαίσια
των θυρών όπου το μέταλλο ενός μοχλού (η αιχμή ενός
σφυριού, µιας σµίλης, ενός κατσαβιδιού ή ενός λοστού)
είναι σκληρότερο από το υλικό του πλαισίου. Εάν κάποιο
εργαλείο βρεθεί στη Κατοχή µας, αυτό που θα ελεγχθεί
είναι αν αυτό θαταιριάζει µε τα εντυπώµατα που έχουν ανακαλυφθεί. Οι εκδορές σε ξύλο, μέταλλο ή Χρωματισµένη
επιφάνεια προκαλούνται από μαχαίρι ή κάποιο παρόμοιο
όργανο. Και αυτές συχνά µπορούν να συγκριθούν κάποιο
εργαλείο. Οι εγκοπές προκαλούνται εργαλεία όπως τα απλά
πριόνια ή τα σιδηροπρίονα. Σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν.
επίσης εργαλεία διάνοιξης που χρησιμοποιούνται για την.
παραβίαση κλειδαριών ή τοιχωμάτων χρηµατοκιβωτίων. Τα
σημάδια αυτά δεν προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες.
εάν συγκριθούν µε το αντίστοιχο όργανο που τις προκάλεσε,
γιατί η αιχμή του δεύτερου φθείρεται άµεσα και υπόκειται
σε βλάβες.
Οι χρήσιμες άκρες των εργαλείων μπορούν να µεταµορφωθούν λιµάροντας ή ακονίζοντάς τα, αλλά µόνο αν το εργαλείο
είναισε καλή κατάσταση και δεν είναι άσχημα σηµαδεμένο.
Αντικείμενα όπως σκοινί, σπάγκος, ταινίες κλη είναι το ίδιο
ενοχοποιητικά Και προσφέρονται για συγκριτική ανάλυση.

π--ήα-

ΙΧΝΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
Όταν Κανείς εισβάλλει µέσα σε ένα χώρο σπάζοντας το
τζάμι κάποιου παραθύρου ή πόρτας είναι σχεδόν βέβαιο ότι
κάπου πάνω στα ρούχα του θα βρεθούν μικροσκοπικά κοµµάτια γυαλιού, αφού Κατά την θραύση µια τζαµαρίας το 70
Ἅ των θραυσµάτων διασκορπίζονται µακριά από τον δράστη,
ενώ τα υπόλοιπα κατευθύνονται προς τον ίδιο Και Κάποια
χτυπούν πάνω στα ρούχα του. Οι περισσότεροι έχουν ρίξει
και σπάσει ένα ποτήρι δίχως να δώσουν σημασία στα µικροσκοπικά ψήγματα γυαλιού που πιθανόν να έχουν ενσφηνωθεί στα ρούχα τους. Ωστόσο είναι πολύ σηµαντικό για έναν
ερευνητή να αποδείξει ότιτο γυαλί είναι το ίδιο µε αυτό που.
έσπασε και βρέθηκε στον τόπο του "εγκλήματος" και η ταυτοποίπση του γίνεται µέσω του διαθλαστικού του δείκτη, ο
οποίος κυμαίνεται ανάλογα µε την κατασκευή του.
Το γυαλί κολλάει εύκολα στις σόλες των παπουτσιών. Η
αστυνοµία µπορεί να αναγνωρίσει διάφορους τύπους και
είδη γυαλιού και έτσι µπορεί να σας τοποθετήσει σε ορισµένο τόπο Και χρόνο. Λεπτή σκόνη σπασµένου γυαλιού
κολλάει στις λείες επιφάνειες των εργαλείων και ίνες από
τα ρούχα σας κολλάνε στις κοφτερές άκρες του σπασµένου
γυαλιού.

ΙΧΝΗ ΑΠΟ ΠΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
Ὑπάρχουν Χιλιάδες είδη και μεγέθη παπουτσιών και το
Καθένα ωστόσο είναι χαρακτηριστικό, ειδικά όταν έχει
φορεθεί για Καιρό και έχει ιδιαίτερα σηµεία φθοράς. Ένα
καθαρό ίχνος πατηµασιάς µπορεί να είναι το ίδιο χρήσιμο.
για έναν ειδικό, όσο και ένα δακτυλικό αποτύπωμα. Βέβαια,
µπορείτε πάντα να πετάξετε τα παπούτσι σας! Στις σκληρές
επιφάνειες, όπως το μάρμαρο, Θα μείνουν αποτυπώματα
παπουτσιών, ενώ στις µαλακές θα μείνουν "εντυπώσεις"
παπουτσιών Επίσης, τα παπούτσια έχουν Και άλλα ίχνη απάνωτους, π.Χ. λάδι, πετρέλαιο, θραύσματα γυαλιού και άλλα
τέτοια Προδοτικά στοιχεία. Μην τα φοράτε µέσα στο σπίτι
σας. Κατά την παραβίαση ενός χώρου είναι πιθανό να αφή-σει Κάποιος ένα σαφές σκονισµένο αποτύπωμα Πέλµατος
Κλοτσώντας κάποια πόρτα ή Χρησιμοποιώντας το πόδι του
για να σπρώξει ένα βαρύ αντικείµενο, ιδιαίτερα μάλιστα αν
φορά λαστιχένιες σόλες. Τα ίχνη αυτά φωτογραφίζονται ως

αποδεικτικά στοιχεία

Το λανθάνον αποτύπωμα ενός γυμνού πέλµατος πιθανόν να
οδηγήσει στην αναγνώριση της ταυτότητας ενός ατόμου. Τα
ίχνη των πελµάτων µπορεί να εμφανίζονται ανάγλυφα πάνω
σελάσπη, άμμο ή άλλα υλικά και στην περίπτωση αυτή µπο-.
ρούν να ληφθούν από αυτά εκµαγεία από γύψο. Επίσης σε
Περίπτωση που είναι ορατά πάνω σε σκονισµένο δάπεδο
µπορεί να γίνει φωτογράφισή τους.
Τα σκυλιά μπορούν να ακολουθήσουν τη μυρωδιά από τα
παπούτσια σας, αλλά όχι για παραπάνω από 10-12 ώρες
Και τότε µόνο Κάτω από ευνοϊκές συνθήκες. Οι δρόμοι που
µυρίζουν καυσαέρια, πετρέλαιο Και λάστιχο καλύπτουν τη.
μυρωδιά σας. Οι Καλύτερες συνθήκες για τα σκυλιά είναι σε
καθαρά χωράφια, µε υγρό και ψυχρό καιρό.

ΙΧΝΗ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ
Δεν υπάρχουν Και πολλά να πει κανείς γι’ αυτά τα ίχνη, που
να µην είναι κοινή λογική... απλά φανταστείτε τα ρούχα σας.
σαν στυπόχαρτο, που ρουφάει τα ενοχοποιητικά στοιχεία

---

σαν τρελό! Σκόνη, χώμα, χημικά, αίμα, πετρέλαιο, µπογιά,
ο κατάλογος είναι ατελείωτος. Επίσης, τα ρούχα αφήνουν.
πίσω κομμάτια απ᾿ το ύφασμα τους αν έρθουν σε επαφή µε
οτιδήποτε αιχμηρό.

ΙΧΝΗ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗ
Οι εκρήξεις Και οι πυρκαγιές σχετίζονται άµεσα, αφού οι
χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα μοιάζουν πολύ
και συνήθως µετά από µια έκρηξη ακολουθεί πυρκαγιά ή
το αντίστροφο. Η προσέγγιση στο χώρο της έκρηξης γίνεται
µε µεγάλη προσοχή. Το σηµείο των ερευνών καθορίζεται
συνήθως µε τον εξής τρόπο: η εκτίµηση της απόστασης
από το Κέντρο της έκρηξης µέχρι το πιο μακρινό θραύσμα
και στη συνέχεια ο αποκλεισμός της περιοχής σε ακτίνα
503 µεγαλύτερη από αυτή την απόσταση. Η περιοχή αυτή
φωτογραφίζεται εξ ολοκλήρου. Η λεπτομερής εξέταση
των υλικών ζημιών και ο υπολογισμός της κατεύθυνσης
του οστικού κύματος προσδιορίζει το Κέντρο της έκρηξης.
Τα κομμάτια από τον μηχανισμό περισυλλέγονται για να
ελεγχθούν για αποτυπώματα, ΏΝΑ Και άλλα ίχνη Και όταν.
ολοκληρωθεί η φυσική εξέταση του χώρου σειρά έχει η
χημική του εξέταση. Λόγω του ότι όλες οι εκρηκτικές ύλες.
αφήνουν ορισμένα στέρεα κατάλοιπα, όσο µακριά και αν
έχουν διασκορπιστεί μπορούν να βρεθούν και άρα ναπροσδιοριστούν. Σχεδόν κάθε μηχανισμός κουβαλάτην "υπογραφή” του κατασκευαστή του. Σε περίπτωση προσαγωγής για
έκρηξη µεγάλη σημασία δίνεται στην ανακάλυψη ιχνών της.
εκρηκτικής ύλης πάνω στο σώμα και ιδίως στα χέρια, στα
ρούχα και στα αντικείµενα που βρίσκονται στο χώρο που
µένουν. Ακόμα και τα γάντια δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν.
να καλύψουν αυτά τα ίχνη. Επίσης, τα χέρια είναι πιθανόν.
να ρυπανθούν εάν κανείς αγγίξει µια επιφάνεια όπου είχε.
ακουμπήσει την εκρηκτική ύλη ή το υλικό της συσκευασίας.
της. Κατά τον ίδιο τρόπο τα χέρια είναι πιθανό να µεταφέρουν ίχνη σε κάποια άλλη επιφάνεια, όπως ένα τιμόνι ή το
ταμπλό του αυτοκινήτου.
Όι φωτιές που οφείλονται σε ατύχημα Πάντοτε ξεκινούν.
από ένα μοναδικό σηµείο. Αντίθετα εκείνες που οφείλονται
σε εμπρηστές συνήθως ξεκινούν από περισσότερα για να
είναι σίγουροι οι υπεύθηνοι ότι οἱ φλόγες θα εξαπλωθούν.
Οι έρευνες ξεκινούν από το το Χαμηλότερο επίπεδο του.
κτηρίου στο οποίο υπάρχει φανερή καταστροφή από φωτιά.
Τα σχήματα του καπνού
και της απανθράκωσης στους
τοίχους, τα δάπεδα και τις οροφές μπορούν προσφέρουν.
σημαντικές πληροφορίες. Τα δείγματα από τον αέρα στον.
τόπο της πυρκαγιάς φανερώνουν την ύλη που χρησιµοποιήθηκε, ενώ τα εύφλεκτα υγρά αφήνουν µια έντονη μυρωδιά,
η οποία παραμένει στην ατμόσφαιρα για αρκετό διάστηµα,
αφού σβήσουν οἱ φλόγες. Επίσης τα σημάδια καύσης και
οἱ κηλίδες στο δάπεδο, όπου τα υγρά σχημάτισαν λίμνες
μόλις αναφλέγησαν, μαρτυρούν πολλά για τη φύση του. Μια
ασυνήθιστη µεγάλη συγκέντρωση στάχτης µπορεί να υποδείξει το σηµείο, όπου ήταν συγκεντρωμένο το υλικό που
προκάλεσε τη φωτιά. Εάν έχει χρησιµοποιηθεί Κάποιο είδος.
φυτιλιού είναι πιθανό να βρεθεί Κάποιο ευδιάκριτο ίχνος.
του, ενώ εάν η φωτιά προκλήθηκε µε τη χρήση επιταχυντών, όπως Π βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά, ορισμένα από
αυτά απορροφώνται από το ξύλο, η διαρρέουν µέσα απότις
ρωγμές του πατώµατος, απ᾿ όπου συνήθως δεν μπορούν
να αναφλεγούν λόγω της έλλειψης οξυγόνου. Τα συστήµατα πυρόσβεσης ελέγχονται εξ’ ίσου για να διαπιστωθεί αν

είχαν αχρηστευτεί.

ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
Είναι δυνατόν µια μαγνητοσκοπηµένη φωνή να συγκριθεί
µε µία άλλη και να βρεθεί αν πρόκειται για την ίδια. Αυτό
συμβαίνει γιατί η φωνή του Κάθε ανθρώπου είναι ένας
συνδυασμός συχνοτήτων που μπορούν να αναλυθούν Χρησιµοποιώντας ένα φασματογράφο ήχου. ἸΚαμία τηλεφωνική.
γραµµή δεν είναι ασφαλής και επιπλέον οἱ εφημερίδες.
έχουν εγκαταστάσεις για αυτόματη καταγραφή των τηλεφωνημάτων. Όλα τα τηλεφωνήματα στις υπηρεσίες άµεσης
ανάγκης μαγνητοφωνούνται αυτόματα. Το να αλλάξει κανείς.
τη φωνή του, τη διάλεκτο του ή τον τόνο δεν μεταβάλλει
σηµαντικά το φωνητικό του αποτύπωμα. Η πιθανότητα να
έχουν δύο άτοµα την ίδια φωνή είναι πολύ σπάνια και εξαρ-.
τάται από τις διαστάσεις του στόματος, τα χείλη, τα δόντια,
τη γλώσσα και φυσικά τις φωνητικές χορδές. Το να μιλάει
µέσα από μαντίλι δεν έχει Κανένα απολύτως αποτέλεσµα.
Αν παρόλα αυτά πρέπει να χρησιμοποιήσει Κάποιος τη
φωνή του ίσως είναι προτιμότερο να βάλει ένα µανταλάκι
στη μύτη του, να µπουκώσει το στόµα του µε πανιά και να
χρησιμοποιήσει ξένη προφορά.
Η ηχητική εγγραφή µπορεί επίσης να αποκαλύψει σηµαντιΚά στοιχεία για τον τόπο από τον οποίο έγινε το τηλεφώνημα, µέσω του θορύβου που βρίσκεται πίσω από τη φωνή.
Για να γίνει αυτό το αρχείο ήχου, αφού έχει περαστεί σε
ψηφιακή µορφή, "καθαρίζεται" µε τη βοήθεια φίλτρων που.
μειώνουν το φύσημα, το βόμβο και την παραμόρφωση. Στη,
συνέχεια υποβάλλεται σε επεξεργασία ώστε να απομονωθεί
µια συγκεκριμένη φωνή ή ένας συγκεκριμένος ήχος.

ΙΧΝΗ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ.
Τα ίχνη από οχήματα αφορούν οποιοδήποτε είδος απόδειξης µπορεί να αφήσει Π µεταφορά µε όχημα. Κατ’ αρχήν, τα
ίχνη από τα λάστιχα. Αυτά µένουν συνήθως σε μαλακό έδαφος Και όχι σε σκληρούς αυτοκινητόδροµους, παρ᾽ όλο που,
µπορούν να βρεθούν σε µαλακή πίσσα, σκατά σκύλου κλη'
καισε περίπτωση ατυχήματος, στο σώμα του θύματος. Μπο-.
ρεί επίσης να πρόκειται για αποτυπώματα πάνω σε χώμα,
λάσπη, Χιόνι, άμμο ή σε άλλα υλικά που βρίσκονται στον
χώρο. Πιθανόν να έχουν την µορφή εντυπώµατος τα οποία
μεταφέρθηκαν από µια λίμνη αίµατος, από λάδι, διασκορπισµένη µπογιά, ή από µία λακκούβα µε λάσπη.
Ἡ κατασκευή ενός σύγχρονου ελαστικού είναι σύνθετη
αλλά ο κυριότερος παράγοντας αναγνώρισης είναι το πέλμα
του ελαστικού. Κάθε κατασκευαστής έχει τα δικά του διαΚριτικά χαρακτηριστικά και αξιώνει το καλύτερο "κράτημα"
για ένα µεγάλο αριθµό χρήσεων. Κάθε εταιρία ελαστικών.
διαθέτει έναν αριθµό διαφορετικών σχεδίων για αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσικλέτες και ποδήλατα Και εάν κανείς
ανατρέξει σε αρχεία αποτυπωµάτων ελαστικών µπορεί
αμέσως να αναγνωρίσει τον τρόπο κατασκευής και τον τύπο’

του ελαστικού.

Τα εγκληµατολογικά εργαστήρια διατηρούν αρχεία από
διάφορα σχέδια Και µεγέθη ελαστικών τα οποία χρησιµοποιούνται από τους Κατασκευαστές. Το αποτύπωμα ενός
ελαστικού µπορεί να φανερώσει το όχηµα ή ακόµα και
λεπτομέρειες σχετικά µε την ανάρτηση καιτην ευθυγράµµιση των τροχών. Ένας ειδικός ερευνητής µπορεί να συγκεντρώσει πολλές πληροφορίες σχετικά µε το Πόσο παλιό
Είναι ένα λάστιχο ή το όχημα που το φέρει, από ένα επίπεδο,

αποτύπωμα Και ακόµα περισσότερο από ένα εντύπωµα. Τα
λάστιχα κυκλοφορούν σε διάφορα μεγέθη, για ποικίλους
τύπους αυτοκινήτων. Ο βαθμός χρήσπς τους, ιδιαιτέρα στην.
περίπτωση των εντυπωµάτων, µπορεί να υπολογιστεί από τη
σχέση μεταξύτων υπερυψωµένων τμημάτων καιτων ραβδώσεων τους. Ο βαθµός φόρτωσης ενός οχήματος µπορεί να
προσδιοριστεί
από το πλάτος του αποτυπώµατος. Εάνπ ανάρτηση του αυτοκινήτου είναι ανοµοιογενής παρατηρούνται
διαφορές σε ότι αφορά τη φθορά τους μεταξύ της µίας και
της άλλης πλευράς. Η επιπλέον τριβή των ελαστικών που
οφείλεται στην κακή ευθυγράμμιση των μπροστινών τροχών µπορεί να είναι επίσης προφανής. Τέλος ο ερευνητής
αναζητά οποιεσδήποτε ενδείξεις συγκεκριµένης φθοράς
που θα μπορούσαν να συγκριθούν µε ένα ύποπτο ελαστικό.
Ίχνη µεταφοράς είναι κι αυτά που μένουν εξ' αιτίας µιας
σύγκρουσης ή επαφής. Τις περισσότερες φορές πρόκειται
για φλούδες µπογιάς. Ένα όχηµα που μόλις έχει βαφτεί µποΡεί µε γυμνό µάτι να φαίνεται καινούριο, αν όµως ένα λεπτό
ξύσμα του Χρώματος εξεταστεί µε ισχυρό πηλεκτρονικό
μικροσκόπιο σάρωσης, µπορεί να διαπιστωθεί πως βάφτηκε Πρόσφατα µε σκοπό να καλύψει πιθανά του ίχνη. Το
μικροσκόπιο είναι σε θέση να αποκαλύψει πολλαπλά στρώµατα χρώματος και τη σειρά µε την οποία τοποθετήθηκαν.
Κάθε κατασκευαστής χρώματος αναμειγνύει τα χρώματά
του σύμφωνα µε συγκεκριμένες συνταγές, έτσι ώστε Καμία
απόχρωση να µην είναι πανομοιότυπη µε την άλλη, ακόµα
και αν έτσι φαίνεται µε γυμνό µάτι. Μέσω της µικροφασματοφωτοµετρίας µπορεί να βρεθεί η µάρκα, το μοντέλο και
το έτος κατασκευής ενός οχήματος. Από εκεί και πέρα είναι
σχετικά πιο εύκολο να βρεθεί το "ύποπτο" όχηµα και να
ερευνηθεί για επιπλέον ίχνη.
Άλλα ίχνη από μεταφορικά µέσα είναι αξεσουάρ που µπορούν ξεκολλήσουν αλλά και στοιχεία του οχήματος σας που
το διαφοροποιούν απο το εργοστασιακό. Κομμµατάκια από
το παρ-μπριζ, καλύμματα φώτων, οι λαστιχένιες λωρίδες
γείωσης που κρέμονται από τον πίσω προφυλακτήρα, αεροτοµές, εξατµίσεις, αυτοκόλλητα, Κουκλάκια που κρέμονται
κλπ προσφέρονται για συγκριτική ανάλυση.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΡΑΣ

ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗ-

Ύποπτα, Χειρόγραφα και πρωτότυπα σημειώματα δεν υπάρχει Κανένας λόγος να διατηρεί κανείς στη κατοχή του. 0
γραφικός χαρακτήρας ενός ατόµου είναι το ίδιο χαρακτηριστικός Και προσωπικός όσο και τα δακτυλικά του αποτυπώµατα και όπως αυτά, είναι αδύνατον να τα αλλάξει. Άτομα τα
οποία χάνουν την ικανότητα να γράφουν µε το ένα χέρι και
αναγκάζονται να γράφουν µε το άλλο σταδιακά εμφανίζουν.
τα ίδια ακριβώς Χαρακτηριστικά που υπήρχαν στον αρχικό
τους γραφικό χαρακτήρα. Επίσης το μέγεθος, η Κλήση, ῃ
ένταση Και άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποκαλύψουν.
εσκεμμένη παραποίπση, συναισθηματική ή ψυχολογική πίεση αλλά και στοιχεία της προσωπικότητας. Το χαρτί φυσικά
µεταφέρει τα δακτυλικά αποτυπώματα ενώ αν έχει γίνει
ταχυδρομική αποστολή το ΏΝΑ θα µπορέσει να παρθεί αν
έχει χρησιµοποιηθεί σάλιο για το φάκελο ή το γραμματόσηµο. Σε περιπτώσεις προσαγωγής ένας επιπλέον λόγος γιανα
μην υπογράφουµε τίποτα ή να µην γράφουμε ακόµα Και το
πιο αθώο πράγμα, είναι να µπν παρέχουμε τον γραφικό µας
χαρακτήρα για μετέπειτα σύγκριση.
Αν ωστόσο επιµένετε να γράψετε, τότε καλύτερα να χρησιµοποιείτε στιλιζαρισµένα κεφαλαία. Γράφετε Πάντα σε
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ένα µόνο φύλλο Χαρτί κάθε φορά, Κατά προτίµηση σε µια
επίπεδη Και σκληρή επιφάνεια, που δεν θα κρατήσει εντύ-.
Πωση από αυτό που γράψατε. Μη χρησιµοποιείτε φύλλα
που Κόβετε από µπλοκ ή τετράδια, γιατί µπορεί να γίνουν
συγκρίσεις από το Κόψιµο, το σκίσιµο Και τον τύπο του
τετραδίου. Επίσης Κάτι άσχετο που είχατε γράψει προηγουµένως µπορεί να έχει εντυπωθεί και μεταφερθεί στο φύλλο.
που µόλις χρησιµοποιήσατε. Χρησιμοποιείστε στυλό, χαρτί
και φακέλους µιας πολύ κοινής µάρκας, που την βρίσκει
κανείς παντού. Μην ταχυδροµείτε τίποτα Κοντά στο σπίτι
σας, ενώ αν θέλετε νε τηλεφωνήσετε για να το παραλάβουν,
βεβαιωθείτε πρώτα ότι δεν σας τραβάει Κάποια Κάμερα από
το γύρο σηµείο και µην ξεχνάτε να Φορέσετε γάντια πριν.

Ὑπάρχουν εξειδικευμένες τεχνικές που µέσα σε σύντομο
διάστηµα μπορούν να επαναφέρουν όλα τα αρχεία που
υπήρχαν στο δίσκο. Το ίδιο συμβαίνει ακόµα και αν ο δίσκος,
έχει υποστεί φαινομενικά ανεπανόρθωτη βλάβη. Η ανάκτηση των δεδοµένων γίνεται ακόµα Και αν Κάποιος κόψει σε
Πολλά µικρά κομμάτια τις θέσεις Κάποιου τοµέα. Το µόνο
που Χρειάζεται είναι Κάποιο εξειδικευμένο εργαλείο που θα
συνθέσει την σελίδα ή έστω κάποιο µέρος της.
Όλα τα παραπάνω λύνονται φυσικά µε την χρήση κοινόχρηστων υπολογιστών και την καταστροφή του πρωτότυπου
κειµένου, αν και θέλει αρκετή προσοχή διότι πολλά Ιπίεγπεί
σί6 διαθέτουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

σηκώσετε το ακουστικό.

ΙΧΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ

Κάθε πλεκτρονική συσκευή έχει ένα μοναδικό δεγίαἰ και
Ργοᾶιεὶ ΠΙπηΡεγ, ενώ οι υπολογιστές αποστέλνουν και τη
ταυτότητα τους (ἱρ) όταν χρησιμοποιούν το ἰπίεγπεί. Φωτογραφίες, εκτυπώσεις, κέιμενα, δημοσιεύσεις στο ἰπίεγπεί
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα παρέχουν, "σημαδεύονται και συνοδεύονται’ απο τα στοιχείατης συσκευής,
µε τρόπο όχι πάντα οράτο µε γυμνό µάτι αλλά πόλυ εύκολα ανιχνεύσιµο. Έτσι αν πέσει στα χέρια της αστυνομίας
Κάποια ύποπτη συσκευή, είναι θέµα χρόνου να βρει σε τι
περιπτώσεις εμπλέκεται.

Όλες οι τηλεκάρτες, καθώς επίσης και τα Καρτοτηλέφωνα
από τα οποία γίνονται οι κλήσεις, έχουν ένα μυστικό κωδιΚό αριθµό για να είναι αναγνωρίσιμες από το σύστημα. Στο
τσιπάκιτης τηλεκάρτας αποθηκεύονται όλοι οἱ αριθµοίτηλεφώνου καθώς και ο χρόνος που έχουν γίνει. Μέσω ειδικού
συστήµατος μπορούν να εντοπιστούν, αφού προηγουμένως
έχουν απομονωθεί οι αριθµοί, όλα τα τηλεφωνήματα που,
έχουν κάνει οι εμπλεκόμενοι συνδρομητές στην διάρκεια
των τελευταίων µηνών. Δεν είναι ανάγκη να πέσει Π συγκεκριµένη τηλεκάρτα στα χέρια της αστυνομίας για να ξέρει
ποιους άλλους αριθμούς έχει καλέσει. Το σύστημα λειτουρ-.
γεί και αντίστροφα.
Τα ίδια πράγματα ακριβώς ισχύουν Και µε τα καρτοκινητά,
µόνο που εκεί ο γεωγραφικός προσδιορισμός του τηλεφω-.
νήματος είναι λιγότερο ακριβής και γίνεται µέσω των κυψελών. Κάθε συσκευή εκπέμπει ένα Κωδικό αναγνώρισης,
και επικοινωνεί µε την κυψέλη που βρίσκεται πιο κοντά σε
αυτό. Ἡ εκπομπή του σήματος είναι δυνατόν να εντοπιστεί
και να προσδιοριστεί η περιοχή απ᾿ όπου έγινε η χρήση του.
κινητού καθώς ακόµα και η διαδροµή που κάνετε.
ΙΧΝΗ ΑΠΟ ΣΒΗΣΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ.
Κάθε αρχείο που αποθηκεύουµε στο σκληρό δίσκο δεν
εγγράφεται αποκλειστικά σε µια περιοχή. Είναι συνηθισµένο φαινόμενο το αρχείο να Χρειάζεται δύο, τρεις ή και
περισσότερους τοµείς, οι οποίοι παραχωρούνται από το
λειτουργικό σύστηµα. Κατά τη διαγραφή λοιπόν, το µόνο
που Κάνει το λειτουργικό σύστηµα είναι να σημειώνει ότι
οι συγκεκριμένες περιοχές του δίσκου είναι ελεύθερες
προς Χρήση, τα Περιεχόμενα όµως του αρχείου που διαγράψαµε παραμένουν εκεί και μπορούμε να τα βρούμε.
Η πραγματική διαγραφή γίνεται µόνο όταν το λειτουργικό
σύστηµα χρειαστεί αυτές τις περιοχές για να εγγράψει ένα
νέο αρχείο. Ως εκείνη τη στιγµή µπορεί να γίνει ανάκτηση.
µε εξειδικευμένα εργαλεία. Η διαδικασία του {ογπιαἰ εµφανίζει µεν ότι όλα τα αρχεία που υπήρχαν στο δίσκο έχουν.
διαγραφεί, στην πραγματικότητα όµως αυτό που κάνει, είναι
να πιστοποιεί ότι το µέσο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την.
αποθήκευση δεδοµένων. Πρακτικά µπορεί να γίνει ανάκτηση. Τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα αν υπάρξει η διαδικασία του {ογπηαἰ σε επίπεδο φυσικού µέσου. Πρόκειται
για τη διαδικασία που είναι γνωστή ως ἰονν - ἰεναί [ογπιαί.
Η ανάκτηση ενός αρχείου που έχει διαγραφεί είναι εφικτή.
µόνο µε την προὔπόθεση ότι ο τοµέας που χρησιμοποιούσε
δεν έχει δοθεί για την αποθήκευση άλλων δεδοµένων.

ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι κάµερες ασφαλείας είναι µια από τις σημαντικότερες.
πηγές για την ανακάλυψη των κινήσεων και της ταυτότητας.
Κάθε υπόπτου. Η περισυλλογή τους δεν γίνεται µόνο από
το σηµείο που έχει δεχτεί επίθεση, αλλά και από κτήρια,
μαγαζιά, δηµόσιες υπηρεσίες σε ακτίνα δύο τουλάχιστον.
χιλιομέτρων και πιθανόν να ανατρέξουν και σε εικόνες Προηγούµενων ηµερών. ἸΚατά την εξέταση ενός βίντεο, πέρα
από την αναγνώριση και ταυτοποίπσπ του προσώπου, µεγάλη σηµασία δίνεται στα σωματικά χαρακτηριστικά (πιθανό
βάρος-ύψος), στην κινησιολογία Και σε οτιδήποτε άλλο
θα μπορούσε να χαρακτηρίζει ξεχωριστά έναν άνθρωπο.
Βέβαια κάποια πράγματα βοπθάνε περισσότερο... ουλές,
σημάδια, τατουάζ... Αναφορικά µε το πρόσωπο ιδιαίτερη
βαρύτητα δίνεται στο τρίγωνο που σχηματίζεται από την
ευθεία της μύτης και των ζυγωµατικών µε κορυφή το
σηµείο ανάµεσα στα µάτια και σε όλες τις µεταξύ τους αποστάσεις. Αξιοποιήσιµα στοιχεία μπορούν ναπροκύψουν ακόμα και από ένα καλυμμένο πρόσωπο από µια πολύ σφιχτή
και εφαρµοστή /ΗΙΙ {8ς6. Εξίσου καταγραφή γίνεται και στα
ρούχα, παπούτσια, γάντια, άρα και σε οποιαδήποτε ἰδιαιτερότητα, μπορούν αυτά να έχουν. Η τεχνολογία των οπτικών.
µέσων επιτρέπει στους ερευνητές όχι µόνο εξαφανίζουν.
τον "οπτικό θόρυβο" και να φιλτράρουν τις υποβαθμισμένες
Πληροφορίες αλλά και να Χειριστούν ένα παραμορφωμµένο
τµήµα του κάδρου έτσι ώστε να φέρνουν στο προσκήνιο µία
συγκεκριμένη πληροφορία.
Ωσιόσο κάθε ψηφιακό µέσο παρουσιάζει το εγγενές πρόβληµατης πιξελοποίησης, η οποία αυξάνεται σε κάθε επίπεδο µεγέθυνσης και κάνει την εικόνα να μοιάζει µε μωσαϊκό.
Συνεπώς ακόµα και το ζουμάρισµα έχειτα όρια του, εγώ µία
οµοιογενής, σκουρόχρωµη και αρκετά φαρδιά ενδυμασία
µε µία όχι στενή αλλά πλήρη κάλυψη των χαρακτηριστικών.
του προσώπου ακόµα και µε ελαστικά η προστατευτικά
µέρη στις κύριες αρθρώσεις, µπορείνα αποκρύψει µε µεγάλη επιτυχία την ταυτότητα ενός ατόµου.
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μας. Στους µπαμπάδες, στις µαμάδες,

στα ΜΑΤ, στους συζύγους, στα στρατόπε-

δα συγκέντρωσης για τους μετανάστες,

στους καθηγητές, στα αφεντικά, στους
παρουσιαστές των ειδήσεων, στα Ε-16,
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γα απελευθερωθεί και να µετασχηµαπιστεί σε οργή. Αυτό έχει { «Οι προλεταριακές επαναστάσεις θα είναι γιορτές ἡ

σαν άμεσο αποτέλεσµα να αναπτύσσεται -ακόμα και σε αγώνες ᾗ. δεν θα είναι τίποτα, επειδή η ζωή που προπναγγέλουν

που κάποιο καιρό πριν θα διεξαγόντουσαν µέσα σε Κλίμα µιας {| θα δημιουργηθεί και αυτή κάτω από το έμβλημα
γραφικής νοµιµότητας- µια έντονη δυναμική. Οἱ "από κάτω" βρί- | της γιορτής. Το παιχνίδι είναι η έσχατη λογική,

σκονται πιο Κοντά στον κόσµο της άµεσης αντιπαράθεσης για
Ζητήματα που πριν θα διαμεσολαβόντουσαν από δημοτικούς

σύμβουλους, πολιτικούς, δικαστικούς αγώνες, συνδικαλιστές ή

δημοσιογράφους. Ενώ οι "από πάνω" δεν έχουν άλλη λύση από

το να καταφεύγουν στα δακρυγόνα, τοὺς παρακρατκούς, τους
εισαγγελείς, τους αστυνομικούς συντάκτες.

της γιορτής αυτής, Ἆαι οι μόνοι Κανόνες που θα.
αναγνωρίσει είναι να ζεις χωρίς νεκρό χρόνο και να
απολαμβάνεις δίχως περιορισμούς”.

,

,

Χαταστασιαχή διεθνής!

3. Το υποκείµενο του Δεκέμβρη δεν µπορεί
να ονοµατιστεί µε βεβαιότητα, Ίσως και αυτό
να είναι ένα ακόµα γνώρισμα της εξέγερσης. Είναι αλήθεια ότι οι µαθητές έδωσαν
την Ιδιαίτερη έκταση στα γεγονότα. Στις
διαδηλώσεις, στις συγκρούσεις, στις λεπλασίες και

τις καταστροφές

µετά

δολοφονία

συνέπραξαν

-σε

τέτοια διάρκεια και µε τέτοια µεγάλη συµµετοχή- πολλές και διαφορετικές φιγούρες.
Αναρχικοί και αντεξουσιαστές λίγες ώρες

τη

συγκρούονται

στους

δρόμους, καίνε το ΑΤ Ακροπόλεως, πυρπολούν τα καταστήματα της Ερμού. Μασί

βρέθηκαν μετανάστες που πέταξαν πέτρες

στην αστυνομία και άδειασαν τις προθήκες

των µαγαζιών. Προλετάριοι που κατέβηκαν

για να απαλλοτριώσουν εμπορεύματα σε
ένα κέντρο που είναι απροσπέλαστο από
τους µπάτσους, τους εμπόρους και τους

σεκιουριτάδες.

Βρέθηκαν

τσιγγάνοι,

100. περίπου άτοµα επιτέθηκαν στο
Ζεφυρίου µε καραµπίνες και έριξαν

όταν

ΑΤ
ένα

σταμάτησε στην περίφραξη του τμήματος.
Συμμετείχαν αριστερο(. Όχι από τα κομµατό-

Πέμπτη στη Πανεπιστηµίου, στη Συγγρού,
Ἡ στο Σύνταγμα. Όλες τις μέρες στους δρόµους βρίσκονταν και κόσμος από τα γήπεδα. Χουλιγκάνοι, οργανωμένοι μεταξύ τους

γιορτή χωρίς να χωράνε μεταξύ τους τσα-

κωμοί. Όλοι αυτοί -χωρίς να αναπτύσσουν.
συνήθωςτις σχέσεις που θα μπορούσαν- µοι-

ράσιηκαν τους δρόµους και τα οδοφράγµα-

τα. Και αυτή είναι µια σπουδαία αρχή...

«Ξέρω ὅτι
γαι ὁπλισμένη.
τε νὰ ος πῶ
κάθε φορὰ ποὺ
σὲ ποιὸ σημεῖο
ὑπολοχίζουν τὰ
ὅτι ἡ δύναμή

δὲν τοὺς ὑπολογίζετε χιατὶ ἡ Αχὴ εἷΣᾶς παρακαλῶ ὅμως νὰ μοῦ ἀπιτρέφεὅτι πρέπει νὰ τοὺς ὑπολογίζετε πολύ,
οἱ ἴδιοι θεωροῦν ὅτι εἶναι τὸ πᾶν. Νά
δρίσχονται: χι αὐτοὶ ἀρχίζουν νὰ μὴν
στρατεύματά σας Τιατὶ τὸ κακὸ εἶναι
τους ὑπάρχει µέσα ατὴ φαντασία τους"

καὶ μποροῦμε νὰ ποῦμε μὲ ἁπόλυτη σιγουριὰ ὅτι, ἂν-

τίθετα ἀπ' ὅλα τὰ ἄλλα εἴδη Ισχύος, ὅταν φτάσουν
ο’ ἕνα ὁρισμένο σημεῖο, μποροῦν νὰ κάνουν ὅιτι νοµίζουν ὅτι μποροῦν νὰ κάνουν».
ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΣ ΤΟΥ ΡΕΤΖ,
«Απομνημονεύματα»

Ξέρω πως υπάρχουν ατελείωτες ακρογιαλιές και
δέντρα µες τη θάλασσα
χι ο έρωτας εἶναι σπουδαίο πράγμα.
Μόνο που εμείς είχαμε αποφασίσει να αλλάξουμε
τον χόσμο κι αντό δεν γίνεται µε εξοχή.
Το είχαμε πει αυτό. Αλλά έπρεπε πρώτα να
τελειώνουμε µε τα γουρούνια.

4. Μέσα σε αυτό το πανδαιµόνιο Ώ πιο σηµαντική εμπειρία που
μεταδόθηκε κοινωνικά είναι ότι αυτό που πριν πούσαμε, δεν ήταν.
ζωή. Ἡ υπεράσπιση του σύγχρονου τρόπου ζωής σαν µια πραγµα-

τικότητα που δεν µπορεί να αμφισβητηθεί κλονίστηκε. Τα αφεντικά
δεν μπορούν να μιλάνε πλέον µετην αλαζονεία του νικητή. Ἡ προπαγάνδα που µε βεβαιότητα μιλούσε -σε διάφορες γλώσσες: για το
"τέλος της ιστορίας" μοιάζει λιγότερο πειστική. Χιλιάδες κόσμος
κατέρριψε στην πράξη το ανέφικτο της εξέγερσης, το μάταιο µιας
βίας που επιτίθεται στο καθεστώς, το ανούσιο των καταλήψεων,

των συγκρούσεων, των οδοφραγµάτων, των διαδηλώσεων. Και το
κατέρριψε µέσα σε µια νύχτα. Μέσα σε ένα βράδυ τόσος κόσμος
βίωσε ότι πριν του διέφευγε ο εαυτός του. Η Ζωή του. ΟΙ φίλοι του.
Οι επιλογέςτου. Τα βράδια πριν το Δεκέμβρη "έδιναν την εντύπω-

ση αποκοµµένου φύλλου Ζωνιανεµένου από ένα σωρό σκέψεις και
ιδέες, αλλά μουμιοποιηµένου, όπως όλα όσα αποσπώνται από τα
συμφραζόμενα, και ποτισµένα από την τυραννία του αιώνια στάσιμου, η οποία συνιστά την υπέρτατη γοητεία των ἴαδίεαιικ νἰναπίς,
σα να είχε πάρει π ζωή ξαφνικά υπνωτικό, και να τη τώρα µπροστά σου: άκαμπτη, εν πλήρει αρμονία µε τον εαυτό της, απόλυτα
σαφής κι ωστόσο τροµερά άνευ νοήματος ὡς όλο".

---ᾱ------

5. Ἡ ιδεολογία του διαλόγου δεν έχει πολλά να πει πια. Οἱ διαδηλώσεις

ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ

έξω από τα αστυνομικά τμήματα, τα σπασμένα περιπολικά, ο πετροπόλεμος, Οἱ μολότοφ στα ΜΑΤ, οι Καµένες τράπεζες και τα λεπλατημένα κατα-

στήµατα είναι ένα βίωµα µε απρόβλεπτη κατάληξη. Αν Ζήσεις τη χαρά των

συγκρούσεων, τίποτα δεν µπορεί να εγγυπθεί µε σιγουριά την επιστροφή
στην κανονικότητα. ΟΙ εκκλήσεις για πρεµία μοιάζουν πιο σαθρές αυτές
τις µέρες. Πόση πρεµία µπορεί να υπάρχει µε δολοφόνους; Σήµερα. Πόση
πρεμία µπορεί να υπάρχει αύριο, όταν ῃ κοινωνική/ ταξική αντιβία έχει

διαχυθεί; Κανείς δεν µπορεί να απαντήσει µε βεβαιότητα. Ἠδῃ όσα Ζούμε
-ῃ δυναμική της αλληλεγγύης στην Κωσταντίνα Κούνεβα, οι συγκρούσεις µε
αφορμή την καταστροφή του πάρκου στην Πατησίων και Κύπρου, Π ΠΟΙΟ-

τική και ποσοτική αναβάθμιση των πρωινών και βραδινών επιθέσεων, οἱ

καταλήψεις, αλλά και τα επεισόδια µε αφορμή το κοράνι - µας δείχνουν ότι
όλα τα στοιχήματα είναι ανοιχτά...
ντἸ

ππππππτας

πε

ατ!

Ῥοβούνται τώρα τα χειρότερα

κυβέρνηση ανηουχείγα γενικευμένη κοινωνική έκρηξικα!εν όψειτης πονελλοδικής απεργίας

ποπ

ΕΕ

Οι Ευρωπαϊοι φοβού

λα ελλη
α
ς
σει
γέρ
εξε
Ἡ]ο τι. τά ωος τν ανακοίνωση τῶν μεῖαρ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ

.Σ:ον Πρόεδροτης Δημοκρατίας οκ. Καραμανλής αἨλη
ροφο-

Ρἰες ὀπθα Ζηπήσεινα κηρυχθεί π χώρα σε κατάσταση ἐκτακτης
ανὰ-

Υκης

Θα συναντηθεί αµέσως μετὰ µετους πολιτικούς αρχηγούς
ος

Νορ γα ων ο ικρῷ δολοφονατουµα
πα
ον ηραοδό σρορο αμῥώνα
ον το χορακ
«νονσής οὐγιρονσμομ:
τςςἼλθλν
δυό
Αστοί
ας κα ο χάος
α κα τοοἱ μεθ
πόλων
ἐν με

τρακὶ ος εμπόλεμε ζῶνς (ση φατο
Φαβ ντο κώνο
ΠοραώτουθεςΠροίέρ
μες
πόπικκατοῦστλρᾶ
ουκοςνι,
Δημοκρ
αίας
των
αντ ορ ιςν αραγών
ὂὲ ἄ ορ,

12/12/2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ: Είχαμε µια πάρα πολύ
ενδιαφέρουσα συζήτηση µε το Προεδρείο της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλήλων. Μπορεί ορισμένοινα εκπλαγούν, όµως
έκουμε ένα κοινό Κεντρικό αἴτημα, όπως επίσης και πολλούς κοινούς προβληµατσµοι
Θέλω να πω ότι, αν ῃ µία όψη του νομίσµα[ος είναι ο νέος, ο οποίος µπορεί να ζει µε
ασφάλεια, µε ελευθερία και µε δημοκρατικά
δικαιώματα, Π άλλη όψη του νομίσματος είναι
ο αστυνομικός πολίτης. Ὁ αστυνομικός, που
αισθάνεται αξιοπρέπεια,
ο αστυνομικός, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος Και ο αστυνομικός που
ειτουργεί µέσα στην κοινωνία.
|..) Μ' αυτή την έννοια εμείς δεν μπορούμε να

ο Προθιποιρς ααμσωσίοα την
κατάσταση, ενώ πληροφπανορίες
ν ὅτι,
στὰ το ενδειόμενονα κηρζξειανέφερα
τι ώρασε
ππάστασπἑντακτς ἀνάγκης λωρίαν
άρθρων του Συντάγµαιος ο σελαστολος

ρισμένα Μέσα Ενημέρ
Ἴαης έδωσαν την εντάι
ση (αφαἹερή! ότι ἡ
δικαιολογημένη οργήαλόλικαι
αυθόρµητες διαμαρτυρίες;
τον άδικο φόνο του νεαρὶ
μαθητή ἦσαν η ἠθική αφ
ρία γία τις αλυσιθωτός κ
στροφές καταστημάτων -Ἡ
λαδήγκατον οικονομικόαι
γισμό οικογενειών που απ]
ζούν από το εμπόριο.
απαίτηση για κυρώσεις κ
για την απαραίτητη αναί
γάνωση της Αστυνομίας ὅ
έχουν -δεν µπορεί
να έχου
σχέση Με τυφλή «εκδίκηση

Όπ οἱ υπεύθυνοι των βιαι
πραγιών εἶχαν έτοιμο οχέδἰ
καταστροφικώ πυρπολήσ]
ων, δεν μοιάζειν πιθανό,
τού δόθηκε «παρασύνθηῃ
για πανελλήνιες επιθέσεις κ
τά αθώων πολιτών, αποδὰ
θηκε εκ των πραγμάτων.
το ΒΗ

δεχθούμε σῄµερα, {-) να εκπαιδεύονται οι
αστυνομικοί (..) έξω από την κοινωνία. Σαν Π
κοινωνία να είναι ο εχθρός λαός και Π εχθρική
γεολαία. Δεν μπορούμε να δεχθούμε το σύστημα της διαταγής, που έρχεται από Πάνω και
Ισχύει Και για τον τελευταίο, στο Πιο απόμακρο
µέρος της χώρας µας, αστυνομικό σε εντελώς
διαφορετικές συνθήκες και η οποία πνίγει την
Κάθε πρωτοβουλία, (.)
Τέτοιους προβληματισμούς συµμεριστήκαµε
µε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Ὑπαλλήλων. Δεν πιστεύουμε εμείς ότι όλοι
οι αστυνομικοί είναι τραμπούκοι. Πιστεύουµε όµως ότι από την κυβέρνηση Και μάλιστα
µετά τους νέους Πειθαρχικούς κανονισμούς
υπάρχει ένα σύσιηµαπου σπρώχνειτους αστυνομικούς να βγάλουν το τραμπούκικο κομμάτι,

--

αυξημένη ετοιμότητα στο στράτευμαµε αφορμή
τη ὀρλοφονία του Αλέξη Γρηγορόπονλον
Σε ανοιχή επιστολή του το Δίκτυο Ελεύθερων Φαντά.
ρῶψ.
ὅτι τοκτρνου
στράτουµα
βρίσκεται Θέλοντας
αὐτές τις μὲ.να
ες ο ἄναφέραι
κατόστασῃ
συναγερμού.
δημιουργήσουν κλίμα ασύμμετρων απειλών οὲ ὁλὰ τα
στρατόπεδα απὀ τῃ Θράκη ἕως την Κρῄτη εφαρµόζο.
ὕπαιτα ἴδα µέτρα, Το κνηµα της νεολαίας παρουσια.
λος ακτω οἰωμαινάνοώροο
τα πεσωσώ,
πεδαδιαδηλωτών!
εἰαμάζοιται
να αμυνθοῦν οἳ ενδεχόμενη επίθεση
Στο κέντρο Εκπαίδευσης Κορνθου µοιρά,
στηκῶν στους οκοπιοὺς πλαστικές σφαίρες και ὅπως κα
αγγέλλουν φαντάρος δόθηια δαταγῇ πυροβολιομού
διαδηλωτών που θᾳ πλησιάσουν απολητικ,
το µεταξ διαταγή ἐπιφυλοκἠς «πιάργο σε λα τα
σιβατάποδα από την περασμένη Ἀυριακὴ; Σξ µονάδες
του
μοίρασανετοϊµότητος
στους φαντόρους
αλίμα Έβρου
αυξημένης
ὠλλαξε τηΕἰφολόγχες
Δευτῆρα καιΤα
Ἕγνα αυξημένη ετονµότητα, ενώ ποιποῦ καλλιεργαται
κλίμα να τεθείη χώρα σε
αἀέγκης,
ἔτα Κέρο Εκπαίδευσης κατάσταση
της Αὐλώνας,ἀκτακτης
στο Λέγτρο
ποϊδευσης Κορίνθου, σε µονάδες της Άθήνας κόψανε
Ἠςόδαος, δν έδωσαν εξύδους, εἰὦ στους εξοδούχους
αύτες
υπηρετούν στο µπαλάσκα ζήτησαν
να ἐχοιν,
Ἀνομὸ πουτα κινητά
µήπιως γι ανάκληση εξόδων,
ναι χαρακτηρισική η ομλία του διοικητή στη 965
ας ατομα όρη) ἠανγκώργον πα Ἠτε με
σιόμφοτοὺς φοντόρουςνα µην κάνουν χρήση της στο.
ΜήςΕναεξθδου.
Το πόσο
επννδυνα
εἶναι ουξά
τα οὐμβάντα,οτι
εὔκολονα
το διαπιστώσει
κανεῖς
αν οναλοστα
ο
μας.
στο κέντρο εκπαίδευσης
Ναύπλιο, νο,ὁ φωντάροι
Έἶχαν δατοχθείνα βρίσκονται στοπαρατεταγι
κα έτος
μόΐΎα προστατέφουν την Πύλη του στρατοπέδου που
βρίσκεται ακριθώς απέναντι από την αστωνοµκή δεὺ
θυνση και ενώ μπροστά τους δέρχοιταν
η εργαπικη πο
ρε,
ο Αίκυο Ελεύθερων Φαντάρων, θεωρεί ὁτι επι.
ροῦν να καλλιεργήσουν αἴσδημα φόβου στους φαντή
ους
να παρομσιάσου», τους, διαδηλωτές σαν,
Ἐγθρούς.αι Απονολιητικά
τα Ἰόγα του Ταγματάρχη
ΓΚωμσταπάρου προςτουςεἶναιφαντάρους
στη Θήβα:
«ᾷας
καλώ να µπεῖε στη φυχολογία των θυμάτων.
Κα θύμα.
ταα περιουσθατους»,
εἶναι οἱ καταστηµατάρχες που βλέπουν να χάνονται

που ο καθένας µας µπορεί να κρύβει µέσι
στην ψυχή του Και να µην βγαίνουν οι Καλέ
πλευρές.
Μ΄ αυτήτην έννοια οισηµερινές στιγμές ζητού
δημοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνομίας.
Κιέτσισυμφωνήσαμε πλήρως µετην Πανελλή.
για Ὁμοσπονδία για την ανάγκη ύπαρξης µια.
διακοµµαιικής επιτροπής που θα δει όλα αυτι
τα ζητήματα της αστυνομίας. (
Θέλω να πιστεύω ότι θα αξιοποιηθεί αυτή
κατάσταση Και ότι αυτό το τραγικό περιστατικ.
που συνέβη στο νεαρό μαθητή, να γίνει µίς
βάση στην οποία θα γίνει µια µεγάλη δημο.
κρατική τοµή, ώστε να έχουµε τον αστυνόµ.
πολίτη Καιτον νέο Και µεγαλύτερο πολίτη ελεύ.
θερο και πλήρη δικαιωμάτων.

ΨΛΛΓΟΥΓΙΖΑ.ΟΓ/ΩΓΑΙΘΙο-ΊΥΡοΥ/
θγΠαΠ[Τοϊ -ᾱἰ -ᾱΙΞΡΑΠΟΥ Πιο -ροβςγ-ΔΙΙςοἷς/

Σπ φλόγες για τρίπῃ ηµέρα Αθήνα -Θεσσαλονήἡ

Μυίμπσαν πβπσιικέξ
πφπίρες ΚΙ ΕιωοΒόγχες

6. Όλοι αυτοί οι φτωχοδιάβολοι -μετανάστες δεύτερης γενιάς, αλλά και πρόσφυγες χωρίς χαρτιά- είτε
επιτέθηκαν στην αστυνομία, είτε απαλλοτρίωσαν καταστήματα µικρή σημασία είχε. Το σηµαντικό ήταν ότι
ένιωσαν δυνατοί, ότι ξεπέρασαν το φόβο. Η πανταχού παρούσα απειλή της αστυνομίας και της απέλασης
δεν ήταν αρκετή για να τους κρατήσει αυτή τη φορά κρυµµένους. Και πήραν εκδίκηση. Όχι μόνοι τους,
αλλά µαζί µε ντόπιους προλετάριους και εξεγερµένους. Για τους πνιγµένους στο Αιγαίο για τους βασανισµένους στα τμήματα, τις βιασµένες στα κωλόμπαρα, τα ανέκδοτα στις καφετέριες, τους δολοφονηµένους
από τους νοικοκυραίους, τις κλεμμένες τους Ζωές από τα αφεντικά.

Τελειώγουν τα δακρυγόνα!
Στο Ισραλλ ἐκει στραφεί Ἡ
ΕΛ.ΑΣ. για να αγοράσειεσπευσμένως μεγέλες ποσόππες δα.
ματᾶ της μετὰ τα αλλεπάλληλα,
επεισόδια των τελευταίων ηµε:
ρών! Σύμφωνα µε τις καταὙραφὲν των αρμοδίων τεχνι-

κών υπηρεσιών
της ΕΛΑΣ.,στς.
συγκρούσεις ΜΑΤ µε διαδη;
λωτὲς ρίκτηικαν την τελευταία,
εβδομάδα περίπου 4.000 δα.
κρυγόνα, Όπως ἔλεγεχθες
ανώπατος αξιωματικός «έχουµε σας
αποθήκες µας κάποιες ποσὀ.
τητες δακρυγόνων και ἄλλων.
υλικών που χρησιμοποιούνται

στις οδοµαλίε». Αν ὅμως συνε
χισθοῦν τα επεισόδια µε πα
ρόμοιους ρυθμούς, γρήγορα,
και αυτὰ θα τελειώσουν». Σὺμ.
Φφωνα µε τις ἴδιες πληροφορίες,
ῃ ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. αναζητεί
προμήθειες καὶ ἀλλων τεχνικών,
μέσων για την αντιμετώπιση,
των επεισοδίων.

7. Την πρώτη βδομάδα του Δεκέμβρη κλονίστηκε
ολόκληρη π προσπάθεια που κατέβαλαν µπάτσοι,

δημοσιογράφοι, εταιρίες δημοσκοπήσεων, "αγανακτσµένοι πολίτες", πολιτικά κόμματα, αφεντικά για
χρόνια. Η νομιμοποίηση της αστυνομίας και κατ΄

επέκταση ολόκληρου του πλέγματος της ασφάλειας

δέχθηκαν ισχυρό χτύπημα. Τίποτα δεν µπορεί πια
να είναι ίδιο. ΟΙ ανακοινώσεις της αστυνομίας δεν.
θα έχουν απέναντί τους, µόνο, εύπιστους τπλεθεα-

τές. Οι δολοφόνοι δύσκολα θα μιλήσουν πάλι για

την "κοινωνική προσφορά" τους. Η βιομηχανία του
φόβου, το αίτημα για ασφάλεια, οι σεκιουριτάδες

που θα οπλοφορούν πλέον, π κυρίαρχη πθική,

τ αναγκαιότητα των συστηµάτων επιτήρησης, Οἱ
επιχειρήσεις/σκούπα, Οἱ συνοριοφύλακες δεν θα

έχουν στρωµένο το έδαφος για να επελάσουν. Μια
επέλαση ιδιαίτερα αναγκαία αυτή τη περίοδο...
ΤΙ’ αυτό και π ένταση των δημοσιευμάτων και
τηλεοπτικών ρεπορτάΖ που αφορούν την εγκληµατικότητα, την ελλιπή αστυνόμευση, της συμμορίες
ανπλίκων, τη βία στα γήπεδα, τους μετανάστες, τις
ληστείες και τις διαρρήξεις... Η συντονισμένη επίθεση προπαγάνδας προσπαθεί προφανώς να ανα-

κτήσει το χαμένο έδαφος µετά το Δεκέμβρη.

η νεολαία, ακόµα και ο νέος που σηκώνει µια πέτρα και δεν το
8. Μετά το πρώτο σοκ π πμοκρατία άρχισε να
οργανώνεται. Τόσο ιδεολογικά, όσο και στρατιω-

τικά.

Καταρχάς οι παραιτήσεις του Παυλόπουλου και

κάνει εξ επαγγέλματος" θα μπορούσε να εκφράζει τον υπουργΥό Δημόσιας Τάξης,

Εμφανίσει

µια εξέγερση σαν ένα νεανικό

ξέσπασμα, που θα καταλαγιάσει όταν οι 15χρονοι ενπλικιωθούν.
Περιγράφει άτοµα/ οµάδες/ διαδικασίες/ αντιλήψεις που επιτίθονταν και πριν το Δεκέμβρη στη δημοκρατία ως επαγγελματίες,
απονοηματοδοιώντας την ουσία της δράσης

τους, απαξιώνοντας

Χπνοφώτη δεν γίνονται δεκτές ούτε σαν µια προ-

τα κίνητρά τους. Τεμαχίσει τους εξεγερµένους σε "υπαίτιους των.

µε το όπλο του τους διαδηλωτές την Κυριακή.
δεν έχει καµία κύρωση, Οἱ Ζητάδες που πυρο-

των ανακριτών.

σπάθεια

εκτόνωσης,

ο

ΜΑΤας

που

σηµαδεύει

βολούν συνέχεια στα επεισόδια µετά την κηδεία
κατηγορούνται για "άσκοπους πυροβολισμούς”,
στέλνοντας

ένα μήνυμα

σης της πολιτικής

ισχύος και υπεράσπι-

ασφάλειας.

Όλα

τα κόμματα

συσπειρώνονται ενάντια στην εξέγερση. Η εστίαση στις καταστροφές, π "ανικανότητα της αστυνο-

μίας", ο συμψπφισµός που λέει ότι "η ανθρώπινη.
Ζωή και π προστασία της Ιδιοκτησίας είναι τερά"

απαιτούν να επιβληθεί ο νόμος και Ἡ τάξη. Η
ανακάλυψη "ενός οργανωμένου προβοκατόρικου
σχεδίου" επιβάλλει σιδπρά πειθαρχεία σε Κοµµατικά µέλη, επιβεβαιώνει την καθεστωτική αντίἌπψῃ όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η.
αγωνία πολιτικού ότι 'δεν δέχεται να μηδενίζεται

επεισοδίων’ και "αθώους" βοηθώντας το έργο των µπάτσων και
Ἡ αστυνομία και π δικαιοσύνη δεν σταματάνε να κάνουν τη δου-

λειά τους.

Εκατοντάδες προσαγωγές, 246 συλλήψεις, 67 κρατού-

µενοι -πάνω από 20 µετον ανπτροµοκρατικό-σε όλη την Ελλάδα.
[από τους οποίους σχεδόν όλοι έχουν πια αποφυλακιστεί]

Συμµορίες µπράβων, φασισιών και ασφαλιτών οργανώνονται ενάντια στους εξεγερµένους -κυρίως σε Πάτρα, Κομοτηνή και Λάρισα- και κινητοποιούν τους νοικοκυραίους. Αν π εξέγερση σύνεχι-

Ζόταν και διευρυνόταν θα αντιμειωπίζαμε σίγουρα οργανωµένους

και καθοδηγούµενους τους φιλήσυχους πολίτες. Ενδεικτικό για
τον ρόλο του κράτους στη δράση του παρακράτους είναι ότι στη
Πάτρα υπάρχει εδώ και δεκαετίες παρακρατικός μηχανισμός, ενώ

στη Κομοτηνή Και τη Λάρισα δρουν κλιμάκια της ΕΥΠ για τη µειονότητα Και το στρατηγείο του ΝΑΤΟ αντίστοιχα..

παπεαοατααθσττν
ἁζ σσ σαττεπε τσι

9. Μετά την επίθεση του "Επαναστατικού Αγώνα" στα ΜΑΤ πίσω

Ἄοκαίρια
τς Λωῇο τοις.
Ἠταν ἕνα παΙδὲ ὁμων και ϱ αδικοχα-

σει στην αντεπίθεση. Να αθωώσει την αστυνομία, να εμφανιστεί ως

κ πάρκα αν

από το Υπουργείο Πολιτισμού, π δημοκρατία προσπαθεί να περά-

μένος 1δερονος Αλλδονδρος Ἰρηηορόπου.

θύμα, να απαιτήσει την συναίνεση σε µια πιο επιθετική κατασταλτική πολιτική. Χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία λόγω µιας πιο σύνθετης

ος
ιμνὰ,
μας
πα απο

πραγματικότητας που δεν µπορεί να αντιστραφεί µε τετριµµένες

Ὃο

συνταγές που έχουν εφαρμοστεί παλιότερα. Έτσι γρήγορα χάνεται

Ἡ προσπάθεια αντστροφής του Κλίματος, ο συμψηφισμός του Αλέ-

ας

ώ αποωωίον,

ἀπ ταν αλσικ συημάάρα
σαν

ἕᾳ καιτου "Διαμαντή". Πλέον αναπτύσσεται -ασύντακτα και ανοργάὀΣ0 Ομ Φελακειωροέη ονομα ος
νωτα, αλλά όλο και πιο άγρια- µια στρατηγική ενάντια στον “εσωτεὋ ονομα υας
Σιο πλευρό του βρἰακεταιη
μισή Κυπαρι
ρικό εχθρό”, π οποία αναδεικνύεται πρώτῃ τους προτεραιότητα.
Ειδικές µονάδες της αστυνομίας, άσυλο, ιδεολογική επίθεση, ιδιώνυµο για τις κουκούλες,
παρακρατικοί, συσιράτευση του πολιτικού κόσμου, “Ἰδεολόγοι” και “κουκουλοφόροι”, ποινικοποίπση συνθηµάτων,

άγγλοι πράκτορες, κάµερες, τράπεζα ΏΝΑ, αλλαγή της νομοθεσίας για την χρήση όπλων από αστυνομικούς όχι

απλά ενάντια στην ανατρεπτική δράση, µα κυρίως απέναντι στις ταραχές του αύριο. Σαν στρατηγικής θωράκισης
του υπάρχοντος μπροστά σε µια καθολική κρίση του συστήµατος.

10. Η κοινωνική ειρήνη ήταν όνειρο της δημοκρατίας, που προβλήθηκε σαν αλήθεια για να επιβληθεί
ως πραγματικότητα. Ἡ εξέγερση του Δεκέμβρη δεν ήταν απρόβλεπτη. Για όσους δεν βρήκαν κάποιο οδηγό αλήθειας που να προβλέπει τη κίνηση της ιστορίας, µα αναζητούν διαρκώς τι αφήνει πίσω του ο
κοινωνικός/ταξικός πόλεμος. Μια διαρκής

δυναμική που δεν μετριέται σε ποσότητα,

αν και π πολυπληθής ενεργητική παρουσία

σε ριζοσπαστικά εγχειρήματα και δυναµι-

κές δράσεις αποτελούσε ένα ακόµα σημάδι

όσων θα Ζούσαμε. Τις Ζυγαριές, λοιπόν, τις
έχουµε παραχωρήσει στους εμπόρους. Τα
ερεθίσματα, οἱ εµπειρίες έχουν τους δικούς
τους χρόνους, τη δική τους επιρροή, τις

δικές τους διαδρομές -στο κοινωνικό σώµα,
αλλά και στον καθένα ατοµικά- που δεν αναγνωρίζεται πολλές φορές άµεσα. Εκτός εάν
τα πάντα καθορίζονται από τη δημόσια δράση, απαξιώνοντας τις καθηµερινές/µοριακές

αρνήσεις: τις αντιπαραθέσεις µε τους καθη-

γητές, τους τσαμπουκάδες µε τους ελεγκτές,

την κλοπή του ταμείου µε κάθε ευκαιρία, το

ξύλο µε τους φασίστες στις γειτονιές... Εάν
τα πάντα καθορίζονται από µια αντίληψη

δημόσιας δράσης, σε ταχύτητες του σύγχρονου

καπιταλισμού. Σε χρονικό ορίχοντα που δεν φτά-

νει πέρα από κει που δεν βλέπει εκείνη τη στιγ-

Μή το μάτι µας.

11. "Μόνο όσοι αγνοούν την απίστευτη ΚοΙνΟτο-

πία των αιτιών των εξεγέρσεων µέσα στην Ιστορία θα νιώθουν έκπληκτοι για το ότι και αήπ
εξέγερση ξέσπασε σαν απάντηση σε µια ύπουληα
οικονομική κομπίνα που στηρίχθηκε από µια

ς

2

|

Εκ

μάς
Ἶ

ανόπτη κυβέρνηση. Οἱ ανοµοιότητες που Χαρα-

κτηρίσζουν τις ενέργειες των εκμεταλλευόμενων.

σε σχέση µε τις αιτίες που οἱ ίδιοι επικαλούνται

ἳ

Κ

ὃ

Διεθνής διασυρµός
από

το κύμα βίας

ακτπσι ὠλγρα ὅαι ποσο
τας Ἑλόνας

ενσὐδία ο
ο ασ
τα διεῤνὰ Μέσα ενπμέρωστα, οἳ οικίες

παραμὲ
μπουν σε μι συγτεταγμᾶνι και ὄναρχα Πολτε Σηνδὲ

ἆ
ῇ

-

Ἶ

{

ν

μον

σος παρα
νά οσα σος
μπι αμα,
ας ο ο ο ον ας
ως
ο
τα Ὅαι ὀνιένν, - Ἀλζου
ίνες ολο ο,

ν

αι ο ο

πο
κ ο
ος
ον Ἰδχρονου µαθατῶ, που παρατηρείοι ος πόλεν του
« ἀ Ἐωτερικοῦ ἀπὸ το Λονθίνθ, το Πορίι και τη Βαρκελώ
πὰὉ ποὔρλάτηα,
Νέας ὋνΎδρα
καρδὰ τςεναντίον
πρό,
ανα
σας
Οληνικοῦ προξενείου
τοῦ ολων
που τηνεππέθαχε
τος,μέχρι

για να εξηγήσουν αυτές τις ενέργειες τους, δεν.
ἀνό
τ ΠαλκεηνίοσνΆθνα.
µας προκαλούν πια καμία έκπληξπ. Οι επαναστά- [23 9ραιον κανα καμόοὀμα βρίοαταἐζὼ
τες που επιμένουν σε "καθαρά" προγράµµατα και

τω ανν ο 3]
οἱ λεριοπώ)ὀρι

καλά διαμορφωμένες κοινωνικές θεωρίες, ως έναν δίκαιο λόγο για να αγωνιστεί κάποιος, δείχνουν να είναι
τόσο αφελείς όσο οι δημοσιογράφοι τους οποίους ισχυρίζονται ότι κριτικάρουν’, έγραφαν κάποιοι σύντρο-

φοι από το Παρίσι για την εξέγερση στην Αλβανία το 1997.

ο

12. Για όσους κινούνται παντού "όπου κυοφορείται το ανεξέλεγκτο", αυτές τις µέρες μάλλον θυμήθηκαν διάφορα.

Την υπεράσπιση των απαλλοτριώσεων, τις πορείες αλληλεγγύης σε περιοχές που οπλισμένοι κάτοικοι κάνανε
περιπολίες για μετανάστες, τις επιθέσεις στα αστυνομικά τμήματα, τη Θεσσαλονίκη το 2003, τις καταστροφές των.
κεραιών µε τους κατοίκους, την απεργία στην ΡίΖζα Ηιῖ, τοὺς εμπρησμούς τραπεζών, τα οδοφράγµατα στα εξεταστικά, στα αντιπολεµικά, στα φοιτητικά...
Φυσικά καμία συγκεκριµένπ αντίληψη δεν γέννησε τον Δεκέμβρη. Διαφορε-

τικές κουλτούρες αγώνα συναντήθηκαν, εμπλούτισαν και εμπλουτίστηκαν ισάξια [όχι µόνο μεταξύ τους, αλλά και
µε το πλούτο των εξεγερμένων], άλλαζαν διαρκώς τους άλλους και τους εαυτούς τους. Αυτό που υποστηρίζουµε
απλώς είναι ότι για τη διάχυση της εξέγερσης ιδιαίτερη σημασία είχαν όσοι -με διαφορετικά μεταξύ τους σηµεία
αναφοράς, εµπειρίες, και επιλογές- δεν φοβούνται "να λερώσουν τα χέρια τους από µια σύνθετη πραγματικότητα

και παλεύουν στα πεδία της καθημερινότητας, εκεί όπου οι αντιφάσεις ενισχύονται ή ξεπερνιούνται", όσοι δεν
ακρωτηριάσχουν, δεν ιεραρχούν και δεν απαξιώνουν στην πράξη καμία δυνατότητα, όσοι ανακαλύπτουν διαρκώς
µια νέα επικράτεια Ιδεών, µια ασήμαντη και περιφρονηµένη µέχρι τότε σκέψη, όσοι δεν αρκούνται στη κριτική και
πολεμάνε...
τα

ΕΑΝ Κος «τε ος]
του παιχνιδιού και της σύγκρουσπα

ιό

τα πλαίσια µιας κοινωνίας, ὅπως Και στο

αύξηση της
ουσικό βασίλειο, υπάρχει εγγενής η τάση προς
νη εἷνωμέ
Οργα
εντροπίας ἡ αταξίας. Ἐπομένως, ὅσο πιο
Ενέργεια
αι µια κοινωνία, τόσο μεγαλύτερη Κοινωνικήκαι τόσο
μᾶαυτήν
απαιτείται για να διατηρηθεί η Τάξη σ’ δημιουργηθεί αυτή
| ναλύτερη Οργάνωση απαιτείται για να
ς τρέφο[η Κοινωνική Ἐνέργεια: οἱ δύο παράδοξες ανάγκε
στο ἄπεικά
εκθοτι
νται η µία από την ἆλλη και αυξάνονται
κανία
ρο. Κατά συνέπεια, µια άκρως Οργανωµένη κοινωο και άρα.
λείται διαρκώς να οργανωθεί ακύµη περισσότερμήτους []αδύναται να ανέχεται όλο και λιγότερους Αστάθ
ἡ
ράγοντες σε Κάθε επανάληψη του κύκλου”.
ἌΑπό αυτό», συνέχισε ο Τσινγκ, «προκύπτει το αναπό
Χάος
στο
ί
φουκτο του Χάους. Η αύξηση της Τάξης οδηγε
οξο ενυΠαράδ
Το
της.
ή
µείωσ
τόσο αδυσώπητα όσο και
πάρχει στα πάντω»

«Όποιος ή όποια υπηρετεί την Τάξη, εξαιτίας και µόνο του γεγονότος ότι
αγωνίζόται για να διατηρεί µια
δίνη μειωμένης Κοινωνικής Εντροπίας σε ένα εχθρικά Χαοτικό συµπαντικό περιβάλλον, αναγκαστικά φᾳντασιώνεται ότι πίσω απὀ κάθε γωνία καραδοκούν
κίνδυνοι. Αυτός ή αυτή που υπηρετεί το Χάος ὃον φαντάζοται τέτοιους κινδύνους. γνωρίζοι µε βόβαιότητα
ότι υπάρχουν»
--Γκρέγκορ Μάρκοβιτς,
Θεωρία τῆς Κοινωνικής Ε

Ἔκουμέ
παραὔίνα
ποὔιτιεβένοι
ὅ-α
αντιζμφλούψέ κάτι οοφάνερο.
Γιατί κ

να μηορούρὲ
να
αθβλεια είναι γοβύ

απάή. [ία να ἐπιόβεις πρπὰ να ποάεψήεεις και ὅια να
ποάξρήειις πρέφε να ερ ῤέίς. Ο πόήέμος είναι ἀοέήρος.
αλά

ευχνά

ἔίναι το Μερότέρο

ἑακό

Όγοιος

παίρνει

οφ«ῷ].

πέθαίνει από οηαῦ καὶ όποιος δὲν Παίρνει το οπαθί. πέδαίνει

αὖό ῥριωβέρές αρρώετές. Το ζὲζονός ότι αδάει να ἤράφουμε
Μά τέτοια Εοινοτωγία δέίκνει τι µας έχει ἑάνει τόσα Χρόνια ο

κἐρδοεκόηος ἑαηπαβιμός:

ἐρωντκορίές Ρέταδύ ἐδιῥἐροίινν
Ῥέρος 4”

Σεκινάμε απὀ την αρχή.
Η αρχή δεν Βρίσκεται πίσω, παρά µόνο μπροστά, δεν.
συντηρεί το παρελθόν, επιζητά ευθαρσώς το πρωτοφανές.
Μέσα στα προτάγµατα που απαιτούν εδώ κα τώρα την γέννησπ τους, που διεκδικούν την εγκάρσια καισαρική τοµή
στην Ἱστορία, µέσα στις εµπόλεµες Ιαχές στις αδιάλλακτες
αρνήσεις τους, στο ανικανοποίπτο.
Στα κάθετα κτίσματα που ανεχτήκαµε και πρέπει να γκρεµίσουµε µε παρρησία, σε όλα αυτά για τα οποία μιλάμε και
δεν έχουµε δει να απλώνονται απειλητικά οριζόντια, να
ριζώνουν βαθύτερα. Στις Αρχές που θρέφουν την σκέψη
αδάµαστη και εγκληµατογόνα, που νοσταλγούν την απόαλλοτριωμένπ αγριότητα. Στην απολίτιστη εποχή προτού
η γλὠσσα µας αλλοιωθεί, πριν οι σκέψεις µας διχαστούν.
Εκεί που πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οἱ έννοιες στην.
φυσική τους σημασία αποβάλλοντας τις µολυσμένες παρερµηνείες τους
Εκεί που αναδύθηκε πηγαία το επαναστατικό σχέδιο
όπως η ενστικτώδης κίνηση της αντίδρασης το καθαρό
συναίσθημα της εκδίκησης.
Η μετάλλαξη δεν προκλήθηκε µόνο απὀ τις βίαιες προσταγές του κράτους, από τις αναπτυξιακές επιταγές του.
κεφαλαίου, την εξαχρείωση των συνειδήσεων απὀ τα
Μ.Μ.Ε. Βοήθησαν σηµαντικά οἱ συμβάσεις καὶ Οἱ συνήθειες, τα ανασταλτικά φιλτραρίσµατα της ανάδρασης, Π
θεολογία του αυθόρµπτου, η σύνεση του αναχωρητισμού.

και Οἱ αντεπαναστατικές σοφιστείες του.

Ας αρνηθούµε από το λεξιλόγιο µέχρι τον εαυτό µας,
µέχρι να ξεράσουµε κάθε κομμάτι δημοκρατίας Και πολἰτισμού από µέσα µας, επιστρέφοντας στην πατρίδα της
παιδικότητας σε ένα παιχνίδι µε την ζωή χωρίς κανόνες,
χτίζοντας τα σπίτια µας στους πρόποδες των πφαιστείων,

εκεί που εκθρονίζουµε τον φόβο εξευμενίζοντας τον, που.
μοιάζει να δεσπόζει µα δεν κυριαρχεί. Εκεί που δεν ορίζουμε τα όρια µας για να μετρήσουμε αργότερα το µήκος
των αλυσίδων µας.
ΚΑΝΟΝΕΣ

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ...

«Π{σωαπότομονοπῶλιοτηςνόμιμηςβίαςπου
διαθέτει

Ὦ εξουσία, υπάρχει το ακόµα Πιο 1σχυρό μονοπώλιο,
αυτοῦ του ορισμού νόμιμο”.
Εδώ, σε αυτόν τον κόσµο που αναπαράγει πειθήνια την.
νομιμοφροσύνη και λειτουργεί σύμφωνα µε τις ανάγκες της.

αστυνομίας, επισημοποιώντας τα γνωρίσματα του αστυνοµι-

κού κράτους. Στο όνοµα της ασφάλειας άλλοτε σαν ΚοινωνΙκή απαίτηση και άλλοτε ως κρατική παροχή, εφαρμόζονται
σταδιακἀ κανόνες καραντίνας. Εδώ, τα αντιτροµοκρατικά
επιτελεία, δημοσιογράφοι, δικαστές, ψυχολόγοι ΚοϊνωνΙολόγοι και λοιποί αρωγοί, σε ασκούμενη θεραπευτική αγωγή
για την ασθενή κοϊνωνία, κπρύσσουν µόνιµες συνθήκες
εκτάκτου ανάγκης, εθίζοντας µας στα κατοχικά στρατεύµατα και την διαρκής παρακολούθησπ. Η ᾿επανίδρυση του
κράτους᾽ διεισδύει τα νύχια του στα μύχια του κοινωνικού
σώματος. Μεταπηδά από τον ᾿κεκτημένο' ρόλο του ΚοινωνΙκού οργανωτή, στο ρόλο του θεραπευτή για µια Κοϊνωνία
µε ΑΣΦΑΛΕΙΑ καθπλωμένη. Δέσμια στην πολυθρόνα των.
νοσπρών απολαύσεων, ανήµπορη για τα Κοινά της ,που
χρήζει διαρκής παρακολούθηση/αντιμετώπιση από ειδήµονες περίθαλψης. Με σταθερές αγωγές: την φυσική και Χηµική καταστολή αντιδράσεων και αντισωμάτων, την διαρκή,
επίβλεψη, τις ψευδαισθήσεις.
Ὑπό αυτές τις τεχνητές συνθήκες που παρουσιάζουν,
νομιμοποιούνται να επικηρύξουν κεφαλές, να εγκληµατοποιούν τις παρεκκλίνουσες συμπεριφορές της Κανονι-

---αδ-

Κότπτας, τους διασαλευτές της ευταξίας, να απαιτούν.
την αποστείρωση κάθε µολυσματικής εστίας, ΟΙ µπάτσοι
να δολοφονούν εν ψυχρώ τα µιάσµατα, Οἱ εργοδότες να
ασκούν ποικιλοτρόπως την τρομοκρατία τους στους απροσάρµοστους. Υπό αυτές λοιπόν τις απαιτούμενες συνθήκες.
κανονικότητας, σε αυτήν την εποχή οἱ παραβάτες της νοµιµότητας, οἱ αποκλεισµένοι του συστήµατος, αυτοί που δεν.
κατάφεραν ή αποστραφήκαν την ενσωμάτωση τους στην
αμόλυντη κοινωνία, (την στιγµή που δεν δολοφονήθηκαν,
µέσα στα αστυνομικά τμήματα κατά τον ξυλοδαρμό τους
διωκόμενοι ή περιμένοντας στοιβαγµένοι σε ουρές συσσιτίου τα χαρτιά για την παραμονή τούς, την στιγµή που δεν.
δολοφονηθήκαν ή δεν δολοφονούνται καθηµερινά από την.
πρέζα ή µέσα στην εργασιακή αρένα ) απολαμβάνουν την
φιλοξενία στα σωφρονιστικἀ κολαστήρια, τις μικρογραφίες.
της πόλης φυλακής, του καθεστώς της δημοκρατίας που
εκεί απροκάλυπτα πλέον, µπορεί να επιδεικνύει το πραγµατικό του πρόσωπο δίχως προσχήματα.
πρι εγκάθετοι του συστήµατος φυλακΐσουν εκείνους

που αγωνίτονται για των απελευθέρωση. Ο1 ἄρρωστοι.
του συστήµατος επινοούν ιδρύματα για να απομογῶσουν

εκεΊνους των οποίων η συνείδηση εἶναι ελεύθερα από

διχασμούς".

01 υλικοτεχνικές υποδομές ελέγχου το νοµικό οπλοστάσιο, Π εισαγωγή της βιοτεχνολογίας ως εργαλείο κατασταλτικής ανάλυσης ,π ιδιωτικοποίηση Και εμπορευματοποίηση
των δηµόσιων χώρων, π επιπλέον στρατιωτικοποίηση της
δηµόσιας ζωής µε τη δημιουργία περιοχών ζωνών, φρουρούμενων ανά περίσταση απὀ ιδιωτική ασφάλεια ή πεζές
περιπολίες ή µε μόνιμη παρουσία των µατ, συντελούν.
σε ἀλλη µια καινοτόμο αναδιάρθρωση της δημοκρατίας.
Αυτή τη φορά νοηµατοδοτεί αφενός την συνήθη αδηφαγία µα Και αφετέρου µια ασυνήθιστη αυτοπροστασία της.
01

δημόσιοι χῶροι , καθῶς υποτίθεται πως

ανήκουν

σε ὅλους, στην πραγματικότητα δεν ανήκουν σε κανέναν. Συνεπώς καγεῖς δεν µπορεί να διατείνεται ὅτι θα
τον καταλάβει. Ἡ μόνη αρχῆ που ἔχει το δικαῖωμα Ὑα
τον περιβάλει εἶναι η αστυνομία, Ο δημόσιος χώρος

απονελεῖ κρατικό ὅδαφος. Κάθε διπλοκλείδωσα επιβολή
Κάθε επιπλέον αναγκαιότητα Καραντίνας θα ξορκίζει ένα
δαιμόνιο. Η ίδια διδαχή απὀ τη πυρά των μαγισσών τις
ψυχιατρικές λοβοτοµές .,τις σφαγές απολίτιστων Ιθαγενών,
µέχρι τους πολέμους εκδημοκρατισμού στην περιφέρεια
της καπιταλιστικής αυτοκρατορίας, µέχρι την προνοητική
φροντίδα για κάθαρση στα εσωτερικά εδάφη µε κάθε µέθοδο και µέσο που πλέον γίνεται οικείο.
Μόνο που ο εκσυγχρονισμός επιτάσσει την καθημερινή,
αιχμαλωσία να διπλοκλειδώνει τις ζωές µας µε έγχρωμες.
χειροπέδες. Για την νόσο της εγκληματικότητας στο Λονδίνο μπορούν να καυχιούνται για την επιβίωση σε µια πόλη,
φυλακή, υπό πανοπτικὀ έλεγχο τύπου Βία - Ριοϊῃεί µε
καταγεγραμμένες τις κινήσεις τους από 4 εκ. κάµερες.
Στην Ρώμη τους δημοσίους χώρους να φυλάει ο στρατός
και Κάποιοι χιλιάδες πρώην φυλακισμένοι μπορούν να απολαμβάνουν πιο πολιισµένα την ᾿ελευθερία' τους δεμένοι
µε περιβραχιόνια που εκπέμπουν δορυφορικό σήµα αρ».
Από τον Ιούλιο του 2008 σύμφωνα µε τα αντί τροµοκρατικἀ µέτρα στις αμερικάνικες λίστες τροµοκρατών υπό
παρακολούθηση να αναγράφονται 1 εκ.. άνθρωποι. 01

πλπροφορίες πλεονάζουν, οἱ αποδείξεις για αυτό που
το Βίωμα ενέχει ως αυταπόδεικτο
περιττεύουν "το
να κυβερνάσαι σηµαῖνει ὅτι παρακολουθεῖσαι,

ελέγχε-

σαι, κατασκοπεύεσαι, κατευθύνεσαι, διευθύνεσαι από
νόμους, αριθµείσαι, ρυθµίτεσαι, εγγράᾶφεσα:, διδᾶσκεσαι, ακούς κπρύγµατα, ελέγχεσαι συγκρατεῖσαι, αξιολογεΐσαι, κοστολογείσαι, λογοκρίνεσαι, διατάτεσαι, από
πλάσματα που δεν διαθέτουν οὔτε το δίκαιο , οὔτε ταν.
σοφῖα, οὔτε την Ικανότητα να το πρᾶξουγν... αυτή εἶναι
η κυβέρνηση αυτή εἶναι η δικαιοσύνη της, αυτῆ εἶναι η

πθικβ της".

Η καταγραφή µας από κάµερες στους δρόμους της µητρό-.
πολης, Π φιλολογία για το νέο εξοπλισμό των αστυνομικών.
δυνάμεων, οἱ νέες τακτικές καταστολής διαδηλώσεων, οἱ
επερχόμενες αὗρες, Οἱ πλαστικές σφαίρες απλά προλειαίνουν το έδαφος Και προμηνούν για τις προγραμματισµένες.
επελάσεις κυρίως µέσα από τις οικονομικές και εργασιακές
αναδιαρθρώσεις. Η καλλιέργεια
της δικαιολόγησης των.
απαιτήσεων του εκσυγχρονισμού της αστυνομίας -της ανάγκης δηλαδή της συνεχούς πάταξης εγκληµατικότητας- και
της προβολής τούς ως φυσικών αναγκών της Κοϊνωνίας
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα. Έχοντας γνώση οἱ
θεματοφύλακες της ασφάλειας, δεν αποσκοπούν
απλά
στην τροµοκράτηση Και ώθηση των εξεγερμένων στην
παραίτηση, αλλά και στην απόδειξη για µαταιότητα της
µῃ ενσωματωμένης αντίστασης. Ας γίνει προφανές ότι οἱ
έχοντες, µε νύχια και µε δόντια θα θελήσουν να κρατήσουν τα κάστρα τους άθικτα. Καμία βελούδινη επανάσταση δεν θα πνίξει τα αφεντικά που εξοπλίζοντα! µε όπλα και
µε νόμους θωρακίζοντας τις επιθέσεις τους, κανένα θεαµατικό βίαιο σκίρτηµα δεν είναι αρκετό. Ακόμα χειροτέρα
κάποιο μαζικό εναλλακτικό ρεύμα, µε το στόµα ποτισµένο.
στη θυματοποίηση Καὶ το σώμα σε στάση ἀµηνας δε θα
σταθεί ικανό να τους καταστρέψει.
"Ἡ αυτοκρατορία βγάτει μᾶτα. Ένα κοινωνικό καθεσυώς
που πεθαῖγεα δεν έχει ἄλλη δικαιολογ/αγιατην αυταρχ1κῄβ του φύση παραμόνο την παράλογη αποφασιστικότητα

του- την γερονυικΒ αποφασισυικότητα του- να παραταθεῖ”.

ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ.
Ας καθορίσουµε το υπάρχον πριν αυτό µας ορίσει. Δεν
καταγγέλλουµε τις αυθαιρεσίες του νόµου, Κάθε νόμος
είναι κρατική αυθαιρεσία είναι το δικαίωμα’ της εξουσίας
να ληστεύει να παρακολουθεί και να καταστέλλει. ΟΙ καταγγελίες αναμορφώνουν, δεν ανατρέπουν. Δεν µας ξαφνιάζουν τα νέα γεγονότα , δεν µας πτοούν οἱ παραδειγµατικές
τιμωρίες, οἱ σύγχρονες μεθοδεύσεις και ΟΙ φυλακές τους.
Άς είµαστε έτοιμο! για τα χειροτέρα, σε ότι περιμένουμε
και σε ότι τους φυλάµε. Μες στην εμπόλεμη συνθήκη, δεν.
υπάρχουν ουδέτεροι. Όσοι σκόπιµα σιωπούν Και αναµασάν.
τα αναλγητικά της απάθειας, όσοι βλέπουν µα παραμένουν.
εφησυχασμένοι αδημονώντας δωρεές, εἶναι θύματα βολεµένα στην αναπηρία τους Καὶ ταυτόχρονα στρατευµένοι
στο πλευρό των κυριάρχων. θα καταστρέφουµε την υλική.
και Ιδεολογικἠ υπόσταση του συστήµατος µέχρι την Καθολική ανατροπή του, διαταράσσοντας µε αλλεπάλληλες δονήσεις τα θεμέλια της ευταξίας, µεταδίδοντας τις σύγχρονες
φρυκτωρίες, σπέρνοντας το χάος καὶ την αταξία.

-

Τίποτα αμαχητί-Τίποτα χωρίς και το δικό τους κόστος.
ΤΙΠΟΤΑ ΠΙΑ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ.

ΜΜΑΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΥΚΛΑΣ...
Στα παραμύθια των θρησκευτικών ο. φιλεύσπλαχνος
Αβραάμ θα σκότωνε το παιδί του υπακούοντας την θεϊκή,
δοκιμασία. Στα καινούργια παραμύθια, π αστάθεια της
οικονοµίας, ο ανταγωνισμός που επιβάλλεται απὀ την
διεθνή σκακιέρα, το δημοσιονομικό έλλειμμα, ο πληθωρισµός και τώρα η κρίση είναι τα σύγχρονα θεϊκά χερουβίµ.
που εξαναγκάζουν τις άµοιρες κυβερνήσεις, µε προσωπικό
τους Κόστος Και βαριά Καρδιά, να µπν εφαρμόζουν την
κοινωνική πολιτική που θα ήθελαν, και να εντείνουν τους
όρους µέσα στην συνολική συνθήκη εκμετάλλευσης. Σε
αυτό το σηµείο ο συνδικαλισμός εκατέρωθεν δυνάμεων
αντί να διαρρηγνύει επικαλείται το Κοινωνικό συμβόλαιο.
Με την έµµεση ή άμεση διαλεκτική συνίσταται στο να
διαπραγματευτεί καταγγέλλοντας τις παρατυπίες του
συστήµατος: την εξόφθαλµη κερδοσκοπία απὀ τα σκάνδαλα διαφθοράς, τις Ιδιωτικοποιήσεις του εκπαιδευτικού και
ασφαλιστικού συστήµατος, τις εργασιακές μεταρρυθμίσεις
λαστέξ κτλ. Αγνοώντας σκόπιµα ότι η αυθαιρεσία, π κερδοφορία, Π χειραγώγηση του πλήθους προς την εντατική
παραγωγή δεν εἶναι τα υφιστάμενα συμπτώματα αλλά
τα εγγενή συστατικά κάθε εξουσίας. Παρουσιάζοντας τα
σαν λαθεµένες εκφάνσεις ενός συστήµατος που µπορεί
υπό την αλλαγή της κηδεµονίας ή πλεύσης να βελτιωθεί.
πο θρόνος του ἄρχοντατων σημασιῶν στέκεται πιο πάνω
από τον θρόνο του ἄρχοντα της βῖας"'

Τον καιρό αυτό, η τηλεοπτική πανούκλα εξαπλώνεται
και αναλαμβάνει τον θεσμικό της ρόλο, λειτουργώντας
ως αποσυμπιεστής της κοινωνικής δυσφορίας, δηµαγωγώντας για τις επιπτώσεις µιας λάθος οικονοµικής πολιτικής,
του συστήµατος, χαρακτηρίζοντας τις αιτίες εσφαλµένες,
διαμορφώνοντας τους κατάλληλους όρους συγκατάβασης
και συνεργασίας για την απαιτούμενη δόση οικονοµικής
αφαίµαξης. Ἐτσι ο Κάθε ένας, µέσα στη μελλοντική του
αβεβαιότητα, µπορεί να επιζητά απελπισµένα στο ζάπινΥκ. µία σύγχρονη οικονοµοτεχνική ανάλυση των αιτιών
του κραχ, της ᾿Ιδιωτικοποίπσης των κερδών Και αναπόφευκτης κοινωνικοποίησης των ζημιών. Αντιµέτωπος
µε οικονομικούς όρους, απεριόριστα µαθηµατικἀ που ῃ
αδυναμία κατανόησης τους ωθεί στην αναπόδραστη θέση
του ανίσχυρου, στο προκατασκευασµένο συναίσθηµα της
µαταιότητας. Τη µακροσκελή αρθογραφία Και αριθµολογία
του οικονομικού δείκτη θα μπορούσε να αντικαταστήσει
ένα έναυσμα πολιτικής συνειδητοποίηπσης, ταξικής θέσης
ή απλά το ένστικτο εξαπολύοντας την οργή λυσσασμένπ. Είναι όµως µια σχεδόν κατεστηµένη αντίληψη που
δικαιολογεί και δικαιοδοτεί στην εξουσία το σφάλμα, την
απρόβλεπτη παρεκτροπή .Η ανοχή δηλαδή να τρώει από
το μέλι ο διαχειριστής της εξουσίας χωρίς όµως να επιδεικνύει άµετρα τα λουκούλλεια γεύματα για να µην θίξει
το κοινό αἴσθημα της ανέχειας. Η διαφθορά, η κλοπή, Π.
ακρίβεια ...είναι ο νόμος. Εκεί που δεν εἶναι μετατρέπεται.
Η κατακραυγή που ασκούν τα Μ.Μ.Ε ,υπό το προσωπείο.
του απλού πολίτη’, µε τις επιλεγμένες αποκαλύψεις των.
σκανδάλων συντελέσουν στην ἴδια τη νομιμοποίηση τους.

Το υπέρµετρο κατοχυρώνει την ύπαρξη του μέτρου, όπως.
η ομολογία του μεμονωμένου αποκρύθει την καθολική
παρουσία του π.χ Όταν οµολογείται απὀ την κυβέρνηση οἱ
τηλεφωνικές υποκλοπές στην ολυμπιάδα, η υπόθεση ζαρντινιέρα, η διαφθορά του υπουργείου τάδε, αποκρύβεται
το αυτονόητο ότι αυτά συμβαίνουν γενικώς κατά συρροή
και όταν παρουσιάζονται στην υπερβολή τους διαµορφώνουν ένα πεδίο ανεκτικότητας σε Κάθε τι αποσπασµένο.
Ὅσο πιο αδιαφανές και διεφθαρμένο παρουσιάζεται ένα
σύστημα ,τόσο οἱ υπεύθυνοι διαχειριστές του θα επωφελούνται να παρεμβαίνουν ως ελεγκτικοί μηχανισμοί, όσο
θα το παρουσιάζουν σε δαιδαλώδης Καὶ άτρωτο τόσο οἱ
κανόνες που επιτάσσουν εν ονόματι της αξιοκρατίας θα
εμφανίζονται ως δίκαιοι. Είναι λογικό να Κρίνουµε ότι το
Αλήτες Ρουφιάνοι Δημοσιογράφοι πχεί στα αυτιά τους ως
έπαινος Και στο σύνθημα αντηχεί το σαρκαστικό γέλιο του.
Αρτέμη Μάτσα. ΟΙ µέρες τους που οι δυνάστες της ζωής
θα ομολογούν την εκάστοτε αλαζονεία τους Καὶ µε αυτό
το ἀλλοθι θα απαιτούν άφεση αμαρτιών και την αμαχητί
παράδοση των κεφαλών µας, θα συνεχίζοντα! όσο στεκόµαστε γονατιστοί και µας φαντάζουν 1σχυροί, θα υπάρχουν.
όσο υπολογίζουμε τα στρατεύματα τους, όσο στις νύχτες
τους χαρίζουµε τον ύπνο τοὺς γαλήνιο. '"Ἡ παραποῖησηα
της πληροφόρησης, η διάδοση Ψεύτικων ειδήσεωχ, εν
ολάγης η "πληροφοριακή τροµοκρατῖα!, εἶναι η σύγχρονη μορφή της προληπτικής αντεπανάστασης, µια μορφῆ.

που το μητροπολιτικό

θέση να ανταµετωπάσετ"'.

αντάρτικο

δεν εἶναι ακόµη

σε

Μ«ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΥΠΗΚΟΩΝ
Σύμφωνα µε έναν κρετίνο φιλόσοφο, τον Τποπιας Ηοββες
(1651), οι άνθρωποι πρέπει να περιορίσουν την ελευθερία
τους υπό τον κἰνδυνο των φυσικών δυνάµεων που μπορούν.
να απειλἠσουν την ζωή µας, ο άνθρωπος είναι αὐτοκαταστροφικός, βίαιος, μοναχικός, Βρώμικος κτλ. Τα ατομικά
δικαιώµατα πρέπει να εκχωρούνται στο σύνολο, οπού το
σύνολο είναι το Κράτος, το οποίο φέρει το όνοµα ενός
Βιβλικού τέρατος |. ενἰαίπαπ. Η πθική στήριξη του στην
εξουσία συνάγεται απὀ την διαπίστωση ότι Π απουσία της
θα οδηγούσε την ανθρωπότητα στην αυτοκαταστροφή

της.

Σήµερα υπό την χρόνια κηδεμονία της εξουσίας και την.
πιο καταλυτική όλων των προκατόχων µορφών, αυτής του
καπιταλισμού, π Κοϊνωνία εκ του αποτελέσματος µπορεί
να ορίζεται ως ένα σύνολο εξατομικευµένων λειτουργιών
προσαρµοσµένων στις τµηµατικές λειτουργίες του συστήµατος. Ἐχει μετατρέπει σε ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΗ. 0 κόσμος όλος
μοιάζει να Κοινωνικοποιείται δια µέσω του κεφαλαίου
και της Κίνησης του. Εναπομµένουσες ή αποκλεισµένες
κοινότητες αφομοιώνονται απὀ το εµπόρευµα ή περιθωριοποιούνται και στηλιτεύονται ως αντικοινωνικές. Η ζωή
κατακερµατίζεται διαρκώς και ανασυντίθεται σύµφωνα µε
τις ανάγκες της οικονοµίας. Από το πρωινό ξύπνημα για
την µισθωτή σκλαβιά µέχρι την νυχτερινή Κατανάλωση,
διαρθρωµένη σε εμπορευματικές σχέσεις, θρησκευόµενῃ
τα αστικἁ πρότυπα, µε επικοινωνίες µέσα απὀ τα κοινά’
της θεαµατικής επικαιρότητας ,τη πληροφοριακή τροµοκρατία, το ατομικό συμφέρον αποχαλινώνεται και ο Κανόνας.
του εξυμνείται. Ως τέτοια κατακερµατίζεται επαναληπτικἁ

μα

και κοϊνωνικοποιείται µέσω της συνοχής που διαμορφώνει
και επιτάσσει ο καπιταλισμός και Π δημοκρατία του.
"Η.

Ιασυική πολιτική κοινωνία! δεν εἶναι πολιτισμέ-

νηΏ: Βασισμένη στον ανταγωνισμό και τον αποκλεισμό

δεν αντλεῖ την συνοχῆ της παρᾶ από το ασνυνομικό κρᾶ-

τος, Και προκειµένου να εγγυηθεά την προστασία αυτού
του μεμονωμένου ατόµου θα ἔπρεπε αυτός ο Λεβιάθαν
να εξοπλιστεί µε το χάρισμα της

απόλυτης απανταχού

παρουσίας. θα έπρεπε το αυστηρό του μάτι να ερευνά επί.
μονάµου βάσεως και την παραμικρῆ γωνίατης κοινωνίας
µε στήριγμα την βΐντεο παρακολούθηση καα την β1οµε-

υρική ταυνοποῖΐηση. Εΐναι λοιπόν , η αντίθετη κίνηση
της χοµπσιανης απόδειξης που επιβεβαιώνεται: ο κρατακός Λεβιάθαν κατέληξε να µην αφῆνει πλέον να επιῬαῶσει έξω και απέναντι του παρά µόνο το μεμονωμένο
ἄτομο, του οποΐου η σχέση µε το ἄλλο εἶναι καταρχήν
αργητική - και δεν µπορεί να γήνει θετική παρά µόνο µε

την μεσολάβηση της κυρίαρχης εξουσίας".
Αυτές λοιπόν Οἱ ρομποτικές στάσεις ζωής, τόσο συνήθεις ώστε να κατοχυρώνονται ως ᾿φυσικές' εκφάνσεις, δεν.
είναι τυχαίες αλλά ούτε Και έρμαιες µέσα στο εργοστάσιο
κατασκευής υπηκόων. Πολλοί αντιδρούν για παροχές,
αναµασάν την ελπίδα για ευημερία, γαντζώνονται απὀ τα
αρχίδια Κάθε ειδήµονα τηλεπαρουσιαστή, µέσω Καταγγελιών για την ασφυκτική τους µοίρα Και παρακλήσεων για
άρτο και θεάµατα. Ἐχουν συνειδητή θέση ωφελιμισμού,
αποτελούν αυτάρεσκα τα σύμβολα της καιροσκοπίας. Πόσο
αθώοι ή θύματα θέλουν να μοιάζουν όλοι αυτοί οἱ εθελόδουλοι, οἱ γνωστοί µας ρουφιάνοι στην δουλειά, στην
γειτονιά, γύρω µας. Αυτοί που αυτό επιβεβαιώνουν την
ύπαρξη και προσωπικότητα τους µέσω της µισθωτής εργασίας͵ οι κούφιοι αναµεταδότες των τηλεοπτικών ειδήσεων, οι γλύφτες για εξασφάλιση και ανέλιξη, οἱ Χαρωποί ή
δυσαρεστημένοι καταναλωτές. Όλοι αυτοί που υμνούν την.
πσυχία κρεµασμένοι από τα χρυσά τσιγκέλια, τα περήφανα
σκιάχτρα που εποπτεύουν την καλή σοδιά µε ταυτισµένες.
ανάγκες και επιθυµίες µε του ιδιοκτήτη-αφεντικού τους,
αυτά τα πειθαρχηµένα χαμηλόμισθα γρανάζια που αποποιούνται την ευθηνή της µηχανής επειδή δεν διαθέτουν.
την ισχύ να τους εξουσιοδοτεί πάνω σε άλλα γρανάζια.
Όλες αυτές οι στρατιές που παραμένουν εγκλωβισμένες.
μεταξύ παραίτησης και αγανάκτησπς, όλοι αυτοί οἱ αποκλεισµένοι του συστήµατος, που παραχωρούντα! µοιρολατρικά
που αιτούνται την ᾿επιθυμία' τους να εσωτερικευτούν, να
εξασφαλιστούν. "Ο1 εξασφαλασµένοι εἶναι
τα πρώτα θύματαπου σκοτώνονται
στη δουλειά και που φυτοζωούν από

εγκράτεια για να πραγματοποιῆσουν τα καταναλωτικά

τους όνειρα".
"Κανεῖς δεν εἴναι πιο απελπιστικά υπόδουλος από

αυτούς που λαθεµένα πισνεύουν πως εἶναι ελεύθεροτ"'
Μέχρι πρότινος, κεκτημένα µε αίμα, αναφαίρετα δικαιώµατα, υφαρπάζονται και Οἱ αντιδράσεις, χαρακτηρίζονται
από την µοιρολατρική δυσφορία της καθημερινότητας.
Στην συνήθη των περιπτώσεων, ενεργοποιούνται από τα
θιγμένα ιδιωτικά συμφέροντα µε τις χειραγωγούµενες λιταγείες διαμαρτυρίας των συνδικαλιστών-της αντιπολίτευσης,
της αριστεράς του εναλλακτισμού και εκεί καλούμαστε να
ανεχτούµε τα βίαια αποτελέσµατα της µη Βίας. Με την.

προκαθορισμένη αμφισβήτηση Και τον αφομοιώσιμο λόγο
που δεν έχει παρά να εκτονωθεί µέσα στα νόµιµα πλαίσια,
που εν τέλει, αντιθέτως µε την φαινομενική εναντίωση,
τροφοδοτεί το ἴδιο το σύστημα. "Οι ἥππες ειρηνικές
εκδηλώσεις ενανυῖωσης, µέσα στα ὅρια του συντᾶγµατος και της νοµαµότητας, συνιστούν ένα συμβολικό
τελετουργικό κάνημα! το οποῖο απλῶς νομαμοποιεῖ το

πολατικοκοιγωγικό 5ἴαζυς αμο". Τα αιτήματα, οἱ αγώνες,
µε ηµεροµηνία λήξης ,οι προσαρµοστικοί αγώνες, π διαλλακτικότητα, οἱ συμβάσεις και ΟΙ συνήθειες είναι αυτά που
μαζί µε την παθητικότητα συντηρούν τα νερά στάσιµα,
ώστε να γεννούν αρρώστιες. Οι θεωρίες της αμυντικής.
Βίας και Π θυματοποίηση παίζουν το παιχνίδι του εχθρού.
Μία στρατηγική αναδίπλωση απὀ πλευράς της εξουσίας,
κοινωνικής πολιτικής µία επίφαση του άµεµπτου κράτους,
πρόνοιας, υπήρξε πάντα Ἱκανή να αποσβήσει Κάθε συντεχνιακή διαμαρτυρία να αποτελέσει την τροχοπέδη για τις
µη καθολικές αντιστάσεις. "Το δικαῖωμα της αντίστασης
δεν ενεργοποιεῖται µόνο στην καταφανή περίπτωση.

όπου η βία και η ισχύς των ὅπλων έχουν επιβάλει ανε-

λεύθερα

καθεστώτα

και σε πολατεύματα

«Μπορεί Ὑα δικαιολογηθεί
φαινομενικῆς

ακόµη

νοµαµότητας,

εκεῖ

δηλαδή που η διαχείριση της εξουσίας γΐνεται από τα

πρόσωπα και τους θεσμούς που προβλέπονται από τον
καταστατικό χάρτη κάθε πολιτικῆς κοινωνίας. Αυτό

συμβαΐνει ὅταν η πολιυική εξουσία μίας χώρας προσβάλει τα καναστατικά δίκαια των πολιτῶν, εγέργεια που

ασοδυναµεῖ µε κρυεη πολέμου εναντίον τους. Εφόσον η
εξουσία επαιτάθεταα στους πολᾶτες, αυτοῖ δεν έχουν ἄλλη.

επιλογή παρά µόνο στην ἄμυνα, Αυτή εἶναι ῃ καθοριστικΒ αντίληψη που διαπνξει ταν δεύτερη πραγµατείατου

ΖοΏη Τοσχο: π αντίσταση των πολιτών δεν ανυιµετωπήτε-

ται ως εξέγερσα ενάντια στη νομοθετηµένη «ισχύουσα
πολατειακή κατάσταση, αλλά ὡς νόμιμη ἅμυνα απέναντι
σε µια εξουσία ποὺ στασιάσει''.

Μπροστά στο υπάρχον σύστημα ο καθένας θέλει να ὅιαφύγει, κανείς εκτός από το ευτυχές σύμπαν των Πλιθίων.
δεν υπάρχει που να δηλώνει ικανοποιημένος. Ζητούµενο
για την απόδραση δεν εἶναι ένα πιο βιώσιμο σύστημα ένας άλλος εφικτός κόσµος- δεν είναι π ασφαλής εργασία,
δεν είναι π εξομάλυνση της δημοκρατίας. 0 καπιταλισμός.
έχει ανάγκη την διαλεκτική για την ευρύτερη προώθηση
των εμπορευμάτων του. Οι διαφυγές από το υπάρχον που
προτείνονται µέσα απὀ τις αντιρρήσεις, µε εναλλακτικές.
προτάσεις ακόµα καὶ φαινομενικά ανατρεπτικές, συνάδουν.
στην αναμόρφωση του. "Μογαχάη φαινοµενικότητα µας
επιτρέπει να υποθέσουµε

ὅτι μπορούμε να υπερβούμε.

τον αποκλεισμό, στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να
τον υπερβούµε, παρότα μπορούμε να τον βιώσουµε μέχρι
Ῥάθους, δηλαδή να τον µετατρέψουµε σε ένα ὅπλο”.

"Δεν θα επαναστατήσουν αν δεν αποκτῆσουν συνείδηση,

δεν θα αποκτβσουν συνείδηση αν δεν επαναστατήσουν"

Κάθε διάγνωση που κατατάσσει το µεγαλύτερο µέρος
της κοϊνωνίας στην οικιοθελή καταδίκη του, ευελπιστεί
στην διάψευση του, δίχως φυσικά να λησµονά την ευθύνῃ
της εθελοδουλίας, των αξιών που διδάχτηκε και κουβαλά.
Το κοινωνικό σώμα θα παραμένει πάντα ανομοιογενές Και
ο χαρακτήρας του εὔπλαστος. Αυτό κρίνεται περισσότερο

--ααῤῥῥυα

ως ιστορικό δεδομένο, δεν κρίνεται για να εξωραῖΐσουμε
την συνέχιση του αγώνα, δεν καλουπώνονται στη λογική
της ζυγαριάς των ποσοτικών δυνάμεων. Η κοινωνία’, αυτή
η πόρνη έννοια, χρήσης κατά το δοκούν στα χέρια επαναστατών και εξουσιαστών, πέρα από αυτό που θέλουµε
ή δεν βλέπουμε, είναι αυτό, που είµαστε µέσα του, που
μας περικλείεΙ, που µπορεί να µην µας χαρακτηρίσει, αλλά
δεν παύει να µας καθορίζει. Φυσικά δεν είναι κάτι ουδέτερο, Κάτι πιο στέρεο από τις ρευστές υποκειµενικότητες.
που το απαρτίζουν. Η κοινωνιολογική ανάλυση εκ θέσεως
πολέμου, εκ θέσεως πεπεισµένων αποτελεί ένα βασικό
εργαλείο για την ολότητα του επαναστατικὀ αγώνα. Ένα
τεχνικό’ εργαλείο απλά. Μία διάγνωση για το πεδίο μαχών,
όπου π οπτική γωνία προσέγγισης δεν αναλογεί να καταλήγει σε ατομικές ανελίξεις σε βάθρα ρητορικής λαγνείας και
ακροατήρια προς ακαδημαϊκή τέρψιν. Παραμένει τόσο προΒληματικό να περιμένεις προσαρµοσµένος στον κοϊνωνικό.
λήθαργο, όσο και µέσα στον ναρκισσισµό της καθαρής
μοναδικότητας σου να αποποιηθείς Κάθε κοινωνική σύνδεση καὶ έρεισµα Και ορθωµένος από το παρότρυνση που
προσφέρει ο εύλογος εθισμός της δράσης να χάνεις την
στοιχειώδη συναίσθηση του περιβάλλοντος που κοινώς
µας περικλείει. Στο προκείµενο θέµα για κάθε επαναστάτη,
απαραίτητο τεχνικό εργαλείο’ Π ανίχνευση του κοινωνικού.
πολιτικού γίγνεσθαι. 0 κάθε ιχνηλάτης αναζητά την ακριΒής θέση μάχης για την ατομική Και συλλογική διορατικότητα της επιθετικής Κίνησης. Επιθυμεί να διαθέτει την
γνώση σε σχέση µε τις αντανακλαστικές συμπεριφορές του
κόσμου ενώπιον των εξουσιαστικών εκβιασµών Καὶ προσταγών, τις κατασκευασμένες μαζικές κουλτούρες, τον βαθµό
αποπολιτικοποίησης Και χειραγώγπσης του. Παράλληλα
επιθυμεί να ψηλαφίσει τον βαθµό χειραφέτησης ,αμϕισβήτησης του υπάρχοντος, να εμπνεύσει, να τροφοδοτήσει Και να εμπλακεί εν σώματι µε την ζωή στις ρηξιακές
συγκρούσεις, αναλάμποντας την υποβόσκουσα προοπτικής
της εξέγερσης .
ΑΝΑΛΥΣΗ λοιπόν του ευρύτερου κοινωνικού πεδίου που,
πρέπει να διαβεί, ανάλυση των βλέψεων του κεφαλαίου,
των ενδοεξουσιαστικών ανταγωνισµών, των εξουσιαστικών.
σχηματισμών ,αντίληψη για τις µακροπολιτικές και καθηµερινές επιθέσεις που υπόκειται το σύνολο της κοινωνίας,
Κυρίως τα ευάλωτα καθώς καὶ τα πιο ανατρεπτικά Κοµµά-

τια.

01 έντονες στιγμές, οἱ πράξεις που μιλούν, που θα βαπτιστούν παραβατικές, ένοχες, εγκληματικές, οἱ ρωγμές στην.
γυάλα της νομιμότητας και πειθαρχίας, είναι αυτές που
θα αναμοχλεύουν ανάστροφα την κοινωνική διεργασία, Οἱ
τριγµοί που θέτουν τον καθένα να λάβει θέση στα εμφύλιο
πολεμικά στρατόπεδα. Αν τα δέντρα Χρειάζονται βροχή
για να Βαθύνουν οἱ ρίζες τους Και να δυναμώσουν τότε οι
Βροντές της καταιγίδας είναι Χαρµόσυνες, αν θέλουμε ωκεανό τα κύματα του είναι αναπόσπαστα. Η εξουσία υπάρχει
µέσα µας, ας εντοπιστεί σε Κάθε στάση Και συμπεριφορά
για να την εξόρυξη της. Η αστυνομία δεν εντοπίζεται µόνο
στην στολή, υπάρχει γύρω µας σε πρόσωπα, ονόματα, διευθύνσεις.
Τα νόημα ἔχει να κλαις στον ἤλιο,

Δεν ζούμε πια σε έναν Κόσμο εθνών και Ιδεολογιών,
0. ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ. Διαφαίνεται ως
κοινή πλέον παραδοχή ότι το σύστημα είναι ξεκάθαρα
οικονομικό ότι οἱ συνθήκες διέπονται από αδυσώπητους
ευµεταβλήτους νόμους του εμπορίου, µονοπωλιακά Και
ανταγωνιστικἀ συμφέροντα εταιριών, ότι ο αυτοκράτορας κάθεται θεϊκά αόρατος πάνω απὀ τον θρόνο του
κυβερνήτη. ""Λάγοι ἔχουν καταφέρει α ξεφύγουν από
τις διαρθρωτικές προσαρμογές και τις προὐποθέσεις
της Παγκόσμιας Τράπεσας νου Διεθνούς Νομισματικού
Ταμεῖου και τις διαιτησ{ες του Οργανισμού Ελευθέρου
Εμπορίου από αυτᾶ τα διεθνή οικονομικά ανσυιτούτα
που αν και ανεπαρκῆ ακόµα καθορῖσουν την οικονομική.

παγκοσμιοποῖηση"'. Το κράτος στην σηµερινή του µορφή
, ποτελεί τον νομοθέτη του ανταγωνισμού, σε συμμόρφωση µε τις καπιταλιστικές επιταγές, αλλά και το ρόπαλο για
την επιβολή και εφαρµογή των απαιτήσεων τους. Η παρακµή του κράτους βέβαια είναι µια εξαπάτηση, στην οὐσία
έχει εξελιχτεί, έχει αλλάξει Π µορφή του, αποβάλλοντας Π.
µεταθέτοντας τις περιττές για αυτό λειτουργίες. Τι θα ήταν.
το πολυεθνικό κεφάλαιο χωρίς την κρατική διευθέτηση της.
υφιστάμενης επιβάρυνσης του, χωρίς την παροχή πληροφοριών, την ανταλλαγή δεδοµένων στο Ιατρικό, ασφαλιστικό,
στρατιωτικό, αστυνομικό σύστηµα χωρίς τις υλικές υποδοµές που του προσφέρει: λιμάνια, λεωφόρους, καλώδια,
οπτικές ἵνες, δορυφόρους, χωρίς την κρατική διαχείριση,
το εκπαιδευτικό σύστημα παραγωγής εργατικού δυναµικού, την έκριση µελέτης νέων υλικών στην γενετική, στη.
Βιοτεχνολογία, στις τηλεπικοινωνίες, στην βιομηχανία
χωρίς την ανάπτυξη της τεχνικής Ισχύος. Με µία φαινοµενική κρίση θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουµε απλό διεκπερα]ωτή, όπως και ο ίδιος ο επιχειρηματίας είναι µια από.
τις λειτουργίες του καπιταλισμού, αυτός που διευθύνει την.
παραγωγή της µισθωτής εργασίας (διόλου αμελητέος στόχος). Εξ' ου και το θράσος των αφεντικών να μεμψιμοιρούν.
ως ίσα και όµοια θύματα ενός αδιαφανούς και πολύπλοκου,
συστήµατος, να συμπάσχουν οι βιομήχανοι για το 'φαινόμενο της φτώχιας', να ποζάρουν οἱ επιχειρηματίες ανακουφισμµένο! σε διαφημίσεις τραπεζικών δανείων.
0 ΠΟΛΕΜΟΣ που κυρήσσουµε ξανά και ξανά δεν επαφίεται στην αναχρονιστική θεωρία για το αγωνιστικό µέτωπο
που επιτυγχάνει το θανατηφόρο πλήγμα στην ελίτ καρδιά
του κεφαλαίου, στους 300 του κυνοβουλίου, δεν είναι απέναντι στα φαντασµατάκια κράτος κεφάλαιο. Αλλά ενάντια
και σε κάθε κοινωνική εξουσιαστική σχέση και αντίληψη,
που εκπέμπεται απὀ τις ελίτ καρδιές, που αναπαράγεται
στις αρτηρίες µέσα σε Κάθε χρονική στιγµή, ενάντια σε
συνειδήσεις απὀ στρατιές ψηφοφόρων, από αυτόκλητους
φρουρούς του καθεστώτος. 0 πόλεμος µας αποσκοπεί στην.
αποδήµηση της δημοκρατίας Και των αστικών αξιών και
προτύπων, του καπιταλιστικού συστήµατος Και των κοϊνω-

νικών σχέσεων που διέπονται από αυτό.

δοµείται µε την γνωστή µορφή της πυραμίδας. Η εξουσία
δεν είναι γραμμική είναι διάχυτη. Τα κρατικά καπιταλιστικά σύμβολα κατέχουν την υλικότητα µες στην μητρόπολη,
» Ἡ υλικότητα αυτή είναι οικεία Και εξαιτίας αυτής της.
εξοικείωσης έχει εξαυλωθεί ώστε να απενοχοποιείται. Τα
πυρποληµένα κτίρια και αμάξια επαναφέρουν την υλική.
υπόσταση της αιωρούµενης εξουσίας, σε αυτήν.

---αδ-

τα δάκρυα σου θα σε εμποδίσουν να δεις τα αστέρια!

Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ δεν

τη φάση της, απανθρακωµένη. Η καταστροφή τους είναι
περισσότερο απολαυστική, εἶναι π γεύση της απόδρασης
που µας χαρίζει Π εκδίκηση, παρά µια εναγώνια προσµονή,
πτώσης της αυτοκρατορίας την ίδια στιγµή που πέφτουν.
και Οἱ ανδριάντες της. Ας κάνουμε την επανάσταση διασκέδαση, µε φωτιά στον κόσµο της εξουσίας, σε θεσμούς και
εκπροσώπους της, µε φωτιά σε τμήματα Και σε υπουργεία,
θρυμµατίζοντας τις βιτρίνες του καταναλωτισμού,
τις
εικόνες της ευδαιµονίας, ξανά και ξανά µέχρι τα λόγια
τους να πέσουν στο κενό. ΟΙ επιθέσεις µας συνεχείς ,
επιστρέφοντας τον τρόμο στις επαύλεις καὶ Π δημοκρατία
θα βυθιστεί στο χάος ανασφαλής. Σε αυτό το ταξίδι δεν
υπάρχουν αυταπάτες, Καµία αγωνία στον ευχάριστο υπολογισµό υλικής καταστροφής των συμβόλων και στην θέα των.
συντριµµιών παρά µόνο στην διάχυτη Ιδεολογική εξουσία
που ασθµαίνει τις αναπνοές µας, για να τροφοδοτήσει επἰπλέον την επινοπτικότητα µας.
Το ερώτημα αν φτάνουμε µόνο έως το σηµείο που πανηγυρίζουµε πάνω στα συντρίμμια μένει αναπάντητο. Όι
απαντήσεις σε αυτό Και άλλα ερωτήματα προοπτικής δεν
επιλύονται φιλολογικά, προχωράμε κάθε φορά για να ξεπεράσουµε ότι καταφέραμε, Βλέπουμε και στοιχηµατίζουµε
στην όξυνση. Κάθε μέθοδος είναι διαφορετική, κατέχει τα
δικἀ τη χαρακτηριστικά και προτερήματα, δεν επιδέχεται
την κριτική της Ἱεραρχικής Κλίµακας, δεν θα είναι ποτέ
σαφές µε καθαρότητα Π ακριβής στιγµή που ανήκει Π κάθε
µία.. Η µία μέθοδος δεν πρέπει να αποκλείει την ἀλλ ,
αντίθετα να αλληλοεισδύουν και να υποστηρίζονται αµοιΒαΐα Αποδεχόµαστε και επιδιώκουµε κάθε προσομοίωση,
του εμφυλίου ταξικού πολέμου και ανοίγουμε τον δρόµο
σε αυτήν την κατεύθυνση. 0 ρυθµός του Βηματισμού δεν
συγχρονίζεται πειθήνια µε κάποια εγγυπµένη συνταγή. Τα
προβλήµατα επιλύονται τεχνικά, εν κίνηση. Τα Βήματα µας
θα καθορίσε! πρωτίστως Π αποφασιστικότητα µας. Η καρποφορία θα είναι το αποτέλεσµα αλληλοτροφοδοσίας και
αμοιβαιότητας διαφορετικών στρατηγικών.
Μέσα στην διαδροµή µας προκύπτουν εξίσου προβληµατικἀ, ο φετιχισµός της Βίας που κατατάσσεται σε ένα
βάθρο που δεν ανέχεται την κριτική λόγω της έµπρακτης
θέσης του, απέναντι σε µία εξίσου αντιδραστική εμμονή,
που φέρεται να διαθέτει το σκήπτρο της Ἱεράς εξέτασης
που κρίνει ποιες πρακτικές είναι κινηµατικές, ποιες συνταγές είναι ασφαλές, των ορθών πλαισίων του πότε και του
πού. 0 κάθε επαναστάτης αναζητά συµφωνά µε τα πρότυπα

ποιηµένη εκρηκτική
Βία γεμάτη αντιφάσεις, µίσος αλλά
και φθόνο. Η ολιγωρία των άστρων θα θέσει σε κίνδυνο
την σοφή αστρονοµμία.."Για την Ἐ.Α.Β το επαναστατικό
υποκε]μενο δεν προσδιορίτεται ούτε από την θέσᾳ του
στην διαδικασία παραγωγῆς, οὔτε από την θέση του στη
διαδικασία

Δεν

ενσωματώνεται

πλέον

σε καμιᾶ κοινωνιολογική ἤ πολιτική κατηγορία , αλλά
συγκροτείται από το σύνολο των εξεγερσιακών υποκειμεγικοτήτων και των ανομικῶν εξεγερσιακών πράξεων.
Ενώ ο Μαρκούτε Ῥλέπει σε ορισμένες κοινωνικές κατη-

γορίες µια προδιάθεση για αγώνα: '"ὠστόσο κάτω από τας
λαϊκὲς συντηρητικές τάξεις, υπάρχει το υπόσυρωµα των

παρειών, τῶν αουτσᾶλντερ των ἄλλων φυλῶν ,των ἄλλων
πρωμάτωγ... οἱ κυνηγηµέγοι, 91 ἄνεργοι, αυτο που δεν
εἶναι απασχολῄσιµοι, αυτοῖ που δεν θέλουν να παῖτουν

πλέον το παιχνίδι του συστήµατος" Αντίθεταη ἘΛΕ αποκλεῖει κάθε νυετερμινισµό: οι περιθωριακοῖ και οι αποκλεισμένοι του συστήµατος δεν Βρίσκονται σε καλύτερη.

θέση αγώνα σεσχέση µε οποιονδήποτε ἄλλον. Το επανα-

στατικό υποκε]µεγνο εἶναι οποιοδήποτε ,από την στιγμᾷ.

που αγωνῖσεται, που δεν υποτᾶσσεται στας επιταγές του
συστῆµατος. Τονα υποστηρᾷσει ὅτι τοεπαναστατικόυπο-

κειμενο µπορεῖ να έχει οποιοδήποτε, αυτό σηµαΐνει ότι.
η ΒΛΕ δεν ἔχει αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα. Ἡ ομάδα
δεν παρεμβαΐνεα στο ὄνομα κάποιου ἄλλου που δεν εἶναι
η Ίδια (του προλεταρ]ἄτου ἤ των μαζών). Ἡ ΒΛΕ εἶναι π
αδΊα το επαναστατικό υποκειμενο εξαιτίας αυτού που
κἄνει εδώ και τῶρα "πρόκειται για µας"; Εἴμαστε επαναστατικό

υποκεΙµενο

αυτός που αρχίσει να αγωνῖσεται

και να αντιστέκεται εἶναι ένας από εμᾶς"'.

του, το είδωλο του επαναστατικού υποκείµενου, κατ εικό-

να και οµοίωση του. Το επαναστατικό υποκείµενο όπως και
η έννοια της κοινωνίας συναγωνίζονται τον βιασμό και την.
χρηστικότητα απὀ εκατέρωθεν δυνάµεις. Η κοινωνική βία
συγχέεται σκοπίµως µε την πολιτική βία συγκεκριμένων.
υποκε]µένων µε συγκεκριμένους πολιτικούς σκοπούς. ΜποΡεί να είναι αμφίδροµες όµως η κοινωνική Βία, όπως χαρακτηρίζεται, πιθανόν να µην εκφραστεί µέσα στις στενές
ιδεολογικές προοπτικές ή σε ένα επαναστατικό προγραµµατισµό όπως θα προτιμούσαμε. Κι επειδή ακριβώς συντελεί
το άθροισμα όσων γνωρίσαμε, αποδοχών και αρνήσεων,
όλες οἱ παρελθοντολογίες του περασμένου αἰώνα ορθώς
να απαξιωθούν απὀ την ενηλικίωση των µητροπόλεων,
τον κορεσμό της υπάρχουσας Κοϊνωνικής συνοχής, και
τον Κύριο λόγο χειραφέτησης να έχει η αποιδεολογικο-

κατανάλωσης.

----Ά----

οιφαπίζθά «Παος

Επιλογή στρατευσίµων. «Για τον άνθρωπο της δράσης, όπως λέγεται, για
αυτόν που πρέπεινα επιδιώκει συμφέροντα, να υλοποιεί σχέδια, οιάνθρωποι,
µε τους οποίους έρχεται σε επαφῆ, μεταμορφώνονται αυτόματα σε φίλους

ἡ εχθρούς. Καθώς τους κοιτάζει, εξετάζοντας κατα πόσο ταιριάζουν στις
προθέσεις του, τους περιστέλλει τρόπον τινά εξαρχής σε αντικείµενα: οι μεν
του εἶναι αξιοποιήσιµοι, οἱ άλλοι του εἶναι εμπόδια. Μέσα στο σύστηµα
αναφοράς των εκάστοτε προκαθορισµένων σκοπών, χωρίς το οποίο δεν
µπορεί να ανταπεξέλθεικαµµία πρακτική δραστηριότητα, κάθε αποκλίνουσα
γνώµη εμφανίζεται σαν ενοχλητική αντίσταση, δολιοφθορά, µηχανορραφία,
κάθε επικρότηση, έστω και αν πηγάζει απὀ τα πιο ποταπά συμφέροντα,
γίνεται προώθηση, κάτι χρήσιμο, μαρτυρία συμμαχίας. Έτσι η σχέση προς
τους άλλους ανθρώπους φτωχαίνει: ατροφεί η ικανότητα να αντιλαμβάνεται

κανείς τον άλλον σαν τέτοιον και όχι σαν συνάρτηση της ίδιας θέλησης,
προπάντων όµως εκείνη της γόνιμης αντίθεσης η δυνατότητα να ξεπερνά
τον εαυτό του αφομοιώνοντας το αντιφάσκον. Αντικαθίσταται απὀ µια
αποτιµητική ανθρωπογνωσία, για την οποία τελικά ακόµα Και ο καλύτερος
είναι το μικρότερο κακό και ο χειρότερος ὀχιτο μεγαλύτερο. Αυτός οτρόπος
αντίδρασης όµως, το σχήµα κάθε διοίκησης και “πολιτικής προσωπικού”,
τείνει ήδη απὀ μόνος του, πριν απὀ κάθε διαµόρφωση πολιτικής θέλησης.
και κάθε δέσμευση σε αποκλειστικές παρατάξεις, προς τον φασισμό. Όποιος

έχει κάνει δουλειά του την αποτίµηση καταλληλοτήτων, βλέπει τους

αποτιμώμενους από ένα είδος τεχνολογικής αναγκαιότητας σαν οικείους
ἡ εξωτερικούς, ομογενείς ἡ ετερογενείς, συνεργούς ή θύματα. Η άκαμπτα
εξεταστική, σαγηνευτική και σαγηνευµένη µατιά, κοινό χαρακτηριστικό
όλων των ηγετών του τρόµου, έχει το πρότυπό της στο σταθµίζον βλέμμα
του διευθυντή που καλεί τον υποψήφιο για µια θέση να καθήσει και του
φωτίζει το πρόσωπο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε αυτό να διασπάται ανελέητα
στα φωτεινά χαρακτηριστικά της αξιοποιησιµότητας και στα σκοτεινά,
επιλήψιµα της έλλειψης κατάλληλων προσόντων. Το τέλος είναι η ιατρική
εξέταση σύµφωνα µετηδιάζευξη: πρόσληψη ἠαφανισμός. Ηρήση της Καινής,
Διαθήκης: “όποιος δεν είναι µε το µέρος µου, εἶναι εναντίον µου” έβγαινε
εξαρχής από την καρδιά του αντισημιτισμού. Ανήκει στο βασικό απόθεµα
της κυριαρχίας η συνῄθειά της να παραπέμπει κάθε µη ταυτιζόµενο µε
αυτή στο στρατόπεδο των εχθρών, απλώς επειδή αυτός διαφέρει: δεν εἶναι
τυχαίο, ότι ο όρος καθολικισµός δεν είναι παρά το ελληνικό συνώνυμο της
λατινογενούς ΤοἰαϊΗαί, την οποία πραγματοποίησαν οι εθνικοσοσιαλιστές.
Σημαίνει την εξίσωση των διαφορετικών, είτε της “απόκλισης”, είτε του
αλλοφύλου, µε τον αντίπαλο. Ο εθνικοσοσιαλισµός απέκτησε και σε αυτό
το σηµείο την ιστορική αυτοσυνείδηση: ο ζαη! δοηπιὶΗ όρισε την ουσία της
πολιτικής ακριβώς βάσει των κατηγοριών εχθρός και φίλος. Η πρόοδος
προς µια τέτοια συνείδηση κάνει υπόθεσή της την επαναστροφή στον τρόπο
συμπεριφοράς του παιδιού, το οποίο ἠ επιθυμεί κάτι ἠτο φοβάται. Η α ργίοτὶ
αναγωγή στη σχέση φίλος-εχθρός είναι ένα από τα πρωταρχικά φαινόμενα
της νέας ανθρωπολογίας. Ελευθερία θα ήταν όχι η επιλογή µεταξύ μαύρου
και άσπρου, αλλά η έξοδος από µια τέτοια επιβαλλόµενη επιλογή.
Τῃθοάογ Αάοππο, ΜΙΝΙΜΑ ΜΟΡΑΙ.ΙΑ εκδόσεις Αλεξάνδρεια
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