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To τέλος ενός καλοκαιριού (# 2) 

Posted on August 29, 2013 by Άλλοι τόποι 

 

 

 

 

Το καλοκαίρι τελειώνει πάντα δραματικά. Δεν υπάρχει γιατί. ‘Ισως γιατί δεν φτάνει. 

 

http://heterotopiasblog.wordpress.com/2013/08/29/to-%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%8d-2/
http://heterotopiasblog.wordpress.com/2013/08/29/to-%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%8d-2/
http://heterotopiasblog.wordpress.com/author/crisisheterotopia/
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Αναμνήσεις από το περασμένο καλοκαίρι 

Posted on June 12, 2014 by Άλλοι τόποι  

 

1. Όπως και κάθε χρόνο άλλωστε, το καλοκαίρι έμπαινε απαλά, γλυκά, σχεδόν τρυφερά, 
απλωμένο στις μακριές ημέρες του βορρά, με τις δροσερές, μικρές βραδιές του. Η 
πυκνότητα των καταθλιπτικών συμβάντων όμως, το περιόριζε. Δεν υπήρχε τίποτα, 
έπαιρνες συχνά όρκο, καθώς και πως όλα τελείωσαν. Σε δάμαζε επίσης και η 
συσσώρευση του χρόνου η ίδια. Όταν τη σκεφτόσουνα. Τα κορίτσια πάλι σε ζάλιζαν. 
Έρχονταν ξανά από παντού. Από κάθε γωνιά και δεν ήθελες να φανείς ανόητος. Δεν 
ήθελες να μένεις μέσα. Κάθε βράδυ στις μπυραρίες και στα καφενεία, συζητούσες με 
φίλους το παρελθόν και τις προοπτικές.  Αυτός ήταν ο Ιούνης, ξανά. Ένα τζετ λαγκ 
διαφορετικών κόσμων. Παραπατούσες. Ήλπιζες. Το ζούσες. 

2. Σινεμά ο Παράδεισος, στην Αντίπαρο 

 

Μια μικρή στιγμή νοσταλγίας: η μουσική του θέματος της “κινηματογραφικής λέσχης”. 
Εκεί, οι εικόνες του Παζολίνι και άλλων. Μια ολόκληρη εποχή που μοιάζει να 

http://heterotopiasblog.wordpress.com/2014/06/12/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%bd%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81/
http://heterotopiasblog.wordpress.com/author/crisisheterotopia/
https://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/06/img_0629.jpg
https://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/06/img_0614.jpg
http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/06/img_3895.jpg
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σφραγίστηκε με τα απανωτά λουκέτα της κρίσης. Το λουκέτο της ΕΡΤ, μια ταφόπλακα 
στην αρχή του καλοκαιριού. 

3. Η Αντίπαρος ακολούθησε το δρόμο των άλλων νησιών. Δεν είναι πλέον πανκ. Στην 
Αντίπαρο είχαμε κάποτε παρακολουθήσει τη σύλληψη του Σεχίδη, βρήκαμε τα 
ψωνισμένα ίντυ πάρτι από οπαδούς που κατοικούσαν στην Αθήνα, έπειτα είχαμε 
χορέψει (κατά διαβολική σύμπτωση) με Γερμανίδες τουρίστριες πλάι στον Τζίμη 
Πανούση. Ο Άρης χόρευε σαν αγγούρι, έδειχνε ότι δεν ήξερε από χορό, και πως μόνο το 
έκανε για τη γνωριμία. Η Γερμανίδα δεν έδειχνε να τη νοιάζει. Χαιρόταν μόνο. Χόρευε ο 
Άρης με δύο αριστερά πόδια. Εσύ κάπνιζες και παρίστανες τον καλλιτέχνη. Γούσταρε η 
άλλη Γερμανίδα, την αποθέωνες με τον τρόπο σου. 

Αργότερα ήμασταν από τους λίγους που αγανακτούσαμε με την έναρξη της Ολυμπιάδας 
που επέστρεφε σπίτι της (σικ) -θέλαμε να την πέσουμε από αγανάκτηση στα γυράδικα 
που μάζευαν κόσμο στις τηλεοράσεις τους, θέλαμε να φωνάξουμε συνθήματα αλλά 
ήμασταν οι μόνοι, όπως και στις διαδηλώσεις ενάντια. Ξανά, χρόνια αργότερα, 
βρεθήκαμε εμπρός σε μια άλλη Ολυμπιάδα, που πια δεν έλεγε τίποτα σε κανέναν. Η 
ντίσκο Λαλούνα έγινε τώρα καλτ, και μαζεύει τους πάντες, ακόμα και παραθεριστές, που 
έρχονται εκεί για να βρουν κάτι πιο εξωτικό από την Πάρο. Χαρούμενες παρέες γηγενών 
νέων με αυτοκίνητα περιμένουν το πρωινό καράβι γι’ απέναντι. Μοιάζουν το μέλλον: μιας 
διχασμένης χώρας, με τον τρόπο που είναι διχασμένη η Βραζιλία, ή και άλλες χώρες 
όπου ο τρίτος και ο πρώτος κόσμος συνυπάρχουν. Μπροστά στην αποθέωση του 
τουρίστα όμως, φρικιά φτιάχνανε καβάτζες στα έρημα νησιά τριγύρο, ακόμα και σήμερα, 
μια εποχή που χρήζει σοβαρότητος, μια εποχή αναπτυξιακή, με κοινωνικά 
εκπαιδευτικούς στόχους. Στερημένοι σοβαρότητας ή και στόχων, αυτοί, πήγαιναν με τα 
πόδια. Έστω κι αν τα κότερα – σα καρχαρίες – τους έζωναν, και οι ευκαιρίες για τους 
καρχαρίες καραδοκούσαν να καταπλήξουν τα πλήθη. 

 

4. Τραβούσαμε το βράδυ, σαν εξωγήινοι. Μια ακαθόριστη θλίψη μας έζωνε, η θλίψη που 
ζώνει και τους νέους μα και αλλιώτικη. Έβλεπα τους φίλους ν’ αλλάζουν, με έβλεπαν κι 
αυτοί να απομακρύνομαι. Νιώθαμε όλοι ότι η αλληλεγγύη αυτή δεν μας αρκεί. 
Τραβούσαμε στο χάραμα, έχοντας απολέσει και την τελευταία ελπίδα για τη σκηνή, 
παρότι ήμασταν ετοιμοπόλεμοι, να πέσουμε για όλους όσους κρατούσαμε στην καρδιά 
μας. Θα τα θυσίαζα όλα και τότε και πάντα, για όσους ήθελα να υπερασπιστώ. Χαμηλά, 
στα βράχια που χτυπούσαμε το χταπόδι, κάποιο άλλο καλοκαίρι, πύκνωναν μόνο οι 
σμέρνες. Χτυπιόντουσαν στη φουσκοθαλασσιά κι έβγαζαν σπίθες σε κάθε απόπειρα 
ραβδίσματος. Δεν μπορούσαμε πια ούτε να κολυμπήσουμε. Κι έτσι, σαν τους πρώτους 

https://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/06/img_3926.jpg
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εξόριστους, καθόμασταν με τα βιβλία ώσπου να πέσει ο ήλιος και ν’ αναπτερωθούν οι 
ελπίδες. 

 

Στο εκκλησάκι της νησίδας, του μόνου μέρους που μπορούσε κανείς να πει ότι είχε μείνει 
ακόμα και τώρα κάτι. Αποδείχτηκε πως ήταν παγιδευμένο. “Μπήκαν μέσα, μπήκαν μέσα” 
φώναξαν κατακαημένες, κι ευθείς αμέσως, ένα πλήθος πιστών μαζεύτηκε. Κακοντυμένοι 
τραμπούκοι περίμεναν ν΄αδράξουν την ευκαιρία, ανάμεσα από τον Τομ Χανκς, την Εύα 
Καϊλή, τον Φοίβο Δεληβοριά και άλλους που επώνυμα παραθέριζαν εκεί. Κρατούσα το 
μπουκάλι σαν πύκνωσαν, για να το φέρω στον πρώτο που θα τολμούσε να χτυπήσει. 
Ένας πιτσιρικάς έφαγε σφαλιάρα από κάποιον αθέατο, στο πρώτο σφάλμα που 
υπέπεσε. “Ηρέμησε!” του είπε πατρικά ο χοντρός, κι έπειτα του έριξε και δεύτερη 
σφαλιάρα. Περνούσε καλά ο χοντρός. Ο άλλος επιχείρησε μια επίθεση σε ανύποπτους 
για να ξεσπάσει, πριν εξαφανιστεί. Το μέρος φυλάσσονταν, κάποιοι είχαν δημιουργήσει 
σε εθελοντική βάση, θέσεις εργασίας για το μέλλον. Κάτι ετοίμαζαν λοιπόν. Τα βιβλία που 
σέρναμε όλο το χρόνο, γίνονταν βαρίδια από τα οποία δεν μπορούσαμε 
ν΄απαγκιστρωθούμε. Χλεύαζαν τότε οι άλλοι, μιμούμενοι λέξεις που είχαν αρπάξει, λέξεις 
που τους έμοιαζαν σχετικές, ώστε να μας κάνουν πέρα. Οι θέσεις εκεί ήταν πιασμένες. 
Έγινε σύντομα φανερό, και στους πιο δύσπιστους, πως ήμασταν καθηλωμένοι. Δεν 
υπήρχει πια τίποτα. Καθώς έκλειναν όλοι οι δρόμοι των νησιών που παλιότερα γυρίζαμε 
φτηνά, των νησιών που μας είχαν γλυτώσει από την έρημη χώρα μας, των νησιών που 
μας έκαναν ν’ αγαπήσουμε την αποκρουστική μας χώρα, γίνονταν πια έρημοι κι αυτά και 
τρέχαμε τώρα εμείς να πάμε σε όσα περισσότερα προλάβουμε, λες και να τα δούμε μόνο 
θ΄αρκούσε να καλύψει το κόστος της ζωής που άφηνε το κάθε ένα που εγκαταλείπαμε. 
Ζύγωναν τα ιστιοφόρα που τα οδηγούσαν παλιοί ταξιδευτές των πλοίων της γραμμής, 
στις ερημιές. Πίσω, μια κουστωδία ευχαριστημένων ντόπιων, κι εργολάβοι που ακόνιζαν 
τα μαχαίρια. Λίγες οικογένειες ζούσαν το ιδιωτικό τους όνειρο, και οι άλλοι σκοτώνονταν 
μεταξύ τους, στις άχαρες πόλεις που έβραζαν κάθε καλοκαίρι, μερικά καλοκαίρια μετά 
(στην δυστοπική εκδοχή του μέλλοντος). 

 

 

http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2013/08/cropped-img_6737.jpg
https://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/06/mg_3808.jpg
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H θάλασσα, τα νησιά 

Posted on September 24, 2013 by Άλλοι τόποι  

       

(Το πλοίο των τρελών, 1549) 

Συμβαίνουν τόσα πολλά και τόσο σοβαρά, που δεν αφήνουν χώρο για τα ανθρώπινα και 
τα πιο προσωπικά. Όλα μοιάζουν ετεροχρονισμένα, ιδίως αν θέλεις να κάνεις κάτι που 
να αφορά τη συνολική κατάσταση του ανθρώπου, δίχως να αναφερθείς άμεσα στα 
τεκτενόμενα. Τότε φαίνεται ο ετεροχρονισμός περισσότερο, γιατί σε αφορούν και 
παρακολουθείς όσα εξελίσσονται. Ο κοινωνικός χρόνος γίνεται ο μόνος χρόνος, 
πολιτικοποιώντας κάθε όψη της ζωής. 

  

Στη θάλασσα όμως είναι αλλιώς. Η θάλασσα είναι ένα όριο διαφορετικών κόσμων. Όταν 
είσαι στη θάλασσα, φεύγεις από τα ζητήματα της ξηράς. Ο βυθός είναι ένας άλλος 

κόσμος, διαφορετικά επηρεασμένος από τα ανθρώπινα. Είναι μια άλλη διάσταση που αν 
τη μάθεις – όσο μπορείς, η απόδραση ξεκινάει να μοιάζει εφικτή. 

http://heterotopiasblog.wordpress.com/2013/09/24/h-%ce%b8%ce%ac%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ac/
http://heterotopiasblog.wordpress.com/author/crisisheterotopia/
http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2013/09/800px-narrenschiff_28154929.jpg
http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2013/09/800px-narrenschiff_28154929.jpg
http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2013/09/mg_3812.jpg
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(Εντυπώσεις: η θάλασσα της Ελλάδας είναι βαθιά μπλε και αλμυρή, σα μάτια ξένων 
γυναικών και ανυπότακτη, γεμάτη βουνά. Από πολλές απόψεις ξεκάθαρη, μα και 

παραπλανητική. Δεν μπορεί κάτι τόσο μεγάλο να είναι τόσο ξεκάθαρο σε κάποιον τόσο 
μικρό. Η θάλασσα της Ιταλίας είναι όλο βράχια και κακοτράχαλη σα σκαμμένο πρόσωπο, 
με τα νερά της λιπαρά, όλο λαδί από τη βιομηχανία και υποψίες αποβλήτων ρηγμένων 

από τη μαφία, ενώ της Ισπανίας είναι μια μεγάλη, ατελείωτη τσιμεντένια ευθεία. Η 
θάλασσα της Σουηδίας είναι γκρίζα σα τον ουρανό και αραιή σαν επιφανειακή σχέση, σα 

λίμνη, σαν σταθερή κατάσταση που αφήνει μόνιμη την αμφιβολία). 

 

Πρέπει να μάθεις τη θάλασσα. Που σημαίνει να μάθεις τα όρια σου. Δεν είμαστε 
φτιαγμένοι για να ζούμε μέσα στη θάλασσα, μα για να επιπλέουμε σε αυτή. Αν ξεχαστείς 
λίγο στη γλυκιά αρμονία του βυθού, ίσως παραμείνεις στην ασφυκτική αγκαλιά του. Θα 
σε κρατήσει μέχρι το θάνατο σα ψυχωτικός γονέας. Αν πανικοβληθείς, επίσης, μικρός κι 
εκτεθειμένος στην άγνωστη ρουτίνα του, δε θα αναδυθείς ποτέ. Σαν τον καταδύτη της 
Αντιπάρου που νόμιζε ότι είχε χρόνο να λύσει την τρίαινα του από ένα ψάρι του βυθού 

που μάνιασε χτυπημένο. Η ηρεμία είναι το μάθημα του βυθού, η νηφαλιότητα και η 
αυτοκυριαρχία. Η θάλασσα μπορεί να διδάξει την αυτογνωσία, αν δεν παρασυρθείς στον 

κόσμο της, έναν κόσμο γοητευτικό, που όμως δεν είναι ανθρώπινος. Τα θαύματα της 
είναι παραισθήσεις: βλέπεις να γίνονται μάχες που έγιναν παλιά, ή που δεν έγιναν ποτέ – 
σαν τους ψαράδες των Αντικυθήρων το 1900, που είδαν σφαγές στα ριγμένα αγάλματα 
του γνωστού ναυαγίου, που έγινε κάποιους αιώνες πριν και παρέμεινε δίχως να τους 

περιμένει – όσο η γη, αμέτρητη, μονίμως θα χάνεται κάτω από τα πόδια σου. 

Η απεραντοσύνη της θάλασσας. Ένας Ειρηνικός όμως γεμάτος νεκρές θάλασσες, όχι 
από αλάτι, αλλά από πλαστικά και ραδιενέργεια. Σε αύξηση. Μπορείς άραγε τότε να 

ζήσεις από τη θάλασσα; Ή, τα σχέδια για πλωτά οικόπεδα σε αχαρτογράφητες περιοχές 
όπου ισχύουν άλλα δίκαια, λιγότερο σαφείς ιδιοκτησίες; Να σημαίνουν άραγε πως θα 
πρέπει να ξεχάσουμε για πάντα τη στεριά, καθώς οι κτήσεις τάχα είναι για πάντα; Η 

καταστροφή ίσως να είναι για πάντα. Και σε ένα περιβάλλον αβίωτο, ποια η ελευθερία σε 
επιπλέοντα καρυδότσουφλα; Η ελευθερία εκείνων που ναυάγησαν από τη στεριά, ή η 

ελευθερία του φυλακισμένου του Κάφκα, που μετατρέπει το κελί του σε πολυτελή 
έπαυλη; Η κίβδηλη ελευθέρια των ανάξιων να κληρονομήσουν αυτό τον κόσμο, η 

http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2013/09/mg_1882.jpg
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κίβδηλη ελευθερία των υβριστών, μα και η ανελευθερία των θυμάτων του κόσμου αυτού, 
των πνιγμένων διασχίζοντας τη Μεσόγειο από όποια δίοδο μπορούν. 

 

Το Αιγαίο ιδιαίτερα, είναι γεμάτο σκοπέλους και υφάλους. Η ξηρά είναι κοντά αλλά 
μπορεί να αποδειχθεί κι απατηλή. Οι ξέρες της Πάρου ήταν τόσο κοντά, κι όμως τα 

κύματα που έπνιξαν το πλοίο της γραμμής πήραν μαζί τους πολλές δεκάδες ανθρώπων 
που πάσχιζαν να φτάσουν στην ξηρά. 

  

Στα νησιά επίσης. Παρότι είναι περισσότερο προσβάσιμα και ψηλαφημένα. 

” Το να ονειρεύεσαι νησιά, είτε με φόβο είτε με χαρά, σημαίνει να ονειρεύεσαι την 
απόσταση, να βρίσκεσαι ήδη χώρια, μακριά από κάθε ήπειρο, το να είσαι χαμένος και 
μόνος ή το να ονειρεύεσαι ένα ξεκίνημα από το μηδέν, την αναδημιουργία, την αρχή εκ 
νέου. ” Gilles Deleuze, έρημα νησιά, 1953 

http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2013/09/shipoffools.jpeg
http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2013/09/giant_octopus_attack.gif
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(Gilles Deleuze à Big Sur, Jean-Jacques Lebel) 

Δεν υπάρχουν άλλοι κόσμοι άγνωστοι στη γη αυτή για να φτάσουν οι περιπλανώμενοι 
και να τα φτιάξουν όλα από την αρχή, με την αφθονία όσων προσφέρονται, στη φύση. 
Έχουμε τα νησιά μέσα μας σα δείκτες, ιδανικά, σύμβολα για Σειρήνες, Χίμαιρες μα και 
Ουτοπίες. Νησιά διπρόσωπα, Ιανοί, νησιά σα δίκοπα μαχαίρια, σπαρμένα με 
κατάρτια όλο ναυάγια, στους δρόμους που δεν ακολουθούν κανονικά πλοία. Χρειάζεται 
να σκεφτείς γιατί τα αναζητείς. Και θα το κάνεις, ιδίως αν περνάς μονίμως από το ένα στο 
επόμενο, δίχως η δίψα σου να καταλαγιάζει. Μπορεί και να χαθείς. 

 

 

http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2013/09/french_theory_symposium.jpg
http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2013/09/726px-herbert_james_draper_-_ulysses_and_the_sirens_28190929.jpg
http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2013/09/800px-john_william_waterhouse_-_ulysses_and_the_sirens_28189129.jpg
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Πρέπει να σκεφτείς γιατί φεύγεις. Γιατί δεν μπορείς να μείνεις άλλο, γιατί θέλεις να τα 
αρχίσεις όλα από την αρχή, ή γιατί συνήθισες να φεύγεις; 

Είναι ωραίο και να επιστρέφεις όμως στα νησιά. Στα ίδια νησιά από τα οποία πέρασες 
κάποτε. Ποτέ δεν μένουν τα ίδια. Έστω και αν μοιάζουν να αλλάζουν προς το χειρότερο 
και να γίνονται κι αυτά καθρέπτες κι εκφραστές μια μονότονης και γενικευμένης 
κατάστασης, ίδιας για κάθε στεριά. Είναι καλό να ψηλαφείς τα ίχνη σου. Είναι καλό να 
γυρνάς ακόμα και όταν έχεις κατασταλάξει. Στο γιαλό εκείνον που συνάντησες και 
χαιρέτησες, σαν τραγούδι για το μυστικό ακρογυάλι, που ήταν ότι πιο κοντά μπορούσε 
στον παράδεισο, δικό σας για όσο το ζούσατε, δικό σας για πάντα στη μνήμη, 
αγκυροβολημένοι σε κάποια υπόσχεση σε κάποιο χρόνο που θα κρατούσε “για πάντα”. 
Γιατί είναι καλό να γυρνάς; Για να μην ξεχνάς. Τα νησιά. 

Υπάρχουν όμως και οι άλλες όψεις. Εκείνες που κάνουν τη θάλασσα φέρετρο και τα 
νησιά φυλακή. Στο βράχο του Αρμενιστή, στο δεύτερο πόδι, στη Χαλκιδική, υπήρχε στην 

απόμερη μεριά του, αυτή που έβλεπε κατάματα το πέλαγος, μια πλάκα για κάποιον 
καταδύτη που δεν επέστρεψε ποτέ. Κάποιον καταδύτη που τον κατάπιε το νερό της 
θάλασσας. Δεν βρέθηκε ποτέ. Κι έγραφε η πλάκα εκείνη από μάρμαρο, πως πάντα 

κάποιοι θα περίμεναν την ανάδυση του, αιώνια. 

Είναι και οι ιστορίες των εξορίστων. Τα νησιά τότε είχαν μια ολότελα άλλη όψη, το ίδιο και 
η θάλασσα. Τα νησιά ήταν έρημοι, περιτριγυρισμένοι από ένα απέραντο και 

απροσπέλαστο υγρό φράγμα. Τα νησιά ήταν μια καταδίκη απέναντι σε ακραίες φύσεις, 
τόποι αλλοτρίωσης και μαρτυρίου. Ο γδαρτός άνεμος της Δονούσας το έλεγε καθαρά, 
παρά τα τυρκουάζ νερά της. Τα νησιά επίσης γίνονταν τότε μια διάσταση απόκοσμη, 

όπου βασίλευε το χάος: εκεί, κάθε νοσηρότητα ήταν εφικτή, και οι εξόριστοι ήταν μόνο 
σώματα αναλώσιμα, βορρά για τον στεγνό ήλιο, τις μύγες, τα ποντίκια, τους 

βασανιστές, τα κτήνη, το αλάτι και τα ψάρια. Η θάλασσα ήταν δίπλα μα ξέβραζε πτώματα 
από τους βομβαρδισμούς, η θάλασσά ήταν μπροστά κοιμόσουν στο πλάι της και 

ξυπνούσες με την ανάσα της, επιθυμώντας την σφόδρα, να ξανασμίξεις μαζί της, να 
φιλιώσεις μαζί της, να την παραδώσεις στους επόμενους δαμασμένη κι ειρηνική, να την 

υπερβείς και να την διεισδύσεις. Τέρατα τότε στέκονταν μπροστά της, Λαιστρυγόνες 
κλείνοντας σου το δρόμο, τέρατα της θαλάσσης. 
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Δρόμοι για να περπατηθούν, όλα. Ό,τι κι αν γίνεται, αξιοπρέπεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2013/09/549px-temptation_of_saint_anthony_central_panel_by_bosch.jpg
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Tοπία του καλοκαιριού 

Posted on August 24, 2014 by Άλλοι τόποι  

(Τέλη Ιούνη) το πρωί για καφέ. Όλα cosy. Είναι το καλό γούστο και η άνεση το καλύτερο; 
Κι αν ναι, γιατί υπάρχει η αίσθηση βαρεμάρας και η μετάθεση, στο μέλλον; 

Ο παλιός σελιδοδείκτης έγραφε: καιρός να ξανανάψουμε τ’ άστρα (Απολιναίρ) 

Ο έλεγχος περνάει από την αυτοπειθάρχηση. Η πειθαρχία έχει νόημα ύπαρξης – πέραν 
εκείνου της κυριαρχίας – όμως εδώ η αγορά μηχανικά δημιουργεί το πλαίσιο που θα 
εγγυηθεί την πειθαρχία στο αστικό μοντέλο της κοινωνίας, η ίδια η αγορά που έρχεται να 
αποροφήσει τους κραδασμούς που προκαλεί η αδειανότητα της αστικής ζωής. 

Να ξανασκεφτούμε το ζήτημα των διαχωρισμών της ζωής που θέτει ο κόσμος του αστού: 

  

Το τέλος της Κοπεγχάγης (επ άπειρον) 

* 

Η Σκόπελος ως λύση 

 

http://heterotopiasblog.wordpress.com/2014/08/24/t%ce%bf%cf%80%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%8d/
http://heterotopiasblog.wordpress.com/author/crisisheterotopia/
http://vimeo.com/58914133
http://it.scribd.com/doc/34832441/Asger-Jorn-Guy-Debord-FIN-DE-COPENHAGUE
https://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/08/img_2403.jpg
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Λύση σε τι; Στη ζωή της πόλης, γενικά; Στο χρόνο που περνάει; Στη βαρβαρότητα που 
προελαύνει, στα απανωτά σοκ της αναδιάρθρωσης της οικονομίας (του κεφαλαίου), και 
στις μύριες μιζέριες που απλώνονται εκεί, εντείνοντας τα πολεοδομικά αδιέξοδα της 
σύγχρονης Ελλάδας, του σύγχρονου κόσμου. 

Ποιος έκανε έτσι τις πόλεις; Ας αναρωτηθούν με κάθε ειλικρίνεια, όσοι (νεοέλληνες, 
νεόπλουτοι) κατηγορούν “τους Έλληνες” ή την “αριστερά”, για το κακό γούστο ή και για 
όσα συμβαίνουν εδώ (γενικά μιλώντας, πάντα), σήμερα. Θα δουν τότε τα είδωλα τους, τα 
πρότυπα τους -τα ακούσια έστω πρότυπα τους, τους εκφραστές της κουλτούρας που 
αντιπροσωπεύουν – τον παττακό και τον παπαδόπουλο, τον καραμανλή, και πολλούς 
άλλους γελοίους θιασώτες της εξουσίας, ανδρείκελα της ντόπιας ολιγαρχίας. Μπορεί 
κανείς να πει με βεβαιότητα μάλιστα, ότι η σημερινή κατάσταση είναι η συνέχεια και 
μόνο, των προηγούμενων. 

Τα νησιά και η θάλασσα λοιπόν, μας δίνουν το στίγμα για μιαν άλλη ζωή. 

Πως όμως να τη φτάσεις; Πως να ζήσεις στη θάλασσα και στα νησιά, σήμερα; 

Οι σκόπελοι και οι ύφαλοι που πρέπει να χαρτογραφήσεις, χαράσσοντας πορεία: να 
βρεις κάτι που να μπορείς να κάνεις, το οποίο δυστυχώς πρέπει να είναι δεμένο με τους 
νόμους της αγοράς, καθηλώνοντας την ύπαρξη μας στο στάδιο της ανάγκης, παρά τις 
τεχνικές προόδους και την αφθονία που φέρνουν. Πρέπει να είναι κάτι που ίσως “λείπει” 
από εκεί. Πρέπει να μάθεις να το κάνεις. Να σου αρέσει, αλλά να πάρεις και τα ρίσκα της 
επαγγελματικής ενασχόλησης με δαύτο, κάτι που το καθιστά ανιαρό και συχνά 
επικίνδυνο. Πρέπει να βρεις ανθρώπους να συναναστραφείς, επαγγελματικά και 
κοινωνικά, εκεί. Πρέπει να μάθεις τις συνήθειες και τα ήθη που κυριαρχούν εκεί. Και να 
αφοσιωθείς. 

Αυτός είναι ένας τρόπος, να μείνεις εκεί. Αν δεν μπορείς να είσαι ταξιδιώτης. 

https://www.youtube.com/watch?v=K288WCgC9aA
http://heterotopiasblog.wordpress.com/2013/09/24/h-%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC/
https://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/08/img_2394.jpg
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- Απαξιωμένες τουριστικές εγκαταστάσεις: κάποια παλιά ντισκοτέκ σε παραλία της 
Σκοπέλου, εκεί που τώρα κυριαρχεί ο μύθος των γυρισμάτων κάποιας ταινίας που 
συγκίνησε τα πλήθη με τίτλο ‘mama mia’. 

* 

Η Ρόδος ως μη τόπος: η Ρόδος παριστάνει την “Ρόδο” (ή και οτιδήποτε άλλο τσιμπάει 
τον τουρίστα, ή ζητάει ο τουρίστας) 

 

Ξαναβρέθηκα εκεί σχεδόν τυχαία. Σκέφτηκα ν΄αναζητήσω ίχνη, μα ήταν ανώφελο να 
δημιουργήσω συνδέσεις που δεν υπήρχαν πια, συνδέσεις νοσταλγίας. Ο κύκλος είχε 
γίνει κι αν ζητούσα κάτι από τότε, δεν αφορούσε ότι υπήρχε τότε εκεί. 

Δυστυχώς, συνάντησα τη Ρόδο και την Κω στις προκαταλήψεις των επισκεπτών τους, 
στις χώρες τους. Υπάρχουν βαθύτεροι λόγοι αυτής της απαξίωσης βέβαια, που πάνε 
μακρύτερα στο χρόνο και στον χώρο, από τη Ρόδο ή την Κω των τελευταίων 30 χρόνων. 
Παρόλαυτα, δεν είχα καμία σχέση με τις επιθυμίες και τις πρακτικές, τόσο των ντόπιων 
όσο και των τουριστών, ούτε και με τις διασκεδάσεις και τα θεάματα στα μέρη εκείνα, τη 
χυδαιότητα των οποίων θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να αντιμετωπίσω και να υποστώ. 

https://www.youtube.com/watch?v=IoUIHBSiVAY
https://www.youtube.com/watch?v=HsHtSPub3w8
https://www.youtube.com/watch?v=iN26E410Euk
https://www.youtube.com/watch?v=3L12zG3jUUk&list=ALBTKoXRg38BDxN8y7FI7zcw0cRZywjYE-&index=2
http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/08/img_2487.jpg
https://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/08/img_2559.jpg
https://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/08/img_2558.jpg
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Κάποια είδηση έγραφε ότι το νησί των Ιπποτών είναι ξανά πρώτο στην εκμετάλλευση 
των εργαζομένων στην βιομηχανία του τουρισμού. Η αισχροκέρδεια βασίλευε πίσω από 
την ελεγχόμενη κίνηση των τουριστικών ορδών. Σκανδιναβικά (και άλλα) πλήθη, 
ξεχύνονταν από παντού στα παλιά και νέα σοκάκια. Ποθητά σώματα γυναικών 
κατέκλυζαν το βλέμμα και το μυαλό μας, οδηγώντας το στην άβυσσο των ανείπωτων 
αντιφάσεων, του προσιτού, του άμεσου που όμως κρέμεται ουδετεροποιημένο και 
διαχωρισμένο, από μίλια συμβολικών αποστάσεων και χασμάτων μεταξύ ανθρώπων, και 
λαών, μιαν άβυσσο από την οποία κάηκαν πολλοί, κι ενέτειναν τη μοναξιά εμάς των 
πλέον υποψιασμένων, που είχαμε ήδη ζήσει τους εφήμερους έρωτες του καλοκαιριού, τις 
έντονες, μα και μετρημένες και υπολογισμένες μέρες διακοπών που οργανώνει ο κόσμος 
των αστών και της ταχύτητας. 

TRAFFIC CIRCULATION, SUPREME STAGE OF CITY PLANNING 
Traffic circulation is the organization of universal isolation. As such, it constitutes the 

major problem of modern cities. It is the opposite of encounter: it absorbs the energies 
that could otherwise be devoted to encounters or to any sort of participation. Spectacles 

compensate for the participation that is no longer possible. Within this spectacular 
society one’s status is determined by one’s residence and mobility (personal vehicles). 

You don’t live somewhere in the city, you live somewhere in the hierarchy. At the summit 
of this hierarchy the ranks can be ascertained by the degree of mobility. Power is 

objectively expressed in the necessity of being present each day at more and more 
places (business dinners, etc.) further and further removed from each other. A VIP could 

be defined as someone who has appeared in three different capitals in the course of a 
single day. (“Basic Program of the Bureau of Unitary Urbanism” – Situationist 

International 6, August 1961) 

Θα μπορούσε άραγε να υπάρξει έρωτας στη Ρόδο σήμερα; Θα μπορούσε. Αλλά ίσως να 
δυσκολεύει, να χάνεται στις υποσχέσεις, στις ομοιόμορφες και στανταρισμένες 
ψευδοεπιλογές της καταναλωτικής κοινωνίας, στην αδυναμία συγκέντρωσης, στα 
αναρίθμητα όμορφα πρόσωπα και σώματα. Θα μπορούσε, πιο εύκολα όμως στους 
νεώτερους, που ίσως να μην έχουν εμποτιστεί από το πνεύμα της χρησιμοθηρίας, του 
υπολογισμού και της ποσότητας. Πιο εύκολα σε εκείνους που θα αναζητούν 
μοναδικότητες. 

 

http://www.efsyn.gr/?p=225963
https://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/08/img_2555.jpg
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Ένα δωμάτιο στη Ρόδου του Αυγούστου κοστίζει όσο 5 βράδια κάπου αλλού. Συχνά, το 
δωμάτιο αυτό θα είναι στον όροφο μιας πολυκατοικίας που χτίστηκε βιαστικά για να 
στεγάσει όσο το δυνατό περισσότερα κεφάλια τουριστών, σε ένα τοπίο που θυμίζει 
υποβαθμισμένο προάστιο των πόλεων της σημερινής Ελλάδας. Σε τιμή σουρεαλιστική 
βέβαια. Σαν να μένεις στη Σταυρούπολη, με νοίκι 70 ευρό τη μέρα. 

 

 

Αφήσαμε τη νύχτα λοιπόν να περάσει, υπομονετικά, στους δρόμους της περιπέτειας που 
διέσχισε ο Κόρτο Μαλτέζε και άλλοι ήρωες, γνωρίζοντας ότι η έξοδος θα βρισκόταν 
κάπου αλλού, μακριά από το άγχος ή την άγνοια της μάζας που δέχεται μόνο ότι “ξέρει” 
από πριν. Μιας μάζας που μοιάζει να μην αλλάζει τόπους στις οργανωμένες μετακινήσεις 
της. 

http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/08/img_2570.jpg
https://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/08/c01-30c.jpg
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* 

Το Τάμπερε ως πιθανότητα (the possibility of Tampere) 

 

  

  

  

  

http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/08/img_2583.jpg
https://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/06/img_0577.jpg
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Ο καθαρός αέρας του Τάμπερε αναζωογονεί τα πνευμόνια μας. Αρχές Ιούνη, και 
συναντώ τα αντίθετα από όσα φαντάζεται κανείς για εκεί. Ο καυτός ήλιος της Φινλανδίας 
μας τσουρουφλίζει το πρόσωπο. Δεν έφερα τα κατάλληλα ρούχα (φαντάστηκα μόνο έναν 
ατελείωτο χειμώνα για εκεί, τον Άη Βασίλη κτλ). 

Το καλοκαίρι κυλάει αργά εδώ με τη νύχτα να έχει εξοβελιστεί από τον ορίζοντα. Φιλικοί 
άνθρωποι όπου κι αν πάμε. 

Μνήμες του φινλανδικού εμφυλίου πολέμου σε πολλά σημεία. Εκεί δόθηκαν οι τελευταίες 
μάχες με τους λευκούς που επικράτησαν, με τη βοήθεια της Γερμανίας της εποχής. 

Τη Φινλανδία βέβαια, τη σώζουν σήμερα μια χούφτα φίλοι μόνο και βεβαίως, ο Aki 
Kaurismaki, αυτός ο παντοτινός διεθνιστής σύμμαχος, ο μόνος πραγματικός ρεαλιστής. 

Η πόλη ξυπνάει μνήμες από πράγματα που γνωρίζω. Αρχιτεκτονική, θάλασσα, στέκια, 
άνθρωποι. Η πόλη έρχεται έτσι στα μέτρα μου. 

Το μουσείο Λένιν, το μοναδικό μουσείο για τον Λένιν, στεγάζεται στο κτήριο των 
συνδικάτων, που παλιά, όταν η Φινλανδία ήταν μέρος της τσαρικής Ρωσίας, Ρώσοι 
επαναστάτες περνούσαν από εκεί. Στο χώρο του μουσείο μάλιστα, λέγεται ότι ο Λένιν 
πρωτογνώρισε το Στάλιν. Ο Λένιν έπειτα, παραχώρησε αυτονομία στη Φινλανδία. Γι’ 
αυτό και το μουσείο. 

Ένας σύντροφος Φινλανδός που ζει Αθήνα με μια Αθηναία, και τα καλοκαίρια γυρνάει με 
σχεδία τη Βαλτική -την πιο ρυπαρή θάλασσα του κόσμου από τη βιομηχανία- και τις 
λίμνες της χώρας του. Αναθεματίζει τη μοναξιά των Φινλανδών και το μικροαστικό όνειρο 
τους για ένα εξοχικό στα δάση, στην υπέροχη Φινλανδική φύση, που αξίζει να 
εξερευνήσει και να αγκαλιάσει κανείς, πάση θυσία. Πλήρως ενημερωμένος για τα αίσχη 
που διαδραματίζονται στη χώρα μας. Από τους λίγους δυτικούς ξένους εκεί, που 
συμμετέχουν στους αγώνες, και συχνάζουν στα Εξάρχεια. Αγαπάει την Αθήνα παρά την 
ασχήμια της. 

Η Φινλανδία είναι μεταξύ των κόσμων: απαξιωμένη από τη Σκανδιναβία, να απαξιώνει τη 
Ρωσία και τις Βαλτικές χώρες. Για εμένα είναι Σκανδιναβική χώρα, για τους 
Σκανδιναβούς όμως είναι η χώρα-παρίας. Μετανάστες Φινλανδοί δούλευαν στα 
Σουηδικά εργοστάσια 30 και 40 χρόνια πριν, ενώ πόλεμοι δημιούργησαν άλλα πάθη και 
άλλη ιστορία στη χώρα αυτή, σε σχέση με τις Σκανδιναβικές. 

Η μαγική Σκανδιναβία, η εξωτικοποιημένη συχνά, Σκανδιναβία, η απόμακρη 
Σκανδιναβία. Πρέπει να είσαι ανοιχτός για να σου δοθεί, παρά τις αντιξοότητες, τις 

https://www.youtube.com/watch?v=1nbMKy-ftA0
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δυσκολίες και τις αντιδράσεις. Αν κλειστείς, θα πνιγείς στην αδιαφορία της 
καθημερινότητας των χωρών εκεί. 

* 

Βελιγράδι: το μέλλον 

Το ατελείωτο μουσείο της Επανάστασης: η αδυνατότητα μνημειοποίησης της 
επανάστασης /η επανάσταση (αντί του καπιταλισμού) ως μια συνεχή διαδικασία 

 

 

Τα βομβαρδισμένα, από τις έξυπνες τάχα βόμβες του ΝΑΤΟ, κτήρια, στέκουν αμήχανα 
από το 1999. Δεν έγιναν μνημεία. Περιμένουν να πουλήσουν τα κουφάρια των 

https://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/08/img_0971.jpg
http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/07/img_1007.jpg
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αχρηστευμένων πια πολεμικών εγκαταστάσεων στο κέντρο της πόλης, σε κάποια 
πολυεθνική με ξενοδοχεία. 

Δεκάδες ΜΚΟ κατέκλυσαν τη Σερβία μετά τον πόλεμο για να την αναδιαρθρώσουν. 
Έγιναν σεμινάρια μάλιστα, για να διδάξουν στους Σέρβους πως να ξεπεράσουν τον βίαιο 
τους χαρακτήρα, “ως λαό”. Αναδρομικά, βλέπει κανείς τη δύναμη και την υλικότητα της 
ιδεολογίας της κυριαρχίας, και των μύθων και των λόγων που διασπείρει, λόγων συχνά 
κενών περιεχομένου. Και ποιοι είναι εκείνοι που θα χαρακτηρίσουν “βίαιο”, έναν 
ολόκληρο λαό; Ποιου είδους εμπειρογνωμόνων οργανώνει τέτοιου είδους “γνώσεις” και 
πάνω σε ποια στοιχεία βασίζεται την πίστη τους; Κι όμως, η προπαγάνδα τέτοιων 
ανοησιών, έπιασε τόπο. Το πολιτικό σχέδιο της οικονομικής αναδιάρθρωσης, που 
συμπεριλάμβανε μαζικές ιδιωτικοποιήσεις, έπιασε τόπο (με τους όρους του κεφαλαίου), 
με συνέπεια τη μαζική φτωχοποίηση, την άνοδο ολιγαρχιών και μαφιόζων, τον κρατικό 
υπερδανεισμό χρήματος που γίνεται έτσι ο εγγυητής της διαδικασίας απαλλοτριώσεων 
που ξεκίνησε εκει, την αποχαύνωση και το φασισμό. Η γνώση που αποκτήθηκε εκεί (και 
σε άλλες περιφερειακές χώρες), εφαρμόστηκε έπειτα κι αλλού, με μεγάλη επιτυχία όπως 
δείχνουν τα πράγματα, βαφτίζοντας όλους τους “Έλληνες”, “τεμπέληδες”. 

 

(όχι, δεν είναι Κοπεγχάγη, είναι στο δρόμο κατεβαίνοντας, κάπου με περισσότερες 
αντιφάσεις στο τοπίο, με περισσότερες non cosy zones, ας πούμε. Έχει όμως το 
ενδιαφέρον του κι αυτό, υπάρχουν κι εκεί affordable gadgets για την ωραιοποίηση των 
ερειπίων (και του εγκλεισμού), στο μυαλό μας). 

* 

DISTANCIATION FROM THE URBAN SPECTACLE 
The spectacle system that is in the process of integrating the population manifests itself 

both as organization of cities and as permanent information network. It is a solid 
framework designed to reinforce the existing conditions of life. Our first task is to enable 

people to stop identifying with their surroundings and with model patterns of behavior. 
This is inseparable from making possible free mutual recognition in a few initial zones set 

apart for human activity. People will still be obliged for a long time to accept the era of 
reified cities. But the attitude with which they accept it can be changed immediately. We 

must encourage their skepticism toward those spacious and brightly colored 

http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/07/img_0984-e1405416097550.jpg
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kindergartens, the new dormitory cities of both East and West. Only a mass awakening 
will pose the question of a conscious construction of the urban environment. (“Basic 

Program of the Bureau of Unitary Urbanism” – Situationist International 6, August 1961) 

* 

Έξοδος; Στη Νίσυρο 

 

 

http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/08/img_2695.jpg
http://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/08/img_2846.jpg
https://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/08/img_2828.jpg
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Το γεγονός ότι η Νίσυρος είναι άγονη γραμμή και έχει δύσκολα δρομολόγια, τη σώζει 
από το μαζικό τουρισμό, κατά κάποιο τρόπο. Βεβαίως, πολλά άλλα νησιά, όπως εκείνα 
των Μικρών Κυκλάδων, καταστράφηκαν στην πορεία, αλώθηκαν, καταχτίστηκαν,άφησαν 
την τοπική παραγωγή να παρακμάζει κι έγιναν μια από τα ίδια στο βωμό του κέρδους και 
της εμπορευματοποίησης. Έχουμε επομένως πολλούς λόγους να πιστεύουμε ότι η ίδια 
τύχη επιφυλάσσεται για για τη Νίσυρο. Θα χάσουμε τότε και αυτό το λιγοστό απομεινάρι 
ουτοπίας και διαφορετικής ζωής που ανοίγει σαν υπόσχεση, σε όσους από εμάς το 
αναζητούμε, με θολό μυαλό από τις διασκεδάσεις, τους μικρούς χρόνους και τους λόγους 
του εμπορίου. 

Η Νίσυρος είχε τα λίγα, μα ουσιαστικά, που έχουμε ανάγκη, όλα προσιτά. 

https://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/08/img_2852.jpg
https://heterotopiasblog.files.wordpress.com/2014/08/img_2603.jpg
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tourist subjectivity 
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Αποσπάσματα από το 

πρώτο καλοκαίρι της 

κρίσης 
 

 

 

 

Ιούλης 7, 2011 

 

Ένα παράξενο καλοκαίρι. Στην πόλη. Έρημοι δρόμοι δίχως ταξί. Πολύ ωραίο αυτό. Τα βράδια 

μαζευόμαστε στα παρκάκια της παραλίας. Μπυράδες με αυτοσχέδια πωλητήρια - δοχείο πάγο και 

μπύρες, αναψυκτικά και κρύο τσάι, όλα ένα ευρώ. Παρέες μεγάλες σε πηγαδάκια. Ωραία. Δίχως 

ταξί, γυρνάω με τα πόδια αργά, ανεβαίνω όλη την ανηφόρα από τα κάστρα μέχρι τον περιφερειακό. 

Από την παραλία έως επάνω.  

Του χρόνου πως θα είναι άραγε; Παρωχημένη και φοβική ερώτηση, στο κλίμα των ημερών. Ανόητη 

ερώτηση. Πολλά μένουν ίδια, όσα και αν αλλάζουν. 

Ο κόσμος που γνωρίσαμε καταρρέει, και ίσως να είμαστε μόνο στην αρχή.  
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31/3/2012 

 

 

Έρημα νησιά 

 

Η ζωή περιορίζεται με πολλούς τρόπους.  

χαρακτηρισμοί σβήνουν ονόματα, πρόσωπα, αρνούνται την αλήθεια. 

τόποι ελευθερίας συρρικνώνονται 

έρημοι τόποι 

θύλακες ελευθερίας  

Για άλλους τρόπους, για άλλες σχέσεις,   για  

 

Έρημα νησιά 

(τα ασήμαντα νησιά του Αναγνωστάκη, τα ιδανικά του Ντελέζ) 

Ζητούν να αγοράσουν (όσο όσο) για να σβήσουν όσα δεν μπορούν να ελέγξουν 

Το πλαίσιο που πρέπει να απελευθερώσουμε διευρύνεται. 

Το πλαίσιο που πρέπει να υπερασπιστούμε 

 

Υπάρχει μια υπόσχεση 

Απορούσαν που επιστρέφουμε (επιστρέφαμε) 

 εκεί  

το καλοκαίρι  

«Γιατί;» ρωτούσαν, πιστεύοντας ότι υπάρχουν απαντήσεις  

(για όλα) ρωτούσε  



28 
 

Προσπαθώντας αφελώς να ορίσει το τέλος  

Κι όμως, στις εσχατιές του ορίζοντα πλανώνται σαν ορίζοντας όσα λείπουν  

που αγνοούμε 

που επιστρέφουν  

από εκεί 

τα έρημα νησιά 

 

Γι’ αυτό (και για άλλους λόγους) οι ερημιές 

 

 

 (για εσένα, για εμένα) 
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Αύγουστος 10, 2011 

 

 

 

 

 

Ταξίδι με αυτοκίνητο Θεσσαλονίκη-Βόλος-νότιο Πήλιο-Τρίκερι-Βόλος-Λαμία-Καρπενήσι-Παναιτώλιο 

Όρος-Αγρίνιο-Αστακός-Ιθάκη-Λευκάδα, επιστροφή Θεσσαλονίκη. 

Υπέροχο Πήλιο: απέραντοι Ελαιώνες έφταναν μέχρι τη θάλασσα. Ψύχρα στα ορεινά. Νεοκλασικά 

μέγαρα άλλων εποχών. Κάποια εγκαταλειμμένα. 

Όμορφα σπίτια. Χωριά με πλατάνια στις πλατείες, χωριά των παιδικών μας χρόνων. Χωριά που 

παίζαμε σμίγοντας με παιδιά από τα διπλανά τραπέζια, σε οικογενειακές και φιλικές συνευρέσεις. 

Τρέχοντας στις πλατείες σα μαγεμένα. Χωριά με αρμονία. Το Πήλιο των Κενταύρων. 

 

Φεύγοντας νωρίς το πρωί, βγήκαμε στις μεγάλες οδικές αρτηρίες, φαραωνικών «έργων» που 

οδηγούσαν σε τόπους λιγότερο ιδεατούς. 

Κοινά προβλήματα: χαλασμένες πόλεις –άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο- δίχως χαρακτήρα, σαν 

τη Λαμία ή το Αγρίνιο, παρά την ιστορία. Σπασμένες πόλεις, με διωγμένα φαντάσματα στα βιβλία 

και σε μνήμες, παραμένουν σε τόπους που δεν θυμίζουν τίποτα. Πόλεις Αμερικάνικες: πόλεις που 

μοιάζουν με κωμοπόλεις της Αμερικής, ξαναχτισμένες μετά τον εμφύλιο. Και μετά τη Χούντα.  

Πόλεις ράβε-ξήλωνε. 

Σπιτάκια παλιά, όλο πόνο και ερημιά, στέκουν σα φτωχοί, κακόμοιροι συγγενείς πλάι σε νέα, 

κακόγουστα τσιμεντένια κτίρια, συχνά ημιτελή από πίστη σε κάποιο σίγουρο μέλλον οικονομικής 

ανόδου και πολιτιστικής συντήρισης, καταδικασμένα να στέκουν δίχως μνήμες σα καταραμένα, 
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εξορισμένα στους αιώνες που έρχονται. Μνημεία μια ανόητης περιόδου εμποτισμένα από μια 

άλλου είδους βία, πολυεπίπεδη.  

 

 

 

 

Πιο πάνω, τα «άπαρτα βουνά», μαζί και άλλα μυθοποιημένα μέρη της Αντίστασης: Βελούχι, Μικρό 

Χωρίο. 

 

Σκουπίδια σε όλη τη διαδρομή, παντού, σε όλη την ύπαιθρο. Πριν από 50 χρόνια, όταν τα 

καταναλωτικά αγαθά δεν είχαν τόση κεντρικότητα στην καθημερινή ζωή στον κόσμο γενικά (με 

εξαιρέσεις βέβαια που έφτιαξαν τη γενίκευση της συνήθειας), οι δρόμοι δεν ήταν γεμάτοι από 

σκουπίδια. 

Γλυκά ακρογιάλια στον δρόμο για το Πήλιο, μπαζωμένα για να φτιάξουν αυτοκινητόδρομους (κατά 

τη χούντα ίσως; Μικρή σημασία έχει αυτό).  

Παλιά θέρετρα αξιωματικών, από τότε που ο στρατός ήταν η κραταιά τάξη εδώ, με γαλαζόλευκες 

ρίγες παντού και μπετονένιες εγκαταστάσεις, καταλάμβαναν κομβικά σημεία (εδώ προφανώς θα 

σύχναζε και ο Τζίμης Πανούσης, κυνηγώντας κόρες στρατιωτικών). 

Τρίκερι, τόπος εξορίας γυναικών. Δύο στρατόπεδα στον νησί χώριζαν τις σκληροπυρηνικές, από τις 

πιο διαλλακτικές. Στο παλιό μοναστήρι (ένα μέρος εγκλεισμού των εξόριστων) είναι τώρα δημοτικό 

ξενοδοχείο, αρκετά οικονομικό και με διάφορες ανέσεις.  Σε κάποιο από τα λιμάνια του νησιού ένα 

πελώριο κότερο, καινούριο σαν υπερωκεάνιο άραζε. Ένας μεσόκοπος σκυλάς, βγαλμένος από άλλη 

δεκαετία -μα και ενοχλητικά επίκαιρος- δεν ντρέπονταν να δείξει το πρόσωπο του και όσα 

αντιπροσώπευε, αρνούμενος να δεχτεί οποιαδήποτε έννοια ευθύνης.  

Κοντός με γυαλί space, παρίστανε τον καμπόσο στη γέφυρα. Πλάι του γελούσε μια ξανθιά 

απροσδιορίστου νεότητας. «Πέντε εκατομμύρια κάνει» μας είπε ο καπετάνιος, όσο μας γύριζε στο 

Πήλιο, δίχως να κατηγορεί, δίχως να περηφανεύεται.  
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Στο νότιο άκρο του Πηλίου, εκεί που ο Παγασητικός συναντά το Αιγαίο, τα ρεύματα ξέβραζαν 

σκουπίδια στις ακτές, κάθε πρωί. Κομμάτια πλαστικό, μικρά-μικρά κομμάτια πλαστικό από κάποια 

χρηστικά, οικεία ή αναλώσιμα αντικείμενα ανθρώπων όλων των κοινωνικών τάξεων. Φωσφορούχες 

αμπούλες που σπάνε οι ψαράδες, μπουκάλια καπάκια και πολλά απροσδιόριστα θραύσματα. Το 

Αιγαίο δεν έχει ψάρι, λόγω της υπεραλίευσης του, για τις ανάγκες των τουριστικών ταβερνών (το 

είπε και ο γιός του Κουστώ). Το Αιγαίο, όπως και όλη η Μεσόγειος είναι πολύ επιβαρυμένη από 

λογής-λογής ρύπους, θάλασσα. Σε απόκρημνα χωριουδάκια που Ολλανδοί και Γερμανοί είχαν 

ανακαλύψει επίσης, κατακόκκινοι χλαπάκιαζαν αστακομακαρονάδες, και οι ντόπιοι καμάρωναν στις 

ασυνέχειες τους: θαμπωμένοι από το εύκολο χρήμα, επιζητώντας το, πουλώντας αυτό που 

κατέστρεφαν δίχως να τους ανήκει, σε εκείνους που το κατανάλωναν δίχως να τους ανήκει.  

 

 

 

Κάθε πρωί μαζεύαμε όσα σκουπίδια βλέπαμε εμείς που μας ενδιέφερε το θέμα αυτό. Παρά το χάος, 

γιατί η θάλασσα και οι ωκεανοί δεν κοσκινίζονται, η καταστροφή γίνεται νέα φύση και φέρνει νέα 

δεδομένα δίχως να υπάρχει ποτέ πλήρης επιστροφή, ποτέ. Παρά το χάος λοιπόν, έβλεπε κανείς 

αποτελέσματα που αν μη τι άλλο, σε έκαναν να πιστεύεις ότι πολλά πράγματα εύκολα μπορούν να 

λυθούν, αν υπάρξει μια γενική θέληση, μια συνείδηση, μια πίστη, μια δράση.  

Όπως και αν έχει ο τόπος ξαναγέμιζε σύντομα, όχι μόνο από τη θάλασσα, αλλά και από το λογής-

λογής κόσμο που δεν έβλεπε τίποτα από όλα αυτά.  

Η ξαφνική μπόρα επίσης είχε διαλύσει τις κατασκηνώσεις του κόσμου στην παραλία και η όψη ήταν 

απογοητευτική, για έναν τόσο όμορφο φυσικό τόπο.  

Η φύση βέβαια υφίσταται εκτός της αισθητικής και των συναισθημάτων του ανθρώπου. Η 

βιομηχανία την εκμεταλλεύεται και την καταστρέφει. Το πρόβλημα που οι υποκριτές βλέπουν όταν 

κοιτούν τον όγκο των σκουπιδιών αφορά ατομικές συνήθειες. Ίσως και τη διαχείριση που μια αφελή 

νεωτερική, και υπερφίαλη φιλελεύθερη πίστη, θεωρεί πως η επιστήμη θα δώσει απαντήσεις. Δεν 
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έχουν το θάρρος να θίξουν την καταστροφική επέλαση της βιομηχανίας, το πιο εξόφθαλμο 

παράδειγμα της καταστροφής της φύσης και του ανθρώπου, αν το να αναφερθούν στην ιστορία –

της αποικιοκρατίας για παράδειγμα- είναι πιο δύσκολο για εκείνους που είναι πολύ κυνικοί για να 

διαβάσουν και να παραδεχτούν την άγνοια τους. Υπάρχει και η ακόμα πιο προσαρμοστική λύση, ένα 

ωραίο αίτημα που πάει να συμβιβάσει διάφορα πράγματα, δίχως να απαιτεί το κλείσιμο της 

βιομηχανία για κάποια χρόνια τουλάχιστο, γιατί έχουν ήδη αρκετά πράγματα για να ζήσουμε για 

μερικά χρόνια δίχως να δουλεύουμε, όπως έκαναν παλιά οι άνθρωποι με βάση θρησκευτικές 

γιορτές, όταν άφηναν τα χωράφια μήνες ή και χρόνια να αναγεννηθούν και να εμπλουτιστούν 

φυσικά, δίχως της εξουθένωση του εδάφους από την βιομηχανική υπέρ-καλλιέργεια. Μια σχετικά 

αναίμακτη και προοδευτική λύση θα ήταν το μοντέλο της πλήρους ευθύνης: να αναλαμβάνουν οι 

εταιρείες την πλήρη ευθύνη του προϊόντος που παράγουν, μετά την χρήση του, την παλιά 

τηλεόραση, τη χαλασμένη για παράδειγμα, να την παίρνει πίσω το εργοστάσιο και να την 

ανακυκλώνει, αντί να την στέλνει σε Αφρικανικές χώρες, ή να σαπίζουν σε χωράφια, σε δάση, σε 

ρυάκια, σκορπίζοντας τοξικές ουσίες θανάτου. Κανείς δεν κρίνει την αγορά, το οικονομικό μοντέλου 

του καπιταλισμού, το σύστημα που φτιάχνει τέτοιους ανθρώπους, τέτοιες συνειδήσεις, τέτοια ζωή, 

τέτοια φύση που εχθρεύεται τα όρια της ανθρώπινης ζωής. Αντί αυτού, η ευθύνη, όπως ακριβώς 

υπαγορεύει η ίδια η ιδεολογία του καπιταλισμού, πέφτει στο άτομο: το άτομο πρέπει να είναι από 

μόνο του υπεύθυνο, ώριμο, ενημερωμένο, προσεκτικό, υγειές, να ξέρει να προβλέπει, να κοιτάει το 

κέρδος του. Αυτό είναι το κριτήριο πάνω στο οποίο βασίζονται οι κακόβουλες και εμπαθείς 

εκλαϊκεύσεις της ευθύνης των δεινών της Ελλάδας και των κατοίκων της, και κατ’ επέκταση, των 

απανταχού φτωχών, των τρίτων και τέταρτων κόσμων που υπάρχουν πια και στις χώρες του πρώτου 

κόσμου. Αυτό είναι το κριτήριο που οι φτωχοί φταίνε μόνοι τους γιατί οι πλούσιοι κάνουν τη 

δουλειά τους. αυτή είναι η διαβρωτική εργασία της ιδεολογίας, που εμφυτεύει τη συνείδηση, τις 

αξίες και τα σταθμά των πλουσίων, στους φτωχούς και στους απλούς ανθρώπους που δεν τα 

σκέφτηκαν τόσο περίπλοκα τα πράγματα, που δεν λογάριαζαν τόσο το συμφέρον παρά πιο άμεσα 

πράγματα και άφηναν και λίγο χώρο για το τυχαίο. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν χρήμα και προοπτικές 

για επενδύσεις.  

Το ζήτημα όμως είναι πιο περίπλοκο. Η βιομηχανία νοιάζεται για την επέκταση της αγοράς και του 

κέρδους. Δε νοιάζεται να εκπαιδεύσει τον κόσμο για παρενέργειες μα να τον σαγηνέψει και να τον 

κοροϊδέψει. Να τον βάλει σε μια φαντασίωση αποκομμένη από τις φυσικές ανάγκες, από την 

ιστορία, την τυχαιότητα, την τέχνη, τα κοινά, την επικοινωνία. Η καταναλωτική κοινωνία είναι 

αυτιστική μαζί όλα τα άλλα, γιατί η απόδραση από μια τέτοιου είδους καταστροφής που προκαλεί, 

όχι μόνο της φύσης μα και του πολιτισμού των ανθρώπων και της ιστορίας τους, είναι νοητική πια 

και μόνο, μέσα από φαντασιώσεις προϊόντων. Παρόλαυτα όμως, και ίσως ευτυχώς, είναι ανεπαρκής 

μια τέτοια απόδραση. Χρειάζεται κανείς τα τοπία και τους ανθρώπους, δεν μπορεί να αποδρά στο 

μυαλό του μόνο κανείς. Είναι περιορισμένο το σχήμα και επέρχεται κορεσμός, ιδίως των 

ικανοποιήσεων μέσο των προϊόντων με τα οποία δεν πρέπει να δεθείς για να αγοράσεις καινούρια 

και να απορρίψεις τα παλιά. Πρέπει να δεθείς με τη συνήθεια, και εκεί κανείς βρίσκει τον πυρήνα 

των ανασφαλειών που βασανίζουν τους σύγχρονούς μας, παντού: στην έλλειψη σταθερότητας και 

κέντρου. Οι αποδράσεις χρειάζονται ρήξη και τα τοπία μπορούν να προσφέρουν τέτοιες εμπειρίες 

και τέτοιες μνήμες. Οι πλούσιοι κατασκευάζουν ιδιωτικούς παραδείσους για να αποφύγουν την 

καταστροφή που επιβάλλουν. Και ίσως και τα πολυάριθμα έρημα Ελληνικά νησιά να 

ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους ανάγκες της αγοράς: το να αγοράσει κανείς τον ιδιωτικό του 

παράδεισο, μια σύγχρονη αποστειρωμένη ντίσνεϋλαντ που θα αναφέρεται στην Ελληνική 
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μυθολογία –το κομμάτι που ενδιαφέρει τις βιομηχανίες του θεάματος και την μαζική κουλτούρα –

έτσι ίσως να προσπαθήσουν να ‘σώσουν κάτι από αυτό που οι κατασκευές του έθνους ‘έσωσαν’ 

(όλα εισαγωγικά για να περιγράψει κανείς τις ασυνεχείες στη υποτιθέμενη γραμμικότητα της 

ιστορίας, και τις διαδικασίες που την κατασκευάζουν), όπου να μπορεί να πραγματώσει τις 

φαντασιώσεις του. Οι κυρίαρχες τάξεις ανέκαθεν έψαχναν τη σταθερότητα, παρόλη την 

καταστροφή που έφερναν τα σχέδια τους στις ζωές των άλλων. Στη συγκεκριμένη ιστορική φάση, 

έχουν τα εργαλεία, την προπαγάνδα, την κατανάλωση, την δουλεία και τη στέρηση, τα οπλικά 

συστήματα, τις μεθόδους παρακολούθησης, συν και τη γενικευμένη καταστροφή, ώστε να 

αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο. Αλλά δεν έφτασαν ακόμα εκεί, οι αστάθμητοι παράγοντες 

προκύπτουν συνεχώς. Και ο Κροπότκιν άλλωστε, από αριστοκρατική γενιά προήλθε.  
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Aύγουστος 15, 2011 

 

 

«Ένας κόσμος» 

 

 

Ήμουν άνεργος 6 και 7 και 8 χρόνια πριν. Τότε που υποτίθεται ότι όλα πήγαιναν καλά. Στην 

Ολυμπιάδα, τότε που διαδηλώναμε 200 άτομα σε μια πόλη ενός εκατομμυρίου, ενάντια της. Η 

κρίση για μένα υπήρχε ήδη. Ήταν μάλιστα πνιγηρή η έλλειψη συνείδησης της, η φυσικότητα των 

πραγμάτων και οι αισχρές δικαιολογίες τους, ότι έτσι είναι και ότι εσύ φταις. Ο μικροαστισμός 

μεσουρανούσε ακόμα. Τουλάχιστο τώρα, λιγότεροι θα σε κατηγορήσουν αν είσαι άνεργος. Είναι μια 

πρόοδος και αυτό με μια έννοια. Άνοιξε κάποιος διάλογος. Και όσοι λένε τα ίδια, φαίνεται πια ότι 

διαφοροποιούνται με κριτήρια συμφέροντος και κοινωνικής τάξης κατά βάση.  

 

Πολλοί κινηματίες εξαφανίστηκαν μόλις βγήκε ο κόσμος στο δρόμο. Κάποιοι, ειδικοί στα κοινωνικά 

κινήματα, απαξίωσαν το νεοσύστατο κίνημα των αγανακτισμένων, υπό του πρίσματος του 

εθνικισμού. Όμως δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα πράγματα δεν συμβαίνουν διαφορετικά. Δεν 

υπάρχουν ιδεατές συνθήκες.  

Στην παραλία το βράδυ του Ιουλίου, ανάμεσα στις σκηνές και τα πανό της διαμαρτυρίας, κόσμος 

από το πουθενά έβγαινε στην δημόσια σφαίρα για πρώτη φορά, συνειδητοποιώντας ότι κάτι 

συμβαίνει στη ζωή του (όχι βέβαια ότι δεν συνέβαινε και πριν).  

Ελληνικές σημαίες κρεμόντουσαν και άνθρωποι μιλούσαν για πολλά πράγματα με αναφορά την 

Ελλάδα, σαν κάτι ζωντανό. Η Ελλάδα είναι σημείο που ενώνει ταξικά ξανά, όπως το 1940. Το 

στοίχημα είναι που θα πάει αυτό. Υπάρχουν διάφορες τάσεις. Κλεισίματος και ανοίγματος επίσης.  

«Πίσω από κάθε αποτυχημένη επανάσταση κρύβεται ο φασισμός» έγραφε ο Βάλτερ Μπένγιαμιν.  

Αν αποτύχουμε, τότε θα περάσουν εκείνοι που τώρα κρύβονται αδημονώντας για ευκαιρίες, 

καιροφυλακτώντας για αδύναμους κρίκους, και θα μετατρέψουν τα σημαίνοντα όπως αυτοί θέλουν, 

θα κλείσουν τις λέξεις σαν φυλακές και από τοπωνύμια θα γίνουν αλυσίδες και θάνατος. 

 

Η δυσκολία του να λειτουργήσεις πολιτικά σε μια ατομικιστική εποχή.  

Άνθρωποι ξεκίνησαν να μου μιλάνε. Κάποιοι ήξεραν. Άλλοι τα μπέρδευαν.  
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Άλλοι έπιαναν το μικρόφωνο απαντώντας στις προσκλήσεις των διοργανοτών να μιλήσει ο κόσμος. 

Προσπαθούσαν να αρθρώσουν κάτι που είχαν στο νου τους.  

Άλλοι καλύτερα, άλλοι οικτρά. Κάποιοι συγκινητικά. Άλλοι βρίζανε και έβγαζαν τα αποθημένα τους 

εκεί που μπορούσαν. Μπερδεμένοι, μέρος μια μάζας ανθρώπων, μια κοινωνίας, της κάθε κοινωνίας 

όπου όλοι είναι ετεροχρονισμένοι.  

Πως να ξεκινήσεις έτσι, σκέφτεσαι, και έπειτα σε διαψεύδουν.  

Στην Αθήνα ο κόσμος κόντρα στη βία της αστυνομίας, ο κόσμος δεν εγκατέλειπε. Ήταν μια γροθιά.  

Στο δρόμο.  

Ένας μου μίλησε για τα προσωπικά του όπως μιλούσε για τα πολιτικά.  

Για τον αδελφό του τον άνεργο που έλεγε «ας έρθουν» όταν ο συνομιλητής μου του περιέγραφε τις 

προκλήσεις, να του πάρουν για παράδειγμα το σπίτι.  

Ο άνεργος αδελφός δεν καταλάβαινε, φαίνεται. Σκεφτόταν επικά μεγαλεία.  

Δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν τα πράγματα.  

Έπειτα έπιασαν να μιλούν για ομάδες και ποδόσφαιρο. Αυτά τα οικεία τους.  

Η απαρχή για κάτι νέο θα είναι για πολλούς το σοκ. Τώρα που ξεχύθηκαν οι αφηγήσεις για την 

κριτική της υποτιθέμενης κρίσης που μας χρέωσαν.  

Το σοκ μπορεί να σε κάνει να παραλύσεις –κάτι που και έγινε για κάποιο διάστημα. Έπειτα όμως 

μπορεί να σε κινητοποιήσει. Μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα γεγονός με αντίκτυπο, τόσο ισχυρό, 

που να σε αλλάξει.  

Η κρίση είναι ένα ψεύδο-γεγονός που σκαρφίστηκαν οι χρηματιστές. Υπάρχει όμως ένα 

υποκειμενικό βάρος ενός βαθύ αντίκτυπου στις ζωές ανθρώπων που υποχρεώνονται να ζήσουν 

χειρότερα, που γίνονται περίγελοι και αντικείμενα πια χλεύης, δίχως πραγματικό λόγο.  

 

Τι είναι η πολιτική;  

Υπάρχει αυτό που κάνουν οι επίσημοι. Υπάρχει και αυτό που ίσως κάνει ο κόσμος για τα κοινά.  

Στις πόλεις και στα χωριά, άνθρωποι ασχολούνται με λίγα. Δε νοιάζονται άραγε; Νοιάζονται, αλλά 

τα πράγματα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτούς. Ένας τρόπος ζωής όμως έγινε αποδεκτός. Ένας 

τρόπος ζωής με ορίζοντα τη φαντασίωση της ζωής πλουσίων. Ή τον φόβο. Υπήρχαν και τραύματα. 

Έλλειψη, μονοπώλιο εικόνων και τραύμα. Αυτή ήταν η κοινή εμπειρία. Λίγο μπάσταρδη επίσης. 

Παράδοση και νεοπλουτισμός, combined, με ανθρώπους συχνά ανίκανους να ξεχωρίσουν την 

ασχήμια που τους τύλιγε.  

Υπάρχει τώρα μια άλλη κοινή εμπειρία. Υπάρχει αντίκτυπος στις ζωές όλων εκείνων στην πλατεία 

και αλλού, από το ψέμα έστω της κρίσης.  
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Χρειάζεται να προχωρήσουμε μαζί; Να πάμε κάπου;  

Η πολιτική σημαίνει να βρεις πρώτα-πρώτα τους λόγους. Πρέπει να ψάξεις για τους λόγους, κόντρα 

σε μια κατάσταση που κλείνει και αρνείται τέτοιου είδους υποκειμενικές λογικές και αλήθειες. Να 

βρεις τους λόγους και έπειτα τους συντρόφους, τη συλλογικότητα για να πράξεις με βάση την 

αλήθεια, κόντρα στο γενικευμένο ψέμα. Η πολιτική θα είναι κάτι ανατρεπτικό όχι η αηδία που 

μεταχειρίζονται άθλιοι επαγγελματίες. Πολλοί δεν θέλουν όμως την πολιτική: προτιμούν την 

ανεξέλεγκτη ορμή που ίσως εκφράσουν κάποιοι, αρκετοί.  

Το μετά θα φτιαχτεί στην πορεία. Ούτως ή άλλως θα γίνει έτσι, αν υπάρξει η ριζική ανατροπή, 

πολιτική ή μη.  

Η σκέψη πάντως, είτε πολιτική είτε όχι, η σκέψη για την κοινωνία και τα πράγματα (αυτό εγώ 

ονομάζω πολιτική σε ένα πρώτο και ουσιαστικό επίπεδο) θα απελευθερώσει προοπτικές. Έπειτα η 

πράξη. Η οποία θα φέρει νέες σκέψεις και νέες πράξεις.  

 

Ανεξάρτητα από τις διαφορές μεταξύ στους ανθρώπους και στις σκέψεις τους, στις αντιφάσεις των 

πράξεων και των σκέψεων, υπάρχει ένας και μόνο κόσμος, για όλους. Ένας κόσμος που πρέπει να 

μοιραστούμε.  

 

Πιο κάτω, στο μεγάλο κατειλημμένο καφέ-εστιατόριο στην παραλία, οι υπάλληλοι είχαν καταλάβει 

την επιχείρηση - καθώς ήταν απλήρωτοι για καιρό - και τη δούλευαν μόνοι. Μεγάλες αφίσες 

απλώνονταν παντού με κείμενα γραμμένα στο χέρι. Φρικιά ήταν μαζεμένα, πράγμα ασυνήθιστο για 

την κυριλέ παραλία. Οι υπάλληλοι σε κοιτούσαν χειραφετημένα και πρόσφεραν λίγα, μα φτηνά 

πράγματα. Ήταν μια ηλεκτρισμένη από αβεβαιότητα κατάσταση, την οποία όμως πολλοί στήριζαν.  

Ήταν μια κατάσταση που οι εργαζόμενοι κυρίως τραβούσαν, γιατί η δουλειά τους χάνονταν και ήταν 

αντιμέτωποι με όλα: το αφεντικό, τους μπράβους των μαγαζιών της νύχτας, των γειτόνων κατοίκων 

του συντηρητικού κέντρου της πόλης, των αφεντικών των γύρω μπαρ που τους χτυπούσαν τις τιμές 

και που έκαναν το χώρο να μυρίζει επανάσταση για τα εργασιακά και όχι για αόριστα πράγματα. Για 

τα εργασιακά όλου του κλάδου των σερβιτόρων, για τα εργασιακά όλης της εργατικής τάξης. Και 

ήταν και αντιμέτωποι με την αστυνομία και αυτό που λένε επίσημη δικαιοσύνη. Όλα αυτά βέβαια 

πέραν της φτώχειας.   

Ήταν μια κατάσταση ηλεκτρισμένη μα και ενθουσιώδη που σε έκανε να χαίρεσαι για το θάρρος του 

αγώνα, μα και για τη μετατροπή, την πρόωρη απελευθέρωση του χώρου.  

 

Υ.Γ. το κίνημα της άμεσης δημοκρατίας έφτασε στα όρια του. Το πλήθος άδειασε από τις πλατείες. 

1. η καταστολή – τρομοκρατία 2. η αδυναμία του πολιτικού λόγω έλλειψης θεσμών (οι εμπειρίες 

βέβαια έμειναν).  

Κάποια άλλα πράγματα δημιουργήθηκαν επίσης, κολεκτίβες για παράδειγμα. Φάνηκαν όμως τα 

όρια της δράσης απέναντι σε ένα σύστημα που λειτουργεί χρησιμοποιώντας κάθε μορφή βίας.  
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Υποκρισία, σχιζοφρένεια, φαρισαϊσμός του συστήματος: κατηγορείσαι για χείριστες επιλογές και 

διαφθορά. Δεν υπήρξες καλός πολίτης, δεν τήρησες τις υποχρεώσεις σου, έχεις ό,τι σου αξίζει.  

Αν κινητοποιηθείς, πάλι είσαι λάθος, ακόμα και αν είσαι ειρηνικός.  

Αν κινητοποιηθείς είσαι ανώριμος πολιτικά και αντιδημοκράτης που δεν περιμένεις να ρίξεις το 

χαρτάκι στις εκλογές. Και πάλι φταις. Η επιλογή που απομένει είναι, ή να πεθάνεις αυτό-

μαστιγωμένος, βυθισμένος στις τύψεις και αγκυλωμένος, να γίνεις μπάτσος (η μόνη υπηρεσία που 

κάνει προσλήψεις), ή να γίνεις επιχειρηματίας, κάτι θολό και αβέβαιο όλο ρίσκα και στεγανά: οι 

«μεγάλοι» δεν επιτρέπουν και πάρα πολύ ανταγωνισμό μη χάσουν τα προνόμια.  

Τελευταία λύση η μετανάστευση, όσο υπάρχουν ακόμα μέρη για μετανάστευση.  

Η λύση, αν υπάρξει, επειδή ακριβώς δεν αφήνουν καμία διέξοδο (ούτε καν μέσο των εκλογών πια, 

διορίζοντας τον τραπεζίτη για πρωθυπουργό και τους φασίστες για υπουργούς), ίσως να μην είναι 

πολιτική. Η λύση ίσως να είναι επαναστατική, ακριβώς γιατί ακόμα και τα μετριοπαθή αιτήματα δεν 

επιτρέπεται να ευοδωθούν ή να παρθούν σοβαρά. 

 

(κόντρα στις αντιξοότητες, στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Καρατάσου, άνθρωποι έστησαν 

λαχανόκηπους) 

 

 

 

 

Αύγουστος 20, 2011 

 

 

Try again, fail better 

(για πόσο;) 

 

 

Στο μπαρ, σε ένα από τα πολλά καινούρια μπαρ που συνεχώς ανοίγουν στην πόλη, ενώ κλείνουν 

όλα τα άλλα, στο μπαρ που άνοιξε στην ωραία, παλιά στοά στα παλιά ωραία, λιγοστά κτίρια της 

πόλης, εκεί που τριγύρω παλιά σκοτώνανε τον κόσμο, σε μια μικρή στιγμή που οι δρόμοι ήταν ίδιοι 

με αυτούς τώρα –στους ίδιους τόπους σε άλλους δρόμους, είχαν σκοτώσει ξανά και ξανά, χίλια και 

παραπάνω χρόνια πριν- στο μπαρ με το ωραίο ντεκόρ, στο μία από τα ίδια μέρη, σε μια πόλη με 

τόσα μπαρ που δεν έχεις επιλογή από την αφόρητη ομοιομορφία της, σε μια πόλη-μπαρ, που όλοι 
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απλά κάθονται και ανέχονται την ηχορύπανση, επειδή δεν ξέρουν άλλο και ίσως και να γίνει και 

χειρότερα πια, στο μπαρ όπου θα την πέσει και η νέα μαφία που εξαπλώνεται εκεί που βασιλεύει η 

νύχτα, το σκότος και το έρεβος, στο μπαρ με την παλιά γνωστή που είχαμε κάποτε δουλέψει μαζί σε 

ένα άλλο μπαρ, τότε που τάχα δεν είχε κρίση, είπε κοιτάζοντας τους πιο νέους από εμάς: 

τουλάχιστο, εμείς ζήσαμε την καλοπέραση. Αυτοί δεν θα τη ζήσουν. Εμείς ήμασταν τυχεροί.  

Ποτέ δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Πάντα με έτρωγε η χασούρα εκείνη, η κούφια σπατάλη, η δειλή, στο 

τίποτα. Γιατί πράγματι, δεν είχαμε υποδομές και ούτε γνωρίζαμε τεχνικές για να κάνουμε κάτι άλλο. 

Αυτό το «άλλο» έμεινε να το συζητάμε στις ατέλειωτες ώρες της ραστώνης, αυτής που μας 

προσέφερε η φοιτητική ζωή –μια ζωή που είχε τη νομιμοποίηση μιας περιόδου χάριτος από την 

κοινωνία τα χρόνια εκείνα- εμάς που θέλαμε περιπέτειες.  

Η ελευθερία εκείνη του να συζητάς ατελείωτα, να περιφέρεσαι δίχως λόγο, να κάνεις λάθη και να 

στοχάζεσαι πάνω σε αυτά, του να διαβάζεις βιβλία, να ακούς μουσική και να βλέπεις ταινίες δίχως 

φανερό λόγο - πέραν του να εντυπωσιάσεις ίσως μια γυναίκα - μα κυρίως γιατί θέλεις να 

απαντήσεις σε ερωτήσεις που σου γεννάει η ζωή, χάνεται μέσα σε μια επίμονη εγκατάσταση μιας 

παραγωγικής και χρησιμοθηρικής λογικής που μετράει το χάσιμο και ζητάει το κέρδος σε ό,τι 

κάνουμε. Μαζί με όλα, η ελευθερία της μη απόφασης που δημιουργούσε αν μη τι άλλο μια άλλη 

εμπειρία και μια άλλη υποκειμενικότητα, για περισσότερες ευκαιρίες, για περισσότερες επιστροφές, 

στεγνώνει στα κελεύσματα των «ρεαλιστών», μιας κάποιας δια βίου μάθησης που αφορά την 

εναρμόνιση με τις τεχνολογίες και τα οικονομικά, μιας κάποιας παραγωγικότητας σε πράγματα που 

δεν ελέγχουμε, σε πράγματα που είναι άχρηστα για τη ζωή και χρήσιμα για τη μηχανή του 

σχεδιασμού και του κέρδους όπου το λάθος είναι στίγμα και καταδίκη «για πάντα», μαζί και τρόπος 

εκτόπισης στον αέναο ανταγωνισμό, σε ένα παιγνίδι που οι παίκτες αυξάνονται ενώ οι καρέκλες (ας 

το φανταστούμε σαν το παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες) συνεχώς λιγοστεύουν.  

Αντιμέτωποι με μια τέτοια εποχή, εκείνη είχε δίκιο.  

 

 

 

 

Αύγουστος 23, 2011 

 

Επιστροφή στην Ελλάδα (γυρνώντας στα ξένα). Όσο ήμουν κάτω, η αισχρή τροπή των πραγμάτων 

δεν ήταν τόσο ορατή, όσο ιδωμένη από εδώ. Υπάρχει ένα μέτα-επίπεδο, εκεί που λειτουργεί η 

αναπαράσταση των ειδήσεων στα μέσα, εκεί που λειτουργεί η προκατάληψη για «εμάς», που εδώ 

πάνω κατά πως φαίνεται παίρνει την πιο ολοκληρωμένη και αντικειμενοποιημένη της μορφή, εκεί 

που λειτουργεί η ιδεολογία, από τη μια ή την άλλη σκοπιά, είτε είσαι υπέρ, είτε είσαι κατά όσων 

επιβάλλουν και όσων επιχειρούν να κάνουν όσοι κήρυξαν κρίση με τους δικούς τους όρους. 

Τουλάxιστο, κάτω είμαστε μεταξύ μας. Δεν χρειάζεται να απολογηθούμε για όσα δεν φταίμε, για 

όσα μας καταλογίζουν ότι έγιναν λόγο μια κάποιας φύσης μας.  
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Και κάτω υπάρχει η υποψία του αγώνα και της ανάγκης του. Σύντομα θα αναδυθούν ήρωες. 

Ανθίζουν συνειδήσεις και τίθενται ερωτήματα, σε κάποιους έστω, τα οποία εξαπλώνονται σε 

περισσότερους. Υπάρχει και η έντονη αντίδραση, εξίσου ανυποχώρητη από το να υπερασπίζει τα 

συμφέροντα μα και την ασχετοσύνη της, κολλημένη στο ατομικιστικό ύψος της εποχής. 

 

Το κεφάλαιο μας έκανε πια εχθρούς και με την Φιλανδία, μια εξίσου μικρή χώρα, με την οποία δεν 

συνορεύαμε, με την οποία δεν είχαμε κανέναν ιστορικό σύνδεσμο, ή κανένα ιστορικό προηγούμενο. 

Κι όλα αυτά ενώ εμείς είμαστε οπαδοί του Kaurismaki και του χιούμορ του. Μέσα από τις ταινίες 

του αγαπήσαμε τον Φιλανδικό λαό.  

Τα τέρατα που κυβερνούν, εννοούν να μας παραχώσουν όσο πιο βαθιά στο δανεισμό, ώστε να 

μείνουμε για πάντα ταπεινωμένοι και εξαρτημένοι. Ναι, παρόλα όσα λέγονται, το καλύτερο είναι να 

μην δανειστούμε. Να αρνηθούμε τα δάνεια και να δείξουμε διεκδικητικότητα και κυρίως μια άλλη 

ιδεολογική γραμμή, κόντρα στον άκοπο ρεαλισμό που επιβάλλεται σα σκοτάδι, σα μύθος που δεν 

παίρνει εξηγήσεις, σα μονόδρομος αναχρονιστικός, με όλα τα χαρακτηριστικά μιας νοοτροπίας που 

αρμόζει στον μεσαίωνα, μιας νοοτροπίας παθητικής (και όλα αυτά ενώ «μας» κατηγορούν για 

παθητικότητα). Να προτάξουμε τον άνθρωπο.  

Να μιλήσουμε ξανά για κοινωνικές τάξεις, διαφορετικά συμφέροντα, να μιλήσουμε για κοινωνική 

ανισότητα, για την αλλοτρίωση, για το διαίρει και βασίλευε που επιβάλλεται ξανά, για τον ρατσισμό 

που αναδύεται και για τις περίπλοκες σχέσεις και τα μίση που προκαλεί. 

 

Πολλοί λέγανε ότι δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις πια. Δεν τις αντέχουν και προτιμούν να 

βυθίζονται στην ιδιοτέλεια, ή στις προσωπικές τους υποθέσεις. Είναι μια άμυνα και αυτή. Η τροπή 

του πράγματος είναι τόσο αχανής, που χρειάζεται να κατανοήσεις όλον τον κόσμο. Μα και αφού το 

κάνεις, το πρακτικό μέρος, αυτό που έλεγε κάποτε ο Μαρξ, από την ανάλυση του κόσμου, να 

περάσεις στην αλλαγή του, φαντάζει αρκετά δύσκολο.  

 

Όχι όμως αδύνατο. 

Ο Μπαντιού είπε ότι είμαστε ξανά στην αρχή. Δε γνωρίζουμε τρόπους να το κάνουμε, αλλά θα 

βρούμε, πρέπει να βρούμε. Οι εξελίξεις μας οδηγούν εκεί, και υπάρχει ευτυχώς η μνήμη, κάποια 

μνήμη, από παππούδες ή μπαμπάδες.  

 

Ο Μπαντιού είπε επίσης ότι οι Έλληνες είναι αρχαίος λαός, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, και για το 

λόγο αυτό, όχι πλήρως πεπεισμένος από τα εργαλεία της νεωτερικότητας. Και πράγματι, σε ένα 

άλλο παράδειγμα που φέρνει ο Βίρνο, οι εργάτες του φτωχού Ιταλικού νότου ήταν εκείνοι που είχαν 

αντιταχτεί άγρια στις συνθήκες του σύγχρονου εργοστασίου, γιατί ήξεραν αρκετά ώστε να 

απορρίψουν το μοντέλο μια αυτοματισμένης και μονότονης, αποστραγγισμένης ζωής.  
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Εξορίες 

 

 

Φιλανδία 1940 - Μ. Μπρεχτ 

 

«Όταν πάνω στη συζήτηση υψώνω τη φωνή, μου λένε να σωπάσω. Δεν τους αρέσει εδώ να υψώνει 

τη φωνή κάποιος που κατάγεται από ένα λαό ληστών» 

 

 

Αν φύγαμε για κάποιους άλλους λόγους τότε, είμαστε πια για άλλους λόγους εδώ και για άλλους 

λόγους ολότελα, μας βλέπουν πως είμαστε εδώ εκείνοι. Και είναι και δύσκολο τώρα να γυρίσουμε, 

παρόλο που εδώ δεν ανήκουμε. Εκείνοι που είναι υπεύθυνοι κυρίως για την εξαθλίωση και την 

παρακμή, ξεφεύγουν πάλι. Γλιστρούν και είμαστε εκτεθειμένοι εμείς και κάποιοι άλλοι χειρότερα 

από εμάς.  

Οι Άραβες κάποια χρόνια πριν, έφτυναν στα μούτρα τον Δανό στη χώρα τους, παρότι εκείνος ποτέ 

δεν υποστήριξε όλους εκείνους του φασίστες που έντυναν το πολεμικό τους μίσος με το ένδυμα της 

ανέξοδης δημοκρατίας, στην πιο φαιδρή μορφή της. Άλλοι τα πλήρωσαν για εκείνους, άλλοι τα 

πληρώνουν γι’ αυτούς που μας έκαναν να ντρεπόμαστε για την ομορφιά που γνωρίσαμε, σα να την 

είχαμε κλεμμένη, σα να μη μας άξιζε. 
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