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Το γερασμα δεν ειναι παρα η αυξηση των νεκρων χρονων, του χρονου οπου
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σπαταλιεται η ζωη. Για αυτο το λογο δεν υπαρχουνε πια ουτε νεοι ουτε
γεροι αλλα ατομα λιγωτερο Þ περισσοτερο ζωντανα. Οι εχθροι μαò ειναι
αυτοι που νομιζουνε και κανουνε να νομιζεται οτι η ολοκληρωτικη αλλαγη
ειναι αδυνατη, ειναι οι νεκροι που μαò κυβερνανε και οι νεκροι που
κυβερνιωνται
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ναι φοιτητεò στο πανεπιστημιο τουò../ανεξαρτητα ανατρφΦ
μενηò τιμηò $α το πατρνουνε μονο 20 δρχ στο τευχοò.,./ιcι Ι
αχομα η ΑΝOΙΙΤΙΙ πOΔΗ §α στελνεται δωρεαν σε οποιον(ατοδε- L
üειγμενα ομωò..)üεν εχεζ να πληρωσετ..φυλαχισμενοι χλτ... I
/θολλα ιαι διαφορα σχολLα για την διευSυνση μαò στα λατιι f
χα

στο

τευχοò../χουτα

προηγουμενο

στο

συνολο

τουò

γιατ!

Ι

0ΔΔ τα ξενα εντυπα που βγαινουνε σε γλωσσεò με δgαφορετι- I
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ατο το λαττνιßο
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τηò
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Ι

στο εξωτεριιο../χαι μαλιστα αυτη
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τερη απο εχεινη του εσωτεριιου..fσαραντατεσσερα γραμματα Γ
μ.ßρ. σrιγμηò απο εξωτερLχοrμοναχα δεχαοχτω απο την ελλòL !
Χαι'μην ζÝχνατε:επειγουσα εχχληση για χαeε ειδουò ΣΤΝΔΡΦ
}ΞΣß/χαι μια χαινοτομLα:ΤΣO3ΙΑ ΣΤΝΔ?QΙ,lΕ στην ΑΙOΤΧΤΗ ΠOΔtr Ι
με μονο ενα
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η μιζερτα χαι ßυνηγημα ρε φιλε..Π/ο πολυò ολλανδεζοò ματò
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Σαß'μüν Βινχενουγι7με μεγαλη δητεια στο διεδνεò αντερτχρF
ουγτ/συνεργατηò των ΙΤrΗστ 3ιλλατò Αδερ ιαι λοιπα ιαι λοιπα χαι λοιτα../μαò εταξε πωò ea μαò στειλει υλιιο για τοζ
Υρααιερò/ιαυ ετσι εμε!ò αναβαλλαμε για τοτε ενα αφιερß)μα
στο υγειLνο σπορ του σχουωτινγχ/αναμεινατε.:./\α\ ενω UrG
χεL παντα η παρουσια τηò 3Α3ΕΔ/ναL,τηò ΕΞOΙΞΣ ΒΑΒΕΔ στον
Ýλληνιχο χωρο των εχδοσεων ßομιξ,ιαι ειναι αναντηρρητα οιι
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μαò ιοστισε
χεΡια
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λÝχθεL kaL ομαδα απο κοινου δουλειαò, βγαινει το στενωτερο σχημα του Κλαδου Αποσχολησηò (Job Branch) με μια γκρουπα που μπOρετ να εLvaL εκδοτικη κολλεχττβα, οικοδομικη ομαδα, θεατρικο γκρουπ, κοπερατιβq παραγωγηò τροφιμων, ενδυματων κλπ. 0 Κλαδοò Απασχολησηò ετναL μια εξαιρεση
σòον κυκλο του affinitg gτoupι, κσθωò διεισδυει μεσα στη
μαζα, ερχομενοò σε επαφη με αλλουò εργαζομενουò και φτιαχνονταò
χαλαρεò εργασιακεò, κοτνωνLκεò, πολιτικεò σχεσετò
, Πιο στενη
ειναι η εννοLα του Κυτταρου η ηυρηνα. 0 Πυρηναò εχει συνηθωò την ευθυνη yLa την εκπληρωση των σΕοLχειωδων ζωτικων αναγκων τηò καθολLκηò ομαδαò που λειτουργει μεσα στην κτνηση π.χ. ΤροφοδοτLκοò πυρηναò που μαζευει την καθημερινη τροφη τηò κολλεχτιβαò, Πυρηναò Παιδικηò
ΙÞεριμναò η εναò πυρηναò μεταφραστων. Μεσα απο τουò πυρηνεò τελοò, κLνουνταL τα ατομα, σαν μοναδεò αυτονομεò, το
καθενα με τη δτκη του "τροχLα", αλλα ολα μαζL δεμενα πανω
στην κοτνη πεποιθηση τηò αναγκηò yLa την επιβιωση τηò Κινησηò. Η μη εξουσLαστLκη δομιση τηò Κινησηò βοηθαει στην
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':.
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πληρη εξαφανιση KaL απορρLψη των σχεσεων κυρLαρχLαò-υποταγηò, διαταζοντοò-εκτελουντοò, ενω ο ανταγωντσμοò αντιμετωπιζεται με την αμοτβαια αλληλοεκτιμηση KaL σε συνεχη
αλληλεγγυη μεταξυ των αυθορμητων ανθρωπινων μοναδων, που
δουλευουνε μεσα σε αυτην. 0ι διαφορεò με τουò εξQυσταστεò
και εξουσιαζομενουò τηò μαζαò, συσσωρευονται σε μτα kaL
μονη διαφορα που εμπερτεχετ ολεò τιò αλλεò: 0ι ανθρωποι

.

κ
,
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ιν"ι

ι
ι

β)

που αποδεχονται την δεσποτεια, οσων τουò κυβερνου, απλωò
εξακολουθουν να σφαλλουνε πLσΕευονταò στην αρχη τηò δυναμηò Και τηò ιεραρχLαò.

ΠΑΝΩ ΣτΗΝ 0ΡΓΑΝΩΣΗ

"Το προβλημα που εχουνε οι πιο πολλοι απο εκεLνουò που
!ουλευουνε σε δομημενεò αντι-LεραρχLκεò κLνησεLò, εινατ
Εο πωò θα απελευθερωθουνε απ'τον ανταγωνLσμο, την στεLρα

tολιτικολογια και τουò τραυματτσμενουò εγωθσμουò. Το να
Ιοθαινειò το πωò να δουλευειò σε επτπεδο συλλογικο, ειναι
Dυσκολο

γτα τον καθενα σΕην αρχη, γτατL σεην ουσια υπαρ-

η μεγαλη δυσκολια να υπερπηδηχτετ το εμποδιο των κα!ει
Ειερωμενων
αφενττκου και σκλαβου, δεσποτη KaL υσχεσεων

ßηκοου. 0 κρατικοò μηχαντσμοò προπαγανδαò μαò φοβιζει (με
Εην τηλεοραση, εφημεριδεò, σχολετο, εκκλησLα κλπ.) με το
χι μαò υποβαλλει την πεποLθηση, πωò ταχατεò η θεση μαò αΙενανττ στη ζωη, πρεπετ υποχρεωτικα να ετναι η δουλικη η
ηενταδικη, KaL πωò ο μοναδLκοò τροποò γτα να ξεχωρLσεLò
!οι να παρειò κυροò μεσα στο περLβαλλον σου εLνατ ο ανταμε τουò αλλουò..." (Ατthι,ιΖ MÜLLeι,, Μερικεò σκεπανω στην οργανωση, Βαυου La Rose, Νο 4, Ν. 0ρλεανη
}ιò
'sνLσμοò
t979).
Σαν βασικοò πυρηναò οργανωσηò ειναL το σχημα του
affinitg gτoup γνησLοò συγγενηò του ισπανLκου γκρουπε ντ'
η?φLνταντ, βασικα μια ενωση αλληλοβοηθειαò, εργασταò α
ιοινου kaL συνδυασμενηò δρασεηριοτηταò. Ιο affýnitg gro,
πνηθωò ειναL μτα προχωρημενη κολλεχτι,βα απο δτανοηττκα
ται ιδεολογικα συγγενη ατομα, με λιγο πολυ ομοιο τροπο ζωπ καL,σε προεκταση μLα ομαδα φιλων ενωμενων με δεο, cι
ιλληλοεκτιμησηò kal αλληλεγγυηò. Το affinitg gτουρ, δ,ι;τFισμενο κατ εγκεκρτμενο απο τουò βρεττανοφωνουò κυριωò]
Ιει,τουργει με τον ιδιο τροπο, που στουò γαλλουò λειτουρßουνε ot Action Coπτhittees η στουò γερμανουò οτ Κομυοιινεò
η με ενα αλλο ονομα σε καποLουò αλλουò, στην ουσLα ]οιειται γτα το ιδιο πραγμα. Το αποτελεσμα συνασπτσμου :ρικων ανθρωπων που αισθανονταL την αναγκη τηò συλλογ

Εηταò, εχονταò συμφωνησεt προηγουμενα πανω στιò μεθοß
Dραστηριοποιησηò τουò. Ειναι η εναλλαχτικη λυση στην ι.]ρινη δομιση τηò. κοLνωνLαò κατ συνεπωò προηγεLται σαν εναλΙαχτικη μεθοδοò οργανωσηò. Στην ουσια αυτο που λεμε επαιqσΕαση, δεν ειναι παρα η μετατροπη, η ουσιαστLκη αλλαγη
trιν κοLνωντκων σχεσεων. Ιο affinity group εLvaL ενα σχημα
Επανασταττκο. Επιζηταει την μετατροπη του εαυτου σε υποιεLμενο και οχτ αντικεLμενο τηò τστορLαò. 0 ανθρωποò τηò
βζαò συνηθωò δεν φτιαχνει, ουτε καν επιρρεαζει,την LστοDια. Απλωò την υφτσταται. 7ο affinitu group αντι.τιθεται
ητη λογικη του μαζικου ατομου. Επικοινωνει οχι με τημαζα,
τλλα με τα αλλα affÜnity gιoup; kaL κολλεκτιβεò "kaL αν
Dεν υπαρχουνε αλλα, τοτε πρεπετ να μιλαει με τον εαυτο
του μεχρL νq δημLουργηθουνε'Ι η qκομα KaL με qτομα προκει:ενου να ενθαρρυνθει η αυτο-οργανωση. Το affi.nita gloup
επιδιωκει να επLταχυνετ την αποσυνθεση αυτου που λεμε μα-

h. Ειναι η qνττ-μαζq.
Απο το affinity gτoup, που σαν

σχημα

ετναι δυνατον

να

4)

ΚΕΝτΡΑ ΑΝτΙΠΛΗΡOΦOΡΗΣΗΣ

"Ν'αρνευσαL το οργανωτLκο σχημα που κληρονομησεò απο
το παρελθον, δε θελει να πετ εξαφανιση τηò οργανωσηò. Το
βγαλσιμο απο την περιθωριακοτητα, οπου δεν μπορει κανεναζ
να παραμενεL επ'απετρο χωρLò να εξσφανιστουνε οι χεLραφεττκεò σττγμεò-δηλαδη να φτLαχνοντατ πρτν τηò ωραò τουò οι
νεεò κοLνωνLκεò δομεò-τουτο εLνατ το διλημμα:να καταργεLò
το μονοδιαστατο ενω κραταò και μτα παρουσLα που δεν ειναι
ελαστικη. Να κοβειò γιq να δημιουργησετò ενα αλλο συνολο
ξαναγεμιζονταò τουτο το ρηγμα συνεχωò, γτα να παταò μεσα
σ'αυτη την κοινωνια. Να εισαL διαφορετικοò χωρLò να παò
να ζησε,"ò στα βουνα..."(Ντανιελ Κον Μπεντιτ:
Μεγαλο

Το

Παζαρι).
Το να εισαι επαναστατηò, δε σημαινει να κανεLò καποτα
"επανασταση" οσο το να κανεLò KL αλλουò ανθρωπουò\αασπαστουνε τLò αποψεLò σου. Γνωριζονταò το αυτο, το συστημα,
απο την αντιθετη βεβαια σκοπια, εχει. δωσει το μεγαλυτερο
βαροò τηò δυναμηò του, στο να ελεγξει απολυτα
μαζικα
μεσα πληροφορησηò, κLνησηò ιδεων, προπαγανδισμου και koulr
τουραò. Ετσι το καθε παιδι που γεννLεταL, εχετ να αντιμετωπτσεL μτα υπOχρεωτLκη "γαλουχηση" απο τα χοντρα ψεμματα
του κρατLκOυ συντονLσμενου συννεφου των media με απωτερο
σΕοχο να βιαστει οσο γινετατ αποτελεσματικωτερα η ταυτοτητα του, η συνειδηση του, ο τροποò σκεψηò του...
0ι ριζοσπαστικεò πολιτι.κεò κινησετò, εχουνε υποχρεωση
να συρOυνε τα ατομα, εξω απο το τελμα τηò κρεττνοποτησηò.
Βασικη γραμμη πρεπεL να ετναL το ξηλωμα του συστηματοò
"ετοLμων εξηγησεων" που προωθειται απο το συστημα.Κατ αυτο το πραγμα δεν πετυχαινεταL με κανενα ετοιματζηδικο φσ
πο "αμεσων αποτελεσματων" αλλα με την αποτελεσματ.τκη α-

τα

νταò το qληθLνο του προσωπο. Αò μην ξεχναμε πωò yLa τουò
οποιουò κρατουντεò "ο τυποò ειναι απολυτα ελευθεροò,αρκει
να μη γραφει..." (Σουρηò)
Το ραδLοφωνο επιρρεαζει πολυ. Το ''αυτονομο" ραδιοφωνο

gιtÝ,Le,ιιÝ,

;ß'

;!]

περισσοτερο. Το ραδιοφωνο ειναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ για τον καθενα.
0ι, ελευθεροι σταθμοι εχουνε πολυ λιγωτερα εξοδα απο μτα
ημερηστα εφημερLδα kaL εχουνε το πλεονεκτημα τηò συνεχουò
δραοτηριοτηταò. Στην Ιταλια το Ραδιο Αλικη εγινε τοσο πολυ "ενοχλητικο" yLa τουò αντιδραστικουò, που δεχτηκε ,μεχρτ KaL επιθεσειò υε βομβεò. Στην ελλqδα ομωò, που απο αποι!η στοιχειωδων ελευθεριων του πολιτη, ετμαστε το λLγωτερο εLκοσL χροντα πισω, απο ευρωπη kaL αμερικη, η ελευθερη ραδιοφωνLα ετναL εντελωò ΑΠΑΓOΡΕγΜΕΝΗ με κωμLκα προσχηματα (παρεμβολεò στιò τηλεπικοινωνιεò κλπ). Καθε λιγο
δεκαδεò "πειρατεò" καταδικαζονται σε βαρυτατεò καταδικεò
και τεραστLα προσττμα. Εδω, το συστημα αντιδρα προλητπικα στην αντιπληροφορηση. Προò το παρον δεν εχουνε σκεφτεL
να απαγορειΙουνε την "πειρατικη" τηλεοραση, αλλα αυτοοφειλεται περισσοτερο σΕο οτι δεν εχεL ακομα υπαρξει, ΕΛΕγΘΕΡΗ
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τηλεοπτικη εκπομπη.

Εντυπο αντρργ}ßραουντ τηò Γερμανιαò.

"

"

ντιπαραθεση του δικου μαò συστηματοò πληροφορησηò δηλαδη
τηò δικηò μαò αληθειαò, απεναντL στα ιΙεμματα του συστηματοò. Δεν πρεπεL να ξεχναμε πωò ο πολυò κοσμοò απεχθανεται
τLò αποτομεò αλλαγεò, εκτοò δε οτL τιò παρακολουθει- η εχει μαθει να τLò παρακολουθει- σαν θεατηò και μονο. Πρεπει να προωθησουμε ενα μοναχα σχεδιο: Το να βαλουμε μπροστα, να θεπουμε δηλαδη σε λειτουργια, τα ανθρωπινα μυαλα,
πληροφορωνταò τα με αληθεια, καλλιεργωνταξ τουò τη σωστη
κρτση κατ αφηνονταò τα να κανουνε τιò δικεò τουò εκτLμησειò. Πρεπει ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣOγΜΕ ΤΙΣ ΠΡO-ΚΑΤ ΑΛΗΘtΙΕΣ και ττò
ετο

ιματζηδικεò

εξηγησε ι,ò.

"Το δικο μqò μεσο μαζLκηò ενημερωσηò εLνατ τα εντυπα
του αντεργκραουντ KaL δημιουργουνε αλλα KaL αντανακλουνε
τη νεα μαò συνειδηση. Τα μεσα μαζLκηò ενημερωσηò που βρισκονταL στη δουλειΙ.ιη του Κατεστημενου, αντανακλουνε τουò ετοιμοθανατουò, αντιδραστικουò kqL κqταπLεστικουò θεσμουò
εναντLα στουò οποLουò πολεμqμε.
Η επιθεση εναντια στα εντυπα μαò ετνατ επιθεση εναντLα
στο δικαιωμα μαò να σκεφτομασßε qυτονομα. Για ιq καταστρει!ουνε την κουλτουρα μαò πρεπετ πρωτα να κατqστρεψουνε τα
μεσα ενημερωσηò που εχουμε. Και εμειò γιq Vq υπερασττισουμε την κουλτουρα μqò, θα πρεπει να προστατεψουβε τLζ εΦπ:

μεριδεò μqò, και τα περιοδικα μαò, κοντρα στην καταστολη,
που μqò επιβαλλουνε τα γQυρουντα, κοντρα στη λογοκρτστα
δηθεν "περι ασεμνων" KaL τα ρεστα.
0 αντεργκραουντ τυποò εLναι η ολοζωντανη
κOLνOτηταò υαò...

καρδια

τηò

(Τζερρυ Ρουμπιν:Κανε το)

Η εφημεριδα λειτουργει μεοòι στον κοσμο.. 0 Τυποò υτιdεγgτουτιd ετνατ μια ωραLα απαντηση στα χοντρα ýεμματα των ελεγχομενων, αLσχρων ημερησLων και λοιπον εφημερτδων KaL
περιοδικων. Εδω ομωò χρειαζεται KaL η συμμετοχη των ιδιων των αναγνωστων, ωστε να μπορετ να γLνει μLα εφημερLδα
που ΛΕΕΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΑΠOΚΑΛγΠΤΕΙ και ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ,βιωσιμη οικονομικα. Oταν ξεπεραστει kaL αυτο, που ειναL το μονο KaL
τελευταιο εμποδιο, η αντιπληροφορηση του κοσμου γτνετατα-

ποτελεσματικη. Μονο μεσο yLa την "αντιμετωπιση" αυτηò τηò
πληροφορι,ακηò ανταρσιαò ειναL γτα το συστημα, το να την
πνιξει βιαια. Αλλα ετσι βλαπτεται περισσοτερο αποδειχνο-

"Δεν ειναι τυχατο το γεγονοò, πωò οταν μια νεακατασταση στασιαζει, κοντρα σε μια κατεστημενη εξουσια, ο πρωτοò
στοχοò επιθεσηò που μπατνει, ειναι απαραLτητα παντοτε το
διχτυο ραδιοφωνιαò-τηλεορασηò, και το πρωτο κτLρι0 τ¼υ καταλαμβανεται σε μια καταληýη τηò εξουσιαò ειναL τα τηλεοπτLκα στουντιο..."
(Feedback, Α SuτuiuaL ΡΖ,ßmει,,1 Μαη 72)
Η τηλεοραση, KaL αυτο δεν το λεει μονο ο Μακ Λουαν,βιαζει την ανθρωπινη ταυτοτητα και επιρρεαζει τιι, σι.ινειδηση.
Ελεγχονταò αυτο το μεσο βομβαρδισμου τοý α"θρωπινου μυαλου με γραμματα,εικονεò, διαφημισειò χρωματα, και τ0 κυρτωτερο "επιβαλλομενεò" συμπεριφορεò και ΙΔΕOΛOΓßΕΣ, το
συστημα εξουσταζετ εμμεσα μεν αλλα αποτελεσματικοτερα
απο τη μεθοδο του ροπαλου, τιò υπαρξειò μαò. Αυτο το τετραγωνο κουτι εLναι ενq απο τα πιο αποτελεσματLκα οπλα και
εLνqτ καLροò να το ιδιοποιηθουν οι ριζοσπαστεò. Με ΔΙΚΗ
τουò Τν ομωò.
"Το ζητημα ειναι πωò χωρτò μτα αυτοδυναμη βαση, δικια
σου, θα παραμενειò παντοτε πLovL στα χερια τηò βουλησηò
KaπoLou αλλρυ. Το να παρεLò ομωò με καθε δυνατο μεσο,πληθωρα δημοτγκοτηταò, εLvaL το τελευταιο πραγμα που χρεLαζεσαι. 0 Αýπυ Χοφφμαν νομι.ζει πωò απλωνει το μηνυμα τOυ
με το να πηγqινεL στο σωου του Ντικ Σαθβεττ, αλλα οτωòειπε Καποιοò μtα φορq (0 Τζων ΜπροΚμαν συγΚεφtμενα) |'Η ετην
πqνqστqση τελειωσε οταν ο Αμπυ Χοφφμαν στηθηκε για
πρωτη του εμφανιση στην τηλεοραση του Κατεστημενου"
(Μαθκελ Σαμπεργκ:GuετγßLLα ºεLευßεßοτ.'.
Τελοq υπαρχουνε κατ οτ παμφλετεò, οι προκηρυξειò, τα
τρυκ, τα νραφττL (η οι αφισσεò) οτουò τοιχουò, που ολοι
σημερα τα χρηστμοποιουνε κατα κορον αλλα που ολα (εκτοò
απο το τελευταLο, που αν εχεL την τυχη να μη σβυστει μτλαει yLq πολυ καιρο, με πολυ κοσμο...) εχουνε περτορLσμενη αποτελεσματικοτητα, αφου oxL μονο μοιραζονται σε πολυ
λιγο κòσμο, αλλα και στο μεγαλυτερο μεροò τουò ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖOΝΤΑΙ, απο τον συγχρονο εγκλωβισμενο πολιτικq και διανοητικα ανθρωπο, που εχεL συνηθισει vs διαβαζει παντοτεπρωτα την υπογραφη KaL μετα το Κειμεν0.
"Εαν ο ανθρωποò εχεL το δικαιωμα να ζει, εχει και το
δικαιωμα να ενημερωνεται. Η ολη καπηλεια τηò " πληροφορησηò " απο λιγουò εμπειρουò ηου ελεγχουνε τα μεσα ενημερωσηò, yLa τουò πολλουò δεν ειναι ττποτα περισσοτερο, απο

μια παραβιαση και

δλευτ}εροò

των δυο αυτων δικαLωματων..."
(FeeÜback, Α Suι.uivaL Ρτßmετ)
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απο το παιχνιδι κατ απο ενα
προγραμμα "γλυκειαò πολιτικηò" ΙΙ
"Το PROV1 πεθανε., Πεθανε επειδη δεν ειχε οικοδομησει,
τLποτα. Φανηκε σα μια απελπισμενη εκρηξη μεσα σε μLα πολωμενη κοινωνια. Προφητεψαμε την επανασΕαση αλλα την καταστησαμε απραγματοποτητη. Μα η επανασταση δεν βασι,ζεται

(πο τLποτα. Πρεπει να προετοLυαστεL η κοινη γνωμη, να ωρτμασεL. Αυτη ειναι η σημασια των "σχολεLων" μαò και των
μLκρων μαò κοπερατιβων. Προκληση και υλοποιηση' εLναι αυτο που λεω θεωρια με τα δυο χερια. --ΙÞε το αρτσ[ερο προσπαθουμε να μπολιασουμε την 0υτοπια στο μεσα περιβαλλον του
παληου κοσμου, σαν ενα ρωμαλεο μανLταρτ πανω σε ενα σαπισμενο κλαδι. Με το δεξι ρLχνουμε λαδι στη φωτια, κοντραρουμε με τον εχθρο και διαβρωνουμε τουò φορεLò του..."
(RoeL νατι Duan| συνεντευξη στο C'est Demain La VeiLLe,Πaº973)

Τον Ιουνη του 1970 πολλοι απο τουò κατοLκουò του
AmsLerdam τρελαθηκανε. Η τουλαχιστον αυτο νομιζανθ οι ου;
μπολιτεò τουò, οταν πληροφορηθηκαν πωò oL πεντε απο τουβ
45 δημοτικουò συμβουλουò τηò ολλανδικηò πρωτευουσαò ειχανε εκλεγει απο το πτο "εξαλλο" κομμα που περιεληφθη ποtε
σε δημοτικο Φηφοδελτιο. Εκεινοι. εκετ οι περLεργοL ανθρωποτ που αυτοαποκαλουνταν καbουτò!ò ("Νανοι") και, ειχανε
γι.α συνθημα "το σοσιαλισμο, οχι ομþò εκετνο τηò σφιγμενηò
γροθιαò αλλα των αναδιπλωμενων δαχτυλων πεταλουδαò,τηò απαληò αναλαφρηò ματLαζ τηò ιερηò γαταò, με λιγα λογια την
αντι-εξουσι,α", bυγκεντρωσανε το Ι1% απο το συνολο των ψηφων σßτò τοπLκεò δημοτικεò εκλογεò του Αμστερνταμ, βγαινονταò τρLτη δυναμη μετα απο τα αλλα δυο μεγαλα πολιτικα
κομματα τηò πρωτευουσαò. Αλλα δεν ητανε μονο αυτο. Επτα
ακομα απο αυτουò τουò απι,θανουò μακρυμαλληδεò καταφερανε
να "χωθουνε" kal στα δημαρχεια τηò Χαγηò, του Αλκμααρ και
του Λεßßντεν.

0ι "Navol" ξεχωρισανε αυθορμητα απο τουò επανασßòΕεò
του πεζοδρομιου, με το.ακακο υφοò που διαλεξανε, κεντριζονταò ταυτοχρονα KaL την αισθηση του χLOυμορ που εχεL ο
κοσμοò. Κηρυξανε λοιπον τη "Γλυκεια Επανασταση" με στοχο
τηò την καταργηση τηò κατεστημενηò ταξηò κατ την πραγματωση του υποδει,γματικου "Ελευθερου Κρατουò".
0 Ροελ Βαν Νταßν, πρωην "προβο", φοLτητηò Φτλοσοφßαò
Καt γνωσΤΟΤερΟò απο τΟυò l{abogteτs εγραφε σΤΟν Υπουργο ΕσωτερLκων

τηò..."παληαò κοινωνιαò": "Κυριε, το

Ελευθερο

Κρατοò μαò δεχεται την εLρηνLκη συνυπαρξη αναμεσα στα δυο

κρατη κατα τη διαρκεια τηò μεταβατικηò περιοδου. Η Επqνqστηριζομενη
μονο σττò "γλυκειεò μεθοδουò" αποκλειστLκα..."
'Ι970,
0υ Ι,αbοgtει,ε εμφανLστηκανε το
με πρωτοβουλια μερτκων πρωην ""προβοò", Üλλα με δι,αφορετικη κοινωνLκη προελευση στο συνολο τουò, κυριωò νεολατα. Ενω οι "προβQò"ητανε αμφι,σβηττεò, αυτοι δει,χνανε μLα προσπαθεια θετικηò
οικοδομησηò νεων δομων η ρLζικηò αναμορφωσηò των ηδη υπαρσταση ομωò, δεν εχει καιρο yla να σπαταλαει,

ΤοΥ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΚΑΒOυºΕRSò,ΜLα επανασταση μεσα

ρισι

«Λr4ΛrοΙ»

χοντων. Το φυτεμα ενοò στοτχειου ρεφορμLσμου πανω
σΕον
κOρμ0 μιαò εξτρεμLσßLκηò παραδοσηò, υπηρξε μLα φιλοδοξLα

για να δοθει ζωη σε μια εναλλακτικη αντικουλτουρα περLσσοτερο παρα σε μτα αντικουλτουρα του περιθωρι.ου. Αυτο το
διακριτικο χαρακτηρτσττκο των "Νανων", τουò εδωσε την δυνατοτητα να προικισουνε με την αμεση δραση για συγκεκρLμενOυò σκοπουò, τη δημιουργικη παρεμβαση τουò πανω στην
κοLνωνLκη πραγματLκοτητα: Η 5η Μαßου º970, επετετοò
τηò
Εθνικηò Απελευθερωσηò τηò 0λλανδιαò μετονομαστηκε εμπραχτα σε Εθνικη Ημερα των Αστεγων οΓαν oL "NavoL" οργανωσανε την καταληι!η αδειανων σπLτιων βαζονταò μεσα ασΕεγεò oLκOγενεLεò κατ φτωχουò που δεν εLχαν να πληρωνουνε νοικι.
Μπροστα στο κυκλοφορτακο χαοò το κτνημα εφτιαξε την ΥπηρεσLα ΕξαλεLψηò του Αυτοκινητου που μετακτνουσε τα αυτοκLνητα απο τουò δρομουò, ενοχλουσε τη συγκοLνωντα κατ

δημιουργουσε (εφημερεò ομωò) ζωνεò για πεζουò. Παραλληλα
ειδικευμενοι "Κομμαντοò" φυτευανε δεντρα στη μεση του δρο.μου kaL των πλατειων. 0ταν το συνεργεLο των "Νανων" προσπαθησε να φυτει.!ει μια νεαρη πορτοκαλια στην κεντρικηπλατετα του Αμστερνταμ, τουò κυνηγησε η αστυνομLα.και ανταλλαχτηκανε μερLκεò...φιλεò. lιΙπαινονταò ομωò στο πνευμα του
κLνηματοò, ο ιδιοò ο δημαρχοò δηλωσε με μεγαλη σοβαροφανετα πωò "Η παρεξηγηση δημιουργηθηκε επειδη οι Πολιτεò του

Ελευθερου κρατουò παραβι.ασανε το εδαφοò ενοò φιλικου κρα-

τουò. . .
Του ειχε δοθει παλιοτερα η ευκατρLα να προσαρμοσßεL στο
πνευμα του "πολιτLκου παιχνιδιου", οταý το 1966 με την επωνυμLα τοτε των PROvoS (συντμηση τηò λεξηò"προβοκατσια")
μερLΚοL απο τουò Kaboyýeτs, ειΧανε κατορθωσεt να αρπαξουν
μια εδρα στο δημοτικο συμβουλιο. Καταστρωνανε πρωτοτυπα
σχεδια, τα Ασπρα Σχεδια για τη λυση προβληματων οπωò τηò
κυκλοφορυαò, τηò μολυνσηò, τηò λογοκρισLαò kaL κηρυσσαν
ταυτOχρονα την φαντασττκη "πληρη επανασταση" του...Προβοταρτατου που "δεν ητανε ταξη γιατι ετχε συνθεση πολυ ετερογενη για κατL τετοιο"'J
"Το Ρτουο ενθαρρυνει την εξεγερση οπου την ανταμωσεL.
το Ρτουο ξερει οτι αυτο θα χασετ στο τελοò, αλλα δε θελει
να χασεL την εukaLpLa να προκαλεσει ετουτη την κοινωντα
yLa μτα ακομα φορα..."
Επιτροπη Συνταξηò τηò Επιθεωρησηò
|Ι

PRov0

0ταν καταλαβουr rο r.lß3ΧΕ3Ι'ßΗ; ß3υΡ,ß3',Ιßυυ Βeγγι|ητd.
De Vτ"ies, μτα εδρα στο δημοτικο συμβουλιο, οι προβοò, με
αντLπροσωπουò που διαδεχτηκανε ο εναò τον αλλον σε μονοετειò θητειεò (γιατι στην 0λλανδτα οι δημοτικεò εδρεò δεν
κερδιζονται απο μεμονωμενα ατομα, αλλα απο κομματικα ιΙ;ηφοδελτια) το επαναqτατικο μενοò τουò ξεθυμανε γρηγορα και
τα μεγαλεπηβολα σχεδια τουò παψανε να ακουγωνται πια.Ετσι
λοLπον το Μαρτη του '67 εγινε η πρωτη "αλλαγη φρουραò". 0

Βeτ,η?ητÜDεντ.ýεs,πουδενεΚανετιποτατο...θεαματtΚομΦ
τον προβο
ßΤßß-ßηßßrß«δ-üßμρουΙßδ, üυ"«ο,οοταθηκε_απο
ξανα;λ;"Ý"h;þ|ρLrηυΙ,"κ. Η πολιτικη ζωη τηò 0λλανδLαò
Φθινοπωρο του'69, οτο
μ.χρ,
üυeμο",ηò
ffi;;.";;;"ßßßüßßü
βιοταν εναò νενειοφοροò .6χρουοß ßιρηνιστηò, καθηγητηò
των εφημεσßηλεò
τLò
απασχολησε
Καßερ,
ßδγrδÝ"ο'Χüυßμπ

προαυλιο του
ßßÝþυ-μ.-r. κÜßllιμο στο'δημοσιοτου,
0ταν τον_καλεσανε να υτßÞò πρbσκΙησηò yLa στρατευση
τουò αß;α;-γ;;;rß-αποψειò του στο ραδτοφωνο, εξορκισε
στη συνεχε|g
κροατεò να σαμποταρουνε τουò μιλιταριστεò^και
yLa το θεμα αυτο,σε μια
ßΞ«rυηüε μLα σεLρα απο διαλεξειò,
κατω απο την επωενωθει
ειχανε
που
μÝγüΙη' ομοοα φοττητων
Δολιοφθοραò",
Μεθοδων
ßυυßα ιαικο ΓJανεπιστηυτο
ΚοινοβουλLου,

Μονο ομωò οταν

oL αποýειò αυτεò υιοθετηθηκανε απο τον

,ο..-üÞμδßßßο συμβουλο τþν προβοò στο δημοτικο συμβουλιο
στο
ßüυ Αμστερνταμ, RoeL ναη Dυμη, ο λυκοò ξαναμπηκε μεσα
τLò αμαντρι. Υστερα απο δηλωσειò τουò, που

προωθOυσανε

πüψεßò του Κατερ ακομα περισσοτερο, οτ προβοò ξανααπασχ0-0
λησανε με πηχυαLουò τιτλουò τιò 0λλανδικεò εφημερtδεò,,
Βαν ΝταΙν μετονομασε την 0μαδα των Προβοò σε "Νανουò",θεπου
λονταò να μετρτασετ τη βιαιοτητα των προθεσεων τOυò,
οπωò δηλωσε εμπνεονταν απο τον εμπαθη πιστο στην καλωσυνη

απ0
τηò-ανdρωπινηò φυσηò πρLγκηπα Πιετρ Κροποτκιν, παρα
ΜπακOυνιν,
περLσσοτερο
"βιαιο"
τον
--'Η
;;ßrß«Þ ßþν προβοò καL oL "μLσοπαλαβεò" (για τουò αστουò) ßδεεò τουò ξαναφανηκανε στο προσκηνL0 οπωòττòπρωκLνηματοò. Εναò ζητησε να.,ανακυρυχτετ η οτεò μερεq του
(αναμε;;δ"";;;; ;κü«ßüò'ßν κüατει" με δωδεκα"Υπουργεια"
σα στα oπoLa κατ ενα που ονομαζοτανε""'Βανδαλισμου,ΕξουσLαò kal Βιαò"). Μετα απο ολεò αυτεò τLò,εLσηγησεtò, ακοτου
λουüησε η πανηγυρLκη ανακυρηξη του "Ελευθερου Κρατουò
κυκλοι,
μαγικοL
το
oπoLo
"οι
απο
κεντρο
σÜν
ßjüüßß«ÜΙßου"
þυλ"υ των Νανων θα εξαπλωθουν και θα καλυιΙουνε_Ψ Ι:λοò ολο τον κοσμο με μια συνομοσπονδιακη διχτυωση",-,κα-

ß"ß

την
ταφερανε αμεσωò να αποκτησουνε γερεò συμπαθεtεò με
πρακτικη τουò προσεγγτση πανω σε ενα μεγαλο αριθμο προσυμφορηση στα αβληματων, οπωò εLvaL η ελλεLψη στεγηò,.η
μαλλω τουò
περτβαλλοντοò,Η
τüυ
και
κεντρα
η
μολυνση
στLκα

αναγνωρLστηΚεο'τLεtΧεεπιτευχθει'σεαυτουòτουòτομεtò'
απο αλλεò ομαδεò νεων"ριζοσπασßων (σκουωτερò, μαγοι κλπ),
,,δυ üυγ«Ürοrεθηßαν να συýεχισουνε το εργο τουò,εγκαθιστω-

υß«ò-Ü«ßημüυrò σε αδειανα σπττLα kaL φροντιζονταò γτα μ9ΕναχLκουò γερουò συνταξßουχουò, μεσα_στα πλαισια του "
αλλου,αναεξ
Νανοι
0ι
Ιßορτüκαλιουυ.
του
Κρατουò
Ιευeερου
δραστηρLοτητα οπωò τη μα;;ßÜß; μιb οικÞ τουò ξεχωριστη
:
κατα τηò μολυνσηò στη διαρκεια_τηò οποLαò πθβπο
χη ßουò-οrουò

δρομουò φορþνταò αντιασφυξι,ογονεò προσωπιδεò
ßουü«υ
τουò,εÞ υποχρεωναν τουò οδηγουò να σβηνουνε τLò μηχανεòτOυò,
υω εσrrρrχυαυ οι ιδιοι με τα χερLα τα αυτοκLνητα
0ι ß'νομοταγειò αστοι" του Αμστερνταμ ητανε δLχασμενοι
q«.ßÜυ.ß ßüυò. RΙΙοι τουò θεωρουσανε θεοτρελουò,αλλοι παßr-rδυò θαυμüζανε yLa την αυθορμητη^αυθαδικη σταση ι9υò
ΕλααπεναντL στη γραφεLοκρ«ßr« ««ι.' στη βιομηχανοποιηση, την
που τουò προττμησανεμε
ßßü.δ, üυ"ò απο üλουò εκετνουò
ßΙ,η.ο .ouc. διεκδικησÜνε πραγματτκα ο,τι πετυχανε,Μετq,τιò
;ßΙχ;υ;;";ß«þüδδß-;;ßÞþοφορb,.;'' λεγανε σε δημοσιονραφουò'Νο-υαπ0 τOυò
μ|ßδýΞ-π"ò θα'εβγαßνÝ μονο εναò,η δυο το πολυ
ηüýηδrουò τουò"'. 0 0λλανδοò Πρωθυπουργοò εκανε μLα μεσοσ,ßΙ"οη προσπαθωνταò να μη κοντραρει πολυ τουò""
ρrÝr«η
θηßß«6ουß; ,ßΗ bκλογη τουò εφερε μLα,πνοη ευωδιαò στομου(sic), Λυπαμαι μο\αχα,
χλτασμενο αερα τηò πολιτικηò σκηνηò
vLkη τOυò, γτατι
εκλογυκη
προσελαβε
η
που
εκταση
την
νια
εκτελεση""'
προò
εργα
σοβαρα
Ýßουμε
0ι Νανοι, μrοο οrδ δημοτι,«ο συμβουλιο τιò περισσüτερεò
ευπρεπετα, κατι
φορεò συμπερLφεροντουσαν με επιδειχτικη
συμπου τουò-Που'και
χαρισε γρηγορα τη συμπαθεια..των περLσσοτερOλ αρπου ομωò κανανε την "παρεμβαση" τουò
βüυλων.
Μπομμελ
ΙÝßο-.υ.üυÞ. Ετσι, δυδ üno «υ,ουò, ο ζωγραφοò Βανκαι
δραΚοßνυ Μποò, φοιτητρια ι!υχολογιαò

*δß η-φrΙη'του

καπνιζανε μαριχουανα
ματικηò σχοληò, συνεληφθησαν γιατι
Μπουυελ
bτη διαρκεια μιαò συνεδρaασηò. (Αργοτερα ο
τσακωθηκε με τουò υπολοιπουò κατ αποχωρησε οταν σε υια
συζητηση εκρLνε σωστο να σπασετ μια αμπουλα δυσοσμων αε-

Βαν

ριων).
'--:Ý

μια συζητηση του δημοτικου συμβουλιου για τη μολυνση KaL το πρασLνο, ο Βαν Νταθν προτεLνε να εγκατασταθοιν
ταρατσεò με κηπο πανω στα λεωφορεια: "Δεν υπαρχει μελλον
χ"brò χ]Ι"ροφυλλη". Μετα προταθηκε η

ενωση

των κηπων

των

ετσι δημοσιεò αλλεγεττονLκων σπLτLων ωστε να φτταχτουνε
Ýò. Συμφωνα με μια αλλη προταση ζητηθηκε να επLτραπει στα

ß

παιδLα να χρηστμοποLουνε ελευθερα τα παρκα για παιχνιδι
και αθλοπαιδιεò KaL να ξανα-αποδοθουνε_στ0 φυσLκο πpOOpLσυο τουò, να γεμLσουνε παλι δηλαδη με ζωα, 0ι "προτασεLòποτε.δεν συζητιßßλßδχßß«Ýß μÝbüοοι" αυτεò ομωò σχεδον
ουνταν καθολου απο τουò υπδλοιπουò στενοκεφαλουò συμβουλουò. "ΧρησιμοποLουνε τοσο προκλητικη γλωσσα, ωστε ενα μεστα
γαλο μεροò απο τLò καλεò ιδεεò τουò, να χανωνταL υεσα
KaL μεσα
χαχανα με τα oπoLa γLνοντατ δεκτεò απο μερτκOυò
που δÞμιουργουνε σε αλλουò"," (Δημαρχοò),
δßßßr'ΞυδßΙÞ"η
'0ταν
οι Kabouters δηλωσανε πωò δεν τουò αρκOυνεταπαρκα τηò ποληò, αν κατα μηκοò των δρομων δεν στηνοντουσαν

πLνακτδεò τηò τροχαταò που να "απαγορευουνε το χοντρ0 κυμυανÞγτ", εýαò üεξιοò συμβουλοò ετπε πωò "δεν_εχουνε ταδηλωß;';.Þ δ;;Þ ßü,jò"'rυω' εναò απο τουò",προοδευτικουò
σε πωò δLερωταταL αν ειναß ''ονειροπαρμενοL η βλαμμενοι".
0 ΔημÜρχοò που παντα προεδρευε στιò,συνελευσειζ τουò φεKaL σε υεροτανε με υποδειγματτκη ευγενετα, αλλα εφτασε οτL
"εLχαρικεò στLγμεò σε σημεLο να τουò προειδοποιησεL
ßÝ üßεüον'ßεÜντληση την ανεξαντλητη υπομονη του συμβουλιου".
-- ßΑξrο.rμο
μελη του δημοτικου συμβουλιου τηò ποληò μαò,
θελω να ρωτησω αν ετσαστε διατεθειμενοι, να στεLλετε προσκλησειò γτα να παρευρεθουν στην δεξτωση προò τLμην τOυ
ηροÝüüü,j,'σε φυλακισμενουò, οδοκαθαρLστεò, τσαρλατανουò,
εμπρηστεò, μαστρωπουò, γυμνLστεò, μαγουò, ντηλερò KaL σαοαωηδεò. ωστε να αποφευχθει η δημιουργια τηò ασχημηò εßßýrßþüÝþò üτL μονο η "ελLτ" υπολογυζεται εδω στο Αμστερνταμ" ρωτησε ο Βαν Νταθν με επLσημο γραπτο υπομνημα του,

;;;;

τηò Δ. Γερμανιαò επLσκεφτηκε την ολλανδτ-

"-Π;;;üρüò Εγινε χαλασμοò κοσμOυ",
κη πρωτευουσα.
0 Βαν Νταθν δι,νει συνεντευξη στιò εφημεριδεò: "ΑισθανομαL ενοχοò συνεργασταò με ενα συστημα^οπου 45 ανθρωποι
εξουσιαζοýνε ενα ασττκο πληθυσμο 850,000^ανθρωπων, με ενα
αυταρχLκο συστημα που ειναι τελειωò ασυμβιβαστο μεταπλαι-

;;; ;;a

ÜντιεξουσιαστLκηò κοLνωνταò γτα την οποι,α δουλευ-

;;;.-;; þbouinru. Ειμαß-μοναχα ενα ετδοò qπεσταλυενOυυστηý παληα KoLvωvLa. λουλεια μου ειναι να την φθειρω,Η
παρξη κατ μονο τηò εναλλαχτικηò κοLνωνιαò μαò εLvaL μLα

αποßελεσματικη μορφη σαμποταρLσματοò τηò",
Η εναλλαχτικη οLκονομτα των Νανω ενσωματωμενη σε τρLα
υικοα-υÜναζßα ειδων διατροφηò KaL υγLεLνηò καt σε μtα"δηεγκατεßü«ü«.ß«Ü αυτοδιευθυνομενη""βιομηχανια ενδυματων,

τ

στηυενη σε ενσ υπOνεt0, ητανε πρανυατιι(α μια καθαυτο υοοφη σαμποταζ εξ αιτιαò τηò μεγαληò ανταποκρLσηò που βρηΚανε απο τη νεολαLα.
Το'Ι97'Ι το κLνημα εγινε δυνατο KaL στη Χαγη οπου ητανε
δημοτLκοι συμβουλοι ο Νανοò Γκασπαρ Σακι.νγκ Κουλ 26 χρο-

νων, γLοò γLατρου και, αποβλητοò κολλεγιου και η φιλη του
με την oπoLa ζουσε σε μτα παραγκα στα περιχωρα τηò ποληò.
Βλεπονταò τη δυναμη τουò να ανεβαινει oL Kabouteτs Βα)rανε
ýηφοδελτιο και στιò βουλευτικεò εκλογεò τηò ιδιαò χρονLαò.
Η προεκλογικη τουò αφιüσα παρουσιαζε μια ολογυμνη κοπελλα
μπροστα σε μια αγελαδα. Κανανε την προεκλογικη τουò εκστρατεLα με συνθηματα παρομοLα με εκεLνα των προκαωχων
τουò προβοò: "Ψηφο στουò Νανουò για καλυτερο καιροl". 0ι
φεμLνιστριεò στο μεταξυ τουò καταγγεLλανε σαν υποβιβαστεò
τηò γυναLκαò σε επιπεδο μαστοφορου. KaL ετσι, με αποφαση
τηò ομαδαò την αλλη μερα οτ αφLσσεò τηò γυμνηò ξανθειαò

σκεπαστηκανε απο αλλεò, κατνουργLεò, που αυτη τη φορα απεικονιζανε...εναν γυμνο αντρα μπροστα απο ενα ταυροΙ,Ιj
Απο εκεινη την εποχη ετναL KaL το κεLμενο του J. Η.
Huizinga yLa τουò Νανουò, οπου διαβαζουμε την αποψη του
δημοσι,ογραφου γτα τουò ανθρωπουò τηò ομαδαò:
"0σουò περισσοτεροιιò συναντουσα απο αυτουò τουò ανθρω-

πουò που δεν ητανε αφελεLò, αμορφþτοτ νεοι αλλα διαβασμενοι, ιδεολογοτ γυρω στα τρLαντα, τοσο μεγαλυτερη εντυπωση
μου προξενουσε η αυθορμητη καλοκαγαθη σταση τουò. Αν KaL
ενα εξεχον μελλοò του 0λλανδικου Εργατικου Κομματοò τουò
καταγγειλε σαν επικινδυνουò αναρχLκουò που ποζαρουνε ανενοχλητοι σαν καλοπροατρετοL νεγροτ, δεν μπορουσα να μην
πιστεψω πωò ετναι αρνια μεσα στη λεοντη λυκων, παρα το α-

ιθετο .
Καθωò κουρνιαζουνε στη γεροντLκη θαλπωρη των πατεραδων
τOυ αστεωò, Και υποΧρεωνOνταL να ΚαταπLανOνταL με πραγματLκα προβληματα παρα με το υλικο απο το οποLο εLναι φτιαγμενα τα ονετρα, συνεχιζουνε το δρομο των Προβοò προκατοχων τουò, που καποτε ο Ροελ Βαν Νταθν τουò κατακρινε με
μια αισθηση πLκρLαò, yLaτL αφησανε τουò εαυτουò τουò να
γτνουνε "μπουρζουαδεò". Ενω η ιΙυχαγωγικη τουò αξια ανεβαζει πολυ ψηλα ττò μετοχεò τουò τηò δημοσιαò προβοληò, απο
την αλλη μερLα τρωνε KaL μερικεò "φαλτσαριστεò μπαλλιεò"
τηò δημοσιοτηταò. ΧωρLσμενοL αναμεσα στουò οπαδουò του Βαν
Νταßν που υποστηριζει τη συμμετοχη στιò-βουλευτικεò εκλογεò kaL σε εκετνουò του Βαν Μπομμελ που αρlειται να προχωρησεL περισσοτερο στον ολισθηρο δρομο του κατεστημενου,
δεν αποκλειεται να αποδυναμωθουνε. Η διασταση αυτη στιò
επιδιωξειζ KavεL πολλουò να προβλεπουνε οτL στLò επομενεò
δημοτικεò εκλογεò oL Νανοτ θα εχουν διαλυθει, ετσι οπωò
εγLνε KaL με τουò Προβοò. 0 ιδιοò ο Βαν Μπομμελ εLναι ο
πρωτοò που το παραδεχεται αυτο. Αλλα λεει πωò αν το Ελευθερο Κρατοò του Πορτοκαλιου διαλυθει, ειναι βεβαιοò πωò
καττ αλλο που θα ενσαρκωνε το πνευμα του, θα επαιρνε τη
θεση του".
0 Βαν Μπομμελ ειχε δυκηο. 0ι Νανοι μεσα στLò βουλευτικεò εκλογεò του º97º δε μπορεσανε να ξεχωρισουνε απο τα
παρα πολλα μτκρα κατ μεγαλα, πολιτικα KaL τοπLκα κομματα
που κατεβασανε υποψηφιοτητα. Μετα τη ληξη τηò θητειαò των
δημοτι.κων συμβουλιιιν του Αμστερνταμ, τηò Χαγηò, του Αλκμααρ και του Λεýντεν, οι Νανοι ξανααποφασισανε την αυτονομια των ομαδων τουò (οπωò πριν aho μερικα χροντα κανανε
κατ οτ προκατοχοτ τουò Προβοò, τοτε στη στερνη τουò συνεδριαση στιò 17 του Μαη º967). 0ι Kabouteys διαλυθηκανε
ντ

,

ΕιΣΑΓΩΓΗ

ΞτΙ{Ν,κοtΝòΙΝßΑ

τΘΥ ΘΕΑινιΑτΘΞ,.

,

αλλα η φραξια του Βαν Νταßν συνεχισε να ηβγαινει" στο
δημοτικο συμβουλιο σαν 2"ΡI.ΖOΣΠΑΣΤΕΣ", και ενω οι ιδιοι
ανθρωποι, KaL ακομα περισσοτεροι τωρα πια, δουλευουνε σταθερα στην υπογεια κLνηση του "γεροτυφλοποντLκα|'. Στην αρχη ητανε οι Προβοò, μετα oL Kaboutels, σημερα εLvaL oL
Υ,,τααΚει,s. Και ο καιροò παραμενεL αιθριοò...και τα τελαυταια συννεφα Lσωò σε λιγο κι αυτα να χαμογελανε:::

DE VRIE SOCΙΔΙJΙSΙ sΜηνιατιιη ειδοση που ειδι,δουνε ολλανδοι αιτυβιστεò στην Ουτρεχτη.κυχλο,
φορει σε μονο 20Ο0 αντιτυπα χαι ασχολειται μΕ
ιαΟε ριζοσιταστιιη ιαι αδεσμευτη χιýηση στα σòß
να τοπιια ορια των χατω χορων αλλα ται σε ολΦ
χληρο τον χοσμο.Αντιτυρηýιχα,

αντιμιλιταρισμοòr,

σrßουωτερò χλτ.Δνταλλαξτε μαζι τοιτò περιοÜιια
χαι αλλο υλι,χοrγραφτε τουò Þ στευλτε συνδρο-

μεò στην διευSυνση τουò;
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καληνυχτα.....φτλε.
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τουò,_αρχιζειò κqι αι}Ιιαò και δεν μπορειò υο'',1
γ |,α μ ια
þüß.οßß πνιγΙενbò-ταλαιπι,ßρþ'ενοξ-βαριεστΓ#εγοò, λΞò_
δε θελειò να

ßοßο 9ρ9η9-9Ιγ,
;δμ;þþ';θ;ß;;q;-;ßþξ ºüν
κqι καπνιζειò το τσLγασκεφτειò-κατ μουρμουρrÝΞßζΙ üÜρυγ«ομοò
τh βραδυq που_θα_'θελεò",
-Ý,ßþß,λß'"
δδ-þß-δυÝßροß,οτßοßταò ÝßÝßßrß
ριχνειò λ ιγο
ρòßριεοττψενα,
'καφε
ßßο-ßß.μß-μΞü« εημ.ρþυÝß,
και σκεφτεσαι "μτα
τοß
ωυο νεοο σßο

Üλλη μεbα σαν

πρQοωπο

τιò

στιßν

καß
τü

διεθνÝò

ΜΠΕΣΤ-ΣΕΛΛΕΡ.
«ΓοΥΡοΥΝΙΑ
Ρüκκο

ΜΕ ΦΤΕΡΑ»
Των
καß 'Αντüνια

θα

ß þ-ß þÝß"

ßßμ;;;ß:

Τþρα
'ΕΜÜδα

þυr-τßßυ"ò

αλλεò",

«ΓοΥΡοΥΝΙΑ
ΜΕ ΦΤΕΡΑ»
Τü σεξουαλικü καß πολιτικü
Þμερολüγιο δýο ÝφÞβων...
' Εκδüσειò

/ βιβλιοπωλεßο
ΑΣΤΕΡι

Σüλωνοò 12ß, τηλ. 3606597 / 361θ802

ημ!ßτυ
ΠυμηυιΗωυ

αγαδημοσιευση απο

τΘ,

ΙS

ri

Πυρηνικη ενεργεLα-πυρηνικα οπλα

Η σχεση μεταξυ τηò εLρηνLκηò KaL τηò στρατLωτLκηò χρησηò

,

τηò ατομτκηò ενεργειαò ειναL αρκετα φανερη. Ειναι αδυνατο
να παραχθει ηλεκτρικη ενεργεια σ'ενα ανττδρασεηρα που λειτουργετ με oupavLo χωριò να παραγετατ ταυτοχρονα πλουτωνιο, ενα απο τα κυτLωτερα υλι.κα κατασκευηò πυρηντκων κωνων.

_ Η εξελοξη τηò πυρηντκηò ενεργεLαò KaL των πυρηνLκων οΕ
την ιδια στLγμη.,0 πρωτοò πυρηντκοò αντιδραστηραò φτtαχτηκε yLa να δημιουργησει υλικα τετοια ωστε να
εßναι καταλληλα yLa τα πυρηνικα οπλα. 0ι Γερμανοι φυστκοτ
0.Ha|m KaL Ε.Stγαssmαιι πετυχαν να διασπασουν'ενα ατομο
oupavLou το º93Β. Η πυρηνLκη τεχνολογτα αρχτσε να εξελßσσεται με τη λειτουργια του πρωτου πυρηνικου αντιδραüτηρα
που_σχεδιαστηκε απο τον Εητýòο Feτni στιò 2 ΔεκεμΦιου'του
º942 στην Αμερικη.
Η πρωτη ατομι,κη βομβα εξεραγη στιò º6 ΙουλLου του Ι945
πλων αρχτσε

οτο Νεο Μεξικο των Η.Π.Α. Αμεσωò μετα στιò 6 και 9 ΑυγOυστου δυο ατομικεò βομβεò ριχτηκαν στη ΧßροσLμα KaL σΕο

Ναγκασακι τηò Ιαπωνιαò σκοτωνονταò 2.00.000

θρωπουò αντLστοLχα.

_Εκατονταδεò χιλιαδεò

ραδιενεργεια, χιλιαδεò

και

b0.0OO Üý-

ανθρωποι πεθαναν απο μολυνση απο
υποφερουν ακουα απο αρρωστεLεò που

εχουν σαν αιττα. τη ραδιενεργεια. κατ τιò γενεττκεò βλαβεò.
Στι,ò 23 Σεπτεμβρυου του 'Ι949 η ΕΣΣΔ δοκιμασε την πρωτη ατομικη τηò βομβα,. 0 αγωναò γτα τα πυρηνLκα οπλα ειχε ηδη
αρχ ισε t .

0ταν εγινε γνωστο οτL η πυρηνLκη ενεργεLα εLνατ μLα
κερδοφορα.πηγη ενεργεταò χτιστηκαν περLσσοτεροτ απο 23Ο
πυρηνLκοι αντιδραστηρεò σε 20 χωρεò. Η απεLλη προò την παγκοσμτα ασφαλεLα γLνεταL ολοενα μεγαλυτερη, οσο περLσσοτερα κρατη απOκτOυν πυρηνικα οπλα. Εναò μεσοò αντιδραστηραò παραγετ κατα μεσο ορο 500 λιτρα πλουτωνιου καθε χφνο.
Η βομβα που κατεστρεψε το ΝαγκασακL ειχε φτιαχτεL με ß ο
λιτρα πλουτωνLου, το º/50 τηò ετησLαò παραγωγηò πλουτωνιου ενοò KaL μον\αντLδραστηρα.
Η Αγνλια συντοΓσ Qa εφοδιαστει με υποβρυχLα ºτßdòηt οπωò επισηò και βληματb (πυραυλουò) ºοη¼hαýΚ KaL CιαÜsε.
Κατα την αποφαση του ΝΑΤ0 περτσσοτερα απο º00 μεσηò εμβελειαò βληματα Περσιγκ (Peτ,sing) προκεLταL να εγκαταστοθοιτν
στη ΔυτLκη Γερμανια. Η Γαλλια αποφασισε να νατασκευò¼εL τη
δικη τηò βομβα νετρονιου που θα ετνατ ετοLμη μεσα σΕòιπροσεχη πεντε xpovLa. 0ι ΗΠΑ, η ΑγγλLα και η ΕΣΣΔ συνεχιζουν
και
μυσττκεò ερευνεò για πυρηνLκα οπλα. Επισηò η Γαλλια
οι ΗΠΑ διατηρουν προγραμματα δοκLμων στον Ειρηνικο ωκεανο.

Η Βιομηχανια τηò Ατομικηò βομβαò

^ Υπαρχουν δυο γνωστοι τροποι κατασκευηò μιαò
βομβαò.
ß. Χρησιμοπουωνταò εμπλουτισμενο oupavLo.

ατOμ ι Κηò

Το σχασιμο υλικο ειναι το Lσοτοπο υ235 του ουρανιου
που περτεχεται κατα 0,7% η λιγοτερο στο φυστκο oupavLa
0ι πυρηνικοι αντιδρασεηρεò χρÝιαζονται οýρανιο εμπλουττσυενο ωστε να υπαρχει, περLπου 3% καθαρο υ235 ενω τα
πυρηντκα οπλα απαιτουν εμπλουτισμο μεχρι 90%-üÝ Uzas.

2. Χρησιμοποιωνταò

πλουτωνιο.

Το πλουτωνιο δεν υπαρχετ σε φυσLκη κατασταση αλλα
μπορετ να δημLουργηθει απο την καυση που γLνεταL στον πυρηνLκο ανττδραστηρα και την επεξεργασια του πλουτωνιου

σε ειδικα σχεδLασμενα εργαστηρτα.
Τοσο ο εμπλουτισμοò του ουρανιου οσο kaL π επεξεργqqι.q
του πλουτωνιου ειναL πολυ ακριβεò επτχεLρησεLò και aπaL τουν τη χρηστμOποιηση πολυ υι}ηληò τεχνολογιαò, που εχει
σαν συνεπεLα τη μονοπωληση των πυρηντκων υλικων απο τιζ

πολυ αναπτυγμενεò βLομηχανικεò χωρεò.

Το παραδειγμα τηò σχεσηò: Το Πακισταν
_
Ενα παραδειγμα τηò σχεσηò
τηò

μεταξυ
πυρηνLι(ηò ενεργειαò κατ των πυρηνικων οπλων δινεται απο
κατασκευη
μLαò πυρηνLκηò βομβαò στο Πακισταν. 0ι διοικητεò του ΠακLσταν ηξεραν üτι η πρωτη ατουικη βομβα, αυτη τÞò Χιροσιμα, φτιαχτηκε απο oupavLo. Το φυσικο oupavLo εLvaL σχετLκα ευκολο να βρεθει αλλα δεν μπορεL να χρησιμοποιηθεß οπωò ειναι. Για να φτιαξεL κανεLò ενα πυρηνLκο οπλο πρεπει
να εχει εργοστασιο εμπλουτισμου: σ'αυτη την περLπτωση ενα
εργοσταστο με επτταχυντη αερLου. Υπαρχουν μονο δυο τετοια
εργοστασια σ'ολο τον κοσμο, το ενα σòÞν Αγγλια και το αλλο στο ALmòLo στην 0λλανδιÜ. 0 δοκτωρ'ιιαLL -òυηωτ,Κ|ηη,
εναò Πακιστανοò που σπουδασε στο Βελγιο, δüυιÝι!ε γ1.ο «ρ:
κετο katpo για μια μεγαλη 0λλανδικη εταLρεLα ασχολüυμενοò
με τα μεταλλουργικα προβληματα τηò τεχνολογιαò των αντι-

την

δραστηρων. Μετα δυο χpovla ο σοκτþρ ßι-η «üßδφrρ. ναπροΦ
ληθφει στο εργοστασLο του ALmòLo. Lκει εμαθε αρκετα
την κατασκευη του επτταχυντη ετσL ωστε ηταν ικανοò να για
βοηθησει στην κατασκευη ενοò επLταχυντη στο Πακισταν.Το Πακτσταν μετα αρχισε να αγοραζει διαφορα κομματτα του επτταχυντη_9ιτο διαφορεò χωρεò οπωò η Þγγλια, η Δυτικη Γερμανια, η Ελβετια KaL οι ΗΠΑ. 0ταν ανακÜλυφτηκε αυτο, το ßΙακισταν εLχε ηδη αγορασει τα απαραLτητα εξαρτηματα yla τον
επτταχυντη. Κατα τιò τελευταιεò πληροφοριεò, το ΠÜκισταν

κατασκευαζει μτα περLοχη δοκιμων για ατουιßÞ βομβα

στηý

Sind. Ετσι, το Πακισταν Καταφερε να ΚατασΚειJΦεLπυγτα εLρηρßνß«ο üηΙο αφου αγορσε την πυρηνLκη τεχνολογLα
ερημο

νtΚουò σΚοπOυò.

Σημε Lωμα πανω qτην_κ9τgσΞαgη_τ9ν_π9ρηψκ('ν_εξοπλ
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δρογονοβομβαò (Η).
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λυυιrο λ-büß,bα iιgηs) Η-βομβα (º95Ι)
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Η συν9ηκη yLa τον ι9Ρ.τ.9ρLσμο

@

σαν μLα προΗ συνθηκη αυτη εγτνε απο τα Ενωμενα Εθνη
ατομLκων
*«e.ßü γr«'προληψη τηò παραπερα εξαπλωσηò_των
επισημετα,τηò.συνθηκηò
κυρτα
στα
πανω
Η
συμφωνLα
οπλων.
κρατων
των
Ζ/]
τα
το_1978
κατ
μεχρL
;;;χθÞ«; τü'ßgοε
9|ιlν ακομαναυßηß"ßßßΞγρÜý«ν. Παρ'ολα αυτα 50 χωρεò αρνουνταL
κατεχOυν πυοττ
δηλωσαν
που
;;;þþ;;.'-λπü τα εξη κρατη
κατεχουν
δüκι-μαζüνταò βομβεò η_θεωρεLταL_οτL
;;ß;;-;"λ"
εχων

η Ινδια και το Ισραηλ
;;;;;; ;;λ;, η τßιυια,-Þ κιßα,
απο 10 κρατη πOυ
Περισσοτερα
ßπογρ«ýουυ,
;;;;;r;δ;;'rΙ οrη ουßδÞ«η λ,γου,«,, ιΙηωq99_9το
κατι,χρλι"
δεν συμμετεχουυ
εLτε
κqι
δραστηρLοτητεζ
δßαφορεò
;;'";;ß;;-";üδýοr«<ουυ
πανα
διαστημα
χpovLKo
πολυ
μτκρο
εχουν εLτε μπορουν σε
ετναL οτι καθε κρα;α;;;r";;;η;;κδ-üπΙα. ßü πιb þουοατο
τ0 γνωßδÝ μπορ.ß να αποχωρησεL απο τη συνθηκη αρκετ να

ßüλλrδ λ-b.ß,ρα (lsoo) Η-βομβα
ß<ß""-- λ-'üüß,sα ilgε+) Η-βομβα

Ινδια

,

ο

il"«fili;
θεωρουν

συνεδριου το º975.
πυρηνLκα
Ειναι ομωò γεγονοò οτL τα κρατη που δεν εχουν κρατη,Παστα,αλλα
οητü"üΞý Ýßδýυ'.Þ ουυομÞ-υÜ επιβΙηθουν
αδεσμευτα κρατη
ντωò υπαρχετ μτα κοLνη γραμμη τοσο απο^τα
διαχωοσο KaL απο τα κρατη ßοý':ßμφωυου τηò Βαρσοβιαò,να
οπλων απ'αυτη τηò, πυρηπυρηνLκων
των
υποθεση
üßßουr-rη,
Το 'Ι9Β3 θα
ντκηò ενεργετ«ò οου μßοο-παραγ"γηò ενεργειαò,
Ηνι,ιμενþν Εθνων με κυριο θεμα την

;;;;; ;;;ürυ.üρrο ,"υ

kat
εLρηνLκη χρησLμοποLηση τηò πυρηνtκηò ενεργεLαξ

τηò

κατασκευηò πυρηνικων οπλων,

απ0 το
0λο κατ περτσσοτερο δραστηριοποιημενεò ομαδεò
πυρηνtΚουò
τουò
KaL
ενεργεLα
πυρηνLκη
Κινημα εναντtα στην
ισΕε να π0Ι,'ßüßßßß"μüßò-üυνüßαζουν τιò δραστηριοτηι99 ]τOυζ
δεσνOυ πυρηντκα
ΙJμηοüυß καλυτερα KaL τουò δυο τομειò του

πολυ λιγεò
οπλα-πυρηνικα .ργοοrδοßÜ, Παρ'ολο ποý υπαρχουν
πανω στ0 πεπληροφοριεò
το
για
"κεντρο
πρωτοβοßΙιεò-οπωò
Ζηλανδια- το
''ναιπου Ýδρευει στ1 ψεα
ριβαλλον κατ την .rρηυη;
εσυνδυασμενεò
αφετηρLα
για
οü
η
ßü6δ"þ;r;;;,. οτι
ενπερτσσOτερο
και
ολο
Υπηρξε
,ßüγ.ßΞß κÜß πρωτοβουλιεò,
ωκεαν0 εδιαþερον yLa το τρLτο συνεδρLο για ενα.,ΕιρηνLκ0
το Ι!4ιαßο, οπωò
λευθερο απο την πυρÞýτ«η ενεργεßα στη Χαβαη
ωκεαν0 την
kaL yLa την ημερα γ,α ευο μη-πυρηντκο Ειρηνικο τηò πυρηδοκτυηò
επετετοò_τηò
η
που
ηταν
πρωτÞ Μαρτι,ου,
Αμερικη δοθηντκηò βομβαò οr« υηdßδ'τΖκ,ι,λ,ß, το i9S6, >την
Δυτικη ΓερΣτη
χαρισμπουρνκ,
το
κε εμφαση οrηυ ημrρδ-γ,α
κοινη δραση το φθινοπωαποφασισαν
ομαδεÝ
μ«rß.'δßΙ«rρßεò
ρ0.
,-,φ«rυarο,,

τον Κο_
πολυ αξιολογο να μπορεσουμε να Κανουμε
εξοπυρηνικουò
αγωνα
γτα_τουò
οr,--μÝ-ßου
σμο να πτστεψ.r
πανω
ερναζομαστε
Ενω
επιβιωση
μαò,
πßßομδυò απεßλειται η
bo-',«u σκοπLμο να μην ξεοε θεματα πυρηντ«ηò",ßΞüßÝß«ß
μεταξυ τηζ πυρηντκηò εχß"μß-ß«"r"ßrδßμßòο,jμε τη σχεση
να πουνεργεταò KaL των πυρηυι,«ωυ οπλων, Τελικα μπορουμε
χωοεò του κοσυου εχουν τεθετ

yLa μLα παραπερα συνεργασtα,

οτ

βασειò

Ρ9!Ρ:9_γεσα

σε

α;ßß; :'ffi.;;;i ß«; ß;Ü', ;Ü,, ειψ!19,^ι
::,υ Ελλαδα,
ι?γι9,
«ι.ι:3,ßι3;.!Δ*ß;ι.ι
ζßλ

ßδ,

2ηλανδια, ΠακLσταν,
",τüßΧοΥι3ΡΥι,";^ιΥιι:}
ßß«ü,'πr«
Τουρ

κ

:

ια

ΝοτLα Κορεα,

.

2) Δελτιο yLa τουò ατομικουß επιστημονεò Νο
1977, σ. 4º.
ΙΙ
ρßρλßο του Dauid R IngLis "NucLear !ηετ7,
'' ßü
;;"-;;u;i"s αηÜ its soLi¶ c|nLLensg"
πρωτων
των 9ιΙ:,..,ΙΤ

,

Üπ'οπüθ παρθηκαν oL ημερομηνLεò
κ Lμων .

* 0ι ημερομηντεò στLò παρενθεσειò εLvaL τα ετη
δοκ ιμων

,

Ι/Ιεταφραση: Κατερι

Wise
,

._

: ,]ι.3νηò γπηρεσια

των

να Παπαδατου

Πληροφοριων στο

ανττπυρηνLκ0 και

κοσμο,
οο απο 200 αντιπυρηνLκουò ακτιβιστεò απ'ολο_τον
'] ß."rßjυ
;Ý;"tþνει εßq παγκοσμιο δι5τγ9 _1λτ
και εκεLνεò
φορß"υ γrο ολεò'τßò ανττπυρηντκεò_ομαδεò
Üσßßο,Ιιουýται με το ενεργεLακο προβλι*9,]
,^,.,, ^ τ_
""^γßß;;ß;;; ßþρü-οßü«λÜδ"σειò ioi'ff§E σßο Βελγιο,Ιταλια
επιστκ
συντOμα
κατ
0λλανδιq
και
Δανια
ηγγßια,
ΙοπÜνßÜΙ
και
Γερμαν!9,
Γαλλι.α
Αýστραλια,
þÞυ ßαπ"νßÜ,
απ'αυτεò_τ
- Το ilIsE τυπωνεL το γÝγονοτα του,κινηματοòετσL
ωστε
χ"ρ.ß ««, απο πολλεò αλλεò με διευθυνσει,ζ,καlεγ!ειαγ.r!
οι ενδLαφερομενοL να μπορουνε να γραφουν
ενεργετΕò, εφαρμομürδγüÜφß«' π'εριλαμβανει αντιπυρηνικεò
πυρηνικη
ενεργειqò,
ßÝß-ÝξßüφοΙrοηò
9!99¾ºγι9:"^*:ι:ι;

;;ß;ß

_

ßßßßßßυ.rΞò';μÜδ;ξ; και

περ LσσOτερ0

με οτL σε πολλεò

Τα'jÞαν, Ιταλια, Νοτιοαφρτκανικη ενα,η_

μπορουν να κατασκευασουν

3.

ρLεò.,

αλλα,ι
.,.υ«ι. υπüßρJþμενα να μην τα μεταφερουννα δε bπλα ειναι υποχρεωμενα
Η κρυφη ελπLδα αυτων που
χτουν ορLσμενουò πaρrορι,ομουò,
δταχωπολυ
bτι
γρηγορα αυτοò
ηßδυ
l,ßßßÜεüß-ßÞ
διαλυοντουθα
οπλα
πυρηνLκα
τα
"ßυüη«η
ρισμοò θα «or«pyroa«u-«ÜL
με τον επLταχυ;;;:-λλλ; υrß«'ßο χpovLa μτκρηò προοδου,
υπερδυναμεων, δεν ειναι
;;;;r;';;rßþυrüμο"ß.,"Üßυ' των'δυοστουò
κυκλουò των κρατων
περLεργο οττ υπαρχει απüγοητευση
κρατη που δεν..εΜερικα
.ου"δþüπßßüμο,
γrο
που υπεγραιΙ.ιαυ
υπογρòßιllουν τη ΝΡΤ
να
ßρνηeει
και-Ýßδßý
οπιrα
χουν πυρηνLκα
πυρηνLΚη τεΧν0την
ολοΚληρη
αποκτησουν
εLναL σε θεση να
κλαση,
πρωτη
στην
ΝΡΤ
του
και να VLvouv μελη
λονια
""'ßδ δΞυr.ρο'συνεδρι.δ
ßου ΝΡΤ θα γLνετ,απο ττò 5 Αυγου1980, Δεν αναμενεται οοrου-μΞßüß-ßßò 5 Σεπτεμβριου του δεν
οπλα
τ;";;;ßÞ πüυ
!!!!ν_πυοηνικα
πρωτου
κατασταση πολυ χειροτερη απ'αυτη τOυ
την"üδ.ü"ß.

(º96Β)
(1967)

Α-βομβα (º974)

Β;λγrο,
;;;;;
'θωρεò-που

να συμβει, επειστοποLησεL τρεLò μηνεò πριν, Αυτο μπορεL
ορß)ν στο τειμενο, Ετι)ν
διατυπωση
ÞßχιJ'χαΙαοη
;;;;;;χ;ß
τσικαθεχωραμπορεtσΧεδονναπαρανεLοπλαΧωρßòναπασυνθÞκηò,..Μτα αλλη αδυναραβαLνει τιò βασικεò_αß]ßÝß ,ηò τ"υ κρατων
δυο κατηνοο'διßßωüιομüò
9ε
ßßß-ßüß-πÞß-.ιναιετναL
ßο"«'ü«,h που κατεχουν πυρηνLκα οπλα
Τα πρωτα

KaL τα οποLα
'Τα
δευτερα που οεν εχδßý

!ψ

(Α) ιι
Χωοεò που εχουν κανει δοκιμεò ατομικηò βομβαò

bÞμοσιευονταL με οσο το δυνqτον

ßρτηνοτ'ερεò εκδοτικεò διqδικασιεò,

'-"ßδ"ιΙßsε'πÜρüγÝι εýα διμηνιαιο δελτιο, εβδομαδιαια νει
νια τον τυπο του «ινημαßδß, κÜι ενα μηνιαιο δελτιο ειδητου ουρανιου που_ονομαCετσι
-ßπαρχουυ'º!οη:_,ι9ιι::.^
}ßßυ"üü"ßüßßδrδ-ü.,ßυ ε¸δρυÝÞ
"Κρατησε το μεσα οrη γÞß.
'1};
στοß
φυΙΙdοßο πανω στην πυρηνLκη ενεργεια
Κοσμ0.
τρLτ0
-Ι-ß-οß«üßüμrκη
στ0 κινηιχl,
βαση του rISδ' βρισκεται μεσα

ο.ßß,'ß«"ß-.ßÜ

των "Π'S«"r";Þßßß' üßÝδον' δΙο«ΙηÞωτ ι.κα,' μεσω των πωλησεων
και. εττκετων τε
κονκαοδωγ
ευ!αρισεω"
οχτ
ενεργεια;
ρηνLκη
δ'ßüß.ß'πüýλßßß, πüΙ;ιßò ομθσ',ò του κτνημqτοò σε πολλεò γλι,ο_
σεò.
--'ßο

εισοδημα επισηò ερχετατ απο συνδρομεò και απο
εισφορεò μελων.

τιò

το WISE θελεL να κρqτησεL τιò ριζεò του μεσα στ0 κιν,}οικονομτκα ττò ενερμ«, μa ,ο να συνεχιζει ισχυροποτωνταò
συνεtσφορων,
των
Κινησηò
τηò
του
μεσω
γεLεò
Μπορειò να τουò βοηdηdÝιò με το..να γινειò,συνδρομηττκ
στο δ.λτrü "Κρατησε το μεσα στη γη", με το να γLνετòτομελοò kaL με το γα προσφεbειò χρηματα, υποστηριCονταò

'

εOγο
""'Η τουò.

ειναι
üßυδüομη στο δελτιο διαφερει ανα χωρα αλλα
ταξυ º5 και'25 0λλανδικεò γκιλνεεò
οσο
Το "Κρατησε το μεσq στη γηº,εχετ την ιδια τιμη,
Ι5
0λλανδικεò
γκLΛνεεò,
των
δελτßο
μελων,κοστιζει

πυβηυιΗOξθτυßg
_

'ΓιΑΤ| θfÝιΣ 6ιει6

ηια
ΑQ9οε9ηΗ ΑΑ,α,Þ_οη9ε
τüεεε Α,ν
ÞΕΣ Ýτο πηιμι

-^ι-,

-Ι

- ._

gΕ
gΕ
gα

η-

'θΑργ}'Ýετ€ oMQε
,ÞÝ Ý νΑ 11,γιΧ9Ρι
_ τα εΦΑ
.

ι^θιιτΕ4

ι|^r^Ý

7η

FAιrÞ ε^ε:ß,

^rυΑ,.

Ηθ il;lj,*f^

ΓσιLτÝι^τCτιχτγeÝιß
τ9Ν
An€Ýrra§
?ιΑΑ τg|ß
ß9β βAf Αη€
Αε,1Αι ÝΔΡΑýΙΙrΑß6
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0ι Γιππυò

Σιχαγο
ξαναγυρνανθ στο Σιχαγο

επετετο του'68
για την δεπατη
απο τα "επιτρεπτα
κοντσερτο που

το Γιππυκο Μανιφεστο ειναL ενα δυναμικο ντοκουμεντο πΦ
γω στο ηθικο τηò ΝÝαò Εθγοτηταò τωγ Αμερικανων επαναστατων και-πανω σßßò επßθεσειò-που δεχτηκε απο τουò μηχανLσμουò τηò ,,αυτοκüατοριαò'' ßου Νιξον στα º970. Σημερα τα
πραγματα εχουνε βεβαια αλλαξει, αλλα oχL kaL τοσο πολυ.
ο καρßερ ξαναφερε στη
ιbγ'ßπαρχεß πυα το'Βιετýαμ,'Üλλα
σ«ÞυÞ τb"θεσμü των ,,DrafÝ"i, με προφαση τον...Χομεßνι. 0ι
σημερrνοι gßρρßòò ξερουßε κÜι το λεýε καθαρα πωò "ο πολεμοò παντοτÝ παραμονευει στην γωνLα". Δεν γι,νονται πια

τα

παληα γιγαγτιαια'ροκ-φεσττβ-αλß, ομωò τωρα 0Ι ΙΔΙοΙ ΑΝΘΡΩπOι που τα χτυπουσαν τοτε, χτυπανε kaL τωρα καθε μι.κρροκ

ξεφευγει

ορια".

Κατ φυστ-

κα σημερα, πολυ περισσοτεροL νεοL σβηνουνε ýυΧοσωματικα
μπροστα σε ενα ηδη σπαταλημενο μελλον χωριò τα βασικα διΚαιωματα ζωηò των ανθρωπων, Χωριò απολαυση, χωριò σLYOUpta, χωρLò ελευθερια. Αò μεταφερουμε αυτουσLα σε μεΤαφραση τα λογια τηò συνταξηò του γιππικου εντυΠΟυ )UºLAWS ΠΟυ
το δημοσιευσανε καt αυτοL μLα δεκαετLα μετα την "επQΧη"
του:."...Αλλα εμειò, ζηταμε απΟ εσαò να δΙαβασεΤε kaL να
καταλαβετε καλα τουτο το Μανιφεστο. Πολλq απο οσα λεει,εχουνε ισχυ KqL επtκαtρQτητα, ακOμα Kat σημερα ΚαΙ Lσωò
yLa τη δεκαετLq του ]980, το Διεθνεò Κομμα Νεολαιαò, να

φτιαξει ενα

KaLνoupyLo Μανιφεστο...".

γιτιπιΚΟ $wιφεσ
* ΕΙΜΑΣτΕ ΕΝΑΣ

ΑΝΘΡΩΠOΣ

Ειμαστε εναò ανθρωποò, εναò λαοò, μια καινουργια Φυλη. Πιστευουμε στη ζωη κατ απαιτουμε να ζησουμε τωρα. θελουμε ια ζουμε 24 ωρεò οτο καθε ετκοσττετραωρο. Η μιση σχεδον Αμερικη δεν

ζει μητε τα Σαββατοκυριακα. Η ΑμερLκη ειναL μLα μηχανη
θανατου. Δουλευει με (και για...) λεφτα που η δυναμη τουò προσδιοριζει μια κοινωνLα βασισμενη πανω στον πολεμο,στο ρατσισυο,(πο
σεξισμο και στην καταστροφη του πλανητη. Η δικια μαò ενεργεια
Ζωηò ειναι το πιο μεγαλο φοβητρο yLa τη μηχανη αυτη.
Ετσι λοιπον βγηκανε απο τα αντρα του yLa να ναò σΕαματησουνε. Πρεπει γι αυτουò, να μαò κανουνε ομοLουò τουò. Μαò κουρευουνε, διαλυουνε τα ροκ φεστιβαλò μαò, σπερνουνε μπατσουò και
ναρκωτικα οτα σχολεια, μαò και σεα στεκLα μαò, χωσανε 200000 απο μαò στα μπουντρουμLα τουò γιατι καπνιζαν λουλουδια, μαò καταδLωκουνε, μαò κηδεμονευουνε, μαò ξεπαστρευουνε με την ανεση

τουò.
τα.

Η ΑμεριΚΚΚη

εχει

κυρηξει πολεμο στην καινουργτα μαò εθνοτη-

* θΑ χτΙΣOΥΜΕ ΚΑΙ θΑ

γΠΕΡΑΣΠΙΣOγΜΕ

τΗ ΝΕΑ ΜΑΣ ΦγΛΗ.

Αλλα και θα συνεχισουμε να ζουμε και να πληθαινουμε. Ειμαστε νεαροL εχουμε ομορφεò ιδεεò για το πωò να ζησουμε. Απαι-

τουμε αυτορρυθμLση τηò ζωηò του καθενα KaL φροντιδα του ενοò
γτα τον αλλον. Και πανω απο ολα, θα υπερασπιστουμε τη λευτερLα
μαò, γιατL ξερουμε πωò δεν μπορουμε να ζησουμε διχωò αυτην.
θα συνεχισουμε την αυτογνωσια του νου και του σωματοò μαò.
Και αυτο δεν μπορουμε να το πετυχουυε στα σχολεLα ΤOγΣ, συνεπωò θα τα απαλλοτριωσουμε η θα φτιαξουμε τα ΔΙ¿ ΜΑΣ. Δεν μπορουμε να το πετυχουμε στιò,δουλειεò ΤOγΣ, γι αυτο δουλευουμε
μονο οσο χρειαζομαστε για να ζησουμε. Δεν υπορουμε να σχετιζομαστε μεταξυ μαò, οπωò κανουνε αυτοτ, γι αυτο KaL η Φυλη μαò εχεL τιò βασειò τηò πανω (πη συνεργασια και οχι σΕον ανταγωνL σμ0.

θα διδαξουμε ο εναòαον αλλον την αληθινη ιστορια, ωσßε να
το χτεò, το πωò να επιζησουμε στο σημερα. θα αλληλοδιδαχτουμε τιò μεθοδουò αυτοαμυναò. θα χτισουμε λευτερουò υμαθουμε απο

γειονομικουò σταθμουò. ΑντισυλληιΙη, εκτρωσεLò, πληροφορηση στα
ναρκωτικα, φαρμακευτLκη φροντιδα, ολα τουτα, που η κοινωνLα αÞ
τη εδω δεν μαò προσφερεL. θα παρουμε στα χερτα μαò ττò φαρμακοβιομηχανιεò, θα σταματησουμε την παραγωγη νοθευμενων επLκινδυνα ουσιων. θα σιγουρευτουμε, πωò ο καθεναò εχει ενα επαρκη
και στα
χωρο για να ζησει. θα εναντLωθουμε στουò γαιοκτημονεò
μοντερνα σπLτLα. Η ζωη τηò συλλογικοτηταò, θα'χετ φLλοξενη σΓε

γη για τουò αδερφουò kaL τLò αοερφεò μαò απο τα περtΧωρα, για
τουò σκαστουò kaL τουò δραπετεò. θα ιδιοποιηθουμε τιò τηλεπικοLνωνιεò .ωστα να πτασουμε στενη επαφη με καθε αδερφο μαò η
αδερφη μαò, απο διαφορετικα μερη τηò χωραò, αλλα KaL του κ0σμου ολοκληρου. θα Χτυπησουμε την αφυσtκη διαιρεση αναυεαστLò
πολειò-μητροπολιτικα κεντρα και οτην υπαιθρο, προωθωνταò ω ταξιδια και. την ανθρωπινη επαφη με καθε μεσον.
θα παψουμε την κυρLαρχια των αντρων πανω σττò γυναικεò και
μαò
των μεγαλων πανω στα μικρα πατδLα. Η ευημερια τηò δικιαò
Φυληò θα ειναι και ευημερια για καθε ετρηνιστη kaL ερωτικ0 ανθρωπο.
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ΘΑ ΕΠΙΒΑΑΛOγΜΕ ΕΙΡΗΝΗ

ΔÝν μποροýμε να ανεχτουμε θεωριεò, θεσμουò κατ μηχανLσμουò, που σκοποò τουò εLVaL η καταστροφη τηò ζωηò kaL η
συσσωρευση του πλουτου. Τα σχολεια και τα πανεπι(πημτα
ΤOΥΣ, μαò προετοLμαζουνε γτα τουò σκοπουò ΤOΥΣ καπου μεσα
|ΙαυτοκρατορLστουò ατελετωτουò πολεμουò τηò Αμερικαντκηò
να
Δε
θα
τουò
επLτρειΙrουμε
αò".
μαò χρησLμοποLησουνε γτα
τιò στρατιωτLκεò Και τLò βLομηΧανtκεò φιλοδοξιεò τουò. ΕταιρεLεò που παραγουνε αποβλητα, δηλητηρtα, μιΚροβLα KaL
βομβεò, δεν εχουνε θεση πανω σ'αυτον τον πλανητη.
Ζουμε στην καρδLα του παγκοσμτου πολεμου που ετχε κηρυχτεL εναντια στη ζωη. Αλλα εμεLò δεν ει,μαστε νομοταγεLò
Γερμανοι. Εμειò εδωπερα, που ζουμε σε τουτο το στρατηγικο κεντρο, αυτηò τηò Βαβυλωναò, εΧουμε qκοπο να το μετατρεψουμε σε κεντρο τηò δtκLαò μαò στρατηγLΚηò. ΕΧουμε
τη δυνατοτητα, αλλα και, το καθηκον να σταματησουμε την πολεμικη μηχαγη του θανατου, πρLν καταπτετ τελειωτικα τουτο
τον πλανητη. θα τουò τσακLσουμε τουò παλτοπουστηδεòΙΙ
* ΘΑ ΚΜOγι4Ε τΗ ΝΕΑ ΜΑΣ ΦγΛΗ ΜΙΑ ΚOΙτΙΔΑ ΖΩΗΣ
θα ιδιοποι,ηθουμε την αμερLκανικη τεχνολογι,α KqL θα την
χρησtμοποLησουμε γtα το Χτtσtμο τηò Φυληò μαò που θα βασιζεται πανω στην εκττμηση και στην αLωντα αγαπη. Η νεα
αλλα το διkoLVωVLa μαò δε θελει τß}ν εξουσ.τα των
καιωμα ζιÞò καθε ανθρωπινου οντοò, ζωου
'\LyωV,
η φυτου να παιζει
το φυσLκο ρολο του μεσα στο περιβαλλον με αρμονια,θα καλλLεργησουμε τLò επτκοLνωνLεò, γτα να λαμψετ μεσα σΕην καρδια του καθενα μαò η ομορφLα.
0λοι οι λαοL σημερα, σε ολοκληρο τον κοσμο,αγωνιζονται
να εμποδισουνε την ΑμεριΚΚΚα, που παεL να μετατρει!ει, ττò
φυσLκεò πατριδεò τουò σε...οικοπεδα για παρκιγκΙ!
* ΘΑ ΕΝΩΘOγι.ιΕ 0ΛOΙ 0Ι ΑΔΕΡΦΩΜΕΝOΙ ΑΝΘΡΩΠOΙ τΗΣ 0ΙΚOγΜΕΝΗΣ
'Η Αýτοκρατορßα των Γουρουνι,ων δολοφονεL παντου, αλλα
οι απανταχου ομορφοL ανθρωποι τηò αντLστεκονται,.Η Νεα μαò
Φυλη ειναι ενα πραγμα με τιò ΙνΙαυρεò, τιò Μελαμιllεò, ττò
Κοκκινεò KaL ττò Κιτρινεò Φυλεò ολοκληρου του κοσμου.

0 Τσε ειπε:
"Εσειò βορειοαμερικανοL εLσαστε πολυ τυχεροL: 7ειτε

στην κοιλια του χτηνουò. Κανετε τον πτο σημαντικο αγωνα
μεσα-στην τδLα την καρδια του αγωνα. Αν δεν ειχα ορκιστει
να υεLνω εδω, θα 'ρχομουνα μαζι σαò στη Βορεια Αμερικη να
αγωνLστουμε εκει. Σαò ζηλευω".
yo[]ºH ιπºΕRΝΑºΙοΝΑL ΡΑRºΙ (Διεθνεò Κομμα Νεων 1970)

*** το ηΙ97¼ ¾ippie! Μαιιßfeεtο" ηρωτοδημοσι.ευτηκε στην αντεργκραουντ εφημεριδα |ιsPAcE cΙºγ'|-περιοδοò Β, νουμερο
1l. Ξαναδημοστευτηκε προσφατα στο γιππτκο περιοδικο του
Τεξανου γ.I.Ρ. "UrrRl" -νουμερο 4 και σεην εφημεριδα του

Υ.I.Ρ. τηò

0υασι.γκτων "λ\]ºLAWS" (t/e'y,e

outLa,lε,

Wε'ι,ε

Eyee) -voulεpo Β, απο οπου kal εγινε η μεταφραση του κετμενου. Μεταφραστηò ητανε ο Σακηò Βενετοò.

ΧνΑπ

- ΠαραμÝνω τσατσÜ τü Σαββqτüβρqδο, νÜ
βιþνω σεÜ πορνεθα τÞν Üγνüτητα,

--ι

βρεγμÝνη γÜτα, βρεγμÝνη βερÜντα,
Ýξω Üπ'τÞν πüρτα σαò,
νιαουρßζονταò, ýπομÝνονταò.

-

ΠαρqμÝνω

-

ΠαραμÝνω

ü πιü κακüβουλοò

συCητητÜ§,

μουσικÞ ποý δÝν κατανοοýν οß Üλλοι,
ρüδι ποý σκÜει κι Ýξαφανßζεται
κυτÜζονταò αýτÜ ποý δÝ μπορþ ν'ÜγορÜσω
αýτÜ ποý δÝ μπορþ νÜ εßμαι
αýτÜ ποý δÝ μπορþ νÜ σκοτþσω

οΙ τýψειò σαò
γιÜ κÜποια γυναßκα ποý κλαßει κρυφÜ
τßò νýχτεò-üταν üλοιπÜνε γιÜ ýπνο,

οL τýι!ειò σαò ποý μετÜ πνßγονται
μÝσα στßò κLνηματογραφτκÝò αθθουσεò,
στü υπρÜβο τοý προθσταμÝνου σαò,
στü σπÝρμα τοθ ÝραστÞ σαò.

πΑΡΑΙηΕßΩ
(

ΠΑΡΑΜΕΝΩ

_

ΠOΙΗΜΑ ΑΝOΜOΙOΓΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚ0)

"ΠαραμÝνω

-

γιωργοò

Ýν πλÞρη συγχßσει

ßτσα

εýα ι.σθητοπο

ιη.ιÝνη

Üμφισβητþνταò τÞ θεωρßα

στh

τÞò Ýργασιοθεραπεßαò,

αυ¸τοßüò στü σβÞσι.μο'τσιγÜρων στü κορμß
τÞò νýχταò,
στü βασqνισμü,Þ'":ßιß:θffi.,

φυταò

Üθþοζ"

ΜΙχΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡOΣ

βιασυÝνη
' πbΙι δεýγýφτισσα
κατÝφυγα ποτÝ στÞ δικαιοσýνη,
βιασμÝνη
' πüý οÝνδικαιοσýνη
κατÜδωσα ποτÝ τü βιαστÞ μου.

ΠαραμÝνω νησιωτικü σýυπλεγμα
περιμÝνονταò ÝξερευνητÝò νÜ κουβαλÞσουν

τοýò καλωσυνÜτουò ßθαγενεßò_κατ'Üλλουò καννυβÜλουò-

-

στÜ σκλαβοπÜζαρα τÞò Δýσηò.

-

ΠαραμÝνω
'βßα, κοπελλ

ΠαραμÝνω μοναδικüò παραθεριστÞò,
'

μßνα

tüýλυο-Αýγουστο σ'Üπρüσιτη παραλßα

ÝπτÜ Ýωò δÝκα χιλιομÝτρων, Üπρüσιτη καß
Üγνωστη. 'Η παραλßα εθναι ÜμμουδερÞ,,
φýονταß καρποýζια, φýονται ψÜρια καß.
ßταπüδιq καßλßγα μüýο δÝντρα γιÜ σκιÜ,
φýονται σαγιονÜρεò Üπü πÝρυσι. Φýεται
γαλανομÜτα ξανθÞ καß μισüγυμνη, δεκαÝηταÝτιò, ΓÝρμανßò Þ'OλλανδÝζα, Üντε καß_.
τüεχοσλüüακßò', φýεται τρανζßστορ ποý μεταδßδει
ýπüκρουσιν Rock, JαΖΖ,
ατιd, Ddmotica.

Rembetica

νýχτα, πελýιριο ρüπαλο,
δι.αδhλωτÞò κλεισμÝνοò σÝ ντουλÜπι Üκοýγονταò
βÞματq καß περιμÝνονταò Ýναγωνßωò
τÞν ÜστυνομικÞ ρÜβδü γιÜ νÜ συνετιστþ

ΠαραμÝνω πελþρια

Üγ

ιÜτρευτα.

-'Η νýχτα μοý φαßνεται πελþρια,
ξÝρω γιατß θσωò πεθÜνω.

Üλλ'üμωò

ΠαοαυÝνω

μειδßαμα

ποý þò τρυπÜει σÜν αßχμÞ,
ποý ÜντανακλÜται στÜ μÜτLα σαò
- χωρßò νÜ τü θÝλετε
καß þò κÜνει νÜ φÝρεστε
σÜν παρÜθυρα,
σÜν Þδυπαθεßò κοιλιÝò, Þ
σÜ σαλιγκÜρια μετÜ τÞ βροχÞ.
ι

μιÜ καß μοναδικÞ Ýρþτηση:
κρýβετε τüσον καιρü τü γÝλιο σαò
πßσι,ι Üπ'τ'αýτυÜ σαò,
κÜτω Üπ'τÜ μαýρα σαò μαλλιÜ
καß στü παντελüνι τοý Üντρα σαò
καθþò πÝφτει;
ΠαοαυÝνω

Γιατß

ΠαραμÝνω μονßμωò

ýποπτο

στοιχεßο,

Ýκτüò νüμου,

κουκουλοφüροò,

προβοκÜτοραò, χωματÝνιοò μεζÝò,
πουλ ß ,

ποý δÝν ξÝρει πþò

εßναι πουλß.

ΕΥΚΔOΦοΡΕΙ,
Προσφορα τηò ΑΙ[OΙΕτΗΣ πOΔΗΣ
δωρεαν στουò συνδρομητεò §ηò
Ρ ο τ Μ Π r !ß:
πΖΕ?ΡΙ

}Ιεγαλω

νοΨταò

στ

α 5º

.ο.ο.ο.

ß..Τα πιο προσιτα γραφτα των
τελευταιων χρονων εχουνε τρα
φτει απο γυναιιεòrΑπο την αλ
λη, οι αντρεò επιμενουγε crιoμα στο να διαιωντζουνε τηγ
αρσεντχη σχεφη τουò.Ποτε δεν
Sα τολμησουνε να συζητησουνε
τtò συγχLνησειò χaL τον πονο
τουò δημοσια.Ελπιζ_ω τουτο το
χειμενο να ενΟαρρυνετ χαι αλ
λουò αντρεò στο να γραφουνε
¾t α ,$Θ; συλλο¾ιχο πονο που Χα
ραχτÞρι,ζει την εμπετρεια μαò
ζωνταò μεσα σε ενα πατριαρχι
χο συστημαrπου μαò συνSλιβει
χαι μαò στον ιδιο βαSμο που
συν$λιβει χaL τιò γυναιß€ζ.Π

Κγß(ffοοΡΕΙ

tÝ 1φs

μφεs..-

α|πτι)
,αοΕΠ,μ''ιr:

*
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ß

_J

orr

òυr'αριοτCý
Η τηλεοραση

λωσι,μα προ[οντα

ειναι απο τα πLo διαδεδομενα και

κατανα-

τηò μοντερναò τεχνολογιαò. Επι πλεον,σπα-

vLa γτνετατ το αντLκετμενο αντιδρασηò η εστω σοβαρηò αναλυσηò απο τουò διαφορουò προοδευτικουò, που εργαζονταυ
yLa περLσσοτερη δημοκρατια kaL αυτονομια.
0 Jerη. lilarder στο βιβλιο του "Τεσσερα επLχειρημαm
για την καταργηση τηò Τηλεορασηò", καταπLανεταL με μLα α.
ναλυση που μεχρτ τωρα ελεLπε. 0 ιδιοò ο lhrιιler εκανε μια
συμβατικη αλλα πολυ μεγαληò επLτυχταò kapLεpa στη διαφη-

γι'

αυτον.
μιση. Αργοτερα τα πραγματα αρχισαν ν'αλλαζουν
Στα τελη του ß960, στο Σαν Φραντζισκο, αρχισε να καλειται
απο ομαδεò διαμαρτυριαò σαν συμβουλοò μαζικηò ενημερωσηò.
Επειτα προσεληφθη απο το Sierra club, τουò Φιλουò τηò Γηò
και, αλλεò ομαδεò να γραι!ει, διαφημLσεLò σχετLκεò με οτκολογικα συμπερασματα. Η απαντηση τηò καθιερωμενηò πελατεταò του σε σχεση μ'αυτεò τιò οικολογι,κεò διαφημισειò KaL η
προσωπικη του αντιληι!η yLa τα,αποτελεσματα αυτων των προ-

;

σπαθειων, οδηγησαν τον Ιιbηdετ ν'αφησετ τη διαφημιση kaL
ν'αρχLσει την ερευνα του για τ'αποτελεσματα τηò τηλεορασηζ.
Τα 4 επιχει,ρηματα του lιhnder εναντLον τηò τηλεορασηò

εtναι:

º. η τηλεοραση ενLσχυεL την ταση να ζουμε σε τεχνητο περιβαλλον, αποκομμενο απο την αμεση γνι'ιση γτα τον κωμο και
επι,δεκτικο σε καθε λογηò αυθαυρετεò πραγματτκοτητεò.
2. η τηλεοραση εLνατ τεχνολογικα KaL οLκονομLκα προσαρμοσμενη στην επLκρατεLα των μεγαλων τηλεοπτικων σταθμων.
3. η τηλεοραση δημι,ουργει νευροφυσLολογLκα αντLκτυπα που
ειναι μαλλον ανθυγιεινα και μποβαλλουν τουò ανθρωπουò σε
μονοκρατLκο ελεγχο.
4. η τεχνολογι,α τηò τηλεορασηò ετναL απο τη φυση τηò κα-

τÜλληλη να μεταδιδει, ορισμενουò τυπουò πληροφορLων και εχει. τα καλυτερα αποτελεσματα σßην επαναλαμβqνομενη μεταδοση απλοποιημενων μηνυματων, υδι,αιτερα των διαφημησεων.

Αυτεò ειναι κρLτικεò για την τεχνολογια τηò τηλεορασηò
kaL δεν πρεπετ να ειναι καθολου αγνωστεò σ'οσουò εχων καποLα οLκεLοτητα με αλλεò σχετLκεò κρLττκεò yLa την τεχνο-

r,
!

I,
!

λογ

ια.

0 ιιsιdeτ πτστευει οτL "οι περLσσοτεροL Αμερικανοι, ειτε εLναL αρLσΕεροτ, δεξLοL η κεντρωοι, θα συμφωνουσαν στο
οτι η τεχνολογLα ειναL ουδετερη, οτL οποιαδηποτε τεχνολογτα ειναL απλα ενα ακυνδυνο οργανο, ενα εργαλειο κι αναλογα με τÜ χερια που θα πεσει, μπορεL να χρησιμοποτηθετ
με τον ενα η τον αλλο τροπο. Το kυpto σημειο του βιβλυου
του, λεει, ο τδLοò, εLνÜι πωò αυτη η αποι!η σχετικα με την
τηλεοραση οπωò
λανθασμενη

και με αλλεò τεχνολογιεò

ειναι

"

εντελωò

".

Δεν παει πολυò καιροò, που ηταν Kolva παραδεκτο οτL τα
εργο(πασια πυρηνικηò ενεργεLαò, ακομα KaL τα πυρηνLΚα οπλα, ηταν στην πραγματLκοτητα "ουδετερα". Ακομα και σημερα μtα γνωστη σßαση απεναντL στην πυρηνLκη ενεργεια εLVat
οτι, θα ηταν αποδεκτη αν γινοταν ασφαλεσΕερα, με ψηλοτερα
στανταρò yLa την ασφαλεια των πυρηντκων αντυδραστηρων,αυστηροτερεò εξασφαλισειò εναντLα στLò επεκτασειò κλπ. Μια
παρομοια αντLληψη-που ακομα υποστηρτζετατ απο μερτκεò σοσιαλιστικεò ομαδεò-ειναι οτι η πυρηντκη ενεργεια εLVaL επικινδυνη στον καπιταλισμο, ενω κατω απο τον ελεγχο των
εργατων δεν

ειναι.

Παρομοιεò αποιllειò, που αφορουν την τηλεοραση, εLναL ακουα πLo κοLνεò. 0ι αλλαγεò που προτεινονταL ειναι πολλεò: προωθηση καλυτερων προγραμματων, λτγοτερη εμφαση στη
βια, λιγοτερη εκπομπη ακτινοβολιαò απο τLò τηλεοπτικεòσυσκευεò, απαγορευση των προσβλητικων διαφημισεων, ιδιο ποσοστο ωρων yLa εναλλακτικεò αποι!ειò. Αν ομωò η τεχνολογτα
τηò τηλεορασηò ειναL στην πραγματικοτητα ουσLαστLκα προσαρμοσμενη στη δημLουργLα τεχνητηò πραγματικOτηταò, κεντρLκου ελεγχου, στην παροτρυνση παθητι,κηò συμπερτφοραò
κατ στη μεταδοση απλοθκων μηνυματων, τοτε τετοLου ειδουò
αλλαγεò το μονο που θα κατορθωσουν θα ει,ναι να σκλαβωσουν
περtσσοτερο τουò ανθρωπουζ.
0 iιiarιder λεει οτι η τηλεοραση δεν ειναι δυνατον να υποκυι}ει σε μεταρρυθμισεLò κι επομενωò ο ιδιοò υποστηρι,ζει
οτι θα επρεπε να εξαιρανιστει. Αυτο μπορεL να φατνεταL παραξενο kL εξωπραγματικο. Δεν ειναι, ομωò πολυò καιροò, που
η ιδεα τηò καταργησηò τηò πυρηνLκηò ενεργειαò ηταν τ0 Lδιο παραξενη, με τη δι,αφορα ομωò πωò σημερα η τηλεοραση
ειναL γερα θεσμοποιημενη οπωò τ'αυτοΚLνητα Καt τα πυρηνtκα οπλα, ενω η πυρηνLκη ενεργεLα δεν ετνατ. Αλλα, οπωò ο
ιΦηdετ συμπεραLνει στο βιβλιο του, πρεπετ "να βγαλουμε απο το μυαλο μαò την ιδεα πωò μονο KaL μονο επειδη η τηλεοραση υπαρχει δεν μπορουμε να απαλλαγουμε απ'αυτÞ".
ΕΚΣτΡΑΤΕΙΑ ΕΝΑΝτΙΑ ΣτΗΝ ΤΗΛΕOΡΑΣΗ. Υπαρχουν αρκετεò εκδοχεò γυρω απο τLò οποιεò θα μπορουσαν να προσανατολιστουν
οι εκστρατεLεò εναντLα στην τηλεοραση. Η συγκριση αναμεσα
στην τηλεοραση κατ σΕην πυρηνLκη ενεργεLα εινατ μτα αρκετα ΧρησLμη.

ΕΠΙΔΡρΕΙΣ ΣΤ0 ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝ. Στην περτπτωση τηò πυρηντκηò
ενεργεLαò οι κινδυνοι yLa την υγετα kaL το περιβαλλον η-

ταν οι βασειò yLa μLα δημοστα ανησυχτα. 0ι αντιδρασειò
αυτεò λουπον oL σχετικεò με το περιβαλλον ισωò ειχαν περαση επειδη φαLνοντατ να μην εLvaL πολι,τικεò. Η φαινομε-

νικα απολιτικη αντιδραση επομενωò λειτουργει σα βαση yLa

πολιτι,κη δραση γυρω απο μτα τεχνολογια, που στην πραγμα-

ττκοτητα εχετ απετρα πολιτικα αποτελεσματα.
0 l4ander καταπLανεται περLσσοτερο με το 39 επιχετρημα
του, που εχεL να κανεL πιο πολυ με τα αποτελεσματα τηòτηλεορασηζ πανω στον ανθρωπο. Ενα απο τα σημανττκα σημεLα
πογ υπογραμμιζει ειναι η σημανττκη ελλειι.!η μελετων πανω
στÜ νευροφυσιολογικα αποτελεσματα τηò τηλεορασηò. 0ταν δε

γινεται

KaπoLa καταγραφη σχεττκα με τουò κινδυνουò yLa την
υγετα, χρησLμοποτετται αρκετη πονηρLα στο τι επιδρασειò
μπορεL να υπαρξουν. Το ιδιο ομωò συμβαινει και στην περττωση τηò πυρηνtκηò ενεργεLαò. Εναò ακομα σοβαροò περtορLσμοò στο να χρησLμοποτησεL κανεLò τουò κινδυνουò γτα την
υγεLα σαν τη βαση γτα την αντιθεση του (πην τηλεοραση ειvaL οτι οι κινδυνοι φατνοντατ πωò γLνονταL θεληματικα αποδεκτοι. 0ι καταναλωtεò αγοραζουν κι εχουν προσωπLκη επαφη με την τηλεοραση οπωò ακριβωò KaL με τ'αυτοκτνητα,
πραγμα που δεν συμβαινει με την πυρηντκη ενεργεια. Αυτο
κανεL ακομα πιο δυσκολη τη συνειδητοποLηση του οττ η τεχνολογια εχει προωθηθεL KL εχετ κατ'επιλογη προσαρμοστει
στουò σκοπουò αυτων, που εχουν καταΚτησεL ισΧυρα δικαιωματα.

ΤΙΣ ΕΛΙΤ. Κεντρυκοò πολτττκοò κατ οτκονομLκοò
ελεγχοò, εινατ το χαρακτηριστικο τοσο τηò πυρηνικηò ενεργειαò οσο κατ τηò τηλεορασηò. 0ποιαδηποτε λοι.πον κατηγοΧΡΗΣΗ ΑΠ0

ρτα εναντLον KaL των δυρ αυτων τεχνολογιων θα αποτελουσε

απειλη για τον κεντρLκο ελεγχο. Η τηλεοραση χρησLμοποLει
περLσσοτερο ι!υχολογικα kaL κοτνωντκα προτυπα τηò κοινωνLαò γενLΚοτητεò kaL να παρασυρεL σε παθητι,κη συμπερL(ρρα.
Επομενωò η τηλεοραση ειναL χρησLμη στιò ελιτ ομαδεò πLο
πολυ με την επιδραση που εχεL στουò τροπουò σκειΙηò και αντυληι|lηò των ανθρωπων παρα μεσω οποιασδηποτε αμεσηò οικο-

νομLκηò επιδρασηò.
Στον αγωνα εναντLον τηò πυρηνLκηò ενεργεταò, μτα αποτελεσματικη αντιδραση εχει οργανωθεL γυρω απο περιβαλλοντολογικουò, πολιτικουò κατ οικονομLκουò παραγOντεò, συμπεριλαμβανονταò κqι ττò αντLστοLχεò εναλλαγεò.
Εναò αγωναò ομωò εναντLον τηò τηλεορασηò θα πβπεLμαλλον να στηριξετ τLò προσπαθειεò του σε μια βαθυτερη κατανοηση των ιΙυχολογικων και ιδεολογικων πλευρων τOυ κοLνωνικου ελεγχου και τηò προσαρμογηò του ατομου στην koLvων

ta.

Εξ αιτιαò τηò φυσηò τηò (ι!ηλο δυναμικο κι,νδυνου, μεγαλη κλιμακα, μεγαλο κοστοò κεφαλαι,ου
και, περιπλοκη), η πυρηνικη ενεργετα ειναι ακαταλληλη yLa
να ελεγχεται αμεσα απο τουò εργατεò η την κοLνοτητα.Η τεχνολογια τηò τηλεορασηò απο την αλλη εχει μεγαλυτερο δυΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΙΜOΤΗΤΑ.

ναυtκο σαν πηγη μιαò αυτοδιοικουμενηò κοινοτηταò. Τηλεο-

!

δtαπτLΚεò σειρÝò, εtδησειò kaL προγραμματα 99.ιιορουσαν
ιΦιL koLνοηττßα να παραγονται κατω απο συνθηκεò εργατLκOυ
μποý;;;ß;; Ýßεγßδυ. ]ιlερικεò απ' αυτÝò τιò δυνατοτητεε
εΕοπλισμεοουν να yLvouv πρανμαrßßοτητα με φτηνουò video
κασσετων, Παρ' ολα
ßδßß «δr'μÝ-ßÞ ßßßγÜλυ,Ýüη ßρηοh οßα"ο
ειναι_ακομα ξεκαδεν
ΞυþΙο«ßßßεß'lυοεßò
δß
;;δ,";;r;;
σημαντικη απειλη γτα τLò κεντρLκεò
δ«üδ'οßß-δ'«πüτÝλουσαν

παραγωγεò.
τηò τηΑυτα ολα σημαLνουν πωò μLα εκστρατεια εναντιον
επιθυμια και
λεορασηò, πρεπεL να υπολογισευ σημαντικα την
τηλεοραση,
ττò δυνατοτητεò yLa κοLνοτLκη παρεμβαση στην

ßßÞυ

περ,η.ιοση τÞò

πυρηνι«3ß«";ßÝßιΑ:ι:"§,ßß"".δß;ιχ3ß'-

ματικη αντιθεση μπορετ
μτα
ουωò τηò τηλεορασηò εLναι πLο δυσκολο να υποστηρτχτεL
«ßßπγορ,ßματι«η αντιθεση σαν δημοσLο αττημα,

τηò,πυρηνtκηò εΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣτΗΝ ΕΝΕΡΓΗτΙκοτΗτΑ. 0 ρολοò
δεν εχει αμεση μεγαλη επιδραση
;;;;;;;-*Þ, ßεχνολογßÜανθρωπου,
εκτοò Lσωò απο τη δημισòην ενεργηττ«οτητα τοý
ενεργετα εξαλλου
(η
πυρηνικη
«ορ«rυωυο,,ν'
oupyLa μερLκωυ
kaL προΕ99:!:ζ απ0 τLò εγΞßrßΞ,.-μΞγ"λη εν'εργητß«οτητα

ßαιρεrεò κατ το κρατοò ν'αντLσεαθουν σ αυιηι, επιδραση^
Η τηλεοραση απο .ην αλλη μερια, εχει μεγαλη
στα δρασòηρια ατουα και στην' ενεργητLκοτητα γενυκüτερα,Oι
πÝρrüδδr.ρb δραστηρLοτ ανθρωποι-αν και μαλλον σε μτκρOτε-

ροποσοστοαποτουòυπολοιπουò-ξοδευουνορLσμενεòωρεòγια
yεvLKo
ßδ δδßr-ßηΙß.ραση.-Το πιο σοβαρο ομωò ετναL οτι τ0
,
μετωνεται
φυσικα
ενεργητικοτηταò
επιπεδο τηò κοτνωνικηò
ωρεò πOυ
εφοσον εχεß αντικατασταθετ απο τLò εκατονταδεò
κÜοημερßνÜ μπροσΕα στιò τηλεοπτικεò οθονεò,
"ßüßüßrδθυßοß
Επειτα υπαρχουν τα φυσßολbγLκα και ýυχολογικα αποτελεσμα-

συνßα-τÞò τητ'εßjρασηò, που τοσü καλα περLγραφετ ο l,iandeΞ
σßη
μειωση
παθητικοτητα,
στην
yta
παρασυρουν
να
δυαζοýται

προγμοrß«δßÞ,ο «d.. qòην αυΞηση τηò επιθυμι"ηυ
αò ýßÜ αμεσο ερεθισμα κι αποτελεσμα,
τεχνητη
Αν ενα ναρκωτικο πολυ γενικα οριζεταL σαν μLα
οrrrü γßο τηß ατταγη τηò φυσιολογικηò κατ ιΙυχολογι,κηò
λ;;;;rüγþa; η τητÝdρÜd,ß Ýιναι ευα απο τα πLo διαδεδομενα
Η φτßε
kaL εθLστικα ναρκωτLκÜ ßηò συγχρονηò κοτνωνταò,
να δειγια
παραδειγματα
πολτßι
idi
ßιετετεß
ßßþ-"üρÜeßrει
kavεL τ0
τηò.τηλεορασηò
τηò-συνηθειαò
κοιΙιμο
ßΞßπþß".ο
δßüμδ-Þ ßÞυ üýÜ'üο να-ξαναβρουν την_ιΙυχικη τουò Lσορροπια,
ποσο
λ«üßü .ßrßÝò üß μεΙετεß και τα παραδετγματα_μαρτυρουν
νß κοψεß κανετò μονLμα αυτη τη συνηθεια,
δßüßδßδ-Ýß"οß
τηò
ΚατL τετοLο σημαινετ πωò μια εκ(πρατεια εναντLOν
αναγκη να
τηλεορασηò, πρεπετ να προσδι,ορισει.ξεκαθαρα την
τOχουν κατOρστþ;ß Þ'üýυηbεια τηò τηλεορασηò,yLaΑυτοι που
αντιτηλεοπτικη_._
μια
υποι!ηφιοι
πρωτοß
οι
θωσει ειναι
«ßßÞδη, οπrò οι ποδηλατεò εLναι oL υποψηφτοτ εκστρατειων
επαφηò με

εναντLα στην αυτοκινητοποLηση,
yLa μεΕΝΑΛΛΑΓΕΣ. Το αντιπυρηνLκο κινημα αρχισε κι ηταν
ενανττOν τηò
ιμ,ινολογικα
αντιδρασηò
κινημα
ενα
ρτκα χροντα

πυρηνικηò εναργεLαò αλλα με πολυ μLκρη αναφορα στLò εναλλακßικεò λυσειò. Αυτη την τελειωò αρνηττκη σταση συχνα την
κριττκαρουν τοσο υποστηρLχτεò οσο κι αντιθετοι του κLνηΕγιναν
μδτοò. λυ.η η κατασΕαση'ομωò δεν κρατησε για πολυ,
yLa μερτκα χροντα ερευνεò και διαφορεò σκεψετò για τιò εýßßßδ«ßß«Ξò"λυσετò. ΑυτεÝ οι εξελιξειò εχουν βαλει, την πυρηνLκη βτομηχανια σε αμυνα.
MLa εκστρατεLα εναντLα στην τηλεοραση και σ'αλλεò κε-

συστηματα πληρ_οφοριων θα πρεπεL
θα
;;ß;;-;«;μ;-"ßü'ßÝßαeαρεò εναλλαγεò, Μερι,κεò απ'αυτεò
υποοουσαν να εLVaL oL τοπLκεò εφημεριδεò καL_γεντκα τοπιτηλεφι,ινικα _διß;;-;ffiÝ,'ßοπßßßò ραδιοφωνιßεò ειδησειò,
«ßJα,-üýþημοτα δßανομηò'σοβαρþν πληροφορτων, τοποL δου-

υ.ρr«ßò τεχßολογιεò kaL

τηò'ßοινοτηταò κατ πLνακεò δημοσιων,
λειαò συναντησειò
'0λα-αυτα
μπορουν να γινουν_απο ομαδεò εθ9ßυÜ«üº,υ"ü.rυ.
εκτεγμενα
μελη η που ν'αλλαζουν καθε
ß;;;;μ;üÝò-μÝ
εναλλακτι;þ;Þ';ß-μ;-οßÜο.ò δßαλεγμενεò στην τυχη,θα0ιπρεπετ
φυστκεò λυσειò κι οι τεχνολογLεò επLκοτνωνιαò
κα'να προüαρμοζονται σßLò τοπτκεò κτ ατομικεò αναγκεò,
Κ;-;;-;;δü6χη θα πρεπει ακομα να δειχθει στη δημυουρτηλεορασηò σαν avaLγια Ýναλλαγων γßα τη λειτουργια τηò
τετοτο
Κατι
μπOρει να γινεL
αυτοματισμου.
kaL
σθητικου
με κοινοτLκη ζωη και με περLσσοτερο κοLνωντκοποτηυενOυò
kL ελχυσΕτκουò yLa κοLνωντκη δραση οργαντσμουò,
αΕκΣßßιτειη χΩριΣ τΗΛΕOΡ»Η. Στο μεταξυ διαφορα ενεργα τηßομα θα πρεπεL να σκεφτουν σοβαρα τη σχεση τουò με την
ßÝδüαοη. fua μερικεò προτασεLò, που μου φαLνονται να πηγαζουν απ'αυτα που ο t€IÝer υποσεηρτξε,
ß.-üο-πρΞπrι, να βλεπει κανειò οσο το δυνατον λLγοτερο τητÝοραση. Αν υπαρχει μÝγαλοò αριθμοò προγραμματων, που θεοτ
ωρουνταL σημανττκα απο διαφορεò δραστηρτεò ομαδεò-οπωò
ßδüÞμÝüßυ.ß ειδησειò-ßσωò ÝνÜ δυο μελη, που Θ' αλλαζουν
ß«SΞ-ßδüü,'θα μποροýσαιτνα αναλαμβανουν να τα βλεπουν,να
2. Η τηΙεüραση δεν θα πρεπει να_χρησιμοποτειτατ για μεταδωσει καποLοò το μηνυμα του. Για τουò περLσσOτερουò πεδεν γινεται,
ριθωριακουò οργανισμουò αυτο ετσL η αλλοιωò
Για πλουσιουò ομωò περιβαλλοντολογικουò οργαντσμουò, μεπLρικα σωματετÜ και πολιτικα κομματα, συχνα υπαρχει μLαστην
εση ανταγωνLσμου για την προωθηση καποιου μυνηματοò
ßÞßεüρ«οÞ. Πληρηò αποφυγη των τηλεοτπικων διαφημησεων κατ
αρνηση γι,α συναγωνLσμü, μπορεt να βοηθησει στη δυσφημηση

»

ß

τηò

τηò τηλεοοασηò.

j.'H τσορροπLαò
ÜÝßß των-δημüσιων

διαδηλωσεων, απεργτων, εκφοβισμων,
κατασκευασμενων LστορLων, θα πρεπει να εξεταζεταL πρOσεκτtκα,στο αrò των περtορLσμων τηò φυσηò τηò τηλεορασηò,
4. Εναλλακτικα δικτυα επτκοινωνLαò kaL η σχεση τουò με
τüυß üßοπουò τηò ομαδαò, θα πρεπει να εξεταζωνταL συνεΜε τη
χετα κατ να χρηστμοποτüýνται οποτε ειναι δυνατον,
πολkaL
κατι
κανουν
ανθρωποτ
λιγοι
τηλ'εορασηò
ßÞò
ßüÞδη
λüj παρακοtουθουν. Βαδιζονταò yLa μτα αυτονOμη κοLνωντα,
qποτελεο ü«οπüò θα πρεπει να εßναι, ßο εντελωò αντι,θετο

σμα'
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Βρωμοστομοι κατ παρανοθκοL. 0L Eugs ητανε μLa εκφραστLκη προβοΚατσια, που μεχρL τοτε δεν ειχε ξαναφανει ομοLα τηò. Ποιητεò, περα απο τα στενα ορια τηò λεξηò, εLδανε το ιοεΚ σαν ενα μεσο επLκοινωνταò των ανθρωπων, τελειωò ομωò σ[ερημενο απο την ευαLσθηστα τηò τεχνηò, gav
ενα αδεξLο κομυατακL "εφημερηò μαλακταò" (Ed Sanders ),
που θα μπορουσε ομωò να οδηγηθετ στο να γLVεL μτα δυναμη
κοLνωýLκηò αλλαγηò "στο μετρο βεβαια, που μπορετ KaL η τεχνη να γτνεL δυýαμη κοινωνLκηò αλλαγηò".(ºυLß r,lφfeτbeτg)
Ξεκινωνταò απο τουτη τη βασLκη τουò δταφοροπOιηση, κτνηθηκανε στο να παραταξουνε μLα μουοτκη, διαφορετικη, βασισμενη πανω στην εκφραστLκη ακροτητα, κLνουμενοL απο ξανα,των
δουλεμενεò ανθολογιεò
"Sοιιgε of Ετρει"Lεηòε"του εγγλεζου ποιητη, οραματLστη κατ προφητη WýLLiam BLake, μεχρL
ßο ευδαßμοýιστLκο 'Ιτ CουLdη'τ Get Ηßgh"και ακομα πqραπερα

"Αντε Πηδηξου" (Fυòκ ¾ου/α magazine of theAι,ts), που τυπωνε ο ιδι.οò και διακινουσε απο καποια..."μυσΕLκη" τοποθεσια του Λωουερ Ηστ Σαθντ και. που εLχε να κανεL με ανοτ-

ζωντανη πορνο-πολLττκη εκρηξη εκφρασηò περασμενη μεσα
bε τραγουδια σαν το "K|LL foτ Ρòαòε" καν το "Boobs Α Lot'!
με μßα'δυνατοτητα για ανεβ-ασμα τηò σε Φηλοτερα πεδιαμετα
θεατρινιοτικα σκερτσα κατ εφφε τOυ γκρOυπ.

φυρα του Μπρουκλιν"

μεχρι το παλιο τραγουδακL yLa τον "Dßττg )Ld Μαη".

Βγηκε

μια

0 Sατýòτε |λε τον N'ηf2yberg πρωτοβαλανε τιò προοπτtκεò
yLa το φτtαξtμο του γΚρουπ, μετα απο την ταυτοτητα των ιδεων τουò, το Δεκεμβρη του º964, οταν KaL οτ δυο τουò ητανε ταχττκοτ θαμωνεò στο Le Met?o Cafe τηò Νεαò Υορκηò,
που φτλοξενουσε βραδυεò με ποτηση, kaL μουσLκη. 0 Εd
òαηdρτε προερχοτανε απο το Κανσαò Σιτυ, φορτωμενοò με δαφνεò απ'την ποδοσφαιρLΚη του Kapptεpa στο γυμνασLο του,
με ýια εμπειρια στη λογοτεχντα kaL πολλεò ευχεò των δικων
ßου', των'φLλων kaL συμμαθητων, καθωò ξεκιναγε πριν απο λιγα ßρονια yLa τη Νεα Υορκη, για σπουδεò στο τοπLκο Πανε,
πLστημτο. Το πρωτο του βLβλτο, το 'γραψε οταν τον μαγκωσε
η αστυνομτα, επετδη στη διαρκεια μιαò διαδηλωσηò "ban the
iomb" στα πüωιμα οιξτυòτ σκαρφαλωσε, ολοò αγωνLστLκο παλπανω στο καταστρωμα ενοò ατομLκου υποβρυχιου,
μο παρανομα
'"poem
ß{τανε'το
fι,om JαßΖ"(Ποτημα απο τη Φυλακη), Κερδισε
αμLα πtο ασΧημη φημη, μεσα σΕουò φαΚελλουò τηò τOπtκηò
σευνομιαζ ßαι του Εφ-Μπι-Αß, σαν εκδοτηòτου περιοδκου-του

χτη συνουσια, εκρηκτLκη τεχνη, ποιηση, παραισθησLογòλΕ kaL
αλλα συναφη" Αργοτερα τα πραγματα κανανε το φακελλο του να
φουσκωσει περισσοτερο οταν ανοιξε στην ιδια νεττοντα τ0
παρανοΙκο βιβλιοπωλειο "peace Εgò" που συχναζανε ολεò οι
αλλιωτικεò φατσεò τηò περιοχηò.

0ι φιλολογι,κεò-λογοτεχνι,κεò φτλοδοξLεò του Sατιαε?s

συ-

μπληρωνοντουσαν, στο πολιτικο επιπεδο απο τον ºuLi
}ζυοfòτ,bòτο ΠΟυ συχνα ΠερLεγραφε ΤΟν εαυΤΟ ΤΟυ σαν ΤΟν"ΠΙΟ
παλßο ροκÝνρολλLστα τηò Αμερικαò" με αναμνησετò γυμναστακεò "απο την εποχη του Ισπανικου Εμφυλιου Πολεμου". Εναò
δηλωμενοò αναρχτκοò ιδεολογοò και συναμα εναò μπητνικ περτπατητηò και ταξιδιωτηò, αναφερOτανε ακOμα και μεσα στ0
"0υρλιαχτο" απο τον ALLen Ginsbel,g οταν "πηδηξε απtη γε-

και εζησε για να το διηγηθεθ.

"...που πηδηξανε απ'τη γεφυρα του Μπρουκλτν, αυτ0
εγινε στ'αληθLνα, KaL φυγανε αγνωσΕοL κατ ξεχασυενοτ μεσα στο σΕοτχεLωμενο φωò του ChÜτη ºοι,η
πυροσβεστικεò αντλιεò τρεξανε τα στενοσοκκακα
KaL μητα uLa μπυρα για κερασμα...||
(απο το ΕOιιl,)

Βρηκε το ονομα του συγκροτηματOò
Νορμαν Μαιηλερ στο "ºhe Naked & ºhe

απο εναν ευφημτσμοτOυ
Dead", KaLav KaL γεν-

νημενοò μεσα στο ροκ εν ρολλ, γρηγορα εμεtνε Καταπληκτοò
απο τα αποτελεσματα τηò εμπνευσηò να χρησιμοποιησεL " το
ρυθμο και το συναισθημα, την ýυχη τηò μουστκηò, μονο δινονταò τουò λιγο περισσοτερο πνευμα, η ποLηση,η ο,τι αλλο
μπορεL...".0 Sandeτs αυτο το εβλεπε φυσικο: οι ριζεò του
στο Μισσουρι, του επετρεýαν να "πLασεL" ευκολωτερα τουò
CLnιck Βeτ,τμ, Lαυeγγιe Βακeτ, Ηαηκ WiLLians.
Και οι δυο τουò, μαζL με τον Ken Lιεαυετ, εναν περLεργ0
τυπο απο το GaLueston του Τεξαò, μποξερ και ντραμερ,διωγμενο απο την Αεροπορια yla χρηση μαρLχουαναò, με τOν μπασνστα Jο?ιη Αηdργsοη kaL τον κιθαριστα νýηημ Leaτ,μ ξεκινη-

εσπεραντL(πων, πουλησε πολυ καλα. Στα º967 το γκρουπ δεχτηκε προτασετò τηò μεγαλυτερηò εταLρεταò ''Repr"tεe'', που

με sAò ιF rouCAN
FιΧ ΗιÞυρ υιτΗ Α

γτνανε αποδεχτεò μετα απο προτροπη του Sαηdετε που ενοLωθε ετοιμο το γκρουπ για πLο CοιιτηεγεÜαL παρουσLα πη μου-

BRoιp Τοιιt6μ7 μρ

νοΝ'τ

D€cι/4Rε

σικη σκηνη.

"Το μικρουλι μου δεν εχει ουτε φραγκο
αλλα το μουνακL του ειναι γλυκο σα μελL...''

ι,τ/^R

(Κοκα-Κολα Ντουò)
Ο TτLi Kupfeιbeτg üεν δεχτηκε αυτη την αλλαγÞ κατευθ,τσηò του συγκρOτηματοò, ουτε αΚομα Και υστερα οταν αναγκαστηκε να ακολουθησει την γεντκη θεληση των αλλων: ''Επρεπε
να μεναμε παλLατσοι, οπωò οταν ξεκυνησαμε μαζι. ΑλλLωò δε
θα ελεγχαμε τι παιζαμε στη μουσικη μαò. θα 'χανε τον αυθορμητισμο κατ την επαφη τηò με την τεχνη. ..''. 0 Sayýeτε
το 'βλεπε δι,αφορετικα, θεωρωνταò πωò μπροστα τουò ητανε η
εukaLpLa να σπρωξουνε το "μη-βιαιο σοκ'' του γκρουπ,να ξεπερασεL τα (πενα opla του τοπLΚου αντεργκραουγτ.
"θα μπορουσαμε να ετχαμε εξελιχτει σε ενα καταπληχτικο
πολυπλοκο dzag συγκρατημα" ελεγε ο Sanders, ''η θα μπüρουσαμε να στρεψουμε την δυναυη μαò μεσα σεο .RοòΚμουστκο χωρο. Σαν επικεφαληò του συγκροτηματοò εκανα ο,ττ μπορουσα.
Αν θα 'πρεπε να το ξανακανω σημερα, υποθετω πωò θα προχωρουσα σε περLσσοτερη δημοσιοτητα με πτο προχωρημενεò καταστασε τò .

σανε σαν "Eugr", κανονταò εμ(ραντσειò σε μερLκα υηdειgι¼ιrld
συμβαντα του Λωουερ Ηστ και του Γκρηνουιτò. Η "πρωτηß'τουò
δοθηκε στο {Dολκλορικο Κεντρο του Izzg !οιmg και μετα περασανε στο θεατρο Αμερικανων Ποιητων τηò Dßαηò DL Ρι.ßπη,
μετα στο Αstοτ PLace θεατρο, απο οπου kaL το γκρουπ, που
ακομα'Ιψαχνοτανε" μεχρL τοτε, βγηκε στο πλατυ koLvo σταμεσα του Ι965. Σε εκεινη τη (ραση τουò μανατζαριζε ο PΘte
StaιφfeL μαζι με τον Steue Webeι, kaL γραιΙ,,ανε ,σεην μLκρη
δι,σκογραφικη εταιρεLα Bmilside

Rεεοτdε το πρωτο

αλμπουμ

των "ViLLage Eilg§" που παρουσιαζανε (χρησιμοποιl,ιγταò τα ιδια τουò τα λογια) "μπαλλαντεò συγχρονηò δι,αμαρτυριαò, αποψειò και μια γενLκη δυσαρεσκεLα". Ητανε το "Πρωτο Αλμπουμ" των ΡΖ.9ε (ß965).

_ "Κανονταò μLα εκτιμηση σε ποσοσßα", λεετ σηυερα ο rzipfeτbeτg "θÜλεγα πωò μπορει νÜ|ει κανειò πολυ λιγοτερο απο
τ0 ενα τρττο των οσων καναμε τοτε, μοναχα απ'τουò δισιουò
Εκεινο εκει το πραγμα δεν μπορει να εκφραστετ πανω στιò
γραμμεò καποιου δLσκου". Και εχει δικηο. Η διπλη επLρροη
των Fιιgl απο την "υι.!ηλη" αλλα κσι την χαμηλοσταθμη τεχνη
ταυτοχρονα, πρεπεL να εκτιμηθει μοναχα αν καποιοò μπορεσει να παρακολουθησετ ξανα τLò εμφαντσετò τουò στο PLagaε
Iheatre στην οδο Ι,Ιακ Ντουγκαλ του Γκρηνου[τò Βιλλατζ. - Το
να βλεπειò τον Weaueτ, να παλευbι με τη βαση του μLκροφωνου πανω στη σκηνη, δεν μπορει να ανττκατασταθει με τιποτα. Ακουγονταò το τραγουδι-ψωνιο του Ιζεη Weaueι '' βLwι
Goddess'| δεν παθαινειò την ιδυα πλακα, οπωò οταν σταθειò
μπρOσυα òτην ζωντανη σκηνη του γκρουπ. Μια εμπειρια
συγκλονιστικη, που δεν περLγραφετατ στο χαρτι, μητε στο βινυλιο.
"θεα του σλαμ, απο το Λωουερ Ηστ Σαßντ...
...θεα του σλαμ με ξετρελατνειò...º
Πωò μπορει να δοθει αραγε η εLκονα του sαf|αòτs,να ουρλιαζει, να ξεφυσαει, να ρουθουνιζει, να ρευεταL στην εκτελεση του "Coòa-CoLa Dοιτhò" kaL του "Rßυετ of,Shßrß'(Ντουò
με Κοκα-Κολα και Ποταμι απο Σκατα...).

Πωò

μπορει

αραγε,

να περτγραψετ κανεLò την "προσωπιδα του Χαρου'' για τüυß
Βιετναμεζουò, που λανσαριζε ο ºuLi Kupfeτbeιg στο "kiLι

for Peace".

"!ομιζι,ι πωò ανοιξαμε, η τελοò παντων προσπαθησαμε να
ανουξουμε την μουσικη προò τον καθενα. Ειμασταν στα πLο

ωραια μαò, τοτε στο PLayeτε Iheatτe...''.
Το δευτερο αλμπουμ τουò με την Ε..9.Ρ., εταLρεια τηò νεοßßορκεζυκηò αβαντγκαρντ, επιβεβαιωσε τη σταδυακη'τουò εξελιξη προò ýηλοτερεò φορμεò εκφρασηò. OL τΖ9ε επιδεßξανε

σ'αυτο το εκπληκτικο κομματι τουò ''Eienzg'', ß.ιαζι με το
"SMn (Loueιε" yLa τουò τηγεßτζερò και τü Üγαλαφρο
"Μοτηßιιg, Moιming" του Kupferbeι,g. Μετα το''Vßτg,Lη Eoτest''
ενα πολυπλευρο κομματL μυθολογικο, που επατζε αναμεσα στα

η9ωΙη9 xpoνLa του Ιιßπαροουò-ισμου, καL ο ι!πλμοò''Dεαth Stag
ºhg P\nntoms". Συνδυαζονταò τη σατLρα KaL τον κυνισμο οι
ΕΖΖ9ε βρeθηκανε στο χειλοò τηò μεγαληò εκρηξηò ''η εκφραση,

ο εLρμOò, και οι μεθοδικεò πολυπλοκοτητεò τηò ποτησηò,εL-

ναυ 0σ0 εκατο xpovLa μουσικηò..." διακηρυξε ο SατιΙ,ετs. Ιο
αλμπουμ αυτο, παρα τη φημη τηò Β,θΡ, σαν διεθνεò οργòη,¼των

.

.

(ρωνεò

ζαχον . . .

κραυγεò

. . . πε Lραματ Lσμουò

.

Αλλα

προττμησα να προχωρησουμε με τουò στιχουò. Iσωò ο ºuLiva
ειχε τελι,κα δικηο...δεν ξερω. Ξερω ομωò καλα, πωò πασχLσα
πολυ πανω σε εκεLνα τα αλμπουμò, δεκαπεντε, εLκοσL ωρεò
τη μερα, μερτκεò φορεò, κατ νομιζω πωò για πολυ κατρο,αρκετα απο αυτα θα συνεχLσουνε να ακουγονται και να ζουνε
μεσα στη θυμηση σαò...".
Ακομα και διχωò ιδεολογικεò διαμαχεò αναμεσα τουò, οτ

Ειι9s συναντησανε δυσκολι,εò' απο τουò "απ'οξω''. Εργοστασια
γραφτκων τεχνων τουò αρνηθηκανε την εκτυπωση των εξαψυλλων τουò, διαφοροι τεχνLκοι αρχLσανε να...κανουνε το ενα
λαθοò μετα το αλλο στLò ηχογραφησετò, η ασευνομLα ζορισε
μερικα μαγαζτα να τουò μποßjκοταρουνε...
. "0 κοσμοò ποτε δε θα μαθεL το ττ τραβηξαμε. Πολλεò φορεò φτασαμε στα πρüθυρα τηò συλληι!ηò μαò...lhò απαγορειΙ,ανε σε ολη τη χωρα...||.
Ναι πραγματικα, oL lugε ητανε ενοχλητLκοτ. OχL γLατL
ητανε βωμολοχοL (oL Βελβετ λιγο αργοτερα ητανε ΧΥΔΑΙOΙ,κι
ομωò...) αλλα εξ αLτLαò μιαò συνεχουò δραστηριοτηταò εξω

απο ττò "ασφαλιστυκεò δικλειδεò". 0 Εd Sαηdòιε, δεδηλωμενοò γLππηò, κατεβαι,νοι μαζτ με "ενα ματσο κωλοφατσεò με
πετσLνα σακκακLαΙ|, (Τζερρυ Ρουμπιν: Καντο) σεο. .. Cλechngo
τον Αυγουστο του '68 κατ μαζL με τον Ginsbòrg αρχιναεL τη
"Μαχη του ΣLκαγο" οδηγωνταò τLò μακρυμαλλικεξ παρεεò σε
ενα τελετουργLκο χορο, μεσα απ'τουò δρομουò τηò παλτμòποληò. Τον βρισκουμε στο Ελευθερο ΠανεπισεημLο τηò Ν.γορκηò
να παραδιδει μτα σετρα μαθηματων "ΕπαναστατLκηò Αιγυπτιολογιαò" αναμεLχτα με ποτηση, προφηττκο συμβολισμο,μαγεια,
θεολογια του Ρα, φαρμακολογτα και οργασμο. Το ιδιο καυ ο
Kupfeτbeτg, που διδαξε γυρω σΕο εξαμηνο.
"Ειχαμε να διαλεξουμε αναμεσα στο να συνεχLσουμε χανο-

νταò την ιllυχη μαò η να το διαλυσουμε..."
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Το συστημα φανερα ενοχλημενο απο την κατασταση εκανε
κατασταση κατω απο τον ελεγχο
του. Το ανακÜτωμα τηò σεξουαλικοτηταò με τον κυντσμο kaL
ßÞυ rπου«ο.οττκη τρελα, δημLουργεL παντοτε_χαλασμο κοOιJOυ,

,ο πδυ-γß«'ß« ÝαναbαΙει ßην

ßÝÞ μΙ ,ο αντιπολεμικο κLνημα τα πραγματα δυσκολευανε κατηò
θωò χιλιαδεò οτ εLρηντσΕεò διαδηλωνανε στουò^δρομουò
ηυÝρßκηò. Ιü '¼ut Demonε, 0υt'-" των,.Fυgq υιοθετεLταL οπωζ
κατ δη
;;;";; rτ|τßßδeL Lýke τ'm τßτιτß to Diδ των Κ, Τζοε
αντLπολεμLδ;; δ,,
"We s?nLL oueτcome" σαν παγκοσμLοL
κοß, ειρηνισττκοL υμνοL. Το συστημα αναγκαζεται νο ap|L,:
αντεπιθεση του.
σεL την
νΙΙ' -';_ßþ-;;;,;üßυυομε
ν9ν
εγω εLματ αντυκομμουνιστηò!

-λß μÝ νοιαζευ τι Ýιδοò κομμουντστηò,εισαι
ΜΠΑΜΙ : : ''
(ruLi kιpferbeτ'g )

,

καθαρμα,,

Στο τελοò τηò δεκαετιαò του'60, ο Sanders ειδε πωò τα
υπΙηß-«τÞeαßυαýÝ-ποτυ περιüσοτερο,απο τα συν, στην ολη
τOυò
ποθεση και ετστ προτεLνε την διαλυση των Eilg§, [Ιτσω
τουò σΕLγμεò, οταν ηΧογραφουσανε.,γLα
οrηυουa 1Lò μεγαλεò
Ζßλß |η"ρß"", τα' "ßετýετγιεss Junction(1968l
ffi';;;ιþ;
ΤÞ| Cßλδτηα τηω Þ Ηατιdυ, (196Β) '¹οηεεÝ" (º968) και το
επικο ζωντανο ηχογραφημενο 'GoLden FiLth" στο Φηλμορ Ηστ,
ολΞυ Üφiüου. μονßßχÜ δßσκουò ομωò, αλλα και μοναδικοτητεò
ßδß-ΞÝρρßßüμßß .ου πενßαγωνüý (σειò 2º 0χτωβρη º967)
"ßß
ß ß;ür«;ß';ßÜßüντασεò απο εμφανLσεLò-σοκ του γκρουπ,Για
τεραστLα
χρονßο πολλα το γκρουπ ητανε το μοναδικο, με μLα
ετρηδß,ηχηοη που μπορεσε να βοηθησει με τη μαγετα του το
αγωνα τουò,πολλεò
;;;ß;;; κßýηΙß δυσßαòονßαò για αυτο τον
αλλοL"προοδευχrßrüüεò δολλαριων, την ιδιÜ στLγμη που οιyLa
αυτα,
ßικοι" ροκ σταρò ενδιαφεροντουσαν μOναχα
απο μLα
San,ders,
ο
γετα
λογοτεχντα
στη
Ξαναγυρνωνταò
συντδμη üολο καρüιερα σÜý μοßοr«οò, εγραýε το βιβλιο "ºhe
ιλtτg'; αφιερωμενο στην ιδρυση και στο τραγLκο τελοò τηò
χιππLκηò κουυουναò του Τσαρλò Μανσον, καθωò και εναβτβλτο
|:ßλ7η" οß Βεαtτιßκ GLoιu" γυα τLò παλLεò καλεò μεß; ;;;ß
Εlλgs, Ακολουθησε μLα
δΞò,-ßδß, παληα π-ολυ, πρτν απο τουò
ßινιjütογι,α ποιηματων του και τωρα δουλευετ πανω σε μLα μελετη νι,α τLò αστυνομLκεò δραστηρLοτητεò κατ τον ρολο τηò
τηò προεδριαò Νιξον,
C.l.Α.
---ο επι τηò εποχηò-εγρÜ,!ε
πολλα χιουμοριστι,κα βιβλιαηßß þΙε"b.ßg
Ζειò χωρLò να.,
"Ηοý to..." π.χ. "Χιλιοι Εναò Τροποι να
Δουλευειò", .χε," .το,,μü Ýνα βßβΙιο "Επαναστατικου Χιουμοd'
ηüυ üμ"ò-δÝν ßjρισκει εκδοτη, κατ προγραμματιζει ενα κομιξ
στη Νοτιουß-.üß ßσrοοια'των Ευ9ε. 0 |tεαυετ γυρισε πLσωσαν
φυλακαò
;;r;;η υ;;ß;-ßωý ε.Π.λ. και σταδιακα δουλεýε
ζωολογικου κηπου, σαν μαραγκοò και σαν",θυρωροò,
0ν ?υgε ητανε μLα ολοκλÞρη εποχη, Κατ σβησανε μαζιτηò,
οταν εσβησε KaL αυτη...
"Με τη στερνη μου γνωση, μπορω να πιασω στη σκεΦη μου
τOυ
εκεινη
μLα φανταστLκη καρρτερα που να συναγωνιζεται Αν και
Ντανταßστων,
των
κατ
κυbισßων
των
ληüßßυÜrρ,
ßδßδρß«ü'.γ«λωβιστικαμε στην παγιδα των σιξτυò, μπορεσαμε
ßÝßrßü υο παντρει!ουμε τον εφιαλτη με μτα τζουρα παραδετσου..." (Ed SατιΙρτs).
Σαν πηγεò γτα αυτη την παρουσταση των ET9s χρηστμοποιηθηΚανε:

||Rοòκ

(εκ-

100ΙΙ
Kag3
ßß'ürρl,.ο των Dαυýd Dalton kaL LewLU
1g?7 Νεα Υορκη),_.το βιβλιο του
ü;";;ß"Ý;";;;t Ε DunLap,
διαφορα αßßÝþßα-þrιLLe- υτLαμρbωeτ|ι, (1971 ΡαLαÜLη), Speak
'υÝοLκανLκα

περιοδικα ß-ων σιξτυò, το περιοδικο

φορεα, και τελοò
?ß;"ß;'λδ;r;-ßü7SΙ ογυ"οrου-εκδοτι,κου
,Ιδßτü'οßürχ.rα, αýεκüοτα σχεδια κ,λ,π,,_που μαò προμηθευσε
δ-ßοßοò ο iuLi Kupfeτbeτg üτσν του το ζητησαμε, ΕυχαρτστOυμε.

,0ut

ΜεταφρασΕιò-Συρραφη στοτχεLων: Σακηò Βενετοò

Τουλι

ΚουπφΕρμπεργκ

παΗmΑτΑ
3CH-OIJOθY
Η μαμα μου εχευ διχηο τελιχα
Δοιπον <DατεßΦατεlοσο πιο γρηγορα μπορεLτε
Στην Ινδταrστην Κιναrστο Περου
Ιο τελευταLο τουò γευμα το φυλαξανε
DDI

χαυ ενα 3ι{

για

σενα.

οι μασελλεò τηò λογιχηò ξανα αλεΟουν

2

Μη γαματε αλλοrγια το ονομα του Οεουß
Σωστε την υδρογεòο απο το χουνημα
τηò συνουσLαò
των πουρωνß
σεντσια
δεχα
χaL
δολλαρτο,
ενα
Δοσ'μου
χαι Οα σαò χανω στευρωσι
αρπαχτε βραχουò απ τη σεληνη
(λυΟαρενιεò μπαλλεò)
Τα παυδυα τα φτtαχνουνe ηλυsιοt σαν χαυ
μενα
Αλλα μονο το ¾απυ Οα σαò χανετ
ελευδε ρε ò

0 αντραò εLνατ εναò χεòτΕηò
(ο Καý'ν εχεσε τον Αβελ)
Μη πετατε τα μπυροποτηρα σαò χατω απ το
τραπεζ t
του
θεοò
στη
Ο
φωλττσα
- ολα πανε χαλα με τον χοσμο,
eχεt απορρυπαντtχο γυα Χαsε τL που 0α

λερωσει.
Καντε τοπο σΕο θεοß(ΧλαπrμπουχαρεL
ο δßχαστηò ß)

εστεμμενοò με σχουπτδLα, με σχτιπτρο λασιτερ
Ο Δντραò ο χεσΕηò στα δεξLα του
Καυ ο Δρ./Εραò αρτστεροò του παρανυφοò
Δι, δ

αγμα:

Παιρνε ανασεò οποτε μτορειò
χαt γαμα οποτε βρι,σιeιò
περνα
μτα αχομα μερα του
Το γεννοò
Αòττην την ευχαLρια σουrχαι Sa πληρωσευò
θΙυα ερημοò η γη χaL ο ,9ανατοò στα ωpaLa

τòιJ

ΣΑΝ ΙtΙΑ

ΦΥΔΑΚΗ

πΑ ΑΥΝΑΙ{τΖßΣΑτ

Εσειò vεapoL τοσο λευτεροι χL ωραιοι
μην φαχνετε το μελλον σαò στον

ΝΑ ΚΛt{ΕΙΣ

ΔΙ{

ΕΡΩτΔ

ΕτßΑτ
θΡΩΠτΝο
θΒΙο"
(Ι9 64)

αμερtχανιχο στρατο
Ευναι, σαν τοξυχομανLα ,σου ροχανιζει

Μεχρυ

που

η

λαμπεραδα

τηò

την

φυχη.

σχει|lηò

σαò

Οα χαρβουνLασευ

Ετναι, θλιβερα σα σε φυλαχη
απαtσια σαν τα οπλα
οτ χινδυνοι πολλοι χaL χαμμLα η ηδονη
εχει που το γελι,ο βγαινει ξυνο
χαι τα τραγουδια ειναι
Ευ

ναι

σα μι α φυλαιη οrου

ουÝ3rδr""

στρατο

Και δα γινειò

ιυνLχοòrχαι,,9α γινεLò σαν
χL αυτουò
χαι δε Sα θυμασαι πLa το πωò οι
αιτ,9ρωποι ε υ ναι φυ λοι
χαταντωνταò σε ενα Χαsαρμα
üα'χευ τελευωσει η
εχγυμναση σου
0χι, ειναι χαλυτερα
πολυ χαλυτερα να μην αρχισει,ò ποτg.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Δεω πωò σχοποò τηò òιαναστασηò
την μαλαχια
εLναι να εξαφανισει
Δεω πωò το να χανεLò ερωτα ειναι Sειο
Δεω,πωò η Ε¸ανασταση ειναL αγLασμενη
Δεω πωò η οτχογεγεια που πλαγιαζει μαζι
μενε ι μαζι

Λεω'πωò θεοò χαι Üυνουσυα ειναυ ενα
Δεω πωò αρρωστημενοι, ενεραστοι
φτ ι αχ

Δεω ΓαμεLστε Þ ΠεΟανετε
Δεω πωò η ΚαSολιχη Dιιλησια μLσετ το
γαμ L σt
χαυ ß
Εβραßjχη

χαι

χαΟε Εχχλησια

Δεω πωò ου χυβερνησειò μLσουν το γαμισL
γιατι οι γεροι μισουνε το γαμtσL
Δεω πωò οποιοò μτσει τουτο το ποLημα
ζηλευε ι,

ΛΟΓΟΙΙ ΑΧΙΑΣ.
(

Ι9 64)

Δεω εμπρqò ολοL oL γαμτσιαρηδεò
Δεω γαμισL σημαινε τ ομορφι,α
Το γαμισι ετναι θεοτητα.

Αντε πηδηξου Προεδρε Ιζονσον

η

αγcπησου
μαλλον Sε να 'πωß-,η
θε υα πß{τ τιÜ:αυτο δεν γτνεται ο
πολεμοò;
θε να πω ,πωò δεν ιαλογqμειò
ετσι δεν θτνατ;
tο ιδιο χα.ι ειω
traL ο Μαο Ισε !ουßι φαινεται ,το ιδßο
Þ ο Χο Τσι Ιιßινχ
χι, ειναι δυσχολο να ιαλο7,αμειò
με μια ιουπα ρυξι τη μερα
χaL τL γινετατ με τον }Ιαι§αμαραr.
Λò χανουμε μια παιχοσμτα μερα γαμτστου
με μια στρατtα απο μπητγξχeò
με Ε(γιαΕßρηνη)
Γαμει.στε για' την Ειρηýη
Και μeτα απο Üυτο τον :οβοβ9ο ερOrτα llιαò
χ.Προεδρε, χ. Διχτατωρ, χ. Τσανχ Καε Που,
ισωò να το χαταλαβοßμε
πω§ βυζυ π'ανω σε βυζι
ετναι πιο ψωνιο χι απο ξυφολογχεò.
,

νουν

τουò πολεμουò.

Δεν μενει πτα ττποτε αλλο παρα ο θανατοò τοσων οπερματοζι,ηριων kaL ανεραστωγ ιýαρLων, το εμβρυο εLvaL ο θρηνοò κι
η !τρωτη σταγονα ατματοò αναγγελει την καταιγυδατουπονOυ.
Ετοι,μαζονται, τερασττεò ενεσεLò, καλλιεργουνταL αποστεLρωμενα' κυτταρα, καθρεφτεò μεγεθυνουν
τα γλυκα ματια τOυ συντροφου.

τιò cocktaiL-Lines κσι

Αγαπη μου, πρεπεL να τρωò πLο συχνα, να περπαταò Δ!.γο
τωρα-που εινÜι ανοιξη, θα σε βοηθησω να λουσηò τα μαλλια

σου και να τα χτεντσεLò, αργοτερα οταν ανοιξουν οι θερινοι κτνηματογραφοι θα πηγατνουμε σε χαρουμενα θβγοκßοτ L:
σωò πρεπει να αποφαστσουμε τι θα κανουμε το καλοκαιρι και
τωρα που το σκεφτομαι νομιζω πωò πρεπει ν'αλλαξουμε κατ
την μουσLκη που ακουμε, μαò χρειαζεταL καττ πιο αναλαφρο,

μου ερχονταL στο μυαλο τωρα κατι τραγουδια τουJοεCοòΚετ,
των Βß?dò, κι αλλα πτο τφλLα,.θυμασαι το Ι 1(ηòý I'dωant
gou, θυμασαι;........,Ι Like to hιοLd gou, if gou υαηý πe

too.

.

........

Ειδα ενα ονεLρο τωρα τελευταια yLa εναν αντρα, με μακρια μαλλια kaL γενεια, φορουσε μLα ασπρη Qοβ!ο, μαυρο
σακκακι, και μαλακα τσοκαρα, περπατουσε αργα μεσα σε μLα
ασημενια βροχη κρατωνταò μια ομπρελλα απο δι,αφανα φυλλα

δεντρων kaL μLα μουσLκη ομιχλη τον τριγυριζε. Τον πλησιασα σιγα απο πtσω κι αΚOυμπισα τ0 Χερt μου σεον ωμο του,
γυρLσε kaL με κοτταξε τοσο γαληνια που πιστε(ια πωò δεν
κοιταζε εμενα. Μου χαμογελασε kaL τοτε με μια ασχημη διαθεση ειδα πωò του ελειπαν ολα τα πανω δοντια. Εκανα ενα
βημα πισω kaL του ι|lιθυρησα πωò ηξερα ποLοò ηταν kL απο που
ερχOταν. Γυρισα δακρυσμενοò να φυγω και τοτε ακουσα τον
κεραυνο, τοσο δυνατα, που ξυπνησα' ηταν περασμενα μεσqνυχτα απο ωρα, ομωò εγω εβλεπα ενα πορτοκαλι φιlJò παντου κι
ακουγα ενα πLανο να παιζει. Υστερα ηχησε παρατεταμενα μLα
τρομπετα και ξαφνι,κα εσπασε τα τζαμια η φωνη του Luiε
Annst?ong, στο δωματLο σφυρLξε ο αεραò κτ αρχτσε να μπαLνει χτονL. Φορεσα τιò ωτοασπιδεò μου KaL περιμενα να με
σκεπασεL για να ξανακοιμηθω. Το πρωτ μLα ομορφη κοπελλα,
που εβλεπα για πρωτη φορα, μου ειπε πωò ητανε Μαηò υηναò

σχεδιο του Λαζαρου Ζηιον

Σπμεια

ΣυλληψηG

και εLχα νενεθλια.

ιου Ζ\.ßΜπαισÞ

Πωò βρεθηκα μακρια απο τοσα πραγματα, ν'αγκαλυαCω λαμ-

ι!ειò ξαφνικεò kaL κτνησειò αδιορατεò, αναλυονταò το

φωò

σε αυλα οντα, τυλιγμενοò σχεδον παντα με καπνουò μυρωδικουò που αποκαλυπτουν αντανακλασεLò πλαστι,κεò αυτων που
ταξιδευουν στο μυαλο μου, που ερχονταL kaL φευγουν ουρλι,αζονταò και σφυριζονταò, ετοLμα παντα να εκραγουν.
Πισω παλι, σLγα-στγα με τα ποδια, περLορτσμοò κινησηò,
περLορLσμοò οπτLκου πεδιου κι οι φυλακεò βεβαια δεν λειπουν, κι οταν πεφτεLò πρεπει αμεσωò να σηΚωνεσαL μονοò
σου, γLqτL αυτοL οτ βρεγμενοι στενοι δρομοι δεν αστειευονται, δεν μπορεLò να τα βγαλειò περα με λογια και με σκεψεLò, το σκοταδι τουò λαμπει εκτυφλωτικα κρυο κι οι θορυουτε
βοι που ακουγονταL δεν μπορεLò να ξερειò τL εLvaL,
τολμαò να ερευνησεLò. Μπερδευτηκαν τα πραγματα, ορLστLκα,
κι αò μι.λανε μερτκοL yLa κακεò στιγμεò. Τα ιδια παλι,οπωò
πολλα χρονια πριν, ομωò τωρα δεν ειναL αρχη κι επειτα αλλοò ειναι αρρωστοò αλλοò καποLα πλακα εχει παθει κι αλλοι
τßολλοι αντι yLa πετρεò σηκωνουν πλακατ κι ακροβατουν μεσα
σ'αυτο το αποκριατLκο θλιβερο πληθοò. Το μονο που αξιζει
Lσωò σ'αυτη την υποθεση εLvaL τα χρωματα, αλλα. στεγνι,ισαν
kL αιJτα, για καποLο σκοπο "βεβαια", kL oL κορεò των ματιων yLa να βρουνε τιò εκλαμιΙειò πρεπεL να ξεχειλισουν τLò
κογχεò κτ αυλακια θερμοτηταò να κυλησουν στουò κροταφουò.,

Ετσι; βλεπω συχνα γυμνουò αλλοπαρμενουò ανθρωπουò

να

τρεχουν στουò παυδικουò τουò κηπουò, με πρασLνα ξεχτενι,στα μαλλια, προσπαθωνταò να συρθουν μεσα στLò φι,ιλιεò των
μυρμηγκιων, κι oL μανεò τουò με πλεγμενα χερια καθισμενεò
σε ιΙηλουò τριποδεζ, να μονολογουν αφηρημενεò, κουνωνταò
δαιμονι,σμενα τα κεφαλια τουò.
0 πυρετοò ανεβαινει, αρχιζει η περLπετεLα που ολοι ει.χαν ξεχασει, χαμογελα κολυμπουν στLò μητρεò,'τα στομαχLα
εγκυμονουν εκρηξευò, χευλη σκασμενα που θρεφουν αγρωλουλουδια αδειαζουν μουσικοτατα κουπεò εκκρτσεων,λεπτα ακροδακτυλα γλυστρανε σε τερασΕLεò κλειτοριδεò, σφυζοντα νευρα πεων κα.ι βαλανουò, χαρουμενα εκθαμβοι πρωκτοτ αλαλαζουν ανυπομονα καθωò οι κρυσταλλοι κατακαθονταL σ[Lζ κυ:
ψελιδεò, το αLμα ιριδιζει κι ο αμφιβληστροειδηò ξαπλωμενοò τεμπελικα πλεεL αναμεσα οτο πλαγκτον που φωσφοριζει.

ι

.

α

ιr}τßfr,

<rt ΗΙ 4ταrη»

.D2.Pq.r,

6α6Ý
Ι§OΤΧΤΗ ΕΟΔΕ fευχοò 5-λπρυληò τ9εΙ
Δημι νι,αιο πÝριοδιχο.
ΙπευSυνοò : Κωσταò ßανδηλαò .
θεσσαλονιχηò ΙΙ9, Πανω ΙΙετραλτονα,

ΙSηνα.
ÞΑtrτòΗfΙ ΡOΙτß
C/o COSfΔS UI}IDIIJΔ§, IEESSAIOfrIKIS ΙΙ9
ΡΕfRΔ!οτΔ ,ΔΙtΙΕπs ,θ R Ε Β ò Β.

Σε αυτο το τευχοò συνεργαστηχανε:
(με σειρα αλφφητιχη....)
Σαιηò Βενετοò, Γιωργοò 3λονταχηòrΔαζαροò

Ζηιοò, Τουλι ΚουπφερμτεΡιιι Κωσταò Μανδηλαò, Καλλιοπη Μουσταχη, Αποστοληò Μπατσηò
Κατερι να Παταδατου, Στελιοò ΠατεαΟανc6οπουλοò, Γιωργοò (fuταò.
Ια σχεδτα ειναι τωυ:
Τουλι Κουπφερμπεργχ χαι Δαζαρου Ζηιου.
Το ιομιξ τηò σελιδαò ττ ειναι παρμενο
απ το εγγλεζιχο περιοδυχο UNDΞRσURREIIilS
ΕυχαρισΕουμε τιò εχδοτιιεò χολλεχτιβεò
ΠrSE ιαι UNDBRσURRπΤS, χαSωò χαι τον
Χενρυ 3εß'σμπορν για το υλιιο του μαò
τρομφευσανε.,.
:333::::33:333:::::3
3:::::3!33
Βτησια συνδρομη στην A§OπIE ΙΙOΔΕ ιοστιζει για εσωτεριιο 25Ο δρχ
3 στερλινεò
για ευρωπη
8 δολλαρια
¾ια αμεριχη
σ6 επιταγη πληρωτεα σΤΟ ΟνΟμα ΞΟυ υπευSυνου του περιοδιχου.
ΔΑtrΤΥΔΟΓΡΔΦΕΣΗ Τfll: Γιωργοò Βλονταχηò

(ß}

Δ}ι ΑπΔΡι,-ýß.ßß Φ ΞΔΜ Σ : Στ αυ ρü ò
;uSfi ?ΙßΙ)
Ξρμ.Μπεναχη Ι22 ται ΙΙετσοβου Ι2 Ιeηνα

!ΙΠαΜλ: Δγγε

tαυρομιχαλη

λοò ΕλευΟεροò

Ι27

Αδηνα.

ε\Ε περιοδικο
κομικò
(κι οχι μονο)

òπαφεò,.

|.ττ

,ιJΞ

υ Ν D Ξ R C,υ R R Ξ τ η S:Διμηνιαιο τεριοδιιοrπαýω σÝ ριζοστασττχεò εχφρασειò τια
μι,α ελεφρια τεχνολογιαrγια αλτερνατιβεò σε
διαφορουò τομειò τηò χαΟημερινηò ζωηòrγυα
μια συγχειριμενη οιιολογιχη λυση.Χοπερατιβεòrπεριβαλλονrολα εLναι μεσα σΞη eεματολα
για του.Oμορφο, συγχροτημενο πε'ριοδιχο.Ε
ετησια συνδρομη ειναι εντεχα δολλαρυα.Πεμα
νωμενα τευχη στελνονται ρε δυο δολλαρια.
Ειαφη με το τερυοδιχο απο:
U}IDBRCURRENΙS

27 òΙ,πΚΕΙßwΞΙΙ closΕ
lo§Doυr&¸ τR 0ΔΙ

δrτθlAπD

ο.ßαι |rc επαφη με τουò YIPPrES ιαι
εναντια στο Ρατσισμο

τουò Ροιτου Μανχατταν τηò
9ρò
ßεαò Ιοριηòrοσοι πιστοι (..)μπορειτθ yc Φß€υeυνεστε στο:
}oRòΔDΞ ΧυΙΤΙ-ιιΕDΙΔ òΕπΤm,
τ0 3Ι,ΕΦΚΞR SIREET,πEil YORK òτtγrττ ΙOοΡ υsΔ
Δ υ r 0 α Ε S ! Ι Ο Τ δ ;Τριμηνιαια επιΟεωρηση
που συνεχιζει τη δουλεια τηò παληαò ισΕοριιηò
Ιß
Ουμανι τα Ιßοβ αß .R Π ΤSηΔ f RIliES ΤRΔΙΕ. Συνδ ρομη,
για ενα χρονο Ρ.000 λιρεττεò.Πολυσελιδη χαι
με ενδιαφερουσα Οεμòπογραφι α, τροσανατολισlιενη
βασιια στιò συνδιιαλιστιιεò τασειò που ειιε
ι9ι,η ßροιατοχοò τηò εφημερι,δα.Γραφτε στη:
ΔυτOοΕs!ΙOπΕ
σΔsΕΙΙΔ POS!ΔIJE πηº, 20ΙOο υτtΔΝ0, ΙιΔΙτΔ.
ΤΒl!ΙSΙ{ΑΤΙΟΤ.β IθS !ΙΠr!Ε: Dι ι τροτη γυν α ιιων 7 ι α
την διεeνη αλληλεγγυη, αλληλοπληροÞορηση
ιαι

το εντιF

βοηeεια μεταξυ των

το του CJS (ΙπηρεσιÜγυναιιων.ΠροωΟüυνε
Δντι-Ιληρο9ορησηò για
11,ναι,ιε9).Ελληνιδεò ιου εισαστεr..Γραφτε τουò:
!ΡΑΧSΝΔττοßΔΙ

Ι

}ISι.

_n DOΠ

r!τI{Ar

ΡΔυΙυ§ Ροη!ΞRsΙRΔΔι,2ο, ΙO7τ DΔ AilSτERDlli.

D 0 Ο :Περιοδιχο με υλη πανω στο Ροß Ε}αστο Ρατσισμοrστουò γιππηδεò_ιαι στην αμεριχανLπανχ-ροß σχηνη,lο βγαζογγε τεξανοι
"τß,,
χÞ-αντεργχραουντ
σε τοπLχα πανχ-ροχ γχρουπòrοτωò ο
γι'ππηδεß]υüυσιιοι
ßÝυρý τÝßbμπορν, γLππηò,φοιτητηò 9ι_9
ι9ºιχ9 πανεπLσΓ
συßßßüτηματοa ΤΗΞ γΔs! uAJoRIa"
ρßü'"οι μελοò'τüý
στο Ρατσιασμο στο ΝιΠ;.;;;";;;;Ξι το^ροß bνανßια
ουσ3ον.Παληα ο,, ιοιοι, ÜrΟριrlηοι, βγαζανε το υΙ,ΤRΔ(}4
üτÞν αριιμτßση τευχη, υπαρχουνε αχομα_για_οποιον ενδßÝþ.ρΞßοß.)Ýτησιß'συνδρομη στο wrLD }OG μοναχα τεΦ
σÝρß bολχαρßα χαι αιομα, ...¾Lα οσουò απαιτηιιχουò
eελουνε να αχοýσουνε ενα πανχ ροχ σπανιο αχοβα ßαι

ß ΙΙD

òπαφòò,α1'-..J)
ΒΔΥΟυ

ßι RoSE ßΠεριοüLχο προσανατολισμενο στουò

α_

μεραχι
β¾αζε,J9
ßΞßß*.,"rß-ßδsßιßιßιs(ππ).Iο
αναγιη Φτο
ýι,ßτερ απο τÞν §εα ορλÝανη,ΕΧει. "9}γ

$fi;;
δß*ü"δμ.χη

ο

χι αλλιωò στελνει το περιο

εßισχυσηrετσL
χαι δεν εχει λε
διχο του τσαμπα ο, οτüßüυ το ζητττüει
τευχοò ,μ,qò η δLευουνση ,rou ειχτ
προηγουμενο
þßα.ετο
ßε δωσει Þταýε λιγο λαSοò///ι'ραφτε:

5ßτßüý-ßι'ΒοsΕß ò7ο ΔRπυR

Ir],IJΞR

ειßγτ τη- s εýßΦ, Γπ üRΞΕΑιs, ιοτ, Is ι §ßΔ 7ο ι Β,
ο.S.Δ.
παγιοσμιου Ξι,η]Jι!9ιι"ου χινημÝ
Ι Ι fl :Ιhριοδιχο του
αντL ρατσισμο, αντιτ
με αντιυßλιταρισμο,
ßοΞ.ßσßοßßßται
χαι φυτυüÞνιßεò χινησòιò σε bλο τον ιοσμο,εSνLιεò
συßÝßß*Ýß-ß"rοφÞφιεòι συμπαρασ,αση ο9ßg:ιºΡΡηο,εò
ι ι"ßß,"

αýßÜτοχρισ'ειò'

απο.

τον ταγχοσμιο

ειρηνισι

να
ΣτειλτÝ πÝνßε δολλαρια ,iaL ζητηστε
τουò"
συνδρομεò
στιò
Ξαò γραψουνß
,πΙπ'ΜΔθοΔΖΙtrΞΙ
cιτι
ßδß^τßθΙßΓτδºγττυτ, 3Roorτ,yη,πEr ιORχ

"ΞrδßΞΞrß',
*δ-ßυ"δ-ßý,

σ

υ.S.Δ.
του Ροχ
θ R ΔΡ tΙ Ι Ο Ξ Q g Δ Ι, Ι Ζ ΕΕτΠεριοθιχο
Ξναντια στο Ρατσισμο Ξτü πτητροττ του Ιιιτσιγχαν,!οτην ροχ σιηνηrειδησειò,αντιρατσLστιχα
πßιÜ
"εα για
*αß ßοßßεò διευSυνσειò αλλων τοι
χετμενα.Δημοσιευει
25
χων παραρτημο..ι,_.ου-ßΔß- þÞ'ωρε.ια φερßχη,lΙονο
συνδρομη 5 δολλαρια(Ε,τιταγεò στο ονομα
"Ξητò.ττßισια
RΙΒ..)Γραφτε τουò στην üιευ,υνση;
του
ß αRΔΡΕΙò ΕQυΔ.Τ,ΙΖΕRΙ

Ζ

Ýδ¸ßßßτΞ-; πΕιΔιτD

τJ,

S.Δ.

ΞΔRτ,

DETRoII

υ

τòΕ

ιòΔ§

4θε

0,

οι ανΠ Τ S Ε:Ξδω υταρχει οιιονομιχο τροβλημα χαeωò
τσαμπα το
ßο,ßπδ. ßδý ΕΙSΕ'θναγιαζονται να στελνουνε
σε_ανCρωπουò του
.lr"ß"ο ßüυò δελτιο'πληροφορησηò
þ;;;üý Κοσμüυ που δεν εχουνε λεφτα,Βοηδηστ€ του§;"
üτειλο_ε 1ι,α συνδρομη
ß;;;;;r;;-;;ßηßßß δδι,ι"δr9::)ß
ιι νησηò (Ι8 δολλαρι,α..lΡ:ηΙο,το,ιη-

Ηδ'περrοεßιο'ßηò
ολουò, , , , ,
οειτε ßτρι ν μαò τυρηνιιοενεργοτοιησουνε
üß-ßßιÞßÝò bιßολογüι πρεπει να αλληλογραφησουνε με
τü ΓISÝ αßαραιτητα

για να òßfiοχτησουνε χρησιμεò γνω-

μπορουνε_ια q,ηφισουνε
.Ξι'Ý-"«r-ΞμßΞßρτεò.Þα με)ιη Οα
που φετοò
ιαι στο ετησLοτοßνιο
μητι.νγχ των παγχοσμιων YrSΞσημερα:
üτο φστερνταμ,Γραφτε
δ«-γrυÝ.-"òßý
ß yIS3n
si;sτUssτRlAl 9 ο, AlιSIERDA}ι, τΗΕ NBTIIERLANDS,
ΒΤG ΙΑΙιßΔ RAθ :3ξ,οχο
φεμινιστLχο
-γδναßχßυν

ιεριοδιχοrπου ετιδι-

στο Ντενβερ του Κολοραντο,
εÝζüυαλπολιτιχη, ß,υναιιεια δεματαrτροοπτι,ßεò 7ια το
συνδρομη μο-

ε-Ξταß--απο- üμαÝα
υελλον

του ¾υναιχεLου

χινηματοò.ΕΕησια.

ßß'-"ßßr-δüχλüρ.ü,οüυ τα αξιζεγ "Cι ελληνιδεò που
eελοßνε περα απο μLa απλη συνδρομη ,g1 ξι"ναπροσα,τιισι
τουò
αýταλλαγη ατο{εων χαι εμπει,ριθν βπορουνε
γραΦουνÝ στην διευSυνση:
þbιG I.ΑιΑ RΔθπ
τ7ΞΙ irr1,oδ sE., DΞπγlR, ooloRrDo 802 ο6, υ,s,Δ,

3 Δ S Δ Ι :Περιοδιιο αντιμιλιταριστιßο,αντιπολεριχο
που ßυιιοφορεß στη Γερμανια,ΙΙολλα χοτισlψα τραßματα
γεοιαγ!γlν9υò ενδιαφερσ
μεσα του,μονο οιιιι,ò γßL',ουò εýισχυσειò
στη
Þ γραμματα
ΙΞüüυò.τßßιιτε bιßοýομιχεò
(
διευeυνση του εχδοτη
C/o νοΙ,ΚΞR- ΕΙσΕΙδR

του:

ibiriiΞsÝ 1-Ι ,ζΖια ΕΔòΕΕlßlσRα, DΞυτòΕι,Αf},
ο ? Ε π R Ο Δ D:ΣΕουδαιο περιοδιιο ßαλυßτει με πληρ
τητα αν χαι τριμηνLαιο,ολο το_ φασμα ,ογαχομα
º:ι*9:γι:υ
ιοΛ^α

αντιεξουσιαστßχου χινηβατοò,Υπαρχουνε
παλλαια τευχη γι,α οσοýß ενδιαφερüνται,με πολυχρωμα
δεν
εξωφυλλò *«, οφυοο"ß-ýΞσÜ τουÝ,τlα 19_φινοπωρο
λο!ω_οιχονομιχων προβλημα
εβγαλαν ομrò
".υχοò'μtßΙ,ου
ε.υοι'γυρω στα εξη δολλαρια αλλα στε
των.τΙ συνδρομη

ενισχυση,γιατι οι,
λτε χατι πßιραπανω σαν'οιιονομιιη
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