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Φαντάσου μια ανοιξιάτικη μέρα του 
Μαΐου, κλείνεις τα μάτια, ο νους σου 
βρίσκεται στην Κόνιτσα. Μπροστά 
σου, ορθώνεται επιβλητικά η χαρά-
δρα του ποταμού Αωού πλημμυρίζο-
ντας το κεφάλι σου με μια και μόνο 
επιθυμία, να την διασχίσεις. Ξεκινάς 
αντικρίζοντας το εντυπωσιακής αρχι-
τεκτονικής μονότοξο γεφύρι φτιαγ-
μένο περίπου το 1870 απο τους 
καλφάδες κάποιου πρωτομάστορα 
της εποχής. Όσο βαδίζεις όλο και 

βαθύτερα στη καρδιά της χαράδρας, μοναδικά δάση οξιάς, ρόμπολας και άλλων δέντρων 
δένουν αρμονικά με ποταμούς ή καταρράκτες που κυλούν στους γκρεμούς συνθέτοντας ένα 
παζλ εικόνων βγαλμένο απο τα παραμύθια. Με ένα ανοιγόκλειμα των ματιών σου, νοητά 
μεταφέρεσαι νοτιότερα. Το σκηνικό αλλάζει, γίνεται αλπικό. Τα δέντρα δίνουν την θέση τους 
στη χαμηλή βλάστηση ενώ τα απόκρυμνα βράχια στέκουν περήφανα δίνοντας την εντύπωση 
πως ο χρόνος και τα καιρικά φαινόμενα τα αφήνουν ανεπηρέαστα. Ανάμεσα τους, βρίσκεται 
η δρακολίμνη της Τύμφης, ίσως απομεινάρι αρχαίων παγετώνων και οικοσύστημα μοναδικής 
αξίας, αποτελεί μοναδικό θέαμα για όποιον την επισκεφθεί. Ωστόσο, η φυσική ομορφιά 
βρίσκεται παντού. Δεν θα διστάσεις να διασχίσεις τη χαράδρα του Βίκου θαυμάζοντας το 
τεράστιο βάθος του ή τον Αχέρωντα ποταμό που όσο το παγωμένο νερό αναβλίζει δίπλα 
σου, εσύ βαδίζεις προς τις πηγές του, μαγεμένος απο αυτό που σου χαρίζει η φύση. Ούτε οι 
δύσκολοι δρόμοι θα σε αποτρέψουν να επισκεφθείς και να χαρείς τα πανέμορφα χωριά της 
Ορεινής Ναυπακτίας και των Αγράφων. Θα ζήσεις την εμπειρία να σε σκεπάζει ένα δάσος 
απο οξιές καθώς επισκέπτεσαι το καταφύγιο της αρκούδας και του λύκου στο Νυμφαίο ή τον 
φανταστικό υγροβιότοπο στις Πρέσπες. 

Τώρα άνοιξε τα μάτια, οπλίσου με θάρρος και αντιμετώπισε την πραγματικότητα. Ο θαυμα-
στός κόσμος που λέγεται Γη καταστρέφεται καθημερινά απο την ανθρώπινη παρέμβαση. Η 
κλιματική αλλαγή δεν είναι πλέον μια θεωρία αλλά τραγικό γεγονός. Το αντίκτυπο της το 
βιώνουμε όλο και συχνότερα με θανάσιμες συνέπειες για ανθρώπους και ζώα (πυρκαγιές, 
πλημμύρες, τυφώνες). Ο σύγχρονος τρόπος ζωής αντιπροσωπεύεται απο καταναλωτική 
μανία ενώ συνεχώς αυξάνει τις απαιτήσεις του σε ενέργεια. Με αυτούς τους ρυθμούς, εξα-
ντλούμε ή καταστρέφουμε τους, ήδη υπερεκμεταλλευμένους, φυσικούς πόρους του πλα-
νήτη. Παράλληλα, παράγουμε εκατομμύρια τόνους σκουπίδια και απόβλητα κάθε χρόνο 
ρυπαίνοντας τη γη, το νερό και τον αέρα με ανυπολόγιστες επιπτώσεις για το περιβάλλον 
και τον άνθρωπο. 

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως μένει ανεπηρέαστος. Χαρακτηριστικά, στην Ελλάδα σή-
μερα, η καναδικών συμφερόντων eldorado gold και η ελληνικών συμφερόντων ελληνικός 

ο θησαυρός
που 

αγνοούμε...
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χρυσός προκαλούν μια τεράστια οικολογική καταστροφή στις Σκουριές Χαλκιδικής με στόχο 
την εξόρυξη χρυσού. Μιά εξόρυξη που έως τώρα έχει αποψιλώσει χιλιάδες στρέμματα μονα-
δικού δάσους ενώ αν συνεχιστεί, θα απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα τόνοι καρκινογό-
νου αρσενικού και άλλα χημικά απόβλητα σε επικίνδυνες δεξαμενές με ότι αυτό συνεπάγεται 
για την υγεία των κατοίκων. Στο μεταξύ, έρευνες για κοιτάσματα πετρελαίου γίνονται σε 
Ήπειρο, Ιόνιο, Αιγαίο. Αν οι έρευνες προχωρήσουν σε εξορύξεις, οι περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις θα είναι τεράστιες. Ας μην ξεχνάμε το ναυάγιο του Αγία Ζώνη ΙΙ και την μόλυνση που 
προκάλεσε στο Σαρωνικό κόλπο. Όσο εταιρίες, χέρι-χέρι με τις κυβερνήσεις, καταστρέφουν 
τα πάντα στο πέρασμα τους με σκοπό το οικονομικό κέρδος ενώ η απάθεια είναι μία στάση 
που μας διακατέχει, οδηγούμαστε σε δυσοίωνες καταστάσεις.

Ο άνθρωπος είναι κομμάτι του περιβάλλοντος, οφείλει την ύπαρξη του στη φύση. Ως εκ 
τούτου, η αρμονική σχέση με το περιβάλλον πρέπει να επιδιώκεται για την επίτευξη της ζωής 
με αξιοπρεπείς όρους σε έναν βιώσιμο πλανήτη. Δεν υφίσταται να θεωρούμε τον κόσμο 
μας πολιτισμένο όταν ζούμε εις βάρος κάποιου άλλου είτε αυτό λέγεται άνθρωπος, ζώο 
ή φυσικός πλούτος. Πριν κοπεί το τελευταίο δέντρο στη ζούγκλα του Αμαζονίου, πριν 
λιώσει ο τελευταίος παγετώνας στους πόλους, πριν εξαφανιστεί ένα ακόμα είδος απο την 
παγκόσμια πανίδα, οφείλουμε να αλλάξουμε ρότα και να παραδώσουμε αυτόν τον κόσμο 
στις επόμενες γεννεές λίγο καλύτερο. Διότι θησαυρός δεν είναι το πετρέλαιο και ο χρυσός 
αλλά τα δάση, τα ποτάμια, και ο αέρας που αναπνέουμε.

Το δάσος των Σκουριών και η καταστροφή του 

Δρακολίμνη Τύμφης
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Μια χαρά είσαι
 Έπιασες το χέρι της/ου, την/ον αγκάλιασες σφιχτά και την/ον φίλησες. Ένα γέρικο 
ζευγάρι μουρμουράει κάτι για σατανικούς καιρούς και ήθη, ενώ ένας κοντοκουρε-
μένος σας κοιτάζει λοξά με όλη την ψευτοαντρίλα στα φρύδια του. Γνωρίζετε πως 
η αντίδραση αυτή οφείλεται στο γεγονός πως είστε άτομα του ίδιου φύλου. Τα 
γούστα σας θεωρούνται περίεργα και εσείς ανώμαλοι.

 Όχι. Ανώμαλη είναι η κοινωνία που ζούμε, που βασίζεται στις ανθρώπινες διακρί-
σεις, την εκμετάλλευση και την καταπίεση. Η φύση παρουσιάζει την ομοφυλοφιλία 
στα είδη της, αλλά εσύ θεωρείσαι αφύσικος/η. Είσαι άνθρωπος και αν διαφέρεις 
ενοχλείς, φυσικά τα δελφίνια δεν παρουσιάζουν το ίδιο πρόβλημα. Εμείς, ως κοι-
νωνία, τα τελευταία μόλις χρόνια, έχουμε ορίσει πως φυσιολογικές είναι μόνο 
οι ετεροφυλοφιλικές σχέσεις. Σε αυτή την παραδοχή μας ώθησαν οι διάφορες 
θρησκείες που επινοήσαμε και το οικονομικό σύστημα που οικειοποιηθήκαμε και 
επιτάσσει διαχωρισμό και ανθρωποφαγία.

Μπορεί να ακούσεις ακόμη από πολλούς «καθώς πρέπει» ανθρώπους, πως η 
ομοφυλοφιλία είναι σημείο των καιρών και πως τα παιδιά ό,τι βλέπουν κάνουν. 
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Απάντα πως ως άνθρωποι κάνουμε έρωτα 
όχι μόνο για την διαιώνιση του είδους μας, 
αλλά και για την ικανοποίηση μιας ακόμη 
ανάγκης μας, πως η ομοφυλοφιλία είναι 
τόσο παλιά όσο και αυτή μας η ανάγκη. 
Όσο για την μίμηση, κανένα παιδί δεν θα 
διάλεγε να δέχεται εκφοβισμό και να είναι 
δακτυλοδεικτούμενο απλά και μόνο για να 
αναπαράγει κάτι που είδε στην τηλεόραση ή 
στον δρόμο.

Άραγε το ξέρουν όλοι αυτοί οι «δικαστές», πως οι άνθρωποι στις πρώτες κοινωνί-
ες τους ζούσαν πολυγαμικά, ομάδες πέντε ή έξι αντρών παντρεύονταν ίδιο αριθμό 
γυναικών, όπως έχουν δείξει μελέτες σε πληθυσμούς ινδιάνων της Αμερικής (Ιρόκ) 
και σε γηγενείς της Χαβάης; Πως η ομοφυλοφιλία εμφανίζεται σε όλη την έκταση 
της ιστορίας σε ανθρώπους και ζώα; Πως οι σεξουαλικές ορέξεις και επιθυμίες, 
από τη στιγμή που υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ενήλικων συμμετεχόντων, δεν 
έχουν κανένα λόγο να περιορίζονται από φύλο, φυλή, ηλικία γιατί αυτές πυροδο-
τούν και απελευθερώνουν το μυαλό, το κορμί και το συναίσθημα του ανθρώπου;

Τα ξέρουν όλα αυτά οι νοικοκυραίοι όταν χτυπούν τις γυναίκες τους και τις μεταχει-
ρίζονται ως κατώτερες; Όταν δολοφονούν στην ψύχρα και θάβουν τις κόρες τους 
επειδή δεν εγκρίνουν το σύντροφό τους, όπως πρόσφατα έγινε στην Κέρκυρα; 
Τα αφεντικά όταν δεν προσλαμβάνουν γυναίκες επειδή μπορεί να μείνουν έγκυες, 
ή όταν τις απολύουν γιατί συνέβη αυτό; Οι νταβατζήδες όταν αναγκάζουν γυναί-
κες στην έκδοσή τους; Οι φασίστες όταν δέρνουν και 
σκοτώνουν τους γκέι; Οι παπάδες που διδάσκουν 
το μίσος; Που αν μπορούσαν θα έκαιγαν στην 
πυρά τους διαφορετικούς, τους ανώμαλους 
όπως λένε, όπως έκαναν κάποτε. 

Μάλλον δεν τα ξέρουν γιατί τότε οι εμπειρίες τους 
από τη ζωή και τη σεξουαλικοποίηση τους δεν θα 
άφηναν το μυαλό τους να γεμίσει με σκατά. Εσύ 
όμως γνώρισέ τα, διάβασε για την ιστορία των αν-
θρώπινων σχέσεων και μην γίνεις σαν αυτούς. Νιώ-
σε ελεύθερα αυτό που είσαι και μην περιορίζεις τις δι-
αθέσεις σου. Γιατί η μόνη ανωμαλία είναι η αλλοτρίωση 
και ο εξαναγκασμός που επιβάλλεται στα σώματα από τις 
εκάστοτε κοινωνίες. 

Μια χαρά είσαι
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 Ένα από τα πιο ξεδιάντροπα και με αμέτρητες αναφορές σε 
αυτό είναι το παραμύθι της δικαιοσύνης και συγκεκριμένα της 
αστικής. Από το σχολείο μας την παρουσιάζουν ως αμερόλη-

πτη, ουδέτερη, υπεράνω κάθε συμφέροντος. Σε κάθε ευκαιρία, 
πολιτικοί και επιχειρηματίες δηλώνουν την πίστη τους σε αυτή με 

εκφράσεις όπως η «δικαιοσύνη θα λάμψει», το δίκιο θα νικήσει και άλλα τέτοια. 
Προφανώς, αυτοί έχουν κάθε λόγο να το πιστεύουν, καθώς για εκείνους, ανέ-
καθεν, δίκαιο ήταν ο νόμος του ισχυρού, ο λόγος τους ενάντια στο λόγο του 
αδύναμου. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί το ίδιο από την πλευρά των εκμεταλλευ-
όμενων; Σαφέστατα όχι...

Συγκαλυμμένα, με το μανδύα του «δημόσιου συμφέροντος» και του «κοινού κα-
λού» από τα ειρηνοδικεία μέχρι τα ανώτατα δικαστήρια λαμβάνονται αποφάσεις 
με την πλάστιγγα να γέρνει σχεδόν πάντα προς όφελος των ισχυρών. Οικονομικά 
σκάνδαλα, όπως λίστα Λαγκάρντ, Energa power, Siemens, εξοπλιστικά, τζογάρι-
σμα των χρημάτων των ασφαλιστικών ταμείων στο χρηματιστήριο, προκάλεσαν 
δυσθεώρητες οικονομικές απώλειες για τα δημόσια ταμεία. Την ίδια στιγμή κάποιοι 
φυλακίζονται, ενώ άλλοι χάνουν τα σπίτια τους στους πλειστηριασμούς για χρέη 
μερικών χιλιάδων ευρώ. Εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα-εγκλήματα με νεκρούς 
που θα μπορούσαν να είναι οι γονείς μας ή εμείς οι ίδιοι, κουκουλώθηκαν ή έμει-
ναν ατιμώρητα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, μνημονιακές απαιτήσεις για μειώσεις 
μισθών και συντάξεων που έχουν προκαλέσει φτώχεια και εξαθλίωση, περικοπές 

μεγάλους
για

Παραμύθια...  



ιανουάριος 2019  \  εκτός ύλης 7

στις δαπάνες για την υγεία, την παιδεία, τις κοινωνικές παροχές, αλλά και πώληση 
του δημόσιου πλούτου, φέρουν την σφραγίδα «νομιμότητας» των ανώτατων δι-
καστηρίων. Ο μόνος κερδισμένος από την υποτιθέμενη προάσπιση του «δημοσί-
ου συμφέροντος» είναι η κάστα των ολιγαρχών, ώστε να συνεχίσουν ανενόχλητοι 
να μας πίνουν το αίμα.

Νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία είναι πάντα παρούσες ώστε να 
στοχοποιήσουν, να καταστείλουν και να καταδικάσουν αντίστοιχα οποιονδήποτε 
προσπαθεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία τους επί των ζωών μας. Κοινωνικοί 
αγωνιστές κατηγορούνται με ή χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, δικάζονται με συνοπτι-
κές διαδικασίες και αρκετά συχνά φυλακίζονται ως τρομοκράτες σε ένα σύγχρονο 
κυνήγι μαγισσών. Παράλληλα, αν και υπάρχει πληθώρα από περιστατικά αστυνο-
μικής βίας συνήθως οι υπόλογοι πέφτουν στα «μαλακά» ή απαλλάσσονται από τις 
βαριές κατηγορίες. Έτσι, προσπαθούν να κάνουν ξεκάθαρο με κάθε τρόπο πως 
έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα στη βία.

Η σχέση ανάμεσα στη δικαιοσύνη, τους επιχειρηματίες, τους εφοπλιστάδες και τα 
πολιτικά ανδρείκελά τους είναι τόσο στενή όσο τα αμοιβαία συμφέροντά τους και 
η ιδεολογική τους ταύτιση. Οποιεσδήποτε νίκες για εμάς τους από τα κάτω στο 
πεδίο αυτό δεν υπήρξαν τυχαία, αλλά επήλθαν υπό το βάρος της κοινωνικής πίεσης 
όσο και των δικαιωμάτων που κατακτήθηκαν μέσα από τους αδιάκοπους αγώνες 
της τάξης μας. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Αποτελεί, λοιπόν, τεράστια αυταπάτη η 
πίστη σε μία τυφλή δικαιοσύνη. Χρέος μας είναι η αμφισβήτηση του ρόλου της 
θεσμισμένης δικαιοσύνης, των προθέσεων της και της «νομιμότητας» που είναι 
κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των ισχυρών.
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1 Το όπιο του λαού. Προάγει τον σκοταδισμό καταδικάζοντας την ελεύθερη σκέψη και 
την φαντασία. Δεν πρόκειται για ναρκωτικό, αλλά για ένα σύνολο από παραμύθια στα 
οποία δυστυχώς πιστεύει πολύς κόσμος και παθητικοποιείται, καθώς του δίνονται ελ-
πίδες για μέλλουσα ζωή και δικαιοσύνη έξω από αυτόν τον κόσμο.

2 Είναι όργανο του κράτους. Ρόλος του είναι να καταστέλλει όσους διαφωνούν με την 
υπάρχουσα κατάσταση και αντιδρούν σ’ αυτήν, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα ένα κλί-
μα φόβου και «τάξης». Υποτίθεται, ωστόσο, πως ρόλος του είναι να προστατεύει τους 
πολίτες.

3 Είναι μια θεωρία τελείως αβάσιμη και επικίνδυνη, η οποία χρησιμεύει στους εξουσι-
αστές για να δημιουργεί έχθρες μεταξύ των λαών και να ευνοεί τους πολέμους, την 
εκμετάλλευση και παλιότερα τη δουλεία. Πρόκειται για την αισχρή αντίληψη ότι κάποια 
φυλή είναι ανώτερη από κάποιες άλλες. Πρέπει να τη μαχόμαστε όπου εμφανίζεται.

4 Αποτελεί μέσο με το οποίο οι εργαζόμενοι διεκδικούν βασικά δικαιώματα, τα οποία 
στερούνται στους χώρους δουλειάς τους, καθώς και καλύτερες συνθήκες εργασίας και 
πιο αξιοπρεπείς μισθούς. Χάρη σ’ αυτό, και όχι στην καλή θέληση παλιών κυβερνήσε-
ων, ζούμε ακόμα σε μια κοινωνία με δωρεάν υγεία, παιδεία και κάποια άλλα στοιχειώδη 
κοινωνικά αγαθά.

5 Το έχεις πριν γράψεις εξετάσεις, επειδή φοβάσαι μην αποτύχεις. Θα το ξαναέχεις και 
στο μέλλον όταν δεν είσαι τόσο παραγωγικός όσο σου ζητάνε ή όταν ενδέχεται να σε 
απολύσουν και να μείνεις άνεργος. Οπότε, πάντα θα πρέπει να κυνηγάς στόχους που 
σου επιβάλουν και να ζεις με αυτό. Δεν αναρωτιέσαι όμως, είναι όλη αυτή η κατάσταση 
φυσιολογική και καλή;

Σταυρόλ
εξο

1. Θρησκεία, 2. Αστυνομία, 3. Ρατσισμός, 4. Aπεργία, 5. Άγχος
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