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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

To Zero Artistic Movement ( Z. A. M.), είναι ένα αυτόνομο καλλιτεχνικό (και όχι μόνο) 
κίνημα. ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΟΥ  ΖΑΜ EINAI TO KINHMA TΩΝ ΝΤΑΝΤΑΪΣΤΩΝ , ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΟΙ, 
O ΡΕΤΡΟΦΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, Ο ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ, ΤΟ D.I.Y., Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ KAI  
TO TOY-ART. Το Ζ.Α.Μ . είναι  ένας ζωντανός οργανισμός ο  οποίος συνεχώς 
εξελίσσεται. Είναι μια αντικαπιταλιστική/ αντικρατική/ διεθνιστική κίνηση με σκοπό 
τη συνεισφορά στην ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος.

Φτάνουμε αισίως στο 8ο τεύχος. Το χάος έχει κυριαρχήσει στην Ελλάδα ,  όμως  εμείς  
δεν  το βάζουμε κάτω . Γίνονται πολλά και πέρασε σχεδόν απαρατήρητος ο θάνατος 
ενός μεγάλου συγγραφέα . Στις 5 Ιουνίου ο σπουδαίος αμερικάνος συγγραφέας Ray 
Bradbury  "έφυγε" από τη  ζωή σε ηλικία  91 ετών . Κλασσικά  έργα  του  όπως τα 
"Fahrenheit 451", "The Martian Chronicles", "The Illustrated Man  και "Something Wicked 
This Way Comes" τον κατέστησαν έναν από τους μεγαλύτερους συγγραφείς 
επιστημονικής φαντασίας  και  τρόμου . Ο Β radbury άλλες φορές έγραψε για ένα 
καλύτερο μέλλον και άλλες περιέγραψε ένα εφιαλτικό , δυστοπικό νεοολοκληρωτικό 
αύριο. Αποτέλεσε ένα μεγάλο συγγραφέα  επιστημονικής  φαντασίας , ενώ το   
"Fahrenheit 451" αποτελεί  ένα από τα κορυφαία δυστοπικά έργα.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΟΜΑΔΑ ZERO GEOGRAPHIC –Z.A.M.

_____________________________________________ΖΕRO ARTISTIC MOVEMENT

1



OYTOΠIKOI ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ

Τον  19ο αιώνα  οι  θεωρίες  για  τη  δημιουργία  μίας  ουτοπικής  
κοινωνίας  διαδίδονται στην  Ευρώπη και  προκαλούν αίσθηση. Μην   

ξεχνάμε  ότι  η Γαλλική  επανάσταση  έχει  προηγηθεί  και  μαζί  με την  τεχνολογική  
πρόοδο  της  εποχής  συντελεί   στη  σάρωση  της  πίστης , του  θρησκευτικού   
φανατισμού και  της  αριστοκρατίας. Η  Γαλλική  επανάσταση  έδειξε  ότι  ακόμα  και  
οι  βασιλιάδες  πεθαίνουν. Η  εξουσία  πλέον  αμφισβητείται. Τα πάντα φαντάζουν 
δυνατά. Ακόμα και η   δημιουργία  ενός  επίγειου παραδείσου …

Σίγουρα ο ουτοπικός  σοσιαλισμός  μοιάζει  με  τα  χιλιαστικά  κινήματα  του   
μεσαίωνα στην αναζήτηση της  επίγειας ευτυχίας και  στην  άμεση  κατάργηση της 
εξουσίας. Όμως ο ουτοπικός σοσιαλισμός του 19ου αι .  αποκτά  πλέον  ξεκάθαρα   
πολιτική και  κοινωνική  κατεύθυνση . Το  θρησκευτικό συναίσθημα έχει πλέον   
ξεπεραστεί  από  τους  επαναστάτες. Έτσι τη θέση του  Καμπανέλλα  και  λοιπόν 
χριστιανών  ουτοπιστών  έρχονται  να πάρουν οι  Ουτοπικοί  Σοσιαλιστές .  Η 
επιστήμη γίνεται  το  ιδανικό διαβατήριο για μία καλύτερη κοινωνία . Ή τουλάχιστον 
έτσι  πίστευαν  οι  Ουτοπικοί  σοσιαλιστές. Οι τελευταίοι, πριν  τους  μαρξιστές  και  
τους  αναρχικούς, θα  στηλιτεύσουν τον καπιταλισμό  και  θα  βάλουν τις βάσεις για 
το κτίσιμο  μίας  νέας  κοινωνίας. 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΦΟΥΡΙΕ  (1772-1837)

Στο έργο  του  «Θεωρία των Τεσσάρων κινήσεων » βλέπουμε τον τρόπο που 
αντιμετώπιζε την επιστήμη:

Ο Φουριέ έζησε σε εποχές μεγάλων κοινωνικών και 
οικονομικών αλλαγών . Δεν είχε αριστοκρατική 
καταγωγή, σε  αντίθεση  με  πολλούς γνωστούς 
επαναστάτες της  εποχής . Σύμφωνα μάλιστα με  τον   
Τζολ  μπορεί  να  θεωρηθεί  πρόδρομος  του  ειρηνικού 
αναρχισμού.  Πίστευε ότι η επανάσταση  θα   
στηριζόταν  στη  λογική και  στην  επιστήμη  και δε  θα  
χρειαζόταν  βία. 

Η κοινωνία που  οραματιζόταν  μετά  την  επανάσταση  
ονομαζόταν  Αρμονία. Επρόκειτο για μία κοινωνία 
χωρίς  κράτος  όπου  αντίθετα  θα  υπήρχαν   
κοινότητες  που  θα  ήταν συνεργατικές  επιχειρήσεις   
και  κάθε  μέλος  θα  διέθετε  ένα  αριθμό  ίσων   

μετοχών. Ο Φουριέ  πίστευε  στην παραγωγή  σε  πλατιά κλίμακα και στη μαζική 
κατανάλωση  μέσω  τυποποιημένων  συνεταιρισμών . Ενδιαφέρον έχει η  «ουτοπική» 
πόλη που ο Φουριέ οραματίστηκε και  που  θα αντικαθιστούσε  την   πόλη της   
βιομηχανικής  εποχής. Αυτή η πόλη θα ήταν μόνο έναν κτίριο τεραστίων διαστάσεων 
που θα ονομαζόταν φαλανστήριο. Το κάθε φαλανστήριο  θα  είχε πληθυσμό περίπου 
1600 ατόμων που θα αποτελούσε  μία κοινότητα που θα ονομάζεται φάλαγγα . Ο 
Φουριέ  οραματιζόταν  μία  κοινωνία  χωρίς οικογένεια  αλλά  με  πολυγαμία.
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«Είχα πιστέψει ότι το πιο  σίγουρο μέσο για να φτάσει κανείς σε χρήσιμες 
ανακαλύψεις ήταν η  απομάκρυνσή   του  με κάθε τρόπο από τους δρόμους που 
ακολουθούσαν οι αμφίβολες  επιστήμες , οι οποίες που δεν είχαν κάνει ποτέ την 
παραμικρή εφεύρεση που να είναι χρήσιμη στο  κοινωνικό  σώμα  και  που παρά την 
τεράστια πρόοδο της βιομηχανίας , ούτε είχαν  καταφέρει  να  προλάβουν την ένδεια. 
Θεώρησα λοιπόν καθήκον μου να βρίσκομαι διαρκώς  σε αντίθεση  με  αυτές  τις  
επιστήμες  εξετάζοντας το πλήθος των συγγραφέων  τους , θεώρησα  ότι  όλα τα 
θέματα που είχαν επεξεργαστεί θα πρέπει να είχαν παντελώς εξαντληθεί και   
αποφάσισα να αφοσιωθώ σε προβλήματα που κανείς τους δεν είχε προσεγγίσει.»

Βλέπουμε ότι ο Φουριέ  προλαβαίνοντας  τον  Μαρξ  κήρυξε  τον  πόλεμο στην   
κατεστημένη επιστήμη. Ο Φουριέ  ήθελε  να χρησιμοποιήσει  την  επιστήμη  και  την  
τεχνολογική πρόοδο για το καλό των συνανθρώπων του  και  όχι  για τον πλουτισμό 
κάποιων.

Η  επιρροή του  Φουριέ υπήρξε μεγάλη .  Ενδεικτικά αναφέρω ότι  ο  Φουριέ επηρέασε 
μία επαναστατική ομάδα  στην  Τσαρική  Ρωσία. Μέλος  αυτής  της ομάδας ήταν και 
ο  Ντοστογιέφσκι  ο  οποίος  πριν  γίνει  σκληρός  τσαρικός  (κατόπιν  βέβαια  των 
βασανιστηρίων  και  των εικονικών  εκτελέσεων  στα  οποία τον υπέβαλε η  τσαρική 
αστυνομία) υπήρξε  ουτοπικός  σοσιαλιστής  και  οπαδός  των  ιδεών  του  Φουριέ.

Επίσης  έγιναν  κάποιες  προσπάθειες  να  ιδρυθούν κοινότητες σύμφωνα με τις ιδέες 
του Φουριέ . Να τονιστεί βέβαια ότι το  πρότυπο για  την  ιδανική πόλη  δεν   
εφαρμόστηκε  ποτέ όπως  ο  ίδιος  το  οραματίστηκε  αλλά  πάντα  κατά  προσέγγιση  
και  σε  μικρότερη  χωρική και  πληθυσμιακή  έκταση. Τέτοιες  κοινότητες  υπήρξαν  
στη  Γαλλία , στη Ρωσία , στην Αλγερία ,  αλλά  κυρίως  στις  ΗΠΑ  όπου  το   
φουριεριστικό  κίνημα γνώρισε  αξιόλογη  επιτυχία, αφού  ιδρύθηκαν  41  κοινότητες 
στα πρότυπα του  Φουριέ . Μάλιστα το Μπρουκ Φαρμ  που θεμελίωσε  ο Τζωρτζ   
Ρίπλευ στη  Μασαχουσέτη  το  1841, με  βάση  τις  ιδέες  του  Φουριέ  σημείωσε   
μεγάλη επιτυχία . Όμως  μία  φωτιά το  1846 θα  φέρει προβλήματα που δε θα 
ξεπεραστούν και  το  1849 η κοινότητα  θα διαλυθεί . Επίσης ο  Φουριέ  επηρέασε   
σχετικά και  καλλιτεχνικούς  κύκλους  (σουρεαλιστές, καταστασιακούς κλπ).

Τέλος  ο  Φουριέ  θεωρείται  πατέρας  του  ελευθεριακού  σοσιαλισμού.  Σε γενικές 
γραμμές   μπορούμε να  πούμε ότι  το  φουριεριστικό  κίνημα  έσβησε  χωρίς  να 
πετύχει τους σκοπούς του . Τα  φουριεριστικά  διδάγματα  όμως  για  ισότητα και   
άρνηση  του  κράτους  επηρέασαν  τη  σκέψη  πολλών  που στη  συνέχεια  θα   
αποκαλούσαν  τους  εαυτούς  τους  αναρχικούς  και  θα  ανέπτυσσαν  τη  δική  τους  
αντικρατική  και  αντικαπιταλιστική ιδεολογία .  Ο  αναρχισμός   όμως,  που έκανε   
την  εμφάνισή του  στα μέσα του  19ου αι . με  τους   Προυντόν ,  Μπακούνιν  και   
λοιπούς,  δε  θα έμενε  μόνο  στα διδάγματα του  Φουριέ  αλλά θα  ανέτρεπε και   
πολλές από τις απόψεις του.

3



ΣΑΙΝ ΣΙΜΟΝ  (1760-1825)

Ο Σαιν Σιμόν ήθελε να εκδιώξει  από την εξουσία τους ευγενείς , τους δικαστές  και  
τους  ιερείς. Όραμά του ήταν η συμφιλίωση  των  αφεντικών  με τους εργάτες (στο 
σημείο αυτό βλέπουμε  πράγματι  πόσο  ουτοπικοί  ήταν  αυτοί  επαναστάτες –
φιλόσοφοι). Με άλλα λόγια πίστευε στη συνεργασία  των τάξεων  στη  βάση  του  
αλληλοσεβασμού  και  όχι  στην  πάλη  των τάξεων.

Μετά  το θάνατο του Σαιν Σιμόν , ο μαθητής του Μπαρτελεμύ   Προσπέρ   Ανφαντέν 
αποφάσισε να  εφαρμόσει τον Κοινωνισμό στην πράξη . Το 1832, ο  Ανφαντέν  με   
τους μαθητές  του εγκαταστάθηκαν σε  ένα μεγάλο κτήμα στο Μενιλμοντάν, κοντά στο 
Παρίσι. Στο κοινόβιο αυτό δεν υπήρχαν υπηρέτες ούτε ατομική ιδιοκτησία. 
Αποκαλούσαν ο ένας τον άλλον αδελφό . Φορούσαν ειδική στολή: παντελόνι λευκό, το 
χρώμα της αγάπης· χιτώνιο μπλε-βιολέ , το χρώμα της πίστης· γραβάτα λευκή· 
σκούφο κόκκινο. Το γιλέκο τους λευκό και κόκκινο , το χρώμα της εργασίας . Πίστευαν 
στην αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια . Δεν ήταν οι μόνοι  που προσπάθησαν να 
εφαρμόσουν τις αρχές του Σαιν Σιμόν. Για  κάποια  χρόνια ο  Σαιν Σιμονισμός  υπήρξε  
πράγματι  κίνημα.

Ο  Σαιν  Σιμόν  επηρέασε αρκετά  τον  Μαρξ. Ίσως ήταν ο πρώτος στοχαστής που 
ανέλυσε τις  ιστορικές μεταβολές  με  βάση  την  πάλη  των  τάξεων. Το ιδανικό  του  
για μία κοινωνία  όπου οι  πλούσιοι  θα συνεργάζονται  με τους εργάτες (καθώς δεν 
πίστευε στην ταξική επανάσταση )  βρήκε  εκπροσώπους  αργότερα  στους   
σοσιαλοδημοκράτες  και  τα πολιτικά  τους  πιστεύω. Τέλος  κάποιοι  οπαδοί  του  
Σαιν  Σιμόν  δημιούργησαν  τη  διώρυγα  του Σουέζ  συμβάλλοντας  έτσι  τα  μέγιστα  
στην  καπιταλιστική  ανάπτυξη  που παρατηρήθηκε εκείνη την  εποχή.

Ο  κόμης του Σαιν-Σιμόν  ήταν  Γάλλος  πρώιμος 
(ουτοπικός)  σοσιαλιστής . Αν και αριστοκράτης, 
αφιέρωσε τη  ζωή  στην  υπόθεση  της ανατροπής και 
της  επιστημονικής  ουτοπίας. O Σαιν  Σιμόν  πίστευε  σε  
μία ουτοπική κοινωνία που την εξουσία θα την 
ασκούσαν  οι επιστήμονες . Ο ίδιος ήταν χριστιανός, 
θεωρούσε  όμως  τη  θρησκεία ,  κατώτερη των 
επιστημών, όσο αφορά την υπόθεση της ανθρώπινης 
εξέλιξης. Είχε  τεράστια πίστη στην επιστήμη και   
πίστευε  ότι  μπορούσε να  οδηγήσει  την  ανθρωπότητα  
σε  καλύτερες   μέρες , κάτι  που δεν  μπορούσαν να 
κάνουν οι παππάδες και  οι πολιτικοί. Ο  κόμης ντε Σαιν 
Σιμόν  υποστήριξε  επίσης  την  κατάργηση  του   
χρήματος. Το σύνολο  της θεωρίας  του ονομάστηκε   
Κοινωνιστική  θεωρία ή  σαινσιμονισμός  ή  Νέος   
Χριστιανισμός. 
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ΡΟΜΠΕΡΤ ΟΟΥΕΝ  (1771-1858)

Όταν  όμως ο  Όουεν  προσπαθεί να  περάσει αυτές  τις  μεταρρυθμίσεις  σε  εθνικό  
επίπεδο συναντά την άρνηση της εξουσίας . Σταδιακά  ο  Όουεν  βλέπει ότι  το 
σύστημα  δεν  θέλει να αποδεχτεί τις ανθρωπιστικές  του  προτάσεις  περί   
δημιουργίας  αυτοσυντηρούμενων  κοινωνικά  οργανωμένων  κοινοτήτων. Η  αστική 
κοινωνία  που αρχικά  τον θαύμαζε (σαν ακίνδυνο ανθρωπιστή),  αρχίζει να τον  μισεί  
λόγο  των  ανατρεπτικών  του  απόψεων.

Συνοπτικά το ιδεολογικό και κοινωνικό μανιφέστο του  Όουεν  είναι  το ακόλουθο : Ο   
Όουεν  προτείνει  τη  δημιουργία  μιας  μορφής κοινωνικής  ενότητας , βασισμένη   
στην  αλληλεγγύη και  την  αλληλοβοήθεια. Υποστηρίζει ότι  για  να βελτιωθεί  η  ζωή 
των εργατών πρέπει να ζουν σε κατάλληλα χωριά  (Συνεταιριστικά Χωριά) που δε θα 
πρέπει να ξεπερνούν τους  1500 κατοίκους . Σε αυτά τα χωριά οι  εργαζόμενοι  θα  
δουλεύουν  σε  αγροκτήματα  και  εργοστάσια  με  τελικό  σκοπό την  αυτοσυντήρηση.

O Βρετανός Ρόμπερτ  Όουεν  ήταν  αρχικά   βιομήχανος  
και  επιτυχημένος  επιχειρηματίας . Προσπάθησε να 
εφαρμόσει στην  επιχείρησή του κοινωνικές   
μεταρρυθμίσεις  για  να βοηθήσει  τους εργαζόμενους. 
Αυτές  του  οι  κινήσεις  είχαν αξιοσημείωτο  αντίκτυπο  
σε ολόκληρη  την  Ευρώπη. Ο  Όουεν είναι ο πρώτος 
που  βλέπει  ότι  οι  εργάτες  γίνονται ανήθικοι 
(συμφωνά  με  τις  απόψεις  περί  ηθικής  της αστικής 
τάξης)  γιατί  οι  συνθήκες  διαβίωσής  τους  είναι   
άθλιες. Στις κοινωνικές  μεταρρυθμίσεις  που  επέβαλε  
προσπάθησε να οργανώσει  τη  ζωή των εργατών με 
ανθρώπινο τρόπο . Ενδεικτικά πρέπει να αναφέρουμε 
ότι  είναι ο  πρώτος  που δημιουργεί  νηπιαγωγεία  για  
τα  παιδιά  των εργατών . Οι εργάτες του το 
ανταποδίδουν με  μεγάλη παραγωγή  και  πολλά  κέρδη. 

Νέα Αρμονία
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Ο  Όουεν  κυνήγησε το όνειρό του και  δεν  το έβαλε κάτω.  Θα ταξιδέψει στην Αμερική 
όπου θα αγοράσει ένα  χωριό και θα το ονομάσει  Νέα  Αρμονία στα 1825. Το χωριό 
αυτό είχε αγοραστεί  από  Γερμανούς  Μεταρρυθμιστές, το είχαν ονομάσει  Αρμονία 
και  αποτελούνταν από  με  μία κεντρική πλατεία  περιτριγυρισμένη από  μεγάλα 
τούβλινα  κτίρια (κάποιος που επισκέφτηκε το χωριό εκείνη την  εποχή σχολίασε ότι 
τα πάντα σε αυτό το χωριό «είναι χτισμένα στην πιο τέλεια συμμετρία»). Σκοπός  του  
Όουεν   βέβαια  ήταν  να μετατρέψει  το χωριό  αυτό σε  κάτι  παραπλήσιο  με το δικό 
του ιδανικό-ουτοπικό  χωριό. Δε πρόλαβε όμως καθώς η χρονική  ζωή της  αρμονίας 
ήταν περιορισμένη. Σύντομα  εμφανίστηκαν  συγκρούσεις  μεταξύ  των  μελών και  το 
πείραμα απέτυχε.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΟΥΤΟΠΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ

Η  κριτική  που δέχθηκαν  οι  ουτοπικοί  σοσιαλιστές  υπήρξε  σκληρή .  Ο  Ένγκελς  
αλλά  και αναρχικοί  τους  άσκησαν έντονη κριτική  γιατί  μιλούσαν  για  μία ιδανική 
κοινωνία  ενώ  δε μιλούσαν για το πώς θα φτάσει κάποιος εκεί . Βέβαια ο μαρξισμός 
και ο αναρχισμός θεωρούνται  συνεχιστές  του  ουτοπικού  σοσιαλισμού. Σε αντίθεση 
όμως  με  τον  τελευταίο και  οι  δύο  αυτές κοσμοθεωρίες , έθεσαν  ως  πρωτεύοντα  
στόχο  τους  την  αναγκαιότητα  της  ταξικής  πάλης  ως  μέσο ανατροπής  της   
καπιταλιστικής  εξουσίας.

Ο Ένγκελς  πίστευε ότι οι Φουριέ ,  Σαιν Σιμόν και  Όουεν  υπήρξαν μεγάλες 
προσωπικότητες. Ο Σαιν Σιμόν για παράδειγμα  βλέπει  στη   Γαλλική  επανάσταση  
την  ταξική πάλη  όταν  άλλοι διανοούμενοι  βλέπουν  μόνο  την  αστική επανάσταση. 
Στα  «Γράμματα από Γενεύη»  του 1802  τονίζει  ότι  η Γαλλική  επανάσταση  δεν  
ήταν  επανάσταση  των  αστών  ενάντια  στους ευγενείς , αλλά επανάσταση   
ακτημόνων και  αστών ενάντια  στους ευγενείς . Επανάσταση των εργαζομένων   
ενάντια στους αργόσχολους . Σε γενικές γραμμές η  κοινωνία που οραματίζεται  ο   
Σαιν Σιμόν είναι  μία κοινωνία που θα εκλείψουν οι αργόσχολοι (ευγενείς).

Αν οι οικονομικές  απόψεις του Σαιν Σιμόν ικανοποιούν τον  Ένγκελς , ο  Φουριέ  θα  
τον εντυπωσιάσει  για  την  αντίληψη  του  περί  ιστορίας της κοινωνίας . Ο Φουριέ  
σύμφωνα  με τον  Ένγκελς  πλησιάζει  πολύ τον Χέγκελ  γιατί  μελετά  τις αντιφάσεις 
του  πολιτισμού με τρόπο  διαλεκτικό. Ο Όουεν, σύμφωνα πάντα με τον Ένγκελς, είδε 
ότι η αθλιότητα και  η ανηθικότητα  της  εργατικής τάξης προερχόταν όχι από τη 
φύση  της,  αλλά  από  τον  τρόπο ζωής  που  της επέβαλε  η άρχουσα τάξη. 

Όμως ο  Ένγκελς  πιστεύει  ότι  οι Ουτοπικοί σοσιαλιστές  δεν  παρουσιάστηκαν σαν 
εκπρόσωποι  του προλεταριάτου . Δεν μπόρεσαν  να  δουν,  λέει ο Ένγκελς ,  ότι  η 
εργατική τάξη  είναι ο  βασικός  φορέας της επανάστασης. Έτσι αν και οι αναρχικοί 
και οι μαρξιστές επηρεάστηκαν από τους Ουτοπικούς σοσιαλιστές , είναι πολλά 
εκείνα που τους διαφοροποιούν . Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο Μαρξ και ο Μπακούνιν   
δεν  έβλεπαν  ρομαντικά την πολιτική και δεν πίστευαν ότι η εργατική τάξη   
μπορούσε ανώδυνα και χωρίς βία να αποτιναχτεί από  τα  δεσμά  της  εξουσίας.

 Άσχετα  αν συμφωνεί  κάποιος  με  τη  μαρξιστική άποψη  περί  πρωτοπορίας  του 
προλεταριάτου,  δεν πρέπει να  ξεχνάμε ότι  την εποχή των ουτοπικών  σοσιαλιστών  
(αρχές του 19ου αι .)  η  εργατική  τάξη  δεν  έδειχνε ακόμα  έτοιμη  να αναλάβει  τον  
επαναστατικό ρόλο που θα είχε τα επόμενα  χρόνια (βλέπε παρισινή εξέγερση 1848, 
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παρισινή  κομμούνα του  1871 κλπ ). Ίσως λοιπόν η κριτική που ασκείται στο 
συγκεκριμένο σημείο στους Ουτοπικούς σοσιαλιστές να είναι λίγο υπερβολική . Σε 
τελικές γραμμές οι  επαναστατικές ιδεολογίες διαμορφώνονται από τις συνθήκες και   
όχι  το αντίθετο.

Όπως  και  να  έχει  τα όνειρα και  οι  επιδιώξεις  αυτών  των ανθρώπων  σημάδεψαν  
τους  επαναστάτες  των  επόμενων  χρόνων. Τα  ειρηνικά  τους  μέσα  έδωσαν  τη  
θέση  στις  επαναστατικές και  πιο  βίαιες  προτροπές  των  Μαρξ  και  Μπακούνιν  
που  θα  αγωνιστούν  και εκείνοι για την  ουτοπία . Όμως τίποτα δε γίνεται με   
παρθενογένεση.  Η αποτυχία των Ουτοπικών σοσιαλιστών  να  πραγματώσουν  τα  
όνειρα τους , έδωσε  στους μετέπειτα  επαναστάτες  να  καταλάβουν ότι  «η  βία  
είναι  η μαμή της ιστορίας» . Ακόμα και έτσι  λοιπόν, η σημασία  των  Ουτοπικών  
σοσιαλιστών είναι τεράστια. Αυτοί  έσυραν πρώτοι το χορό  της  ταξικής ανατροπής 
και  ας  ακολούθησαν άλλοι με άλλες απόψεις . Χωρίς  τους  πρώτους ,  ίσως  δεν  
υπήρχαν  και  οι  δεύτεροι. 

Ζούμε  τέλος  σε  εποχές  που θυμίζουν τις αρχές του 19ου αι .. Ο καπιταλισμός   
ολοκλήρωσε  έναν  κύκλο  και  τα  εργασιακά  δικαιώματα, που εμφανίστηκαν  στη  
διάρκεια  αυτού  του  κύκλου και κατόπιν σκληρών εργατικών αγώνων , έχουν 
εξαφανιστεί. Η   φτώχεια  και  η  ανεργία  έχουν  εκτιναχθεί στα ύψη . Μοιάζουν οι 
εποχές  μας  με  τα  μαύρα  βιομηχανικά χρόνια  του  Όουεν. Παρόμοιες  εποχές   
γεννάνε παρόμοιες αντιδράσεις . Κρατάμε από  τους Ουτοπικούς σοσιαλιστές  ότι 
μέσα στο  χάος  που  δημιουργεί  η  αισχροκέρδεια των  λίγων  εις  βάρος  των   
πολλών, το όνειρο  για  μία καλύτερη  κοινωνία  ποτέ  δεν  είναι  πιο επίκαιρο.

                                                                                                                            
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Antoine Picon,  Οι σαινσιμονιστές,  Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2007

Λ.Μπενέβολο - Π.Λαζαρίδης , Βιομηχανική Επανάσταση- Βιομηχανική πόλη , Νέα 
συνορα, Αθήνα, 1977

Μ.Μπακούνιν, Θεός και Κράτος, Ελεύθερος τύπος

Τ.Ρόμβος, Πλωτίνος Ροδοκανάκης. Ένας έλληνας αναρχικός. «Ηλέκτρα», 2005

Τ.Τζολ, Οι Αναρχικοί, Αθήνα, 1975

Φ.Ένγκελς, Ουτοπικός σοσιαλισμός και επιστημονικός σοσιαλισμός , Θεμέλιο , Αθήνα,
1975

Σ.Φουριέ, Ο Νέος Ερωτικός Κόσμος, Πολύτροπον, 2003
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΤΑΝΤΑΪΣΜΟΥ

Το κίνημα του ντανταϊσμού προέκυψε από ομάδες  ανθρώπων , σε 
διάφορες πόλεις κυρίως της Ευρώπης αλλά και στην Αμερική  (Η.Π.Α.), ως μια 
αντίδραση (άντι)καλλιτεχνικής εκφράσεως απέναντι στις 
επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες , οι οποίες 
καθορίζονταν σε μεγάλο βαθμό εκείνη την εποχή από το 
ξέσπασμα του Α ’ Παγκοσμίου Πολέμου .  Αναμφίβολα , η 
εναντίωση στον πόλεμο ήταν ένα κοινό σημείο για σχεδόν 
όλους τους ντανταϊστές. Και λέμε σχεδόν όλους, επειδή για 
παράδειγμα κάποιοι από τους  ντανταϊστές στο Παρίσι 
επέλεξαν να πάρουν θέση τασσόμενοι υπέρ του  ρόλου του 
γαλλικού στρατού και σε μια επίδειξη σωβινισμού 
περιφρονούσαν τους γερμανούς (συμπεριλαμβανομένων  
ακόμα και των εκεί ντανταϊστών) 1. Επιπλέον , μερικοί 
ντανταϊστές κατατάχθηκαν στο στρατό.

Αυτό όμως που δεν είναι ξεκάθαρο συχνά στις αναφορές που γίνονται για το Dada 
είναι κατά πόσο συμμετείχαν αναρχικοί σε αυτό ή αν υπήρξε ιδεολογική επιρροή από 
αναρχικούς της εποχής αυτής . Το να είσαι εναντίον του πολέμου (όχι ταξικού αλλά 
εξουσιαστικού) είναι ένα στοιχείο , αλλά δεν αποτελεί απαραίτητο σημάδι για να 
συνδέσουμε το Dada με την αναρχία. 

Οι αναφορές που υπάρχουν συναινούν στο γεγονός ότι το 
Dada ήταν ένας συνδυασμός διαφορετικών ατομικών 
θέσεων που κάποιες φορές έρχονταν και σε αντίθεση 
μεταξύ τους . Οι περισσότερες δράσεις του Dada είχαν 
καθαρά (αντι)καλλιτεχνικό χαρακτήρα χωρίς πολιτική 
έκφραση, υπήρξαν όμως και κάποιες άλλες, όπως θα δούμε 
αργότερα, που παραπέμπουν σε πολιτικές πράξεις . Αυτό 
που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι ο ντανταϊσμός ήταν 
ένα αυτοαποκαλούμενο διεθνές κίνημα  (άρα δεν χωράει η 
έννοια του ρατσισμού σε αυτόν ) χωρίς «κατεστημένο», 
χωρίς κάποιο ιδρυτικό κείμενο ή κάποια δομή-ιεραρχία (δεν 
υπήρχαν αρχηγοί ), χωρίς οργανωτικές επιτροπές ή 
εκτελεστικά τμήματα . Κατά αυτό τον τρόπο , το Dada 
υπήρξε χαρακτηριστικό παράδειγμα , όχι δημοκρατικών 
αξιών, αλλά κάτι που μοιάζει περισσότερο με την  εφαρμογή της αναρχίας σε μια 
καλλιτεχνική έκφραση (εξού και το anti-art), που πολλοί τη συνδέουν με την avant-
garde2. 

Ξεκινώντας από τη Ζυρίχη , όπου χτίστηκαν τα θεμέλια του Dada, γύρω από το 
Cabaret Voltaire χώρο ψυχαγωγίας και καλλιτεχνικής έκφρασης , αξιοσημείωτο είναι 
ότι ο ιδιοκτήτης Hugo Ball ασχολήθηκε με τη μετάφραση κειμένων του Bakunin3. Αυτό 
αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι ο Ball είχε επηρεαστεί σημαντικά από το έργο του 
Bakunin. Επίσης , o ίδιος πριν το Dada συμμετείχε σε επαναστατικού περιεχομένου 
εφημερίδες όπως οι Die Aktion, Der Sturm, Die Revolution. Η θεματολογία των κειμένων του σε 
αυτές περιλάμβανε μεταξύ άλλων το μηδενισμό και το ρώσικο αναρχισμό4. Εκτός από 
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Bakunin είχε διαβάσει και Kropotkin. Ωστόσο , όσον καιρό 
ο Hugo Ball παρέμενε στο προσκήνιο του Dada της 
Ζυρίχης, το κίνημα αντι- τέχνης δεν πήρε ποτέ τη μορφή 
της αναρχίας 6. Άλλωστε ο ίδιος έγραφε το 1915 (ένα 
χρόνο πριν το Dada): “Έχω  εξετάσει τον εαυτό  µου προσεχτικά. ∆εν θα 
µπορούσα ποτέ να αποδεχτώ  το χάος, να βάζω  βόµβες, να ανατινάζω  γέφυρες 
και να τρέφοµαι µε ιδέες . ∆εν είµαι αναρχικός”. Ο Hugo Ball υπήρξε 
θαυμαστής του Νίτσε και φαίνεται να ασπαζότανε 
κάποιες θεωρήσεις του4 και εν γένει τον ατομικισμό. Όταν 
όμως αποσύρθηκε από το Dada επέλεξε να ζήσει μια 
θρησκευτική ζωή6. 

Ο νιτσεϊκός μηδενισμός επηρέασε και τους Richard 
Huelsenbeck και Francis Picabia2. Με την άφιξη του 

τελευταίου στη Ζυρίχη το 1919 προστέθηκε ένα νέο στοιχείο που χαρακτηριζότανε 
από την απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς κάθε αξία , μια απελευθέρωση από όλους 
τους κοινωνικούς και ηθικούς καταναγκασμούς. 

Όσον αφορά τους υπόλοιπους ντανταϊστές της Ζυρίχης, τόσο ο Hans Richter όσο και 
ο Tristan Tzara είχαν επαφές με αναρχικές ομάδες. Αργότερα όμως ο Tristan Tzara θα 
κινηθεί στα πλαίσια του κομμουνισμού 5: Στο Παρίσι όπου κατέφυγε μετά τη Ζυρίχη 
είχε δεσμούς με το Γαλλικό Κουμμουνιστικό Κόμμα , έγινε μέλος του και μετέπειτα 
ασπάστηκε τον Σταλινισμό . Πολέμησε επίσης εναντίον του φασισμού το 1936 στην 
Ισπανία και ενάντια στους Ναζί  στην περιοχή της Τουλούζης στα 1940-44). 
Ενδεικτικό όμως των κινήτρων του Tristan Tzara τον πρώτο καιρό δράσης του ως 
ντανταϊστής αποτελεί το παρακάτω απόσπασμα (από ένα εκ των μανιφέστων που 
είχε γράψει): «Είµαι κατά των συστηµάτων. Το  πιο αποδεκτό  σύστηµα είναι να µην έχεις  κανένα σύστηµα και καµιά 

αρχή»7.

Αναζητώντας τις επιρροές των ντανταϊστών εκτός 
Ζυρίχης: Οπαδοί του Stirner, που θεωρείται από  τους 
σημαντικότερους θεωρητικούς του μηδενισμού  και της 
αναρχικής ιδεολογίας , υπήρξαν οι Max Ernst και Theodor 
Baargeld, ιδρυτές του Dada στην Κολωνία . Ο τελευταίος 
έβγαζε το περιοδικό Der Ventilator (= Ο Ανεμιστήρας ) μέσα 
από το οποίο επιδιδόταν σε επιθέσεις εναντίον της 
εκκλησίας και της πολιτείας , του κατεστημένου και της 
τέχνης6.  Όμως , ο Baargeld το 1918 θα γίνει μέλος του 
μαρξιστικού, πασιφιστικού Ανεξάρτητου 
Σοσιαλοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας (USPD). 
Χαρακτηριστικό του προσανατολισμού που θέλανε να 
δώσουν στο Dada στην Κολωνία αποτελεί μια αφίσα που αποτελούσε μέρος  μιας 
έκθεσης ντανταϊστών και στην οποία αναγραφότανε: «Tο  Dada είναι µε την επαναστατική πλευρά 

του προλεταριάτου, το Dada είναι πολιτικό»11.

Οι Marchel Duchamp και Man Ray που πρωτοστατούσαν στο κίνημα Dada στη Νέα 
Υόρκη είχαν διαβάσει Stirner. Το ίδιο όμως και ο Julius Evola από τους 
σημαντικότερους εκπροσώπους του ντανταϊσμού στην Ιταλία , ο οποίος ήταν ακόμα 
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μεγαλύτερος οπαδός του Νίτσε . Ο Evola συνδεόταν φιλικά με τον Μουσολίνι , παρά 
ταύτα δεν υποστήριξε πλήρως το φασιστικό του  καθεστώς και δήλωνε 
αντιφασίστας. Προτιμούσε όμως τον φασισμό απέναντι στον κομμουνισμό και τη 
δημοκρατία. Αργότερα, με το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου δήλωσε εθελοντής 
για να ακολουθήσει το στρατό ενάντια  στους  Κομμουνιστές στο Ρωσικό μέτωπο (αν 
και τελικά δεν επιλέγει ). Επίσης , έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των 
SS. Η διαφορά τη φασιστικής ιδεολογίας  του Evola συγκρινόμενη με αυτή του 
Ναζισμού (που πίστευε στη βιολογική ανωτερότητα των Αρίων) ήταν ότι πίστευε στην 
«πνευματική» ανωτερότητα . Ο Evola και άλλοι διανοούμενοι του φασισμού 
επισκέφθηκαν τον Χίτλερ το Σεπτέμβριο του 1943 με σκοπό να ιδρύσουν το φασιστικό 
ψευδο-κράτος του Salo στη Βόρεια Ιταλία8.

Σε αντίθεση με τον Evola, oι ντανταϊστές του Βερολίνου, 
Raul Hausmann και Johannes Baader, εκδήλωναν τάσεις 
φιλο-αναρχικές. Μάλιστα , ενδεχομένως η κορυφαία 
πολιτική πράξη του Dada να είναι αυτή με πρωταγωνιστή 
τον Baader (αλλά ιθύνοντα νου τον Hausmann), όταν στην 
τελετή για την ανακύρηξη της 1ης Γερμανικής Δημοκρατίας 
στο Κρατικό θέατρο της Βαϊμάρης το 1919, πέταξε από τον 
εξώστη στα κεφάλια των πατέρων του έθνους 
προκηρύξεις που τον αυτοανακήρυσσαν πρώτο πρόεδρο 
της νέας αυτής δημοκρατίας . Το κείμενο της προκήρυξης 
τελείωνε ως εξής: «Θα ανατινάξουµε τη Βαϊµάρη µέχρι τα ουράνια... δεν θα 
λυπηθούµε κανέναν και τίποτε . Παρουσιαστείτε  όλοι µαζικά! Το  Ντανταϊστικό 
Αρχηγείο  της  Παγκόσµιας  Επανάστασης».  Σε μια άλλη περίπτωση ο 
Baader διέκοψε τον Εφημέριο που λειτουργούσε στον 
Καθεδρικό ναό του Βερολίνου , φωνάζοντας από το χώρο 

της χορωδίας: «Στο  διάολο  ο  Χριστός» ή σύµφωνα µε  µια άλλη εκδοχή: «εσείς είστε  εκείνοι που κοροϊδεύετε  τον 

Χριστό, δεν δίνετε δεκάρα για αυτόν». Στο Βερολίνο ο Hausmann και ο ποιητής Franz Jung 
κυκλοφορούσαν το περιοδικό Die Freie  Strasse (= Ο Ελεύθερος  ∆ρόµος), με έντονες αναρχικές 
τάσεις6.

Peret, Picabia, Jung, Baader, Mehring, Cravan, είναι μερικά 
ονόματα νταναταϊστών που είτε αυτοπροσδιορίζονταν ως 
αναρχικοί είτε είχαν κατά βάση αντιεξουσιαστικές 
απόψεις9. Ο Περέ μάλιστα , εξέφραζε την αντίθεσή του 
απέναντι σε κάθε εθνική και εκκλησιαστική εξουσία και την 
υπερασπίστηκε εξίσου απόλυτα μέχρις ότου πέθανε, σε ένα 
μικρό βρωμερό δωμάτιο, στη Γαλλία το 1959. Πολέμησε με 
τους αναρχικούς στον Ισπανικό Εμφύλιο10. 

Σε συλλογικό επίπεδο τώρα , η συγγραφή ντανταϊστικών 
μανιφέστων αποτελούσε συχνά μέσο έκφρασης ιδεών  και 
ουσιαστικά τη «φωνή» του Dada. Τα μανιφέστα του Dada 
λειτουργούσαν πολλές φορές ως αναρχικές διακηρύξεις. 

Οι φουτουριστές χρησιμοποιούσαν επίσης το μανιφέστο πριν το Dada. Όμως , το 
ντανταϊστικό μανιφέστο είχε τις καταβολές του στον αναρχισμό του 19ου αιώνα  και 
θεωρείται «απόγονος» της ιδέας για «έμπρακτη προπαγάνδα» (propaganda by deed) 
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που επινοήθηκε από τους ιταλούς αναρχικούς Errico Malatesta, Carlo Cafiero και Emilio 
Covelli12.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε , ότι ο συσχετισμός του Dada με την 
πολιτική δεν ήταν ποτέ ξεκάθαρος και αυτό διότι οι ντανταϊστές λειτουργούσαν 
πάντα μέσα στα πλαίσια της ατομικότητας του καθενός και της αλληλοσυμπλήρωσης 
χαρακτήρων και δυνατοτήτων . Υπήρχαν ντανταϊστές σχεδόν αδιάφοροι για την 
πολιτική, αλλά και κομουνιστές , σοσιαλιστές , αναρχικοί , ακόμα και φασίστες όπως 
είδαμε και στην περίπτωση του Evola. Ωστόσο αν κάποιος μπορεί να ισχυριστεί πως 
το κίνημα σαν σύνολο έτεινε  προς τα κάπου από πολιτικής άποψης , θα πρέπει να 
αποδεχθεί ότι έτεινε προς την αναρχία . Ενδεικτικά είναι τα λόγια του Ribemont-
Dessaignes: «Ήταν απαραίτητο να τους κάνουµ ε  να καταλάβουν ότι είµ αστε  εναντίον της κουλτούρας και ότι 
είµαστε αντίθετοι όχι µόνο  µε την αστική τάξη πραγµ άτων αλλά και µε κάθε τάξη πραγµ άτων, κάθε  ιεραρχία, κάθε 

ηρωοποίηση, κάθε ειδωλολατρία, όποιο και αν ήταν το είδωλο».

Λευτέρης Σ.
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ΔΥΣΤΟΠΙΑ (3Ο ΑΦΙΕΡΩΜΑ)

Tyrkey  shoοt (1982)

The Dark  Knight Rises (2012) 

Και τώρα θα ασχοληθούμε με το κατάπτυστο τελευταίο Batman. Μιλάμε για 
πραγματικό αντιεπαναστατικό σκουπίδι . Η χαρά του σινεφίλ μπάτσου . Σε 
προηγούμενο τεύχος είχαμε ασχοληθεί με το θέμα της δυστοπίας με δεξιά κατεύθυνση 
(βλέπε Madmax πχ). Όπου τη θέση του κακού κράτους παίρνουν οι κακοί εγκληματίες, 
τη θέση του ήρωα επαναστάτη, ο μπάτσος-δικαστής  εκδικητής κλπ . Ε εδώ τα είδαμε 
όλα! Αν στις παλιές ταινίες προπαγάνδας κακοί  ήταν οι κουμουνιστές και πιο 
πρόσφατα οι τρομοκράτες , φαίνεται ότι το Χόλυγουντ ανακάλυψε το νέο εχθρό. Την 
Άμεση δημοκρατία . Ήρωες μπάτσοι υπό τη καθοδήγηση του εκατομμυριούχου 
BATMAN συντρίβουν τους αμεσοδημοκράτες που έχουν καταλάβει το Gotham city. 
Βέβαια αυτοί οι αμεσοδημοκράτες είναι κορόιδα και  κάποιος τους εξουσιάζει στα 
κρυφά και μπλα μπλα.

Με άλλα λόγια η οικονομική κρίση σηματοδοτεί μία στροφή στις χολιγουντιανές 
παραγωγές. Ο φόβος της άμεσης δημοκρατίας δεν είναι αβάσιμος (βλέπε αραβική 
άνοιξη, αγανακτισμένους σε Ελλάδα και Ισπανία, εξεγέρσεις σε ΗΠΑ και Καναδά κλπ). 
Σε περιόδους που το σύστημα  πάει  καλά το  Χόλυγουντ μπορεί να παράγει μέχρι και 
«αναρχικά» blockbusters («V for Vendenta», «1984» κλπ ). Η ζήτηση είναι μεγάλη και 
από τους αριστερούς καταναλωτές και τέλος πάντων το καπιταλιστικό σύστημα έτσι 
δουλεύει, όταν το  χρήμα  ρέει και όλα πάνε καλά. Όταν όμως υπάρχουν δυσκολίες το 
Χόλυγουντ αναλαμβάνει ξανά το πατριωτικό-καπιταλιστικό του καθήκον! Έτσι έκανε 
τη δεκαετία του  ‘50, έτσι κάνει και τώρα. Τότε εχθρός ήταν οι κόκκινοι, τώρα εχθροί 
είναι αυτοί που θέλουν να διοικούν μόνοι τους τη ζωή  τους και  να πάρουν πίσω ότι 

Βλέποντας αυτή την  αυστραλέζικη ταινία  δεν  κατάλαβα  
αν είναι μία  δυστοπική ταινία που χρησιμοποιεί  στοιχεία  
exploitation (για να γίνει πιο  ενδιαφέρων στο φιλοθεάμον 
κοινό του 80 με τα βίντεο δεδομένα της εποχής ) ή  μια 
exploitation ταινία που εκμεταλλεύεται το θέμα της   
δυστοπίας! Όπως και να έχει είναι μία καλή ταινία . Σε 
μία μελλοντική κοινωνία οι επαναστάτες ή  όσοι 
σκέφτονται διαφορετικά κλείνονται σε  ένα στρατόπεδο 
συγκέντρωσης για «επιμόρφωση».  Εκεί οι πλούσιοι έχουν 
δικαίωμα να εκμεταλλεύονται τους φυλακισμένους και να   
παίζουν μαζί  τους… σκοτώνοντας τους. Η ταινία θυμίζει 
σε κάποια σημεία το “Salo” του Παζολίνι και σε κάποια 

άλλα το “Dangerous games”. Πόσο πιο cult να γίνει μία ταινία που ένας βασανιστής 
είναι πιθηκάνθρωπος (?) και ο αρχηγός του στρατοπέδου συγκέντρωσης ονομάζεται 
Τhatcher (η ταινία προβλήθηκε όταν η Τhatcher βρίσκονταν στο απόγειο της εξουσία 
της)? 

Η ταινία τελειώνει με μία εξέγερση και τη συγκλονιστική ρήση του Γουέλς “Revolution 
begins with misfits”.
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τους ανήκει . Εχθροί είναι αυτοί που μισούν τους πλούσιους. Για όποιον υποστηρίξει 
ότι η ταινία είναι μία απλή ταινία φαντασίας ξεχνά  ότι οι ταινίες  δυστοπίας   
μιλούν για άλλες εποχές και άλλα καθεστώτα αλλά το κάνουν αυτό για να 
σχολιάσουν ουσιαστικά  το σήμερα . Αυτό έκανε πχ το «1984» και αυτό κάνει από 
την ανάποδη ιδεολογική σκοπιά το «The  Dark  Knight  Rises». Το πρώτο σχολίασε και 
κριτίκαρε τον αναδυόμενο ολοκληρωτισμό της εποχής του , το δεύτερο στηλίτευσε 
ξεκάθαρα τα αμεσοδημοκρατικά κινήματα που δείχνουν να απειλούν τον αμερικάνικο 
τρόπο ζωής. Αλλά κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί. Ευτυχώς υπάρχει ο Batman για να 
σώσει το αμερικάνικο όνειρο.

Nutcracker. The untold story (2010)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ

Πρόκειται  για μια ταινία παιδικής (?)  δυστοπίας . Μία 
στρατιωτική δύναμη ναζί- ποντικών προσπαθεί να επιβληθεί 
σε μία πόλη καταστρέφοντας όλα τα παιχνίδια. Το σενάριο έχει 
επηρεαστεί από  το θρυλικό «The Nutcracker and the Mouse 
King»  του Ε.Τ Χόφμαν. Στη ταινία αυτή υπάρχουν έντονα τα 
στοιχεία του ρετρό , του Τ oy art και της επιστημονικής 
φαντασίας. Σε κάποια σημεία θυμίζει το Fahrenheit  451 του 
Τρυφό.
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ΑΝΤΙ-ΖΑΜ ART

Στο ΖΑΜ κατά καιρούς έχουν συμμετάσχει διάφοροι εικαστικοί (αντι) 
καλλιτέχνες. Ενδεικτικά αναφέρω τους  Settra, Dr liber, Α3roflot, 

Μινοτaur Armdeco, Fotizonta  και φυσικά το θρυλικό Bob Antimarley. Σε αυτό το 
τεύχος σας παρουσιάζουμε τον τελευταίο . Ευελπιστούμε ότι στα επόμενα τεύχη θα 
παρουσιάσουμε και τους υπόλοιπους. 

Bob Antimarley 

Ας αφήσουμε όμως τον  Βοb να μας παρουσιάσει τον 
εαυτό του λέγοντας λίγα λόγια για το έργο του:

Με  όχηµα τα εικαστικά και αφορµή την τέχνη του ζειν, µια καταγραφή από 
την εγκεφαλική αποτύπωση της καθηµερινότητας. Ένα εικαστικό αποκύηµα 
του τυχαίου . Πνευµ ατική τροφή του τρωκτικού  του θεµ ελίου του 
συστήµατος, άρνηση  της  οµαλότητας. Φιλοσοφία και εύλογη οπτικοποίηση, 
µε την αποδόµ ηση των υλικών που απορρίπτει καθηµ ερινά η σύγχρονη 
καταναλωτική κοινωνία.

Για µία απογειωτική προσέγγιση  της κουλτούρας µε  τη δηµ ιουργία δοµών 
συνειδητότητας. Ξεµπρόστιασµα της  σκόπιµης ουδετερότητας της  τέχνης  µε 
την απλότητα και ακόνισµα του αρνούµενου καθεστώτος ιδιοκτησίας όπλου 
που λέγεται τέχνη . Έγχρωµ η επίθεση σε ότι αποσυνδέει την τέχνη µε  τη 
ζωή.

Γνωρίστε την τέχνη του Βοb στο site του: 

www.bobartattack.blogspot.gr

Απομουσική

Κατοπτρικός Βυθός

Πόλις
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

Ευτοπία

Το περιοδικό αυτό βγαίνει αρκετά χρόνια . Είναι από τα λίγα περιοδικά του 
αντιεξουσιαστικού χώρου όπου κυριαρχεί η ανάλυση και όχι  ο ξύλινος λόγος . Στα 
τεύχη αυτού του  περιοδικού αυτού θα βρείτε άρθρα για την ιστορία , τη γεωγραφία, 
την πολιτική και την οικονομία. Η προσπάθεια αυτή είναι ταγμένη  στη  διάδοση των 
αρχών και των πρακτικών του ελευθεριακού κοινοτισμού.

http://www.eutopia.gr/

Κινέζος

Τρύπα

Το περιοδικό αυτό κυκλοφόρησε  30  έτη μετά την τελευταία φορά  έκδοσης του… Εδώ 
θα βρείτε πολύ όμορφα άρθρα όπως το συγκινητικό άρθρο του Τέου Ρόμβου 
“ΟΚΤΟΠΟΥΣ, Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ , ΕΡΓΑ  ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΑΝΤΕΡΓΚΡΑΟΥΝΤ»  όπου ο  Ρόμβος παρουσιάζει το underground  της  δεκαετίας του 
‘70  όπως αυτός το είδε μέσα από τη ζωή του και ειδικότερα μέσα  από  τη 
λειτουργία του βιβλιοπωλείου του «Οκτάπους». Ξεχώρισα επίσης το «Μάης ‘68: Πώς 
ξεκίνησε και πώς τελείωσε η Εξέγερση » του Νίκου Μπαλή  και  του Αχιλλέα 
Φακατσέλη  το «Αυτό το περιοδικό βγαίνει… “γιατί έτσι”».

Το περιοδικό μπορείτε να το βρείτε εδώ

http://periodikotrypa.wordpress.com/

Μάνος

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ

Το «Ταξίδι στο χωροχρόνο» αποτελεί ένα fanzine με ποιήματα 
κατά κύριο λόγο . Κυκλοφορεί εδώ και 4 χρόνια κατά τη 
διάρκεια των οποίων έχουν βγει 10 τεύχη συνολικά και έχει 
βάση την Αθήνα. Δεν έχει αντίτιμο και μοιράζεται από χέρι σε 
χέρι, σε στέκια και καταλήψεις. Η ομάδα του περιοδικού έχει 
οργανώσει αρκετές ποιητικές βραδιές με αποκορύφωμα την 
cult εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο 
καλοκαίρι στη Μεσολογγίου . Τα ποιήματα πλαισιώνονται 
από άλλοτε μακάβρια ή απόκοσμα και άλλοτε από ρομαντικά 
ή γοτθικά σκίτσα . Στις σταθερές «στήλες» του περιοδικού 
περιλαμβάνονται ποιήματα από παλιούς ποιητές 
(Καρυωτάκη, Γώγου κ.α.) και στίχοι από τραγούδια της D.I.Y. 
ελληνικής μουσικής σκηνής . Αν και η έντυπη μορφή είναι 

προτιμητέα, υπάρχει και blog του περιοδικού στο internet:

 http://taxidihorohrono.wordpress.com/

ΕΚΤΟΡΑΣ
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

Zero Geographic Vol.5

Περιέχει:

1. Αιρετικοί διανοούμενοι και η συνεισφορά τους στον αναρχισμό

2. Θεωρίες Εξάρτησης

3. Αντι-τέχνη του Ζ.Α.Μ. - «Kινέζικη» Ποίηση και μουσική

Κατεβάστε το σε pdf από εδώ: http://www.mediafire.com/download.php 
4tn7zy5tac91zmu

Zero Geographic Vol.6

Περιέχει:

1. Ευέλικτη παραγωγη-Άτυπη εργασια, Ευέλικτη διακυβέρνηση-

    Άτυπη δημοκρατία

2. Δυστοπία και Τιμωρία

3. Αντι-τέχνη του Ζ.Α.Μ. 

Κατεβάστε το σε pdf από εδώ: http://www.mediafire.com/?7lam2pfu7x8a04e

Zero Geographic Vol.7

Περιέχει:

1. Θρησκεία και Εξέγερση

2. Συνέντευξη Συνθετικών

3. Αντι-τέχνη του Ζ.Α.Μ.

4. Βιβλιοπαρουσίαση

Κατεβάστε το σε pdf από εδώ: http://www.mediafire.com/view/?qmbcrkpx3n1zpll

_____________________________________________ΖΕRO ARTISTIC MOVEMENT

ZERO
GEOGRAPHIC

JUNE 2012

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ZERO ARTISTIC MOVEMENT

I
S
S
U
E
 
7

http://www.mediafire.com/download.php?4tn7zy5tac91zmu
http://www.mediafire.com/download.php?4tn7zy5tac91zmu
http://www.mediafire.com/download.php?4tn7zy5tac91zmu
http://www.mediafire.com/download.php?4tn7zy5tac91zmu
http://www.mediafire.com/?7lam2pfu7x8a04e
http://www.mediafire.com/?7lam2pfu7x8a04e
http://www.mediafire.com/view/?qmbcrkpx3n1zpll
http://www.mediafire.com/view/?qmbcrkpx3n1zpll





