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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

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

Τo περιοδικό ZERO GEOGRAPHIC που κυκλοφορεί από το Ζ.Α.Μ ., ασχολείται με 
«επιστημονικά θέματα » με έναν ταξικό τρόπο . Γεωγραφία , ιστορία , κοινωνικός 
πόλεμος, μακροοικονομία , τέχνη είναι μόνο μερικά από τα θέματα που μας 
απασχόλησαν στα έξι  πρώτα τεύχη αυτής της διμηνιαίας  έκδοσης . Εξετάζουμε τα 
πάντα όχι «αντικειμενικά», όπως κάνουν οι «επιστήμονες» (που πληρώνονται 
βεβαίως από το κράτος ή από πολυεθνικά ιδρύματα ) αλλά υπό το πρίσμα του 
ταξικού πολέμου.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΟΜΑΔΑ ZERO GEOGRAPHIC –Z.A.M

_____________________________________________ΖΕRO ARTISTIC MOVEMENT
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΑΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΥΕΛΙΚΤΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΑΤΥΠΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο τρόπος παραγωγής που είναι  κυρίαρχος στον ανεπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο 
τις τρεις τελευταίες δεκαετίες είναι η ευέλικτη εξειδίκευση  ή ευέλικτη συσσώρευση 
(Harvey 1989). Η δεκαετία του 1970 χαρακτηρίζεται από την κρίση του φορντικού 
καθεστώτος συσσώρευσης και τη μετάβαση στο καθεστώς της ευέλικτης 
συσσώρευσης (Harvey 1989). Εκείνη την εποχή παρατηρείται μια σταδιακή μετάβαση 
από την παραγωγή για κάθε περίπτωση (JIC - just in case) του φορντικού μοντέλου 
(μαζική παραγωγή ), στην παραγωγή  για όταν χρειαστεί (JIT –just in time) 
(Κουρλιούρος, 2001). Η παραγωγική διαδικασία γίνεται πιο ευέλικτη σε θέματα 
τεχνολογίας, οργάνωσης, χωροθέτησης βιομηχανιών κλπ.

Επίσης, στα πλαίσια των διαδικασιών αντιμετώπισης της κρίσης του φορντικού 
συστήματος, οι επιχειρήσεις επέλεξαν δυο ταυτόχρονες στρατηγικές όσο αφορά τα 
εργασιακά ζητήματα : Η μία αφορά την αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος της 
εργασίας και η δεύτερη τον μετασχηματισμό της παραγωγικής εργασίας από τη 
μόνιμη και σχετικά κατοχυρωμένη εργασία του φορντισμού στην ευέλικτη μορφή της 
άτυπης εργασίας (αμυντική ευελιξία ). Ένα κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό του 
καθεστώτος της ευέλικτης συσσώρευσης , είναι η ζήτηση σε φθηνό και ανειδίκευτο 
εργατικό δυναμικό το οποίο θα εργάζεται μόνο για όσο το χρειάζεται η επιχείρηση 
δίπλα σε ένα μόνιμο , εξειδικευμένο και σχετικά υψηλόμισθο στελεχικό προσωπικό 
(Harvey, 1989, Κουρλιούρος, 2001).

Αποτελέσματα του μετασχηματισμού της παραγωγικής διαδικασίας  είναι η αύξηση 
της ανεργίας που από τα  τέλη του 1970 παρατηρούμε σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές 
χώρες, η προώθηση της μερικής απασχόλησης , η αποδυνάμωση των συλλογικών 
συμβάσεων, η αύξηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και των συμβάσεων έργου 
κλπ. Γεγονός είναι η ραγδαία  υποχώρηση των κρατικών ελέγχων για τα εργασιακά 
δικαιώματα και τέλος η σαρωτική  αύξηση  της  ζήτησης σε φθηνό και ανειδίκευτο 
εργατικό δυναμικό (άτυπη  εργασία ). Διαμορφώνονται  λοιπόν τις τελευταίες 
δεκαετίες εργασιακές συνθήκες  που έρχονται σε αντίθεση με την αντίληψη της 
εργασίας ως σταθερό και μόνιμο δικαίωμα  του πολίτη . Άλλη συνέπεια του 
μετασχηματισμού υπήρξε η ισχυροποίηση  του χρηματοπιστωτικού τραπεζικού 
συστήματος.

Κάθε ραγδαία οικονομική αλλαγή έχει τον αντίκτυπο της τόσο σε πολιτισμικό όσο και 
πολιτικό επίπεδο.

2. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Όπως και να έχει λοιπόν, τέτοιες αλλαγές σε οικονομικό επίπεδο δε θα μπορούσαν να 
μην έχουν και την πολιτισμική τους αντανάκλαση στον σύγχρονο κόσμο . Ο David 
Harvey (1989) υποστηρίζει πως η  μετάβαση στην ευέλικτη συσσώρευση άλλαξε την   
πολιτισμική έννοια του χώρου όσο και την έννοια του χρόνου με την καθοριστική 
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βέβαια συμμετοχή των Μέσων Mαζικής Eπικοινωνίας (MME). Η κίνηση κεφαλαίων, για 
παράδειγμα, που ήδη σήμερα διεξάγεται από το Τόκιο στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη 
με ταχύτητες πρωτόγνωρες , απαιτεί  ελεύθερη διακίνηση  κεφαλαίων, εμπορευμάτων 
και ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το νέο χωροχρονικό πλαίσιο,  το οποίο διαμορφώνεται 
και από  τα  MME  και μπορεί να μην είναι πραγματικό αλλά πλασματικό, η εργασία 
φαίνεται να χάνει την πολιτισμική βαρύτητα και αξία που είχε κάποτε (στον 
φορντισμό, για παράδειγμα, όπου ο βιομηχανικός εργάτης και ο αγρότης είχαν έναν 
αδιαμφισβήτητο ρόλο στην παραγωγή). 

Τα παραπάνω  έχουν  άμεσο αντίκτυπο στα εργασιακά δικαιώματα . Όλες αυτές οι 
εξελίξεις συνδιαμορφώνουν  μία  αντίληψη  ότι  η μόνιμη  μισθωτή  εργασία  δεν  
είναι πλέον απαραίτητη στο σύγχρονο κόσμο  της πληροφορίας , της ταχύτητας και 
του χρηματιστηρίου. Έτσι, κυρίαρχη είναι στις μέρες μας η νεοφιλελεύθερη άποψη ότι  
είναι  αδύνατη  η καταπολέμηση  της  μαζικής ανεργίας  μέσω  δημοσίων 
παρεμβάσεων. Με  άλλα  λόγια , η  ανεργία δεν  αποτελεί πλέον ένα κοινωνικό 
πρόβλημα ή μια κρατική ευθύνη .  Η ευθύνη για εύρεση εργασίας με οποιοδήποτε 
κόστος στην σύγχρονη ευέλικτη οικονομία μετατοπίζεται πλέον στον  πολίτη . Ο 
τρόπος που πολιτισμικά διαμορφώθηκε η εικόνα της εργασίας στο σύγχρονο κόσμο 
υπό την επίδραση  των μεταβολών της ευέλικτης συσσώρευσης δε σημαίνει ότι αυτή 
η εικόνα που διαμορφώθηκε για την εργασία είναι και η αληθινή . Ο Harvey  θεωρεί  
μεν ότι η μετάβαση στην ευελιξία  επιφέρει σημαντικές αλλαγές , χωρίς όμως  να 
αναιρείται το βασικό χαρακτηριστικό  του καπιταλισμού που είναι  η εκμετάλλευση 
της  εργασίας από το κεφάλαιο και η  άνιση ανάπτυξη (βλ. γενικότερα  Harvey 1982, 
1985, 1989, 2001). 

Αντίθετα, η κυρίαρχη οικονομικό-πολιτική ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού θεωρεί 
ότι το πρόβλημα  της ανεργίας είναι αποτέλεσμα της μειωμένης απασχολησιμότητας 
του εργατικού δυναμικού (απασχόληση που βέβαια μπορεί να σημαίνει μη μόνιμη και 
κακοπληρωμένη δουλειά ). Βλέπουμε λοιπόν , ότι οικονομικά και πολιτισμικά το 
δικαίωμα στη μισθωτή και μόνιμη εργασία  υποχωρεί και η ανάδυση του  ελαστικά 
εργαζόμενου βρίσκει το άλλοθι της μέσα στη κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη πολιτική 
κουλτούρα. 

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

Τη δεκαετία του 30,  η κρίση ξεπεράστηκε με τον αυξανόμενο κρατικό παρεμβατισμό 
(επιπρόσθετα σε κράτη ανίσχυρα, επιβλήθηκε ολοκληρωτισμός και  η οικονομική ελίτ 
παραχώρησε τη δύναμη της στις πολιτικές ελίτ και σε φασιστικά καθεστώτα ).  Στη 
σημερινή κρίση  παρατηρείται  απροθυμία της κυρίαρχης  οικονομικής  ελίτ να κάνει 
την παραμικρή παραχώρηση υπέρ της εργατικής τάξης . Τι  σκοπούς έχει σήμερα η 
κυρίαρχη  «Οικονομική ελίτ»;

Η αιτία λοιπόν που η κυρίαρχη  «Οικονομική ελίτ»  σήμερα φαίνεται τόσο αδιάλλακτη, 
βρίσκεται  στον τρόπο παραγωγής που επικρατεί  παγκοσμίως . Αντίθετα , ο 
φορντισμός  χρειαζόταν την εργατική τάξη . Η παραγωγή για κάθε περίπτωση (JIC -
just in case) απαιτεί άφθονους εργάτες. Οι  καπιταλιστές λοιπόν στη  φορντική  φάση 
της  παραγωγικής διαδικασίας  βάσισαν  την ευημερία τους  στην εκμετάλλευση  της 
εργατικής τάξης . Τόσο στην εργατική της συνεισφορά , όσο και στην καταναλωτική 
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δύναμη της (καταναλώνει αυτά που παράγει). Οι εργάτες έπρεπε να είναι κατώτεροι 
οικονομικά,  αλλά επίσης έπρεπε  η ποιότητα ζωής τους  να  βρίσκεται  σε 
ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε να μπορούν να εργάζονται και να καταναλώνουν. Έτσι 
δικαιολογείται και η κρατική παρέμβαση μετά την οικονομική κρίση του 1929. Τώρα 
όμως πλέον  η  μαζική κατανάλωση δεν είναι το ζητούμενο . Η Ευέλικτη συσσώρευση 
και η άτυπη εργασία έγιναν παντού το ζητούμενο . Έτσι   δεν είναι δύσκολο να 
φανταστούμε μια κινεζοποιημένη  οικονομία (ο Ολοκληρωτικός καπιταλισμός του 
Ζίζεκ) όπου η πλειοψηφία του κόσμου θα είναι άνεργοι ή θα εργάζονται με μισθούς 
πείνας.

Η ευέλικτη συσσώρευση και παραγωγή απαιτούν ευέλικτα «δημοκρατικά»  
καθεστώτα. Πολλοί φοβούνταν μία στρατιωτική χούντα κάτι τέτοιο όμως δεν είναι 
πιθανόν να γίνει . Πρώτον γιατί τα φασιστικά καθεστώτα  είναι δύσκαμπτοι 
γραφειοκρατικοί μηχανισμοί  και δεν μπορούν  να ανταποκριθούν  στις ραγδαίες 
οικονομικές αλλαγές . Ταιριάζουν περισσότερο στις φορντικές κοινωνίες του 
μεσοπολέμου. Δεύτερον  γιατί  η τάση που κυριαρχεί παγκοσμίως (και που μοιραία θα 
ακολουθήσουν οι εξουσιαστές για να μπορέσουν να την  καπηλευτούν και να μην 
ξεπεραστούν από την ιστορία )  είναι η «δημοκρατική» άνοιξη (βλέπε αραβικές 
επαναστάσεις). Τρίτον γιατί η οικονομική ελίτ δεν μπορεί να διακινδυνεύσει να χάσει 
την εξουσία από στρατιωτικούς και φασίστες όπως έγινε στο μεσοπόλεμο (βλέπε 
Μουσολίνι και  Χίτλερ ). Τη δουλειά πρέπει να την κάνουν δικοί τους άνθρωποι: 
άχρωμοι τραπεζίτες, τεχνοκράτες, δηλωμένοι «δημοκράτες» κλπ. 

Ο χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός έχει ανάγκη την ευέλικτη διακυβέρνηση και την 
άτυπη δημοκρατία. Το σύνταγμα θα καταστρατηγείτε όσες φορές χρειάζεται  για να 
δικαιολογούνται οι διαθρωτικές αλλαγές στην οικονομία (ευελιξία στη διακυβέρνηση). 
Όπως η παραγωγή είναι ευέλικτη και ρυθμίζεται από τις προσταγές της αγοράς,  το 
ίδιο θα συμβαίνει με τη διακυβέρνηση του πληθυσμού. Όπως τα εργοστάσια μπορούν 
να κλείνουν ή να μετακινούνται στο χώρο χωρίς να λογαριάζουν κανένα έτσι και η 
διακυβέρνηση και η εξουσία θα γίνουν αδίστακτες . Η πολιτική εξουσία ακολουθεί την 
οικονομική και δεν είναι και η πρώτη φορά . Τεχνοκράτες οικονομολόγοι θα 
αποφασίζουν σε τελική ανάλυση για όλα.

Όπως όμως οι ευέλικτες μορφές παραγωγής ανάδειξαν την άτυπη εργασία (εις βάρος 
των εργατών βεβαίως )  έτσι και η νέα μορφή διακυβέρνησης απαιτεί  την άτυπη 
δημοκρατία (εις βάρος των πολιτών αντίστοιχα ). Η αντίσταση θα τσακίζεται από 
τους δημοκράτες- τεχνοκράτες και την αστυνομία με βάναυσο τρόπο . Εκλογές θα 
γίνονται μόνο όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες και αν το επιτρέπουν… Είναι η εποχή 
του νεοφιλελευθέρου ολοκληρωτισμού . Οι  κεφαλαιοκράτες επέλεξαν με αφορμή  το 
ξεπέρασμα της κρίσης να εφαρμόσουν τα πιο βάρβαρα νεοφιλελεύθερα μέτρα. Επειδή 
όμως τα συντάγματα και  οι δημοκρατίες (έστω αυτές οι σάπιες που είχαμε )  
προστάτευαν τα εργασιακά  δικαιώματα έπρεπε με πραξικοπηματικό τρόπο να 
ξεπεραστούν. Για μια νέα υπέροχη ευέλικτη και βεβαίως άτυπη  δημοκρατία. Η αρχή 
έγινε σε Ιταλία (Πρόντι) και Ελλάδα (Παπαδήμος). Ακολουθεί όλος ο κόσμος.
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4. Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ

O Γκράμσι  υποστήριζε ότι  κάθε σημαντικής  πολιτικής και κοινωνικής μεταβολής 
προηγείται μία ουσιαστική αλλαγή σε πολιτισμικό επίπεδο  (προετοιμασία του 
εδάφους). Κατά τον Γκράμσι  η πάλη  των  τάξεων  λαμβάνει  μέρος  κυρίως  στο 
ιδεολογικό  πεδίο, καθώς ,  σύμφωνα με τον  ίδιο  και σε αντίθεση με την ορθόδοξη   
μαρξιστική  σκέψη ,  μόνο  οι  ιδέες  μπορούν  να επιφέρουν την επανάσταση  ή 
αντιστοίχως,  να την αποτρέψουν. Με άλλα λόγια η  πάλη των ιδεών για τον έλεγχο 
της κουλτούρας  αν χαθεί από τους επαναστάτες,  μπορεί να οδηγήσει  στο θρίαμβο 
της αντίδρασης και κάθε είδος ολοκληρωτισμού.

Αν  και οι μεταφορντικές αλλαγές  οδήγησαν  παγκοσμίως στην άνοδο της άτυπης 
εργασίας, η μισθωτή  και  ασφαλισμένη εργασία συνέχιζε να υπάρχει στο δυτικό 
πολιτισμό όπως και το κράτος πρόνοιας . Ο αγώνας των νεοφιλελεύθερων 
ολοκληρωτιστών ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα δε θα ήταν εύκολος καθώς τα 
εργασιακά δικαιώματα έχουν  κατακτηθεί με  αίμα από τους προλετάριους . Για να 
επιβληθεί ο ολοκληρωτικός  καπιταλισμός χρειαζόταν μία πολιτισμική μετατόπιση 
ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα. Υποστηρίξαμε ήδη ότι τα τελευταία χρόνια στο 
δυτικό πολιτισμό, η μισθωτή και μόνιμη εργασία έπαψε να θεωρείται δικαίωμα αλλά 
μάλλον κατάχρηση . Η νεοφιλελεύθερη πολιτική και  η κυρίαρχη πολιτισμική 
κουλτούρα θεωρούσαν οτιδήποτε  είχε σχέση με την εργασία (συνδικαλισμός, 
εργασιακά δικαιώματα κλπ ) βρώμικο και ξεπερασμένο . Στην Ελλάδα το φαινόμενο 
ήταν πολύ έντονο. Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας ο Γκράμσι δε θα μπορούσε 
να πέσει πιο μέσα . Για όλα έφταιγαν οι  δημόσιοι υπάλληλοι , οι  μετανάστες , η 
γραφειοκρατία κλπ . Το πολιτισμικό έδαφος ήταν έτοιμο για τον ερχομό των 
σαρωτικών πολιτικών αλλαγών . Ο κοινωνικός κανιβαλισμός είχε βαθιά ριζώσει . Οι 
μισοί θελαν να απολυθούν οι άλλοι μισοί.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές και το πολιτικό πραξικόπημα των τεχνοκρατών και των 
κομματόσκυλων έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα . Ο κόσμος αντέδρασε αλλά τα 
γεγονότα έδειχναν να προλαβαίνουν τις οργισμένες και δίκαιες λαϊκές αντιδράσεις. Τα 
ΜΜΕ έπαιξαν το ρόλο τους . Με αφορμή την οικονομική κρίση οι δημοσιογράφοι 
τρομοκρατούσαν τον πληθυσμό με τα πολεμικά ανακοινωθέν (ψυχολογικός πόλεμος). 
Παλιό καλό κόλπο . Κάντε  θυσίες αλλιώς θα πεθάνετε όλοι . Όπως τα παλιά   
φασιστικά καθεστώτα έτσι και ο νεοφιλελεύθερος ολοκληρωτισμός έπρεπε να 
παρουσιαστεί ότι σώζει τη χώρα  από κάτι. Ο φασισμός «έσωσε» τη χώρα από τους 
κομμουνιστές τη δεκαετία του 30, σήμερα η χώρα σώθηκε από τη χρεοκοπία , τους 
κοπρίτες δημόσιους  υπαλλήλους , τους λαθρομετανάστες κλπ . Πολύ σώσιμο … Η 
άτυπη εργασία έχει επιβληθεί πλέον παντού . Ο εργάτης και ο εργαζόμενος είναι 
πλέον κατώτεροι άνθρωποι . Όσο για μετανάστες , άστεγους , ανέργους κλπ τα 
πράματα είναι μαύρα.

Η Ελλάδα ήταν η τέλεια χώρα για το πείραμα καθώς ήταν πλήρως εξαρτημένη από το 
διεθνές κεφάλαιο (βλέπε και θεωρία εξάρτησης ). Το οικονομικό πραξικόπημα που 
ζήσαμε τα τελευταία χρόνια έκανε την Ελλάδα την πρώτη χώρα υπό Νεοφιλελεύθερο 
ολοκληρωτισμό στο δυτικό κόσμο . Ακολούθησε από κοντά η Ιταλία ενώ σειρά έχουν 
και οι άλλες  χώρες  του νότου (βέβαια δεν αποτελεί σύμπτωση ότι στο μεσοπόλεμο 
και μετά την κρίση του 29 σε όλες αυτές τις  χώρες επικράτησαν  φασιστικά 
καθεστώτα).
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Βλέπουμε ότι υπάρχουν όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα πραξικόπημα: 
γρήγορες κινήσεις  από τους πραξικοπηματίες , εκφοβισμός της κοινωνίας , πλήρης 
έλεγχος των ΜΜΕ . Τι το διαχωρίζει από πραξικοπήματα του παρελθόντος; Η ανάγκη 
για λόγους χειραγώγησης της κοινής γνώμης (σημαντικός παράγοντας σε καιρό 
πολέμου) να μη μοιάζει καθόλου με πραξικόπημα (αυτό βέβαια δεν είναι και εύκολο) 
και να έχει όσο περισσότερο political  correct  χαρακτήρα γίνεται. Έτσι δεν πρέπει  να  
μοιάζει εξωτερικά καθόλου με τα στρατιωτικά πραξικοπήματα του παρελθόντος 
αλλά πρέπει να θυμίζει  δημοκρατία.  Τη θέση  λοιπόν των στρατιωτικών πήραν οι 
τεχνοκράτες, τη θέση του στρατού η αστυνομία κλπ.

Έχει  όμως και μία άλλη πολύ σημαντική διαφορά.  Οι δράσεις των πραξικοπηματιών 
γίνονται  πλέον κυρίως  σε διεθνές  οικονομικό  επίπεδο και όχι σε   
στρατιωτικοπολιτικό και γεωστρατηγικό . Ας θυμηθούμε λίγο το Μαλαπάρτε. 
Σύμφωνα  με τον ειδικό του πραξικοπήματος ,  οι κινήσεις που έπρεπε να κάνει ο 
πραξικοπηματίας σε ταχύτατο χρόνο  για να επιβληθεί,  αφορούσαν την κατάληψη 
κεντρικών κτιρίων στη  σημαντική  πόλη της χώρας, ώστε να αποκτηθεί  από εκείνον  
το σημαντικό πλεονέκτημα  στον  αγώνα για την κατάληψη  της εξουσίας . Στην   
περίπτωση  την  τωρινή  όμως,  οι  κινήσεις  που έφεραν στη  χώρα το οικονομικό 
πραξικόπημα έγιναν γρήγορα και αποφασιστικά σε γεωπολιτικό επίπεδο από golden 
boys  στα  διεθνή  χρηματιστήρια, δημοσιογράφους στις  τηλεοράσεις  μας  και   
έλληνες  δωσίλογους  πολιτικούς. Βέβαια , όπως  είπαμε  ήδη, αυτό  το  πραξικόπημα  
δε  θα  μπορούσε  να υπάρξει  αν  τα  προηγούμενα χρόνια  δεν είχε προετοιμαστεί το  
έδαφος σε πολιτισμικό και οικονομικό επίπεδο.

5. OIKONOΛΑΤΡΕΙΑ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΚΛΑΣΤΕΣ

Είναι γεγονός ότι η χρηματιστηριακή οικονομία  έχει κυριαρχήσει και οδηγούμαστε 
στον ολοκληρωτικό καπιταλισμό . Οικονομίες αδύναμων χωρών θα ρίχνονται  σε 
επίπεδα τριτοκοσμικών χωρών με τραγικές αμοιβές για τους εργάτες . Ζούμε τον 
πόλεμο κάθε μέρα . Τον διαπιστώνουμε στις αυτοκτονίες και στη ραγδαία άνοδο των 
ψυχικά ασθενών . Στους αστέγους  που πετάγονται  στα σκουπίδια , στους 
λαθρομετανάστες που διώκονται σαν εξιλαστήρια θύματα . Σε όλους τους 
δυστυχισμένους. Τα οικονομικά όμως  των golden boys έχουν χρεοκοπήσει . Και οι 
golden boys  δεν είναι άλλωστε θεοί . Οι  Οικονονολάτρες (οι πιο πιστοί οπαδοί της 
κοινωνίας του θεάματος ) δεν είναι άλλοι από αυτούς  που μέσω της επικράτησης    
των  νεοφιλελεύθερων  ιδανικών θα δουν τα κέρδη τους να αυξάνονται . Γνωρίζουν 
όμως  καλά ότι κάτι τέτοιο δε θα γίνει αναίμακτα . Αντίθετα έχει γίνει από όλους 
κατανοητό ότι ο ταξικός πόλεμος  είναι μονόδρομος.

Ο απλός κόσμος , αυτός που κανείς μέχρι τώρα δε λογάριαζε , δείχνει  ότι θα 
αντισταθεί στους τεχνοκράτες φασίστες.  Μία τρομερή Οικονομαχία  διαδραματίζεται  
στις μέρες  μας παγκοσμίως. Με διαδηλώσεις , ανυπακοή και εξεγέρσεις . Αλλά και με 
τη λογική της επιστροφής στην πραγματική παραγωγή  και  οικονομία, ενώ πολλές 
φορές φαίνεται και  ότι  η λογική του  κέρδους ξεπερνιέται από τους εξεγερμένους 
(άνοδος της ανταλλακτικής οικονομίας , αύξηση  των κολεκτίβων , επικράτηση  των 
αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών σε κοινοτικές δράσεις κλπ ).  Η ένταση της 
Οικονομαχίας  θα αυξηθεί στο μέλλον . Όπως όλοι οι ολοκληρωτισμοί στο τέλος θα 
ηττηθεί. Οι στρατιωτικές δικτατορίες , ο φασισμός , ο ναζισμός και κάθε τυραννία 
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φτάσανε στο ζενίθ τους  κάποτε και μετά πέσανε απότομα . Δεν υπολόγισαν σωστά 
τις αντιστάσεις.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΥΣΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του αφιερώματος μας σε  ταινίες δυστοπίας (το πρώτο 
βρίσκεται στο δεύτερο τεύχος του ZERO GEOGRAPHIC). Κοινό στοιχείο των ταινιών που 
παρουσιάζουμε σε αυτό το αφιέρωμα είναι ότι και στις τρεις υπερτονίζεται  η 
σημασία της τιμωρίας για την επιβίωση μίας δυστοπικής κοινωνίας.

1. PUNISHMENT PARK (1971-Peter Watkins)

                                                                                                                                           

2. BATTLE ROYALLE

Το Βattle Royalle βασίζεται στο συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Koushun Takami, που 
έγινε πολύ γρήγορα bestseller στην Ιαπωνία. Μια ταινία τρόμου σαν το Ring, το Hana-
Bi ή Fireworks για τους περισσότερους, καθώς και το Audition. Είναι αναμφισβήτητα η 
πιο ακραία και αμφιλεγόμενη ταινία από τις παραπάνω . Σε ένα μέλλον όπου η 
κοινωνία είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης , η κυβέρνηση παίρνει δραστικά μέτρα 
ενάντια στο πρόβλημα της επανάστασης των εφήβων. Το έτος 2002 η οικονομία της 
Ιαπωνίας έχει πάρει μια δραματική στροφή προς το χειρότερο και η μαζική ανεργία 
και ο πληθωρισμός έχουν ρίξει τους περισσότερους εφήβους σε κατάσταση χάους. Η 
νεανική κουλτούρα του έθνους απαντά με πρωτοφανή βία , εγκληματικότητα , και 
σκασιαρχείο. Απελπισμένο για να αποκαταστήσει την τάξη, το Ιαπωνικό κοινοβούλιο 
ανταποκρίνεται με τη δημιουργία της Χιλιετίας για τη σχολική μεταρρύθμιση του 
νόμου, στην οποία οι ομάδες των μαθητών γυμνασίου και λυκείου , που επιλέγονται 
τυχαία, οδηγούνται σε ένα απομονωμένο νησί , όπου αναγκάζονται να παίξουν ένα 

Πρόκειται για την ταινία που για 1η φορά παραθέτει 
και αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο τη βία της 
εξουσίας και τις συνέπειες μεθόδων τύπου Big 
Brother. Το story έχει ως εξής : Το κράτος (χωρίς αυτό 
να κατονομάζεται ) εκτελεί ένα πείραμα 
απομονώνοντας σε μια έρημο ανθρώπους με 
διαφορετικές ιδιότητες, σε συνθήκες απάνθρωπες και 
πλήρους παρακολούθησης . Η μη  τήρηση κάποιων 
κανόνων συνεπάγεται την υποδειγματική και με 
φρικιαστικά βασανιστικό τρόπο τιμωρία μέχρι το 
θάνατο. Μέσω της παροχής ψευδο- ελπίδων για τη 
σωτηρία των φυλακισμένων  αυτών ανθρώπων 
προκαλούν την αντιπαράθεση μεταξύ τους η οποία 
καταλήγει σε βίαιες συμπεριφορές. 

Ουσιαστικά η ταινία αποτελεί μια σπουδή στην ανθρώπινη φύση και υποδεικνύει ότι 
η εξουσία είναι αυτή που προκαλεί τη βία παρουσιάζοντας μια μικρογραφία της 
Δυτικής Κοινωνίας.

kiNEZOS
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αυστηρό παιχνίδι πολέμου , στο οποίο όλοι πλην ενός από τους μαθητές, 
σκοτώνονται. Οι μαθητές αναγκάζονται να σκοτώσουν τους καλύτερους τους φίλους 
προκειμένου να επιβιώσουν σε αυτή τη φρίκη. 

Μόνο ένας από αυτούς θα μπορέσει να φύγει από το νησί ζωντανός , και αν 
περισσότεροι από ένας μένει ζωντανός μετά από 3 μέρες , τότε κάθε επιζών θα 
πρέπει να θανατωθεί. Είναι μια μάχη ευστροφίας και επιβίωσης του ισχυρότερου με 
πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις από ότι τα reality της TV και το τι αντικατοπτρίζουν. 
Είναι συναρπαστικό να βλέπει κανείς πως μερικά παιδιά λειτουργούν ανελέητα μόνα 
τους, ενώ άλλα ενσωματωμένα σε ομάδες , έχοντας/ με την μάταιη ελπίδα ότι θα 
μπορέσουν να βρίσκονται στην  θέση να νικήσουν το σύστημα . Ως θεατές 
ανυπομονούμε για το τι θα γίνει στην συνέχεια, παρά την κραυγαλέα ματαιότητα που 
διαφαίνεται στις προσπάθειες των ηρώων να συνεργαστούν προκειμένου να σωθούν. 
Στην παράνοια των διαγωνιζομένων αντιπαραβάλλεται η ψυχρή σκληρότητα του 
μεγάλου αδερφού, δηλαδή του δασκάλου τους.

Το παράξενο σενάριο δεν φαίνεται πάντως να έχει και πολύ σημασία . Με 
περισσότερα από 40 άτομα σε ένα  θανάσιμο παιχνίδι - όπου σου κόβει την ανάσα - 
προσπαθεί να μας διδάξει το μάθημα της πειθαρχίας, της ομαδικής εργασίας και της 
αποφασιστικότητας, τυλίγοντας τα  όλα μαζί σε ένα εσκεμμένα προκλητικό και 
σοκαριστικά βίαιο πακέτο . Με τα παιδιά να σκοτώνουν το ένα το άλλο , το Battle 
Royalle είναι μια σκληρή ταινία…  Είναι πολύ δύσκολο να δώσεις μια αντικειμενική 
άποψη για αυτή την ταινία. Βίαιη; εξαιρετικά βίαιη;  Αιματηρή;  Αυτό  είναι  το  μόνο  
σίγουρο. Η ταινία αρχικά εκτιμήθηκε ακατάλληλη κάτω των 15 ετών, κάτι ασυνήθιστο 
για τις ταινίες  βίας  στην Ιαπωνία . Αργότερα ο σκηνοθέτης προετοίμασε μια 
διαφορετική έκδοση ώστε να αποκτήσει η ταινία έναν πιο επιεική χαρακτηρισμό.

3. THE MACHINE STOPS

Το βιβλίο του Forster μιλάει για μία μελλοντική κοινωνία όπου ο άνθρωπος  δεν κάνει 
τίποτα απλά φυτοζωεί. Μία μηχανή ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του και τον ελέγχει. 
Η μελλοντική κοινωνία είναι η Μηχανή … Αυτός που προσπαθεί να ξεφύγει 
συλλαμβάνεται . Κανείς δε μπορεί να ξεφύγει . Η τιμωρία σε αυτήν την κοινωνία 

A3roflot
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βασίζεται στην άγνοια και το φόβο. Θυμίζει πολύ την αλληγορία του Πλάτωνα για τη 
σπηλιά. Ο αληθινός κόσμος είναι αυτός που μας έχει επιβληθεί να αποδεχτούμε  σαν 
αληθινό. 

Το σoκαριστικό  αυτό έργο που πρόβλεψε το internet και το βιντεόφωνο  γράφτηκε το 
1909! Το 1966 γυρίστηκε ταινία για τη θρυλική σειρά του BBC "Out Of The Unknown"

Δείτε το εδώ : http://www.youtube.com/watch?v=9fOflUdZDNc

ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟΣ

                                                                                                                          

10

http://www.youtube.com/watch?v=9fOflUdZDNc
http://www.youtube.com/watch?v=9fOflUdZDNc


ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΝΤΙ-ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ Ζ.Α.Μ.

1. Οι Υιοί της Ζήβας: Ένα Διήγημα κινέζικου σουρεαλισμού

Ο Λι ζει στην Αθήνα του Μέλλοντος. Εξορίστηκε στην καταραμένη αυτή πόλη ύστερα 
από την άρνησή του να πολεμήσει με το στρατό της Κίνας στον τελευταίο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Οι νικητές του Ρώσο-Κινέζικο-Αραβικού Άξονα  έχουν επιβάλει τη δικιά τους 
ιδιότυπη δικτατορία ελέγχου της γονιμότητας μέσω των Υιών της Ζήβας . Η 
προσπάθεια του Λι να γυρίσει πίσω στην πόλη που μεγάλωσε εξαρτάται από την 
Επιτροπή Γονιμότητας . Όταν το τεστ γονιμότητας που πραγματοποιείται στα 
εργαστήρια του Ρωσικού καθεστώτος βγαίνει αρνητικό ο Λι βρίσκεται αντιμέτωπος με 
μια απίθανη εξέλιξη που αναιρεί όλες του τις ελπίδες για επιστροφή. Η αντίστροφη 
μέτρηση ξεκινά ύστερα από ένα μεθύσι , πίνοντας αψέντι με τον καλύτερό του  φίλο, 
τον Τάκη………

Free download:

http://www.mediafire.com/?wddq4qc99mn6uao

ΛΕΥΤΕΡΑΚΗΣ

                                                                                                                                                      

2.  Λυκάνθρωποι Εναντίον Μινωταύρων (2008)

3. Toy art και Αίμα για το Σατανά

«Toy art» είναι ένα κίνημα τέχνης που χρησιμοποιεί τα παιχνίδια για να 
αναπαραστήσει ή να ανατρέψει την πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν 

Δίσκος των PORNOSTROIKA DADAIFI  που 
ασχολείται με  θέματα επιστημονικής  
φαντασίας  αλλά και πολιτικής. Μουσικά 
επηρεασμένος από την  “Kapital”  περίοδο 
των LAIBACH.  

Κατεβάστε το εδώ: 

http://www.mediafire.com/?fiy1i8xvsb6ausr

                                             
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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έχει κάποια ιδεολογία κεντρική  αλλά έχει πολλές τάσεις . Έτσι  το Χόλυγουντ βγάζει 
κέρδος παράγοντας ταινίες με  παιχνίδια αλλά όπως οι περισσότερες καλλιτεχνικές 
τάσεις το Toy art  έχει και την πιο ενδιαφέρουσα επαναστατική τoυ  πλευρά . Σας 
παραπέμπω στο συγκλονιστικό LEGO Concentration Camp (του Zbigniew Libera).

ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΤΑΝΑ

Διάρκεια: 00:12:43

Χρονολογία: 2008

Υποτιτλισμός: Ελένη

Σκηνογράφοι:  Γιώργο Μικάλεφ & Ελένη

Ακούστηκαν: Ελένη, Γιώργος, Τάσος, Κωνσταντίνος

Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ, κίνηση κλπ: Γιώργος Μικάλεφ

Μουσική: Γιώργος Μικάλεφ, Γιάννης

Mας μιλάει ο Μικάλεφ (συντελεστής της ταινίας ):  «Ένας παρανοϊκός επιστήμονας 
κάνει τα πάντα για να καταφέρει να νικήσει το θεό και να δημιουργήσει ζωή από κάτι 
νεκρό. Όταν κάθε προσπάθεια πάει χαμένη δεν διστάζει να συνεργαστεί ακόμα και με 
τον ίδιο τον Σατανά για να πετύχει τον σκοπό του . Όμως τα αποτελέσματα δεν τα 
είχε προβλέψει . Η ταινία περιέχει αίμα , βία και sex. Όπως καταλαβαίνετε είναι 
ακατάλληλη για ανήλικους (και ενήλικους στο πνεύμα). Όπως θα είδατε και από τον 
τίτλο η ταινία είναι stop motion και είναι γυρισμένη με lego. Γυρίστηκε από τη Family 

Τα συμπεράσματα δικά σας. 
Το σίγουρο είναι ότι το Τοy art 
κρύβει μία νοσταλγία για τα 
παιχνίδια των παιδικών μας 
χρόνων και μία δυσαρέσκεια 
για τον σύγχρονο εικονικό 
κόσμο. Τότε τα παιχνίδια δεν 
ήταν μόνο εικόνες στον 
υπολογιστή…

Στην Ελλάδα το 2008 
γυρίστηκε το  Αίμα για το 
Σατανά. Το y movie με 
πρωταγωνιστές PLAYMOBILs, 
με απίστευτο σενάριο, καλη

σκηνοθεσία και πολύ γέλιο. Προβλήθηκε στο φεστιβάλ  του Ζ.Α.Μ στο Νοσότρος το 
Φλεβάρη του 2009.
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Films το 2008. Αυτή εδώ είναι η director's cut εκδοχή που βγήκε το 2010. Έχει και 
ενσωματωμένους Αγγλικούς υπότιτλους.

Η ταινία δέχτηκε τις αντιδράσεις των φανατισμένων, ιντερνετικών φονταμενταλιστών 
που με βρισιές και απειλές ήθελαν να κατέβει από πολύ γνωστό site (rip). Χωρίς καν 
να δουν ότι πρόκειται για ταινία χαβαλετζίδικη και ερασιτεχνική , είπαν ότι κάνουμε 
σατανιστική προπαγάνδα και μας στόλισαν (εμένα κυρίως) με ένα σωρό χριστιανικά 
κοσμητικά επίθετα. Να είναι καλά όλοι. Ακόμα γελάω μαζί τους.»

Και  συνεχίζει ο Μικάλεφ  πληροφορώντας μας για κάποια  σχόλια που του στείλανε  
τότε...

«Με τόσο αξιόλογη ελληνική ιστορία , μυθολογία , αρχαιότητα , έπη κτλ. το μόνο που 
σκεφτήκαμε να φτιάξουμε σε animation ήταν αυτό ? Και οι μαζόχες σατανιστές που 
ψάχνονται να βρουν ακόμα και μέσα σε animation θέματα για το σατανά δεν λούζεστε 
με ένα κουβά βενζίνη και να ανάψετε κανένα σπίρτο (Για να συνηθίζεται κι όλας)»

Άρα αξίζει τον κόπο! Δείτε το εδώ 

http://familyfilmscorfu.wordpress.com/category/the-films/%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE
%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%83%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE
%BD%CE%AC-2008/

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

Zero Geographic Vol.1

Περιέχει:

1. Γεωπολιτική και αναρχικά κινήματα

2. Χώρος και κοινόβια

3. Ψυχογεωγραφία

Κατεβάστε το σε pdf από εδώ: http://www.mediafire.com/?79b655coc6ae97e

Zero Geographic Vol.2

Περιέχει :

1. Tέχνη του φανταστικού και Πολιτική εξουσία

2. Δυστοπία

Κατεβάστε το σε pdf από εδώ: http://www.mediafire.com/?9a0ks1kba186k83

Zero Geographic Vol.3

Περιέχει:

1. Ολοκληρωτικός Νεοφιλελευθερισμός και ταξικός πόλεμος

2. Λαθρομετανάστευση-Το νέο όνομα για τις απώλειες πολέμου

3. Αντιπολεμικός κινηματογράφος-Πολεμικός τρόμος

Κατεβάστε το σε pdf από εδώ: http://www.mediafire.com/?i3gw7m8p8d6huo5

http://www.mediafire.com/?79b655coc6ae97e
http://www.mediafire.com/?79b655coc6ae97e
http://www.mediafire.com/?9a0ks1kba186k83
http://www.mediafire.com/?9a0ks1kba186k83
http://www.mediafire.com/?i3gw7m8p8d6huo5
http://www.mediafire.com/?i3gw7m8p8d6huo5


Zero Geographic Vol.4

Περιέχει:

1. Φρίντριχ Νίτσε και οι αναρχικοί του επίγονοι

2. Σπαγκέτι γουέστερν

Κατεβάστε το σε pdf από εδώ: http://www.mediafire.com/download.php?
t7553mr7727371h

Zero Geographic Vol.5

Περιέχει:

1. Αιρετικοί διανοούμενοι και η συνεισφορά τους στον αναρχισμό

2. Θεωρίες Εξάρτησης

3. Αντι-τέχνη του ΖΑΜ - «Kινέζικη» Ποίηση και μουσική

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

_____________________________________________ΖΕRO ARTISTIC MOVEMENT
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