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Είμαι ο Γιάννης και είμαι εντάξει, δεδομένων, πάντα, των συνθηκών και των περιστάσεων…
My name is Johnny, double N – Y, a no name John and I don’t know why / from Greek 
state / from Europe / planet Earth.
Εκπέμπω από αυτοσχέδιο καταφύγιο του 162ου μητροπολιτικού τομέα συντροφιά με τα 
Κολλάζ Της Βαλεριάνας και το Not F or Sale – Only F or Trade
Και αυτό είναι ένα εικονικό μήνυμα σε μπουκάλι. Δεν εκπέμπεται στις ραδιοσυχνότητες 
μακρών ή μεσαίων κυμάτων αλλά κωδικοποιημένο στις χαμηλές συχνότητες της ασύρματης 
δικτύωσης και της υπόγειας δημιουργίας.
Αυτό είναι ένα μήνυμα σε μπουκάλι και οι πιθανότητες είναι εναντίον μας. There is no 
future, δεν υπάρχει Θεός αλλά και να υπήρχε δεν θα έσωζε κανέναν, ούτε την βασίλισσα 
ούτε καν τον εαυτό του  Δεν είναι σήμα κινδύνου - δεν είναι SOS / Δεν υπάρχει σ… ωτηρία, 
ακόμα και το ομώνυμο νοσοκομείο αναφοράς είναι πλήρες…

Αν και πάλι χάσαμε την αίσθηση του χρόνου πατριώτη, κάπως όμως έτσι προλογίσαμε πριν από 56 
μέρες, τα πρώτα ημερολόγια πανδημίας. Στο μεταξύ, από την ατελείωτη εποχή του εγκλεισμού και 
της αδράνειας περάσαμε, σε λιγότερο από δυο φεγγάρια, στην περίοδο του ασύδοτου ανοίγματος 
και των βίαιων ανακατατάξεων. Προσωπικά, αισθάνομαι σαν πρωταγωνιστής του ριμέικ της 
ταινίας Goodbye Lenin! Έπεσα σε κώμα εν μέσω πανδημίας και “ξύπνησα” μέσα στην πανδημία 
αλλά όλοι γύρω μου προσπαθούν με κάθε τρόπο να με πείσουν ότι ξεπεράσαμε την θανατηφόρα 
απειλή!
 

Τι άλλαξε από τότε που έχουμε να εκπέμψουμε; 

Κλειστήκαμε σε καραντίνα ακριβώς με τον ίδιο μέσο όρο κρουσμάτων και ημερησίων θανάτων με 
αυτόν που βγήκαμε. Χωρίς βελτίωση στην επιδημιολογική κατάσταση. Οπότε ή που δεν έπρεπε να 
μπούμε σε καραντίνα μέσα στην καραντίνα ή που δεν έπρεπε να λήξει έτσι απότομα ο συναγερμός. 
Ή το ένα ή το άλλο, και τα δυο μαζί δεν στέκουν.



Η Αξιοπιστία έστειλε 6, η Λογική πήγε περίπατο! Και η επιτροπή των ειδικών κατοχύρωσε το 
ακαταδίωκτο όταν ήδη είχε κατακτήσει το ακαταλόγιστο! Και μάλιστα με την ίδια της την αξία! 
Δεν παρανοήσαμε από μόνοι μας αδέρφια μου, τα αντιφατικά μηνύματα και η κρατική προπαγάνδα
μας τρέλαναν. Και μην απορείτε τώρα κύριοι που ο ανορθολογισμός παίρνει κεφάλι. Τα τσουτσέκια
του συστήματος τού έδωσαν το προβάδισμα, κατακρεουργώντας κάθε ορθή σκέψη και λογική.

Τα αποθέματα εξαντλήθηκαν, οι επιστρεπτέες προκαταβολές τελείωσαν, τα επιδόματα έπρεπε να 
κοπούν επιτέλους. Η κοινωνική υγεία τζογάρεται ολοκληρωτικά στη ρουλέτα της τουριστικής 
βιομηχανίας. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Η βαθύτερη δηλαδή ουσία των πραγμάτων, από την 
πλευρά της Εξουσίας. 

Δεν είναι η μόλυνση, δεν είναι ο ιός, άρρωστος ήταν από πάντα ο πολιτισμός της ιδιώτευσης και 
της ιδιοτέλειας. Μας το τραγούδησαν οι Πανδημία και οι Αρχή του Τέλους στην προηγούμενη 
εκπομπή, και σ’ αυτήν μας το υπενθυμίζουν οι The Ex, από την Ολλανδία του 2014: 
“That’s Not  A Virus”.
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Τετράδιο δεύτερο, ημερολόγια πανδημίας, και δεν ξέρω... Μπορεί να φταίνε και οι παρενέργειες, 
αλλά:

Πέρα από κάθε δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη επιφύλαξη ως προς τα συγκεκριμένα εμβόλια, δεν
παύουν αυτά να είναι και τα μοναδικά ιατρικά όπλα που διαθέτουμε σαν ανθρωπότητα ενάντια 
στον covid-19. Και όντως, ένα ορθολογικό εμβολιαστικό πρόγραμμα θα μπορούσε να δημιουργήσει
και την περιβόητη ανοσία της αγέλης, σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Και πράγματι, αν δεν ήταν εξαρχής μούφα το περιβόητο χρονοδιάγραμμα του 2020, σήμερα θα 
ήμασταν πλήρως εμβολιασμένοι όλοι. Όπως ακριβώς μας υποσχέθηκαν τον χειμώνα. Και τότε θα 
έβγαζε και κάποιο νόημα το ολικό άνοιγμα της οικονομίας. Τώρα όμως, αντί να αποδεχτούν την 
παταγώδη αποτυχία του και να αναβάλουν το άνοιγμα των κοινωνικών δραστηριοτήτων μέχρι την 
επιτυχία της γενικής ανοσίας, παίζουν τα ρέστα τους. Μαγειρεύουν τα νούμερα και συνεχίζουν τα 
ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα από εκεί που τα άφησαν. Για μια φορά ακόμα κορδώνονται οι 
κυβερνόντες πως είμαστε οι καλύτεροι στην Ευρώπη, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε πέμπτοι 
από το τέλος στους εμβολιαστικούς ρυθμούς.

Οι ίδιοι άριστοι και πετυχημένοι, που τρέχουν τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και κολωγλύφουν τα 
εγγλεζάκια μπας και μας επισκεφτούν το κατακαλόκαιρο. Για μια ακόμα φορά η πραγματικότητα 
τους ξεπέρασε, αλλά οι πρωτοπόροι δεν μασάνε: Θα διαψεύσουν την πραγματικότητα. Δεν θα την 
αφήσουν να χαλάσει τα σχέδια τους.

Ο ιός είναι εδώ, μεταλλαγμένος, δυνατός! Έρχονται και οι τουρίστες, από τον κάμπο πέρα! Ω ρε 
γλέντια τρικούβερτα και πυρετός το Σαββατόβραδο! Έλα μωρέ τώρα, ποια πανδημία; Για 60 
νεκρούς, ένα Μάτι την ημέρα, να χάσουμε και τη σεζόν;

Και εντάξει, όχι, να έρθουν οι άνθρωποι, να ‘ρθουν οι Βρετανοί που ‘ναι και εμβολιασμένοι..! Αλλά
ποιοι από αυτούς να έρθουνε; Να ‘ρθουν οι πάνκηδες! Και γιατί να μην έρθουνε οι The Gonads, οι 
θρύλοι του μελωδικού πανκ και του Oi! Να μας εξηγήσουν και από κοντά, τι εννοούν με την 
“επαναμόλυνση” (Re-Infected) ..!
 

********************************************************************************



Όλους αυτούς τους 15 μήνες και με βολικό πρόσχημα τη Δημόσια Υγεία νοιώσαμε στο πετσί μας 
την κρατική καταστολή και την αστυνομική αυθαιρεσία. Τα γεγονότα της Νέας Σμύρνης 
αποδείχτηκαν ορόσημο, καθώς εκτός από τα κεφάλια των διαδηλωτών λαβώθηκε και η δημόσια 
εικόνα της κυβέρνησης. Και ενώ οι άτυχοι συλληφθέντες εξακολουθούν να παραμένουν αδίκως 
προφυλακισμένοι, αυτή αναδιπλώθηκε και προσπάθησε να παρουσιάσει ένα πιο κοινωνικό 
προσωπείο. Χαλαρώνοντας τα περιοριστικά μέτρα νωρίτερα από την έναρξη της τουριστικής 
περιόδου.

-Τα χαρτιά σας παρακαλώ! Papers please! Η αστυνομοκρατία που ζήσαμε, με τους ατελείωτους 
τσαμπουκάδες και ελέγχους, δεν ξεχνιέται εύκολα. Και η τραμπουκική συμπεριφορά των οργάνων 
δεν αξίζει σε κανέναν. Και δεν συγχωρείται επίσης.

Και όμως, εδώ και πολλαααά χρόνια αυτή η υποτιμητική συμπεριφορά για κάποιους συνανθρώπους
μας δεν σταμάτησε ποτέ. Μπροστά σε αυτά που τραβάνε πρόσφυγες και μετανάστες, αυτό που 
εμείς ζήσαμε είναι πολύ light. Υπήρξαν στιγμές που όλοι μας αγχωθήκαμε για ένα κώλο-μήνυμα 
που δεν εστάλη ή για ένα ληγμένο παλιόχαρτο. Και το διακύβευμα ήταν ένα γαμημένο πρόστιμο. 
Φαντάσου να κρέμονταν η ίδια σου η τύχη από αυτό και από την αδιάκριτη ευχέρεια ενός μπάτσου.

Θα μάς τα πούνε καλύτερα, σε λίγο, οι Moscow Death Brigade... Να θυμηθούμε όμως, πως όλο 
αυτό το διάστημα νοιώσαμε σαν φυλακισμένοι. Κατά πόσο όμως σκεφτήκαμε τους ίδιους τους 
φυλακισμένους; Όλον αυτόν τον καιρό νοιώθαμε σαν πρόσφυγες χωρίς χαρτιά, πόσο όμως 
σκεφτήκαμε τους ίδιους τους πρόσφυγες;

Το πως συμπεριφερόμαστε στις μειονότητες και στους αδυνάτους είναι ένα μέτρο ανθρωπιάς και 
ένα δείγμα του είδους της κοινωνίας μας.
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Δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας προτιμά να περηφανεύεται για τον 
πατριωτισμό παρά για τον ουμανισμό της. Και σα να μην φτάνει όλο αυτό, μέσα σ’ αυτή τη σκληρή
συγκυρία, είχαμε και την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του ‘21..! Την 
αποθέωση του εθνικού κιτς και της κρατικής αλαζονείας, σε ζωντανή μετάδοση. Χέσε ψηλά κι 
αγνάντευε και κούναγε σημαίες σα μακάκος..! 

Ρε φίλε, ακόμα κι εγώ ως αρνητής στράτευσης και σαν αντιεθνικιστής, σέβομαι τους λαούς που 
εξεγείρονται ενάντια στους δυνάστες τους και μελετώ το κοινωνικό υπόβαθρο των επαναστάσεων, 
ακόμα και αυτών που ιστορικά χαρακτηρίζονται ως “εθνικές”. 

Αλλά αυτοί, οι πατριδοκάπηλοι, που ξεδιάντροπα δηλώνουν όχι μόνο συνεχιστές τους αλλά και 
φαντασιώνονται πως είναι απόγονοι ηρώων και πολεμιστών, δεν αντέχονται με τίποτα. Νεοέλληνες 
ρε φίλε...

********************************************************************************

Και πως το γιόρτασαν οι πατριδοκάπηλοι, οι εθνοσωτήρες και οι αντιπρόσωποι του περήφανου 
λαού; Ας τα βάλουμε σε μία σειρά, ας τα θυμηθούμε:

Κλείδωσαν τον λαό στις τρύπες του. Καταχράστηκαν τους φόρους του για να στήσουν τις VIP 
φιέστες τους και ανέθεσαν σε ημέτερους (και με παραφουσκωμένο το αζημίωτο) τη διοργάνωση 
τους. Προσκάλεσαν το γαλαζοαίματο σινάφι τους, που όλως τυχαίως την εποχή της επανάστασης 
ήταν ενάντια της. Ως νέοι συνταγματάρχες του ‘67 υποχρέωσαν τον στρατό και τα σώματα 
ασφαλείας να παρελάσουν αποκλειστικά για πάρτη τους. 



Και -όπως έκαναν όλοοοο αυτό το διάστημα της καραντίνας- καταστρατήγησαν επιδειχτικά τα 
υγειονομικά μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας...

Την ώρα που το πόπολο έτρεχε να προλάβει την χουντικού τύπου απαγόρευση κυκλοφορίας για να 
γλιτώσει κανά χαράτσι ή τσαμπουκά, την ίδια ακριβώς στιγμή: ξεκίναγε το επίσημο δείπνο των 
προσκαλεσμένων, με την εστίαση κλειστή βάση κρατικής εντολής και με υπεράριθμους φυσικά 
συνδαιτυμόνες. 

Αλλά όπως λένε και οι Γάλλοι φίλοι μου (Ludwig Von 88): La révolution n'est pas un diner de 
gala: η επανάσταση δεν είναι δείπνο σε γκαλά!

Και ρε καραγκιόζηδες, καλά να βαφτίσετε “σοπράνο διεθνούς φήμης” την ατάλαντη κόρη του 
κάπελα και ανιψιά του στρατηγού από την Κορώνη, πως αλλιώς θα δικαιολογούσατε τις παχυλές 
αμοιβές τους; Αλλά και στο δείπνο της επανάστασης να σερβίρετε σούπα κακαβιάς με 
πεσκανδρίτσα, κιμά γαρίδας και φιλέτο χριστόψαρου; Που χάθηκαν το στουμπιχτό κρεμμύδι, το 
μπουγιουρντί, το τζατζίκι, το ψωμί και η ελιά; Μήπως χάθηκαν στα άδυτα της ιστορίας μαζί με τις 
πατάτες στη χόβολη, τον μπεκρή μεζέ και το κλέφτικο;

Και καλά ρε απόγονοι του Χατζιαβάτη, αυτό το σύνθημα που μας ζάλισε τα συκώτια εκείνες τις 
μέρες, αυτό το “200 χρόνια Ελλάδα”, ποιο χαϊβάνι από εσάς το σκέφτηκε; Ακόμα και οι παπατζήδες
της αστρολογίας αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως Υδροχόο καθώς δέχονται ως ημερομηνία γέννησης 
της το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, που υπογράφτηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις στις 3 Φλεβάρη  
1830. Και παραδόξως πράττουν σωστά, αφού αυτή ήταν και η πρώτη διεθνής διπλωματική πράξη 
αναγνώρισης της Ελλάδας ως κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτος. 

Ρε κατσαπλιάδες της αριστείας, ξεπεράσατε σε απατεωνιά ακόμα τους απατεώνες με διαγαλαξιακή 
πατέντα! Και μετά ρε ΤΣΟΠ, Μου Λες Ότι Τα Άστρα Είναι Παλιά….

*******************************************************************************

Να μην θυμηθούμε βέβαια ότι οι ευρωπαϊκές επαναστάσεις του 19ου αιώνα ξέσπασαν ενάντια στην
Φεουδαρχία, τη Μοναρχία και την Εκκλησιαστική Εξουσία. Και τι έκανε το νεοσύστατο ελληνικό 
κράτος και οι αρχαιοκάπηλοι σφετεριστές του; Μοίρασαν φέουδα στα σόγια τους, παραχώρησαν 
εξουσίες στην εκκλησία -ενώ αυτή δεν συμμετείχε καν στην Επανάσταση. Έδιωξαν σουλτάνους και
πασάδες για να φέρουν Βαυαρούς μονάρχες και ξένους αυλικούς στη θέση τους. Και ήταν τόσο 
ανεξάρτητοι και γνήσιοι πατριώτες που έθεσαν τους εαυτούς τους και την Ελλάδα στην υπηρεσία 
των Μεγάλων Δυνάμεων. Και ξεκίνησαν και εμφύλιους πολέμους για ποια από αυτές θα 
κυριαρχήσει!

Και η εθνική ιστορία συνεχίζεται, και αν όχι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σίγουρα με αντίστοιχο και 
με τις ίδιες αναλογίες. Αυτό δεν ήταν εθνική επέτειος, ήταν “Επιτάφιος θρήνος και περιφορά”. 
Όπως ακριβώς ονομάζεται και το απόσπασμα της όπερας “Νέα Ελλάδα” του Χαράλαμπου Γωγιού 
που ακούσαμε νωρίτερα. Αν και γράφτηκε στην εποχή των μνημονίων ταίριαξε απόλυτα και στην 
εξιστόρηση και στην συνέχεια της ιστορίας. 

“Πατώντας” τώρα πάνω στα beats των Lengualerta και όπως περάσαμε από την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία στον Βασιλιά Όθωνα, έτσι περνάμε και από την Οθωνοκρατία στη νέα εποχή της 
οθόνης και της Νέας Οθονοκρατίας. Και πάλι με τη βοήθεια της μουσικής συλλογικότητας Φυτίνη 
και με το υπέροχο ποιητικό αφήγημα από το Ξέφρενο Αερόστατο.

*******************************************************************************



Παράλληλο-γραμμίστηκαν τα μάτια μας (τόσες ώρες καθημερινά επί τόσους μήνες) μπροστά σε 
οθόνες και όμως δεν είναι αυτό το χειρότερο. Όσο και αν μας ανακάτεψαν τα σωθικά οι 
επαγγελματίες της ενημέρωσης και οι δήμιοσιογράφοι, στο τέλος μάθαμε να καταπίνουμε τον 
εμετό μας… Και ο Μάρτης που μας πέρασε ήταν των Διακοσίων -και καλά- χρόνων… Ο Απρίλης 
της ατελείωτης συζήτησης για το Πάσχα στο Χωριό, των ξεκαθαρισμάτων της μαφίας και της 
Μεγάλης Εβδομάδας των εργασιακών παθών... Και ο Μάης; Ήταν της Ανάστασης ή της εργατικής 
πρωτομαγιάς; Το οκτάωρο είναι οκτάωρο, το ρεπό είναι ρεπό, η υπερωρία υπερωρία και η 
αποζημίωση αποζημίωση ή μήπως τελικά όχι; Μπλεχτήκαμε άσχημα με τους κανιβάλους που 
μπλέξαμε, αλλά αν εκείνες τις μέρες της κατάνυξης, τύχαινε και συναντούσα τον σούπερ σταρ του 
Πάσχα, θα τον ρωτούσα τα ίδια ακριβώς σχεδόν, με αυτά που τον ρωτάνε τώρα οι Laibach..! 

********************************************************************************

Προσωπικά δεν τα πάω καλά με τις επετείους. Όλες τους ανεξαιρέτως μού οξύνουν το “σύνδρομο 
του Αγίου Βαλεντίνου” και το ενοχικό σύμπλεγμα του “πρέπει”. Και ποιος πραγματικά θέλει να 
κάνει πράγματα από υποχρέωση και μάλιστα για ανθρώπους και καταστάσεις που νοιάζεται 
ειλικρινά;

Συμπτωματικά, παράλληλα με τα 200 χρόνια της τοπικιστικής μας Επανάστασης, έτρεχε και η 
συμπλήρωση 150 χρόνων από την διεθνιστική εξέγερση του Παρισιού στις 18 Μαρτίου του 1871 
που οδήγησε στην επαναστατική Κομμούνα. Θέμα που τελικά θα μας απασχολήσει, μουσικά και 
ιστορικά, για τις επόμενες δύο -και βάλε- ώρες! Έχει πέσει πολλή δουλειά και μελέτη ακροατή μου.



Τόση που εξαιτίας τους έχασα και τις ημερομηνίες. Αλλά αυτό ήταν τελικά για καλό: γιατί και το 
υλικό πολλαπλασιάστηκε και καταπνίγηκε οριστικά και η ψευδαίσθηση της υποχρέωσης!

Πριν περάσουμε στο κυρίως μενού της εκπομπής αυτής, ας δούμε μία πως αντιμετωπίστηκε αυτή η 
κοινωνική επανάσταση στην φρέσκο-απελευθερωμένη Ελλάδα. Το σύνολο των αθηναϊκών 
εφημερίδων της εποχής τάχθηκε εχθρικά προς την Κομμούνα… Όπως αποδοκιμάστηκε και στο 
ελληνικό κοινοβούλιο, στη συνεδρίαση της 22ας Μαΐου 1871. Μεταξύ άλλων ο βουλευτής 
Λομβάρδος ανέφερε: «Μικρά και αδύνατος η Ελλάς. αλλά, υπέρ της ελευθερίας πάντοτε 
αγωνισθείσα και αγωνιζόμενη, δεν ημπορεί παρά να υψώσει δυνατά την φωνήν της αγανακτήσεώς 
της, εναντίον εκείνων οι οποίοι εν τη καταχρήσει του ονόματος της ελευθερίας, την ελευθερίαν 
εσχάτως εν Παρισίοις επολέμησαν. Η Ελλάς μικρά και αδύνατος έλαβε την πείραν, ότι ουδέν 
πολεμιώτερον της ελευθερίας όσον η αταξία. Εάν δεν εξασφαλίζητι την ελευθερίαν, την εξασφαλίζει ο
σεβασμός των νόμων και των δικαιωμάτων εκάστου».

Και μέχρι να το εμπεδώσουμε ας ακούσουμε μια ακόμα αιτία για το αφιέρωμα που ακολουθεί. 
Πρόκειται για ένα τραγούδι από το μίνι άλμπουμ Communardes/Communards που κυκλοφόρησε με
την αφορμή των 150 χρόνων. Και που αποτέλεσε και την αφορμή για την αναζήτηση και 
παρουσίαση τραγουδιών αντίστοιχης θεματικής. 

Ακούμε το Jeanne από την στρατευμένη συλλογικότητα Dubamix, που αξίζει να αναζητήσετε στον
ιστό και να κατεβάσετε ελεύθερα τα άλμπουμς της

*******************************************************************************

Στην επανάληψη, για δύο ώρες -και βάλε, θα ακολουθήσει ένα Μπρεχτικό και Ντανταϊστικό 
ηχητικό αφιέρωμα. Παρεπόμενο των εργασιακών αναστολών και του λοκ ντάουν αλλά -όπως είναι 
φυσικό- με εντελώς διαφορετικό ύφος από τα ημερολόγια καραντίνας. Με μουσική υπόκρουση και 
τραγούδια που ταξιδεύουν στους αιώνες αλλά και που θα μάς ταξιδεύσουν μέσα σ’ αυτούς. Με 
αποσπάσματα όπερας και θεάτρου αλλά και με θραύσματα από ιστορικές και πολιτικές εκπομπές, 
Διανθισμένες με αρκετό πανκ ροκ (και όχι μόνο), προερχόμενο κυρίως από την πατρίδα του 
Διαφωτισμού. 

Όλο αυτό το διάστημα, η έρευνα υπήρξε ενδελεχής και οι σούπερ κοριοί της επαναστατικής 
αντικατασκοπίας πήραν φωτιά! Η ηχογράφηση και η μελέτη του υλικού αποδείχτηκαν χρονοβόρες. 
Τα μιξαρίσματα ήταν επίσης ατελείωτα και έγιναν με πρωτόγονα μέσα. Αλλά θέλω να πιστεύω πως 
καταφέραμε να συνθέσουμε μια ήχο-χρόνο-μηχανή, ικανή να μας ταξιδέψει στο παρόν και στο 
μέλλον της Παρισινής Κομμούνας του 1871.

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα καταφέρουμε να καταδυθούμε στα βαθιά νερά μιας αξιομνημόνευτης 
όσο και σχετικά αποσιωπημένης ιστορίας. Αν καταφέρουμε και ανασύρουμε στην επιφάνεια 
κάποιους έστω από τους πανανθρώπινους θησαυρούς της, τότε και μόνο τότε θα μπορεί να 
θεωρηθεί όλη αυτή η προσπάθεια και πετυχημένη.

Δεν το ξέρουμε από τα πριν και δεν θα το μάθουμε ποτέ αν δεν το δοκιμάσουμε. 
 
Ακολουθεί επικαιροποιημένο τραγούδι της εποχής, (Elle N’est Pas Morte) από τον Μάιο του 1886,
σε στίχους του Eugène Pottier -κομμουνάριου και στιχουργού της Διεθνούς επίσης. Γράφτηκε στη 
μνήμη της Παρισινής Κομμούνας και μεταξύ άλλων αναφέρεται και στους μαχητές εκείνους που 
εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της αιματηρής εβδομάδας, δηλαδή από 21 έως 28 Μαΐου.

Αφιερωμένο στη συναδελφούλα μου, στις συζητήσεις μας και την ηχογράφηση της..! Αλλά και 
στον φίλο από τις Εκδόσεις των Συναδέλφων επίσης..! Με την ευκαιρία να πούμε ότι στην 



ιστοσελίδα τους μπορούμε να βρούμε έναν λεπτομερή και ενημερωμένο οδηγό ελληνικής 
βιβλιογραφίας σχετικά με το όλο ζήτημα.

Χρήσιμο όσο δεν φαντάζεστε, γιατί εδώ που τα λέμε: καλός και ο Μαρξ και ο Μπακούνιν, και 
ακόμα καλύτερος τους ο Κροπότκιν! Που ήταν τόσο οι πρώτοι που έγραψαν για την ιστορία της 
όπως ήταν και τα βιβλία τους τα πρώτα (και τα μοναδικά για πολύ καιρό) που κυκλοφόρησαν 
μεταφρασμένα. Αδιαμφισβήτητη η σημασία τους αλλά από ιδεολογικής κυρίως πλευράς, Και 
μπορεί όλοι μας σαν άνθρωποι να διακατεχόμαστε από ιδεοληψίες, αλλά η πραγματική ιστορία 
πάντα θα γράφεται με πράξεις. Και είναι τουλάχιστον ευτυχές το γεγονός του εμπλουτισμού της 
βιβλιογραφίας με έργα ανθρώπων που την έζησαν.

********************************************************************************

Η λέξη “κομμούνα” είναι προφανώς δανεισμένη από την γαλλική. Και αν δεν απατώμαι, με αυτή 
της τη σημασία, πρωτό-χρησιμοποιήθηκε στην Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Αυτολεξεί σημαίνει 
“κοινότητα”. Και αν χρησιμοποιούσαμε την κυριολεξία στη μεταφραστική οδό, σίγουρα θα 
χρειαζόμασταν και κάποιον προσδιορισμό, αφού δεν αναφερόμαστε σε έναν δήμο ή χωριό αλλά σε 
μια επαναστατημένη ή εξεγερμένη κοινότητα. Ιστορικά, έχει κατοχυρωθεί αυτός ο ορισμός και ως 
τέτοιος θα χρησιμοποιηθεί και εδώ. 

Μελετώντας βέβαια, θα ανακαλύψουμε κι άλλες παρεμφερείς περιπτώσεις, ολόκληρων πόλεων ή 
νησιών, που εξεγέρθηκαν και που αυτονομήθηκαν ταυτόχρονα από την κεντρική εξουσία. Θέτοντας
τους δικούς όρους και τρόπους οργάνωσης, από τα κάτω. Με μια δόση φαντασίας: κάτι σαν 
πειρατείες της στεριάς, θα μπορούσαμε να πούμε, για να γίνει πιο κατανοητό αυτό για το οποίο 
μιλάμε.

Μέσα στις ιστορικές διαδρομές θα πετύχουμε και τις Κομμούνες της Ύδρας το 1821 ή της Σερίφου 
το 1916, της Κροστάνδης το 1921 και της Θεσσαλονίκης το ΄36. Τον όρο Παρισινή Κομμούνα θα 
τον ξαναδούμε να αναβιώνει ουσιαστικά στον Μάη του ‘68. Αλλά και συμβολικά στις πρόσφατες 
κινητοποιήσεις των “κίτρινων γιλέκων” στη Γαλλία. Ωστόσο, η πιο μακροχρόνια και διευρυμένη 
περίπτωση εξεγερμένης και αυτοοργανωμένης κοινότητας, δεν παύει να είναι αυτή των Ζαπατίστας
στον Μεξικάνικο Νότο. Ενώ τέλος, η πιο πρόσφατη χρήση της -που έπεσε στην αντίληψη μας- 
αφορά στις αυτόνομες ζώνες και τα camps των διαδηλωτών του κινήματος black lives matter στο 
Σιάτλ και στις ΗΠΑ γενικότερα.

Όπως εύκολα καταλαβαίνουμε, Νικολά, η Κομμούνα μπορεί να καταστάλθηκε βίαια και εκδικητικά
αλλά ποτέ της δεν εξοντώθηκε. Μπορεί να πρωτοβλάστησε στο Παρίσι πριν από 150 χρόνια αλλά 
συνεχίζει σποραδικά να ανθίζει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης των κολασμένων.

Όπως συνεχίζει να εμπνέει όλες τις διαστάσεις της έκφρασης και της δημιουργίας. Όπως για 
παράδειγμα ας πούμε τους Λονδρέζους Rumour Cubes και τον στιχουργό Steve Willey στο κοινό 
τους πρότζεκτ 1871, το οποίο και κυκλοφορεί ελεύθερο στον μπαντόκαμπο από το 2012. 
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Αδέρφια μου, αλήτρες, πουλιά..!

Αυτός ήταν ο δεύτερος τόμος των ημερολογίων πανδημίας και της εκπομπής 28 μέρες αργότερα. 
Μια σπιτική, 100% DIY, παραγωγή, φτιαγμένη με πανκ μεράκι και αγνά υλικά..!

Τα κείμενα, η ηχογράφηση, επιπλέον συλλογές και υλικό, στο blog: OnlyForTrade
στο wordpress. Ζήτω η ανταλλαγή κουλτούρας..!



Προκαταβολικές ευχαριστίες:

Στο Ράδιο Λοκομοτίβα και στον αυτοδιαχειριζόμενο 105Fm της Μυτιλήνης και σ’ όποιο άλλο 
φιλικό και κινηματικό ραδιόφωνο αποφασίσει να ενισχύσει το σήμα και να αναμεταδώσει αυτό το 
ψηφιακό μήνυμα στο μπουκάλι…

Και πάνω απ’ όλα: σεβασμό κι ευγνωμοσύνη σε όποιο πλάσμα εκεί έξω, παραλάβει το
μήνυμα, και εμπνευστεί για να στείλει το δικό του…

Και αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα κλείσει με μία ιστορική σύνοψη για την Κομμούνα των 
Παρισίων, εις την Αγγλικήν (από το TeleSURenglish.net). Ως επίλογος της σημερινής και πρόλογος
της επόμενης. Μείνετε συντονισμένοι για την τρίτη εκπομπή και το μουσικό-ιστορικό αφιέρωμα  
που θα ακολουθήσει.

Μείνετε συντονισμένοι – με την Ζωή και την Δημιουργία!
Viva la Vida – Muera la Muerte!
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 

[ Διαδήλωση στο Saint-Gilles, Bruxelles 2021 ]
 

********************************************************************************

TRACKLIST

01) Intro [News/28 Days Later (Luna Kiss,Live Session)
02) The Ex - That’s Not  A Virus
03) The Gonads - Re-Infected
04) [Άδεια Μετακίνησης Παρακαλώ!]
05) M.D.B – Papers Please!
06) Χαράλαμπος Γωγιός - Επιτάφιος Θρήνος και Περιφορά
07) Ludwig Von 88 - La Révolution N'est Pas Un Diner de Gala
08) ΤΣΟΠ – Άστρα
09) Lengualerta - No Border/Alarma (con Bonfire Madigan)
10) Ξέφρενο Αερόστατο – Νέα Οθονοκρατία
11) Laibach – Jesus Christ Super Star
12) Dubamix - Jeanne feat Nada, Gé (Latwal)
13) Elle N’est Pas Morte (1886)
14) Rumour Cubes - 1871
15) Internationale de la Commune
16) The Paris Commune (TeleSUR English)
17) Vive la Commune! 150 ans du soulevement de

       la Commune de Paris e Saint-Gilles, Bruxelles

 

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι…




