
Με τα αρχικά ΜΟΜΑ έγιναν κάποτε γνωστές οι “Μικτές Ομάδες Μη-

χανημάτων Ανασυγκρότησης”, οι μονάδες δηλαδή του στρατού που

αναλάμβαναν τεχνικά έργα, την ανέγερση κτιρίων, το άνοιγμα δρό-

μων,  κλπ. Εκτός από την προφανή χρήση τους σε καιρό πολέμου, οι

ΜΟΜΑ έβγαιναν από τα στρατόπεδα και σε καιρό ειρήνης και ακόμη

μνημονεύονται από τα “προοδευτικά στοιχεία της επαρχίας” που επα-

ναλαμβάνουν ακούραστα: “τον βλέπεις αυτόν τον δρόμο; ο Παπαδό-

πουλος τον έφτιαξε”. Στις ΜΟΜΑ εργάζονταν, άμισθα, φαντάροι, για

τους οποίους προφανώς η “προσφορά στην πατρίδα” περιελάμβανε

και ένα δύο χρονάκια  υποχρεωτικής εργασίας.

Πρόσφατα, συγκεκριμένα στις αρχές Σεπτέμβρη, ο ανεκδιήγητος εκ-

πρόσωπος των “Ανεξάρτητων Ελλήνων”, Τερενς Κουίκ, πρότεινε την

επαναλειτουργία των ΜΟΜΑ. Ο υπουργός Άμυνας, Πάνος Παναγιω-

τόπουλος, φάνηκε από τη μεριά του ιδιαίτερα θετικός στην πρόταση.

Να η λύση στην ανεργία, λοιπόν (για όσους καταλαβαίνουν την εργα-

σία ως “με-κάτι-να-απασχολούμαστε” και όχι σε συνάρτηση με κάποιο

μισθό)! Έτσι, σύντομα τα “ελληνόπουλα” θα έχουν την ευκαιρία να ζή-

σουν, από πρώτο χέρι, την κατασκευή των πυραμίδων ή τουλάχιστον

να δουν πώς ένα μέρος από τις μίζες των δημοσίων έργων θα επι-

στρέψει στον στρατό.

Το να αρνηθείς τον στρατό, ακόμα, δεν είναι και κάτι τρομερά δύσκολο

σε αυτά τα μέρη, οπότε όποιος δεν θέλει να μάθει να δουλεύει τον γκα-

σμά αφιλοκερδώς για τη μαμά πατρίδα, ας μην το κάνει. Κατά τα άλλα,

τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λένε οι κύριοι της Βουλής: ο στρατός

πρέπει να βγαίνει από τα στρατόπεδά του σε κάθε ευκαιρία. Κάθε δρό-

μος που φτιάχνεται, κάθε λακκούβα που κλείνει από τον στρατό είναι

ταυτόχρονα και μια ευκαιρία διαφήμισής του. Μια ευκαιρία υπενθύμι-

σης, σε μια κοινωνία μάλιστα που όλο και αποξενώνεται από τον

στρατό, πως οι ένοπλες δυνάμεις υπάρχουν, είναι λειτουργικές και

αποτελούν κομμάτι της ζωής όλων μας.
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Ας υποθέσουμε πως είναι κάποιος τόσο χαζός που να δέχεται τις ανακοι-

νώσεις της αστυνομίας έτσι όπως είναι. Ας υποθέσουμε πως η ιστορία του

“Πακιστανού δράκου της Πάρου” είναι έτσι όπως παρουσιάζεται. Φυσικά,

κανείς δεν θα έπρεπε να μένει έστω και ελάχιστα ικανοποιημένος από μια

κατάσταση όπου η αστυνομία λέει “εντάξει την έλυσα την υπόθεση, ήταν

κάτι Πακιστανοί που ομολόγησαν” περιφέροντας έναν μετανάστη με εμ-

φανή τα σημάδια των βασανιστηρίων και εξαπολύοντας πογκρόμ σε όλη

την Ελλάδα την επόμενη μέρα.

Έστω ότι τα προσπερνάμε όλα αυτά. Η αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας

σχετικά με το βιασμό είναι τουλάχιστον παράξενη. Οι βιασμοί στην Ελλάδα

είναι συχνότατοι και οι περισσότεροι περνάνε κάτω από τα μάτια των αδιά-

φορων γειτόνων/συγχωριανών, “που όλοι ήξεραν τι γινόταν αλλά κανείς

δεν μίλαγε”. Και εδώ αναφερόμαστε σε έναν ορισμό του βιασμού που δεν

αφήνει αμφιβολίες.

Μερικά μόνο από τα τρανταχτά παραδείγματα που έρχονται στο μυαλό

απλώς από μνήμης: Αυτό το καλοκαίρι, μέλος της χρυσής αυγής βιάζει

15χρονη αλβανικής καταγωγής στην Παλλήνη και μετά την απειλεί πως

αν δεν κρατήσει το στόμα της κλειστό θα φέρει τη χρυσή αυγή να ξηγηθεί1.

Επίσης το καλοκαίρι, στην Ιεράπετρα Κρήτης στέλεχος της χρυσής αυγής

και γυμναστής σχολείου αποκαλύπτεται πως βιάζει κατά εξακολούθηση

και για πολλά χρόνια μαθήτριες του σχολείου2. Το 1998 η Όλγα Μ., θύμα

καταναγκαστικής πορνείας, το σκάει από τους φύλακές της και καταγγέλλει

την περίπτωσή της στο αστυνομικό τμήμα, όπου και τη βιάζουν οι μπάτσοι.

Η δικαστική υπόθεση κρατάει χρόνια και τελικά αθωώνονται ο βιαστής

μπάτσος Μπρικόλιας και οι συνάδελφοί του. Αυτά όμως δεν έγιναν κεν-

τρικές ειδήσεις, δεν μίλησαν οι υπουργοί, δεν έκαναν κινήσεις οι φασί-

στες...

Προσπαθούμε να πούμε εδώ πως ο “βιασμός” είναι κάτι που γενικώς δεν

αποτελεί είδηση στην Ελλάδα, πως η ελληνική κοινωνία είναι τίγκα σεξι-

στική και πως η θέση της γυναίκας εδώ είναι “να μην προκαλεί, μην πάρει

αυτό που της αξίζει”, πως όσοι το παίζουν ηθικοί και προστάτες είναι χω-

μένοι μέσα στα σκατά.  Η εικόνα της ελληνικής κοινωνίας ως αντισεξιστικής

είναι ένα πολύ καλό παραμύθι και έχει και δράκο!

Και, φυσικά, έχει ένα ενδιαφέρον που και ο τελευταίος ακροδεξιός μονα-

χογιός έχει τουλάχιστον δυο “αδερφές που τις βίασαν οι Πακιστανοί”. Αλλά

όσο και να προσπαθούν να πείσουν οι φασίστες πως ο βιασμός έχει φυλή,

ο βιασμός έχει φύλο και έχει και τάξη. Ο βιασμός δεν κάλυψε ποτέ τη σε-

ξουαλική στέρηση. Γιατί ο βιασμός είναι δημόσια επίδειξη ανωτερότητας,

εξουσίας και βίας. Για αυτό και αποτελεί όπλο των στρατών, για αυτό και

η σεξουαλική παρενόχληση έχει ως έδρα της τους χώρους εργασίας και

ως αυτουργό το αφεντικό. Για αυτό και η καταναγκαστική πορνεία “ανθεί”,

για αυτό και ο σύζυγος-πασας είναι η πρωταγωνιστική φιγούρα του ενδο-

οικογενειακού βιασμού.  Αν, λοιπόν, οι γυναίκες είναι να αντιμετωπίσουν

τη βία που δέχονται, τότε θα πρέπει να βρεθούν αντιμέτωπες με τους χρυ-

σαυγίτες, τους μπάτσους και τους ελληναράδες.

“Λόγω της αναστάτωσης, το μεταλλείο δεν θα
πιάσει το στόχο παραγωγής για το 2012″.
Αυτή ήταν η μόνη ανακοίνωση που έκανε η Lon-

min, η τρίτη εταιρεία εξόρυξης πλατίνας παγκο-

σμίως και ήταν προς τους μετόχους της. Η

“αναστάτωση” στην οποία αναφέρεται είναι η δο-

λοφονία 34 απεργών εργατών της, από την νο-

τιοαφρικανική αστυνομία, στα πλαίσια της

καταστολής των απεργιών, που εξαπλώνονται

στα ορυχεία της χώρας εδώ και δυο μήνες, με

αίτημα την αύξηση του μισθού και τη βελτίωση

των συνθηκών εργασίας. Οι μέχρι τώρα αντιδρά-

σεις των αφεντικών είναι οι εξής: 50 νεκροί με-

ταλλωρύχοι, πολύ περισσότεροι τραυματίες και

μαζικές απολύσεις, της τάξης των δεκάδων χι-

λιάδων, με τελευταίες τις 12.000 απολύσεις της

Anglo American Platinum (Amplats), του μεγα-

λύτερου παραγωγού λευκόχρυσου στον κόσμο.

Η Lonmin, η Amplats και οι λοιπές εταιρείες είναι

φορείς τεράστιων συμφερόντων που διακυ-

βεύονται με φόντο την ένταση των εργασιακών

σχέσεων, συμφέροντα που αφορούν μεν στις

ίδιες πρώτιστα, αλλά καθόλου λιγότερο αφορούν

στην οικονομία της Ν. Αφρικής και σε ολόκληρη

την παγκόσμια αγορά πλατίνας. 

Στη Νότια Αφρική εξορύσσεται το 80% της παγ-

κόσμιας παραγωγής πλατίνας. Η παραγωγή

λευκόχρυσου αυξάνεται συνεχώς, ιδίως μετά το

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια από τις σημαντικότε-

ρες νέες χρήσεις ήταν στην πετροχημική βιομη-

χανία, όπου καταλύτες με βάση τον Pt,

συνέβαλαν στη δημιουργία βελτιωμένων καυσί-

μων και νέων πλαστικών υλών. Οι κυψέλες καυ-

σίμου με καύσιμο το υδρογόνο και καταλύτη από

λευκόχρυσο αποτέλεσαν την κορύφωση της

σχετικής φιλολογίας των αφεντικών, περί πρά-

σινου καπιταλισμού του μέλλοντος και έγιναν

σημαία της αισιοδοξίας τους σχετικά με την ενερ-

γειακή αναδιάρθρωση, που θα επιτρέψει την

ανεμπόδιστη ανάπτυξη της καπιταλιστικής μη-

χανής. Να λοιπόν γιατί το συνδικάτο των μεταλ-

λωρύχων, που πρόσκειται στην εργοδοσία

έσπευσε να αποκηρύξει τις απεργίες των εργα-

τών και η κυβέρνηση να τις κηρύξει παράνομες

και να στείλει τους μπάτσους της στα ορυχεία και

τους καταυλισμούς τους. "Δεν θα υπάρξουν επι-

χειρήσεις που θα λειτουργήσουν. Ένας κανονι-

κός εργάτης είναι έτοιμος να πεθάνει για τα

δικαιώματά του", δήλωσε στο Ρόιτερς ένας από

τους πρωτοστατούντες των απεργών, ο Έβανς

Ραμόκγκα. Και ένα κανονικό κράτος είναι έτοιμο

να δολοφονήσει για να τα κρατήσει στον πάτο,

απέδειξε η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση. Έτσι η

Νότια Αφρική διατηρεί την πρωτιά της στην παγ-

κόσμια παραγωγή πλατίνας, ενώ η Νότια Αμε-

ρική, που κατείχε τη δεύτερη θέση σε

κοιτάσματα και παραγωγή έκλεισε τα ορυχεία

της. Όχι προφανώς γιατί στέρεψαν τα κοιτά-

σματα, αλλά γιατί δεν είχε εργάτες, που να

τρώνε σφαίρεςJ
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Η πράσινη αναγέννηση (της σκλαβιάς)

Το παραμύθι της Πάρου είχε και δράκο!

σημειώσεις:
1Παρατηρητήριο μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, 17/8/2012,

“Σφαγή στη Ν. Αφρική: 35 οι νεκροί μεταλλωρύχοι από τα

αστυνομικά πυρά”
2 Ημερισία, 7/10/12, “Στο δρόμο μεταλλωρύχοι για τις 12.000

απολύσεις στην Amplats”

σημειώσεις:
1 http://www.tovima.gr/society/article/?aid=463378&h1=true#commentForm   "Μέλος της «Χρυ-

σής Αυγής» κατηγορείται για βιασμό 15χρονης".
2 http://tvxs.gr/news/ellada/ierapetra-mathitria-kataggellei-gia-biasmo-ton-arxigo-tis-xrysis-aygis


