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Οι μαχητές
του ουράνιου
τόξου
Σιτι

Ρόδο,στοπλαίσιοτου φεστιβάλECOFILMS,
n
ταινία«Therainbow warriors* («Οιμαχητέςτου
ουράνιουτόξου»,σε σκηνοθεσίατης Suzanne
Raes) ήταν κάτι περισσότερο από μια αναμνηστική
αναφοράστους αγώνες της αναδυόμενηςGreenpeace,
στατέλη της δεκαετίαςτου 70. Toπλοίο Rainbowwarrior
για αρκετάχρόνια, μέχρι τη βύθισητου από πράκτορες
της γαλλικήςκυβέρνησηςτο 1985 με «ανθρώπινο
κόστος»έναν νεκρό, παρεμπόδισετην καταστρεπτική
φαλαινοθηρίακαθώς και τις μεταφορέςπυρηνικών
αποβλήτων,στα πλαίσιαμιας νεωτεριστικήςκαι
αντισυμβαχικής
δράσης:Άλλοτετρομάζονταςτις φάλαινες
και προειδοποιώνταςτες για τον επικείμενοκίνδυνο,
άλλοτεαποτρέπονταςτο αγκυροβόλπμαπλοίων με
πυρηνικά και στέλνοντας φουσκωτά πλεούμενα να
«διαμεσολαβήσουν»
μεταξύπλοίουκαι αποβάθρας-με
προφανή κίνδυνο να γίνουν οι ακτιβιστέςσάντουιτς...
Σε συνδυασμόμε χερσαίεςκαι ενημερωτικέςενέργειες,
το Rainbowwarrior εισήγαγεμια νέου τύπου τακτική,
που ήταν πρακτικήαλλάκαι μπ βίαιη.Πουήταν αρκετά
διαφορετικήαπό τις διεκδικπτικέςδραστηριότητες
και τον πλειοψηφικόπολιτικόλόγο, σε μια εποχή κυριαρχίας
των μεγάλωνιδεολογικώναιτημάτων.
Τότεοι «προοδευτικές»
δυνάμειςδιαμαρτύρονταν,
κατήγγειλαν,
στιγμάτιζαν,
συνέλενανυπογραφές,εξέδιδαν σκηνέςροκ, που ρισκάρουντη ζωή τους, ερωτεύονται, κρατικώνκομμάτων.To πάθος της στον τομέατης παραγωγής
ψηφίσματα.Ανταποκρινόμενηστο γενικότερο«μπούχτισμα»
τεκνοποιούν,μοιράζονταικαταστάσεις.Τελικά,30 χρόνια
εντυπώσεων-με επικίνδυνεςαναρριχήσειςσε
από τέτοιουείδους συμπεριφορές,n Greenpeace
αργότερα,σαν απόμαχοιπλέον του περιβαλλοντικούφράγματαή σε βιομηχανικέςεγκαταστάσεις-όπως επίσης
της δεκαετίαςτου 70 έδινε στον κόσμομια αίσθηση
και το ενδιαφέροντης για τη παραγωγή «δρώμενων»κινήματος,ένας Νεοζηλανδόςκαι κοντά σε αυτόν
χειροπιαστώνενεργειών με χειροπιαστάαποτελέσματα.
με κορυφαίο, ας μου επιτραπεί n αξιολόγηση,
πέντε Ευρωπαίοιθα καταλήξουνστη ΝήσοΟυαχίκιτης
Προτείνονταςκαι πραγματοποιώνταςδράσεις
αυτό της ΚλιματικήςΣυνδιάσκεψηςτου ΜπουένοςΆϊρες
ΝέαςΖηλανδίας.Γιανα ζήσουνπλέον σε μια μικροκοινωνία
ευρηματικές,άμεσηςαπόδοσης,καθόλουκοινότοπες.
τόσο συλλογικήπου θυμίζει «ΛαϊκήΔημοκρατία» του 2005,όπου εγκατέστησεμια Κιβωτό(!)για να
Η πρακτική αυτή είχε κατι από τον απόηχο της Καταστασιακής
-κατά την έκφρασπ ενός των «πρωταγωνιστών» δηλώσει την επερχόμενης ύψωση της στάθμης των
Διεθνούς, ενός υβριδικού σχήματος με
υδάτων -είχε σαν αποτέλεσματη δημιουργία δομών
...Καιγια να περάσουνκαλά,φτηνά, χωρίς ΔΝΤ(ί),καπνίζοντας
αριστερίστικα
όσοκαι ακαδημαϊκάχαρακτηριστικά,
που
«τελειοθηρικών»,αντίπαλων με κάθε είδους ερασιτεχνισμό.
κάτι περίεργαχόρτακαι δείχνονταςολίγοντι
μέχρι το Μάπ του 68 και για κάμποσο καιρό ακόμη
Κατ' αυτό το τρόπο n Greenpeace δημιούργησε
μυθικάόντα σταμάτιατων νεώτερων...Καιθέτονταςτο
υποστήριζετη μαχόμενηκαθημερινότπτα.Κι ακόμηείχε
το μοντέλομιας δομής επαγγελματικώνκαι επιστημονικά
ερώτημασε μας τους «τρίτους»,περί του κατά πόσον n
κάτι από τπ λογική τπς απάρνησηςτης ΜΕΓΑπολιτικής,
νέα Greenpeace-με τα board of directors, τα επαγγελματικά καταρτισμένωνστελεχών,που «κάθονται»πάνω σε
των «γενικών»πολιτικώνσκοπώνκαι των μεγάλων
στελέχηκαι τους υποστηρικτέςστην κατάσταση ένα ευρύ σώμα υποστηρικτώνκαι φίλων της οργάνωσης,
μετώπων,προς όφελος τπς σύγκρουσηςστο μετερίζι
χωρίς να συνδέονταιμαζίτου με σχέσειςδημοκρατικής
του «αποστασιοποιημένου
οπαδού»,εμμένειπάνω στο
των «μικρώνζητημάτων».
Ήταν το πνεύμαπου ορθωνόταν
ανάθεσης.Καιενώ αυτή n δομή δεν ήταν ιδιαίτερα
γενετικόπρόγραμμαεκείνηςτης αρχαϊκής,της Greenpeace
απέναντιστη «συνήθπ»Αριστεράκαι εκφραζόταν
παράδοξη στα πλαίσιαμιας τελειομανούςοργάνωσης
«εντω γεννάσθαι»...
πολύ χαρακτηριστικάμε το σύνθημα: ΕΚΤΟΣ
περιορισμένωνστοχεύσεων,έφτασεστο σημείονα
Στο φεστιβάλτης Ρόδουn ταινία-που θα προβληθεί
ΑΠΟΤΟΝΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ
ΥΠΑΡΧΕΙΚΑΙ Η ΜΟΝΑΞΙΑ...
εμπνεύσειτον ηγέτη των ΠρασίνωνΚον Μπεντίτγια
τον Ιούλιο στη Νέα Ζηλανδία,όπου και πραγματοποιήθηκε
n αφετηριακήσύλληψήτης- εκπροσωπήθηκε μια πρόταση οργανωτικής αλλαγήςτου ΠράσινουΚινήματος!
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Παρέλαβανσαπιοκάραβο,
έφτιαξανσύμβολο...

από τη Renske de Zwart, n οποία και υποστήριξετην
Η πρότασητου ΚονΜπεντίτκοινοποιήθηκεμετάπολλών
«ταυτοπροσωπία»
της original Greenpeaceμε την «μεταμοντέρνα»
ταρατατζούμκαι άλλων σπουδαιοφανώνπροτάσεων
συνονόματή
της:
Αφαιρουμένων
βεβαίως
To φιλμ Rainbow Warrior ασχολείταιμε εκείνη την
τον Μάρτιοπου μας πέρασε, όμως προς το παρόν
των διοικητικώνκαι λογιστικώνδομώντης οργάνωσης
ομάδατων «Παλαιογκρινπις»
(όπως λέμε «παλαιοκομμουνιστές»...)
δεν οδήγησεπουθενά...*Για το μέλλον δεν μπορεί να
που παραλαμβάνουνένα σαπιοκάραβο που είναιπλέον πολυάσχολη,παγκοομιοποιημένη,πολυσχιδής,
αποκλειστείο,τιδήποτε,με δεδομένηm κεντρώαμετεξέλιξη
mo διανοούμενηή τεχνοκρατική,αλλά και
για να το ξεσκουριάσουνμε τα χεράκιατους και να το
του συγκεκριμένουιδεολογικούχώρου...
©
πιο
«ελευθεριακή»
ώστε
να
αποδέχεται
ως
ένδυμα
εργασίας
μετατρέψουνσε πλοίο σύμβολο.Είναι άνθρωποι που
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΧΙΖΑΣ
και το κοστούμι...
κινούνταικαθαράεθελοντικά,που πληρώνουν ακόμη
Σίγουρα n Greenpeace δεν διέθετε κάποια θεωρία *Δεςανάρτηση στο http://oikonikipragmatikotita.blogspot.com
και το φαγητό από τη τσέπη τους, έχοντας οικονομική
υποστήριξηκυρίως από τη WWF.Άνθρωποιπου ζουν πολιτικής οργάνωσης, ανάλογη με αυτήν των δημο¬ 28.4.2010,«Οαριστεριστήςπου έγινε αρνάκι».
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