
ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ!
Από την Κερατέα και τις λαϊκές συνελεύσεις, στην κοινωνική και ταξική αντεπίθεση. 

Από την αλληλεγγύη στους φυλακισμένους αγωνιστές, στο γκρέμισμα της κάθε φυλακής. 

Από το «δεν πληρώνω» διόδια και εισιτήρια, στην γενικευμένη άρνηση πληρωμών. 

Από τις εργατικές κινητοποιήσεις και τα σαμποτάζ, στην άγρια απεργία. 
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Κάρτα του πολίτη
Στοχεύοντας στον ολοκληρωτικό
έλεγχο της κοινωνίας.

2

Περιβάλλον
Η λεηλασία είναι κερδοφόρα,
η αντίσταση θα την φτωχύνει.

4 Για την απεργία πείνας

των 300 μεταναστών
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Μέσα μαζικής μεταφοράς
Από την άρνηση πληρωμής
των κοινωνικών αναγκών, 
στην άρνηση πληρωμής της
καπιταλιστικής κρίσης.
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Ως πότε θα τρωγόμαστε 

μεταξύ μας;
Η εξατομίκευση και ο φόβος 
ως ενδογενή χαρακτηριστικά 
του καπιταλισμού.
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Χρήστος Πολίτης
Η αντιτρομοκρατική και 
η εξουδετέρωση των 
πολιτικών αντιπάλων του 
καθεστώτος.
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Οι εξεγέρσεις 

χτυπούν την πόρτα 

του αραβικού κόσμου
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16 Γυρίζοντας πίσω τον

Δεκέμβρη του 1944
Κάποιες από τις πιο 
σημαντικές μάχες που
διεξήχθησαν στις
γειτονιές μας (μέρος 2ο).



προσωπικά δεδομένα και στοιχεία του
κατόχου, όπως είναι αυτά που σχετίζονται
με την υγεία του, καθιστώντας την κάρτα
ένα είδος «ιατρικού φακέλου». Επιπλέον,
η κάρτα θα φέρει την «ηλεκτρονική υπο-
γραφή», ενώ και τα στοιχεία θα αναγρά-
φονται και με λατινικούς χαρακτήρες,
ώστε να χρησιμοποιείται και ως ταξιδιω-
τικό έγγραφο για τους προορισμούς εντός
Σένγκεν. Όπως έλεγε υπουργός που συμ-
μετείχε στη σύσκεψη, η κάρτα θα χρησι-
μοποιείται στις συναλλαγές για τις κοινω-
νικές υπηρεσίες και σε αυτό το πλαίσιο θα
συνδυάζεται και με την ηλεκτρονική συν-
ταγογράφηση. Η «κάρτα του πολίτη» θα
μπορεί, ακόμη, να χρησιμοποιείται και
στις συναλλαγές με τον ιδιωτικό τομέα,
κυρίως με τις τράπεζες, και μέσω αυτής
θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων.

Όπως προβλέπεται, με την εισαγωγή
του σειριακού αριθμού και του κωδικού
πρόσβασης που θα συνοδεύει την κάρτα,
θα επιτρέπεται στον πολίτη, μέσω διαδι-
κτύου, η πρόσβαση στον ιατρικό του φά-
κελο, στα στοιχεία που αφορούν την
περιουσία του κτλ. Στόχος της κυβερνητι-
κής εξαγγελίας είναι η δημιουργία μιας
κάρτας που θα αφορά όλες τις δυνητικές
χρήσεις - ως κάρτα δημότη, ως κάρτα
ασφαλισμένου, ως κάρτα αγρότη, ως

κάρτα ασθενούς, ως κάρτα
μετανάστη, ως κάρτα νέου
κ.λπ.

Η έκδοση της κάρτας θα
γίνει σε δύο φάσεις: στην
πρώτη θα εκδοθεί για πο-
λίτες άνω των 18 ετών και
στη δεύτερη για τις ηλικίες
12 έως 18 ετών. Κατά προ-
τεραιότητα, στο πλαίσιο
Κοινοτικού Κανονισμού,
θα εκδοθεί η Κάρτα του
Μετανάστη, μέχρι τον
Μάιο του 2011. Η προ-
ετοιμασία θα γίνει από το
υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης,
και η έκδοση θα υλοποι-
ηθεί στις υποδομές του
υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη. Το κόστος έκ-
δοσης κάθε κάρτας υπολο-
γίζεται στα 5 ευρώ.

Παράλληλα με την
«κάρτα του πολίτη» θα εκ-
δοθεί και η φορολογική
«κάρτα συναλλαγών», η
οποία θα καταγράφει τις
αγορές του κατόχου της
και θα φέρει τον ατομικό
Αριθμό Φορολογικού Μη-
τρώου. Η προμήθεια της
νέας κάρτας μας λένε ότι
δεν θα είναι υποχρεωτική,
ωστόσο χωρίς αυτήν θα
είναι πολύ χρονοβόρα και
δύσκολη η συλλογή και
απόδοση των αποδεί-
ξεων˙ έτσι, η κυβέρνηση
ελπίζει να είναι αρκετοί οι
φορολογούμενοι που θα 

αντίπνοια
Αντιεξουσιαστική εφημερίδα στις γειτονιές

του Κουκακίου, των Πετραλώνων και του Θησείου

Το έκτο φύλλο της εφημερίδας μας τυπώθηκε σε
5.000 αντίτυπα και μοιράζεται χέρι με χέρι και
πόρτα-πόρτα στις γειτονιές του Κουκακίου, των Πε-
τραλώνων και του Θησείου, καθώς και σε αυτοορ-
γανωμένους χώρους, στέκια και καταλήψεις. Η
διακίνησή του είναι χωρίς αντίτιμο, πολύ απλά γιατί
οι απόψεις μας και οι ιδέες μας δεν ανταλάσσονται
με χρήματα, ούτε η αξία τους μετριέται με βάση τους
όρους του κόσμου του εμπορεύματος. Αυτή η εφη-
μερίδα εκδίδεται με τη χρηματική (και όχι μόνο) συ-
νεισφορά όσων δραστηριοποιούμαστε στο στέκι και
δεν έχει καμία σχέση με δημοτικές αρχές, μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις, κόμματα ή άλλους συλλόγους
ή χορηγούς. 

Το στέκι Αντίπνοια βρίσκεται στη συμβολή των
οδών Αριστοβούλου και Πυλάδου, στα Κάτω Πετρά-
λωνα (έξι τετράγωνα από τον ηλεκτρικό σταθμό).
Μπορείτε να μας βρείτε κάθε Τετάρτη (7 με 9 το
απόγευμα) και κάθε Σάββατο (6 με 9 το απόγευμα).

Χρόνος 3ος, Φύλλο 6ο, Μάιος 2011 

Για επικοινωνία:

Στο διαδίκτυο:

http://stekiantipnoia.squat.gr

Επικαιρότητα

Κάρτα του πολίτη: στοχεύοντας 
στον ολοκληρωτικό έλεγχο της κοινωνίας“
Ένας μηχανισμός πλήρους ελέγχου ολόκληρης της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα: τόσο σε ένα επίπεδο
παρακολούθησης των κινήσεων όσο και επόπτευσης και διαχείρισης ακόμα και βιολογικών πληροφοριών
των κατόχων των καρτών. 

θα μπορούν να παρακολουθούνται οι κα-
θημερινές κινήσεις ενός ατόμου το οποίο
θα «κρίνεται» από την ασφάλεια ως επι-
κίνδυνο για την δημόσια τάξη. Θα ελέγ-
χονται οι αγοραστικές προτιμήσεις, και οι
πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται από
τα τμήματα marketing των πολυεθνικών.
Θα αξιολογούνται οι ιατρικές πληροφορίες
από τις αρμόδιες επιτροπές της κάθε
ασφαλιστικής εταιρείας, για να καθορίζον-
ται με αυτό τον τρόπο οι ασφαλιστικές ει-
σφορές. Θα ελέγχεται η οικονομική κατά-
σταση του κάθε ατόμου και θα αξιολογεί-
ται ανάλογα από τις τράπεζες. Μιλάμε λοι-
πόν για τον ολοκληρωτικό έλεγχο, όχι
όμως από τον σατανά, τον 666 και όλους
αυτούς που «επιβουλεύονται το μεγαλει-
ώδες ελληνικό έθνος» όπως διακηρύττουν
με πάθος οι διάφοροι εθνικόφρονες, φα-
σίστες, με πρωτοστάτη όλο το παπαδαριό.
Η «κάρτα του πολίτη» θα αποτελέσει ένα
ακόμα όπλο, το οποίο έρχεται να προστε-
θεί δίπλα στις κάμερες, τις τράπεζες DNA,
τα συνεχώς αυξανόμενα σώματα ασφα-
λείας, τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστή-
ματα παρακολούθησης και όλα αυτά τα
οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο
της κοινωνίας και την πλήρη καθυπόταξή
της από το κράτος και το κεφάλαιο.

Σε μια περίοδο λοιπόν κατά την οποία η
οικονομική λεηλασία της κοινωνίας εντείνε-
ται, και διάφορες κοινωνικές ομάδες καθη-
μερινά διαδηλώνουν στους δρόμους δη-
μιουργώντας μια ρευστή και επικίνδυνη κα-
τάσταση για τα προνόμια των κρατικών
αξιωματούχων και τα κέρδη των αφεντι-
κών, οι νέες μέθοδοι  ελέγχου, διαχείρισης
και καταστολής θα εμφανίζονται συνεχώς
πιο εξελιγμένες. Αλλά, δυστυχώς για τους
εμπνευστές τους, όλα αυτά τα μέσα θα απο-
δειχτούν ανίκανα να αντιμετωπίσουν τη θέ-
ληση και το δίκιο των από κάτω, οι οποίοι,
όταν το θελήσουν, μπορούν να καταφέρουν
ό, τι μέχρι εχθές φάνταζε αδύνατο. 

σπεύσουν να την προμηθευτούν, ώστε να
συλλέγουν σε αυτήν τις αποδείξεις από τις
αγορές τους. Στο παιχνίδι της συλλογής
των αποδείξεων θα μπουν αναγκαστικά
και όλοι οι μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου και οι φοιτητές πανεπιστη-
μίων, που είναι προστατευόμενα μέλη της
οικογένειας και έχουν καθημερινά συναλ-
λαγές, από το κυλικείο του σχολείου τους
μέχρι το ψιλικατζίδικο της γειτονιάς. Η
προμήθεια θα γίνεται από τις τράπεζες, οι
οποίες έχουν την υποδομή των ηλεκτρο-
νικών συστημάτων POS (χρησιμοποιούν-
ται για πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες).

Το κράτος και οι υπηρεσίες του, μέσω
της φορολογικής «κάρτας συναλλαγών»,
θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν
τις αποδείξεις που έχουν κοπεί. Έτσι, θα
μπορούν να εντοπίσουν όσους εισπράτ-
τουν το φόρο και δεν τον αποδίδουν στο
Δημόσιο, την καταναλωτική συμπεριφορά
των πολιτών καθώς και την κίνησή τους
μέσω των αγορών που κάνουν. Το υπουρ-
γείο Οικονομικών και Περιφερειακής
Ανάπτυξης συμφώνησε με την Ένωση Ελ-
ληνικών Τραπεζών για την έκδοση των
ηλεκτρονικών φορολογικών καρτών, κι
έτσι άναψε το πράσινο φως για την επί-
σπευση των διαδικασιών από τις τράπε-
ζες, ώστε οι τελευταίες να είναι έτοιμες να
προμηθεύσουν τους φορολογούμενους
με τις νέες κάρτες στα τέλη του έτους.

Μελλοντικά επιδιώκουν η «κάρτα του
πολίτη» να ενοποιηθεί με τη φορολογική
«κάρτα συναλλαγών».

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι δύο
αυτές κάρτες -και μελλοντικά μία- θα απο-
τελέσουν το μέσο με το οποίο το κράτος,
οι διάφορες υπηρεσίες του (μπάτσοι,
ΕΥΠ, εφορία κλπ), αλλά και οι διάφορες
ιδιωτικές εταιρείες (ασφαλιστικές, τράπε-
ζες κλπ) θα μπορούν να ελέγχουν και να
χρησιμοποιούν μια πληθώρα πληροφο-
ριών για κάθε άτομο. Μέσω της κάρτας 

Μέχρι το τέλος του έτους το ελληνικό
κράτος έχει εξαγγείλει ότι θα είναι έτοιμες
και θα δοθούν προς χρήση η κάρτα του
πολίτη και η φορολογική «κάρτα συναλ-
λαγών». Δύο κάρτες οι οποίες μελλοντικά
θα ενοποιηθούν και οι οποίες παρουσιά-
ζονται ως μια πρακτική απάντηση στην
γραφειοκρατία και την φοροδιαφυγή.
Όμως, αν κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά
το τι στοιχεία θα περιλαμβάνουν, θα κα-
ταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα μηχανι-
σμό πλήρους ελέγχου ολόκληρης της
κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα: τόσο σε ένα
επίπεδο παρακολούθησης των κινήσεων
όσο και επόπτευσης και διαχείρισης
ακόμα και βιολογικών πληροφοριών των
κατόχων των καρτών. Ας δούμε όμως τι
θα περιέχουν οι περιβόητες κάρτες και
ποιοι θα είναι εκείνοι που θα τις εκδώ-
σουν, μετέχοντας στη διαχείριση των πλη-
ροφοριών που αυτές θα περιέχουν.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου
Εσωτερικών, η «κάρτα του πολίτη» θα
έχει σχήμα πιστωτικής και θα φέρει ένα
«έξυπνο» τσιπ, στο οποίο θα περιέχονται,
πέρα από το ονοματεπώνυμο του κάθε
πολίτη-κατόχου, ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), το δημο-
τολόγιο και ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός.
Παράλληλα όμως θα περιέχονται και άλλα 
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Από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό 
στην κοινωνική και ταξική αντεπίθεση“
Το «πρόβλημα της ανεργίας» είναι στο στόμα όλων. Και των «από κάτω» αλλά και των «από πάνω».
Είναι λοιπόν ένα «εθνικό ζήτημα» που μας ανησυχεί όλους το ίδιο; Κείμενο της συνέλευσης αναρχικών
για την κοινωνική αυτοδιεύθυνση που μοιράστηκε σε διάφορους ΟΑΕΔ της Αττικής.

Τι θα γίνει αν οι άνεργοι συνταχθούν με
το ρεύμα της άρνησης πληρωμών; Τι θα
γίνει αν εγκαταλείψουν τη συλλογική αυτο-
λύπηση και μοιρολατρία και ριζοσπαστικο-
ποιούμενοι πολιτικά επιτεθούν συνειδητά
σε κράτος και κεφάλαιο;

Αν αρχίσουν να φτιάχνονται οργανώσεις
ανέργων και εργαζόμενων; Οργανώσεις
μαζικές χωρίς κομματικά λουριά, χωρίς
ηγεσίες και πάτρωνες, που θα βγουν στο
δρόμο, θα συγκρουστούν, θα ανακαταλά-
βουν και θα δουλέψουν για λογαριασμό
τους κλειστούς εργασιακούς χώρους εισά-
γοντας τον μαχόμενο κολεκτιβισμό ως
απάντηση στο ψεύτικο δίλλημα ανάμεσα σε
«κρατικοδίαιτη» ή «ιδιωτική» οικονομία.

Τι θα γίνει αν οι άνεργοι κάθε περιοχής
συναντηθούν με τις κινήσεις αγώνα, αν
φτιαχτούν τοπικά δίκτυα κοινωνικής αλλη-
λεγγύης. Αν αυτά τα δίκτυα συναντηθούν;
Αν εξαπλωθούν οι συλλογικές κουζίνες, η
αυτοοργάνωση της κοινωνικής πρόνοιας
για παιδιά, γέρους, άρρωστους, Αμεα; Αν
ξεκινήσει μια νέα εσωτερική οικονομία
ανάμεσα στους καταπιεσμένους, χωρίς εκ-
μετάλλευση και ανισότητα, μια οικονομία
που θα αρχίσει να εκ νέου να παράγει στην
πόλη και την ύπαιθρο;

Αυτές και πολύ περισσότερες (που ο
αγώνας θα αναδείξει) είναι απαντήσεις που
δεν ταιριάζουν σε «ώριμους» πολίτες αλλά
σε υπερήφανους ανθρώπους που δεν αρέ-
σκονται στις αλυσίδες. Είναι διέξοδοι για
το τώρα που ήρθε, που κάνουν όμως και
ξεκάθαρη την ανάγκη της συνολικής ανα-
τροπής: Ανθρώπινο ή δίκαιο κράτος και
κεφάλαιο δεν μπορούν να υπάρξουν. Ο
πλούτος που παράγουμε φτάνει και περισ-
σεύει αν δεν καρπώνονται οι εκμεταλλευτές
μας το μεγαλύτερο μέρος του. Η οργάνωση
της παραγωγής και της κατανάλωσης, όσο
και η λήψη των συλλογικών αποφάσεων
οφείλει να ανήκει σε όλους: άμεσα και ισό-
τιμα.

Δεν αυταπατόμαστε για τις δυσκολίες
που εμπεριέχουν τέτοιες προτάσεις. Βλέ-
πουμε πως η εξουσία έχει παραλύσει τον
κοινωνικό ιστό, πόσο έχει κυριαρχήσει ο
ατομισμός, πόσο μαζική και βίαιη είναι η
καθεστωτική προπαγάνδα, πόσο επίφοβες
είναι απειλές σαν αυτή της ανεργίας. Αν δεν
γνωρίζεις καν το γείτονά σου πώς να αυτο-
οργανωθείς; Αν έχεις παιδιά πώς να αρνη-
θείς ότι σου επιβάλει το αφεντικό; Πώς να
μην εντυπωθούν τα επικοινωνιακά ψέματα
όταν πίσω τους υπάρχει ένας καθεστωτικός
προπαγανδιστικός στρατός;

Γνωρίζουμε όμως, πως ένα μέρος από το
υλικό υπόβαθρο αυτής της σήψης, αυτό της
δανεικής καταναλωτικής καβάτζας , αυτό
της ψευδούς ταξικής συνείδησης έχει τελει-
ώσει.

Και τώρα πλέον δεν είναι μόνο η αξιο-
πρέπεια αλλά και η ανάγκη που απαιτεί να
απαγκιστρωθούμε από την αθλιότητα.

Άνεργοι και εργαζόμενοι, μέσα από το
διάλογο στη βάση, μέσα από τολμηρές
πρωτοβουλίες στην καθημερινότητα, μέσα
από την καθολική συμμετοχή στους αγώ-
νες, την αλληλεγγύη με τους ομοίους μας,
μέσα από την εχθρότητα με κάθε φορέα
της εξουσίας, τη ριζοσπαστική πολιτικοποί-
ηση, τη σύγκρουση μπορούμε να επανεκ-
κινήσουμε.

Να επανεκκινήσουμε ένα δικό μας αυτο-
διευθυνόμενο παρόν ισότητας, αδελφότη-
τας και ελευθερίας.

πλήθος ατόμων που τα προηγούμενα χρό-
νια φαντασιώθηκε ότι μπορεί και αυτό να
γίνει μέρος της. Πολλά μικρά αφεντικά θα
ακολουθήσουν τους υπαλλήλους τους: ο
κόσμος των καταπιεσμένων μεγαλώνει
γρήγορα. Τα δε μεγάλα αφεντικά, είτε
μόνα τους είτε μέσω των των «ξένων επεν-
δύσεων» δεν θα αποπληθωρίσουν τα
κέρδη τους. Αφού εξασφαλίσουν τους μι-
σθούς που προαιρούνται να δώσουν και
τα ωράρια που απαιτούν ελπίζουν να γνω-
ρίσουν τη νέα «ανάπτυξη» και στην Ελλη-
νική και στις διεθνείς αγορές. Στη χειρότε-
ρη θα φροντίσει το κράτος που μόνο για
τις τράπεζες έδωσε 45 φορές περισσότερα
από όσα αφαίρεσε με το κόψιμο των
δώρων στους εργαζόμενους (70 δις και 1,5
δις)…

Υπάρχει όμως και ένα στοιχείο ειλικρί-
νειας στην ανησυχία της εξουσίας για την
ανεργία. Η ανεργία δημιουργεί ένα τερά-
στιο κοινωνικό δυναμικό. Το τι θα κάνει
αυτό το δυναμικό είναι που την τρομάζει.

Αν όλοι αυτοί συρθούν στα γόνατα, αν
ρίξουν τις ευθύνες ό ένας στον άλλο ή σε
αυτούς που έχουν δουλειά, αν ενοχοποι-
ήσουν τους μετανάστες, αν συνταχθούν με
κάποιον παλιό ή νέο κομματικό φορέα και
εναποθέσουν τις ελπίδες τους σε κάποια
εκλογική αλλαγή, αν μείνουν μονάδες κλει-
σμένοι στα σπίτια τους τότε η ομαλότητα
του καθεστώτος θα συντηρηθεί. Τότε οι
πολίτες θα έχουν δείξει «ωριμότητα» και
«νέο πατριωτισμό» και παρά τις αλυσίδες
που φορούν θα μπορούν μεγαλόψυχα να
ευφραίνονται με τα κέρδη των καπιταλι-
στών και το διεθνές κύρος του κράτους.

Αν όμως δεν γίνει έτσι; Αν οι εργαζόμε-
νοι στις επιχειρήσεις αρχίσουν να εμποδί-
ζουν αδιάλλακτα τις απολύσεις συναδέλ-
φων τους;

Η ανεργία λοιπόν είναι δομικό στοιχείο
του πολιτικού και οικονομικού συστήματος
που έχουμε, ακόμα και σε περιόδους που
τα πράγματα «πάνε καλά». Τώρα που τα
πράγματα «δεν πάνε καλά» , τώρα που ο
στόχοι είναι η «ανταγωνιστικότητα», είναι
να ικανοποιηθούν τα ντόπια και διεθνή
τραπεζικά παράσιτα, είναι να ανοίξουν και
οι τελευταίες κλειστές πόρτες της καθημε-
ρινότητάς μας για τις «αγορές», τώρα είναι
που η ανεργία αποκτά κεντρική σημασία
στα σχέδια της κυριαρχίας, Ελληνικής, Ευ-
ρωπαϊκής, παγκόσμιας.

Είναι οι εκπρόσωποί της άλλωστε που το
ψιθυρίζουν: με την ορολογία τους «απο-
πληθωρισμός». Που σημαίνει πτώση της
αγοραστικής δύναμης, αύξηση αυτών που
ψάχνουν δουλειά και άρα πτώση των μι-
σθών και απόλυτη ελαστικότητα σε ωράρια
και απολύσεις, φτηνότερη παραγωγή προ-
ϊόντων με ταυτόχρονη αύξηση των κερδών
των καπιταλιστών.

Με δύο λόγια, αυτό που λέμε είναι πως
κράτος και κεφάλαιο έχουν επιλέξει να ρί-
ξουν στον Καιάδα μια τεράστια μάζα εργα-
ζόμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
και να κρατήσουν αιωρούμενους πολύ πε-
ρισσότερους. Η ανεργία είναι ένα γεμάτο
περίστροφο που η εξουσία ακουμπάει στο
τραπέζι απέναντι στους καταπιεσμένους.
Και ας το πάρουν απόφαση και οι «βολε-
μένοι» των τελευταίων 20 χρόνων: η άρ-
χουσα τάξη είναι και αχάριστη και αδίστα-
κτη. Έχει ήδη αποφασίσει να ξεφορτωθεί
το εργατικό δυναμικό που χρόνια συσσώ-
ρευε σε τομείς του δημοσίου εξοφλώντας
κομματικές και ρουσφετολογικές υποσχέ-
σεις. Δεν θα λυπηθεί ούτε καν τα κατώτερα
στρώματά της για να πετύχει τους στόχους
της. Πολύ περισσότερο, η άρχουσα τάξη
δεν δίνει δεκάρα γι' αυτό το «μεσαίο»   

Στις μέρες που ζούμε και η τελευταία
λέξη που ξεστομίζεται από επίσημα χείλη
(κρατικά, επιχειρηματικά, δημοσιογρα-
φικά, κομματικά…) εξυπηρετεί τον κοινό
σε όλους τους επικοινωνιακό σκοπό: αυτόν
της υποταγής, μοιρολατρίας και διαίρεσης
των εκμεταλλευόμενων ώστε οι καπιταλι-
στές να βαδίσουν ανενόχλητοι τον «έν-
δοξο» δρόμο της ανάπτυξης και όλοι εμείς
αυτόν της μετατροπής μας σε εξαθλιωμένο
και υπάκουο (ευέλικτο, κινητικό, ανταγω-
νιστικό, με όρεξη για σκληρή δουλειά…),
εργατικό δυναμικό.

Μέσα στο χάος από μισές αλήθειες και
ολόκληρα ψέματα που αποτελεί τη συ-
σκευασία της νέας επίθεσης της εξουσίας,
υπάρχει η πραγματικότητα. Αυτή του κοψί-
ματος των μισθών, του τέλους των συντά-
ξεων, της εκποίησης σε ιδιώτες του κατει-
λημμένου από το κράτος δημόσιου, της κα-
μουφλαρισμένης ή ευθείας καταστολής,
του ρατσισμού… Η ανεργία αποτελεί έναν
από αυτούς τρόμους, ίσως τον πιο σημαν-
τικό κι αυτό γιατί συμπυκνώνει σχεδόν
όλους του άλλους: συνώνυμο της φτώ-
χειας, είναι δοκιμασμένο εργαλείο κατα-
στολής, τροφοδοτεί την ξενοφοβία και τον
κανιβαλισμό ανάμεσα στους καταπιεσμέ-
νους. 

Παρά το προφανές, το σημαντικό στην
ανεργία δεν είναι να μην έχεις δουλειά,
είναι να μην έχεις έσοδα. Ο μεγαλομέτοχος
που κάθεται και εισπράττει μερίσματα δεν
είναι άνεργος, είναι κηφήνας. Άνεργος
είναι αυτός που καταλήγει να ζει λαθραία.
Να ζητιανεύει (την οικογένεια, τους γονείς,
τους φίλους, τους περαστικούς…) για τις
βασικές του ανάγκες. Από ότι λέει το ίδιο
το κράτος, μέσα στο χρόνο οι άνεργοι θα
περάσουν το 1000000. Ένα εκατομμύριο
άνθρωποι, σε ένα κόσμο που τα πάντα τα
κανονίζουν οι αγορές, χωρίς έσοδα σημαί-
νει αποκλεισμός, αναξιοπρέπεια. Σημαίνει
κατάθλιψη, αλκοόλ, ναρκωτικά, την κυ-
ριαρχία ενός ψυχολογικού παράγοντα πε-
ριθωρίου που οι αστοί αναλυτές θα
χρησιμοποιήσουν για να μετατοπίσουν
στον ίδιο τον άνεργο την εύθηνη για την
κατάστασή του. Σημαίνει πως οι πλατείες
των πόλεων θα γεμίσουν με φτωχούς Έλ-
ληνες για τον ίδιο ακριβώς λόγο που γέμι-
σαν με μετανάστες. Όσους βέβαια από τους
έλληνες δεν βρεθούν τελικά σε κάποιο Άγιο
Παντελεήμονα μιας άλλης Ευρωπαϊκής μη-
τρόπολης…

Το «πρόβλημα της ανεργίας» είναι στο
στόμα όλων. Και των «από κάτω» αλλά και
των «από πάνω». Είναι λοιπόν ένα «εθνικό
ζήτημα» που μας ανησυχεί όλους το ίδιο;
Πως θα ζήσουν άλλωστε οι καπιταλιστές αν
οι εργάτες τους δεν μπορούν να αγορά-
σουν τίποτα, αναρωτιούνται παράγοντες
(κυβέρνηση, επιχειρηματίες, δημοσιογρά-
φοι) της αγοράς; Πως θα εκλεγούν οι βου-
λευτές αν δεν έχουν δουλειές να τάξουν
αναρωτιέται ενδόμυχα ο κομματικός συρ-
φετός;

Να μια μισή αλήθεια. Και στην ανεργία
υπάρχουν δύο στρατόπεδα: Αυτοί που θα
μείνουν άνεργοι και αυτοί που θα επωφε-
ληθούν. Και ο πιο έγκριτος οικονομολόγος,
αλλά και τα σχολικά βιβλία, μας πληροφο-
ρούν πως σε κάθε περίπτωση, στις «οικο-
νομίες της αγοράς» ένα ποσοστό ανεργίας
είναι «απαραίτητο». Ειδάλλως τα αφεντικά
δεν μπορούν να εκβιάσουν τους εργαζόμε-
νούς τους.

Παρέμβαση της συνέλευσης στον ΟΑΕΔ Περιστερίου.



Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών!“ Κείμενο της συνέλευσης αναρχικών για την κοινωνική αυτοδιεύθυνση για την απεργία πείνας
των 300 μεταναστών εργατών και για το ζήτημα της μετανάστευσης συνολικότερα.

άλλοι από το κράτος, το κεφάλαιο και
τους συνοδοιπόρους τους (χωρίς να πα-
ραβλέπουμε τις ευθύνες κάποιων από
τους «από το εθνικό δηλητήριο και την
κυρίαρχη προπαγάνδα αναπαράγουν αν-
τιλήψεις προς όφελος των κυρίαρχων). Ο
εχθρός μας δεν είναι ο άλλος καταπιεσμέ-
νος και εκμεταλλευόμενος επειδή έχει
άλλο χρώμα, γλώσσα, καταγωγή ή θρη-
σκεία, αλλά αυτοί που έφτιαξαν και συν-
τηρούν αυτόν τον κόσμο με μόνο σκοπό
τη διαιώνιση της εξουσίας και των κερ-
δών τους. Η μόνη απάντηση που αναλογεί
στα σχέδιά τους και στα αποτελέσματα
αυτών δεν είναι άλλη από τους κοινούς
αγώνες του συνόλου των «από κάτω»,
ντόπιων και μεταναστών απέναντι στις επι-
ταγές  κράτους και αφεντικών. Μια τέτοια
αγωνιστική κίνηση είναι και η απεργία
πείνας από τις 25 Ιανουαρίου 300 μετα-
ναστών στην Αθήνα, στη Νομική σχολή
και στη Θεσσαλονίκη, στο εργατικό κέν-
τρο, οι οποίοι διεκδικούν με αυτό τον
τρόπο τη νομιμοποίησή τους και ίσα δι-
καιώματα με τους ντόπιους εργάτες.

Με όπλο την αλληλεγγύη και την αλλη-
λοβοήθεια να μετατρέψουμε τις ασφυκτι-
κές συνθήκες που μας επιβάλλουν σε
ασφυκτικό ζωνάρι γύρω από το λαιμό των
κυρίαρχων μέχρι την ανατροπή αυτού του
κόσμου της εκμετάλλευσης και της κατα-
πίεσης, όπου ο καθένας και η καθεμία θα
μπορεί να μετακινείται ελεύθερα και να
απολαμβάνει την παγκόσμια φιλοξενία.

Αλληλεγγύη στους 300 απεργούς πείνας
από 25 Ιανουαρίου εργάτες μετανάστες.

Ενάντια στον κοινωνικό κανιβαλισμό,
κοινοί αγώνες ντόπιων και μεταναστών.
Για έναν κόσμο ισότητας, αλληλεγγύης,

ελευθερίας.

βασίλευε του κράτους και των αφεντικών
έρχεται να δώσει «απαντήσεις» στα προ-
βλήματα προωθώντας τον κοινωνικό κα-
νιβαλισμό. Η αυξανόμενη εξαθλίωση των
μεταναστών αλλά και των ντόπιων εντείνει
την παραβατικότητα εις βάρος των πιο
εύκολων στόχων που είναι οι ίδιοι οι κα-
ταπιεσμένοι και εξαθλιωμένοι. Σε αυτά τα
φαινόμενα έρχεται να προστεθεί και να τα
διογκώσει η δράση της μαφίας, η οποία
σε συνεργασία και με την πλάτη του κρα-
τικού μηχανισμού, αποτελεί μια από τις
πιο απάνθρωπες και ταυτόχρονα επικερ-
δείς επιχειρήσεις του καπιταλισμού. Ταυ-
τόχρονα οι μετανάστες μιας και αποτελούν
τη βάση της ταξικής πυραμίδας είναι ευά-
λωτοι απέναντι στην κυρίαρχη προπα-
γάνδα που τους θέλει υπαίτιους για τη
φτώχεια, την ανέχεια και την υποτίμηση
της ζωής. Η επιβαλλόμενη συνθήκη του
κοινωνικού κανιβαλισμού βρίσκει τους
μετανάστες θύτες και θύματα σε ένα έγ-
κλημα που διαπράττει το κράτος και το κε-
φαλαίο εις βάρος όλων μας, και σαν
τελευταίος τροχός της άμαξας οι μετανά-
στες γίνονται λεία στις αδηφάγες ορέξεις
των μπάτσων και κάθε λογής φασιστοει-
δών δηλαδή των κρατικών και παρακρα-
τικών φορέων εξουσίας. 

Δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δα-
χτυλό μας, πρόβλημα υπάρχει και είναι
μεγάλο. Η υπερσυσσώρευση  σε γκετο-
ποιημένες περιοχές, είτε αυτές είναι κα-
ταυλισμοί είτε γειτονιές στο κέντρο των
αστικών μητροπόλεων, χιλιάδων πεινα-
σμένων κάνει τις συνθήκες διαβίωσης αν-
τίξοες πρώτα για τους ίδιους και μετά για
τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αυτό όμως που
οφείλουμε να δούμε είναι το ποιοί ευθύ-
νονται για την υποτίμηση της ζωής του συ-
νόλου των καταπιεσμένων και δεν είναι  

στρατό να κατέχει περίοπτη θέση σε
αυτές). Θα πρέπει να αναλογιστούμε τις
συνθήκες με τις οποίες οι μετανάστες προ-
σπαθούν να εισέλθουν στην Ελλάδα με
στόχο από εδώ να περάσουν στην δυτική
Ευρώπη αναζητώντας ένα καλύτερο
αύριο. Θύματα κυκλωμάτων δουλεμπό-
ρων που αφού πληρώσουν ότι έχουν και
δεν έχουν γίνονται βορά στα ναρκοπέδια
του Έβρου ή στα σαπιοκάραβα που στοι-
βάζονται για να περάσουν το Αιγαίο και
καταλήγουν σε καθεστώς δουλείας, για να
ξεπληρώσουν τα κυκλώματα δουλεμπο-
ρίας. Η πολιτική της Ε.Ε. επιτάσσει την
επαναπροώθηση των μεταναστών χωρίς
χαρτιά οι οποίοι συλλαμβάνονται σε
χώρες της (συνθήκη του Δου- βλίνου),
πίσω στη χώρα από την οποία εισήρθαν
στην Ευρώπη, δηλαδή κατά κύριο λόγο
στην Ελλάδα. Αυτό το μέτρο καθιστά σχε-
δόν ανέφικτη την όποια προσπάθεια για
έξοδο από την Ελλάδα σε όποιον το θελή-
σει και ταυτόχρονα δημιουργεί μια ασφυ-
κτική κατάσταση μετατρέποντας πολλά
σημεία του ελλαδικού χώρου σε αποθή-
κες ανθρώπων. Με αυτό τον τρόπο έχουν
δημιουργηθεί τα φαινόμενα Αγ. Παντελε-
ήμονα (η περιοχή αποτελούσε το σημείο
συνάντησης), Πάτρας και Ηγουμενίτσας
(μιας και πρόκειται για τα λιμάνια που
οδηγούν στην Ιταλία).

Η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση του
αριθμού των εξαθλιωμένων μεταναστών,
η συσσώρευσή τους σε περιορισμένο χω-
ροταξικό πεδίο, η ανεργία που χτύπησε
πρώτα τη δικιά τους πόρτα σε συνδυα-
σμό με την υπάρχουσα συνθήκη κρίσης
που οδηγεί στην ανέχεια και την εξα-
θλίωση και τον μόνιμο πληθυσμό των πε-
ριοχών δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοινω-
νικό μείγμα. Η στρατηγική του διαίρει και 

Η επέλαση της «αναπτυγμένης», δύσης
στην καπιταλιστική περιφέρεια με οικονο-
μικούς και στρατιωτικούς όρους δημιουρ-
γεί στρατιές ξεριζωμένων που εξαναγκά-
ζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους
αναζητώντας μια θέση στον καπιταλιστικό
«παράδεισο». Οι μέθοδοι λεηλασίας των
υπανάπτυκτων («αναπτυσσόμενες» τις
λένε τώρα) χωρών ποικίλουν. Εγκαθί-
δρυση δικτατοριών, στρατιωτικές επεμβά-
σεις, αρπαγή των πλουτοπαραγωγικών
πηγών κ.α. οδηγούν στην εξαθλίωση των
ντόπιων πληθυσμών. Οι ασφυκτικές συν-
θήκες διαβίωσης που δημιουργούνται
εξαιτίας των παραπάνω έχουν οδηγήσει,
τα τελευταία χρόνια, στη ραγδαία αύξηση
μεταναστευτικών ρευμάτων προς το δυ-
τικό κόσμο μιας και η επιβίωση στις εν
λόγω περιοχές καθίσταται αδύνατη.

Όσο η προαναφερθείσα λεηλασία ολο-
ένα και επεκτείνεται και με δεδομένη την
έκρυθμη κατάσταση σε μέση ανατολή και
κεντρική Ασία (μετά τις στρατιωτικές επεμ-
βάσεις της δύσης την τελευταία δεκαετία)
τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύ-
ματα γίνονται ανεξέλεγκτα και ανεπιθύ-
μητα για την κυριαρχία.  

Στους καιρούς της καπιταλιστικής ευμά-
ρειας οι μετανάστες (και ειδικότερα το
κομμάτι των «χωρίς χαρτιά» που αποτελεί
και την πλειοψηφία)  αποτέλεσαν μια δε-
ξαμενή φθηνού και αναλώσιμου εργατι-
κού δυναμικού για τα αφεντικά, από την
οποία θα χρησιμοποιούν όσους κατά και-
ρούς χρειάζονται σύμφωνα  με τις ανάγκες
των σχεδίων τους (των κερδών τους δη-
λαδή).

Η συνθήκη της κρίσης  (οικονομικής
αλλά και κοινωνικοπολιτικής) σε συνδυα-
σμό με την πληθώρα των ξεριζωμένων,
καθιστά μέρος των μεταναστών μη ανα-
γκαίους και απαιτεί τον περιορισμό τους,
καθώς πλέον φθηνό εργατικό δυναμικό
αποτελεί και ο ντόπιος πληθυσμός. Για
αυτό το λόγο η κυριαρχία αναβαθμίζει το
κατασταλτικό της οπλοστάσιο απέναντι
τους σε όλους τους τομείς. Τόσο στο εσω-
τερικό με συνεχείς επιχειρήσεις σκούπα,
τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρω-
σης, αύξηση και διευκόλυνση των απελά-
σεων (επαναπροωθήσεων το λένε τώρα),
ψήφιση σκληρότερων νομών, όσο και πε-
ριμετρικά των συνόρων με τη δημιουργία
οργανισμών αναβάθμισης του ελέγχου
και της καταστολής (Frontex), με διακρα-
τικές συμφωνίες για τη συνεργασία στρα-
τού και αστυνομίας για την καλύτερη
φύλαξη των συνόρων, με την κατασκευή
φραχτών με σκοπό την αποτροπή της ει-
σόδου κτλ. Η Δύση θωρακίζει τα σύνορα
της αντιμετωπίζοντας τα εκατομμύρια των
εξαθλιωμένων που με δική της ευθύνη ξε-
ριζώθηκαν από τα σπίτια τους σαν εισβο-
λείς, που έρχονται να ταράξουν την κανο-
νικότητα (οικονομική, πολιτισμική) των
αναπτυγμένων δυτικών κοινωνιών. 

Η Ελλάδα τις δυο τελευταίες δεκαετίες
αποτέλεσε πόλο έλξης για πολλούς μετα-
νάστες. Καταρχήν για τους κατοίκους
χωρών της βαλκανικής, οι οποίοι αποτέ-
λεσαν θύματα της οικονομικής λεηλασίας
του πρώην ανατολικού μπλοκ και στους
οποίους βασίστηκε το «ελληνικό θαύμα»
της ανάπτυξης της χώρας αυτά τα χρόνια
(το ότι αυτό το θαύμα αποδεικνύεται σή-
μερα από θησαυρός σε άνθρακα είναι
άλλη κουβέντα). Επιπλέον όμως η Ελλάδα
είναι και η βασική πύλη εισόδου για την
Ευρώπη, από την ανατολή, για εκατομμύ-
ρια πρόσφυγες, οι οποίοι αναγκάζονται
να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, ως συνέ-
πεια των στρατιωτικών επεμβάσεων του
ΝΑΤΟ στις χώρες τους (με τον ελληνικό 

Στιγμιότυπο από την απεργία πείνας στο κτίριο της Υπατίας.
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Για την απεργία πείνας των 300 μεταναστών“ Η απεργία των 300 ξεκίνησε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για να αναδείξει ένα μείζον θέμα. Δυστυ-
χώς, με ευθύνη όλων μας δεν κατέστη δυνατό να αντιμετωπιστεί ως άρμοζε η επίθεση που δέχθηκε.

κινηθούν αυτόνομα σε σχέση με το ζή-
τημα, μακριά από καθεστωτικές αντιλή-
ψεις και με σκοπό την ανάδειξη του
αγώνα των μεταναστών. Παρολαυτά, ούτε
αυτοί κατάφεραν να σταθούν πολιτικά
στο ύψος της περίστασης και περιορίστη-
καν στο κομμάτι της αντιπληροφόρησης.
Εγκλωβισμένοι στη λογική τον ευκαιρια-
κών μαζεμάτων και με τα γεγονότα να μας
ξεπερνούν δεν καταφέραμε να βάλουμε
στοχεύσεις και προοπτικές στο λόγο και
στη δράση μας και να αναδείξουμε τα ζη-
τήματα που μας αναλογούσαν.   

Η απεργία των 300, όπως προαναφέρ-
θηκε, ξεκίνησε σε μια πολύ δύσκολη πε-
ρίοδο για να αναδείξει ένα μείζον θέμα.
Δυστυχώς, με ευθύνη όλων μας δεν κατέ-
στη δυνατό να αντιμετωπιστεί ως άρμοζε
η επίθεση που δέχθηκε.

Ανεξάρτητα, όμως, από όσα δεν επε-
τεύχθησαν, ας μην παραβλέψουμε αυτό
καθαυτό το γεγονός του αγώνα. Εδώ και
δύο δεκαετίες, μετά την λεηλασία που
οξύνθηκε αυτό το διάστημα από την ανα-
πτυγμένη δύση στην καπιταλιστική περι-
φέρεια (μέσω στρατιωτικών και οικονομι-
κών επεμβάσεων), στρατιές εκατομμυ-
ρίων εξαθλιωμένων αναζήτησαν μια κα-
λύτερη τύχη στον «καπιταλιστικό παρά-
δεισο». Η Ελλάδα σαν πύλη εισόδου στη
δύση έχει αποτελέσει όλα αυτά τα χρόνια
καταφύγιο για πολλούς από αυτούς με
κάθε τίμημα (σφαγές στα σύνορα, ρατσι-
σμό, εκμετάλλευση κ.α). Τα τελευταία χρό-
νια βλέπουμε κινήσεις μεταναστών που
διεκδικούν τα αυτονόητα. Άνθρωποι αό-
ρατοι που, μέσα από την ανέχεια και την
απελπισία, βρίσκουν τη δύναμη να υψώ-
σουν τη γροθιά τους και να αγωνιστούν
για τη ζωή και την αξιοπρέπεια τους. Από
τα λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενί-
τσας, τα φραουλοχώραφα της Μανωλά-
δας και της τράτες της Μηχανιώνας μέχρι
την Υπατία και το ΕΚΘ, μετανάστες ξεση-
κώνονται, οργανώνονται και απαιτούν το
δικαίωμα τους στη ζωή. Οι αγώνες τους
μόνο εφαλτήριο μπορούν να αποτελέσουν
για τους αγώνες του συνόλου των κατα-
πιεσμένων ενάντια στην καταπίεση, την
εκμετάλλευση και τη διαιώνιση της, που
μας επιφυλάσσουν κράτος και αφεντικά.
Ενάντια στη συνολική επίθεση της κυριαρ-
χίας, μόνο οι συνολικοί αγώνες όλων των
καταπιεσμένων -μακριά και ενάντια στους
διαχωρισμούς που μας επιβάλλονται-
μπορούν να απαντήσουν. Για ένα κόσμο
ισότητας, αλληλεγγύης ελευθερίας....

«πετυχαίνουν», έχοντας ως μοναδικό σχε-
δόν μέσο πίεσης την ίδια τους την υγεία,
να πάρουν καθεστώς ανοχής για 6 μήνες
με ανανέωση για άλλους 6 και άδεια για
την πραγματοποίηση ταξιδιών στις χώρες 
καταγωγής τους. Βέβαια, σήμερα ένα
μήνα μετά, τίποτα δεν είναι βέβαιο εκτός
από το καθεστώς ανοχής. Παρότι, όπως
αναφέραμε, το μοναδικό ουσιαστικό
μοχλό πίεσης αποτέλεσαν οι ίδιοι οι απερ-
γοί, δεν μπορούν να παραβλεφθούν και
οι δικές τους ευθύνες, όπως οι «λευκές
επιταγές» που παραχώρησαν στους διά-
φορους διαμεσολαβητές, επιτρέποντάς
τους να μιλούν εξ’ ονόματός τους, και η
μη ξεκάθαρη στάση τους απέναντι στις
προτάσεις που τους γίνονταν: από τη μια
εμφανίζονταν ανυποχώρητοι και από την
άλλη ιδιαίτερα υποχωρητικοί.

Από την απεργία και την έκβασή της
οφείλουν να βγουν κάποια σοβαρά συμ-
περάσματα. Δεν μπορούμε να μη μιλή-
σουμε για τις ηττημένες λογικές της
καθεστωτικής  αλλά και κάποιων κομμα-
τιών της «επαναστατικής» αριστεράς που,
διακατεχόμενοι από διαμεσολαβητικές
αντιλήψεις, υπονόμευσαν τον αγώνα.
Αφενός οι αντιλήψεις αυτές έρχονται σε
αντιδιαστολή με την άμεση και οριζόντια
μορφή των αγώνων και αφετέρου σή-
μερα, απέναντι στην πολιτική μηδενικής
ανοχής και του καθεστώτος εκτάκτου
ανάγκης από την πλευρά της κυριαρχίας,
αποδεικνύονται περισσότερο από ποτέ
αναποτελεσματικές. Το κράτος δε επιφυ-
λάσσει πλέον καμία καλύτερη μοίρα για
αυτούς που θέλουν να εμφανίζονται σαν
μετριοπαθείς συνομιλητές του. Τόσο στην
περίπτωση της Νομικής, όσο και στις με-
τέπειτα διαπραγματεύσεις, γνωστοί και
άγνωστοι παράγοντες και παραγοντίσκοι
του αριστερού αντιρατσιστικού χώρου
βρέθηκαν να διαμεσολαβούν στο όνομα
των μεταναστών με τις αρχές. Μετά το
τέλος της απεργίας, κάποιοι από αυτούς
μίλησαν για νίκη και κάποιοι για υπονό-
μευση εκ των έσω, κατηγορώντας ο ένας
τον άλλο για καπήλευση του αγώνα. Στην
ουσία,  πρόκειται για τις δυο όψεις του
ίδιου νομίσματος: διαμεσολαβητές που
θεώρησαν τον αγώνα τσιφλίκι τους και
προφανώς τα σπάσανε στην κόντρα τους
για το ποια στρατηγική θα επικρατήσει.

Όσοι αναρχικοί /αντιεξουσιαστές στή-
ριξαν την απεργία, μη θέλοντας να εμπλα-
κούν σε μια τέτοια διαδικασία για όλους
τους παραπάνω λόγους, αποφάσισαν να 

προφανή σκοπό την απομόνωση του
αγώνα. Μετά την άρνηση των απεργών,
εκατοντάδες μπάτσοι συνοδεία εισαγγελέα  
αποκλείουν το κτίριο της νομικής και δη-
λώνουν ότι έχουν σκοπό να εισβάλουν και
να εκκαθαρίσουν το χώρο από τους απερ-
γούς και τους αλληλέγγυους. Ισχυρίζονται
ότι ο πρύτανης έχει συγκατατεθεί στην
άρση του ασύλου, πράγμα, όμως, που
μέχρι και σήμερα δε έχει αποσαφηνιστεί
κατά πόσο ίσχυε. Ακολουθούν πολύωρες
διαπραγματεύσεις των αυτόκλητων διαμε-
σολαβητών της αριστεράς με εισαγγελείς
και μπάτσους μπροστά στις κάμερες και
τελικά επιβάλλεται η «οικειοθελής» απο-
χώρηση και η μεταφορά στο κτίριο Υπα-
τία, το οποίο είχε υποδείξει ο πρύτανης.
Μόνη διαφοροποίηση από την αρχική
πρόταση ότι δεν τίθεται ζήτημα αποκλει-
σμού της παρουσίας των αλληλέγγυων και
ότι την περιφρούρηση του χώρου θα ανα-
λάμβαναν οι ίδιο και όχι φυσικά η αστυ-
νομία. Το ενδεχόμενο της «οικειοθελούς»
εκκένωσης της Νομικής είχε αρχίσει, άλ-
λωστε, να μεθοδεύεται από την προηγού-
μενη μέρα, όταν μεγαλοστελέχη της
αριστεράς είχαν προβεί σε συνομιλίες με
τον πρύτανη και είχαν επισκεφθεί το κτί-
ριο της Υπατίας.

Η περίπτωση της Νομικής μπορεί να
αποτιμηθεί  -το λιγότερο- ως υποχώρηση
του αγώνα και κυρίως του κινήματος αλ-
ληλεγγύης, που δεν κατάφερε να υπερα-
σπιστεί το άσυλο ως χώρο αγώνα. Παρο-
λαυτά, παρουσιάστηκε από κομμάτια της
καθεστωτικής αριστεράς ως νίκη του κι-
νήματος. Επίσης, όταν ένας χώρος αγώνα,
όπως είναι το άσυλο, παραδίδεται στα
χέρια του κράτους τόσο εύκολα και με εκ
των έσω διαμεσολάβηση, δεν μπορούμε
παρά να μιλάμε για μια κακή παρακατα-
θήκη συνολικά για τους  αγωνιζόμενους.
Παρότι δε μας αρέσει να μιλάμε με όρους
νίκης και ήττας, η περίπτωση της Νομικής
αποτελεί μια νίκη και μάλιστα αναίμακτη
του εξουσιαστικού μπλοκ ενάντια σε
όλους τους αγωνιζόμενους.

Μετά από 40 μέρες στην Υπατία -με το
κίνημα να έχει σαφώς  απομαζικοποιηθεί
μετά τις εξελίξεις στη Νομική, χωρίς να
έχει καταφέρει να αναδείξει τις πτυχές του
αγώνα κοινωνικά, ούτε να τον συνδέσει
με την τρέχουσα συγκυρία- η απεργία
λήγει. Μετά από διαβουλεύσεις, συναντή-
σεις και διαπραγματεύσεις, που πολλές
ακόμα και σήμερα δεν έχει αποσαφηνι-
στεί τι πραγματεύονταν, οι 300 απεργοί 

Στις 25 Γενάρη, 250 μετανάστες εργάτες
από την Κρήτη έρχονται στην Αθήνα -μετά
από μία μακρά περίοδο μεταξύ τους συ-
νελεύσεων και ζυμώσεων- και προχω-
ρούν, μαζί με άλλους 50 στη
Θεσσαλονίκη,  σε απεργία πείνας με  αί-
τημα τη νομιμοποίηση όλων των μετανα-
στών και την εξίσωση των εργασιακών,
κοινωνικών και  πολιτικών δικαιωμάτων
και υποχρεώσεών τους  με τους ντόπιους
εργαζόμενους. Ξεκινούν, δηλαδή, έναν
αγώνα για ζωή, αξιοπρέπεια και ισότητα,
με μοναδικό τους όπλο τα σώματά τους.
Μια κίνηση του τελευταίου τροχού της
άμαξας της καπιταλιστικής μηχανής ενάν-
τια στην απομόνωση, τη σιωπή, τον απο-
κλεισμό και την ανέχεια που τους
επιβάλλεται. Ο αγώνας τους, όσο κι αν
λόγω του μαξιμαλισμού των αιτημάτων
του φαντάζει σε κάποιους μάταιος και ου-
τοπικός, στην πραγματικότητα θα πρέπει
να αποτελέσει παράδειγμα αντίστασης.
Και αυτό γιατί, ανεξάρτητα από την έκ-
βασή του ( πράγμα που θα δούμε παρα-
κάτω), σε μια πολύ κρίσιμη χρονική
συγκυρία, την ώρα που η κυριαρχία εξα-
πολύει στο όνομα της κρίσης σφοδρή και
ολομέτωπη επίθεση στην κοινωνία, κά-
ποιοι από «τον πάτο της πυραμίδας» απο-
φασίζουν να βγουν μπροστά και να
διεκδικήσουν το αυτονόητο: το δικαίωμα
της ύπαρξής τους.

Η προαναφερθείσα επίθεση κράτους
και κεφαλαίου έχει, μεταξύ άλλων, δύο
σημαντικά χαρακτηριστικά: αφενός την
κατάργηση βασικών εργασιακών κεκτημέ-
νων, κατακτημένων μετά από σκληρούς
και αιματοβαμμένους αγώνες του παγκό-
σμιου προλεταριάτου, αφετέρου τη στο-
χοποίηση των μεταναστών ως υπεύθυνων
για όλα τα δεινά. Αυτές οι παράμετροι
είναι που δίνουν και τη μεγαλύτερη αξία
στην απεργία, αφού οι άμεσα και περισ-
σότερο (προς το παρόν) θιγόμενοι από την
επιθετική πολιτική των αφεντικών αποφα-
σίζουν όχι απλώς να αμυνθούν, αλλά να
βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν͘ να
αγωνιστούν όχι μόνο για τους εαυτούς
τους, αλλά για το σύνολο των αποκλεισμέ-
νων, μεταναστών και ντόπιων.
Αυτά τα χαρακτηριστικά του αγώνα ήταν
που οδήγησαν το κράτος και τα τσιράκια
του από την πρώτη στιγμή να επιτεθούν
με κάθε τρόπο στον αγώνα. Από την
πρώτη κιόλας μέρα της διαμονής των με-
ταναστών στη Νομική, (σε χώρο μάλιστα
που δε χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες
της σχολής και, δεν παρακωλυόταν, επο-
μένως, η λειτουργία της) και πριν καλά
καλά ξεκινήσει η απεργία, σύσσωμος  ο
καθεστωτικός συρφετός, καθένας από το
πόστο του, έρχεται να πάρει θέση μάχης
απέναντι στον αγώνα. Πρώτο βιολί σε
αυτή την παράφωνη εξουσιαστική μπάντα
οι συνήθεις ύποπτοι κονδυλοφόροι, άξιοι
συνοδοιπόροι του συστήματος, λειτούρ-
γησαν  καθόλη τη διάρκεια της απεργίας
πείνας όπως λειτουργούν σε όλους τους
αγώνες που διεξάγονται. Με τους τσανα-
κογλείφτες δημοσιογράφους να λασπολο-
γούν, τον πρύτανη του ΕΚΠΑ να κλείνει τη
σχολή εν μέσω εξεταστικής με φτηνές και
ανούσιες δικαιολογίες, βουλευτές και
υπουργούς να μιλάνε για μηδενική ανοχή
στους λαθρομετανάστες, εγείρονται αντι-
δραστικά αντανακλαστικά σε συντηρητικά
κομμάτια της κοινωνίας και δημιουργείται
το κλίμα για την επερχόμενη καταστολή
του αγώνα. Και όντως τρεις μέρες μετά την
έναρξη της απεργίας, οι αρχές ζητούν από
τους απεργούς να μεταφερθούν σε άλλο
χώρο, χωρίς την παρουσία αλληλέγγυων
και υπό την επίβλεψη της αστυνομίας, με 
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Η λεηλασία είναι κερδοφόρα. Η αντίσταση θα τη φτωχύνει.“ Η μόλυνση και η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν είναι απλώς μία ατυχής συνέπεια της εξέ-
λιξης του καπιταλιστικού κόσμου. Πρόκειται, αντιθέτως, για ένα ουσιαστικό κομμάτι του, που
προσφέρει ένα ακόμα πεδίο γόνιμο για κέρδος.

Τοποθετούν τις συσκευασίες στον ένα
κάδο, το γυαλί στον άλλο και ούτω καθε-
ξής. Εκεί τελειώνει το καθήκον του καλού
πολίτη και ξεκινάει η διαδικασία επαναμε-
ταφοράς των αποβλήτων στην καταναλω-
τική αλυσίδα από τις εταιρίες που έχουν
αναλάβει την ανακύκλωση. Πολλές φορές
μάλιστα πρόκειται για τις ίδιες εταιρείες
που παράγουν τις συσκευασίες. Ανακυ-
κλώνουν και επαναπροωθούν τα προϊόντα
τους στην αγορά, γλιτώνοντας έξοδα στην
παραγωγή και εισπράττοντας για αυτό διά-
φορες χρηματοδοτήσεις. Εύκολα κέρδη
από τη μια, περαιτέρω μόλυνση από μια
διαδικασία ανακύκλωσης που εξυπηρετεί
τον καπιταλισμό από την άλλη, ένα ακόμα
βήμα στην καταστροφή της φύσης και της
ίδιας της ζωής μας.

Η ηθική του καλού πολίτη δεν προσφέ-
ρει καμία λύση στο ζήτημα της μόλυνσης,
αντίθετα διαιωνίζει την κατάσταση και το
πολύ απαλύνει τις συνέπειες της εξέλιξης
του καπιταλισμού. Μόνο η απόλυτη αντι-
παράθεση με τα σχέδια κράτους και κεφα-
λαίου μπορεί να είναι αποτελεσματική. Ο
αγώνας που διεξάγουν ομαδοποιήσεις αν-
θρώπων, από την Κερατέα μέχρι τη Λευ-

αφετέρου ο καπιταλισμός επωφελείται από
αυτό το έργο, με μια μερίδα της κοινωνίας
στη μέση να υποφέρει κάθε συνέπεια και
να βλέπει να υποβαθμίζεται η ποιότητα
ζωής της, για το καλό της οικονομικής και
πολιτικής ηγεσίας της.

Βέβαια, η επίθεση αυτή του κράτους και
του κεφαλαίου δεν παρουσιάζεται ως τέ-
τοια, αλλά ως ο καλύτερος τρόπος για να
λυθεί ένα αναπόφευκτο πρόβλημα. Και δε
διστάζουν να κρύψουν την επίθεση αυτή
πίσω από ένα δήθεν «συνειδητοποιημένο»
προσωπείο, μια μάσκα με κυνικό χαμό-
γελο, που θέλει να μας πείσει πως ο καπι-
ταλισμός και οι σχέσεις που αυτός δη-
μιουργεί ωφελούν όλους εμάς, πως η αν-
τιμετώπιση ζητημάτων, όπως αυτό του πε-
ριβάλλοντος, είναι έργο όλων μας, και πως
αυτοί έχουν την καλύτερη πρόταση: οικο-
λογική συνείδηση, προστασία της Φύσης,
στροφή σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής,
χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας,
ανακύκλωση. Μια ρητορική που συνοψί-
ζεται στον όρο «πράσινος καπιταλισμός»,
που είναι αφενός μια προσπάθεια να απο-
σπασθεί η προσοχή της κοινωνίας από τη
λεηλασία και την καταστροφή, καθαρίζον-
τας, ταυτόχρονα, τη συνείδηση των υπεύ-
θυνων και αφετέρου μία ακόμα ευκαιρία
για κέρδος.

Ένα ξεκάθαρο παράδειγμα είναι αυτό
της ανακύκλωσης: Οι σύγχρονες βιομηχα-
νίες παράγουν καθημερινά εκατοντάδες τό-
νους άχρηστων συσκευασιών και περιττών
συνοδευτικών, η λογική των οποίων είναι
να παρουσιάσουν τα προϊόντα (από τα
προϊόντα πρώτης ανάγκης μέχρι όλα εκείνα
που καλύπτουν ανύπαρκτες ανάγκες) ως
ωραία, αποστειρωμένα, με ελκυστικά μη-
νύματα και χρώματα ώστε να πουληθούν
μαζικά. Στη συνέχεια, οι καταναλωτές κα-
λούνται να υπερασπιστούν αυτή την οικο-
λογική συνείδηση μέσω της ανακύκλωσης.

Ο σύγχρονος κόσμος, ο κόσμος του κα-
πιταλισμού, είναι δίχως αμφιβολία άμεσα
συνδεδεμένος με τη ραγδαία καταστροφή
του πλανήτη. Και είναι γεγονός ότι δεν
υπήρξε ποτέ στην Ιστορία άλλο σύστημα
τόσο επιβλαβές για τη Φύση, κάτι που σί-
γουρα οφείλεται στην ανυπαρξία των απα-
ραίτητων τεχνολογικών μέσων μέχρι τη
“βιομηχανική επανάσταση” (το θρίαμβο,
δηλαδή, του καπιταλισμού), αλλά κυρίως
στο ότι μόνο στον κόσμο του κεφαλαίου
καθίσταται τόσο αναγκαία τέτοια κατα-
στροφή.

Η άνευ ορίων λεηλασία των φυσικών
πόρων σε ολόκληρο τον πλανήτη, ανεξάρ-
τητα από τις μελλοντικές συνέπειες μιας τέ-
τοιας πρακτικής, αποτελεί γνωστή στρατη-
γική των μεγαλοεπιχειρηματιών: από την
εξόρυξη πετρελαίου μέχρι τα ορυχεία (είτε
άνθρακα είτε διαφόρων κερδοφόρων υλι-
κών, χρήσιμων για την τεχνολογική ανά-
πτυξη), από την εξαφάνιση τεράστιων δα-
σικών ζωνών για τις βιομηχανίες του ξύλου
και των φαρμάκων μέχρι την κατασκευή
καινούργιων βιομηχανικών μονάδων, που
στην συνέχεια θα πολλαπλασιάσουν την εκ-
μετάλλευση.

Όλα αυτά συμβάλλουν στη δημιουργία
μιας τεράστιας αγοράς, που καθορίζει με
πολύ συγκεκριμένο τρόπο τις σημερινές
κοινωνικές σχέσεις. Έχει επιβληθεί η ζωή
σε τεράστιες πόλεις, όπου η σχέση με το
περιβάλλον έχει περιοριστεί στη σχέση με
το μπετόν, την άσφαλτο και τα μηχανήματα.
Επιπλέον, υπάρχει μια τεράστια και περιττή
προσφορά από «αγαθά», που καταναλώ-
νονται χωρίς την παραμικρή κριτική στάση.
Αυτό το μοντέλο απαιτεί, άλλωστε, την κα-
τανάλωση τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας,
της οποίας η παραγωγή και η μεταφορά
επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το περι-
βάλλον (παράδειγμα αποτελούν οι σταθμοί
της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα).

Αποτελέσματα αυτής της υπερκατανάλω-
σης είναι η παραγωγή τόνων σκουπιδιών
καθημερινά, η ηχορύπανση, η φωτορύ-
πανση κτλ, που αφενός έχουν γίνει αποδε-
κτές καταστάσεις για τους καταναλωτές και
αφετέρου αποφέρουν προφανώς μεγάλο
κέρδος στις βιομηχανίες.

Τα υπόλοιπα φαίνεται να είναι δευτε-
ρεύοντα. Ειδικά για τα απορρίμματα, αφού
σιγά σιγά οι πόλεις δε σηκώνουν το βάρος
τους, σκουπίδια κάθε είδους μεταφέρονται
έξω από αυτές, προς την ύπαιθρο, όπου
ολόκληρες εκτάσεις γεμίζουν με γρήγορο
ρυθμό, αλλά μακριά από το βλέμμα των
πολλών...  Έτσι, μπορεί να συνεχίζεται με
«φυσιολογικό» τρόπο η ζωή της πόλης, εις
βάρος της περιφέρειάς της.

Σ' αυτό το σημείο, εμφανίζεται και ο πα-
ράγοντας της διαχείρισης των απορριμμά-
των. Η μόλυνση και η καταστροφή του
περιβάλλοντος δεν είναι απλώς μία ατυχής
συνέπεια της εξέλιξης του καπιταλιστικού
κόσμου. Πρόκειται, αντιθέτως,  για ένα ου-
σιαστικό κομμάτι του, που προσφέρει ένα
ακόμα πεδίο γόνιμο για κέρδος, είτε στα
χέρια μεγαλοεπιχειρηματιών που αναλαμ-
βάνουν την κατασκευή μονάδων (ΧΥΤΗ,
ΧΥΤΑ, μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων
κ.ά.) είτε στα χέρια της μαφίας που αναλαμ-
βάνει τη διαχείριση των σκουπιδιών, δη-
λαδή την αποκομιδή και τη μεταφορά στις
νόμιμες ή παράνομες χωματερές (με
ακραίο το παράδειγμα της Νάπολης στην
Ιταλία), όταν αυτά τα συμφέροντα δεν εμ-
πλέκονται μεταξύ τους. Έτσι, αφενός το
κράτος απαλλάσσεται από το κόστος δια-
χείρισης -ενώ εξακολουθεί να λαμβάνει
κέρδος, π.χ. από τα κονδύλια της Ε.Ε.- και 

κίμμη, από τον Αχελώο μέχρι την Πτολε-
μαΐδα, από την Ευρώπη μέχρι το Αμαζό-
νιο, δεν είναι -όπως θέλουν να τις χαρα-
κτηρίζουν- μεμονωμένες αντιδράσεις από
άτομα που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει
«κοινό συμφέρον».

Ευτυχώς, όλο και περισσότεροι αντι-
λαμβάνονται ότι τα συμφέροντα των ισχυ-
ρών δε θα μπορούν ποτέ να ταυτιστούν
με εκείνα των καταπιεσμένων, ούτε μι-
λώντας γενικά ούτε όταν μιλάμε συγκε-
κριμένα για την καταστροφή των τόπων
τους, καθώς απλώνονται τα πλοκάμια του
κέρδους.

Και ευτυχώς, όλο και περισσότεροι
είναι διατεθειμένοι να συγκρουστούν με
τους κατασταλτικούς μηχανισμούς που
παρατάσσονται για να αποσιωπήσουν τη
δυσαρέσκεια απέναντι στη λεηλασία.

Η αλληλεγγύη σε κάθε εστία που αγω-
νίζεται ενάντια στον πολιτισμό της μόλυν-
σης αποκτά έτσι περιεχόμενο. Δεν πρό-
κειται απλώς για μια επιχειρηματολογία
περί οικολογικής συνείδησης αλλά για το
μοναδικό τρόπο που μπορεί να βάλει
τέλος σε αυτό το σύστημα που μας κατα-
στρέφει.

Κερατέα: ο αγώνας συνεχίζεται

κοι με θάρρος, θέληση και οδοφράγ-
ματα…

Η αστυνομία, που επιτίθεται στους κα-
τοίκους στο μπλόκο με χημικά, πλαστικές
σφαίρες, με τη χρησιμοποίηση νέου οπλι-
σμού (αύρα νερού), σπάζοντας αυτοκίνητα
και συλλαμβάνοντας τους, προκαλεί την
οργή του κόσμου, που απαντά με δυναμι-
κές κινήσεις και αμύνεται με όποιον τρόπο
μπορεί. Οι μολότοφ και τα οδοφράγματα,
οι πέτρες και οι αντισφυξιογόνες μάσκες,
η συλλογικότητα και ο αγώνας παίρνουν
τη θέση τους στο καθημερινό λεξιλόγιο
των κατοίκων της Κερατέας. Φυσικά, τα
παπαγαλάκια των ΜΜΕ έπιασαν από την
αρχή δουλεία, στηρίζοντας το κράτος και
τα αφεντικά στις αυθαιρεσίες τους   και
συκοφαντώντας τον αγώνα, μιλώντας για
«κουκουλοφόρους» και «μετανάστες»
που δήθεν έχουν παρεισφρήσει ανάμεσα
στους κατοίκους με «πονηρούς» σκοπούς.
Αργότερα, κι ενώ οι προσπάθειές τους για
συκοφάντηση και «θάψιμο» του αγώνα
φαίνονταν να αποτυγχάνουν, επέλεξαν
διαφορετική στρατηγική στήριξης των
αποφάσεων του κράτους για ακόμη πιο
βίαιη καταστολή, καλώντας μετ' επιτάσεως 

Στις 11 Δεκεμβρίου 2010 φορτηγά και
μηχανήματα της κατασκευαστικής εται-
ρείας των εργολάβων Λάτση και Μπόμ-
πολα, με την προστασία των ένστολων
φρουρών του κράτους (ΜΑΤ και ΕΚΑΜ),
εισέβαλαν στο Οβριόκαστρο, με σκοπό
την δημιουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή. Η
αστυνομία έσπευσε αμέσως και συνέ-
λαβε την ομάδα περιφρούρησης των κα-
τοίκων που υπήρχε στο χώρο (επειδή η
πρόθεση των εργολάβων και του κρά-
τους ήταν λίγο-πολύ γνωστή, οι κάτοικοι
είχαν ξεκινήσει ενέργειες για την αντιμε-
τώπιση μιας τέτοιας κατάστασης).

Η επόμενη κιόλας μέρα βρήκε τους
κατοίκους στο δρόμο, προκειμένου να
διώξουν τους εισβολείς από τη περιοχή
τους και να αποτρέψουν τη μετατροπή
της σε απέραντο σκουπιδότοπο της Αττι-
κής. Από τότε όλη η περιοχή της Κερα-
τέας βρίσκεται υπό αστυνομική κατοχή
-στρατιωτικού τύπου- από τις ένοπλες
δυνάμεις καταστολής. 

Τα στρατόπεδα χωρίστηκαν: από τη
μία πλευρά τα ΜΑΤ με τραμπουκισμούς,
ρίψεις δακρυγόνων, αύρες, ξυλοδαρ-
μούς, βρισιές, και από την άλλη οι κάτοι-

την αστυνομία να επέμβει αποτελεσματικά,
προκειμένου να πάψει η «αυθαιρεσία» των
κατοίκων. Όμως το τοίχος σιωπής που προ-
σπαθούν να επιβάλουν σπάει καθημερινά
από την έμπρακτη αλληλεγγύη που εκφρά-
ζεται από πάρα πολύ κόσμο από την πρώτη
στιγμή, με εκδηλώσεις ενημέρωσης και στή-
ριξης του αγώνα, συγκρούσεις, παρουσία
στη Κερατέα στο πλευρό των αγωνιζόμενων,
πορείες, συγκεντρώσεις κ.ά.

Η μανία κράτους και μεγαλοεργολάβων
για τη δημιουργία ΧΥΤΑ δεν είναι τυχαία
ούτε αδικαιολόγητη,  ούτε βέβαια προέρχε-
ται από ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο
και τη Φύση - το αντίθετο μάλιστα. Τα τελευ-
ταία χρόνια το ελληνικό κράτος προσπαθεί
να ιδιωτικοποιήσει τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων και να την παραχωρήσει προς εκ-
μετάλλευση στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Εκείνοι
-αλίμονο- θέλουν πώς και πώς να την ανα-
λάβουν, αφού είναι μία από τις πιο κερδο-
φόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες και
έχει να προσφέρει τεράστια κέρδη (από την
κατασκευή των χώρων απόρριψης μέχρι και
τη διαχείριση των απορριμάτων). 

Έτσι λοιπόν, το κράτος προσέφερε απλό-
χερα τις υπηρεσίες του, νομοθετώντας και 

“
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Ως πότε θα τρωγόμαστε μεταξύ μας;“
Το «διαίρει και βασίλευε» αποτελεί διαχρονικά μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η κυριαρχία για τη δια-
χείριση των κοινωνικών μετασχηματισμών. Η εξατομίκευση και ο φόβος, σε όλες τις πτυχές των καθημερινών
σχέσεων (από τις προσωπικές μέχρι τις εργασιακές) είναι ενδογενή χαρακτηριστικά του καπιταλισμού. 

της υπάρχουσας κατάστασης αλλά, στους
ομοίους τους, στους πιο αδύναμους ή
στους λίγο περισσότερο προνομιούχους
από τους ίδιους.

Στον τομέα της εργασίας, ο κοινωνικός
κανιβαλισμός κατέχει εξέχουσα θέση. Με
τους νέους εργασιακούς νόμους, αφενός,
καθίσταται όλο και πιο επισφαλής η θέση
των εργαζομένων ατομικά (καμία προστα-
σία από απολύσεις, κατάργηση συλλογι-
κών συμβάσεων εργασίας κλπ) αφετέρου
υπονομεύεται θεσμικά η δυνατότητα συλ-
λογικών διεκδικήσεων, τροφοδοτώντας
ακόμα περισσότερο την εξατομίκευση.
Από την άλλη, τα μμε προπαγανδίζουν τον
κυρίαρχο λόγο για «την ανάγκη περικοπών
στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και για τα
προβλήματα που δημιουργούν οι απεργίες
σε βάρος της κοινωνίας» προσπαθώντας
να στρέψουν τη μία  κοινωνική ομάδα κατά
της άλλης. Έτσι έχουμε εργάτες εναντίον
«βολεμένων» υπαλλήλων, «υποτελείς»
ιδιωτικούς εναντίον «προνομιούχων»  δη-
μοσίων αλλά  και εργαζόμενους διαφόρων
ταχυτήτων μέσα στους ίδιους χώρους δου-
λειάς. Ένα κλίμα, ιδιαίτερα, ευνοϊκό για
τους κυρίαρχους. Ο καθένας  ορμώμενος,
κυρίως, από το φόβο για να παραμείνει
στην εργασίας του,  κλείνεται ακόμα περισ-
σότερο στον εαυτό του και θεωρεί τον συ-
νάδελφο του, εν δυνάμει, εχθρό. Τα νέα
οικονομικά μέτρα, η εργασιακή ανασφά-
λεια και η εξατομίκευση στρέφουν, από τη
μία, αρκετό κόσμο στη λογική της «πάρτης
μου», στον ωχαδελφισμό, στον ανταγωνι-
σμό, στην ρουφιανιά και από την άλλη, αυ-
ξάνουν την αλαζονεία των αφεντικών και
προλειαίνουν  το έδαφος για απολύσεις
και περαιτέρω περικοπές εργασιακών κε-
κτημένων.  Έτσι αντί να στραφούμε ενάντια
στα αφεντικά και τα φερέφωνα τους, που
μας αφαιμάζουν και καρπώνονται τους κό-
πους μας, στρεφόμαστε ενάντια στους
ομοίους μας και εν τέλει ενάντια στον ίδιο
μας τον εαυτό.

Η ανεργία είναι ένα άλλο, εξίσου σημαν-
τικό,  πεδίο πρόσφορο στον κοινωνικό κα-
νιβαλισμό που χρησιμοποιείται εργαλειακά
από την κυριαρχία για την επίτευξη των
στόχων της. Ο άνεργος, ως αποτέλεσμα
συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, έξω
και πέρα από τον ίδιο  και όχι ως κάποιος
που εκούσια έχει περιέλθει σε αυτήν την
κατάσταση, αδυνατώντας να αυτοσυντηρη-
θεί, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα
τόσο επιβίωσης (αν δεν τον συντηρεί το οι-
κογενειακό του περιβάλλον) όσο και ψυχο-
λογικής φύσης. Τις περισσότερες φορές η 

ματος, άλλοτε απλώς για την επιβίωση.
Από την μία η αύξηση της φτώχειας και
της εξαθλίωσης αποτελούν το πρόσφορο
έδαφος για την ανάπτυξη  περαιτέρω αν-
τικοινωνικών συμπεριφορών και συντη-
ρητικών αντανακλαστικών και από την
άλλη, η ενίσχυση του κοινωνικού κανι-
βαλισμού αποτελεί στοχευμένη επιλογή
της κυριαρχίας προκειμένου να διαρρή-
ξει ακόμα περισσότερο τον κοινωνικό
ιστό. Διάφορες κοινωνικές ομάδες αντα-
γωνίζονται μεταξύ τους,  είτε για να επι-
βιώσουν, είτε για να μην θέσουν σε
επιπλέον κίνδυνο την ήδη διασαλεμένη
και αβέβαιη καθημερινότητα τους,  είτε
για να διοχετεύσουν τον θυμό τους, να
εκτονωθούν και να νιώσουν ένα αίσθημα
υπεροχής μέσα σε ένα σύστημα που τους
έχει απαξιώσει. Με αυτό τον τρόπο,
στρέφουν την οργή και την αγανάκτησή
τους, όχι στους πραγματικούς υπαίτιους 

Σήμερα το σύστημα βρίσκεται αντιμέ-
τωπο, για άλλη μια φορά, με τα ίδια του
τα αδιέξοδα κι εμείς καλούμαστε να πλη-
ρώσουμε την κρίση του. Η κυριαρχία
προσπαθώντας να διαφυλάξει τα προνο-
μία της και να βγει αλώβητη από αυτήν
την κρίση, λαμβάνει μια σειρά μέτρων
που έχουν σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω
αφαίμαξη μας, την ανέχεια, την εξα-
θλίωση και την ολοένα αυξανόμενη υπο-
βάθμιση των όρων ζωής μας.  

Σε αυτή τη συνθήκη δημιουργείται,
εντός της κοινωνίας, μια εκρηκτική κατά-
σταση. Δεν απαιτείται καμία φιλοσοφική
εμβάθυνση για να καταλάβει κανείς ότι
όταν οι συνθήκες ζωής αλλάζουν προς το
χειρότερο οι κοινωνικές διεργασίες συν-
θέτουν ένα μείγμα έτοιμο προς ανάφλεξη. 

Το κράτος και τα αφεντικά καλούνται
μέσα στην οικονομική θεσμική  και πολι-
τική κρίση να διαχειριστούν και τις επι-
πτώσεις του κοινωνικού μετασχηματι-
σμού.

Το «διαίρει και βασίλευε» αποτελεί δια-
χρονικά μία από τις μεθόδους που χρησι-
μοποιεί η κυριαρχία για τη διαχείριση
τέτοιων καταστάσεων. Η εξατομίκευση,
και ο φόβος, σε όλες τις πτυχές των καθη-
μερινών σχέσεων (από τις προσωπικές
μέχρι τις εργασιακές) είναι ενδογενή χα-
ρακτηριστικά, του καπιταλισμού. Η πραγ-
μάτωση του καπιταλιστικού ονείρου
«επιτυγχάνεται» μέσω ενός μοντέλου
ζωής και σχέσεων που καθιστούν θεμιτό
κάθε μέσο προκειμένου να επιτευχθεί η
ανέλιξη κάποιου στην κοινωνική ιεραρ-
χία. Με την διαχρονική τακτική του κοι-
νωνικού κατακερματισμού, που  βασίζε-
ται στην, εδώ και χρόνια, προσπάθεια
αποδόμησης κάθε κοινωνικής συνείδη-
σης, δημιουργείται το πεδίο εκείνο όπου
ο ένας τρώει τον άλλο, άλλοτε για μια υψη-
λότερη θέση στην πυραμίδα του συστή-

παραπάνω συνθήκη ενισχύει αντικοινωνι-
κές συμπεριφορές και δημιουργεί μια εν
δυνάμει εργατική δύναμη με λιγοστές
απαιτήσεις, μειωμένες αντιστάσεις «πρό-
θυμη» να  αναχαιτίσει, με την προσφορά
της εργασίας της, οποιαδήποτε εργατική
διεκδίκηση. Ενάντια σε όλα αυτά, οι άνερ-
γοι μπορούν να αποτελέσουν ένα ακόμα
ισχυρό μέτωπο στον κοινωνικό ταξικό πό-
λεμο, συλλογικοποιώντας τις αντιστάσεις
τους, μέσα από συνελεύσεις ανέργων, με
αρνήσεις πληρωμών, με την συμπόρευση
τους σε εργατικούς αγώνες. Κι έτσι από την
άμυνα να περάσουν στην αντεπίθεση.  

Οι μεγαλύτεροι αποδέκτες του κοινωνι-
κού κανιβαλισμού δε θα μπορούσαν να
είναι άλλοι από τους μετανάστες, οι οποίοι
αποτελούν τον εύκολο στόχο, τον «αποδιο-
πομπαίο τράγο» για ένα πολύ μεγάλο
μέρος της κοινωνίας. Σύμφωνα με την επι-
χειρηματολογία της κυριαρχίας, οι μετανά-
στες, «που ασφαλώς έχουν δικαιώματα
γιατί είναι άνθρωποι», αποτελούν την πηγή
του κακού για πάρα πολλά δεινά. Αυτή η
διγλωσσία του συστήματος έχει να κάνει,
με την επιλογή της Δημοκρατίας, από τη
μια να επιδείξει ένα πιο «ανθρωπιστικό»
λόγο, επιδιώκοντας συναίνεση,  και από
την άλλη να αποπροσανατολίσει, να συκο-
φαντήσει και να δημιουργήσει έναν ορατό
εχθρό ως βαλβίδα αποσυμπίεσης.  Έτσι  οι
μετανάστες εμφανίζονται ως οι κύριοι
υπαίτιοι για την έξαρση της εγκληματικό-
τητας, της ανεργίας  και την διάρρηξη της
κοινωνικής συνοχής. Ασφαλώς, ως μια από
τις πιο εξαθλιωμένες και ευάλωτες κοινω-
νικές ομάδες, μπορούν να εκδηλώσουν μι-
κροπαραβατικές συμπεριφορές. Έτσι, για
παράδειγμα,  σε διάφορες περιοχές του
κέντρου, που τις χαρακτηρίζει η ανέχεια
και η εξαθλίωση, αυτοί που βρίσκονται
στον πάτο της καπιταλιστικής πυραμίδας
αντιμετωπίζονται όχι ως αποτέλεσμα συγ-
κεκριμένων επιλογών της κυριαρχίας αλλά
ως αιτία διαφόρων κακών.

Αυτό το κανιβαλικό πλέγμα κοινωνικών
σχέσεων έρχονται να πλαισιώσουν επικοι-
νωνιακά τα μμε συνεπικουρούμενα, κατά
κύριο λόγο, από τα ασπόνδυλα φασιστο-
ειδή. Διανύουμε την εποχή που το σύν-
θημα «όπου δεν φτάνει το γκλομπ του
μπάτσου και η πένα του δημοσιογράφου
φτάνουν τα μαχαίρια των φασιστών»
πραγματώνεται με τον πιο απροκάλυπτο
τρόπο. 

Όσο η πραγματικότητα γίνεται όλο και
πιο οδυνηρή, όσο ο κόσμος, που μας επι-
φυλάσσουν τα αφεντικά, γίνεται πιο ανυ-
πόφορος, τόσο πιο έντονα θα προβάλλει
το δίλλημα: ή θα οργανώσουμε την αντί-
σταση μας απέναντι σε αυτούς που επι-
βουλεύονται τις ζωές μας ή θα επιβιώ-
σουμε μέσα στη μιζέρια, σε μια συνθήκη
όπου ο πιο δυνατός θα τρώει τον πιο αδύ-
ναμο και οι αδύναμοι θα τρώγονται με-
ταξύ τους. 

Η απάντηση, στην ολοένα αυξανόμενη
υποτίμηση της ζωής μας, δεν είναι άλλη
παρά οι κοινοί αγώνες μεταξύ των κατα-
πιεσμένων, ντόπιων και μεταναστών,
ανέργων και εργαζομένων, νέων και ηλι-
κιωμένων ενάντια στο κράτος, τα αφεντικά
και τους συνοδοιπόρους τους. Με όπλο
την αλληλεγγύη, να αντισταθούμε στην
πραγματικότητα που μας ετοιμάζουν και
να δημιουργήσουμε τις σχέσεις και τα
εδάφη για την συνολική ανατροπή αυτού
του κόσμου και την δημιουργία μιας ζωής
με περισσότερη αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη,
ευτυχία. 

ται όλο και περισσότερο. Ο κόσμος της πε-
ριοχής γνωρίζεται μεταξύ του, λειτουργεί με
συλλογικό τρόπο και η αυτοοργάνωση στην
περιοχή είναι πλέον καθημερινότητα και όχι
μια άγνωστη λέξη, πράγμα που συμβάλλει
στη συνέχιση του αγώνα και στην ενδυνά-
μωσή του.

Μπορεί να υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα
για να διανυθεί, όμως η εξέγερση αυτή είναι
σαν να έχει ήδη κερδίσει. Διότι οι κάτοικοι
που αγωνίζονται δεν παραδίδονται στα σχέ-
δια του κράτους και του κεφαλαίου και, φυ-
σικά, δεν είναι μόνοι τους. Γιατί ο αγώνας
των κατοίκων της Κερατέας είναι αγώνας
όλων μας, όλων τον ανθρώπων που δεν
επιλέγουν την υποταγή, αλλά αγωνίζονται
για τη γη και την ελευθερία.

κατοχυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα συμ-
φέροντα του κάθε Μπόμπολα. Ακόμη, πα-
ρείχε την αστυνομία ως προστάτη των
επιχειρηματιών, προκειμένου να υλοποι-
ηθούν τα μεγαλεπήβολα σχέδιά τους (ακρι-
βώς όπως συμβαίνει και στη Λευκίμη -και όχι
μόνο- από το 2008 μέχρι και σήμερα. Θυμί-
ζουμε εδώ ότι εκεί οι κατασταλτικές δυνάμεις,
προκειμένου να τρομοκρατήσουν και να κα-
ταστείλουν τους κατοίκους, πέρα από όλα τα
άλλα δολοφόνησαν και μια γυναίκα).

Οι συγκρούσεις στη Κερατέα μεταξύ του
κόσμου και της αστυνομίας συνεχίζονται
μέχρι και σήμερα, και ο αγώνας στην περιοχή
έχει πάρει  μορφή και χαρακτηριστικά εξέ-
γερσης. Στα μπλόκα της Κερατέας και του
Λαυρίου το συλλογικό αίσθημα αναπτύσσε-
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Από την άρνηση πληρωμής των κοινωνικών αναγκών
στην άρνηση πληρωμής της καπιταλιστικής κρίσης“
Αποσπάσματα από την μπροσούρα της ανοιχτής συνέλευσης κατοίκων των Πετραλώνων, του Κουκακίου
και του Θησείου για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η οποία κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2011.

της πόλης αυξάνεται κατακόρυφα. Πλέον
η δημιουργία ενός σταθμού Μετρό ή
Προαστιακού , ΗΣΑΠ κ.τ.λ καθορίζει τον
χαρακτήρα μιάς ευρύτερης περιοχής,
αποτελεί πόλο έλξης είτε κατοίκων είτε
επιχειρήσεων, αυξάνει τις τιμές των ακι-
νήτων κ.λ.π.

Το παρελθόν μας δείχνει πως ακόμα
και χωρίς σχεδιασμό τα δίκτυα συγκοι-
νωνιών επηρεάζουν την δομή της πόλης.

Βλέπουμε λοιπόν, πως οι επιλογές
τόσο του σχεδιασμού των συγκοινωνια-
κών δικτύων όσο και το ποιος θα ανα-

επιχειρήσεις (ΣΕΠ). Οι αντιδράσεις όμως
που εκδηλώθηκαν ενάντια στην διάλυση
της ΕΑΣ και η ιστορική απεργία των οδη-
γών λεωφορείων από τον Φλεβάρη του
1991 έως τον Σεπτέμβρη του 1993 είχαν
σα αποτέλεσμα την ακύρωση του νόμου,
την διάλυση των ΣΕΠ και στη συνέχεια την
δημιουργία του ΟΑΣΑ και της ΕΘΕΛ.

Η εμφάνιση τόσο του μετρό όσο και του
τράμ, αλλά και του προαστιακού αλλάζει
σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα στις συγκοι-
νωνίες. Η επιρροή που έχουν στην οικι-
στική, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη 

Ιστορική αναδρομή

Η φράση «οι δημόσιες συγκοινωνίες
είναι κοινωνική ανάγκη» αντανακλά την
αλληλόδραση ανάμεσα στα συγκοινωνιακά
δίκτυα και το κοινωνικό. Οι ρίζες αυτής της
σχέσης βρίσκονται αρκετά  χρόνια πίσω
και συγκεκριμένα από την στιγμή  που η
Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα του νεοσύστα-
του  ελληνικού κράτους.

Η ίδια η χάραξη του σιδηροδρόμου Πει-
ραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου (1882) και
Πειραιώς-Αθηνών-Λαρίσης (1894) κατευ-
θύνει τη βιομηχανική συγκέντρωση σ’
αυτό που σήμερα  ονομάζουμε δυτικές συ-
νοικίες. Οι εργατικές συνοικίες αναπτύσ-
σονται κατά μήκος της γραμμής της οδού
Πειραιώς και φτάνουν μέχρι τον Πειραιά.

Οι ΣΑΠ (σιδηρόδρομοι  Αθ.-Πειρ) θέ-
τουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο δημιουργίας
μιας ζώνης υψηλής αναψυχής για τους Αθη-
ναίους στην παραλία του Ν.Φαλήρου. Κάτι
ανάλογο συμβαίνει και προς την άλλη κα-
τεύθυνση, την Κηφισιά, με τις ανώτερες
κοινωνικές τάξεις να είναι αυτές που επω-
φελούνται για τη μεταφορά στις εξοχικές
τους κατοικίες.

Το 1922 η πολεοδομική δομή της Αθή-
νας θα υποστεί ένα ισχυρό σοκ από την αύ-
ξηση του πληθυσμού, κάτι το οποίο αντι-
κατοπτρίζεται και στο συγκοινωνιακό δί-
κτυο, το οποίο προσπαθεί να ανταποκριθεί
στις νέες ανάγκες.

Η ιδιωτικοποίηση απαντάται, για πρώτη
φορά στην ιστορία της συγκοινωνίας, με
την εμφάνιση των λεωφορείων, ενώ το
τραμ και ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος περ-
νάνε στα χέρια θυγατρικών της «ΡOWER
AND TRADITION FINANCE COMRANY»
Από το 1925 έχουμε την προώθηση της
χρήσης του αυτοκινήτου ενώ τα μέσα στα-
θερής τροχιάς απαξιώνονται κοινωνικά με
διάφορους τρόπους. Ο ανταγωνισμός με-
ταξύ των λεωφορείων και των μέσων στα-
θερής τροχιάς καλά κρατεί για τα επόμενα
χρόνια.

Μεταπολεμικά η ιδιωτική πρωτοβουλία
κυριαρχεί. Η σύμβαση της εταιρείας
POWER για επέκταση του ηλεκτρικού σιδη-
ρόδρομου μέχρι την Κηφισιά πραγματώνε-
ται τώρα, ενώ οι λεωφορειακές γραμμές
επεκτείνονται συνεχώς.

Η χρυσή εποχή των λεωφορειούχων
κρατάει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του
1960.Συγκροτούν ένα ισχυρό λόμπυ που
διατηρεί σχέσεις με υπουργούς και βου-
λευτές.

Η αρχή του τέλους τους είναι η ανάγκη
αντικατάστασης των λεωφορείων με νέα
,καθώς έχουν εξαντληθεί τεχνικά. Ο στόχος
των εφήμερων κερδών δεν αφήνει χώρο
στην εξασφάλιση των απαραίτητων κεφα-
λαίων από το «κοινό ταμείο των λεωφο-
ρείων».

Το 1961 το κράτος παρεμβαίνει οικονο-
μικά για τη σωτηρία των λεωφορειούχων,
και ιδρύεται η ΑΣΠΑ. Το 1977 διαλύονται
τα ΚΤΕΛ, ενώ στην θέση της ΑΣΠΑ ιδρύεται
η ΕΑΣ. Παράλληλα κρατικοποιείται το σύ-
νολο των αστικών συγκοινωνιακών μέσων.
Η ΗΕΜ μετονομάζεται σε ΗΛΠΑΠ και η
ΕΗΣ σε ΗΣΑΠ.

Το 1967 είναι η χρονιά που η χρήση της
δημόσιας συγκοινωνίας έφτασε στο μέγι-
στο της ιστορίας της και επίσης η χρονιά
που αρχίζει η κατακόρυφη πτώση της.

Το 1992 καταργείται με νόμο η ΕΑΣ και
η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου
ανατίθεται σε 8 ιδιωτικές συγκοινωνιακές 

λάβει την λειτουργία τους δεν είναι τυχαίες.
Σε μια Αθήνα ,που γιγαντωνόταν οι ιδιώτες
δεν είχαν κανένα λόγο να αναλάβουν την
παροχή μιας υπηρεσίας μη κερδοφόρας γι
αυτούς. Εφόσον όμως η μετακίνηση σε μια
μεγαλούπολη  είναι ζωτικής σημασίας τόσο
για τους εργαζόμενους όσο και για τους ερ-
γοδότες, κάποιος έπρεπε να αναλάβει αυτή
την υπηρεσία. Έρχεται, λοιπόν, το κράτος
στα τέλη της δεκαετίας του 70 να πάρει τη
θέση των ιδιωτών στην παροχή συγκοινω-
νιακού έργου. ‘Όταν όμως από τις αρχές
του 90 αρχίζουν να αλλάζουν τα δεδομένα,
«συμπτωματικά»το κράτος επιχειρεί να
ιδιωτικοποιήσει τα ΜΜΜ. Η αποτυχία
όμως με την ΕΑΣ το 1992 παίζει καθορι-
στικό ρόλο, και η επιλογή που γίνεται είναι
να ενταχθούν όλες οι εταιρείες παροχής
συγκοινωνιακού έργου στους κανόνες της
ιδιωτικής οικονομίας, προωθώντας το σκε-
πτικό πως οι συγκοινωνίες είναι εμπό-
ρευμα και οι επιβάτες πελάτες.

Πως φτιάχνονται τα ελλείματα.

Αξίζει να σταθούμε στο επιχείρημα που
χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον, αυτό των
ελλειμμάτων και της κακοδιαχείρισης, που
η «αναδιάρθρωση» υποτίθεται πως θα
λύσει.

Οι αστικές συγκοινωνίες της Αττικής
υποτίθεται ότι επιδοτούνται από το Κράτος
σε ποσοστό 70%. Τα χρήματα αυτά προέρ-
χονται από τη φορολόγησήμας. Μόνο που
τα τελευταία χρόνια τα λεφτά αυτά δεν φτά-
νουν ποτέ στον προορισμό τους - για την
ακρίβεια φτάνει μόνο ένα μικρό ποσοστό.
Συγκεκριμένα οι επιδοτήσεις που έχουν 

Παρεμβάσεις στη γειτονιά μας για ελεύθερη μετακίνηση

ρείων, τρόλεϊ και σε κεντρικούς οδικούς
άξονες του κέντρου. 

Με την πραγματοποίηση της παρέμβα-
σης και της συνέλευσης που κάλεσε η
πρωτοβουλία κατοίκων, έγινε εμφανής η
αναγκαιότητα αντίστασης στην πολυεπί-
πεδη επίθεση που εξαπολύεται στην κοι-
νωνία. Έτσι, οι κάτοικοι της περιοχής ανα-
νέωσαν το ραντεβού τους για τις 16 Ια-
νουαρίου, καλώντας σε 2η ανοιχτή συνέ-
λευση στην πλατεία Μερκούρη. Η οργά-
νωση για τις δημόσιες παρεμβάσεις της
συνέλευσης συνεχίστηκε, με τη σύνταξη
του κειμένου το οποίο θα μοιράζεται από
εδώ και πέρα. Πλέον το συλλογικό σχήμα
μετονομάζεται από «κάτοικοι από τις γει-
τονιές των Πετραλώνων» σε «ανοιχτή συ-
νέλευση κατοίκων Πετραλώνων, Θησείου,
Κουκακίου».

Στις 18 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε
παρέμβαση στους ηλεκτρικούς σταθμούς
των Πετραλώνων και της Καλλιθέας από
την ανοιχτή συνέλευση. Κρεμάστηκε σχε-
τικό πανό, μοιράστηκαν κείμενα, ενώ
σαμποταρίστηκαν τα ακυρωτικά μηχανή-
ματα και στους δύο σταθμούς.

Στις 27 Ιανουαρίου η ανοιχτή συνέ-
λευση συνεχίζει τις δράσεις της, πραγμα-
τοποιώντας  παρέμβαση στο στο σταθμό
του Μετρό Συγγρού-Φιξ, στο Κουκάκι.
Φτάνοντας στο σημείο, συναντηθήκαμε με
την ανοιχτή λαϊκή συνέλευση Αγίου Δημη-
τρίου, που βρίσκονταν εκεί για να πραγ-

Από τον Δεκέμβριο στη γειτονιά μας
έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά δρά-
σεων απέναντι στην αύξηση των εισιτη-
ρίων στα Μ.Μ.Μ., με κατεύθυνση την
ελεύθερη μετακίνηση και την αλληλεγγύη
στον αγώνα των εργαζομένων. 

Μέσα από αυτοοργανωμένες διαδικα-
σίες, που οι κάτοικοι των περιοχών μας
εδώ και αρκετά χρόνια επιλέγουν για να
δράσουν και να διεκδικήσουν, στις 9 Δε-
κεμβρίου πρωτοβουλία κατοίκων της πε-
ριοχής καλεί ανοιχτή συνέλευση στην πλ.
Μερκούρη, για να οργανώσουμε τις
δράσεις μας ενάντια στην επίθεση κρά-
τους και κεφαλαίου. Αναπτύχθηκε μία
πρώτη συζήτηση γύρω από ζητήματα
που έχουν να κάνουν με τον αγώνα των
εργαζομένων στο συγκοινωνιακό δίκτυο,
ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις κι-
νήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε
εμείς, το συντονισμό με άλλα εγχειρή-
ματα τοπικών συνελεύσεων που κινούν-
ται σχετικά και με τη γενικότερη άρνηση
πληρωμών. 

Στις 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιή-
θηκε η πρώτη παρέμβαση στον ηλε-
κτρικό σταθμό των Πετραλώνων. Μοιρά-
στηκε το κείμενο της πρωτοβουλίας, ενώ
κολλήθηκαν αυτοκόλλητα και αφισάκια
στο εσωτερικό των τρόλεϊ της γραμμής
15. Η παρέμβαση αυτή έγινε στα πλαίσια
συντονισμένων δράσεων και σε άλλες
περιοχές της Αθήνας σε γραμμές λεωφο- 

ματοποιήσει ανάλογη δράση.
Την 1 Φεβρουαρίου έλαβαν χώρα από

νωρίς το πρωί μια σειρά παρεμβάσεων στο
ευρύτερο συγκοινωνιακό δίκτυο της Αττικής.
Στη γειτονιά μας πραγματοποιήθηκαν δύο
παρεμβάσεις, στους ηλεκτρικούς σταθμούς
των Πετραλώνων και του Θησείου. Στη συ-
νέχεια μοιράστηκαν κείμενα και μπλοκαρί-
στηκαν τα μηχανήματα έκδοσης και επικύ-
ρωσης εισιτηρίων. 

Οι δράσεις της συνέλευσης της γειτονιάς
συνεχίζονται, και στις 5 Φεβρουαρίου η συ-
νέλευση συναντήθηκε με την ανοιχτή λαϊκή
συνέλευση Αγίου Δημητρίου και όλοι μαζί
κινήθηκαν προς το σταθμό του Συντάγματος,
όπου συναντηθήκαμε και με άλλον κόσμο
από τον Βύρωνα, την Καισαριανή και το
Παγκράτι. Δεδομένου ότι στο Σύνταγμα βρι-
σκόταν ήδη σε εξέλιξη παρέμβαση από άλλη
κίνηση, ο κόσμος των ανοιχτών συνελεύ-
σεων κινήθηκε προς την Ομόνοια, όπου
πραγματοποιήθηκε παρέμβαση για κάποια
ώρα. Τελικό σημείο συνάντησης (και με κό-
σμο από τις δυτικές συνοικίες, του Ζωγρά-
φου, τα Ιλίσια, την Αγία Παρασκευή, το Χα-
λάνδρι κ.α.) ήταν ο σταθμός του Μετρό Πα-
νεπιστήμιο, όπου και ολοκληρώθηκε αυτή η
συντονισμένη κίνηση.

Στις 6 Φεβρουαρίου η ανοιχτή συνέλευση
συναντιέται και πάλι στη Πλατεία Μερκούρη
για την 3η κατά σειρά συνέλευση. Αφού
έγινε μια σύντομη ενημέρωση για τις κινή-
σεις που πραγματοποίησε η συνέλευση την 

“

Στιγμιότυπο από απεργία τροχιοδρομικών της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών (ΗΕΜ).
Συλλογή Απόστολου Κουρμπέλη.
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νάμει χαρακτηρισμό τους ως παραβατών
του νόμου, από τη στιγμή που δεν θα ακυ-
ρώσουν εισιτήρια. 

Για τον εργαζόμενο ο χρόνος που περνάει
στα ΜΜΜ όχι μόνο δεν πληρώνεται (ενώ
είναι ουσιαστικά ενσωματωμένος στο ωρά-
ριο εργασίας του) από τον εργοδότη ή το
κράτος, αλλά αντιθέτως υπάρχει η παρά-
λογη απαίτηση να πρέπει να πληρώσει ο
ίδιος το αντίτιμο των 3€ ημερησίως.

Εκτός της επιβολής αυξημένου εισιτη-
ρίου, η απόφαση περικοπών δρομολογίων
οδηγεί στην αύξηση του προβλεπόμενου
χρόνου μετακίνησης και, άρα,σε αντίστοιχη
ταλαιπωρία.

Αλλά βασικά χαρακτηριστικά που τονί-
ζουν την ανάγκη για ελεύθερη χρήση των
ΜΜΜ είναι ο συλλογικός χαρακτήρας τους,
καθώς και ότι, μαζί με τη μετακίνηση με το
ποδήλατο ή με τα πόδια, αποτελούν τον πιο
οικολογικό τρόπο μεταφοράς στην πόλη.

Εν τέλει, τονίζοντας όσα ειπώθηκαν πα-
ραπάνω, δικαιούμαστε και οφείλουμε να 

καταβληθεί από το 1998 μέχρι σήμερα ανέρ-
χονται σε ποσοστό μόλις 18% των οφειλομέ-
νων κατά το νόμο. Την ίδια στιγμή το κράτος
εμφανίζεται απόλυτα συνεπές στις δεσμεύ-
σεις του να επιδοτεί, και μάλιστα αδρά, πλεί-
στες όσες ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ.
ακτοπλοΐας, αερομεταφορές κ.λπ). Εφόσον τα
λεφτά της επιδότησης δεν δίνονται, οι αστικές
συγκοινωνίες για να καλύψουν τα έξοδά τους
αναγκάζονταν να δανείζονται από τις τράπε-
ζες με ληστρικά επιτόκια.

Σήμερα τα χρέη 7 υπουργείων προς τον
ΟΑΣΑ φτάνουν τα 500.000.000 ευρώ. Τα
ποσά που έχουν πάρει αυτά τα υπουργεία,
για να υπογράψουν τις εν λόγω συμβάσεις,
τα έχουν πάρει μέσω της φορολογίας, αλλά
δεν έφτασαν ποτέ στις συγκοινωνίες.

Σχετικά με την κακοδιαχείριση, που όντως
υπάρχει, φαίνεται πως ξεχνάμε ότι για την
ύπαρξή της ευθύνονται οι διοικήσεις των ορ-
γανισμών και οι εκάστοτε κυβερνήσεις που
τις διορίζουν.  Γεγονός που αποδεικνύει πως
όχι μόνο δεν είναι οι εργαζόμενοι που φταί-
νε, αλλά είναι απόφαση της πολιτικής εξου-
σίας να οδηγήσει στο σημερινό αδιέξοδο τα
ΜΜΜ, εξυπηρετώντας έτσι τα συμφέροντα
της οικονομικής εξουσίας.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες τείνουν πλέον
επίσημα να μη θεωρούνται δημόσιο αγαθό,
αφού οι κρατικές επιδοτήσεις περιορίζονται
σταδιακά, με την ταυτόχρονη προώθηση
ιδιωτικοποιήσεων  σε όλους τους τομείς των
αστικών μετακινήσεων.

Γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι κοι-
νωνική ανάγκη

Η χρήση των ΜΜΜ για τον άνθρωπο που
ζει στην πόλη αποτελεί αναγκαία συνθήκη για
την κοινωνική επιβίωση στο αστικό τοπίο. Ο
περιορισμός της δυνατότητας  μετακίνησης
μέσω της επιβολής υψηλού αντιτίμου και της
περικοπής δρομολογίων υποβαθμίζει την
ποιότητα ζωής στην πόλη, ανατροφοδοτών-
τας καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι υπηρεσίες των ΜΜΜ απευθύνονται κατά
κύριο λόγο σε ανθρώπους χαμηλού εισοδή-
ματος, που δυσκολεύονται να πληρώσουν το
ήδη υπάρχον αντίτιμο, πόσω μάλλον την
κάθε ενδεχόμενη μελλοντική και ανεξέλεγκτη
αύξησή του. Το αυτονόητο δικαίωμα στη με-
τακίνηση γι αυτούς μετατρέπεται είτε σε έναν
αδικαιολόγητο περιορισμό είτε στον εν δυ- 

αναρωτηθούμε: Γιατί πρέπει να καταβά-λουμε
αντίτιμο και μάλιστα υψηλό για μια παροχή,
που άλλωστε έχουμε πληρώσει ήδη;

Μεταρρυθμίσεις στα ΜΜΜ: επίθεση σε επι-
βάτες και εργαζόμενους.

Το καλοκαίρι του 2010 η κυβέρνηση προ-
ανήγγειλε μέτρα, τα οποία πέρα από τις αυξή-
σεις στα εισιτήρια, αφορούσαν σε μειώσεις
μισθών, περικοπές δρομολογίων, συρρίκνωση
λεωφορείων, τρόλεϊ, τρένων, καθώς και στη
μείωση προσωπικού για τον ΟΣΕ κατά 3 χιλιά-
δες εργαζόμενους μέσα από συνταξιοδοτήσεις
και μετατάξεις.

H χρόνια ανοχή μας απέναντι στις κυβερνη-
τικές αυθαιρεσίες συνέβαλε κατά πολύ σε αυτό
το σκηνικό, που έχει ως αποτέλεσμα την επι-
βολή σκληρών μέτρων, πλέον και στο πεδίο
των ΜΜΜ, και την καταπάτηση βασικών δι-
καιωμάτων επιβατών και εργαζομένων.

Στην Ελλάδα του ΔΝΤ, ένα μεγάλο μέρος του
πληθυσμού είναι πλέον αδύνατον να ζήσει με

αξιοπρέπεια. Έχουμε υποχρεωθεί να πληρώ-
σουμε το χρέος τους, ενώ ταυτόχρονα μας
απαγορεύεται η πρόσβαση σε καθημερινά,
απαραίτητα και μέχρι πρότινος δημόσια αγα-
θά, που κατακτήθηκαν μέσα από μακροχρό-
νιους αγώνες της εργατικής τάξης. Ακόμα και
αν για κάποιους η αντίσταση δεν αποτελεί
θέμα επιβίωσης, θα πρέπει να αποτελεί  θέμα
συνείδησης. Για όλους τους παραπάνω λό-
γους, επιλέγουμε να μην επωμιστούμε το
βάρος των ελλειμμάτων που άλλοι δημιούρ-
γησαν.

Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργα-
ζομένων για δημόσιες συγκοινωνίες, αν και
η δική μας προοπτική πηγαίνει ένας βήμα πιο
πέρα, επιζητώντας την ασφαλή και ελεύθερη
μετακίνηση μέσα στην πόλη. Στόχος μας είναι
να αποφασίζουμε εμείς για τις ζωές μας.
Μέσα από τη συγκρότηση κοινωνικών κινη-
μάτων, λαϊκών συνελεύσεων, χωρίς κομματι-
κές κατευθύνσεις, παίρνουμε τον έλεγχο της
ζωής μας στα χέρια μας.

Φωτογραφία του προσωπικού της λεωφορειακής γραμμής Ομόνοια-Σφαγεία.

Μερκούρη. Αφού έγινε ένας σύντομος απο-
λογισμός της προηγούμενης κίνησης της συ-
νέλευσης στον ηλεκτρικό σταθμό του Ταύ-
ρου, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε κάποια
σημεία του αγώνα, τα οποία πρέπει να εμ-
πλουτιστούν περισσότερο. Ένα από αυτά
είναι η εκφορά δημόσιου λόγου για το πώς
μπορούμε, ως επιβάτες, να διαχειριστούμε
τη συνάντηση με ελεγκτές που απειλούν να
επιβάλουν πρόστιμο. Κατατέθηκαν τόσο γε-
νικές προσεγγίσεις πάνω στην επιλογή της
άρνησης πληρωμών όσο και πιο συγκεκρι-
μένες όσον αφορά τις κινήσεις της τοπικής
συνέλευσης. Αποφασίστηκε η συγγραφή
ενός ξενόγλωσσου κειμένου για τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, το οποίο θα μοιράζε-
ται σε μετανάστες και μετανάστριες, καθώς
και η διοργάνωση μιας εκδήλωσης. Επίσης,   

προηγούμενη εβδομάδα, η συζήτηση επικεν-
τρώθηκε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν
με τη συνέχιση της κίνησής μας από εκεί και
πέρα, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε
συντονισμό με άλλες συνελεύσεις γειτονιών.
Σε πρώτη φάση αποφασίστηκε η συμμετοχή
στη διαδήλωση που καλούσαν εργαζόμενοι
στα Μέσα Μεταφοράς και αλληλέγγυοι, με
σημείο εκκίνησης το σταθμό του Μετρό στα
Σεπόλια. Προτάθηκε επίσης η πραγματοποί-
ηση μιας εκδήλωσης γύρω από το ζήτημα
που διαπραγματευόμαστε όλο αυτό το χρο-
νικό διάστημα (με τη συμμετοχή και εργαζο-
μένων), η οποία ωστόσο θα οριστικοποιηθεί
στην επόμενη συνέλευση. 

Ενώ το κράτος από την πλευρά του προ-
γραμματίζει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις απέ-
ναντι στη μαζική άρνηση πληρωμών, εμείς
δρομολογούμε τις δικές μας αρνήσεις απέ-
ναντι στη συνεχόμενη οικονομική μας αφαί-
μαξη.  Έτσι, στις 11 Φεβρουαρίου, ύστερα
από σχετική απόφαση της τελευταίας ανοιχτής
συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε παρέμβαση
στον ηλεκτρικό σταθμό του Ταύρου. Μπλο-
καρίστηκαν τα μηχανήματα έκδοσης και επι-
κύρωσης εισιτηρίων, κρεμάστηκε πανό και
μοιράστηκε το κείμενο της συνέλευσης. Η,
ούτως ή άλλως περιορισμένη, ροή των επι-
βατών στο συγκεκριμένο σταθμό επέτρεψε τη
συζήτηση με τους επιβάτες, τόσο γύρω από
το πρόταγμα της ελεύθερης μετακίνησης όσο
και γύρω από τους τρόπους αντίστασης που
έχουν ως βάση τους την αυτοοργάνωση και
την ανάληψη δράσεων «από εμάς, για εμάς». 

Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου πραγματο-
ποιείται η ανοιχτή συνέλευση στην πλατεία 

η συνέλευση αποφάσισε να συμμετάσχει με
δικό της πανό στη συγκέντρωση που καλούσαν
την 1η Μαρτίου στην πλατεία Συντάγματος
πρωτοβουλίες γειτονιών και συλλογικότητες
που συγκροτούν το κίνημα «Δεν Πληρώνω».

Το πρωί της Τετάρτης 23 Φεβρουαρίου,
ημέρα γενικής απεργίας, πραγματοποιήθηκε
παρέμβαση στον ηλεκτρικό σταθμό των Πετρα-
λώνων, με σαμποτάζ στα μηχανήματα έκδοσης
και επικύρωσης εισιτηρίων και μοίρασμα του
κειμένου της συνέλευσης. Μετά από μια ώρα
η παρέμβαση έληξε, και ο κόσμος κατευθύν-
θηκε προς το κέντρο της Αθήνας, για να συμ-
μετάσχει στην απεργιακή διαδήλωση.

Το πρωί του Σαββάτου 26 Φεβρουαρίου
πραγματοποιήθηκε παρέμβαση της συνέλευ-
σης στο σταθμό του μετρό «Κεραμεικός», με
μοίρασμα κειμένων. 

Συντονισμένη παρέμβαση συνελεύσεων γειτονιών, αυτοδιαχειριζόμενων χώρων και κατα-
λήψεων στο Μοναστηράκι.

Το μεσημέρι της Κυριακής 27 Φλεβάρη
πραγματοποιήθηκε η πέμπτη ανοιχτή συ-
νέλευση κατοίκων των γειτονιών μας για
τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η συζήτηση
διήρκεσε αρκετή ώρα και εξάντλησε διά-
φορα θέματα που τέθηκαν, τόσο σε θεω-
ρητικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.
Δρομολογήθηκε η διοργάνωση εκδήλω-
σης στις περιοχές μας με τη συμμετο- χή
και εργαζομένων στα μέσα μεταφοράς.

Στις 1 Μαρτίου η συνέλευση της γειτο-
νιάς μας συμμετέχει στο κεντρικό κάλεσμα
στη πλατεία Συντάγματος των “επιτροπών
αγώνα - δεν πληρώνω”. Παρών ήταν διά-
φορες επιτροπές αγώνα από διόδια, κά-
τοικοι από την Κερατέα και το Γραμματικό,
κάποιες τοπικές συνελεύσεις κατοίκων.
Νωρίτερα είχε  πραγματοποιήσει παρέμ-
βαση στη γραμμή 15 του τρόλεϊ που συν-
δέει τα Πετράλωνα με το Κουκάκι και στο
σταθμό του μετρό Συγγρού Φίξ, στο Κου-
κάκι.

Στις 5 Μαρτίου, ημέρα συντονισμένων
δράσεων για τα Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ράς, η τοπική συνέλευσή μας πραγματο-
ποίησε παρεμβάσεις στους ηλεκτρικούς
σταθμούς των Πετραλώνων και του Θη-
σείου. Έγινε σαμποτάζ στα μηχανήματα
επικύρωσης εισιτηρίων και μοιράστηκε το
κείμενο της συνέλευσης, εμπλουτισμένο
πλέον και με οδηγίες αντιμετώπισης των
ελεγκτών. Ακολούθησε μοίρασμα κειμέ-
νων στο Μοναστηράκι και στη 1 το μεση-
μέρι συναντηθήκαμε μαζί με άλλες τοπικές 

συνέχεια στη σελίδα 10 
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Παρεμβάσεις στις γειτονιές μας 
για ελεύθερη μετακίνηση“

νωνικές ανάγκες, στην άρνηση πληρωμής
της κρίσης των αφεντικών». Στην εκδή-
λωση παραβρέθηκαν άτομα και από
άλλες συνελεύσεις γειτονιών της Αθήνας
που ασχολούνται με το ίδιο ζήτημα, κα-
θώς και από τις επιτροπές διοδίων. Στην
εκδήλωση εκδηλώθηκε ενδιαφέρον να
ασχοληθούμε με το Σεράφειο κολυμβη-
τήριο, ένα ζήτημα που αφορά τη γειτονιά
μας, καθώς πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι
έκανε την εμφάνισή της μια μπουλντόζα
και οι εργολάβοι προέβησαν σε κόψιμο
δέντρων.

Στις 10 Απριλίου πραγματοποιείται η
7η λαϊκή συνέλευση, κατά την οποία η
κουβέντα κινήθηκε γύρω από τον απολο-
γισμό της εκδήλωσης, τις μελλοντικές μας
δράσεις γύρω από το ζήτημα των ΜΜΕ
και τη διεύρυνση των θεματικών της συ-
νέλευσης. Η συνέλευση ανανέωσε το ραν-
τεβού της για την 1η Μάη.

Απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση
που δεχόμαστε, από την αύξηση εισιτη-
ρίων στα ΜΜΕ, την επιβολή αντιτίμου σε
κοινωνικά αγαθά, την εμπορευματοποί-
ηση δημόσιων χώρων, μέχρι την ολο-
κληρωτική  οικονομική μας αφαίμαξη,
δημιουργούμε εστίες αντίστασης σε κάθε
γειτονιά. Μέσα από αυτοοργανωμένες
λαϊκές συνελεύσεις, μακριά από κομμα-
τικές χειραγωγήσεις, συλλογικοποιούμε
τις ανάγκες μας και διεκδικούμε αυτά
που μας ανήκουν.

συνέχεια από την σελίδα 9

συνελεύσεις, αυτοδιαχειριζόμενους χώ-
ρους και καταλήψεις στον ηλεκτρικό σταθ-
μό της περιοχής. Στήθηκε μικροφωνική
στην πλατεία, ενώ σαμποταρίστηκαν τα μη-
χανήματα έκδοσης και επικύρωσης εισιτη-
ρίων του ηλεκτρικού σταθμού και του
Μετρό. Συζητήσεις, άλλοτε έντονες και άλ-
λοτε σε ένα πλαίσιο αλληλοκατανόησης,
συνέθεσαν το σκηνικό της παρέμβασης.

Στις 11 Μαρτίου, η συνέλευσή μας πραγ-
ματοποίησε μια σειρά παρεμβάσεων σε
συγκοινωνιακά μέσα των γειτονιών μας.
Μας «φιλοξένησαν» η γραμμή 15 του τρό-
λεϊ, ο σταθμός του Μετρό και του Τραμ
Συγγρού-Φιξ, με τελική κατάληξη τον σταθ-
μό του Μετρό στον Νέο Κόσμο, όπου και
πραγματοποιήθηκε παρέμβαση. Την ίδια
στιγμή τα μηχανήματα έκδοσης και επικύ-
ρωσης εισιτηρίων σαμποταρίστηκαν, ενώ
κολλήθηκαν στο εσωτερικό συρμών και
οχημάτων τα αυτοκόλλητα της συνέλευσης
για την αντιμετώπιση των ελεγκτών.

Την Κυριακή 13 Μαρτίου, ακόμη μία
ανοιχτή συνέλευση έλαβε χώρα στη πλατεία
Μερκούρη. Η συζήτηση περιστράφηκε
γύρω από την εκδήλωση, η οποία προετοι-
μάζεται για τις αρχές του Απρίλη. 

Στις 19 Μαρτίου, ημέρα δράσης σε κεν-
τρικούς συγκοινωνιακούς κόμβους για τα
μέσα μαζικής μεταφοράς, η τοπική συνέ-
λευσή μας συναντήθηκε στον ηλεκτρικό
σταθμό των Πετραλώνων, όπου πραγματο-
ποίησε μοίρασμα κειμένων. Στη συνέχεια
κινηθήκαμε προς το σταθμό της Δάφνης,
όπου είχε οριστεί το ραντεβού με τοπικές
συνελεύσεις από τον Άγιο Δημήτριο, την
Ηλιούπολη, τον Βύρωνα, την Καισαριανή
και το Παγκράτι.

Στις 2 Απριλίου πραγματοποιείται στο
Πολιτιστικό Κέντρο Πετραλώνων η εκδή-
λωση της ανοιχτής συνέλευσης με θέμα
«από το Δεν Πληρώνω τις καθημερινές κοι-

Παρέμβαση στο μετρό του Νέου Κόσμου.

Αφίσα της εκδήλωσης της ανοιχτής 
συνέλευσης στο πολιτιστικό κέντρο των
Άνω Πετραλώνων.

Αυτοκόλλητο της ανοιχτής συνέλευσης.
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Θα γυρίσει ο τροχός...“
Σχετικά με την απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

τελείωνε τόσο εύκολα και αφετέρου έδω-
σαν την πεποίθηση στους εργαζόμενους
πως ο αγώνας τους είχε προοπτική νίκης.

Η απόφαση μάλιστα του Συντονιστικού
για στάση εργασίας στις 12/12, προκειμέ-
νου να στηρίξουν τον αγώνα των εμποροϋ-
παλλήλων για να μην ανοίξουν τα μαγαζιά
την Κυριακή, και η αλληλεγγύη που έδει-
ξαν στους απεργούς, κινήσεις γειτονιάς που
αντιδρούσαν στην επικείμενη αύξηση του
εισιτηρίου αλλά προέβαλαν και τη λογική
πως οι μεταφορές είναι κοινωνική ανάγκη
και όχι εμπόρευμα δημιούργησαν τους
όρους για να αντιμετωπιστεί σε μεγάλο
βαθμό ο κοινωνικός  αυτοματισμός που
για άλλη μια φορά χρησιμοποίησαν κράτος
και αφεντικά (δηλώσεις Ρέππα, Μίχαλου
αλλά και στημένα ρεπορτάζ στα media).

H συνειδητοποίηση από την πλευρά του
κράτους πως πλέον διαμορφώνονται δυ-
σμενείς όροι για την αντιμετώπιση της κα-
τάστασης το αναγκάζει να σκληρύνει τη
στάση του, οι απεργίες κηρύσσονται σω-
ρηδόν παράνομες, οι απεργοί απειλούνται
με επιστράτευση και ενδεχόμενη απόλυση,
τα κινήματα αλληλεγγύης συκοφαντούνται
και οι εργατοπατέρες κάνουν ότι μπορούν
για να οδηγήσουν τον αγώνα σε αδιέξοδο.
Οι ελπίδες του πως οι κινητοποιήσεις θα
σταματούσαν σιγά σιγά μετά τις γιορτές
(Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά) διαψεύ-
στηκαν.

Οι απεργίες συνεχίζονται κανονικά τον
Ιανουάριο και εντείνονται μάλιστα το Φλε-
βάρη, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευ-
θεία για την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Μέχρι και το τέλος Φλεβάρη, οι απεργίες
και οι στάσεις εργασίες διαδέχονται η μία
την άλλη, πραγματοποιούνται διαδηλώσεις
στο κέντρο της Αθήνας, μοτοπορείες και
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από
υπουργεία και κανάλια. Το σύνολο των ερ-
γαζομένων βρίσκεται σε αναβρασμό, ο
έλεγχος όμως των κινήσεων από τη συνδι-
καλιστική γραφειοκρατία προδιαγράφει
την ήττα. Έτσι στις 15/2 και ύστερα από μια
εξαιρετικά υποτονική πορεία και μια συγ-
κέντρωση παρωδία έξω από τη Βουλή, το
νομοσχέδιο ψηφίζεται.

Ενώ, όμως, οι εργαζόμενοι φαίνονται
αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα
τους δεν είναι τυχαίο πως λίγες μέρες μετά
την ψήφιση του νομοσχεδίου ο πρόεδρος
του σωματείου οδηγών της Ε.ΘΕ.Λ. (Ν.
Κουλουμπαρίτσης) παραιτείται και τη θέση
του παίρνει ο Μ. Λιαγούρης (κομματό-
σκυλο σε ειδική αποστολή). Η αναστολή
λειτουργίας του πιο μαζικού και μαχητι-

και συνδιαμόρφωσης, διαβάλλονται και
αποτρέπονται με κάθε τρόπο. Η κοντό-
φθαλμη λογική που χαρακτηρίζει το σύ-
νολο των συνδικαλιστικών φορέων δεν
επέτρεψαν να γίνει κατανοητό στους εργα-
ζόμενους των Μ.Μ.Μ. πως η επίθεση που
είχε ξεκινήσει τους αφορούσε όλους.

Το Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου όλοι πε-
ριμέναμε τη σπίθα που θα άναβε τη φωτιά
της εξέγερσης και η συσσωρευμένη οργή
θα έβρισκε διέξοδο. Τελικά οι προσδοκίες
δε θα εκπληρωθούν. Αντιθέτως το κράτος
βλέποντας πως τα αντανακλαστικά του κό-
σμου παραμένουν σε αδράνεια εμμένει
στους σχεδιασμούς του.

Στο προσκήνιο όσον αφορά τις μεταφο-
ρές, μπαίνει ο Ο.Σ.Ε. Οι εργατοπατέρες
μπορεί να απειλούσαν πως θα κάψουν και
τρένα αν χρειαστεί, όμως η πραγματικό-
τητα αποδεικνύεται πολύ διαφορετική και
παρόλο που υπήρξαν οι πρώτες απόπειρες
συντονισμού των σωματείων, η αδυναμία
τους να παλέψουν μέχρι τέλους, έχει σαν
αποτέλεσμα να ψηφιστεί το νομοσχέδιο
τέλος Οκτώβρη. Μπορεί να παραδόθηκε
σχεδόν αμαχητί ένα κομμάτι της εργατικής
τάξης που έχει γράψει ιστορία με τη μαχη-
τικότητα των απεργιών του, υπάρχουν
όμως θετικά στοιχεία που αξίζει να στα-
θούμε. Η συνεύρεση και ο κοινός βηματι-
σμός των εργαζομένων μετά από μακριά
περίοδο απομονωτισμού, η απαξίωση
ενός, μέχρι πρότινος, κυρίαρχου στους χώ-
ρους των εργαζομένων, συνδικαλιστικού
φορέα, ο πολλαπλασιασμός των φωνών
και των κινήσεων από τα κάτω, με αποκο-
ρύφωμα την πολυήμερη κατάληψη από
ομάδα εργαζομένων, των κεντρικών γρα-
φείων του Ο.Σ.Ε., μας δείχνουν πως κάτι
καινούργιο αρχίζει να δημιουργείται, πάνω
στα συντρίμμια του παραδοσιακού συνδι-
καλισμού.

Οι εξελίξεις που αναφέρθηκαν παρα-
πάνω αποτέλεσαν το προοίμιο για τα χαρα-
κτηριστικά που θα έπαιρνε ο τρίμηνος
απεργιακός αγώνας των εργαζομένων στα
Μ.Μ.Μ. Από τις αρχές Δεκέμβρη και
ύστερα από την άρνηση του υπουργείου
για οποιαδήποτε συνδιαλλαγή, οι εργατο-
πατέρες αντιλαμβανόμενοι πως το ίδιο το
κράτος αρνείται να τους δεχτεί ως συνομι-
λητές ξεκινούν επαναλαμβανόμενες
24ωρες απεργίες, υπό την πίεση, βεβαίως,
της βάσης των εργαζομένων.

Η δημιουργία κοινού μετώπου στις συγ-
κοινωνίες και η συχνότητα των απεργιακών
κινητοποιήσεων, αφενός ανησύχησαν το
κράτος πως αυτή τη φορά η ιστορία δε θα  

Φτάνοντας στο τέλος του 2010, «η εποχή
του μνημονίου», σαν να λέμε η εποχή των
παγετώνων κατά κάποιο τρόπο, έχει γίνει
το σημείο αναφοράς που χαρακτηρίζει τις
εξελίξεις, τόσο σε οικονομικό – εργασιακό
όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Κράτος και
αφεντικά χρησιμοποιώντας ως φόβητρο
την απειλή της οικονομικής κατάρρευσης
επιτίθενται ολομέτωπα στους εργαζόμε-
νους αφαιρώντας κατακτήσεις ολόκληρου
αιώνα, σε μια προσπάθεια να περισώσουν
τους εαυτούς τους, αλλά και ένα ολόκληρο
σύστημα, το οποίο καθημερινά χάνει τη
νομιμοποίησή του.

Ενώ λοιπόν η οργή των καταπιεσμένων
αυξάνεται, δεν φαίνεται να βρίσκει διεξό-
δους να εκφραστεί. Η αποσπασματικότητα
των αγώνων και ο εγκλωβισμός σε συντε-
χνιακά αιτήματα σε συνδυασμό με την επι-
κράτηση της συνδικαλιστικής-κομματικής
γραφειοκρατίας αποτελούν ανασταλτικούς
παράγοντες και εξηγούν σε μεγάλο βαθμό,
προφανώς όχι απόλυτα, τη δυσαναλογία
που παρουσιάζεται ανάμεσα στην επίθεση
που δεχόμαστε και τις αντιστάσεις των ερ-
γαζομένων.

Ξεπερνώντας τις προσδοκίες των περισ-
σοτέρων, ο απεργιακός αγώνας που έδω-
σαν οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες,
κατάφερε για αρκετό καιρό να δημιουργή-
σει τριγμούς στους κρατικούς σχεδια-
σμούς. Ένας αγώνας που πέρα από το
μακροχρόνιο της διάρκειάς του ήρθε να
προσφέρει τόσο σε ποικιλία σχετικά με τις
μορφές δράσης όσο και σε αρκετές μεν,
πρώιμες δε απόπειρες σύνδεσης γενικότε-
ρων αιτημάτων και αγώνων. Παράλληλα,
ανέδειξε την απαξίωση των επίσημων συν-
δικαλιστικών φορέων από την πλευρά των
εργαζομένων.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την
αρχή: τον Ιούνιο του 2010 και ενώ η κα-
τάσταση που βιώνουμε σήμερα έχει αρχί-
σει να σχηματοποιείται,  η Διοίκηση του
Μετρό ανακοινώνει πως τελικά δε θα με-
τατρέψει σε αορίστου χρόνου τις συμβά-
σεις 280 εργαζομένων, απολύοντάς τους
έστω και με έμμεσο τρόπο. Οι αντιδράσεις
των εργαζομένων με τη μαζική παρουσία
τους στα Δ.Σ. του Σωματείου και η ασφυ-
κτική πίεση που ασκούσαν, ξεπέρασαν τις
εκτιμήσεις Διοίκησης και εργατοπατέρων,
με αποτέλεσμα το Μετρό για 3 μέρες να
μείνει κλειστό. Η απάντηση της εργοδοσίας
με τη συνεργασία της συνδικαλιστικής γρα-
φειοκρατίας ήταν άμεση. Οι λειτουργίες
του Σωματείου αναστέλλονται, έστω και έμ-
μεσα, και η όποια απόπειρα συνεύρεσης 

κού σωματείου είναι επιτακτική ανάγκη.
Εάν οι απεργίες συνεχίζονταν και μετά την
ψήφιση του νομοσχεδίου, ο εφιάλτης ενός
απεργιακού ντόμινο ίσως να γινόταν πραγ-
ματικότητα. Το αποτέλεσμα ήταν η πλήρης
απαξίωση του θεσμού του Δ.Σ. και αυτό
αποδεικνύεται από το γεγονός πως στις
9/3, τελευταία απεργία στα Μ.Μ.Μ., στην
Ε.ΘΕ.Λ. πραγματοποιείται «δημοψήφισμα»
για να αποφασίσουν οι εργαζόμενοι αν θα
συνεχίσουν με απεργίες ή όχι. Η επιλογή
του προεδρείου σαμποτάρεται ανοιχτά με
τη μαζική αποχή του κόσμου, αλλά και με
φρουρά εργαζομένων, τουλάχιστον στο
αμαξοστάσιο του Πειραιά, όπου ακυρώ-
θηκε στην πράξη η διαδικασία.

Ως αποτελέσματα αυτού του αγώνα θα
μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τη  συνεύ-
ρεση ανθρώπων για πρώτη φορά στο
δρόμο του αγώνα. Δημιουργήθηκαν ρήγ-
ματα στη συντεχνιακή λογική και κατ΄ επέ-
κταση υπήρξαν δίαυλοι επικοινωνίας τόσο
ανάμεσα στους εργαζόμενους στα Μ.Μ.Μ.
όσο και μεταξύ εργαζομένων και επιβα-
τών. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε τη
δημιουργία του Συντονιστικού όλων των
σωματείων στις συγκοινωνίες, την από-
φαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.ΘΕ.Λ.,
όπου οι εργαζόμενοι δήλωσαν τη συμπα-
ράστασή τους στις κινήσεις άρνησης πλη-
ρωμής εισιτηρίου, αλλά και τις δημόσιες
τοποθετήσεις συνδικαλιστών, σε κανάλια
αλλά και με ανακοινώσεις ενάντια στην αύ-
ξηση του εισιτηρίου.

Ένα δεύτερο αποτέλεσμα αυτού του
αγώνα ήταν η απαξίωση των παραδοσια-
κών θεσμικών οργάνων (Δ.Σ. σωματείων
κ.λ.π.). Ενδεικτικά αναφέρουμε τους δια-
πληκτισμούς που υπήρξαν ανάμεσα σε ερ-
γαζόμενους και συνδικαλιστές σε αρκετές
πορείες και Γενικές Συνελεύσεις όπως π.χ.
την περίπτωση όπου εργαζόμενοι στην
Ε.ΘΕ.Λ. προσπάθησαν να πάρουν το πανώ
από το προεδρείο και εφαρμόζοντας από-
φαση Γ.Σ. να κινηθούν προς τη Γ.Σ.Σ.Ε.
Παρά την αποτυχία τους ένα μεγάλο ποσο-
στό του κόσμου πήγε προς το κτίριο της
Γ.Σ.Σ.Ε., φωνάζοντας καθ’ όλη τη διάρκεια
το σύνθημα «ΑΛΗΤΕΣ,ΛΕΡΕΣ, ΕΡΓΑΤΟΠΑ-
ΤΕΡΕΣ».

Τελειώνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε
πως ο πολλαπλασιασμός των αυτοοργανω-
μένων κινήσεων από τα κάτω σε συνδυα-
σμό με την αδυναμία των εργατοπατέρων
να παίξουν το ρόλο του συνομιλητή με τ’
αφεντικά δημιουργούν την ελπίδα πως οι
εργαζόμενοι θα μπορέσουν να βρουν τον
τρόπο αντίστασης και αντεπίθεσης.



Η Αντιτρομοκρατική και η εξουδετέρωση των 
πολιτικών αντιπάλων του καθεστώτος“
Αναφορικά με την προφυλάκιση του αναρχικού Χρήστου Πολίτη.

Από τον κόσμο της ασφάλειας

φονία του Χριστόφορου Μαρίνου το ΄96,
για τα οδοφράγματα έξω από τα εξεταστικά
το ΄98, για τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις
το ΄99, για τις διαδηλώσεις ενάντια στην
σύνοδο των ευρωπαίων ηγετών στη Θεσ-
σαλονίκη το 2003, για τα φοιτητικά το ΄06
-΄07,  για την αλληλεγγύη μας στους αγώνες
των κρατουμένων και σε όσους φυλακι-
σμένους δε σκύβουν το κεφάλι, για την εξέ-
γερση του Δεκέμβρη, για…, για… Γιατί
βρεθήκαμε παντού, με τις μικρές ή μεγα-
λύτερες δυνάμεις μας, όπου τίποτα δεν
έμοιαζε σίγουρο και η κοινωνική εντροπία
έδινε ξανά νόημα στη ζωή μας και δύναμη
στους αγώνες μας’’.

Χ. Πολίτης

Όλα τα παραπάνω ενδεχομένως σε κάποι-
ους να φαντάζουν ανήκουστα εν καιρώ δη-
μοκρατίας, είναι ωστόσο η ουσία του
σημερινού καθεστώτος, το οποίο μπροστά
στις σημερινές συνθήκες κοινωνικής ρευ-
στότητας έχει εξαπολύσει επίθεση ενάντια
σε ολόκληρη την κοινωνία, με όχημα την
κρίση. Σήμερα λοιπόν βιώνουμε τον από-
λυτο ολοκληρωτισμό της δημοκρατίας, μια
διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κατά
την οποία το κράτος και οι μηχανισμοί του
«δικαιούνται» να προβούν σε κάθε ενέρ-
γεια, προκειμένου να εξουδετερώσουν
κάθε κίνηση ή χειρονομία η οποία αμφι-
σβητεί την παντοδυναμία του κράτους και
την κυριαρχία του καπιταλισμού.
Είναι πλέον σαφές σε όλους πως η σημε-

ρινή συγκυρία αποτελεί την κατάλληλη
συνθήκη για σκέψη, δράση και ανατροπή.
Οι μαζικές απεργίες, η διάχυτη κοινωνικο-
πολιτική δυσαρέσκεια, η καταστροφική εκ-

Στις 21 Μαΐου 2008 γίνεται εμπρησμός
σε οχήματα του Εφετείου. Την επόμενη
ημέρα  ο αναρχικός Χ. Πολίτης, πηγαίνον-
τας να πάρει τη μηχανή του από την πε-
ριοχή της Πανόρμου όπου διασκέδαζε το
προηγούμενο βράδυ, προσάγεται στη
ΓΑΔΑ και του γίνονται διάφορες ερωτήσεις
αναφορικά με τον εμπρησμό της προηγού-
μενης νύχτας. Παρά το γεγονός ότι αφέ-
θηκε ελεύθερος, καθώς δεν βρέθηκε
τίποτα εις βάρος του, δυόμιση χρόνια αρ-
γότερα, στις 2 Δεκεμβρίου 2010, ξανακλή-
θηκε από την ανακρίτρια ως κατηγορού-
μενος για την ίδια υπόθεση. Τελικά αφέ-
θηκε  ελεύθερος, αφού δεν προέκυψε κα-
νένα ενοχοποιητικό στοιχείο.

Μετά από δύο μέρες, στις 4 Δεκεμβρίου
του 2010, και ενόψει της επετείου της δο-
λοφονίας του Α. Γρηγορόπουλου,  ο Χρή-
στος συλλαμβάνεται ξανά. Αστυνομικοί της
ομάδας  ΔΕΛΤΑ και της αντιτρομοκρατικής
σε μια χολιγουντιανού τύπου επιχείρηση
προσαγάγουν τον Πολίτη καθώς και το
φίλο και σύντροφό του Κώστα Μπαρλή σε
ένα καφέ στην περιοχή των Εξαρχείων. Ο
Κ. Μπαρλής αφήνεται ελεύθερος ύστερα
από 16 ώρες. Αρκετές ώρες αργότερα (περί
τις 26) ο Χρήστος ενημερώνεται, επιτέλους,
για τους  λόγους που κρατείται στην ασφά-
λεια: Κατηγορείται, μαζί με άλλους πέντε
άγνωστους σε αυτόν, ως μέλος μη κατονο-
μαζόμενης τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σύμφωνα πάντα  με την αντιτρομοκρα-
τική, το πρώτο «αδιάσειστο» στοιχείο είναι
ότι στις 24 Νοεμβρίου εθεάθη στην
Ηρώων Πολυτεχνείου, όπου βρίσκεται το
γραφείο του δικηγόρου του, τον οποίο επι-
σκέφτηκε για την υπόθεση του εφετείου.
«Δυστυχώς» για αυτόν, σε κοντινό παράλ-
ληλο δρόμο εντοπίστηκε σπίτι όπου διέ-
μενε ένας από τους άλλους συλληφθέντες,
ο οποίος ήταν φυγόδικος. Έτσι η αντιτρο-
μοκρατική αποφάσισε ότι ο Χρήστος δεν
πήγε στο δικηγόρο του, αλλά πραγματο-
ποιούσε επιχείρηση αντιπαρακολούθησης.

Το δεύτερο  ενοχοποιητικό στοιχείο είναι
το γεγονός ότι  έπινε ποτό στα Εξάρχεια με
άγνωστο άτομο, το οποίο, σύμφωνα πάντα
με την αντιτρομοκρατική, είχε φάει προ-
ηγουμένως σουβλάκια μαζί με έναν από
τους υπόλοιπους συλληφθέντες. 

Με αυτά τα στοιχεία και σύμφωνα με τη
δήλωση του διευθυντή της ΕΛΑΣ, ότι αφού
αφέθηκε ελεύθερος για την υπόθεση του
εφετείου έπρεπε να φυλακιστεί για κάτι
άλλο, ο Χρήστος Πολίτης βρίσκεται προφυ-
λακισμένος στις φυλακές, υψίστης ασφα-
λείας, των Γρεβενών μακριά από τους
συντρόφους του, την οικογένεια του, το δι-
κηγόρο του και τους φίλους του. Μέχρι σή-
μερα υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια
αναβάθμισης και εμπλουτισμού του κατη-
γορητηρίου του με ανύπαρκτα στοιχεία και
με στόχο την πολιτική και φυσική απομό-
νωση και εξόντωσή του.

‘’Είναι γεγονός πως βρίσκομαι στη φυ-
λακή ακριβώς επειδή είμαι αναρχικός.
Επειδή εδώ και 15 χρόνια διαρκώς δρα-
στηριοποιούμαι μέσα από αυτό το ριζο-
σπαστικό πολιτικό κομμάτι. Μια ανάγνωση
της δικογραφίας, μα και η κυνική δήλωση
του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας -
πως με συνέλαβαν επειδή αφέθηκα ελεύ-
θερος για την υπόθεση του εφετείου*- το
αποδεικνύουν περίτρανα. Βρίσκομαι εδώ
κλεισμένος, και είμαι βαθιά πεπεισμένος γι
αυτό, για τις αντιδράσεις μας στη δολο-

σουν την καθημερινότητά μας με καχυπο-
ψία και φόβο. Οι υπάλληλοι της τρόικας
μας προσφέρουν απλόχερα το μόνιμο «άλ-
λοθι» της υπακοής, την πρόσκαιρη ασφά-
λεια και την ψεύτικη σιγουριά της υποτα-
γής. Γιατί ποιός θα αμφισβητήσει, χωρίς
να γελοιοποιηθεί τελείως, πως αν μας αρ-
κούσε το τίποτα, αν ήμασταν αναρχικοί
μέχρι να πάμε πενταήμερη, αν είχαμε
«ανακουφιστεί» μετά την υπογραφή του
μνημονίου, αν μισούσαμε τους μετανάστες,
αν αγανακτούσαμε με τους κουκουλοφό-
ρους, αν φοβόμασταν τους «τρομοκράτες»,
καμία από τις συνέπειες της καταστολής δε
θα είχα υποστεί ούτε εγώ ούτε πολλοί
άλλοι που αντιστέκονται’’.

Χ. Πολίτης

Μέσα σε αυτή την κατάσταση συστημι-
κής κρίσης οι εκδικητικές και φρονηματι-
κές διώξεις έρχονται και πάλι, εντελώς
απροκάλυπτα, στο προσκήνιο, με σκοπό
την τρομοκράτηση, την αναχαίτιση, αλλά
και αποκλεισμό των αγωνιζόμενων. Ήρθε
και πάλι ο καιρός που κάποιος διώκεται
όχι για μια συγκεκριμένη πράξη αλλά γιατί
είναι αναρχικός ή γιατί στέκεται αλληλέγ-
γυος σε ανθρώπους που η κυριαρχία θε-
ώρει «επικίνδυνους». Γιατί έχει επιλέξει να
στέκεται ενάντια στο καθεστώς εκμετάλ-
λευσης και καταπίεσης, να εκφράζει την
αλληλεγγύη του σε άλλους αγωνιζόμενους,
να απαιτεί την κατάργηση κάθε μορφής εγ-
κλεισμού και να στέκεται δίπλα στους κρα-
τούμενους ποινικούς και κοινωνικούς, να
εναντιώνεται στους καταστροφικούς, για
τον άνθρωπο και τη φύση, σχεδιασμούς
της κυριαρχίας. Οι προσωπικές-συντροφι-
κές σχέσεις και η πολιτική  ταυτότητα  απο-
τελούν ενοχοποιητικά στοιχειά και
διώκονται. Η αντιτρομοκρατική, στον ανα-
βαθμισμένο  ρόλο του εισαγγελέα και του
ανακριτή, είναι σε θέση να αποδώσει κα-
τηγορίες, αφού οι υποδείξεις της αποτε-
λούν επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία,
προκειμένου ένας σύντροφος ή μια συν-
τρόφισσα να προφυλακιστούν μέχρι την
εκδίκαση της, κατασκευασμένης, πολλές
φορές «υπόθεσής»  τους. Η αντιτρομο-
κρατική λοιπόν δεν αποτελεί απλώς μια
ακόμη αστυνομική υπηρεσία. Είναι η υπη-
ρεσία η οποία δρα στο σκοτάδι, δεν δίνει
λογαριασμό σε κανένα, παρακολουθεί
όσους θεωρεί «επικίνδυνους», διασύρει
αγωνιστές, τρομοκρατεί, κατασκευάζει
ενοχοποιητικά στοιχεία και σενάρια τα
οποία αποτελούν ταυτόχρονα αποδείξεις,
υποδεικνύει «ενόχους» και εντέλει εξου-
δετερώνει τους πολιτικούς αντιπάλους του
καθεστώτος. 

Απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση που
δεχόμαστε, απαντάμε με όπλα μας την αυ-
τοοργάνωση, την αλληλεγγύη, τον αγώνα
για την ανατροπή του κράτους και του κε-
φαλαίου. Γιατί ουτοπία δεν είναι να πι-
στεύεις στην έφοδο στον ουρανό, στην
καταστροφή κάθε εξουσίας, στην παύση
κάθε εκμετάλλευσης και καταπίεσης αν-
θρώπου από άνθρωπο, σε ένα κόσμο ισό-
τητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας.
Ουτοπία είναι να πιστεύει κάποιος ότι
μπορεί να συνεχίσει να ζει ως άνθρωπος
όσο υπάρχει κράτος και καπιταλισμός.

Άμεση απελευθέρωση του αναρχικού
Χρήστου Πολίτη και όλων των 

φυλακισμένων αγωνιστών

μετάλλευση των φυσικών πόρων, η αγωνία
για την επιβίωση, η ωμή και απροκάλυπτη
βία της κυριαρχίας σε κάθε αντιστεκό-
μενη/ο, η τρομοκρατία της μισθωτής σκλα-
βιάς αλλά και της ανεργίας, η κοινωνική
ανισότητα  δημιουργούν συνθήκες για μια
γενικευμένη αντεπίθεση. Καθώς περνάει ο
καιρός, μια τέτοια προοπτική κερδίζει πε-
ρισσότερο έδαφος. Απέναντι σε αυτό, το
κράτος, η δικαστική εξουσία, τα ΜΜΕ χρη-
σιμοποιούν κάθε δυνατό μέσο προκειμέ-
νου να διαχειριστούν τις καταστάσεις προς
όφελός τους. Φοβούνται την κοινωνική και
ταξική αντεπίθεση. Διαχέουν με κάθε τρό-
πο τον τρόμο, στοχεύοντας στον κατακερ-
ματισμό της κοινωνίας, στην απομόνωση
και την εξόντωση των πολιτικών αντιπάλων
τους.

Οι εκφάνσεις της βίας και της καταστολής
από την πλευρά της κυριαρχίας ποικίλουν
ανάλογα με την μαχητικότητα που δείχνουν
οι καταπιεσμένοι. Αν δεν αντιδράς, απλώς
χάνεις αυτά που είχες μέχρι σήμερα. Αν αν-
τιδράς, κινδυνεύεις να μπεις και φυλακή.

‘’Οι κατασκευασμένες και κατευθυνόμε-
νες διώξεις με βάση τα σενάρια και τις εμ-
μονές της αντιτρομοκρατικής θυμίζουν
βόμβες διασποράς. Στοχεύουν κάπου για
να πλήξουν σε μεγάλη ακτίνα γύρω τους,
να καταστρέψουν μια ευρύτερη περιοχή.
Αυτή η δίωξη δεν αφορά μονάχα εμένα
προσωπικά. Αυτή η δίωξη θέλει να φοβί-
σει τον καθένα. Να προσέχουμε με ποιούς
μιλάμε. Με ποιούς αφισοκολλούμε. Με
ποιούς βγάζουμε έντυπα. Με ποιούς συμ-
πορευόμαστε στις διαδηλώσεις. Με ποιούς
ανταλλάσουμε απόψεις στις εκδηλώσεις.
Και φυσικά πού πηγαίνουμε. Να εμποτί-
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Ένα ακόμα σενάριο επιστημονικής φαντασίας
με σκηνοθέτη την ελληνική αστυνομία“
Η υπόθεση της Φαίης Μάγιερ, όπως και άλλες υποθέσεις φυλακισμένων αναρχικών, δεν αποτελεί μια προσωπική
επίθεση αλλά είναι κομμάτι ενός ευρύτερου κατασταλτικού σχεδιασμού.

του ΔΣΕ, στη χούντα όποιος προσλάμβανε
κάποιον αριστερό καλούνταν στην ασφά-
λεια. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πως είτε
στη χούντα είτε στη δημοκρατία όταν το
καθεστώς έρχεται αντιμέτωπο με τους πο-
λιτικούς του αντιπάλους οι μέθοδοι παρα-
μένουν σταθερές: επιβολή μιας κατάστα-
σης έκτακτης ανάγκης με τα έκτακτα στρα-
τοδικεία, τα βασανιστήρια, τις σκευωρίες,
τα στρατιωτικοποιημένα σώματα ασφα-
λείας, τις παρακρατικές οργανώσεις και εν
τέλει το βαθύ κράτος να έρχονται στο προ-
σκήνιο.  

αυτοί στόχος διώξεων με ανυπόστατα κα-
τηγορητήρια, αστυνομικές φαντασιώσεις
και υποδείξεις και τελική συνέπεια να οδη-
γηθούν για μικρό ή μεγάλο διάστημα στη
φυλακή. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: όχι
μόνο δεν επιτρέπεται να αντιστέκεσαι αλλά
ούτε να συναναστρέφεσαι με όποιον άλλον
το πράττει.

Φυσικά τέτοιου είδους πρακτικές δεν
αποτελούν νεωτερισμό: επί κατοχής όποιος
δεν κατέδιδε τους αντάρτες εκτελούνταν,
στον εμφύλιο ολόκληρα χωριά εκκενώθη-
καν επειδή θα βοηθούσαν τους αντάρτες 

περιοριστικού όρου της εμφάνισης στο
Α.Τ. της κατοικίας της και της εισαγγελέως
που πρότεινε την προφυλάκιση της, υπέρ
της εισαγγελικής άποψης, με το σκεπτικό
ότι «κατείχε και διάβαζε δημοσιευμένα κεί-
μενα ατόμων που η ίδια χαρακτηρίζει πο-
λιτικούς κρατούμενους».

Τα στοιχεία τα οποία οδηγούν στη σύλ-
ληψή της είναι ο καφές που ήπιε με ένα
άτομο εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε
ένταλμα σύλληψης για εμπρησμό οχημά-
των της ΔΕΗ και η κατοχή δημοσιευμένων
εντύπων και κειμένων από φυλακισμένους
αναρχικούς που η ίδια χαρακτηρίζει πολι-
τικούς κρατούμενους.

Τα «αδιάσειστα» αυτά στοιχεία είναι αρ-
κετά σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία
για να οδηγήσουν κάποιον στη φυλακή. Στις
3 Μαρτίου υποβάλλεται νέα αίτηση αποφυ-
λάκισης που γίνεται δεκτή από την ανακρί-
τρια, υιοθετώντας και τη σχετική εισαγγε-
λική πρόταση. Έτσι, η Φαίη αποφυλακίζεται
με τους περιοριστικούς όρους της απαγό-
ρευσης εξόδου από τη χώρα και της υπο-
χρεωτικής εμφάνισής της μία φορά τον μήνα
στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

Η υπόθεση της Φαίης, όπως και άλλες
υποθέσεις φυλακισμένων αναρχικών, δεν
αποτελεί μια προσωπική επίθεση αλλά
είναι κομμάτι ενός ευρύτερου κατασταλτι-
κού σχεδιασμού. Οι φυλακίσεις στοχεύουν
καταρχάς στην εξουδετέρωση και απενερ-
γοποίηση των αντιπάλων του καθεστώτος,
ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται να λειτουργή-
σουν παραδειγματικά προς όλους αυτούς
που αντιστέκονται ή απλώς σκέφτονται να
το κάνουν. Η καταστολή στέλνει ένα σαφές
μήνυμα με πολλούς αποδέκτες: όποιος
αγωνίζεται μπορεί να βρεθεί ανά πάσα
στιγμή στη φυλακή. Άλλωστε, με τη φυλά-
κιση ο άνθρωπος που κάθε φορά επιλέγε-
ται να στοχοποιηθεί μετατρέπεται σε «δη-
μόσιας απειλή» σε μια προσπάθεια στιγμα-
τισμού και απομόνωσης του. Κι όταν αυτό
δεν πετυχαίνει και οι άνθρωποι συνεχίζουν
να έχουν φιλικές και πολιτικές σχέσεις με
τους εκάστοτε «επικίνδυνους» γίνονται και   

Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου συλλαμ-
βάνεται η αναρχική Φαίη Μάγιερ οδηγείται
στον ανακριτή και κατηγορείται για συμμε-
τοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, της
οποίας το όνομα δεν έχουν εφεύρει ακόμα
οι μπάτσοι. Τα Μ.Μ.Ε., με το γνωστό τους
τρόπο, έρχονται να καλύψουν την έλλειψη
εις βάρος της στοιχείων, δημιουργώντας
κλίμα τρομοϋστερίας. Στήνουν ένα σενάριο
επιστημονικής φαντασίας για τη συμμετοχή
των γονιών της στη RAF και σε ένοπλες
ομάδες της Γερμανίας, για το θάνατο του
πατέρα της σε ένοπλη ενέργεια στην Γερμα-
νία, για τη σύνδεση τρομοκρατικών οργα-
νώσεων σε Ελλάδα και Γερμανία και άλλα
τέτοιου τύπου στοιχεία, τα οποία ουδεμία
σχέση έχουν με την πραγματικότητα, αφού
ο πατέρας της ζει και εργάζεται στην Γερ-
μανία και το όνομα της μητέρας της είναι
απλή συνωνυμία με την Barbara Mayer
μέλος της RAF, ένοπλης οργάνωσης της Γερ-
μανίας.

Ανακριτής και εισαγγελέας βρίσκονται σε
διχογνωμία για την προφυλάκισή της και
αφήνεται προσωρινά ελεύθερη μέχρι τη
10η Φεβρουαρίου, οπότε το Συμβούλιο
Πλημμελειοδικών κάνει τελικά δεκτή την
εισαγγελική πρόταση που έκρινε τη Φαίη
ως «ύποπτη φυγής» και ζητούσε την προ-
σωρινή της κράτηση. Έτσι η 27χρονη συν-
τρόφισσα οδηγείται στις φυλακές.

Οι συνήγοροι της με μια σκληρή ανακοί-
νωση τους περιγράφουν την όλη κατά-
σταση. 

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Μετά το δημόσιο διασυρμό της για το

«δήθεν τρομοκρατικό οικογενειακό παρελ-
θόν της» η Φαίη-Μαρί Μάγιερ «απήχθει»
σήμερα το μεσημέρι έξω από το σπίτι της
από αστυνομικές δυνάμεις, μετά την έκ-
δοση βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ-
μελειοδικών Αθηνών, το οποίο δημοσιεύ-
θηκε μισή ώρα πριν τη σύλληψη της και
ήρε τη διαφωνία που είχε ανακύψει μετά
την απολογία της ενώπιον του ανακριτή
στις 17.01.2011 μεταξύ της ανακρίτριας
που πρότεινε την επιβολή εις βάρος της του   
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Αλληλεγγύη στην κατάληψη του ΠΙΚΠΑ Ηρακλείου“ Κατάληψη παντού, κατάληψη για πάντα... Οι κατα-
λήψεις -στο κέντρο, στις γειτονιές, στις σχολές- είναι
αναπόσπαστο κομμάτι, πραγματικότητα και παρακα-
ταθή- κη των κοινωνικών αγώνων εδώ και δεκαετίες.
Συνιστούν μια αποφασιστική επιλογή ενάντια στη δια-
μεσολάβηση, την εξατομίκευση και τη ματαιότητα, και
συμβάλλουν στο ρίζωμα των αγώνων στην τοπική κοι-
νωνία. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη στιγ-μή
στο παρελθόν, οι κατειλλημμένοι χώροι και τα στέκια
επιχειρούν τη δική τους έφοδο στον ουρανό: την με-
τάβαση από χώρους αντίστασης σε επιθετικές δομές
αυτοοργάνωσης των κοινωνικών αναγκών.Στο έδα-
φος της πολιτικής και κοινωνικής κρίσης, το μέλλον
τους ανήκει. 

Στην πόλη του Ηρακλείου μετά την εξέγερση του
Δεκέμβρη του 2008 δημιουργήθηκε η κατάληψη του
ΠΙΚΠΑ Ηρακλείου ως απάντηση στη ανάγκη να στε-
γαστούν καινούργιες ιδέες και εγχειρήματα που θα
οργανώσουν την εναντίωση σε κάθε μορφή εξουσίας,
αντιϊεραρχικά και αντιεμπορευματικά. Στον αντίποδα
αυτών των αγώνων, με πρόσχημα την αξιοποίηση και 

εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας το υπουργείο
Υγείας, στο οποίο έχουν περιέλθει τα κτίρια του
πρώην ΠΙΚΠΑ, πρωτοστατεί σε ένα κυνήγι των απε-
λευθερωμένων και αυτοοργανωμένων χώρων. Η
αρχή έγινε με την εισβολή τις μέρες των γιορτών στην
Κατάληψη του Μαραγκοπούλειου(πρώην ΠΙΚΠΑ) στη
Πάτρα, η οποία και ανακαταλήφθηκε τις επόμενες
μέρες. Στις 16/2 το υπουργείο ενορχηστρώνει μια
επέμβαση στην κατάληψη ΠΙΚΠΑ Ηρακλείου, που κα-
ταλήγει και στη σύλληψη ενός αλληλέγγυου. Η αλλη-
λεγγύη και αντίσταση του κόσμου εκδηλώνεται το ίδιο
βράδυ όπου και ξεσπούν συγκρούσεις και συλλαμ-
βάνονται 4 αλληλέγγυοι. Απέναντι σε αυτές τις επιθέ-
σεις του κράτους σε επίπεδο τόσο πρακτικό όσο και
ιδεών, συντασσόμαστε με τον κόσμο της αλληλεγγύης
και της αντίστασης, για όλα όσα προεικονίζουν ένα
μέλλον χωρίς εξουσία, εκμετάλλευση και καταπίεση.

Παιδικό στέκι Φτου Ξελευθερία
Ανοιχτή συνέλευση για την υγεία

Κατάληψη ΠΙΚΠΑ

Αφίσα της κατάληψης του ΠΙΚΠΑ (Τιμοδήμου
και Αντωνιάδου, Άνω Πετράλωνα).



Διεθνή νέα

Η εξέγερση χτυπάει την πόρτα του αραβικού κόσμου“
Όσα συνέβησαν στον αραβικό κόσμο εντάσσονται στην κίνηση μιας κοινωνίας που δεν καθοδηγήθηκε
από «φωτισμένες πρωτοπορίες», από κομματικούς μηχανισμούς και ηγέτες. Αντίθετα, αποφάσισε να
στηριχθεί στα πόδια της, με όπλο την αλληλεγγύη και την αυτοοργάνωση.

Ωστόσο, το ισχυρότερο χτύπημα στη
σταθερότητα του κόσμου της εκμετάλλευ-
σης ήρθε από την Αίγυπτο, μια από τις πιο
ισχυρές οικονομίες του αραβικού κόσμου.
Μέσα στο γενικότερο εξεγερσιακό κλίμα
που ήδη συγκλόνιζε την περιοχή, δύο άν-
τρες αυτοπυρπολούνται διαμαρτυρόμενοι
για την εξαθλίωση και την καταπίεση που
μαστίζει τη χώρα. Το καθεστώς του προ-
έδρου Χόσνι Μουμπάρακ σπεύδει να ανα-
κοινώσει ότι οι αυτοπυρπολήσεις οφείλο-
νται σε «προσωπικούς λόγους», προσπα-
θώντας να συγκρατήσει το ξέσπασμα της
οργής μιας κοινωνίας που υποφέρει από
τη φτώχεια, την ανεργία και τη βιαιότητα
των κρατικών μηχανισμών. Λίγες ημέρες
αργότερα, στις 25 του Γενάρη, ημερομηνία
που ο Μουμπάρακ είχε αφιερώσει στη μι-
σητή αστυνομία, ογκώδεις διαδηλώσεις
συγκροτούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Από
το Κάιρο ως την Αλεξάνδρεια και από τη
Μαχάλα ως το Σουέζ, η αιγυπτιακή κοινω-
νία συγκρούεται με τους φρουρούς του κα-
θεστώτος, πολιορκεί κυβερνητικά κτίρια
και απαιτεί την αποχώρηση του προέδρου-
δικτάτορα. Οι γυναίκες και οι άντρες της
Αιγύπτου, οι μουσουλμάνοι, οι χριστιανοί
και οι άθεοι δεν θα εγκαταλείψουν τους
δρόμους για τον επόμενο μήνα. Η πλατεία
Ταχρίρ στο Κάιρο γίνεται σύμβολο της εξέ-
γερσης, της αλληλεγγύης και της αυτοορ-
γάνωσης. Στήνονται εκεί πρόχειρα καταλύ-
ματα, μαγειρεία, κέντρο αντιπληροφόρη-
σης˙ δημιουργούνται επιτροπές άμυνας
των εξεγερμένων, συνεργεία καθαρισμού,
ομάδες προετοιμασίας των όσων πρέπει να
γίνουν. Η αστυνομία του Μουμπάρακ επι-
τίθεται συνεχώς στους εξεγερμένους, το κα-
θεστώς προσλαμβάνει τραμπούκους που
εισβάλλουν στην πλατεία και συγκρούονται
με τον κόσμο που την υπερασπίζεται. Ο
αριθμός των νεκρών, των τραυματιών και
των συλληφθέντων είναι αδιευκρίνιστος
και η ροή των πληροφοριών προς τον υπό-

για καιρό τους πρωτοκοσμικούς ότι η δε-
δομένη κατάσταση στη Βόρεια Αφρική δεν
είναι απλώς η καλύτερη επιλογή, είναι η
μοναδική.

Η Τυνησία, η κατεξοχήν χώρα-πρότυπο
για τους οικονομικούς αναλυτές, βάλθηκε
να αποδείξει το αντίθετο: στις 18 Δεκεμ-
βρίου του 2010, στην πόλη Σιντί Μπουζίντ,
ο 27χρονος Μοχάμεντ Μπουαζίζι αυτο-
πυρπολήθηκε, όταν η αστυνομία κατέσχεσε
τα λαχανικά που πουλούσε στην αγορά, με
τη δικαιολογία ότι δεν είχε άδεια. Σχεδόν
αμέσως, εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης
συγκεντρώθηκαν έξω από κυβερνητικά κτί-
ρια και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.
Κατά τις ημέρες που ακολούθησαν η εξέ-
γερση απλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, με
μαζικές διαδηλώσεις, συγκρούσεις και
ανυποχώρητο πείσμα που συνοψιζόταν στη
βασική απαίτηση των εξεγερμένων να απο-
χωρήσει από την εξουσία ο επί 24 χρόνια
πρόεδρος Μπεν Αλί. Η αποφασιστικότητα
του εξεγερμένου πλήθους, που παρέμεινε
στους δρόμους για ένα σχεδόν μήνα, εξα-
νάγκασε τον Μπεν Αλί να παραιτηθεί από
το αξίωμά του στις 14 Ιανουαρίου και να
εγκαταλείψει τη χώρα με ελικόπτερο.

Παράλληλα, η εξέγερση εγκαθίσταται και
στην Αλγερία, όπου οι αυξήσεις στις τιμές
των τροφίμων φέρνουν αντιμέτωπο ένα με-
γάλο τμήμα της κοινωνίας με τον υποσιτι-
σμό. Από τις 4 του Γενάρη οι δρόμοι του
Αλγεριού και των άλλων πόλεων της χώρας
γίνονται θέατρα άγριων συγκρούσεων με-
ταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας,
με νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Η
κυβέρνηση του Μπουτεφλίκα, υπό την
πίεση των γεγονότων αλλά και την περιρ-
ρέουσα ατμόσφαιρα σε ολόκληρη την πε-
ριοχή της Βόρειας Αφρικής, αναγκάζεται
τελικά να επιβάλει περιορισμούς στην αύ-
ξηση των τιμών και να άρει το στρατιωτικό
νόμο που ίσχυε στη χώρα από τον εμφύλιο
πόλεμο του 1992. 

Η εκπνοή του 2010 δεν ήταν απλώς το
τέλος ενός έτους. Ήταν ταυτόχρονα η αρχή
μιας ενδιαφέρουσας εποχής για το παρόν
και το μέλλον των αντιστάσεων. Σε πείσμα
όλων εκείνων που έκαναν θεωρία τους ευ-
σεβείς τους πόθους περί του ολοκληρωτι-
κού θριάμβου του Καπιταλισμού και του
«τέλους της Ιστορίας», επιλέγοντας την ευ-
θεία σύγκρουση με τις δυνάμεις που επι-
βουλεύονται και καθηλώνουν τη ζωή, η
ορμή των καταπιεσμένων βγήκε και εγκα-
ταστάθηκε στους δρόμους, διεκδίκησε με
συνέπεια το έδαφος που της ανήκει και, τε-
λικά, σημείωσε τη σημαντικότερη νίκη:
αυτήν ενάντια στην παραίτηση που επιβάλ-
λει η εξουσία.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: 
Η Βόρεια Αφρική, αλλά και όλος ο λεγό-

μενος «αραβικός κόσμος», υπήρξε για δε-
καετίες πεδίο εφαρμογής των άγριων
νεοφιλελεύθερων πολιτικών της Δύσης. Τα
αποτελέσματα της δυτικής κηδεμονίας (οι-
κονομικής και πολιτικής) ήταν εξίσου κα-
ταστροφικά για την κοινωνία όπως και
παντού: διάλυση οποιασδήποτε κρατικο-
προνοιακής δομής, εκτίναξη της ανεργίας,
ακραία συγκέντρωση πλούτου στα χέρια
των ισχυρών, εξαθλίωση, διαφθορά και
καταπίεση. Παρόλα αυτά, οι οικονομικοί
νόες της Ευρώπης και της Αμερικής διαπί-
στωναν στην περίπτωση χωρών όπως η
Τυνησία και η Αίγυπτος μια θαυμάσια οι-
κονομική σταθερότητα –αφού η παραγωγή
κέρδους φαινόταν απρόσκοπτη και η δια-
νομή του άφηνε απέξω το μεγαλύτερο
μέρος του πληθυσμού- και παρουσίαζαν
τα παραδείγματα αυτά ως πρότυπα οικο-
νομικής και πολιτικής διοίκησης για την πε-
ριοχή. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την
ιδεολογική κατασκευή του «μουσουλμά-
νου εχθρού»,  του απολίτιστου, βίαιου και,
ως εκ τούτου, ανίκανου να διεκδικήσει
κάτι περισσότερο για τη ζωή του, έπειθαν 

λοιπο κόσμο είναι σχεδόν ανύπαρκτη,
αφού τα  αιγυπτιακά Μέσα Ενημέρωσης
έχουν λάβει σαφείς οδηγίες για την υπο-
βάθμιση της κατάστασης, ενώ η πρόσβαση
στο διαδίκτυο είναι αδύνατη. Ο στρατός
αποφεύγει να πάρει θέση υπέρ του Μουμ-
πάρακ και ανακοινώνει ότι δεν θα επέμβει.
Οι εξεγερμένοι δίνουν τελεσίγραφο στον
πρόεδρο να εγκαταλείψει τη χώρα και συ-
νεχίζουν να συγκεντρώνονται στην πλατεία
Ταχρίρ, που φτάνει να φιλοξενεί έως και 2
εκατομμύρια ανθρώπους. Τελικά, στις 12
Φεβρουαρίου ο Μουμπάρακ παραιτείται,
αφήνοντας την εξουσία στο στρατό, που
αναλαμβάνει να σχηματίσει προσωρινή κυ-
βέρνηση μέχρι τη διενέργεια εκλογών.

Οι εξεγέρσεις στη Μέση Ανατολή και τη
Βόρεια Αφρική συνεχίζονται, με τη σκυ-
τάλη να παίρνει η Υεμένη, η Ιορδανία, η
Συρία, το Μπαχρέιν,  το Μαρόκο, η Σαου-
δική Αραβία και η Λιβύη (για την οποία γί-
νεται ξεχωριστά λόγος σε άλλο άρθρο της
εφημερίδας). Γεγονός είναι ότι οι εκρήξεις
αυτές προκάλεσαν την αμηχανία της
Δύσης, που δεν κατόρθωσε να τις χειριστεί
άμεσα. Οι ενδοκαπιταλιστικοί διαγκωνι-
σμοί για την παγίωση μιας νέας ισορρο-
πίας δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή
αντικατοπτρίζονται, άλλωστε, στο παρά-
δειγμα της Λιβύης. Ταυτόχρονα, η ελλιπής
–και συχνά στρεβλή- πληροφόρηση που
έχουμε για τις εξελίξεις στον αραβικό
κόσμο δυσχεραίνει την άντληση συμπερα-
σμάτων σχετικά με το μέλλον των εξεγέρ-
σεων αυτών. Αυτό, όμως, που είναι
ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι
όσα συνέβησαν εντάσσονται στην κίνηση
μιας κοινωνίας που δεν καθοδηγήθηκε
από «φωτισμένες πρωτοπορίες», από κομ-
ματικούς μηχανισμούς και ηγέτες. Αντί-
θετα, αποφάσισε να στηριχθεί στα πόδια
της, με όπλο την αλληλεγγύη και την αυτο-
οργάνωση, προεικονίζοντας ίσως κάτι από
το μέλλον των επαναστάσεων.  
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Η περίπτωση της Λιβύης“
Η κατάσταση στη Λιβύη καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την εμπλοκή ατόμων του καθεστώτος ή
της αντιπολίτευσης οι οποίοι ήθελαν και θέλουν να καταλάβουν την εξουσία. Έτσι, σε ένα μεγάλο
βαθμό η εξέγερση μετατράπηκε σε πόλεμο μεταξύ Κανταφικών και αντί-Κανταφικών, δύο στρατοπέ-
δων εξουσίας τα οποία μάχονται για το ποιο θα κυριαρχήσει. 

της, δύο στρατόπεδα τα οποία βρίσκονται
υπό διαμόρφωση αλλά στη συγκεκριμένη
συγκυρία κάνουν την παρουσία τους πε-
ρισσότερο εμφανή από ποτέ. Ταυτόχρονα,
η κατάσταση στη Λιβύη αποτελεί μια πρώ-
της τάξεως ευκαιρία για άγγλους, γάλλους,
αμερικάνους, κλπ να βάλουν χέρι στα πε-
τρελαϊκά κοιτάσματα που έλεγχε ο Μουα-
μάρ και συγχρόνως να του «ξεπληρώ-
σουν» την ανυπακοή που επέδειξε  προς
τη δύση κυρίως τις δεκαετίες του ’70 και
του’80. Αυτές τις δεκαετίες ο Καντάφι με
«όπλο» τα πετρέλαια, τη διπλωματία, τους
διεθνείς συσχετισμούς (ύπαρξη ΕΣΣΔ ως
αντίπαλο δέος στις ΗΠΑ) και χρησιμοποι-
ώντας προς όφελός του κάποια ένοπλα κι-
νήματα και ομάδες (με αντάλλαγμα
οπλισμό, εκπαίδευση, άνοιγμα αεροδρο-
μίου σε αεροπλάνα που είχαν καταλάβει
Παλαιστίνιοι) ήρθε σε σύγκρουση με τους
δυτικούς και υπέστη βομβαρδισμούς και
εμπάργκο προκειμένου να συμμορφωθεί
με τις επιταγές της «δημοκρατικής δύσης».
Εξαιτίας διαφόρων γεωπολιτικών, κυρίως,
συγκυριών και ενδοκαπιταλιστικών συ-

εξέγερση, για να επωφεληθούν- και από
την άλλη η άγρια καταστολή από τις καθε-
στωτικές δυνάμεις, έδωσαν στην εξέγερση
άλλη τροπή και χαρακτηριστικά σε σχέση
με το πώς ξεκίνησε και σε αντίθεση με τις
εξεγέρσεις των άλλων αραβικών κρατών
(Αίγυπτος, Τυνησία, κα), οι οποίες είχαν
πολύ πιο ξεκάθαρα και έντονα τα στοιχεία
μιας λαϊκής εξέγερσης. Η κατάσταση στη
Λιβύη καθορίστηκε, δηλαδή, σε μεγάλο
βαθμό από την εμπλοκή ατόμων του καθε-
στώτος ή της αντιπολίτευσης οι οποίοι ήθε-
λαν και θέλουν να καταλάβουν την εξου-
σία. Έτσι, σε ένα μεγάλο βαθμό η εξέγερση
μετατράπηκε σε πόλεμο μεταξύ Κανταφι-
κών και αντί-Κανταφικών, δηλαδή δύο
διαφορετικών όψεων του ίδιου νομίσμα-
τος, δύο στρατοπέδων εξουσίας τα οποία
μάχονται για το ποιο θα κυριαρχήσει.

Αυτή η ένοπλη σύγκρουση η οποία με-
τράει μέχρι σήμερα χιλιάδες νεκρούς και
πρόσφυγες έχει αποτελέσει και το έδαφος
πάνω στο οποίο εξελίσσεται η ενδοκαπιτα-
λιστική μάχη μεταξύ του αγγλοσαξονικού
άξονα και της Γερμανίας και των συμμάχων  

Το ντόμινο της αραβικής εξέγερσης δεν
ήταν δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστη τη
Λιβύη. Πρόκειται για μια χώρα η οποία
έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε
σχέση με τις άλλες αραβικές χώρες, τόσο
ως προς τα πετρελαϊκά κοιτάσματα, όσο
και ως προς την σύνθεση του κοινωνικού
της ιστού, καθώς αποτελείται από τουλάχι-
στον δεκαπέντε φυλές, οι οποίες ανταγωνί-
ζονται μεταξύ τους για το ποιά θα έχει την
εξουσία. Από το 1969 ηγέτης της χώρας
υπήρξε ο Μουαμάρ (στρατηγός) Καντάφι ο
οποίος κατέλαβε την εξουσία από το βασι-
λιά Ίντρις και κυβερνάει μέχρι σήμερα. 

Το Φλεβάρη του 2011 ξεκίνησαν, σε
όλες τις μεγάλες πόλεις της Λιβύης, λαϊκές
διαδηλώσεις, επιθέσεις σε κρατικά κτίρια
και συγκρούσεις, οι οποίες γνώρισαν ωμή
και πρωτοφανή καταστολή από το καθε-
στώς του Καντάφι (ακόμα και με βομβαρ-
δισμούς των διαδηλωτών).

Σε αυτή τη συγκυρία, από τη μια μεριά
οι διάφοροι φύλαρχοι -που καραδοκού-
σαν για να καταλάβουν την εξουσία και
που «μπήκαν» σε δεύτερο χρόνο στην  

γκρούσεων, τις οποίες ο Μουαμάρ εκμε-
ταλλεύτηκε στο έπακρο, κατάφερε να βγει
ενδυναμωμένος  από αυτή τη σύγκρουση
τόσο σε επίπεδο εξουσίας όσο και πλού-
του. Εν τέλει, κυρίως την τελευταία δεκαε-
τία η κατάσταση θα αλλάξει άρδην. Ο
Καντάφι από μισητός εχθρός και υποστη-
ρικτής της τρομοκρατίας θα μετατραπεί
στον καλύτερο σύμμαχο της δύσης. Θα
αποτελέσει το συνέταιρο των δυτικών στις
πετρελαϊκές μπίζνες και ταυτόχρονα έναν
«σταθεροποιητικό» παράγοντα και σύμ-
μαχο στο ρευστό αραβικό κόσμο.

Ωστόσο,  οι δυτικοί ποτέ δεν ξέχασαν το
ρόλο και τη θέση της Λιβύης στο παρελθόν
και με τη πρώτη ευκαιρία φρόντισαν να αν-
ταποδώσουν και να ξεπληρώσουν στο
Μουαμάρ τα «χρωστούμενα». Έτσι κι αλ-
λιώς μεταξύ κρατών και καπιταλιστών
υπάρχουν μόνο λυκοφιλίες οι οποίες εξυ-
πηρετούν τα γεωπολιτικά και οικονομικά
τους συμφέροντα, εις βάρος πάντα των
λαών.



Γυρίζοντας πίσω τον Δεκέμβρη του 1944“
Στις γειτονιές μας διεξήχθησαν κάποιες από τις πιο σημαντικές μάχες του Δεκέμβρη του 1944. Σε συνέχεια του προη-
γούμενου φύλλου της εφημερίδας, στο οποίο περιγράφηκαν η μάχη του Θησείου και η κατάληψη των φυλακών Συγγρού,
σε αυτό το φύλλο θα σκιαγραφήσουμε τη μάχη του Μακρυγιάννη και τη προώθηση του Ε.Λ.Α.Σ. προς το Σύνταγμα.

κρατορίας, γέρνει την πλάστιγγα προς τη
μια πλευρά. Η αναδίπλωση των προωθη-
μένων σε Πλάκα και οδό Μητροπόλεως
δυνάμεων των ανταρτών θα ολοκληρωθεί
μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου με μεγάλη δυσκο-
λία και με αρκετές απώλειες.

Σε όλη την επιχείρηση εναντίον των
στρατώνων μεγάλη σε ήταν η συμβολή του
6ου συντάγματος Κορίνθου, το οποίο
χωρίς καμία πείρα σε πόλεμο μέσα στη
πόλη ρίχτηκε στην άνιση μάχη με τα τανκς
και το πλήρωσε με το θάνατο 150 μαχητών
του μόνο τις δύο πρώτες ώρες της εφόδου.
Μεγάλη ήταν και η συνεισφορά των δυνα-
μιτιστών της Κορίνθου, οι οποίοι με ελάχι-
στα εφόδια κατάφεραν να ανατινάξουν
φωλιές και τανκς και, σε συνδυασμό με τις
μολότοφ (το μεγαλειώδες αντιαρματικό
όπλο του Ε.Λ.Α.Σ.) και τα οδοφράγματα
που στήνει ο εξεγερμένος λαός της Αθήνας,
καθήλωσαν τον εχθρό.

Παράλληλα με τις μάχες γύρω από του
Μακρυγιάννη και τη Μητροπόλεως, με-
γάλη μάχη έδωσε ο Ε.Λ.Α.Σ. για τη διατή-
ρηση του λόφου του Φιλοπάππου, τον
οποίο και διεκδικούσε συνεχώς. Στις 16 η
Συγγρού περνάει στα χέρια των Άγγλων. Ο
Μένιος Μανούρας (από την ΚΟΒ Καλλι-
θέας) με τις δυνάμεις του Ι και ΙΙ τάγματος,
αναλαμβάνει να κρατήσει το λόφο, που
αποτελεί κλειδί για την άμυνα και το πέρα-
σμα του Ε.Λ.Α.Σ. σε Πετράλωνα, Θησείο
και Μεταξουργείο. Η μάχη για την κατά-
ληψη του στρατοπέδου Μακρυγιάννη τελει-
ώνει οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου, όταν οι
δυνάμεις του ΕΛΑΣ αναγκάζονται σε ανα-
δίπλωση προς την οδό Λεμπέση. Το μέ-
τωπο στις 18 Δεκέμβρη μεταφέρεται στις
οδούς Βεΐκου και Γαργαρέτα ως τα παλιά
Σφαγεία. Ο λόφος του Φιλοπάππου φλέγε-
ται και δονείται από τις συνεχόμενες εκρή-
ξεις, από τους βομβαρδισμούς των
αεροπλάνων, του στόλου, των τανκς, τους
όλμους και τα πυρά από την Ακρόπολη.
Όμως οι μαχητές του Ε.Λ.Α.Σ. θα παραμεί-
νουν στις θέσεις τους μέχρι και τις 19 Δε-
κέμβρη, μετατρέποντας το λόφο σε άπαρτο
κάστρο.

Μπροστά στα τανκς, τα πολυβόλα, τα αε-
ροπλάνα, το στόλο, τους γερμανοτσολιά-
δες, τα αποικιακά στρατεύματα, τους δοσί-
λογους, ο Ε.Λ.Α.Σ., το Ε.Α.Μ. και ο εξεγερ-
μένος λαός της Αθήνας ανατρέποντας,
όπως αναφέραμε και στην αρχή, κάθε κα-
νόνα πολέμου και λογικής, απέδειξαν ότι
το πάθος για τη λευτεριά δε λυγάει μπρο-
στά σε κανένα δυνάστη.

Σημείωση
1.Ο στρατηγός Σκόμπυ (Άγγλος Διοικητής

των συμμαχικών δυνάμεων στην Ελλάδα) την
1η Δεκεμβρίου διέταξε γενικό αφοπλισμό
μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, από τον οποίο όμως
εξαιρούνταν η ΙΙΙ Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία
και ο Ιερός Λόχος γιατί ήταν τα μόνα στρατιω-
τικά τμήματα τα οποία είχαν συγκροτηθεί από
τους άγγλους στη Μ. Ανατολή και ήταν πιστά
σε αυτούς. Η ορεινή ταξιαρχία Ρίμινι υπό τον
Θρασύβουλο Τσακαλώτο, ο Ιερός Λόχος μαζί
με άνδρες της χωροφυλακής, τη νεοσύστατη
Εθνοφυλακή, μέλη των Ταγμάτων Ασφαλείας
και διαφόρων «εθνικοφρόνων» οργανώσεων
(όπως η φιλοβασιλική Χ και άλλες ομάδες οι
οποίες αποτελούνταν από δοσίλογους και συ-
νεργάτες των Γερμανών) υποστηριζόμενα από
το βρετανικό στρατό αποτέλεσαν τις στρατιωτι-
κές δυνάμεις της κυβέρνησης Παπανδρέου.
Παππού του σημερινού πρωθυπουργού Γ. Πα-
πανδρέου ήταν ο πρωθυπουργός της πρώτης
κυβέρνησης μετά την κατοχή σύμφωνα με την
συμφωνία του Λιβάνου το Μάιο του 1944. Χα-
ρακτηριστικό το σύνθημα της εποχής «Παπαν-
δρέου-παπατζή χίτης ήσουνα και ‘σύ» αποτυ-
πώνει με γλαφυρότητα το τι ρόλο διαδραμάτισε
στην ελληνική ιστορία.

την ανοιχτή επέμβαση των
Άγγλων με τανκς και πυρά
από την Ακρόπολη, έκρινε
τη μάχη πριν ακόμα ξεκινή-
σει. Οι δυνάμεις του
Ε.Λ.Α.Σ. παρά τις αντιξοότη-
τες (έλλειψη οπλισμού και
πυρομαχικών, ανυπαρξία
εντολής αντιμετώπισης των
Άγγλων) ορμούν και σαρώ-
νουν τις φρουρές γύρω από
τους στρατώνες. Μέχρι το
μεσημέρι έχουν καταληφθεί
όλες οι εξωτερικές φρουρές
στην οδό Μητσαίων και Χα-
τζηχρήστου, εκτός από δύο
μπροστά στη πύλη του στρα-
τοπέδου τις οποίες υποστη-
ρίζουν δύο αγγλικά τανκς. Η
προώθηση των ανταρτών γί-
νεται με τρύπες από σπίτι σε
σπίτι, καθώς οι δρόμοι και
οι ταράτσες δέχονται τα
πυρά των τανκς και των Άγ-

γλων από την Ακρόπολη. Οι μαχητές του
Ε.Λ.Α.Σ. θα φτάσουν μέχρι τη μάντρα των
στρατώνων. Ταυτόχρονα, μια άοπλη φά-
λαγγα από κορίτσια, αγόρια, νέους και γέ-
ρους μεταφέρει στους αντάρτες τσιγάρα,
γλυκά και ό, τι άλλο διαθέτει, συνεισφέ-
ροντας με αυτό τον τρόπο στη μάχη ενάντια
στο ισχυρότερο οχυρό της αντίδρασης. Στις
τρείς το μεσημέρι, κι ενώ οι δοσίλογοι
έχουν πανικοβληθεί, οι Άγγλοι επιτίθενται
στις δυνάμεις που πολιορκούν το κτίριο
του Α’ Σώματος Στρατού, το οποίο βρίσκε-
ται στην Πλάκα, απέναντι από τους Στύλους
του Ολυμπίου Διός, και αιχμαλωτίζουν
ένα μεγάλο μέρος των ελασιτών, οι οποίοι
είχαν αναπτυχθεί από την πλευρά της λεω-
φόρου Αμαλίας. Οι Άγγλοι γνώριζαν ότι,
αν το Α’ Σώμα έπεφτε, η κύκλωση και η
κατάληψη του Μακρυγιάννη θα ήταν τελει-
ωμένη υπόθεση, γεγονός που θα άφηνε
ανοιχτό το δρόμο για το Σύνταγμα, όπου
ήταν το αρχηγείο του Σκόμπυ και της δο-
σίλογης κυβέρνησης του Παπανδρέου. Πα-
ράλληλα με την επίθεση των Άγγλων, η
ορεινή ταξιαρχία και ο ιερός λόχος επιτέ-
θηκαν στην Καισαριανή και του Ζωγρά-
φου, δημιουργώντας αντιπερισπασμό και
επιτυγχάνοντας μείωση της πίεσης που
ασκούνταν στου Μακρυγιάννη.

Στις 9 Δεκεμβρίου ο καπετάνιος Λευτέ-
ρης (Γ. Κυριακίδης) με 110 άνδρες ξεκινάει
για Θησείο-Μοναστηράκι-Σύνταγμα. Ο αι-
φνιδιασμός πετυχαίνει, οι πρώτες αγγλικές
δυνάμεις ανατρέπονται και καταφέρνουν
να σταματήσουν την έφοδο στο ύψος του
σημερινού υπουργείο παιδείας. Στις 11 Δε-
κέμβρη επιχειρείται διείσδυση στην
Πλάκα, ώστε να κυκλωθούν οι Άγγλοι στη
Μητροπόλεως και οι δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ.
να προωθηθούν στην πλ. Συντάγματος. Ο
εχθρός παρατάσσει όλμους-τανκς-πολυ-
βόλα. Για να προχωρήσουν, οι αντάρτες
χρειάζονταν πυρομαχικά-εκρηκτικά, αλλά
και σωστή εκτίμηση της κατάστασης, αφού
και ο εχθρός βρισκόταν σε οριακό σημείο,
όντας ουσιαστικά πολιορκούμενος σε όλη
την Αθήνα, ενώ οι δρόμοι εφοδιασμού του
έχουν κοπεί. Φυσικά, χρειαζόταν και απο-
φασιστικότητα ως προς το ποιος είναι ο
στόχος. Η 11η και 12η Δεκέμβρη ήταν η
τελευταία ευκαιρία. Αν ο Ε.Λ.Α.Σ. της Αθή-
νας εφορμούσε στο Σύνταγμα και η ηγεσία
του ΚΚΕ είχε μεταφέρει εγκαίρως τις δυνά-
μεις από την επαρχία, η ιστορία θα είχε
πάρει διαφορετική τροπή. Όμως η ηγεσία
δίνει εντολή αναδίπλωσης. Το γεγονός
αυτό, σε συνδυασμό με το ότι στις 14 Δε-
κεμβρίου το Φάληρο πλημμυρίζει από τις
θωρακισμένες δυνάμεις της αγγλικής αυτο-

τολικό συγκρότημα επιχειρήσεων. Αντικει-
μενικός σκοπος η αιφνιδιαστική κατάληψη
των στρατώνων του Γουδιού με έφοδο, ο
αφοπλισμός της Ορεινής Ταξιαρχίας και εν
συνεχεία η προώθηση όλων των δυνάμεων
του συγκροτήματος για εκκαθάριση Κέν-
τρου. 

2) Το 1ο σύνταγμά μας, ενισχυμένο με
ένα τάγμα του Πειραιά και τα Ι και ΙΙ τάγ-
ματα του 2ου συντάγματος υπό τη διοί-
κηση του Γύλου (Γιάννη Κιλισμανή) και
Γιάννη (Ορέστη Μακρή) θα αποτελέσουν το
Β’ νότιο συγκρότημα επιχειρήσεων. 

Αντικειμενικός σκοπός η κατάληψη των
στρατώνων Μακρυγιάννη και του κτιρίου
του παλαιού Α' Σώματος Στρατού και εν
συνεχεία προώθηση των δυνάμεων δια
μέσου Πλάκας-Φιλελλήνων προς Σύνταγμα
για εκκαθάριση Κέντρου».

Η διαταγή περιλάμβανε πολλές διευκρι-
νήσεις και λεπτομέρειες για τον τρόπο
ενέργειας των δυο συγκροτημάτων, για τον
απόλυτο συγχρονισμό και τον αιφνιδιασμό
του εχθρού στις δυο αυτές επιχειρήσεις.
Επίσης καθόριζε τη στάση μας έναντι των
άγγλων. Συγκεκριμένα έγραφε ότι θα απαν-
τούσαμε, μόνον εφ' όσον άνοιγαν πυρ
ενάντιά μας. 

Φυσικά, ο αιφνιδιασμός σ' αυτές τις επι-
χειρήσεις είχε χαθεί για μας από μέρες και
ο συγχρονισμός των δυο αυτών αποφασι-
στικής σημασίας επιχειρήσεων δεν έγινε
κατορθωτός τελικά, γιατί η 11η μεραρχία
έφτασε πολύ αργά. Είχε αφοπλιστεί και το
ένα σύνταγμά της και επετέθη χλιαρά μόνο
με το 34ο σύνταγμα την επόμενη στις
7.12.44 στις 9 το πρωί, δηλαδή 27 ώρες
μετά την πρώτη έφοδό μας στου Μακρυ-
γιάννη.

Ορ. Μακρής, «Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας»

Ο σταθμός διοίκησης του Β’ Συγκροτή-
ματος στην αρχή εγκαταστάθηκε στη Γαρ-
γαρέττα, το βράδυ της 6ης Δεκέμβρη μετα-
φέρθηκε στη Ζαχαρίτσα και Ζίνη και στη
συνέχεια στις φυλακές Βουλιαγμένης.

Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου στις 6:30 το
πρωΐ, πριν ακόμα ξημερώσει, ξεκινάει η
επίθεση εναντίον των στρατώνων του Μα-
κρυγιάννη. Μέσα στους στρατώνες είχαν
καταφύγει 1000 περίπου χωροφύλακες
και γερμανοτσολιάδες, που είχαν συνεργα-
στεί με τους Ναζί κι είχαν εξοπλιστεί ξανά,
όπως αποδείχτηκε, με σύγχρονο οπλισμό
από τους Άγγλους. Η καθυστέρηση της επί-
θεσης έδωσε στον εχθρό το περιθώριο να
προετοιμαστεί και να οργανώσει ένα ολό-
κληρο σύστημα οχυρών γύρω από του
Μακρυγιάννη, το οποίο, σε συνδυασμό με

Η μάχη του Δεκέμβρη έχει φουντώσει,
και οι μαχητές του Ε.Λ.Α.Σ. με τον αγωνι-
ζόμενο λαό ανατρέπουν κάθε κανόνα πο-
λέμου, και με λιανοντούφεκα και μολότοφ
αντιμετωπίζουν τανκς, αεροπλάνα, τις δυ-
νάμεις των δοσίλογων και το στρατό της
αγγλικής αυτοκρατορίας. Η μάχη όμως για
την κατάληψη των στρατώνων του Μακρυ-
γιάννη έχει χαθεί προτού ακόμα ξεκινήσει,
καθώς η ηγεσία του ΚΚΕ, και κατά επέ-
κταση του Ε.Λ.Α.Σ., την παραμονή της
έναρξης των επιχειρήσεων μιλούσαν και
αποφάσιζαν υπολογίζοντας ότι είχαν να αν-
τιμετωπίσουν τις ανίσχυρες δυνάμεις των
φασιστών και των δοσίλογων της επιβαλ-
λόμενης αστικής κυβέρνησης του «γέρου
της Δημοκρατίας» Παπανδρέου1. Το γεγο-
νός αυτό καταδεικνύει την ανικανότητα, την
έλλειψη πείρας, την αναποφασιστικότητα,
τις «τραγικά λάθος;» εκτιμήσεις και το ότι,
όταν ο αγωνιζόμενος λαός δεν παίρνει την
τύχη στα χέρια του μακριά από φωτισμένες
ηγεσίες, τα αποτελέσματα είναι τραγικά.

Ενδεικτικό είναι το τηλεγράφημα του
Τσόρτσιλ προς τον πρεσβευτή Λίπερ στις 5
Δεκεμβρίου: 

«Δεν είναι καιρός για τσαλαβουτήματα
στην ελληνική πολιτική, ή για φαντασιώ-
σεις ότι τάχα οι Έλληνες πολιτικοί των δια-
φόρων αποχρώσεων μπορούν να επηρεά-
σουν την κατάσταση. Δεν πρέπει ν' ανησυ-
χείτε για τη σύνθεση της ελληνικής κυβερ-
νήσεως. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για
ζήτημα ζωής ή θανάτου. 

2. Πρέπει να υποχρεώσετε τον Παπαν-
δρέου να κάνει το καθήκον του και να τον
διαβεβαιώσετε, ότι, αν το κάνει, θα υπο-
στηριχθεί μ' όλες τις δυνάμεις μας. Αν πα-
ραιτηθεί, φυλακίστε τον έως ότου συνέλ-
θει, όταν πια θα έχουν τελειώσει οι μάχες.
Θα μπορούσε το ίδιο καλά ν' αρρωστήσει
και να μη μπορεί να τον πλησιάσει κανείς.
Έχει περάσει ο καιρός που οποιαδήποτε
ομάδα Ελλήνων πολιτικών θα μπορούσε
να επηρεάσει αυτή την εξέγερση του
όχλου. Η μόνη ελπίδα είναι να βγει απ'
αυτή την κατάσταση, τασσόμενος ανεπιφύ-
λακτα στο πλευρό μας. 

3. Θα δείτε στο επόμενο τηλεγράφημά
μου ότι ανέθεσα το όλο θέμα της άμυνας
των Αθηνών και της διατηρήσεως του
νόμου και της τάξεως στα χέρια του στρα-
τηγού Σκόμπυ και ότι τον διαβεβαίωσα
πως θα υποστηριχτεί, έστω και αν κρίνει
αναγκαίο να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε
βία. Από δω και στο εξής εσείς και ο Πα-
πανδρέου θα συμμορφωθείτε στα πάντα
με τις οδηγίες για ό,τι αφορά τα θέματα δη-
μοσίας τάξεως και ασφάλειας. Πρέπει να
υποστηρίξετε και οι δυο με κάθε δυνατό
τρόπο τον Σκόμπυ και οφείλετε να του
υποδεικνύετε κάθε μέσον που κρίνετε κα-
τάλληλο για να κάνει πιο σθεναρή και απο-
φασιστική τη δράση του». (Τηλ. 357). 

Σπ. Α. Κωτσάκη (Νέστορα)
Καπετάνιος του Α’ Σώματος 

Στρατού του ΕΛΑΣ,
«0 Δεκέμβρης του 1944 στην Αθήνα»

Η διαταγή σχετικά με τις επιχειρήσεις για
την κατάληψη του Μακρυγιάννη και την
προώθηση του ΕΛΑΣ προς Σύνταγμα:

Η πιο πάνω διαταγή είχε το εξής περιε-
χόμενο, σε γενικές γραμμές, όπως τη θυ-
μάμαι, μια και την είχα διαβάσει τουλάχι-
στον 50 φορές: 

«1) Η ΙΙ Μεραρχία των ανταρτών του
βουνού με το πρότυπο τάγμα Καισαριανής
και το ΙΙΙ τάγμα του 20ου συντάγματος,
υπό τη διοίκηση της Ι ταξιαρχίας (Δεληβο-
ριάς-Κοσμάς) θα αποτελέσουν το Α’ ανα-
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