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Μετανάστες
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Από τα βουνά της
Γκιώνας...

Εργασιακά

ΔΕ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Ο ΤΡΟΜΟΣ

Για τη λεηλασία του φυσικού
πλούτου της Γκιώνας, την
τρομοκρατία των εργολάβων
και την αλληλεγγύη στον 
Στέφανο Κόλλια.

σελίδα 18

Με την καρδιά στα
περασμένα, με το
μυαλό στα επόμενα. 

Τα Πετράλωνα την 
περίοδο της 
«κατοχής».

σελίδα 22 

Σημειώσεις ενάντια στην 
ηθική της εργασίας

σελίδες 12 και 13 

Ιός της γρίπης

Χρονικό κυνηγητού, βίας και
εγκλεισμού μεταναστών | Η
μεταναστευτική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

σελίδες 8  έως 11 
Ο εμβολιασμός για τον ιό Η1Ν1
ως ένα μεγάλο 
στρατιωτικό πείραμα.

σελίδες 6 και 7 

ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ!

αντίπνοια
Νοέμβριος 2009 | φύλλο 2ο | διανέμεται χωρίς αντίτιμο

Η παράλληλη δήλωση του υπουργού δημόσιας τάξης (προστασίας του πολίτη!)
περί κατάργησης του κουκουλονόμου δε μας εξαπατά ως προς τη συνέχιση και
την ένταση της κατασταλτικής στρατηγικής απέναντι στις ακηδεμόνευτες και αδια-
μεσολάβητες εστίες αγώνα. Αντίθετα αποτελεί μια κίνηση πολιτικού ελιγμού για
την αποσυμπίεση των κοινωνικών εντάσεων της τελευταίας εβδομάδας και της εκ-
μαίευσης ευρύτερων κοινωνικών και θεσμικών συναινέσεων για την απρόσκοπτη
εφαρμογή του δόγματος «δημοκρατία και πυγμή». Ενός δόγματος που αποτελεί
συνέχεια της αντι-εξεγερτικής εκστρατείας του κράτους, μεθοδεύοντας ταυτόχρονα
τη χειραγώγηση, τη συναίνεση και την καταστολή για την αντιμετώπιση της διάχυ-
της κοινωνικής-ταξικής αναταραχής απέναντι στις επιταγές της πολιτικής και οι-
κονομικής εξουσίας.

από την ανακοίνωση λήξης της κατάληψης 
της πρυτανείας του πανεπιστημίου Αθηνών, 

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

Κατάληψη διώροφου σπιτιού,
στα Άνω Πετράλωνα, 
από τη λαϊκή συνέλευση 
κατοίκων των γειτονιών μας.

σελίδα 21

Σημειώσεις πάνω στην
οικονομική και θεσμική κρίση.

σελίδες 14 έως 16

Ανάλυση

Λαϊκές συνελεύσεις
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Το δεύτερο τεύχος της εφημερίδας μας τυπώθηκε σε 5.000 αντίτυπα και μοιράζεται χέρι με χέρι και πόρτα-πόρτα στις γειτονιές του
Κουκακίου, των Πετραλώνων και του Θησείου, καθώς και σε αυτοοργανωμένους 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 εφημερίδα εκδίδεται με τη χρηματική (και όχι μόνο) συνεισφορά όσων
δραστηριοποιούμαστε στο στέκι και δεν έχει καμία σχέση με δημοτικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κόμματα ή άλλους
συλλόγους ή χορηγούς. 

Το στέκι Αντίπνοια βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αριστοβούλου και Πυ-
λάδου, στα Κάτω Πετράλωνα (έξι τετράγωνα από τον ηλεκτρικό σταθμό).
Μπορείτε να μας βρείτε κάθε Τετάρτη (7 με 9 το απόγευμα) και κάθε Σάβ-
βατο (6 με 9 το απόγευμα).

e-mail: st_antipnoia@hotmail.com
blog: st-antipnoia.blogspot.com

Νοέμβριος 2009
2ο φύλλο
χωρίς αντίτιμο

Όταν στις αρχές της δεκαετίας του ’90 άρχισαν να φτάνουν τα πρώτα μεγάλα κύματα με-
ταναστών από την Αλβανία, η ανάπτυξη της «ψωροκώσταινας» και το όραμα της ισχυρής
Ελλάδας κρύφτηκε πίσω από τις κραυγές μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας ότι «δεν
είμαστε ρατσιστές εμείς οι Έλληνες, φταίνε οι Αλβανοί και ο Μπερίσα που άνοιξε τις φυλα-
κές». Τα φθηνά εργατικά χέρια, η εκμετάλλευση, τα φράγκα από την ενοικίαση ενός δωμα-
τίου σε 40 άτομα, η εκτόνωση των σεξουαλικών διαθέσεων, τα υπερκέρδη από το εμπόριο
ανθρώπων καλύφθηκαν από τις κλάψες ότι «δεν μπορούμε να πάμε στην παιδική χαρά, μας
κλέβουν, βρομίζουν, θα γίνουμε ξένοι στη χώρα μας». Κλάψες που κατέληξαν να στρώσουν
το έδαφος για να εξαπολυθούν επιθέσεις και πογκρόμ εναντίον των πιο αδύναμων, των
μεταναστών. Αυτό το συντηρητικό κοινωνικό έδαφος, σήμερα έχει γίνει η βάση για να ορ-
θώνεται ένα νέο άπαρτχαιντ, το οποίο εκπονήθηκε και ενισχύθηκε από το ελληνικό κράτος
ως βασική μεταναστευτική πολιτική. Μία πολιτική η οποία βρήκε ευήκοα ώτα και συνοδοι-
πόρους στα διάφορα φασιστοειδή, τα οποία σε διατεταγμένη υπηρεσία συνεπικουρούσαν
τις κατασταλτικές δυνάμεις τόσο στα ρατσιστικά πογκρόμ όσο και ενάντια σε όσους αντι-
στέκονται στις επιλογές του κράτους και των αφεντικών, προτάσσοντας την αλληλεγγύη
ανάμεσα στους καταπιεσμένους. Φυσικά, η πολιτική αυτή δεν αποτέλεσε και ούτε αποτελεί
απλώς μία ελληνική στρατηγική. Η θωράκιση των συνόρων της «Ευρωπαϊκής Ένωσης»,
μέρος των οποίων αποτελούν και τα ελληνικά σύνορα, μέσω της FROΝTEX (στρατιωτικός
μηχανισμός επέμβασης, φύλαξης των συνόρων και διακρατικής συνεργασίας), η ελαχιστο-
ποίηση του αριθμού εγκρίσεων για πολιτικό άσυλο, η τρομοκρατία στους δρόμους, τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, τα βασανιστήρια στα τμήματα, είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο, στις στρατιές των εξαθλιωμένων οι οποίοι
περνούν καθημερινά τα ευρωπαϊκά σύνορα που η ίδια δημιούργησε. Κύματα μεταναστών,
αποτέλεσμα της επίθεσης και της λεηλασίας της καπιταλιστικής περιφέρειας από τον ανε-
πτυγμένο Δυτικό Κόσμο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν γίνεται να παραβλέπουμε τη συμμε-
τοχή μεταναστών, κυρίως της δεύτερης γενιάς, στα εξεγερτικά γεγονότα τα οποία ακο-
λούθησαν τη δολοφονία, στις 6 Δεκέμβρη του 2008, του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από
τον ένστολο δολοφόνο Κορκονέα, καθώς και τα βήματα που φαίνεται να κάνουν οι ίδιοι
όσον αφορά τη διεκδίκηση καλύτερων όρων ζωής. Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπουμε
τα προβλήματα που προκύπτουν από τη συμβίωση όλο και αυξανόμενου αριθμού ανθρώπων
που ζει σε συνεχώς εντεινόμενες συνθήκες εξαθλίωσης και καταπίεσης. Φυσικά, όταν μι-
λάμε για συνθήκες εξαθλίωσης, αυτές δεν αφορούν μόνο τους μετανάστες, αλλά και όλο
και μεγαλύτερα κομμάτια του ελληνικού πληθυσμού. Μέσα λοιπόν σε μια τέτοια πραγματι-
κότητα, κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, αντί να στραφούν ενάντια στο κράτος και τα
αφεντικά που ευθύνονται για την ολοένα και χειρότερη κατάσταση τόσο των ιδίων όσο και
των μεταναστών, στέφονται ενάντια στους πιο αδύναμους και ευάλωτους, που είναι οι με-
τανάστες και ιδίως αυτοί που δεν έχουν χαρτιά. Όμως οι επιλογές και στρατηγικές του κρά-
τους και των αφεντικών είναι που ευθύνονται για τα χαμηλά μεροκάματα και την ανεργία,
μέσω των πτωχεύσεων των εταιρειών και την αύξηση του πλούτου των ιδιοκτητών, τη με-
ταφορά των εργοστασίων, την εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης, την
εξαθλίωση και την καταστροφή των χωρών της καπιταλιστικής περιφέρειας από τα ε-
μπάργκο και τους βομβαρδισμούς, για την άθλια ποιότητα ζωής από τη λεηλασία της χλω-
ρίδας και πανίδας. Αυτοί ευθύνονται και ενάντια σε αυτούς πρέπει να επιτεθούμε και όχι
εναντίον του κάθε εξαθλιωμένου φτωχοδιάβολου. Αγώνας λοιπόν ενάντια στο κράτος και
το κεφάλαιο, ενάντια σε κάθε διαχωρισμό που προσπαθεί να επιβάλλει η εξουσία, ενάντια
σε κάθε «αυτόκλητο προστάτη» των «ιερών και όσιων». Αγώνας με όπλο την αλληλεγγύη,
ενάντια στον καθένα που επιδιώκει να μας επιβάλλει την καταπίεση, την εκμετάλλευση και
την εξαθλίωση ως όρο ζωής. 

Φιλοπάππου: μαχητική απάντηση στις διώξεις εναντίον κατοίκων3
Νέα από τις γειτονιές μας4

Για τις εκλογές του Οκτωβρίου...5
Ιστορίες αναβάθμισης και τρόμου. 
Τα Άνω Πετράλωνα ως ζώνη αποικιοποίησης

5
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Η πολιτική της Ευρώπης σχετικά με τη μετανάστευση11
Για να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, 
πρέπει να μισήσουμε τα αφεντικά μας

12
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Δε θα νικήσει ο τρόμος. Θα νικήσει ο δρόμος!18
Ή με τον κόσμο της ελευθερίας ή με τον κόσμο της βαρβαρότητας19
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Χρονικό του αγώνα για τη διάσωση του Φιλοπάππου…

Μαχητική απάντηση στις διώξεις, με 
τις οποίες επιδιώκουν να μας σταματήσουν!

Ο αγώνας των κατοίκων των γειτονιών μας ενάν-
τια στην εμπορευματοποίηση και τον έλεγχο των
λόφων του Φιλοπάππου μετράει ήδη 7 χρόνια.
Εκείνος ο Νοέμβρης του 2002, όταν έγινε η πρώτη
λαϊκή συνέλευση και 500 κάτοικοι γκρέμισαν κομ-
μάτι της περίφραξης απέναντι από τη μεγάλη πολυ-
κατοικία. Έκτοτε, δεκάδες λαϊκές συνελεύσεις, εκ-
δηλώσεις, αφισοκολλήσεις, παρεμβάσεις, δενδρο-
φυτεύσεις, καταστροφές της περίφραξης και σαμ-
ποτάζ στα μηχανήματα της «ανάπλασης», χάραξαν
διαχωριστική γραμμή προς τους εργολάβους, την
εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα», την πολε-
οδομία, το υπουργείο Πολιτισμού, τους αρχαιολό-
γους της Α΄ ΕΠΚΑ. Με τον αγώνα τους οι κάτοικοι
πέτυχαν να μη λειτουργήσει η έκθεση γλυπτικής και
να μην κατασκευαστεί ιδιωτικό θέατρο, τύπου Λυ-
καβηττού, στην καρδιά του άλσους πάνω από το
Κουκάκι.

Καμία εμπορευματοποίηση των λόφων, καμία
περίφραξη εσωτερική (π.χ. Πνύκα) ή εξωτερική (με
την προοπτική επιβολής εισιτηρίου και ωραρίου
επίσκεψης), καμία ανοχή στην απονέκρωση του φυ-
σικού και ζωικού πλούτου του Φιλοπάππου. 

Όταν πια φάνηκε ότι η υπόθεση του λόφου δε θα
είναι απλή για τους επίδοξους εκμεταλλευτές του,
η γραφειοκρατία πέρασε στην αντεπίθεση. Ενώ ξε-
κίνησαν με «φιλικές» κουβέντες και συμμετοχή στις
ανοιχτές συνελεύσεις των κατοίκων, μετά ήρθαν
τα… ωραία: παρακολουθήσεις και απόπειρα βιντε-
οσκόπησης λαϊκών συνελεύσεων, τσαμπουκάδες
και ξυλοδαρμοί σε περιπατητές, μηνύσεις εναντίον
κατοίκων, απειλές, απαγόρευση δενδροφυτεύσεων
ή και καταστροφή από «αγνώστους» των δενδρυλ-
λίων που φυτεύονταν ύστερα από ανοιχτά καλέ-
σματα. 

Μία ακόμη εκδήλωση πανικού των κρατικών
υπαλλήλων που θέλουν να διαχειρίζονται σα να
είναι τσιφλίκι τους τους λόφους του Φιλοπάππου,
είναι η μήνυση που κατέθεσε στις αρχές του φθι-
νοπώρου του 2008 ο προϊστάμενος της Α΄ ΕΠΚΑ
Αλέξανδρος Μάντης και στην οποία στοχοποιούνται
7 κάτοικοι. Με αξιοσημείωτη περηφάνια αναδει-
κνύουν σε αυτό το κείμενο οι αρχαιολόγοι όλες τις
μεθόδους που χρησιμοποίησαν για να παρακολου-
θούν και να καταγράφουν τις κινήσεις των κατοί-
κων, αυτές που αφορούν την υπόθεση των λόφων
και όχι μόνο (π.χ. καταγράφεται λεπτομερώς ακόμη
και λαϊκή συνέλευση για κεραία κινητής τηλεφω-
νίας στη Δεξαμενή). Τελικά, 3 κάτοικοι κατηγορού-
νται και άλλοι 4 φωτογραφίζονται ως υπεύθυνοι
για όλες τις δράσεις που έγιναν από το 2002 στο
λόφο. Τη σοβαρότητα της υπόθεσης υποδηλώνει το
γεγονός ότι την εξέταση της μηνυτήριας αναφοράς
έχει αναλάβει ο επικίνδυνος, ακροδεξιός πρώην ει-
σαγγελέας Σανιδάς (ο οποίος αποτέλεσε, όσο βρι-
σκόταν σε υπηρεσία, επιτελικό βραχίονα στη νομική 

αντιμετώπιση των κοινωνικών κινημάτων από το κράτος).
Η αλήθεια είναι ότι οι συγκεκριμένοι κάτοικοι είναι γνωστοί στους αρχαι-

ολόγους και στο υπουργείο γιατί έχουν πολλάκις ελέγξει την πολιτεία τους
ως δημοσίων υπαλλήλων με ονομαστικές μηνύσεις ή έχουν ζητήσει να έχουν
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα (που αποδεικνύουν πολεοδομικές αυθαιρε-
σίες στο εστιατόριο του Διονύσου και την καταπάτηση μέρους της Πνύκας
από την Κανέλλου). Στην ουσία, οι αρχαιολόγοι και το υπουργείο στοχοποιούν
αυτούς τους κατοίκους για να θέσει η δίωξή τους αναχώματα στον αγώνα
μας για έναν ελεύθερο λόφο, όπως τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε.

Αυτό που ποτέ κανείς, από αυτούς που έχουν συνηθίσει να τριγυρνούν
μέσα σε γραφεία και διαδρόμους γλείφοντας υπουργούς και προϊσταμένους,
δεν θα καταλάβει είναι ότι αυτός ο αγώνας των κατοίκων είναι αυτοοργανω-
μένος και ισότιμος, χωρίς αρχηγούς και ειδικούς. Κανείς δεν βρίσκεται πιο
ψηλά από κανέναν, όλοι έχουν λόγο για τον Φιλοπάππου ο οποίος αποτελεί
σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Οι λαϊκές συνελεύσεις είναι το μέσο που
έχουμε επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να συναντιόμαστε και να συζητάμε για
ότι μπορεί να μας αφορά (και για τους λόφους). Εκεί είναι ο δικός μας χώρος,
όπου προσπαθούμε να χτίσουμε και να δώσουμε κίνηση στα όνειρά μας για
μία καλύτερη ζωή.

Η επίθεση, λοιπόν, σε κάποιους κατοίκους που αγωνίζονται για έναν ελεύ-
θερο λόφο είναι επίθεση εναντίον όλων μας. Και εάν το κράτος θέλει να εξα-
τομικεύσει το συλλογικό μας αγώνα σέρνοντας 7 κατοίκους στις δικαστικές
αίθουσες, εμείς θα σηκώσουμε το γάντι που μας πέταξε και θα αποδείξουμε
ότι στο κοινωνικό πεδίο χτίζονται σχέσεις και κερδίζονται πράγματα. Οι λαϊκές
συνελεύσεις είναι το έδαφος μέσα στο οποίο εμείς «λογοδοτούμε» γι’ αυτό
θα βρεθούμε και πάλι εκεί. Σας καλούμε όλους, λοιπόν, σε νέα λαϊκή συνέ-
λευση την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009, στις 12 το μεσημέρι, στον Λου-
μπαρδιάρη (σε περίπτωση βροχής η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο
στεγασμένο περίπτερο δίπλα στην εκκλησία).

ενάντια στις διώξεις,
ούτε βήμα πίσω

Ανακοίνωση/κάλεσμα σε λαϊκή συνέλευση, κατοίκων από τις περιοχές γύρω
από το λόφο του Φιλοπάπππου.

Πάρκο Βουτιέ, “απελευθέρωση” ακόμα μίας εισόδου του λόφου, ύστερα από δράση
κατοίκων των γειτονιών μας.
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Μεσημεράκι Κυριακής 18 Οκτώ-
βρη και στον Λουμπαρδιάρη πραγ-
ματοποιείται η λαϊκή συνέλευση
κατοίκων των γειτονιών μας για
τους λόφους του Φιλοπάππου. Αρ-
κετός κόσμος, μεταξύ αυτών και
διάφοροι κυριακάτικοι επισκέπτες
του λόφου οι οποίοι κοντοστέκον-
ται και σπεύδουν να ενημερω-
θούν. Από νωρίς έχουν κρεμαστεί
(παλιές) αφίσες της Συντονιστικής
Επιτροπής καθώς και ένα τοπο-
γραφικό σχεδιάγραμμα του λόφου
όπου αποτυπώνονται τα διάφορα
σημεία τα οποία αποτελούν ανοι-
κτά μέτωπα αγώνα για όλους εμάς.

Ακολούθούν ενημερώσεις για το
κεντρικό ζήτημα της λαϊκής συνέ-
λευσης, τις νομικές διώξεις ενα-
ντίον κατοίκων, για την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται η βλάστηση
του λόφου καθώς και για την εκ
νέου προσπάθεια της αρχαιολογι-
κής υπηρεσίας να περιφράξει τον
λόφο της Πνύκας. Ύστερα από μία
γόνιμη συζήτηση, και αφού διαβά-
ζεται σχετικό ψήφισμα, η συνέ-
λευση κινείται προς τα κοντέινερ
των αρχαιολόγων, όπου σε από-
σταση 50 μέτρων από την είσοδό
τους βρίσκονται κάποια μεγάλα
γυάλινα κομμάτια φράχτη, τα οποία
χρησιμοποιούσε ως περίφραξη η
Κανέλλου για το μαγαζί της, όταν
είχε νοικιάσει το καφενείο του
Λουμπαρδιάρη και καταπατούσε
κομμάτι της Πνύκας. Αυτά, λοιπόν,
τα κομμάτια φράχτη, καμιά 40αριά,
μετακινούνται συλλογικά και τοπο-
θετούνται φράζοντας τις δύο εισό-
δους των κοντέινερ των αρχαιολό-
γων, αποκλείοντας παράλληλα και
όποιους από αυτούς βρίσκονται
μέσα στα λυόμενα. Παράλληλα, ο
χώρος πίσω από το αναπαυτήριο
του Πικιώνη καθαρίζεται από τα
συγκεκριμένα μπάζα και τα γυαλιά.
Η συνέλευση ολοκληρώνεται με
τσιμπούσι στο Λουμπαρδιάρη.

Η λαϊκή συνέλευση της
18ης Οκτωβρίου

στιγμιότυπο της λαϊκής συνέλευσης



Ολοκληρώθηκε στα τέλη του Ιούνη το εφετείο του συνδικαλιστή Δημήτρη Πουλόπουλου, ο οποίος είχε κατα-
δικαστεί πρωτόδικα σε 10 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή και 44 ευρώ αποζημίωση σε κάθε μία από τις
ιδιοκτήτριες, επειδή μοίρασε προκήρυξη αλληλεγγύης σε απολυμένο καθηγητή του φροντιστηρίου «Ευρωπαϊκή
Πορεία», στα Άνω Πετράλωνα. 

Και εάν στην αρχική δίκη εκφράστηκαν γλαφυρά τα όρια που επιχειρεί να θέσει η δημοκρατία στο συνδικα-
λιστικό λόγο, αρκετούς μήνες αργότερα, στο εφετείο, περισώζεται κάπως η κατάσταση και ο Πουλόπουλος
απαλλάσσεται ομόφωνα από τις κατηγορίες. Δε μπορούμε να γνωρίζουμε εάν η πρόεδρος του εφετείου Δ. Μπι-
τζούνη είναι «ευαίσθητη» σε συνδικαλιστικά ζητήματα, όπως παρουσιάστηκε στον καθεστωτικό τύπο, επειδή
συνέταξε το πρώτο καταστατικό της Ένωσης Δικαστών το 1980. Ωστόσο, τα επιχειρήματα που αράδιασε η ερ-
γοδοσία τους προηγούμενους μήνες στα δικαστικά έδρανα μας θύμισαν κάποιες από τις στιγμές που βιώνουμε
καθημερινά στους εργασιακούς μας χώρους (από το πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αλληλεγγύη και συντροφι-
κότητα ανάμεσα σε εργαζομένους διαφορετικών κλάδων, μέχρι τη μετατροπή σε «συκοφαντική δυσφήμιση»
και «περισσευούμενο εργατικό δυναμικό» κάθε διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας). 

Το κλείσιμο της υπόθεσης είναι άγνωστο πότε θα επέλθει. Εκκρεμούν άλλες τρεις μηνύσεις εναντίον συνδι-
καλιστών, με τα αφεντικά του φροντιστηρίου να απαντούν ότι «περιμένουμε να δούμε αν θα καλυφτούμε». 

Συμπέρασμα; Μία μικρή μάχη κερδήθηκε, τα μέτωπα είναι πολλά και ανοιχτά. Τώρα που τα αφεντικά και οι
εργατοπατέρες ετοιμάζονται να ανοίξουν νέα συζήτηση για τα εργασιακά, πολεμικές ιαχές φτάνουν ήδη στα
αυτιά μας.

>  Φροντιστήριο «Ευρωπαϊκή Πορεία»: μία μικρή μάχη κερδήθηκε,
τα μέτωπα είναι πολλά και ανοιχτά.

>  Ανοιχτή επιστολή στον ιδιοκτήτη του καφέ-μπαρ
Οrange Green, γωνία Δράκου και Δημητρακοπούλου,
στο Κουκάκι.

Ο καλός θεός έχει πλάσει τα φυτά για να κάνουν φωτοσύνθεση με τα φύλλα τους,
με όλες τις ευεργετικές επιδράσεις για εσένα, για εμένα, για όλους μας! Κάτι θα έχεις
ακούσει... Αν, τώρα, κάποιος κόβει τα φύλλα από τα δέντρα, τότε αυτά τα κακόμοιρα
δεν κάνουν φωτοσύνθεση, δε μπορούν να παράξουν χυμούς (κάτι σαν το αίμα μας)
και στο τέλος πεθαίνουν.

Εσύ έχεις την τύχη να έχεις τρία πολύ όμορφα δέντρα έξω από το μαγαζί σου, όπως
έχουν όλα τα μαγαζιά στην οδό Δράκου. Από αυτά τα δέντρα έχουν και επαγγελματικό
όφελος γιατί δημιουργούν ευχάριστο περιβάλλον για τους ίδιους και τους πελάτες
τους. Όμως, εσύ προτίμησες να φτειάξεις τέντες που μοιάζουν με τις καρέκλες σου
και που για να ανοίγουν έπρεπε να μετατρέψεις τα δέντρα σε κούτσουρα. Φαντάσου,
αν όλοι οι καταστηματάρχες στην οδό Δράκου έκαναν το ίδιο, πως θα ήταν ο δρόμος.
Φαντάσου, επίσης, τί συνέπειες θα είχε για σένα αν κάποιος σου έκοβε το φαί, το
νερό, το κατούρημα, το χέσιμο. Μπορεί να μην είχε καθόλου αρνητικές συνέπειες για
το «κοινωνικό σύνολο» - σε αντίθεση με τα δέντρα - παρόλα αυτά, θα ήταν ολέθριες
οι συνέπειες για σένα. Η άνοιξη μας ήρθε και όλα τα φυλλοβόλα δέντρα χαρούμενα
και φουριόζικα βγάζουν τα καινούργια τους φύλλα... Όλα; Όχι όλα! Τρία κακόμοιρα,
γωνία Δράκου και Δημητρακοπούλου, τα ευνουχίζει κάποιος... θου, κύριε, φυλακήν
τω στόματί μου!!! Να εύχεσαι, όπως ευχόμαστε όλοι μας, και αυτά τα τρία δέντρα,
μαζί με όλα τα άλλα, να βγάλουν φύλλα εφέτος και να είναι χαρούμενα μαζί μας.

>>>  Την επιστολή τη βρήκαμε τοιχοκολλημένη στο Κουκάκι. Εμείς, απλά να υπεν-
θυμίσουμε κάτι που είχαμε τονίσει και στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας, τον Απρίλιο
του 2009: «Η εμπορική αξία της Δράκου έχει ανέβει μετά τη δημιουργία σταθμού του
μετρό. Κάθε φορά που ο πεζόδρομος αναμορφώνεται τα παγκάκια λιγοστεύουν». Και
τα δέντρα, όπου δε χρησιμεύουν για ντεκόρ, πετσοκόβονται, θα προσθέταμε τώρα.

>  Για τις «περιβαλλοντικά ευαίσθητες» εταιρείες
κινητής τηλεφωνίας.

Και μόνο το άκουσμα του τίτλου της εκδήλωσης «Ελληνικά βραβεία επιχειρήσεων
για το περιβάλλον», είναι αρκετό για να σε εξοργίσει. Ο πράσινος καπιταλισμός έχει
και τις δικές του τελετές, τα δικά του βραβεία, τις δικές του επιχειρήσεις/πρότυπα.
Και είναι αυτές οι επιχειρήσεις που πλασάρονται από τα «περιβαλλοντικά ευαίσθητα»
μέσα μαζικής ενημέρωσης (όπως ο «Σκάι» και η «Καθημερινή») ως υπόδειγμα, την
ίδια στιγμή που τα αίτια της καταστροφής του περιβάλλοντος αναζητώνται στην ατο-
μική, και μόνο, ευθύνη του καθενός μας. Αποκρύπτοντας την απομύζηση, από τις βιο-
μηχανίες, του φυσικού πλούτου στο όνομα της απαράμιλλης κερδοφορίας, την κα-
ταστροφή ολόκληρων πολιτισμών από τη λεηλασία του λεγόμενου τρίτου κόσμου,
αποσιωπώντας ότι η ίδια η οργάνωση της μισθωτής εργασίας, στο εσωτερικό αυτών
των βιομηχανικών κέντρων, ισοδυναμεί με το θάνατο ή τις χρόνιες παθήσεις χιλιάδων
εργαζομένων. 

Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ εμφανές ότι η σχέση ανθρώπου και φύσης έχει
διαταραχθεί πλήρως, ξεπερνώντας ακόμα και αυτή την “οριακή κατάσταση” που εδώ
και χρόνια πιπιλίζουν μέσα μαζικής ενημέρωσης και “μη” κυβερνητικές οργανώσεις.
Σκοπός τους η συντήρηση της ελπίδας ότι το κράτος και τα αφεντικά μέσω των δικών
τους ελεγκτικών μηχανισμών έχουν ακόμη το χρόνο και τη διάθεση να σταματήσουν
την καταστροφή του περιβάλλοντος. Τελετές βράβευσης σαν αυτή που αναφέρθηκε
-καθώς και το ανάλογο σπονσοράρισμά τους από περιβαλλοντικά περιοδικά και την
Ευρωπαϊκή Ένωση- κινούνται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Να πείσουν για τις
προσπάθειες των αφεντικών να σώσουν το περιβάλλον! 

Ο πράσινος καπιταλισμός έχει, ξανά, το λόγο: το πρώτο βραβείο στην κατηγορία της
«περιβαλλοντικής διαχείρισης» απονεμήθηκε στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Voda-
fone-Panafon. Και κάπου εδώ, όσα αναφέρονται παραπάνω, μετουσιώνονται σε βίωμα
για τους κατοίκους των Πετραλώνων, του Θησείου και του Κουκακίου. Από τη μία ο
αγώνας που γίνεται εδώ και χρόνια ενάντια στις καρκινογόνες κεραίες κινητής τηλε-
φωνίας και από την άλλη η Panafon βραβεύεται για το πρόγραμμα ανακύκλωσης κι-
νητών και εξοικονόμησης ενέργειας. Για τα εκατοντάδες περιστατικά καρκίνου,
λευχαιμίας και πονοκεφάλων σε όσους βρίσκονται στην περίμετρο της ακτινοβολίας
των κεραιών, σιωπή. Δεν μπορέσαμε να μάθουμε εάν τα βραβεία συνοδεύονται από
αντίστοιχα χρηματικά ποσά επιβράβευσης. Έτσι και αλλιώς, όλη αυτή η βιομηχανία
των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας έχει έσοδα πολλά… Κάπως έτσι εξηγούνται και τα
αμυδρά ποσά που πληρώνει για ενοίκιο σε εκείνους τους επικίνδυνα ανίδεους που
δέχονται να τοποθετηθεί ο καρκίνος, καμουφλαρισμένος, στις ταράτσες των πολυκα-
τοικιών τους. 

Όσοι ζούμε σε αυτές τις γειτονιές (και όχι μόνο) γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι ση-
μαίνει «περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση» των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Το
θέμα είναι ότι, τόσα χρόνια, έχουν γνωρίσει και αυτές τις δικές μας... ευαισθησίες
απέναντί τους! Λαϊκές συνελεύσεις, εκδηλώσεις και καταστροφή των κεραιών. Επα-
γρυπνούμε!

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Δεκέμβριος 2007, πορεία αλληλεγγύης στον απο-
λυμένο καθηγητή και μία μικρή στάση έξω από το
φροντιστήριο, στην οδό Τριών Ιεραρχών, στα Άνω
Πετράλωνα.



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ιστορίες αναβάθμισης και τρόμου

Τα Άνω Πετράλωνα 
ως ζώνη αποικιοποίησης

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο ακούμε για την
«ανάγκη αναβάθμισης» του κέντρου της Αθήνας, όλο και πε-
ρισσότερο παρατηρούμε περιοχές ολόκληρες να αλλάζουν
πρόσωπο και χαρακτήρα, ευθυγραμμιζόμενες με αυτήν ακρι-
βώς την τάση. Επικαλούμενοι την κακή ποιότητα ζωής στο
Κέντρο αλλά και την αναντίστοιχη εικόνα της Αθήνας με τις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι διάφοροι επικοινω-
νιολόγοι του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ, του Δήμου Αθηναίων και των κα-
τασκευαστικών εταιρειών που λυμαίνονται τα οικόπεδα-φιλέ-
τα της περιοχής που εκτείνεται από την Ομόνοια μέχρι τον
Ταύρο προσπαθούν (και, εν πολλοίς, επιτυγχάνουν) να πεί-
σουν τους κατοίκους ότι το Κέντρο πρέπει, πάση θυσία, να
«αναβαθμιστεί». Αυτό που σε κάθε περίπτωση όμως ξεχνούν
να πουν είναι ότι η περίφημη «αναβάθμιση» συνήθως περ-
νάει πάνω από τους ανθρώπους, τη ζωή και τις σχέσεις τους.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα το Θησείο, ο Κεραμεικός και
το Γκάζι που, μέσα σε μία διάρκεια 15 περίπου χρόνων, με-
τατράπηκαν σε ζώνες διασκέδασης, φιλόξενες για τις «εναλ-
λακτικές κουλτούρες» αλλά καθόλου φιλόξενες για τους
κατοίκους τους. 

Απ’ ό,τι φαίνεται, σειρά τώρα έχουν τα Άνω Πετράλωνα,
που, λόγω της θέσης τους κάτω από τους λόφους του Φιλο-
πάππου και τους περιορισμούς στη δόμηση που απορρέουν
από αυτή -αλλά και λόγω του γεγονότος ότι μέχρι πολύ πρό-
σφατα θεωρούνταν λαϊκή συνοικία, κατάλληλη μόνο για τα
κατώτερα κοινωνικά στρώματα- είναι μία από τις ελάχιστες
γειτονιές του κέντρου της Αθήνας που ξέφυγαν από την οι-

νων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά και
κοινωνικά στην ιλουστρασιόν εικόνα του «νέου αθηναϊκού
Κέντρου», την κατασκευή «υγιών ζωνών» για τους προνομι-
ούχους μέσα σε μια πόλη όπου κυριαρχεί η αθλιότητα για τους
υπόλοιπους/ες.

Η αντίσταση στην κατάσταση που προσπαθεί να παγιωθεί
στην περιοχή είναι επιβεβλημένη. Όχι σαν στρεβλή εμμονή
στην «παράδοση», αλλά ως υπεράσπιση του κοινωνικού εδά-
φους πάνω στο οποίο δημιουργήσαμε και θέλουμε να συνε-
χίσουμε να δημιουργούμε σχέσεις, πάνω στο οποίο επεξερ-
γαστήκαμε συλλογικές απαντήσεις, κάθε φορά που η γειτονιά
το χρειάστηκε (από την υπεράσπιση της ελεύθερης πρόσβα-
σης στου Φιλοπάππου μέχρι την καταστροφή κεραιών κινητής
τηλεφωνίας και τη ματαίωση των σχεδίων του Δήμου Αθη-
ναίων για κατασκευή εμπορικού κέντρου στην Κορεάτικη
Αγορά). Στη νέα μορφή ερήμωσης που επιχειρείται να επι-
βληθεί θα συνεχίσουμε να απαντάμε διεκδικώντας τους ελεύ-
θερους χώρους και δίνοντάς τους ζωή, οργανώνοντας τις
αντιστάσεις μας συλλογικά και αδιαμεσολάβητα. Όσο κι αν
προσπαθούν, οι εργολάβοι και οι έμποροι θα μας βρίσκουν
συνεχώς μπροστά τους, να μην τους παραχωρούμε ούτε σπι-
θαμή από τις ζωές μας.

κοδομική λαίλαπα των δεκαετιών του ’60 και του ’70, όταν
το ελληνικό κράτος κατασκεύαζε τη μητρόπολή του, το διοι-
κητικό του κέντρο και παράλληλα το αντιανθρώπινο χωνευ-
τήρι των απελπισμένων της καθημαγμένης υπαίθρου. 

Ως προέκταση του, ήδη υπερκορεσμένου από εμπορικής
άποψης, Θησείου, τα Άνω Πετράλωνα μπαίνουν στο στόχα-
στρο των μεσιτών και των εμπόρων της διασκέδασης. Έτσι,
στην περιοχή άνοιξαν (και συνεχίζουν να ανοίγουν) δεκάδες
εστιατόρια, μπαρ, καφενεία και μεζεδοπωλεία, ενώ οι διά-
φορες free-press φυλλάδες, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσω-
ποι του εν Ελλάδι εναλλακτικού lifestyle, δεν σταματούν να
τα διαφημίζουν σε κάθε τεύχος τους. Τα Πετράλωνα θεω-
ρούνται πια ενδεδειγμένος τόπος βραδινής εξόδου, αλλά και
εξαιρετική λύση κατοικίας, με αποτέλεσμα τα νοίκια να εκτι-
νάσσονται στα ύψη. Ο δημόσιος χώρος συστηματικά κατα-
λαμβάνεται από τραπεζοκαθίσματα (ειδικά στην περίπτωση
της οδού Τρώων έχουμε πάψει προ πολλού να αναγνωρί-
ζουμε τα πεζοδρόμια) και παράλληλα επιβάλλεται μια ισοπε-
δωτική κουλτούρα κατανάλωσης εμπορευμάτων, τόπων και
σχέσεων. Η επικοινωνία, κατεκτημένη ως κοινωνικός όρος
σε κάθε κοινότητα, υποβαθμίζεται σε κάτι που συμβαίνει πα-
ρεμπιπτόντως ανάμεσα σε καταναλωτές που αγοράζουν τις
«προϋποθέσεις» της – το ποτό, τον καφέ, το «προνομιακό
διαμέρισμα». Η πολυδιαφημιζόμενη «αναβάθμιση» σημαίνει
την ταυτόχρονη απογύμνωση των περιοχών μας από τη ζωή
τους, από την καθημερινότητα που διαμορφώνουν οι ίδιοι οι
κάτοικοί τους. Σημαίνει, πολύ περισσότερο, την εξόριση εκεί-

Προκήρυξη που μοιράστηκε στη λαϊκή αγορά των Άνω Πε-
τραλώνων, στην οδό Καλλισθένους, την Παρασκευή 9
Οκτωβρίου.

Για τις εκλογές του
Οκτωβρίου...

«Ενεργός Πολίτης» ή αλλιώς Ενεργός υπήκοος
Στις 4 Οκτώβρη η αστική δημοκρατία μάς καλεί να συν-

δράμουμε με την ψήφο μας στο καθιερωμένο πανηγυράκι
της, ή την γιορτή της, όπως η ίδια την  αποκαλεί. Σύσσω-
μος ο κορμός και τα στηρίγματα του καθεστώτος μάς βομ-
βαρδίζουν καθημερινά με κάθε μέσο για την αξία της
συμμετοχής μας σε μια διαδικασία, μέσω της οποίας κα-
λούμαστε να εκλέξουμε το αφεντικό μας. Η συμμετοχή
στα κοινά για την κυριαρχία περιορίζεται στην εκλογική
διαδικασία. Ο σύγχρονος «ενεργός πολίτης» είναι αυτός
που ψηφίζει, φυτεύει δέντρα και καθαρίζει ακτές κανα δυο
Κυριακές το χρόνο, όποτε τον καλεί ο «Σκάι», αλλά σκύβει
το κεφάλι απέναντι στα αφεντικά του και γενικώς χορεύει
στο ρυθμό που του παίζει η κάθε λογής εξουσία. 

Αν οι εκλογές άλλαζαν τον κόσμο θα ήταν παράνομες.
Eίναι μάταιο να πιστεύουμε ότι μέσω των εκλογών οι

κοινωνίες μπορούν να καθορίσουν το μέλλον και την πο-
ρεία τους. Οι εκλογές (και ιδιαίτερα οι εθνικές) αποτελούν
τον κυρίαρχο μύθο στο ψέμα της δημοκρατίας. Δεν απο-
τελούν τίποτε άλλο από ένα ακόμη άλλοθι στα χέρια της
κυριαρχίας για τη διαιώνιση του  καταπιεστικού, εκμεταλ-

λευτικού συστήματος στο οποίο ζούμε. Κι αν η βία, η κατα-
στολή και ο εκβιασμός αποτελούν τη μια πλευρά των θεμε-
λίων αυτού του συστήματος, η χειραγώγηση και η πλάνη για
την απόσπαση της συναίνεσης αποτελούν την άλλη. Η ψήφος
έχει σκοπό την καλλιέργεια της αυταπάτης της συμμετοχής
μας στη λήψη των αποφάσεων και την παγίωση της λογικής
της ανάθεσης των ζωών μας στα χέρια κάποιων ειδικών. 

Η διαμαρτυρία κατατίθεται στους δρόμους
και όχι στις κάλπες

Πέρα από τα δυο κόμματα εξουσίας, τα οποία ακολουθούν
την ίδια πολιτική (κάποιες φορές με διαφορετικό προσωπείο
το καθένα), και αποτελούν τους βασικούς διαχειριστές του
πολιτικού σκηνικού, στις εκλογές συμμετέχουν και μια σειρά
άλλων κομμάτων, κυρίως της καθεστωτικής αλλά και της λε-
γόμενης ριζοσπαστικής αριστεράς, τα οποία μας καλούν να
καταδικάσουμε  με την ψήφο μας αυτές τις πολιτικές, δηλαδή
να τα ψηφίσουμε. Εκτός του ότι τα κόμματα (και) της αριστε-
ράς αποτελούν στηρίγματα και κομμάτι του συστήματος,
ακόμα και η ψήφος στους διάφορους «αντί»συστημίκους μη-
χανισμούς κρύβει την παγίδα της ανάθεσης και της διαμεσο-
λάβησης. Δηλαδή η έννοια της αντίστασης και του αγώνα να
περιορίζεται στα λίγα δευτερόλεπτα παρουσίας στο παραβάν.  

Άκυρο-αποχή από τις εκλογές,
αυτοοργάνωση στις γειτονιές.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια συ-
νολική κρίση της δημοκρατίας, απαξίωσης και αμφισβήτησης
των θεσμών της, που οφείλεται στο τέλμα στο οποίο έχει αυ- 

αυτή περιέλθει. Πράγμα που, εκτός των άλλων, αντικατοπτρί-
ζεται και στην ολοένα αυξανόμενη αποχή από τις κάλπες,
αλλά και στη μικρή συμμετοχή του κόσμου στα όσα πλαισιώ-
νουν τις εκλογές, όπως είναι οι εκλογικές συγκεντρώσεις
κτλ. Φυσικά, είναι μικρό το κομμάτι αυτών που, με τον ένα ή
των άλλο τρόπο, απέχει συνειδητά από την εν λόγω αυτα-
πάτη. Η εξατομίκευση, η αδιαφορία και άλλα βασικά χαρα-
κτηριστικά του δυτικού τρόπου ζωής αποτελούν κι αυτά
λόγους της μειωμένης συμμετοχής (ενδεικτικό είναι ότι στην
μήτρα του καπιταλισμού, τις ΗΠΑ, στις εκλογές ψηφίζει λιγό-
τερο από το 50%). Η άρνηση της εκλογικής αυταπάτης ξε-
περνάει τη στείρα αδιαφορία αλλά νοηματοδοτείται μέσα από
το πρόταγμα της αυτοοργάνωσης των αγώνων μας, από την
πάλη για την καθημερινότητα μέχρι  τη συνολική ανατροπή
αυτού του κόσμου.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι/ες να αναθέσουμε σε κανένα
ειδικό να διαχειριστεί τις ζωές μας, αλλά ούτε και τη φωνή
της αντίστασης μας. Επιλέγοντας να είμαστε ανυπάκουοι/ες
και αντιστεκόμενοι/ες σ’ αυτά που αποφασίζουν άλλοι για
μας και όχι πολίτες υπήκοοι, σαμποτάρουμε την εκλογική δια-
δικασία και αρνούμαστε να συμμετέχουμε σ’ αυτή. Θέλουμε
να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε με άλλους/ες καταπιεσμέ-
νους/ες στο δρόμο, αγωνιζόμενοι/ες ενάντια σε κάθε εξου-
σία. Για τη γενικευμένη αυτοδιεύθυνση, για την ελευθερία.

Προκήρυξη που μοιράστηκε σε 4.000 αντίτυπα πόρτα-πόρτα
στις γειτονιές μας, καθώς και στον ηλεκτρικό σταθμό των Πε-
τραλώνων. Μαζί με 32.000 τρικάκια, αποτέλεσε την δικιά μας
αντιεκλογική παρέμβαση, κάπου εκεί στις αρχές του Οκτώβρη. 
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Ο ιός Η1Ν1 δημιούργημα εργαστηρίου;

«‘Ηθελαν τα μικρόβια, τα έχουν»

Το σημείο εκκίνησης για τον ιό H1N1, σύμ-
φωνα με το ινστιτούτο επιδημιολογίας της Πό-
λης του Μεξικού, τοποθετείται στις αρχές της
περασμένης άνοιξης, με το πρώτο κρούσμα να
αφορά ένα κορίτσι ηλικίας έξι μηνών από το Σαν
Λούις Ποτόζι (αστική περιοχή). Ωστόσο, από το
δημόσιο λόγο απουσιάζουν οι αναφορές σχε-
τικά με το πώς αναπτύχθηκε ο συγκεκριμένος
ιός. Οι δύο εκδοχές, που ενίοτε διατυπώνονται
αποσπασματικά στις σελίδες των εφημερίδων
ή σε διεθνή συνέδρια, δίνουν από μόνες τους
την απάντηση στο «γιατί» της αποσιώπησης. 

Η πρώτη εκδοχή αναφέρει ως «σημείο μη-
δέν» εμφάνισης του ιού τα χοιροστάσια της εται-
ρείας Granjas Carroll στην κωμόπολη του Με-
ξικού Λα Γκλόρια. Η Granjas Carroll είναι θυγα-
τρική της μεγαλύτερης πολυεθνικής στο τομέα
του χοιρινού κρέατος Smithfield Foods και σύμ-
βολο της χυδαίας βιομηχανοποίησης της δια-
τροφικής μας αλυσίδας: εκτροφή γουρουνιών
που δεν κινούνται σχεδόν καθόλου, με υπερφυ-
σικά παχιά πόδια, ανύπαρκτο τρίχωμα, μικρά
αυτιά και καθόλου ουρά. Γουρούνια τιγκαρι-
σμένα στα χημικά σκευάσματα, που αναπαρά-
γονται μόνο με τεχνητή γονιμοποίηση. 

Η πλειονότητα των κατοίκων της ευρύτερης
περιοχής τον Μάρτιο είχαν προσβληθεί από μια
γρίπη ιδιαίτερα επίπονη και σφοδρή, ενώ ένα
άτομο έχασε τη ζωή του. Δεδομένου ότι στη
Granjas Carroll έχουν ουκ ολίγες φορές επιβλη-
θεί πρόστιμα για παραβιάσεις στη διαχείριση
των αποβλήτων της, μπορούμε να φανταστούμε
τις ευνοϊκές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί
τόσα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή για την ανά-
πτυξη ενός νέου ιού. 

Η δεύτερη εκδοχή, που υποστηρίζεται και πε-
ρισσότερο, θέλει τον ιό H1N1 να είναι δημιούρ-
γημα εργαστηρίων, απ’ όπου και διέρρευσε
(ηθελημένα ή όχι δεν διευκρινίζεται). Την υπο-
στηρίζει ένας από τους επιστήμονες που εργά-
στηκαν στην έρευνα που οδήγησε στην ανάπτυ-
ξη του αντιικού φαρμάκου Tamiflu, ο Άντριαν
Γκιμπς: «Η απλούστερη εξήγηση είναι ότι διέρ-
ρευσε από κάποιο εργαστήριο», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά. O Γκιμπς παρατήρησε ότι «τα γε-
νετικά χαρακτηριστικά του ιού είναι τέτοια που
υποδεικνύουν ότι αυτός μπορεί να καλλιεργή-
θηκε τυχαία σε κάποιο αβγό, πρακτική που ακο-
λουθείται συχνά στα εργαστήρια όπου γίνονται
έρευνες για την παρασκευή εμβολίων». Κάτι τέ-

τοιο είχε συμβεί και το 1977 με την «ρωσική
γρίπη», όταν ιός «απέδρασε» από ρωσικό ερ-
γαστήριο. 

Απίθανο; Πριν από κάμποσους μήνες, αμερι-
κανοί επιστήμονες ανακοίνωσαν πως ανέπτυ-
ξαν ξανά τον «ιό της ισπανικής γρίπης». Είναι ο
ιός από τον οποίο πέθαναν 50 εκατομμύρια άν-
θρωποι και με τον οποίο συγκρίνεται συνεχώς
η τωρινή «πανδημία». Η εκ νέου ανάπτυξη του
συγκεκριμένου ιού έγινε στα πλαίσια «ερευνη-
τικών βιολογικών προγραμμάτων» πανεπιστη-
μίων, ιδιωτικών εργαστηρίων και του στρατού,
τα οποία σκοπό έχουν, μέσα από το υπολανθά-
νον επιχείρημα της αντιμετώπισης «βιοτρομο-
κρατικής απειλής», να χρησιμοποιηθούν ως νέα
βιολογικά όπλα. Ο υποδιευθυντής του τμήματος
μολυσματικών ασθενειών των εθνικών ιδρυμά-
των υγείας ασθενειών των ΗΠΑ, Έρνι Τακαφού-
τζι, λέει ότι «οι ίδιες πληροφορίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν είτε για θεραπεία είτε για τη
δημιουργία πιο επικίνδυνων παθογόνων μικρο-
οργανισμών, που θα μπορούσαν να σχεδια-
στούν για να πλήττουν πληθυσμούς με συγκε-
κριμένο γενετικό προφίλ». Ο Εντ Χάμοντ, διευ-
θυντής ενός προγράμματος που ερευνά κυβερ-
νητικά προγράμματα βιολογικών και χημικών
όπλων, συμπληρώνει: «Τέτοιες έρευνες θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπε-
ράσματα όσον αφορά τους ιούς της γρίπης, αλ-
λά θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία
βιολογικών όπλων…».

Φαντάζει ακόμη μακρινό το ενδεχόμενο ο ιός
H1N1 να είναι δημιούργημα εργαστηρίου; Φαν-
τάζει ακόμη μακρινό το ενδεχόμενο ο ιός να
διέρρευσε από ένα τέτοιο εργαστήριο, ίσως όχι
και τυχαία; Και γιατί να έγινε μία τέτοια διαρροή;
Ρίξτε μία ματιά στα δύο αποσπάσματα, που πα-
ραθέτουμε ξέχωρα, από το βιβλίο Η προέλαση
της πανούκλας. Βιολογικός πόλεμος και παγκό-
σμια δημόσια υγεία (2007, έκδοση της Λέσχης
Κατασκόπων του 21ου αιώνα) που έγραψε η
αμερικανική ομάδα Critical Art Ensemble (μία
ομάδα που αυτοπροσδιορίζεται ως «ομάδα καλ-
λιτεχνών που εξερευνά τις διασταυρώσεις ανά-
μεσα στην τέχνη, την κριτική θεωρία, την τεχνο-
λογία και τον πολιτικό ακτιβισμό»), δύο χρόνια
νωρίτερα. Απόψεις που σήμερα φαίνεται να α-
ντικατοπτρίζονται, και εδώ είναι το καινούργιο
που πρέπει να σταθούμε, «πέρα από πολιτικά
και πολιτιστικά σύνορα αναγνώρισης». 

«… Ο φόβος κυριαρχεί σα μία στοιχειώδης
μονάδα ανταλλαγής στο πολιτικό, οικονομικό
και στρατιωτικό φάσμα. Το σημείο του φό-
βου, φιλτραρισμένο μέσα από τη μήτρα της
απειλής, υπηρετεί περισσότερο από ποτέ, όχι
μόνο τις απολυταρχικές δυνάμεις της τάξης,
αλλά και τις μηχανές του κέρδους. Σημεία σαν
κι αυτά, κινούνται με εκπληκτική ταχύτητα α-

«Η ετοιμότητα για βιολογικό πόλεμο είναι
ένας ευφημισμός για την ανάπτυξη τεχνολο-
γίας βιολογικού πολέμου και τη στρατιωτικο-
ποίηση της δημόσιας σφαίρας. Η ετοιμότητα,
όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, είναι μία
τρέλα που συνεχίζεται γιατί φέρνει ψήφους
στους πολιτικούς, κοινό στα μήντια, κέρδη
στις επιχειρήσεις και χρηματοδοτήσεις για πα-

ραγωγή στρατιωτικοποιημένης γνώσης. Αν
υπάρχει κάποια αληθινή απειλή για τα σώ-
ματα και την υγεία μας, δεν προέρχεται από
μικρόβια που γίνονται όπλα, αλλά από τους
θεσμούς που εκμεταλλεύονται αυτόν τον εξο-
πλισμό».

νάμεσα στα πολιτικά και πολιτιστικά σύνορα
αναγνώρισης. Ακόμα και η πιο αργή γραφειο-
κρατία απαντά στην εμφάνισή τους με ρώμη
που εκπλήσσει, ενώ τα πιο γρήγορα επιχειρη-
ματικά διευθυντήρια μπορούν να τα χρησιμο-
ποιήσουν για να εφοδιάσουν τις ιδεολογικές
και υλικές τους μηχανές, που κινούν την πα-
ραγωγή και τη διανομή στη μέγιστη ταχύτητα».

Η αφίσα σχετικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε 
στις 24 Οκτωβρίου στην κατάληψη του ΠΙΚΠΑ
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Γύρω από την παρασκευή και διάθεση των εμ-
βολίων για τον ιό H1N1 αφενός αναπτύσσεται
ένα πεδίο ασύδοτης κερδοφορίας για τις φαρμα-
κοβιομηχανίες και αφετέρου ο δημόσιος λόγος
καταλαμβάνεται από τις τρομολαγνικές διακηρύ-
ξεις κάθε είδους ειδικών, πολιτικών, επιστημό-
νων. Και σαν καλός πατέρας, το κράτος έρχεται
να προστατέψει τους υπηκόους του από αυτή τη…
φοβερή απειλή (παραπέμπουμε σε διπλανό κεί-
μενο για τη σχέση των κρατών με την ανάπτυξη
του ιού H1N1).

Μετρημένες στα δάχτυλα των δύο χεριών οι
φαρμακοβιομηχανίες που έχουν αναλάβει την πα-
ρασκευή εμβολίων έχουν πλουτίσει στο χρήμα.
Την πρωτοκαθεδρία κατέχει η GlaxoSmith Kline
PLC. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού είχε συμφω-
νήσει με 16 κυβερνήσεις για 195 εκατομμύρια
δόσεις εμβολίων, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι
διαπραγματεύσεις με άλλες 50 κυβερνήσεις (σε
περίπτωση μετάλλαξης του ιού, οι συμφωνίες
ισχύουν: δηλαδή τα εμβόλια θα είναι άχρηστα,
αλλά τα χρήματα στις τσέπες των βιομηχάνων θα
μπουν). Οι πωλήσεις εμβολίων θα εκτοξεύσουν
τα κέρδη της Glaxo στα 3 δις δολάρια, ενώ ήδη το
προηγούμενο τρίμηνο η εταιρεία ανακοίνωσε αύ-
ξηση των εσόδων της κατά 12%. Λίγα λεπτά πριν
από την ανακοίνωση της πανδημίας από τον Παγ-
κόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι μετοχές της εται-
ρείας ανέβηκαν κατά 2,2%. Τίποτα δεν γίνεται
τυχαία, όπως τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι είναι
η ίδια εταιρεία η οποία παρασκευάζει το αντιικό
φάρμακο Tamiflu. Το Tamiflu προωθήθηκε αρχικά
στο δημόσιο λόγο ως ένα φάρμακο το οποίο μπο-
ρεί να βοηθήσει ως ένα βαθμό στην αντιμετώπιση
του νέου ιού. Στη συνέχεια, και αφού η δουλειά
είχε γίνει και τα ράφια των φαρμακείων είχαν
αδειάσει, απαγορεύτηκε η διακίνησή του χωρίς
συνταγή γιατρού, ο λόγος σχετικά με την αποτε-
λεσματικότητά του αντιστράφηκε, για να περάσουν
κάποιες εβδομάδες και οι νέες παρτίδες που ήρ-
θαν να ξανακυκλοφορήσουν ελεύθερα στα φαρ-
μακεία. Κάποια δις ευρώ επιπλέον στις τσέπες
των αφεντικών. Ο διευθύνων σύμβουλος της εται-
ρείας Αντριου Γουίτι είναι κυνικός: «Η γρίπη των
χοίρων κάνει καλό στις επιδόσεις της εταιρείας
μας, αλλά μόνον επειδή είχαμε φροντίσει να βρε-

Ο εμβολιασμός για τον ιό Η1Ν1 ως ένα μεγάλο στρατιωτικό πείραμα

θούμε σε αυτή τη θέση. Και βρεθήκαμε σε αυτή τη
θέση αναλαμβάνοντας υψηλούς κινδύνους. Επί  σει-
ρά ετών διαθέταμε τεράστια κονδύλια για να προ-
ωθήσουμε έρευνα που κανένας άλλος δεν είχε
κάνει. Άρα τώρα δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν
για τα κέρδη που προσδοκά η εταιρεία». Την ίδια
στιγμή, στη Βρετανία, ο καθηγητής Ρόι Άντερσον
(που ανήκει στο δυναμικό της Glaxo) συμμετέχει στη
συμβουλευτική ομάδα που έχει αναλάβει για λογα-
ριασμό της κυβέρνησης να καταρτίσει σχέδιο δρά-
σης για τον ιό. Μέρος του «σχεδίου δράσης» και η
συμφωνία για παραλαβή εμβολίων, από τη Glaxo
φυσικά. Μία όψη… της έρευνας που προωθούν τα
αφεντικά της εταιρείας!

Δίπλα στη Glaxo, με εκατομμύρια ευρώ φλερτά-
ρουν και άλλες εταιρείες. Η ελβετικές Novartis και
Roche είδαν τις μετοχές τους μέσα σε λίγες μόνο
ημέρες να εκτοξεύονται κατά 25% και 29,2%. Η κι-
νεζική Sinovac έρχεται να προσφέρει το εμβόλιο με
30% έκπτωση σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. 

«Δηλώνω ότι: α) ενημερώθηκα για τους λόγους
για τους οποίους πρέπει να εμβολιαστώ, καθώς και
για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες και επιπλο-
κές του εμβολιασμού, β) γνωρίζω ότι δεν υπάρχει
καμία απολύτως ασφαλής ιατρική πράξη, συμπερι-
λαμβανομένων των εμβολιασμών, γ) συμφωνώ να
εμβολιαστώ με το εμβόλιο για το νέο ιό της γρίπης
Α (Η1Ν1)». Αυτή είναι η υπεύθυνη δήλωση που θα
καλείται να συμπληρώσει από τα πριν όποιος επιλέ-
ξει να εμβολιαστεί. Μέχρι σήμερα, παρόμοιες δηλώ-
σεις καλούνταν να υπογράψουν όσοι συμμετέχουν
σε ιατρικά πειράματα (για παράδειγμα, στις πρώτες
πειραματικές δοκιμές ενός εμβολίου ή ενός φαρμά-
κου). Οι περιστάσεις «απαιτούν» όλοι να συμμετά-
σχουμε στο μεγάλο πείραμα του καπιταλισμού, ένα
πείραμα με σαφείς προεκτάσεις, όχι μόνο στο πεδίο
των κερδών (όπως παρουσιάστηκε παραπάνω),
αλλά και στο κοινωνικό. 

8 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων προμηθεύεται
σταδιακά το ελληνικό κράτος με τον πρωθυπουργό
να έχει δώσει εντολή να εμβολιαστεί ολόκληρος ο
πληθυσμός. Μπορεί για τα ευρύτερα κοινωνικά κομ-
μάτια ο εμβολιασμός να μην είναι υποχρεωτικός (ό-
πως μάλλον θα συμβεί στο γαλλικό και αμερικάνικο
κράτος), ωστόσο η προπαγάνδα που λαμβάνει χώρα 

εδώ και κάποιους μήνες από τους κρατικούς μηχανισμούς έρχεται να κα-
λύψει το κενό.

Στην πραγματικότητα, κανένα από τα εμβόλια, που ίσως τη στιγμή που
διαβάζετε αυτές τις γραμμές να έχουν σιγά σιγά λανσαριστεί στην αγορά,
δεν παρέχει ανοσία από τον ιό Η1Ν1. Αφενός γιατί ούτως ή άλλως δεν
έχουν αποκρυπτογραφηθεί πλήρως τα γονιδιόματα του ιού της γρίπης
και αφετέρου γιατί ούτως ή άλλως ένα εμβόλιο δεν μπορεί να αποκλείσει
την περίπτωση της ασθένειας από τον ιό στον οποίο υποτίθεται ότι δημι-
ουργεί αντισώματα. Το 1918-1919, κατά τη διάρκεια της επιδημίας της
«ισπανικής γρίπης», στρατιώτες και άλλα άτομα που είχαν εμβολιαστεί
κατά της γρίπης αρρώστησαν ή και πέθαναν. Ο λόγος είναι ότι ο οργανι-
σμός δεν είχε φυσική άμυνα απέναντι στο εμβόλιο. Στην πόλη Μέσεντε
της Γερμανίας, το 1970, ορισμένοι κύκλοι χρησιμοποίησαν το φόβο
(όπως γίνεται και τώρα ) περί επικείμενης τρομερής ασθένειας, για να
προκαλέσουν μαζική υστερία που έφθανε τα όρια του πανικού. Από τους
περίπου 300.000 κατοίκους εμβολιάσθηκαν λιγότεροι από το 10%, πε-
ρίπου 23.000. Τί συνέβη στην συνέχεια; Ενώ τα ΜΜΕ πριν από τον εμ-
βολιασμό πίεζαν τους κατοίκους να εμβολιασθούν δημιουργώντας πανι-
κό, μετά τον εμβολιασμό έλαμψαν δια της απουσίας τους. Ο λόγος της
απουσίας τους αυτής ήταν ότι ανάμεσα στους περίπου 270.000 ανθρώ-
πους που δεν είχαν εμβολιασθεί δεν υπήρξε ούτε ένα κρούσμα, ενώ, αν-
τίθετα, όσοι ασθένησαν είχαν εμβολιασθεί. Κάποια χρόνια νωρίτερα, η
εταιρία Baxter έφτιαξε εμβόλιο, το οποίο περιείχε ζωντανό τον «ιό της
γρίπης των πτηνών» και ανθρώπινο ιό, και το έστειλε σε 18 χώρες.
Ωστόσο, η σύνθεση του εμβολίου αποκαλύφθηκε όταν η Τσεχοσλοβακία
έκανε πρώτα δοκιμές σε παπαγάλους, οι οποίοι και πέθαναν. Είναι η ίδια
εταιρεία που, μεταξύ άλλων, έχει αναλάβει την παραγωγή εμβολίων και
για τον ιό Η1Ν1.

Τα κελεύσματα για εμβολιασμό αποτελούν ένα κάλεσμα προς την κοι-
νωνία για συμμετοχή σε ένα μεγάλο στρατιωτικό πείραμα. Δοκιμάζουν
τις αντοχές μας και την επιρροή τους μέσα στον κοινωνικό ιστό. Η ιατρι-
κοποίηση της ζωής μας στις μέρες συνάδει με την παραίτηση από οποια-
δήποτε γνώση του σώματός μας και των επιθυμιών μας. Η «πολιτισμένη
Δύση» παραγράφει αιώνες ολόκληρους αποτελεσματικής εμπειρικής
γνώσης για την υγεία, αντικαθιστώντας τους με μια «επιστημονική πα-
ραγωγή» που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί από τα κάτω. Και ας ξέρουμε
ότι οι περισσότεροι από αυτούς που ευθύνονται γι’ αυτή διεκπεραιώνουν
συμφωνίες με φαρμακοβιομηχανίες για να πουλούν το προϊόν τους και
να παίρνουν και τα ανάλογα ποσοστά.

Κάπως έτσι και τώρα, καλούμαστε να τρέξουμε να εμβολιαστούμε,
αφού πρώτα έχουμε κληθεί να πανικοβληθούμε για το ιό που θα μας
αφανίσει! Είναι θέμα επιλογής του καθένα για το εάν θα εντοπίσει στην
υπόθεση του ιού Η1Ν1 τη στρατιωτικοποίηση της δημόσιας σφαίρας. Σή-
μερα είναι ο «ιός της γρίπης» που υποτίθεται ότι μας απειλεί με αφανισμό.
Αύριο μπορεί να είναι μία υποτιθέμενη βιοτρομοκρατική απειλή που υπο-
τίθεται ότι θα μας απειλεί με αφανισμό. Πάλι θα τρέξουμε στην αγκαλιά
του κράτους προστάτη; Εμείς πότε θα κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας,
πότε θα ορθώσουμε ανάστημα; 

Αποσπάσμα από κείμενο της συνέλευσης για την υγεία, από την κατάληψη του ΠΙΚΠΑ

Την υγειά μας να ‘χουμε...
«Η κυρίαρχη εικόνα για την υγεία

είναι η εικόνα μίας Αλήθειας, την οποία
μπορούν να κατέχουν οι ειδικοί και στην
οποία όλοι/ες οι υπόλοιποι/ες αναγκα-
ζόμαστε να συμμορφωθούμε. Η υγεία,
όμως, είναι υπόθεση όλων. Η παρέμ-
βαση στο σώμα μας, η θεραπεία του και
η κατάστασή του είναι ζητήματα που δε 

ζει σε θάνατο ή μακροχρόνια ασθένεια
εκατοντάδες εργαζόμενους/ες, που δη-
μιουργεί ένα κοινωνικό περιβάλλον
απομόνωσης και απελπισίας, είναι αυ-
τός που επενδύει σε φαρμακοβιομηχα-
νίες και ιδιωτικά νοσοκομεία, που αποκο-
μίζει τεράστια κέρδη από τη διαχείριση
του φόβου, της ανάγκης και του πόνου».

περισσότερο, δε θέλουμε να ξεχάσουμε
ότι εκείνοι που ευθύνονται για την κατα-
στροφή της πολύ εύκολα παρουσιάζον-
ται ως «σωτήρες» της, είτε άμεσα είτε
έμμεσα. Ο ίδιος μηχανισμός που φρον-
τίζει να υψώνει κεραίες κινητής τηλεφω-
νίας μέσα στις γειτονιές μας, που, στο
όνομα της παραγωγικότητας, καταδικά- 

μπορούν παρά να μας αφορούν. Δε θέ-
λουμε σε καμία περίπτωση να ξεχά-
σουμε ότι το περιβάλλον στο οποίο ζού-
με, οι τροφές με τις οποίες τρεφόμαστε,
η οικονομική και κοινωνική μας θέση, η
πίεση που μας ασκείται καθημερινά εί-
ναι παράγοντες που επηρεάζουν με κα-
θοριστικό τρόπο την υγεία μας. Πολύ  
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Στις  20 Απριλίου του 2008 έχου-
με μια πρώτη εικόνα για τη στάση που
θα κρατήσει το ελληνικό κράτος, αλλά
και κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας,
απέναντι στους μετανάστες, εν μέσω
της καπιταλιστικής κρίσης, που μόλις
είχε κάνει την εμφάνισή της. Το πρωί
εκείνης της Κυριακής οι τσιφλικάδες
της Μανωλάδας επιτίθονται στους με-
τανάστες –εργάτες γης– που απερ-
γούσαν ζητώντας αύξηση μισθού και
ανθρώπινες συνθήκες ζωής.  

Κι ενώ η κρίση επιδεινώνεται, η
γκετοποίηση και η εξαθλίωση των με-
ταναστών οξύνεται όλο και περισσό-
τερο, με αποτέλεσμα τις βίαιες συ-
γκρούσεις, τόσο στις 29 Αυγούστου
όπου υπήρξε γενική σύρραξη στο κέν-
τρο της Αθήνας, αρχικά μεταξύ Σομα-
λών κι εν συνεχεία με αστυνομικούς,
όσο και στις 8 Σεπτεμβρίου όπου ε-
κτυλίχθηκε πετροπόλεμος στο λιμάνι
της Πάτρας μεταξύ προσφύγων/αλλη-
λέγγυων και λιμενικών, κοντά στα κο-
ντέινερ που χρησιμοποιούνται ως κρα-
τητήρια. Αργότερα μαζί με αλληλέγ-
γυους, θα πραγματοποιηθεί πορεία
προς τον καταυλισμό.

Με το κλίμα να έχει διαμορφωθεί
κατάλληλα, δημοσιεύεται στις 14 Σε-
πτεμβρίου άρθρο στην «Kαθημερινή»
όπου στοχοποιούνται συγκεκριμένες
περιοχές… Πλατεία Ομονοίας, πλατεία
Θεάτρου, πλατεία Εξαρχείων (λείπει ο
Μάρτης απ’ τη Σαρακοστη;) κ.α. 

Στις 24 Οκτωβρίου, λίγο πιο πέρα
από το Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλ-
λη, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες του
Σαββάτου, βρίσκεται νεκρός μέσα σε
παρακείμενο χαντάκι ο πακιστανός
Μοχάμεντ Ασράφ.

Στις 27 Οκτωβρίου πραγματοποι-
είτε  πορεία για τον θάνατο του Πακι-
στανού μετανάστη.

8 Νοεμβρίου: Μετανάστες και αναρ-
χικοί κλείνουν την Πέτρου Ράλλη σε
μια προσπάθεια ανάδειξης των καθη-
μερινών εξευτελισμών που βιώνουν
οι μετανάστες εκεί.  

24 Νοεμβρίου: «Επιτροπές κατοί-
κων» καλούν σε συγκέντρωση με κε-
ντρικό σύνθημα «έξω οι μετανάστες
από την γειτονιά μας». Η πρώτη δημό-

σια συμμαχία των φασιστών με λίγες
δεκάδες νοικοκυραίους, που απο-
ποιούνται μεν την ταυτότητα του ρα-
τσιστή, αλλά προσφέρουν την κοινω-
νική κάλυψη, έτσι ώστε οι νεοναζί, με
την αρωγή της αστυνομίας,  να «καθα-
ρίσουν» από μετανάστες την περιοχή
(μπας και μπορέσουν ποτέ να αξιο-
ποιήσουν τα «υποτιμημένα» τους ακί-
νητα). Οι νεοναζί επιτίθενται σε μετα-
νάστες που διαμένουν στην περιοχή
και σε δημοσιογράφους που επιχει-
ρούν να καλύψουν τις εγκληματικές
τους ενέργειες. Έπειτα βοηθούν τους
«συναδέλφους» τους στα ΜΑΤ να επι-
τεθούν στην αντιφασιστική συγκέν-
τρωση, επίθεση η οποία αποκρούεται.
Στην αντιφασιστική συγκέντρωση συμ-
μετέχουν, πλην αριστερών και αντιε-
ξουσιαστών, και αρκετοί μετανάστες.

26 Νοεμβρίου 2008: Πραγματο-
ποιείται επιχείρηση «σκούπα» στην
πλατεία και την ευρύτερη περιοχή του
Αγίου Παντελεήμονα με αθρόες προ-
σαγωγές πάνω από 50 προσφύγων
και μεταναστών χωρίς χαρτιά, κυρίως
από το Αφγανιστάν. Εκκενώνεται κτή-
ριο, για το οποίο τις προηγούμενες
μέρες «αγανακτισμένοι πολίτες» είχαν
ξεσαλώσει στα κανάλια, απαιτώντας
την άμεση απομάκρυνση των ανθρώ-
πων που διέμεναν εκεί.

4 Δεκεμβρίου 2008: Πραγματοποι-
ούνται επιθέσεις (από λιμενικούς) κα-
τά μεταναστών στην Πάτρα, με αποτέ-
λεσμα τρία άτομα να μεταφερθούν στο
νοσοκομείο.  

6 Δεκεμβρίου 2008: Βρίσκεται α-
ναίσθητος και σε κωματώδη κατάστα-
ση λίγο πιο πέρα από το Μεταγωγών
στην Πέτρου Ράλλη, ο 24χρονος Μαζίρ,
ο οποίος θα πεθάνει ύστερα από τρεις
μήνες στην εντατική.  

3 Ιανουαρίου 2009: Βρίσκεται νε-
κρός ο Τζχαντζιρ  Ηοσίν, από το Μπαγ-
κλαντές, ο οποίος έχασε τη ζωή του
υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες, ξημε-
ρώματα Σαββάτου, όπως και οι προ-
ηγούμενοι νεκροί της Πέτρου Ράλλη.

19 Ιανουαρίου: Δεύτερη καλεσμένη
συγκέντρωση της «επιτροπής πολι-
τών», δεν πραγματοποιείται στην πλα-
τεία, γιατί αυτή έχει καταληφθεί από
αντιφασίστες. Οι μπάτσοι στο κέντρο,
επιτίθενται με χημικά και γκλομπ στην
αντισυγκέντρωση και ρίχνουν και 2
φυσουνιές για τα μάτια του (δημοκρα-
τικού) κόσμου στους φασίστες.

21 Ιανουαρίου: Καίγεται στα περί-
χωρα της Πάτρας, ο μισός καταυλι-
σμός Αφγανών προσφύγων (περίπου
40 καλύβες και το σχολείο-ιατρείο),
με αποτέλεσμα να μείνουν περίπου
500 άτομα χωρίς στέγη.

26 Ιανουαρίου: Ο Μαρκογιαννάκης
κάνει δηλώσεις για το Α/Τ. Αγ. Παν-
τελεήμονα και την κατάσταση στη γύ-
ρω περιοχή :  «Το Τμήμα θα ενισχυ-
θεί, αλλά θα υπάρξουν και άλλου εί-
δους δράσεις οι οποίες, θα βοηθή-
σουν ώστε, να έχουμε ένα αίσθημα 

ασφάλειας των κατοίκων καλύτερο
από αυτό που υπάρχει σήμερα. Καλύ-
τερη, εντονότερη αστυνόμευση».

28 Ιανουαρίου: Ρατσιστική επίθεση
σε σπίτι Πακιστανών στην οδό Αποκο-
ρώνου στη Νίκαια. Ομάδα 7 τραμπού-
κων εισβάλλουν σε σπίτι που βρί-
σκονται δυο Πακιστανοί, τους χτυ-
πούν στο κεφάλι, τους ληστεύουν και
τους παίρνουν τα διαβατήρια.

2 Απριλίου: Στην Πάτρα, ανήλικος
αφγανός τραυματίζεται κατά την προ-
σπάθειά του να ανέβει σε νταλίκα,
καθώς ο οδηγός αναπτύσσει ταχύ-
τητα όταν το αντιλαμβάνεται. Ακολού-
θεί συμπλοκή ανάμεσα σε ομοεθνείς
του τραυματία και τον οδηγό. Σύν-
τομα φτάνουν στο σημείο αστυνομι-
κές δυνάμεις οι οποίες επιτίθενται
στους μετανάστες με χημικά προσπα-
θώντας να τους διαλύσουν. Οι μετανά-
στες απαντούν και προσπαθούν να κά-
νουν πορεία μαζί με αλληλέγγυους που
έχουν καταφθάσει. Οι μπάτσοι μαζί με
«αγανακτισμένους» παρακρατικούς
προκαλούν διαρκώς μη επιτρέποντας
την πραγματοποίηση της πορείας.   

3 Απριλίου: Σε κατάσταση «φυτού»
βρίσκεται Κούρδος μετανάστης, προερ-
χόμενος από το Ιράκ, ο οποίος κακο-
ποιήθηκε βάναυσα από λιμενικούς
στην αποβάθρα της Ηγουμενίτσας,
Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι λιμενικοί
άρχισαν να του χτυπούν το κεφάλι στο
τσιμέντο, μέχρι που προκλήθηκε εσω-
τερική αιμορραγία. Το Λιμενικό υπο-
στηρίζει ότι ο μετανάστης έπασχε από
επιληψία και τραυματίστηκε μόνος του.
Στις 5 Μάη πραγματοποιούνται συγ-
κεντρώσεις διαμαρτυρίας στο Άγαλμα
Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη και στο
σταθμό του ΗΣΑΠ στον Πειραιά.

7 Απριλίου: Πακιστανοί μετανάστες
δέχονται επίθεση, αργά το βράδυ, από
ομάδα φασιστoειδών οι οποίοι τους
χτυπούν και τους ληστεύουν στην οδό
Ζωσιμάδων, στη συνοικία του Λιούμη.
Είναι η τρίτη στη σειρά επίθεση αυτού
του είδους, με τις άλλες δύο να έχουν
εξελιχθεί τις αμέσως προηγούμενες
μέρες στα σκοτάδια του άλσους του
Μπαρουτάδικου. Την επόμενη μέρα
πραγματοποιείται συγκέντρωση αλλη-
λεγύης από 100 περίπου άτομα.

15 Απριλίου: Ογδόντα άτομα συνο-
λικά, παραγωγοί φράουλας, ιδιοκτή-
τες συσκευαστηρίων και των παρα-
πηγμάτων της ντροπής αλλά και μετα-
νάστες εργάτες οδηγούνται στα δικα-
στήρια για την υπόθεση του σύγχρο-
νου δουλεμπορίου στα φραουλοχώ-
ραφα της Μανωλάδας Ηλείας.

Σε όλη τη διάρκεια του Απριλίου
πραγματοποιούνται πάνω από 30 επι-
θέσεις με σιδηρογροθιές σε Πακιστα-
νούς στη Ν. Ιωνία, την Καλογρέζα, το
Γαλάτσι, τον Περισσό, το Ηράκλειο. Το
καταγγέλλουν εκπρόσωποι της πακι-
στανικής κοινότητας, προσθέτοντας
ότι όλα γίνονται οργανωμένα από δύο
ομάδες που δρουν με αυτοκίνητα και
μηχανές την ώρα που ξέρουν πως οι
Πακιστανοί ξεκινούν να εργαστούν
στις λαϊκές αγορές.

9 Μαΐου: Οι «επιτροπές ελλήνων
πολιτών για την απελευθέρωση της
χώρας από τους αλλοδαπούς εισβο-
λείς», η κοινωνική ταμπέλα ουσια-
στικά των νεοναζί με την οποία προ-
σπαθούν να σπείρουν το ρατσιστικό
τους δηλητήριο σε λαϊκές γειτονιές,
καλεί σε συγκέντρωση στην Ομόνοια.
Καλούνται αντισυγκεντρώσεις από
αντιεξουσιαστές και αριστερές οργα-
νώσεις. Τα ΜΑΤ διαλύουν με χημικά
την αντισυγκέντρωση των αντιεξου-
σιαστών στην Κάνιγγος. Στην Ομό-
νοια, οι νεοναζί επιτίθενται σε συνερ-
γασία με τα ΜΑΤ στο κατειλημμένο
Εφετείο. Ο φωτορεπόρτερ Σπ. Τσακί-
ρης τραυματίζεται από χειροβομβίδα
κρότου-λάμψης, την οποία καταγγέλ-
λει ότι την πέταξαν νεοναζί. Οι κατα-
ληψίες μετανάστες αμύνονται και διώ-
χνουν τους φασίστες εισβολείς.

15 Μαΐου: Παρέμβαση αλληλεγ-
γύης στους μετανάστες μικροπωλη-
τές, στο Μοναστηράκι, με αφορμή ένα
ακόμη «μεμονωμένο περιστατικό» στον
πόλεμο κατά των μεταναστών και των
προσφύγων.

16 Μαΐου: Στο πλαίσιο των κυρια-
κάτικων εκδηλώσεων της πρωτοβου-
λίας φορέων και κατοίκων του Αγ.
Παντελεήμονα Αχαρνών, οι μαθητές-
τριες και οι δασκάλες-οι της ομάδας
εκμάθησης ελληνικών σε μετανάστες
και πρόσφυγες «Τα Πίσω Θρανία»
μαζί με δεκάδες παιδιά της πλατείας
ζωγραφίζουν και παίζουν, σπάζοντας
για ένα απόγευμα την αστυνομοκρατία
και τους διαρκείς ελέγχους, καλύπτον-
τας τις ρατσιστικές κραυγές από τηλε-
οράσεις και επιτροπές «αγανακτισμέ-
νων πολιτών».

20 Μαΐου: Επιχειρήσεις σκούπα της
ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Παντελεήμονα. Ένας
μπάτσος σκίζει το κοράνι που κρατάει
ένας μετανάστης, περιστατικό που γί-
νεται η αφορμή για διαδηλώσεις μου-
σουλμάνων (και όχι μόνο) μετανα-
στών.

21 Μαΐου: Πορεία πραγματοποιούν
οι μετανάστες που βρίσκονται στον
Αγ. Παντελεήμονα, σαν απάντηση στο 

συγκρούσεις στο λιμάνι της Πάτρας

αποκλεισμός της Πέτρου Ράλλη

Ν. Μανωλάδα, συγκέντρωση μεταναστών
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σκίσιμο του κορανίου, διεκδικώντας
το σεβασμό της θρησκείας τους.  

22 Μαΐου: Οργισμένη διαδήλωση
καταγγελίας για το περιστατικό με το
κοράνι χιλιάδων μεταναστών στο κέ-
ντρο της Αθήνας. Συγκρούσεις με τις
αστυνομικές δυνάμεις παρά τις εκ-
κλήσεις για ηρεμία των θρησκευτι-
κών ηγετών, καταστροφή καταστη-
μάτων στην 3ης Σεπτεμβρίου. Βάρ-
βαρη επέμβαση των ΜΑΤ και της
ομάδας «Δ», ξυλοδαρμοί και συλλή-
ψεις στην Βικτώρια. Παρακρατικοί πραγ-
ματοποιούν εμπρηστική επίθεση σε
χώρο προσευχής Μπαγκλαντεσια-
νών το ίδιο βράδυ, με 5 τραυματίες,
ενώ εντείνεται το πογκρόμ στην πε-
ριοχή.

Από 22 Μαΐου και μετά στον Αγ.
Παντελεήμονα πραγματοποιούνται
πογκρόμ κατά των μεταναστών με
την συνεργασία αστυνομικών δυνά-
μεων και ρουφιάνων-φασιστοειδών
της περιοχής. Οι «ελληναράδες» επι-
τίθενται σε όσους μετανάστες βρί-
σκονται στην πλατεία και οι μπάτσοι
ελέγχουν τα στενά. Οι φασίστες της
«επιτροπής κατοίκων» δεν αρκούνται
στο κυνήγι μεταναστών. Προχωρούν
και σε «εσωτερικές» εκκαθαρίσεις.
Συγκεκριμένα βάζουν φωτιά στο υ-
πόγειο της εκκλησίας, καθώς ο συγ-
κεκριμένος ιερέας έχει σταθεί δίπλα
στους μετανάστες δίνοντας τους ρού-
χα και φαγητό, ενώ διαφωνεί με τα
πογκρόμ εναντίον τους.

27 Μαΐου: Πραγματοποιείται μι-
κροφωνική αλληλεγγύης στην πλα-
τεία Βικτωρίας από αλληλέγγυους.
Κατά τη διάρκεια της μικροφωνικής
διαβάζονται και μοιράζονται κείμενα
στα ελληνικά/γαλλικά/αραβικά.

28 Μαΐου: Αναρχικοί/ες,αντιεξου-
σιαστές/στριες και αντιφασίστες σπά-
νε το λουκέτο που έχουν τοποθετή-
σει φασίστες στην παιδική χαρά του
Άγιου Παντελεήμονα για να μην χρη-
σιμοποιείται από μετανάστες.

1-3 Ιουνίου: Αποκλεισμός και πρώ-
τες επιχειρήσεις εκκένωσης του Ε-
φετείου από αστυνομικές δυνάμεις.

9 Ιουνίου: Νέα αντιφασιστική πα-
ρέμβαση στην πλατεία του Αγίου Πα-
ντελεήμονα, στην οποία οι φασίστες
έχουν ξανατοποθετήσει λουκέτο. Συ-
ντονισμένη επίθεση ΜΑΤ, «Δελτά-
δων» και νεοναζί. Συγκρούσεις στην
ΑΣΟΕΕ και συλλήψεις από τους μπά-
τσους .Προσάγεται στο τμήμα κάτοι-
κος που πήγε το παιδί του στην παι-
δική χαρά, ενώ τα φασιστοειδή επι-
χειρούν να τον λιντσάρουν.

8 Αυγούστου: Νέα επιχείρηση
σκούπα στο κέντρο της Αθήνας, όταν
μετά από εντολή του Κακλαμάνη και
εισαγγελική «παραγγελία», οι μπά-
τσοι αποκλείουν για μία ώρα περίπου
την οδό Δεληγιώργη λίγα μέτρα κάτω
από την Ομόνοια, και διώχνουν βίαια
εκατοντάδες άστεγους και χωρίς χαρτιά
μετανάστες που έμεναν εκεί σε εγκα-
ταλελειμμένο κτίριο. Κατά τη διάρκεια
της επίθεσης των μπάτσων 22 μετα-
νάστες μεταφέρονται στη ΓΑΔΑ.

12 Αυγούστου: Επιχείρηση εκκέ-
νωσης και καθαρισμού κτιρίων από
μετανάστες και χρήστες ναρκωτικών
ουσιών, στο κέντρο της Αθήνας, από
την αστυνομία σε συνεργασία με το
δήμο Αθηναίων και την νομαρχία
Αθηνών, παρουσία εισαγγελέα.

19 Αυγούστου: Μάχη για να κρα-
τηθούν στη ζωή δίνουν στο Γενικό
Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας τρεις
νεαροί Πακιστανοί ύστερα από επί-
θεση που δέχτηκαν από τέσσερα
άτομα αγνώστων στοιχείων.

29 Αυγούστου: Αιμόφυρτος προ-
σκομίζεται στο νοσοκομείο Ευαγγε-
λισμός το Σάββατο 29 Αυγούστου,
από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο Αφγα-
νός μετανάστης που δέχτηκε ρατσι-
στική επίθεση από ομάδα «φασι-
στών», όπως καταγγέλει αφγανικής
καταγωγής δημοσιογράφος. Φέρει-
πολλαπλά τραύματα σε όλο του το
σώμα, ενώ με σιδερολοστό τρυπή-
θηκε αριστερά στο θώρακα και πα-
ραστερνικά, ακριβώς δίπλα από την
καρδιά.

20 Σεπτεμβρίου: Με εντολή του
Δήμου της Δάφνης, και με την πα-
ρουσία μπάτσων που τους απειλού-
σαν με όπλα, πάνω από 100 Κούρ-
δοι διώχνονται από τα σπίτια τους με
συνοπτικές διαδικασίες.

κταση μήκους 6 χιλιομέτρων. Η επι-
χείρηση θα γίνει εν κρυπτώ. Στη συ-
νέχεια εκκένωση του χώρου, εκτετα-
μένη επιχείρηση-σκούπα, συλλήψεις
«παράνομων» μεταναστών και όσων
βρίσκονται στο χώρο για να σταθούν
αλληλέγγυοι. Μετά μπουλντόζες, ο-
λοκληρωτική κατεδάφιση. Στο τέλος
φωτιά. 

Το ίδιο βράδυ πραγματοποιείται
μπαράζ επιθέσεων σε καπιταλιστι-
κούς / κατασταλτικούς στόχους, σαν
μια απάντηση στην εκκένωση του κα-
ταυλισμού.

21 Ιουλίου: Εκκενώνεται το παλιό
Εφετείο στο οποίο διαμένουν κάτω
από άθλιες συνθήκες εκατοντάδες
μετανάστες. Μέσα στο Σαββατοκύ-
ριακο αρχίζουν να φεύγουν σταδιακά
οι αλλοδαποί, υπό την εποπτεία των
αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες α-
φήνουν όσους ήθελαν να φύγουν,
απαγορεύουν, όμως, στους πάντες
να μπαίνουν. Η «μεγάλη έξοδος», ω-
στόσο, γίνεται την Κυριακή το βράδυ,
οπότε και αποχωρούν περίπου 150
άτομα.

30 Ιουλίου: Συντονισμένη επιχεί-
ρηση για την απομάκρυνση μετανα-
στών από ένα παλιό σπίτι στην οδό
Βερανζέρου 33, στο κέντρο της Αθή-
νας, πραγματοποιείται από την αστυ-
νομική διεύθυνση αττικής. Αστυνο-
μικές δυνάμεις κάνουν έφοδο στα
σπίτια που βρίσκονται στην οδό Σα-
χτούρη 7, στην πλατεία Κουμουνδού-
ρου και στην οδό Βερανζέρου στην
Ομόνοια.

12 Ιουνίου: Μετά την εκλογική ά-
νοδο της ακροδεξιάς, ξεκινάει πο-
γκρόμ εναντίον μεταναστών στο κέ-
ντρο της Αθήνας, το οποίο θα συνε-
χιστεί όλο τον μήνα χωρίς ουσιαστι-
κή αντίσταση.

15 Ιουνίου: Ο Μαρκογιαννάκης κά-
νει δηλώσεις όσον αφορά τη διαμορ-
φωθείσα κατάσταση λέγοντας ότι η
ελληνική αστυνομία και το υπουργείο
Εσωτερικών αυτή την περίοδο βρί-
σκονται μπροστά σε δύο προκλήσεις,
η μία είναι η λαθρομετανάστευση και
η άλλη η δράση των αναρχικών, και
ότι θα αφήσουν προς στιγμήν το πρό-
βλημα με τη δράση των αναρχικών
για να αντιμετωπίσουν άμεσα το πρό-
βλημα με τους μετανάστες. 

Μπάτσοι στρατοπεδεύουν έξω από
το Εφετείο και χτυπάνε όποιον μετα-
νάστη βγαίνει απ’ αυτό. Η σταδιακή
εκκένωση θα συνεχιστεί τις επόμε-
νες μέρες.    

18 Ιουνίου: Σκηνές πρωτοφανούς
βαρβαρότητας, με θύματα δύο μετα-
νάστες από το Μπανγκλαντές, εκτυ-
λίσονται στη Νέα Μανωλάδα Ηλείας.
Δύο νεαροί αγρότες χτυπούν, δένουν
και σέρνουν με το μηχανάκι τους,
τους μετανάστες, ισχυριζόμενοι ότι
προσπάθησαν να τους κλέψουν τρία
αρνιά από τη στάνη τους.

1 Ιουλίου: Ενόψει της πορείας της
7ης Ιουλίου πραγματοποιείται πορεία
από την πλατεία Αττικής προς τον Αγ.
Νικόλαο. Μοιράζονται κείμενα και  γί-
νεται εκτεταμένη αφισοκόλληση, ενώ
πολύ θετική είναι η ανταπόκριση από
τους κατοίκους της περιοχής (στην
συντριπτική τους πλειοψηφία μετανά-
στες).

2 Ιουλίου: Στην πλατεία Βικτώριας,
στην πλατεία Αμερικής και στην Νέα
Σμύρνη πραγματοποιούνται μικρο-
φωνικές παρεμβάσεις ενάντια στα
κατασταλτικά και ρατσιστικά πογκρόμ.

7 Ιουλίου: Περισσότερα από 2.500
άτομα (ανάμεσά τους και αρκετοί με-
τανάστες) συγκεντρώνονται στην Ο-
μόνοια και διαδηλώνουν στους δρό-
μους της πόλης. Η πορεία καθώς
φτάνει στην πλατεία του Αγ. Παντε-
λεήμονα δέχεται τη συντονισμένη
επίθεση μπάτσων και φασιστών, για
άλλη μια φορά, και αναγκάζεται να
οπισθοχωρήσει προς την ΑΣΟΕΕ.

12 Ιουλίου: Πραγματοποιείται εκ-
κένωση του καταυλισμού στην Πά-
τρα. Αρχικά παρατεταγμένες διμοι-
ρίες ΜΑΤ, κλούβες, πυροσβεστικά,
απαγόρευση εισόδου πολιτών σε έ-

παρέμβαση στην πλατεία του Αγ. Παντελεήμονα

Διαδήλωση, 7 Ιουλίου 2009

>>>
filoxenoi.wordpress.com
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Οι δυτικές κοινωνίες καλούνται να εισέλθουν σε μία φάση δημοκρατικής παράνοιας

Στον κόσμο των αφεντικών
είμαστε όλοι ξένοι

Η μετανάστευση πληθυσμών
από τη λεγόμενη καπιταλιστική
περιφέρεια, από τις χώρες της
Ασίας και της Αφρικής, προς την
Ευρώπη έχει αναδειχθεί σε μείζον
πολιτικό ζήτημα για ολόκληρη
την «πολιτισμένη Δύση». Οι «έγ-
κυροι αναλυτές», ιδεολογικοί μι-
σθοφόροι υπουργείων και Μ.Μ.Ε.,
αναφέρονται στην «ένταση και
έκταση του φαινομένου», αφήνον-
τας να αχνοφαίνεται πίσω από τις
λέξεις μια υποψία τρόμου, πολι-
τικά ορθή -όπως αρμόζει, άλλω-
στε, στη Δημοκρατία του 21ου
αιώνα- και ταυτόχρονα διαβρω-
τική, διεισδυτική, εντέλει αποτε-
λεσματική. Οι δυτικές κοινωνίες,
αφού πληροφορήθηκαν από καθέ-
δρας το πρόβλημα ασφάλειας που
υποτίθεται πως αντιμετωπίζουν,
καλούνται να εισέλθουν μαζικά σε
μια φάση δημοκρατικής παράνοιας,
σε μια φάση επιδέξιας ακροβασίας
ανάμεσα στα «δημοκρατικά ιδε-
ώδη» και τη ρητορική που παρα-
πέμπει σε επιλογές τύπου «τελι-
κής λύσης». Έτσι, διατυπώνονται
όλο και συχνότερα στον αστικό
τύπο φόβοι για μια ενδεχόμενη
«ισλαμοποίηση της Ευρώπης», για
έναν κίνδυνο αλλοίωσης του «ανώ-
τερου» ευρωπαϊκού πολιτισμού,
για μια καταστροφή που συνεχώς
πλησιάζει και για την αποτροπή
της οποίας απαιτούνται δραστικά
μέτρα. Οι δολοφονίες μεταναστών,
οι βασανισμοί και τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης νομιμοποιούνται κοι-
νωνικά σαν γραμμή άμυνας απέ-
ναντι στους εισβολείς, ενώ ο ίδιος
ο τρόπος προσέγγισης του μετα-
ναστευτικού ως «φαινομένου» α-
παλλάσσει τη Δύση από κάθε ευ-
θύνη, αποκρύπτοντας ότι οι δικές
της πολιτικές είναι εκείνες που
εξωθούν χιλιάδες ανθρώπους να
εγκαταλείψουν τις εστίες τους και 

να μετακινηθούν προς το ανεπτυγ-
μένο καπιταλιστικό κέντρο. Οι πο-
λυετείς πολεμικές επιχειρήσεις
της Δύσης στην Εγγύς και Μέση
Ανατολή και η καταλήστευση των
φυσικών πόρων των χωρών της
Αφρικής έχουν δημιουργήσει ένα
πρωτοφανές μεταναστευτικό ρεύ-
μα, ενώ το πλήθος των ανθρώπων
που περνούν τα εξωτερικά σύνορα
της Ευρώπης και η διεθνής οικο-
νομική συγκυρία καθιστούν το γε-
γονός μη διαχειρίσιμο, τόσο για τις
κυβερνήσεις των κρατών-μελών ό-
σο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση
συνολικά. Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά
έχει το δικό της ρόλο να επιτελέ-
σει σ’ αυτό το περίεργο παιχνίδι.
Όντας ιδεολογικά ηττημένη και πε-
ριθωριοποιημένη για μισό αιώνα,
επιλέγει σύσσωμη να συστρατευ-
τεί, σε επίπεδο πολιτικής έκφρα-
σης, με τη Δημοκρατία. Γνωστοί
και μη εξαιρετέοι φασίστες, όπως
ο Gianfranco Finni στην Ιταλία,
επιδίδονται σε γελοίες δημοκρατι-
κές πρόβες, διατεινόμενοι ότι α-
πλώς διεκδικούν το «δικαίωμα στη
διαφορετικότητα» που τους στερεί
ο πολυπολιτισμός και, παράλληλα,
εξαργυρώνοντας κοινοβουλευτικά
όλο και περισσότερο από το έδα-
φος που τους παραχωρεί η κεν-
τρική ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή
στα δεξιά της. Η Δημοκρατία δεν
φαίνεται να έχει κανένα πρόβλημα
να τους αναδείξει σε ισότιμους
συνομιλητές της, προκειμένου να
αντιμετωπίσει ιδεολογικά αλλά και
υλικά (με περιπολίες επίσημων ή
ανεπίσημων φασιστικών «πολιτο-
φυλακών») το ζήτημα.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, που,
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
1990, στήριξε τη χαμηλού κόστους
ανάπτυξή της στους μετανάστες
από την Ανατολική Ευρώπη, οι συ-
νέπειες της χρηματοπιστωτικής   

κρίσης –που περιόρισαν δραστικά
τη ζήτηση των αφεντικών για τα
φτηνά εργατικά χέρια των μετα-
ναστών-, η ίδια η θέση της χώρας
στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώ-
πης, αλλά και το κλείσιμο των συ-
νόρων γειτονικών χωρών (Βουλ-
γαρία, Ιταλία) είχαν ως αποτέλε-
σμα τη συγκέντρωση όλο και πε-
ρισσότερων εξαθλιωμένων αν-
θρώπων στα μεγάλα αστικά κέν-
τρα και ειδικότερα στο κέντρο της
Αθήνας. Το παλιό Εφετείο στη
Σωκράτους, η Γερανίου και η Ευ-
ριπίδου έγιναν οι τόποι που οι
ίδιοι προσπάθησαν να ορίσουν,
πολλές φορές επιθετικά προς ε-
κείνους και εκείνες που αναγνω-
ρίζονταν ως προνομιούχοι.

Μπροστά στη νέα κατάσταση, η
εξουσία χρησιμοποίησε κάθε μέσο
προκειμένου να αποσπάσει την
κοινωνική συναίνεση για την «πά-
ταξη της λαθρομετανάστευσης». Ο
τηλεοπτικός χρόνος παραχωρή-
θηκε αποκλειστικά στους φωνα-
σκούντες περί της «αύξησης της
εγκληματικότητας». Επιστρατεύτη-
καν επιχειρηματίες που έσκουζαν
για την υποβάθμιση του Κέντρου
και, συνακόλουθα, την υποβάθμιση
των επιχειρήσεών τους. Κάπου
στο βάθος άρχισαν να ακούγονται
φωνές περί της «πληθυσμιακής
μας αλλοίωσης», της «ανωτερότη-

συνέχεια στη σελίδα 11

Σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς  σ τ ο υ ς  μ ε τ α ν ά σ τ ε ς
Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, ύστερα από κάλεσμα του στεκιού, γίνεται  συγκέντρωση αλληλεγγύης στους μετανάστες στην πλατεία της Αγίας Αικατερίνης,

στα Κάτω Πετράλωνα. Καμία 100άρα άτομα πέρασαν από την εκδήλωση, γείτονες, σύντροφοι/ισσες, νεολαίοι της γειτονιάς, μετανάστες και μετα-
νάστριες. Ούτως ή άλλως, η επιλογή μίας πλατείας που είναι γεμάτη ζωή τα απογεύματα, από πιτσιρίκια και μεσήλικους στα γύρω καφενεία μέχρι
μετανάστες, έδωσε εκείνες τις ευκαιρίες που αναζητούμε καθημερινά για να επικοινωνήσουμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. 

Όταν έπεσε το σκοτάδι προβλήθηκαν δύο βίντεο σχετικά με το ζήτημα των μεταναστών, το πρώτο της «πρωτοβουλίας προσφύγων, με-
ταναστών/στριων και αλληλέγγυων» για την υπόθεση της Πέτρου Ράλλη και το δεύτερο ενός συντρόφου με την πνευματική χορηγία της +τεχνία- με
τίτλο «Ο Βολτέρος στην υπηρεσία της ακροδεξιάς». 

Σε μία εποχή δύσκολη, από την άποψη της έντασης της ιδεολογικής προπαγάνδας απέναντι στους μετανάστες χωρίς χαρτιά, η χθεσινοβραδινή
παρέμβαση άνοιξε διαύλους επικοινωνίας, συνομίλησε πρόσωπο με πρόσωπο χωρίς κορώνες και ασκήσεις φόβου και τρομοκράτησης και υπεν-
θύμισε σε αυτούς που είχαν το θράσος να ψελλίσουν διάφορα ρατσιστικά σχολιάκια ότι θα μας έχουν απέναντί τους.

Μια ματιά στους δρόμους της Αθήνας και των γειτο-
νιών μας είναι αρκετή  για  να αντιληφθούμε τα καθημε-
ρινά σύνορα-όρια που υπάρχουν. Τα σύνορα που υφί-
στανται ανάμεσα στον κόσμο της εξουσίας και στον
κόσμο (της ελευθερίας και) των καταπιεσμένων. Αυτή
η εικόνα των σαφών διαχωρισμών δεν είναι τυχαία και
οι διαστάσεις που έχει λάβει δημιουργούν ακραίες κα-
ταστάσεις που δεν περιορίζονται μόνο στο κέντρο της
Αθήνας ή -μόνο- στα σύνορα του ελληνικού κράτους.

Παραδοσιακά, ο όρος σύνορο εξελίχθηκε με την ανά-
πτυξη των κρατών-εθνών ώστε να ορίσει την κάθε επι-
κράτεια, αλλά και να εμποδίσει-ελέγξει  κάθε ξένο στοι-
χείο που επιθυμούσε την είσοδο σε αυτήν. Σήμερα το
σύνορο εμπλουτίζεται ως έννοια, εμπεριέχοντας εκτός
από οικονομικούς και κοινωνικούς όρους.  Σε αυτό το
πλαίσιο έχουν αναπτυχθεί τα σύνορα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον άξονα της Μεσο-
γείου, όπου Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, με συγκεκριμένη
κάθε μία από αυτές τις χώρες «ειδικότητα», δημιουργεί
ένα σύστημα-φρούριο που συναντάμε και αλλού όπως
για παράδειγμα  το σύστημα Gatekeeper1, ανάμεσα  στις
ΗΠΑ και το Μεξικό.

Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευ-
ρώπη της δημοκρατίας και του κεφαλαίου, η σχεδια-
σμένη τάση είναι ο ολοκληρωτικός αποκλεισμός των
εξωτερικών συνόρων καθώς καταργούνται (έστω και
επιφανειακά) τα εσωτερικά σύνορα. Εδώ και περίπου
είκοσι χρόνια οι δαπάνες για τη συνοριακή ασφάλεια 
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Τα κέντρα κράτησης μεταναστών, το σχέδιο Frontex και οι συμφωνίες μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών για τις απελάσεις

Η πολιτική της Ευρώπης σχετικά με την μετανάστευση 
και για το καινούργιο σύστημα εσωτερικών συνόρων
αυξάνονται. Τους τρεις στυλοβάτες αυτού του εν δυνά-
μει ευρωπαϊκού νησιού αποτελούν: τα κέντρα κράτησης
μεταναστών, το σχέδιο FRONTEX και οι συμφωνίες με-
ταξύ ευρωπαϊκών κρατών και μη σχετικά με  τις απελά-
σεις και τη δημιουργία κέντρων κράτησης στις χώρες
προέλευσης. Αυτά τα τρία σημεία του σχεδιασμού, σαν
πρώτο αξονα, αφορούν κυρίως στην διαχείριση των
εξωτερικών συνόρων ώστε η πρόσβαση σε αυτά να
είναι εξαιρετικά δύσκολη και στρέφεται εναντίον περι-
θωριοποιημένων μεταναστών σύμφωνα, πάντα, με τις
εκάστοτε οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες μέσα
στην Ευρώπη. Και όλα αυτά μακριά (και όχι τόσο μακριά)
από τα μάτια μιας κοινωνίας που προτιμά να μην κοιτάει
και να ζει το όνειρο της δημοκρατίας.

Εκτός από τα σχετικά με τα κέντρα κράτησης, ένα άλλο
ενδεικτικό παράδειγμα είναι το καθεστώς που επικρατεί
με τους πρόσφυγες: που ενώ μεγαλώνει ο αριθμός
τους, γίνονται λιγότερες αιτήσεις εξαιτίας όχι μόνο των
εμποδίων στα σύνορα της Ευρωπαικής ενωσης αλλά και
των περιορισμών που μπαίνουν από τις ίδιες τις χώρες
προέλευσης (χάρη στις συμφωνίες μεταξύ των ευρω-
παικών κρατών και μη, που επιτρέπουν ένα πιο σκληρό
κοινωνικό έλεγχο).

Η FRONTEX, η οποία συγκροτήθηκε το 2005, θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί η σημαία της ευρωπαϊκής πολιτικής
για την μετανάστευσης. Πρόκειται για ένα σύνολο συ-
στημάτων και συνεργασιών με σκοπό, εκτός των άλλων,
τις άμεσες επεμβάσεις ενάντια στην είσοδο μεταναστών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, ενίοτε την απέλαση τους.
Πρόκειται για τη συνεργασία της αστυνομίας, του λιμε-
νικού σώματος και του  στρατού που όλοι μαζί ελέγχουν,
όχι σαφώς γεωγραφικά προσδιορισμένες περιοχές αλ-
λά όλο το περίγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θά-
λασσα και στεριά. Το ερευνητικό μέρος, με τα εργαστή-
ρια, πίσω από το οποίο βρίσκεται η βιομηχανία όπλων
συμβάλλει, ουσιαστικά, στην εξέλιξή αυτής της επιτρο- 

πής. Αυτή η συνεργασία κράτους και κεφαλαίου, για την
μεταναστευτική πολιτική δημιουργεί εκείνες τις δομές
που θα της αποφέρουν ακόμα μεγαλύτερο κέρδος. Έτσι
η ταυτοποίηση κράτους-κεφαλαίου παραμένει όπως εί-
ναι γνωστή

Ο δεύτερος άξονας της Ευρώπης φρούριο είναι οι μέ-
θοδοι ελέγχου και καταστολής που εφαρμόζονται εντός
των συνόρων κάθε κράτους και σχετίζονται με την επί-
φαση της ασφάλειας, Ο κίνδυνος του ξένου, του μετανά-
στη, του φτωχοδιάβολου, θεωρήθηκε μεγάλος και ενίο-
τε συνυφασμένος με ζητήματα τρομοκρατίας, έτσι ώστε
η πρόσβαση στα κράτη της Ευρώπης να καθιστάται ιδι-
αίτερα δύσκολη. Για αυτό το λόγο και προκειμένου να
ελεγχθεί η είσοδος και η κυκλοφορία των εν δυνάμει
«εχθρών του ευρωπαϊκού ονείρου», δημιουργήθηκε το
1995 ο χώρος Σέγκεν, με ένα, συνεχώς εν εξελίξει,
σύστημα καταγραφής-ελέγχου που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί, μέσω των βάσεων δεδομένων, για την ασφά-
λεια. Στόχος του υπάρχοντος συστήματος, είναι η διεύ-
ρυνση του πεδίου παρακολούθησης, που σε ένα πρώτο
στάδιο λειτουργεί πειραματικά στους μετανάστες ενώ
στη συνέχεια θα μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί, ευρύ-
τερα, στην κοινωνία .

Το αποτέλεσμα του ευρωπαϊκού σχεδιασμού είναι ήδη
γνωστό: Η δημιουργία ενός πανοπτικού μοντέλου του
επιπέδου του οργκουελικού 1984 με όλα τα σχετικά του
συστήματα. Τέτοιο μοντέλο ή περνάει απαρατήρητο για
τον απαθή άνθρωπο ή επιβάλλεται δυναμικά και αποτε-
λεσματικά επιβεβαιώνοντας το «θρίαμβο» της δημοκρα-
τίας και του κεφαλαίου της. Τα συγκεκριμένα συστή- μα-
τα, τα μέτρα ασφάλειας και ο έλεγχος, ορθώνονται
μπροστά μας τόσο, με τη μορφή απροσπέλαστων χιλιο-
μετρικών τειχών, συρμάτων, αεροπλάνων, καμερών,
ραντάρ στις περιοχές των συνόρων όσο και με την κα-
ταγραφή και τον έλεγχο βιομετρικών στοιχείων του προ-
γράμματος EURODAC, ή, πιο καθημερινά, με τις γνωστές
επιχειρήσεις σκούπα στο δρόμο, ενάντια στους «χωρίς 

χαρτιά» μετανάστες επιδεικνύοντας τη άρτια λειτουργία της
εξουσίας.

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, το μόνο που συμπεραί-
νουμε  είναι ότι πρόκειται για ένα σχέδιο διαχείρισης των πλη-
θυσμών σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ένα σχέδιο
εξουσίας (σε όλες τις διαστάσεις της) που επιτίθεται άμεσα
στους μετανάστες και πιο έμμεσα, την υπόλοιπη κοινωνία.
Βλέπουμε έτσι τις  διάφορες συναντήσεις για το ζήτημα ανά-
μεσα στους πρωθυπουργούς Ελλάδας, Ιταλίας και Ισπανίας.
Συναντήσεις των οποίων τα αποτελέσματα βλέπουμε ήδη κα-
θημερινά και μάλλον πρόκειται μόνο για την αρχή.

Οι μετανάστες λοιπόν χρησιμοποιούνται με βάση τα εκά-
στοτε οικονομικά/κοινωνικά  συμφέροντα της Ευρώπης. Απο-
τελούν πεδίο πάνω στο οποίο στηρίζονται και αναπτύσσονται
συντηρητικές και φασιστικές διαδικασίες  που τόσο γνωστές
έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στην Αθήνας και σε ολό-
κληρη την Ελλάδα (από τον Αγ. Παντελεήμονα μέχρι τη Μα-
νωλάδα). Αυτή η έκφανση της εξουσίας, ιδιαίτερα μάλιστα
όταν παρουσιάζεται με τη μορφή πρωτοβουλιών και ακομμά-
τιστων δράσεων  όπως είναι οι «περιπολίες πολιτών (φασι-
στών)» στην Ιταλία ή η υποτιθέμενη «επιτροπή κατοίκων»
στον Αγ. Παντελεήμονα στην Αθήνα, αποτελεί μια, ακόμα, σο-
βαρή απειλή για τους κοινωνικούς αγώνες και για την ελευ-
θερία. Στην πραγματικότητα μόνο μέσα από την αλληλεγγύη
και την αυτοοργανωμένη δράση και, σίγουρα, μακριά από
κρατικούς θεσμούς και την φιλανθρωπική ρητορική της δη-
μοκρατίας φασιστικές πρωτοβουλίες μπορεί να υπάρξει  αν-
τίσταση ενάντια στον κόσμο της εξουσίας. Γι’ αυτό αλληλεγ-
γύη στους μετανάστες, αυτοοργάνωση των μεταναστών και
των αντιστεκόμενων, αντίσταση στα σχέδια της εξουσίας και
πόλεμο στον πόλεμο κρατών και αφεντικών.

1. Που εμπεριέχει την εγκατάσταση φραχτών, εκατοντάδων καμε-
ρών που ελέγχονται ακόμα και από εθελοντές «ενεργούς πολίτες»-
φασίστες και τη λειτουργία συνοριακών περιπολίων με σκοπό να
κλείνουν τα νότια σύνορα των ΗΠΑ για τους ανεπιθύμητους μετανά-
στες από την κεντρική και νότια Αμερική, κάτι το οποίο εξελίσσεται
πολλές φορές σε σαφάρι «παράνομων» ανθρώπων.

συνέχεια από τη σελίδα 10

τας των Ελλήνων» και της ανάγκης για «μηδενική
ανοχή». Το παρακράτος μπήκε στο παιχνίδι, επιτιθέμενο
-πάντα στο πλευρό των δυνάμεων καταστολής- σε με-
τανάστες στην περιοχή της Ομόνοιας, ενώ ανέλαβε να
«καθαρίσει» στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, λύ-
νοντας τα χέρια του Κράτους. Η σημασία της περίπτωσης
του Αγίου Παντελεήμονα έγκειται ακριβώς στο γεγονός
ότι η συνεργασία Κράτους-παρακράτους πέρασε πια σε
πολιτικό επίπεδο, υπό την ψευδεπίγραφη υπογραφή μιας
«επιτροπής κατοίκων». Προφανώς, η κοινωνική νομιμο-
ποίηση των κινήσεων γειτονιάς δεν άφησε αδιάφορη
την εξουσία, σε μια εποχή που οι λέξεις χάνουν όλο και
περισσότερο το νόημά τους. Η, έστω και πλάγια, αναφορά
σε μια συγκέντρωση κατοίκων που προσπαθούν «να
υπερασπιστούν τη γειτονιά τους από τους ξένους εισβο-
λείς», αφενός προσφέρει τέλειο άλλοθι για τη δημιουρ-

γία ρατσιστικού κλίματος και αφετέρου δεν υποχρεώνει
την πολιτική εξουσία να λερώσει τη γλώσσα της με ρα
τσιστικές κορώνες. Έτσι, στην περιοχή επιβλήθηκε κα-
θεστώς τρόμου, με τους άνδρες του τοπικού αστυνομι-
κού τμήματος όχι μόνο να καλύπτουν τις φασιστικές
επιθέσεις αλλά και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές, με
τους φασίστες της «επιτροπής κατοίκων» να κυκλοφο-
ρούν νυχθημερόν μέσα στο τμήμα απειλώντας μετανά-
στες και αλληλέγγυους συλληφθέντες, με τη Χρυσή
Αυγή να παρελαύνει με στρατιωτικό βήμα στις δημόσιες
συγκεντρώσεις των «κατοίκων».  

Αυτός ο κόσμος της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης
γυαλίζει πλέον δημόσια τα όπλα του. Δεν έχει άλλη επι-
λογή. Και θέλει πάση θυσία να ξεχάσει ότι οι αλληλεγ-
γύη των καταπιεσμένων ήταν πάντα η μόνη ασύμμετρη
παράμετρος στα σχέδιά του.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Στον κόσμο των αφεντικών είμαστε όλοι ξένοι

«Εγκάρδια» μεταχείριση μετανάστη από λιμενικούς στο Φαρ-
μακονήσι, καλοκαίρι 2009, πηγή anarchypress.wordpress.com
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Οι εργαζόμενοι πρέπει να αρνηθούν να γίνουν τα εξιλαστήρια θύματα της «κρίσης»

Για να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, 
πρέπει να μισήσουμε τα αφεντικά μας

Κοντεύει να τελειώσει το 2009
και έχουμε ήδη δει τις συνέπειες
της «πολυδιαφημισμένης» οικο-
νομικής κρίσης. Κράτος και κε-
φάλαιο αυξάνουν την ένταση της
εκμετάλλευσης και καταστρατη-
γούν θεμελιώδη εργασιακά δι-
καιώματα. Απ’ τη μια προσπα-
θούν να φορτώσουν την κρίση
στις πλάτες των εργαζομένων
και από την άλλη δημιουργούν
εκείνες τις προϋποθέσεις που
θα τους αποφέρουν μεγαλύτερη
κερδοφορία την περίοδο της α-
νάκαμψης, μετά την κρίση.

Όλα αυτά τα μέτρα που προτεί-
νονται δεν είναι καινούργια.
Είναι αυτά που τα περασμένα
χρόνια, δεν μπορούσαν να τα
περάσουν λόγω κοινωνικών αν-
τιδράσεων. Σήμερα χρησιμοποι-
ούν τη δικαιολογία της οικονομι-
κής κρίσης για να τα βάλουν σε
εφαρμογή.

Ακολουθώντας τις προτάσεις,
τόσο του ΣΕΒ, όσο και του ΔΝΤ,
η κυβέρνηση προχωράει σε
μέτρα που απ’ τη μία αποδιαρ-
θρώνουν την κοινωνική ασφά-
λιση και το σύστημα της δημό-
σιας υγείας και από την άλλη αλ-
λάζουν τις εργασιακές σχέσεις
προς όφελος των αφεντικών.

Την ίδια ώρα που επιδοτούν
τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις,
που παίρνονται μέτρα για να
βοηθηθούν οι αυτοκινητοβιομη-
χανίες, οι εργαζόμενοι σπρώ-
χνονται στην ανεργία και την
επισφαλή εργασία. Ανασφάλι-
στη και μαύρη εργασία, χωρίς
σταθερό ωράριο, χωρίς συμβά-
σεις, απλήρωτες υπερωρίες, μη
καταβολή επιδομάτων, υπονό-
μευση των ασφαλιστικών δι-
καιωμάτων. Ενώ η Ε.Ε. επιδοτεί
με κοινοτικά κονδύλια (δηλαδή
με λεφτά των ίδιων των εργαζο-
μένων) τα προγράμματα για την
4ωρη εργασία.

λοι οι μετανάστες εργάτες να
μπουν στο σωματείο, βοήθεια
από το σωματείο για τους μετα-
νάστες (μεταφραστές κλπ), σύν-
δεση με συνδικάτα κατασκευών
στην Ευρώπη. Είναι άγνωστο σε
ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το
κύμα «άγριων απεργιών» στη
Μεγάλη Βρετανία και αν ο χαρα-
κτήρας του θα μπορέσει να προ-
σλάβει πιο γενικευμένα χαρα-
κτηριστικά μακριά από συντε-
χνιακές λογικές και ξενοφοβικές
αντιλήψεις. Ταυτόχρονα, η έλ-
λειψη πίστης στη σημασία των
«επίσημων» πολιτικών, που τό-
σο καιρό λειτούργησε ως μέσο
χειραγώγησης, σταδιακά στρέ-
φεται προς μια άλλη κατεύθυν-
ση, δηλαδή της «ανεπίσημης»
δράσης , την οποία τα συνδικάτα
μόνο να ακολουθήσουν μπορούν.

Στη Γαλλία  μετά τις καταλή-
ψεις εργοστασίων και τις «απα-
γωγές διευθυντών», οι αγώνες
των εργαζομένων κλιμακώνον-
ται με νέες μορφές αντίστασης.
Απειλή καταστροφής της παρα-
γωγής, απειλή χημικής μόλυν-
σης, απειλή εκτίναξης εργασια-
κών χώρων με φιάλες αερίου
(τρία εργοστάσια το τελευταίο
διάστημα)…Mediaκό τρικ για να
γνωστοποιήσουν τα αιτήματα
τους και να ασκήσουν τη μέγιστη
πίεση, ή γέννηση ενός νέου κι-
νήματος με νέα, πιο ριζοσπα-
στικά εργαλεία για τους εργα-
σιακούς αγώνες ; Ο Σαρκοζύ (με
αφορμή τον Νόμο του για την
απαγόρευση γενικής απεργίας
στα μέσα μαζικής μεταφοράς)
δήλωνε τον προηγούμενο Ιούλιο
ότι «πλέον, στην Γαλλία, όταν γί-
νεται μια απεργία, κανείς δεν το
παίρνει χαμπάρι». Λίγους μήνες
αργότερα, τον Απρίλιο του 2009,
σε μια συνέντευξη για την οικο-
νομική κρίση και τις γενικευμέ-
νες απολύσεις αλλά και τις «α-
παγωγές διευθυντών» ο πρώην
Πρωθυπουργός Dominique de
Villepin είχε μιλήσει για «επανα-
στατικό κίνδυνο». Τα επίσημα
στοιχεία επιβεβαιώνουν μια ρι-
ζοσπαστικοποίηση των απερ-
γιών, που δεν αφορά τόσο τον
αριθμό τους, όσο την αύξηση  

Τους τελευταίους μήνες η Αγ-
γλία ζει γεγονότα, τα οποία δεν
είχε δει εδώ και δεκαετίες και
λέξεις όπως «άγρια απεργία»
ξαναμπαίνουν στο λεξιλόγιό της.
Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η
απεργιακή κινητοποίηση στο
διυλιστήριο Lindsey στο Lin-
colnshire, όπου με αφορμή την
απόλυση 51 εργατών στις αρχές
του Ιούνη, συμβασιούχοι εργά-
τες κατέβηκαν σε «άγρια απερ-
γία», δηλαδή χωρίς απόφαση
του συνδικάτου. Δεν μπορεί ό-
μως να περάσει απαρατήρητο
και ασχολίαστο το γεγονός ότι
εκτός από εξωθεσμικά και οργα-
νωμένη από τα κάτω, η συγκε-
κριμένη απεργία χαρακτηρίστηκε
από την έντονη παρουσία ξενο-
φοβικών πλακάτ και συνθημά-
των. Γεγονός που αναδεικνύει
μια αντίφαση στη στάση των ερ-
γατών, καθώς από τη μία ανα-
γνωρίζουν τον εχθρό τους,
λέγοντας «Απολύστε τα αφεν-
τικά όχι τους εργάτες» και από
την άλλη στρέφονται ενάντια
στους ξένους εργάτες, θεωρών-
τας τους υπεύθυνους για την
απόλυσή τους. Ένα άλλο στοι-
χείο αυτής της απεργίας ήταν η
αλληλεγγύη που αναδείχθηκε
και απλώθηκε σχεδόν σε όλη τη
Βρετανία. Μόλις έγινε γνωστό
ότι η εταιρεία απέλυσε 647 ερ-
γαζόμενους που απεργούσαν
ολόκληρη την προηγούμενη ε-
βδομάδα, χίλιοι διακόσιοι περί-
που εργάτες συγκεντρώθηκαν έ-

Τ’ αφεντικά έχοντας αποθρα-
συνθεί σκληραίνουν ακόμα πε-
ρισσότερο τη στάση τους, προ-
αίνοντας σε μαζικές απολύσεις,
στην προσπάθειά τους να διατη-
ρήσουν τα κέρδη τους εν μέσω
κρίσης. Μέσα σε 6 μήνες 150.000
άνθρωποι βγήκαν στην ανεργία,
Δηλαδή βγήκε εκτός παραγωγι-
κής διαδικασίας το 3% του ερ-
γατικού δυναμικού.

Είναι φανερό ότι όσο την πρω-
τοβουλία την έχει το κεφάλαιο,
τα μέτρα, που θα παίρνονται θα
είναι όλο και πιο σκληρά για
τους εργαζόμενους, που θα βλέ-
πουν να χειροτερεύουν διαρκώς
οι συνθήκες της ζωής τους.

Οι εργαζόμενοι μπορούν και
πρέπει να αρνηθούν να γίνουν
τα εξιλαστήρια θύματα της καπι-
ταλιστικής κρίσης και με τους
αγώνες τους να διεκδικήσουν
καλύτερους όρους ζωής, στο-
χεύοντας στην πλήρη ανατροπή
του συστήματος που βασίζεται
στη μισθωτή σκλαβιά και στην
εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο.

Ενώ στην Ελλάδα οι αντιδρά-
σεις των εργαζομένων, μπορού-
με να πούμε, ότι δεν είναι ανά-
λογες της επίθεσης που δέχον-
ται από τ’ αφεντικά, στον υπό-
λοιπο κόσμο τα πράγματα φαί-
νεται ότι είναι πολύ διαφορετικά.
Οι εργαζόμενοι βρίσκουν το
δρόμο του αγώνα και μέσα από
τη δράση της, τις μορφές οργά-
νωσης και αντίστασης.

ξω από τις πύλες την ίδια μέρα,
κρατώντας πλακάτ. Καθώς η κυ-
βέρνηση πρότεινε σύνεση και
καλούσε τους απολυμένους να
ξανακάνουν αίτηση για πρόσ-
ληψη, οι απεργοί έστελναν μηνύ-
ματα με το κινητό σε υποστηρι-
κτές σε όλη τη χώρα που έλε-
γαν: «Έρχεται η ώρα, και έρχεται
και η σειρά σας. Χρειαζόμαστε
την υποστήριξή σας περισσότε-
ρο από ποτέ. Αν υποστηρίζετε τα
αδέρφια μας σε όλη τη χώρα,
σας ευχαριστούμε. Αν όχι, θυμη-
θείτε ότι την επόμενη φορά μπο-
ρεί να είστε στη θέση τους. Πρέ-
πει να το παλέψουμε ΤΩΡΑ». Ερ-
γαζόμενοι σε έξι διαφορετικές
περιοχές κατέβηκαν σε απεργία,
σταματώντας σταθμούς παρα-
γωγής ενέργειας. Επίσης, εργα-
ζόμενοι στο διυλιστήριο της ΒΡ
στο Hull κατέβηκαν σε απεργία,
καθώς και 1100 εργάτες που
κατασκεύαζαν ένα εργοστάσιο
βιοκαυσίμων στο Teeside. Είναι
τέτοια η αντίφαση που επικρατεί
στις τάξεις των εργαζομένων,
που από τη μία έχουμε την ει-
κόνα του ξενόφοβου και ρατσι-
στή Βρετανού, που τόσο η άκρα
δεξιά όσο και η κυβέρνηση προ-
σπαθούν να εκμεταλλευτούν και
από την άλλη έχουμε τα αιτήματα
που παρουσίασε η απεργιακή
επιτροπή στο διυλιστήριο Lind-
sey, η οποία ζητούσε: αμνηστία
στους αλληλέγγυους απεργούς,
η συλλογική σύμβαση (NAECI)
να ισχύει για όλους τους εργά-
τες της Βρετανίας, το συνδικάτο
να καταγράφει τους άνεργους
και τους εκπαιδευμένους εργά-
τες σε τοπικό επίπεδο, με δι-
καίωμα εργασίας όταν ανοίγουν
νέες θέσεις, επενδύσεις από την
κυβέρνηση σε εκπαίδευση και
πρακτική για νέους εργάτες, ό- 

Στιγμιότυπο της άγριας απεργίας 77 ημερών (από τις 22 Μαΐου μέχρι στις 5
Αυγούστου) 1.700 εργατών και αλληλέγγυων στο εργοστάσιο της Ssangyong
Motor Company, στην Pyeongraek, στη Νότιο Κορέα. Οι απεργοί, έχοντας τη
συμπαράσταση των οικογενειών τους και εργατών από γειτονικά εργοστάσια,
κατέλαβαν τη φάμπρικα και κατάφεραν να αντέξουν στις συνεχείς αστυνομι-
κές επιθέσεις για τρεις περίπου μήνες. 
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της διάρκειας τους και του ποσο-
στού συμμετοχής των εργαζομέ-
νων σε αυτές, χαρακτηριστική
είναι η είδηση της δικαίωσης
των εργαζομένων της JLG, οι
οποίοι, μετά από μαζικότατη α-
περγία και κατάληψη για τρεις
συνεχόμενες εβδομάδες, τοπο-
θέτηση φιαλών αερίου στο ερ-
γοστάσιο και απειλή ανατίναξής
του, κέρδισαν τελικά τις 30.000
ευρώ αποζημίωση που διεκδι-
κούσαν για τον καθένα από τους
53 εργάτες που θα απολυθούν
τον Σεπτέμβριο.

Στη Νότια Κορέα οι εργάτες
έχουν καταλάβει εργοστάσια αυ-
τοκινητοβιομηχανίας και τα υπε-
ρασπίζονται δυναμικά παρά την
αγριότητα των δυνάμεων κατα-
στολής.

Στη Νότια Αφρική οι λαϊκές
μάζες έχουν ενωθεί με τους
απεργούς εργάτες διαφόρων το-
μέων παραγωγής και η κατάστα-
ση θυμίζει εποχές απαρτχάϊντ με
τις δυνάμεις καταστολής να πυ-
ροβολούν εν ψυχρώ το πλήθος.

Στην Κίνα απεργίες και διαδη-
λώσεις αποτελούν καθημερινό
φαινόμενο σ’ ολόκληρη τη χώ-
ρα, με καταλήψεις εργοστασίων,

δρόμων και κυβερνητικών κτι-
ρίων. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα είναι η περίπτωση μεγάλης
χαλυβουργίας. Όταν ανακοίνω-
σαν μαζικές απολύσεις ήταν τέ-
τοια η αντίδραση των εργατών
που παρά την παρουσία ισχυ-
ρών δυνάμεων καταστολής με
τεθωρακισμένα, ο διευθυντής
δεν γλίτωσε το λιντσάρισμα (δη-
λαδή τον πέταξαν από την ταρά-
τσα).

Στο Μεξικό, στην πόλη Πουέμ-
πλα,9.400 εργαζόμενοι της
Volkswagen μετά από πέντε μέ-
ρες απεργία πέτυχαν να τους δο-
θεί 3% αύξηση και εφάπαξ
2.000 πέσος.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
των αγωνιστικών αντιδράσεων
σ’ όλο τον κόσμο είναι η δυνα-
μική κινητοποίηση ανοργάνω-
των εργατών, που δουλεύουν
χωρίς συμβάσεις εργασίας και
ασφαλιστικά δικαιώματα, με μι-
σθούς πείνας και ελαστικά ωρά-
ρια. Φαίνεται ότι σε περιόδους
κρίσης οι ταξικές αντιθέσεις ο-
ξύνονται και οι εργαζόμενοι αρ-
χίζουν να αντιδρούν στην επίθε-
ση που δέχονται αρνούμενοι να
αποδεχθούν την εξαθλίωση.

Σημειώσεις ενάντια στην ηθική της εργασίας

Το μέλλον δεν ανήκει
στον κόσμο της δουλειάς

Το μέλλον δεν ανήκει στον κόσμο της δουλειάς,
όπως δεν του ανήκει το παρόν, όπως δεν του άνηκε
το παρελθόν. Γιατί δε μπορεί να σου ανήκει κάτι το
οποίο δεν το ορίζεις. Ο χρόνος δεν ορίζεται από τους
ανθρώπους, από όσους δουλεύουν, αλλά από τη μι-
σθωτή εργασία και κατά επέκταση από τα αφεντικά.

Υπάρχει η δουλειά και η υπόλοιπη μέρα, ο μισθω-
μένος χρόνος και ο «ελεύθερος». Ο δεύτερος ορο-
θετείται από τον προηγούμενο και τον επόμενο
μισθωμένο χρόνο. Ένας χρόνος στον οποίο τα όρια
έχουν χαθεί. Δεν τελειώνει και δεν αρχίζει, αλλά κι-
νείται αέ-ναα. Δεν δουλεύουμε μέχρι κάποιο όριο,
διότι δε δουλεύουμε για να ζήσουμε, αλλά ζούμε για
να δουλεύουμε. Ενώ πολύ συχνά, όσο και να δου-
λεύουμε δε φτάνει για να επιβιώσουμε. Η εργασία
έχει πάψει προ πολλού να είναι απλώς ένα μέσο, ένα
εργαλείο, για να καταφέρεις να ζήσεις, όπως έχει
σταματήσει να υπάρχει και σχέση μεταξύ εργασίας
και δημιουργίας από τη στιγμή που η μισθωτή εργα-
σία ταυτίστηκε με την επιβίωση.

Τα πράγματα που παράγονται έχουν χάσει την
πραγματική τους αξία (δηλαδή δεν εξυπηρετούν αν-
θρώπινες ανάγκες) και έχουν μετατραπεί σε εμπο-
ρεύματα, το ίδιο συμβαίνει και με την εργασία η
οποία πλέον είναι ένας αναπόφευκτος καταναγκα-
σμός, δε γίνεται να μη δουλεύεις, δε γίνεται να μην
παράγεις εμπορεύματα (υλικά ή άυλα). Η δουλειά
είναι απαραίτητη εκτός αν έχεις πολλούς να δου-
λεύουν για σένα. Μόνο η δουλειά δεν είναι ντροπή,
αν και κάποιες δουλειές είναι λιγότερο ντροπή από
κάποιες άλλες. Σήμερα η μισθωτή εργασία δεν είναι
ο δείκτης απλώς του όγκου των αγαθών που θα έχει
ο κάθε άνθρωπος στη διαθεσή του, αλλά αποτελεί
το μέτρο της χρησιμότητας κάθε ατόμου στην κοινω-
νία και ορίζει τη θέση που αυτό καταλαμβάνει εντός
της. 

Η μισθωτή εργασία αντί να είναι κάτι κακό, κάτι το
οποίο έχει επιβληθεί, είναι πλέον απαραίτητη. Δε
μπορείς να μη δουλεύεις. Και όχι γιατί δε μπορείς να
επιβιώσεις, αλλά γιατί είναι ντροπή. Η ζωή αρχίζει
και τελειώνει στη δουλειά, δεν υφίσταται χωρίς
αυτήν.

Τρομακτικό κι όμως αληθινό. Η εκμετάλλευ-ση, η
καταπίεση, η παραγωγή, πολλές φορές του τίποτα,
για να κερδίσουν κάποιοι τα πάντα, είναι τα αγαθά
που ορίζουν τον κόσμο που ζούμε. Το ζήτημα λοιπόν
σήμερα, όπως και παλαιότερα, δεν είναι να διεκδι-
κήσουμε την εκμετάλλευση και την επιβίωση με κα-
λύτερους α- πλώς όρους, αλλά να παλεύουμε για την
καταστροφή της μισθωτής εργασίας και να διεκδική-
σουμε πίσω πίσω την ίδια τη ζωή μας, να αποτινά-
ξουμε από πάνω μας την ηθική της εργασίας, να 

συνειδητοποιήσουμε ότι η ζωή δεν είναι το άγ-
χος για επιβίωση ή το πικρό ποτήριο του 8ώρου
ή του 16ωρου ή τελικά του 24ωρου. Ζωή δεν
είναι η επιβίωση με οποιοδήποτε κόστος. Είναι
οι σχέσεις, η δημιουργία, η καλοπέραση, οι επι-
θυμίες, τα θέλω τα δικά μας και των συντρό-
φων, φίλων, συνανθρώπων μας. 

Η μισθωτή εργασία είναι χρήσιμη για την κερ-
δοφορία των αφεντικών και η ηθική της απλώς
το ιδεολογικό υπόβαθρο για την απόσπαση της
εργατικής μας δύναμης και της υπεραξίας με την
δικιά μας συναίνεση. Είναι, όμως, μία ηθική που
τη βλέπουμε και μέσα στους ίδιους τους εργατι-
κούς αγώνες, όπου  ιδίως σήμερα και εξαιτίας
της αυξανόμενης ανεργίας, κυρίαρχο είναι το αί-
τημα για δουλειά. Φυσικό είναι βεβαίως να θέ-
λουμε όλοι να επιβιώσουμε, και σήμερα ο μόνος
τρόπος είναι η μισθωτή εργασία. Όμως πρέπει
να έχουμε πλήρη συνείδηση του τι εστί μισθωτή
εργασία και ότι αυτή είναι μία συνθήκη εκμετάλ-
λευσης και καταπίεσης επιβεβλημένη από τα
αφεντικά. Αυτή η αντίληψη είναι που πρέπει να
διαπερνά κάθε στιγμή αγώνα, από τον πιο με-
ρικό μέχρι τον πιο συνολικό. Αντίληψη που επι-
διώκει την καταστροφή της μισθωτής εργασίας.
Η καταστροφή της δουλειάς, όπως και όλα τα
προτάγματα, δεν αφορούν ένα μακρινό και αφη-
ρημένο μέλλον. Αποκτούν σάρκα και οστά στις
καθημερινές ατομικές και συλλογικές αρνήσεις
ενάντια στο καθεστώς. Εμπεριέχεται στις απερ-
γίες με διάφορα αιτήματα, στους αποκλεισμούς
καταστημάτων ενάντια στη διεύρυνση του ωρα-
ρίου, στις επιθέσεις σε εταιρείες που είναι υπεύ-
θυνες για εργατικές δολοφονίες, στη λούφα εν
ώρα εργασίας, στα σαμποτάζ της γραμμής πα-
ραγωγής, στις μαζικές απαλλοτριώσεις super-
market, μεγαλοκαταστημάτων και στις ατομικές
απαλλοτριώσεις των ναών του κεφαλαίου, ως
μικρές κινήσεις επανοικειοποίησης όσων μας
έχουν κλέψει μέσω της δουλειάς, στις εργατικές
συλλογικότητες και τα σωματεία βάσης, όπου
μέσω της αυτοοργάνωσης ήδη οι εργαζόμενοι
μάχονται ενάντια στα αφεντικά και τις εντεινό-
μενες συνθήκες εκμετάλλευσης και καταπίεσης.
Φυσικά και δεν απαξιώνουμε τους διάφορους
αγώνες που έχουν μερικά αιτήματα, τα οποία
αφορούν τις καλύτερες συνθήκες επιβίωσης.
Οπωσδήποτε ώσπου να πάψει να υφίσταται η
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο σημαν-
τικό είναι να καταφέρουμε να ζήσουμε με καλύ-
τερους όρους, οι οποίοι φυσικά και δεν θα μας
χαριστούνε από τα αφεντικά. Απέναντι, λοιπόν,
στον εκβιασμό της επιβίωσης, της εκμετάλλευ-
σης, της ηθικής της δουλείας, της καταπίεσης,
του κέρδους αντιπαρατίθεται η αντίσταση, η αυ-
τοοργάνωση, η θέληση για ζωή και ελευθερία,
οι επιθυμίες μας, ατομικές και συλλογικές, η
ανάγκη για δημιουργία. Πτυχές και αντιλήψεις
τόσο διαφορετικές και ταυτόχρονα τόσο κοντι-
νές μεταξύ τους, που όλες μαζί συνθέτουν το
παζλ του αγώνα για την καταστροφή της μισθω-
τής σκλαβιάς.
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Ο καπιταλισμός αναζητάει τη διέξοδο από την κρίση μέσω της πολυδιαφημισμένης πράσινης ανάπτυξης

Σημειώσεις πάνω στην οικονομική 
και θεσμική κρίση

Τους τελευταίους μήνες μία
λέξη μονοπωλεί τα δελτία ειδή-
σεων, τις εκπομπές, τις εφημε-
ρίδες, τα στόματα όλων των
ειδικών κάθε είδους, από τους
οικονομολόγους μέχρι τους κοι-
νωνιολόγους, από τους «ευαι-
σθητοποιημένους πολίτες»
μέχρι τον πρόεδρο του ΣΕΒ.
ΚΡΙΣΗ. Κρίση στην οικονομία,
κρίση στην κοινωνία, κρίση,
κρίση, κρίση.

Τι σημαίνει λοιπόν κρίση και
σε ποιο σημείο μας αγγίζει πέρα
από την εισβολή του κάθε δημο-
σιογράφου στο σαλόνι μας; Τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται
μια υπερπληθώρα δανείων και
υπερκατανάλωσης. Χωρίς τα δά-
νεια ένα μεγάλο μέρος του πλη-
θυσμού δεν θα μπορούσε να
αγοράσει ούτε τα πιο βασικά
είδη διατροφής. Κατ’ επέκταση η
παραγωγή θα έμενε στα ράφια
και επομένως τα αφεντικά δεν
θα μπορούσαν να εισπράξουν
την υπεραξία που αποσπάνε από
τους εργαζόμενους-εκμεταλ-
λευόμενους μέσω της μισθωτής
σκλαβιάς. Πρόκειται για απλά
μαθήματα πολιτικής οικονομίας. 

Σε αυτό το σημείο έρχονται τα
δάνεια (τα οποία αποτελούν
ψεύτικο χρήμα το οποίο δημι-
ουργούν οι τράπεζες, μέσω πι-
στώσεων και υποσχέσεων), για
να δώσουν λύση στο αδιέξοδο
του καπιταλισμού. Η υπερπαρα-
γωγή ψεύτικου (πλαστικού όπως
ονομάζεται εξαιτίας του υλικού
που είναι φτιαγμένες οι πιστωτι-
κές κάρτες) χρήματος, το οποίο
δεν έχει αντίκρισμα  ή το αντίκρι-
σμα (οι εγγυήσεις π.χ. ένα ακί-
νητο) έχει χάσει την αξία του,
μαζί με την αδυναμία αποπληρω-
μής των δανείων δημιουργεί την
κρίση στο χρηματοοικονομικό
σύστημα. Έτσι λοιπόν σήμερα το
τραπεζικό και άρα το χρηματοοι-
κονομικό σύστημα φτάνει σε
αδιέξοδο, δηλαδή σε κρίση. Κρί-
ση, λοιπόν, θα μπορούσαμε να
πούμε ένα αδιέξοδο του καπιτα-
λισμού. 

Έτσι λοιπόν, απλά θα μπορού-
σαμε να πούμε, τα αγαθά ακρι-
βαίνουν, οι μισθοί παραμένουν
σταθεροί (άρα μικραίνει η αξία
των μισθών καθώς μικραίνει η
αγοραστική τους δύναμη), η διά-
θεση των δανείων συναντά τα
όριά της, καθώς οι δανειολήπτες
δεν τα αποπληρώνουν, άρα οι
στρόφιγγες του ψεύτικου χρήμα-
τος, με το οποίο κινείται απο-

δόθηκαν από τους πολιτικούς
διαχειριστές του κεφαλαίου μέ-
σω των θεσμών. Σήμερα όμως
αυτό δεν φαντάζει εφικτό καθώς
το κράτος και οι θεσμοί του περ-
νούν (να το πούμε ακόμα μια
φορά) κρίση. Κρίση νομιμοποί-
ησης, αποδοχής, εμπιστοσύνης,
γεγονός που οφείλεται σε παρά-
γοντες ιστορικούς, πολιτικούς,
κοινωνικούς, τοπικούς. Σε αυτά
τα δεδομένα πρέπει να προσθέ-
σουμε την καταστροφή του κοι-
νωνικού ιστού, της κοινότητας
(π.χ. της γειτονιάς), από τον ίδιο
τον καπιταλισμό, ώστε να μπορεί
να εκμεταλλευτεί και να απομυ-
ζήσει περισσότερο το απομονω-
μένο, από κάθε συλλογικότητα
(κοινωνική, πολιτική, εργατική)
πλέον, άτομο. Το οποίο μόνο του
και αποκαμωμένο από τον αδυ-
σώπητο και εντέλει μάταιο αγώ-
να, για οικονομική και κοινωνική
ανέλιξη, έχει καταντήσει ένα
κενό κουφάρι, χωρίς καμία ε-

σεις, μειώνοντας τους μισθούς,
αναγκάζοντας σε διαθεσιμότητα
εργαζόμενους και γενικότερα
καταργώντας εργατικά και
ασφαλιστικά κεκτημένα. Όλα τα
αυτά αποτελούν μέρος της επί-
θεσης, το οποίο κινείται στο
«νόμιμο» πλαίσιο, που ίδιοι, φυ-
σικά, έχουν ορίσει. Σε όλα τα
παραπάνω πρέπει να προσθέ-
σουμε την μαύρη εργασία, τις
απλήρωτες υπερωρίες, την ερ-
γοδοτική τρομοκρατία, τις μει-
ωμένες ασφαλιστικές εισφορές,
τις κλεμμένες αποζημιώσεις, τα
δώρα, τις άδειες... Όμως, όπως
πολύ καλά γνωρίζουν και τα ίδια
τα αφεντικά, σήμερα τα μέτρα
αυτά, μπορούν απλώς να δώ-
σουν μια παράταση χρόνου,
καθώς συγκρατούν μεν σταθερά
ή αυξάνουν πρόσκαιρα τα κέρδη
τους, ταυτόχρονα όμως μει-
ώνουν την αγοραστική δύναμη
των εργαζομένων. Την πολυπό-
θητη, λοιπόν, λύση απέναντι 

κλειστικά η αγορά τα τελευταία
χρόνια, κλείνουν ή στενεύουν
πάρα πολύ. Άρα τι έχουμε; Οικο-
νομική κρίση η οποία οφείλεται
στον δομικό λίθο του καπιταλι-
σμού, δηλαδή τη μόνιμη επι-
δίωξη για κέρδος.

Κρίση είναι και θα περάσει, θα
έλεγε κάποιος με βάση τα ιστο-
ρικά δεδομένα. Κι όπως παλιό-
τερα, έτσι και σήμερα ο καπιταλι-
σμός προσπαθεί να μετακυλήσει
το κόστος και τα χαμένα κέρδη
του στους εργαζόμενους, μειώ-
νοντας το κόστος παραγωγής,
δηλαδή το κόστος της εργασίας.
Γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται
ή επιδιώκεται, καθώς εντείνεται
η εκμετάλλευση και η καταπίεση.
Βλέπουμε λοιπόν το τελευταίο
διάστημα κράτος και αφεντικά να
ξανά οργανώνουν την μισθωτή
σκλαβιά θεσμοθετώντας την
ελαστικοποίηση της εργασίας,
αυξάνοντας τα όρια συνταξιοδό-
τησης, προχωρώντας σε απολύ-

στην κρίση αναζητάει ο καπιτα-
λισμός κυρίως μέσω της πολυ-
διαφημισμένης πράσινης ανά-
πτυξης. Όπως κατά το παρελθόν
οι πόλεμοι χρησίμεψαν, για να
καταστραφούν οι παραγωγικές
δυνάμεις και  μετά οι ίδιοι οι κα-
πιταλιστές να τις ξαναφτιάξουν
ώστε να υπάρξει κίνηση των κε-
φαλαίων. Έτσι και σήμερα όλα
πρέπει να καταστραφούν και να
ξαναφτιαχτούν, σύμφωνα, ό-
μως, με τα σύγχρονα οικολογικά
πρότυπα. Οι κυρίαρχοι, δηλαδή
αυτοί που ευθύνονται για την οι-
κολογική καταστροφή του πλα-
νήτη, παρουσιάζονται τώρα ως
οι εγγυητές του μέλλοντος της
γης και της ανθρωπότητας. Πα-
ρουσιάζουν τις μπίζνες τους και
την επιδίωξη τους για κέρδος,
ως τη δικιά μας σωτηρία.

Η οικονομία έχει φτάσει κι
άλλες φορές σε σημεία καμπής
και οι δυσκολίες ή και τα αδιέ-
ξοδα ξεπεράστηκαν. Οι λύσεις 

Εν μέσω κρίσης, διαδήλωση έξω από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης



συγκυρία, όμως, φαίνεται να
συμβαίνει το αντίθετο, όλο και
περισσότεροι άνθρωποι δυσπι-
στούν πια στους θεσμούς. Από
τη δικαιοσύνη μέχρι την τοπική
αυτοδιοίκηση, από την εκπαί-
δευση μέχρι τις δημόσιες υπηρε-
σίες  η έλλειψη εμπιστοσύνης εί-
ναι διάχυτη και ευρέως παραδε-
κτή.

Αυτή η πραγματικότητα διανθι-
σμένη με πολλή απελπισία από
την πλευρά «των από κάτω»,
είναι αυτή μέσα από την οποία
προήλθε η έκρηξη του Δεκέμ-
βρη, αφορμή για την οποία απο-
τέλεσε η δολοφονία του συντρό-
φου Αλέξη. Μια έκρηξη η οποία
δεν αποζητούσε και δεν αιτούν-
ταν τίποτα, μιας και τίποτα δεν
μπορούσε να αλλάξει μια απελ-
πιστική καθημερινότητα, για ένα 

μπιστοσύνη στον εαυτό του
(σκοπός επιδιωκόμενος) και σε
κάθε κοινότητα. Αυτό προσπά-
θησε και σε μεγάλο βαθμό το
κατάφερε, ο καπιταλισμός τόσο
μέσω της αντίληψης «ο καθένας
για τη πάρτη του», της εξατομί-
κευσης, της απομόνωσης, της
διασποράς φόβων (οι οποίοι
βρήκαν γόνιμο κοινωνικό έδα-
φος) και ανασφάλειας, όσο και
μέσω άλλων, πιο πρακτικών,
σχεδιασμών όπως της πολεοδο-
μίας (μικρά κλουβιά-διαμερί-
σματα). Βέβαια σε αυτό το
σημείο οφείλουμε να πούμε ότι
ιστορικά πολλές φορές όλα τα
παραπάνω έχουν οδηγήσει σε
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των
πολιτών στους θεσμούς και στην
ενίσχυση του κράτους και των
μηχανισμών του. Στη σημερινή 

αυτοοργάνωση, η άμεση δράση,
οι ανοιχτές συνελεύσεις, οι συλ-
λογικές αδιαμεσολάβητες ριζο-
σπαστικές αντιστάσεις. Λογικές
και επιλογές αγώνα, οι οποίες
πέρα από την αντανάκλαση τους
στο δρόμο βρήκαν και το συλλο-
γικό τους έδαφος στα αυτοοργα-
νωμένα εγχειρήματα τα οποία
γεννήθηκαν μετά το Δεκέμβρη.
Καταλήψεις κτιρίων που πραγ-
ματοποιούνται από λαϊκές συνε-
λεύσεις σε διάφορες γειτονιές
της Αθήνας, πάρκα και δημόσιοι
χώροι που καταλαμβάνονται από
κατοίκους ενάντια στα «αναπτυ-
ξιακά» σχέδια δημάρχου και ερ-
γολάβων, κτίρια στο κέντρο της
Αθήνας τα οποία καταλαμβάνον-
ται από κόσμο, που συναντή-
θηκε και ζυμώθηκε τις μέρες
που ακολούθησαν την 6η Δε-

ολοένα αυξανόμενο κομμάτι του
πληθυσμού. Έτσι ο Δεκέμβρης
ήρθε να καταστρέψει κάθε σύμ-
βολο ενός κόσμου, που το μόνο
που μπορεί να προσφέρει είναι
εκμετάλλευση, μιζέρια, καταπίε-
ση, φτώχεια, εξαθλίωση. Ενώ
ταυτόχρονα όπως συμβαίνει με
κάθε έκρηξη, γεννήθηκε το και-
νούργιο, το οποίο  αν η κατα-
στροφή προήλθε από την απελ-
πισία, αυτό προήλθε από την αμ-
φισβήτηση.  Αμφισβήτηση της α-
ξιοπιστίας όχι μόνο των θε-
σμών, των κυριαρχικών σχέ-
σεων και των δομών αλλά και
των μέσων, των δράσεων και
των τρόπων οργάνωσης των
ίδιων των αγώνων. Μια αμφι-
σβήτηση η οποία δημιούργησε
το κοινωνικό έδαφος πάνω στο
οποίο άνθισαν η αντιιεραρχία, η 

κεμβρίου.
Εγχειρήματα τα οποία ξεπετά-

χτηκαν μέσα από τις φωτιές της
εξέγερσης και, ανεξάρτητα από
την σύνθεσή τους, προτάσσουν
την άμεση και αδιαμεσολάβητη
δράση μέσα από συλλογικές,
αντιιεραρχικές και αυτοοργανω-
μένες διαδικασίες. Προτάγματα
που έρχονται σε ρήξη με τις λο-
γικές ανάθεσης των υποθέσεων
που μας αφορούν σε κάθε εί-
δους ειδικούς, πολιτικούς, επι-
τροπές, κόμματα. Μακριά από
δίπολα διαχωρισμού νομίμου ή
παράνομου. Διαδικασίες μέσα
από τις οποίες οι άνθρωποι επα-
νέκτησαν την χαμένη εμπιστο-
σύνη στις δυνάμεις τους, τόσο
σε ατομικό όσο και σε συλλο-
γικό επίπεδο.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΝΑΛΥΣΗ

Σημειώσεις πάνω στην οικονομική και θεσμική κρίση



ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Η στρατηγική της απονοηματοδότησης του λόγου και της πράξης των κοινωνικών αγώνων

Παρακαταθήκες του Δεκέμβρη, καταστολή και αφομοίωση
Μπροστά σε αυτά τα εγχειρήματα, το κράτος

πράττει όπως ξέρει, και όπως οφείλει στο πλαί-
σιο ενός δημοκρατικού καθεστώτος, δηλαδή χρη-
σιμοποιώντας όλους τους κατασταλτικούς
μηχανισμούς που διαθέτει.

Η παρουσία τους γίνεται πιο φανερή, πιο δρι-
μεία και πιο αυξημένη τα τελευταία χρόνια, ιδιαί-
τερα το 2002 (με την εξάρθρωση της 17 Νοέμ-
βρη και του ΕΛΑ) και το 2004 (Ολυμπιακοί Αγώ-
νες) και στοχεύει στην υιοθέτηση μέτρων κοινω-
νικού ελέγχου πιο κοντά στο πλαίσιο της «Ευρώ-
πης» και του ιδεολογήματος της ασφάλειας. Στην
ουσία, συνιστούν μια σκληρή επίθεση εναντίον
των κοινωνικών αγώνων. Από τη μια, η  νομο-
θεσία συνεχώς εξελίσσεται και αντιμετωπίζει τις
κοινωνικές συγκυρίες, όπως του Δεκέμβρη (με
αφορμή τη «βία»), ως ευκαιρίες για να ποινικο-
ποιήσει τους αγώνες, από την άλλη τα ΜΜΕ, υπο-
κρινόμενα ότι παίρνουν μια  «ουδέτερη»/ «απο-
στασιοποιημένη» θέση, δεν κάνουν άλλο από το
να εγκληματοποιούν τις δομές και τις πράξεις των
αντιστεκόμενων, καθώς και να διαχέουν τον φό-
βο στην κοινωνία. Επιπλέον, στο όνομα της «α-
σφάλειας» και της κοινωνικής ειρήνης, συγκρο-
τούνται νέα σώματα μπάτσων που στρατοπε-
δεύουν στο κέντρο της πόλης, και η παρουσία
σωμάτων καταστολής ενισχύεται στους δρόμους. 

Και πώς μεταφράζεται αυτό στο Δεκέμβρη; Όλα
ξεκινούν με την καθεστωτική δολοφονία του
Αλέξη, που αναγκαστικά την κρίνουμε ως την πιο
ακραία, αν και όχι σπάνια, έκφανση της καταστο-
λής, που έχει ως αποτέλεσμα τα επόμενα γεγο-
νότα. Τα ΜΜΕ καταγγέλλουν μεν τη δολοφονία,
αλλά παρουσιάζουν το γεγονός σαν μεμονωμένο
περιστατικό και παράλληλα καλούν το κράτος να
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη «βία», διαστρε-
βλώνοντας την ουσία των γεγονότων. Δίνουν
έτσι πάτημα, με πρόσχημα την «αγανάκτηση» της
κοινής γνώμης (όχι όμως τόσο «κοινής» όσο συ-
νήθως), στην κατασταλτική δραστηριότητα, στις
πολυάριθμες συλλήψεις που ακολουθούν, προ-
σπαθώντας να τρομοκρατήσουν τον κόσμο με
σκοπό οι τελευταίοι να γυρίσουν πίσω στα σπίτια
τους. Στο πλαίσιο του εκφοβισμού εντάσσεται και
η φημολογία για την κήρυξη της χώρας σε  κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης, καθώς και η  εφαρμογή
του αντιτρομοκρατικού νόμου σε αρκετές περι-
πτώσεις (περισσότερες σε ένα μήνα από το σύ-
νολο των τελευταίων χρόνων για πολιτικές
υποθέσεις). Το ζήτημα των κουκουλοφόρων,
όπως αυτό αναδεικνύεται  από την κυριαρχία, έρ-
χεται να ενισχύσει το παραπάνω κλίμα, θέτοντας
ψευτοδιλήμματα περί νόμιμου και παράνομου, και
ουσιαστικά αποσκοπώντας στην απονοηματοδό-
τηση δράσεων και πρακτικών. Καλεί την κοινω-
νία να επιλέξει ή την υπεράσπιση της κοινωνικής
ειρήνης, ως ανώτερο αγαθό, ή το πεδίο της «κα-
ταστροφής», αποσιωπώντας, φυσικά, ότι πρόκει-
ται για μία συνολική καταστροφή του status quo,

δηλαδή μία άρνηση των παραδοσιακών θεσμών και της
υπακοή σε αυτούς. Μία άρνηση και επίθεση (περισσότερο
ή λιγότερο συνειδητή, χωρίς να έχει αυτό ιδιαίτερη σημα-
σία) που παράλληλα επιλέγει διαφορετικές δομές, χωρίς
διαμεσολαβητές σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αυτή η στάση,
είτε προέρχεται από τους αντιστεκόμενους, είτε από τα πιο
περιθωριοποιημένα κομμάτια της κοινωνίας (π.χ. μετανά-
στες), συνιστά μία εχθρική λογική και πράξη απέναντι στο
κράτος, που έτσι επιτίθεται δυναμικά, προσπαθώντας να
επιβάλλει μέτρα κοινωνικού ελέγχου προς το συμφέρον
του (μέτρα που αργά ή γρήγορα θα εμφανίζονταν).

Το σχέδιο καταστολής όμως δεν σταματάει εδώ. Μετά
το Δεκέμβρη υπάρχει αλλαγή στο σώμα των υπουργών,
όπως στην περίπτωση του Υπ. Εσωτερικών, όπου ο Μαρ-
κογιαννάκης  υιοθετεί μία καινούρια στρατηγική που
αφορά στη μηδενική ανοχή και που ασφαλώς είναι  βασι-
σμένη στην τρομοκράτηση: στις πορείες που ακολουθούν,
τον Ιανουάριο, η παρουσία των μπάτσων στους δρόμους
είναι στρατιωτικού τύπου, και το επίπεδο σύγκρουσης που
επιλέγουν αυξάνεται ποσοτικά και ποιοτικά. Παράλληλα με
αυτό, υπάρχει εξέλιξη στις μεθόδους και στη νομοθεσία
ενάντια στους «κουκουλοφόρους» καθώς και η διάχυτη
και απεγνωσμένη ανάγκη για επίδειξη δύναμης, τόσο με
την συγκρότηση της «ετοιμοπόλεμης» ομάδας Δ όσο και
με τις εξαγγελίες για χρήση αύρων και άλλου επιθετικού
εξοπλισμού.

Είναι, ασφαλώς, αναμενόμενο ότι μέσα και μετά από την
δεκεμβριανή εξέγερση το σύνολο των κοινωνικών αγώ-
νων και οι νέες δομές που δημιουργήθηκαν βρίσκονται
στο στόχαστρο του κράτους και των κατασταλτικών του
μηχανισμών, σε μία προσπάθεια να ανακτηθεί το χαμένο
έδαφος. Εννοείται επίσης ότι σε αυτή την προσπάθεια επι-
στρατεύονται όχι μόνο τα επίσημα μέσα και εργαλεία της
αστικής δημοκρατίας, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω
αλλά και τα ανεπίσημα-παρακρατικά μέσα, που καλούνται,
ενίοτε, να επιτελέσουν το «άκομψο έργο» του εκφοβισμού
και συνεπώς της καταστολής. Οι παρακρατικές δυνάμεις,
που κατά την διάρκεια της εξέγερσης δεν κατάφεραν να
υπάρξουν, εμφανίζονται μετά το Δεκέμβρη με μία χειρο-
βομβίδα στο στέκι μεταναστών. Η πράξη αυτή, εκτός της
συμβολικής επιλογής του χώρου είχε ως σκοπό να προ-
καλέσει το θάνατο και επομένως να στείλει ένα σαφέστατο
μήνυμα τόσο στους εξεγερμένους  όσο και στην περιοχή
των Εξαρχείων.

Μέσα στο πλαίσιο της σύγκρουσης της κυριαρχίας και
των ριζοσπαστικών κοινωνικών ομάδων, εμφανίζεται μια
άλλη επικίνδυνη διαδικασία, μακροχρόνιου και πολυδια-
φημιζόμενου χαρακτήρα, η οποία, αν και δεν εντάσσεται
άμεσα στους σχεδιασμούς καταστολής, ωστόσο λειτουρ-
γεί απόσυμπιεστικά, «απορροφώντας τους τριγμούς» της
κοινωνίας. Χρησιμοποιώντας το ιδεολόγημα της «κοινω-
νίας των πολιτών» επιδιώκεται η πλήρης αφομοίωση και
εν τέλει η αποδυνάμωση των κοινωνικών αγώνων. Τι ση-
μαίνει αυτό; Με το θρίαμβο της δημοκρατίας και της ιδεο-
λογίας της, η εξόντωση των «εσωτερικών εχθρών»
ξεπερνάει τη φυσική της διάσταση (στρατιωτικού τύπου
διαχείριση από την πλευρά του κράτους) και επιλέγει μια
στρατηγική πιο προσεκτική και όχι τόσο φανερή, που έχει
ως στόχο την απονοηματοδότηση του λόγου και της πρά-  

ξης των κοινωνικών αγώνων, εντάσσοντάς τους στο πλαί-
σιο του δημοκρατικού καθεστώτος και αποστειρώνοντάς
τους από τα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά τους. Πρόκειται
για ένα μοντέλο που  έχει δοκιμαστεί και έχει πετύχει στα
κράτη της δυτικής Ευρώπης (πχ στη Γαλλία, σαν ακραίο
παράδειγμα) τις τελευταίες δεκαετίες, με το σύνολο της
αριστεράς (από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι την εξωκοινο-
βουλευτική αριστερά) σαν κύριο φορέα αυτής της διαδι-
κασίας.

Γενικά, αλλά ολοφάνερα από το Δεκέμβρη, ο ΣΥΡΙΖΑ
(και όχι μόνο) προωθεί ένα συγκεκριμένο λόγο: μια «δυ-
ναμική», με όρους θεάματος, παρουσία στους δρόμους,
παράλληλα με την αποκήρυξη της «βίας», ενώ παρουσιάζει
τους διάφορους αγώνες, που ουσιαστικά  εστιάζουν στην
εκ βάθρων ανασυγκρότηση των δομών και της κοινωνίας
ως «μερικούς» με όρους αφομοίωσης. Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται ο έλεγχος από τις δομές του ίδιου του κρά-
τους και γεννάται μια καινούργια πίστη σε μια «εφικτή
εναλλακτική» δημοκρατία. Προωθείται έτσι το πρόσωπο
του «ενεργού πολίτη», που από τη μία ξελαφρώνει το κρά-
τος από δικές του δουλειές (μέσω πρωτοβουλιών που
καμιά σχέση δεν έχουν με προτάγματα όπως η αυτοοργά-
νωση, η αντίσταση ή η αλληλεγγύη, αλλά μιας διαστρε-
βλωμένης εκδοχή τους) και από την άλλη δυναμώνει της
δομές του και τελικά την ουσία του. 

H παρακαταθήκη του Δεκέμβρη, σε επίπεδο γειτονιών
(Κυψέλη, Εξάρχεια, Φιλαδέλφεια, Πετράλωνα, Μπραχάμι
κα), εκφράζεται μέσα από διάφορα εγχειρήματα συλλογι-
κών και αδιαμεσολάβητων δράσεων. Σε αυτό το σημείο
οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα των αγώνων
μας από τον κίνδυνο να  ενσωματωθούν και τελικά να ατο-
νήσουν ή να κατασταλούν. Και αν χαθεί ο χαρακτήρας και
η δόμηση των αγώνων, πλησιάζοντας τον χαρακτήρα και
τους θεσμούς της κυριαρχίας, οι αγώνες μας θα πάψουν
να είναι τέτοιοι, για να γίνουν μια τραγική παρωδία των
ίδιων και ταυτόχρονα μια ενίσχυση της υπάρχουσας κυ-
ριαρχίας.



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ενάντια στη ληστρική δραστηριότητα των μεταλλευτικών εταιρειών

Η Γκιώνα είναι μεγαλείο και όχι μεταλλείο!
Η Γκιώνα, ένα από τα πέντε σημαντικότερα οικοσυστήματα

της χώρας, δέχεται εδώ και αρκετά χρόνια επίθεση από τις
μεταλλευτικές εταιρείες, που στόχο έχουν το κέρδος και την
υπερεκμετάλλευση των φυσικών της πόρων.

Στις εκτάσεις της ζουν σπάνια ζώα και φυτά, από την ανα-
τολική της πλευρά τροφοδοτεί τοn ποταμό Βοιωτικό Κηφισό
(ο οποίος γεμίζει την λίμνη Υλίκη που αποτελεί από παλιά
αποταμιευτήρα νερού της Αττικής), ενώ το δυτικό της τμήμα
περικλείει και τροφοδοτεί τη λεκάνη απορροής του Μόρνου,
που αποτελεί τον δεύτερο αποταμιευτήρα νερού της Αττικής.

Το υπέδαφος της Γκιώνας είναι πλούσιο σε κοιτάσματα
βωξίτη, και οι μεταλλευτικές εταιρείες, προσκυνώντας μπρο-
στά στο κέρδος τους και μόνο, πραγματοποιούν επιφανει-
ακές και υπόγειες εξορύξεις σε εκτάσεις όπου έχουν
χαρακτηριστεί προστατευόμενες από το δίκτυο ΝΑΤΟΥΡΑ
2000, λόγω της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας.

Στην αποτρόπαια καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος
από τις μεταλλευτικές εταιρείες (στο παρελθόν Πεσίνε και
Σκαλιστήρη, σήμερα οι εκμεταλλεύσεις γίνονται από τις εται-
ρείες «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» συμφερόντων Κυρια-
κόπουλου και «ΕΛΜΙΝ» συμφερόντων Βαρδινογιάννη)
συνηγορούν και σιγοντάρουν οι τοπικοί παράγοντες και το
κράτος, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μη αναστρέψιμες
καταστάσεις για το οικοσύστημα της Γκιώνας.

Ο αργός θάνατος που προκαλούν οι εταιρείες στο βουνό
δεν έχει καταστροφικές επιπτώσεις μόνο για τη περιοχή,
αλλά μετατοπίζεται και πιο μακριά.

Το μεγαλύτερο μέρος των επιφανειακών εξορύξεων δεν
έχει αποκατασταθεί, και οι καταπράσινες εκτάσεις έχουν με-
τατραπεί σε  σεληνιακό τοπίο. Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις
στα νερά της περιοχής και της Αττικής, καθώς και στη χλω-
ρίδα και την πανίδα, ενώ ακόμα μια πηγή μόλυνσης δημιουρ-
γείται στο θαλάσσιο οικοσύστημα του Κορινθιακού κόλπου,
όπου καταλήγουν τα απόβλητα επεξεργασίας βωξίτη.

Ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής οικονομίας, στον οποίο
συνέβαλε η εκμετάλλευση της Γκιώνας, στηρίχτηκε στη λε-
ηλασία και στην καταστροφή της φύσης. Οι μεταλλευτικές
εταιρείες αγκαζέ με τους τοπικούς παράγοντες εξακολου-
θούν να πουλάνε το ίδιο παραμύθι περί μείωση της ανεργίας
και του οικονομικού μαρασμού της περιοχής. Στα προβλή-
ματα και στις καταστροφές που οι ίδιες προκάλεσαν προ-
σπαθούν να δώσουν ψεύτικες και υποτιθέμενες λύσεις.

Μέσα σε όλη αυτή τη κατάσταση (περιβαλλοντική και οικονο-
μική) κάτοικοι των γύρω χωριών αποφασίζουν να αντιδράσουν
και δημιουργούν την Κίνηση Για Τη Σωτηρία Της Γκιώνας, όπου
πραγματοποιούν συναντήσεις συγκεντρώσεις, ερχόμενοι αντιμέ-
τωποι με τους υπαλλήλους της εταιρείας S&B που πραγματοποι-
ούν αντισυγκέντρωση με απειλητικές προθέσεις εναντίον της
συγκέντρωσης.

Στις 30 Μαρτίου 2009 μέλος της Κίνησης Για Τη Σωτηρία Της
Γκιώνας και γνωστός για την αγωνιστική του δράση ενάντια στη
ληστρική παρουσία των μεταλλευτικών εταιρειών στην περιοχή,
δέχεται εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του στη Καλοσκοπή Φωκί-
δας. Ήταν η δεύτερη φορά σε διάστημα τριών μηνών όπου αυτή
τη φορά το αποτέλεσμα ήταν η ολοσχερή καταστροφή του σπιτιού.

Η επίθεση αυτή μοναδικό σκοπό είχε να τρομοκρατήσει και να
σταματήσει τους ανθρώπους που αντιδρούν και αντιστέκονται σε
κάθε σχέδιο της κυριαρχίας και των πολυεθνικών που καταστρέ-
φουν οτιδήποτε βρεθεί εμπόδιο μπροστά στα κέρδη τους και την
ανάπτυξή τους.

Τον Ιούλιο του 2009 πραγματοποιείται από αλληλέγγυους συν-
τρόφους από την Αθήνα τριήμερο εκδηλώσεων στην Καλοσκοπή
με εκδήλωση στην πλατεία, μοίρασμα στα γύρω χωριά και εργα-
σίες για την αποκατάσταση του σπιτιού.

Οι επιθέσεις στο σπίτι του Στέφανου Κόλια  και κάθε αγωνιζό-
μενου ανθρώπου που αντιστέκεται ενάντια στην εκμετάλλευση και
καταπάτηση της φύσης με σκοπό το κέρδος, λιγότερο μας τρομο-
κρατεί και περισσότερο μας εξοργίζει.

Προβολή στην πλατεία της Καλοσκοπής, στα πλαίσια του τιημέρου εκ-
δηλώσεων που πραγματοποιήθηκε από αλληλέγγυους στα μέσα του
περασμένου Ιουλίου. 

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, στην κατάληψη του ΠΙΚΠΑ, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική
εκδήλωση για τη λεηλασία του βουνού της Γκιώνας από τις εταιρίες εξόρυξης βωξίτη. Πα-
ρευρέθη και το μέλος της "Κίνησης για τη σωτηρία της Γκιώνας", Στέφανος Κόλλιας, ο
οποίος ενημέρωσε για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το βουνό από τη συνεχή
λεηλασία του, τη στάση που κρατούν οι κάτοικοι των γύρω χωριών, το πώς τα νερά της
Γκιώνας συνδέονται άμεσα με το λεκανοπέδιο της Αττικής, ενώ τέλος σκιαγραφήθηκαν
και οι σχέσεις της οικονομικής και πολιτειακής εξουσίας με τα αφεντικά της ΕΛΜΙΝ Α.Ε.
(Βαρδινογιάννης) και της S&B.

Προηγήθηκε η προβολή ενός βίντεο από τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο
χωριό Καλοσκοπή, στις 5 Απριλίου 2009, ενάντια στην εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του
Στέφανου.

Από του Φιλοπάππου στην Γκιώνα

Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία

Για μία ακόμη φορά θεατές στο ίδιο έργο. Μετά τις
καταστροφικές πυρκαγιές της Ηλείας και της Πάρνηθας
το 2007, ήρθε η σειρά της ανατολικής Αττικής. Το κρά-
τος, ακολουθώντας τον ίδιο μπούσουλα της αδιαφο-
ρίας, άφησε να τελειώσουν το έργο τους όσοι κρατικοί
ή ιδιωτικοί φορείς, εργολάβοι, κατασκευαστικές εται-
ρείες χρυσαφίζουν από τη λεηλασία της φύσης. Tο πά-
θημα της Ηλείας, σα μάθημα χρησίμεψε για να
μαζευτούν χρήματα από τον απλό κόσμο προς βοήθεια
των συνανθρώπων τους που κάηκαν τα σπίτια, τα χω-
ράφια και τα ζώα τους, και να εξαφανιστούν στο λογα-
ριασμό μίας επιτροπής διαχείρισης των πόρων αυτών,
που ακόμα και σήμερα κανείς δε ξέρει το ακριβές ποσό
(που είναι σίγουρα μεγάλο), ούτε κανείς γνωρίζει πώς
έχουν διαχειριστεί αυτούς τους πόρους για τη βοήθεια
των πληγέντων. Άλλο ένα «μάθημα» ήταν ότι ο στρατός
για τον οποίο δαπανούνται κάθε χρόνο τεράστια ποσά
για την «ασφάλεια και προστασία» της χώρας, θα μπο-
ρούσε αυτή τη φορά να βοηθήσει στο έργο της κατά-
σβεσης με τα ελικόπτερα που μπορούν να προσαρμο-
στούν σιδερένιοι κάδοι για πυρόσβεση και έχουν τη
δυνατότητα ακόμα και για νυχτερινές πτήσεις. Αντί
αυτού, προτίμησαν να τσακώνεται ο κάθε περιφερει-
άρχης, δήμαρχος ή αρχηγός της πυροσβεστικής για τη
χρήση των πυροσβεστικών αεροπλάνων, με μοναδικό
σκοπό την εκμετάλλευση για προσωπικά, ψηφοθηρικά
ή αρχηγικά οφέλη. Για να τελειώσουν με τις κατηγορίες
για τη μη χρησιμοποίηση των ελικοπτέρων, αποφάσι-
σαν να πουλήσουν σε δημοπρασία του ελληνικού στρα-
τού τους πυροσβεστικούς κάδους για παλιοσίδερα.

Τα μπερδεμένα και ποτέ σαφή νομοσχέδια για τη
χρήση γης, το μόνο σκοπό που εξυπηρετούν είναι να
ανοίγουν την όρεξη σε όλους τους εργολάβους έτσι
ώστε να τα εκμεταλλευτούν καίγοντας και το μικρότερο
κομμάτι δάσους. Το κλασικό πια ότι «το δάσος θα μεί-
νει δάσος» δεν πείθει κανέναν, αφού η εμπειρίας μας
έχει δείξει ότι αυτό που ήταν δάσος γίνεται βίλες γι’ αυ-
τούς που δήθεν κόπτονται για την προστασία του δά-
σους και την ποιότητα ζωής των πολιτών στις πόλεις,
συμπεριλαμβανομένων και των μεγαλοδημοσιογρά-
φων που την ώρα της καταστροφής οδύρονται και αμέ-
σως μετά καπαρώνουν για τον εαυτό τους τα καλύτερα
φιλέτα της κατεστραμμένης από τη φωτιά δασικής γης
(εάν ήδη δεν έχουν χτίσει σε καταπατημένες περιοχές).
Το κράτος βέβαια, έχει ανακαλύψει σε όλες τις πυρκα-
γιές τους ενόχους: πότε είναι ο «στρατηγός άνεμος»,
πότε τα φλεγόμενα πουλιά που πέταγαν από δέντρο σε
δέντρο για να σωθούν άλλες φορές είναι οι «ασύμμε-
τρες απειλές» από αόρατους εχθρούς και βέβαια πε-
ρισσότερο ένοχα απ’ όλα είναι τα πεύκα που καίγονται,
λόγω του ρετσινιού, γρήγορα. Εύκολα καταλαβαίνει κα-
νείς ότι δεν πρόκειται να αναλάβει τις ευθύνες που του
αναλογούν ούτε στο ελάχιστο. Συμπεριφορά που δε
μπορεί να απομονωθεί από τη γενικότερη συμπερι-
φορά του κράτους καταπατητή, εμπρηστή, δολοφόνου,
ληστή, εθελοντή.

Ο εθελοντισμός που χρησιμοποιείται κατά το δο-
κούν, αυτή τη φορά δεν τους ήταν χρήσιμος. Οι εθε-
λοντές χωρίς οργάνωση και σχέδιο (σε αντίθεση με την
ολυμπιάδα) έμειναν άπραγοι, γυρίζοντας από πλατεία
σε πλατεία και χαζεύοντας της φωτιά, ενώ αναρχικοί/ες
και αντιεξουσιαστές/στριες που θέλησαν να δώσουν τη
μάχη για το σβήσιμο της πυρκαγιάς κυνηγήθηκαν από
τους μπάτσους και την ομάδα «Δ».

Ο μόνος δρόμος που έχει όποιος θέλει πραγματικά
να προστατέψει το δάσος και να διεκδικήσει καλύτερη
ποιότητα ζωής, είναι ο δρόμος της αυτοοργάνωσης, της
επανοικειοποίησης όλων των χώρων πρασίνου και δη-
μιουργία νένων.    

Στάχτη η βορειοανατολική Αττική



Η πρώτη ανακοίνωση της κατάληψης της πρυτανείας του πανεπιστημίου Αθηνών, στα Προπύλαια

Δε θα νικήσει ο τρόμος. Θα νικήσει ο δρόμος!
Το Σάββατο 17 Οκτώβρη, 400

διαδηλωτές και διαδηλώτριες πο-
ρευτήκαμε στους δρόμους της Νί-
καιας σε μια πορεία οργής για την
πρόσφατη δολοφονία του 25χρο-
νου πακιστανού μετανάστη Μοχά-
μεντ Καμράν Ατίφ από βασανιστή-
ρια στο Α.Τ. Νίκαιας, καλεσμένη
από αναρχικές συλλογικότητες και
τοπική συνέλευση από τις περιο-
χές.

Περάσαμε από κεντρικούς δρό-
μους της περιοχής, από το σπίτι
του δολοφονημένου και κατευθυν-
θήκαμε προς το τμήμα. Οι μεγάλες
αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ,
Δέλτα και Ζήτα που «συνόδευαν»
τη διαδήλωση, μπροστά, πίσω και
σε παράλληλους δρόμους, υπέδει-
ξαν την επίσημη τοποθέτηση του
σοσιαλιστικού πια Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης (Προστασίας του
Πολίτη!): κάλυψη και στήριξη των
βασανιστών φονιάδων, αστυνο-
μική κατοχή της περιοχής για τον
κόσμο του αγώνα και της αλληλεγ-
γύης. Εξάλλου, ό,τι συνέβαινε θα
συνεχιστεί: ξύλο, βασανιστήρια,
εξευτελισμοί στα αστυνομικά τμή-
ματα της επικράτειας. 

Στη συγκέντρωση και κατά τη
μεγαλύτερη διάρκεια της πορείας
η βροχή δυνατή. Όμως στο ύψος
του Α.Τ. Νίκαιας δεν ήταν μόνο οι
στάλες της βροχής. Η διμοιρία του
αστυνομικού φράγματος, προστα-
σίας του τμήματος δέχτηκε και μια
βροχή από πέτρες. Η συντεταγ-
μένη συνέχιση της πορείας και
αποχώρηση από το σημείο αντιμε-
τώπισε τη συνδυασμένη επίθεση
δυνάμεων των ΜΑΤ στην πίσω
πλευρά και στα πλάγια της πο-
ρείας. Οι περιφρουρήσεις κράτη-
σαν ενώ κάτοικοι από τα πεζοδρό-
μια και τα μπαλκόνια αποδοκίμα-
ζαν και έβριζαν τον αστυνομικό
στρατό κατοχής. Όμως μέσα στο
νέφος των δακρυγόνων και την
επίθεση των ΜΑΤ με γκλοπς κά-
ποιοι/-ες αποκόπηκαν με αποτέλε-
σμα να προσαχθούν. 

Η πορεία ολοκληρώθηκε στο πε-
ριβολάκι της Νίκαιας, όπως ήταν
συμφωνημένο και δεδομένων των
προσαγωγών ένα μεγάλο μέρος
των συγκεντρωμένων προχωρή-
σαμε σε κατάληψη του Δημαρχείου
Νίκαιας για την άμεση απελευθέ-

στη συγκέντρωση εργατών και
ανέργων της ναυπηγοεπισκευα-
στικής ζώνης του Περάματος την
Πέμπτη 15 Οκτώβρη έξω από το
Υπουργείο Εργασίας στην οδό
Πειραιώς και με την ευρύτερη κα-
τασταλτική πολιτική που ασκείται
απέναντι στις εργατικές κινητοποι-
ήσεις.. Όπως στα κατεχόμενα εδώ
και μέρες Εξάρχεια. Όπως στις
πρόσφατες εισαγγελικές παραγγε-
λίες κατά καταληψιών μαθητών. Η
αστυνομική βαρβαρότητα δεν είναι
παρά η κατασταλτική εκδοχή της
κρατικής-καπιταλιστικής βαρβαρό-
τητας: καταπίεση, εκμετάλλευση,
υποταγή, θάνατος.

Η νέα πολιτική διαχείριση αυτό
που ήρθε κυρίως να διαχειριστεί
είναι την κοινωνική διάσταση της
κρίσης των ημερών μας: τη διευ-
ρυμένη ανυπακοή και σύγκρουση
με τις επιταγές της πολιτικής και
οικονομικής εξουσίας. Καμιά ψευ-
δαίσθηση λοιπόν. Καμιά αλλαγή
δεν θα υπάρξει από καμιά νέα κυ-
βέρνηση. Όπως πάντα άλλωστε. Η
κρατική τρομοκρατία συνεχίζεται
και μαζί ο αγώνας για κοινωνική
και ατομική απελευθέρωση, για
έναν κόσμο ελεύθερο χωρίς εξου-
σία. 

ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΙΔΙΩΝΥΜΑ 

ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

* Η κατάληψη της πρυτανείας του
πανεπιστημίου Αθηνών ολοκλη-
ρώθηκε την Πέμπτη 22 Οκτω-
βρίου, αφού όλοι οι διωκόμενοι
αφέθηκαν ελεύθεροι (χωρίς, ω-
στόσο, να πέσουν οι κατηγορίες).

ωση των αιχμαλώτων συντρόφων
και συντροφισσών μας. Ορισμένοι
που αποχώρησαν με τα οχήματά
τους σταματήθηκαν στη συμβολή
της Πέτρου Ράλλη με τον Κηφισό
από μηχανοκίνητες αστυνομικές
δυνάμεις και προσήχθησαν επί-
σης. Συνολικά, οι προσαγωγές έ-
φτασαν τις 11, σε 8 απ’ τους ο-
ποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες.
Στους 3 αποδόθηκαν κατηγορίες
πλημμεληματικού χαρακτήρα ενώ
οι υπόλοιποι 5 διώκονται σε βαθ-
μό κακουργήματος σύμφωνα με
τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο
περί «απόκρυψης των χαρακτηρι-
στικών κατά την τέλεση αδικήμα-
τος που αφορά σε διατάραξη
κοινής ειρήνης», δηλαδή το περί-
φημο ιδιώνυμο της κουκούλας.
Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα
εφαρμογής της εν λόγω διάταξης
που αποτελεί το νέο πολυδιαφημι-
σμένο όπλο στη νομοθετική φαρέ-
τρα του κράτους ενάντια στους
αντιστεκόμενους. Ουσιαστικά, υιο-
θετείται η ναζιστική λογική της
συλλογικής ευθύνης απέναντι σ’ό-
ποιον επιλέγει να συμμετέχει σε
αγωνιστικές κινητοποιήσεις, πρά-
ξεις αντίστασης και κοινωνικές
συγκρούσεις από την στιγμή που η
κατοχή μέσων αυτοπροστασίας
(πχ. μαντήλι) απέναντι στην αστυ-
νομική βία ποινικοποιείται και επι-
φέρει ακόμα και ποινή κάθειρξης.
Ευρύτερα, εξυπηρετεί το νέο κρα-
τικό δόγμα «δημοκρατία και
πυγμή» -έτσι όπως ανακοινώθηκε
από το νέο υπουργό Δημόσιας
Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη κατά
του κόσμου της εξέγερσης και
κάθε εν δυνάμει αντιστεκόμενου-
σε όλο του το μεγαλείο… Όπως στη
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Το δίλλημα είναι διαχρονικό και απλό. Ας πάρει ο καθένας τη θέση μάχης που του αναλογεί

Ή με τον κόσμο της ελευθερίας, ή με τον κόσμο της βαρβαρότητας

Τα  τελευταία χρόνια, και ειδικότερα από
το 2001 (δίδυμοι πύργοι) και μετά, βιώ-
νουμε μια ενορχηστρωμένη εκστρατεία για
τη επιβολή της δημόσιας τάξης, με πρό-
σχημα την κοινωνική ασφάλεια. Σε παγκό-
σμιο επίπεδο το ζήτημα αυτό στάθηκε
αφορμή για πολύχρονους και αιμοσταγείς
πολέμους στη Μέση Ανατολή, με τα γνωστά
καουμποϊλίκια των Δυτικών  «συμμάχων».
Το κοινωνικό πείραμα, μέσω της προπαγάν-
δας για το δόγμα  της τρομοκρατίας, για την
αποδοχή μιας, υποτίθεται, αναγκαίας λήψης
εκτάκτων μέτρων ασφαλείας, που εμπνεύ-
στηκε  από τους πολιτικούς ιθύνοντες και
εδραιώθηκε στα στρατιωτικά κλιμάκια, πέ-
ρασε επιτυχώς τις εξετάσεις, αποσπώντας
το ok των δυτικών κοινωνιών.  Μια εύπεπτη
ιστορία που επαναλαμβάνεται συνεχώς, επι-
καλούμενη τα κάθε φορά μέτρα ως ανα-
γκαίο κακό που απλά στην διαδρομή της
ιστορίας του 20ου αιώνα άλλαζε ονόματα
και πρωταγωνιστές. Η εξέλιξη αυτή όρισε
την απαρχή μιας γενικευμένης επίθεσης σε
κατακτήσεις, δικαιώματα και ελευθερίες
που η ίδια η δημοκρατία θεωρητικά υπερα-
σπίζεται, σε παγκόσμια κλίμακα. Η εγκατά-
λειψη της υποτυπώδους ελευθερίας και η
αντικατάστασή της από την  εδραίωση της
«δημόσιας ασφάλειας» και, κατ’ επέκταση,
της δημόσιας επιτήρησης είναι πλέον κεκτη-
μένο της κυριαρχίας. Κομμάτι αυτού του
πάζλ είναι και το ελληνικό κράτος. Αφού πέ-
ρασε νικηφόρα όλα τα μέτρα ασφαλείας την
περίοδο των ολυμπιακών αγώνων, με πρό-
σχημα την επίτευξη των μεγαλεπήβολων
εθνικών στόχων, κατάφερε -πέραν των
ισχνών αντιστάσεων- να έχει σχεδόν από-
λυτη κοινωνική συναίνεση. Στο νεκροταφείο
«Αθήνα 2004», οι κατοικούντες ήταν οι
ζωντανοί! Από το Άγιο Δισκοπότηρο της κοι-
νωνικής ασφάλειας δηλητηριάστηκε η Ελ-
ληνική κοινωνία σε ποσότητα overdose, και
η μαστούρα της φέρνει νέες ορέξεις στ’
αφεντικά καθώς ο σχεδιασμός προχωρά.
Νέα συστήματα έλεγχου των συνόρων, κα-
θημερινές σκούπες κατά των μεταναστών,
περισσότερες πεζές περιπολίες και ένα
σωρό νέα νομοθετικά διατάγματα συνθέ-
τουν τα νέα όπλα στη φαρέτρα της κυριαρ-
χίας. Το τσούξιμο των Δεκεμβριανών και το
ξεφύτρωμα ένοπλων ομάδων, έδωσε είτε
το πάτημα είτε το έναυσμα για την μετωπική
επίθεση, για την πολυπόθητη ρεβάνς, που
θα παγιώσει τον καθολικό έλεγχο. 

Η κοινωννική εξέγερση και η συμμετοχή
των μεταναστών σ’ αυτή επιτάχυνε την αν-
τιμεταναστευτική πολιτική. Η ακροδεξιά πο-
λιτική -τουλάχιστον σε επικοινωνιακό
επίπεδο- φέρνει καρπούς. Η διατήρησή τους
σε ημιπαράνομη κατάσταση (οι μετανάστες,
ως γνωστόν,  αναδιαμορφώνουν την  υπάρ-
χουσα εργατική τάξη), η διασπορά του
φόβου στήνουν το τερέν των αυριανών επι-
θέσεων στους εργαζομένους. Η «κουκου-
λοφορία» και η αντίσταση στο αστικό
μοντέλο δημοκρατίας ποινικοποιούνται, και
οι ποινές γίνονται αυστηρότερες για τους
αντιφρονούντες. Περνάνε μέτρα καινοτόμα
για τα ντόπια ήθη που δυστυχώς περνάνε κι
απαρατήρητα στο κοινωνικό σύνολο. Η υπο-
γραφή  ελληνοαμερικανικής συνεργασίας
σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών και
κατάργησης των θεωρήσεων εισόδου
περνά τόσο ασχολίαστη όσο κι επικίνδυνη.
Οι τράπεζες DNA και αποτυπωμάτων σε κα-
ταδικασθέντες και μη συμβάλλουν κατά το
πλείστον στην καλύτερη οργάνωση των λα-
γωνικών του συστήματος που οργανώνουν
το oργουελικό τους καθεστώς και με την νό-
μιμη πλέον σφραγίδα. Αυτά βέβαια δεν είναι
καινούργια τερτίπια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο
3 εκατομμύρια δείγματα DNA έχουν ήδη κα-
ταχωρισθεί. Ας πάψουμε λοιπόν να αναρω-
τιόμαστε πού στο διάολο μπορεί να φτάσει
το κράτος για να εγγυηθεί ουσιαστικά την
ασφάλεια των οικονομικά ευαρεστημένων.
Η κλασική λαϊκή ρήση «ο φόβος φυλάει τα
έρμα», παίρνει σάρκα και οστά. Ο σχεδια-
σμός βαίνει στην επιτυχία. Πειραματίζονται
κι έπειτα, αφού παγιώσουν νοοτροπία
φόβου, τότε εξαπολύουν την επίθεση στο
λάγνο πληθυσμό που επιθυμεί και άλλη
«πρέζα» κι άλλη ασφάλεια. Έτσι, όπως υπο-
δηλώνει και η εμπειρία, ένα σχέδιο που νο-
μοθετείται δύσκολα ανακαλείται. Η υπερά-
νω όλων κρατική ασφάλεια και το αναγκαίο
καθολικό κοινωνικό μάντρωμα στρώνουν το
δρόμο προς τον απόλυτο ολοκληρωτισμό
που κομμάτι του ζούμε ήδη. Εμείς οι απο-
χαυνωμένοι, είτε θα ξενερώσουμε είτε θα
περιφέρουμε διαρκώς την εποπτευόμενη
μάζα μας, μέχρι να φαμε τα κόλλυβα της κη-
δείας μας. Ας αναθερμάνουμε το ρητό
«ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Α-
ΣΦΑΛΙΤΗΣ», μπας και τους στριμώξουμε
λίγο, γιατί ήδη νοιώθουμε  «μια κάμερα
στραμμένη πάνω μας κι ένα μπάτσο να μας
έρχεται στο ένα μέτρο».   

Εκπαιδεύοντας την Ρίτα στην... ασφάλεια

Η συμφωνία της Βάρκιζας έσπασε.
Έχουμε πόλεμο ξανά

Το παραπάνω σύνθημα δεν θα μπορούσε να
περιγράψει καλύτερα την διαμορφωθείσα με- 

τα την εξέγερση του Δεκέμβρη κατάσταση. 
Όπως έχει πολλές φορές αναφερθεί τα
σύγχρονα Δεκεμβριανά άφησαν πίσω τους
πολλές παρακαταθήκες, άλλες άμεσα ορα-  

τές και άλλες όχι. Τα καινούργια εγχει-
ρήματα που δημιουργήθηκαν, η μαχητι-
κότερη και μαζικότερη παρουσία
μεγάλων κοινωνικών κομματιών στο
«δρόμο» κ.α. Ο Δεκέμβρης, όσα επακο-
λούθησαν αλλά και οι συνθήκες που τα
περικλείουν (βλ. παγκόσμια κρίση) δημι-
ούργησαν ρήγματα στο καθεστώς. Η
εξουσία αφού σύνελθε από το πρώτο
σοκ, για να τα επουλώσει αναγκάστηκε
να συσπειρώσει όλες τις δυνάμεις τις
προκειμένου να εδραιώσει την πληγω-
μένη της κυριαρχία. Βρισκόμαστε ενό-
πιων μιας πολωμένης κοινωνικής
συνθήκης που χαρακτηρίζεται ως εμφυ-
λιοπολεμική. 

Ποια είναι όμως αυτά τα στρατόπεδα
που αντιμάχονται σε αυτό τον άλλες
φορές αόρατό και άλλες φορές ορατό
εμφύλιο πόλεμο.

Από τη μια πλευρά είναι το καθεστώς και
οι συνοδοιπόροι του 
Οι πολιτικοί και οικονομικοί διαχειρι-
στές, μεγάλα και μικρά αφεντικά, πολυε-
θνικοί εθνικοί και τοπικοί άρχοντες,
κόμματα και ξεπουλημένα σωματεία, δη-
μοσιογράφοι και διανοούμενοι, κάθε
λογής παράγοντες και παραγοντίσκοι,
μπάτσοι και στρατοκράτες, νεοναζί και
φιλήσυχοι νοικοκυραίοι. Όλοι αυτοί που
αποτελούν τον κορμό και τα στηρίγματα
αυτού του κόσμου. Όλοι αυτοί που αυτός
ο κόσμος λειτουργεί προς όφελος τους.
Ένας κόσμος που βασίζεται στην κατα-
πίεση και την εκμετάλλευση, στη λεηλα-
σία της γης και των ζωών μας, στη βία
και τη καταστολή, στην απομόνωση και
την εξατομίκευση, στην αλλοτρίωση και
τη χειραγώγηση. Ο κόσμος των γκλομπ
και των δακρυγόνων, των επιχειρήσεων
σκούπα και των εκκενώσεων καταυλι-
σμών και κτιρίων, των απλήρωτων και
ανασφάλιστων μεροκάματων, των εργα-
τικών ατυχημάτων και των τυχαίων εκ-
πυρσοκροτήσεων, των παρκινγκ και των
ΧΥΤΑ, της τσιμεντοποίησης και της εμ-
πορευματοποίησης. 

Ένας κόσμος που τα θεμέλια του είναι
ποτισμένα με το αίμα μας.

Ο κόσμος της βαρβαρότητας
Από την άλλη πλευρά του οδοφράγματος
βρίσκεται ο αγώνας εναντία σε όλα τα
παραπάνω.
Βρίσκονται αυτοί που δεν έχουν να κερ-
δίσουν τίποτα από αυτό τον κόσμο. Αυτοί
που βρίσκουν τη θέση τους στο πλάι των
καταπιεσμένων και των εκμεταλλευόμε-
νων. Αυτοί έχουν επιλέξει ότι αυτό που
ζουν δεν τους κάνει, που δεν συμβιβά-
ζονται με τα ημίμετρα, που δεν τρέφουν
αυταπάτες για το λιγότερο χειρότερο.
Όλοι αυτοί που το Δεκέμβρη έσπασαν τη
βιτρίνα μιας ψεύτικης κοινωνικής ειρή-
νης. Εξαθλιωμένοι προλετάριοι ντόπιοι
και ξένοι, ανυπότακτοι νεολαίοι, αναρχι-
κοί, αυτόνομοι, κομουνιστές, αντιστεκό-
μενοι, εξεγερμένοι. 
Αυτοί που πολεμούν συνειδητά ή ασυ-
νείδητα για έναν άλλο κόσμο.
Από τις μοριακές αρνήσεις μέχρι τις
συλλογικές αντιστάσεις, από τις διαδη-
λώσεις και  συγκρούσεις με τις δυνάμεις
καταστολής μέχρι  τη λεηλασία των
ναών της κατανάλωσης και τις κοινωνι-
κές απαλλοτριώσεις, από τα αυτοδιαχει-
ριζόμενα -αντιεξουσιαστικά στέκια και
τις καταλήψεις μέχρι τις τοπικές αντιστά-
σεις, από τις παρεμβάσεις στους χώ-
ρους δουλειάς και τις απεργίες μέχρι τα
σαμποτάζ και τις δυναμικές ενέργειες
κατά κρατικών και καπιταλιστικών στό-
χων
Τον κόσμο της αλληλεγγύης, της αυτο-
οργάνωσης, της συντροφικότητας.
Τον κόσμο της Ελευθερίας.

Και για να μην πολυλογούμε το δίλλημα
είναι διαχρονικό και απλό.
Ή με τον κόσμο της ελευθερίας ή με τον
κόσμο της βαρβαρότητας.
Το κράτος, τα αφεντικά και τα τσιράκια
μας έχουν ρίξει από καιρό το γάντι.
Έχουμε  πόλεμο
Ας πάρει ο καθένας τη θέση μάχης που
του αναλογεί. 
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Κατηγορούνται για επίθεση με μολότοφ στο κτίριο της ελληνικής πρεσβείας, στο Βελιγράδι

Άμεση απελευθέρωση των έξι Σέρβων αναρχοσυνδικαλιστών
Στις 4 Σεπτέμβρη συλλαμβάνονται στο Βελι-

γράδι οι αναρχοσυνδικαλιστές Νίκολα Μίτροβιτς,
Ράτιμορ Τριβούνατς, Ταντέγια Κουρέπα, Ιβάν Βού-
λοβιτς και η Σάνια Τζόκιτς, μέλη της «Αναρχοσυν-
δικαλιστικής Πρωτοβουλίας» (ASI), κατηγορούμε-
νοι για την επίθεση με μολότωφ στην ελληνική
πρεσβεία στις 25 Αυγούστου, ενώ λίγες μέρες αρ-
γότερα συλλαμβάνετε ένα ακόμα άτομο, μέλος κι
αυτός της ASI για την ίδια υπόθεση. Γεγονός όμως
που για αρκετές μέρες αποκρύπτετε από τη δημο-
σιότητα.

Το Σερβικό κράτος υπό την πίεση της όξυνσης,
των κοινωνικών και οικονομικών συγκρούσεων,
κινείται γρήγορα και αποφασιστικά, χωρίς «περιτ-
τές» κοινωνικές ευαισθησίες. Απαγάγει τους κατηγορού-
μενους, εισβάλλοντας στα σπίτια τους και με συνοπτικές
διαδικασίες οι σύντροφοι προφυλακίζονται «άτυπα» -
καθώς μέχρι και σήμερα δεν τους έχουν αποδοθεί κατη-
γορίες – για τουλάχιστον 30 ημέρες.

Σαφής ένδειξη για τις προθέσεις του κράτους αποτελεί
η πρόταση του εισαγγελέα να κατηγορηθούν για «διεθνή
τρομοκρατία», όπου ενδεχόμενη καταδίκη επισύρει ποινή
μέχρι και 15 χρόνια φυλάκιση. Το τραγελαφικό της όλης
ιστορίας και χαρακτηριστικό της αυθαιρεσίας είναι πως
η συγκεκριμένη επίθεση προκάλεσε ήσσονος σημασίας
υλικές ζημιές στο κτήριο της πρεσβείας, καθώς επίσης
δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να συνδέει τους κατη-
γορούμενους με αυτή την ενέργεια.

Η επίθεση όμως στην ελληνική πρεσβεία στο Βελιγράδι,
δεν ήταν ένα ξεκομμένο περιστατικό, εντάσσεται στο πλαί-
σιο όλων εκείνων των δράσεων αλληλεγγύης που πραγ-
ματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας του
Θοδωρή Ηλιόπουλου, του τελευταίου φυλακισμένου από
την εξέγερση του Δεκέμβρη. Δράσεις που είναι κομμάτι
όλων εκείνων των κινήσεων αντιπληροφόρησης και αλλη-
λεγγύης που ακολούθησαν τα εξεγερτικά γεγονότα του Δε-
κέμβρη, σε ολόκληρο τον κόσμο.  

Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός που το σερβικό
κράτος επέδειξε τόση κυνικότητα στο συγκεκριμένο γεγο-
νός, παραβιάζοντας με μεγάλη ευκολία τους νόμους και τα
δικαιώματα που το ίδιο είχε ψηφίσει και αποδεχτεί, καθώς
το διακύβευμα είναι διττό. Από τη μία δε θα μπορούσε να 

ανεχτεί επιθετικές κινήσεις διεθνιστικής αλληλεγ-
γύης, πόσο δε μάλλον όταν η χώρα που την αφορά η
επίθεση  είναι η «ομόδοξη» ελλάδα, και από την άλλη
είναι μια πρώ της τάξεως ευκαιρία να τρομοκρατήσει
όσους αγωνίζονται  και να στείλει ένα μήνυμα εκφο-
βισμού σε ολόκληρη την κοινωνία, διώκοντας άτομα
γνωστά στις διωκτικές αρχές για τις ιδέες τους και την
κοινωνική αναρχική τους δράση. Η στοχοποίηση αγω-
νιστών και η κατασκευή κατηγοριών είναι άλλωστε
γνωστή τακτική των κατασταλτικών μηχανισμών σε
όλα τα μήκη και πλάτη της γης.

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα τρομοϋστερίας, παρακολου-
θήσεων και απειλών η ASI βγάζει ανακοίνωση όπου
διακηρύσσει την αθωότητα των μελών της, κάτι που
κάνουν και οι ίδιοι άλλωστε. Παράλληλα, όμως, τοπο-

θετείται και ιδιαίτερα αρνητικά ως προς την ίδια την επίθεση,
τοποθέτηση όχι μόνο άστοχη και αντισυντροφική γιατί επι-
τρέπει έναν διαχωρισμό ανάμεσα στους αγωνιζόμενους και
στις αγωνιζόμενες, αλλά και γιατί καταδικάζοντας την επί-
θεση στην ουσία καταδικάζουν πρακτικές ενός πολιτικού
χώρου ως μέρος του οποίου αναπροσδιορίζονται και οι
ίδιοι.

Παρά την ανακοίνωση της A.S.I.,  το γεγονός πως έξι σύν-
τροφοι βρίσκονται όμηροι στα χέρια του κράτους καθιστά
την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας αυτονόητη
αλλά και απαραίτητη, όπως άλλωστε και σε κάθε αγωνιστή
και αγωνίστρια που αντιμετωπίζει την κρατική βία και εκδι-
κητικότητα .    

Στις 9 Δεκεμβρίου έχει οριστεί η δίκη στο Εφετείο

Λευτεριά στον Γιάννη Δημητράκη, αλληλεγγύη στους 3 διωκόμενους
«Θέλοντας να αντισταθώ σε ατομικό επίπεδο

στο μελλοντικό μου ζυγό και να ορίσω εγώ τις
συνθήκες διαβίωσής μου. Θέλοντας να ασκήσω
έμπρακτα την άρνησή μου να “εργαστώ” και να
παίξω τον ρόλο μιας ακόμα παραγωγικής μονά-
δας, επιλέγοντας να χαράξω μια αξιοπρεπή δια-
δρομή μέσα στη ζωή, αποφάσισα να ληστέψω μια
τράπεζα».

Γιάννης Δημητράκης

Στις 16 Γενάρη του 2006 πραγματοποιήθηκε
απαλλοτροίωση στην Εθνική τράπεζα στη Σόλω-
νος (Εξάρχεια). Ενώ κατά την διάρκεια της απαλ-
λοτροίωσης δεν «χύθηκε ούτε στάλα αίμα», o
security της τράπεζας αποφάσισε να γίνει «ή-
ρωας» και ακολούθησε τα άτομα που συμμετεί-
χαν, με αποτέλεσμα την ανταλλαγή πυροβολισμών
με αστυνομικές δυνάμεις που κατέφθασαν στο ση-
μείο, τον Γιάννη Δημητράκη τραυματισμένο από
σφαίρες μπάτσων και την σύλληψή του. Εκείνη τη
χρονική στιγμή αρχίζει ένα ξέφρενο πανηγύρι πα-

ραπληροφόρησης των ΜΜΕ για τον ίδιο τον Γιάννη
Δ. και τους υπόλοιπους τρεις, το οποίο φτάνει
στην αστυνομική κατασκευή σεναρίου για «ληστές
με τα μαύρα», συνδέοντας τους με θυρίδες με με-
γάλα χρηματικά ποσά, γιάφκες, ένοπλη δράση, λη-
στείες...

Ενάμιση χρόνο μέτα, τον Ιούλιο του 2007,
πραγματοποιείται το δικαστήριο του Γιάννη Δ.
Εναντίον του έχει δημιουργηθεί μια δικογραφία τε-
ρατούργημα με τον τρομονόμο, σύμφωνα με την
οποία κατηγορήθηκε για έξι ακόμη ληστείες. Το
αποτέλεσμα;

Κρίνεται ένοχος για τη μία ληστεία, στην οποία
συλλήφθηκε, για «ένταξη σε τρομοκρατική οργά-
νωση» -διατηρώντας σε ισχύ τις επιβαρυντικές
συνέπειες του τρομονόμου, με προσαύξηση της
ποινής, εκδίκαση χωρίς ενόρκους, υπό όρους α-
πόλυση στα 4/5 αντί 3/5 της ποινής.

Μέχρι και σήμερα βρίσκεται στην φυλακή. Συμ-
μέτεχει και παλεύει, μάζι με τους υπόλοιπους κρα-
τούμενους αλλά και μόνος, στους αγώνες ενάντια
στην συνθήκη του εγκλεισμού, για την ελευθέρια 

και την αξιοπρέπεια των φυλακισμένων.
Ο Γιάννης Δ. αγωνίζεται για τους ίδιους λόγους με εμάς και είναι

ένας από εμάς, όπως κάθε άνθρωπος που αγωνίζεται ενάντια στην
εκμετάλευση και την καταπίεση, από όπου και αν προέρχεται. Ενά-
ντια στο κράτος και κάθε είδους αφεντικό.

Επίθεση σε τράπεζες, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Γ. Δημητράκη
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Το πρώην ΠΙΚΠΑ, στα Άνω Πετράλωνα, στεγάζει εδώ και έξι μήνες τις ανάγκες των κατοίκων

Κατάληψη διώροφου σπιτιού από τη λαϊκή συνέλευση
κατοίκων των γειτονιών μας

Στις 4 Απριλίου, ύστερα από λαΙκή συνέλευση κατοίκων
των Πετραλώνων, του Κουκακίου και του Θησείου, κατα-
λαμβάνεται το πρώην ΠΙΚΠΑ που βρίσκεται στη συνοικία
των «πέτρινων», στα Άνω Πετράλωνα (Τιμοδήμου και αν-
τωνιάδου. Η κατάληψη του συγκεκριμένου χώρου (ιδιοκτη-
σίας του Ιπποκράτειου νοσοκομείου) αποτέλεσε προϊόν
προεργασίας στις λαϊκές συνελεύσεις των προηγούμενων
δύο μηνών (με αιχμή την υπόθεση της Κωνσταντίνας Κού-
νεβα). 

Από τις πρώτες ώρες της κατάληψης άρχισαν εργασίες
στο χώρο, ενώ αρκετοί γείτονες όχι μόνο εκφράστηκαν και
συνεχίζουν να εκφράζονται θετικά απέναντη στην κατά-
ληψη, αλλά συμμετέχουν και στις συνελεύσεις της.

Τις επόμενες ημέρες η λαϊκή συνέλευση των κατοίκων
τοποθετείται πάνω στην κίνηση της κατάληψης.

Η κίνηση αυτή προέκυψε μέσα από τις συζητήσεις της
λαϊκής συνέλευσης κατοίκων του Θησείου, του Κουκακίου
και των Πετραλώνων, που χρόνια τώρα δραστηριοποιείται
στις γειτονιές αυτές. Το ξεκίνημα έγινε το 2002 ενάντια
στην εμπορευματοποίηση, την περίφραξη και την αστυνό-
μευση του λόφου του Φιλοπάππου με πρόσχημα τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Από τότε, κάτοικοι των
γειτονιών, μέσα από συλλογικές διαδικασίες έχουν κατε-
βάσει τα κάγκελα του λόφου ουκ ολίγες φορές μέχρι σή-
μερα. Το 2003 οι κάτοικοι βρέθηκαν δίπλα στις εργάτριες
της Palco ενάντια στις απολύσεις. Το 2005 η Κορεάτικη
Αγορά έγινε πάρκο και όχι εμπορικό κέντρο όπως ήθελαν
τα σχέδια των εργολάβων, των ιδιοκτητών νυχτερινών κέν-
τρων, του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Δήμου. Οι κάτοικοι έχουν συγ-
κεντρωθεί και καταστρέψει πολλές καρκινογόνες κεραίες
κινητής τηλεφωνίας που είχαν αναγερθεί σε ταράτσες σπι-
τιών στις γειτονιές μας.

Στην εξέγερση του Δεκέμβρη με αφορμή τη δολοφονία
του δεκαπεντάχρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου η λαϊκή συ-
νέλευση κατοίκων ξανασυναντιέται σχεδόν κάθε Κυριακή
για να συζητήσει πως έχουν διαμορφωθεί οι κοινωνικές
συνθήκες, για να εκφράσει την αλληλεγγύη στους συλλη-
φθέντες των Δεκεμβριανών και στην Κωνσταντίνα Κού-
νεβα, η οποία δέχτηκε δολοφονική επίθεση στις
23/12/2008 στην Δημοφώντος και Δρυόπων, στα Άνω
Πετράλωνα.

Η λογική των λαϊκών συνελεύσεων ήταν πάντα στα πλαί-
σια της αυτοοργάνωσης και της δυνατότητας να παίρνουμε
αποφάσεις και να κάνουμε πράξη τα θέλω μας, εμείς, για
εμάς, μακριά από ιεραρχίες και εμπορευματικές λογικές,
έξω από κοινοβούλια, κόμματα, ΜΜΕ και φορείς. Μέσα από
τις συνελεύσεις του τελευταίου διαστήματος, προέκυψε η
ανάγκη και η θέληση για τη δημιουργία ενός ανοιχτού κοι-
νωνικού χώρου συνεύρεσης της γειτονιάς. Έτσι, λοιπόν, οι
κάτοικοι κατέλαβαν το κτίριο του πρώην ΠΙΚΠΑ.

Στο κατειλημμένο κτίριο θα πραγματοποιούνται εκδηλώ-
σεις, συζητήσεις, προβολές και συνελεύσεις. Μέχρι τώρα
πραγματοποιούνται συνελεύσεις από τη «συνέλευση για
την υγεία», για τη δημιουργία ενός χώρου υγείας. Η συνέ-
λευση αυτή ξεκίνησε μετά το Δεκέμβρη από εργαζόμενους
υγειονομικούς και μη. Έχει πραγματοποιήσει δύο καταλή-

ψεις στα ταμεία του Ερυθρού Σταυρού και της Αγίας Όλγας,
με σκοπό τη διέλευση του κόσμου στα νοσοκομεία χωρίς
αντίτιμο καθώς πιστεύει ότι η υγεία ανήκει σε όλους και
δεν είναι εμπορεύσιμη.

Ο χώρος είναι ανοιχτός σε όσους επιθυμούν να συγ-
κρουστούν με την υπάρχουσα αθλιότητα που σκιάζει κάθε
πτυχή της καθημερινότητάς μας. Όσων, ενάντια στην απο-
μόνωση, τη διαμεσολάβηση, την εξατομίκευση προτάσ-
σουμε τη συλλογική μας δράση ώστε να πάρουμε την τύχη
της ζωής και της γειτονιάς μας στα χέρια μας.

Κατάληψη ΠΙΚΠΑ
Ανοιχτός κοινωνικός χώρος 

Τις πρώτες ημέρες μετά την κατάληψη, ο επονομαζόμενος
«εξωραϊστικός-πολιτιστικός σύλλογος Πετραλώνων Ο Περι-
κλής» με ανακοίνωσή του απαιτούσε το πρώην ΠΙΚΠΑ να γίνει
βρεφονηπιακός σταθμός.
Το ζήτημα είναι απλό και βαθύτατα πολιτικό. Πίσω από το όνομα
του συλλόγου βρίσκεται το τοπικό παράρτημα του κκε το οποίο
προφανώς και ανησύχησε ιδιαίτερα μετά την κατάληψη του εγ-
καταλελειμμένου σπιτιού των οδών Τιμοδήμου και Αντωνιάδου.
Ανησύχησε ιδιαίτερα που η κατάληψη έγινε από μία λαϊκή συ-
νέλευση κατοίκων, καθώς χρόνια τώρα το κκε τις λαϊκές συ-
νελεύσεις των γειτονιών μας τις απεχθάνεται και τις σαμποτά-
ρει. Για το Κόμμα, ότι δεν ελέγχεται από το ίδιο, είναι επικίνδυνο
και επομένως κατακριτέο!
Και επειδή οι κκέδες φαίνεται να ξέχασαν γρήγορα ότι το
πρώην ΠΙΚΠΑ είναι κατειλημμένο, κάποιοι καταληψίες κάτοικοι
επισκέπτηκαν  τα γραφεία του συλλόγου την ίδια μέρα που κυ-
κλοφόρησε η ανακοίνωση, στην οδό Δωριέων, και τους το
υπενθύμισαν... Για αρχή... 

Μία σύντομη ιστορία για τη ξεφτίλα
του τοπικού κκε

Τους πρώτους μήνες ζωής της κατάληψης του
ΠΙΚΠΑ, έχουν λάβει χώρα μία σειρά εκδηλώσεων.
Στις 16 Απριλίου προβάλλεται η ταινία «Τί κάνουμε
σε περίπτωση φωτιάς», ενώ στις 25 του ίδιου
μήνα καλείται συνέλευση με θέματα τη λειτουργία
της κατάληψης και τη διοργάνωση εκδήλωσης για
την Κ. Κούνεβα. Στις 12 του Μάη, πρωτοβουλία
της ανοικτής συνέλευσης για την υγεία (μία συνέ-
λευση που δραστηριοποιείται στην κατάληψη και
το πρώτο κείμενο λόγου της μπορείτε να διαβάσετε
στη σελίδα 6) διοργανώνει εκδήλωση με θέμα
«Γρίπη των πτηνών, των χοίρων, των πράσινων
αλόγων! Η υγεία, τα Μ.Μ.Ε. και η επιβολή του τρό-
μου». Στα τέλη Μαΐου, διοργανώνεται διήμερο αλ-
ληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα, με συζήτηση,
προβολή βίντεο, χορευτικό παιχνίδι για τα παιδιά
και αυτοοργανωμένο γλέντι. Αρχές Ιούνη, πρωτο-
βουλία της ανοικτής συνέλευσης για την υγεία,
διοργανώνει συναντήσεις με θέμα τις «πρώτες
βοήθειες σε διαδηλώσεις, στο σπίτι, στη δουλειά,
στην εκδρομή και ότι άλλο προκύψει». Τον Ιούνιο
πραγματοποιούνται ακόμη δύο εκδηλώσεις (για τη
λεηλασία της Γκιώνας -βλέπε και στη σελίδα 12-
και το ελεύθερο λογισμικό), ενώ ο Ιούλιος θα βγει
μει τους κατοίκους να διοργανώνουν βραδινές
προβολές ταινιών.

>>>
pikpa.squat.gr
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τολογήσεις, γίνονταν αρκετοί και ένοπλοι σχηματισμοί,
όπου η «οργάνωση» αποφάσιζε τη μετέπειτα πορεία
τους (κάποιοι άλλαζαν γειτονιά, άλλοι έμπαιναν στο αν-
τάρτικο). Παράλληλα σε αυτό το επίπεδο, πολλοί κάτοικοι
συμμετείχαν στις επιτροπές που ήταν υπεύθυνες για το
σπάσιμο των αποθηκών στο κέντρο της Αθήνας, τις
οποίες έλεγχαν οι μαυραγορίτες. Οι οργανώσεις του
ΕΑΜ τις εντοπίζανε, έδιναν ραντεβού με όλους τους συ-
νωμοτικούς κανόνες και με λοστάρια έμπαιναν στις απο-
θήκες. Οι επιτροπές ήταν υπεύθυνες στις γειτονιές για
το μοίρασμα των τροφίμων. Πολύ ενδιαφέρον σημείο
αποτελεί η εξασφάλιση της ασφάλειας των γειτονιών.
Την εποχή εκείνη τα εγκλήματα και οι κλοπές από τον
«υπόκοσμο» ήταν πολλά μέχρι την εμφάνιση των κοι-
νωνικών δομών αυτοοργάνωσης των γειτονιών. Η μέ-
θοδος που ακολουθούσαν ήταν η λεγόμενη και ως
«ευγενική» προσέγγιση, αφού άλλωστε όλοι στη γειτο-
νιά τότε ήταν πάνω-κάτω γνωστοί. Τους προσέγγιζαν με

προοπτική την αλλαγή στάσης μέσω του διαλόγου. Για
παράδειγμα, στα Πετράλωνα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα
με τα ναρκωτικά και η σύσταση ήταν απλή: «παιδιά ως
εδώ ήταν όποιος ξαν’ ακουστεί θα έχει να κάνει με την
οργάνωση». Απλά και ευγενικά δηλαδή, ή, όπως θα λέ-
γαμε χιουμοριστικά σήμερα, με την ευγενική χορηγία της
γειτονιάς.

Η λαϊκή επιτροπή όριζε το χρόνο, την τοποθεσία και
τα άτομα (που συμμετείχαν βέβαια στις συνελεύσεις) για
την περιφρούρηση της γειτονιάς, που σε πολλές περι-
πτώσεις, όπως και οι επιθέσεις (δολιοφθορές) ήταν και
ένοπλες.

Τεράστιο κομμάτι προσφοράς των δομών αυτών και
κυρίως των επιτροπών ήταν στο κομμάτι της ανύψωσης 

Θεωρώντας χρήσιμο και απαραίτητο πολιτικό εργαλείο
τη γνώση της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστο-
ρίας, αποφασίσαμε να ανιχνεύσουμε άγνωστες πτυχές
των λαϊκών αγώνων αυτού του τόπου όπου ζούμε. Αγώ-
νες που άφησαν παρακαταθήκη σε όσους σήμερα αντι-
παλεύουν το υπάρχον σύστημα και θέλουν να γνωρίζουν
τις «ιστορικές» ρίζες των όποιων κινημάτων γεννά η
εποχή τους. Αυτή η επιθυμία μας δεν προέκυψε από κά-
ποιο «ακαδημαϊκό» ενδιαφέρον (άλλωστε δε δίνουμε
και πουθενά εξετάσεις), αλλά γιατί θεωρούμε ότι είναι
αδύνατη η ύπαρξη λαϊκών κινημάτων που δεν έμαθαν
την ιστορική καταγωγή τους και δεν έμαθαν από τα λάθη
του παρελθόντος. Ούτως ή άλλως υπάρχουν πολλά γε-
γονότα που δε γράφτηκαν ποτέ στα σχολικά ή πανεπι-
στημιακά βιβλία ή τουλάχιστον κι αν γράφτηκαν είτε δεν
έφτασαν ποτέ σε εμάς, είτε έφτασαν ως μία μακρινή, ξε-
κομμένη, μυθιστορηματικού τύπου ιστορία, που μας
αφήνει παγερά αδιάφορους, ως κάτι νεκρό.

Η ιστορία, όμως, είναι ζωντανό κομμάτι, ακόμα κι αν
παρουσιάζεται ως συνήθως διαφορετικά από τους νικη-
τές. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ζωντανέψουμε ένα
κομμάτι της, το κομμάτι αυτό που έγραψαν οι «ηττημέ-
νοι». Το πρώτο μέρος αυτού του ταξιδιού στο χρόνο ανα-
φέρεται στη γειτονιάς μας, την περίοδο της «κατοχής».
Εδώ, που στην εποχή μας η αυτοοργάνωση σε θέματα
όπως του Φιλοπάππου και πλησίον άλλων ζητημάτων,
πήρε σάρκα και οστά. Ποιοι ξέρουν, όμως, ότι σε τούτη
τη γωνιά των Αθηνών η αυτοοργάνωση δεν είναι κάτι
το καινούργιο;

Την εποχή της κατοχής από τους Ναζί, η Αθήνα γνώ-
ρισε καταστάσεις δύσκολες, οι οποίες γέννησαν μαζι-
κούς αγώνες, συγκρούσεις, αλληλεγγύη και
αυτοοργάνωση. Δε ξεχνάμε φυσικά ότι εκεί που ανα-
πτύσσονται όλες αυτές οι διεργασίες, αναπτύσσονται
παράλληλα και τα πιο συντηρητικά ένστικτά ενός άλλου
κομματιού της κοινωνίας. Είναι η πάλη του «εμείς» απέ-
ναντι στο «εγώ». Στην Ελλάδα, λοιπόν, αναπτύχθηκε η
παγκόσμια πρωτοτυπία αντίστασης στα βουνά, στην
ύπαιθρο, αλλά και στις πόλεις, στις γειτονιές, στα εργο-
στάσια. Οι θυσίες άλλωστε ήταν αναρίθμητες…
Στη γειτονιά των Πετραλώνων αναπτύχθηκαν αυτοορ-

γανωμένες δομές μέσω της οργάνωσης του εργατικού
ΕΑΜ, που ήταν υπεύθυνες για την αντιμετώπιση των κα-
θημερινών προβλημάτων. Οι κινήσεις αυτές έγιναν μετά
την απόφαση των διαφόρων αντιστασιακών ομάδων
που δρούσαν κεντρικά, να μεταφέρουν τις αντιστάσεις
από το κέντρο της πόλης στις γειτονιές, και αυτό λόγω
της σφοδρότηταςτων επιθέσεων που δέχονταν από τις
φασιστικές και φιλοκατοχικές ομάδες και φυσικά του με-
γάλου φόρου αίματος που απέτισαν σε διαδηλώσεις στα
αστικά κέντρα (διαδηλώσεις οι οποίες ήταν βίαιες και
απέφεραν σημαντικά αποτελέσματα, όπως την ύπαρξη
λαϊκών συσσιτίων, ματαίωση της επιστράτευσης, σαμ-
ποτάζ σε εργοστάσια που έφτιαχναν διάφορα υλικά για
τους Ναζί, πυρπόληση του εργατικού κέντρου με νε-
κρούς της Γκεστάπο, άγριες απεργίες κ.α.). έτσι, λοιπόν,
μετά από αυτή την απόφαση, η «οργάνωση» έκανε
φρούρια τις γειτονιές. Το μεγαλείο, όμως, του φαινομέ-
νου αυτού ήταν η εθελοντική συμμετοχή των πολιτών
και η πραγματική εξουσία της γειτονιάς ήταν οι λαϊκές
επιτροπές που οργάνωσαν.

Τα Πετράλωνα λειτουργούσαν κατ’ εξοχήν με βάση
αυτές τις επιτροπές, οι οποίες όριζαν σχεδόν την κάθε
πτυχή της καθημερινότητάς τους. Σε στρατιωτικό επί-
πεδο, οι κάτοικοι μαζεύονταν και έκαναν ανοιχτές στρα-

του ηθικού και την προσπάθεια ψυχαγωγίας των κατοίκων
της γειτονιάς. Ένα από τα καθήκοντά της ήταν η διοργάνωση
αθλητικών ποδοσφαιρικών αγώνων και η σύσταση σωμα-
τείων. Μέσα σε δύο μήνες φτιάχτηκαν έξι ποδοσφαιρικές
ομάδες, οι οποίες άρχισαν να οργανώνουν πρωταθλήματα
(μερικές εξ’ αυτών υπάρχουν και σήμερα, όπως ο Α.Ο. Πε-
τραλώνων και ο Θησέας). Ακόμα και κοινωνικές ομάδες
που θα μπορούσαν να αποτελούν πεδίο για ρατσιστικές επι-
θέσεις συμμετείχαν στις επιτροπές, άρα και στα αθλητικά
σωματεία. Παράδειγμα οι τσιγγάνοι των Κάτω Πετραλώνων
(παλιά Σφαγεία), οι οποίοι ίδρυσαν τον Πανγυφτιακό (πλή-
ρωσαν ακριβά τη συμμετοχή τους, με νεκρούς αγωνιστές).
Έτσι φτιάχτηκε και η πρώτη παναθηναϊκή οργάνωση ποδο-
σφαιριστών, η ΟΠΑΣΑΝ, με τα γραφεία της στο Μοναστη-
ράκι. Παράλληλα, οργανώνονταν γλέντια και μικροεκδρο-
μές, δίνοντας έτσι μία μικρή χαραμάδα διεξόδου από την
εμπόλεμη κατάσταση. Οι λαϊκές επιτροπές κυριαρχούσαν
παντού.

Το ζήτημα των οικονομικών ήταν άλλο ένα κομμάτι της
προσπάθειας των επιτροπών για καλυτέρευση της καθημε-
ρινότητας. Εκτός από τα πρακτικά (όπως φαγητό, λαϊκά συσ-
σίτια), η έκδοση κουπονιών βοήθησε πραγματικά την
οργάνωση στη λειτουργία των δομών αυτών.  Πόρτα-πόρτα
μάζευαν από τους γείτονες την όποια οικονομική ενίσχυση.
Μπορούμε, λοιπόν, να ορίσουμε ένα είδος κοινωνικής αν-
τίστασης στο μικρόκοσμο των γειτονιών, την ύπαρξη μίας
μίνι κοινωνικής επανάστασης που απέφερε δομές πρωτό-
γνωρες σε καιρό πολέμου. Δομές χρήσιμες, πέραν των
όποιων διαφωνιών, που ανύψωσαν ένα κοινωνικό σύνολο,
μία γειτονιά όπως τα Πετράλωνα με εξαθλιωμένους, εγ-
κλωβισμένους κατοίκους, εργάτες στην πλειοψηφία τους
με λίγες γνώσεις, που προσέγγιζαν ένα υψηλότερο επίπεδο
πολιτικών επιλογών κάνοντας τη γειτονιά τους κέντρο πρω-
τοβουλιών. Οι οποίες πάρθηκαν μέσα από την αυτοοργά-
νωση, φυσικά πρώτα για τη βιωσιμότητά τους, αλλά και την
υπέρβαση του «εγώ» και τη αντικατάσταση του από το
«εμείς». Μέσω της συνεργασίας και της αλληλεγγύης η
απόδοσή τους ήταν τεράστια.

Μετά το 1943 οι οργανώσεις έγιναν συγκεντρωτικές,
αλλά πλέον ο λαός δε περίμενε την «οργάνωση», υπήρχαν
οι πρωτοβουλίες για να επιβιώσει. Η «οργάνωση» ερχόταν
να επιταχύνει μεθόδους. Ως ένα βαθμό, οι γειτονιές μας
έζησαν την πραγμάτωση της αυτοοργάνωσης. Μην αναρω-
τιέστε, λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ και καιρό στις γειτονιές
μας. Γιατί όλα τελικά ξαναγυρνούν σε εμάς.

Τα Πετράλωνα την περίοδο της «κατοχής»

Με την καρδιά στα περασμένα,
με το μυαλό στα επόμενα

Το κείμενο βασίστηκε στην εισήγηση του Δημήτρη Λιβιε-
ράτου στην εκδήλωση «60 χρόνια από τον Δεκέμβρη του
1944», που διοργάνωσε η «Παρέμβαση κατοίκων Πετρα-
λώνων, Θησείου, Φιλοπάππου, Κουκακίου», στο στέκι της,
στις 9 Δεκεμβρίου του 2005.
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το έδαφος μπορείς να το ορίζεις, να το ζεις

και να το διαμορφώνεις, ή μπορείς να προ

σπαθήσεις να το κατέχεις Όμως ποτέ το κα

τεχόμενο έδαφος δε μπορεί να είναι δικό σου

γιατί κάτω από τη μπότα σου υφαίνει το σχέ-

διο του αυτοπροσδιορισμού του Δεν είναι

παρά ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ που προσπαθεί να ελεγξ

ει αυτο που δεν ορίζει
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