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Μπροστά στην αποτυχία μιας ολόκληρης περιόδου, αλλά και μπροστά σε μία νέα ακόμα πιο 
επίπονη περίοδο , που έρχεται, η πολιτική και οικονομική εξουσία προσπαθεί , μέσω των 
εκλογών να κερδίσει την συναίνεση της καταπιεζόμενης κοινωνίας, διαιωνίζοντας την ίδια 

πολιτική με ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό με πολυδιάσπαση του δικομματισμού 
και την παραγωγή κομμάτων για κάθε γούστο.

Μετά τα απειλητικά ψευτοδιλήμματα  - Κυβέρνηση ή χάος, παραμονή στην Ε.Ε . ή χάος-, 
έπεται η βαρβαρότητα.

Οι  εκλογικές αυταπάτες, που προωθούνται από όλα τα κόμματα, είτε της αριστεράς είτε
της δεξιάς, οδηγούν στην αναχαίτηση και τον παροπλισμό των αγώνων  των καταπιεσμένων.

Η ανάπτυξη ενός μαχητικού  κινήματος ,μέσα από αδιαμεσολλάβητους αγώνες και από 
αυτοοργανωμένες  δομές, θα αποτελέσει  την μόνη αξιόπιστη δύναμη για την ανατροπή 

πολιτικής, 
που μας οδηγεί στην εξαθλίωση και τον εξανδραποδισμό.

Να αρνηθούμε τις εκλογικές αυταπάτες, που αποσκοπούν στον εξωραϊσμό του συστήματος της 
εκμετάλλευσης και της υποταγής , σημαίνει να εντείνουμε τους αγώνες μας για την ανατροπή του
καπιταλιστικού συστήματος , που γεννάει τις κρίσεις , την υλική, αξιακή και πνευματική φτώχεια,

για μια κοινωνία γενικευμένης  κοινωνικής αυτοδιεύθυνσης.
Η ισότητα, η αλληλεγγύη και η ελευθερία δεν εξαγοράζονται με ψήφους, κατακτιούνται με αγώνες.

Καμία συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία υποταγής.

ΑΣ  ΜΕΙΝΟΥΜΕ  ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΟΙ
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και ταξικούς αγώνες

σελ.2

Μερικές σκέψεις για το δόγμα
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“

Αντίπνοια
Αντιεξουσιαστική εφημερίδα στις γειτονιές του Κουκακίου, των Πετραλώνων και του Θησείου Το στέκι Αντίπνοια βρίσκεται στη συμ-

βολή των οδών Αριστοβούλου και Πυ-
λάδου, στα Κάτω Πετράλωνα (έξι τε-
τράγωνα από τον ηλεκτρικό σταθμό).
Μπορείτε να μας βρείτε κάθε Τετάρτη
(7 με 9 το απόγευμα) και κάθε Σάββατο
(6 με 9 το απόγευμα).

Χρόνος 4ος, Φύλλο 8ο, Μάιος 2012 

Για επικοινωνία:

Στο διαδίκτυο:

http://stekiantipnoia.squat.gr

Το έβδομο φύλλο της εφημερίδας μας τυπώθηκε σε
5.000 αντίτυπα και μοιράζεται χέρι με χέρι και
πόρτα-πόρτα στις γειτονιές του Κουκακίου, των Πε-
τραλώνων και του Θησείου, καθώς και σε αυτοορ-
γανωμένους χώρους, στέκια και καταλήψεις. Η
διακίνησή του είναι χωρίς αντίτιμο, πολύ απλά γιατί
οι απόψεις μας και οι ιδέες μας δεν ανταλάσσονται

με χρήματα, ούτε η αξία τους μετριέται με βάση τους
όρους του κόσμου του εμπορεύματος. Αυτή η εφη-
μερίδα εκδίδεται με τη χρηματική (και όχι μόνο) συ-
νεισφορά όσων δραστηριοποιούμαστε στο στέκι και
δεν έχει καμία σχέση με δημοτικές αρχές, μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις, κόμματα ή άλλους συλλό-
γους ή χορηγούς. 

ή αντιμνημόνιο», δηλαδή αν η εξελισσό-
μενη κοινωνική πτώχευση θα επιτηρεί-
ται (προς όφελος των ίδιων πάντα
συμφερόντων) από τους «καθωσπρέ-
πει» διεθνείς μηχανισμούς ή θα ξαναα-
ναλάβουν αυτό το πόστο οι εγχώριοι
τοποτηρητές.
Και το «καλό δίλλημα» έχει πάντα και
«τρομακτικές συνέπειες» αν απαντηθεί
λάθος: μια βιομηχανία τρομοκρατίας με
επικείμενα στρατιωτικά πραξικοπήματα,
διεθνείς επεμβάσεις, εθνικούς κινδύ-
νους, λοιμούς, κοινωνική ζούγκλα, έχει
αρχίσει να παράγει μαζικά φόβο. Πότε
άμεσα και εξόφθαλμα, πότε ύπουλα και
έμμεσα: εγκληματικότητα, μετανάστες,
πόλεμος των άκρων …
Προσβλητικά  χοντροκομμένη αυτή η
προπαγάνδα  επενδύει στον αποπροσα-
νατολισμό που έχει επιφέρει ο καταιγι-
σμός των τελευταίων 2 χρόνων στους
καταπιεσμένους, βασίζεται πάνω από
όλα στη διάλυση του κοινωνικού ιστού
και της αποδυνάμωσης των δομών κοι-
νότητας και των πεδίων ζύμωσης και αλ-
ληλεγγύης μέσα στην κοινωνία και του
φόβου που παράγει αυτή η διάλυση
Αυτή ακριβώς την πραγματικότητα αδυ-
ναμίας των καταπιεσμένων θέλει να επι-
σφραγίσει με τις εκλογές αυτές το
καθεστώς. Και σε αυτήν να στηρίξει τη
νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική της: με
ανανέωση του πολιτικού προσωπικού,
με πολυδιάσπαση του δικομματισμού
και την παραγωγή κομμάτων για κάθε
γούστο.
Το να εμποδίσουμε κράτος και κεφάλαιο
να χτίσουν ένα νέο προφίλ-εργαλείο για
τη συνέχιση της επίθεσής τους, το να
τους αφήσουμε γυμνούς, χωρίς διλλή-
ματα στα χέρια τους,  είναι κομβικό ση-
μείο στην εξέλιξη του κοινωνικού
πολέμου.
Αντισυστημική ψήφος δεν υπάρχει,
όπως και δεν υπάρχει δύναμη επανα-
στατικής ανατροπής που να μετράει τον
εαυτό της με εκλογικά ποσοστά.
Αυτοί που μας λένε πως «γιατί να πάει
χαμένη μια ψήφος, ας πέσει σε μια ανα-
τρεπτική δύναμη» δεν θέλουν να αντιλη-
φθούν πως ακόμα περισσότερο αυτή τη
φορά η κάθε ψήφος θα πέσει στην
κάλπη του συστήματος. Θα δώσει ζωή
και αξιοπιστία σε έναν νέο κλώνο του με
διαφορετικό χτένισμα
Αυτοί που από την άλλη, όψιμα, μας επι-
σείουν τον κίνδυνο της φασιστικής

διλλήματα, όπως και χρειάζονται και
καινούριο πολιτικό προσωπικό , ένα
συνολικό πακέτο πολιτικής αξιοπι-
στίας κατασκευασμένο έν ανάγκη
(αφού δεν μπορούν πλέον ούτε από
τα σπίτια τους να βγουν) στην απο-
στείρωση των τηλεοπτικών στούντιο.
Και έχουν ήδη ξεκινήσει να το κατα-
σκευάζουν:
Όλος ο μηχανισμός κοινωνικού ελέγ-
χου από τα ΜΑΤ και τους εισαγγε-
λείς, μέχρι τα ρουσφέτια και τα
έκτακτα νομοσχέδια και πάνω από
όλα τα Media, στοχεύουν στην επι-
βολή εκείνων των νέων διλλημάτων
που θα εκβιάσουν τη συμμετοχή μας
στη δημοκρατική αρένα.
Μπροστά στην αποτυχία μιας ολό-
κληρης περιόδου, αλλά και μπροστά
σε μια νέα, ακόμα πιο επίπονη πε-
ρίοδο που έρχεται, η πολιτική και οι-
κονομική εξουσία προσπαθεί να
εμπλέξει ξανά, και να καταστήσει συ-
νυπεύθυνη όλη την καταπιεζόμενη
κοινωνία.
Είναι εύκολο να το δει κανείς στην
ίδια τη φύση των διλλημάτων: Μέσα
ή έξω από την Ευρώπη (δηλαδή με
ποια υπερδύναμη θα μοιράζεται το
ρόλο του νυχτοφύλακα των καπιταλι-
στικών συμφερόντων  η ελληνική κυ-
βέρνηση), ευρώ η δραχμή (ποιοι
κλάδοι του κεφαλαίου θα ωφελη-
θούν περισσότερο από την κατάρ-
ρευση των μισθών και την εκποίηση
του δημόσιου πλούτου με οποιοδή-
ποτε νόμισμα) και φυσικά «μνημόνιο

Αυτή η πάγια αναρχική θέση, μετά
από δεκάδες εκλογικές αναμετρήσεις
που έχουμε ζήσει, αν μη τι άλλο, έχει
επιβεβαιωθεί…

Μετά τις γενικές θέσεις ας πάμε και
στο τώρα, σε αυτές τις εκλογές.
Μπορεί κανείς και καλοπροαίρετα,
να μας αντιτείνει πως η κατάσταση,
αυτή τη φορά είναι διαφορετική. Δεν
θα επιλεγούν μόνο δικτάτορες, θα
δοθεί και μήνυμα για την ίδια την
πολιτική κατεύθυνση, για το αν θα
έχουμε αύριο να φάμε. Γιατί να πάει
χαμένη (ακόμα και ως σκουπίδι) η
ψήφος;
Εμείς λέμε πως ακόμα περισσότερο
σε αυτές τις εκλογές, στις 6  Μάη
2012,  είναι αναγκαίο να αρνηθούμε
την ψήφο.
Μέσα σε 38 χρόνια από την πτώση
της χούντας  οι καταπιεσμένοι είδαμε
την κατάρρευση των κομμάτων σαν
«δημοκρατικών δυνάμεων» κοινωνι-
κής συσπείρωσης και φορέων ιδεο-
λογίας και την αποκάλυψή τους σαν
κλίκες δύναμης και εκκολαπτήρια
παραγόντων. Είδαμε  χωρίς μακιγιάζ
τι είναι το σύνταγμα, τι είναι νόμοι,
δικαστήρια, εξαρτημένες και ανεξάρ-
τητες αρχές. Είδαμε  που καταλήγει η
«λαϊκή κυριαρχία», συνηθίσαμε στα
δακρυγόνα, αντιληφθήκαμε τι είδους
τάξη μας έταζαν. Είδαμε τέλος, μέσα
σε 2 χρόνια να εξανεμίζονται τα ιδε-
ολογήματα της «σταθερότητας», της
«ευμάρειας», της «σιγουριάς για το
μέλλον». Είδαμε να χάνεται ότι κερ-
δήθηκε ακόμα και με αίμα, είδαμε να
ζητάνε πίσω με τόκο, μέχρι  και αυτά
με τα οποία το καθεστώς εξαγόρασε
τη σιωπή και την υποταγή ενός μεγά-
λου κομματιού των καταπιεζόμενων
όλες αυτές τις δεκαετίες.  
Οι εκλογές δεν άλλαξαν τίποτα ως
τώρα, ούτε εμπόδισαν τα σχέδια
κράτους και κεφαλαίου στο ελάχιστο,
κι αυτό είναι πλέον ορατό από όλους,
να ο λόγος που κάνει αυτές τις εκλο-
γές κρίσιμες για την εξουσία και τη
χαμένη αξιοπιστία της.
Κάθε επιχείρημα, κάθε προπαγάνδα,
κάθε εξαγορά, προηγούμενων εκλο-
γών έχει γίνει σκόνη.
Η δημοκρατία κινδυνεύει να μείνει
γυμνή.
Χρειάζονται επειγόντως καινούρια

Το μεγαλύτερο προσόν  της «δημο-
κρατίας» σε σχέση με  τη δικτατορία
είναι η ικανότητά της να επιβάλει τα
ερωτήματα που τη βολεύουν αντί να
προσπαθεί με το περίστροφο να εξα-
σφαλίσει τις απαντήσεις.  Η  ιερή
στιγμή της δημοκρατίας είναι οι
εκλογές:  εκεί που όλοι, εθνικά ομό-
ψυχοι,  αφέντες και δούλοι, πλούσιοι
και φτωχοί, σαν να μην τρέχει τίποτα,
ισότιμα υποτίθεται, καλούνται να
απαντήσουν το μεγαλύτερο και το
πιο πλαστό ερώτημα που μπορεί να
τεθεί: ποιοι θα είναι οι δικτάτορες
για τα επόμενα χρόνια. Ποιοί θα
αποτελέσουν την αισχρή εκείνη  μει-
οψηφία που θα αναλάβει την πολι-
τική διαχείριση του κράτους, που θα
κάνει κουμάντο στην τεράστια πλει-
οψηφία  και θα εξασφαλίσει τα συμ-
φέροντα του εαυτού της και των
νόμιμων μπράβων, των νόμιμων
απατεώνων, των νόμιμων ληστών
που στην πολιτική γλώσσα λέμε «κα-
πιταλιστές».
Πολιτικοί, θεσμοί, δικαιοσύνη, αφεν-
τικά, υποψήφιοι δικτάτορες, κανάλια,
περσόνες, διανοητές, όλος ο συρφε-
τός αυτών που δεν πρόκειται ποτέ να
βρεθούν στη θέση μας είναι αυτοί
που μας ζητούν να πάμε στις κάλπες,
να ψηφίσουμε.
Μας προτρέπουν  να προσπαθή-
σουμε ακόμα και να τους γκρεμί-
σουμε  από το θρόνο τους ρίχνοντας
ένα σημαδεμένο χαρτί σε μία
κάλπη…
Δεν μπορεί να υπάρχει εχέφρων άν-
θρωπος που να θεωρεί  πως μέσα
από τη διαδικασία της καθολικής
ψήφου και της επιλογής αντιπροσώ-
πων  μπορεί να αλλάξει κάτι εις
βάρος του καθεστώτος.  Αντίθετα, η
ψήφος είναι ένα συγχωροχάρτι για το
παρελθόν και μια λευκή επιταγή για
το μέλλον μας, μια δήλωση νομιμο-
φροσύνης, από εμάς τους εκμεταλ-
λευόμενους προς το κράτος και τους
καπιταλιστές. Η θέση μας αυτή ως
αναρχικοί/ες,  κάνει σαφές πως  όχι
μόνο δεν πρόκειται ποτέ να κατέ-
βουμε σε εκλογές αλλά ούτε και πρό-
κειται  να «στηρίξουμε» (ευθέως ή με
κλείσιμο του ματιού) κανέναν διεκδι-
κητή εξουσίας. Από το αναρχικό κί-
νημα, κράτος και κεφάλαιο δήλωση
νομιμοφροσύνης δεν περιμένουν.

Αποχή απο τις εκλογές
Συμμετοχή στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες
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εφεδρείας (και που μέχρι πρόσφατα θεωρούσαν
γραφικό και συμμορίτικο τον αντιφασιστικό
αγώνα) ξεχνούν πως ο φασισμός δεν νικιέται στα
έδρανα, νικιέται στην κοινωνική βάση και στο πε-
ζοδρόμιο, ξεχνούν πως η «νομιμοποίηση» των
φασιστών θα γίνει από αυτούς τους ίδιους όταν θα
συνομιλούν μαζί τους  στην ίδια αίθουσα  όπως
ήδη το κάνουν σε μικρότερες αίθουσες εξουσίας.
Καλούμε τον κάθε καταπιεζόμενο και εκμεταλλευό-
μενο να απέχει από την εκλογική διαδικασία. Κα-
λούμε τον καθένα και την καθεμιά να κάνει μια
ρητή και ξεκάθαρη επιλογή  άρνησης του στημέ-
νου δημοκρατικού παιχνιδιού και απαξίωσης στις
μαριονέτες του.
Να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι: οι εκλογές είναι η
πρόφαση της κυριαρχίας κράτους και καπιταλι-
στών. Και η άρνηση τους δεν μπορεί παρά να είναι
βήμα σε μια μακριά σειρά αρνήσεων και καταφά-
σεων. Η αποχή του απολίτικου, η αποχή της αδια-
φορίας, η αποχή που τελικά θέλει να ψωνίσει
σωτηρία από άλλο «μαγαζί»  (πχ στρατός, βασι-
λιάς, τεχνοκράτης), η αποχή της μοιρολατρίας είναι
το ίδιο υποτακτική με την ψήφο.
Για αυτό και εμείς μιλάμε για ενεργό αποχή.
Μια τέτοια αποχή είναι πηγή φόβου για την εξου-
σία, είναι πλεονέκτημα στα χέρια μας τις μέρες που
έρχονται. Και ας μην αμφιβάλουμε δεν μπορούμε
να αφήσουμε κανένα πλεονέκτημα να πάει χαμένο.
Κανείς μας δεν μπορεί να διαφύγει από την ανάγκη
να λειτουργήσουμε ως κοινωνία, να πάρουμε απο-
φάσεις, να παράγουμε και να μοιραστούμε
πλούτο. Κανείς δεν θα κρυφτεί για πάντα πίσω
από μία τηλεόραση. Για εμάς η άρνηση του συστή-
ματος συνεπάγεται την άμεση δημιουργία, στην
κοινωνική βάση, αυτοοργανωμένων δομών σε μα-
ζική κλίμακα που θα γίνουν κοινότητες αγώνα, κοι-
νότητες αντιθέσμισης, κοινότητες
επανοικειοποίησης του δημόσιου πεδίου,  κοινό-
τητες παραγωγής και κατανάλωσης. Η αποχή από
τις εκλογές, για να είναι πράξη άρνησης πρέπει να
σταθεί πλάι με τη δημιουργία λαϊκών συνελεύσεων
σε κάθε γειτονιά, στις πόλεις και τα χωριά. Συνε-
λεύσεων που γίνουν πολιτικοί πυρήνες, πόλοι το-
πικής συσπείρωσης και ζύμωσης, δυνάμεις
ανακατάληψης και λειτουργίας δημόσιου, τόποι έμ-
πρακτης   ανασύστασης κοινωνικού ιστού.
Πρέπει να σταθεί πλάι  με ένα κίνημα ανέργων που
θα συναντηθεί με τους τοπικούς αγώνες και τις
δομές τους. Με το πνεύμα της αλληλεγγύης και της
ταξικής συνείδησης στους χώρους δουλειάς, με δί-
κτυα αλληλεγγύης με αυτοοργάνωση της κοινωνι-
κής πρόνοιας για παιδιά, γέρους, άρρωστους,
Αμεα, με μια αυτόνομη εσωτερική οικονομία ανά-
μεσα στους καταπιεσμένους, χωρίς εκμετάλλευση
και ύπαιθρο
Πρέπει να σταθεί πλάι σε ένα νέο, εμπόλεμο συν-
δικαλιστικό κίνημα βάσης που με το ένα μάτι θα
πρέπει να κοιτάει προς τη γενική απεργία διαρ-
κείας  και με το άλλο στη λειτουργία, τον έλεγχο
και τη διανομή της παραγωγής.
Πρέπει να πάει μαζί με την ενεργό πολιτική ριζο-
σπαστικοποίηση και σράτευση. Πρέπει η αγανά-
κτηση, η οργή, η απογοήτευση να
συλλογικοποιηθούν, να αποκτήσουν όραμα και
δύναμη να το πραγματοποιήσουν.
Στη δουλειά, στη γειτονιά, στο σχολείο, το πανεπι-
στήμιο, σε κάθε τόπο που οι καταπιεσμένοι συναν-
τώνται και ζουν πρέπει να στηθούν δομές που να
εκκινούν αγώνες, να τους κλιμακώνουν, να ωθούν
προς την γενικευμένη κοινωνική αυτοδιεύθυνση.
Για να ξεπεράσουμε επιτέλους την αντίληψη που
θεωρεί το κράτος ως τη λογική συνέπεια της υπο-
τιθέμενης ανικανότητας  όλων μας να αυτοδιευθυν-
θούμε.
Για να ξεπεράσουμε επιτέλους την αντίληψη που
θεωρεί τους καπιταλιστές απαραίτητους ως λογική
συνέπεια της ανικανότητας όλων μας να μοιρά-
σουμε δίκαια τον πλούτο που παράγουμε.
Για να απαντήσουμε στο μοναδικό αληθινό δίλ-
λημα: καπιταλισμός ή επανάσταση.

Συνέλευση αναρχικών 
για την κοινωνική αυτοδιεύθυνση

Το εύρος της επίθεσης με όχημα την κρίση εις βάρος τον «από κάτω» από τα ντόπια και ξένα πολιτικά και οικο-
νομικά αφεντικά μεγαλώνει και εκτείνεται σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Η πολιτική της πλήρους αφαίμαξης
της ζωής μας διευρύνεται με αποτέλεσμα την ολοένα και αυξανόμενη «φτωχοποίηση» μας σε όλα τα επίπεδα. Η
ανέχεια και η εξαθλίωση ειναι τα μονα που μας  εξασφαλίζουν, σαν αποτέλεσμα μιας πολιτικής διάσωσης του
συστήματος. Μπροστά στο ζοφερό παρών και το ακόμα πιο σκοτεινό μέλλον που διαφαίνεται ξετυλίγεται μια κοι-
νωνική πραγματικότητα δύσκολα διαχειρίσιμη από το καθεστώς. Το χαρακτηριστικό που κάνει την υπάρχουσα
κρίση οριακή για το σύστημα πέραν του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού τέλματος, είναι ότι πλέον το σύστημα
αδυνατεί να βάλει στο παιχνίδι το μεγάλο του ατού, την αυταπάτη της επερχόμενης ευημερίας. Το παραπάνω χα-
ρακτηριστικό σε συνάρτηση με το όλο και μεγαλύτερο και απότομο βάθυμα της φτώχειας σε πρωτόγνωρα για
τόσο μεγάλα κοινωνικά κομμάτια επίπεδο δημιουργεί μία ρευστή κοινωνική κατάσταση. Η ευρύτερη κοινωνική
βάση θα μπορούσε ως ένα ηφαίστειο που ενεργοποιείται και που όταν εκτοξεύσει τη λαβα του να ισοπεδώσει τα
πάντα στο διάβα του. 
Μεγαλώσαμε με το ρητό ότι όποιος σπέρνει ανέμους θα θερίσει θύελλες και το σύστημα και οι διαχειριστές του
το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα. Ο μόνος τρόπος να αντεπεξέλθει τουλάχιστον προς το παρών από τη
συσσωρευμένη κοινωνική οργή είναι να την στρέψει και να την μετατρέψει πριν είναι πολύ αργά για το ίδιο σε
ένα κοινωνικό και ενδοταξικό αλληλοφάγωμα των από κάτω. 
Το για χρόνια εμποτισμένο στα μυαλά της κοινωνίας «αμύνεστε περί πάρτης», η συσσώρευση των εξαθλιωμένων
σε περιορισμένο γεωγραφικό χώρο, η ανέχεια η πεινά και η εξαθλίωση, οι μαφίες που σε αγαστή συνεργασία με
τους κρατικούς κατασταλτικούς μηχανισμούς λυμαίνονται περιοχές και ανθρώπους, η προλεταριοποίηση της ντό-
πιας μεσαίας τάξης που το όνειρο της ανέλιξης της βασίστηκε στον κόπο και το αίμα των μεταναστών αλλά και
ντόπιων προλεταρίων όπως και αλλά παρεμφερή αποτελούν την κατάλληλη μαγιά στο ζυμωτήριο των αφεντικών
για την παρασκευή του κοινωνικού κανιβαλισμού ως απάντηση τους στην έκρυθμη κατάσταση.
Με τις μνήμες ακόμα νωπές, τις εστίες έτοιμες για αναζωπύρωση μετά τον κοινωνικό ξεσηκωμό της 12ης Φλεβάρη
και μπροστά στον τρόμο για αυτές που επίκειται να ακολουθήσουν, με δεδομένη τη νέα δέσμη μέτρων λεηλασίας
της κοινωνίας, και με όλη τη ρευστότητα που προαναφέραμε, το κράτος ενόψει εκλογών θέλησε να αλλάξει την
ατζέντα. Βασισμένο στην συνθήκη του κοινωνικού κανιβαλισμού που το ίδιο δημιουργεί και υποδαυλίζει και μη
έχοντας τίποτε άλλο να προσφέρει,  θέτει από μόνο του το αίτημα της ασφάλειας στα χείλη της κοινωνίας, και φυ-
σικά δείχνει το ίδιο τον εχθρό και δίνει και τις απαντήσεις. 
Για μια πολλοστή φορά οι μετανάστες γίνονται το εξιλαστήριο θύμα εμφανιζόμενοι ως υπαίτιοι για όλα τα δείνα
του μόνιμου πληθυσμού. Το πολυεθνικό προλεταριάτο που επάνω του χτίσθηκε το όραμα της αναπτυγμένης Ελ-
λάδας, τώρα που αυτό το όραμα κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, όντας αναλώσιμο, υποδεικνύεται ως ο απόλυτος
εχθρός και πετιέται στο κοινωνικό βάραθρο. Οι εκατομμύρια εξαθλιωμένοι, εκδιωγμένοι από τον τόπο τους από-
τοκο των στρατιωτικών πολιτικών και οικονομικών επεμβάσεων του πρώτου κόσμου και τη λεηλασία που αυτές
επιφέρουν,  αναζήτησαν και αναζητούν στον πλαστό, οικοδομημένο με δανεικά, δυτικό παράδεισο τη λύτρωση.
Και τι αντιμετωπίζουν; δουλέμπορους, στρατούς, μπάτσους στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκμετάλλευση, ρατσισμό,
βία, πόνο, δυστυχία κοκ αντίστοιχες και εξίσου απάνθρωπες με αυτές που άφησαν πίσω τους.
Εδώ και καιρό ξετυλίγεται μια αφήγηση από το καθεστώς σε σχέση με τους μετανάστες αρκετά πιο οξεία και επι-
κίνδυνη από την προπαγάνδα των προηγούμενων χρόνων. Στην παρούσα συγκυρία της κρίσης οι μετανάστες σύμ-
φωνα με την παραπάνω αφήγηση δεν μας παίρνουν μόνο τις δουλειές, αλλά αποτελούν υγιεινομική βόμβα,
ευθύνονται για την καταστροφή του λιανικού εμπορίου, απειλούν την φυλετική και εθνολογική καθαρότητα και
άλλα συναφή. Φορείς αυτών των απόψεων δεν είναι μόνο οι ακροδεξιοί πυλώνες του καθεστώτος αλλά σύσσωμος
ο καθεστωτικός συρφετός. Από τους υπουργούς Υγείας και Δημόσιας τάξης, τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ Μίχαλο έως
τους βουλευτές της ΝΔ και του  ΛΑΟΣ δημιουργείται  το κατάλληλο ρατσιστικό περίβλημα που θα ντύσει τη δράση
των κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών. (είτε λέγονται επιχειρήσεις σκούπα από την αστυνομία, είτε πογκρόμ
από τους νεοναζί και τους όψιμους κοινωνικούς συνοδοιπόρους τους). 
Οι μειώσεις μισθών αποτελούν κάτι παραπάνω από κυρίαρχη συνθήκη στον εργασιακό χάρτη. Οι δείκτες τις ανερ-
γίας αυξάνονται κατακόρυφα. Ένας και μόνος κλάδος στη συνθήκη της εργασιακής νηνεμίας ανθεί. Αυτός της κα-
ταστολής. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και καιρό ενώ ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας συρρικνώνεται, τα
σώματα ασφαλείας είναι ο μόνος κλάδος που γίνονται ακόμα προσλήψεις και έχει τις μικρότερες μειώσεις σε
αμοιβές. Το καθεστώς η μόνη απάντηση που έχει να δώσει, στη συνθήκη που δημιούργησε, είναι ακόμη περισ-
σότερη καταστολή. Κοινώς, «μπορεί να μην έχετε να φάτε αλλά έχετε πιο πολλούς μπάτσους να σας φυλάνε το
σπίτι πριν σας το πάρουμε κι αυτό». Και πάντως πέρα από το απλοϊκό παραπάνω παράδειγμα το σύστημα θωρα-
κίζει την άμυνα του ώστε να αντιμετωπίσει τις μικρές και μεγάλες καταστάσεις κοινωνικής οργής που εξελίσσονται
και αναμένονται στο μέλλον.
Όμως πέρα από το φαίνεσθε όλων των παραπάνω δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι πραγματικά συμβαίνει.
Το αίτημα για ασφάλεια και τάξη το οποίο συνοδεύεται με μια χιτλερική ρητορική περί καθαρότητας (είτε πρόκειται
για το κέντρο της Αθήνας είτε για το έθνος) δεν είναι τίποτε άλλο από την προσπάθεια του συστήματος να ιδεο-
λογικοποιήσει την πλήρη στρατικοποίηση του στη σύγχρονη της μορφή. Όπως προαναφέραμε θωρακίζεται ως
απάντηση στις συνθήκες που δημιουργεί από τη μια και από την άλλη προσπαθεί να φανεί στρατιωτικά πανίσχυρο
απέναντι στον όποιο εσωτερικό εχθρό.   Οι μετανάστες ως οι πλέον ευάλωτοι δεν είναι τίποτε άλλο πέραν του
πρώτου και εύκολου στόχου. Η επίθεση που διεξάγεται εις βάρος τους είναι επίθεση εναντίων όλων ημών των
από κάτω, είναι επίθεση εις βάρος της τάξης των καταπιεσμέ-
νων. 
Βρισκόμαστε σήμερα απέναντι σε ένα καθεστώς που καλπάζει
προς τον ολοκληρωτισμό. Οι μπάτσοι, οι πολιτοφύλακες των
φασιστοεπιτροπων κατοίκων και όλοι οι υπόλοιποι που ξεδι-
πλώνουν σε λόγω και δράση τις παραπάνω αντιλήψεις αποτε-
λούν το μακρύ χέρι του καθεστώτος, και αγωνίζονται με λύσσα
για τη διατήρηση του. Όσο οι καταστάσεις οξύνονται και  βα-
θαίνει η κρίση  καλούμαστε να τους αντιμετωπίσουμε. Απέναντι
σε ένα γερασμένο σύστημα που μας οδηγεί στην ανέχεια και
την εξαθλίωση να ορθώσουμε το ανάστημα μας αγωνιζόμενοι
για έναν κόσμο χωρίς δούλους και αφέντες, χωρίς καταπιεσμέ-
νους και καταπιεστές για έναν κόσμο ισότητας αλληλεγγύης και
ελευθερίας. Και ο αγώνας γι αυτόν δεν μπορεί παρά να περάσει
και από πάνω τους.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
Μερικές σκέψεις για το δόγμα της ασφάλειας, και το κυνήγι μαγισσών εις βάρος των μεταναστών.



4 μνήμηδιεθνή νέαλαϊκές συνελεύσειςεπικαιρότητα

«…ΣΥΓΧΩΡEΣΤΕ ΜΕ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ..
ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ…»*

*Δήλωση γυναίκας -δημοσιογράφου σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Λίγες ημέρες  πριν τις εκλογές το κράτος, σε μια προσπάθεια να κερδίσει τις εντυπώσεις, επιδεικνύει «έργο»: Προφυλακίζει  την οικογένειας Τσοχατζόπουλου
και μεταφέρει χιλιάδες μετανάστες στα  σύγχρονα Νταχάου –  «κέντρα φιλοξενίας». Μέσα σε αυτό το «νοικοκύρεμα»,  το υπουργείο  υγείας αποφασίζει να κάνει
υγειονομικούς ελέγχους σε διάφορους οίκους ανοχής της πόλης αλλά και σε δρόμους και πλατείες που εκδίδονται γυναίκες. Από αυτόν το έλεγχό προκύπτουν  21
γυναίκες φορείς του HIV κάποιες εκ των οποίων προφυλακίζονται. Αυτό που ακολουθεί δεν είναι μόνο εξοργιστικό αλλά επιβεβαιώνει, με τον πιο ελεεινό τρόπο,
όλα όσα κατά καιρούς έχουν ειπωθεί  για την ουσιαστική θέση της γυναίκας μέσα στη σύγχρονη πατριαρχική κοινωνία.

Ας  πάρουμε όμως τα  πράγματα από την αρχή. Για να κατανοήσουμε το «αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης», για το οποίο κατηγορούνται
οι συγκεκριμένες γυναίκες  θα πρέπει,  προηγουμένως, να αποδεχτούμε  και να συμφιλιωθούμε με την έννοια του οίκου ανοχής. Ενός  χώρου απόλυτα «νομιμο-
ποιημένου» στη  συνείδηση  των περισσοτέρων. Ενός χώρου στον οποίο  κάθε «άντρακλας  ή κάθε εκκολαπτόμενο αρσενικό»  μπορεί, με λίγα ή πολλά χρήματα
, να ικανοποιήσει την οποιαδήποτε σεξουαλική  του επιθυμία χρησιμοποιώντας  μια γυναίκα.  Η γυναίκα,  με τη σειρά της,  καλείται ,  «υποδεέστερη ούσα»,  να
επιτελέσει  το δεύτερο σκοπό για τον οποίο «είναι  προορισμένη» σε αυτόν τον κόσμο (ο πρώτος είναι  να γίνει μητέρα)…την  ικανοποίηση του αρσενικού!!!.
Απέναντι σε αυτή τη συνθήκη, η κυρίαρχη αντίληψη  δεν  βρίσκει κάποιο ιδιαίτερο  πρόβλημα (πλην  του ηθικολογικού) ούτε στο φαινόμενο της σεξουαλικής εκ-
μετάλλευσης  ούτε  και στην  υποκρισία  της πατριαρχίας  που   τονίζει , από τη μια,  την «αξία της παραδοσιακής οικογένειας», ενώ από την άλλη αφήνει χώρο
-στους άνδρες-  να «δραπετεύσουν», από αυτήν, και να εκτονωθούν πάνω σε γυναίκες  με συστηματικό βιασμό. 

Αντίθετα  αυτό που  προβληματίζει και καταγγέλλει , η κοινή γνώμη,  είναι η ύπαρξη  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΝΟΧΗΣ   ως επικίνδυνους  για τη δημόσια υγεία
καθώς και  εκδιδόμενων,  παράνομα, γυναικών.  Με λίγα λόγια όποιος θέλει να εκδίδει γυναίκες  μπορεί,   φτάνει να πληρώνει  φόρους στο κράτος (τον επίσημο
νταβατζή) και να κάνει συχνούς  υγειονομικούς  ελέγχους ώστε να μην κινδυνεύσουν,  πρωτίστως,  οι «πελάτες» και οι οικείοι τους και , τέλος, οι εκδιδόμενες γυ-
ναίκες .

Ακόμα όμως και για τους ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ  ΑΝΟΧΗΣ ή τις «πιάτσες»  αυτό που καταδεικνύεται, κυρίως από τα μμε,  είναι η εισροή «παράνομων  με-
ταναστριών  που κουβαλάνε ένα σκασμό αρρώστιες» και όχι  η μαφία (παρακράτος, δουλέμποροι και προαγωγοί) που σε συνεργασία με το κράτος επωφελούνται
από το  trafficing (δηλ. διακίνηση και εμπορία ανθρώπων) και οι πελάτες, που «δικαιούνται» να κάνουν ο,τι θέλουν πάνω στα σώματα και στις ψυχές εξαθλιωμένων
γυναικών, απολαμβάνοντας, μια ιδιότυπη νομιμοποίηση και συμβάλλοντας και συντηρώντας, με τα χρήματα τους, το δουλεμπόριο.  

Μέσα λοιπόν σε αυτήν την, ευρέως,  αποδεκτή συνθήκη καλούμαστε, από τη μια,  να «συγχαρούμε» τους μηχανισμούς ελέγχου που όταν αποφασίσουν να δρά-
σουν είναι «αποτελεσματικοί» και από την άλλη, να καταδικάσουμε εξαθλιωμένους ανθρώπους διαπομπεύοντας τους (δημοσίευση φωτογραφιών), ρίχνοντάς τους
ακόμα  πιο χαμηλά  και  στέλνοντας τους στα κολαστήρια των φυλακών.  Έτσι αντιστρέφουμε τους όρους και τα θύματα (γυναίκα - εκδιδόμενη) γίνονται θύτες  και
οι θύτες (άντρας- βιαστής, νταβατζης) γίνονται θύματα και επομένως «προστατεύονται» από τις αρχές..  

Το προφίλ των παραπάνω γυναικών, πληροί όλες τις κοινωνικό - ταξικές προϋποθέσεις  προκειμένου να βρει διέξοδο ο ολοένα εντεινόμενος κοινωνικός κανι-
βαλισμός. Έτσι από τη μία έχουμε γυναίκες,  κυρίως, ντόπιες  αλλά και μετανάστριες  με χαμηλότατο βιοτικό επίπεδο, κάποιες τοξικομανείς και όλες τους  εξα-
θλιωμένες  με εμφανή τα σημάδια της σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης. Από την άλλη ένα μεγάλο μέρος  μιας  κοινωνίας  που έχει μάθει να αποδέχεται
και σιωπά  στην  βαρβαρότητα της εξουσίας, σχεδόν σε όλα τα επίπεδα, αλλά όταν έρχεται αντιμέτωπη με τα αποτελέσματα αυτής της βαρβαρότητας σπεύδει να
τα στηλιτεύει με τον πιο κανιβαλικό τρόπο (μετανάστες, άστεγοι, τοξικομανείς, κλπ). Έτσι, για πολλούς, η εκμετάλλευση και η καταπίεση, ποπό τη μία έχουμε γυ-
ναίκες,  κυρίως, ντόπιες  αλλά και μετανάστριες  με χαμηλότατο βιοτικό επίπεδο, κάποιες
τοξικομανείς και όλες τους  εξαθλιωμένες  με εμφανή τα σημάδια της σωματικής και ψυχο-
λογικής κακοποίησης. Από την άλλη ένα μεγάλο μέρος  μιας  κοινωνίας  που έχει μάθει να
αποδέχεται και σιωπά  στην  βαρβαρότητα της εξουσίας, σχεδόν σε όλα τα επίπεδα, αλλά
όταν έρχεται αντιμέτωπη με τα αποτελέσματα αυτής της βαρβαρότητας σπεύδει να τα στηλι-
τεύει με τον πιο κανιβαλικό τρόπο (μετανάστες, άστεγοι, τοξικομανείς, κλπ). Έτσι, για πολ-
λούς, η εκμετάλλευση και η καταπίεση, που βιώνουν καθημερινά, βρίσκει εκτόνωση όταν
περνάνε, για λίγο, από τη θέση του εξουσιαζόμενου στη θέση του εξουσιαστή.  Ως αναρχι-
κές\οι – αντεξουσιαστές\στριες   δεν αντιλαμβανόμαστε το παραπάνω γεγονός ως ένα πρό-
βλημα ξεκομμένο που θα αντιμετωπιστεί με τους συχνούς κρατικούς ελέγχους. Αντίθετα το
εντάσσουμε στην ίδια την διάρθρωση της κοινωνίας που στηρίζεται στις εξουσιαστικές σχέ-
σεις, μεταξύ των ανθρώπων, και δημιουργεί διακρίσεις, ανισότητες, και επομένως ανοχή
στον εξευτελισμό και της αναξιοπρέπεια. Δεν  ξεχνάμε πως ο αγώνας για την ολοκληρωτική
ανατροπή αυτού του  γερασμένου κόσμου, με σκοπό  την ελευθερία  και της κοινωνική αυ-
τοδιεύθυνση, δεν μπορεί παρά να τσακίζει στο πέρασμα του τις σεξιστικές και πάσης φύσεως
εξουσιαστικές συμπεριφορές.  

5η Μαΐου 2010: Η μεγαλύτερη τόσο σε μαζικότητα όσο και σε μαχητικότητα απεργιακή διαδήλωση, ενάντια στην υπογραφή του 1ου μνημονίου κοινωνικής λεηλασίας, η
οποία ανακόπηκε βίαια από το θάνατο 3 εργαζομένων στη Μαρφίν από ασφυξία.
Απρίλης 2011: Οι αναρχικοί Ν.Λ., Γ.Π. και Θ.Σ. καθώς και ένα ακόμα άτομο προσάγονται με μια θεαματική αστυνομική επιχείρηση στην Γ.Α.Δ.Α. Ταυτόχρονα ο μηντιακός

οχετός ανακοινώνει «συλλήψεις» για τις επιθέσεις στον Ιανό και την Μαρφιν. Από την πρώτη στιγμή, οι 3 σύντροφοι αρνούνται
δημόσια κάθε σχέση με τις κατασκευασμένες και ανυπόστατες κατηγορίες και προφανώς αφήνονται ελεύθεροι καθώς δεν υπάρχει
κανένα στοιχείο εναντίων τους.
Απρίλης 2012: Οι δικαστικές αρχές γνωστοποιούν την πρόθεση τους να τους ασκηθούν διώξεις για ανθρωποκτονίες και απόπειρες. 
Η μεθοδευμένη αυτή δίωξη από την κυριαρχία έχει πολυεπίπεδη στόχευση. Αφενός, επιχειρεί να πλήξει τους 3 συντρόφους τόσο
σε φυσικό όσο και ηθικό επίπεδο, απειλώντας τους με φυλακίσεις και αποδίδοντας τους την ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα της
5ης Μάη, με τα οποία δεν έχουν καμία σχέση και όπως έχουν δηλώσει μέσα από τον λόγο τους «στην κουλτούρα, στην ορολογία,
στην πρακτική των αναρχικών δεν χωράνε οι όροι ¨παράπλευρη απώλεια¨ ή αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή»  Επιπλέον, στο
στόχαστρο της καταστολής μπαίνει, για άλλη μια φορά, το αναρχικό αντιεξουσιαστικό κίνημα, το οποίο εδώ και δεκαετίες αποτελεί
κομμάτι των κοινωνικών ταξικών αγώνων, υπερασπιζόμενο τη σύγκρουση με το καθεστώς, την αυτοοργανωση και την αλληλεγγύη
στην προοπτική της κοινωνικής απελευθέρωσης. Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία βαθιάς συστημικής κρίσης οι κοινωνικές αντι-
στάσεις διευρύνονται και η ριζοσπαστικοποίηση των αγώνων εντείνεται. Τέτοιου είδους διώξεις αποσκοπούν στον εκφοβισμό των
αγωνιζόμενων, την απονοηματοδότηση των αντιστάσεων και εν τέλει τον ενταφιασμό της κοινωνικής συγκρουσιακότητας. Απέναντι
στην επίθεση που δέχονται, οι σύντροφοι μας δεν είναι μόνοι τους. Να προτάξουμε την αλληλεγγύη μας και να αντεπιτεθούμε. Να
αντισταθούμε στη διαρκή υποβάθμιση της ζωής μας και να συγκρουστούμε με το κράτος και το κεφάλαιο για μια κοινωνία ελευ-
θερίας. 
ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΥΣ 3 ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΜΑΣ 
Που στοχοποιούνται για τα γεγονότα της 5ης Μάη 

ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑ ΜΠΟΥΡΔΕΛΑ ΨΑΧΝΕΙ ΟΡΓΑΣΜΟ - 10 ΕΥΡΩ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΒΙΑΣΜΟ

ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ...



«Μικροί μεγάλοι γίνανε / μαυραγορίτες όλοι / κι αφήσαν όλο το ντουνιά / με δίχως πορτοφόλι. / 
Πουλήσαμε τα σπίτια μας / και τα υπάρχοντά μας / για δυο ελιές κι ένα ψωμί / να φάνε τα παιδιά μας».

Στίχοι από ρεμπέτικο τραγούδι“
Περπατώντας στους κεντρικούς δρόμους των Πετραλώνων (Κειριαδών, Τριών Ιεραρχών κτλ) έχεις την αίσθηση

πως κάθε μέρα που περνάει ανοίγει και ένα καινούργιο ενεχυροδανειστήριο. Κάθε τόσο την προσοχή σου θα
τραβήξει μια φωτεινή επιγραφή «ΑΓΟΡΑΖΩ ΧΡΥΣΟ». Με μοντέρνες ιστοσελίδες, φυλλάδια και αυτοκόλλητα σε
κολόνες της ΔΕΗ, εισόδους πολυκατοικιών μέχρι και κάδους απορριμμάτων, αλλά και επαναλαμβανόμενες κα-
ταχωρήσεις στις εφημερίδες, τα ενεχυροδανειστήρια δίνουν την εντύπωση πως βρίσκονται παντού. Είναι τέτοια
η κατάσταση, που μερίδιο διεκδικούν όχι μόνο οι ντόπιοι, αλλά και από το εξωτερικό. Ήδη επιχειρήσεις από
την Ισπανία, την Ιταλία και την Αγγλία έχουν στήσει μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας και ψαρεύουν πελάτες.

Είναι προφανές και αντιληπτό από τον καθένα πως η εξάπλωση των ενεχυροδανειστηρίων, των μαυραγοριτών
της εποχής μας, συνδέεται άμεσα με την αδυναμία μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας να ανταπεξέλθουν στις οι-
κονομικές τους υποχρεώσεις. Η κρίση του καπιταλισμού και η όξυνση της επίθεσης κράτους και αφεντικών
έχει σαν συνέπεια τη φτωχοποίηση του πληθυσμού. Ταυτόχρονα όμως η κρίση αποτελεί ευκαιρία για μια δρα-
στική αναδιανομή πλούτου, προς όφελος ορισμένων τμημάτων του κεφαλαίου και σε βάρος των πιο αδύναμων
κοινωνικών στρωμάτων.

Ανάλογη ήταν η κατάσταση στην περίοδο του μεσοπολέμου αλλά και κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου
Πολέμου. Ειδικότερα για την περίπτωση της Ελλάδας η συνθήκη προσομοιάζει όλο και περισσότερο με την πε-

ρίοδο της ναζιστικής κατοχής. Γιατί η περίοδος του 1941-44, πέρα από λιμούς, βομβαρδισμούς, μπλόκα, αντιστασιακές πράξεις και κτηνώδη αντίποινα, υπήρξε και
κάτι άλλο: μια πελώρια οικονομική ευκαιρία οικονομικής και κοινωνικής ανόδου για αρκετές χιλιάδες, που για τον ένα ή τον άλλο λόγο βρέθηκαν σε θέση να εκμε-
ταλλευτούν τη «συγκυρία» (και τη διάχυτη γύρω τους πείνα, δυστυχία κι ανασφάλεια) για να «φτιαχτούν» ή να αυξήσουν τον πλούτο που ήδη διέθεταν. Βιομήχανοι
που έκαναν χρυσές δουλειές χάρη στις παραγγελίες της Βέρμαχτ ή την παραγωγή ειδών πρώτης ανάγκης, υπεργολάβοι δημοσίων έργων που άνοιγαν δρόμους κι έφτια-
χναν λιμάνια ή αεροδρόμια για λογαριασμό του στρατού κατοχής, μικροί και μεγάλοι μαυραγορίτες, «διαμεσολαβητές» κάθε λογής που «έσωζαν» ζωές με αντάλλαγμα
χρυσές λίρες. 

Όλοι αυτοί αποτέλεσαν τους κερδισμένους της εποχής, τη σπονδυλική στήλη της εθνικοφροσύνης και τη μαγιά του «αναπτυξιακού θαύματος» των επόμενων δεκαετιών.
Κι αν στην κατηγορία των βιομηχάνων, υπεργολάβων κλπ βρίσκουμε γνωστά ονόματα της αστικής τάξης, πχ οι οικογένειες Παπαστράτου, Λαναρά, Βασιλειάδη, Καρέλλα
και Χυτήρογλου, στην  πλειοψηφία των μαυραγοριτών βρίσκουμε τους συνήθεις υπόπτους, τους «νοικοκυραίους», τους ανθρώπους που είδαν τη «ρευστότητα» της
περιόδου απλώς σα μια καλή ευκαιρία να εξασφαλίσουν το μέλλον των παιδιών και των επιχειρήσεών τους. Και, σαν καλοί νοικοκυραίοι, φρόντισαν να επενδύσουν
στην πιο σταθερή (αλλά συγκυριακά υποτιμημένη) «αξία». Αγοράζοντας -αντί πινακίου φακής- κάθε λογής ακίνητα, από οικόπεδα κι αγροτεμάχια μέχρι σπίτια κι ολό-
κληρες πολυκατοικίες.

Αυτό που συνδέει τους παλαιούς και σύγχρονους μαυραγορίτες πέρα από τη δραστηριοποίησή τους σε συνθήκη συστημικής κρίσης είναι ότι εκφράζουν με εξαιρετικά
διαυγή τρόπο την έννοια του κοινωνικού κανιβαλισμού. Σε μια περίοδο όπου η επιβίωση, των κατώτερων τάξεων, εργατικής, μικροαστικής κλπ καθίσταται για το κε-
φάλαιο δευτερευούσης σημασίας, ορισμένοι επιλέγουν να εκμεταλλευτούν τη δυστυχία και την απόγνωση που επικρατεί, προκειμένου να βγουν κερδισμένοι μέσα στη
ζούγκλα που δημιουργεί το ίδιο το σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να μας βρουν απέναντί τους. Και θα μας βρουν απέναντί τους. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται
πλήθος ανθρώπων που προσπαθούν να αναδείξουν το ρόλο όλων αυτών. Με αυτοκόλλητα και κείμενα, με δράσεις λαϊκών συνελεύσεων, με συμβολικές επιθέσεις
αλλά και καταστροφές ενεχυροδανειστηρίων,  συλλογικά αλλά και ατομικά είναι πλέον σαφές πως τα φανταχτερά ισόγεια θα αποτελούν στόχο όπου θα εκφράζεται η
οργή των καταπιεσμένων και των απελπισμένων. 

Υ.Γ. Δεν είναι τυχαίο ότι την 12η Φλεβάρη, το σύνολο των ενεχυροδανειστηρίων στο κέντρο της Αθήνας καταστράφηκε από οργισμένους διαδηλωτές. Πλέον οι μαυ-
ραγορίτες του σήμερα ξέρουν πως και το δικό τους μαγαζάκι θα δεχτεί ανάλογη περιποίηση με τις τράπεζες και τα υπουργεία.
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Τα τελευταία χρόνια, και κυρίως μετά το καλοκαίρι και την πολυήμερη και καθημερινή παρουσία κόσμου στην πλ. Συντάγματος, έχουν κάνει την εμφάνιση τους, με ιδιαίτερη
δυναμική, λαϊκές συνελεύσεις σε όλες σχεδόν τις γειτονιές της Αθήνας, καθώς και σε άλλες πόλεις . Οι λαϊκές συνελεύσεις αποτέλεσαν και αποτελούν την απάντηση των «από τα
κάτω»  στους κυβερνώντες. Οι ίδιοι οι κάτοικοι των γειτονιών, μέσα από αδιαμεσολάβητες, αυτοοργανωμένες και αντιιεραρχικές δομές,  παίρνουν στα χέρια τους    την τύχη
της ζωής τους και των γειτονιών  τους και προσπαθούν να απαντήσουν στα καθημερινά, και όχι μόνο, προβλήματα που αντιμετωπίζουν και για τα οποία ευθύνονται οι «από
πάνω».

Μέσα, λοιπόν, σε ένα εντεινόμενο περιβάλλον κρίσης, οικονομικής και πολιτικής, οι λαϊκές συνελεύσεις  μαζικοποιήθηκαν και αποτέλεσαν το όχημα με το οποίο ο κόσμος
βγήκε στους δρόμους, έσπασε την απομόνωση, την εξατομίκευση και ξανά πήρε σάρκα και οστά η ελπίδα ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει

Αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει; Να φτιαχτεί;  Να ξαναφτιαχτεί;  Να ρετουσαριστεί; Οι απαντήσεις πολλές και αν και μοιάζει  παιχνίδι με λέξεις,  δεν είναι. Οι λέξεις κρύβουν
από πίσω προθέσεις, ελπίδες, αντιλήψεις, επιθυμίες, εκτιμήσεις, οράματα. Πολλοί θεωρούν ότι οι λαϊκές συνελεύσεις, όπως και γενικά οι αγώνες των «από κάτω»,  πρέπει να
είναι διεκδικητικοί, να προσπαθούν να διορθώσουν τα κακώς κείμενα του καπιταλισμού, να δομήσουν εναλλακτικές δομές, που θα αντικαταστήσουν τις σάπιες και χρεοκοπημένες
καπιταλιστικές και κρατικές δομές, οι οποίες θα καταρρεύσουν. Μέσα από τέτοιες θεωρήσεις (οι οποίες έχουν τεράστιες διαφορές και κυρίως ως  προς τις προθέσεις τους,
καθώς, άλλοι επιθυμούν μια καλύτερη διαχείριση του υπάρχοντος συστήματος και άλλοι την ολοκληρωτική του ανατροπή) ένα κομμάτι κόσμου, το οποίο μετέχει στις λαϊκές συ-
νελεύσεις καταλήγει να δημιουργεί δομές και εγχειρήματα τα οποία ρέπουν προς τον εναλλακτισμό και τα οποία προσπαθούν να απαντήσουν στα καθημερινά προβλήματα μέσα
από τη δημιουργία «νησίδων». Δηλαδή «ελευθεριακών εδαφών», μέσα στο σύστημα, ξεχνώντας  ποιος ευθύνεται για τα προβλήματα, την κρίση, την καταπίεση και την εκμε-
τάλλευση καθώς και τον  πόλεμο, που διεξάγεται, μεταξύ κυρίαρχων και καταπιεσμένων. Έναν πόλεμο, τον οποίο  οι κυρίαρχοι δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν ακόμα και
αν  χρειαστεί  να  καταστρέψουν ολόκληρο τον πλανήτη. Έναν πόλεμο στον οποίο οι κυρίαρχοι δεν προτίθενται να παραδοθούν, να αφήσουν το καπιταλιστικό τους οικοδόμημα
να καταρρεύσει και να πουν στους «από τα κάτω» «εντάξει και τώρα φτιάξτε τον κόσμο όπως εσείς θέλετε». Έτσι λοιπόν  τέτοιες προσπάθειες οι οποίες διαπερνούνται από τις
παραπάνω αντιλήψεις είτε στοχεύσουν απλώς σε μια αλλαγή διαχείρισης  του συστήματος «λιγότερο κακής», είτε καταλήγουν σε μια εναλλακτική λύση για το σύστημα το οποίο
έχει αποδείξει ότι μπορεί να αφομοιώσει οτιδήποτε προκειμένου να επιβιώσει. Το ζήτημα όμως δεν είναι ούτε να γίνουμε χαλίφης στη θέση του χαλίφη, ούτε να δώσουμε λύση
στο σύστημα, αλλά ούτε και ευκαιριακές, ατομικές ή πιο «παρείστικες - συλλογικές»  απαντήσεις  καθώς, όπως προειπώθηκε,  αν και εμφυσούνται από διαφορετικά σκεπτικά,
όλες οι παραπάνω  προοπτικές θα οδηγηθούν, αργά  ή γρήγορα, σε τέλμα σπέρνοντας την  ηττοπάθεια.

Αντίθετα αυτές οι προσπάθειες  θα πρέπει να διέπονται από νοοτροπίες ρήξεις με το υπάρχον σύστημα, να είναι απόρροια  χειραφετημένων αγώνων και να αποτελούν τη
βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί μια νέα κοινωνία ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης. Θα πρέπει να αποτελούν μέρος των προταγμάτων μας και να προωθούν τον
αγώνα. Ιστορικά υπήρξαν, και υπάρχουν εγχειρήματα, που αφομοιώθηκαν πλήρως από την κυριαρχία ακριβώς επειδή έχασαν στη πορεία (ή δεν είχαν εξ αρχής) τη διάθεση
τους για σύγκρουση με το σύστημα, περιχαρακώθηκαν στον μικρόκοσμο που είχαν/έχουν δημιουργήσει, κυριαρχήθηκαν από λογικές εμπορευματοποίησης  και εν τέλει όχι
μόνο δεν δημιούργησαν «πρόβλημα»  στο σύστημα αλλά, με την ύπαρξή τους,  χρησιμοποιήθηκαν\ούνται, από αυτό,  για να παρουσιάσει  και   το «ελευθεριακό» του
προσωπείο. 

Οι δομές που χτίζουν οι καταπιεσμένοι οφείλουν να επιτελούν δυο σκοπούς. Πρώτον να αντικατοπτρίζουν το μελλοντικό κόσμο, ο οποίος θα είναι χτισμένος πάνω στις αρχές
της ισότητας, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας καθώς και στη βασική: Ο καθένας προσφέρει σύμφωνα με τις δυνατότητες του και αμείβεται σύμφωνα με τις ανάγκες του. Και
δεύτερον,  πρέπει να αποτελούν εστίες αντίστασης και αγώνα ενάντια στο καθεστώς και το καπιταλιστικό σύστημα. Οι «από τα κάτω»  δεν είναι δυνατό να πιστεύουν ότι ο κα-
πιταλισμός διορθώνεται ή ότι  μια όμορφη μέρα οι άρχοντες αυτού του τόπου θα ζητήσουν συγνώμη και θα παραιτηθούν από τα προνόμια τους. Οι «από τα πάνω» μας έχουν
κηρύξει τον πόλεμο και μέχρι την τελευταία τους  στιγμή,  το μόνο που μας υπόσχονται είναι καταστολή, θάνατος, καταστροφή, καταπίεση, ανελευθερία, εκμετάλλευση και βία.

Αυτόν τον πόλεμο είμαστε αναγκασμένοι να τον διεξάγουμε και να τον κερδίσουμε,  αν θέλουμε να χτίσουμε και να ζήσουμε  σε έναν άλλο κόσμο χωρίς καταπίεση και εκμε-
τάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.  

Για να φτάσουμε σε μια άλλη κοινωνία, αυτή της γενικευμένης αυτοδιεύθυνσης,  οφείλουμε να μην ξεχνάμε, από τη μία, τον κοινωνικό και ταξικό πόλεμο και ταυτόχρονα να
δομούμε το όραμα μας στο τώρα καθώς αυτό είναι το οποίο μας δείχνει τον τελικό στόχο. Διότι ο στόχος καθορίζει τα μέσα του αγώνα και τα μέσα οριοθετούν το στόχο.    

Λαικές συνελεύσεις και εναλλακτισμός.
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“

Κοινωνική αστάθεια

Προσπαθώντας να αναλύσουμε τη
σημερινή συνθήκη, διαπιστώνουμε ότι
αυτό που, κυρίως, επικρατεί, είναι η
κοινωνική ρευστότητα. Οι νέες οικονο-
μικές συνθήκες, η αλλαγή του τρόπου
ζωής με τους  χειρότερους όρους δια-
βίωσης, η ανεργία, η κρίση του υπάρ-
χοντος πολιτικοκοινωνικού
συστήματος, οι νέες μορφές χούντας
και εν γένει η πολιτική και κοινωνική
αστάθεια συνθέτουν την σύγχρονη
πραγματικότητα  μέσα στην οποία καλ-
λιεργείται η απογοήτευση, ό φόβος, η
ανασφάλεια, ο θυμός αλλά και η πό-
λωση. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες η
κοινωνία «διαλέγει στρατόπεδα» κά-
ποιοι  ριζοσπαστικοποιούνται, ανα-
γνωρίζοντας τους εαυτούς τους μέσα
στους κοινωνικούς αγώνες, στις συλ-
λογικές διαδικασίες, στην ανατροπή
του παλιού αυτού κόσμου και απο-
κτώντας κοινωνική και ταξική συνεί-
δηση. Ενώ  κάποιοι άλλοι
συντηρητικοποιούνται, ενισχύοντας
τον κοινωνικό κανιβαλισμό και ευελ-
πιστώντας να την «βολέψουν»  μέσα
στον παλιό κόσμο, έχοντας παντελής
έλλειψη  συνείδησης της τάξης τους και
της κοινωνικής τους θέσης. Για την
ώρα το μόνο σημείο  που συνέχει όχι
μόνο  τους διαδηλωτές αλλά και το με-
γαλύτερο μέρος της κοινωνίας  είναι η
απόρριψη και η απέχθεια για τη σημε-
ρινή κατάσταση καθώς και η οποιαδή-
ποτε διάθεση για συναίνεση . Όλα τα
υπόλοιπα μένουν να τα συναντήσουμε
μπροστά μας…

δικό τους έργο θα γίνεται όλο και πιο
δύσκολο. Όσες φορές και αν δείξουν
τις φωτιές,  τα απαλλοτριωμένα  πο-
λυκαταστήματα, τα ξηλωμένα πεζο-
δρόμια των «ακριβών» δρόμων της
Αθήνας κι όσο μελάνι και να χύσουν
κάνοντας υπεραπλουστεύτηκες ανα-
γωγές και ψευτοαναλύσεις,  το μισό,
και πλέον, εκατομμύριο του κόσμου
που κατέβηκε, έχει την δική του «ει-
κόνα» για εκείνη την ημέρα. Μια  ει-
κόνα που απέκτησε με αυτά που ο
ίδιος είδε, άκουσε και ένιωσε και
που, σίγουρα, μοιράστηκε με άλλους
ανθρώπους  που δεν κατέβηκαν στο
δρόμο και δεν είχαν προσωπική αν-
τίληψη για ότι συνέβη.

Η αστυνομία, από την άλλη, θέλον-
τας αφενός να διασπείρει το φόβο
και αφετέρου μην μπορώντας να
ελέγξει τα εξοργισμένα  πλήθη, μετά-
θεσε  την ευθύνη στους διαδηλωτές
και απείλησε,  για όσα πρόκειται να
ακολουθήσουν στο μέλλον, κάνοντας
τη στυγνή δήλωση: «ή κτίρια καμένα
ή νεκρός», ενώ ταυτόχρονα προχώ-
ρησε σε εκατοντάδες προσαγωγές και
σε 70 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 4
συλληφθέντες προφυλακίστηκαν. Στο
ίδιο κλίμα,  και με  πρόφαση  όσων
προηγήθηκαν, η βουλή, κατόπιν
πρότασης του εμπορικού συλλόγου,
εξετάζει  την θέσπιση νομοθετικού
πλαισίου για τις διαδηλώσεις στο
κέντρο της Αθήνας. Η επιλογή του
χρόνου δεν είναι σε καμία περί-
πτωση τυχαία. Εντάσσεται στο γενι-
κότερο πλαίσιο της κατασταλτικής
πολιτικής που ακολουθείται σε όλα
τα επίπεδα και  σε μια περίοδο που
αναμένονται από κοινωνικές ανατα-
ραχές μέχρι εξεγέρσεις.    

πραγματικού αριθμού των διαδηλω-
τών (μας παρουσίασαν μόνο ως με-
ρικές χιλιάδες) αλλά  και της
διάθεσης και της  επιμονής  του κό-
σμου να παραμείνει στο δρόμο,  πα-
ρόλη την κρατική τρομοκρατία, ο
διαχωρισμός των διαδηλωτών σε
«ειρηνικούς πολίτες  που άσκησαν το
δημοκρατικό  δικαίωμα  του διαμαρ-
τύρεσθαι  και  που αποτελούσαν την
πλειοψηφία»  και σε « 300 κουκου-
λοφόρους – προβοκάτορες που η
μόνη τους επιδίωξη είναι να διασπεί-
ρουν τον φόβο και την βία», η ανα-
κοίνωση αποζημιώσεων των
καταστηματαρχών, η λαϊκίστικη επι-
χειρηματολογία  για τους «εργαζόμε-
νους, που κινδυνεύουν να μείνουν
άνεργοι» ήταν η δική τους περι-
γραφή  για τα γεγονότα.  Έτσι επί
μέρες έχυναν τα κροκοδείλια δάκρυα
τους, για τις «χαμένες θέσεις εργα-
σίας» και για τα «ιστορικά κτίρια του
κέντρου» ενώ είναι οι ίδιοι μέρος
ενός συστήματος   που οδηγεί στη
φτώχεια, στην απελπισία  και στην
εξαθλίωση  εκατομμύρια ανθρώπους
σε όλη την Ελλάδα και που, όταν
χρειάζεται -και τα οικονομικά συμφέ-
ροντα το επιβάλλουν-  ξέρουν να
σιωπούν σε εκποιήσεις, καταστροφές
και  καταπατήσεις  δημόσιας περιου-
σίας, ιστορικών κτιρίων και αρχαι-
ολογικών χώρων αντίστοιχα.. Στο
σημείο, αυτό αξίζει να αναφερθεί
πως τόσο, ο κινηματογράφος Άστυ
δεν κάηκε (παρά το γεγονός πως τις
πρώτες μέρες, ψευδώς, υποστήριζαν
πως είχε καεί) όσο και το Αττικόν
όταν καιγόταν η γύρω περιοχή ελεγ-
χόταν από τις δυνάμεις καταστολής
και δεν υπήρχε κανένας διαδηλωτής.

Σε στιγμές γενικευμένης σύγκρου-
σης, μεγάλης  οργής και, ακόμα με-
γαλύτερης, συμμετοχής του κόσμου
στις διαδηλώσεις  είναι αναπόφευκτο
να υπάρξουν κι ανεξέλεγκτες κατα-
στάσεις, από προβοκατόρικα χτυπή-
ματα μέχρι και πλιάτσικα σε
μικρομάγαζα. Όπως και να χει  τα
ΜΜΕ , ως αναπόσπαστο κομμάτι
αυτού του συστήματος, το μόνο που
ξέρουν και οφείλουν να κάνουν είναι
να αποπροσανατολίζουν, να πολώ-
νουν και να παραπληροφορούν προ-
κειμένου να αποσπάσουν συναίνεση
και  φόβο. Όσο, όμως, οι συνθήκες
θα δυσκολεύουν και ο κόσμος, όλο
και περισσότερο, θα αντιδρά,  και το

Λίγες μέρες μετά την παραδοχή κυ-
βερνητικών στελεχών για την αποτυ-
χία του 1ου μνημονίου έρχεται η
ψήφιση του 2ου. Με συνοπτικές δια-
δικασίες και με την γνωστή πια ρητο-
ρική του τρόμου για «το
χρεοκοπημένο» αύριο, το ελληνικό
κράτος μαζί με τους ευρωπαίους
«εταίρους» του βρήκαν τη «καλύ-
τερη δυνατή  λύση» ψηφίζοντας ένα
νομοσχέδιο που προβλέπει επιπλέον
περικοπές, αυτή τη φορά , στον ιδιω-
τικό τομέα. 

Μη έχοντας άλλη επιλογή η ΓΣΕΕ
και  η ΑΔΕΔΥ προκηρύσσουν, μέσα
σε μια εβδομάδα,  3 απεργίες και μια
συγκέντρωση. Ο φόβος να μην χαθεί
το μεροκάματο, η απειλή της απόλυ-
σης  αλλά και  το «ραντεβού»  της
Κυριακής, που θα ψηφίζονταν τα
μέτρα ήταν, ενδεχομένως, κάποιοι
από τους λόγους  που  οι  απεργίες
δεν είχαν την αναμενόμενη  συμμε-
τοχή.

Η  κορύφωση των απεργιακών κι-
νητοποιήσεων  έρχεται την Κυριακή
12 Φεβρουαρίου  στις 17:00  στο
Σύνταγμα.  Ήδη μια ώρα  πριν η πρό-
σβαση στο κέντρο, με  τρένο,  καθί-
σταται αδύνατη λόγω των ασφυκτικά
γεμάτων συρμών  και  η  μετακίνηση
μέσα στους δρόμους και τα στενά της
Αθήνας, από το Θησείο και την Ομό-
νοια μέχρι το Σύνταγμα και το Μονα-
στηράκι,  γίνεται με δυσκολία καθώς
έχουν γεμίσει με εκατοντάδες χιλιά-
δες κόσμου.

Συγκρούσεις

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν
πραγματικά ιστορικές για την μεταπο-
λιτευτική Ελλάδα. Στους κεντρικούς
δρόμους της πόλης αλλά και στα εν-
διάμεσα στενά έγιναν οι μεγαλύτερες,
σε ένταση και διάρκεια (περί τις 5
ώρες), συγκρούσεις. Κρατικά  κτή-
ρια, πολυκαταστήματα, τράπεζες,
ενεχυροδανειστήρια, «δέχτηκαν την
εκτίμηση των διαδηλωτών».  Χιλιά-
δες κόσμου συμμετείχαν στις οδομα-
χίες είτε, άμεσα, συγκρουόμενος με
τις δυνάμεις καταστολής, πυρπολών-
τας κρατικούς και καπιταλιστικούς
στόχους, απαλλοτριώνοντας καταστή-
ματα και μοιράζοντας τα προϊόντα
είτε, έμμεσα, μεταφέροντας τραυμα-
τίες, «βάζοντας  πλάτη» και δυσκο-
λεύοντας έτσι τη δουλεία των
ένστολων συμμοριτών, επιδεικνύον-
τας, με κάθε τρόπο,  πρωτοφανή αλ-
ληλεγγύη. Επιπλέον ούτε οι
προληπτικές προσαγωγές, από το
πρωί της Κυριακής, ούτε η αποπνι-
κτική ατμόσφαιρα από «την υπέρμε-
τρη χρήση χημικών» (ακόμα και με
καραμπίνα σε ευθεία βολή που τραυ-
μάτισαν σοβαρά διαδηλωτή) κατάφε-
ραν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο,
ο οποίος όχι μόνο κατέβηκε στο κέν-
τρο αλλά  παρέμεινε εκεί  μέχρι αργά
τη νύχτα, σπάζοντας για λίγες ώρες το
αίσθημα υποταγής.

Η καθεστωτική προπαγάνδα,
μέσω των ΜΜΕ, για μια ακόμη φορά
οργίασε. Οι εικόνες κατεστραμμένων
κτιρίων, η γνωστή και αναμενόμενη
υποβάθμιση  των συγκρούσεων σε
απλά «μπάχαλα», η αποσιώπηση του

Σχετικά με τα γεγονότα στις 10, 11 και 12 Φεβρουαρίου. 
Γιατί σε αυτό το τόπο η ιστορία γράφεται με πλάκες πεζοδρομίου…
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Αλήτες, λέρες, εργατοπατέρες!“

2006 και στις 8 Μάρτη 2007 στις φοιτητικές κινητοποιήσεις.
Εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας τον Απρίλη του 2007 στους εξε-
γερμένους των ελληνικών φυλακών και συμμετείχαμε τον Ιούνη
του 2007 στις κινητοποιήσεις ενάντια στις ρατσιστικές, φασιστι-
κές επιθέσεις κράτους και παρακράτους. Ήμασταν στην εξέ-
γερση του Δεκέμβρη του 2008 που ξέσπασε μετά τη δολοφονία
του Α. Γρηγορόπουλου από τον μπάτσο Κορκονέα και βρεθή-
καμε ανάμεσα στους εξεγερμένους εργάτες και όχι μόνο, που
τη 17η του Δεκέμβρη του 2008, οικειοποιηθήκαν το κεντρικό
κτίριο της ΓΣΕΕ και ξεβόλεψαν τον Παναγόπουλο από το πολυ-
τελές γραφείο του και τη δερμάτινη καρέκλα του. Σταθήκαμε
δίπλα στους κατοίκους της Κερατέας τον Δεκέμβρη του 2010
ενάντια στη λεηλασία της φύσης και την υποβάθμιση της ζωής
τους. Ήμασταν στις απεργιακές διαδηλώσεις και τις συγκρούσεις
στις 5 Μαΐου 2010, στις 28 & 29 Ιουνίου 2011, στις 19 & 20
Οκτώβρη 2011, στις 10-11 & 12 Φλεβάρη 2012.

Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε στους αγώνες για την συνο-
λική ανατροπή και την κοινωνική επανάσταση. Στους αγώνες
για ένα κόσμο χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση, για ένα
κόσμο ισότητας, αλληλεγγύης, ελευθερίας.

Ν.Μ.-Δ.Β.-Κ.Π.

Στις 4 Απριλίου 2012 οι Ν.Μ., Δ.Β. και Κ.Π. καλούμαστε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπί-
δων να δικαστούμε για την εκδίωξη του επαγγελματία εργατοπατέρα, επίδοξου βουλευτή και υπάλλη-
λου του ΣΕΒ Παναγόπουλου από την απεργιακή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου
2010 στο Σύνταγμα.

Κατά τη διάρκεια της απεργιακής συγκέντρωσης ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Παναγόπουλος εκδιώκεται
από τους απεργούς και υπό την προστασία των ΜΑΤ βρίσκει καταφύγιο εκεί που φιλοδοξεί να μπει,
δηλαδή στο κοινοβούλιο. Τις επόμενες ημέρες φωτογραφιζόμαστε από τα παπαγαλάκια της ασφάλειας
(Τριανταφυλλόπουλο, Γ. Σουλιώτη κ.α.), ως υπαίτιοι για το "εργατικό ατύχημα" που συνέβη στον πρό-
εδρο της ΓΣΕΕ Παναγόπουλο στο απεργιακό συλλαλητήριο της 5ης Μαρτίου και καλούμαστε ως «ύπο-
πτοι» στη ΓΑΔΑ να απολογηθούμε για τα γεγονότα της απεργιακής συγκέντρωσης. Τα στοιχεία είναι οι
κατασκευασμένες καταθέσεις δύο έμμισθων εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ και οι αναγνωρίσεις των μπάτσων
της ασφάλειας κράτους και πολιτεύματος, οι οποίοι μας γνωρίζουν εδώ και χρόνια από την διαρκή
παρουσία μας στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες, από τις απεργίες, τις συγκρούσεις, τις καταλή-
ψεις δημοσίων κτιρίων, τις διαδηλώσεις και κάθε ανατρεπτική δράση. Από την συμμετοχή μας στα
σωματεία βάσης, τις αναρχικές συλλογικότητες και συνελεύσεις, τις λαϊκές συνελεύσεις γειτονιών, τα
αυτοδιαχειριζόμενα στέκια και καταλήψεις και όλες τις αδιαμεσολάβητες, αντιιεραρχικές, χειραφετη-
μένες, ριζοσπαστικές διαδικασίες αγώνα και οργάνωσης των καταπιεσμένων και των εκμεταλλευόμε-
νων.

Ο εισαγγελέας μας έχει απαγγείλει την εξής κατηγορία:
Απρόκλητες σωματικές βλάβες: Ας μας πει ο Παναγόπουλος τι έχει κάνει, πέρα από το να καλύπτει

αφεντικά και εργολάβους, για τους χιλιάδες εργάτες που σακατεύονται καθημερινά στα στρατόπεδα
της μισθωτής εργασίας και για τους δεκάδες νεκρούς στο βωμό του κέρδους του κεφαλαίου. Έτσι κι
αλλιώς, αποκαλύφθηκε περίτρανα ο ρόλος του μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν τη δολοφονική
επίθεση σε βάρος της Κωνσταντίνας Κούνεβα, καθώς όλοι αυτοί οι εργατοπατέρες διαπλέκονταν με
τους μεγαλοεργολάβους, κάλυπταν με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους το καθεστώς σκλαβιάς και
τρομοκρατίας που επικρατεί στους χώρους της δουλειάς, και ειδικότερα στο χώρο του καθαρισμού.
Μην ξεχνάμε ότι η εργολαβία καθαρισμού του κτιρίου της ΓΣΕΕ έχει δοθεί σε μία από αυτές τις εται-
ρείες. Είναι ο Παναγόπουλος που το τελευταίο διάστημα σε κοινές συναντήσεις με τον διατεταγμένο
του ΔΝΤ Παπαδήμο και τον πρόεδρο του ΣΕΒ συναίνεσε στο κόψιμο των μισθών και των συντάξεων,
στην απελευθέρωση των απολύσεων, στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, στο μισθό μαθη-
τείας και σε όλους τους σχεδιασμούς τρόικας, ελληνικού κράτους και κεφαλαίου που στοχεύουν στην
αναδιοργάνωση της ελληνικής κοινωνίας και την οδηγούν στην προλεταριοποίηση, την εξαθλίωση και
την μιζέρια.

Είναι ο κ. Παναγόπουλος ο πληρωμένος υπάλληλος του καθεστώτος ο οποίος έχει επιφορτιστεί ως
πρόεδρος της ΓΣΕΕ να διαφυλάττει με κάθε κόστος (κόστος που πληρώνουν πάντα οι εργαζόμενοι) την
κοινωνική ειρήνη, δηλαδή την ειρήνη μεταξύ εκμεταλλευόμενων και εκμεταλλευτών, καταπιεσμένων
και καταπιεστών. Μια ειρήνη, την οποία οι κυρίαρχοι εννοούν ότι πρέπει να υφίσταται μόνο από την
μεριά των από τα κάτω. Έτσι κι αλλιώς το κράτος και το κεφάλαιο έχουν κηρύξει από καιρό τον πόλεμο
στην κοινωνία. Σε αυτόν τον κοινωνικό-ταξικό πόλεμο ο Παναγόπουλος αποτελεί τον έμμισθο υπάλληλο
των αφεντικών. Επαγγελματίας συνδικαλιστής, επίδοξος βουλευτής, άξιος αντικαταστάτης του -βουλευτή
και πρώην υπουργού- Πρωτόπαππα και του Πολυζωγόπουλου, οι οποίοι ως ανταμοιβή για το ξεπού-
λημα των εργατικών αγώνων έλαβαν διάφορα κομματικά και κρατικά αξιώματα. Έτσι κι αλλιώς, η ΓΣΕΕ
δεν αποτελεί, σε καμία περίπτωση, "συνομοσπονδία εργατών", αλλά μια θυγατρική εταιρεία του ΣΕΒ,
η οποία έχει αναλάβει το ρόλο του αναχώματος στις κοινωνικές εκρήξεις και του διαμεσολαβητή για
τη νομιμοποίηση των επιταγών των αφεντικών. Το ρόλο της ανέδειξε, γι' ακόμη μια φορά, η εξέγερση
του Δεκέμβρη, κατά τη διάρκεια της οποίας η ΓΣΕΕ ακύρωσε προγραμματισμένη της διαδήλωση, ενώ
δεν κήρυξε ούτε μια απεργία σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους χιλιάδες εξεγερμένους.

Ξεκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες και έχοντας κάνει διαφορετικές επιλογές, απέναντι σε αυτή
τη πραγματικότητα έχουμε πάρει προ πολλού θέση, θέση μάχης. Μια θέση που ορίζεται είτε από την
ταξική μας συνείδησή ως προλετάριοι είτε από την πολιτική μας διαδρομή ως αναρχικοί-αντιεξουσια-
στές. Δεν αποδεχόμαστε καμία ειρήνη μεταξύ των κυρίαρχων και των από τα κάτω, για αυτό το λόγο
τα τελευταία χρόνια βρεθήκαμε στο δρόμο πάμπολλες φορές. Ήμασταν τον Μάιο & τον Ιούνιο του

Οργάνωση

Το διακύβευμα, λοιπόν, μέσα σε αυτή τη δύσκολη, εκ των πραγμάτων συγκυρία, είναι πως απαντάμε στη βαρβαρότητα, αντίβαρο της οποίας δεν μπορεί να είναι –
μόνο-  μια στείρα εκτόνωση, την οποία αναγνωρίζουμε ως απόρροια της απελπισίας που  βιώνουμε και την θεωρούμε φυσική αντίδραση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν
πρέπει να περιοριστούμε σε αυτήν. Αντίθετα οφείλουμε  να δούμε  πως  μετατρέπουμε την απελπισία σε δημιουργία,  την αμηχανία σε πράξη και πως από το φόβο
περνάμε στην επίθεση. Όπως έχουμε ξαναπεί έτοιμες λύσεις δεν υπάρχουν. Όσοι τις έχουν αποσκοπούν «στο μοίρασμα της  πίτας». Οι λύσεις πρέπει να  δοθούν  μέσα
από χειραφετημένους αυτοοργανωμένους αγώνες, μακριά από λογικές εκλογών, αντιπροσώπων, ανάθεσης  και, εν τέλει,  διαχείρισης  της άθλιας πραγματικότητας που
βιώνουμε  καθώς και να  διαμορφωθούν  σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Η οργάνωση τόσο σε επίπεδο δρόμου όσο και σε επίπεδο καθημερινότητας, μέσα από τα εργατικά
σωματεία, τις λαϊκές συνελεύσεις γειτονιών, τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα (από  κοινωνικά ιατρεία, καταλήψεις, συλλογικές κουζίνες μέχρι  μαθήματα αυτομόρφωσης)
σήμερα είναι πιο επιτακτική όσο ποτέ. Και ενώ αναγνωρίζουμε,  πρακτικά, τις δυσκολίες τέτοιων δομών (μιας και συμμετέχουμε ενεργά σε διάφορα εγχειρήματα) ωστόσο
είναι οι μόνες διαδικασίες που μας εμπεριέχουν, που επιδιώκουμε και που, εν τέλει, προεικονίζουν τον αυριανό κόσμο που θα χτίσουμε πάνω στα συντρίμμια του πα-
λιού.

Προοπτική

Κινητήριος δύναμη της οργάνωσης δεν είναι άλλη από την προοπτική και το νόημα  που  ο καθένας δίνει σε έναν αγώνα. Η προοπτικής μας, ορίζει και τον τρόπο που
επιλέγουμε να οργανωθούμε καθώς και την κατεύθυνση που δίνουμε σε κάθε μας διεκδίκηση. Για εμάς η προοπτική βρίσκεται στην ολική ανατροπή  κράτους και κεφα-
λαίου αλλά και στην κατάλυση οποιασδήποτε εξουσιαστικής σχέσης που δημιουργεί διαχωρισμούς. Επιθυμούμε και παλεύουμε για μια αυτοοργανωμένη  κοινωνία χωρίς
αποκλεισμούς, προνομιούχους, εκμεταλλευτές. Για μια κοινωνία που θα στηρίζεται στη αλληλεγγύη και  που ο καθένας θα προσφέρει με βάση τις δυνατότητες του, στον
καθένα με βάση τις ανάγκες του.

Άμεση απελευθέρωση των 4 προφυλακισμένων της διαδήλωσης της 12ης Φεβρουαρίου.

Στο δικαστήριο  συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος αλληλέγγυος στους τρείς συντρόφους, από σωματεία βάσης, λαϊκές συνελεύσεις, συλλογικότητες. Αντιθέτως
δεν παρουσιάστηκε όπως ήταν αναμενόμενο κανένας από τους μάρτυρες κατηγορίας, οι οποίοι δεν ήταν άλλοι από τους εργατοπατέρες που απαρτίζουν τα δι-
οικητικά συμβούλια της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Παρόλο που από την πλευρά των «κατηγορουμένων» -κατά την αστική δικαιοσύνη-δηλώθηκε από τη πρώτη
στιγμή η θέληση να πραγματοποιηθεί η δίκη οι δικαστές το ανέβαλαν  για το Μάρτιο του 2013.
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Οι γυναίκες στην αντίσταση“
Απ’ τις ομιλίες των αντιπροσώ-

πων για την δραστηριότητα των

γυναικών κατά περιοχές ενδεικτικά

αναφέρουμε :

Αγιά : Με αλλαπάλληλες κινητο-

ποιήσεις κατόρθωσαν οι γυναίκες

να ιδρύσουν σ’ όλα τα χωριά λαϊκά

ιατρεία, φαρμακεία, βρεφικούς

σταθμούς, παιδικά συσσίτια. Στις

31/5 πάνω από 600 γυναίκες της

περιοχής μαζί με άλλες 700 από

τα  χωριά του Τυρνάβου κατεβαί-

νουν στη Λάρισα απαιτώντας την

διάλυση των προδοτικών οργανώ-

σεων. Στην  μάχη της Μαρμάρια-

νης εφεδροελασίτισες

αχρήστευσαν μοτοσυκλέτες,

πήραν χειροβομβίδες και σκότω-

σαν έναν Γερμανό αρπάζοντας και

ένα γερμανικό οπλοπολυβόλο.

Βόλος :  Στην πρόνοια, στη αλ-

ληλεγγύη, στον εφεδρικό ΕΛΑΣ,

στην διαφώτιση, παντού δου-

λεύουν δραστήρια οι Βολιώτισες.

Ελασσόνα: Στις 24/4 γίνεται κι-

νητοποίηση των γυναικών από

όλα τα χωριά και στην Ελασσόνα

μπαίνουν θριαμβευτικά πάνω από

1000. Οι Γερμανοί ξαφνιάζονται,

ενώ ο Φρούραρχος αναγκάζεται

να πάει στην πλατεία να τις ακού-

σει.

Στην Βαρδικούσια οι Γερμανοί

ρίχνουν στην φωτιά πέντε γυναί-

κες  και τις καίνε ζωντανές γιατί δεν

ήθελαν να μαρτυρήσουν. Άλλες

πέντε ρίχνουν στα νερά του μύλου

και τις βασανίζουν, αλλά καμία δεν

μίλησε.

Καλαμπάκα : Στον ΕΛΑΣ προ-

σφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες

συνδέσμων ή στα τηλέφωνα, στο

καραούλι και αλλού. Στις μάχες

παίρνουν μέρος όλες οι εφεδροε-

λασίτισες και διακρίνονται για το

θάρρος και την παλληκαριά τους.

Καρδίτσα : Πεντακόσιες Καραγ-

κούνες διαδηλώνουν κατά της τρο-

μοκρατίας. Έχουν πλούσια

κοινωνική πρόνοια, ιατρεία, νοσο-

κομεία, λαϊκά φαρμακεία. Οι Καρ-

διτσιώτισες συμμετέχουν ενεργά

στην αυτοδιοίκηση. Είκοσι γυναί-

κες έχουν εκλεγεί στην επαρχία.

Στο δικαστικό οι γυναίκες τα κατα-

φέρνουν περίφημα και γι’ αυτό τις

ειδοποιούν σε κάθε συνεδρίαση.

Λάρισα : Στις 24/4 1200 αγανα-

κτισμένες αγρότισσες του κάμπου

διαδηλώνουν μπροστά στον νο-

μάρχη και τις γερμανικές αρχές και

απαιτούν να σταματήσει η τρομο-

κρατία. Οι επονίτισες και εφεδροε-

λασίτισες χρησιμοποιούνται σαν

σύνδεσμοι και στο μοίρασμα προ-

κηρύξεων ενώ την νύχτα μετέχουν

σε επιχειρήσεις , ανταλλάσοντας

πυροβολισμούς με γερμανούς και

εασαδίτες.

Πόρτα : Όταν πήγαν οι εασαδί-

τες και μάζεψαν όλα τα γελάδια, οι

γυναίκες συγκεντρώθηκαν με ξύλα

και με      ρόπαλα και πήγαν και τα
πήραν πίσω.

τραντάζοντας τις πόρτες στις γερ-

μανικές κομαντατούρες. Τις βρί-

σκουμε λοχαγούς, πολιτικούς

καθοδηγητές, μέλη της Κυβέρνη-

σης του βουνού (Μαρία Σβώλου,

Μαυροειδή, Χατζηβασιλείου, Φι-

λιπίδου).

Η παρουσία της γυναίκας

αγρότισσας είναι ένα απ’ τα θαύ-

ματα που σπάνια έγραψε γυ-

ναίκα σε άλλη χώρα και της αξίζει

ιδιαίτερη μνεία. Και η πιο καθυ-

στερημένη αγρότισσα στον

δρόμο του αγώνα ανακάλυψε

πως μπορεί να κουμαντάρει όχι

μόνο τον εαυτό της μα και το σπι-

τικό και το χωριό της και την λευ-

τεριά ολόκληρης της χώρας.

Μια εικόνα του αγώνα τους δί-

νεται στην πρώτη Πανθεσσαλική

Σύσκεψη Γυναικών στις 29/7/44

σον Ίταμο. Πήραν μέρος 125 γυ-

ναίκες αντιπρόσωποι όλων των

οργανώσεων, εκτός από τις εκα-

τοντάδες άλλες προσκεκλημένες

και μη γυναίκες. Στην εφημερίδα

«Θύελα» το γυναικείο όργανο

του Πανθεσσαλικού αγώνα της

9/8/44 διαβάζουμε : «Ήταν συγ-

κινητικό να βλέπεις να καταφθά-

νουν γυναίκες απ’ όλα τα

στρώματα κι όλες τις ηλικίες,

γριές, νιές, αγρότισσες..ηλικιωμέ-

νες και ξυπόλητες, εργάτριες με

ροζιάρικα χέρια, μαθήτριες και

επιστημόνισες, νοικοκυρές ,χω-

ριάτισσες, που ως εχθές ακόμα

άβουλες ,δεν λογάριασαν ούτε

τον κίνδυνο, ούτε τις μεγάλες πο-

ρείες, ούτε την κούραση και τις

άλλες στερήσεις. Ήρθαν μ’ έναν

φλογερό ενθουσιασμό τραγου-

δώντας επαναστατικά τραγούδια.

Περπάτησαν νύχτα- μέρα ,4-5

μέρες, πέρασαν από εχθρικές

γραμμές και γερμανικά φυλάκια,

για να ‘ρθουν να μιλήσουν, να

ακούσουν…». Η γραμματέας της

Πανθεσσαλικής επιτροπής ΕΑΜ

Γυναικών, Μαρία Καραγιώργου

είπε στον λόγο της : « Το γυναι-

κείο κίνημα αρχίζει να φουντώνει

στην Θεσσαλία από το καλοκαίρι

του 1943. Και εκεί που περιόριζε

τον ρόλο του σε βοηθητικό ,

τώρα ήρθε στο ίδιο επίπεδο με το

υπόλοιπο λαϊκό κίνημα . 101.000

είναι οι οργανωμένες γυναίκες σε

σύνολο 274.000 ,δηλ. 37%.»

μένη εν πολλοίς , συμμετοχή των

γυναικών στην σύγχρονη πολι-

τική και κοινωνική ιστορία της

χώρας.

Το 1940 οι γυναίκες ξεπερνών-

τας τους παραδοσιακούς ρόλους

συμμετείχαν ενεργά ,τόσο στην

αντίσταση κατά της Γερμανικής

κατοχής ,όσο και στον Δ.Σ. Η αν-

τιστασιακή δράση αποτέλεσε για

τις Ελληνίδες μια συνολικότερη

ευκαιρία για την κοινωνική τους

συνειδητοποίηση και την απελευ-

θέρωση.

Η γυναικεία συμβολή στην αν-

τιφασιστική δράση, πρώτη φορά

στην ιστορία των ελληνικών αγώ-

νων, είναι τόσο σημαντική και

τόσο μαζική.

Η σκλάβα και αγνοημένη μέχρι

τότε Ελληνίδα μπήκε στον αγώνα

φέρνοντας σ’ αυτόν όλη την πνιγ-

μένη από χρόνια έφεση ,δύναμη

και ορμή, αγκάλιασε και απλώ-

θηκε σ’ όλους τους τομείς και τα

μέτωπα του αγώνα, έγινε το μισό

και πάνω απ’ τις ζωντανές και

μαχόμενες λαϊκές δυνάμεις ,πά-

λεψε και αναδείχθηκε ισάξια με

τον άντρα, μαχητής και καθοδη-

γητής, απ’ την Ε.Α και την ΕΠΟΝ

μέχρι το ΕΑΜ , τον ΕΛΑΣ και τον

Δ.Σ

Τον Νοέμβρη του 1941 μαζί με

τους πρώτους νεκρούς απ’ την

πείνα στους δρόμους της Αθή-

νας, πέντε γυναίκες από τις ανα-

τολικές συνοικίες, συναντιούνται

σε κάποιο σπίτι της οδού Φορ-

μίωνος και μυούνται στο ΕΑΜ

από την Ηλέκτρα Αποστόλου.

Αυτή ήταν η αρχή. Από εκεί και

ύστερα μεγάλωσε και άρχισε να

γράφεται το γυναικείο ΄Επος της

Αντίστασης. Όλα αυτά τα χρόνια

οι γυναίκες έδωσαν στον αγώνα

αυτόν τα πάντα. Θυσίασαν επάγ-

γελμα υπάρχοντα, την υγεία ,τα

παιδιά τους και την ζωή τους. Κο-

ρίτσια απ’ τα θρανία, μέσα στα

ιδανικά ΕΠΟΝ και αγρότισσες,

γιαγιάδες κάτω απ’ τα συνθήματα

του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κατάφεραν απί-

στευτα πράγματα. Τις βρίσκουμε

ζωσμένες τα  άρματα να πολε-

μούν στα βουνά. Κύματα κορι-

τσιών στην διαδήλωση

καλύπτουν τα τάνκς. Τα εκτελε-

στικά αποσπάσματα  να γαζώ-

νουν τα στήθη τους και αυτές να

φωνάζουν: Ζήτω η λευτεριά. Να

κουβαλούν τα αντάρτικα πολεμο-

φόδια στα απάτητα ρουμάνια.

Γυναίκες που σκίζανε το μονα-

δικό τους πουκάμισο και το κά-

νανε σημαία. Γυναίκες που

κουβαλούσανε τον παράνομο

τύπο στο στήθος τους. Και εκεί-

νες οι κινητοποιήσεις των γιαγιά-

δων όταν «συντεταγμένες»

απαιτούσαν απ’ τους δολοφό-

νους ψωμί για τα εγγόνια τους.

Με επιτροπές και υπομνήματα

στο χέρι κατέβαιναν ορμητικές

Θα μπορούσε να θεωρηθεί κα-

θαρά τεχνητή η προσπάθεια να

απομονωθεί ο ρόλος των γυναι-

κών σε μια σειρά οποιοδήποτε

ιστορικών γεγονότων .

Ωστόσο υπάρχει ένας σοβαρός

λόγος για τον οποίο η προσπά-

θεια αυτή πρέπει να γίνεται. Και

ο  λόγος είναι ότι οι ιστορικοί όταν

γράφουν είτε για « ανθρώπους»

είτε για «εργάτες» δεν αναφέρον-

ται στις γυναίκες  ,τουλάχιστον

στην ίδια έκταση με τους άντρες.

Μέσα σ’ έναν εχθρικό, ανδρο-

κρατούμενο κόσμο, η γυναικεία

συνείδηση αιωρούμενη ξεκομ-

μένη από τις ρίζες της, αναζητά

απεγνωσμένα εκείνο που αποτέ-

λεσε πάντα το πιο δυνατό κίνη-

τρο των καταπιεσμένων : την

πεποίθηση ότι η μοίρα τους δεν

είναι απόρροια της φυσικής

αναλλοίωτης τάξης των πραγμά-

των, αλλά μια ιστορικά καθορι-

σμένη κατάσταση που μπορεί να

αλλάξει με την συνειδητή επέμ-

βαση των ανθρώπων. Αλλά η αν-

θρώπινη ιστορία, στην οποία οι

γυναίκες ψάχνουν να θεμελιώ-

σουν μια τέτοια πεποίθηση ,είναι

η ιστορία των αντρών ή ,στην κα-

λύτερη περίπτωση ,η ιστορία της

ταξικής καταπίεσης- ποτέ όμως

της φυλετικής. Η δική τους ιστο-

ρία δεν είναι γραμμένη. Η δική

τους ιστορία δεν θα υπάρξει αν

δεν την φέρουν οι ίδιες στο φώς.

Συνειδητές ή ασυνείδητες ,συ-

στηματικές η μη οι σιωπές της ελ-

ληνικής ιστοριογραφίας έρχονται

να βυθίσουν σε ακόμη μεγαλύ-

τερη ανυπαρξία ένα παρελθόν

πολλαπλά συσκοτισμένο, που

δεν στάθηκε δυνατό να χαραχθεί

στέρεα στην συλλογική μνήμη

των γυναικών.

Ωστόσο σ’ όλους τους κοινωνι-

κούς αγώνες οι γυναίκες συμμε-

τείχαν στον ίδιο βαθμό με τους

άντρες ,τόσο από δυναμική

άποψη όσο και από αριθμητική.

Σε εποχές εντεινόμενων αλλα-

γών και ειδικά σε περιόδους πο-

λέμου ή επαναστάσεων οι

γυναίκες γενικά εκπληρώνουν

νέους ρόλους, απαιτώντας μια

καινούργια αντίληψη για τον

εαυτό τους και επιβάλλοντας αλ-

λαγές στην αντίληψη της κοινω-

νίας γι’ αυτές. Η επάνοδος στην

«ομαλότητα » συνήθως επανα-

φέρει  τις γυναίκες στην ίδια κα-

τάσταση που επικρατούσε

προηγούμενα είτε σε μια παρό-

μοια. Η έμπρακτη απόδειξη του

τι μπορούν οι γυναίκες να κατορ-

θώσουν έχει εντελώς ξεχαστεί

και αυτός είναι  ένας απ’ τους λό-

γους καταγραφής και ανάλυσης

τέτοιων περιόδων.  

Σ’ αυτό τον σκοπό συμβάλλουν

και οι ταινίες – ντοκυμαντέρ της

Αλίντα Δημητρίου, αναδεικνύον-

τας την γνωστή , αλλά  υποτιμη-

Ηρθε  η ώρα κι η γυναίκα Στον αγώνα να ριχτεί Να παλαίψει αντρειωμένα Τίποτα να μην σκεφτεί.
Ούτε μάνα ούτε σπίτι Ούτε άντρα ούτε παιδιά Ένας θάναι ο σκοπός της  Θάνατος ή λευτεριά.
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Τρίκαλα :Με διαδοχικές κινητοποιήσεις και απεργίες οι υφάντριες πέτυχαν

αύξηση του μεροκάματου. Εκδίδουν εφημερίδες, οργανώνουν μαθήματα

πρώτης βοήθειας, λειτουργούν σπίτια πολιτισμού και μόρφωσης. Στην πε-

ριοχή Ζάρκου περιφέρονται σαν αμαζόνες στ’ άλογα επιτελώντας αποστολές

του ΕΛΑΣ.

Οι γυναίκες της Θεσσαλίας έπαιξαν τεράστιο ρόλο σ’ όλους τους τομείς

του κινήματος. Εκατοντάδες γυναίκες είναι μέλη στις επιτροπές Αυτοδιοίκη-

σης ή στα Λαϊκά Δικαστήρια. Σε κανένα τομέα της ζωής δεν γίνεται πιο αι-

σθητή η κοσμογονική μεταβολή που βλέπουμε στη Θεσσαλία όσο στις

γυναίκες. Η συμμετοχή τους γίνεται όλο και πιο ενεργητική, πιο αυτόβουλη

και πιο ανεξάρτητη από τους άντρες.

Αλλά και στον Δ.Σ η γυναικεία συμμετοχή έφτασε και το 30% της σύνθεσης

των μονάδων σε πολλές περιπτώσεις. Αν και ο μέσος όρος ηλικίας των γυ-

ναικών ήταν πολύ μικρότερος απ’ τον αντίστοιχο των ανδρών, απ’ την

πλευρά της μαχητικής απόδοσης οι μονάδες του Δημοκρατικού Στρατού,

που περιλάμβαναν γυναίκες δεν υπολοίπονταν των άλλων σε μαχητικότητα

και στρατιωτική αξία.

Οι γυναίκες, χιλιάδες Ηλέκτρες, Σταθοπούλες και «Ξανθούλες», που έπε-

σαν κάτω απ’ τις ερπύστριες των γερμανικών τάνκς και τα πιστόλια των Γερ-

μανών ή υπέστησαν διώξεις, βασανισμούς εξορίες και εκτελέσεις από τους

έλληνες φασίστες μετά την απελευθέρωση, έδωσαν το αίμα τους και πάλε-

ψαν για μια ζωή ελεύθερη και αξιοπρεπή, για μία κοινωνία ισότητας και αλ-

ληλεγγύης.

Συνέχεια αυτών των αγώνων είναι και οι αγώνες, που έδωσαν οι γυναίκες

και κατά την διάρκεια της επτάχρονης δικτατορίας. Οι πιο πολλές νέες κο-

πέλες, Λαμπράκισσες πριν  την χούντα ή νεώτερες ,αγωνίστηκαν πιάστη-

καν, βασανίστηκαν, δικάστηκαν, φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν σε διάφορες

περιόδους της φασιστικής δικτατορίας. 

Τις γυναίκες αυτές τις χαρακτηρίζει το ίδιο πείσμα, η ίδια πίστη, το ίδιο

ήθος για τον αγώνα που έκαναν και δεν λύγισαν, όπως και τις γυναίκες της

Αντίστασης.
Οι αγώνες τους μας θυμίζουν ότι τα χρόνια , που τη χώρα πλάκωνε η φο-

βέρα, υπήρξαν άνθρωποι ,που δεν υποχώρησαν, που δεν συνθηκολόγησαν,

πού «χαράμισαν» την ζωή τους επειδή δεν ανέχονταν να κοιτάζουν χαμηλά.

Γυναίκες απλές, καθημερινές, που ζούσαν και ζουν δίπλα μας, αποδει-

κνύουν ότι οι ήρωες δεν γεννιόνται .Είναι οι κοινωνικές και πολιτικές συνθή-

κες αυτές που οδηγούν τους αγωνιστές σε ηρωϊκές πράξεις.

Απ’ όλα τα ερωτήματα και διακυβεύματα των σημερινών καιρών, το πιο

σημαντικό είναι η αδήρητη ανάγκη να μην υποκύψουμε στις δυσκολίες ,να

μην τσακιστούμε από την πίεση, που δημιουργεί η κοινωνική οπισθοδρό-

μηση. Να υπερισχύσει το πνεύμα της αντίστασης και όχι της μεμψιμοιρίας

και της υποταγής. Τα διλήμματα αυτά ξαναμπήκαν αρκετές φορές, με δια-

φορετικούς τρόπους, σε διαφορετικές καμπές της νεολληνικής ιστορίας.

Οι γυναίκες, διχασμένες ,κατακερματισμένες, ευάλωτες, όπως κάθε τι και-

νούργιο, βλέπουν ότι η επιβίωσή τους εξαρτάται από την αντίσταση. Την αν-

τίσταση που πρέπει να προβάλλουν κάθε μέρα, κάθε ώρα στον παληό

τρόπο ζωής. Οι ίδιες θα έχουν τουλάχιστον την ικανοποίηση ότι αναλώθηκαν

,λαμπάδιασαν για να φωτίσει ό δρόμος των νεώτερων. Γιατί η αντίσταση,

ακόμα και ηττημένη ,αφήνει πάντοτε τα χνάρια της που οδηγούν τις νέες γε-

νιές των ανθρώπων.

Ο ι σημερινές συνθήκες μας καλούν να εμπνευστούμε από το παρελθόν,

απ’ τους αγώνες και τα οράματα εκείνων των γυναικών για να μπορέσουμε

να δώσουμε τους δικούς μας αγώνες

Γιατί λαοί χωρίς μνήμη είναι λαοί χωρίς μέλλον. Λαοί χωρίς γνώση είναι

λαοί που δεν γράφουν ιστορία. Τους υπαγορεύουν την μοίρα τους, τους ευ-

νουχίζουν , για να μπορούν οι κυρίαρχοι να γράφουν την ιστορία απ’ την δική
τους σκοπιά.                    

Μας στείλατε

Το πρωινό τηλεφώνημα εκείνης της Κυριακής αντήχησε στα αυτιά μου σαν φάρσα. «Ήρθε το χαρτί κατάταξής σας στο στρατό, να περάσετε από το αστυ-

νομικό τμήμα να το παραλάβετε». Το ελληνικό κράτος, όμως, δεν αστειεύεται. Ιδίως μέσα σε συνθήκες οριακές για τη συγκρότησή του ως μηχανισμός

διαμεσολάβησης και νομής της εξουσίας. Ο στρατός αποτελεί ένα από τα τελευταία αποκούμπια του, ένα από τα τελευταία ιδεολογικά εδάφη μέσα από

τα οποία επιδιώκει να οριοθετεί και να ελέγχει εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας που χαρακτηρίζεται για τη ρευστότητα του -τη νεολαία, είναι ίσως η τελευ-

ταία ιδεολογική μηχανή που έχει παραμείνει συγκροτημένη ως τέτοια και συνεχίζει να ξερνάει μίσος, διαχωρισμούς, ψευδαισθήσεις και υποχρεώσεις.

Η όλη συζήτηση γύρω από την αύξηση της στρατιωτικής θητείας έρχεται να επικυρώσει μία σημαντική λειτουργία του στρατού σε καιρούς οικονομικής

και πολιτικής κρίσης. Αυτή του στρατοπέδου συγκέντρωσης των άνεργων νεολαίων, των νεολαίων οι οποίοι πρέπει να παραμείνουν αποστειρωμένοι

από τις κοινωνικές διεργασίες, που η ψυχολογία και ο χαρακτήρας τους δεν πρέπει να διαμορφωθούν μέσα σε ένα πλαίσιο λεηλασίας των ζωών τους,

απουσίας ονείρων και τεμάχισης των επιθυμιών. Κάποιοι χιλιάδες να τριγυρνούν στους δρόμους της πόλης χωρίς-να-έχουν-στον-ήλιο-μοίρα, με τις προ-

ϋποθέσεις σφυρηλάτησης μίας κουλτούρας που θα εμφορείται από την αναγνώριση (και την άρνηση ταυτόχρονα) της ταξικής διαστρωμάτωσης της κοι-

νωνίας, είναι η απαρχή ενός εφιάλτη για τα αφεντικά. Ενός εφιάλτη όπου οι αριθμοί μητρώου του ΟΑΕΔ και οι στατιστικές μπορούν να μετατραπούν σε

ζωντανά υποκείμενα ικανά για την έφοδο στον ουρανό. 

Μου έχουνε πει όλα αυτά τα χρόνια για την αγάπη για την πατρίδα. Αλλά αποφεύγουν να μου πουν ότι αυτό προϋποθέτει το μίσος για ότι δεν είναι δικιά

μου πατρίδα. Εκεί που μου δείχνουν τα σύνορα που πρέπει να φυλάξω, βλέπω ματωμένες χαρακιές πάνω στο σώμα του πλανήτη, από τις σάρκες εξα-

θλιωμένων ανθρώπων που αναζητούν σαν τελευταίο καταφύγιο επιβίωσης τον «δυτικό παράδεισο». Οι έμποροι ναρκωτικών, οι νταβατζήδες, οι μαφίες

κάθε λογής έχουν πιο σίγουρες διαδρομές -κρατικά εξασφαλισμένες. Μου θυμίζουν ότι ο στρατός είναι ένα σχολείο για τη ζωή. Και αλλάζουν κουβέντα

όταν τους υπενθυμίζω ότι και για τη φυλακή κάτι παρόμοιο λένε ότι είναι. Αλλά εκεί κανένας γονιός δεν είναι πρόθυμος να στείλει τα παιδιά του. Μου λένε

με σιγουριά ότι ο ελληνικός στρατός δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Αλλά δεν μου εξηγούν πως ερμηνεύουν όλοι αυτοί την αύξηση των –φανερών-

κονδυλίων των στρατιωτικών προϋπολογισμών. Δεν μου εξηγούν τι κάνουν τα ελληνικά στρατιωτικά σώματα στο Κόσσοβο, στο Αφγανιστάν, στο Σου-

δάν, στη Σομαλία. Με περηφάνια μου λένε ότι ο ελληνικός στρατός εκσυγχρονίστηκε. Έχει και γυναίκες στις τάξεις του. Αλλά συνεχίζει να είναι ο τόπος

όπου γίνεσαι πραγματικά άντρας. Είναι τα ίδια περήφανα λόγια του πατέρα προς τον γιο, για δεύτερη φορά. Την πρώτη ήταν για την επίσκεψη στο

μπουρδέλο της γειτονιάς. Είναι απόλυτοι ότι η πατρίδα αγαπάει και σέβεται τα παιδιά της. Γι’ αυτό και όταν το απαιτήσουν οι περιστάσεις θα τα στείλει

στην πρώτη γραμμή να πυροβολήσουν αυτόν που βρίσκεται στην απέναντι μεριά, γιατί έχει διαφορετικό χρώμα, διαφορετική θρησκεία, διαφορετική ση-

μαία πάνω από το κεφάλι του. Και στα μετόπισθεν σε έχει εξασφαλισμένο. Είναι τότε που μία από αυτές τις φιγούρες που σέρνονται στους δρόμους,

όταν θα σταθεί να ξαποστάσει κάτω από τον ανδριάντα ή την πλάκα που θα έχουν σηκώσει «προς τιμή σου», θα αναρωτηθεί ποιος είναι περισσότερο

εξαρτημένος και ντοπαρισμένος, αυτός ή εσύ; Ο ένας από άσπρη σκόνη, ο άλλος από εθνικά ιδεώδη. Με πανικό μου λένε ότι αν δεν πολεμήσουμε θα

μας πάρουν τη χώρα οι Τούρκοι. Λησμονώντας ότι το ελληνικό κράτος ξεδιπλώνει μία συγυρισμένη επιθετική επεκτατική πολιτική τα τελευταία χρόνια σε

αυτή τη γωνιά των Βαλκανίων. Αγνοώντας ότι πλάι στους αρνητές στράτευσης από αυτή τη μεριά του Αιγαίου, υπάρχουν άλλοι τόσοι συνοδοιπόροι που

το παλεύουν στον τόπο όπου έχουν γεννηθεί, από την απέναντι μεριά του Αιγαίου. Απηυδισμένοι στο τέλος καταλήγουν ότι με όσα λέω παραπάνω έχουν

χαθεί τα ιδεώδη και τα ιδανικά μου. Δεν ήμουν ποτέ πιο σίγουρος. Τα ιδανικά του μιλιταρισμού και του ρατσισμού, της υποταγής στις διαταγές των ανωτέ-

ρων απλά-επειδή-είναι-ανώτεροι, της πειθαρχίας στη βάση μίας αφηρημένης σκληραγώγησης, της ομοιομορφίας, της εθνικής ενότητας εν τέλει, τα έχω

αφήσει εκεί πίσω, όταν έκλεισα τα υπέροχα διδακτικά βιβλία του λυκείου.

Δεν σκοπεύω να αφήσω την καθημερινότητά μου για να εσωκλειστώ σε ένα στρατόπεδο. Αυτή την καθημερινότητα με τις γύρες σε σοκάκια της πόλης

ποτισμένα με αναμνήσεις, αγκαλιά και πλάι πλάι με ανθρώπους που κοιτώντας τους στα μάτια βλέπεις τον σεβασμό, την έγνοια, την αλληλεγγύη. Δεν

σκοπεύω να αφήσω συναισθήματα για να εσωκλειστώ σε ένα στρατόπεδο. Οι χαρές και οι λύπες, το γέλιο και το κλάμα, η ικανοποίηση, η περιέργεια, η

αμφισβήτηση -και η εξωτερίκευσή τους- ξέρω ότι δεν έχουν θέση στην ομοιομορφία των χακί στολών. Δεν σκοπεύω να αφήσω τους φίλους και τους συν-

τρόφους μου για να εσωκλειστώ σε ένα στρατόπεδο. Αυτούς τους φίλους και συντρόφους που σπάμε τα κεφάλια μας κάθε μέρα, στα αυτοοργανωμένα

εγχειρήματα, στις συλλογικότητες και στις λαϊκές συνελεύσεις για να χαράξουμε διαδρομές ενάντια σε αυτόν τον παρηκμασμένο κόσμο. Έχουμε κουρα-

στεί με τις άνω τελείες. Θέλουμε να μπει, απλά, μία τελεία.

Χρόνος, λοιπόν, δεν υπάρχει για να ασχοληθώ άλλο με την «υποχρέωση στράτευσης». Η κοινωνική επανάσταση καρτερεί να βρούμε τα βήματα που θα

μας οδηγήσουν όσο γίνεται πιο σύντομα κοντά της. Ως εκ τούτου θα είμαι με συνέπεια απών από οποιαδήποτε κλήση κατάταξης στον ελληνικό στρατό.

Και αυτόν τον Μάρτη και κάθε φορά που το πρόσωπο της εξουσίας θα στέκεται στο κατώφλι της πόρτας  απαιτώντας τη συμμόρφωσή μου. Ούτε για μία

ώρα, ούτε για ένα λεπτό, λοιπόν… 

Χρόνος, λοιπόν, δεν υπάρχει για να ασχοληθώ άλλο με την 
«υποχρέωση στράτευσης». Η κοινωνική επανάσταση καρτερεί..
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οι λαστιχάδες. Στις 6 Μάη το μεσημέρι φασίστες (συγκεκριμένα μέλη της οργά-
νωσης ΕΕΕ) πυροβολούν και τραυματίζουν τον καπνεργάτη Κώστα Σαμιώτη 20
χρονών.

Την επομένη, Πέμπτη 7 Μάη, το Ενωτικό Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης καλεί
την εργατική τάξη σε επιφυλακή για 24ωρη απεργία συμπαράστασης. Εν τω με-
ταξύ, η εργατική τάξη της Ελλάδας συμπαραστέκεται στους απεργούς. Οι πιο μα-
ζικές ομοσπονδίες του Ηλεκτρισμού, Δέρματος, Οικοδόμων, Επισιτισμού,
Ιματισμού, Κουρέων, Αρτεργατών, Φυματικών, το Ενωτικό Εργατικό Κέντρο Αθή-
νας, με τηλεγραφήματά τους προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας τονίζουν ότι
αν δε λυθούν τα αιτήματα των Καπνεργατών, των τσαγκαράδων και υφαντουρ-
γών και σε περίπτωση που εφαρμοστούν τα τρομοκρατικά μέτρα που εξαγγέλ-
θηκαν, θα κατέβουν σε πανελλαδική απεργία. Αυτή τη μέρα φτάνει στη
Θεσσαλονίκη, επιστρέφοντας από το Βελιγράδι, ο πρωθυπουργός της χώρας και
μετέπειτα δικτάτορας Ι. Μεταξάς, ο οποίος σε κοινή σύσκεψη που είχε με τον
Γενικό Διευθυντή και τον Σωματάρχη του Γ΄ Σώματος Στρατού δίνει το «πράσινο
φως» για την καταστολή της απεργίας.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου η κατάσταση είναι τεταμένη. Χιλιάδες απεργοί κα-
πνεργάτες συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία της ΠΚΟ. Οι διαθέσεις τους έν-
τονα αγωνιστικές. Εγκρίνεται ψήφισμα και προτείνεται 15μελής επιτροπή για να
το επιδώσει στη γενική διοίκηση. Οι συγκεντρωμένοι όμως απαιτούν να επιδοθεί
το ψήφισμα από όλους και ξεκινούν πορεία στην Εγνατία. Η αστυνομία επιτίθεται,
αλλά οι καπνεργάτες δεν υποχωρούν. Όλη η Εγνατία από το Βαρδάρη μέχρι την
Αριστοτέλους θυμίζει πεδίο μάχης. Οι ίδιες σκηνές ξετυλίγονται και σε άλλα ση-
μεία της πόλης. Ύστερα από συγκέντρωση στο Μπεχτσινάρ, 2.500 απεργοί υφαν-
τουργοί (κυρίως γυναίκες) κατευθύνονται προς τη γενική διοίκηση. Στο δρόμο
κτυπιούνται από την αστυνομία, αλλά κατορθώνουν να φτάσουν στη γενική δι-
οίκηση. Μέσα σε λίγη ώρα τα νέα είχαν φτάσει σε κάθε σημείο της πόλης κι ο
κόσμος κατέβαινε από τις συνοικίες προς το κέντρο για να βοηθήσει τους αγω-
νιζόμενους εργάτες. Οι αρχές τρομοκρατήθηκαν. Ο Διοικητής της φρουράς Θεσ-
σαλονίκης έδωσε διαταγή στο στρατό να χτυπήσει τους διαδηλωτές αλλά οι
φαντάροι δεν υπάκουσαν. Τρεισήμισι ώρες κράτησαν οι οδομαχίες και τελικά
οι διαδηλωτές υποχώρησαν. Πολλοί εργάτες είχαν τραυματιστεί αλλά η αγανά-
κτηση το λαού ήταν στο κατακόρυφο. Το βράδυ, πολλά σωματεία της Θεσσαλο-
νίκης (αυτοκινητιστές, λιμενεργάτες, οικοδόμοι, τροχιοδρομικοί κ.ά.) κήρυξαν
απεργία. Η κυβέρνηση σε απάντηση προχώρησε στην έκδοση διατάγματος επι-
στράτευσης των τροχιοδρομικών και των σιδηροδρομικών και διέταξε το Γ΄
Σώμα Στρατού να λάβει εξαιρετικά μέτρα προς εξασφάλιση της τάξης.

Ο απολογισμός της ημέρας: 70 τραυματίες, 100 συλλήψεις. Το βράδυ της ίδιας
μέρας τα 3 εργατικά κέντρα της πόλης (ΕΚΘ, πανυπαλληλικό, πανεργατικό) απο-
φασίζουν την κήρυξη 24ωρης γενικής απεργίας.

Ξημερώνοντας Σάββατο 9 Μαΐου, η Θεσσαλονίκη θυμίζει πολιορκημένη πόλη.
Από τα χαράματα περίπολοι στρατού και αστυνομίας ανεβοκατεβαίνουν στους
κεντρικούς δρόμους της πόλης και στις συνοικίες. Συγκοινωνίες όπως και εφη-
μερίδες δεν υπάρχουν, λόγω της απεργίας των αυτοκινητιστών και των τυπογρά-
φων. Οι εργαζόμενοι κατεβαίνουν σιγά σιγά προς το κέντρο της πόλης. Γίνονται
συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία. Η πρώτη σύγκρουση με την αστυνομία γί-
νεται από τους αυτοκινητιστές, οι οποίοι προσπαθούν να απελευθερώσουν ένα
συνάδελφο τους που έχει συλληφθεί. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης πέφτει
νεκρός ο οδηγός Τάσος Τούσης. Οι εργάτες τοποθετούν το νεκρό πάνω σε μια
ξύλινη πόρτα και κατευθύνονται προς τη γενική διοίκηση (υπουργείο Β. Ελλά-
δας). Η αστυνομία κλείνει το δρόμο και επιτίθεται. Η σύγκρουση γενικεύεται.
Στήνονται οδοφράγματα σε όλο το κέντρο της πόλης. Γίνονται μάχες σώμα με
σώμα. Οι χωροφύλακες κτυπούν στο ψαχνό. Οι καμπάνες κτυπούν ασταμάτητα.
Φήμες για πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Οι διαδηλώσεις όμως μαζικοποι-
ούνται περισσότερο. Οι διαδηλωτές καταλαμβάνουν το κέντρο της πόλης. Απο-
λογισμός: εκατοντάδες τραυματίες και οι πρώτοι νεκροί: Β. Σταύρου, Ιντο Σενόρ,
Γ. Πανόπουλος, Αγλαμίδης, Σαλβατόρ Ματαράσο, Δημ. Λαϊλάνης, Σ. Διαμαντό-
πουλος, Γιάννης Πιτάρης, Ευθύμης Μάνος, Μανώλης Ζαχαρίου, Αναστασία Κα-
ρανικόλα.

Όλη η πόλη έχει ξεσηκωθεί ενώ οι στρατιώτες παραβαίνουν τις διαταγές, αρ-
νούνται να σηκώσουν όπλο κατά των αγωνιζόμενων και συγκρούονται με τους
χωροφύλακες. Το μεσημέρι ο διοικητής του Γ΄ Σώματος Στρατού διατάσσει τους
χωροφύλακες να κλει-
στούν στα αστυνομικά
τμήματα, δίνει εντολή σε
αξιωματικούς του στρα-
τού να αναλάβουν τη Διοί-
κηση των αστυνομικών
τμημάτων, και βγάζει ανα-
κοίνωση που απαγορεύει
κάθε συγκέντρωση ακόμα
και λίγων ατόμων σε κλει-
στό ή ανοιχτό χώρο, ενώ
κλείνει και τα μαγαζιά της

Η δομική κρίση του συστήματος και η κατ’ επέκταση όξυνση της καταπίεσης
και της εκμετάλλευσης από τους κυρίαρχους, έχει θέσει τους καταπιεσμένους
σε θέση άμυνας, οι οποίοι αδυνατούν, για την ώρα τουλάχιστον, να απαντή-
σουν και να δώσουν στους αγώνες τους την προοπτική μιας γενικότερης αντε-
πίθεσης. Παρόλο όμως την καλλιεργούμενη μιζέρια και ηττοπάθεια από τα
μέσα προπαγάνδας, εμφανίζονται σταδιακά νέα πεδία αγώνων, νέες δομές ορ-
γάνωσης και μια νέα αντίληψη σχετικά με τις εργατικές διεκδικήσεις. Μια αν-
τίληψη λιγότερο συντεχνιακή και περισσότερο συνολική σχετικά με τα
προβλήματα των εργατών, την εργατική τάξη και τον καπιταλισμό. 

Η σύνδεση των επιμέρους εργατικών διεκδικήσεων με τις ευρύτερες ανάγκες
των εργατών και εν τέλει η προοπτική, ρητά ή άρρητα, της συνολικής ανατρο-
πής του καπιταλισμού μπορεί να είναι ένα από τα διακυβεύματα του σήμερα.
Υπάρχουν όμως πολλά παραδείγματα του παρελθόντος όπου οι εργατικοί αγώ-
νες αμφισβητούσαν, παρόλο που είχαν μερικά αιτήματα, την ίδια την ύπαρξη
του καπιταλιστικού συστήματος. Ίσως το πιο γνωστό από αυτά είναι τα γεγο-
νότα του Σικάγο το Μάη του 1886. Στον ελλαδικό χώρο ένα από τα πιο χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα είναι η εξέγερση στη Θεσσαλονίκη το Μάη του 1936.
Για ένα δεκαήμερο, με απεργίες, συγκρούσεις στους δρόμους με τους αστυ-
φύλακες, επιθέσεις σε τμήματα, νεκρούς εργάτες από τα πυρά αστυνομικών
και φασιστών, η Θεσσαλονίκη ενσάρκωνε τις ελπίδες των καταπιεσμένων αλλά
και τους εφιάλτες των εξουσιαστών.

Όπως με όλες τις εξεγέρσεις και τις επαναστάσεις, έτσι και τα γεγονότα της
Θεσσαλονίκης το 1936 ήταν η συνέπεια σκληρών αγώνων και καταστολής.
Στους πρώτους μήνες του '36, οι απεργιακές κινητοποιήσεις διαδέχονταν η μία
την άλλη σε όλη τη χώρα. Μόνο στο τρίμηνο Γενάρη - Μάρτη απέργησαν πάνω
από 200 χιλιάδες εργάτες, ενώ σε μια σειρά πόλεις (Δράμα, Καβάλα, Σέρρες,
Ξάνθη κλπ.) πραγματοποιήθηκαν απεργίες με τοπικού χαρακτήρα αιτήματα.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι αγρότες μιας σειράς επαρχιών (Ηρακλείου, Δω-
ρίδας κλπ.) συγκροτούσαν συλλαλητήρια, ενώ οι επαγγελματίες των πόλεων
κατέβαιναν σε απεργίες. Το Φεβρουάριο ξεκινούν κινητοποιήσεις οι λιμενερ-
γάτες, αυτοκινητιστές, τροχιοδρομικοί, οι εργάτες βενζίνης (Σελλ, Γκρεκοπε-
τρόλ), οι καπνεργάτες της Καβάλας και της Δράμας, οι κλωστοϋφαντουργοί
στου Καρέλα στο Ν. Φάληρο. Αρχές Μαρτίου ξεκινούν οι αγώνες των φοιτη-
τών. Ολόκληρο το πρώτο δεκαήμερο του Μάρτη, οι φοιτητές των πανεπιστη-
μίων και όλων των άλλων σχολών βρίσκονταν σε κινητοποιήσεις. Στην Αθήνα
η κρατική βία έχει αποτέλεσμα 1 νεκρό και στη Θεσσαλονίκη 15 τραυματίες.
Κάνοντας έναν απολογισμό της κρατικής βίας και τρομοκρατίας το 1ο τρίμηνο
του 1936 θα μετρήσουμε: 444 συλλήψεις, 334 φυλακίσεις, 55 εξορισμένους,
4 δολοφονίες, 175 τραυματισμούς, 89 βασανισμούς, 474 κατασχέσεις.

Στις 4 Απριλίου συνέρχεται στη Θεσσαλονίκη το 1ο πανκαπνεργατικό συνέ-
δριο. Οργανώνεται από την Καπνεργατική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ), η οποία
μετονομάζεται σε Πανελλαδική Καπνεργατική Ομοσπονδία (ΠΚΟ).

Το συνέδριο διαρκεί 3 μέρες και τα κύρια θέματα που το απασχολούν είναι
τα μεροκάματα, το ταμείο ασφάλισης (ΤΑΚ) και η ενότητα του κλάδου. Την Κυ-
ριακή 19 Απριλίου πραγματοποιείται στον κινηματογράφο “Ολύμπιον” συγ-
κέντρωση καπνεργατών όπου αποφασίζεται η κήρυξη απεργίας σε περίπτωση
που δεν υιοθετηθούν τα αιτήματα του συνεδρίου. Οι καπνέμποροι σε απάν-
τηση των αιτημάτων απειλούν με απολύσεις και λοκ-άουτ, ενώ οι καπνεργάτες
εκλέγουν επιτροπές αγώνα κατά εργοστάσιο και κατά συνοικία και ξεκινούν
οικονομική εξόρμηση.

Την Τετάρτη στις 29 Απριλίου πέφτει το σύνθημα για το ξεκίνημα της απερ-
γίας. Κυριότερο αίτημά τους έχουν την αύξηση των ημερομισθίων στις 120 -
135 δραχμές με την εφαρμογή της σύμβασης του 1924. Οι απεργοί κατευθύ-
νονται στα γραφεία της ΠΚΟ και κατόπιν στον κινηματογράφο “Πάνθεον”,
όπου υπολογίζονται πάνω από 10.000 (εκείνη την περίοδο στη Θεσσαλονίκη
υπήρχαν 12.000 καπνεργάτες εκ των οποίων οι 7.500 ήταν γυναίκες). Εκλέγεται
κεντρική επιτροπή αγώνα η οποία στις 12.30 το μεσημέρι επισκέπτεται το γε-
νικό διοικητή Μακεδονίας Κ.Πάλλη με το υπόμνημα των αιτημάτων των κα-
πνεργατών. Την ίδια μέρα ξεσπά η απεργία στο Βόλο και τις Σέρρες.

Πολύ γρήγορα, η απεργία επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Την Πέμ-
πτη 30 Απρίλη στην απεργία κατεβαίνουν τα Σωματεία καπνεργατών στην Κα-
βάλα και στη Δράμα. Το Σάββατο 2 Μάη θα προστεθούν τα Σωματεία Αγρινίου,
Κομοτηνής, Σάμου Σιδηροκάστρου, Προσοτσάνης, Νιγρίτας, Ξάνθης, Λαγκαδά,
Σιάτιστας, Καρδίτσας, Πειραιά κ.ά. Ο διοικητής της χωροφυλακής Ντάνας επι-
τίθεται στα καπνομάγαζα, διώχνει τις απεργιακές φρουρές και τοποθετεί χω-
ροφύλακες.

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου γίνεται μεγάλη συγκέντρωση μπροστά στα γραφεία της
ΠΚΟ. Εγκρίνεται ψήφισμα και αποφασίζεται να σταλεί με τηλεγράφημα στην
Αθήνα στην κυβέρνηση. Σύσσωμοι οι καπνεργάτες κατευθύνονται προς το τη-
λεγραφείο όπου δέχονται επίθεση από έφιππους αστυνομικούς. Τρεις φορές
οι καπνεργάτες σπάζουν τον κλοιό και φτάνουν στο τηλεγραφείο. Στη διάρκεια
της επίθεσης χτυπήθηκε σοβαρά η καπνεργάτρια Σοφία Κωνσταντινίδου.

Την Τρίτη 5 Μάη - 7η μέρα της απεργίας, κατεβαίνουν σε συμπαράσταση
στη Θεσσαλονίκη οι κλωστοϋφαντουργοί, οι χαρτεργάτες, οι τσαγκαράδες και
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Θεσσαλονίκη Μάιος 1936 : 
Το χρονικό μιας επανάστασης που δεν έγινε.“
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Θεσσαλονίκης. Παρά την απαγόρευση χιλιάδες λαού συγκροτούν διαδηλώσεις με συνθήματα: «Κάτω οι δολοφόνοι – εκδίκηση».
Στο ψήφισμα που εγκρίνεται απαιτείται άμεση παραίτηση της κυβέρνησης, σύλληψη του αστυνομικού διοικητή Ντάκου, αποδοχή όλων των αιτημάτων των απερ-

γών, απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στα χέρια των εργατών. Η κεντρική απεργιακή επιτροπή οπλίζει με ρόπαλα τις φρουρές
των εργοστασίων και των συνδικάτων. Εργατικές περίπολοι ελέγχουν το κέντρο και τις γειτονιές της πόλης. «Οι αρχές είχαν ουσιαστικά καταλυθεί. Οι συνοικισμοί
όλοι είχαν καταληφθή από τους διαδηλωτάς», γράφει ο επιμελητής του ημερολογίου του Ιωάννη Μεταξά, Π. Σιφναίος, και ο Γρ. Δαφνής συμπληρώνει: «Τη νύκτα
της 9ης προς 10η Μαΐου, ούτε ο Γενικός Διοικητής, ούτε ο Σωματάρχης, ούτε καμία άλλη αρχή ημπορούσε να ασκήση εξουσίαν! Ήτο εκτός πάσης αμφιβολίας ότι
ο λαός της Θεσσαλονίκης ήτο κύριος της καταστάσεως»

Την Κυριακή 10 Μαΐου γίνεται η κηδεία των νεκρών μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες. Χαρακτηριστικό της στάσης αρκετών στρατιωτικών είναι η κατάθεση στε-
φάνου από τον ταγματάρχη Μαρινάκη ο οποίος και σηκώθηκε στα χέρια από τους εργάτες. Μετά την κηδεία ο λαός ξεχύνεται στην πόλη. Στην πλατεία Ελευθερίας
γίνεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε ποτέ στην πόλη. Δεν παίρνονται όμως συγκεκριμένα μέτρα για την περιφρούρηση των απεργιών και της ζωής των
εργατών. Έτσι, τη Δευτέρα 11 Μαΐου η κρατική βία ξαναγυρίζει. Γίνεται πογκρόμ συλλήψεων, καταλαμβάνοντας μέχρι και τα
γραφεία του ΕΚΘ. Έχουν φτάσει ήδη στην πόλη αντιτορπιλικά και ένα σύνταγμα πεζικού από τη Λάρισα

Την ίδια μέρα, μετά όμως από μεγάλη καθυστέρηση, η ΓΣΕΕ και η Ενωτική αποφασίζουν από κοινού 24ωρη πανελλαδική
απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου. Σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΚΟ αποφασίζεται η λύση της απεργίας την
Πέμπτη 14 Μαΐου μετά την υπόσχεση που πήρε για απελευθέρωση των συλληφθέντων, χορήγηση συντάξεων στις οικογένειες
των νεκρών και ικανοποίηση μέρους των αιτημάτων. Μετά από ένα δεκαήμερο διαρκών συγκρούσεων, η έλλειψη διάθεσης από
τις εργατικές οργανώσεις να κλιμακώσουν την αντιπαράθεση, οδηγεί στο συμβιβασμό. Τις επόμενες μέρες το πογκρόμ συλλήψεων
κορυφώνεται. Φυλακίσεις, βασανισμοί, εκτοπίσεις εκατοντάδων συνδικαλιστών ήταν το προοίμιο της επερχόμενης δικτατορίας.
Η αδυναμία των συνδικαλιστικών οργανώσεων να στηρίξουν την εξέγερση των εργατών μπροστά στον φόβο της επανάστασης
έδωσε το πάτημα στο καθεστώς να κινηθεί άμεσα και να επιβάλει τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Ο Μεταξάς διορισμένος
πρωθυπουργός από τον Απρίλιο του 1936, ένα μήνα μετά έδινε τα  διαπιστευτήριά του στην άρχουσα τάξη πως μπορεί να κα-
ταπνίξει με κάθε τρόπο τις επαναστατικές διαθέσεις των καταπιεσμένων. 

Το Σάββατο 19.5 συμπληρώθηκαν 200 ημέρες
απεργίας στη Χαλυβουργία Ελλάδας. Ο αγώνας των
εργατών βρίσκεται ίσως στην πλέον κρίσιμη καμπή
του. Ήδη τον τελευταίο καιρό έχουν εμφανιστεί τριγ-
μοί μεταξύ των απεργών. Ενώ από την πρώτη
στιγμή οι αποφάσεις για τη συνέχιση της απεργίας
λαμβάνονταν ομόφωνα ή σχεδόν ομόφωνα, τον τε-
λευταίο καιρό η εργοδοσία έχει αρχίσει να κινητο-
ποιεί ένα απεργοσπαστικό μηχανισμό με σκοπό το
σπάσιμο της απεργίας. Κατά την τελευταία εκλογο-
απολογιστική συνέλευση πριν της εκλογές του σω-
ματείου 179 ψηφίσαν υπέρ της συνέχισης ενώ 53
κατά. 

Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς, ενώ μετά το ξεκί-
νημα της η απεργία αποτέλεσε σημείο αναφοράς
στους ταξικούς αγώνες και συσπείρωσε γύρω της
την αλληλεγγύη πολλών κοινωνικών κομματιών από
διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, στην πορεία το
ζήτημα ξεφούσκωσε με αποτέλεσμα εδώ και καιρό
ο αγώνας να βρίσκεται σε σχετική ύφεση. 

Από την αρχή της απεργίας γνωρίζαμε όλοι ότι το
ΠΑΜΕ έχει φροντίσει για την πολιτική και συνδικα-
λιστική της εργολαβία. Με την πάροδο του χρόνου
όμως και ενώ φούντωνε ο αγώνας οι ίδιοι οι απερ-
γοί έστω και σε ορισμένο βαθμό απαγκιστρώνονται
τουλάχιστον στο πλαίσιο της αλληλεγγύης από την
αποκλειστικότητα του ΠΑΜΕ και διασταυρώνονται
με πιο πλατιά αλληλέγγυα κομμάτια. Για ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα το ζήτημα της χαλυβουργίας μο-
νοπωλεί. Εκδηλώσεις αλληλεγγύης και οικονομικής
στήριξης λαμβάνουν χώρα σε όλη την επικράτεια με
σκοπό αφενός την στήριξη της απεργίας και αφετέ-
ρου την συνδρομή στην υλοποίηση του προτάγμα-
τος των απεργών «να γίνει όλη η Ελλάδα μια
χαλυβουργία». Μετά από 100 μέρες απεργίας,
ομάδα ασπόνδυλων χρυσαυγιτων με επικεφαλής
γνωστούς μαχαιροβγάλτες, επισκέπτονται την χαλυ-
βουργία με σκοπό την «στήριξη» υλικά και ηθικά
της απεργίας. Προς δυσάρεστη έκπληξη όλων, είτε
από φόβο είτε απο αδιαφορία, η αντιπροσωπεία
των νεοναζί αντί να πάρει την απάντηση που της αν-
τιστοιχούσε από τους απεργούς (δηλ. κλωτσιές) γί-
νεται δεκτή. Ο πρόεδρος του σωματείου στέλεχος
του ΠΑΜΕ μιλάει μαζί με τους επικεφαλής από το
μικρόφωνο και χειροκροτεί και χειροκροτείται από
τους Χρυσαυγιτες. Όπως είναι λογικό η στάση του
σωματείου ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από την
πλευρά των αλληλέγγυων που δεν πρόσκεινται στο

Όταν ο ταξικός πόλεμος μετατρέπεται σε μικροκομματικά παιχνίδια “
στο ΠΑΜΕ. Μετά από μέρες αναζήτησης για το τι και πως έχει συμβεί και εν αναμονή τις θέσης που θα
έπαιρναν οι απεργοί για την εν λόγω επίσκεψη, το ΔΣ του σωματείου βγάζει μια κατάπτυστη ανακοίνωση,
στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ταυτίζει τους μαχαιροβγάλτες νεοναζί με τους αλληλέγγυους που δεν εν-
στερνίζονται τις θέσεις του ΠΑΜΕ και κριτίκαραν τη στάση του ΔΣ κατά την επίσκεψη. 

Θεωρούμε ότι το πεδίο του αγώνα αποτελεί και πεδίο ζύμωσης με σκοπό  ανάπτυξη της ταξικής συνείδη-
σης και χειραφέτησης. Αν για κάποιους ο αντιφασισμός δεν είναι απόλυτα ταυτόσημος με την ταξικό αγώνα
είναι κάτι το οποίο αφενός αποτελεί αντικείμενο κριτικής αλλά αφετέρου είναι ζήτημα πάλης στο εσωτερικό
του εργατικού κινήματος. Όμως η αντίληψη του όλοι καλοί ή και κακοί χωράνε στο όνομα της νίκης, αποτελεί
το λιγότερο πολιτική ανωριμότητα αν όχι το ξεδίπλωμα μιας άλλης  χρηστικής αντίληψης. Ειδικότερα όταν
δεν μιλάμε για απλούς εργάτες αλλά για έμπειρους συνδικαλιστές που κάποιοι μεταξύ αυτών θέλουν να απο-
καλούνται και κομμουνιστές. Η αλητεία του ΠΑΜΕ μέσω του ΔΣ να ταυτίσει όλους εμάς, που βρεθήκαμε
στις πύλες της φωτιάς στο πλευρών των απεργών και που θελήσαμε να κάνουμε τον αγώνα τους αγώνα μας,
με τα παρακρατικά καθάρματα το μόνο που κατάφερε ήταν να αποδυναμώσει τον ίδιο τον αγώνα. Την στιγμή
που η απεργία θα αποτελούσε την αιχμή του δόρατος από την πλευρά των από κάτω στον ολοένα μαινόμενο
ταξικό πόλεμο, το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ είτε αδυνατώντας να διαχειριστεί το προβοκατόρικο πολιτικό παιχνίδι
της παρακρατικής συμμορίας είτε μπροστά στον κίνδυνο ότι δεν θα μπορεί να ελέγξει όπως συνηθίζει πλήρως
τον αγώνα, τον περιχαρακώνει και τον απομονώνει.

Για μας η έννοια της αλληλεγγύης είναι μια αμφίδρομη πράξη. Στεκόμαστε στο πλάι κάθε αγωνιζόμενου
που παλεύει με αξιοπρέπεια για τη ζωή του, χωρίς να γίνουμε πιόνι στα πολιτικά και κομματικά παιχνίδια
κανενός μηχανισμού. Η νίκη στον αγώνα των χαλυβουργών περνά μέσα και από τη απαγκίστρωση από κάθε
μηχανισμό χειραγώγησης.  
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Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον
καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει.“

και στις συνθήκες σκλαβιάς που δημι-
ουργούνται  επιχειρούν να απονευρώ-
σουν τις ταξικές αντιθέσεις. Μέσα από
το διαστρεβλωτικό φακό της εθνικής
ενότητας και της ξενοφοβίας προσπα-
θούν να πείσουν τους εργαζόμενους ότι
εχθρός τους δεν είναι το αφεντικό που
τους απολύει ή τους μειώνει τους μι-
σθούς αλλά ο μετανάστης. Στην πραγ-
ματικότητα είναι ανύπαρκτοι στους
εργασιακούς χώρους, υπερασπίζονται
σταθερά τα συμφέροντα μικρών και με-
γάλων αφεντικών, πάντα στο όνομα της
εθνικής ανάπτυξης, διαβάλουν τους ερ-
γατικούς αγώνες (με χαρακτηριστικό
παράδειγμα την επίσκεψή τους στους
απεργούς της Χαλυβουργίας Ελλάδος)
και προετοιμάζονται για τον μελλοντικό
τους ρόλο, του απεργοσπαστικού μηχα-
νισμού.

Τελευταία το δίλλημα που κυριαρχεί,
μετά βέβαια από το «Συναίνεση ή Χρε-
οκοπία», είναι το «Μνημόνιο ή Αντι-
μνημόνιο». Το συγκεκριμένο δίλλημα
προβάλλεται από όλες τις συνιστώσες
του συστήματος και με ιδιαίτερο ζήλο
από τα κόμματα της αριστεράς. Οι εκ
φύσεως οπορτουνιστές δεν θα μπορού-
σαν να μην πάρουν και αυτοί θέση. Πα-
ραφράζοντας τη συνθηματολογία της
αριστεράς, με τη γνωστή γκεμπελίστικη
τακτική τους αυτοπαρουσιάζονται ως
αντιστασιακοί. Σε αυτό φέρει ευθύνες
και η αριστερά στο σύνολό της,. Επιλέ-
γοντας μια θολή ρητορική που τα χω-
ράει όλα, προκειμένου να μην εντείνει
τους τριγμούς του καθεστώτος δίνει τη
δυνατότητα στους φασίστες να συνυ-
πάρχουν και να συναγωνίζονται για το
ποιος θα είναι ο καλύτερος διαχειρι-
στής της κρίσης. Η συνύπαρξή τους άλ-
λωστε στο Δήμο Αθηναίων είναι
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εκεί όπου
πάσης φύσεως αριστεροί, διαφωνούν,
ενίοτε διαπληκτίζονται αλλά εν τέλει
τους αποδέχονται  ως συνομιλητές.

Ο παράγοντας που ενοποιεί όλα τα
παραπάνω δίνοντάς τους μία, φαινομε-
νικά τουλάχιστον, δυναμική είναι η επι-
λογή των κυρίαρχων να
προσεταιριστούν, όπως έκαναν και στο
παρελθόν και να προωθήσουν τις θέ-
σεις των φασιστών. Ιστορικά ο ναζι-
σμός και ο φασισμός
χρησιμοποιήθηκαν από το σύστημα για
να μπορέσει να αποκρούσει τις απόπει-
ρες των καταπιεσμένων να το ανατρέ-
ψουν. Με τη στήριξη που τους
παρέχουν τμήματα της οικονομικής και
πολιτικής εξουσίας επιδιώκουν να απο-
κτήσουν την απαραίτητη δύναμη ώστε
όταν η αμφισβήτηση του συστήματος
από τους εξαθλιωμένους, πλέον, εργα-
ζόμενους και ανέργους, φτάνει σε
οριακό σημείο να είναι οι μόνοι που να
μπορούν να εγγυηθούν στους καπιταλι-
στές την αποτροπή της ανατροπής τους. 

κατάλληλη δόση ρατσισμού και μίσους
για το διαφορετικό καταφέρνουν να πα-
ρακάμψουν τους ταξικούς διαχωρισμούς.
Επιδιώκουν την ενότητα αφεντικών και
σκλάβων (αρκεί να είμαστε όλοι έλληνες)
προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση (για
τα αφεντικά), και να ενισχυθεί το κράτος
(των αφεντικών) σε βάρος των σκλάβων
(ντόπιων και μεταναστών). Προωθούν
την καλλιέργεια του εθνικού ιδεώδους.
Την άποψη ότι δεν έχει σημασία αν το
αφεντικό (ιδιωτικό ή κρατικό) δεν μας
πληρώνει, μας καταπιέζει, μας εκμεταλ-
λεύεται κ.τ.λ., αρκεί να είναι ελληνικό.
Εφόσον ανήκουμε στο ίδιο έθνος θα πρέ-
πει να ξεχάσουμε τις «παράλογες» απαι-
τήσεις για αύξηση μισθών, για απεργίες
και όλα αυτά τα αντεθνικά, προκειμένου
να «μεγαλουργήσει» το έθνος. Σε σύμ-
πνοια με νεοφιλελεύθερους, σοσιαλδη-
μοκράτες και λοιπούς διαχειριστές του
καπιταλισμού, οι φασίστες παίρνουν τη
θέση που ιστορικά τους ανήκει.

Είναι «αστείο» να ακούς τους κατεξο-
χήν παρακρατικούς να μιλούν για το
«κακό» κράτος. Σε αυτό το σημείο θα
πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι όταν αναφε-
ρόμαστε στους ντόπιους φασίστες, ο
όρος παρακρατικός έχει κυριολεκτική ση-
μασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως
είναι και η ελληνική, οι φασίστες αποτε-
λούν κομμάτι του κρατικού μηχανισμού.
Οι κινήσεις τους εντάσσονται σε ένα σχε-
διασμό που εξυπηρετεί τη συνολικότερη
κίνηση του κράτους. Ακόμα και η φρα-
σεολογία που χρησιμοποιούν δεν είναι
τυχαία. Η επίθεση αποκλειστικά στους
πολιτικούς αφήνει στο απυρόβλητο τους
υπόλοιπους κρατικούς και κυρίως κατα-
σταλτικούς μηχανισμούς. Ο όρος προδό-
τες επίσης αποκρύπτει το ρόλο των
κομμάτων ως μέρος του καπιταλιστικού
συστήματος και υπονοεί ότι αυτοί θα
υπερασπιστούν την τιμή του έθνους που
έχει προδωθεί. Το γεγονός ότι ως υπερα-
σπιστές αυτοπροβάλλονται αυτοί που
ιστορικά αποτελούν μόνιμα το μακρύ
χέρι των ντόπιων και ξένων «κατακτη-
τών» (Χίτες, ταγματασφαλίτες, δοσίλογοι
κλπ) είναι άλλη μια ειρωνεία της ιστορίας.
Ειρωνικό και τραγικό ταυτόχρονα είναι
να ξεχνιέται η δράση τους στο παρελθόν.
Δράση, η οποία περιλαμβάνει δολοφο-
νίες αγωνιστών του ΕΛΑΣ, απεργών, κομ-
μουνιστών και όλων όσων αγωνίστηκαν
ενάντια στους κατακτητές, ενάντια στους
εκμεταλλευτές μας.. Παρόμοια ειρωνικό
και υποκριτικό είναι όταν φέρονται κατά
της αστυνομίας. Αυτοί που αποδεδειγ-
μένα όχι μόνο εθελοντικά αλλά και με
μισθό, στελεχώνουν τις δυνάμεις κατα-
στολής και αποτελούν τους πραιτορια-
νούς του καθεστώτος δεν μπορούν να
κλαίγονται γιατί δεν τους προστατεύουν
οι μπάτσοι. Γιατί πολύ απλά δεν ισχύει.
Έχει αποδειχτεί πολλάκις η συνεργασία
φασιστών και αστυνομίας, η ανοχή που
επιδεικνύουν οι μπάτσοι απέναντί τους,
η κάλυψη που τους παρέχουν σε διά-
φορα περιστατικά αλλά και η σύμπραξη
όταν είναι απαραίτητο. 

Ένα άλλο «ανέκδοτο» των τελευταίων
χρόνων είναι η ενασχόληση, είτε της Χρυ-
σής Αυγής είτε «αυτόνομων εθνικιστών»
ή όπως αλλιώς ονομάζονται, με εργατικά
ζητήματα. Εκμεταλλευόμενοι την αδυνα-
μία των εργατών να δώσουν συλλογικές
απαντήσεις στις επιθέσεις των αφεντικών

Σε περιόδους κρίσης, η εξατομίκευση
και ο ανταγωνισμός, στοιχεία που τόσο
έντονα προωθήθηκαν από όλους τους
προπαγανδιστικούς μηχανισμούς του κα-
θεστώτος, δημιουργούν το κατάλληλο
έδαφος για την εμφάνιση του κοινωνικού
κανιβαλισμού σε όλες τις πτυχές της κα-
θημερινότητάς μας. Από το σχολείο και
τους χώρους δουλειάς μέχρι τους δρό-
μους και τις γειτονιές μας. Τμήματα της
κοινωνίας δεν αντιλαμβάνονται πως ο
πραγματικός εχθρός, ο πραγματικός
υπαίτιος για τα δεινά που αντιμετωπίζουν
είναι ο καπιταλισμός στο σύνολό του. Εκ-
δηλώνουν την απέχθειά τους για τον εξα-
θλιωμένο μετανάστη που κοιμάται έξω
από το σπίτι τους αλλά σκύβουν το κε-
φάλι στον καπιταλιστή που με χαμόγελο
τους παίρνει το σπίτι, τους απολύει, τους
εκβιάζει κτλ. Ο πόλεμος όλων εναντίον
όλων, η προσπάθεια επιβίωσης σε βάρος
του πιο αδύναμου είναι χαρακτηριστικά
που καλλιεργούνται από τους φασίστες,
ταυτόχρονα όμως είναι αυτά που κάνουν
τη φασιστική φρασεολογία και συμπερι-
φορά να φαντάζουν «κατανοητές» και
ανεκτές. Η διάχυση της βίας μεταξύ των
καταπιεσμένων, με ποιο έντονες τις επι-
θέσεις, κυρίως πιτσιρικάδων, εναντίων
μεταναστών, δεν συνεπάγονται εξ ορι-
σμού άνοδο του φασισμού ή ενδυνά-
μωση φασιστικών ομάδων. Καλλιεργούν
όμως το έδαφος ώστε οι μισάνθρωπες
λογικές τους να βρίσκουν μυαλά ανοιχτά
στο δηλητήριο τους. Ο κοινωνικός κανι-
βαλισμός λοιπόν, δημιούργημα του κα-
πιταλισμού, έρχεται να ενισχύσει τον
φασισμό. Ο οποίος με τη σειρά του απο-
τελεί ένα βασικό ιδεολόγημα προστασίας
του καπιταλισμού από τις κοινωνικές
αναταράξεις εν μέσω κρίσης.

Ένα τρίτο χαρακτηριστικό της περιόδου
είναι η πόλωση, κοινωνική και πολιτική.
Όσο θα οξύνεται η φτώχεια και η εξα-
θλίωση, η μιζέρια και η ανασφάλεια τόσο
θα πολώνεται η κατάσταση. Οι κομματι-
κοί μηχανισμοί, που μέχρι πρότινος αγω-
νίζονταν να κερδίσουν το περίφημο
«κέντρο» ξαφνικά διαπιστώνουν πως μέ-
νουν χωρίς πολιτικό “target group”. Όλο
και περισσότεροι ψηφοφόροι κινούνται
προς τα κόμματα που προσπαθούν να
απορροφήσουν την οργή, την αγανά-
κτηση αλλά και τους φόβους τους. Γι’
αυτό και βλέπουμε ένα μεγάλο τμήμα ψη-
φοφόρων, κυρίως του ΠΑΣΟΚ να κινούν-
ται προς τα κόμματα της αριστεράς ενώ
αντίστοιχα παραδοσιακοί ψηφοφόροι της
ΝΔ και του ΛΑΟΣ, νιώθουν ότι τους κα-
λύπτει περισσότερο η ρατσιστική, εθνικι-
στική και αντί-κομμουνιστική ρητορική
της Χρυσής Αυγής. 63 χρόνια μετά οι δια-
χωριστικές γραμμές του εμφυλίου κά-
νουν ξανά την εμφάνισή τους.

Για να εκμεταλλευτούν, τις προαναφερ-
θείσες κοινωνικές συνθήκες, οι φασίστες
θολώνουν τον λόγο τους ακόμα περισσό-
τερο. Ακολουθώντας τακτικές των ιδεο-
λογικών τους προγόνων, εμφανίζονται με
διαφορετικό προσωπείο ανάλογα το
κοινό στο οποίο απευθύνονται. Έτσι τους
βλέπουμε να επιτίθενται στο κράτος και
την αστυνομία όταν έχουν να κάνουν με
πιτσιρικάδες, καταδικάζουν το μνημόνιο
μπροστά στους μικροαστούς, και προ-
σπαθούν να πείσουν για τις φιλεργατικές
τους θέσεις. Όλα αυτά γίνονται μια σούπα
στη χύτρα του εθνικισμού όπου με την

Η άνοδος νεοναζιστικών – φασιστι-
κών ομάδων, τόσο σε επίπεδο ψήφων
όσο και σε αποδοχή από ένα μέρος του
κόσμου ίσως να μην αποτελεί έκπληξη,
είναι όμως ένα γεγονός που πρέπει να
του δώσουμε την απαραίτητη προσοχή.
Σε εγχώριο επίπεδο, οι ντόπιοι φασί-
στες ποτέ δεν κατάφεραν να δημιουρ-
γήσουν ένα ξεχωριστό πόλο με
κοινωνικό έρεισμα ανάλογο με αυτό
στην Ιταλία ή τη Γερμανία. Ίσως γιατί
δημιουργηθήκαν εξ αρχής ως κακέ-
κτυπο των «ορίντζιναλ» Γερμανών και
Ιταλών, ίσως γιατί από πολύ νωρίς η
ντόπια αστική τάξη τους απορρόφησε
στον κρατικό μηχανισμό. Ίσως γιατί ο
λόγος των αστικών κομμάτων εμπερι-
είχε και εξέφραζε εθνικιστικές, ξενοφο-
βικές και ρατσιστικές αντιλήψεις Αυτό
που είναι σίγουρο πάντως είναι πως ο
αντιφασιστικός λόγος είχε μεγάλη απή-
χηση και παρόλη την ήττα σε στρατιω-
τικό επίπεδο κατάφερε να επικρατήσει
κοινωνικά θέτοντας τις φασιστικές ομά-
δες στο περιθώριο. Με τους φασίστες
όμως να έχουν σταθερή παρουσία
στους κρατικούς μηχανισμούς, λιγότερο
ή περισσότερο ισχυρή, λιγότερο ή πε-
ρισσότερο φανερή. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να
δούμε λίγο τις κοινωνικές συνθήκες
που εξηγούν γιατί νεοναζιστικές οργα-
νώσεις, όπως η Χρυσή Αυγή, αλλά και
γενικότερα ομαδοποιήσεις με φασι-
στική ιδεολογία εμφανίζονται στο προ-
σκήνιο παρόλο τον αντιφασιστικό
αγώνα κατά τη διάρκεια του 2ου Π.Π.
και τις μνήμες του τι εστί στην πράξη ο
φασισμός. 

Καταρχάς η όξυνση της επίθεσης από
το κράτος και το κεφάλαιο στο σύνολο
της κοινωνίας, χαρακτηριστικό φαινό-
μενο σε περιόδους κρίσης, δημιουργεί
ένα πεδίο όπου παγιωμένες αντιλήψεις
αρχίζουν να καταρρέουν. Μεγάλα κομ-
μάτια της κοινωνίας αντιλαμβάνονται
πως τα ιδεολογήματα περί κοινωνικής
ανέλιξης, οικονομικής ευμάρειας και
ασφάλειας δεν είναι τόσο «στέρεα» όσο
πριν. Είναι προφανές πως οι διαχωρι-
σμοί, ταξικοί, οικονομικοί και κοινωνι-
κοί, εντείνονται διαρκώς,
δημιουργώντας δύο κύρια στρατόπεδα,
των ευημερούντων εκμεταλλευτών από
τη μία και των εξαθλιωμένων εκμεταλ-
λευόμενων από την άλλη. Οι φασίστες
επιχειρούν να αυτοπαρουσιαστούν ως
προστάτες των μικρομεσαίων, ως υπο-
τιθέμενοι εγγυητές μιας ασφάλειας που
για ορισμένους φαίνεται να χάνεται
μέσα σε συνθήκες κοινωνικής ζούγ-
κλας. Συνθήκες, οι οποίες είναι το απο-
τέλεσμα της επίθεσης που
πραγματοποιείται από το κράτος και τα
αφεντικά εναντίον των εργαζομένων.
Συνθήκες, οι οποίες οξύνονται από την
ίδια τη δράση των ναζιστικών, φασιστι-
κών συμμοριών. Προσπαθούν να εκμε-
ταλλευτούν μια κατάσταση όπου ένα
μεγάλο κομμάτι του κόσμου παλινδρο-
μεί μεταξύ ριζοσπαστικοποίησης και
συντηρητικοποίησης, από τη μία αγα-
νακτεί και θέλει να εξεγερθεί αλλά από
την άλλη φοβάται και ψάχνει εκείνες τις
δυνάμεις που θα τον προστατεύσουν
από την πραγματικότητα που έρχεται
αμείλικτα κατά πάνω του.


