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Κράτος και Δ.Ν.Τ. παίρνουν νέα μέτρα
στήσε οδοφράγματα, πέτα καμιά πέτρα...

Όταν το εμπόρευμα σταθμεύει
πάνω στις ζωές μας.

ΘΗΣΕΙΟ

Αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των κα-
τοίκων ενάντια στο σύστημα ελεγχόμενης
στάθμευσης του δήμου Αθηναίων.

σελίδα 3 

Επιχειρήσεις «ευπρεπισμού»
των λόφων από αστέγους και
αγωνιζόμενους κατοίκους. 

ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ

Τα ανοιχτά μέτωπα παραμένουν στου Φι-
λοπάππου. Για το κράτος είναι οι άστεγοι
και για τους αρχαιολόγους οι κάτοικοι
που κάνουν δενδροφυτεύσεις!

σελίδα 4, 5 

Είμαστε όλοι ύποπτοι!
ΚΟΥΚΑΚΙ | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Παρακολουθήσεις των τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων σε τμήματα των Άνω Πε-
τραλώνων (πλατεία Μερκούρη, ηλεκτρι-
κός σταθμός) και του Κουκακίου (πέριξ
της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου).

σελίδα 5

Στιγμές «κρίσης» στην
λαϊκή αγορά.

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Όταν δεν έχεις το θάρρος να επιτεθείς σε
αυτούς που σου κλέβουν τη ζωή κάθε
μέρα, βρίσκεις εξιλαστήρια θύματα σε
αυτούς που βρίσκονται στην ίδια θέση 
με εσένα.

σελίδα 5

«Σερίφηδες» στα Πετράλωνα.
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Τραμπουκισμοί, απειλές και χτυπήματα
εναντίον παρέας τριών νεαρών, στην
Τριών Ιεραρχών, από ντόπιους... σερίφη-
δες. Κείμενο που μας εστάλη.

σελίδα 6 

Ηλίθιοι δολοφόνοι, το κράτος θα σας πλήρωνε για το έργο σας!
Για τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin, κατά τη διάκρεια της απεργίας της 5ης Μάη, αδιαφορώντας για τον εάν θα 
πεθάνουν άνθρωποι μέσα σε αυτή.

σελίδα 2

Σήμερα παρατηρούμε να πληθαίνουν τα κοινωνικά κομ-
μάτια που εκτοπίζονται και αποκλείονται κοινωνικά και
κατά συνέπεια έρχονται αντιμέτωπα με το αληθινό πρόσωπο
της δημοκρατίας, η οποία δεν έχει πλέον να τους υποσχεθεί
τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από τα χειρότερα.
Έτσι δημιουργείται μια εκρηκτική κοινωνική κατάσταση, η
οποία δεν έχει προδιαγεγραμμένη πορεία, και είναι λάθος
να κινείται κανείς με βάση βεβαιότητες για το μέλλον, καθώς
η ιστορία έχει αποδείξει ότι δεν είναι γραμμική και ότι ο
πολιτικός χρόνος έχει τους δικούς του ρυθμούς. 

Ζούμε, λοιπόν σε ένα κοινωνικό πεδίο το οποίο το χαρα- 

κτηρίζει από όλες τις απόψεις η αβεβαιότητα. Τίποτα δεν έχει
κριθεί και σίγουρα η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Αυτό που
έχει τελειώσει είναι η ελπίδα ότι ο καπιταλιστικός κόσμος,
που δεν έχει πλέον τίποτα άλλο να προσφέρει και να υπο-
σχεθεί πέρα από μιζέρια, θάνατο, καταπίεση, εξαθλίωση,
εκμετάλλευση και καταστροφή, μπορεί να συνεχίσει να
υπάρχει και να κινείται όπως είναι. Αν, λοιπόν, δεν προσπα-
θήσουμε να ανατρέψουμε την πραγματικότητα και να φτιά-
ξουμε ένα κόσμο καλύτερο και ανθρώπινο, θα μας κατα-
στρέψουν οι κυρίαρχοι, που λυμαίνονται τόσους αιώνες τις
ζωές μας και τον πλανήτη.

σελίδες 8 και 9

Καμία συναίνεση. Πόλεμο στον πόλεμο των αφεντικών.
Τρεις περιπτώσεις εργατικών αγώνων, τους τελευταίους δύο μήνες, που απο-
δεικνύουν ότι όσο τα αφεντικά επιτίθενται στα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά
μας, οι εργαζόμενοι οργανώνονται, διεκδικούν και κερδίζουν. 
Ο αγώνας των Αιγύπτιων αλιεργατών στην Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης για
καλύτερους μισθούς, οι δράσεις ενάντια στην απόλυση της Κάρμεν Μ. -εργαζό-
μενη στην αλυσίδα καφετερειών Via Vai, και οι κινητοποιήσεις για την επανα-
πρόσληψη του Ντίνου Π. από τις εκδόσεις Άγρα.

σελίδα 7, 10 και 16

Κοίτα ποιος μιλάει... για
τρομοκρατία.

Το περιβόητο «σχέδιο στήριξης της ελ-
ληνικής οικονομίας» και η επιχείρηση
«εξάρθρωσης» της οργάνωσης «Επα-
ναστατικός Αγώνας».

σελίδα 15

Να χτίσουμε δομές αυτοοργάνωσης στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς.
Για την γενικευμένη αυτοδιεύθυνση!

Αθήνα, Δεκέμβρης 1944, ο αγωνιζόμενος λαός στήνει οδοφράγματα ενάντια σε ξένους και ντόπιους καταπιεστές. Πάμε σαν άλλοτε...



Το τέταρτο φύλλο της εφημερίδας μας τυπώθηκε σε 5.000 αντίτυπα και μοιράζεται χέρι με χέρι και πόρτα-πόρτα στις
γειτονιές του Κουκακίου, των Πετραλώνων και του Θησείου, καθώς και σε αυτοοργανωμένους χώρους, στέκια και κα-
ταλήψεις. Η διακίνησή του είναι χωρίς αντίτιμο, πολύ απλά γιατί οι απόψεις μας και οι ιδέες μας δεν ανταλάσσονται με
χρήματα, ούτε η αξία τους μετριέται με βάση τους όρους του κόσμου του εμπορεύματος. Αυτή η εφημερίδα εκδίδεται
με τη χρηματική (και όχι μόνο) συνεισφορά όσων δραστηριοποιούμαστε στο στέκι και δεν έχει καμία σχέση με δημοτικές
αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κόμματα ή άλλους συλλόγους ή χορηγούς. 

Το στέκι Αντίπνοια βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αριστοβούλου και Πυ-
λάδου, στα Κάτω Πετράλωνα (έξι τετράγωνα από τον ηλεκτρικό σταθμό).
Μπορείτε να μας βρείτε κάθε Τετάρτη (6 με 8 το απόγευμα) και κάθε Σάβ-
βατο (6 με 9 το απόγευμα).
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Για εκείνους που έβαλαν φωτιά σε ένα κτίριο, αδιαφορώντας για το αν θα πεθάνουν άνθρωποι μέσα σ’ αυτό

Ηλίθιοι δολοφόνοι, το κράτος θα σας πλήρωνε 
για το έργο σας!

...κάτι σαν εισαγωγή  

ετάρτη 5 Μαΐου, απόγευμα. Οι καρ-
διές μας ραγισμένες, κομμένες στα
δυο. 

Μία από τις μεγαλύτερες μεταπο-
λιτευτικές διαδηλώσεις, 200.000
ανθρώπων, αποπειράται να εισβάλει
στο κοινοβούλιο, τη στιγμή που μέσα
σε αυτό κατοχυρώνονταν η παρα-
πέρα οικονομική μας αφαίμαξη και η
λεηλασία των ζωών μας. Χιλιάδες
κόσμου επιτίθεται από διάφορα ση-
μεία περιμετρικά της Βουλής στις δι-
μοιρίες που βρίσκονται εκεί για να
προστατέψουν τα αφεντικά τους. Το
σύνθημα «να καεί, να καεί, το μπουρ-
δέλο η Βουλή» δονεί επί ώρες την
ατμόσφαιρα. Μαζί με το «πότε θα
κάνει ξαστεριά». Οι συγκρούσεις
αναπτύσσονται από τις αρχές της
Συγγρού μέχρι την πλατεία Ομο-
νοίας. Άπειρα χημικά, αλλά οι διαδη-
λωτές παραμένουν εκεί. Με ή χωρίς
κουκούλες, με ή χωρίς αντιασφυξιο-
γόνες μάσκες, με ή χωρίς πέτρες, με
ή χωρίς μολότοφ. Πάντα όμως με
αποφασιστικότητα και οργή.

Μέσα στην κάπνα των δακρυγό-
νων και τους πετροβολημένους δρό-
μους, αντηχεί το ίδιο εκκωφαντικά με
τις εκατοντάδες κρότου λάμψης που
έπεσαν εκείνη την μέρα: Τρεις εργα-
ζόμενοι νεκροί μετά από εμπρησμό
της τράπεζας Marfin στην οδό Στα-
δίου. Παγωμάρα, ο κόμπος στο λαιμό
δεν επιτρέπει τους φθόγγους να πά-
ρουν οποιαδήποτε εύηχη μορφή. Και
όσο περνάει η ώρα ακούγεται όλο
και πιο αδιανόητο το ότι ήταν εμφα-
νές ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα
στην τράπεζα. Όπως άνθρωποι
υπήρχαν και στο απέναντι βιβλιοπω-
λείο, όπου έγινε απόπειρα εμπρη-
σμού. Και στο σουπερ-μάρκετ λίγο
πιο πίσω. Και τρελαίνεσαι…

Τρεις άνθρωποι νεκροί, και τα
λόγια ακροβατούν στο απόλυτο κενό.
Ή παίζουν κρυφτό γύρω από έναν   

αυτοαναφορικό καθησυχασμό, έναν
εγωισμό. Δεν μπορεί κανείς να απε-
νεχοποιηθεί  πίσω από το επιχείρημα
ότι τα αφεντικά εξανάγκασαν  τους
εργαζόμενους να παραμείνουν στη
δουλειά ημέρα απεργίας. Δεν μπορεί
κανείς να απενεχοποιηθεί πίσω από
τα ελλιπή μέτρα πυρασφάλειας στο
κτίριο, τα οποία καταγγέλλει το σω-
ματείο των τραπεζοϋπαλλήλων. Έτσι
κι αλλιώς, όλες και όλοι γνωρίζουμε
ότι τα αφεντικά είναι αφεντικά και
βγάζουν κέρδος, αντιμετωπίζοντας
τους υπαλλήλους τους ως αναλώ-
σιμο υλικό, το οποίο μπορούν να εκ-
μεταλλεύονται, να ξεζουμίζουν ή
ακόμη και να δολοφονούν. Αυτό που
είναι εξοργιστικό τώρα είναι ότι δύο
χέρια, αδιαφορώντας για το αν μέσα
στο υποκατάστημα βρίσκονταν εργα-
ζόμενοι, έβαλαν φωτιά. Δύο χέρια,
που η λογική που τα κινούσε όχι
μόνο διακρίνεται για την ηλιθιότητά
της, αλλά και ευθύνεται για το κατα-
σταλτικό σχέδιο το οποίο έθεσε σε
εφαρμογή. Το ατομικό Εγώ επιτίθεται
στο συλλογικό Εμείς. Αυτό το Εγώ,
που διογκώθηκε μέσα από μηδενι-
στικές αντιλήψεις κι από ένα στρεβλό
«αίσθημα δικαίου», που αποτελεί
γέννημα και κομμάτι του ίδιου του
καπιταλισμού, συναντήθηκε με την
αποπολιτικοποίηση, το καμποσιλίκι,
την τσογλανιά και την αδιαφορία και
οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια σε
πράξεις που στρέφονται συνολικά
ενάντια στην κοινωνία και τις αντι-
στάσεις της. Και Εμείς, είμαστε σή-
μερα, φτωχότεροι.

Ακόμη κι αν το κίνημα άφησε, με
τις πράξεις και τις παραλήψεις του,
χώρο στις αντιλήψεις αυτές, φέρει
τώρα την ευθύνη της συνολικής αν-
τιμετώπισης και απομόνωσής τους.
Αλλά, η ευθύνη δεν τελειώνει εδώ.
Συνεχίζει. Υπάρχει απέναντι στην
κοινωνική συγκυρία, στην κρισιμό-

τητα της κατάστασης, απέναντι στους
ίδιους μας τους εαυτούς, σε ό,τι πρε-
σβεύουμε και προσπαθούμε να
πραγματώσουμε και να δημιουργή-
σουμε.

Κράτος και αφεντικά άδραξαν την
ευκαιρία, για να τελειώνουν με τον
«εσωτερικό εχθρό», με το πρόταγμα
της αντιεξουσίας. Τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης ξετύλιξαν μία συμπυ-
κνωμένη προπαγάνδα που και αυτή
περίμενε τον καιρό της. Αυτή τη
φορά μαζί με τα δακρύβρεχτα λόγια
που ταιριάζουν στις περιστάσεις. Το
ανθρώπινο αίμα πουλάει, ένας αρ-
κετά καλός λόγος για να διακόψουν
την απεργία τους εκείνο το μεσημέρι
και να αρχίσουν να ασελγούν πάνω
στα νεκρά σώματα. Και η πολιτική
εξουσία δείχνει αμείλικτη. Με την
ωμή βία των ένστολων συμμοριών
που εισέβαλαν, ξυλοκόπησαν και
προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές
το απόγευμα της Τετάρτης στο Στέκι
Μεταναστών στα Εξάρχεια. Και λίγο
αργότερα το ίδιο σκηνικό μεταφέρε-
ται σε κατάληψη αναρχικών στην οδό
Ζαΐμη, στην ίδια γειτονιά. Εκκενώνε-
ται δύο φορές και δύο ημέρες αργό-
τερα σφραγίζεται. Με τις εισβολές σε
καφενεία των Εξαρχείων και την
προσαγωγή θαμώνων. Με τις προ-
σαγωγές πριν την συγκέντρωση της
Πέμπτης 6 Μαΐου, στην Βουλή, όταν
ψηφίζονταν τα νέα οικονομικά μέτρα.
Με τη συντονισμένη επίθεση των
ΜΑΤ και τη διάλυση της ίδιας συγκέν-
τρωσης όταν έπεσε το σκοτάδι.
Κάπου εκεί, η ανοχή της δημοκρατίας
στη Διαμαρτυρία είχε εξαντληθεί.

Δεν θα διεκδικήσουμε κανέναν
συναισθηματικό χώρο στη σφαίρα
του θεάματος. Εάν πονάμε ή τα μάτια
μας δάκρυσαν, δεν θα το κατοχυρώ-
σει στο δημόσιο λόγο καμία κάμερα,
κανένας φωτογραφικός φακός, κα-
νένα μικρόφωνο. Η ραγισμένη μας

καρδιά, βουβή και σφυροκοπημένη
από την ιδεολογική επίθεση των
αφεντικών, θα συνεχίσει να βρίσκε-
ται στις διαδηλώσεις, πίσω από τα
πανό και τα οδοφράγματα, με μια
πέτρα ή με την μαυροκόκκινη σημαία
στο χέρι. Θα συνεχίσει να δοκιμάζε-
ται στην καθημερινότητα, να σχεδιά-
ζει το τέλος του καπιταλιστικού κό-
σμου, να αναζητεί μονοπάτια ελευθε-
ρίας.

Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω.
Σε αυτή την περίοδο, όπως έχουν τα
πράγματα, απέναντι στην πιο ανελέ-
ητη επίθεση που έχει δεχτεί η κοινω-
νία από τη μεταπολίτευση και μετά,
απέναντι στον ολοκληρωτισμό που
προχωράει, που έχει ήδη προελάσει
με γοργό βήμα και μπότες βαριές,
συνεχίζουμε να στεκόμαστε ακλόνη-
τοι κι ακλόνητες στις θέσεις μας: H
μόνη λύση είναι η Εξέγερση. Το συλ-
λογικό έδαφος που θα δημιουργή-
σουμε στο δρόμο, αυτά που μπορού-
με να φτιάξουμε αν αυτοοργανώ-
σουμε τις ανάγκες μας και τις επιθυ-
μίες μας, οι εικόνες ενός μέλλοντος
που υπάρχει ήδη ως πιθανότητα: Οι
λαϊκές συνελεύσεις, τα κατειλημμένα
δημόσια κτήρια, εργοστάσια, νοσο-
κομεία, οι λαϊκές κουζίνες, τα απαλ-
λοτριωμένα σούπερ μάρκετ, τα
οδοφράγματα που θα περιγράφουν
τις απελευθερωμένες και συλλογικο-
ποιημένες γειτονίες, ό,τι άλλο χρει-
αστεί να εφεύρουμε και να ανακαλύ-
ψουμε όλοι κι όλες μαζί, προχωρών-
τας. Κι αν αυτά δεν συμβούν, ο ολο-
κληρωτισμός και η εξαθλίωση είναι
η άλλη δυνατότητα. Ας εξεγερθούμε
λοιπόν. Ως μόνη λύση. 

Τ
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Το Νοέμβριο του 2006 ο δήμος Αθηναίων ανακοί-
νωσε το νέο φιλόδοξο πρόγραμμά του. Το σύστημα της
ελεγχόμενης στάθμευσης αυτοκινήτων. Ο σχεδιασμός
ήθελε ως πρώτες γειτονιές εφαρμογής του προγράμμα-
τος το Κολωνάκι, τα Εξάρχεια, του Ψυρρή και την Πλάκα.
Και λέμε ήθελε, γιατί είτε σε κάποιες γειτονιές δεν εφαρ-
μόστηκε ποτέ εξαιτίας των αντιδράσεων των κατοίκων
(Εξάρχεια), είτε σε κάποιες άλλες δεν συνέβαλε ούτε
κατά το ελάχιστο στην «κυκλοφοριακή αποσυμφόρησή»
τους (Κολωνάκι, Ψυρρή). Ενδεικτικό της αποτυχίας στη
γειτονιά του Ψυρρή είναι ότι μέσα στο 2009 επιλέχτηκε
τις Παρασκευές και τα Σάββατα ένας άλλος τρόπος για
να ελέγχεται η στάθμευση: αρχικά με τα μπλόκα της δη-
μοτικής αστυνομίας στις εισόδους της συνοικίας, απ’
όπου επιτρέπονταν η διέλευση μόνο στα μηχανοκίνητα
των μόνιμων κατοίκων και στη συνέχεια με την πεζο-
δρόμηση συγκεκριμένων δρόμων. Σε κάθε περίπτωση,
η γειτονιά παραμένει έρμαιο στα χέρια των μπράβων και
των εμπόρων της διασκέδασης.

Από την 1η Μαρτίου το πρόγραμμα πέρασε στη 2η
φάση του και επεκτάθηκε στο Γουδί, στα Ιλίσια, στην πε-
ριοχή του Μεγάρου Μουσικής και του γηπέδου του Πα-
ναθηναϊκού και στο Θησείο. Ο αναπληρωτής δήμαρχος
Ακριτίδης αναφέρει ως (θετικό) απολογισμό της 1ης
φάσης τη μείωση των ρύπων των αυτοκινήτων στις πε-
ριοχές με τα παρκόμετρα έως 70%, την ελάττωση του
θορύβου κατά 1 με 3 ντεσιμπέλ και το ότι, κατ’ αυτόν, οι
οδηγοί που πάρκαραν επί πληρωμή γλιτώνουν κατά
μέσο όρο έως και 1 χλμ. άσκοπης μετακίνησης αναζη-
τώντας θέση στάθμευσης.

Τα σχέδια της δημοτικής αρχής, ωστόσο, δεν αγκα-
λιάστηκαν με αγάπη από τους κατοίκους του Θησείου.
Αντίθετα, στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν
στην γέφυρα του Πουλόπουλου, αποφασίσανε να αγκα-
λιάσουν όλοι μαζί τις πινακίδες της ελεγχόμενης στάθ-
μευσης και να τις γκρεμίσουν. Πρόβλημα για τους
δημοτικούς άρχοντες, οι οποίοι αναστατώθηκαν περισ-
σότερο όταν έφτασε στα αυτιά τους ότι οι κάτοικοι σκο-
πεύουν να παρέμβουν και στη συνεδρίαση του διαμερι-
σματικού συμβουλίου στην Τριών Ιεραρχών. Αφού την
αναβάλλανε μία φορά, φρόντισαν τη δεύτερη να τους
καλέσουν πρωί, εργάσιμη, μήπως και αποφορτιστεί το
κλίμα. Αλλά δεν… Άκουσαν τα αιτήματα των κατοίκων
(να καταργηθεί πλήρως η ελεγχόμενη στάθμευση και ότι
δε δέχονται ούτε άσπρη, ούτε μπλε, ούτε κίτρινη δια-
γράμμιση), τους ανακοίνωσαν ότι δεν μπορούν να τα δε-
χτούν και ο καθένας τράβηξε για το δρόμο του. Μόνο
που αν αυτοί οι δρόμοι συναντηθούν ξανά κάποια στιγ-
μή, η πλευρά των κατοίκων δεν θα έχει και τις πιο χαλα-
ρές διαθέσεις.

Το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης ανοίγει δημό-
σια δύο ζητήματα που συντροφεύουν συχνά-πυκνά τις
γύρες στους δρόμους αυτής της μητρόπολης. Το πρώτο
αφορά τον κεντρικό ρόλο του αυτοκινήτου στην καθη-
μερινότητά μας και το δεύτερο το πώς ολόκληρες γειτο-
νιές μετατρέπονται σε ζώνες κυριαρχίας του εμπορεύμα-
τος και της μαζικής διασκέδασης. 

Και ας αρχίσουμε από το δεύτερο το οποίο είναι άμεσο
βίωμα των κατοίκων του Θησείου τα τελευταία χρόνια.
Η γειτονιά έχει μετατραπεί σε ζώνη μαζικής κατανάλω-
σης στα αναρίθμητα μπαρ, στις καφετέριες και στα…
«παραδοσιακά καφενεία». Τα πρώτα 400 μέτρα (από
την πλευρά της Διονυσίου Αρεοπαγίτου) του πεζόδρομου
της Ηρακλειδών είναι απροσπέλαστα για όσους δεν σκο-
πεύουν να συμμετάσχουν σε μία πασαρέλα επίδειξης και 

ωχαδερφισμού. Λίγο πιο κάτω, οι δυστυχείς
που ζούνε πάνω από τα άλλα, τα «εναλλα-
κτικά» στέκια της Ηρακλειδών, δοκιμάζουν τα
νεύρα τους με τα ντεσιμπέλ. Είναι αυτά τα ντε-
σιμπέλ που στους απολογισμούς του Ακριτίδη
δεν συνυπολογίζονται, γιατί τότε θα φανεί εάν
τα ντεσιμπέλ στο Θησείο μειώνονται ή αυξά-
νονται, γιατί τότε θα πρέπει να μιλήσει για τις
ευθύνες, τις μίζες και τις λαμογιές του άλλου
αντιδημάρχου, του Παπαδάκη, υπευθύνου κα-
ταστημάτων της πόλης (και δημοτικής αστυνο-
μίας, μην ξεχνιόμαστε)!

Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, λοι-
πόν, εξασφαλίζει στους επισκέπτες τις θέσεις
παρκινγκ που δυσκολεύονται να βρουν κοντά στα μαγα-
ζιά. Και στέλνει τους κατοίκους να παρκάρουν τα μηχα-
νοκίνητά τους στην άλλη άκρη, εκεί όπου έχουν «αγο-
ράσει» θέση (βλέπε «κάρτα στάθμευσης κατοίκων»),
ακόμη κι αν υπάρχει κενή θέση κάτω από το σπίτι τους.
Αλλά το έχουμε ξαναπεί, στο Θησείο δεν χωράνε οι κά-
τοικοι, μόνο οι καταναλωτές-ζόμπι. Και ένας έμμεσος
τρόπος για να γίνει εμφανές αυτό, είναι ο νέος σχεδια-
σμός του δήμου. Ένας σχεδιασμός που δεν κράτησε ούτε
καν τα προσχήματα: η εταιρεία που ανέλαβε το έργο, η
Parkmobile Group BV, έκανε τον καταμερισμό θέσεων
επισκεπτών-κατοίκων πριν ακόμα κατατεθούν όλες οι
αιτήσεις για κάρτα από τους κατοίκους, ώστε να δει τον
απαιτούμενο αριθμό θέσεων, με αποτέλεσμα στο τέλος
να έχουν ζητηθεί θέσεις περισσότερες απ’ όσες ο δήμος
και η εταιρία είχαν καθορίσει. Απ’ ότι φαίνεται οι μόνιμοι
κάτοικοι Θησείου τους βγήκαν κατιτίς παραπάνω…

Η άλλη παράμετρος των παρκόμετρων είναι ο καθαρά
εισπρακτικός τους χαρακτήρας. Ή θα πληρώσεις την
κάρτα στάθμευσης ή θα πληρώσεις το πρόστιμο (το
οποίο φρόντισαν να είναι και χαμηλό -κατά βάση είναι
23 ευρώ, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει τα
80, ενώ αν πληρωθεί τις πρώτες 10 ημέρες πέφτει στο
μισό-). Έτσι τα ταμεία του δήμου θα γεμίζουν (το 75%
των εσόδων του συστήματος προέρχεται από τις κλή-
σεις). Και η δημοτική αστυνομία, όταν δεν κυνηγάει και
κακοποιεί μετανάστες και κλέβει τα εμπορεύματά τους,
μετατρέπεται σε έναν φοροεισπρακτικό μηχανισμό: κό-
βει κλήσεις, πολλές κλήσεις. «Καθημερινά βεβαιώνονται
παραβάσεις στην Υψηλάντου 536, αλλά, πέρα από το
πρόστιμο, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο...»,
δηλώνει ευθαρσώς ο διευθυντής της ελεγχόμενης στάθ-
μευσης Κρασσάς. Ζητούμενο είναι το χαράτσι, από εκεί
και πέρα…

Μία από τις μπαρούφες που χρησιμοποιεί η δημοτική
αρχή είναι ότι τα έσοδα που προέρχονται από τις κλήσεις
θα διατεθούν για έργα στο δήμο. Ακόμη και ο πιο παρα-
τηρητικός θα δυσκολευτεί πολύ να βρει ένα έργο της
προκοπής στην Αθήνα. Ακόμη και ο πιο καλόπιστος δεν
μπορεί να προσπεράσει τις έρευνες κακοδιαχείρισης
των δημοτικών ταμείων. Αλλά και κάτι ακόμα. Βάσει της
συμφωνίας με την Parkmobile Group BV, ο δήμος ει-
σπράττει το 83,6% της τιμής των καρτών που διατίθεν-
ται και τα υπόλοιπα εισρέουν στα ταμεία της ιδιωτικής
εταιρείας! Και εάν νομίζετε ότι πρόκειται για τίποτα ψί-
χουλα, ρίξτε μία ματιά στο ρεπορτάζ της εφημερίδας
Ελευθεροτυπίας, σχετικά με τις αιτήσεις της εταιρίας:
«...ζητάει από το δήμο να επιδείξει συνέπεια όσον αφορά
τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς αυτήν, καθώς
έχει εισπράξει μόνο 53.000 ευρώ από τις 511.000
ευρώ που της οφείλονται για το 2006-2007. Διεκδικεί 

ακόμη διαφυγόντα κέρδη ενός  εκατομμυρίου ευρώ λόγω
ελλιπούς αστυνόμευσης, αλλά και λόγω καθυστέρησης
επέκτασης της ελεγχόμενης στάθμευσης σε άλλες ζώνες
της Αθήνας».

Συμμετέχοντας στις δύο συγκεντρώσεις των κατοίκων
σχετικά με το ζήτημα της ελεγχόμενης στάθμευσης, ήταν
εμφανής η απουσία συζήτησης για εκείνη την παράμετρο
της ζωής στη μητρόπολη που αφορά την καθημερινή
χρήση αυτοκινήτου για ψύλλου πήδημα! Το αυτοκίνητο
έχει γίνει το κέντρο της ζωής μας, και συνεχίζει να κατα-
λαμβάνει χώρο σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας.
Σε μία κορεσμένη συγκοινωνιακά πόλη, με τους ρύπους
να χορεύουν πάνω από το κεφάλι μας και μέσα στους
πνεύμονές μας, το αυτοκίνητο μετατρέπει τους ανθρώ-
πους σε αγχωμένα ζόμπι, πλήρως εξαρτημένα από τους
τέσσερις τροχούς. Όπου η λέξη αμάξι δε σημαίνει επί-
δειξη δύναμης και πλουτισμού, σημαίνει ανασφάλεια και
εξάρτηση. Η συναναστροφή με τον διπλανό στα τρένα,
τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, με το περπάτημα, αποκλείεται
από τη μηχανική μεταφορά μέσω του αυτοκινήτου αυ-
στηρά από το ένα σημείο στο άλλο (είτε αυτό πρόκειται
για τον χώρο εργασίας, είτε για χώρο διασκέδασης, είτε
για χώρο που θα γίνουν τα απαραίτητα ψώνια για το
σπίτι). 

Και είναι εξοργιστικές, πραγματικά, οι τοποθετήσεις ότι
ένα από τα προβλήματα της ελεγχόμενης στάθμευσης
είναι ότι δεν έχουν πού να παρκάρουν αυτοί που έχουν
δύο και τρία αυτοκίνητα. Το Θησείο ασφυκτιά σαν γειτο-
νιά από τους δεκάδες χώρους μαζικής διασκέδασης που
φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Ασφυκτιά από τους χιλιά-
δες καταναλωτές του σαββατοκύριακου που δεν αφή-
νουν χώρο στον κάτοικο να ζήσει σαν άνθρωπος. Ασφυ-
κτιά και από τα εκατοντάδες αυτοκίνητα (όπως και ολό-
κληρη η Αθήνα) τα οποία καταλαμβάνουν τους δρόμους,
τα πεζοδρόμια, τους πεζόδρομους και τις πλατείες. Ναι,
το αυτοκίνητο μπορεί να αποτελεί ανάγκη αρκετές φορές,
αλλά από εκεί και πέρα εύκολα μετατρέπεται σε πλεονα-
σμό, σε εξάρτηση, σε συνήθεια, σε αλλοτρίωση. Και τα
δύο και τρία αυτοκίνητα είναι πλεόνασμα, είναι κουλ-
τούρα ζωής που κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει.

Ο αγώνας των κατοίκων του Θησείου έχει συνέχεια.
Όλοι είναι επί ποδός και εξοργισμένοι. Η ανοχή απέναντι
σε μία δημοτική αρχή η οποία τα τελευταία χρόνια μας
αντιλαμβάνεται ωσάν πεδίο εκμετάλλευσης και ξεζουμί-
σματος, έχει τελειώσει. Οι γειτονιές ανήκουν σε αυτούς
που τις ζουν και αυτοί θα αποφασίσουν για την τύχη τους.
Όσοι θέλουν μέσω της κοροϊδίας να διατηρήσουν τα προ-
νόμιά τους ή να χτίσουν κομματικές καριέρες πάνω στους
συλλογικούς μας αγώνες ας μας κάνουν την χάρη, να
πάνε μία βόλτα μέχρι τις γραμμές του ηλεκτρικού και να
αυτοκτονήσουν!

Αντιδράσεις των κατοίκων στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης

Θησείο: Όταν το εμπόρευμα σταθμεύει
πάνω στη ζωή μας!

Θα μπορούσε να είναι ευφημισμός. Και όμως, χρειάζεται η πινακίδα της ελεγχόμενης
στάθμευσης για να αναγνωριστεί ότι υπάρχουν και μόνιμοι κάτοικοι στο Θησείο που προ-
σπαθούν να ζήσουν. Βέβαια, η δημοτική αρχή, η οποία τοποθέτησε την πινακίδα, τους
ανακάλυψε ένεκα του νέου χαρατσίου...

τοπικά νέα εργασιακά από τον κόσμο της ασφάλειαςεπικαιρότητα μνήμηδιεθνή νέαοικονομία
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Η δημοτική αστυνομία εκδίωξε αστέγους και πέταξε τα προσωπικά τους αντικείμενα

Επιχείρηση «ευπρεπισμού» του Φιλοπάππου
παραμονές Καθαράς Δευτέρας

Παραμονές της φετινής Καθαράς Δευτέρας (15 Φε-
βρουαρίου) η δημοτική αστυνομία εκδίωξε άστεγους
από τον Λουμπαρδιάρη. Παραθέτουμε, καταρχήν, το άρ-
θρο που δημοσίευσε το ειδησεογραφικό tvxs.gr:

«Στην εκδίωξη των αστέγων που έχουν βρει κατα-
φύγιο στην ευρύτερη περιοχή του αναψυκτηρίου του
Πικιώνη στον Λουμπαρδιάρη προχώρησε η Δημοτική
Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων εν όψει των εκδηλώ-
σεων για τα κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα.

Οι περίπου 10-15 άστεγοι που διαβιούν στη γύρω
περιοχή αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν μετά από
συντονισμένη επιχείρηση της δημοτικής αστυνομίας το
πρωί της Παρασκευής. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αν-
δρέας Παπαδάκης, δηλώνει στο tvxs πως η επιχείρηση
πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελίες της αρχαιολο-
γικής υπηρεσίας ενώ όπως υποστηρίζει υπήρχε κίνδυ-
νος εκδήλωσης φωτιάς στο πάρκο του Φιλοπάππου
ενώ συνεχή ήταν και τα παράπονα των κατοίκων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν περίοικοι είναι πάγια
τακτική του Δήμου να απομακρύνει τους άστεγους πριν
από την Καθαρά Δευτέρα, για να υπάρχει “καλύτερη ει-
κόνα της περιοχής στα Κούλουμα”.

Πάντως από την πλευρά του Δήμου, ο κ. Παπαδάκης
τονίζει στο tvxs πως στους συγκεκριμένους άστεγους
είχε γίνει κατά καιρούς πρόταση να μεταφερθούν στο
ξενοδοχείο αστέγων του Δήμου, στο Μεταξουργείο,
αλλά εκείνοι το είχαν αρνηθεί.

Για απαράδεκτη πρακτική και για την εφαρμογή μιας
πολιτικής που έχει στο επίκεντρό της μόνο τη “βιτρίνα”
κάνει λόγο στο tvxs η δημοτική σύμβουλος της Ανοι-
χτής Πόλης Ελθήνα Αγγελοπούλου καλώντας τον Δήμο
και προσωπικά τον δήμαρχο Νικήτα Κακλαμάνη να σκύ-
ψει με πραγματικό ενδιαφέρον πάνω από ένα υπαρκτό
πρόβλημα, που όμως χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθη-
σία στην αντιμετώπισή του.

Σύμφωνα με καταγγελίες των περιοίκων, τα συνερ-

γεία του Δήμου Αθηναίων με τη συνοδεία ανδρών της
Δημοτικής Αστυνομίας σε πολλές περιπτώσεις δεν
βρήκαν τους ίδιους τους άστεγους παρά μόνο τα προ-
σωπικά τους αντικείμενα (κουβέρτες, ρούχα κτλ) τα
οποία και κατέσχεσαν.

Τις καταγγελίες αυτές διαψεύδει πάντως ο αντιδήμαρ-
χος Ανδρέας Παπαδάκης και τονίζει πως πράγματι οι
άστεγοι εκδιώχθηκαν αλλά δεν έχει κατασχεθεί το πα-
ραμικρό. “Εξάλλου και οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυ-
νομίας φοβούνται να πιάσουν τα ρούχα και τα σκεπά-
σματα αυτά, για τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών”, λέει
χαρακτηριστικά. Πάντως οι περίοικοι και οι ίδιοι οι άστε-
γοι επιμένουν στην καταγγελία για τις κατασχέσεις ενώ
μία άστεγη γυναίκα φέρεται να έχει χάσει και τα χαρτιά
της τα οποία ήταν μέσα στα υπόλοιπα προσωπικά της αν-
τικείμενα που “έκαναν φτερά”».

Για να δούμε, όμως, τί καταλάβαμε εμείς:
Ο δήμος Αθηναίων το πρωί της Παρασκευής 12 Φε-

βρουαρίου έστησε στου Φιλοπάππου την επιχείρηση Κα-
θαρά -με όλη τη σημασία της λέξης- Δευτέρα. Συντονι-
στής και δημόσιος υπερασπιστής της κίνησης αυτής ο
αντιδήμαρχος καταστημάτων και ασφάλειας της πόλης,
που στην αρμοδιότητά του υπάγεται η διεύθυνση της δη-
μοτικής αστυνομίας και η διεύθυνση αδειών καταστημά-
των και θεαμάτων, Ανδρέας Παπαδάκης (και όχι γενικά
και αόριστα, αντιδήμαρχος…).

[Μία μικρή παρένθεση εδώ: οι αντιλήψεις και ο ρόλος
του συγκεκριμένου τύπου δεν είναι άγνωστα σε όσους
δραστηριοποιούνται δημόσια σε αυτές εδώ τις γειτονιές.
Έχουμε βρεθεί απέναντί του σε διάφορες στιγμές αγώνα,
από την κατάληψη του πολιτιστικού κέντρου του δήμου
Αθηναίων στα Άνω Πετράλωνα (κατά τη διάρκεια της
εξέγερσης τον Δεκέμβρη του 2008), μέχρι τις λαϊκές
συνελεύσεις και δράσεις για τα τραπεζοκαθίσματα και
την υπεράσπιση των δημόσιων χώρων στο Θησείο].

Συνεχίζουμε. Στις 15  εκείνου του μήνα, Καθαρά Δευ-

τέρα, ο λόφος θα αποτελούσε τη βιτρίνα του δήμου των
Αθηναίων (ενός δήμου, ο οποίος όλες τις υπόλοιπες
ημέρες του χρόνου αδιαφορεί πλήρως για την κατά-
σταση του λόφου). Και αυτή η βιτρίνα έπρεπε να είναι
ευπρεπής, να δείχνει το ενδιαφέρον και το έργο του δη-
μάρχου (εξάλλου σε κάποιους μήνες πλησιάζουν και οι
δημοτικές εκλογές), τα «μιάσματα» έπρεπε να εξαφανι-
στούν. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση «μίασμα» απο-
τελούσαν οι άστεγοι που βρίσκουν καταφύγιο σε διά-
φορες γωνιές του λόφου.

Έσκασαν, λοιπόν, οι δημοτόμπατσοι με τον Παπαδάκη
και ανέλαβαν δράση. Όπου δε βρήκαν τους άστεγους μά-
ζεψαν τις κουβέρτες και τα ρούχα τους, τα οποία τώρα
μάλλον θα βρίσκονται σε κάποια χωματερή. Οι δημοτικές
αρχές αρνούνται ότι προέβησαν σε κατάσχεση πραγμά-
των με το εξής επιχείρημα: «Εξάλλου και οι υπάλληλοι
της Δημοτικής Αστυνομίας φοβούνται να πιάσουν τα
ρούχα και τα σκεπάσματα αυτά, για τον κίνδυνο μετάδο-
σης ασθενειών». Ενώ στους ανθρώπους που βρήκαν
και μάζεψαν δεν άσκησαν κανενός είδους βία επάνω
τους οι δημοτόμπατσοι, τους είπαν εξ’ αποστάσεως «πε-
ράστε από εδώ» και εκείνοι ακολούθησαν!

Και κάποια ακόμη σχόλια:
«Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ανδρέας Παπαδάκης (…)

υποστηρίζει υπήρχε κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς στο
πάρκο του Φιλοπάππου ενώ συνεχή ήταν και τα παρά-
πονα των κατοίκων». Καταρχήν ο Φιλοπάππου είναι
λόφος, όχι (αρχαιολογικό) πάρκο, όπως φαντασιώνονται
διάφοροι, για λόγους γνωστούς.

Κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς… Μάλιστα, χειμωνιά-
τικα… Όσοι δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου θυμούνται ότι
οι πραγματικές φωτιές από τις οποίες κινδύνεψε ο
λόφος ήταν αυτές που έβαλαν οι εργολάβοι τον Ιούλιο
του 2003 (8 μέσα σε 10 ημέρες), ως απαραίτητη συν-
δρομή στα τότε έργα ανάπλασης. 

Ακόμη, μέσα από τη συχνή συναναστροφή με αυτούς
τους ανθρώπους, θυμόμαστε να μην έχουν ενοχλήσει
ποτέ κανέναν, να ανταλλάσουμε μία καλημέρα και μία
φιλική κουβεντούλα, θυμόμαστε κατά καιρούς κάποιους
να τους δίνουν ένα πιάτο φαΐ και κάποιους άλλους να
έχουν παραχωρήσει σε κάποιον από αυτούς το σπι-
τάκι/αποθηκούλα που βρίσκεται πλάι στην εκκλησία του
Λουμπαρδιάρη.

Το ζήτημα είναι απλό. Δεν είναι η πρώτη φορά, κάθε
χρόνο πριν την Καθαρά Δευτέρα οι δημοτικές αρχές, αν-
τιλαμβανόμενες το λόφο ωσάν τη βιτρίνα τους, αποφα-
σίζουν να τη μακιγιάρουν λίγο (ενώ όλο τον υπόλοιπο
χρόνο ο λόφος  μαραζώνει από την εγκατάλειψη, τις κα-
ταπατήσεις και την ιδιοκτησιακή λογική των αρχαιολό-
γων). Οι άστεγοι αποτέλεσαν το πρόβλημα φέτος.
Κάποια χρόνια πριν ήταν οι κάτοικοι που αγωνίζονταν
και αγωνίζονται ενάντια στην εμπορευματοποίηση και
τον έλεγχο του λόφου.

Τέλος, μπορεί για τους δικούς της αντιπολιτευτικούς
λόγους η δημοτική σύμβουλος της «Ανοιχτής Πόλης» να
προσωποποιεί το ζήτημα και να ζητά από τον Κακλαμάνη
«να σκύψει με πραγματικό ενδιαφέρον πάνω από ένα
υπαρκτό πρόβλημα», ωστόσο εμείς θα θέσουμε έναν γε-
νικότερο προβληματισμό: μήπως η συγκεκριμένη αντι-
μετώπιση αυτών των ανθρώπων αποτελεί ακόμη μία
κουκίδα στο ψηφιδωτό της αποσύνθεσης και παρακμής
του κράτους πρόνοιας και της ενίσχυσης του κράτους
ασφάλειας; Λέμε, μήπως; Γιατί, όποιος θέλει να το δει,
όσο παρατείνεται η περίοδος της «κρίσης», οι από κάτω,
οι εκμεταλλευόμενοι και οι αποκλεισμένοι γίνονται αν-
τιληπτοί σα σκουπίδια, ενώ τα σώματα ασφαλείας ενι-
σχύονται υλικά, θεσμικά και οικονομικά.

Τα «μιάσματα» έπρεπε να εξαφανιστούν... Για εκείνη την μέρα, ο λόφος, ως βιτρίνα του δήμου Αθηναίων, έπρεπε να είναι
ευπρεπής. Οπότε και ο άστεγος που βρήκε καταφύγιο στο καφενείο του Πικιώνη, πήρε δρόμο... (πηγή φωτογραφίας filopap-
pou.wordpress.com).
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Διώξεις γειτόνων για 
παράνομες δενδροφυτεύσεις 

Λόφοι του Φιλοπάππου

Από τον Νοέμβριο του 2002 οι κάτοικοι γύρω από τον Λόφο Φιλοπάπ-
που ξεσηκώθηκαν, οργανώθηκαν μέσω Λαϊκών Συνελεύσεων και προ-
χώρησαν σε πολλαπλές δράσεις για να αποτρέψουν την αλλαγή χρήσης
και πρόσβασης στον Λόφο. Σήμερα 3 από τους γείτονές μας που συμμε-
τείχαν σε αυτές τις δράσεις, διώκονται για παράνομες δενδροφυτεύσεις.

Μετά τις 17 «περίεργες» πυρκαϊές που ξέσπασαν το καλοκαίρι του
2003 στον Λόφο και το πλήγμα καταστροφής που δέχθηκε ο ένας από
τους δύο «πνεύμονες» πρασίνου της Αττικής με εκείνη την φοβερή πυρ-
καγιά στην Πάρνηθα το 2007, οι γείτονές μας αυτοί στήριξαν τις αποφά-
σεις κατοίκων και άλλων κοινωνικών ομάδων που αποφάσισαν να
ενισχύσουν το πράσινο του Λόφου με διάφορες δράσεις (δενδροφυτεύ-
σεις, πότισμα, καταγγελίες για εγκληματική αμέλεια συντήρησης και ενί-
σχυσης του πράσινου από τους αρμόδιους Δήμο Αθηναίων, Α’ ΕΠΚΑ
κ.λ.π.).

Στις υπεύθυνες όμως αρχαιολόγους του Λόφου κα Λαζαρίδου Κ. και
κα Βογιατζόγλου Ο., στους χώρους που θεωρούν ότι είναι «τσιφλίκι»
τους, αυτές οι δράσεις των κατοίκων λειτούργησαν ως «κόκκινο πανί»
και μαζί με τις εμμονές που εδώ και χρόνια έχουν απέναντι σε κάποιους
γείτονές μας από την αγωνιστική τους δράση ενάντια σε κάθε εμπορευ-
ματοποίηση του Λόφου, στάθηκαν ικανές να αποφασίσουν να τους στεί-
λουν (με την βοήθεια των δικαστικών αρχών) στο σκαμνί του κατηγο-
ρούμενου.

Η αλήθεια είναι ότι οι συγκεκριμένοι κάτοικοι είναι γνωστοί στους αρ-
χαιολόγους και στο Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί πολλάκις έχουν ελέγξει
την «πολιτεία» τους ως δημοσίων υπαλλήλων με ονομαστικές μηνύσεις
και έχουν ζητήσει να έχουν πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα που αποδει-
κνύουν πολεοδομικές αυθαιρεσίες στο εστιατόριο «Διόνυσος» και την
καταπάτηση μέρους της Πνύκας από την Κανέλλου. Στην ουσία, οι αρχαι-
ολόγοι και το Υπουργείο στοχοποιούν αυτούς τους κατοίκους για να θέσει
η δίωξή τους αναχώματα στον αγώνα μας για έναν ελεύθερο Λόφο, όπως
τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε. 

Η επίθεση όμως σε κάποιους από τους κατοίκους που αγωνίζονται για
έναν ελεύθερο Λόφο, είναι επίθεση εναντίον όλων μας. Και αν το κράτος
θέλει να εξατομικεύσει το συλλογικό μας αγώνα, σέρνοντας 3 κατοίκους
στις δικαστικές αίθουσες, εμείς θα σηκώσουμε το γάντι που μας πέταξε
και θα αποδείξουμε ότι στο κοινωνικό πεδίο χτίζονται σχέσεις και κερδί-
ζονται πράγματα.

Το χυδαίο στην σκέψη και εκτέλεση του σχεδίου των κ.κ. Λαζαρίδου-
Βογιατζόγλου, είναι οι ψεύτικες και κατασκευασμένες κατηγορίες για την
«δήθεν» καταστροφή αρχαίων ευρημάτων μετά από δενδροφύτευση που
έκαναν κάτοικοι των περιοχών μας. Η στάση και συμπεριφορά των αρ-
χαιολόγων αυτών, που θυμίζει άλλες εποχές χαφιεδισμού, κατασκευα-
σμένων κατηγοριών και καταστολής κάθε αντίδρασης των κατοίκων
ενάντια στην εμπορευματοποίηση και διαπλοκή συμφερόντων που εδώ
και δεκαετίες λαμβάνει χώρα στο Λόφο μας υπό την ανοχή ή ακόμη και
την συγκάλυψη των αρμοδίων αρχών (Α’ ΕΠΚΑ, Πολεοδομία, Υπ.Πο.),
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ !

Όλοι εμείς οι κάτοικοι που εδώ και σχεδόν 8 χρόνια σταθήκαμε εμπό-
διο στα σχέδια εμπορευματοποίησης του Λόφου μας, στεκόμαστε αλλη-
λέγγυοι στους κατοίκους που διώκονται, καθώς και σε κάθε άλλον που
θα βρεθεί στο στόχαστρο χυδαίων εκβιασμών και δηλώνουμε σε όλους
αυτούς τους «χαρτογιακάδες», ότι θα μας βρίσκουν μπροστά τους σε
κάθε προσπάθειά τους για την αλλαγή χρήσης και πρόσβασης του Λόφου
μας.  Ενάντια στις διώξεις ούτε βήμα πίσω !

Κάτοικοι από τις γειτονιές γύρω από τον Λόφο του Φιλοπάππου

«Να φύγετε από εδώ. Εμάς μας βάζουν να
έχουμε ταμειακές μηχανές και να κόβουμε
αποδείξεις και εσείς δεν πληρώνετε τίποτα»!
Αυτά ήταν, μεσ’ τις άκρες, τα λόγια που ξεστό-
μισαν κάποιοι έμποροι πριν από κάποιες ημέ-
ρες στη λαϊκή αγορά των Κάτω Πετραλώνων
εναντίον μικροπωλητών μεταναστών. Και στη
συνέχεια πήραν την πραμάτειά τους και αρ-
νούνταν να τους την επιστρέψουν.

Απ’ ότι φαίνεται κάποιοι από τους εμπόρους
της λαϊκής αγοράς θεωρούν ότι οι πάγκοι των
μεταναστών είναι που τους αφήνουν νηστικούς
(;), οι πάγκοι των μικροπωλητών είναι που
τους επιβάλλουν ακόμα ένα φορολογικό χαρά-
τσι, οι πάγκοι των μικροπωλητών είναι που
οδηγούν στην ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση
των πενιχρών εισοδημάτων. Αλλά έτσι είναι,
όταν δεν έχεις το θάρρος να διεκδικήσεις και
να απαιτήσεις από εκείνους που σου κλέβουν
τη ζωή κάθε μέρα, επιλέγεις την εύκολη λύση:
να χτυπήσεις αυτούς που βρίσκονται στην ίδια
και χειρότερη θέση με εσένα, που καθημερινά
εξασφαλίζουν οριακά τα απαραίτητα χρήματα
για να μπορούν να θρέψουν τον εαυτό τους και
την οικογένειά τους. Και δε θέλει μεγάλη φαν-
τασία για να καταλάβουμε ποιός χαμογελάει
τότε. Τα αφεντικά, που μας βλέπουν να σφα-
ζόμαστε μεταξύ μας.

Αλλά απ’ ότι φαίνεται, σε αυτή τη συγκυρία,
οι καταστάσεις έχουν αλλάξει. Είναι σαφές,
πλέον, κοινωνικά ποιοι ευθύνονται για την
«κρίση», για τη μείωση των μισθών, για την
ανεργία και την ανέχεια. Και ενώ κάποιους
μήνες πίσω στο άκουσμα της ρατσιστικής ατά-
κας «οι ξένοι μας παίρνουν τις δουλειές» θα
έβλεπες γύρω σου βλέμματα συγκαταβατικά,
αυτή τη φορά αρκετοί αντέδρασαν σε αυτή την
κίνηση των εμπόρων και ανταπάντησαν με τον
πλέον λαϊκό τρόπο: «και εμένα το παιδί μου
αύριο που θα είναι άνεργο, θα βγάζει πάγκο
για να μπορέσει να ζήσει».

Μέσα σε συνθήκες έντασης της εκμετάλλευ-
σης, οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους
από κάτω οφείλουν να συνθλιβούν και όλοι
μαζί, μία γροθιά, να απαντήσουμε στην επί-
θεση των αφεντικών.

Κάτω Πετράλωνα

Στιγμές «κρίσης» στην
λαϊκή αγορά της Πανδώρου

Παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων σε Πετράλωνα και Κουκάκι 

Είμαστε όλοι ύποπτοι!
Μέσα από τη δικογραφία που έχει συνταχθεί

για τους κατηγορούμενους για συμμετοχή στον
«Επαναστατικό Αγώνα» ήρθε στη δημοσιότητα
ένα μεθοδευμένο σχέδιο των κρατικών μηχα-
νισμών εκτενούς παρακολούθησης και κατα-
γραφής των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων χιλιά-
δων ανθρώπων σε διάφορες περιοχές της
Αθήνας. Μεταξύ αυτών, και τμήματα των γειτο-
νιών μας στα Άνω Πετράλωνα και στο Κουκάκι.
Πρόφαση, όπως καταγράφεται σε δημοσίευμα
καθημερινής εφημερίδας, η «αναζήτηση στοι-
χείων που θα οδηγούσαν στην αποκάλυψη των
μελών του Επαναστατικού Αγώνα».

Η άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων αφορά κλήσεις σταθερών και κι-
νητών τηλεφώνων, αλλά και μηνυμάτων sms.
Η χρονική έκταση της άρσης κυμαινόταν από
μία μέχρι και δώδεκα ώρες, ενώ η περίοδοι που
έλαβαν χώρα είναι ο Ιανουάριος του 2007, ο
Δεκέμβριος του 2008, και το πρώτο εξάμηνο
του 2009. Συγκεκριμένα, στις περιοχές των

Άνω Πετραλώνων, γύρω
από τον ηλεκτρικό σταθμό
και την πλατεία Μερκού-
ρη, η άρση του απορρή-
του έγινε για τον Ιανουά-
ριο του 2007, ενώ στο
Κουκάκι, στο τμήμα πλη-
σίον της εκκλησίας του
Αγίου Νικολάου, η άρση  

έγινε στις 9 Μαρτίου 2009.
Χιλιάδες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, στην

ουσία χιλιάδες άτομα, βρίσκονται υπό εξέταση
στα γραφεία της αντιτρομοκρατικής ως εν δυ-
νάμει ύποπτοι. Ως εν δυνάμει τρομοκράτες.
Αλλά ο  στόχος δεν είναι μόνο ο αόριστος τρο-
μοκράτης, στόχος είμαστε όλοι όσοι εξακολου-
θούμε να σκεπτόμαστε, να διεκδικούμε, να
κατεβαίνουμε στους δρόμους. Στόχος είναι
«αποκαλύψεις» σαν αυτές να λειτουργήσουν
εκφοβιστικά και ενοχικά στον καθένα και την
καθεμιά, να εσωτερικεύσουμε κάποιον αόριστο
φόβο και να οδηγηθούμε στην παραίτηση.

Αλλά δεν… Ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι
τα υπερσύγχρονα συστήματα παρακολουθή-
σεων που κατά καιρούς παρουσιάζονται από τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι εδώ για να επι-
τελούν το έργο για το οποίο έχουν κατασκευα-
στεί, να παρακολουθούν, να καταγράφουν, να
φακελώνουν. Ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι
οι παρακολουθήσεις, είτε φυσικές είτε μέσω
τηλεφώνων, λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα, κάθε
στιγμή και όχι μόνο όταν γίνονται πρωτοσέλιδο
σε κάποια εφημερίδα. Μόνο που, βελτιώνονται
οι φράχτες αλλά βελτιώνονται και οι άλτες. Και
όταν, μέρες που είναι, έρθει η ώρα που η κοι-
νωνική οργή θα τους πνίξει, να είναι σίγουροι
ότι δεν θα το μάθουν από κανένα τηλέφωνο
νωρίτερα, αλλά θα το δουν μπροστά τους, ξαφ-
νικά και θα τρέχουν να κρυφτούν. 

Με γκρι χρώμα καλύπτονται τα τμήματα των γειτονιών μας όπου έγινε η άρση του
απορρήτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (πηγή: εφημερίδα Ελευθεροτυπία).
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Περί της τάξης των τραμπούκων ή σερίφηδες στα Πετράλωνα

Μας στείλατε

υπόπτων, οι παρακολουθήσεις.
Μιας δημοκρατίας στην οποία η
Αθήνα μοιάζει με στρατοκρα-
τούμενη ζώνη, φρουρούμενη
από οπλισμένους ΜΑΤάδες,
στην οποία οι ΔΙΑΣ περιπολούν
με αναμμένους φάρους τις γει-
τονιές μας, στην οποία ο κάθε
φοβισμένος πολίτης καλείται να
καταδώσει το διπλανό του και
το κάλεσμα στη ρουφιανιά ονο-
μάζεται κατ’ ευφημισμόν «αστυ-
νομικός της γειτονιάς». Ένα
μοντέλο που επιβάλλεται σε γει-
τονιές με μια παράδοση αντί-
στασης όπως είναι τα Εξάρχεια,
εντείνεται τώρα και επεκτείνε-
ται, φτάνει σε κάθε γειτονιά,
αφήνοντας όλο και περισσό-
τερο έδαφος στον κάθε φασί-
στα της γειτονιάς που ονειρεύε-
ται πειθήνιους πολίτες  και σε
όσους τους χρειάζονται για να
εξελίξουν τα συμφέροντα τους
εις βάρος μιας  αυτόνομης και
ελεύθερης κοινωνικής εξέλιξης.
Το  περιστατικό που περιγρά-
φουμε παραπάνω μπορεί να
μην είχε ιδιαίτερες συνέπειες
για τους εμπλεκόμενους. Ωστό-
σο, επιβεβαιώνει μια νέα πραγ-
ματικότητα, όντας μέρος ενός
συνόλου πρακτικών που μας
κάνουν να νιώθουμε την πο-
λιορκία στους δρόμους των
ίδιων των γειτονιών μας. Η αν-
τίσταση όλων μας, σε τέτοιες
τακτικές και πρακτικές όπου και
όποτε τις συναντούμε, σε ατο-
μικό και συλλογικό επίπεδο,
είναι η μοναδική λύση.

Για αυτό, διεκδικώντας Εμείς
το απελευθερωμένο έδαφος
που Μας ανήκει σαν αποτέλε-
σμα των κοινωνικών αγώνων,
φωνάζουμε πως:Αν δεν αντι-
σταθούμε σε όλες τις γειτονιές,
οι πόλεις μας θα γίνουνε μον-
τέρνες φυλακές.

ναίνεσης και της εξατομίκευσης
καινούργια έννοια που αναδύε-
ται προϋποθέτει την ενότητα
όλων μπροστά στην κρίση: πο-
λιτικών, μεγαλοεπιχειρηματιών,
τραπεζών, αφεντικών και εργα-
τών, μισθωτών, ανέργων. Έτσι,
ξαφνικά, με το να απεργείς και
να αμφισβητείς τα νέα μέτρα και
την ταύτιση των συμφερόντων
όλων βαφτίζεσαι εχθρός της οι-
κονομίας και της προσπάθειας
της χώρας για ανάκαμψη και
κατ’ επέκτασιν εχθρός του έ-
θνους. Εχθροί του έθνους είναι
πλέον όσοι απλώς αρνούνται να
κάνουν δηλώσεις νομιμοφρο-
σύνης, πόσο μάλλον όσοι μπο-
ρεί να επιθυμούν να σηκώσουν
μια φωνή αντίστασης και όσοι
συνειδητά στέκονται μπροστά
στα καθεστωτικά μοντέλα συμ-
περιφοράς.

Βρισκόμαστε απέναντι σε μια
κατάσταση όπου η κυριαρχία
στοχεύει όσα δε χωράνε στα
μοντέλα της. Και στην προσπά-
θεια να παρουσιάσει αυτό τον
πόλεμο σαν ένα κοινό έργο που
αφορά όλη την κοινωνία, μετα-
φέρει τα συμφέροντα των από
πάνω στους από κάτω, με ό-
ρους εθνικής ασφάλειας και
εθνικής συστράτευσης για τη
σωτηρία της χώρας και για την
έξοδο από την οικονομική κρί-
ση. Εφευρίσκει τον «εσωτερικό
εχθρό», μία ταμπέλα που μπο-
ρεί να διευρύνεται απεριόριστα,
συμπεριλαμβάνοντας τα πάντα
(το μετανάστη, τον απεργό, το
διαδηλωτή, μέχρι και τη θεσμι-
κή αριστερά με τις ειρηνικές
διαμαρτυρίες της).

Έτσι, το να κυκλοφορείς βρα-
διάτικα χωρίς το δικό σου αμάξι,
να μη ντύνεσαι κυριλέ -ή ό,τι
άλλο εν πάση περιπτώσει δεν
εναρμονίζεται με τα πρότυπα 

Άνω Πετράλωνα. Συμβολή
των οδών Τριών Ιεραρχών και
Αχαιών. Βράδυ Παρασκευής 7
Μαΐου. Μια ομάδα τριών αν-
δρών εκτελούν την “αποστολή”
τους. Πέφτουν πάνω σε άλλους
τρεις ανθρώπους, που εκείνη τη
στιγμή περνάνε από το σημείο
στο δρόμο προς τα σπίτια τους
και κάπου εκεί αρχίζει ο παρα-
λογισμός. Οι τρεις πρώτοι, ως
γνήσιοι «σερίφηδες», τρέχουν
κατά πάνω τους, τους ακινητο-
ποιούν, τους απειλούν και απαι-
τούν να μάθουν ποιοι είναι, από
πού έρχονται, τι γυρεύουν στη
γειτονιά τέτοια ώρα και από πού
κι ως πού επιστρέφουν με τα
πόδια. Φτάνουν στο σημείο να
απαιτήσουν να ψάξουν τσάντες.
Όταν οι ακινητοποιημένοι «ύπο-
πτοι» ζητούν εξηγήσεις, η μόνη
απάντηση είναι παραπάνω απει-
λές και χτυπήματα. Στη συνέ-
χεια, η αστυνομία παρουσιάζε-
ται στον τόπο και «λύνει» το
πρόβλημα με έναν πολύ ιδιαί-
τερο τρόπο: και οι έξι στο τμήμα
για εξακρίβωση. 

Στο δρόμο προς το τμήμα, μυ-
στηριωδώς, ο ένας από τους
τραμπούκους εξαφανίζεται!!! Οι
μπάτσοι φυσικά δε «θυμούνται»
τρίτο άνθρωπο στο συμβάν. Η
συμπεριφορά των μπάτσων στο
τμήμα είναι προδιαγεγραμμένη
και απόλυτα συνεπής με εκείνη
των συναδέλφων τους.  Εκεί
μαθαίνουμε ότι όταν μιλούσαν
για εξακρίβωση εννοούσαν
πως οι -2 πλέον- σερίφηδες θα
μπαινόβγαιναν ελεύθερα, ενώ
για τους υπόλοιπους θα ακο-
λουθούνταν η «τυπική διαδικα-
σία εξακρίβωσης», δηλαδή,
ειρωνείες, «φιλικές ερωτή-
σεις», και έμμεσες μα απόλυτα
σαφείς  απειλές για αυτόφωρο
και μεταφορά στη ΓΑΔΑ, εάν 

επιθυμούσαν να κάνουν μηνύ-
σεις για τις γροθιές και τις προ-
σβολές. 3-4 ώρες αργότερα,
επιτρέπεται, επιτέλους, στους
τρεις ύποπτους να αποχωρή-
σουν από το τμήμα αφού δε βρί-
σκουν (δυστυχώς) με τι να τους
κατηγορήσουν, με μοναδικό α-
ποτέλεσμα την ταλαιπωρία, τα
νεύρα και τα χτυπήματα. Και αν
η συμπεριφορά των μπάτσων
ήταν αναμενόμενη και δε μας
εκπλήσσει  -αφού σε όσα έπρα-
ξαν και πράττουν οι μπράβοι,
αναγνωρίζουν τις μεθόδους
τους και τους βρίσκουν απολύ-
τως σύμφωνους -σίγουρα μας
εξοργίζει. 

Δεν ξέρουμε τι ήταν αυτοί οι
συγκεκριμένοι τύποι, αλλά σί-
γουρα το μπραβιλίκι τους δεν
είναι μια άγνωστη συμπεριφορά
στους δρόμους των διάφορων
γειτονιών. Στα Πετράλωνα, πριν
λίγους μόνο μήνες, έφτασε στο
σημείο να μπει φωτιά στο σπίτι
ενός γείτονα που συμμετέχει σε
κινητοποιήσεις στην περιοχή. Ο
τραμπουκισμός, η πρωτοβουλία
να αναλάβουν το έργο της τάξης
στους δρόμους, και μάλιστα με
μια πολύ συγκεκριμένη άποψη
για αυτή την τάξη (πολύ παρό-
μοια με αυτή την επίσημη του
Χρυσοχοΐδη), οδηγεί στο συμ-
πέρασμα ότι πρόκειται για μια
δράση που γίνεται με τις πλάτες
-πώς αλλιώς;- της αστυνομίας. 
Αυτό το είδος περιστατικών εν-
τάσσεται πολύ εύκολα στο ευ-
ρύτερο κοινωνικό πεδίο. Βρι-
σκόμαστε σε μια συγκυρία οικο-
νομικής κρίσης, κρίσης εμπι-
στοσύνης στο  σύστημα που
ξεκινά από την οικονομία και
φτάνει σε θεσμικές, κοινωνικές
και  πολιτικές παραμέτρους
του. Η απάντηση του καθεστώ-
τος είναι η προώθηση της συ

του ευυπόληπτου πολίτη- , και
επιπλέον το να αμφισβητείς την
καταπάτηση των επιλογών σου,
σε μετατρέπει κατευθείαν σε
ύποπτο, σε συνήθη ύποπτο. Αρ-
κεί να έχεις στοιχεία διαφορετι-
κότητας για να θεωρείσαι εν
δυνάμει επικίνδυνος ή επικίν-
δυνη. Αυτό είναι το σύνθημα
που προώθησαν οι κυρίαρχοι
αυτής της δημοκρατικής κοινω-
νίας.Και μέσα σε αυτή τη συγ-
κυρία οι πολίτες κάθε είδους
καλούνται να συμμετέχουν σε
αυτή την εκστρατεία, να βγά-
ζουν όλοι προς τα έξω το μπά-
τσο που κρύβουν μέσα τους.
Και κάποιοι καραγουστάρουν...

Δε διστάζουν να συμπεριφέ-
ρονται σαν κανονικοί μπάτσοι,
να σταματάνε κόσμο, να που-
λάνε τσαμπουκά, να προσπα-
θούν να κάνουν εξακριβώσεις,
να χτυπάνε όταν αμφισβητείται
η εξουσία τους. Όλα αυτά με
βάση τα δικά τους κριτήρια.
Βλέπουμε να συμβαίνει και στην
Ελλάδα ό,τι ήδη έχει επιβληθεί
σε άλλες χώρες (όπως η Ιταλία,
οι ΗΠΑ), οπού οι εθελοντικές
περιπολίες πολιτών υφίστανται
ως πρακτική όχι μόνο συνηθι-
σμένη αλλά και επικυρωμένη
θεσμικά. 

Θα μπορούσαμε να μιλήσου-
με για φασιστικές συμπεριφο-
ρές και νοοτροπίες που θυμί-
ζουν ζοφερές σελίδες της ιστο-
ρίας. Πρόκειται όμως για δόγ-
ματα και πρακτικές που υπάρ-
χουν και αναπτύσσονται τώρα,
στο πλαίσιο μιας ολοκληρωτι-
κής δημοκρατίας που τελικά δεν
απέχει ιδιαίτερα από άλλα ολο-
κληρωτικά καθεστώτα.

Μιας δημοκρατίας στην οποία
χωράνε οι -όλο και πιο άγριοι-
ξυλοδαρμοί στις διαδηλώσεις,
οι προληπτικές προσαγωγές 
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Μικρές στιγμές καθημερινής τρέλας (;)
Ο «βομβιστής-απειλή» και η κοινή άμυνα δεκάδων ατομικοτήτων

«Παρά την ανακοίνωση του διαχει-
ριστού να μην ανοίγουν στους διαφη-
μιστές, μερικοί ένοικοι εξακολου-
θούν να ανοίγουν. Με τον ίδιο τρόπο
μπαίνουν στις πολυκατοικίες και οι
βομβιστές».

Απλά, μία αστεία επισήμανση του
διαχειριστή της πολυκατοικίας; Προέ-

κταση των τρομολαγνικών παραστά-
σεων που ανεβαίνουν κάθε τόσο στα
βραδινά δελτία ειδήσεων; Το υπέρ-
τατο σημείο ιδιώτευσης και εξατομί-
κευσης; Ο φόβος που έχει διεισδύσει
σε κάθε στιγμή του κοινωνικού; Ποι-
κίλες οι σκέψεις που περνάνε από
μπρος βλέποντας ένα κομμάτι χαρτί
στην είσοδο της πολυκατοικίας στο 

Κουκάκι. Είναι σα να αποτυπώνεται
μπροστά σου η επιθυμία του συντάκτη
να δι-ασφαλίσει το δικό του γυάλινο
κόσμο, να επικυρώσει τα ιδιο- κτη-
σιακά του προνόμια σε ένα διαμέρι-
σμα-κλουβί, μέσα σε μία πόλη-φυλα-
κή. Γύρω από το «βομβιστή-απειλή»
χτίζεται η κοινή άμυνα δεκάδων ατο-
μικοτήτων, που ακόμη και μέσα στην
ίδια πολυκατοικία ανταγωνίζονται με-
ταξύ τους, παρατηρούν ο ένας τον
άλλο πίσω από το «ματάκι» της
εξώπορτας και κρυφακούν μέσα από
τους φωταγωγούς.

Η επίκληση μίας αόρατης απει-
λής, μέσα σε καιρούς παροξυσμού
γύρω από το αίτημα για ασφάλεια,
είναι ικανή να πείσει και τους υπό-
λοιπους ενοίκους για τη βάση του
επιχειρήματος. Η λογική έπεται του
συναισθήματος. Βέβαια, σε καιρούς
διανοητικής φτώχειας είναι ίσως
πλεονασμός να επιζητάς την οξυ-
δερκή σκέψη, την κριτική ανά-
γνωση. Δεν μπορούμε να υποσχε-
θούμε, όμως, ότι θα σταματήσουμε
να τα αναζητούμε και να τα επιζη-
τούμε. 
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Τρείς μήνες απεργίας από αιγύπτιους ψαράδες, για καλύτερους μισθούς και αξιοπρέπεια

Οι αλιεργάτες της Μηχανιώνας δεν ψαρώνουν!

μεταναστών ,που έχουν γίνει τα
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα :
η απεργία των εργατών στη Μα-
νωλάδα, η συμμετοχή των νέων
μεταναστών στην εξέγερση του
Δεκέμβρη το 2008, οι κινητο-
ποιήσεις που έγιναν μετά τη βε-
βήλωση του κορανίου το καλο-
καίρι και ο πρωταγωνιστικός
ρόλος μεταναστών και μετανα-
στριών στις προσπάθειες συγ-
κρότησης σωματείων.

Όλα αυτά τα παραδείγματα
δείχνουν ότι οι μετανάστες δεν
αποτελούν  απλώς ένα υπολο-
γίσιμο κομμάτι των εργαζομέ-
νων στην Ελλάδα (ίσως το
14%), αλλά κάτι πολύ περισσό-
τερο : αποτελούν ένα σημαντικό
κομμάτι του εργατικού κινήμα-
τος, δηλαδή αυτού του τμήματος
των εργαζομένων που δίνει
αγώνες.

Γι’ αυτό η απεργία των Αιγύ-
πτιων αλιεργατών έχει πολύ με-
γάλη σημασία. Είναι μία απερ-
γία, που γίνεται στην κατεύ-
θυνση εκείνη, που θα πρέπει να
κινηθεί ολόκληρο το εργατικό
κίνημα για να αντιμετωπίσει
τους εργοδότες και τις κυβερνή-
σεις τους, που έχουν αποθρα-
συνθεί και μας βυθίζουν όλο και
περισσότερο σε μια εργασιακή
βαρβαρότητα, μέχρι την κατάρ-
γηση της μισθωτής σκλαβιάς.

Σ’ αυτόν τον αγώνα των
αλιεργατών η αλληλεγγύη μας
είναι δεδομένη. Γιατί δεν ανα-
γνωρίζουμε τεχνητούς διαχωρι-
σμούς μεταξύ ντόπιων και αλ-
λοδαπών  εργατών, αλλά αντι-
λαμβανόμαστε πως βρισκόμα-
στε όλοι στην ίδια μεριά απένα-
ντι στην επίθεση των αφεντι-
κών. Είναι δεδομένη γιατί ανα-
γνωρίζουμε πως το εύκολο θύ-
μα σ’αυτή την επίθεση είναι οι
κατά τόπους μετανάστες ,που
συγκεντρώνουν απέναντι τους
κάθε είδους εθνικιστικά φερέ-
φωνα. Τέλος είναι δεδομένη
γιατί θεωρούμε πως με τους με-
τανάστες βρισκόμαστε όλοι μαζί
στην ίδια πλευρά του κοινωνι-
κού και ταξικού πολέμου, που
διεξάγεται σ’ όλη την γή. 

* Ένα συνολικό χρονικό των
κινητοποιήσεων μπορείτε να
βρείτε στο blog που στήθηκε
κατά τη διάρκεια της απεργίας
από αλληλέγγυους-ες: solida-
rityaliergates. blogspot.com.

να τους απολύουν σε οποιαδή-
ποτε περίπτωση ανάρμοστης
συμπεριφοράς. Τέλος μέσα στο
συμφωνητικό περιλαμβάνονται
όροι όπως «οι Αιγύπτιοι αλιερ-
γάτες δεν πρέπει να έχουν
καμία σχέση με κανένα ελλη-
νικό πολιτικό κόμμα ή οργά-
νωση που σχετίζεται με εργα-
σιακές διεκδικήσεις και δικαιώ-
ματα».

Οι αλιεργάτες απορρίπτουν
την πρόταση των εργοδοτών και
συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις
με απεργίες μέσα από απόφαση
του δικού τους σωματείου.

Στις 21 και 27 Ιανουαρίου

κρίνονται παράνομες και οι δύο
επόμενες απεργίες των αλιερ-
γατών. Συγχρόνως η εργοδοσία
προετοιμάζει την αντικατάστασή
τους ,με την βοήθεια και της αι-
γυπτιακής πρεσβείας  , καλών-
τας 130 νέους αλιεργάτες. Οι
απεργοί τώρα έχουν να αντιμε-
τωπίσουν και την άρνηση των
πλοιοκτητών να τους παραδώ-
σουν τις υπογεγραμμένες ατο-
μικές συμβάσεις εργασίας, που
θα τους επέτρεπαν την ανανέ-
ωση των καρτών παραμονής
τους στην χώρα.

Στις 4 Φεβρουαρίου η από-
φαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Θεσσαλονίκης έκρινε
την απεργία νόμιμη. Οι εργοδό-
τες άσκησαν έφεση στην από-
φαση αυτή, η οποία θα εκδι-
κασθεί την 1 Απριλίου 2010.

Στις 27 Μαρτίου οι πλοιοκτή-
τες της Μηχανιώνας προσπάθη-
σαν να μεταφέρουν το βράδυ
12 Αιγύπτιους ψαράδες από το  

Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου
2010 ξεκίνησε μία από τις
πρώτες απεργίες της χρονιάς
από τους Αιγύπτιους αλιεργάτες
στην Νέα  Μηχανιώνα της Θεσ-
σαλονίκης. Η αφορμή δόθηκε
μετά την απόφαση των πλοι-
οκτητών, με το γνωστό πρό-
σχημα της οικονομικής κρίσης,
να μειώσουν τους μισθούς κατά
60% με αποτέλεσμα οι μισθοί
τους να φτάνουν τώρα τα 300-
400 ευρώ. Επίσης οι εργοδότες
αρνήθηκαν την καταβολή του
δώρου των Χριστουγέννων και
απείλησαν τους εργάτες, πως
όσοι δε δεχτούν τα νέα μέτρα
θα απολυθούν.

Οι περίπου 150 Αιγύπτιοι
αλιεργάτες που δουλεύουν στα
καίκια της Μηχανιώνας (στην
ευρύτερη περιοχή δουλεύουν
ακόμα 500 άτομα) αρνήθηκαν
να συνεχίσουν να δουλεύουν
κάτω από αυτές τις συνθήκες
και προχώρησαν σε απεργία
διαρκείας, ενώ πραγματοποίη-
σαν και πορεία προς το Δημαρ-
χείο και το Λιμεναρχείο της
περιοχής. Τα αιτήματα που έθε-
σαν είναι :

-Να μην περάσουν οι περικο-
πές των μισθών τους

-Να λάβουν το δώρο των Χρι-
στουγέννων

-Να ασφαλίζονται ξανά στο
ΙΚΑ αντί για τον ΟΓΑ

-Να εισπράττουν από την επι-
στροφή του Φ.Π.Α 

-Να αποκτήσουν έλεγχο στον
υπολογισμό του μερτικού από
μέλη του σωματείου, που οι
ίδιοι δημιούργησαν κατά την
διάρκεια της απεργίας τους.
Μέχρι στιγμής, την δουλειά αυτή
αναλάμβανε το εργοδοτικό σω-
ματείο Αλιεργατών  Μηχανιώ-
νας, στο οποίο οι Αιγύπτιοι
αλιεργάτες δεν έχουν καμία εμ-
πιστοσύνη.

Από  την πρώτη στιγμή των
κινητοποιήσεων οι πλοιοκτήτες
χρησιμοποίησαν όλα τα μέσα
για να καταστείλουν τον αγώνα
των αλιεργατών. Ενώ προσπα-
θούν να κηρύξουν την απεργία
παράνομη και καταχρηστική,
εκτοξεύουν απειλές για απολύ-
σεις και αντικατάστασή τους με
αλιεργάτες άλλων εθνοτήτων
με ακόμα μικρότερους μισθούς.
Δίπλα τους βρίσκονται οι δυνά-
μεις καταστολής του κρατικού
μηχανισμού (ΜΑΤ, λιμενικό),
αλλά και γνωστοί εθνικιστές
παρακρατικοί τραμπούκοι. Απέ-
ναντί τους, όμως, οι Αιγύπτιοι
αλιεργάτες δεν στέκονται πιά  

μόνοι. Μαζί τους βρίσκονται και
Ελληνες συνάδελφοί τους, τμή-
μα της τοπικής κοινωνίας και
αλληλέγγυοι-ες από την αριστε-
ρά και τον αντιεξουσιαστικό χώ-
ρο.

Στις 6 του ίδιου μήνα οι
αλιεργάτες προχώρησαν σε α-
ποκλεισμό του λιμανιού μη επι-
τρέποντας στους πλοιοκτήτες
να πλεύσουν με απεργοσπα-
στικά πληρώματα. Μετά την
απόφαση των αφεντικών ότι θα
μπορούν να έχουν εκπρόσωπό
τους στον υπολογισμό του μερ-
τικού, αποφασίζουν την λήξη
του αποκλεισμού, αλλά την συ-

νέχιση των κινητοποιήσεων.
Εν τω μεταξύ τα αφεντικά

προσφεύγουν στα δικαστήρια
και στις 14 Γενάρη το Μονομε-
λές Πρωτοδικείο κρίνει την
απεργία παράνομη και καταχρη-
στική.Παράλληλα η εργοδοσία
παρουσιάζει ένα τρίγλωσσο
συμφωνητικό ,που ενώ κάνει
αποδεκτό το  αίτημα για παρου-
σία εκπροσώπου του σωμα-
τείου των εργατών στον υπολο-
γισμό του μερτικού, αρνείται να
καταβάλλει το δώρο των Χρι-
στουγέννων.Μέσω του κειμέ-
νου οι πλοιοκτήτες παρουσιά-
ζουν μαύρες λίστες με ονόματα
ορισμένων αλιεργατών και ζη-
τούν να σταλεί επιστολή προς
τον ακόλουθο της αιγυπτιακής
πρεσβείας για τα «προβλήματα»
που δημιούργησαν. Στην προ-
σπάθειά τους να διασφαλίσουν
ότι στο μέλλον οι αλιεργάτες
δεν θα μπορούν να ξαναπροβά-
λουν  καμία αντίσταση ζητούν  

Κερατσίνι στη Θεσσαλονίκη. Οι
απεργοί  ειδοποίησαν έγκαιρα
και η κινητοποίηση εργατών και
αλληλέγγυων είχε σαν αποτέλε-
σμα την μη πραγματοποίηση του
σχεδίου των αφεντικών. Με
συμμάχους τον ΟΑΕΔ και το
Υπουργείο Απασχόλησης ,οι
πλοιοκτήτες άρχισαν να απα-
σχολούν Βουλγάρους αλιεργά-
τες σε μια προσπάθεια να γίνει
η αρχή και να ανοίξει ο δρόμος
για το σπάσιμο της απεργίας. Το
σωματείο των αλιεργατών κατέ-
θεσε ασφαλιστικά μέτρα εναν-
τίον αυτών των ενεργειών,
όμως η εκδίκασή τους πήγε για

τις 14 Απριλίου.
Ο αγώνας των αλιεργατών

βρίσκεται πιά σε κρίσιμη τροχιά
και ο τρόπος με τον οποίο θα
αντιμετωπισθούν οι κινήσεις
των αφεντικών και των κρατι-
κών συμμάχων τους από τους
απεργούς θα κρίνει σε σημαν-
τικό βαθμό και τις εξελίξεις.
Όπως και να έχει οι απεργοί δη-
λώνουν αποφασισμένοι ν α συ-
νεχίσουν τις κινητοποιήσεις
τους και χαρακτηριστικά λένε
«για μας είναι αγώνας αξιοπρέ-
πειας».

Αυτό το οποίο αναδεικνύεται,
είναι πως η πρώτη άγρια απερ-
γία αυτής της χρονιάς στον ελ-
λαδικό χώρο, γίνεται από
μετανάστες εργάτες, προσφέ-
ροντας μας σημαντικά διδάγ-
ματα στον αγώνα ενάντια  στην
εκμετάλλευση και την καταπίεση
από τα αφεντικά . Αυτή η απερ-
γία εντάσσεται σε μια σειρά
αγώνων και κινητοποιήσεων 

Μπλόκο αλιεργατών στην είσοδο της ιχθυόσκαλας με σκοπό να αποτρέψουν το σπάσιμο της απεργίας από τους 
πλοιοκτήτες και τους τραμπούκους τους. 
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με θυσίες μπροστά στην νέα
Μεγάλη Ιδέα, αυτή της διάσω-
σης της εθνικής Οικονομίας. Οι
θυσίες που επικαλούνται οι ντό-
πιοι κυρίαρχοι δεν απέχουν
διόλου από τα μέτρα που παίρ-
νονται παγκοσμίως. Προσφά-
τως, στα πλαίσια της ένταξης της
Ελλάδας στον μηχανισμό επιτή-
ρησης από το Διεθνές Νομισμα-
τικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ψηφίστηκαν μέτρα που
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων
πάγωμα των μισθών, περικοπή
του 13ου και του 14ου μισθού
(μέσω της μείωσης των δώρων
Πάσχα, Χριστουγέννων και του
επιδόματος αδείας), απελευθέ-
ρωση των απολύσεων και μεί-
ωση των επιδομάτων κατά 7%,
10%, 12% και όσο χρειαστεί.
Μέτρα τα οποία προς το παρόν
αφορούν τον δημόσιο τομέα
και στο μέλλον και τον ιδιωτικό,
καθώς κάθε τρεις μήνες ο
υπουργός Οικονομικών θα δια-
πραγματεύεται με το Δ.Ν.Τ. την
επιβολή νέων μέτρων. Οι φόροι
σε καύσιμα, τσιγάρα, ποτά και
είδη κατανάλωσης αυξάνονται.
Το ασφαλιστικό σύστημα απο-
δομείται πλήρως με αύξηση των
ορίων της ηλικίας συνταξιοδό-
τησης, την μείωση των συντά-
ξεων και την μείωση των
επαγγελμάτων που χαρακτηρί-
ζονται ως βαρέα και ανθυγιεινά.
Εξαθλίωση, ανασφάλεια, ανέ-
χεια και αλλά πολλά είναι τα
συμπαρομαρτούντα των θυ-
σιών που «πρέπει» να κάνουμε.
Αλλά ποιοι είναι αυτοί και ποιοι
εμείς που καλούμαστε να θυ-
σιαστούμε στο βωμό του νέου
εθνικού συμφέροντος; Από τη
μία το κράτος και τα μεγάλα
αφεντικά (τραπεζίτες, βιομήχα-
νοι, εφοπλιστές και λοιποί),
αυτοί δηλαδή που δημιουρ-
γούν την κρίση, και από την
άλλη όλοι εμείς, άνεργοι, εργα-
ζόμενοι, προλετάριοι ντόπιοι
και ξένοι, νεολαίοι, εκείνοι και
εκείνες που βιώνουμε καθημε-
ρινά την άκρατη συνθήκη κατα-
πίεσης και εκμετάλλευσης από
αυτούς, στην δουλειά αλλά και
σε κάθε πτυχή της ζωής μας, και
καλούμαστε να πληρώσουμε τις
δικές τους επιλογές. Οι υπεύθυ-

ίδια τα αφεντικά. Σε όλα τα πα-
ραπάνω πρέπει να προσθέ-
σουμε την μαύρη εργασία, τις
απλήρωτες υπερωρίες, την ερ-
γοδοτική τρομοκρατία, τις μει-
ωμένες ασφαλιστικές εισφορές,
τις κλεμμένες αποζημιώσεις...
Όμως, όπως πολύ καλά γνωρί-
ζουν και τα ίδια τα αφεντικά, τα
μέτρα αυτά, μπορούν απλώς να
δώσουν μια παράταση χρόνου,
καθώς συγκρατούν μεν στα-
θερά ή αυξάνουν πρόσκαιρα τα
κέρδη τους, ταυτόχρονα όμως
εντείνούν την αφαίμαξη των ερ-
γαζομένων με συνέπεια την μεί-
ωση της αγοραστικής δύναμής
τους, ενώ παράλληλα αυξάνουν
τις κοινωνικές αντιδράσεις και
πυροδοτούν την συσσωρευ-
μένη κοινωνική οργή.

Εδώ αξίζει να επισημανθεί
ένα σημαντικό στοιχείο για την
κρίση που βιώνουμε σήμερα,
καθώς εκτός της πολυσυζητημέ-
νης οικονομικής κρίσης, η κυ-
ριαρχία καλείται να αντιμετωπί-
σει μια συνολικότερη κρίση στο
εσωτερικό του καπιταλιστικού
κόσμου. Μεγάλα κοινωνικά
κομμάτια στέκονται πλέον από
αδιάφορα έως κριτικά, ακόμη
και εχθρικά, απέναντι σε θε-
σμούς, άξιες και ιδεολογήματα
που αποτέλεσαν κατά καιρούς
στηρίγματα του καθεστώτος. Οι
συνήθεις τακτικές των κυρίαρ-
χων να χρησιμοποιούν νέα ή
παλαιά ιδεολογήματα (εθνική
ακεραιότητα, εσωτερική ασφά-
λεια, εθνική ανάπτυξη, εθνικό
όραμα...) και να ενισχύουν την
πίστη των υπηκόων του σε θε-
σμούς όπως η δικαιοσύνη, η
θρησκεία, η πατρίδα, η οικογέ-
νεια, το κράτος, κτλ φαίνεται
πως δεν αποτελούν επαρκείς
απαντήσεις στο ερώτημα που τί-
θεται όσον αφορά τη συνέχιση
ύπαρξης αυτού του συστήμα-
τος, πείθουν δε ακόμα λιγότερο,
αφού ο καπιταλισμός στη σημε-
ρινή συνθήκη δεν επιλέγει (και
δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέ-
ξει) πολιτικές αύξησης της κρα-
τικής παρεμβατικότητας, που θα
προέτασσαν το κοινωνικό κρά-
τος και θα υπόσχονταν καλύτε-
ρες συνθήκες διαβίωσης.

Το αδιέξοδο, λοιπόν, το
οποίο παρατηρείται σ’ αυτή την
κρίση και η αδυναμία να ξεπε-
ραστεί, ενισχύει ακόμα περισ-
σότερο τη ρευστότητα που
υπάρχει στην κοινωνία. Όλα
αυτά που στο παρελθόν αποτέ-
λεσαν στηρίγματα για το καθε-
στώς σήμερα φαντάζουν πλέον
περισσότερο σαθρά από ποτέ
στα μάτια μιας κοινωνίας, η
οποία μέσα στη δίνη της γενικό-
τερης κατάρρευσης των σταθε-
ρών της και της εντεινόμενης
ανασφάλειας σε όλα τα επίπεδα
παλινδρομεί ανάμεσα στη ριζο-

Μια λέξη μονοπωλεί εδώ και
δυο χρόνια τις συζητήσεις, από
τα καφενεία και τα τηλεοπτικά
πάνελ μέχρι τις λέσχες των think
tank και τα συμβούλια των
ισχυρών αυτού του κόσμου:
ΚΡΙΣΗ, αποτέλεσμα της κατάρ-
ρευσης  ενός μέρους του παγκό-
σμιου χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος όπως παρουσιάζεται.
Η κρίση όμως δεν είναι κάτι
καινούργιο για τον καπιταλισμό.
Ο αντιφατικός χαρακτήρας του
καπιταλιστικού συστήματος εί-
ναι αυτός που οδήγησε σε αυτή
αλλά και σε όλες τις άλλες, μι-
κρές ή μεγάλες, ιστορικά.  Μέ-
χρι στιγμής, το σύστημα έχει
καταφέρει, με τον ένα ή τον άλ-
λο τρόπο, να ξεπεράσει τα αδιέ-
ξοδά του, επουλώνοντας, έστω
και επιφανειακά τις κατά και-
ρούς ρηγματώσεις που εμφανί-
ζονται, είτε μέσω των πολέμων
(κατά κύριο λόγο) είτε μέσω της
εξάπλωσης των αγορών και,
κατ’ επέκταση, της λεηλασίας
των πλουτοπαραγωγικών πη-
γών της καπιταλιστικής περιφέ-
ρειας.

Στην ουσία, η κρίση είναι η
υπερσυσσώρευση κεφαλαίων
και η αδυναμία κινητικότητάς
τους, γεγονός που μεταφράζεται
σε πάγωμα των αγορών και, τε-
λικά, σε κρίση της αναπαραγω-
γής των καπιταλιστικών κοινω-
νικών σχέσεων. Το κεφάλαιο
προσπάθησε να ξεπεράσει την
κρίση τα τελευταία χρόνια εκδί-
δοντας μια υπερπληθώρα δα-
νείων. Προώθησε και ουσιαστι-
κά επέβαλε σε μεγάλα κομμάτια
του πληθυσμού τη λογική της
σύναψης δανείων, προκειμένου
να καλυφθούν οι συνεχώς διευ-
ρυνόμενες καταναλωτικές ανάγ-
κες που το ίδιο το σύστημα
δημιουργεί. Αν η παραγωγή
έμενε στα ράφια, τα αφεντικά
δεν θα μπορούσαν να εισπρά-
ξουν την υπεραξία που απο-
σπάνε από τους εργαζόμε-
νους-εκμεταλλευόμενους μέσω
της μισθωτής σκλαβιάς. Σε αυτό
το σημείο ήρθαν τα δάνεια (ένα
είδος  ψεύτικου  χρήματος, το
οποίο δημιουργούν οι τράπε-
ζες, μέσω πιστώσεων και υπο-
σχέσεων), για να δώσουν λύση
στο αδιέξοδο του καπιταλι-
σμού. Αποτέλεσμα αυτής της τα-
κτικής ήταν τα δάνεια να καθο-
ρίζουν πλέον την καθημερινό-
τητα ενός όλο και μεγαλύτερου
μέρους της κοινωνίας, καθώς
όλο και περισσότεροι έχουν
ανάγκη τα δάνεια για να μπορέ-
σουν να αγοράσουν έστω και τα
βασικά είδη διατροφής. Η
υπερπαραγωγή ψεύτικου χρή-
ματος, το οποίο δεν είχε αντί-
κρισμα ή το αντίκρισμα (οι
εγγυήσεις δηλαδή που ζητούν
οι τράπεζες ώστε να είναι σίγου-

ρες ότι θα τους επιστραφεί το
δανεισμένο χρήμα υπερπολλα-
πλάσιο - π.χ. ένα ακίνητο) είχε
χάσει την αξία του, μαζί με την
αδυναμία αποπληρωμής των
δανείων δημιούργησε την κρί-
ση στο χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα και οδήγησε σε μεγαλύ-
τερο αδιέξοδο το χρηματοοικο-
νομικό σύστημα και, κατ’ επέ-
κταση, ολόκληρο τον καπιταλι-
σμό. Έτσι λοιπόν, η περιγραφή
της κατάστασης την οποία βιώ-
νουμε με απλά λόγια έχει ως
εξής: τα αγαθά ακριβαίνουν, οι
μισθοί παραμένουν σταθεροί
(άρα μικραίνει η αξία τους κα-
θώς μικραίνει η αγοραστική
τους δύναμη), η διάθεση των
δανείων συναντά τα όριά της,
καθώς οι δανειολήπτες δεν τα
αποπληρώνουν, και οι στρόφιγ-
γες του ψεύτικου χρήματος, με
το οποίο κινείται σχεδόν απο-
κλειστικά η αγορά τα τελευταία
χρόνια, κλείνουν ή στενεύουν
πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα αυ-
τής της διαδικασίας, η περιβόη-
τη οικονομική κρίση, δεν οφεί-
λεται παρά στη μόνιμη επιδίωξη
του κέρδους, που αποτελεί το
δομικό λίθο του καπιταλιστικού
συστήματος.

Ανεξάρτητα, όμως, από τη
φύση και τις αιτίες της κρίσης,
το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή
θα αποτελέσει όχημα στα χέρια
κράτους και κεφαλαίου για την
όξυνση της επίθεσης στις κοι-
νωνίες. Μια σειρά μέτρων που
παρουσιάζονται σαν σχέδιο
εξόδου από αυτήν αφορούν τη
διάσωση των κερδών και συ-
νάμα την αύξηση του πλούτου
των μεγάλων αφεντικών του
πλανήτη. Βλέπουμε λοιπόν το
τελευταίο διάστημα κράτος και
αφεντικά να αναδιοργανώνουν
τους όρους της μισθωτής σκλα-
βιάς, θεσμοθετώντας την ελα-
στικοποίηση της εργασίας και
διευρύνοντας το μοντέλο επι-
σφαλούς εργασίας, αυξάνοντας
τα όρια συνταξιοδότησης, προ-
χωρώντας σε μαζικές απολύσεις
και κλεισίματα επιχειρήσεων
και εργοστασίων, μειώνοντας
τους μισθούς, αναγκάζοντας σε
διαθεσιμότητα εργαζόμενους,
καταργώντας δώρα και επιδό-
ματα, κάνοντας περικοπές στις
δημόσιες δαπάνες (εκτός βέ-
βαια από εκείνες που αφορούν
την πρόσληψη ακόμη περισσό-
τερων μπάτσων), αυξάνοντας
τους φόρους, αποδομώντας κα-
τά αυτό τον τρόπο τα υπολείμ-
ματα του κοινωνικού κράτους
και καταργώντας τόσο εργατικά
όσο και ασφαλιστικά κεκτημένα
των εργαζομένων. Όλα αυτά
αποτελούν μέρος της «νόμιμης»
επίθεσης των αφεντικών, το
πλαίσιο της νομιμότητας της
οποίας, φυσικά, έχουν ορίσει τα 

σπαστικοποίηση και την συντη-
ρητικοποίηση, ανάμεσα στους
φόβους, τις ανασφάλειες και την
αναγνώριση του αδιεξόδου στο
οποίο μας οδηγούν οι επιλογές
των κυρίαρχων, ανάμεσα στην
εξατομίκευση, τον συμβιβασμό,
τον εκφασισμό και την αντί-
σταση, την συλλογικοποίηση
των αντιστάσεων, την αλληλεγ-
γύη, το αγώνα για ελευθερία,
τους φόβους που προκύπτουν
από την αποτίναξη των αλυσί-
δων της και την αναγκαιότητα
για το καινούργιο.

Το σημερινό αδιέξοδο βασί-
ζεται στην αδυναμία του συστή-
ματος από τη μια να βρει
στηρίγματα σε θεσμούς και
άξιες και από την άλλη να απο-
προσανατολίσει την κοινωνία
μέσω εναλλακτικών σχεδια-
σμών για τη σωτηρία της αν-
θρωπότητας και του πλανήτη.
Προς αυτή την κατεύθυνση κι-
νείται και όλη αυτή η φιλολογία
περί πράσινης ανάπτυξης. Τώρα
όλα πρέπει να καταστραφούν
και να ξαναφτιαχτούν, σύμ-
φωνα, όμως, με τα σύγχρονα
οικολογικά πρότυπα. Οι κυ-
ρίαρχοι, δηλαδή αυτοί που ευ-
θύνονται για την οικολογική κα-
ταστροφή του πλανήτη, προ-
σπαθούν να παρουσιαστούν
σαν οι εγγυητές του μέλλοντος
της γης και της ανθρωπότητας.
Παρουσιάζουν τις μπίζνες τους
και την επιδίωξη τους για κέρ-
δος, σαν τη δικιά μας σωτηρία.
Βέβαια, το τελευταίο διάστημα
παρατηρούμε πάγωμα αυτών
των σχεδίων, μάλλον εξαιτίας
της έλλειψης δυνατοτήτων από
τη μεριά του κεφαλαίου να πα-
ραγάγει μαζικά και φθηνά την
τεχνολογία που χρειάζεται για
την επίτευξη των σχεδίων του,
ώστε να αποκομίσει όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερα κέρδη. 

Μέσα στη δίνη της παγκό-
σμιας κρίσης, η ελληνική οικο-
νομία τραβάει και αυτή τα δικά
της ζόρια. «Είμαστε στα πρό-
θυρα της χρεοκοπίας», μας λέ-
νε, «αν δεν αφανίσουμε το δη-
μόσιο χρέος θα μας αφανίσει
αυτό», προσθέτουν, και κατα-
λήγουν ότι όλοι μαζί πρέπει να
συστρατευθούμε και να κάνου-  

Η οικονομική κρίση, η επιτήρηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και η κρίση του πολ

Ουτοπία  δεν  ε ίνα ι  να  π ιστεύουμε ότ ι  ο  κόσμος θα αλλάξ
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ξε ι ,  αλλά να π ιστεύουμε ότ ι  μπορεί  να  παραμείνε ι  ίδ ιος . . .

ποτα λιγότερο και τίποτα περισ-
σότερο από τα χειρότερα. Έτσι
δημιουργείται μια εκρηκτική
κοινωνική κατάσταση, η οποία
δεν έχει προδιαγεγραμμένη πο-
ρεία, και είναι λάθος να κινείται
κανείς με βάση βεβαιότητες για
το μέλλον, καθώς η ιστορία έχει
αποδείξει ότι δεν είναι γραμ-
μική και ότι ο πολιτικός  χρόνος
έχει τους δικούς του ρυθμούς.
Ζούμε, λοιπόν σε ένα κοινωνικό
πεδίο το οποίο το χαρακτηρίζει
από όλες τις απόψεις η αβεβαι-
ότητα. Τίποτα δεν έχει κριθεί
και σίγουρα η ιστορία δεν έχει
τελειώσει. Αυτό που έχει τελει-
ώσει είναι η ελπίδα ότι ο  καπι-
ταλιστικός κόσμος, που δεν έχει
πλέον τίποτα άλλο να προσφέ-
ρει και να υποσχεθεί πέρα από
μιζέρια, θάνατο, καταπίεση,
εξαθλίωση, εκμετάλλευση και
καταστροφή, μπορεί να συνεχί-
σει να υπάρχει και να κινείται
όπως είναι. Αν, λοιπόν, δεν
προσπαθήσουμε να ανατρέψου-
με την πραγματικότητα και να
φτιάξουμε ένα κόσμο καλύτερο
και ανθρώπινο, θα μας κατα-
στρέψουν οι κυρίαρχοι, που λυ-
μαίνονται τόσους αιώνες τις
ζωές μας και τον πλανήτη. Απέ-
ναντι λοιπόν στην ολομέτωπη
επίθεση του κράτους και του
κεφαλαίου στην κοινωνία, δεν
έχουμε να υποσχεθούμε τίποτε
άλλο πέρα από την όξυνση του
κοινωνικού και ταξικού πολέ-
μου, μέσα από αυτοοργανωμέ-
νους αγώνες, με όπλο την αλλη-
λεγγύη μεταξύ των καταπιεσμέ-
νων και των εκμεταλλευόμενων.

Για να μην βρεθούμε αντιμέ-
τωποι με το αδιανόητο θα παλέ-
ψουμε για το «αδύνατο». 

παίοι εταίροι που δεν μας στη-
ρίζουν και διάφορες δακρύβρε-
χτες επικεφαλίδες προκειμένου
να καμφθούν οι κοι- νωνικές
αντιστάσεις και να περάσουν τα
νέα μέτρα. Θα ήταν παράλογο
να αντιπαραθέσουμε μια στείρα
άρνηση στα παραπάνω, καθώς
και διακρατικοί ανταγωνισμοί
υφίστανται και θα υφίστανται
(έτσι κι αλλιώς πλήρης συμφω-
νία και συστράτευση των εθνι-
κών κρατών υπάρχει μόνο σε
επίπεδο καταστολής και αντιμε-
τώπισης των κοινωνικών αντι-
στάσεων. Σε όλα τα άλλα επίπε-
δα, π.χ. αυτό της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, υπάρχουν μονά-
χα λυκοφιλίες) αλλά και η ελλη-
νική οικονομία νοσεί και κερ-
δοσκόποι υπάρχουν (καπιταλι-
σμό έχουμε άλλωστε)  και η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διατε-
θειμένη να χρηματοδοτήσει το
ελληνικό κράτος και κεφάλαιο.
Πίσω όμως από τα συγκινητικά
ρεπορτάζ και τις «σθεναρές αν-
τιστάσεις» των ελλήνων κρατι-
κών αξιωματούχων στις απαιτή-
σεις της Ε.Ε. κρύβονται τα
κέρδη, το ξεζούμισμα του ντό-
πιου και ξένου προλεταριάτου,
οι επενδύσεις στα Βαλκάνια και
οι στρατιωτικές εκστρατείες
στην υφήλιο, η καταλήστευση
των ασφαλιστικών ταμείων, η
χρηματοδότηση των τραπεζών
με χρήματα του δημοσίου και
γενικότερα οι επιλογές και οι
σχεδιασμοί του ελληνικού κρά-
τους και κεφαλαίου, που πλέον
φαλίρισαν. Το κράτος και το κε-
φάλαιο φαλίρισαν και όχι εμείς
και τώρα μας καλούν να θυσια-
στούμε για το κοινό καλό τους. 
Οι εκκλήσεις τους όπως φαίνε-
ται δεν πείθουν και πολλούς,
και έτσι το ελληνικό κράτος και
η νέα του πολιτική διαχείριση
εφαρμόζει, όπως προαναφέρ-
θηκε, το παλιό ρητό, «όπου δεν
πίπτει λόγος πίπτει ράβδος».
Έτσι λοιπόν όποιος δεν συστρα-
τεύεται στον εθνικό τους σκοπό
και δεν είναι διατεθειμένος να
θυσιάσει τον μισθό του, τον
εαυτό του, ακόμα και την ίδια
την ζωή του για να ανακάμψει η
ελληνική οικονομία ανακηρύσ-
σεται εχθρός της Ελλάδος. Ταυ-
τόχρονα, όποιος δεν εξαντλείται
σε καθώς πρέπει διαμαρτυρίες
και επικλιτικά ψηφίσματα και
κατεβαίνει στο δρόμο μαχητικά
για να διεκδικήσει τα αυτο-
νόητα ορίζεται ως «εσωτερικός
εχθρός» και εχθρός της δημο-
κρατίας. Γενικότερα λοιπόν, ό-
πως προαναφέραμε, ό,τι δεν
συμβαδίζει με τις επιταγές της
εξουσίας λοιδορείται, επιχειρεί-
ται να απομονωθεί κοινωνικά,
κτυπιέται αμείλικτα με κάθε
μέσο και επιδιώκεται να εξο-
ντωθεί και να εξαφανιστεί. Κατα- 

νοι αυτού του συστήματος, οι
λεηλατήτες της γης και των
ζωών μας, μας  καλούν να «α-
γωνιστούμε» μαζί, στο όνομα
μιας ψευδεπίγραφης κοινής ε-
θνικής ταυτότητας, για να υπη-
ρετήσουμε για ακόμα μια φορά
τα συμφέροντά τους.

Η αλλαγή της πολιτικής δια-
χείρισης το περασμένο Φθινό-
πωρο δεν σήμανε -και δεν θα
μπορούσε να σημάνει- και την
αλλαγή του τρόπου επίλυσης
των προβλημάτων, καθώς τα
διάφορα κόμματα δεν αποτε-
λούν τίποτε άλλο από επίδοξους
πολιτικούς διαχειριστές ενός
συστήματος, που πρωταρχικό
σκοπό έχει την αύξηση των κερ-
δών του κεφαλαίου και την δι-
αιώνιση της εξουσίας του. Η
προηγούμενη κυβέρνηση δεν
κατάφερε να αντεπεξέλθει στις
προκλήσεις και, λειτουργώντας
σε ένα συντηρητικό πλαίσιο, το
μόνο που πέτυχε ήταν να βαθαί-
νει την πόλωση και να ρίχνει
συνεχώς λάδι στις φωτιές της
κοινωνικής ανυπακοής. Η αλ-
λαγή φρουράς έφερε απλώς και
την αλλαγή στη ρητορεία που
συνοδεύει τους τρόπους επιβο-
λής των σχεδιασμών του κρά-
τους, σε κοινωνικό και οικονο-
μικό επίπεδο. Η νέου τύπου σο-
σιαλδημοκρατία, με βασικό της
όπλο την προπαγάνδα, ήρθε για
να διαχειριστεί τις αναταράξεις
στην κοινωνία, εμφανίζοντας
από τη μία ένα ανθρωπιστικό
και προοδευτικό προσωπείο
και από την άλλη προσπαθών-
τας να καταστείλει με κάθε μέσο
ό,τι αντιστέκεται στα σχέδιά της.
Το βασικό της εργαλείο είναι η
γνωστή λαϊκή ρήση «μαστίγιο
και καρότο», δηλαδή η με κάθε
τρόπο απόσπαση της συναίνε-
σης. Ακόμα και όταν αυτό δεν
είναι εφικτό, η πραγματικότητα
παρουσιάζεται κατά το δοκούν,
καθώς όμως  οι νέοι διαχειρι-
στές εξακολουθούν να συναν-
τούν την αντίδραση των εκμε-
ταλλευομένων στα επιβαλλό-
μενα μέτρα η επιβεβλημένη συ-
ναίνεση χάνει τα όποια χαρα-
κτηριστικά αποδοχής και τείνει
σταθερά προς την υποταγή. Έτσι
λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι η
καταστολή και η προπαγάνδα, η
οποία προσπαθεί να μας πείσει
ότι η πραγματικότητα είναι αυτή
των δελτίων ειδήσεων, αποτε-
λούν τα τελευταία στηρίγματα
του καθεστώτος.

Επιστρατεύονται, για ακόμα
μια φορά, μια σειρά από μπαμ-
πούλες όπως η «εθνική ανά-
γκη», ο κίνδυνος «χρεοκοπίας
της χώρας», οι κακοί ξένοι κερ-
δοσκόποι, οι κακοί αμερικάνοι
που επιδιώκουν την υποβάθ-
μιση του ευρώ και την ισχυρο-
ποίηση του δολαρίου, οι ευρω- 

λαβαίνουμε ότι τα όρια της δη-
μοκρατίας φθάνουν μέχρι τα
προνόμια και τα κέρδη κράτους
και κεφαλαίου, ενώ όποιος τα
αμφισβητεί θα έρχεται σε αντι-
παράθεση με ένα ολοένα και
πιο ολοκληρωτικό δημοκρατικό
καθεστώς και θα βρίσκεται αν-
τιμέτωπος με τους ολοένα και
περισσότερο στρατιωτικοποι-
ημένους μηχανισμούς καταστο-
λής.

Η δεινή θέση της υπό κατάρ-
ρευση οικονομίας, οι αντιδρά-
σεις στα νέα μέτρα, τα οποία
οδηγούν σε όξυνση της εκμε-
τάλλευσης και της καταπίεσης, η
φτώχεια και η εξαθλίωση, η
έξαρση των φαινόμενων παρα-
βατικότητας μέσα σε περιβάλ-
λον συνεχώς εντεινόμενης οικο-
νομικής ανέχειας και πάνω απ'
όλα η εξέγερση του Δεκέμβρη,
η οποία κατέδειξε με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο ότι τα
πάντα μπορούν να αλλάξουν
και ότι το όραμα μιας άλλης κοι-
νωνίας δεν είναι ουτοπία -αντι-
θέτως ουτοπία είναι να πιστεύει
κανείς ότι ο κόσμος του καπιτα-
λισμού μπορεί να συνεχίσει να
υπάρχει- ρίχνουν βαριά τη σκιά
τους πάνω στο καθεστώς της
Δημοκρατίας. Η ίδια η Δημο-
κρατία, από τη μεριά της, προ-
σπαθεί ανεπιτυχώς να μας πεί-
σει ότι αποτελεί τη μοναδική λύ-
ση, λαμβάνοντας όλο και περισ-
σότερο διαστάσεις ενός ολοκλη-
ρωτικού καθεστώτος. 

Σήμερα όμως παρατηρούμε
να πληθαίνουν τα κοινωνικά
κομμάτια που εκτοπίζονται και
αποκλείονται κοινωνικά και κα-
τά συνέπεια έρχονται αντιμέ-
τωπα με το αληθινό πρόσωπο
της δημοκρατίας, η οποία δεν
έχει πλέον να τους υποσχεθεί τί

απεργίες
καταλήψεις

μπλόκα
διαδηλώσεις
συγκρούσεις

αυτοοργάνωση
αλληλεγγύη
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Το δεύτερο μισό του μήνα Μαρτίου
το κίνημα βρέθηκε μπροστά σε ένα
ακόμη περιστατικό εργοδοτικής τρο-
μοκρατίας. Αυτή τη φορά πρόκειται
για εργαζόμενη στο χώρο του επισι-
τισμού, την Κάρμεν Μ., η οποία ενώ
είχε νόμιμη αναρρωτική άδεια 4 ημε-
ρών ειδοποιείται τηλεφωνικά από το
αφεντικό της  Στέλιο Καρέζο ότι απο-
λύεται. Στις 16 Μαρτίου, όταν τελει-
ώνει η άδεια, προσέρχεται κανονικά
στο χώρο εργασίας της, όπου ο Κα-
ρέζος δεν της επιτρέπει την είσοδο.
Η Κάρμεν καλεί την αστυνομία να κα-
ταγράψει το συμβάν, αφού ο εργοδό-
της δεν έχει υπογράψει την απόλυσή
της και προσπαθεί να τη διώξει
χωρίς να την αποζημιώσει. Παράλ-
ληλα, ορίζεται συνάντηση με το λογι-
στή της εταιρίας και μέλη του
Σωματείου Σερβιτόρων Μαγείρων
(Σ.Σ.Μ.).

Καθώς η πρώτη συνάντηση στις
22 Μαρτίου δεν καταλήγει, ορίζεται
δεύτερη συνάντηση την επομένη.
Εκεί, ο λογιστής έχει φτιάξει μία δική
του κατά φαντασίαν αποζημίωση
(πολύ μικρότερη από τη νόμιμη που
δικαιούται η εργαζόμενη), ενώ όταν
δε γίνεται δεκτή, ο Καρέζος αρχίζει
να προκαλεί. Καταρχήν προσπαθεί
να φωτογραφίσει τα μέλη του Σ.Σ.Μ.
που βρίσκονται στο χώρο, ενώ λίγο
αργότερα επιδεικνύει όπλο που
έφερε κάτω από τη μπλούζα του. Κα-
λείται η αστυνομία και στο τμήμα της
Ακρόπολης οι μπάτσοι συμβου-
λεύουν την Κάρμεν και τα μέλη του
σωματείου να μην υποβάλλουν μή-
νυση γιατί θα καταθέσει και ο Καρέ-
ζος αντιμήνυση και θα κρατηθούν
προσωρινά όλοι για να οδηγηθούν
στο αυτόφωρο την επόμενη ημέρα.

Στις 24 Μαρτίου, η Κάρμεν, γυρ-
νώντας σπίτι, δέχεται επίθεση από
δύο αγνώστους. Χάνει τις αισθήσεις
της και συνέρχεται 10 ώρες μετά, αι-
μόφυρτη στα σκαλοπάτια της πολυ-
κατοικίας της,  ενώ τα προσωπικά
της αντικείμενα (πορτοφόλι, κινητό,
κοσμήματα) είναι άθικτα.

Η οργή ξεχειλίζει και τα κινηματικά
αντανακλαστικά είναι άμεσα. Την Πα-
ρασκευή 26 Μαρτίου πραγματοποι-
είται αποκλεισμός του κεντρικού
καταστήματος της αλυσίδας Via Vai,
στην οδό Σταδίου από εκατοντάδες
κόσμου. Το αφεντικό κλεισμένο στο
υπόγειο του καταστήματος στέλνει
τον δικηγόρο του για «διαπραγματεύ-
σεις». Τα… αιτήματα από μεριάς σω-
ματείου; Να δοθούν όλα τα χρήματα
που δικαιούται η εργαζόμενη και τα
ονόματα των δύο μπράβων που της
επιτέθηκαν. Χιλιάδες κείμενα μοιρά-

ζονται, επίσης γίνεται αποκλεισμός
και στα άλλα δύο καταστήματα στην
Πανεπιστημίου και την Εμ. Μπενάκη. 

Κυριακή 28 Μάρτη πραγματοποι-
είται ύστερα από ανοιχτό κάλεσμα
του Σ.Σ.Μ. πολυπληθής συνέλευση
στο χώρο του Πολυτεχνείου. Αποφα-
σίζεται και γίνεται την Δευτέρα 29
Μαρτίου κατάληψη των γραφείων
της εργοδοτικής συνομοσπονδίας
επισιτισμού ΠΟΕΣΕ. Μπροστά στη
δυναμική που αναπτύσσεται, ο Καρέ-
ζος επικοινωνεί με το σωματείο και
το μεσημέρι της Δευτέρας υπογρά-
φεται τελικά η πλήρης ικανοποίηση
των οικονομικών και εργατικών
διεκδικήσεων της Κάρμεν.

Την Τρίτη 30 Μαρτίου, στη συγκέν-
τρωση που έχουν καλέσει πρωτο-
βάθμια σωματεία στα Προπύλαια
καλεί και το Σωματείο Σερβιτόρων
Μαγείρων και ακολουθεί διαδή-
λωση. Κατά τη διάρκειά της σπάζον-
ται τα δύο καταστήματα Via Vai στην
Σταδίου και στην Πανεπιστημίου.

Ένα δεκαπενθήμερο που απέδειξε
από τη μία ότι για τα αφεντικά δεν
υπάρχουν ενδοιασμοί και όρια, ότι δε
διστάζουν να χρησιμοποιήσουν μα-
φιόζικες μεθόδους για να τρομοκρα-
τήσουν και να ξεζουμίσουν τους
εργαζόμενούς τους. Και από την
άλλη, οι άμεσες μαζικές κινήσεις του
Σ.Σ.Μ., ενός σωματείου βάσης, που
απέδειξαν ότι όταν η αλληλεγγύη δεν
εξαντλείται σε γραφειοκρατικούς λα-
βυρίνθους, σε τηλεοπτικά πάνελ, σε
καριέρες εργατοπατέρων και υπο-
γραφές-σφραγίδα, είναι σε θέση να
αντιπαρατεθεί, να διεκδικήσει και να
κερδίσει.

Τις επόμενες ημέρες των κινητο-
ποιήσεων ο Καρέζος αποφάσισε να
αντιμετωπίσει τη «δυσφήμηση» αλ-
λάζοντας το όνομα της αλυσίδας των
καταστημάτων του. Μία πάγια τακτική
των αφεντικών για να ξεπλύνουν τις
βρωμιές που κρύβει η γυαλιστερή ει-
κόνα της βιτρίνας. Και, όμως, στο
κλάδο των σερβιτόρων, στα μαγαζιά
της διασκέδασης, κάποιοι δεν δια-
σκεδάζουν. Όπως σημειώνει το  σω-
ματείο σε πρόσφατη προκήρυξή του
«προφανώς δεν υπάρχουν ούτε πα-
ρεξηγήσεις, ούτε μεμονωμένα περι-
στατικά. Οι απλήρωτες εργατοώρες,
τα ακόλλητα ένσημα, η μη καταβολή
δώρων και επιδομάτων, οι απολύ-
σεις, η μείωση μισθών, η μαύρη ερ-
γασία είναι πραγματικότητα που
βιώνουμε καθημερινά στα εργασιακά
κάτεργα. Όποιος τολμήσει να μιλήσει
γ’ αυτά και να ορθώσει το ανάστημά
του, έρχεται αντιμέτωπος από την μία
με την εργοδοτική τρομοκρατία που 

περιλαμβάνει όπλα, απειλές, μπρά-
βους, βιτριόλι και από την άλλη με
την τρομοκρατία της ανεργίας.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια πε-
ρίοδο που το κράτος, αυτή τη φορά
με αφορμή την οικονομική κρίση,
επαναπροσδιορίζει τους όρους της
μισθωτής εργασίας, προς όφελος
των αφεντικών, θεσμοθετώντας την
κατάργηση των εργασιακών κεκτη-
μένων και ανοίγοντας τον δρόμο για
την ένταση της εκμετάλλευσης και
της καταπίεσης. 

Σε αυτή τους την προσπάθεια κρά-
τος και αφεντικά για την επίτευξη των
σχεδιασμών τους, βρήκαν πρόθυμο
σύμμαχό τους επαγγελματίες εργατο-
πατέρες, δίνοντάς τους ως αντάλ-
λαγμα μελλοντικά κρατικά και κομμα-
τικά πόστα. Σε αυτή την κατεύθυνση
υπογράφουν οι τελευταίοι συλλογι-
κές συμβάσεις, οι οποίες προβλέ-
πουν πάγωμα ή μείωση μισθών,
κάνουν γαργάρα τις δολοφονίες και
τα σακατέματα δεκάδων εργαζομέ-
νων, συγκαλύπτουν τις μπίζνες μεγα-
λοεργολάβων και δεν κατεβάζουν
απεργίες. Όταν κάποτε καλούν σε
απεργία υπό την πίεση των εργαζο-
μένων, τις σαμποτάρουν οι ίδιοι και
τις καταστέλλουν. Χαρακτηριστική η
στάση της ΓΣΕΕ στην απεργία στις 11
Μάρτη, όπου σε συνεργασία με την
αστυνομία διαχώρισε την θέση της
από τα πρωτοβάθμια σωματεία με
αποτέλεσμα τα τελευταία να δεχτούν
επίθεση των ΜΑΤ. 

Μέσα σε αυτή την ζοφερή πραγμα-
τικότητα τα ΜΜΕ σε εντεταλμένη υπη-
ρεσία προσπαθούν να μας πείσουν
ότι όλα γίνονται για το δικό μας καλό
σύμφωνα με το οποίο «όλοι οφεί-
λουμε να κάνουμε θυσίες για να
σωθεί η οικονομία και η χώρα». Ως
είναι γνωστό όπου δεν φτάνει το 

Μία (ακόμη) υπόθεση εργοδοτικής τρομοκρατίας στον κλάδο των σερβιτόρων-μαγείρων

Από την ΟΙΚΟΜΕΤ μέχρι την Via Vai, 
το προλεταριάτο με βία απαντάει 

κλομπ του μπάτσου φτάνει το μικρό-
φωνο του δημοσιογράφου. Έτσι από
τη μία τα ΜΜΕ ως γνήσια παπαγαλά-
κια της ασφάλειας δημοσιεύουν τα
στοιχεία και το όνομα μέλους του
σωματείου, καταδεικνύοντας το ως
υπεύθυνο για το «εργατικό ατύχημα»
του αλήτη-λέρα-εργατοπατέρα Πανα-
γόπουλου, στο απεργιακό συλλαλη-
τήριο της 5ης Μάρτη και από την
άλλη μυρίζοντας πιασάρικο θέμα (ως
γνήσια κοράκια) κόπτονται να δημο-
σιοποιήσουν την υπόθεση με το VIA
VAI αποσκοπώντας να αναδείξουν
την μερικότητα και τον μεμονωμένο
χαρακτήρα του γεγονότος. Είμαστε
αρνητικοί με τα ΜΜΕ διότι για μας η
πληροφόρηση είναι δράση που συν-
δέεται με το μέσο και γι’ αυτό δράση
που μας φέρνει, ως σώματα, στον
φυσικό χώρο της εκμετάλλευσης και
των αγώνων. Δεν γίνεται λοιπόν στα
γεγονότα των 8 αλλά στα γεγονότα
του δρόμου. Έτσι το ζήτημα είναι να
αναπτυχθούν οι δικές μας υποδομές
εργατικής αντιπληροφόρησης κι ο
αγώνας τούτος ενέχει αυτή την προ-
οπτική. 

Από την δική μας εμπειρία στην ερ-
γασία θεωρούμε ότι πρέπει να πά-
ρουμε ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
την ευθύνη για: την δημιουργία σω-
ματείων βάσης απαρχής σε όσους
χώρους εργασίας δεν υπάρχουν, για
την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων
σωματείων βάσης, την ενδυνάμωση
των γενικών συνελεύσεων των ερ-
γαζομένων, το ξεπέρασμα των διοι-
κητικών συμβουλίων και όλων των
μηχανισμών διαμεσολάβησης, για
την ζωή μας και όσα μας αφορούν.
Αντίσταση στον εκφοβισμό των αφε-
ντικών, αλληλεγγύη μεταξύ των ερ-
γαζομένων, αυτοοργάνωση σε
όλους τους χώρους εργασίας».

Από τη συγκέντρωση-αποκλεισμό του κεντρικού καταστήματος του Καρέζου, στην οδό Σταδίου.

τοπικά νέα εργασιακά από τον κόσμο της ασφάλειαςεπικαιρότητα μνήμηδιεθνή νέαοικονομία
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Είμαι ένας από τους
τρεις που φωτογραφίζονται
από τα παπαγαλάκια της
ασφάλειας (Τριανταφυλλό-
πουλο, Γ. Σουλιώτη κ.α.),
ως υπαίτιος για το «εργα-
τικό ατύχημα» που συνέβη
στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ
Παναγόπουλο στο απερ-
γιακό συλλαλητήριο της
5ης Μαρτίου.

Οι δημοσιογράφοι ανα-
κοινώνουν ότι ο εισαγγε-
λέας μου έχει απαγγείλει
τις εξής κατηγορίες:

Απρόκλητες σωματικές
βλάβες: Ας μας πει ο Πανα-
γόπουλος τι έχει κάνει,
πέρα από το να καλύπτει
αφεντικά και εργολάβους,
για τους χιλιάδες εργάτες
που σακατεύονται καθημε-
ρινά στα στρατόπεδα της
μισθωτής εργασίας και για
τους δεκάδες νεκρούς στο
βωμό του κέρδους του κε-
φαλαίου. Έτσι κι αλλιώς,
αποκαλύφθηκε περίτρανα
ο ρόλος του μετά τα γεγο-
νότα που ακολούθησαν τη
δολοφονική επίθεση σε
βάρος της Κωνσταντίνας
Κούνεβα, καθώς όλοι αυ-
τοί οι εργατοπατέρες δια-
πλέκονταν με τους μεγαλο-
εργολάβους, κάλυπταν με
τις πράξεις και τις παραλεί-
ψεις τους το καθεστώς
σκλαβιάς και τρομοκρατίας
που επικρατεί στους χώ-
ρους της δουλειάς, και ει-
δικότερα στο χώρο του κα-
θαρισμού. Μην ξεχνάμε ότι
η εργολαβία καθαρισμού 

Η οργή των από κάτω, ο ξυλοδαρμός του εργατοπατέρα Παναγόπουλου και η «φωτογράφηση» 3 αναρχικών ως των δραστών

Έχει ο καιρός γυρίσματα... 
και η δουλειά «εργατικά ατυχήματα»!

Στις 5 Μαρτίου 2010 η ΑΔΕΔΥ έχει εξαγγείλει 24ώρη απερ-
γία και η ΓΣΕΕ 3ωρη στάση εργασίας. Παράλληλα, και οι δύο,
καλούν σε συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, ως αντί-
δραση στα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση με αφορμή την οι-
κονομική κρίση. Ο κόσμος που συγκεντρώνεται δεν είναι μόνο
δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και εργαζόμενοι/ες στο ιδιωτικό
τομέα, εργάτες και εργά-
τριες, άνεργοι και άνεργες,
φοιτητές και φοιτήτριες.
Όλοι όσοι νοιώθουν ότι
τους αφορά, η πρωτοφα-
νής έντασης επίθεση του
κράτους και των αφεντι-
κών στα εργασιακά κεκτη-
μένα και συνολικά στην
κοινωνία. Όλοι αυτοί συμ-
μετέχουν είτε ατομικά, είτε
εντός πολιτικών ή συνδικα-
λιστικών συλλογικοτήτων.
Προφανώς, δε συντάσσον-
ται όλοι με τις διεκδικήσεις
και την άποψη που εκφέρει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ. Για πολλούς
από αυτούς μάλιστα, (όπως και για εμάς),  οι κεντρικές (και όχι
μόνο κεντρικές) γραφειοκρατίες αποτελούν εχθρικά μορφώ-
ματα, καθώς αναγνωρίζουμε σε αυτές ένα μηχανισμό που συ-
νιστά (ξεκάθαρα) εργαλείο της εργοδοσίας, έναν μηχανισμό
διαχείρισης, αποσυμπίεσης και εκτόνωσης των κοινωνικών και
εργασιακών διεκδικήσεων. 

Όταν λοιπόν ο Παναγόπουλος, με την ιδιότητα του  προέδρου
της ΓΣΕΕ, ανεβαίνει στην εξέδρα να «απευθύνει χαιρετισμό»
στους συγκεντρωμένους, είναι πολλοί αυτοί που προσπαθούν
να πλησιάσουν, όχι για να ζητωκραυγάσουν, αλλά για να  εκ-
φράσουν αυτήν την πολιτική εχθρότητα έμπρακτα: ο Παναγό-
πουλος γιουχάρεται, λοιδορείται, ο κόσμος του πετάει καφέδες,
άδεια και γεμάτα μπουκάλια νερό,(ότι έχει ο καθένας εύκαιρο
τέλος πάντων), οι τυχεροί που βρέθηκαν πιο κοντά προπηλακί-
ζουν αυτόν και τους αρχισυνδικαλιστές-μπράβους της συνο-
δείας του. Οι τελευταίοι προσπαθούν να προστατέψουν τον
Πρόεδρο και τους εαυτούς τους από την οργή του κόσμου, ψά-
χνοντας κάποιο ασφαλές σημείο να κρυφτούν, χωρίς όμως να
το βρίσκουν  για αρκετή ώρα.  Τελικά καταφεύγουν εντός της
Βουλής μετά από τη σωτήρια, για αυτούς, επίθεση των ΜΑΤ
στους συγκεντρωμένους. 

Τις επόμενες μέρες και προτού η αστυνομία ανακοινώσει επί-
σημα το οτιδήποτε για τα γεγονότα, τα media αναφέρονται στο
συμβάν, σύμφωνα με «έγκυρες αλλά ανεπίσημες πληροφο-
ρίες», φωτογραφίζοντας τρεις συντρόφους ως «ενόχους», δί-
νοντας αρκετές πληροφορίες (μέχρι και τα αρχικά των ονο-
μάτων τους) για αυτούς και την κοινωνική δράση τους, ώστε να
είναι ξεκάθαρο για ποιούς πρόκειται. Εν τέλει, η επίσημη ανα-
κοίνωση της αστυνομίας, μιλάει για δικογραφία που σχηματί-
στηκε και αποστάλθηκε στην εισαγγελία, χωρίς να αναφέρει
κάποιο συγκεκριμένο όνομα. Ο Παναγόπουλος κάνει δημόσιες
δηλώσεις ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει κανέναν, ο εισαγγε-
λέας επιστρέφει την δικογραφία, ως ελλιπή, για περαιτέρω
έρευνα από την κρατική ασφάλεια, η οποία με τη σειρά της καλεί
τους, τρεις αρχικά, «φωτογραφιζόμενους», ως μάρτυρες-ύπο-
πτους της επίθεσης ενάντια στον Παναγόπουλο. Και η υπόθεση,
(προς το παρόν), μένει ως εκεί. 

Το κείμενο που παρατίθεται δίπλα, είναι δημόσια επιστολή-
τοποθέτηση ενός από τους τρείς για τα γεγονότα της 5ης Μαρ-
τίου, ως απάντηση στα δημοσιεύματα των μέσων μαζικής ενη-
μέρωσης.

του κτιρίου της ΓΣΕΕ έχει
δοθεί σε μία από αυτές ε-
ταιρείες.

Διατάραξη κοινής ειρή-
νης: Είμαι αναρχικός και
δεν αποδέχομαι καμία ει-
ρήνη μεταξύ εκμεταλλευό-
μενων και εκμεταλλευτών,
καταπιεσμένων και κατα-
πιεστών. Το κράτος και το
κεφάλαιο έχουν κηρύξει
από καιρό τον πόλεμο στην
κοινωνία, και σε αυτόν τον
πόλεμο έχω πάρει θέση
εναντίον τους. Σε αυτόν τον
κοινωνικό-ταξικό πόλεμο ο
Παναγόπουλος αποτελεί
τον έμμισθο υπάλληλο των
αφεντικών. Επαγγελματίας
συνδικαλιστής, επίδοξος
βουλευτής, άξιος αντικατα-
στάτης του -βουλευτή και
πρώην υπουργού- Πρωτό-
παππα και του Πολυζωγό-
πουλου, οι οποίοι ως αντα-
μοιβή για το ξεπούλημα
των εργατικών αγώνων
έλαβαν διάφορα κομματικά
και κρατικά αξιώματα. Έτσι
κι αλλιώς, η ΓΣΕΕ δεν απο-
τελεί, σε καμία περίπτωση,
«συνομοσπονδία εργα-
τών», αλλά μια θυγατρική
εταιρεία του ΣΕΒ, η οποία
έχει αναλάβει το ρόλο του
αναχώματος στις κοινωνι-
κές εκρήξεις και του διαμε-
σολαβητή για τη νομιμο-
ποίηση των επιταγών των
αφεντικών. Το ρόλο της
ανέδειξε, γι’ ακόμη μια φο-
ρά, η εξέγερση του Δεκέμ-
βρη, κατά τη διάρκεια της
οποίας η ΓΣΕΕ ακύρωσε  

προγραμματισμένη της δια-
δήλωση, ενώ δεν κήρυξε
ούτε μια απεργία σε ένδει-
ξη αλληλεγγύης με τους χι-
λιάδες εξεγερμένους. Έχω
διαταράξει την «κοινή ει-
ρήνη» πάμπολλες φορές.
Μία από αυτές ήταν και η
17η του Δεκέμβρη του
2008, όταν εξεγερμένοι
εργάτες, και όχι μόνο, οι-
κειοποιηθήκαμε το κεντρι-
κό κτίριο της ΓΣΕΕ και ξε-
βολέψαμε τον Παναγόπου-
λο από το πολυτελές γρα-
φείο του και τη δερμάτινη
καρέκλα. του.

Εξύβριση: Θεωρώ ότι
όλοι αυτοί οι επαγγελμα-
τίες συνδικαλιστές δεν εί-
ναι τίποτε άλλο από Αλή-
τες-Λέρες-Εργατοπατέ-
ρες.

Υ.Γ.1: Είμαι αναρχικός
και, ως εκ τούτου, έχω επι-
λέξει να συμμετέχω -εκτός
των άλλων- στο Πρωτο-
βάθμιο «Σωματείο Σερβι-
τόρων Μαγείρων και λοι-
πών εργαζομένων στο χώ-
ρο του επισιτισμού», γιατί
θεωρώ ότι μόνο μέσω της
αυτοοργανωμένης δράσης
των ίδιων των υποκειμέ-
νων μπορεί να ανατραπεί
το καθεστώς της εκμετάλ-
λευσης και καταπίεσης. Η
μόνη σχέση που θα μπο-
ρούσα εγώ προσωπικά,
αλλά και το σωματείο στο
οποίο συμμετέχω, να έχου-
με με τον ξεπουλημένο, κα-
θεστωτικό συνδικαλισμό
της ΓΣΕΕ είναι εχθρική.

Υ.Γ.2: Όσο για τον κύριο
Τσίπρα, που κόπτεται μην
κακοχαρακτηριστεί, επιβε-
βαιώνω ότι, όντως, είναι
καλό παιδί και τίποτα πε-
ρισσότερο από αριστερό
δεκανίκι του καθεστώτος.

Υ.Γ.3: Ο κύριος Πάγκα-
λος οφείλει και σε μένα μια
δημόσια συγγνώμη, καθώς
δεν είχα, δεν έχω και δεν
θα έχω ποτέ απολύτως κα-
μία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Δ. Β.
Εν μέσω οικονομικής αφαίμαξής μας, οι εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ
διοργανώνουν το 34ο συνέδριό τους σε υπερλούξ ξενοδοχείο
στην Χαλκιδική. Στο παραπάνω στιγμιότυπο ο Παναγόπουλος χει-
ροκροτεί τον Παπανδρέου, τη στιγμή που προσέρχεται στο συ-
νέδριο. Κατά τα άλλα, αυτός ο τύπος, εξακολουθεί να θεωρείται
εκπρόσωπος των συμφερόντων των εργαζομένων...Πίσω δια-
κρίνεται ο έταιρος πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, Παπασπύρος, με το χα-
μόγελο μέχρι τα αυτιά!
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Ο ρατσισμός από την πλατεία του Αγ. Παντελεήμονα επιχειρείται να μεταφερθεί στην πλατεία Αμερικής

Κανένας ρατσιστής δεν θα ορίσει ποιοι άνθρωποι 
θα ζουν μαζί στις γειτονιές της πόλης

Μετά την προσπάθεια εγκαθίδρυ-
σης ενός ιδιότυπου Απαρχάιντ στην
πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα
από μια φασιστο-«επιτροπή κατοί-
κων», αποτελούμενη από μερικούς
ακροδεξιούς νοικοκυραίους, «αγα-
νακτισμένους πολίτες» και παρακρα-
τικούς ναζιστές, και με βασικό
πρωταγωνιστή στα πογκρόμ την ελ-
ληνική αστυνομία, ένα νέο «πεί-
ραμα» επιχειρείται να εφαρμοστεί
στην πλατεία Αμερικής. Σε μια γειτο-
νιά, όπου υπάρχει χρόνια συνύπαρξη
ντόπιων και μεταναστών στις πλα-
τείες, στους δρόμους, στα σχολεία,
δοκιμάζεται να στηθεί τεχνητά ένα
σκηνικό ρατσιστικής βίας και αστυ-
νομοκρατίας.

Απέναντι σε αυτή την προσπάθεια
διάχυσης του ρατσισμού, αναρχικοί,
αντιεξουσιαστές και αντιφασίστες
κάλεσαν την Τετάρτη 24 Φεβρουα-
ρίου στις 6 το απόγευμα σε συγκέν-
τρωση στην πλατεία Αμερικής,
προτάσσοντας την κοινωνική αλλη-
λεγγύη και τον κοινό αγώνα ντόπιων
και μεταναστών απέναντι στο κράτος
και τα αφεντικά. Την ίδια μέρα στο
ίδιο σημείο, αλλά μία ώρα αργότερα,
φασιστικές οργανώσεις καλούσαν
σε ρατσιστικά πογκρόμ χαρακτηρί-
ζοντας με βάση το χρώμα τους ως
«εισβολείς» και «υπανθρώπους» άν-
τρες, γυναίκες και παιδιά που μένουν
χρόνια στην περιοχή. Από το πρωί οι
κατασταλτικές δυνάμεις έκαναν την
εμφάνισή τους στην πλατεία Αμερι-
κής δημιουργώντας έναν ασφυκτικό
κλοιό αστυνομοκρατίας. Το από-
γευμα εμπόδισαν εκατοντάδες δια-
δηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί
στο πάρκο Κύπρου και Πατησίων να
προσεγγίσουν την πλατεία Αμερικής
και απαγόρευσαν τη συγκέντρωσή
τους στην πλατεία. Οι διαδηλωτές,
ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν
πολλοί κάτοικοι ντόπιοι και μετανά-
στες, παρέμειναν συγκεντρωμένοι
για ώρες στο πάρκο Κύπρου και
ώρες στο πάρκο Κύπρου και διαδή-
λωσαν στους δρόμους της Κυψέλης
σπάζοντας στο δρόμο το φόβο που
θέλησαν να σπείρουν οι φασιστικές
συμμορίες και οι κατασταλτικές δυ-
νάμεις. Το μόνο που κατάφεραν τα
φασιστοειδή ήταν να πραγματοποι-
ήσουν μια θλιβερή συγκέντρωση
ελαχίστων στο πεζοδρόμιο της οδού
Πατησίων, με πολλαπλάσιες δυνά-
μεις των ΜΑΤ να έχουν αναλάβει την
«περιφρούρηση» της συγκέντρωσής
τους.

Μέσα σε συνθήκες οικονομικής,
κοινωνικής και πολιτικής κρίσης, το
κράτος και τα αφεντικά εξαπολύουν  

μια γενικευμένη επίθεση στην κοι-
νωνία, εντείνοντας την εκμετάλ-
λευση και την καταπίεση.

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες,
ως το πιο φτωχό και αποκλεισμένο
κομμάτι της κοινωνίας, είναι αυτοί
που δέχονται την αγριότερη επίθεση:
Δολοφονίες στα σύνορα, εγκλεισμός
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, βα-
σανισμοί στα αστυνομικά τμήματα.
Αντιμετωπίζουν τη σκληρότερη εκμε-
τάλλευση από τα αφεντικά. Βρίσκον-
ται όμηροι της αντι-μεταναστευτικής
πολιτικής που τους χωρίζει σε «νό-
μιμους» και «λαθραίους», όπως με
τον πρόσφατο νόμο για την ιθαγένεια
που ορίζει ποια παιδιά έχουν «δι-
καιώματα» και ποια όχι, υπόσχεται τη
νομιμοποίηση με απαγορευτικές για
τους περισσότερους προϋποθέσεις
και εντείνει τον κοινωνικό αποκλει-
σμό και τις συνθήκες καταδίωξης για
όσους μένουν χωρίς χαρτιά.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κράτος έχει
κάθε συμφέρον από τη διάχυση του
ρατσισμού μέσα στην κοινωνία.  Με
τη βοήθεια των Μ.Μ.Ε. στοχοποιεί
τους μετανάστες ως «απειλή για τη
σταθερότητα και την ασφάλεια» για
να καλλιεργήσει το φόβο, την ταξική
διαίρεση, τον κοινωνικό κανιβαλισμό
και να εκβιάσει την εθνική ενότητα
στο πλαίσιο της «διάσωσης της εθνι-
κής οικονομίας», ώστε μέσα σε συν-
θήκες ανέχειας οι καταπιεσμένοι να
στρέφονται ο ένας απέναντι στον
άλλο, απέναντι στους πιο αδύναμους
και όχι απέναντι στους πραγματικούς
τους δυνάστες. Η προπαγάνδα των
κυρίαρχων και των ακροδεξιών πα-
παγάλων τους συντρίβεται επάνω
στην πραγματικότητα που όλοι ζούμε.
Για τη φτώχεια και την εξαθλίωση,
για την ανεργία και τις δυσκολίες της
επιβίωσης υπεύθυνοι είναι τα ντόπια
και τα υπερεθνικά αφεντικά που ζουν
εις βάρος μας λεηλατώντας τον
πλούτο που εμείς παράγουμε. Για το
φόβο και την ανασφάλεια, οι υπεύ-
θυνοι είναι το κράτος και οι λακέδες
του. Δημιουργούν τις συνθήκες εξα-
θλίωσης και κοινωνικού κανιβαλι-
σμού. Σπέρνουν το φόβο στην
κοινωνία μέσω των μ.μ.ε. στο όνομα
της αντιμετώπισης της «εγκληματικό-
τητας». Ταυτόχρονα, είναι γνωστό
ότι ο κρατικός μηχανισμός στην
πραγματικότητα στηρίζει το εμπόριο
ναρκωτικών και τη σωματεμπορία.
Είναι επίσης γνωστό σε όλους πια
πως την ίδια στιγμή που τα αφεντικά
δείχνουν με το δάχτυλο ως υπαίτιους
για την φτώχεια τους μετανάστες,
τους εκμεταλλεύονται άγρια -όπως
και τους ντόπιους- στα εργοτάξια,   

στα χωράφια, σε κάθε χώρο δου-
λειάς. Για να ενισχύσει την αστυνο-
μική καταστολή και να επιβάλλει τους
αντικοινωνικούς του σχεδιασμούς,
το κράτος -ιδίως μετά την κοινωνική
εξέγερση που ξέσπασε το Δεκέμβρη
του ’08, στην οποία ντόπιοι και μετα-
νάστες συναντήθηκαν στα οδοφράγ-
ματα δίνοντας μια εικόνα από το
μέλλον που επιφυλάσσουν στα αφε-
ντικά- βάζει στο στόχαστρο τούς κοι-
νωνικά και οικονομικά αδύναμους.
Στόχος του να παραμείνουν στο απυ-
ρόβλητο οι κοινωνικά και οικονομικά
ισχυροί.

Το ίδιο το κράτος λοιπόν εκκολά-
πτει μέσα από την πολιτική του και
στηρίζει με τους μηχανισμούς του τη
δράση ρατσιστικών ομάδων, όπως
συνέβη στον Άγιο Παντελεήμονα με
το κλείσιμο της παιδικής χαράς, με
τους εμπρησμούς τζαμιών,  με τους
ξυλοδαρμούς και τα μαχαιρώματα
μεταναστών που γίνονταν από παρα-
κρατικούς με την κάλυψη της αστυ-
νομίας. Χρησιμοποιεί τέτοιες ομάδες
που εμφανίζονται ως «τοπικές επι-
τροπές», ώστε η αστυνομική κτηνω-
δία απέναντι στους μετανάστες να
εμφανίζεται ως «λαϊκό αίτημα». Και
χρησιμοποιεί τις παρακρατικές συμ-
μορίες, οι οποίες επιτίθενται επίσης
σε αγωνιστές και χώρους κοινωνι-
κής αντίστασης που προτάσσουν την
αλληλεγγύη και αντιπαλεύουν τον
κοινωνικό εκφασισμό.Στα μέσα Δε-
κέμβρη του ’09 εμφανίστηκε στην
πλατεία Αμερικής μια δράκα «αγανα-
κτισμένων κατοίκων», κυρίως οπα-
δών του ΛΑΟΣ, ζητώντας «να
καθαρίσει ο χώρος και να φύγουν οι
θαμώνες». Η συγκέντρωσή τους
έληξε άδοξα, με τον βουλευτή Θ.
Πλεύρη να αποχωρεί βιαστικά, όταν
δεκάδες κάτοικοι της περιοχής πήγαν
στην πλατεία δηλώνοντας ξεκάθαρα
πως οι ρατσιστές μισάνθρωποι είναι
ανεπιθύμητοι στη γειτονιά. Η προ-
σπάθειά τους να στήσουν νέα επι-
τροπή μίσους και η πάγια επιδίωξη
του κράτους να επιβάλλει συνθήκες
αστυνομοκρατίας σε κάθε σημείο της
πόλης βρίσκουν κάλυψη από την
«προοδευτική» εφημερίδα «Ελευθε-
ροτυπία» και το «Έθνος», που σε
άρθρα τους παρουσιάζουν μια επί-
πλαστη εικόνα της πλατείας Αμερι-
κής, με υποτιθέμενα προβλήματα και
συγκρούσεις μεταξύ ντόπιων και με-
ταναστών, δίνοντας υπόσταση σε μια
χούφτα ακροδεξιών, που προσπαθεί
να αποκτήσει επιρροή στη γειτονιά.

Ακροδεξιοί και νεοναζί, με τις ευ-
λογίες της αστυνομίας, φαντάζονται
ότι μπορούν να μετατρέψουν μια πο- 

λυφυλετική γειτονιά της Αθήνας, με
παράδοση συνύπαρξης ντόπιων και
μεταναστών, σε πεδίο μισαλλοδο-
ξίας και ρατσιστικού μίσους. Τα φα-
σιστοειδή βάζουν στο στόχαστρο
τούς μετανάστες και χώρους αυτοορ-
γάνωσης και κοινωνικού αγώνα
(στέκια νεολαίας, καταλήψεις στέ-
γης, πάρκα).

Το κράτος εμφανίζοντας τον αγώ-
να για κοινωνική ισότητα και ελευθε-
ρία και τις αντιστάσεις απέναντι στο
ρατσισμό και τους φασίστες ως «δια-
μάχη ακροκινούμενων ομάδων» στο-
χοποιεί τις πλέον ριζοσπαστικές εκ-
φράσεις του κοινωνικού αγώνα. Στο
ίδιο μήκος κύματος με τα αστικά μ.μ.ε
και την κρατική προπαγάνδα πε-ρί
«ακροκινούμενων ομάδων», κινούν-
ται διάφοροι παραγοντίσκοι της αρι-
στεράς που, είτε επισκεπτόμενοι το
υπουργείο δημόσιας τάξης είτε δίνον-
τας συνεντεύξεις τύπου, συναινούν
στη διαχείριση του κοινωνικού ρατσι-
σμού από το κράτος, το μηχανισμό δη-
λαδή που τον παράγει θεσμικά.

Απέναντι στο κράτος και τις φασι-
στικές συμμορίες, το φόβο και τον
κοινωνικό κανιβαλισμό βρέθηκαν
και βρίσκονται χιλιάδες αγωνιζόμε-
νοι άνθρωποι. Στην Κυψέλη, όπως
και σε κάθε γειτονιά, ντόπιοι και με-
τανάστες, εργαζόμενοι και άνεργοι
ζούμε μαζί, στους χώρους δουλειάς,
στα σχολεία, στις πλατείες. Μοιραζό-
μαστε κοινά προβλήματα (ανεργία,
εργασιακή εκμετάλλευση, ασφυκτι-
κές συνθήκες ζωής στην πόλη-φυ-
λακή, έλλειψη πράσινων ελεύθερων
χώρων, έλεγχο και καταστολή) που
πηγάζουν από τη λεηλασία της ζωής
μας από το κράτος και τα αφεντικά.
Και μαζί θα αγωνιστούμε για μια κοι-
νωνία ισότητας, με όπλο μας την αλ-
ληλεγγύη και με μόνους εχθρούς μας
τους εχθρούς της ελευθερίας.
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τοπικά νέα εργασιακά από τον κόσμο της ασφάλειαςεπικαιρότητα μνήμηδιεθνή νέαοικονομία

Ο μαγονισμός ως πηγή έμπνευσης για τους ιθαγενείς λαούς της Λατινικής Αμερικής

Μεξικανική επανάσταση και μαγονισμός
Με αφορμή την 100η επέτειο της

έναρξης της Μεξικανικής Επανάστασης
πρέπει να γίνει μια μικρή αναφορά σε
ένα από τα κινήματα που την ενέπνευ-
σαν και την προώθησαν: εκείνο των
μαγονιστών, όχι τόσο αναγνωρισμένο
όσο των Ζαπατίστας ή των ρεφορμιστι-
κών ρευμάτων που μονοπώλησαν την
επανάσταση εξαρθρώνοντας το ριζο-
σπαστικό χαρακτήρα της.

Ο όρος μαγονισμός οφείλεται στους
αδερφούς Magοn που είχαν ξεκινήσει
την πολιτική τους δράση χρόνια πριν
από το ξεκίνημα της Επανάστασης το
1910. Συγκεκριμένα το σημείο έναρ-
ξης της μαγονιστικής λογικής μπορεί
να θεωρηθεί το 1900, όταν εκδόθηκε
για πρώτη φορά η εφημερίδα Regene-
raci (Η Αναγέννηση), από όπου αρ-
θρώνεται ένας αιχμηρός λόγος ενάντια
στο χουντικό καθεστώς του Porfirio
Diaz. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1905,
ιδρύεται το μεξικανικό προοδευτικό
κόμμα (P.L.M.) από τους Magοn και
τον κύκλο τους, με στόχευση όχι μόνο
την κατάργηση της δικτατορίας του
Porfirio Diaz, αλλά με πρόταγμα την
υλοποίηση μίας οικονομικής και κοι-
νωνικής επανάστασης, προσφέροντας
με αυτόν τον τρόπο ένα ιδεολογικό
υπόβαθρο στην μεταγενέστερη επανά-
σταση.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό
το γεγονός ότι το 1906 και το 1908 ο
μαγονισμός, μέσω του P.L.M., προω-
θεί και υποστηρίζει τοπικές εξεγέρσεις
εναντίον του καθεστώτος σε διάφορες 

περιοχές του Μεξικού, με την προο-
πτική της γενίκευσης, αλλά και τις δύο
φορές αποτυγχάνουν για στρατηγικούς
λόγους. Υπάρχουν, όμως, σαν τα ση-
μάδια μιας επερχόμενης εξέγερσης
που θα προχωρούσε σε επανάσταση.

Για να καταλάβει κανείς τη σημασία
των γεγονότων και το πώς έγινε πραγ-
ματικότητα η Μεξικανική Επανάσταση,
πρέπει να σημειωθεί επίσης ποιά ήταν
η κοινωνική κατάσταση στα πλαίσια
της οποίας πραγματοποιήθηκε η κοι-
νωνική εξέγερση. Η χουντική κυβέρ-
νηση του Porfirio Diaz ξεκίνησε το
1884, σε ένα πολύ έντονο ιστορικό
πλαίσιο όσον αφορά την όξυνση των
πολιτικών και των κοινωνικών αγώ-
νων. Στα τέλη του 19ου αιώνα η Λατι-
νική Αμερική έχει ουσιαστικά απελευ-
θερωθεί από τα αποικιακά καθεστώτα
που κυριαρχούσαν μέχρι τότε, και έτσι
το κάλεσμα στον πληθυσμό ενάντια
στον εξωτερικό εχθρό παύει να λει-
τουργεί σαν εργαλείο για την εσωτε-
ρική ενότητα και για τη συγκάλυψη
των κοινωνικών και οικονομικών δια-
φορών.

Το γεγονός ότι στο Μεξικό το 80%
της γης άνηκε σε μεγαλογαιοκτήμονες
(το 1% του πληθυσμού κατείχε το 85%
της γης) και οι εργάτες γης ζούσαν υπό
άθλιες συνθήκες εφόρου ζωής, με την
πίεση επιπλέον των χωροφυλάκων
(μηχανισμός καταστολής στις αγροτι-
κές περιοχές για τη διατήρηση της Pax
Porfiriana -της κοινωνικής ειρήνης) εκ-
φράζει το κλίμα που υπήρχε. Άλλος 

παράγοντας είναι πως από τις αρχές
του 20ου αιώνα ξεκινάει η εκμετάλ-
λευση των πηγών πετρελαίου στο Με-
ξικό, από πολυεθνικές όπως η Stan-
dard Oil και η Royal Dutch Shell που
λεηλατούν τον ντόπιο πληθυσμό και
τον φυσικό πλούτο, συμβάλλοντας στη
βιομηχανική μεταρρύθμιση της χώρας
προς όφελός τους. Απέναντι σε αυτό,
στις πόλεις, υπήρχε μια ποιοτική όξυν-
ση των εργατικών αγώνων, με πολυά-
ριθμες απεργίες και συγκρούσεις, και
με την ωμή καταστολή με την χρήση
του στρατού στις κινητοποιήσεις. Η οι-
κονομική κρίση που ξέσπασε το 1907,
επηρεάζοντας κυρίως τις Η.Π.Α. και
την Ευρώπη και προκάλεσε μεγάλη
αύξηση της ανεργίας, ενώ η ξηρασία
που υπήρξε το 1906 και το 1908, και
η οποία κατέστρεψε την παραγωγή κα-
λαμποκιού -βασικό είδος της διατρο-
φής στα λαϊκά στρώματα- λειτούργη-
σαν σαν τη σταγόνα που ξεχείλισε το
ποτήρι…

Είναι σημαντικός ο ρόλος του μαγο-
νισμού σε αυτή τη συγκυρία, που
έχοντας μεγάλη επιρροή από την
αναρχική φιλοσοφία της εποχής (κυ-
ρίως του Κροπότκιν), προώθησε, αν
και στο πλαίσιο ενός κόμματος, κά-
ποια προτάγματα πρωτοφανή στο Με-
ξικό, όπως είναι όχι μόνο η αντίδραση
ενάντια στο χουντικό καθεστώς αλλά η
προώθηση ιδεών όπως η πλήρης κα-
τάργηση (και όχι η αντικατάσταση) της
εξουσίας μέσω της απελευθέρωσης
του λαού και με σκοπό την αυτοδιοί- 

κηση της κοινωνίας. Το περιεχόμενο
του μαγονισμού είχε απήχηση στον
ιθαγενή λαό που με την κοινοτική λει-
τουργία του μέσω συνελεύσεων, κοι-
νοτική κατοχή της γης κ.α., συμφω-
νούσε με τις αρχές των μεξικανών
αναρχικών.

Από το 1910 η προσφορά του μα-
γονισμού είναι μεγάλη. Όχι μόνο γιατί
έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ξεκίνημα
της εξέγερσης (έχοντας απορρίψει τις
κομματικές δομές), αλλά επειδή τα
προτάγματά του οικειοποιήθηκαν από
τους εργατικούς και τους κοινωνικούς
αγώνες. Παρόλο αυτά, το ξεπούλημα
της επανάστασης από τα ρεφορμιστικά
κομμάτια του εμπόδισε την πραγμα-
τική εφαρμογή τέτοιων αρχών και οι
πραγματικές συνθήκες ζωής δεν άλλα-
ξαν ουσιαστικά, παρά μόνο σε επί-
πεδο ρητορείας.

Οι αδελφοί Magοn

Το μεξικανικό κράτος επιτίθεται με σφοδρότητα στις αυτόνομες ζαπατιστικές κοινότητες της Τσιάπας

Viva la revolucion social (ζήτω η κοινωνική επανάσταση)
Ενώ η παγκόσμια οικονομική κρίση

εξελίσσεται και οξύνεται όλο και περισ-
σότερο,  τα κράτη και οι καπιταλιστές
επιτίθενται με όλους τους τρόπους
στους λαούς για τη διάσωση και εξα-
σφάλιση των κερδών τους και τη δια-
τήρηση της εξουσίας. Καταργούν εργα-
τικές κατακτήσεις δεκαετιών, καταδικά-
ζουν πλατιά λαϊκά στρώματα σε εξα-
θλίωση και φτώχια, τρομοκρατούν,
φυλακίζουν, δολοφονούν όλους όσους
αγωνίζονται και αντιστέκονται διεκδι-
κώντας την αξιοπρέπεια των ζωών
τους. Από αυτή τη συνθήκη δε θα μπο-
ρουσε να λείπει το Μεξικό των από
κάτω, της Άλλης Καμπάνιας, των Ζαπα-
τίστας και των αγωνιζόμενων ιθαγενών
λαών.

Στο Μεξικό η λέξη οικονομική κρίση
και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν
είναι καινούργιες.  Η χώρα ζήτησε τη
«βοήθεια» του ταμείου το 1995 με
τραγικές συνέπειες για τους ανθρώ-
πους. Περισσότερο από το 50% του
λαού ζει κάτω από το όριο τις φτώχειας
σε συνθήκες εξαθλίωσης, το κόστος
ζωής είναι δυσανάλογα υψηλό σε
σχέση με το μέσο μισθό, ενώ παράλ-
ληλα οξύνθηκαν οι ταξικές αντιθέσεις.
Χαρακτηριστική είναι, από τη μια, η ει-
κόνα των εκατομμύρια απόκληρων που
στεγάζονται σε παραπήγματα στις απέ-
ραντες παραγκουπόλεις των περιφε-
ρειών των μεγάλων αστικών κέντρων, 

και από την άλλη τα υπερπολυτελή
προάστια που την αίγλη τους θα ζή-
λευαν ευρωπαϊκές πόλεις. Από τη μια
εκατομμύρια άνθρωποι που προσπα-
θούν, με κάθε τρόπο, να εξασφαλίσουν
το  μεροκάματο και από την άλλη μεγα-
λοστελέχη πολυεθνικών, επιχειρηματίες
και υπουργοί, οι οποίοι ζουν σε πολυ-
τελείς επαύλεις-φρούρια που προστα-
τεύονται από ιδιωτική αστυνομία και
ηλεκτροφόρα καλώδια. 

Σε μια τέτοια συνθήκη δεν είναι τυ-
χαίο ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνονται
οι αντιστάσεις και οι αγώνες των κατα-
πιεσμένων. Από την ένοπλη εξέγερση
των Ζαπατίστας το 1994, την κομμούνα
της Οαχάκα για έξι μήνες το 2006 με τη
λαϊκή εξέγερση και την κατάλυση της
πολιτειακής εξουσίας, μέχρι τη δημι-
ουργία της Άλλης Καμπάνιας το 2005,
που οργανώνει τη συλλογική αντίσταση
για την ανατροπή του καπιταλισμού σε
εθνικό επίπεδο, συσπειρώνοντας πολι-
τικές οργανώσεις της εξωκοινοβουλευ-
τικής αριστεράς, αναρχικές συλλογικό-
τητες, σωματεία εργαζομένων, συλλο-
γικότητες φοιτητών, κινήματα ιθαγενών
λαών και λαϊκές συνελεύσεις πόλεων
και χωριών. Από τους αγώνες ενάντια
στα οικονομικά συμφέροντα, τις πολυε-
θνικές και την καταστροφή του περι-
βάλλοντος, μέχρι το κύμα αυτονόμησης
κοινοτήτων, οι οποίες μέσα από λαϊ-
κές συνελεύσεις  αποφασίζουν να μην 

πληρώνουν συλλογικά φόρους και ηλε-
κτρισμό, διαχωρίζονται από τους επί-
σημους θεσμούς και παίρνουν  θέση
στην πλευρά των καταπιεσμένων.

Απέναντι σε όλα αυτά η ομοσπον-
διακή και οι πολιτειακές κυβερνήσεις,
οργανώνονται, εξοπλίζονται και απαν-
τούν με το ύστατο μέσο που διαθέτουν,
την κρατική βία και καταστολή. Επικα-
λούμενοι το επιχείρημα της ασφάλειας
και της αντιμετώπισης της εγκληματικό-
τητας και του ναρκοεμπορίου (φαινό-
μενα τα οποία γιγαντώθηκαν μετά την
οικονομική κατάρρευση της χώρας σε
μια συνθήκη ανέχειας και εξαθλίωσης
του λαού), και έχοντας  άξιους βοηθούς
τα ΜΜΕ, τα οποία αναπαράγουν με
ακραίο τρόπο καθημερινά στα πρωτο-
σέλιδα το φόβο και τον τρόμο με αιμα-
τοβαμμένες και βίαιες εικόνες, εξαπο-
λύουν τις δυνάμεις καταστολής. Το κρά-
τος χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που δια-
θέτει επίσημα και μη, από το στρατό,
την αστυνομία και τη δικαιοσύνη, μέχρι
τις παραστρατιωτικές ομάδες, για να
τρομοκρατήσει τους αγωνιζόμενους, να
καταστείλει τους  κοινωνικούς αγώνες
και να ανακόψει την κατάρρευση του.
Στα μεγάλα αστικά κέντρα οι ένστολοι
δολοφόνοι βρίσκονται κυριολεκτικά
παντού, οργανώνονται με συμμορίτι-
κους τρόπους, διασπείρουν τον τρόμο
στην κοινωνία και απολαμβάνουν την
απαιτούμενη κάλυψη και ατιμωρησία,   

από το κράτος και την δικαιοσύνη. Οι
φυλακίσεις αγωνιστών του Ατένκο με
εξοντωτικές ποινές, η δολοφονία εικο-
νολήπτη του indymedia στην Οαχάκα
το 2006, από αστυνομικούς και κρατι-
κούς υπαλλήλους, και η μετέπειτα κά-
λυψη τους είναι κάποια από τα πολλά
παραδείγματα. Παράλληλα, ο στρατός
διασκορπισμένος κυρίως στις νότιες
επαρχίες, οπου οι κοινωνικοί αγώνες
είναι πιο έντονοι, όταν δε συμμετέχει σε
επιθέσεις και δολοφονίες, εχει διαρκή
παρουσία στις πόλεις και στην ύπαι-
θρο, στήνει καθημερινά εκατοντάδες
μπλόκα ελέγχου στους δρόμους δημι-
ουργώντας την αίσθηση ενός στρατού
κατοχής, ενισχύοντας το φόβο και δί-
νοντας στην κοινωνία το μήνυμα: της
αναμφισβήτητης κρατικής κυριαρχίας.
Από την άλλη, οι παραστρατιωτικές
ομάδες έρχονται να  συμπληρώσουν το
πάζλ εκτελώντας το εργο που μια δη-
μοκρατική χώρα δε μπορεί φανερά
να κάνει...όπως είναι οι ένοπλες επι-
θέσεις, δολοφονίες, βιασμοί, κάψιμο
και καταστροφή σπιτιών και καλ-
λιεργειών.

Τους τελευταίους μήνες εχει οξυν-
θεί η καταστολή στις επαρχίες Τσιά-
πας και Οαχάκα εναντίον ζαπατιστι-
κών και αυτόνομων ιθαγενικών κοι-

συνέχεια στην σελίδα 16
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Η υποτιθέμενη «γιάφκα του Χαλανδρίου» και η ποινικοποίηση των προσωπικών και πολιτικών σχέσεων

«Μαγειρεύοντας» γύρω από μία χύτρα

Το πρωί της Τέταρτης 23 Σεπτεμ-
βρίου 2009 τοποθετείται εμπρηστι-
κός μηχανισμός στο σπίτι της Λούκας
Κατσέλη, μετέπειτα υπουργού Οικο-
νομίας, στο Κολωνάκι. Το απόγευμα
της ίδιας μέρας, μπάτσοι της αντιτρο-
μοκρατικής εισβάλουν σε δύο σπίτια,
στο Χαλάνδρι και στο Γαλάτσι, προ-
σάγοντας πέντε άτομα. Αργότερα οι
μπάτσοι δηλώνουν πως βρέθηκε μία
άδεια χύτρα καθώς και υλικά τα
οποία θα μπορούσαν να χρησιμο-
ποιηθούν για την κατασκευή βόμβας.
Το σπίτι του Χαλανδρίου, το οποίο
είναι το πατρικό του ενός συλληφθέ-
ντα -που διέμενε εκεί με την οικογέ-
νεια του-, βαφτίζεται γιάφκα. Στη συ-
νέχεια συλλαμβάνουν τους τέσσερις,
τρείς άντρες και μια γυναίκα, στους
οποίους ασκείται δίωξη για τρία κα-
κουργήματα και τρία πλημμελήματα,
με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο,
για συμμέτοχη στην οργάνωση Συνο-
μωσία Πυρήνων Φωτιάς (Σ.Π.Φ.).
Από τους τέσσερις συλληφθέντες
προφυλακίζονται οι τρείς, ενώ η κο-
πέλα αφήνεται ελεύθερη με περιορι-
στικούς όρους.

Δυο μέρες μετά, στις 25 Σεπτεμ-
βρίου, εκδίδονται εντάλματα σύλλη-
ψης  για συμμέτοχη στην οργάνωση
Σ.Π.Φ, για 6 ακόμα άτομα των ο-
ποίων τα αποτυπώματα βρεθήκαν
στο σπίτι του Χαλανδρίου. Στις 11
Νοέμβρη εκδίδονται εντάλματα συλ-
λήψεως για 5 ακόμα άτομα, για την
ίδια υπόθεση. 

Τα ξημερώματα της 14 Νοέμβρη,
συλλαμβάνεται μια 22χρονη (μια
μέρα μετά το χτύπημα στο σπίτι του
Μίμη Ανδρουλάκη) καθώς αποχωρεί
από κατάληψη στο κέντρο της Αθη-
νάς. Αυτό έγινε, θέλοντας ίσως με
αυτόν τον τρόπο να δώσουν ισχύ στα
σαθρά σενάρια που πλασάρουν κρά-
τος και  ΜΜΕ, ότι οι «νέοι τρομοκρά-
τες εκπαιδεύονται μέσα στις κατα- 

λήψεις». Και αυτό γιατί η σύλληψη
της θα μπορούσε να γίνει οπουδή-
ποτε αλλού, οποιαδήποτε άλλη στιγ-
μή καθώς η κοπέλα «έδινε το πα-
ρόν» στο τμήμα κάθε 15 μέρες. (λό-
γω σύλληψής της στην διαδήλωση
για τα εκπαιδευτικά της 8ης Μάρτη
2008). Η σύλληψη της κοπέλας έγι-
νε με βάση ένα και μόνο δακτυλικό
της αποτύπωμα σε ένα κινητό αντι-
κείμενο (κηροπήγιο) στο σπίτι του
Χαλανδρίου. Τέσσερις ημέρες μετά
αφήνεται ελεύθερη με περιοριστι-
κούς όρους. 

Δύο μήνες μετά και (πάλι) λίγο με-
τά από ένα ακόμα χτύπημα των
Σ.Π.Φ, συλλαμβάνεται ένα ακόμη ά-
τομο, ενώ «έδινε το παρόν» σε αστυ-
νομικό τμήμα (λόγω σύλληψής του
στα γεγονότα του 4ου Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Φόρουμ, στην Αθήνα, το
2006.) Του απαγγέλλονται κατηγο-
ρίες με μοναδικό στοιχειό, (και πάλι)
δαχτυλικό αποτυπώματα σε κινητά
αντικείμενα (cd) στο σπίτι του Χαλαν-
δρίου. Τρείς μέρες μετά αφήνεται
ελεύθερος με περιοριστικού όρους.

Ένα μήνα μετά συλλαμβάνεται και
προφυλακίζεται ένα ακόμη άτομο, ο
όποιος είχε προσαχθεί στις 23 Σε-
πτέμβρη μαζί με τον έναν από τους 3
προφυλακισμένους και είχε αφεθεί
ελεύθερος. Μοναδικό στοιχείο εις
βάρος του ένα δαχτυλικό αποτύπωμα
σε μια σακούλα. Μετά από ένα μήνα
αποφυλακίζεται.. 

Είκοσι μέρες μετά συλλαμβάνεται
ένας ακόμη 22χρονος, πάλι με το
γνωστό πρόσχημα ότι βρήκαν δαχτυ-
λικά αποτυπώματα στη «γιάφκα»,
στο σπίτι στο Χαλάνδρι δηλαδή. Η αν-
τιτρομοκρατική αυτή τη φορά έδωσε
φωτογραφίες του συλληφθέντα και
ζητούσε πληροφορίες. Τα Μ.Μ.Ε. φυ-
σικά τις αναπαρήγαγαν μαζί με τα
γνωστά τους σενάρια επιστημονικής
φαντασίας. Λίγες μέρες μετά αφήνε-

ται ελεύθερος με περιοριστικούς
όρους, ενώ ένα μήνα μετά συλλαμ-
βάνουν μια κοπέλα, με τα ίδια ακρι-
βώς στοιχεία, την οποία όμως απο-
φασίζουν να προφυλακίσουν. Στο εν-
διάμεσο των δύο αυτών γεγονότων,
αποφυλακίζεται ένας εκ των τριών
αρχικά προφυλακισμένων. Και έτσι,
το παραμύθι που πάνε να στήσουνε
δεν φαίνετε να έχει τέλος…

Με αυτή την τακτική της  αστυνο-
μίας, όποιος είχε συλληφθεί στο πα-
ρελθόν και έχει περάσει από το σπίτι
του Χαλανδρίου, αυτόματα διώκεται
και κατηγορείται χωρίς να χρειάζον-
ται άλλα στοιχεία. Διώκονται επί της
ουσίας οι πολιτικές και κοινωνικές
τους σχέσεις. Κατάντησε γελοίο κά-
θε φορά που η Σ.Π.Φ. κάνει κάποιο
χτύπημα, το κράτος να ταράζεται και
ως αντίποινα να συλλαμβάνει νέους
ανθρώπους, άσχετους με την υπό-
θεση, για να δείξει στην κοινωνία ότι
κάτι κάνει. Το θέμα είναι σοβαρό και
φαίνετε να ξεφεύγει, καθώς δεν
είναι μονό ότι παραβιάζονται οι κα-
νόνες της αστικής τους νομιμότητας,
αλλά ακόμα και ο Χρυσοχοίδης το
υποστήριξε δημόσια ότι η αστυνομία
θα αποδίδει κατηγορίες χωρίς ε-

παρκή στοιχεία και χωρίς να απολο-
γείται, γιατί έτσι πιστεύει πως θα
εξαρθρωθεί πιο εύκολα η τρομοκρα-
τία. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν να βγαί-
νουν εντάλματα συλλήψεως με τα
πιο ασήμαντα στοιχειά, συνεχίζουν
να απορρίπτονται οι αιτήσεις αποφυ-
λάκισης, με το «έτσι θέλω, οπότε έ-
τσι και είναι» και τα ΜΜΕ να κάνουν
καλά τη δουλειά τους σαν φερέφωνο
των μπάτσων, διασύροντας κόσμο
με τα ευφάνταστα εμετικά σενάρια
τους, διπλά από τις φωτογραφίες
των παιδιών.Είναι φανερό πως αυτή
η στημένη «αντιτρομοκρατική» επι-
χείρηση που ξεκίνησε από το Χαλάν-
δρι ήταν ένα μονό κομμάτι μιας συ-
νολικής κατασταλτικής πολίτικης που
εξαπλώνει το κράτος απέναντι σε
όσους αντιστέκονται, απέναντι σε
όσους έκαναν το αδύνατο δυνατό,
τον Δεκέμβριο του 2008, μια εξέ-
γερση που τόσο τους φόβισε.  

Έτσι λοιπόν εμείς το μονό που
έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχί-
σουμε να αντιστεκόμαστε στους σχε-
διασμούς του κράτους και στα
τσιράκια του. Κανείς μας δεν είναι
μόνος του. Η αλληλεγγύη είναι το
όπλο μας.

Λάμπρο, θα ζεις για πάντα στην καρδιά του κάθε αγωνιστή

Η ένοπλη συμπλοκή στη Δάφνη και ο θάνατος του αναρχικού Λάμπρου Φούντα

Τα ξημερώματα της 10ης Μαρτίου
στην Δάφνη κατά την διάρκεια συμ-
πλοκής με μπάτσους πέφτει νεκρός,
από τα πυρά τους, ο σύντροφος Λά-
μπρος Φούντας. Λίγο πριν, την μοι-
ραία για την ζωή του Λάμπρου συνά-
ντηση με τους ένστολους, ο σύντρο-
φος επιχειρούσε με ένα ακόμα άτομο
να κλέψει ένα αυτοκίνητο (προφανώς
για να χρησιμοποιηθεί σε κάποια αν-
τικαθεστωτική ενέργεια). Το άτομο
που ήταν μαζί του εκείνο το βράδυ
διέφυγε τόσο την σύλληψη, όσο και τα
δολοφονικά πυρά των μπάτσων. Αρ-
κετά αργότερα, μετά τις 6 συλλήψεις 

για συμμετοχή στη οργάνωση «Επα-
ναστατικός Αγώνας», με προκήρυξη
που έστειλαν μέσα από τις φυλακές,
οι τρεις από τους έξι υπόδικους Κώ-
στας Γουρνάς, Νίκος Μαζιώτης και
Πόλα Ρούπα και με την οποία ανέλα-
βαν την πολιτική ευθύνη της οργάνω-
σης, γνωστοποίησαν ότι ο Λάμπρος
Φούντας συμμετείχε στον «Ε.Α.».

Στο άκουσμα της είδησης του θα-
νάτου η καρδιά σφίχτηκε. Ο Λάμπρος
ήταν ένας από εμάς. Εμάς που διαδη-
λώνουμε ενάντια στη λεηλασία των
ζωών μας, που διεκδικούμε την ελευ-
θερία τη δικιά μας και όσων αγωνί-

ζονται, που στεκόμαστε δίπλα σε
κάθε καταπιεσμένο και εκμεταλ-
λευόμενο, που στήνουμε οδοφράγ-
ματα ενάντια στα σχέδια κράτους
και αφεντικών, που συγκρουόμαστε
με τους ένοπλους πραίτορες της δη-
μοκρατίας, που επιλέγουμε να αντι-
σταθούμε στην δικτατορία κράτους
και κεφαλαίου μακριά από λογικές
νόμιμου ή παράνομου, με μοναδικό
κριτήριο το δίκιο και το άδικο, που
αγωνιζόμαστε για ένα κόσμο δίχως
εκμετάλλευση και καταπίεση.

τοπικά νέα εργασιακά από τον κόσμο της ασφάλειαςεπικαιρότητα μνήμηδιεθνή νέαοικονομία

Πανό αναρχικών έξω από το νεκροταφείο όπου κηδεύτηκε ο Λ. Φούντας.
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Για την υπόθεση της εξάρθρωσης του Επαναστατικού Αγώνα

Κοίτα ποιός μιλάει... (για τρομοκρατία)
η οποία -βλέποντας ότι δεν μπορεί

να επιτύχει το στόχο  της συναίνε-
σης με τις σοσιαλδημοκρατικές, φι-
λοκοινωνικές κορόνες και τα φλη-
ναφήματα περί «Κράτους Δικαίου»-
καταφεύγει όλο και περισσότερο
στην στην καταστολή και την ωμή
τρομοκρατία. Η υπόθεση της «εξάρ-
θρωσης του Επαναστατικού Αγώνα»
είναι, ταυτόχρονα, μια προσπάθεια
αποπολιτικοποίησης και εγκληματο-
ποίησης του αναρχικού-αντιεξου-
σιαστικού χώρου στο σύνολό του,
μια προσπάθεια εξουδετέρωσης
των σχέσεων συντροφικότητας και
αλληλεγγύης που δημιουργούν τους
όρους της συλλογικής αντίστασης.
Μέσα στην ολοένα και ασφυκτικό-
τερη καθημερινότητα των νέων οι-
κονομικών μέτρων που επιβάλλουν
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το ελληνικό
Κράτος και Κεφάλαιο, η συνεχώς
αυξανόμενη επιτήρηση, ο έλεγχος
και η καταστολή είναι η μόνη απάν-
τηση που δίνεται σε οποιονδήποτε
επιλέγει να υψώσει το ανάστημά
του. 

Όμως, εκείνοι που τολμούν να μι-
λούν για «τυφλή βία», όντας οι ίδιοι
αυτοί που βγάζουν έναν τεράστιο μι-
σθοφορικό στρατό κατοχής στους
δρόμους της πόλης, όντας αυτοί που
τρομοκρατούν, που δολοφονούν και
που βυθίζουν στην απελπισία, δεν
υπολόγισαν καλά. Δεν σκοπεύουμε,
σε καμία περίπτωση, να αφήσουμε
τους συντρόφους και τις συντρόφισ-
σές μας στα χέρια τους, στη λάσπη
τους, στην εκδικητικότητά τους, ανε-
ξάρτητα από τα τεκμήρια «αθωότη-
τας» ή «ενοχής». Σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς είναι που ο κα-
θένας καλείται να αποδείξει ότι είναι
ελεύθερος άνθρωπος και όχι δού-
λος και ότι δεν αποδέχεται την υπο-
ταγή ως όρο ζωής. Να επιλέξουμε
τις διαδρομές μας όχι με βάση τα
κριτήρια, τις νόρμες και την νομιμό-
τητα των κυρίαρχων, αλλά  με μονα-
δικά κριτήρια τον αγώνα για κατάρ-
γηση της εκμετάλλευσης και της κα-
ταπίεσης ανθρώπου από άνθρωπο
και την κριτική των ίδιων των κατα-
πιεσμένων. Είναι καιρός να στα-
θούμε ο ένας δίπλα στον άλλο και
απέναντι σε όλους αυτούς που λεη-
λατούν καθημερινά τις ζωές μας και
τον πλανήτη, να μιλήσουμε και να
δράσουμε. 

Τώρα και για πάντα, η αλληλεγγύη
είναι το όπλο μας! Λευτεριά στους
συλληφθέντες για την υπόθεση του
«Επαναστατικού Αγώνα». Αλληλεγ-
γύη σε όσες και όσους στοχοποι-
ούνται από την αστυνομία και τα
παπαγαλάκια της.

Κυριακή βράδυ 28 Μαρτίου ένας 15χρονος Αφγανός μαζί με
την 11χρονη αδερφή του περιεργαζονται, αναζητώντας κάτι χρή-
σιμο, ένα σακ βουαγιαζ που βρίσκεται παρατημένο έξω από δη-
μόσιο κτίριο στα Κάτω Πατήσια. Ξαφνικά προκαλείται έκρηξη
και ο 15χρονος πέφτει νεκρός και η αδελφή του τραυματίζεται
σοβαρά στα μάτια μπροστά στην μητέρα τους.

Μια οικογένεια προσφύγων που αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τον τόπο τους αναζητώντας μια θέση στον ήλιο του καπι-
ταλιστικού παραδείσου. Οι στρατιωτικές επεμβάσεις της πολιτι-
σμένης δύσης στο Αφγανιστάν (και αλλού) έχουν οδηγήσει εκα-
τοντάδες χιλιάδες απόκληρους σε μια διαδρομή θανάτου προς
την εξασφάλιση της επιβίωσης. Μια διαδρομή στην οποία ο θά-
νατος παραμονεύει σε κάθε της βήμα. Τραγική ειρωνεία μια οι-
κογένεια η οποία γλιτώνει-επιβιώνει από στρατιωτικές επιχειρή-
σεις, τα σαπιοκάραβα των δουλεμπόρων, τα ναρκοπέδια, τους
μπάτσους και τους συνοριοφύλακές να ξεκληρίζεται ψάχνοντας
κάτι χρήσιμο για να επιβιώσει στα σκουπίδια.

Αδυνατούμε να γνωρίζουμε την προέλευση και τη στόχευση
του εκρηκτικού μηχανισμού. Είτε πρόκειται για αμέλεια των μπά-
τσων, είτε για λάθος συνδεσμολογία, είτε οποιοδήποτε  λάθος ή
παράληψη ή για προβοκατόρικο τυφλό χτύπημα, το γεγονός είναι
ότι οτιδήποτε προκάλεσε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα το λιγό-
τερο που μπορεί να χαρακτηριστεί είναι εγκληματικό. Το μονό
που μπορούμε να πούμε ότι η πρακτική των τυφλών χτυπημάτων
(χωρίς βέβαια να προκαθορίζουμε απόλυτα ότι πρόκειται για τέ-
τοιο) αποτελεί ιστορικά κομμάτι φασιστικών παρακρατικών μη-
χανισμών. Δεκάδες παραδείγματα με τυφλά ορφανά χτυπήματα
σε χώρους όπου κυκλοφορούν απλοί άνθρωποι με αθώους νε-
κρούς και τραυματίες ορμώμενα από τη λογική της στρατηγικής
της έντασης έχουν διαπραχθεί από ανάλογου τύπου ομάδες παγ-
κοσμία κατά το παρελθόν. Όπως κι ότι μας είναι αδιανόητο να
πιστέψουμε ότι οποιαδήποτε ένοπλη επαναστατική οργάνωση
(από όσο μπορούμε να κρίνουμε βάση του λόγου και των ενερ-
γειών τους) θα λειτουργούσε με τέτοια εγκληματική απερισκεψία. 

Αυτό το τραγικό περιστατικό δεν μπόρεσε βέβαια να μην απο-
τελέσει πεδίο όπου θα  χύσουν το δηλητήριο τους οι έχιδνες του
καθεστώτος. Κατ' αρχήν το σύνολο των Μ.Μ.Ε. σαν άλλα κορά-
κια που μόλις μυρίσουν αίμα τρέχουν να στήσουν το αιμοσταγές
πάρτι τους μετέτρεψαν τον φυσικό επακόλουθο πόνο σε show
προς χάριν της τηλεθέασής. Επιπλέον έτρεξαν να στοχοποιησουν
την οργάνωση Συνομωσία Πυρήνων της Φωτιάς ότι τάχα η
βόμβα είχε ανάλογη συνδεσμολογία με άλλη βόμβα σε παλαι-
ότερη ενέργεια της οργάνωσης, η άμεση απάντηση διάψευση με
στοιχεία από τη ΣΠτΦ τους κάνει να καταπιούν τη γλώσσα τους.
Είδαμε επίσης δεκάδες κονδυλοφόρους, βουλευτάδες και λοι-
πούς παράγοντες του συστήματος να κλαψουρίζουν για τον
άδικό χαμό ενός 15χρονου πρόσφυγα. Δεύτερη τραγική ειρω-
νεία οι ίδιοι που με τις πολιτικές τους και την προπαγάνδα τους
ευθύνονται για τους καθημερινούς θανάτους χιλιάδων μετανα-
στών σε αυτόν τον τόπο. Οι ίδιοι όπου με τις κυρίαρχες επιλογές
τους είναι συνυπεύθυνοι για τον ξεριζωμό και για την κατάσταση
εξαθλίωσης πείνας και δυστυχίας αυτής της οικογένειας αλλά και
ακόμα εκατομμυρίων μεταναστών, να μιλούν για αιμοσταγείς
δολοφόνους και να στήνουν ένα ολόκληρο πολιτικό παιχνίδι
προπαγάνδας ασελγώντας στο πτώμα του νεκρού μετανάστη. Το
αποκορύφωμα αυτής της χυδαιότητας ήταν η προσπάθεια μέσω
(και) αυτού του περιστατικού να δημιουργηθεί ένα κλίμα συναί-
νεσης απέναντι στην επερχόμενη καταστολή προς όλα τα αντι-
στεκόμενα κοινωνικά κομμάτια με το πρόσχημα της αντιτρομο-
κρατίας.

Κάτι τέτοιο κατέστη σαφές και μετά την επιχείρηση «εξάρθρω-
σης» του «Επαναστατικού Αγώνα». Οι μπάτσοι χρησιμοποιών-
τας τα συνήθη παπαγαλάκια τους αποκάλυψαν μια δήθεν κατα-
γεγραμμένη συνομιλία μεταξύ κάποιων συλληφθέντων, για το
περιστατικό. Στην οποία συνομιλία οι εμπλεκόμενοι φέρονταν
είτε να βλέπουν το περιστατικό σαν να ήταν αυτοί οι υπεύθυνοι,
είτε ακόμα χειροτέρα να γελάνε με τον μικρό Αγφανό την ωρα
που περιεργαζόταν το σάκο. Το ψέμα καμιά φορά όμως έχει
κοντά ποδάρια και έτσι λίγο μετά αποδείχτηκε εκ των εσω ότι οι
συγκεκριμένες συνομιλίες ήταν σενάριο επιστημονικής φαντα-
σίας δημιούργημα του άρρωστου μυαλού πιθανόν κάποιου
μπάτσου της αντιτρομοκρατικής, ένα ακόμη πιο ελεεινό αυτή τη
φορά κομμάτι στην προσπάθεια απαξίωσης και συκοφάντησης
των αγωνιστών. 

Στον κόσμο που ζούμε η ανθρώπινη ζωή χάνει καθημερινά
ολοένα και περισσότερο την αξία της είτε στο βωμό του κέρδους
είτε σε μια κανιβαλική κοινωνική συνθήκη που μας οδηγεί το
αδηφάγο καπιταλιστικό σύστημα. Ο αγώνας για την κοινωνική
απελευθέρωση είναι και αγώνας για τη ζωή και την αξιοπρέπεια
και θα περάσει πάνω από όλους όσους είναι υπεύθυνοι για την
απαξίωση και την υποτίμηση τους.

Κώστας Γουρνάς αναγκάστηκε να
μείνει γυμνός, ενώ ξυλοκοπούταν
και δεχόταν απειλές για τη ζωή των
παιδιών και της συντρόφου του.

Είναι κοινό μυστικό ανάμεσα
στους εργαζόμενους στα ΜΜΕ ότι τις
παραμονές της «μεγάλης επιχείρη-
σης» η Αυτού Εξοχότης ο Προστάτης
του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
συναντήθηκε με ιδιοκτήτες τηλεοπτι-
κών σταθμών και εφημερίδων, προ-
κειμένου να εξασφαλίσει την απα-
ραίτητη επικοινωνιακή στήριξη της
τρομοκρατικής εκστρατείας του.
Ήταν, άλλωστε, απαραίτητη η πα-
ρουσίαση της ΕΛ.ΑΣ και της πολιτι-
κής της ηγεσίας σαν υπερασπιστών
μιας θολής «κοινής υπόθεσης»,
μιας «θωράκισης της κοινωνίας
απέναντι στην τρομοκρατία». Σ’ αυτό
το πλαίσιο, ζητήθηκε (και ζητείται)
επίμονα από τους πολίτες να μετα-
τραπούν σε καταδότες, να συνδρά-
μουν στο χτίσιμο της καριέρας ενός
παράφρονα υπουργού και των
υπαλλήλων του, να συμμετάσχουν
ενεργά στο σχέδιο «αναβαπτισμού»
του πλήρως απαξιωμένου «πολιτι-
κού κόσμου». Βέβαια, αυτή η θαυ-
μαστή «κοινή υπόθεση» δεν είναι,
στην πραγματικότητα, καθόλου κοι-
νή. Η σωτηρία των τραπεζών, των
πρεσβειών και των αστυνομικών
τμημάτων δεν είναι -και δεν μπορεί
να είναι- υπόθεση των καταπιεσμέ-
νων. Εκείνοι που ανέλαβαν να υπε-
ρασπιστούν τα παραπάνω «ευαγή
ιδρύματα» είναι αυτοί που εξυπηρε-
τούνται από την ύπαρξή τους. 

Τα ΜΜΕ, ως αιχμή του δόρατος
στη νέα «αντιτρομοκρατική εκστρα-
τεία» του ελληνικού Κράτους, υπέ-
δειξαν τους ενόχους -που πρέπει να
καούν σαν άλλες μάγισσες-, εξυπη-
ρετώντας έναν προφανή σκοπό: την
άμβλυνση των κοινωνικών αντιστά-
σεων, την τρομοκράτηση εκείνων
που αντιστέκονται κι εκείνων που θα
θελήσουν να αντισταθούν στην εξα-
θλίωση που επιβάλλεται με ταχείς
πια ρυθμούς στην κοινωνία. Η τρο-
μοϋστερία των ημερών εξαπολύεται
με κύριο σκοπό να απομονώσει κοι-
νωνικά τους αγωνιστές και τις αγω-
νίστριες, ενώ η καταστολή, οι συλ-
λήψεις και οι φαντασμαγορικές επι-
χειρή- σεις του αστυνομικού στρα-
τού αποσκοπούν στον παραδειγμα-
τισμό και την τρομοκράτηση εκείνων
που επιθυμούν να βγουν στους δρό-
μους, διεκδικώντας να πάρουν τη
ζωή τους στα χέρια τους. Η οικονο-
μική και κοινωνική συγκυρία είναι ο
ισχυρότερος ωρολογιακός μηχανι-
σμός, που απειλεί να τινάξει στον
αέρα τα προνόμια όλων εκείνων
που ζουν εις βάρος της κοινωνίας.
Η οποιαδήποτε προοπτική συλλογι-
κοποίησης των αντιστάσεων στα
σχέδια των κυρίαρχων είναι το αγ-
κάθι στο μάτι της πολιτικής εξουσίας  

Το Σάββατο 10 Απριλίου, μια ημέ-
ρα προτού ανακοινωθούν οι παρά-
μετροι του περιβόητου «σχεδίου
στήριξης της ελληνικής Οικονο-
μίας», δυνάμεις της αντιτρομοκρατι-
κής υπηρεσίας εισβάλλουν σε διά-
φορα σπίτια αναρχικών συντρόφων
και συντροφισσών, διαρρέοντας ότι
έχουν φτάσει ένα βήμα πριν από την
εξάρθρωση της οργάνωσης «Επα-
ναστατικός Αγώνας». Έτσι, κι ενώ η
Ελλάδα όδευε ολοταχώς προς την
επιτήρηση από το Διεθνές Νομισμα-
τικό Ταμείο, με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται για τη ζωή των κατοίκων της,
πρώτη είδηση στα δελτία ειδήσεων
ήταν η «τεράστια επιτυχία του
Υπουργείου Προστασίας του Πο-
λίτη», η «σύλληψη των αδίστακτων
τρομοκρατών» και η «νίκη της Δημο-
κρατίας».

Την Κυριακή 11 Απριλίου ανακοι-
νώνεται από την υπηρεσία Τύπου
της ΕΛ.ΑΣ. ότι έχουν συλληφθεί οι
αναρχικοί Νίκος Μαζιώτης, Πανα-
γιώτα Ρούπα, Κώστας Γουρνάς, Σα-
ράντος Νικητόπουλος, Χριστόφορος
Κορτέσης και Βαγγέλης Σταθόπου-
λος, έπειτα από έρευνα στα σπίτια
τους, η οποία μάλιστα απέδωσε
«πολύτιμα στοιχεία». Σχεδόν ταυτό-
χρονα, δημοσιογράφοι σε διατεταγ-
μένη υπηρεσία εισβάλλουν στα σπί-
τια κάποιων εκ των έξι συλληφθέ-
ντων, παρουσιάζοντας «αδιάσειστα
τεκμήρια της εγκληματικής τους δρά-
σης», όπως βιβλία, έντυπα και προ-
κηρύξεις του αντιεξουσιαστικού χώ-
ρου, όργανα γυμναστικής, ξυπνητή-
ρια, καλαμωτές και ποδήλατα. Η δη-
μοσιογραφική αλητεία έφτασε στο
απόγειό της, όταν μεγάλα τηλεο-
πτικά Μέσα άρχισαν να διαρρέουν
υποτιθέμενες «συνομιλίες-φωτιά»,
οι οποίες ενέπλεκαν τους έξι συλλη-
φθέντες στην υπόθεση της έκρηξης
βόμβας στα Πατήσια που στοίχισε τη
ζωή ενός 15άχρονου πρόσφυγα
από το Αφγανιστάν. Αφού για μια
ολόκληρη μέρα παρουσιαζόταν μια
τηλεφωνική συνομιλία που εμφάνιζε
δύο από τους συλληφθέντες να δια-
σκεδάζουν με το θέαμα του Αφγα-
νού και της αδερφής του που «σκά-
λιζαν τη βόμβα», οι τηλερουφιάνοι
αναγκάστηκαν να παραδεχτούν ότι
δεν υπάρχει καμία τέτοια καταγε-
γραμμένη συνομιλία ούτε και οποι-
οδήποτε άλλο στοιχείο που θα μπο-
ρούσε να «δέσει» τους έξι συντρό-
φους με τη συγκεκριμένη ενέργεια.
Παράλληλα, βέβαια, έσπευδαν να
δημοσιεύσουν τα ονόματα άλλων
συντρόφων και συντροφισσών που,
σύμφωνα πάντα με τις «έγκυρες
πληροφορίες» τους (απευθείας από
τη Γ.Α.Δ.Α.), εμπλέκονται στην υπό-
θεση. Την ίδια ώρα, κάποιοι από
τους συλληφθέντες βασανίζονταν
από τους παλικαράδες του Χρυσο-
χοΐδη –συγκεκριμένα ο σύντροφος 

Το κλάμα των κροκοδείλων

Έκρηξη βόμβας στα Κάτω Πατήσια 
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Η απόλυση ενός εργαζόμενου στις εκδόσεις Άγρα και η συστράτευση των κύκλων της διανόησης με το αριστερό αφεντικό

Οι κύκλοι της διανόησης στο πλευρό των αφεντικών

Στις 13/1 απολύθηκε από τις εκδό-
σεις ΑΓΡΑ ο εργαζόμενος Ντίνος Πα-
λαιστίδης με την δικαιολογία της «αντι-
συμβατικής συμπεριφοράς» επειδή
προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργα-
σίας για ζητήματα που είχαν να κάνουν
με τις εργασιακές συνθήκες στον συγ-
κεκριμένο εργασιακό χώρο. Η απόλυ-
ση έγινε μόλις τρείς εργάσιμες μέρες
μετά την τριμερή συνάντηση στην Επι-
θεώρηση Εργασίας, η οποία γνωμο-
δότησε ότι: «η εταιρεία θα μπορούσε
να επανεξετάσει το αίτημα του εργαζό-
μενου με προοπτική επίλυσης».

Από την πρώτη στιγμή της απόλυσης
ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρ-
του Αττικής, ξεκίνησε  κινητοποιήσεις
διαρκείας με απεργίες των εργαζομέ-
νων στην ΑΓΡΑ, συγκεντρώσεις δια-
μαρτυρίας, παρεμβάσεις. 

Δίπλα στον απολυμένο, τους εργα-
ζόμενους της ΑΓΡΑΣ και τον Σύλλογο
Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου αναπτύχ-
θηκε ένα πλατύ μέτωπο αλληλεγγύης
από πάρα πολλούς εργαζόμενους, ερ-
γατικές συλλογικότητες, σωματεία και
αλληλέγγυους. 

Τελικά υπό την πίεση των κινητοποι-
ήσεων η επιχείρηση αναγκάστηκε να
ανακαλέσει την απόλυση του συνδικα-
λιστή.

Πριν όμως καταλήξει νικηφόρα για
το κίνημα η υπόθεση ο ιδιοκτήτης των
εκδόσεων Πετσόπουλος δεν έμεινε με
σταυρωμένα τα χέρια, απέναντι στον
αγώνα εργαζομένων και αλληλέγγυων.
Κατόπιν συνεννόησης μαζί του μια
δράκα διανοούμενων και ανθρώπων
των γραμμάτων και των τεχνών σπεύ-
δουν να στηρίξουν τις εκδόσεις απέ-
ναντι στη «συκοφαντία» που δέχεται
μεαφορμή μια απόλυση την όποια  

όπως ξεδιάντροπα λένε θα κρίνουν τα
δικαστήρια. Δεν προκαλεί καμία εντύ-
πωση ότι αύτη η κάστα ανθρώπων
έσπευσε να πάρει θέση στο πλευρό
των αφεντικών. Όλοι αυτοί οι θαμώνες
του Κολωνακίου, γνωστοί τσανακο-
γλείφτες τις εξουσίας, αργόμισθοι κρα-
τικοδίαιτοι καθηγητάδες, καλλιτέχνες
και λοιπά παράσιτα δεν είχαν, δεν
έχουν και δεν πρόκειται ποτέ να απο-
κτήσουν καμία σχέση με τους καταπιε-
σμένους και τους αγώνες τους. Πρό-
κειται έτσι και αλλιώς για μια, και κα-
λά, ελίτ η οποία δεν βρίσκεται απλά
από θέση και φύση στο πλευρό των
αφεντικών αλλά αποτελεί κομμάτι της
εξουσίας. Μιας πολιτιστικής ηγεμονίας
που αυτόκλητα καθορίζει τα πρέπει
και τα πως μιας κυρίαρχης (εναλλακτι-
κής) κουλτούρας. Όλοι αυτοί οι κύριοι
δεν αποτελούν άλλο παρά έναν ευαί-
σθητο αριστερίζοντα Πρετεντέρη.

Κι αν το εμετικό κείμενο των 49
προκάλεσε οργή αλλά όχι έκπληξη,
δέκα μέρες μετά ένα άλλο κείμενο 19
αυτή τη φορά ανθρώπων των γραμμά-
των και της αριστερής (επαναστατικής
όπως λένε) διανόησης, έρχεται με τη
σειρά του να στηρίξει τον Πετσόπουλο
κρατώντας ίσες αποστάσεις από τις
δύο πλευρές (εργαζομένων και αφε-
ντικού). Στο κείμενο τους τονίζουν με-
ταξύ άλλων δυο σημεία, στο ότι από
θέση αρχής (sic)  είναι ενάντια στις
απολύσεις, αλλά και ότι οι εκδόσεις
Άγρα δεν είναι μια οποιαδήποτε καπι-
ταλιστική επιχείρηση (sic!).

Οι αριστεροί «επαναστάτες» δια-
νοητές, μεταξύ τους ο Σάββας Μιχαήλ,
η Πορτάλιου κ.α. οι περισσότεροι με
σχέση επαγγελματικών συμφερόντων
με την Άγρα, έρχονται να μας κάνουν     

να ξεχάσουμε τα αυτονόητα. Όχι λοι-
πόν κύριοι δεν είμαστε στο πλευρό
των εργαζομένων γιατί είναι για μας
θέμα αρχής αλλά γιατί αυτή είναι η τα-
ξική μας θέση, γιατί αυτά είναι τα
κοινά συμφέροντα μας σαν καταπιε-
σμένοι και εκμεταλλευόμενοι. Όχι κύ-
ριοι στον καπιταλισμό δεν υπάρχουν
καλές και κακές επιχειρήσεις, υπάρ-
χουν από τη μια οι εργαζόμενοι και οι
αλληλέγγυοι και από την άλλη τα
αφεντικά και κάποιοι που στέκονται
δίπλα τους και αυτοί λέγονται  ρου-
φιάνοι και γλειφτες. Το ότι μια επιχεί-
ρηση μπορεί να τηρεί τα νόμιμα
εργασιακά δικαιώματα, κεκτημένα αι-
ματοβαμμένων αγώνων δεν παύει να
την κάνει καπιταλιστική. Ένα αφεντικό
είναι αφεντικό, είτε αριστερό, είτε
δεξιό, είτε οτιδήποτε άλλο, και σαν
αφεντικό έχει επιλέξει τη θέση του σε
ένα σύστημα που βασίζεται στην εκ-
μετάλλευση και την καταπίεση. Όλα τα
αλλά είναι απλά άλλα λόγια να αγα-
πιόμαστε. 

Η υπόθεση της απόλυσης του Ν.
Παλαιστίδη ήταν άλλη μια μάχη στο
μαινόμενο ταξικό κοινωνικό πόλεμο,
και σ αυτή τη μάχη πήραν θέση όλοι.
Η νικηφόρα εξέλιξη της ας αποτελέσει
εφαλτήριο για νέους αγώνες υπερά-
σπισης των κεκτημένων, νέες διεκδι-
κήσεις μέχρι την ολοκληρωτική κα-
τάρρευση του κόσμου της εκμετάλ-
λευσης και της καταπίεσης. Όσο γι αυ-
τούς που με τον έναν ή τον άλλο τρό-
πο βρεθήκαν στο πλευρό των αφεντι-
κών το μόνο που απέδειξαν είναι ότι
και οι τελευταίες μάσκες έπεσαν και ας
προσέχουν γιατί οι καιροί είναι δύ-
σκολοι και υπάρχουν κλωτσες και
φτυσιές για όλους.

Άμεση απελευθέρωση του αναρχικού Άρη Σειρηνίδη
Αλληλεγγύη στον αναρχικό Σίμο Σεϊσίδη

Η αστυνομία το βράδυ της Δευτέρας 3 Μαΐου συνέλαβε σε διαφορετικούς δρόμους στην περιοχή
του Γκαζιού τους Σίμο Σεϊσίδη και Άρη Σειρηνίδη. Τον Σίμο τον τραυμάτισαν βαριά στο πόδι, καθώς
οι σφαίρες των μπάτσων βρήκαν αρτηρία και υπήρξε κίνδυνος για την ίδια τη ζωή του. Εις βάρος του
εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση της απαλλοτρίωσης της Εθνικής Τράπεζας στην οδό
Σόλωνος στις 16 Γενάρη του 2006. Βάση αυτού στις 11 Μαΐου κρίθηκε προφυλακιστέος ενώ ο ίδιος
αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Μέχρι την ώρα που γραφόταν το κείμενο νοσηλεύονταν ακόμα στο
ΚΑΤ, φρουρούμενος από ένοπλους κουκουλοφόρους της «αντί»-τρομοκρατικής, σε άσχημη κατά-
σταση. Και οι δύο δήλωσαν ότι έχουν να συναντηθούν από το 2006, οπότε και ο Σίμος πήρε την από-
φαση να ακολουθήσει τον δρόμο της φυγοδικίας.

Τα ΜΜΕ από την πρώτη στιγμή της σύλληψης, καθ’ υπόδειξη της αστυνομίας προσπαθούν να συν-
δέσουν τους δύο συλληφθέντες με τη ληστεία στο πολυκατάστημα Praktiker στη Πειραιώς και να τους
παρουσιάσουν ως αιμοσταγείς δολοφόνους, ενώ δεν έχουν καμία σχέση με το περιστατικό. Εντέλει
κι αφού αποτυγχάνουν να εμπλέξουν τους δύο με τη ληστεία, εφόσον κανείς μάρτυρας δεν τους ανα-
γνωρίζει, κατηγορούν τον Άρη για το πλημμέλημα της οπλοκατοχής. Ενώ ο σύντροφος απολογείται
για αυτό, τον παραπέμπουν με την κατηγορία ότι φορώντας βερμούδα, παντόφλες και σομπρέρο πυ-
ροβόλησε ένα χρόνο πριν κατά λεωφορείου διμοιρίας των ΜΑΤ, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 63 στα
Εξάρχεια, στις 10 Ιουλίου 2009, στις 8μμ. Η κατηγορία βασίζεται στο ότι DNA που βρέθηκε στο πορ-
τοφόλι του Άρη ταιριάζει με αυτό που βρέθηκε σε χειρουργική μάσκα η οποία περισυλέχθηκε από
τους μπάτσους κοντά στην κλούβα των ΜΑΤ λίγο μετά την επίθεση. Τελικά στις 12 Μαΐου ο Άρης κρί-
νεται προφυλακιστέος. Ο ίδιος αρνείται την κατηγόρια ότι είναι ο τύπος με το σομπρέρο, κάτι το οποίο
επιβεβαιώνουν πολλοί μάρτυρες και θεωρεί ότι η διωξή του οφείλεται στην εκδικητικότητα του κράτους
και των υπηρεσιών του, εξαιτίας της συμμετοχής του στους κοινωνικούς αγώνες.
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νοτήτων. Στις 22 Ιανουαρίου, δυνάμεις του στρατού και της
αστυνομίας, εκτελώντας εντολές της πολιτειακής και της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης και της ομοσπονδιακής εισαγγελίας
για θέματα περιβάλλοντος, εκκενώνουν βίαια την περιοχή Λα-
γούνα σαν Πέδρο στο Μόντες Ασούλες που ανήκει στον αυτό-
νομο ζαπατιστικό δήμο Ρικάρντο Φλόρες Μαγόν του καρακόλ
της Γκαρούτσα. Οι κάτοικοι εκτοπίζονται από το χωριό τους,
απαγάγονται και με ελικόπτερα μεταφέρονται στην πόλη Πα-
λένκε.

Στις 20 Ιανουαρίου μέλη της παραστρατιωτικής οργάνωσης
OPDDIC του χωριού Άγουα Ασούλ καταλαμβάνουν με τα όπλα
περιοχή που ανήκει στην ζαπατιστική κοινότητα Μπολόν Αχάβ,
του αυτόνομου δήμου Κομαντάντα Ραμόνα, του καρακόλ Μο-
ρέλια. Στις 6 Φεβρουάριου οι βάσεις στήριξης του EZLN προ-
χωρούν σε ανακατάληψη των εδαφών και ως απάντηση οι
παραστρατιωτικοί επιτίθενται στην κοινότητα Μπολόν Αχάβ.
Από τις συγκρούσεις τραυματίζονται αρκετοί σύντροφοι Ζαπα-
τιστας, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, όπως και εικοσιοκτώ
παραστρατιωτικοί εκ των οποίων ο ένας θανάσιμα. Την ίδια
περίοδο επιθέσεις γίνονται και σε γειτονικές κοινότητες που
συμμετέχουν στην «Άλλη Καμπάνια», όπως το Σαν Σεμπαστιάν
Μπατσαχόν. Οι επιθέσεις δεν είναι τυχαίες. Η συγκεκριμένη
περιοχή συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κράτους και οικο-
νομικών παραγόντων επειδή αποτελεί ιδανικό τόπο  οικοτου-
ριστικής ανάπτυξης. Έτσι, οι επιδρομές παραστρατιωτικών
εμφανίζονται από τα ΜΜΕ ως ενδοιθαγενικές συγκρούσεις και
δικαιολογούν την εισβολή και μόνιμη εγκατάσταση του στρα-
τού στην περιοχή για «ειρηνευτικούς» λόγους. Ωστόσο, ο στό-
χος είναι ο έλεγχος της περιοχής και η διασφάλιση της
απαιτούμενης «ασφάλειας» για την τουριστική ανάπτυξη. 

Στις 28 Φεβρουάριου, δέχονται επίθεση οι κάτοικοι του
εχίδο (συλλογική ιδιοκτησία και εκμετάλλευση γης) Μιτσιτόν,
η συνέλευση του οποίου συμμετέχει στην «Άλλη Καμπάνια»
και πρωτοστατεί στον αγώνα για την προάσπιση της κοινοτικής
γης ενάντια στην κατασκευή αυτοκινητόδρομου που θα ενώνει
τις πόλεις μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος Σαν Κριστομπαλ
δε λας Κάσας και Παλένκε. Η επίθεση γίνεται από μέλη της πα-
ραστρατιωτικής οργάνωσης «Στρατός του Θεού», ένοπλου
τμήματος της ευαγγελικής εκκλησίας και «Τα φτερά του
αετού», που διατηρεί στενές σχέσεις με την πολιτειακή κυβέρ-
νηση. Ως αποτέλεσμα  απαγάγονται  και βασανίζονται άγρια
κάτοικοι που συμμετέχουν στη συνέλευση του εχίδο. Οι κά-
τοικοι επιχειρούν να απελευθερώσουν τους απαχθέντες και
ακολουθούν συγκρούσεις τοσο με τους παραστρατιωτικούς
οσο και με την συνεπικουρούμενη  πολιτειακή αστυνομία. Οι
μάχες λήγουν με την ανταλλαγή των ομήρων και από τις δυο
πλευρές. 

Στις 3 Μαρτίου 2010, το Συμβούλιο Καλής Διακυβέρνησης
της Γκαρούτσα καταγγέλλει την απειλή της παραστρατιωτικής
οργάνωσης OPDDIC να εκτοπίσει τις βάσεις στήριξης της κοι-
νότητας Σάντο Ντομίνγκο.

Στις 27 Απριλίου 2010 μέλη της παραστρατιωτικής οργάνω-
σης UBISORT επιτίθενται με όπλα εναντίον καραβανιού αλλη-
λεγγύης που κατευθύνεται στον αυτόνομο δήμο Σαν Χουάν
Κοπάλα στην Οαχάκα. Η κοινότητα πολιορκείται και δέχεται
επιθέσεις ήδη από τον Ιανουάριο του 2010, εξαιτίας της δια-
δικασίας αυτονόμησης που δομείται στο εσωτερικό της. Λόγω
του αποκλεισμού, τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο και η
κοινότητα δεν εχει ηλεκτρισμό, πόσιμο νερό και γιατρούς. 

Στο καραβάνι συμμετέχουν μέλη της APPO (Λαϊκή Συνέ-
λευση των Λαών της Οαχάκα), εκπρόσωποι του σωματείου δα-
σκάλων της Οαχάκα, μέλη της οργάνωσης VOCAL (Φωνές της
Οαχάκα που Οικοδομούν την Αυτονομία και την Ελευθερία)
και CACTUS, μέλη της οργάνωσης MULTI (Ανεξάρτητο Κίνημα
του Ιθαγενούς Λαού Τρικι για την Ενοποίηση και τον Αγώνα)
καθώς και αλληλέγγυοι από το εξωτερικό. Από την ένοπλη επί-
θεση σκοτώνονται δυο άνθρωποι που συμμετέχουν στο καρα-
βάνι, οι Beatriz Alberta Carino Trujillo, μέλος της οργάνωσης
Cactus της Οαχάκα, και ο Φιλανδός Juri Antero Jaakola. Κά-
ποιοι τραυματίζονται, άλλοι καταφεύγουν στους γειτονικούς
λόφους να κρυφτούν και άλλοι πιάνονται ως όμηροι από τους
παραστρατιωτικούς, για να αφεθούν αργότερα ελεύθεροι. 

Ωστόσο, όσο και αν τα κράτη και τα αφεντικά μάχονται με
κάθε τρόπο για να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους, ο κόσμος
του κεφαλαίου, της ελεύθερης αγοράς και της στυγνής εκμε-
τάλλευσης πεθαίνει. Οι καταπιεσμένοι σε όλο τον πλανήτη εξε-
γείρονται και αναζητούν νέους δρόμους για την κοινωνική
οργάνωση. Αυτοοργανωμένες δράσεις, λαϊκές συνελεύσεις, κι-
νήσεις από τα κάτω έξω από τους θεσμούς, δείχνουν το δρόμο
για το μέλλον. 
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