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χωρίς αντίτιμο

(...) Οι δημόσιοι χώροι μας ανήκουν, το
έχουμε πει πολλές φορές. Δεν αρκεί,
όμως, μόνο να το λέμε. Η καθημερινό-
τητά μας, η ζωή μας, λεηλατείται, εμπο-
ρευματοποιείται. Πρέπει να περάσουμε
στην αντεπίθεση, να διεκδικήσουμε, να
οικειοποιηθούμε ότι μας ανήκει και να το
υπερασπιστούμε. Να ξαναβγούμε στις
πλατείες, να αράξουμε στα παγκάκια και
στα πεζούλια, να γνωρίσουμε το διπλανό
μας (...)
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αναζητώντας το 
δημόσιο χώρο

επίθεση με χειροβομβίδα
στο στέκι μεταναστών

(...) όποιος και να πέταξε τη χειροβομβίδα, πέρα από
το αυτονόητο, δηλαδή να σκοτώσει και να τρομοκρα-
τήσει, με αυτήν την ενέργεια συνέβαλε στην αναβάθ-
μιση του επιπέδου της έντασης και της βίας:
Επιχειρείται έτσι να απογυμνωθεί η αντιπαράθεση με
το κράτος και τα αφεντικά από τα κοινωνικά χαρακτη-
ριστικά της και να μεταφερθεί από τους δρόμους,
όπου διαχύθηκε η κοινωνική εξέγερση του Δεκέμ-
βρη, σε ένα αποκλειστικά μιλιταριστικό επίπεδο. Ένα
επίπεδο δηλαδή, όπου από τη μία η υλική υπεροχή
του κράτους είναι δεδομένη...
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αν τα αφεντικά θέλουν να
σφίξουν το ζωνάρι, 
να το σφίξουν στο λαιμό τους!

Οι επαναλαμβανόμενες οικονομικές κρίσεις είναι η μό-
νιμη απειλή για το κεφάλαιο και τους πολιτικούς εκφρα-
στές του. Η σημερινή κρίση είναι καθολική γιατί
αγκαλιάζει τόσο τη σφαίρα παραγωγής όσο και τη σφαίρα
της κυκλοφορίας και δεν πρόκειται να περιοριστεί στο
χρηματιστηριακό πεδίο από το οποίο ξεκίνησε.                             
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υποσχεθήκαμε
στους εαυτούς μας
το άλμα στον
ουρανό...

αφιέρωμα: Δεκεμβριανά 2008

Γυναίκα, μετανάστρια, εργαζόμενη, συνδικαλίστρια... Για
την Κωνσταντίνα και τις συνθήκες εργασίας στις εταιρείες
καθαρισμού στις σελίδες 14, 15, 16 και 20. 

Ψήγματα δημιουργίας, τα οποία αναδύθηκαν μέσα από την εξέγερση. Στιγμές που ζήσαμε στα
κατειλημμένα κτίρια, τις συνελεύσεις και στους δρόμους εκεί όπου ο καπιταλιστικός χρόνος
και τόπος καταστρέφονταν και τα μηνύματα από το μέλλον έπαιρναν σάρκα και οστά. Σε αυτά
τα μέρη ήταν όπου οι άνθρωποι ξαναδόμησαν τις σχέσεις και τις ζωές τους, έστω και για λίγο,
πέρα από το χρήμα και τα εμπορεύματα. 

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-12

αλληλεγγύη στην
Κωνσταντίνα Κούνεβα

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ 
ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 6 Μ.Μ. - ΠΑΡΚΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ Κ’ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΕΞΑΡΧΕΙΑ 

το δίκιο το έχουν οι εξεγερμένοι
ενάντια στις κατασταλτικές μεθοδεύσεις και τη στοχοποίηση των καταλήψεων



editoRial
Οι εκτεταμένες συγκρούσεις απελευθερώνουν έδαφος. Φυσικό έδαφος, δημιουργώντας

στο χάρτη της πόλης ένα δίκτυο απο ελεύθερους δρόμους και κτήρια, σε διαρκή ανακατάταξη.Τα
οδοφράγματα σημαδεύουν τα σημεία που η κανονικότητα των διαχωρισμών, της εξουσίας,
των νεκρών ζωών έρχεται σε επαφή  με τις οπλισμένες επιθυμίες μας για αυτοοργάνωση, ζωή
και ελευθερία. Κι αυτή η επαφή δεν μπορεί παρά να είναι συγκρουσιακή. Οι μολότωφ και οι
πετρές καίνε και σπάνε όχι μόνο τζαμαρίες και πολυκαταστήματα, όχι μόνο αστυνομικά τμήματα
και τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και πολυεθνικές  αλλά ταυτόχρονα καταστρέφουν καθημε-
ρινές σχέσεις απελευθερώνοντας έδαφος στο κοινωνικό πεδίο. Στη θέση των κατεστραμμένων
σχέσεων που βασίζονται στις προστακτικές της εξουσίας και των διαχωρισμών, γεννιούνται,
αναπόφευκτα και ασυνείδητα, αλλά ταυτόχρονα εντελώς συνειδητά, σχέσεις αυτοοργανωμένες
στην κατεύθυνση της κοινότητας. 

Στα κατειλημμένα πανεπιστήμια του κέντρου, που υπάρχουν από το πρώτο βράδυ της εξέ-
γερσης, λειτουργούν αυτοργανωμένες κουζίνες που τροφοδοτούνται με τρόφιμα που απελευ-
θερώνονται (και άρα απαλοτριώνονται) καθημερινά απο την διαδικασία παραγωγής, διακίνησης
και καταναλώσης. Δημιουργούνται ιατρεία, ραδιοφωνικοί σταθμοί και έντυπα. Ξεκινάνε πρω-
τοβουλίες παρέμβασης, καταστροφής και αντιπρότασης στα μέσα μεταφοράς, πρωτοβουλίες
συντόμων καταλήψεων μμε, καταλήψεων στέγης, παρεμβάσεων στο χώρο της υγείας. 

Ταυτόχρονα καινούργιες καταλήψεις γενιούνται σε όλες της πόλεις της χώρας. Απο πρωτο-
βουλίες εργαζόμενων. Από κατοίκους που συναντιούνται, συγκροτούν συνελεύσεις και δρουν,
παίρνοντας τις ζωές τους στα χέρια τους. Τα παραδείγματα είναι τόσα που δεν μπορούν να
αναφερθούν όλα εδώ. Αναγκαστικά θα περιοριστούμε σε εγχειρήματα της Αθήνας, τα οποία
είτε ζήσαμε είτε τα γνωρίζουμε καλύτερα.

Την Τετάρτη 17 Δεκέμβρη, καταλαμβάνεται το κτήριο της ΓΣΕΕ στην Πατησίων. Από μια πρω-
τοβουλία  «χειρωνάκτων  εργατών, υπαλλήλων, ανέργων, προσωρινών, ντόπιων και μετανα-
στών». Η ανοιχτή συνέλευση εξεγερμένων εργατών που συγκροτείται ακυρώνει την εξουσία
των εργατοπατέρων για όσο διάστημα διαρκεί η κατάληψη και συνεχίζει να αμφισβητεί αυτήν
την εξουσία ακόμα και μετά τη λήξη της. Σε αυτήν την κατάληψη γενιέται και η «ανοιχτή συνέ-
λευση εξεγερμένων για την αλληλεγγύη στους διωκόμενους της εξέγερσης» που βάζει από τη
μεριά του κινήματος τους όρους για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων. 

Ο Ελεύθερος Γαλαξίας στη Νέα Σμύρνη, το δημαρχείο του Αγίου Δημητρίου, του Περιστερίου,
το παλιό δημαρχείο Χαλανδρίου, το πνευματικό κέντρου στη Νέα Φιλαδέλφεια, η δημοτική κα-
φετέρια στου Ζωγράφου, το πολιτιστικό κέντρο στο Βύρωνα  είναι μερικές μόνο από τις κατα-
λήψεις και τις δράσεις στις γειτονιές. Είτε προϋπήρχαν οι λαικές συνελεύσεις ή πρωτοβουλίες,
είτε δημιουργήθηκαν στην εξέγερση, οι κάτοικοι των γειτονιών βγήκαν από τα σπίτια τους, συ-
ναποφάσισαν και έδρασαν, δηλώνοντας τη θεμελιώδη τους άρνηση να περιέχονται και να υπο-
τάσονται στους κεντρικούς θεσμούς, αντικαθιστώντας τους, μέσα από το συμβολισμό και την
πραγματικότητα της κατάληψης δημοτικών κτηρίων, με την συγκρότηση τους ως μοναδικού
υποκειμένου λήψης αποφάσεων για τις γειτονιές τους.

Το πότε ακριβώς τελειώνουν οι μέρες των γενικευμένων συγκρούσεων, της γενικευμένης
άρνησης δεν είναι ξεκάθαρο. Το σίγουρο όμως είναι ότι οι δυνάμεις που απελευθέρωσε η
εξέγερση συνεχίζουν να δρουν, προστατευοντάς μας από την επιστροφή στην ομαλότητα. Και-
νούργιες καταλήψεις, καινούργιες πρωτοβουλίες, καινούργιες συγκροτήσεις υποκειμένων
γεννιούνται  και είτε να συνεχίζουν ακόμα να υπάρχουν, είτε έχοντας κάνει τον κύκλο που ανα-
λογεί στο εγχείρημα να αυτοδιαλύονται και οι ατομικότητες που της δημιούργησαν να επιστρέ-
φουν, όχι στα σπίτια τους αλλά στο πολύμορφο και αυτοοργανωμένο κίνημα που είναι ζωντανό
και διαπραγματεύεται κάθε στιγμή το έδαφος, φυσικό και κοινωνικό που του αναλογεί. 

Αμέσως μετά την λήξη των καταλήψεων στο Πολυτεχνείο, την ΑΣΟΕΕ και την Νομική, κατα-
λαμβάνεται το πολιτιστικό κέντρο του πανεπιστημίου Αθηνών, ο κινηματογράφος Ίριδα, για να
λειτουργεί σαν κέντρο αντιπληροφόρησης και συντονισμού των δράσεων που συνεχίζουν. Με-
ρικές εβδομάδες μετά μια πρωροβουλία «έμμισθων, άμισθων, ‘‘μπλοκάκηδων’’, ‘‘μαύρων’’,
ανέργων και φοιτητών στον χώρο των ΜΜΕ» καταλαμβάνει τα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, ακυρώ-
νοντας το «συνδικαλισμό» των αφεντικών των μμε, των δημιουργών της ανεστραμένης πραγ-
ματικότητας και βάζοντας στη θέση του τις ταξικές διεκδικήσεις των εργαζομένων στα μμε, την
κοινωνική αλληλλεγγύη, την εξέγερση που τόσο φοβήθηκαν τα αφεντικά (και) των καναλιών
και των εφημερίδων. Με το ίδιο ακριβώς τρόπο λειτούργησαν και όσες/οι κατέλαβαν τη λυρική
σκηνή, προσπαθώντας να αναιρέσουν τους διαχωρισμούς που προκύπτουν από το κυριαρχικό
σχεδιασμό και τη διεκπαιραίωση της τέχνης ως βιομηχανία. Η δολοφονία ενός ακόμη μετανά-
στη από τους ανθρωποφύλακες της Πετρου Ραλλη προκάλεσε τη ολιγοήμερη κατάληψη του
ελληνικού συμβουλίου προσφύγων. 

Οι εκτεταμένες συγκρούσεις  απελευθερώνουν έδαφος. Το απελευθερωμένο έδαφος ενερ-
γοποιεί, αναπόφευκτα και ασυνείδητα, αλλά ταυτόχρονα εντελώς συνειδητά, δυνάμεις δημι-
ουργίας. Κι αυτό είναι ελευθερία, αυτό είναι ζωή. 

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

Το πρώτο τεύχος της εφημερίδας μας τυπώθηκε σε 5.000 αντίτυπα
και μοιράζεται χέρι με χέρι και πόρτα-πόρτα στις γειτονιές του Κουκα-
κίου, των Πετραλώνων και του Θησείου, καθώς και σε αυτοοργανω-
μένους χώρους, στέκια και καταλήψεις. Η διακίνησή του είναι χωρίς
αντίτιμο, πολύ απλά γιατί οι απόψεις μας και οι ιδέες μας δεν αντα-
λάσσονται με χρήματα, ούτε η αξία τους μετριέται με βάση τους όρους
του κόσμου του εμπορεύματος. Αυτή η εφημερίδα εκδίδεται με τη χρη-
ματική (και όχι μόνο) συνεισφορά όσων δραστηριοποιούμαστε στο
στέκι και δεν έχει καμία σχέση με δημοτικές αρχές, μη κυβερνητικές
οργανώσεις, κόμματα ή άλλους συλλόγους. 

Στο χώρο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη, ενώ γίνονται και μαθήματα
ισπανικών.
Μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά μαζί μας στο st_antipnoia@hot-
mail.com.

δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό
ήταν η ουσία του κράτους

> > > >

αφίσα παρουσίασης του στεκιού

st-antipnoia .blogspot .com
καθημερινή ενημέρωση από μία αντιεξουσιαστική

οπτική για όσα συμβαίνουν στις γειτονιές μας



«Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν στους πολίτες,
δεν είναι τσιφλίκι κανενός. Και εμείς ως δη-
μοτική αρχή δεν κάνουμε καμία εξαίρεση για
κανέναν. Οποιοσδήποτε κάνει κατάληψη δη-
μόσιου χώρου θα μας βρίσκει μπροστά του»

Ανδρέας Παπαδάκης, αντιδήμαρχος 
καταστημάτων και δημοτικής αστυνομίας 

Πεζόδρομος της Ερμού, Θησείο, Φεβρουά-
ριος του 2009. Ένα γκλάμουρ εστιατόριο (Ris-
torante Interni), κόκκινο χαλί στην είσοδο για
τους υψηλούς καλεσμένους και δεκάδες υπερπολυτελή αυ-
τοκίνητα αραγμένα κατά μήκος του πεζόδρομου, με παρκα-
δόρους και σεκιουριτάδες να κυκλοφορούν ανάμεσά τους.

Πεζόδρομος της Ερμού, πλατεία Αγίων Ασωμάτων, Θη-
σείο, Δεκέμβριος 2008. Το νυχτομάγαζο «Starz», με πρό-
γραμμα τον σημαιοφόρο της εθνικής υπερηφάνειας Ρουβά,
ξεκινάει τη λειτουργία του. Μία από τα ίδια. Δεκάδες υπερ-
πολυτελή αυτοκίνητα στον πεζόδρομο, τσαμπουκαλεμένοι
παρκαδόροι. Δύο φορές το ζήτημα συζητείται στο δημοτικό
συμβούλιο, ο αντιδήμαρχος Παπαδάκης (ναι, αυτός που επέ-
δραμε, μαζί με μπράβους και τραμπούκους εναντίον των κα-
τοίκων της Κυψέλης που υπερασπίζονταν το παρκάκι στις
οδούς Κύπρου και Πατησίων) υπόσχεται να μεριμνήσει. Και
μεριμνεί: Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στην εφημερίδα Ελευθε-
ροτυπία, δηλώνει: «Την προηγούμενη Παρασκευή και το
Σάββατο το βράδυ η δημοτική αστυνομία βρέθηκε στο νυ-
χτερινό κέντρο και αφαίρεσε 100 πινακίδες παρκαρισμένων
αυτοκινήτων και έκοψε και κλήσεις…». Κάτι, όμως, δεν πάει
καλά στη «συμφωνία». Η… άλλη πλευρά τον αφήνει ξεκρέ-
μαστο. Παρακάτω καταγράφεται η ιστορία θαμώνα του νυ-
χτομάγαζου, εκείνο το βράδυ της Παρασκευής για το οποίο
μιλάει και ο Παπαδάκης: «Κατά τις 12 το βράδυ ακούστηκε
στο κέντρο ότι η δημοτική αστυνομία “ξηλώνει” πινακίδες
Ι.Χ. αυτοκινήτων έξω από το μαγαζί. Μόλις βγήκε η κόρη
μου, οι υπάλληλοι είχαν μαζέψει όλα τα έντυπα με τις κλήσεις
και καθησύχαζαν τους πάντες ότι μέχρι το Σάββατο το μεση-
μέρι θα τα είχαν “κανονίσει” και θα τους είχαν επιστρέψει τις
πινακίδες. Την Τετάρτη πήγα ο ίδιος στη δημοτική αστυνομία,
έκανα ένσταση και με είκοσι ευρώ πήρα πίσω τις πινακίδες
μου. Την Πέμπτη επικοινώνησε με την κόρη μου το μαγαζί,
ενημερώνοντάς την ότι μπορεί να παραλάβει τις πινακίδες.
Όταν τους είπε ότι τις έχει ήδη στα χέρια της, εκείνοι μας
επέστρεψαν τα είκοσι ευρώ που πληρώσαμε. Οι υπάλληλοι
του μαγαζιού επαναλάμβαναν συνεχώς ότι “κάτι δεν πήγε
καλά” και ότι “τα είχαν κανονισμένα”». 300 πινακίδες ανα-
φέρει περιχαρής η δημοτική αρχή ότι κατέσχεσαν οι μπάτσοι
της. Όλα όμως «τα είχαν κανονισμένα»… Απλά μαθηματικά.
Τι είναι τα 6.000 ευρώ/έξοδα του μαγαζιού για τους «δύ-
σμοιρους πελάτες» που βρέθηκαν χωρίς πινακίδες (εάν δε-
χτούμε ότι αυτός είναι ο ακριβής τους αριθμός), μπροστά
στα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έσοδα του μαγαζιού την
κάθε βραδιά;

Στις 24 Ιανουαρίου η υγειονομική υπηρεσία της νομαρχίας
διαπιστώνει σειρά παραβάσεων του «Starz», και στις 4 Φε-
βρουαρίου σφραγίζεται. 13 Φλεβάρη είναι ημέρα Παρα-
σκευή, παραμονή της «γιορτής των ερωτευμένων», της 

αναζητώντας το δημόσιο χώρο
πάνω στο ψόφιο κουφάρι των δημοσίων χώρων. 

Πεζόδρομος της Δράκου, πεζόδρομος Γ.
Ολυμπίου, Κουκάκι. Τα μαγαζιά της διασκέδα-
σης ξεφυτρώνουν με αργούς ρυθμούς, αλλά
σταθερούς. Το λέει εξάλλου και το «Έξοδος»
και τα άλλα περιοδικά/οδηγοί της μαζικής κα-
τανάλωσης. «Μία μποέμικη πιάτσα πάει να δη-
μιουργηθεί στη σκιά της Ακρόπολης, στη
γραμμή Μακρυγιάννη-Κουκάκι, με τη Βραζι-
λιάνα στην πλατεία Μερκούρη, το Κουκί και
κυρίως το Tiki που έχει σπουδαίους καλεσμέ-
νους…». Το κέλευσμα είναι διακριτικό. Μποέμ

πιάτσα για μποέμ τύπους. Και σίγουρα η εικόνα στην περιοχή
θα πρέπει να αλλάξει προς το πιο… μποέμικο. Οι πλατείες
είναι για τους μετανάστες, για μία παρτίδα σκάκι ή για δυο
κουβέντες με τη συντροφιά της μπύρας. Τα παγκάκια είναι
για τους αποκαμωμένους ηλικιωμένους, να ξαποστάσουν
λίγο πριν ξαναγυρίσουν στα μίζερα διαμερίσματα των πολυ-
κατοικιών. Η εμπορική αξία της Δράκου έχει ανέβει μετά τη
δημιουργία σταθμού του μετρό. Κάθε φορά που ο πεζόδρο-
μος αναμορφώνεται τα παγκάκια λιγοστεύουν.      

Πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου στον πεζόδρομο της
Δράκου στο Κουκάκι μία πινακίδα τραβάει την προσοχή.
«Συντήρηση πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και οδικού δικτύου
στις περιοχές Θησείο και Κουκάκι». Ένα ανακλαστικό σαδι-
στικό χαμόγελο. Για μία σαδιστική πινακίδα. Και περισσό-
τερο για το σαδισμό που αποπνέει η πρώτη εικόνα
ικανοποιημένων Κουκακιωτών που «επιτέλους ο δήμος θα
κάνει κάτι και για τη γειτονιά μας». 

Ο χρονικός ορίζοντας «πρέπει» να είναι οι απαρχές του
καλοκαιριού. Τα έργα να έχουν τελειώσει, οι πεζόδρομοι-
ντεκόρ τραπεζοκαθισμάτων και πάρκινγκ νυχτομάγαζων να
είναι έτοιμοι. Είναι τότε που θα μας λένε ότι ο τουρισμός θα
ανακουφίσει την εθνική οικονομία. Ε, και για την ρημάδα την
εθνική οικονομία θα γίνουν και πάλι τα «στραβά τα μάτια».
Και αν χρειαστούν τίποτε φράγκα τα ταμεία του δήμου θα πέ-
σουν και τα πρόστιμα στους «μη συνεργάσιμους», για τα
«μάτια του κόσμου». Η κάθε εποχή έχει το δικό της γλωσ-
σάρι, τα δικά της προσχήματα.

Οι δημόσιοι χώροι μας ανήκουν, το έχουμε πει πολλές
φορές. Δεν αρκεί, όμως, μόνο να το λέμε. Η καθημερινότητά
μας, η ζωή μας, λεηλατείται, εμπορευματοποιείται. Πρέπει
να περάσουμε στην αντεπίθεση, να διεκδικήσουμε, να οι-
κειοποιηθούμε ότι μας ανήκει και να το υπερασπιστούμε. Να
ξαναβγούμε στις πλατείες, να αράξουμε στα παγκάκια και
στα πεζούλια, να γνωρίσουμε το διπλανό μας. Να χτίσουμε
δεσμούς αλληλεγγύης, να σβήσουμε τις τηλεοράσεις και να
επιδιώξουμε να συναντηθούμε με το «άγνωστο» της διπλα-
νής πόρτας, του διπλανού διαμερίσματος, που χρόνια τώρα
θέλουν να μας πείσουν ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο. Να
ξαναδώσουμε κίνηση στην καθημερινότητά μας και να δη-
μιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα μας επιτρέ-
ψουν να κάνουμε πράγματα εμείς για εμάς, χωρίς διαμεσο-
λαβητές και δημοτικούς αρχόντους. Να (ξανα)χτίσουμε τις
γειτονιές μας όπως επιθυμούμε και να κάνουμε τις λαϊκές
συνελεύσεις το έδαφος απ’ όπου όλα θα αρχίζουν και όλα
εκεί θα τελειώνουν.

γιορτής του φετιχισμού του εμπορεύματος, και με απόφαση
διοικητικού πρωτοδικείου το μαγαζί αποσφραγίζεται. Τυχαία
η ημερομηνία; Η απόφαση κοινοποιείται αυθημερόν. Τυχαία
σβελτάδα; Το μαγαζί το βράδυ (ως εκ θαύματος) είναι κατά-
μεστο. Σαν πολλά «τυχαία» δε μαζεύτηκαν; 

Το χρήμα ρέει και πάλι στις τσέπες των αφεντικών του
«Starz» και γιατί όχι και των δημοτικών αρχόντων;

Πεζόδρομος της Ηρακλειδών, Θησείο, σχεδόν όλους τους
μήνες του χρόνου. Τα τραπεζοκαθίσματα μιλούν τη γλώσσα
της εμπορευματοποίησης και της μαζικής «διασκέδασης».
Μία λουρίδα είναι υπεραρκετή για τη μετακίνηση του κατα-
ναλωτή/πελάτη. Μία λουρίδα είναι αρκετή για την πασαρέλα
εναλλακτικών, εναλλασσόμενων ενίοτε και με τρέντυ, φι-
γούρων. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 το Θησείο είχε
τρία καφενεία. Σήμερα, τα «καφενεία» έχουν φτάσει τη μιά-
μιση εκατοντάδα περίπου. Όλα με άδεια λειτουργίας ως «κα-
φενεία παραδοσιακού τύπου». Ο πεζόδρομος της Ηρακλει-
δών και οι κάθετοι σε αυτόν δρόμοι, χρόνια τώρα έχουν με-
τατραπεί σε ζώνη μαζικής κατανάλωσης, όπου η καθημερι-
νότητα των κατοίκων δε χωράει. Από τη μία άνθρω-
ποι/εμπορεύματα και από την άλλη τα ντεσιμπέλ να ζαλίζουν
τα κεφάλια των κατοίκων. Τα παλιά στέκια των νεολαίων της
περιοχής (όπως τα παγκάκια απέναντι από το ψιλικατζίδικο
του Άγγελου) έχουν δώσει τη θέση τους στις, υποσχόμενες
αδρεναλίνη, ιντερνετικές περιπέτειες των αντίστοιχων cafe
και στις καθωσπρέπει φραπεδιές στους άνετους καναπέδες
με τα υπαίθρια θερμαινόμενα μανιτάρια.

Οδός Τρώων, Άνω Πετράλωνα. Τον τελευταίο ενάμιση
χρόνο ψιθυρίζεται από εδώ και από εκεί ότι είναι το νέο «in
μέρος» για έξοδο. Ενίοτε, εάν ο «εμπορευματικός παράδει-
σος» του Θησείου είναι κορεσμένος, ένα τσιγάρο δρόμος
είναι μέχρι την Κυδαντιδών. Κάποια χρόνια πιο πίσω, στη
διαδρομή του να γίνει η Τρώων «in στέκι», η λαϊκή αγορά
«έπρεπε» να μετακομίσει ένα δρόμο παραπάνω, στην Καλ-
λισθένους. Το πεζοδρόμιο, επίσης, «έπρεπε» να διαπλατυν-
θεί και να ανακαινιστεί. Από εκεί και πέρα τα εστιατόρια της
περιοχής ανέλαβαν… Για να έρχεται σήμερα ο κάθε μάπας
και να θεωρεί το πεζοδρόμιο ιδιοκτησία του, τσιφλίκι του,
απλά και μόνο γιατί «εγώ πληρώνω στο δήμο γι’ αυτό…».
Πώς το είπε ο Παπαδάκης; «Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν
στους πολίτες, δεν είναι τσιφλίκι κανενός». Χα! Ας πάει να
ρωτήσει και τους πελάτες του, αυτούς που του δίνουν να
τρώει. Αυτούς με τους οποίους η κάθε δημοτική αρχή κάνει
αγοροπωλησίες («ενοικιάσεις» το λένε αλλιώς) και ασελγεί
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Σε περιόδους «οικονομικής κρίσης» να
πάρουμε πίσω αυτά που μας ανήκουν 

Ο καπιταλισμός σαν έννοια είναι πάνω-κάτω γνωστή...

Οι συνέπειες των νόμων της «ελεύθερης αγοράς», αντα-
νακλώνται καθημερινά στις ζωές μας. Συνεχώς καλούμαστε
να δουλεύουμε περισσότερο, ενώ οι μισθοί και οι συντάξεις
μειώνονται ή στην καλύτερη περίπτωση
παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

Συνεχώς καλούμαστε να καταναλώ-
νουμε περισσότερο, ενώ παράλληλα ο
ελεύθερος χρόνος μας συρρικνώνεται. Η
επιβίωση πλέον καθίσταται ολοένα δυ-
σκολότερη. Πρόσφατο παράδειγμα, οι
αυξήσεις των τιμών στα στοιχειώδη είδη
πρώτης ανάγκης.

... καιρός να γίνει και η απαλλοτρίωση!

Αντιδρώντας στην πραγματικότητα της
«οικονομικής κρίσης», αναρχικοί-αντιε-
ξουσιαστές, πραγματοποιούν από τον Μάιο κινήσεις απαλ-
λοτρίωσης σούπερ μάρκετ. Οι σύντροφοι τις περισσότερες
φορές εισέρχονται στα καταστήματα αφαιρόντας ποσότητες
προϊόντων που βρίσκονται στα ράφια χωρίς, όμως, να κά-
νουν τη συνήθη στάση στο ταμείο. Στη συνέχεια μοιράζουν
τα προϊόντα σε λαϊκές αγορές ή πλατείες.

Πρόκειται για δράσεις που αποσκοπούν να προτρέψουν
τον κόσμο να επανακτήσει αυτά που του ανήκουν, ξεπερ-
νώντας τα όρια της νομιμότητας και παράλληλα αμφισβη-
τώντας την κυρίαρχη λογική του καπιταλισμού.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει δεκάδες απαλλοτριώσεις σου-
περ μάρκετ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Καβάλα και
Λάρισα. Μία τέτοια κίνηση έγινε στις 7 Νοεμβρίου και στην
«Πανεμπορική», στα Άνω Πετράλωνα, με τα τρόφιμα να μοι-
ράζονται στη λαϊκή της Καλλισθένους. Στη Λάρισα, ύστερα
από απαλλοτρίωση σούπερ μάρκετ, τέσσερις αντιεξουσιαστές
συλλαμβάνονται στην ευρύτερη περιοχή και διώκονται.

Καταλαμβάνουμε σήμερα τα ταμεία του νοσοκομείου (…),
γιατί πιστεύουμε ότι η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό που
πρέπει να παρέχεται σε όλους κι όχι ένα ακόμη εμπόρευμα
που οι ασθενείς-καταναλωτές πρέπει να αγοράσουν. Απο-
κλείουμε τον εισπρακτικό μηχανισμό του κράτους, διεκδι-
κώντας πραγματική υγεία από εμάς για εμάς.

Εναντιωνόμαστε:
- στα υπέρογκα ποσά που μας υποχρεώνουν να πληρώ-

νουμε από την τσέπη μας σε ασφαλιστικές εισφορές, απο-
γευματινά ιατρεία και ιδιωτικά μεγαλομάγαζα της Υγείας,
εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη μας για αξιοπρεπή αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων υγείας.

- Στον αποκλεισμό ανασφάλιστων ημεδαπών και αλλο-
δαπών, από την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας λόγω αυ- 

ξημένων απαιτούμενων ενσήμων για περίθαλψη και υπέ-
ρογκων ποσών για νοσηλεία και φάρμακα.

- στις άθλιες, επισφαλείς συνθήκες εργασίας που προ-
ωθούνται στο χώρο της υγείας με την παραχώρηση λει-
τουργιών του νοσοκομείου σε ιδιωτικές εταιρείες (σίτιση,
καθαριότητα κ.τ.λ.) και με τη χρησιμοποίηση ανασφάλιστων
εκπαιδευόμενων και εργαζομένων σε προγράμματα stage.

- στους γιατρούς εκείνους που ζητούν φακελάκια για
να κάνουν τη δουλειά τους και ταυτόχρονα χρηματίζονται
από φαρμακευτικές εταιρίες και εταιρίες ιατρικών υλικών

για να μας πουλήσουν ή «φορέσουν» τα προϊόντα
τους.

- στο γιατρό-αυθεντία που μας «πετάει στα
μούτρα» μία θεραπεία χωρίς να μας εξηγεί ή να
ζητά τη γνώμη μας για κάτι που αφορά το δικό
μας σώμα.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργα-
ζομένων στο χώρο της υγείας για ένα ανθρώπινο
ωράριο που δε θα θέτει σε κίνδυνο τη δική μας
υγεία και την υγεία του προσωπικού. Είμαστε
ενάντια σε κάθε συντεχνιακή λογική που επιτάσ-
σει εργαζόμενοι διαφόρων κλάδων να παλεύουν
μεμονωμένα για την επίτευξη των δικών τους
συμφερόντων. Προτάσσουμε την οριζόντια οργά-

νωση εργαζομένων-και-μη στο χώρο της υγείας, τη λογική
της αντίστασης και του αλληλέγγυου αγώνα απέναντι στην
υποκριτική κρατική πολιτική και τα ιδιωτικά μεγαλοσυμ-
φέροντα.

Ως εξεγερμένοι εργαζόμενοι σε χώρους υγείας και μη,
άνεργοι και φοιτητές που βρεθήκαμε στους δρόμους τις
μέρες του Δεκέμβρη, έχουμε λόγο για την υγεία που μας
παρέχεται.

Αυτοοργανωνόμαστε με σκοπό πραγματική 
Δημόσια Υγεία για τις κοινωνικές ανάγκες.

Συνέλευση για την Υγεία

Η συνέλευση για την υγεία έχει πραγματοποιήσει ήδη
δύο παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, όπου και μοιράστηκε το
παραπάνω κείμενο. Στις 26 Ιανουαρίου έγινε κατάληψη στα
ταμεία του Αγία Όλγα, ενώ στις 9 Μαρτίου παρόμοια κίνηση
έγινε στον Ερυθρό Σταυρό. Καθ’ όλη τη διάρκεια των κα-
ταλήψεων οι εργαστηριακές και παρεκλινικές εξετάσεις
των ασθενών πραγματοποιούνταν χωρίς να καταβάλλονται
(άμεσα ή έμμεσα) χρήματα.
Ο ιστότοπος της συνέλευσης: http://s-ygeias.blogspot.com

Το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009, πραγματοποιείται
στην πλατεία Μερκούρη στα Άνω Πετράλωνα η προγραμ-
ματισμένη λαϊκή συνέλευση με θέμα την αλληλεγγύη στην
Κωνσταντίνα Κούνεβα. Περιπολικά, ασφαλίτες και πεζές
περιπολίες κυκλοφορούν συνεχώς στην περίμετρο της
πλατείας, προκαλώντας τους συγκεντρωμένους κατοίκους.
Κάποια στιγμή εντοπίζεται σε διπλανή ταράτσα κάμερα,
στραμμένη πάνω στο χώρο της πλατείας. Συμμετέχο-
ντες/ουσες στη συνέλευση ανεβαίνουν στην ταράτσα,
όπου ανακαλύπτουν κρυμμένο έναν συνεργάτη του γνω-
στού τηλερουφιάνου Τριανταφυλλόπουλου και της γνω-
στής ιστοσελίδας του zougla.gr.

Οι κάτοικοι της περιοχής θεωρήσανε το υλικό με το
οποίο τους κατέγραφε ο ρουφιάνος Καλπάκας Αντώνιος
ως υλικό παρακολούθησης, και ως τέτοιο κατασχέθηκε για
να εξεταστεί και στη συνέχεια καταστράφηκε.

Η παρουσία ρουφιάνων στις γειτονιές δεν είναι τυχαία.
Τόσο η ίδια η υπόθεση της αλληλεγγύης στην Κωνσταν-
τίνα (που δέχθηκε δολοφονική επίθεση από τη μαφία του
εργολάβου Οικονομάκη), όσο και η προοπτική της αυτο-
οργάνωσης των ανθρώπων σε όλο και περισσότερες γει-
τονιές, μέσα από ανοιχτές συνελεύσεις, είναι διαρκής
απειλή για τους από πάνω. Η προσπάθειά τους για τον
ολοκληρωτικό έλεγχο της κοινωνίας είναι η άλλη όψη της
κρατικής βίας που εκφράζεται από τους ένστολους δολο-
φόνους.

Δε μας τρομάζουν, δε μας σταματούν

Ο πρώην απαχθείς (νυν και αεί απεχθείς) πρόεδρος του
Συλλόγου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας Γιώργος Μυλω-
νάς νοιάζεται για τους εργαζόμενους. Γι’ αυτό αποφάσισε
τη μείωση των ωρών εργασίας και των αποδοχών των ερ-
γατών του εργοστασίου του, γι’ αυτό και απέλυσε τρεις
από αυτούς, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την τροπο-
ποίηση της σύμβασής τους. Κι επειδή νοιάζεται ΠΟΛΥ,
μείωσε κατά 50% την αμοιβή ΤΟΥ, που πληρώνεται από
το εργοστάσιό ΤΟΥ.

Είπατε τίποτα;

*

Για μία υγεία για τις ανάγκες μας 

Έχετε το νου σας, 
ρουφιάνοι στις γειτονιές μας 

*

Παραλειπόμενα μίας απαγωγής
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Σε περιόδους κρίσης οι προστακτικές των μηχανισμών
ελέγχου και προπαγάνδας γίνονται πιο πιεστικές. Όταν,
μάλιστα, οι μαθητές ήταν ένα από τα υποκείμενα που διεκ-
δίκησε δυναμικά το χώρο του στην εξέγερση του Δεκέμ-
βρη, το σχολείο καλείται τώρα να πάρει τη ρεβάνς! Σε ένα
από τα σχολεία των γειτονιών μας που καταλήφθηκαν, στο
14ο λύκειο στο Κουκάκι, οι μαθητές που βρέθηκαν στην
12ήμερη κατάληψη βρίσκονται στο στόχαστρο του διευ-
θυντή και των καθηγητών. Τις τελευταίες ημέρες του Ια-
νουαρίου, μαθητής που αρνείται να παρευρίσκεται στο
προαύλιο για την πρωινή προσευχή (παραμένοντας, ω-
στόσο, στην είσοδο του σχολείου) δέχεται τριήμερη απο-
βολή από τον διευθυντή Χούσο Γ. (για τη θεσμική κατο-
χύρωση της απόφασή τους επικαλείται «αυθάδεια»). Στενό
πρεσάρισμα δέχονται και άλλοι μαθητές/καταληψίες του
εν λόγω σχολείου, ενώ οι καθηγητές δε δέχονται να τους
συνοδεύσουν σε καμία εκδρομή. Θυμίζουμε εδώ, ότι τις
πρώτες ημέρες της κατάληψης «αγανακτισμένοι γονείς»
προσπάθησαν τουλάχιστον δύο φορές να τη σπάσουν το
πρωί, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Έχοντας περάσει και εμείς από τις σχολικές αίθουσες
της πλήξης και έχοντας βιώσει την αυταρχικότητα των εκ-
παιδευτών, στεκόμαστε δίπλα σε όσους μαθητές επέλεξαν
να δημιουργήσουν ρωγμές στην καθημερινότητάς τους, να
απαντήσουν στη δολοφονία ενός συνομίληκού τους, κα-
ταλαμβάνοντας τα σχολεία και δημιουργώντας έναν χω-
ροχρόνο όπου μπορούσαν να εκφραστούν ελεύθερα, να
προβληματιστούν, να βρεθούν με την παρέα τους, να ερω-
τευτούν, να τεμπελιάσουν.

εφημεριδάκι τοίχου, Φεβρουάριος 2009

Στις 17 του Μάρτη δημοσιεύεται ασφαλίτικου τύπου
άρθρο του Ροζάκου Μάριου στην αστική φυλλάδα Ελεύ-
θερος Τύπος, στοχοποιώντας κάποιες καταλήψεις του
αναρχικού-αντιεξουσιαστικού χώρου.

Με αφορμή αυτό το άρθρο ο εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου Γ. Σανιδάς έδωσε  εντολή στους υπεύθυνους ει-
σαγγελείς, να διερευνηθεί αν τελούν υπό κατάληψη δη-
μόσια ή ιδιωτικά κτίρια προκειμένου να δρομολογηθεί η
εκκένωσή τους. Ζήτησε επίσης να διερευνηθεί, εάν  στα
υπό κατάληψη κτίρια διαπράττονται και άλλα ποινικά αδι-
κήματα (εκτός από αυτό της κατάληψης) και να αναζητη-
θούν ποινικές ευθύνες στις πρυτανικές αρχές και σε κάθε
άλλο πρόσωπο  υπεύθυνο για τα κατειλημμένα κτίρια. 

Η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί στην ιδεολογική
επίθεση (κουκολοφορία, περιύβριση αρχής) που έχουν
εξαπολύσει οι κυρίαρχοι μηχανισμοί εναντίον του ευρύ-
τερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Η επίθεση αυτή προσπα-
θεί να απαντήσει στα γεγονότα του Δεκέμβρη (και όχι
μόνο) και ταυτόχρονα να προειδοποιήσει για το μέλλον.
Ουσιαστικά η κυριαρχία προβλέποντας τις μελλοντικές
δυναμικές κοινωνικές συγκρούσεις και αναγνωρίζοντας
επίσης την ποιοτική και ποσοτική αύξηση των μη ελεγ-
χόμενων αυτοοργανωμένων και αδιαμεσολάβητων εγχει-
ρημάτων, προσπαθεί να οχυρώσει τη θέση της και ταυ-
τόχρονα να σπείρει ακόμα περισσότερο τον τρόμο στους
αγωνιζόμενους.

Σε πείσμα, όμως, των καιρών και
των... εισαγγελικών λειτουργών δύο νέες
καταλήψεις ξεπήδησαν τις τελευταίες
δύο εβδομάδες του Μαρτίου. Την Πέμπτη
19 Μαρτίου καταλαμβάνεται το εγκατα-
λελειμμένο κτίριο των οδών Πατησίων
61 και Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Α-
θήνας, με σκοπό, όπως αναφέρουν οι κα-
ταληψίες «να εδαφικοποιήσουμε στο χώ-
ρο αυτό κάποιες από τις διαθέσεις και τις
επιθυμίες μας, προκειμένου να το μετα-
τρέψουμε σε ένα ορμητήριο της ζωής
που θέλουμε. Να το μετατρέψουμε σε έ-
να ανοιχτό κοινωνικό χώρο όπου αυτο-
οργανωμένα, συντροφικά και συλλογικά θα αποτελέσουμε
ένα μέρος της συνωμοσίας για την καταστροφή αυτού του
κόσμου...».

Το Σάββατο 28 Μαρτίου κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλ-
φειας κατέλαβαν εγκαταλελειμένο οίκημα του δήμου (στην
οδό Δεκελείας 116, απέναντι από το δημαρχείο) με σκοπό
τη δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενου κοινωνικού χώρου. 

Το μεσημέρι της Κυριακής 29 Μαρτίου η λαϊκή συνέ-
λευση κατοίκων των Πετραλώνων, του Κουκακίου και του
Θησείου είχε δώσει ραντεβού στο παρκάκι στις οδούς
Αμφιτρύωνος και Υλλέων, στα Κάτω Πετράλωνα. Πρό-

κειται για έναν χώρο κάποιων λίγων τετρα-
γωνικών μέτρων, με παιδική χαρά, ο οποίος
εδώ και κάποια χρόνια παρέμενε παρατη-
μένος, χωρίς καμία φροντίδα. Καμιά 30αριά
κάτοικοι αποφάσισαν να τον καθαρίσουν, να
βάψουν την παιδική χαρά, να φυτέψουν νέα
φυτά και να περιποιηθούν τα ήδη υπάρ-
χοντα. Παράλλληλα, μέσα από τα πηγαδάκια
που δημιουργήθηκαν με τους περίοικους
(κάποιοι από τους οποίους συμμετείχαν και
ενεργά στις εργασίες), δόθηκε η ευκαιρία
να ανταλλάξουμε απόψεις, να συζητήσουμε
για την αυτοοργάνωση και την αυτενέργεια
(πέρα από τις δημοτικές αρχές), να ξαναδώ-
σουμε ζωή σε κάθε γωνία των γειτονιών

μας, από εμάς για εμάς.

Οι θιασωτές της κανονικότητας
μας δείχνουν τα δόντια τους 

Κάτω τα ξερά σας
από τις καταλήψεις

*

Αυτοοργάνωση στις γειτονιές
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Ήταν σαν από καιρό προσχεδιασμένο, σαν να το προετοιμάζαμε όλα αυτά τα χρόνια, μέρα με τη μέρα,
στιγμή με τη στιγμή και ξαφνικά σα να δόθηκε το σύνθημα. Κι όμως, δε χρειάστηκαν χρόνια, ούτε προετοι-
μασία, ούτε εφόδια, ούτε πυρομαχικά, ούτε μυστικά σχέδια, ούτε ξένες δυνάμεις, ούτε λαγούμια. ΜΟΝΟ ΜΙΑ
ΣΤΙΓΜΗ.

Η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, από τον μπάτσο Κορκονέα και τον συνάδελφο του το Σάββατο 6
Δεκεμβρίου, ήταν μια στιγμή. Μια στιγμή όμως που πολλοί έζησαν και ήταν παρόντες. Όχι φυσικά ως φυσική
παρουσία, αλλά γνώριζαν από χρόνια ότι όλοι θα μπορούσαν να είναι ο Αλέξης. Νεολαίος, που σκέφτεται,
που επιλέγει να αντισταθεί, και που συχνάζει σε μία από τις πιο πολιτικοποιημένες περιοχές της Αθήνας, τα
Εξάρχεια. Αυτός ο αντικατοπτρισμός  που πέρασε από το μυαλό πολλών ανθρώπων, τη ΣΤΙΓΜΗ που μάθανε
για τη δολοφονία ενός ατόμου στην Μεσολογγίου και Τζαβέλα ήταν αρκετός για να βγουν αρκετές εκατοντάδες
κόσμου το βράδυ του Σαββάτου και να πυρπολήσουν ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ-ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ. Οι μολότωφ,
όμως, εκείνο το βραδύ δεν έβαλαν απλώς φωτιά σε κτήρια, πυρπόλησαν τη μονομερή κοινωνική ειρήνη,
που εδώ και χρόνια τώρα επέβαλλαν αφεντικά και κράτος. Μια ειρήνη μονομερής, καθώς οι νεκροί από τις
σφαίρες των ένστολων δολοφόνων είναι δεκάδες. Οι δολοφονημένοι και σακατεμένοι, στα κάτεργα της μι-
σθωτής εργασίας, εκατοντάδες. Οι νεκροί μετανάστες στα σύνορα, χιλιάδες. Μία ειρήνη επιβεβλημένη μέσω
των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες αποτελούν στρατό κατοχής, των παρακρατικών συμμοριών, τύπου
«Χρυσή Αυγή», οι οποίες μαχαιρώνουν και τρομοκρατούν όποιον αποτελεί κίνδυνο για τα αφεντικά τους,
των έμμισθων κονδυλοφόρων, που μετατρέπουν το άσπρο σε μαύρο και έχουν αναγορευτεί σε κριτές και
εκφραστές των πάντων. Μια, ειρήνη, λοιπόν, από την πλευρά της κοινωνίας και ένας κηρυγμένος πόλεμος
από την πλευρά των αφεντικών και των πολιτικών εκφραστών τους. Οι σφαίρες στον Αλέξη, ξεχείλισαν το
ποτήρι και οι φωτιές στις 6 Δεκέμβρη, φώτισαν το δρόμο…

Έναν δρόμο που περπάτησαν πολλοί, ο καθένας μόνος του
και όλοι μαζί, για τους ίδιους λόγους ή και διαφορετικούς. Χι-
λιάδες κόσμου δεν είπαν απλά, «καλά κάνουν», δεν γκρίνια-
ξαν, δεν αρκεστήκαν σε ευχές και κατάρες, σε δάκρυα… βγή-
καν στο δρόμο και έδρασαν. Αντέδρασαν στις προσβολές του
αφεντικού, στην πειθαρχεία του σχολείου, στα χαμένα χρόνια
της στρατιωτικής θητείας, στην φτώχεια και την ανέχεια, στην
καθημερινή καταπίεση, τα εξαντλητικά ωράρια, τις ψεύτικες
υποσχέσεις του καπιταλισμού, τα βασανιστήρια, τις βρισιές
και τους τραμπουκισμούς ένστολων και παρακρατικών, την
αλλοτρίωση, την απομόνωση, την αποξένωση, τον εγκλεισμό
στα μπουντρούμια της δημοκρατίας, στις απλήρωτες υπερω-
ρίες, στα καψόνια του λοχαγού, σε όλα αυτά τα πρωινά ξυπνή-
ματα που χαραμίσαμε για κάθε καριόλη αφεντικό, σε όλες
αυτές τις καληνύχτες που μας επιβλήθηκαν. Όλα αυτά όμως
που βιώνουμε καθημερινά, δεν είναι εικόνα στις ειδήσεις,
ούτε video games, αλλά μία κατάσταση υπαρκτή την οποία κά-
ποιοι την συνθέτουν. Αν από τη μία μεριά λοιπόν είναι οι κα-
ταπιεσμένοι και οι εκμεταλλευόμενοι, από την άλλη, είναι όλοι
αυτοί που κυριαρχούν και καθορίζουν τις ζωές μας. Μόνο που
όταν μιλάμε για κυρίαρχους δεν αναφερόμαστε σε αφηρημέ-
νες έννοιες, αλλά σε υπαρκτούς ανθρώπους, εταιρείες, κρα-
τικούς φορείς, σχέσεις. Τις τράπεζες, τα τμήματα, τις καπιταλι-
στικές επιχειρήσεις, τις πολυεθνικές ανώνυμες ή επώνυμες,
τους μπάτσους, τους δημοσιογράφους, τους κρατικούς αξιω-
ματούχους, τα υπουργεία, ενάντια σε όλους αυτούς που τόσα
χρόνια οργανώνουν και μας επιβάλλουν την λεηλασία των
ζωών μας. Όλοι αυτοί λοιπόν, αποτέλεσαν στόχους τις μέ-
ρες του Δεκέμβρη και συνεχίζουν να αποτελούν στόχους

καθώς δεν πλήρωσαν τίποτα σε σχέση με αυτά που χρωστάνε…
Όλα αυτά που μας έχουν στερήσει και κλέψει, απομυζώντας κάθε
πτυχή της ζωής μας χρόνια και χρόνια. Έτσι λοιπόν ξανά ήρθαν
οι μέρες οι δικές μας, μετά από χρόνια παραίτησης, συγκατάβα-
σης και υπομονής η συμφωνία της Βάρκιζας -που τόσα χρόνια
ίσχυε- έσπασε. Ο χρόνος γύρισε χρόνια πίσω και οι αναμνήσεις
σαν να μην έσβησαν ποτέ ξαναζωντάνεψαν στους ίδιους δρό-
μους, κάνοντας την ιστορία να φαντάζει σαν ένα σχέδιο συνο-
μωσίας ενάντια σε ότι και όσους μας καταπιέζουν. Σα να ήταν
προσχεδιασμένο ήρθε  ΚΑΙ πάλι ο Δεκέμβρης. Αυτός ο Δεκέμ-
βρης που ανήκει στον Αλέξη και στον κάθε Αλέξη, στην Κων-
σταντίνα και την κάθε Κωνσταντίνα, στον κάθε εργάτη/τρια, νεο-
λαίο, μαθητή/τρια, μετανάστη/στρια, άνεργο/η, προλετάριο/α,
καταπιεσμένο/η, εκμεταλλευόμενο/η, κάθε άνθρωπο που ση-
κώνει το ανάστημά του στους καθημερινούς δυνάστες, που ακό-
μα διεκδικεί, ελπίζει, ονειρεύεται. Οι μέρες οι οποίες ακολούθη-
σαν την δολοφονία του συντρόφου Αλέξη ανήκουν σε όλους/ες
αυτούς/ές που οραματίστηκαν να ανατρέψουν την τάξη του κό-
σμου.

Ενός κόσμου χτισμένο πάνω στην συνθήκη της καταπίεσης και
της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και στον οποίο αρ-
μόζει η καταστροφή. Καταστροφή μέσα από την οποία θα ξεπη-
δήσει η ίδια η ζωή, η πραγματική. Αυτή η ζωή όπου οι αξίες της
θα είναι η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η ισότητα, η
συντροφικότητα, η κοινοκτημοσύνη, η ελεύθερη συνεισφορά, η
αλληλοβοήθεια. Μία ζωή της οποίας κάποια ψήγματα ζήσαμε τις
μέρες της εξέγερσης. Αυτά τα ψήγματα δημιουργίας, τα οποία
αναδύθηκαν μέσα από την εξέγερση. Στιγμές που ζήσαμε στα
κατειλημμένα κτίρια, τις συνελεύσεις και στους δρόμους, εκεί
όπου ο καπιταλιστικός χρόνος και τόπος καταστρέφονταν και τα
μηνύματα από το μέλλον έπαιρναν σάρκα και οστά. Σε αυτά τα
μέρη ήταν όπου οι άνθρωποι ξαναδόμησαν τις σχέσεις και τις
ζωές τους, έστω και για λίγο, πέρα από το χρήμα και τα εμπο-
ρεύματα. Μέσα σε μικρές και προσωρινές κομμούνες ελευθε-
ρίας, μακριά και ενάντια σε κάθε εξουσία. Στέλνοντας το μήνυμα,
ότι ουτοπία δεν είναι η αταξική και ελευθεριακή κοινωνία, αλλά
το να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να συνεχίσει να ζει στην υπάρ-
χουσα κατάσταση.

είμαστε εικόνες από το μέλλον
σε έναν πόλεμο που ζούμε στο παρόν>

>
>

>
>
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«Τίποτα δε λείπει από το θρίαμβο του
πολιτισμού. Ούτε ο πολιτικός τρόμος,
ούτε η συναισθηματική μιζέρια. Ούτε η
οικουμενική στειρότητα

Η έρημος δεν μπορεί να εξαπλωθεί
περισσότερο: είναι παντού. Αλλά μπορεί
να γίνει ακόμη πιο βαθιά.

Μπροστά στο προφανές της κατα-
στροφής, υπάρχουν εκείνοι που αγανα-
κτούν και εκείνοι που παρατηρούν,
εκείνοι που καταγγέλλουν και εκείνοι
που οργανώνονται.

Είμαστε μεταξύ εκείνων που οργανώ-
νονται».

«κάλεσμα»

Μιλώντας, όμως, για την εξέγερση του
Δεκέμβρη δε θα μπορούσαμε να μην
αναφερθούμε στην παρουσία των αναρ-
χικών και αντιεξουσιαστών, τόσο όσον
αφορά τις συνθήκες που μας οδήγησαν
στην εξέγερση, όσο και στις διαδικασίες
που διαμόρφωσαν την εξέλιξή της.

Η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπου-
λου μπορεί να ήταν μια ακόμη κρατική
δολοφονία, αλλά είχε τα δικά της ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά. Εκτός από την ηλι-
κία και την εθνικότητα που έβαλε πλατιά
κοινωνικά κομμάτια στη θέση της ταύ-
τισης τους με το θύμα (εν αντιθέσει με
τους περισσότερους νεκρούς από τα α-
στυνομικά όπλα), το μέρος του φόνου,
δηλαδή τα Εξάρχεια, αλλά και ο ίδιος ο
Αλέξης ο οποίος ήταν ένας από εμάς
και όχι απλά ένας άσχετος νεαρός, απο-
τέλεσαν βασικές αιτίες της έκτασης της
οργής και του μεγέθους της απάντησης
που έχριζε το γεγονός από την πλευρά
των αναρχικών και αντιεξουσιαστών.

Η παρουσία των αναρχικών υπήρξε
καταλυτική από το πρώτο βράδυ, οι κα-
ταλήψεις του Πολυτεχνείου και τις
ΑΣΟΕΕ και οι ολονύχτιες συγκρούσεις
γύρω από αυτά όπως και οι επιθέσεις
που έγιναν περιφερειακά του κέντρου
(αλλά και σε ολόκληρη την έκταση του
ελλαδικού χώρου) αποτέλεσαν το έναυ-
σμα γι’ αυτό που επακολούθησε με τη
συμμετοχή πολύ περισσότερου κόσμου
τις επόμενες ημέρες …

Τα Δεκεμβριανά χρωματίζονται από
κάποια δεδομένα τα οποία και έδωσαν
χαρακτήρα στην εξέγερση. Οι συγκρού-
σεις με τους μπάτσους, οι επιθέσεις στα
τμήματα, η καταστροφή κρατικών και
καπιταλιστικών στόχων, οι καταλήψεις
κτιρίων και δρόμων, οι μαζικές απαλλο-
τριώσεις ήταν ενέργειες που έσπασαν
τη μονομερή εκεχειρία από την πλευρά
των καταπιεσμένων. Αυτού του είδους
οι δράσεις αποτελούσαν και αποτε-
λούν μέρος του πολύμορφου αγώνα του
αναρχικου χώρου. 

Θα ήταν όμως λάθος να περιορίσουμε τη σχέση της εξέγερσης με την
αναρχία/αντιεξουσία μένοντας στην ταύτιση των μορφών πάλης.

Αν κάτι είναι που διαφοροποιεί τα γεγονότα του Δεκέμβρη με αντί-
στοιχα του παρελθόντος (έστω και πολύ μικρότερου βεληνεκούς) είναι
ότι αυτά ξεκίνησαν από το αυθόρμητο ξέσπασμα των κοινωνικών κομ-
ματιών που πλήττονται από τις κυρίαρχες συνθήκες. Ο αγώνας των εξε-
γερμένων χαρακτηρίστηκε από τον αυθορμητισμό, την αμεσότητα στη
δράση και την απουσία της ανάθεσης και της διαμεσολάβησης είτε στο
λόγο είτε και στις πρακτικές. Η αντιιεραρχική και αδιαμεσολάβητη μορ-
φή των κινητοποιήσεων (από τις μαθητικές καταλήψεις μέχρι τις εν γέ-
νει διαδικασίες των εγχειρημάτων που δημιουργηθήκαν) προέκυψε απ’
τη μία από την αδυναμία της αριστεράς (θεσμικής ή μη) να τις χειραγω-
γήσει και να τις οδηγήσει εκεί που ήθελε και από την άλλη από την κα-
τάρρευση και τη χρεωκοπία των θεσμικών μορφών πάλης, όπως αυτό
έχει διαφανεί από τους αγώνες του παρελθόντος, καθώς και στο ότι οι
πρακτικές και ο λόγος των αναρχικών έχουν διεισδύσει βαθιά σε ευ-
ρύτερα κοινωνικά κομμάτια. Πιθανότατα αυτό δεν είναι κάτι που προ-
έκυψε από το πουθενά. Η παρουσία των αναρχικών/αντιεξουσιαστών
σε διάφορες στιγμές κοινωνικών αντιστάσεων, η παρέμβαση σε διά-
φορα, ταξικής και κοινωνικής υφής, θέματα, η συμμετοχή σε τοπικές
κινήσεις κ.α. αφενός δημιουργεί τις συνθήκες συνεύρεσης με πλατύ-
τερα κοινωνικά κομμάτια, αφετέρου σπάει τη μεθοδευμένη προπαγάν-
δα, περί «γνωστών αγνώστων» και «50 κουκουλοφόρων» του καθε-
στώτος. Οι αναρχικοί δεν αποτέλεσαν το κυρίαρχο υποκείμενο της εξέ-
γερσης (δεν υπήρχε τέτοιο άλλωστε), ούτε την πεφωτισμένη πρωτοπο-
ρία που καθοδήγησε τις μάζες (κάτι που έτσι και αλλιώς μόνο επιδιω-
κόμενο δεν είναι, άλλωστε όπως φάνηκε και στην πράξη οι «μάζες» ό-
ταν το κρίνουν δεν έχουν ανάγκη κανένα για να τους δείξει το δρόμο).
Απλά ήταν κάποιοι από τους χιλιάδες που έσπασαν το νόμο της κοινω-
νικής συναίνεσης στη βαρβαρότητα της κυριαρχίας, που διέρρηξαν το
δόγμα της ησυχίας, της τάξης και της ασφάλειας, που μετέτρεψαν την
απάντηση σε ένα ακόμη κρατικό έγκλημα, σε απάντηση για τα χιλιάδες
καθημερινά εγκλήματα, όπως έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν καθη-
μερινά μέσα από ανάλογες δράσεις προσπαθώντας να δημιουργήσουν
ανατρεπτικές καταστάσεις και εγχειρήματα με κατεύθυνση την κοινω-
νική απελευθέρωση. 

Οι εργατοπατέρες (της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ) έχουν ήδη
δεχθεί ότι η ανεργία, η εκμετάλλευση, οι απολύσεις, ο μι-
σθός των 700 ευρώ (χωρίς ένσημα και ασφάλεια), τα
κλεμμένα ασφαλιστικά ταμεία, η χρηματιστηριακή απάτη
είναι η κανονικότητα. Η πιο... ριζοσπαστική τους κίνηση
ήταν να έρθουν σε συμφωνία με κράτος και αφεντικά για
αύξηση ενός γιαουρτιού στο μισθό και στις συντάξεις, και
μούγκα για τα εργατικά «ατυχήματα». Συνεχίζοντας το ίδιο
μοτίβο βλέπουμε τους εργατοπατέρες τις ημέρες της εξέ-
γερσης, ενώ υποκρίνονται ότι κατανοούν το δίκαιο της κοι-
νωνικής οργής, καταδικάζοντας βέβαια τις ακρότητες (εξέ-
γερση χωρίς βία δεν έχει γίνει ποτέ και πουθενά), υποκλί-
νονται μπροστά στην αστική νομιμότητα και υπακούουν στις
εντολές των αφεντικών τους. Αποφασίζουν, λοιπόν, να με-
τατρέψουν την απεργιακή πορεία σε απλή συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, κάνοντας ότι δεν έχουν κατα-
λάβει ότι το κοινωνικό συμβόλαιο έχει γίνει στάχτη στους
δρόμους της διάχυτης κοινωνικής ανταρσίας των ημερών
και η μόνη απόφαση που θα έπρεπε να πάρουν είναι η γε-
νική απεργία διαρκείας. Κατανοώντας την αγωνία τους για
το αν θα παραμείνουν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ αφεντι-
κών-μισθωτών σκλάβων, το μόνο που έχουμε να προτά-
ξουμε στους αλήτες, λέρες, εργατοπατέρες είναι η αντί-
σταση, η αυτοοργάνωση και η αλληλεγγύη.

για τη χρεωκοπία
του θεσμικού

συνδικαλισμού

δεκεμ
βριανά

2008



συμμετείχαν και συμμετέχουν στον κοινωνικό πόλεμο, 
που πλέον είναι ξεκάθαρο ότι   υπάρχει. Ανατρεπτικές τακτικές
που μέχρι πρότινος χρησιμοποιούνταν από συγκεκριμένα κοι-
νωνικά κομμάτια, υιοθετήθηκαν από χιλιάδες, αφήνοντας μία
στέρεα δυναμική παρακαταθήκη. Για τέτοιες δράσεις ποτέ πια
δεν θα είναι η πρώτη φορά. Η επιλογή είναι μία. Να κάνουμε
πράξη όλα αυτά που συζητάμε, πλέον όλοι μαζί. Τέρμα η απομό-
νωση, τα σήριαλ, η εκπροσώπηση, τα τηλεπαράθυρα και ο κα-
ναπές…

ΜΠΟΡΩ: 
Λαϊκή Συνέλευση Ν. Σμύρνης. Κατάληψη δημοτικής εγκατα-

λελειμμένης καφετέριας «Γαλαξίας».
Λαϊκές Συνελεύσεις Πετραλώνων-Θησείου-Κουκακίου. Κατά-

ληψη του πολιτιστικού κέντρου Άνω Πετραλώνων μετά από αυ-
θόρμητη πορεία στην γειτονιά. Πορεία για την δολοφονία του
Αλέξη στις γειτονιές, μετά από απόφαση της λαϊκής συνέλευσης,
κατάληψη του πολιτιστικού κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» και του
ραδιοφωνικού σταθμού 9,84 στο Γκάζι. 

Λαϊκές Συνελεύσεις Πετραλώνων-Θησείου-Κουκακίου για
δράσεις αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα Πορεία στις γειτονιές και
παρεμβάσεις στον ΗΣΑΠ Πετραλώνων και Ταύρου, ως ένδειξη
αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα. Παρέμβαση για τους συλληφθέν-
τες, το πάρκο Πατησίων και Κύπρου και για την Κωνσταντίνα
στον λόφο του Φιλοπάππου την Καθαρά Δευτέρα.

Συνέλευση αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα και πρωτοβουλία
πρωτοβάθμιων σωματίων. Πορείες, καταλήψεις, επιθέσεις και
συγκρούσεις με τα ΜΑΤ ως ένδειξη αλληλεγγύης στην Κ. Κού-
νεβα. 

Λαϊκή Συνέλευση Φιλαδέλφειας ( Κατάληψη στο πολιτιστικό
κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας. Πορεία, στη γειτονιά, αλληλεγγύης
στους συλληφθέντες της εξέγερσης και επίθεση στο αστυνομικό
τμήμα με μπογιές).

Λαϊκή Συνέλευση Αγίου Δημητρίου (Κατάληψη δημαρχείου.
Πορεία αλληλεγγύης στους συλληφθέντες της εξέγερσης).

Συνέλευση Εξεγερμένων για τους συλληφθέντες (Πορεία αλ-
ληλεγγύης στο κέντρο της Αθήνας και στις φυλακές Αυλώνα).

Απελευθερωμένη Λυρική (Κατάληψη Λυρικής Σκηνής, πορεία
αποχώρησης από το κτήριο προς το πάρκο της Κύπρου και Πα-
τησίων).

Ανοιχτή Συνέλευση κατοίκων για το πάρκο Κύπρου και Πατη-
σίων. Πορεία Σύγκρουση με ΜΑΤ. Επαναφύτευση δέντρων.
Διαρκής περιφρούρηση του χώρου ενάντια σε εργολάβους και
Κακλαμάνη.

Λαϊκή Συνέλευση κατοίκων και κατάληψη Infocafe Πλατεία
Γαρδένια Ζωγράφου.

Κατάληψη ΕΣΗΕΑ .    
Ανοιχτή Συνέλευση κατοίκων του πάρκου Μεσσολογγίου και

Ναυαρίνου. Δημιουργία πάρκου και διήμερο εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων διαμόρφωσης του χώρου.

Πρωτοβουλία κατοίκων Εξαρχείων. Πορεία μετά την επίθεση
του Ε.Α. ενάντια στην αστυνόμευση και την καταστολή της γει-
τονιάς. Διαμαρτυρία ενάντια στην πιθανή ανέγερση εμπορικού
κέντρου στο χώρο του πάρκινγκ Ναυαρίνου και Εμμ. Μπενάκη.

«Εμείς, εδώ και τώρα, για όλους εμάς». Ημερήσια φαγοπότια,
χαριστικά παζάρια, δραστηριότητες ζωγραφικής και παιχνίδια για
παιδιά, συναυλίες στις πλατείες Εξαρχείων και Αγ. Παντελεή-
μονα.   

ΠΡΕΠΕΙ: Τα πρέπει είναι δικά τους και είμαστε συνειδητά απέ-
ναντί τους…

Διανύοντας τις μέρες του Δεκέμβρη μετά την δολοφονία του
Αλέξη και σε μια συνθήκη που ούτε το «πνεύμα των Χριστουγέν-
νων» δεν σταμάτησε την οργή του κόσμου, τα «γιατί», τα «θέλω»,
τα «μπορώ» και τα «πρέπει» κρατάνε μέχρι και σήμερα. Ενώ οι εκ-
φραστές της δημοκρατίας ήθελαν με κάθε τρόπο να εκτονώσουν
την κατάσταση και να αποδείξουν ότι αυτό που συνέβη ήταν μία
έκρηξη και όλα πια έχουν επανέλθει σε μια ήρεμη, προγενέστερη
καθημερινότητα, αποδείχθηκε ότι μεγάλες και πολύμορφες κοινω-
νικές ομάδες, ξεπερνάνε και στην πράξη όλα τα όρια του καθε-
στώτος, οξύνοντας δυναμικά τα αντανακλαστικά και τις επιθυμίες
τους.

ΓΙΑΤΙ: Μία δολοφονία ενός 15χρονου μάλλον φτάνει. Όμως απ’
ότι όλοι βιώνουμε δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που ο κόσμος
βγαίνει στους δρόμους, τα πάρκα και τις πλατείες, επιτίθεται και
αντιστέκεται σε όλα αυτά που τον καταπιέζουν. Οι συνέπειες των
νόμων του καπιταλισμού, αντανακλώνται καθημερινά στις ζωές
μας. Συνεχώς καλούμαστε να δουλεύουμε περισσότερο, ενώ οι
μισθοί και οι συντάξεις μειώνονται ή στην καλύτερη περίπτωση
παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Καλούμαστε να καταναλώνουμε πε-
ρισσότερο, ενώ παράλληλα ο ελεύθερος χρόνος μας συρρικνώ-
νεται. Η επιβίωση πλέον καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη. Πρό-
σφατα παραδείγματα αποτελούν οι αυξήσεις των τιμών στα στοι-
χειώδη είδη πρώτης ανάγκης και οι αυξανόμενες απολύσεις σε
όλους τους εργασιακούς τομείς. Στο εκπαιδευτικό σύστημα κάποια
πράγματα έχουν αλλάξει, ενώ άλλα όχι. Η ιδιωτικοποίηση της δευ-
τεροβάθμιας (φροντιστήρια) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο
16), οδηγεί τεράστια μερίδα μαθητών και φοιτητών στα όρια του
παραλογισμού. Πρέπει να διαβάσω για τη μαμά μου, τον καθηγητή
μου, τις εξετάσεις μου, την «καριέρα» μου και όχι για εμένα. Οι
συνταξιούχοι θα «γευτούν» τις περικοπές σε αυτά τα λίγα που
παίρνουν (βλέπε προτάσεις Αλμούνια για την αντιμετώπιση τις οι-
κονομικής κρίσης!). Δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι εργαζό-
μενοι βλέπουν ως φανταστική τη στιγμή που θα πάρουν σύνταξη
και μάλιστα μετά από χρόνια σκληρής δουλείας. Λόγω της περι-
βόητης οικονομικής κρίσης τα αρνητικά αποτελέσματα θα είναι
πολλά. Και θα τα πληρώσουμε εμείς. Η δολοφονία είναι η αφορμή,
βγάζοντας στην επιφάνεια την καταπίεση και την ανάγκη για επα-
νάκτηση των υφαρπαγμένων δεδουλευμένων και όχι μόνο…           

ΘΕΛΩ: Η επικοινωνία, η δημιουργία, η συλλογική έκφραση και
αντίσταση δεν υπάρχει πλέον ως επιθυμία αλλά ως ανάγκη. Όλα
δείχνουν ότι το τοπίο αλλάζει στην καθημερινότητα. Ο «κύκλος»
του ατόμου μεγαλώνει. Θέματα που αφορούν την επιβίωση και τη
ζωή, συζητιούνται σε έναν πιο ανοιχτό κύκλο συνεύρεσης. Κάτι
που πριν δε συνέβαινε γιατί για τους περισσότερους ίσχυε ή η σιω-
πή ή η κουβεντούλα σε οικογενειακό/φιλικό επίπεδο και για κά-
ποιους και στο εργασιακό τους περιβάλλον. Η κουβεντούλα, όμως,
είχε κυρίως ως αποτέλεσμα την κατανόηση και τη συνειδητοποί-
ηση των ζητημάτων επιβίωσης και όχι την καλύτερη δυνατή εφαρ-
μογή τους μέσα από την πράξη. Πράγματι κάτι αλλάζει. Σε πολλές
γειτονιές της Αττικής, σε εργασιακούς χώρους, σε πανεπιστήμια,
σε ανθρώπους με ενασχολήσεις όπως ο χορός, η μουσική κ.α.
που ήταν απλά, κοινά ενδιαφέροντα μέχρι τώρα, και για ζητήματα
αλληλεγγύης σε φυλακισμένους, άνθρωποι μαζεύτηκαν μετά από
πρωτοβουλίες ή αντανακλαστικά μετά από γεγονότα (κόψιμο δέν-
τρων σε δημόσια πάρκα, δολοφονική επίθεση στην Κ. Κούνεβα)
και δημιούργησαν ανοιχτές συνελεύσεις . Στις συνελεύσεις αυτές
ο καθένας έχει το λόγο και η επικοινωνία βασίζεται στην συλλο-
γική έκφραση και επιθυμία. Οι προτάσεις για δράσεις είναι ανοι-
χτές, κουβεντιάζονται και παίρνονται αποφάσεις. Χωρίς ιεραρχία
και εκπροσώπηση. Η δυνατότητα της επιλογής γίνεται κτήμα όλων
μας. Η θεωρία που βοηθάει στην κατανόηση και την συνειδητο-
ποίηση της πραγματικότητας συμπληρώνεται από την πράξη. Τα
συνθήματα, τα νεράτζια, οι μάσκες, οι μπογιές, οι πέτρες, οι μολό-
τοφ οικειοποιήθηκαν και έγιναν εργαλεία των ανθρώπων που 

Κατάληψη δημοτικού οικήματος στην πλατεία της Νέας Σμύρ-
νης. Συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Κατάληψη του δημαρχείου του Περιστερίου

Κατάληψη του παλαιού δημαρχείου (ΚΕΠ) του Χαλανδρίου. Η
συνέλευση που συγκροτήθηκε εκείνες τις ημέρες συνεχίζει
τη δράση της μέχρι σήμερα, με παρέμβαση σε τοπικά ζητή-
ματα.

Κατάληψη του δημαρχείου  του Αγίου Δημητρίου. Η συνέ-
λευση που συγκροτήθηκε εκείνες τις ημέρες συνεχίζει τη
δράση της μέχρι σήμερα, με παρέμβαση σε τοπικά ζητήματα.
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τα «γιατί», τα «θέλω»
και τα «μπορώ» μας



Παγώνοντας στιγμές της

εξέγερσης στο χωροταξικό

πεδίο των γειτονιών μας

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου: Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του
Αλέξη Γρηγορόπουλου δέχονται επίθεση με πέτρες και βόμβες
μολότοφ τρεις τράπεζες στην Τριών Ιεραρχών. Σπάζονται, επίσης,
τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στα Άνω Πετράλωνα.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου: Καταλαμβάνεται το 14ο λύκειο στο
Κουκάκι. Θα είναι μία από τις μεγαλύτερες χρονικά καταλήψεις 

σχολείων στις γειτονιές μας, για 12 ημέρες (μέχρι στις 23 Δεκεμ-
βρίου). Η άλλη κατάληψη που διήρκεσε για δύο εβδομάδες ήταν
αυτή του 33ου γυμνασίου στο Κουκάκι.

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου: Αποκλεισμός της λεωφόρου Συγγρού
και πορεία προς το αστυνομικό τμήμα από τους μαθητές του 33ου
λυκείου στο Κουκάκι. Υπό κατάληψη βρίσκονται το 12ο λύκειο στα
Κάτω Πετράλωνα και το 9ο γυμνάσιο στα Άνω Πετράλωνα. Κατά-
ληψη ξεκινάει και το 14ο γυμνάσιο στο Κουκάκι.

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου: Ύστερα από πρωτοβουλία και κάλεσμα
του στεκιού (με αφίσες και 8.000 τρικάκια) γίνεται λαϊκή συνέ-
λευση κατοίκων στον ηλεκτρικό σταθμό των Πετραλώνων. Στη

συνέλευση καλεί και «πρωτοβουλία κατοίκων των Πετραλώνων,
του Κουκακίου και του Θησείο». Αφού γίνεται μία πρώτη συζήτηση
αποφασίζεται να γίνει μικρή πορεία στους δρόμους των Άνω Πε-
τραλώνων, η οποία καταλήγει στο πολιτιστικό κέντρο του δήμου
το οποίο καταλαμβάνεται. Η λαϊκή συνέλευση συνεχίζεται εκεί.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου: Νέα λαϊκή συνέλευση στον ηλε-
κτρικό σταθμό η οποία αποφασίζει να καλέσει σε πορεία την επο-
μένη.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα δράσης και αλλη-
λεγγύης στην εξέγερση στον ελλαδικό χώρο και 150 περίπου
άτομα πραγματοποιούν πορεία στους δρόμους των Πετραλώνων
και του Θησείου. Γίνεται ολιγόλεπτη κατάληψη στο πολιτιστικό

κέντρο Μελίνα Μερκούρη στην Ηρακλειδών και στη συνέχεια η
πορεία κατευθύνεται στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, όπου και κατα-
λαμβάνεται ο ραδιοσταθμός 9.84. Διαβάζονται το κείμενο της
λαϊκής συνέλευσης, μηνύματα αλληλεγγύης στους εξεγερμένους
στον ελλαδικό χώρο και το εξωτερικό, καθώς και άμεσης απε-
λευθέρωσης των προφυλακισμένων. Σε νεοαναγειρόμενη οικο-
δομή αναρτάται το πανό «λευτεριά στους συλληφθέντες των
Δεκεμβριανών του 2008». Ορατό τόσο από την Πειραιώς όσο
και από τα διάφορα μπαρ της περιοχής.

Σάββατο 3 Ιανουαρίου: Πορεία αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα
Κούνεβα πραγματοποιείται στα Πετράλωνα και το Θησείο, ύστερα
από κάλεσμα της «πρωτοβουλίας κατοίκων Πετραλώνων». Πετι-
ούνται μπογιές στο κτίριο όπου βρίσκονται τα γραφεία του 3ου
διαμερισματικού συμβουλίου και της δημοτικής αστυνομίας. Η
πορεία περνάει από τον ηλεκτρικό σταθμό όπου γράφονται συν-
θήματα και καταστρέφονται οι 18 (!) κάμερες παρακολούθησης
και τα ακυρωτικά μηχανήματα.

προαύλιο 14ου λυκείου

είσοδος 12ου λυκείου

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου: Συγκέντρωση στον ηλεκτρικό
σταθμό των Πετραλώνων. Υπάρχει μικροφωνική και μοιρά-
ζεται υλικό σχετικά με την υπόθεση της Κωνσταντίνας. Η
συγκέντρωση αποτελεί και μία κίνηση ενάντια στη συνεχή
παρουσία ένστολων μπάτσων τις προηγούμενες ημέρες στο
σημείο.

Κυριακή 25 Ιανουαρίου: Λαϊκή συνέλευση για την υπό-
θεση της Κωνσταντίνας Κούνεβα στην πλατεία Μερκούρη.
Από τότε θα πραγματοποιηθούν άλλες δύο συνελεύσεις, οι
οποίες θα οργανώσουν μία σειρά κινήσεων σχετικές με την
υπόθεση.

Σάββατο 31 Ιανουαρίου: Πορεία αλληλεγγύης στην Κων-
σταντίνα είναι προγραμματισμένη να γίνει στον Πειραιά.
Προηγείται ραντεβού της λαϊκής συνέλευσης στον ΗΣΑΠ
Πετραλώνων, ο οποίος γράφεται με συνθήματα.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου: Εντοπίζεται ρουφιάνος του
Τριανταφυλλόπουλου ο οποίος καταγράφει κρυφά τη λαϊκή
συνέλευση των κατοίκων, στην πλατεία Μερκούρη (βλέπε
και στη σελίδα 4). Το υλικό και τα μέσα παρακολούθησης
κατάσχονται από τους κατοίκους και καταστρέφονται.

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου: Κατάληψη για δύο ώρες
στον ηλεκτρικό σταθμό των Πετραλώνων. Μοιράζονται προ-
κηρύξεις, διαβάζονται κείμενα από τα μικρόφωνα του σταθ-
μού, ενώ κανένας επιβάτης δε χτυπάει εισιτήριο.

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου: Ύστερα από σχετικό κάλεσμα
της λαϊκής συνέλευσης πραγματοποιείται συνάντηση ενη-
μέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών όσων ασχολούνται
με την υπόθεση της Κωνσταντίνας Κούνεβα, στο Πάντειο
πανεπιστήμιο.

Παρασκευή 13 Μαρτίου: Κατάληψη για δύο ώρες στον
ηλεκτρικό σταθμό του Ταύρου. Μοιράζονται και διαβάζονται
από τα μικρόφωνα του σταθμού κείμενα, ενώ κανένας επι-
βάτης δε χτυπάει εισιτήριο. Παρόμοιες κινήσεις γίνονται
ταυτόχρονα και σε άλλους πέντε σταθμούς του μετρό και
του ηλεκτρικού.

Κυριακή 22 Μαρτίου: Λαϊκή συνέλευση στην πλατεία
Μερκούρη και συζήτηση για τη δημιουργία κοινωνικού ια-
τρείου στις γειτονιές μας.
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Δεκεμβριανά

Η δολοφονία ενός εφήβου, η υπηρεσιακή κυνικότητα του δολο-
φόνου, η σκούρα μπλε στολή που περιφέρεται ως αφέντης της
πόλης είναι τα θεαματικά όρια της δημοκρατίας. Οι «ευαίσθητοι»
απολογητές του συστήματος που υπάρχει για να καταδικάζει σε θά-
νατο το γνωρίζουν καλά, γι’ αυτό και υποδέχτηκαν την είδηση της
εκτέλεσης του Αλέξη Γρηγορόπουλου με θρήνο και αυστηρότητα,
συνοφρυωμένοι στα τηλεοπτικά στούντιο και συντετριμμένοι στις
αίθουσες τύπου των υπουργείων.  Κάπως έτσι, νιώθοντας για τα
καλά τον τοίχο στην πλάτη της, η πολιτική ηγεσία των δυνάμεων
καταστολής βρέθηκε να δηλώνει ότι η «αστυνομία θα τηρεί στάση
άμυνας» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων οργής που προγραμ-
ματίστηκαν για τις μέρες που ακολούθησαν την έκτη του Δεκέμβρη
του 2008. Κάπως έτσι, ικανοποιημένη από τη δημόσια δημοκρα-
τική φούσκα του Υπουργείου Εσωτερικών και της κυβέρνησης, η
δημοσιογραφική αλητεία των τηλεπαραθύρων ένιωσε δικαιωμένη
στο όνομα όλου του λαού. Ακόμη και τα προτεταμένα όπλα των
μπάτσων στην πορεία της επόμενης μέρας, ακόμη και οι πυροβο-
λισμοί του φοβισμένου «Ζητά» μετά την κηδεία του Αλέξη, θα μπο-
ρούσαν να έχουν περάσει στα «ψιλά», ως αντιδημοκρατικό ολίσθη-
μα μεμονωμένων ηλιθίων. Ο Δεκέμβρης όμως ήταν αποφασισμέ-
νος να διαψεύσει κάθε παραδεδομένο σενάριο.

Όταν έγινε πια ολοφάνερο ότι ζητούμενο των εξεγερμένων ήταν
η βαθιά διασάλευση της τάξης των κυριάρχων, με τις επιθέσεις σε
αστυνομικά τμήματα από δεκαπεντάχρονους να μην σταματούν, με
απελευθερωτικά εγχειρήματα να γεννιούνται απ’ άκρη εις άκρη της
χώρας, με την πλήρη καταστροφή της καταναλωτικής ατμόσφαιρας
των Χριστουγέννων να είναι γεγονός, η καταστολή ανασυγκροτή-
θηκε, ως μόνη δυνατότητα αυτού του κόσμου να διατηρήσει τον
εαυτό του. Τότε ήταν που ξαναγίναμε «κουκουλοφόροι». Η ιδεο-
λογική επίθεση της δημοκρατίας έπρεπε να είναι σαρωτική, να απο-
νοηματοδοτήσει πλήρως τις συγκρούσεις, τις αρνήσεις και τη
δημιουργικότητα των εξεγερμένων, αντιστρέφοντας τους όρους
υπέρ της νομιμότητας. Σε κάθε γειτονιά της Αθήνας και σε κάθε
πόλη της επαρχίας που καλούταν διαδήλωση, οι μπάτσοι έσπευδαν
από την προηγούμενη μέρα να «προειδοποιήσουν» τους πολίτες
ότι πάνοπλοι τρομοκράτες έρχονται να καταστρέψουν και να λεη-
λατήσουν τις περιουσίες τους. Στα δελτία ειδήσεων επιχειρούταν
η μαρτυροποίηση των επιχειρηματιών του κέντρου της Αθήνας, που
ωρύονταν για την πτώση του τζίρου, για το πάγωμα της αγοράς,
για την «απαράδεκτη» στάση στην κυκλοφορία του εμπορεύματος.
Το γεγονός, βέβαια, ότι οι επιχειρηματίες του κέντρου της Αθήνας
δεν είναι οι φτωχοί μεροκαματιάρηδες που παλεύουν να ζήσουν
την οικογένειά τους, αλλά και η χρονίζουσα στασιμότητα της αγο-
ράς λόγω της πανάθλιας οικονομικής κατάστασης των καταναλω-
τών φαινόταν να τους διαφεύγουν. Η λέξη «πλιάτσικο» σχεδόν
επανεφευρέθηκε, για να γίνει συνώνυμο της καθημερινότητας της
εξέγερσης και απόδειξη των ταπεινών κινήτρων του κόσμου που
βρίσκονταν στο δρόμο.

Παράλληλα, και όπως κάθε φορά που οι δυνάμεις καταστολής
βρίσκονται αντιμέτωπες με τον εσωτερικό εχθρό, το παρακράτος
μπήκε σε κίνηση. Στην Πάτρα, γνωστοί φασίστες και τραμπούκοι  

της πάλαι ποτέ κραταιάς ΟΝΝΕΔ του Καλαμπόκα φόρεσαν την προ-
βιά του «αγανακτισμένου πολίτη» και βγήκαν στους δρόμους κυ-
νηγώντας τους διαδηλωτές. Στη Θεσσαλονίκη, πίσω από τις
γραμμές των ΜΑΤ εμφανίστηκαν κρανοφόροι που πετούσαν πέτρες
και φώναζαν συνθήματα κατά των αναρχικών, ενώ στη Λάρισα,
μετά από προτροπή του γνωστού φασίστα δήμαρχου Τζανακούλη
και του προέδρου του εμπορικού συλλόγου της πόλης Τζίκα, διά-
φοροι «νοικοκύρηδες έμποροι» επιστρατεύτηκαν για να συνδρά-
μουν τις αστυνομικές δυνάμεις, ελέγχοντας οι ίδιοι όσους και όσες
τους φαίνονταν ύποπτοι και προβαίνοντας ακόμη και σε συλλήψεις
διαδηλωτών! Στην Κομοτηνή, η «εθνικά ευαίσθητη» μερίδα του
πληθυσμού, η ίδια που το 1990 έκαιγε τα μαγαζιά των μουσουλ-
μάνων της πόλης, βγήκε να «υπερασπιστεί τις περιουσίες των ελ-
λήνων» που, όπως διέρρεε από SMS που στέλνονταν ομαδικά,
κινδύνευαν από ορδές αναρχικών που έρχονταν από όλη τη βόρεια
ελλάδα και τα βαλκάνια για να «ρημάξουν την πόλη». Μετά το τέλος
της προγραμματισμένης πορείας, οι διαδηλωτές μπήκαν στην παλιά
νομική για να πραγματοποιήσουν συνέλευση. Οι παρακρατικοί πε-
ρικύκλωσαν το κτήριο και προσπάθησαν να εισβάλλουν στην αί-
θουσα, ενώ οι τρομοκρατημένοι πολίτες της Κομοτηνής είχαν
κλειδαμπαρωθεί στα σπίτια τους. 

Οι συλλήψεις εξεγερμένων, από 6/12/2008 μέχρι 14/1/2009,
έφτασαν τις 273. Στην Αθήνα, από τους 111 συλληφθέντες οι 50
είναι μετανάστες, που συνελήφθησαν τις πρώτες τρεις ημέρες και
κατηγορήθηκαν κυρίως για «πλιάτσικο» (χαρακτηριστικές της λο-
γικής της «εθνοκάθαρσης» που επικρατούσε είναι οι περιπτώσεις
δύο μεταναστών, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε ένας φορτιστής
και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι ίδιοι υποστήριζαν ότι είναι δικά τους
και όχι «κλεμμένα». Μάταια…, δικάστηκαν σε δίκες χωρίς διερμη-
νείς, φυλακίστηκαν και περιμένουν την απέλασή τους). Ακόμη 11
εξεγερμένοι βρίσκονται προφυλακισμένοι, αντιμετωπίζοντας κα-
τηγορίες για κακουργηματικές πράξεις. Στο Βόλο συνελήφθησαν
6 άτομα, πέντε εκ των οποίων είναι ανήλικοι. Στη Ζάκυνθο, επίσης
πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις (και σ’ αυτή την περίπτωση οι
πέντε από τους συλληφθέντες είναι ανήλικοι). Στο Ηράκλειο, ανά-
μεσα στους συνολικά 22 συλληφθέντες βρίσκονται 11 γονείς, οι
οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης ανήλικου,
σε μια προσπάθεια εγκληματοποίησης των ανθρώπων που «επι-
τρέπουν» στα παιδιά τους να διαδηλώνουν. Στους 4 από τους 7
ανηλίκους που συνελήφθησαν επιβλήθηκε να επισκέπτονται τον
επίτροπο ανηλίκων μία φορά το μήνα. Στη Θεσσαλονίκη συνελή-
φθησαν 22 άνθρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι αλλο-
δαποί, χωρίς κανείς τους να προφυλακιστεί. Σε Γιάννενα, Καστοριά
και Καβάλα πραγματοποιήθηκαν 3, 1 και δύο συλλήψεις αντίστοιχα.
Κανείς προφυλακισμένος. Στην Κοζάνη οι συλλήψεις έφτασαν τις
34. Προφυλακίστηκαν αρχικά τρία άτομα. Στη συνέχεια, οι δύο
αποφυλακίστηκαν και μόνο ένας παραμένει κρατούμενος στις φυ-
λακές Γρεβενών. Στη Λάρισα εκτυλίχθηκε ένα πραγματικό όργιο
καταστολής, με 25 συλληφθέντες, οι 19 εκ των οποίων διώκονται
με βάση διατάξεις του αντιτρομοκρατικού νόμου! Οι 17 από τους
συλληφθέντες είναι μαθητές, ενώ τέσσερις από τους ενήλικους
βρίσκονται προφυλακισμένοι. Στην Πτολεμαΐδα 7 άτομα συνελή-
φθησαν τις τρεις πρώτες μέρες, ενώ στις 5/1, σε μία επίδειξη δύ-
ναμης, η αστυνομία «εισβάλλει» σε πλατεία και προσάγει μια
ολόκληρη συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες (17
άτομα)! Όταν κόσμος συγκεντρώθηκε έξω από το Α.Τ. της πόλης
για να συμπαρασταθεί στους προσαχθέντες, οι μπάτσοι συνέλα-

βαν άλλα 4 άτομα (2 γονείς, 1 δημοσιογράφο και μία
φοιτήτρια). Κανείς/καμία τους δεν προφυλακίστηκε.
Στην Πάτρα συνελήφθησαν 9 άτομα, δεν υπάρχουν
όμως προφυλακισμένοι/ες. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη
ένας ανήλικος και ο πατέρας του μηνύθηκε για πα-
ραμέληση ανηλίκου. Στη Ρόδο οι συλλήψεις έφτασαν
τις 18. Και εκεί κατηγορήθηκαν οι γονείς των ανηλί-
κων για παραμέληση. Στα Τρίκαλα συνελήφθησαν 5
μετανάστες και 2 μαθητές, δεν προφυλακίστηκε
όμως κανείς, ενώ στα Χανιά οι συλληφθέντες ήταν
έξι (κανείς προφυλακισμένος).

Τελευταία, ένας από τους συλληφθέντες της 8ης
του Δεκέμβρη στη Λάρισα έλαβε έγγραφο της Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Λάρισας, το οποίο τον καλούσε
να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις του κατά της επαπει-
λούμενης ανάκλησης του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (ΕΔΤΟ) και της Άδειας Διαμονής Ενιαίου
Τύπου (ΑΔΕΤ). Το γεγονός ότι ο σύντροφος διαμένει
στην ελλάδα από την ηλικία του ενός έτους, ότι οι γο-
νείς και όλοι οι οικείοι του βρίσκονται επίσης στη
χώρα, καθώς και ότι δεν έχει ο ίδιος κανένα δεσμό
με τη χώρα καταγωγής του (αλβανία), προφανώς δεν
συνιστά βάσιμη αντίρρηση κατά τον Αστυνομικό Δι-
ευθυντή της Λάρισας, ο οποίος ήδη διέταξε την ανά-
κληση των παραπάνω εγγράφων. Το επόμενο στάδιο
της διαδικασίας είναι, φυσικά, η απέλασή του.

Είναι σαφές ότι, όσο οξύνονται οι συνθήκες του
κοινωνικού/ταξικού πολέμου (με δεδομένη μάλιστα
μια κρίση στο οικονομικό πεδίο που αναμένεται να
σαρώσει ολόκληρο τον πλανήτη κατά τους μήνες που
έρχονται), όσο οι άνθρωποι αρχίζουν να αντιλαμβά-
νονται ότι ο συλλογικός αγώνας ενάντια στην κατα-
πίεση και την εκμετάλλευση τα καθιστά όλα δυνατά,
οι κυρίαρχοι θα χρησιμοποιούν όποιο μέσο διαθέ-
τουν, προκειμένου να καταστείλουν εκείνους και
εκείνες που αντιστέκονται και επιτίθενται σε μια
μορφή οργάνωσης της ζωής που προτάσσει το θά-
νατο. Τόσο η ιδεολογική όσο και η φυσική διάσταση
της καταστολής, τόσο οι τόνοι λάσπης που ρίχνονται
καθημερινά από τα ΜΜΕ όσο και οι τόνοι χημικών και
δακρυγόνων αερίων που ρίχνονται από τους ένστο-
λους φρουρούς της τάξης και της ασφάλειας είναι
συνιστώσες του ίδιου σχεδιασμού αποκατάστασης
του πληγωμένου κύρους ενός κόσμου που καταρ-
ρέει. Το ζητούμενο για τους εξεγερμένους και τις εξε-
γερμένες παραμένει η δημιουργία εκείνων των
δομών που θα ανοίγουν το δρόμο της συνολικής αν-
θρώπινης, κοινωνικής απελευθέρωσης. Τα εγχειρή-
ματα που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια του Δεκέμ-
βρη, καθώς κι εκείνα που γεννιούνται τώρα, προβάλ-
λουν στο παρόν, μέσα από αυτοοργανωμένες διαδι-
κασίες, χωρίς ειδικούς και αντιπροσώπους, την
εικόνα του συλλογικού μας μέλλοντος. 

για όσους 
έμειναν πίσω 
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Η κοινωνική έκρηξη που δημιούργησε η εξέγερση
του Δεκέμβρη και η διασπορά της στο μεγαλύτερο
εύρος του ελλαδικού χώρου έφερε την κυριαρχία σε
πολύ δύσκολη θέση. Όχι τόσο γιατί ένοιωσε ότι απει-
λείται άμεσα, αλλά γιατί θα έπρεπε να ρίξει τη μάσκα
και να  δείξει το πραγματικό της πρόσωπο. Το πρόσωπο
της καταστολής και της βίας του αφεντικού, απέναντι
στους υποτακτικούς του. Άλλωστε αυτή είναι και η
φύση της εξουσίας. Αυτό θα γινόταν, όπως είναι φυ-
σικό, με  όσο το δυνατό πιο άμεσο και ανώδυνο τρόπο.
Και ο τρόπος ήταν ένας, συσπείρωση όλων των θεσμι-
κών πυλώνων που συγκρατούν τους κλυδωνισμούς
του συστήματος και φυσικά προπαγάνδα. Κυρίαρχος
πυλώνας  σ’ αυτό το καρναβάλι, που έστησαν εν χορώ
με την σύμπνοια των καθεστωτικών ΜΜΕ, η θεσμική
«αριστερά».

Η έκρυθμη κατάσταση που δημιουργήθηκε τον Δε-
κέμβρη διαμόρφωσε στον πολιτικό ορίζοντα δύο αντι-
μαχόμενες πλευρές, δυο στρατόπεδα, θρυμματίζοντας
έτσι την βιτρίνα της κοινωνικής ειρήνης. Τον ρόλο του
αποσυμπιεστή, όπως είναι ιστορικά αποδεδειγμένο, τον
ανέλαβε ο συνήθης ένοχος, το ΚΚΕ και ο ανεμοδούρας
(λόγο του φρέσκου αέρα που αποπνέει ) ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Η
άμεση ανταπόκριση στα κελεύσματα του καθεστώτος
για καταδίκη της βίας από όπου κι αν προέρχεται ήταν
ταχύτατη. Με τα γνωστά και φτηνά επιχειρήματα περί
πρακτόρων και ξένων κέντρων από τη μία και με τον
ψηφοθηρικό χαμαιλεοντισμό, τύπου  στηρίζουμε την νε-
ολαία  μα συγχρόνως την καταδικάζουμε, έβαλαν στο
σημάδι  την κοινωνική αναταραχή. Με λίγα λόγια αφού
πρώτα εξίσωσαν θύτη και θύμα ασελγώντας έτσι και
σε λαϊκούς βίαιους αγώνες του παρελθόντος, καταδί-
κασαν την ίδια τη εξέγερση, όπου βασικό της συστατικό
ήταν ο εξεγερτικός βίαιος χαρακτήρας και ο αυθορμη-
τισμός της. 

Το τιμημένο κόμμα της αριστεράς αφού έβγαλε όλα
τα ζωντανά του στις ζούγκλες των τηλεοπτικών παρα-
θύρων και αφού εξισώθηκε, για να μην πούμε αφομοι-
ώθηκε πλήρως, με την δεξιά του κυρίου, το ΛΑ.Ο.Σ.,
ξέρασε όλη του τη χολή, επιτιθέμενο με μανία  κατά της
«υποκινούμενης» εξέγερσής, ενώ παράλληλα έπιασε
και χειρωνακτική δουλειά. Έβαλε τα μέλη του να 

στοιχίζονται μπροστά στα αστυνομικά τμήματα προτάσσοντας τα
στήθη τους απέναντι στους βάρβαρους μαθητές που τα  πολιορ-
κούσαν , ώστε να μην  ενοχληθούν οι μεροκαματιάρηδες μπάτσοι
των 700 ευρώ, ενώ έκανε και κάθε δυνατή προσπάθεια να εμ-
ποδιστούν οι καταλήψεις. Η αλήθεια γίνεται ξενική έννοια για το
κόμμα ενώ η λασπολογία και ο γκεμπελίσμός παντιέρα στις
μέρες της δικιάς τους αντι-εξέγερσης. Η διαταγή να παιχτεί ο
καλός μπάτσος έγινε δεκτή με μεγάλη ευκολία όχι μόνο από την
ηγετική ομάδα του κόμματος αλλά και από μεγάλη μερίδα των
μελών του, όπου δεν αντέδρασαν καθόλου στην σαπίλα που δια-
χέεται στις γραμμές του κόμματος τους, αναμασώντας την ίδια
καραμέλα περί πρακτόρων εδώ και χρόνια. Πλέον δεν είναι απλά
συνένοχοι αλλά και ανίκανοι ώστε να σηκώσουν στις πλάτες
τους το βάρος της συγκυρίας. Διπλά ένοχοι...

Απ΄ το σκηνικό αυτό μας λείπει βέβαια και ο καλός μπάτσος
για να ολοκληρωθεί το χαφιεδότσουρμο, που προσπαθεί με γλυ-
κανάλατες δηλώσεις να στήσει στο απόσπασμα το κίνημα των
ημερών που διαμορφώθηκε και να το σπιλώσει. Εκφράσεις τύ-
που «τα κινήματα είναι ειρηνικά», «η νεολαία μέσα από ειρηνικές
και δημοκρατικές διαδικασίες θα δώσει  την απάντηση», «το κί-
νημα πρέπει να καταδικάσει τις πράξεις βίας από όπου και αν
προέρχεται», δεν αποδεικνύουν τίποτα άλλο από την ηττοπάθεια
του πληβείου και του νενεκου . Αυτού που με πονηριά κλείνει το
μάτι στις εξουσιαστικές δομές και μεθόδους, αυτού που καιρο-
σκοπεί για λίγους ψήφους, αυτού που δεν χάνει ευκαιρία να απο-
δεικνύει την νομιμοφροσύνη του στο σύστημα και τους κανόνες
του. Αυτό το ρόλο επεφύλαξε το κράτος στην φαρσοκωμωδία
που έστησε, στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αφού πρώτα  δασκάλεψε την πολι-
τική του νεολαία να εφαρμόσει την τακτική «λέω λέω μα τίποτα
δεν κάνω», έπειτα, με το που «έσφιξε το ζωνάρι», άρχισαν οι
καταδίκες και οι στιγματισμοί. Παρακρατικοί και κουκουλοφόροι
από τη μια ,ειρηνικοί  διαδηλωτές από την άλλη, και φυσικά 

η υπέρβαση...η εφεύρεση του όρου «τα παιδιά», δηλαδή η ουδέ-
τερη ομάδα  ατόμων  που την συγχωρούμε για την ώρα αφού θα
μεγαλώσει, «θα βάλει μυαλό» και θα μας μοιάσει. Η διγλωσσία
και οι αντιφατικές δηλώσεις για τους προφανείς λόγους, ότι στη-
ρίζουν την εξέγερση, τους αυτοακυρώνει  από την παράλληλη κα-
ταδίκη μιας ευφάνταστης βίας, πακεταρισμένης  στη συσκευασία
του ενός .Βία και αντι-βία σε βαλίτσα αριστερού χειρός. (Ενδει-
κτικό το ημερολόγιο της Αυγής με φωτογραφίες από τα επεισό-
δια). Εκεί που φυσικά τα ‘παν όλα, (τύφλα να ‘χουν όλες οι αναλύ-
σεις του κόσμου), ήταν η παρουσία του Μ. Γλέζου, σύμβολο του
κόμματος και όχι μόνο, σε πορεία  αλληλεγγύης  με μπάτσους που
διαδήλωναν για τις βίαιες επιθέσεις που δέχονταν. Λόγια του
αέρα από ένα κόμμα που βρίσκεται σε τρικυμία εν κρανίο ή από
βαλτούς νομιμόφρονες γκλάμουρ «επαναστάτες»...;

Το σύστημα χωρίς δεύτερη κουβέντα είναι  ισχυρό, έχει πολ-
λούς μηχανισμούς και άλλες τόσες δικλείδες ασφαλείας. Τι κι αν
κάνεις τον αγανακτισμένο για τα μαγαζιά του κοσμάκη (τι sic?) -τι
κι αν  κάνεις αλυσίδες δίνοντας κόσμο στους μπάτσους, τι κι αν
κραυγάζεις για τα εθνικά ιδεώδη- τι για τα ιδεώδη του κεφαλαίου
πίσω από τις  σπασμένες τζαμαρίες, τι κι αν βοηθάς το κράτος με
μαχαίρια- τι με ιδεολογικές πισώπλατες μαχαιριές στα τηλεδικα-
στηρια ,στον ίδιο βούρκο ζείτε, αυτόν που τουλάχιστον ανέχεστε.
Ε, λοιπόν το παρακράτος σας δεν παρακράτησε αλλά και παρα-
στράτησε και μάλιστα σε αριστερή τροχιά. 

η αριστερά του κράτους,
και το κοινωνικό συμβόλαιο

που έγινε στάχτη
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Σφυρηλατώντας τις αιτίες που ευρύτερα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας εξε-
γέρθηκαν τον Δεκέμβριο του 2008, μπορούμε να τις εντοπίσουμε τόσο στο οικο-
νομικό πεδίο που σήμερα κλυδωνίζεται από την «χρηματοπιστωτική κρίση», όσο
και στο πεδίο των καθημερινών καταναγκασμών και συμβάσεων: το οικογενειακό
και σχολικό περιβάλλον, τη βία της εργασίας, τη βίαιη ιεράρχηση και υποτίμηση
των ζωών μας.

Η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου ήταν η αφορμή για όσα ακολούθησαν.
Πέρα από εμάς, το είπαν και στα δελτία ειδήσεων. Στα δελτία ειδήσεων, όμως, δεν
είπαν τι ήταν αυτό που όπλισε το χέρι του ειδικού φρουρού Κορκονέα,1 εκείνο το
σαββατόβραδο. Γιατί μόνο ένας αφελής θα έμενε στη διαπίστωση της «ταραγμένης,
ψυχικά, προσωπικότητας» και της «μαγκιάς». Αλλά ακόμη κι έτσι να είναι, τί είναι
αυτό που έκανε τον Κορκονέα (και τον κάθε Κορκονέα) να νιώθει «μάγκας»; Τι
είναι αυτό που τον έκανε να νιώθει ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να βγάλει το
όπλο του και να πυροβολήσει στο ψαχνό; Μα φυσικά το αίτημα για ασφάλεια, για
περισσότερη αστυνομία Ένα αίτημα που έχει σαν αφετηρία το δόγμα της ασφάλειας,
την καλλιέργεια και διασπορά «ασύμμετρων απειλών» από τη μεριά της εξουσίας,
από τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους και άλλους καλοθελητές.

Και σίγουρα, σε μία γειτονιά σαν αυτή των Εξαρχείων, όπου χρόνια τώρα διαβά-
ζουμε και ακούμε τις φλυαρίες περί «γκέτο», «αυτόνομου κρατιδίου» κ.τ.λ., αυτή η
απαίτηση μετουσιώνεται σε πολεμική κραυγή. Κάθε κονδυλοφόρος που τότε έχυνε
μελάνι καταλήγοντας στη «μηδενική ανοχή», την «περισσότερη αστυνόμευση» και
τα «αυστηρότερα μέτρα», τώρα έχυσε αίμα. Κάθε καραγκιόζης τηλεπαραθυράκιας
που διαπίστωνε «τους ξέρουν όλους, γιατί δε τους μαζεύουν», έδινε το πρόσταγμα
να πατηθεί η σκανδάλη. 

Ο μικρός Αλέξης δεν ταίριαζε στη φιγούρα αυτών, που οι θεαματικοί μηχανισμοί,
θέλουν να κινούνται στους δρόμους των Εξαρχείων. 15χρονος από τα βόρεια προ-
άστια, γόνος μεσοαστικής οικογένειας, καλός μαθητής στο  -ιδιωτικό-  σχολείο. Το
αρχικό σοκ της κοινωνίας του θεάματος έπρεπε να ξεπεραστεί και μετά να γίνει
αντικείμενο διαχείρισης. Τα γεγονότα τις επόμενες ώρες και μέρες της δολοφονίας
διαδέχονται το ένα το άλλο με ορμή, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο. Η ένταση της
κοινωνικής αντιβίας οριοθετεί λίγες μέρες μετά την ιδεολογική αντεπίθεση της δη-
μοκρατίας, τα μέσα ενημέρωσης πρωταγωνιστούν. Ο Αλέξης για τον κόσμο του
θεάματος πρέπει ξεχαστεί, η κοινωνική ειρήνη έχει θρυμματιστεί, η ορολογία ξανα-
θυμίζει τα παλιά: «γνωστοί-άγνωστοι των Εξαρχείων», «άρση του ασύλου», «ορ-
μητήριο το Πολυτεχνείο», «βανδαλισμοί», «τυφλή βία». «Οι ‘‘κακοί’’, άλλωστε, είναι
αναγκαίοι σε κάθε σενάριο. Ενεργοποιούν τα συντηρητικά αντανακλαστικά των νοι-
κοκυραίων για ‘‘νόμο και τάξη’’. Με άλλα λόγια, διευρύνουν τα περιθώρια κινήσεων
της εξουσίας».2 Εύγλωττη διαπίστωση. Το αίτημα της ασφάλειας επανέρχεται στα
πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στις ιαχές των δελτίων ειδήσεων. Μαζί με ένα
άλλο αίτημα αυτή τη φορά, αυτό της ομαλότητας. Και αυτό έχει τη σημασία του…

Προσπαθώντας να ανιχνεύσουμε τη χρονική στιγμή που το αίτημα για ασφάλεια
αναδείχτηκε, μάλλον θα σταθούμε στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Είναι τότε που
η φιγούρα του «άλλου», του «ξένου», έρχεται να εισβάλλει μέσα στην καθημερι-
νότητα μας. Φιγούρες που κουβαλούσαν διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετική
γλώσσα και βιώματα καταπίεσης και εκμετάλλευσης κάπου εκεί, πάνω από τα βο-
ρειοδυτικά σύνορα του ελλαδικού χώρου, στο αλβανικό έδαφος. Της υποτίμησης
και εργασιακής εκμετάλλευσης των μεταναστών προηγήθηκε μία καλά σχεδιασμένη
ιδεολογική προπαγάνδα των ελληνικών αφεντικών. Εξάλλου, από την κατάρρευση
του ανατολικού μπλοκ προέκυψαν νέες απαιτήσεις και ευκαιρίες για το ελληνικό
κράτος, δεδομένης και της γεωπολιτικής του θέσης. Τα media ήταν η αιχμή του δό-
ρατος. Ακολούθησαν διάφορα «νέο-βαπτισμένα» μορφώματα της οργανωμένης 

ακροδεξιάς που ανέλαβαν και πιο… πρακτικούς ρόλους. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη οι άμυνες της ελλη-
νικής κοινωνίας είναι ισχνές και οι μνήμες αλλοιωμένες (αντιμετώπιση ελλήνων μεταναστών στην Γερ-
μανία, την Αυστραλία, την Αμερική κ.α. τη δεκαετία του ’70). Η στροφή προς το συντηρητισμό αντικα-
τοπτρίζεται στα συνεχή «μεμονωμένα περιστατικά» βιασμών, βιαιοπραγιών και δολοφονιών μεταναστών
και μεταναστριών στην επαρχία, όπου εγκαταστάθηκαν ως εργάτες γης. Το «θα πάρουμε το νόμο στα
χέρια μας», μετουσιώθηκε σε αίτημα για περισσότερη ασφάλεια, αίτημα διαχειρίσιμο από τα αφεντικά
στα πλαίσια πλέον της «οργανωμένης πολιτείας». Το «οι ξένοι μας παίρνουν τις δουλειές» συμπληρώ-
θηκε πλέον από το αφαιρετικό και γενικεύσιμο «οι ξένοι μας κλέβουν, σκοτώνουν» κτλ. Και οι ντόπιοι
μικροαστοί κραυγάζουν: περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη αστυνομία! Και το κράτος «απλά κάνει τη
δουλειά του»: περισσότερη αστυνομία…

Αρκετά χρόνια αργότερα, η διοργάνωση των ολυμπιακών αγώνων από το ελληνικό κράτος, το καλο-
καίρι του 2004, ήρθε να θέσει νέα ποιοτικά στοιχεία στο ιδεολόγημα της ασφάλειας. Έχοντας σα βάση
την επίθεση στους δίδυμους πύργους και την πολεμική εισβολή της δύσης στο Αφγανιστάν, οι ολυμπιακοί
αγώνες παρουσιάζονται ωσάν στόχος για κάθε λογής «τρομοκράτες». Είναι η ώρα για διασπορά του
φόβου και προετοιμασίες πολέμου. Μας λένε ότι ο στρατός θα βγει στους δρόμους. Συστοιχίες πυραύ-
λων, υπερσύγχρονα συστήματα παρακολούθησης, ζέπελιν για να «προλάβουν»! Χιλιάδες μπάτσοι στους
δρόμους. Τέσσερα χρόνια μετά αποδείχθηκε ότι εκείνη η περίοδος αποτέλεσε περίοδο ιδεολογικού πο-
λέμου. Τα υπερσύγχρονα συστήματα δε χρησιμοποιήθηκαν ποτέ (τα λεφτά φαγώθηκαν από εργολάβους
και πολιτικούς), η δοκιμή για την κοινωνική ανοχή απέναντι στην στρατιωτική παρουσία μέσα στην πόλη
έγινε, από το «λέγε, λέγε κάτι θα μείνει» όντως κάτι έμεινε. Έμεινε η δυνατότητα του κράτους να επικα-
λείται την κοινωνική ειρήνη, προσπαθώντας να συσπειρώσει την κοινωνία στην αγκαλιά του.

Μέρες οικονομικής κρίσης και αντί τον πρώτο λόγο να τον έχουμε εμείς οι από κάτω που βιώνουμε
τις συνέπειες, τα αφεντικά έχουν την πρωτοβουλία, νοηματοδοτούν και επεξηγούν καταστάσεις. Αύξηση
των ληστειών σε καταστήματα και τράπεζες; Ανασφάλεια για τους πολίτες! Διαδηλώσεις και επιθέσεις
σε πολιτικούς και οικονομικούς στόχους; Ανασφάλεια για τους πολίτες! Η πολιτική δράση προς μία αν-
τιεξουσιαστική κατεύθυνση μεταφράζεται σε αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου. Τρόμος, ανασφάλεια,
εγκληματικότητα. Πηγαίες φράσεις που ζητούν την απάντησή τους. Και χρόνια τώρα ποια είναι αυτή; Πε-
ρισσότερη ασφάλεια! Συστήματα συναγερμού, εταιρείες σεκιούριτι, νέα κλειδαριά ασφαλείας για το
σπίτι, παραμάσχαλα η τσάντα στο δρόμο, γρήγορα βήματα, καχυποψία για τον διπλανό ή τον απέναντι.
Η ατομικότητα θριαμβεύει, το «καθένας για την πάρτη του», οχυρωμένος μέσα σε ένα φρούριο, διαποτίζει
τις κοινωνικές σχέσεις. Η αστυνομία έχει δίκιο να τους θεωρεί όλους ύποπτους˙ αυτούς με το διαφο-
ρετικό χρώμα, με τη διαφορετική γλώσσα, αυτούς που κάθονται στο παγκάκι, που φοράνε μαύρα, που
έχουν μούσια, που έχουν μακρύ μαλλί, που, που, που… Και καλά κάνει και τους ζητάει τα χαρτιά, καλά
κάνει και τους τραβάει στα τμήματα, καλά κάνει και τους τρομοκρατεί, ενίοτε καλά κάνει και ρίχνει και
καμιά κλωτσιά ή σφαλιάρα.

1. Ούτε είπαν ποτέ τι ήταν αυτό που οπλίζει το χέρι του συνοριοφύ-
λακα, του λιμενικού, του ειδικού φρουρού που κάθε φορά ακούμε να
φύτεψε μία σφαίρα σε κάποιον ατυχή μετανάστη, σε κάποιον ρομά, σε
κάποιον νεολαίο, σε κάποιον διαδηλωτή.

2. Εφημερίδα Καθημερινή, Σταύρος Λυγερός, 9 Δεκεμβρίου 2008.
3. Χαρακτηριστικό άρθρο νουθεσίας -με το ανάλογο στοργικό ύφος

πατέρα προς το παιδί του- δημοσιεύτηκε στις 10 Δεκεμβρίου στην εφη-
μερίδα Καθημερινή. «Η ματιά μιας μαθήτριας κόρης αστυνομικού που
στη λογική τής συλλήβδην ευθύνης, σχεδόν προπηλακίστηκε από τους
συμμαθητές της στο σχολείο. Όρθωσε το ανάστημά της, όμως και υπε-
ρασπίστηκε με πείσμα τον πατέρα της. ‘‘Ο μπαμπάς μου κάνει πολύ κα- 

χές ας μη βαρύνει τις παιδικές ψυχές σήμερα...». Η
δημοσιογράφος διακρίνει έντρομη εμφυλιοπολεμι-
κές καταστάσεις (γι’ αυτό και οι παραλληλισμοί με
το πρόσφατο παρελθόν). Εμείς, αντίθετα, τις ιχνη-
λατούμε με ένα συγκρατημένο χαμόγελο…

4. Στις 11 του Δεκέμβρη τα δύο μεγαλύτερα κόμ-
ματα εξουσίας, ΝΔ και Πασοκ, συναινούν στην κα-
τεύθυνση τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά, χω-
ρίς καταλήψεις. «Είμαστε όλοι υπεύθυνοι να προ-
στατεύσουμε και να λειτουργήσουμε το δημοκρα-
τικό, δημιουργικό και ανοιχτό δημόσιο σχολείο και 

λά τη δουλειά του’’, έλεγε, συγκρατώντας τον κόμπο
που έβγαινε αβίαστα από μέσα της. Τα παιδιά όμως,
γίνονται πολύ σκληρά όταν εμπλέκονται συναισθη-
ματικά στα γεγονότα και εκφέρουν στη συνέχεια
κρίση. Η στιχομυθία των μαθητών αποκαλύπτει το
άλλο πρόσωπο της ρατσιστικής συμπεριφοράς που
υποθάλπουμε μέσα μας. Που εκπαιδεύουμε. ‘‘Μπά-
τσος δολοφόνος είναι», της πέταξαν κατάμουτρα’’».
«Συναισθηματικά», λοιπόν, τα παιδιά και η… ευχή:
«Η ‘‘ρετσινια’’ του ‘‘χωροφύλακα’’ που συνόδευε
την αστυνομική οικογένεια και δίχαζε σε άλλες επο-ση
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Όλα αυτά είναι το αίτημα για ασφάλεια, όλα αυτά οπλίζουν το χέρι του κάθε μπάτσου. Ε, και σε όλα αυτά και σε
όλους αυτούς, οι μέρες του Δεκέμβρη απάντησαν. Πήραν την εκδίκησή τους, αντέστρεψαν τους κανόνες. Θρυμμάτισαν
το ιδεολόγημα της ασφάλειας σε διάφορες πτυχές του. Και πάνω απ’ όλα αυτό ήταν που τρόμαξε τους από πάνω.

Οι σποραδικές, άλλοτε βίαιες και άλλοτε χαμηλότερης έντασης, ενέργειες προκαλούν σύγχυση στον κρατικό μηχα-
νισμό. Η συμμετοχή στην εξέγερση ενός μεγάλου κομματιού της νεολαίας και δη των μαθητών, βάζει νέα ποιοτικά
χαρακτηριστικά. Οι επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα, το «μπάτσοι, γουρούνια, δολοφόνοι» γίνεται υπόθεση των κατά
τόπους μαθητικών πορειών. Οι διαμορφωτές της «κοινής γνώμης» σπεύδουν να καταδικάσουν, να υποδείξουν, να
διαχωρίσουν τις «καλές» από τις «κακές» πράξεις.3 Μάταια, όμως. Το σχολείο, ως ιδεολογικός μηχανισμός αποδει-
κνύεται ανίκανο να διαχειριστεί την οργή.

Τα τελευταία δύο, τουλάχιστον, χρόνια το σχολείο έχει μετατραπεί σε έδαφος στρατολόγησης νεολαίων για τις αστυ-
νομικές και στρατιωτικές σχολές. Κάθε λίγο και λιγάκι, στα πλαίσια είτε του ΣΕΠ (σχολικός επαγγελματικός προσανα-
τολισμός) είτε ειδικών σεμιναρίων, μπάτσοι και στρατιωτικοί προσηλυτίζουν μαθητές. Πλάι στις διδαχές για το
«αθάνατο ελληνικό γένος», η κατάταξη στο στρατό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνέχισή του! Πλάι στις νου-
θεσίες για το πόσο κακό είναι να αντιστέκεσαι και ότι πρέπει να κοιτάς τη δουλειάς σου, η θητεία στην αστυνομία εμ-
πεδώνει το «τάξη και ασφάλεια» και το μεταλαμπαδεύει σε όσους παραμένουν απείθαρχοι. Η εξέγερση του Δεκέμβρη
ήρθε να υψώσει κάθετες γραμμές. Από τη μία εμείς οι μαθητές, από την άλλη εσείς. Και οι «εσείς» πλέον προσδιορί-
ζονται ως δολοφόνοι. Φορτισμένος χαρακτηρισμός. Οι μαθητές ήρθαν σε ρήξη με αυτό το κομμάτι του συμπλέγματος
της ασφάλειας που τους αναλογεί.4 Με μπάτσους και καραβανάδες που ψάχνονται να στρατολογήσουν εν δυνάμει δο-
λοφόνους. Μένει να δούμε εκεί, στα μέσα του καλοκαιριού, και τα συμπληρωμένα μηχανογραφικά.5

Τις πρώτες ημέρες της εξέγερσης στους αποστειρωμένους χώρους του μετρό και του ηλεκτρικού οι κανόνες δεν
τηρούνται. Κάπνισμα, φαγητό, ροφήματα˙ κινήσεις που αντανακλούν το πνεύμα απειθαρχίας που περιβάλλει τον μη-
τροπολιτικό ιστό. Οι κανόνες από προστακτικές πειθάρχησης μετατρέπονται σε στιγμές άρνησης και συμμετοχής στην
εξέγερση. Αρνήσεις, εξατομικευμένες αρχικά και συλλογικές αργότερα, που καθιστούν την εξουσία αδύναμη να επι-
βληθεί. Παράλληλα μαζικοποιείται η άρνηση να επικυρωθεί εισιτήριο στις εισόδους των σταθμών των τρένων και στα
λεωφορεία. Οι μεταφορές είναι ελεύθερες. Η απειθαρχία συνεχίζεται… 

Το σύμπλεγμα της ασφάλειας που με υπομονή χτίζεται τόσα χρόνια βρέθηκε εκτεθειμένο. Εκτεθειμένο όχι από τον
δολοφονικό πυροβολισμό ενός υπάλληλου του, αλλά απέναντι στην αδυναμία διαχείρισης της κρίσης, έστω και για
κάποιες ημέρες. Αυτή τη φορά η επίθεση που δέχτηκε δεν προέρχονταν από κάποιες μειοψηφίες αλλά από κοινωνικά
κομμάτια που τόσα χρόνια βιώνουν τη βία του. Το μιμητισμό και τη λεκτική υπεράσπιση των βίαιων ενεργειών διαδέ-
χτηκε η ενεργή συμμετοχή και ο πειραματισμός. Εκείνοι και εκείνες που τόσα χρόνια είναι αόρατοι  -και ο μηχανισμός
της ασφάλειας φροντίζει τα μέγιστα γι’ αυτό- διεκδίκησαν το χώρο τους, στο προσκήνιο, επιθετικά. 

Το πολιτικό σύστημα, από τη δεξιά μέχρι την αριστερά, σπεύδει να περισώσει τα προσχήματα. Ο αρχηγός της αστυ-
νομίας αναβιώνει με διαφορετική φρασεολογία τα «ακούνητα στρατιωτάκια» του Βύρωνα Πολύδωρα. Όταν το «μπά-
τσοι, γουρούνια, δολοφόνοι» έχει κατοχυρωθεί κοινωνικά, το «δεν είστε όλοι γουρούνια και δολοφόνοι» του υπουργού
δημόσιας τάξης έρχεται να κάνει ολοφάνερη τη γύμνια της γλώσσας της εξουσίας να αντιστρέψει το βίωμα.

Όσο για την παρακαταθήκη; Η αλήθεια είναι ότι το σύμπλεγμα της ασφάλειας δεν αντικατοπτρίζεται μόνο σε κάμποσες διμοιρίες ματ
ή σε κάποιες εκατοντάδες κάμερες στους δρόμους. Πρόκειται για ένα πλέγμα σχέσεων και νοοτροπιών το οποίο κοινωνικά έχει εσω-
τερικευθεί. Και όσο η κοινωνία δεν αυτοκαθορίζεται αλλά ετεροκαθορίζεται από την κάθε θεαματική έκφανση της καθημερινότητας,
όσο εύκολα κατέρρευσε άλλο τόσο εύκολα μπορεί να ξαναστηθεί στα πόδια του.   

δημόσιο πανεπιστήμιο», δηλώνει η Διαμαντοπούλου
για να την υποστηρίξουν Παναγιωτόπουλος και Βε-
νιζέλος. Τα άρθρα σχετικά με την ανάγκη ανοιχτών
σχολείων πληθαίνουν. Στις 18 Δεκεμβρίου σε άρ-
θρο του ο διευθυντής της γερμανικής σχολής Αθη-
νών συμπληρώνει γλαφυρά: «Τα σχολεία πρέπει να
μείνουν ανοικτά και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι
εκείνοι που με τον διάλογο αρχικά θα μειώσουν την
οργή των νέων κι έπειτα θα την μετασχηματίσουν
σε θετική ενέργεια. Αυτός άλλωστε δεν είναι και ο
ρόλος του σχολείου»;

5. Επιτελείς των μπάτσων προ-
ετοιμάζουν ήδη το έδαφος και
προειδοποιούν ότι «αναμένουν α-
νάσχεση του κύματος των υποψη-
φίων προς τις αστυνομικές σχο-
ές».

Οι μέρες που έπονται του γεγονότος  της δο-
λοφονίας είναι μέρες εμφανής πια έντασης,
σύγκρουσης, ζύμωσης και δημιουργίας, είναι
μέρες εξέγερσης. Είναι αποτέλεσμα μιας ζωής
γεμάτη μιζέρια, καταπίεση και εξευτελισμό. Μέ-
σα σε αυτήν την συνθήκη πρέπει να τις δούμε
και να τις κατανοήσουμε. 

Η κυριαρχία, φοβούμενη την ανεξέλεγκτη
αυτή οργή, για την οποία είναι σε μεγάλο βαθ-
μό υπεύθυνο, επιδόθηκε σε μια πάγια τακτική
του: τον ιδεολογικό πόλεμο μέσω των επίση-
μων εκφραστών της, τα Μ.Μ.Ε., ρίχνοντας τό-
νους λάσπης και απονοηματοδοτώντας διάφο-
ρες δράσεις . Ένα μεγάλο μέρος της προπα-
γάνδας τους αφορούσε το «πλιάτσικο».  Τα πο-
λυκαταστήματα  των πολυεθνικών μεταμορφώ-
θηκαν σε μαγαζάκια, οι ιδιοκτήτες επώνυμων
μαγαζιών σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας,
που  καταπατούν στοιχειώδη δικαιώματα των
εργαζομένων τους (μαύρη εργασία, ελαστικό
ωράριο, απλήρωτες υπερωρίες κ.τ.λ.) μετονο-
μάστηκαν, με τον  μίζερο ταξικό χαρακτηρισμό,
«φουκαριάρηδες μεροκαματιάρηδες». Οι απαλ-
λοτριώσεις σε καταστήματα που ικανοποιούν,
πολλές φορές σε «τιμές ευκαιρίας», επίπλαστες
ανάγκες και κατηγοριοποιούν τους ανθρώπους
παρουσιάστηκαν ως ληστρικές επιδρομές.
Πράγματι εκείνες τις ημέρες κάηκαν τράπεζες,
κρατικά κτίρια, και ναοί της κατανάλωσης, που
υπό άλλες συνθήκες φαντάζουν επιβλητικοί,
εντυπωσιακοί και, για κάποιους απροσπέλα-
στοι. Σε μια κοινωνική συνθήκη εντεινόμενης
ανέχειας και ακρίβειας ο κόσμος μπορούσε για
μια φορά στη ζωή του να μπει και να πάρει
χωρίς να πληρώσει επώνυμη μπλούζα  ή ένα
κινητό είτε γιατί το είχε ανάγκη είτε γιατί εκπλή-
ρωνε την επιθυμία που του γέννησε η κοινωνία
της κατανάλωσης. Αυτό λοιπόν ήταν το περι-
βόητο πλιάτσικο. Οι «μεροκαματιάρηδες» βέ-
βαια δεν μας είπαν ποτέ για την αποζημίωση
που πήραν από τις ασφάλειες τους, για την κά-
λυψη που έχουν για απώλειες εσόδων όταν
υπό συγκεκριμένες συνθήκες δεν λειτουργούν
οι επιχειρήσεις τους, για τα ημερομίσθια των
εργαζομένων τους που καλύπτονται μέσω του
ΟΑΕΔ, ούτε μας έδωσαν εξηγήσεις όταν επι-
στρατεύθηκαν και οι παρακρατικοί (όπως στην
περίπτωση της Πάτρας) οι οποίοι μετονομάστη-
καν σε «αγανακτισμένους πολίτες» που βγήκαν
να υπερασπιστούν την περιουσία τους .

Από την άλλη το κράτος, ως ο μεγαλύτερος
πλιατσικολόγους, δεν μας έχει ακόμα προσδιο-
ρίσει πως λέγεται η καταλήστευση των δημό-
σιων ταμείων, η κατασπατάληση χρήματος μέ-
σα στα γραφεία των υπουργείων, η ασυδοσία
της εκκλησίας τα σκάνδαλα των ομολόγων και
του χρηματιστηρίου και τόσα πλιάτσικα/πολιτι-
κές  που οδηγούν ολόκληρες κοινωνίες στην
εξαθλίωση και την ανέχεια. 

πλιάτσικο στις 
κλεμμένες μας ζωές

Τι είναι αυτό που τον έκανε να νιώθει ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί
να βγάλει το όπλο του και να πυροβολήσει στο ψαχνό; Μα φυσικά το

αίτημα για ασφάλεια, για περισσότερη αστυνομία Ένα αίτημα που έχει
σαν αφετηρία το δόγμα της ασφάλειας, την καλλιέργεια και διασπορά

«ασύμμετρων απειλών» από τη μεριά της εξουσίας, από τους 
πολιτικούς, τους δημοσιογράφους και άλλους καλοθελητές. 

“

”

δεκεμ
βριανά

2008
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Αυτή που καταβάλλει καθημερινά χρόνο, ενέργεια και δημιουργικότητα, με
αντάλλαγμα τα μέσα της αυτοσυντήρησής της. Αυτή που πουλά την εργασία
της, παράγοντας κέρδη τα οποία δεν έχει τη δυνατότητα να ιδιοποιηθεί, καθώς
αυτά προκύπτουν ως αποτέλεσμα της πουλημένης εργασίας της και δεν κατέχει
τα μέσα και το χώρο παραγωγής. Πρόκειται για τη σχέση της μισθωτής εργα-
σίας, τη θεμέλια λίθο της καπιταλιστικής οργάνωσης της παραγωγής.

Ένα από τα σημεία καινοτομίας της οργάνωσης αυτής, σε σχέση με άλλες
μορφές κοινωνικής οργάνωσης του προκαπιταλιστικού παρελθόντος, είναι ότι
προβάλλει τον καθημερινό καταναγκασμό της εργασίας στον καπιταλιστικό
κόσμο σαν ελεύθερη σύμβαση δύο ισότιμων συμβαλλόμενων μερών. Σύμ-
φωνα με τους θεωρητικούς απολογητές του καπιταλισμού, οι εργαζόμενοι
είναι απολύτως ελεύθεροι να επιλέξουν πώς, πότε και με ποιο τίμημα θα που-
λήσουν αυτό που ορίζεται ως «εργατική δύναμη», με γνώμονα μόνο το ατομικό
τους συμφέρον και τις προσωπικές τους επιθυμίες. Έτσι, εργαζόμενοι και ερ-
γοδότες εξισώνονται, τα συμφέροντα των μεν και των δε ζυγίζονται στην ίδια
θεωρητική ζυγαριά και η φιγούρα του εξαναγκαζόμενου στην εργασία ανθρώ-
που εξορίζεται στα ηθογραφικά διηγήματα του αμερικανικού Νότου, με τη βοή-
θεια της Αριστεράς που συνηθίζει να κραυγάζει περί του «δικαιώματος στη
δουλειά», αποκρύπτοντας έτσι την πραγματική φύση της μισθωτής εργασίας.

Η πραγματικότητα, όμως, της συνθήκης της μισθωτής εργασίας είναι πολύ
διαφορετική: οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες είναι θύματα του καθημερινού
εκβιασμού των αφεντικών. Η άρνησή τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία
μεγιστοποίησης των κερδών των εργοδοτών τους ισοδυναμεί με τη φυσική
και κοινωνική τους εξαθλίωση, ενώ οι δυνατότητές τους να παρέμβουν στη
θέσπιση των όρων της εργασίας τους εξαρτώνται μόνο από την αγωνιστική
τους διάθεση. Το αστικό-εθνικό κράτος, το οποίο ακριβώς συστάθηκε για να
περιφρουρήσει την επιβαλλόμενη ειρήνη μεταξύ καταπιεστών και καταπιεζό-
μενων, αλλά και οι αλωμένες από τα αφεντικά και γραφειοκρατικοποιημένες
εργατικές συνδικαλιστικές ενώσεις απορροφούν τους κραδασμούς της πολε-
μικής σχέσης της μισθωτής εργασίας, προτείνοντας (στους εργαζόμενους και
τις εργαζόμενες, φυσικά) συμβιβαστικές λύσεις προς όφελος του εθνικού συμ-
φέροντος, που, παραδόξως, ταυτίζεται πάντα με τα συμφέροντα των εργοδο-
τών. 

Αυτή που κουβαλά στις πλάτες της μια ολόκληρη ιστορία κοι-
νωνικής υποτίμησης. Αυτή που θεωρείται ως το αναγκαίο πα-
ραπληρωματικό μέρος του κατεξοχήν μέλους της κοινωνίας,
αυτή που στερείται υπόρρητα την ιδιότητα του πλήρους υποκει-
μένου. Αυτή που αναγκάζεται να περπατά με σκυμμένο το κε-
φάλι, να χαμογελά στα πειράγματα στο δρόμο και να υπηρετεί
το στερεότυπο της θελκτικής αναπαραγωγικής μηχανής. Αυτή
που ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει σεξισμός, ακόμα και όταν δεν
μπορεί να θεωρητικολογήσει περί αυτού.

Η συνθήκη του διαχωρισμού των ανθρώπων βάσει των έμ-
φυλων χαρακτηριστικών τους παραμένει κυρίαρχη, παρά τις
πομπώδεις διακηρύξεις της «ισότητας των φύλων». Στην πορεία
της ιστορίας του δυτικού πολιτισμού, οι ανατομικές διαφορές
των δύο βασικών βιολογικών φύλων  ιδεολογικοποιήθηκαν, με
αποτέλεσμα τη κατασκευή των αντίστοιχών κοινωνικών φύλων,
δηλαδή συνόλων ιδιοτήτων που εκφράζονται στο κοινωνικό
πεδίο και θεωρείται ότι έχουν έμφυλη προέλευση. Με βασικό
ιδεολογικό στήριγμα τη χριστιανική κοσμοαντίληψη, η κυριαρχία
των ανδρών επί των γυναικών προσέλαβε οντολογικά χαρακτη-
ριστικά, νομιμοποιήθηκε δηλαδή ως μόνη δυνατή κατάσταση
εντός της κοινωνίας. Η γυναίκα ήταν «φυσικά» δευτερεύουσα,
από την ίδια της τη φύση ανίκανη να συμμετάσχει στη διαμόρ-
φωση των όρων της κοινωνικής ζωής και προορισμένη να ανα-
παράγει σιωπηλά το «ανθρώπινο γένος». Με την είσοδο των
δυτικών κοινωνιών στη φάση της αστικής κυριαρχίας και την
απόρριψη της θρησκευτικής αυθεντίας (καθότι ήταν πλέον αν-
τιπαραγωγική), το ρόλο της νομιμοποίησης του σεξισμού ανέ-
λαβε η επιστήμη. Η «θεολογία» των ημερών μας είναι ανθρω-
ποκεντρική, άρα απαλλαγμένη από «αφελείς δοξασίες». Στο δια
ταύτα, πάντως, η γυναίκα παραμένει δευτερεύουσα, από τη
φύση της ευαίσθητη και, άρα, ανίκανη να συμμετάσχει στη δια-
μόρφωση των όρων της κοινωνικής ζωής, ενώ εκεί γύρω στα
τριάντα της αρχίζουν να χτυπάνε εντός της διάφορα βιολογικά
κουδούνια, για να της υπενθυμίζουν ότι πρέπει να αναπαραγά-
γει, λιγότερο σιωπηλά είναι η αλήθεια, το «ανθρώπινο γένος».

η εργαζόμενη

η γυναίκα
1. Γίνεται εδώ λόγος για

δύο «βασικά» βιολογικά φύλα,
γιατί ο δυτικός πολιτισμός έχει
επιδείξει εξαιρετική ανικανό-
τητα να αναγνωρίσει την
ύπαρξη ανθρώπων που δεν αν-
ταποκρίνονται σε καμία από τις
δύο συνηθισμένες κατηγορίες
φύλου. Χαρακτηριστική περί-
πτωση είναι οι άνθρωποι των
οποίων η σεξουαλική ή αναπα-
ραγωγική ανατομία δεν αντα-
ποκρίνεται στις κατηγορίες του
αρσενικού και του θηλυκού(μία
στις 4.000 γεννήσεις παγκο-
σμίως), οι ερμαφρόδιτοι ή δια-
φυλικοί (intersexed). Οι
συγκεκριμένοι άνθρωποι αντι-
μετωπίζονται από την επιστήμη
ως γενετικά ανώμαλοι και συ-
νήθως υφίστανται «διορθωτι-
κούς» ακρωτηριασμούς σε
βρεφική ηλικία (βλ. και
www.ukia.co.uk).

Η «άλλη», η «ξένη» και η «επικίνδυνη». Αυτή που δεν γνωρίζει τις λέξεις για να
περιγράψει την ταπείνωση, κι έτσι οι γηγενείς υποθέτουν πως δεν τη νιώθει. Αυτή
που θα αναγκαστεί να δουλέψει οπουδήποτε, με οποιαδήποτε αμοιβή, όσες ώρες
χρειαστεί. Θα μαζέψει φράουλες στα χωράφια της Μανωλάδας, θα καθαρίσει τις
αποβάθρες του ΗΣΑΠ και τους διαδρόμους των νοσοκομείων, θα κρατήσει συν-
τροφιά στους παροπλισμένους πάτερ-φαμίλιες της χώρας, θα αναλάβει -πολλάκις
εξαναγκαζόμενη- να «κατευνάσει την ορμή» των καθαρόαιμων αρσενικών.  

Η κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, εκεί κάπου στα τέλη του εικοστού αιώνα,
δημιούργησε στρατιές εξαθλιωμένων, που κινούνταν προς τους δυτικούς παραδείσους, με την ελπίδα, απλώς, της επιβίω-
σης. Οι «χώρες υποδοχής» (κάπου εδώ οι λέξεις χάνουν το νόημά τους) καλωσόρισαν το νέο υποτιμημένο εργατικό δυναμικό
με σφαίρες, απελάσεις και άγρια εκμετάλλευση. Ειδικά στην ελλάδα, δόθηκε στους μετανάστες (προερχόμενους κυρίως
από την αλβανία) η «ευκαιρία συμμετοχής» στο χτίσιμο του θαύματος της ελληνικής οικονομίας, η οποία κυριαρχεί στις
βαλκανικές αγορές, με αντάλλαγμα άθλιες αμοιβές και καθημερινές ταπεινώσεις. Το κράτος, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες
του κεφαλαίου, τους διατηρούσε σε καθεστώς παρανομίας, καθιστώντας τους ευάλωτους στις ορέξεις μικρών και μεγάλων
αφεντικών και παντελώς ανίκανους να αντιδράσουν στις συνθήκες της εκμετάλλευσής τους, ενώ τα ΜΜΕ υποδαύλιζαν τα
ρατσιστικά αισθήματα των γηγενών, σπέρνοντας τον τρόμο για την «παραβατικότητα» των μεταναστών, κάθε βράδυ στις
οχτώ. Με το πέρασμα των χρόνων, όσοι από αυτούς κατόρθωσαν να επιβιώσουν, ακολούθησαν πορεία ενσωμάτωσης
στην ελληνική κοινωνία, και τη θέση τους πήραν άλλοι, καινούργιοι εξαθλιωμένοι…

Όταν η επιθετική κίνηση αναδιάρθρωσης του διεθνούς κεφαλαίου ανακάλυψε τη «διεθνή τρομοκρατία» και, στο όνομα
της ασφάλειας, ισοπέδωσε ολόκληρες περιοχές του πλανήτη, νέες στρατιές μεταναστών άρχισαν να συνωστίζονται στις
πύλες της Δύσης. Το σενάριο ήταν γνωστό: σφαίρες, απελάσεις, άγρια εκμετάλλευση, καλλιέργεια του τρόμου. 

η μεταν
άστρια

κωνσταντίνα
κούνεβα
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Η εργάτρια, γυναίκα, μετανά-
στρια Κωνσταντίνα Κούνεβα. Το
τριπλά υποτιμημένο υποκείμενο
που αρνήθηκε να ανταποκριθεί
στους προσδιορισμένους κοινω-
νικούς του ρόλους. Η Κωνσταν-
τίνα Κούνεβα, η οποία δούλευε ως
καθαρίστρια στον ΗΣΑΠ, για λογα-
ριασμό της εργολαβικής εταιρείας
ΟΙΚΟΜΕΤ, και αποφάσισε να μην
ανεχτεί την εκμετάλλευση της
ίδιας και των συναδέλφων της, να
μην υποχωρήσει στις απειλές
ενάντια στη ζωή της και να μην εν-
δώσει στις δελεαστικές προσφο-
ρές του αφεντικού της (Ο Ν. Οικο-
νομάκης, ιδιοκτήτης της ΟΙΚΟΜΕΤ,
είχε προσφέρει στην Κωνσταντίνα
τη θέση της επόπτριας της εται-
ρείας, 2000 ευρώ αμοιβή –όταν
οι απολαβές των καθαριστριών
κυμαίνονται μεταξύ 500-600 ευ-
ρώ- και ένα μήνα ετήσιων διακο-
πών, με μόνη προϋπόθεση να ε-
γκαταλείψει τη συνδικαλιστική
δράση μέσω της ΠΕΚΟΠ, της Πα-
ναττικής Ένωσης Καθαριστριών
και Οικιακού Προσωπικού). Η
Κωνσταντίνα Κούνεβα  που δεν α-
ποσιωπούσε τους βιασμούς των
συναδελφισσών της από υπαλλή-
λους των εταιρειών αλλά και των
ανάδοχων οργανισμών (ΜΕΤΡΟ,
ΗΣΑΠ, ΕΘΕΛ, δημόσια νοσοκο-
μεία κ.α.). Η Κωνσταντίνα Κού-
νεβα που, σε απάντηση όλων αυ-
τών της των επιλογών, δέχτηκε
δολοφονική επίθεση με βιτριόλι
και νοσηλεύτηκε για 2 μήνες στην
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η
Κωνσταντίνα Κούνεβα που έχει
χάσει το ένα της μάτι, μιλάει με δυ-
σκολία και έχει υποστεί τεράστιες
βλάβες σε πολλά ζωτικά της όρ-
γανα, αλλά δεν δέχεται να σκύψει
το κεφάλι, διαμηνύοντας από το
νοσοκομείο ότι όλα συνεχίζονται.
Η Κωνσταντίνα Κούνεβα, η καλύ-
τερη απόδειξη ζωής πριν από το
θάνατο.

Κωνσταντίνα

Κούνεβα

Η δολοφονική επίθεση εναντίον της Κωνσταντίνας Κούνεβα κατά την διάρκεια
της εξέγερσης γίνεται αμέσως γνωστή από την πρώτη κιόλας στιγμή. Από τις πρώ-
τες κιόλας μέρες συγκροτείται η «συνέλευση αλληλεγγύης για την Κωνσταντίνα
Κούνεβα» και εκφράζονται κινήσεις αλληλεγγύης. Η Π.Ε.Κ.Ο.Π., το σωματείο που
δραστηριοποιείται η ίδια, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της. Ανοί-
γεται τραπεζικός λογαριασμός και κόσμος αλληλέγγυος προτίθεται να προσφέρει
κάθε δυνατή βοήθεια τόσο στην ίδια και στην οικογένεια όσο και στις συναδελφισ-
σές/ους της. Πρωτοβουλίες εργαζομένων και πρωτοβάθμιών σωματείων βγάζουν
ανακοινώσεις στις οποίες καταγγέλλουν το γεγονός της επίθεσης, αναδεικνύοντας
την αναβίωση του εργασιακού μεσαίωνα και εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους
στην Κωνσταντίνα. 

Από τότε μέχρι και σήμερα εχουν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και τον Πειραιά
σειρά δράσεων όπως κατάληψη του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (το οποίο, όπως
και η ΓΣΕΕ αρνήθηκε να υπογράψει ψήφισμα που κατέθεσε η ΠΕΚΟΠ στο Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης), παρεμβάσεις στα γραφεία και σε σταθμούς του ΗΣΑΠ και του
ΜΕΤΡΟ, καθώς είναι συνυπεύθυνοι στο έγκλημα, αφού νομιμοποιούν, με τις υπο-
γραφές τους και τις χρηματοδοτήσεις τους, το δουλοκτητικό  καθεστώς της επινοι-
κίασης εργαζομένων και την ασυδοσία των εργολάβων. Οι παρεμβάσεις εχουν
στόχο και κρατικά κτήρια όπως την Επιθεώρηση Εργασίας, την συγκέντρωση έξω
από την ΔΥΠΕ αλλά και την συμβολική κατάληψη του γραφείου του Διοικητή του
Ευαγγελισμού. Πραγματοποιούνται ακόμα συγκεντρώσεις στο Υπουργείο Απα-
σχόλησης, καλούνται πορείες με την συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων με συγκρου-
σιακό πολλές φορές χαρακτήρα. Στα πλαίσια αυτής της όξυνσης εντάσσονται και
οι συμβολικές επιθέσεις σε εταιρείες καθαρισμού την ευθύνη των οποίων ανα-
λαμβάνουν αλληλλέγγυες/οι. Σε πολλές γειτονιές και περιοχές της Αθήνας όπως
στη Δάφνη, Πατήσια, Χαλάνδρι, Αγ.Παρασκευή, Περιστέρι, Ν. Φιλαδέλφεια, Πετρά-
λωνα, λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις και λαϊκές/ανοικτές συνελεύσεις με θέμα την
αλληλεγγύη στη Κ. Κούνεβα. 

Η αλληλεγγύη όμως για την Κούνεβα, δεν περιορίζεται στα στενά όρια της
μητρόπολης. Σε όλα σχεδόν τα μέρη της ελλάδας, από την Πάτρα μέχρι τη Μυτι-
λήνη, από τα Χανιά μέχρι τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, τα Γιάννενα,  την Ξάνθη, την
Κοζάνη, την Κομοτηνή και την Ηγουμενίτσα γίνονται καταλήψεις Εργατικών Κέν-
τρων, ραδιοφωνικών σταθμών, πορείες και μικροφωνικές με σκοπό την αντιπλη-
ροφόρηση και την έμπρακτη αλληλεγγύη όλων αυτών των ανθρώπων που
αισθάνονται ότι η δολοφονική απόπειρα  εναντίον μιας γυναικάς, μετανάστριας,
εργάτριας συνδικαλίστριας εμπεριέχει όλα τα στοιχεία ενός κοινωνικοταξικού
αγώνα και εν πολλοίς τους  αφορά. Έτσι βγαίνουν και πάλι στους δρόμους και συγ-
κρούονται όχι μόνο με τις κατασταλτικές δυνάμεις αλλά και με τις αντιλήψεις που
υπερασπίζονται ή ακόμα και ανέχονται την τρομοκρατία της κυριαρχίας και των
αφεντικών. Επιπλέον κατατίθενται ψηφίσματα, γράφονται και μοιράζονται κείμενα
και γεμίζουν οι δρόμοι αφίσες και συνθήματα. Την αλληλεγγύη τους εκφράζουν
και σύντροφοι από το εξωτερικό, την Βουλγαρία, την Ρωσία και την Γερμανία.

Στα Πετράλωνα καλούνται λαϊκές συνελεύσεις με θέμα τις κινήσεις αλλη-
λεγγύης για την Κωνσταντίνα Κούνεβα, γίνεται πορεία που περνά από όλες τις γει-
τονίες της περιοχής μέχρι και το Θησείο,  πραγματοποιούνται αρκετές παρεμβάσεις
με μικροφωνική στον ΗΣΑΠ, μοιράσματα κειμένων που συνοδεύονται, ενίοτε από
καταστροφές καμερών και ακυρωτικών μηχανημάτων στο χώρο του σταθμού.
Αλλά και σε πιο προσωπικό επίπεδο κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την αλλη-
λεγγύη τους προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια που θα τους ζητηθεί.

Η Κωνσταντίνα σίγουρα δεν είναι μονή της, γιατί η Κωνσταντίνα είναι μια
από εμάς. Στο πρόσωπο της βλέπουμε όλους αυτούς που αγωνίζονται για την
αξιοπρέπεια και την ελευθερία, που δεν σκύβουν το κεφάλι, ούτε κάθονται ανα-
παυτικά στους καναπέδες τους παρακολουθώντας τη ζωή από την τηλεόραση.
Τόσο η ίδια η φύση της επίθεσης με τα ταξικά, ρατσιστικά, σεξιστικά χαρακτηριστικά
της όσο και οι ιστορικές/κοινωνικές συγκυρίες μέσα στις οποίες αυτή συντελέ-
στηκε έδωσε στις κινήσεις αλληλεγγύης σχεδόν κινηματική μορφή. Τρεις  μήνες
μετά, η συμμετοχή του κόσμου, είναι εξίσου θερμή και πολλές φορές συγκρου-
σιακή. Πρόκειται κυρίως για συμμετοχή που πηγάζει όχι από φιλανθρωπία (τουλά-
χιστον αυτή δεν μας αφορά και δεν μας συγκινεί) αλλά από την έμπρακτη έκφραση
της αλληλεγγύης, που προκύπτει από την ανάγκη των ανθρώπων να βρίσκονται
ο ένας πλάι στον άλλον και έτσι να γινόμαστε πιο πολλοί και πιο δυνατοί. 

Γιατί η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Αυτό προτάσσουμε απέναντι στην
κάθε εξουσία που επιδιώκει να μας ταπεινώσει και να μας φοβίσει και τους διαμη-
νύουμε οτι δεν μας τρομάζουν δεν μας λυγίζουν αντίθετα μας οργίζουν. Οι δρά-
σεις για την Κωνστάντινα Κούνεβα, ανέδειξαν όχι μόνο την απόπειρα δολοφονίας
της, που εντέχνως αποσιώπησαν τα μμε και προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν οι
αστυνομία και κάποιοι αχρείοι για δήθεν έγκλημα πάθους αλλά, με αιχμή αυτήν
την επίθεση, κατέδειξαν, μαζί με άλλα,  το σύγχρονο δουλεμπόριο, την τρομοκρατία
και την καταστρατήγηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που αποτελούν δομικά
στοιχεία, κυρίως, της μισθωτής σκλαβιάς. Ο αγώνας της Κωνσταντίνας ούτε τελεί-
ωσε ούτε χάθηκε συνεχίζεται και ανθίζει για όλους εμάς με όλους εμάς. 

για την αλληλεγγύη στην Κ. Κούνεβα

κωνσταντίνα
κούνεβα
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Αργά το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκέμβρη, ενώ επέ-
στρεφε από τη δουλειά της στο σπίτι της στα Άνω Πετρά-
λωνα, η Κωνσταντίνα Κούνεβα δέχθηκε δολοφονική επίθε-
ση με βιτριόλι στη συμβολή των οδών Δρυόπων και Τρώων.
Οι μπράβοι/δράστες αφού της έριξαν το καυστικό οξύ στο
πρόσωπο, μέρος του οποίου το κατάπιε. Το αποτέλεσμα ήταν
να νοσηλεύεται από τότε μέχρι σήμερα (4 μήνες μετά) σε
κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά προβλήματα όρασης, ομιλίας
και εσωτερικών οργάνων του αναπνευστικού και πεπτικού
της συστήματος. 

Η Κωνσταντίνα είναι μετανάστρια από τη Βουλγαρία, 44
ετών και ζει στην Ελλάδα πολλά χρόνια μαζί με τη μητέρα και
το ανήλικο παιδί της. Εργάζεται στον ΗΣΑΠ ως ενοικιαζόμενη
καθαρίστρια της εργολαβικής εταιρείας ΟΙΚΟΜΕΤ Α.Ε., ιδιο-
κτησίας Νικήτα Οικονομάκη, πρώην μεγαλοστελέχους του
ΠΑΣΟΚ στον Πειραιά. Είναι συνδικαλίστρια και Γενική Γραμ-
ματέας της Παναττικής Ένωσης Καθαριστών/στριών και Οι-
κιακού Προσωπικού (Π.Ε.Κ.Ο.Π.). 

Γνωστή για την αγωνιστική της δράση στα αφεντικά της,
δεχόταν απειλητικά τηλεφωνήματα κατά της ζωής της εδώ
και αρκετό καιρό. Εκτός από τις τακτικές απειλές, είχε προ-
ηγηθεί η εκδικητική απόλυση της μητέρας της, δυσμενής με-
τάθεση της ιδίας στο Μαρούσι, πλήθος αναφορών και εξωδί-
κων (πάνω από 15 και 12 αντίστοιχα) που έλαβε για ασήμα-
ντους λόγους από την ΟΙΚΟΜΕΤ από το 2006 μέχρι και το
2008, ενώ εκκρεμούσε τριμερής συνάντηση στην Επιθεώ-
ρηση Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 5 Γενάρη 2009
μετά από καταγγελία της και αφού είχαν προηγηθεί και άλλες
στην Επιθεώρηση Εργασίας Πειραιά τα προηγούμενα 3 χρό-
νια για σωρεία εργατικών παρανομιών, αρνούμενη η Επιθε-
ώρηση να πάρει θέση όλο αυτό το διάστημα. Η πιο πρόσφατη
κόντρα της Κούνεβα με την εργοδοσία της ΟΙΚΟΜΕΤ έγινε
μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, όταν η εταιρεία εκβίαζε
τις εργαζόμενες/ους να υπογράψουν για ολόκληρο το δώρο
Χριστουγέννων, ενώ θα πληρώνονταν μόνο το μισό. Η Κων-
σταντίνα δεν υπέκυψε στον ωμό εκβιασμό ενώ προέτρεπε
και άλλες συναδέλφισσές της να κάνουν το ίδιο. 

Η ΟΙΚΟΜΕΤ, πανελλαδική εταιρεία εργολαβιών, δηλώνει
επίσημα 800 εργαζόμενους, αλλά απασχολεί πολύ περισ-
σότερους. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει αντικαταστήσει εκ νέου
το δηλωμένο προσωπικό, αφού εκμεταλλεύεται στο έπακρο
κυρίως μετανάστριες/ες (όπως η Κωνσταντίνα) με ή κυρίως
χωρίς άδεια παραμονής. Εκτός από τις καθυστερημένες α-
ναγγελίες συμβάσεων, οι εργαζόμενες/οι υποχρεούνται να
υπογράφουν συμβάσεις-λευκές σελίδες που συμπληρώνον-
ται αργότερα από την εργοδοσία κατά το δοκούν, χωρίς να
φτάνουν ποτέ στα χέρια τους. Ενώ η σύμβασή τους προβλέ-
πει 6 ώρες αμείβονται για 5,30 (μισθός συν ένσημα) υπο-
χρεωμένες σε μισάωρο διάλειμμα για να μην  ξεπερνούν τις
30 ώρες εργασίας της εβδομάδα (στα χαρτιά), ώστε να γλι-

στον κλάδο των καθαριστριών

λίγα λόγια για τις 

τώνει το αφεντικό την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγι-
εινά. Τρομοκρατούνται, μετατίθενται δυσμενώς, απολύονται,
εκβιάζονται σε «οικειοθελή» αποχώρηση, ιδιαίτερα όσες-οι
διεκδικούν τα αυτονόητα δικαιώματά τους (εργαζόμενη απει-
λήθηκε από την εργοδοσία, κρατούμενη για 4 ώρες σε χώρο
της εταιρείας μέχρι να υπογράψει την παραίτησή της). Για τη
διευκόλυνση των σχεδίων του, ο Οικονομάκης έχει στήσει
εργοδοτικό σωματείο με τη διοίκησή του να αποτελείται από
προσωπάρχες και επόπτες, το οποίο όσο μπορεί τρομοκρα-
τεί, χειραγωγεί και οργανώνει αντισυγκεντρώσεις ενάντια
στις διεκδικήσεις του κλαδικού σωματείου.      

Η ΟΙΚΟΜΕΤ έχει αναλάβει εργολαβικά την καθαριότητα
του ΗΣΑΠ, όπως και άλλων δημόσιων οργανισμών και επι-
χειρήσεων (ΜΕΤΡΟ, ΕΒΟ κ.α.) μέσω μειοδοτικών ανοιχτών
ή με κλειστή πρόσκληση διαγωνισμών που προκηρύσσονται
από τις εταιρείες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Ενώ βέ-
βαια μια εταιρεία γίνεται ανάδοχος με το πιο φθηνό πακέτο,
οι συμβατικές υποχρεώσεις της (τεχνικοοικονομικές προ-
διαγραφές, δικαιώματα και υποχρεώσεις απασχολούμενου
προσωπικού) απέναντι στον εντολέα της (Δημόσιοι Οργανι-
σμοί) όπως και στο προσωπικό της πρέπει να τηρούνται
κάθε στιγμή απαρέγκλιτα και να ελέγχονται από τα διορι-
σμένα γι’ αυτό το σκοπό επιβλέποντα όργανα του Εντολέα.
Είναι άξιο αναφοράς πάντως ότι έπειτα από δύο συνεχείς
απορρίψεις υποψηφιότητάς της, επικυρώθηκε τελικά η ανά-
θεση εργολαβίας καθαρισμού του ΗΣΑΠ στην ΟΙΚΟΜΕΤ. Οι
καταφανέστατες ευθύνες του ΗΣΑΠ (Πρόεδρος, Δ/νων Σύμ-
βουλος, αρμόδιοι Διευθυντές, Σωματείο μόνιμων εργ/νων)
βγάζουν μάτια! Ο ΗΣΑΠ είναι συνένοχος ακόμη περισσότερο
στη δημιουργία και αναπαραγωγή των άθλιων και επισφα-
λών συνθηκών εργασίας, της ελαστικότητας, της τρομοκρα-
τίας, συκοφάντησης, ρουφιανιάς και εντατικοποίησης στο
σύγχρονο δουλεμπόριο και σκλαβοκάτεργο της ΟΙΚΟΜΕΤ
και στη δολοφονική επίθεση εναντίον της Κωνσταντίνας.
Γιατί όλοι οι «υπεύθυνοί» του, ακόμα και το Σωματείο μόνι-
μων Εργ/νων του γνώριζαν όλα αυτά τα χρόνια από τις κα-
ταγγελίες της ΠΕΚΟΠ ποια είναι η πραγματικότητα όλων των
πτυχών της δουλειάς των καθαριστριών της ΟΙΚΟΜΕΤ. ΓΝΩ-
ΡΙΖΑΝ, ΣΙΩΠΟΥΣΑΝ, έλεγαν ότι ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ οι κα-
ταγγελίες και ΚΑΛΥΠΤΑΝ τον αφέντη Οικονομάκη και τα
τσιράκια του. 

Συνένοχοι είναι και : 

- το ΙΚΑ, το Υπουργείο Εργασίας και η Επιθεώρηση Εργα-
σίας Πειραιά που δεν έχουν διαπιστώσει καμία παρανομία
και παρατυπία στη μη καταβολή εισφορών υπέρ του ΙΚΑ από
την ΟΙΚΟΜΕΤ, στα κλεμμένα μεροκάματα, τους απλήρωτους
μήνες δουλειάς, τις κλεμμένες υπερωρίες, παρά τις καταγ-
γελίες της ΠΕΚΟΠ και ολιγωρούν εδώ και 3 χρόνια. 

- η ΓΣΕΕ, το ΕΚΑ και το ΕΚΠ που εκτός των άλλων ανα-
γνωρίζουν και καλύπτουν το εργοδοτικό ψευτοσωματείο της 

ΟΙΚΟΜΕΤ και αναλώνονται σε καθυστερημένες ανακοινώ-
σεις καταγγελίας της επίθεσεις για τα προσχήματα. Το ΠΑΜΕ
δεν ασχολείται με την υπόθεση της Κωνσταντίνας γιατί δε
συμμετέχει στο δικό του κομματικό σωματείο καθαριστριών.

Πάντως, παρά το προσαρμοσμένο νομικό-οικονομικό-
εργασιακό πλαίσιο και τις παρασκηνιακές πλάτες του ΗΣΑΠ
και των άλλων, ο Οικονομάκης λογάριασε χωρίς τον ξενο-
δόχο. Θεώρησε την Κωνσταντίνα ως μόνη γυναίκα-μητέρα
μετανάστρια, επισφαλώς εργαζόμενη, ιδιαίτερα ευάλωτη.
Επιχειρήθηκε αρχικά το χτύπημα εναντίον της να αποδοθεί
σε ερωτικό παροξυσμό γνωστού της ατόμου με διασύνδε-
σεις με τη μαφία (με τη συνεργασία της Βουλγαρικής Πρε-
σβείας, Ελληνικής Αστυνομίας και Μ.Μ.Ε.). Ενώ προσδοκού-
σε η δολοφονική επίθεση να περάσει στα ψηλά, διαμέσου
κοινωνικών αναταραχών, έγινε λογικά το αντίθετο. 

Οι εξεγερμένοι για τη ζωή τους αγωνιστές του Δεκέμβρη,
όξυναν τη δράση και συλλογική τους αντίσταση δημιουργών-
τας τις ουσιαστικές, αδιαμεσολάβητες συνθήκες για τις κι-
νήσεις αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα και τις συναδέλφισ-
σές της που ακολούθησαν.     

κωνσταντίνα
κούνεβα
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εργασιακά

Η κρατική δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπου-
λου, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, για
όλους/ες εμάς που βιώνουμε όλο και πιο έντονα
την καθημερινή βία και τρομοκρατία της εξου-
σίας, μέσω των μαζικών απολύσεων, της οικονο-
μικής εξαθλίωσης, της αστυνομοκρατίας και της
ψυχολογικής τρομοκρατίας που εξαπολύουν τα
ΜΜΕ. Καθημερινά ακούμε για εκατοντάδες χιλιά-
δες απολύσεις, πτώση της παραγωγής, κλείσιμο
των εργοστασίων και των επιχειρήσεων, την
ανεργία και τη φτώχια που έρχονται καλπάζον-
τας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέ-
τοιο. Οι κρίσεις αποτελούν δομικό στοιχείο του
καπιταλισμού. Από καιρό τώρα υπάρχουν τα χα-
ρακτηριστικά της σημάδια αλλά μέχρι τώρα μπο-
ρούσαν να τα καμουφλάρουν. Ακόμα και σήμερα
προσπαθούν να μας αποπροσανατολίσουν χρη-
σιμοποιώντας φαιδρά και χιλιοειπωμένα επιχει-
ρήματα όπως π.χ. «φταίνε τα golden boys που
έγιναν άπληστα», «χάθηκε ο κρατικός έλεγχος»
κ.τ.λ.

Οι επαναλαμβανόμενες οικονομικές κρίσεις
είναι η μόνιμη απειλή για το κεφάλαιο και τους
πολιτικούς εκφραστές του. Η σημερινή κρίση
είναι καθολική γιατί αγκαλιάζει τόσο τη σφαίρα
παραγωγής όσο και τη σφαίρα της κυκλοφορίας
και δεν πρόκειται να περιοριστεί στο χρηματιστη-
ριακό πεδίο από το οποίο ξεκίνησε. Η παγκόσμια
ζήτηση έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται, στην ίδια
τροχιά βρίσκεται και η αγοραστική δύναμη του
χρήματος, γεγονός που θα επιδράσει στην παρα-
γωγή. Τα κράτη ρίχνουν ένα όλο και μεγαλύτερο
μέρος των εσόδων τους στη χρηματοδότηση των
καταρρεόντων χρηματοπιστωτικών οίκων. Δη-
λαδή διοχετεύουν κρατικό χρήμα για να στηρί-
ξουν τον παρασιτισμό των τραπεζιτών, ο οποίος
αποτελεί ένα από τα αίτια της κρίσης , και συγκε-
κριμένα εκείνο που την κατέστησε παγκόσμια και
ανεξέλεγκτη.

Φυσικά αυτή η βαθιά κρίση που θα επιφέρει νέα
δεινά στους καταπιεσμένους του πλανήτη, θα
έχει και πολιτικά αποτελέσματα: Ένταση της κατα-
στολής, της κρατικής τρομοκρατίας, και πιθανούς
νέους πολέμους. Θα επιχειρηθεί έτσι η αποκό-
μιση υπερκερδών είτε με παραδοσιακούς τρό-
πους όπως η πολεμική βιομηχανία, είτε με νέες
πολιτικές και ιδεολογήματα της κυριαρχίας όπως
η πράσινη ανάπτυξη (διαχείριση σκουπιδιών, ε-
ναλλακτικές μορφές ενέργειας, κατασκευή οικο-
λογικών κτηρίων, βιοκαύσιμα). Με λίγα λόγια αυ-
τοί που ευθύνονται για όλα τα δεινά του πλανήτη,
παρουσιάζονται τώρα σαν εγγυητές του μέλλον-
τος. ξεκαθάρισμα ανάμεσα στις διάφορες ομάδες
της οικονομικής ελίτ, μαζική καταστροφή των πα-
ραγωγικών δυνάμεων και τεράστια αύξηση των
πτωχεύσεων. 

Όπως και αν εξελιχθούν τα πράγματα ένα είναι
βέβαιο, την κρίση θα προσπαθήσουν να τη φορ-
τώσουν στις δικές μας πλάτες. Αύξηση της ανερ-
γίας, ελαστικοποίηση της εργασίας κατάρρευση
της κοινωνικής ασφάλισης, κατάργηση των συλ-
λογικών συμβάσεων, ποινικοποίηση και παρα-
δειγματική τιμωρία τόσο της συνδικαλιστικής 

δράσης όσο και των απεργιακών αγώνων.

Σ’ αυτό τον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει τ’
αφεντικά χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που διαθέ-
τουν, από τους νόμους και τα δικαστήρια μέχρι τα
ρόπαλα των ματ, το βιτριόλι, τις σφαίρες και τα μέσα
παραπληροφόρησης (ΜΜΕ). Στιγμιότυπο αυτού του
πολέμου, που δεν μπορούμε αλλά και δεν θέλουμε
να ξεχάσουμε, είναι η επίθεση με βιτριόλι στην
Κωνσταντίνα Κούνεβα.

Άξιους συμμάχους βρίσκουν και τους συνδικαλι-
στικούς φορείς που προσπαθούν να εκτονώσουν
τους αγώνες με στείρα συντεχνιακά αιτήματα, δια-
σπώντας την απαιτούμενη ταξική ενότητα, ξεπου-
λώντας τους αγώνες ακόμα και προς ίδιον όφελος.
Αυτό που τους κάνει να εμφανίζονται σαν εξοργι-
σμένοι είναι ότι γίνεται πλέον όλο και πιο φανερό
το γεγονός ότι οι εκμεταλλευόμενοι πληρώνουν και
θα συνεχίσουν να πληρώνουν τη χασούρα της χρη-
ματοπιστωτικής κερδοσκοπίας. Μόνο μια δήθεν
εξοργισμένη συνδικαλιστική ηγεσία μπορεί να προ-
λάβει την πιθανότητα αυτόνομης έκφρασης της
συσσωρευμένης οργής των εργαζομένων. 

Είναι χαρακτηριστική η στάση της ΓΣΕΕ τις μέρες
της εξέγερσης του Δεκέμβρη, που υποκλινόμενοι
μπροστά στην αστική νομιμότητα και υπακούοντας
στις εντολές των αφεντικών τους, αποφάσισαν να
μετατρέψουν την απεργιακή πορεία σε απλή συγ-
κέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, αγνοώντας
υποκριτικά το γεγονός ότι το κοινωνικό συμβόλαιο
έχει γίνει στάχτη στους δρόμους της διάχυτης κοι-
νωνικής ανταρσίας των ημερών.

Παραμερίζοντας όλους αυτούς, πρέπει οι εργα-
ζόμενοι να πάρουμε τους αγώνες στα χέρια μας,
να στηρίξουμε ότι μπλοκάρει την εκμετάλλευσή
μας, να σηκώσουμε κεφάλι και να σπάσουμε τον
τσαμπουκά των αφεντικών, να απαιτήσουμε επιθε-
τικές απεργίες και όχι «τουφεκιές» στον αέρα. Οι
δρόμοι των πόλεων που φλέγονταν το Δεκέμβρη,
από χιλιάδες νεολαίους, εργαζόμενους, μετανά-
στες, που συγκρούονταν με μονάδες καταστολής
και επιτίθονταν στους ναούς της κατανάλωσης,
στους νόμιμους ληστές που βρίσκονται στις τράπε-
ζες, στους νόμιμους δολοφόνους που βρίσκονται
στα αστυνομικά τμήματα, μας δείχνουν το δρόμο
και αποτελούν μια πολύτιμη παρακαταθήκη για
τους αγώνες που έρχονται.

Όσο αναγκαία κι αν είναι η ασφάλιση, ο κατώτα-
τος μισθός και τα υπόλοιπα εργατικά δικαιώματα
που είτε έχουν κατακτηθεί με αγώνες είτε διεκδι-
κούνται από τους εργαζόμενους, πρέπει να γίνει
κατανοητό ότι αν δεν συνοδεύονται από μία συνο-
λική αμφισβήτηση και ρήξη με το σύστημα που πα-
ράγει και συντηρεί τις σχέσεις εκμετάλλευσης και
καταπίεσης, οι κρίσεις θα επαναλαμβάνονται και
εμείς θα πληρώνουμε τις συνέπειες τους.

Είναι βέβαιο ότι ο καπιταλισμός δεν καταρρέει
από μόνος του, έχει σημασία ποιο δρόμο θα ακο-
λουθήσουμε εμείς, ο εν δυνάμει νεκροθάφτης του
συστήματος. Οι κοινωνικοί/ταξικοί αγώνες δεν
πραγματώνονται μέσα από μηχανισμούς που είτε
λειτουργούν σαν προέκταση της κρατικής μηχανής
είτε γίνονται εύκολα υποχείριο στις ανάγκες της.
Παρά μόνο με την άμεση δραστηριοποίηση του συ-
νόλου των καταπιεσμένων και τη συμμετοχή σε α-
διαμεσολάβητες και αντιιεραρχικές συλλογικές
δράσεις τόσο στους χώρους δουλειάς όσο και στις
γειτονιές μας ενάντια στ’ αφεντικά και το κράτος.

Ενάντια στη συνεχώς εντεινόμενη επίθεση των
αφεντικών, η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας.

Αυτοοργάνωση ντόπιων και μεταναστών στους
χώρους δούλειας και στις γειτονιές.

Αντίσταση
συλλογική απαλλοτρίωση

άγριες απεργίες

αν τα αφεντικά θέλουν
να σφίξουν το ζωνάρι

να το σφίξουν στο λαιμό τους!
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Η προσωρινή υποχώρηση των ΜΑΤ και η ανα-
κατάληψη του χώρου από τους κατοίκους δε ση-
μαίνει και το τέλος του αγώνα. Την επομένη το
πρωί οι δημοτικές αρχές ολοκληρώνουν τη λεη-
λασία του πάρκου με τη βοήθεια ενός παρακρα-
τικού μηχανισμού, αποτελούμενου από μπράβους
και τραμπούκους, με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο
ασφάλειας στο δήμο Αθηναίων Παπαδάκη. Τη
Δευτέρα το μεσημέρι η συγκέντρωση κατοίκων
και αλληλέγγυων έξω από το δημαρχείο της Αθή-
νας (τη στιγμή που στο εσωτερικό συζητείται η
υπόθεση του πάρκου) συμπλέκεται με αστυνομι-
κές δυνάμεις όταν επιχειρεί να μπει στο -ανοιχτό
κατά τα άλλα- δημοτικό συμβούλιο και να παρέμ-
βει στη διαδικασία. Ακολουθεί δολοφονική επί-
θεση με ρίψεις χειροβομβίδων κρότου-λάμψης
μέσα στο πλήθος, με αποτέλεσμα να τραυματι-

Όταν η ανάπτυξη επιτίθεται 
στο πάρκο Πατησίων και Κύπρου

στούν σοβαρά τουλάχιστον τρεις διαδηλω-
τές. Το ίδιο βράδυ ομάδα διαδηλωτών επι-
τίθεται στο δεύτερο δημαρχείο της Αθήνας,
στην οδό Λιοσίων, προκαλώντας στο κτίριο
εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η επέλαση των μηχανών της ανάπτυξης
εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια της
μητρόπολης της Αθήνας, και όχι μόνο. Το
τσιμέντο κατακλύζει το βλέμμα και την καθη-
μερινότητά μας, το πράσινο αρχίζει σιγά-
σιγά να μην έχει ούτε το ρόλο του ντεκόρ. Οι
ελεύθεροι δημόσιοι χώροι λεηλατούνται
από τις μπουλντόζες και την εμπορική εκμε-
τάλλευση. Πάρκινγκ, πολυκαταστήματα, πο-
λυεθνικές. Ο χώρος και ο χρόνος μας
μετριέται με βάση το κέρδος που μπορεί να
προσφέρει στα αφεντικά. Η κουλτούρα του 

Χαράματα Δευτέρας 26 Ια-
νουαρίου και οι μπουλντόζες του
δήμου Αθηναίων, συνεπικου-
ρούμενες από κάμποσες διμοι-
ρίες, επελαύνουν στο παρκάκι
της γωνίας Πατησίων και Κύ-
πρου στην περιοχή της Κυψέλης.
Τα 45 δέντρα του πάρκου (κά-
ποια από αυτά υπεραιωνόβια)
και μία παιδική χαρά ισοπεδώ-
νονται μέσα σε λίγη ώρα. Η ρη-
τορική της ανάπτυξης είναι ισο-
πεδωτική. Αυτό που έχει ανάγκη
η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη
περιοχή στον κόσμο δεν είναι οι
ελεύθεροι δημόσιοι χώροι πρα-
σίνου, αλλά ιδιωτικά πάρκινγκ
και πολυκαταστήματα.

Οι κάτοικοι των γύρω περιο-
χών δε μένουν απαθείς μπροστά
στη βίαιη εφαρμογή των σχεδίων
των δημοτικών αρχών. Συγκεν-
τρώνονται στο σημείο και μέχρι
νωρίς το απόγευμα συμπλέκον-
ται επανειλημμένα με τις αστυνο-
μικές δυνάμεις, οι οποίες απα-
ντούν με ξύλο, χημικά και δακρυ-
γόνα. Επίθεση δέχονται τα δύο
τοπικά αστυνομικά τμήματα, ό-
που και προκαλούνται υλικές ζη-
μιές.

Προκήρυξη που μοιράστηκε τον Φεβρουάριο του 2009 σε
2.500 αντίτυπα σε κινητοποιήσεις στο χώρο του πάρκου στην
Κυψέλη, σε λαϊκές συνελεύσεις στη γειτονιάς μας και στις λαϊ-
κές αγορές των Άνω Πετραλώνων και του Κουκακίου.

αυτοκινήτου χαράζει συμπεριφορές και
λογικές. 

Ο αγώνας που δίνουν οι κάτοικοι της
Κυψέλης αποτελεί συνέχεια των αγώ-
νων που εδώ και χρόνια δίνουμε και
εμείς στις γειτο-νιές μας για την προ-
άσπιση και διεκδίκηση των ελεύθερων
δημόσιων χώρων. Από τις παρεμβάσεις
ενάντια στα τραπεζοκαθίσματα στο πε-
ζόδρομο της Ηρακλειδών στο Θησείο και
τη δημιουργία πάρκου στην Κορεάτικη
αγορά, τον αγώνα ενάντια στην περί-
φραξη, τον έλεγχο και την εμπορευμα-
τοποίηση του λόφου του Φιλοπάππου,
τις δράσεις ενάντια στην εμπορική εκμε-
τάλλευση του πάρκου στη γωνία των
Ορλώφ και Μουσών στο Κουκάκι και του
Σεράφειου κολυμβητήριου. Μέσα από
λαϊκές συνελεύσεις και ανοιχτές διαδι-
κασίες, όπου όλοι συζητάμε και αποφα-
σίζουμε ισότιμα και αυτοοργανωμένα,
επιλέγουμε να πάρουμε οι ίδιοι τις ζωές
μας στα χέρια μας, να δημιουργήσουμε
και να ορίσουμε εμείς οι ίδιοι την καθη-
μερινότητα στις γειτονιές μας.

Στις 19 Μαρτίου το διοικητικό
εφετείο Αθηνών ανέστειλε την οικο-
δομική άδεια για την ανέγερση γκαράζ
στο παρκάκι. Η απόφαση της αναστο-
λής ισχύει μέχρι να εκδοθεί απόφαση
επί της κύριας αίτησης ακύρωσης που
έχουν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέ-
λης. 

Ο αγώνας των κατοίκων συνεχίζεται και
μπορείτε να ενημερώνεστε διαδικτυακά
από το kiproukaipatision.blogspot.com.

*

[ ]

ιστορικό
σύντομο

>
>

>
>

>

για το αγώνα των κατοίκων της Κυψέλης, ενάντια στη δημιουργία
πάρκινγκ στο πάρκο Κύπρου και Πατησίων

προκηρύξεις
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Στις 24 Φλεβάρη και ενώ στο στέκι μετανα-
στών στον πεζόδρομο της Τσαμαδού στα Εξάρ-
χεια διεξάγεται συζήτηση για τους στρατιωτικούς
εξοπλισμούς, καλεσμένη από την οργάνωση Αν-
τιρρησίες Συνείδησης, άγνωστοι προσπαθούν να
ρίξουν χειροβομβίδα στο εσωτερικό του χώρου
όπου εξελίσσεται η εκδήλωση. Η χειροβομβίδα
δεν πέφτει στο εσωτερικό του στεκιού, μιας και
δεν σπάει το διπλό τζάμι του παραθύρου και
εκρήγνυνται σε ένα παρτέρι στον πεζόδρομο της
Τσαμαδού το οποίο διαλύει. Από το ωστικό κύμα
και τα θραύσματα σπάζονται αρκετές τζαμαρίες
και γίνεται διάτρητη η πρόσοψη του απέναντι κα-
φενείου. Αν η χειροβομβίδα έπεφτε στο εσωτε-
ρικό του στεκιού μεταναστών σήμερα θα
μιλάγαμε για πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

Τα σενάρια και οι υποθέσεις θα μπορούσαν να
γεμίσουν χιλιάδες σελίδες. Θα μπορούσαν να
είναι πράκτορες της ΕΥΠ μέχρι χρυσαυγίτες και
από κάποιον πορωμένο εθνικόφρονα καραβανά
μέχρι μπάτσοι σε διατεταγμένη υπηρεσία ή από
«δική τους πρωτοβουλία». Τα παραπάνω σενάρια
έχουν το καθένα την δικιά του σημασία και ερμη-
νεία. Έτσι κι αλλιώς χτυπήματα σαν αυτό σπέρ-
νουν την σύγχυση στην κοινωνία και ενδυναμώ-
νουν το ιδεολόγημα της ασφάλειας μέσω των
ΜΜΕ που, μιλώντας για μία ανεξέλεγκτη εμπό-
λεμη κατάσταση στο κέντρο της πόλης, σπέρνουν
το φόβο και κραυγάζουν για ένταση του ελέγχου
και της καταστολής στη περιοχή των Εξαρχείων
και όχι μόνο.  Όμως όποιος και να πέταξε τη χει-
ροβομβίδα, πέρα από το αυτονόητο, δηλαδή να
σκοτώσει και να τρομοκρατήσει, με αυτήν την
ενέργεια συνέβαλε στην αναβάθμιση του επιπέ- 

επίθεση στο στέκι μεταναστών, στα Εξάρχεια

Ούτε με σφαίρες, ούτε με βιτριόλι, 
ούτε με χειροβομβίδες

πίσω στο σπίτι μας;

δου της έντασης και της βίας:  Επιχειρείται έτσι
να απογυμνωθεί η αντιπαράθεση με το κράτος
και τα αφεντικά από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά
της και να μεταφερθεί από τους δρόμους, όπου
διαχύθηκε η κοινωνική εξέγερση του Δεκέμβρη,
σε ένα αποκλειστικά μιλιταριστικό επίπεδο. Ένα
επίπεδο δηλαδή, όπου από τη μία η υλική υπε-
ροχή του κράτους είναι δεδομένη, ενώ από την
άλλη η υπεροπλία του αυτή, εύκολα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με την κάλυψη της ρητορικής
της δημοκρατίας που επικαλείται τη διατήρηση
της κοινωνικής ειρήνης που κινδυνεύει.

Με αυτό τον τρόπο ανοίγεται ένα πεδίο κατα-
στολής –με κάθε μέσο– ενάντια σε όσους εξε-
γείρονται. Ενάντια σε αυτούς που βγήκανε στο
δρόμο το Δεκέμβρη. Αυτούς που συχνάζουν σε
μια από τις πιο πολιτικοποιημένες περιοχές της
Αθήνας, τα Εξάρχεια (δεν είναι καθόλου τυχαίο
το μέρος το οποίο επιλέγει για την ρίψη της χει-
ροβομβίδας), τα οποία αποτέλεσαν την καρδιά
των εξεγερσιακών γεγονότων που ακολούθησαν
την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Αυ-
τούς που ο καθένας με τον τρόπο του συμμετείχε
στην εξέγερση. Αυτούς που στόχευσαν οι σφαί-
ρες του κράτους και το βιτριόλι των αφεντικών.
Όλους εμάς που αρνούμαστε να δεχτούμε την
καταπίεση, την εκμετάλλευση και την τρομοκρα-
τία σαν όρο ζωής.

[ ]
Προκήρυξη που μοιράστηκε σε
1.000 αντίτυπα στην πορεία που
πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της
Αθήνας, μία εβδομάδα μετά την
επίθεση στο στέκι μεταναστών.

προκηρύξεις



Δεκέμβρης 2008

Παρασκευή 26 Δεκέμβρη, 4 μέρες μετά την επίθεση στην
Κωνσταντίνα, πραγματοποιείται συγκέντρωση έξω από το
νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύεται. Καλείται συ-
νέλευση για το ίδιο βράδυ, δημιουργείται η Συνέλευση Αλ-
ληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα και αποφασίζεται η κατάληψη
των γραφείων του ΗΣΑΠ στην Ομόνοια.

Σάββατο 27 Δεκέμβρη, το κατειλημμένο κτίριο λειτουργεί
σα σημείο συνεύρεσης αλληλέγγυων, οργάνωσης της πε-
ραιτέρω δράσης και αντιπληροφόρησης σχετικά με το γεγο-
νός.

Κυριακή 28 Δεκέμβρη, η κατάληψη λήγει με πορεία που
κατευθύνεται στον Ευαγγελισμό.

Δευτέρα 29 Δεκέμβρη, συγκέντρωση και πορεία στο κέν-
τρο του Πειραιά, η οποία περνάει από τα γραφεία της ΟΙΚΟ-
ΜΕΤ. Έξω από τα γραφεία υπάρχει μία διμοιρία αστυνομικών
η οποία ξυλοκοπείται από τον οργισμένο κόσμο της πορείας.

Τρίτη 30 Δεκέμβρη, κατάληψη στο Εργατικό Κέντρο Θεσ-
σαλονίκης.

Τετάρτη 31 Δεκέμβρη, στο σταθμό ΗΣΑΠ της Ομόνοιας
εξεγερμένοι/εξεγερμένες και αλληλέγγυοι/ες στην Κ. Κού-
νεβα καταλαμβάνουν προσωρινά το χειρισμό του μικροφώ-
νου του σταθμού και διαβάζουν σχετικό κείμενο.

Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Γενάρης 2009

Σάββατο 3 Γενάρη, πορεία στα Πετράλωνα, καλεσμένη
από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Πετραλώνων. Περνώντας
από τον σταθμό του ΗΣΑΠ σπάζονται τα ακυρωτικά μηχανή-
ματα, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και οι κάμερες παρακολούθη-
σης, ενώ αναγράφονται συνθήματα με σπρέι.

Απόγευμα του Σαββάτο στον σταθμό του ΗΣΑΠ και μετρό

στην Ομόνοια, δεκάδες άτομα σπάνε το σύνολο των ακυρω-

τικών μηχανημάτων του σταθμού, τα εκδοτήρια εισιτηρίων,

τις κάμερες, πετούν φυλλάδια και γράφουν συνθήματα αλ-

ληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα.

Κυριακή 4 Γενάρη, αντίστοιχη δράση πραγματοποιείται στο
σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι.

χρονικό γεγονότων

Τετάρτη 7 Γενάρη, σπάζονται τα γραφεία σε επιθεώρηση
εργασίας της Θεσσαλονίκης.

Πέμπτη 8 Γενάρη, κατάληψη του Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης.

Παρασκευή 9 Γενάρη, σπάζονται τα γραφεία της ΟΙΚΟΜΕΤ
στην οδό Μναστηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Περίπου 100-150 αναρχικοί αντιεξουσιαστές επιτίθενται
στην πολυεθνική εταιρεία επινοικίασης  εργαζομένων Adec-
co στη Θεσσαλονίκη. Σπάζονται τα γραφεία και στη συνέχεια
σχηματίζεται μπλοκ που κινούμενο από κεντρικούς δρόμους
καταλήγει στη συγκέντρωση για το πανεκπαιδευτικό.

Πορεία πραγματοποιείται στην Πάτρα.

Δευτέρα 12 Γενάρη, κατάληψη στο Εργατικό Κέντρο Βό-
λου.

Τετάρτη 14 Γενάρη, κατάληψη στο Εργατικό Κέντρο Ξάν-
θης.

Παρασκευή 16 Γενάρη, κατάληψη πραγματοποιείται στο
Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης και ακολουθεί πορεία.

Τετάρτη 21 Γενάρη, κατάληψη στις επιθεωρήσεις εργασίας
της Αγ. Παρασκευής, της Δάφνης και του Πειραιά.

Πέμπτη 22 Γενάρη, κατάληψη στο Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο στα Χανιά.

Πραγματοποιείται πορεία στο κέντρο της Αθήνας καλε-
σμένη από την Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων με
τη συμμετοχή 8.000 περίπου διαδηλωτών. Πετάγονται μπο-
γιές στο υπουργείο εργασίας και ακολουθούν συγκρούσεις
με την αστυνομία και επιθέσεις σε τράπεζες και μαγαζιά δια-
σκέδασης στο Γκάζι.

Σάββατο 31 Γενάρη, πορεία στο κέντρο του Πειραιά, κα-
λεσμένη από τη Συνέλευση Αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα.
Πετάγονται μπογιές στη διμοιρία των ΜΑΤ που φρουρεί τα
γραφεία της ΟΙΚΟΜΕΤ.

Φλεβάρης 2009

Σάββατο 7 Φλεβάρη, σπάζονται τα γραφεία της πολυεθνι-
κής εταιρίας επινοικίασης εργαζομένων Manpower στη Θεσ-
σαλονίκη.

Τρίτη 17 Φλεβάρη, πραγματοποιείται εισβολή στα γραφεία
της ΟΙΚΟΜΕΤ στον Πειραιά από 100 αναρχικούς/ες, αντιε-
ξουσιαστές/στριες.

Πέμπτη 19 Φλεβάρη, πραγματοποιούνται επιθέσεις σε
εταιρείες που αναλαμβάνουν εργολαβίες στο χώρο του κα-
θαρισμού. Το μεσημέρι σπάζονται τα γραφεία της Οικολογι-
κής στον Πειραιά, και το απόγευμα της Αρ. Ηλία στην περιοχή
του Αγίου Νικολάου.

Πορείες αλληλεγγύης πραγματοποιούνται σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.

Σάββατο και Κυριακή, 21, 22 Φλεβάρη, διήμερο εκδηλώ-
σεων αλληλεγγύης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης. Στα πλαίσια του διημέρου γίνεται κατάληψη στο
Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και μετάδοση εκπομπής
σε σχέση με το κίνημα αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα.

Τετάρτη 25 Φλεβάρη, η ΠΕΚΟΠ με την υποστήριξη της
Πρωτοβουλίας Πρωτοβάθμιων Σωματείων και αλληλέγγυων
πραγματοποιεί κατάληψη στα κεντρικά γραφεία του ΗΣΑΠ.

Όλη αυτή την περίοδο έχουν μοιραστεί χιλιάδες κείμενα
στους δρόμους, σε σταθμούς και σε εργασιακούς χώρους,
έχουν γίνει παρεμβάσεις με μικροφωνική και συνελεύσεις
σε γειτονιές της Αθήνας και σε διάφορες πόλεις της ελλάδας
(Ηγουμενίτσα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη κ.α.), πα-
ρεμβάσεις στο πρόγραμμα ραδιοφωνικών σταθμών, παρεμ-
βάσεις από την ΠΕΚΟΠ σε νοσοκομεία που αναθέτουν τον
καθαρισμός τους σε εργολάβους (Ευαγγελισμός, ΔΥΠΕ,
ΨΝΑ). Οι κινήσεις που αναφέρονται είναι κάποιες μόνο από
όσες έχουν οργανωθεί και πραγματοποιηθεί συλλογικά, αν-
τιιεραρχικά και αυτοοργανωμένα, έξω από κόμματα, οργα-
νώσεις και θεσμούς.
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