
Η φάτσα του πλέον είναι η διασημότερη 
της χώρας. Είναι παντού, σε κάθε κα-
νάλι σε κάθε site, σε κάθε γωνιά της 

ηλεκτρονικής και έντυπης ενημέρωσης. Με τη 
στάση του και το παρουσιαστικό του θέλει να 
αναλάβει την κηδεμόνευση του ανασφαλούς 
πλήθους, να πράττει εξ’ ονόματος της αγίας 
“δημοκρατίας” και να καταστεί παράλληλα φό-
βητρο της κοινωνίας. Για όσους δεν κατάλαβαν 
ακόμα μιλάω για τον Δένδια, που πρωτοστατεί 
στο σύγχρονο αστυνομοκρατούμενο κράτος.  
Η εικόνα που προσπαθούν να δημιουργήσουν 

για τον υπάνθρωπο αυτό οι μηχανισμοί προ-
παγάνδας, περνάει μέσα από την αγκύλωση 
του λογικού και πλασάρεται με μεγάλη αυθά-
δεια μεταλλαγμένη, ως εικόνα ενός μεγάλου 
αφέντη που επιβραβεύει τα “υπάκουα” παιδιά 
του (μπάτσους, στρατιωτικούς, κάθε λογής 
καριερίστες), που είναι πρόθυμοι ακόμα και να 
σκοτώσουν για το συμφέρον  και παράλληλα 

τα “ξένα παιδιά” που “λοξοδρομούν” ή του 
φέρνουν αντιρρήσεις, δέχονται την οργή του 
στο μέρος που κανείς δεν βλέπει: στα τμήμα-
τα, τις φυλακές, τα σύνορα και τα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης.  Αυτός ο υπάνθρωπος έχει 
βαλθεί να πραγματοποιήσει τα φασιστικά του 
όνειρα στις πλάτες μας, μία φαντασίωση ολο-
κληρωτισμού τον έχει κατακλύσει και έχει με-
τατραπεί σε μανία, που τον διακατέχει και τον 
αυτοπροσδιορίζει από την εποχή της χούντας.

> Συνέχεια στη σελίδα 11  

Η Επιστροφή του Στέφαν Μπαντέρα

«Εάν κάποιες φορές στην Ευρώπη έχουμε αμφιβολίες για το πόσο 
σημαντικές είναι οι ευρωπαϊκές αξίες, ας κοιτάξουμε στην Ουκρανία. 

Οι νέοι άνθρωποι στους δρόμους της χώρας, σε πολικές θερμοκρασίες, 
γράφουν το νέο αφήγημα για την Ευρώπη.»

  
σελ. 22
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“Το θέαμα είναι ο εφιάλτης της σύγχρονης
αλυσοδεμένης κοινωνίας, που δεν εκφράζει

τελικά παρά τον πόθο της να κοιμηθεί.
Το θέαμα είναι ο φύλακας αυτού του ύπνου”

Γκύ Ντεμπόρ

Ψύχρα
Η Γη έγινε τόσο ψυχρή που

έπρεπε να φύγουμε
για έναν άλλο πλανήτη. 

Ειρηνισμός στα όπλα

Η παράδοξη ιστορία του Κουρτ Βίλκενς
«Kαι καθαγιασμένα είναι τα όπλα όταν ελπίδα 

άλλη δεν υπάρχει παρά μόνο τα όπλα»
 Λίβιος. 

σελ. 24

Μια ιστορία «τρέλας»

Ψυχαργώς: η «άλογη» εφαρμογή ενός «λογι-
κού» σχεδίου για τη συμμόρφωση του «παρα-

λόγου»

σελ. 14

«Aν δεν ανοίξετε τα μάτια σας για να δείτε, 

στο τέλος θα τα κλείσετε για να κλάψετε»

Ο “ηγεμόνας” και οι 
“αυλικοί”

Για ένα κομμάτι πίτσα δεν φτάνει 
μόνο η δουλειά

σελ.4
Διαχείριση της μιζέριας ή 
επαναστατική αλληλεγγύη;

σελ.5

Όταν η ανθρώπινη βλακεία 
συναντά την νεοφιλευλεύθερη 
επέλαση

σελ.6

Πολεοδομική ανάπλαση και 
βιοτική υποβάθμιση- Rethink 
Αthens

σελ.17

18 μήνες μετά

σελ.10

Mια συζήτηση μεταξύ «Ασύμμε-
τρης Απειλής» και Ο.Βαρκαρόλη

σελ.19

Ειρηνισμός στα όπλα
σελ.24

Τρόμος και Θνητοί Θεοί: Αναφο-
ρές στη Γαλλική Επανάσταση

σελ.25

διαβάστε

Η εικοσαετής νεοφιλελεύθερη μονοκρατορία γκρε-
μίζεται από τους απανωτούς σεισμούς που εγκυ-
μονούσε. Οι δυστυχείς νεόπτωχοι, οι σιωπηλοί 

εργαζόμενοι, οι πιο σιωπηλοί άνεργοι , οι άφραγκοι πρώην 
καταναλωτές, οι αξιοπρεπείς και οι αναξιοπρεπείς οικογε-
νειάρχες βρίσκονται καταδικασμένοι εν μέσω της κοινωνι-
κής ερήμου επειδή πίστεψαν απόλυτα ότι οι καπιταλιστές  
έχουν ψυχή. Τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα δικαιώματα 
και η πρόνοια συνολικά , είναι πλέον μόνο για τους έχο-
ντες: εφεξής οι υπόλοιποι θα ανήκουν στη δικαιοδοσία 

των δημοσιογράφων, των κοινωνικών λειτουργών και της 
αντιτρομοκρατικής.  Για τους ιστορικούς του μέλλοντος, η 
κατάσταση των νεόπτωχων θα καταγραφεί σαν μια σπάνια 
περίπτωση μαζικής ύπνωσης - η αιώνια περιστροφή του 
προλεταριάτου γύρω από τον εαυτό του. Ο καπιταλισμός 
εκρήγνυται, ο χρόνος συμπυκνώνεται, οι ισορροπίες εί-
ναι εύθραυστες και η εξουσία πιο αδίστακτη κι επικίνδυ-
νη από ποτέ:  με αφορμή τα γεγονότα στην Ουκρανία, τα 
σύννεφα του πολέμου εμφανιστηκαν ξανά στον ορίζοντα  
για να προσφέρουν, αν χρειαστεί, τον απαραίτητο παγκό-

σμιο αποπροσανατολισμό. Οι ναζί νεκρανασταίνονται και 
χορεύουν αγκαλιά με τους κουστουμαρισμένους τεχνο-
κράτες, πρώην δημοκράτες και επαγγελματίες ρεαλιστές 
στους ρυθμούς στρατιωτικών εμβατηρίων. Η εποχή των 
ταραχών δεν προσφέρεται για υπεκφυγές  και εύκολα συ-
μπεράσματα, για ακλόνητες βεβαιότητες και  ειρηνικές δι-
αμαρτυρίες. Ο εφιάλτης δεν πρόκειται να τελειώσει από 
μόνος του, ο χρόνος πλέον είναι πολύτιμος και για άλλη 
μια φορά, οι πιο μεγάλες λέξεις ανήκουν στους ποιητές 
των τοίχων...

Σπέρνουν τον τρόμο, θα θερίσουν την οργή...



Οι καρναβαλικές μάσκες που 
κάποτε ξόρκιζαν την αίσθηση του 
τέρατος, σήμερα αντικαταστά-
θηκαν από τις μάσκες ανθρωπιάς 
των ειδικών της ζωής,  που απο-
κρύβουν το τέρας. 
H μάσκα με το ψεύτικο αστραφτε-
ρό χαμόγελο του επιτυχημένου 
γιάπη των 90’s, αντικαταστάθηκε 
από το σοβαροφανές προσωπείο 
του σωτήρα τεχνοκράτη των χρό-
νων της οικονομικής επίθεσης των 

λίγων εναντίον των πολλών, 
που δραματικά ονομάστηκε 
«κρίση».  
Άνθρωποι από το πουθενά. 
Αγέλαστοι, παγωμένοι, δίχως 
συναισθήματα, ούτε καν 
μελοδραματισμούς. Ταγμένοι 
να φέρουν μια ιερή αποστολή 
εις πέρας, απευθύνονται σ’ 
ένα κοινό που είναι εκπαι-
δευμένο για να είναι ευκο-
λόπιστο, επειδή  είναι βαθιά 
ποτισμένο από το πηγάδι της 
ηθικής της εργασίας. “Είναι 

απλά μια δουλειά που πρέπει να 
την κάνω καλά” σου απαντούν 
υψώνοντας τη φωνή τους για να 
ακουστούν πάνω από τον θόρυβο 
που κάνει ένας κάλπικος κόσμος 
που γκρεμίζεται μέσα σε κραυγές 
τρόμου και σε δάκρυα που μάταια 
επιχειρεί να κρύψει. Αλυχτώντας 
τη συμμόρφωση, την υποταγή και 
παράδοση άνευ όρων, σου είπαν 
στο δελτίο των οκτώ ότι αυτός δεν 
είναι ο θόρυβος της καταστροφής 

αλλά η μουσική της μελλοντικής 
ευτυχίας.  Δεν είναι όμως αυτό το 
δικό μας τραγούδι της ευτυχίας. 
Γιατί ο άνθρωπος που είναι μόνιμα 
ερωτευμένος με την Ελευθερία και 
θέλει να απολαμβάνει τα τρυφερά 
της χάδια κάθε φορά σαν να είναι 
η πρώτη,  γνωρίζει πολύ καλά τη 
χυδαιότητά τους, την πλάνη τους, 
τη λαιμαργία τους για την εξουσία, 
το πόσο αδίστακτοι είναι προκει-
μένου να πετύχουν το σκοπό τους. 
Ο άνθρωπος που αγωνίζεται για 
την απόλαυση της ζωής γνωρίζει 
και περιμένει πάντα τα χειρότερα 
από την εξουσία, συνεπώς ούτε 
τρομάζει ούτε πέφτει από τα σύν-
νεφα σε κάθε στραβοπάτημά της 
ή αθέτηση του λόγου της - γιατί 
πάνω απ’ όλα γνωρίζει ότι δεν 
υπάρχει χειρότερο πράγμα από το 
να σε εξουσιάζουν, είτε στο όνομα 
ενός υπέρτατου σκοπού είτε στο 
όνομα μιας ιερής ιδέας. 
 
                       Firewater

«Ο Άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος, κι 
όμως παντού είναι αλυσοδεμένος»

  
Ζαν-Ζακ Ρουσσώ, 1762

Πώς να είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι 
όταν οι ανισότητες είναι ένα από 
τα κύρια χαρακτηριστικά των 

κοινωνιών; Οι λιγότερο ελεύθεροι ήταν 
και είναι εκείνοι που βρίσκονταν ιεραρ-
χικά σε κατώτερη θέση, είτε ήταν δούλοι, 
γυναίκες, φτωχοί, εργατική τάξη κ.ά, είτε 
ήταν διαφορετικοί από τη νόρμα, δεν ήταν 
«κανονικοί». Οι πρώτες περιπτώσεις βρι-
σκόντουσαν υπό συνεχή περιορισμό, υπό 
καθεστώς καταπίεσης. Η δεύτερη περί-
πτωση μπορεί να περιλαμβάνει και ανθρώ-
πους πέραν των πρώτων, αλλά συχνά οι 
δύο «κατηγορίες»  συμπίπτουν.

Πάντα κάποιοι υπήρχαν, οι οποίοι 
όριζαν την ιεραρχία, τι είναι κανο-
νικό ή μη, τι επικίνδυνο ή μη και 

τελικά, τι είναι κοινωνικά αποδεκτό. Αυτοί 
οι κάποιοι (καθιερωτές της ιεραρχίας και 
της κανονικότητας ως δόγματος), πήραν 
διάφορες μορφές ανάλογα με τις ιστορικές 
συνθήκες στο πέρασμα των αιώνων, αλλά 

όλοι τους μοιράζονται ένα κοινό χαρακτη-
ριστικό: την κατοχή θέσεων εξουσίας.

Η κανονικότητα δεν είναι κάτι που 
ορίζει ο άνθρωπος για τον εαυτό 
του. Είναι ένα σύνολο κοινωνικών 

συμπεριφορών-προτύπων που θεσμο-
θετούνται ιεραρχικά ως τα περισσότερο 
αποδεκτά, εκείνα που συνάδουν με την 
εκάστοτε θρησκεία, ιδεολογία, αλλά και 
ενίοτε λόξα του εκάστοτε κατόχου της 
Εξουσίας. Είναι το σύνολο των συμβά-
σεων στις οποίες καλείσαι να μπαίνεις 
για να είσαι αρεστός και λειτουργικός. Η 
παραβατικότητα-εγκληματικότητα, η πα-
ρέκκλιση από τα θρησκευτικά ή άλλα ήθη, 
η σωματική ή ψυχική αδυναμία, η φτώχεια, 
η ίδιου φύλου ερωτική προτίμηση, η τρανς 
σεξουαλικότητα, οι περιθωριοποιημένοι 

εθισμοί, η αμφισβήτηση, συνιστούν την 
ευρεία γκάμα της μη-κανονικότητας.

Οι συμπεριφορές αυτές, στο βωμό 
της κοινωνικής και ηθικής ασφά-
λειας/καθαρότητας, πρέπει να κα-

τηγοριοποιηθούν, να περιθωριοποιηθούν, 
να εγκλειστούν/ αποκλειστούν και εν τέ-
λει να «θεραπευτούν». Μοναστήρια, μπου-
ντρούμια, φυλακές, ψυχιατρεία, άσυλα και 
ιδρύματα (ορφανοτροφεία, πτωχοκομεία, 
γηροκομεία), κέντρα κράτησης μετανα-
στών, στρατόπεδα συγκέντρωσης (κι άλλα 
τόσα που μπορεί να έχουμε ξεχάσει), όλοι 
χώροι που έχουν ιστορικά «φιλοξενήσει» 
όλους αυτούς που η κοινωνία δεν είχε 
μάθει ή δεν άντεχε να βλέπει ή η πολιτεία 
προσπαθούσε να εξοντώσει. 

Αν και μας διδάσκουν ότι οι Δυτικές 
κοινωνίες είναι πιο ελεύθερες σε 
σχέση με το παρελθόν, ο καπι-

ταλισμός, η τεχνολογική ανάπτυξη, οι 
συνθήκες εργασίας και επικοινωνίας στο 
σύγχρονο κόσμο, παίζουν ύπουλα το ρόλο 
του «μοντέρνου κανονικοποιητή».  Από 
την Κοινωνία της Πειθαρχίας περνάμε 
στην Κοινωνία του Ελέγχου, και πιο πρό-
σφατα στην Κοινωνία της Αυτοπειθαρχίας 
και του Αυτοελέγχου.

Σημαντική παράμετρος ο περιορι-
σμός των ανθρώπινων δραστηρι-
οτήτων στο σπίτι και στη δουλεία, 

αυτό που εμείς θεωρούμε «αυτο-εγκλει-

σμό». Αυτο-εγκλεισμός, δηλαδή, αδυναμία 
ή αδιαφορία αντίληψης της εξωτερικής 
πραγματικότητας, και προσκόλληση σε 
μία άλλη, ψηφιακή-εικονική, αποχαύνω-
ση και μοναξιά, πλασματική προσωπική 
ασφάλεια, φόβος. Είτε συνειδητός, μέσω 
του πειθαναγκασμού που λέει «δε βγαίνω 
από το σπίτι για να μη στοχοποιηθώ, σχο-
λιαστώ, προβληματιστώ» (υπό την απειλή 
της επιβολής του επίσημου εγκλεισμού), 
είτε ασυνείδητος, ως μορφή ενδο-οικι-
ακής διασκέδασης, ελλείψει χρόνου και 
χρημάτων, το αίσθημα αυτό λειτουργεί 
ακριβώς όπως τα διαφόρων ειδών άσυλα: 
περιορίζει την αίσθηση της πραγματικό-
τητας, αποστερεί, αποκλείει. Μόνο που 
στην περίπτωση αυτή, δε χρειάζεται καν 
κάποιος ισχυρότερος-ειδήμονας να απο-
φασίσει και να ορίσει τον εγκλεισμό για το 
άτομο. Το κάνει το ίδιο το άτομο για τον 
εαυτό του, γιατί πια η ιεραρχία, η πειθαρ-
χία και ο έλεγχος έχουν εσωτερικευτεί και 
δε χρειάζεται να επιβάλλονται συνέχεια 
από τους πάνω. 

Είναι παντού και πληθαίνουν. Γύρω 
μας τόσοι πολλοί εγκλεισμοί, σε 
τόσα πολλά μέρη, σε τόσα πολλά 

σπίτια, σε τόσα μυαλά. Εμείς ή θα προσαρ-
μοστούμε ή θα βρούμε τρόπους θεωρητι-
κής αλλά και πραγματικής αποασυλοποίη-
σης του σώματος και πνεύματός μας...

Συντακτική ομάδα Άπατρις 
Θεσσαλονίκης
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‘’Η Ελλάδα μπορεί να 
δώσει τεχνογνωσία 
στην Ουκρανία ώστε να 
διαμορφωθεί το σχέδιο 
με το οποίο θα μπορούσε 
η χώρα να αντιμετωπίσει  
το πρόβλημα της 
οικονομικής κρίσης με τη 
βοήθεια του ΔΝΤ’’

Τάδε έφη Ε. Βενιζέλος 
μετά τη συνάντηση με τον μεταβατικό πρόεδρο της 
Ουκρανίας Ολεξάντερ Τουρτσινόφ. 
02/03/2014.

> Σχόλιο: …χωρίς σχόλια.

χωρίς περίσκεψιν, δίχως αιδώ

•                             •

η εφημερίδα

διανέμεται 
πανελλαδικά:

Σε στέκια
και καταλήψεις

καθώς και
πόρτα-πόρτα
σε διάφορες

πόλεις.
•                                 •

εφημερίδα δρόμου
υπεύθυνος έκδοσης: Eta Pancho

επικοινωνία: apatris.news@gmail.com

Διανέμεται σε καταλήψεις, στέκια, 
ελεύθερους χώρους

Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε φύλλα της 
εφημερίδας, να συμβάλλετε στη

διανομή της ή να μας στείλετε κάποιο 
κείμενο, επικοινωνήστε μαζί μας στο email.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, 
η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή 
περιληπτική ή κατά παράφραση ή 
διασκευή απόδοση του 
περιεχομένου της εφημερίδας με 
οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, 
μηχανικό, φωτοτυπικό, 
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια του 
εκδότη.

Η Άπατρις είναι πανελλαδική εφημερίδα δρόμου που διανέμεται χωρίς 
αντίτιμο σε 14.000 φύλλα. Για την έκδοση του κάθε φύλλου, αλλά και για να 

μπορέσουμε να εκδίδουμε την εφημερίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
χρειάζεται να καλύπτεται ένα σημαντικό οικονομικό κόστος. Εφόσον κρίνετε ότι 

το εγχείρημα αξίζει τον κόπο, η οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας θα ήταν μεγάλη βοήθεια 
για μας. Η ενίσχυση αυτή είναι βέβαια προαιρετική και ανάλογα με τις δυνατότητες σας. 

Επίσης, μπορούμε να σας στέλνουμε κάθε νέο φύλλο της εφημερίδας ταχυδρομικά, σε 
περίπτωση που επιθυμείτε να τη λαμβάνετε, καταβάλλοντάς μας τα έξοδα αποστολής. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: apatris.news@gmail.com
Θα βρείτε την ψηφιακή μορφή της εφημερίδας εδώ: http://issuu.com/apatris_news
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_Επί του πιεστηρίου_



Οι δυτικές συνοικίες της Θεσ/νίκης, 
εδώ και πολλά χρόνια, υποβαθμί-
ζονται συνεχώς από τις εκάστοτε 

κυβερνήσεις και δημοτικές διοικήσεις με 
αποτέλεσμα σήμερα να είναι από τις πιο 
μολυσμένες περιοχές του Νομού. Το μεγα-
λύτερο μέρος των ρυπογόνων εργοστασια-
κών δραστηριοτήτων στην πόλη λαμβάνει 
χώρα στην δυτική της είσοδο. Από τα δι-
υλιστήρια της ΕΚΟ στην Ιωνία, μέχρι την 
τσιμεντοβιομηχανία «ΤΙΤΑΝ», και την χω-
ματερή στην περιοχή της Ευκαρπίας, που 
λειτουργούσε για χρόνια, καθώς και μια 
σειρά από άλλες μικρές ή μεγάλες βιομη-
χανίες. 
Σα να μην έφταναν όλα αυτά έχουν ξεκι-
νήσει οι διαδικασίες κατασκευής ΣΜΑ 
(Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) 
στην Ευκαρπία, που θα υποβαθμίσει ακόμη 
περισσότερο τις περιοχές αυτές. Ας δούμε 
λίγο τι είναι ένας σταθμός Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Είναι ένας ενδι-
άμεσος σταθμός όπου τα σκουπίδια συλ-
λέγονται και συμπιέζονται για να πιάνουν 
λιγότερο χώρο και να μπορούν να μετα-
φερθούν πιο εύκολα, ακόμα και σε μεγάλες 
αποστάσεις. Από εκεί, ανάλογα με την επε-
ξεργασία, είτε θα καταλήγουν σε ΧΥΤΑ, 
είτε θα κατευθύνονται σε μονάδες καύσης 
απορριμμάτων. Στην περίπτωση της Ευ-

καρπίας σχεδιάζεται μία τεράστια εγκατά-
σταση, που θα δέχεται καθημερινά 1.100 
τόνους σκουπιδιών, από το σύνολο των 
δυτικών συνοικιών και ένα μεγάλο κομμά-
τι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι ΣΜΑ δεν 
είναι τόσο αθώοι όσο φαίνονται. Η συμπί-
εση των σκουπιδιών αφήνει πίσω της υγρά 
απόβλητα, τα οποία είναι ιδιαίτερα επικίν-
δυνα για την υγεία και το περιβάλλον. 
Ακόμη κι αν ένας βιολογικός καθαρισμός 
(όπως τον ονομάζουν), λειτουργεί στην 
εντέλεια (κάτι που είναι μάλλον η εξαίρε-
ση παρά ο κανόνας) δε δεσμεύει όλες τις 
επικίνδυνες ουσίες των υγρών αποβλήτων. 
Η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας δεν 
μπορεί να κάνει τελείως ακίνδυνα τα υγρά 

απόβλητα, αφού δεν μπορεί να κατακρατή-
σει τα βαρέα μέταλλα και άλλες επικίνδυ-
νες ουσίες που περιέχονται σε αυτά. Ιδιαί-
τερα τα βαρέα μέταλλα, που θα υπάρχουν 
σε αφθονία στην (πολύ πιθανή) περίπτωση 
που τα σκουπίδια είναι ανακατεμένα με 
βιομηχανικά απόβλητα, είναι ιδιαίτερα επι-
κίνδυνα, υπεύθυνα για καρκινογενέσεις και 
πολλές ακόμη ασθένειες. Τα στοιχεία αυτά 
περνούν στην λάσπη που σχηματίζεται από 
την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, 
και στη συνέχεια καταλήγουν μαζί της, είτε 
σε κάποιον ΧΥΤΑ, είτε σε κάποια μονάδα 
καύσης. Και βέβαια, πριν απομακρυνθούν 
από το Σταθμό Μεταφόρτωσης θα έχουν 
αφήσει ένα μικρό «ενθύμιο», αφού αρκεί 
μια μικρή διαρροή για να δηλητηριάσουν 
και το έδαφος της περιοχής πριν φτάσουν 
στον τελικό τους προορισμό. 
Το γιατί διαλέχτηκε η συγκεκριμένη περι-
οχή, μπορεί να μας το εξηγήσει μια άλλη 
πληροφορία. Στο παρελθόν, το εργοστά-
σιο «ΤΙΤΑΝ» , είχε ζητήσει πολλές φορές 
άδεια για να μετατραπεί σε εργοστάσιο 
καύσης απορριμμάτων και πράγματι, από 
τις 31 Ιανουαρίου 2014 πήρε την πολυπό-
θητη αδειοδότηση, που δίνει το δικαίωμα 
να καίει πλαστικά, καουτσούκ, υπολείμμα-

τα από τα απορρίμματα των ΜΠΛΕ Κάδων 
Ανακύκλωσης (που έχει μέσα ανάμεικτα 
πλαστικές συσκευασίες, νάιλον σακούλες 
μεταλλικές συσκευασίες, αλουμίνιο, γυαλί 
κλπ.), υφαντικές ύλες, απόβλητα προερχό-
μενα από την ανακύκλωση αυτοκινήτων 
και άλλα (σύμφωνα με την αδειοδότηση η 
οποία δόθηκε απευθείας από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και προϋποθέτει την τρο-
ποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της 
εταιρίας). 
Η επιμονή της συγκεκριμένης βιομηχα-
νίας να πάρει άδεια εργοστασίου καύσης 
απορριμμάτων και η ταυτόχρονη επιμονή 
να κατασκευαστεί ο ΣΜΑ δίπλα στο εργο-
στάσιο, δεν μπορεί παρά μόνο απαντήσεις 
να δώσει. Που θα πηγαίνει τελικά η λάσπη 
που θα προκύπτει από τον βιολογικό κα-
θαρισμό του Σταθμού; Και βέβαια, πού θα 
πηγαίνουν τα σκουπίδια, αφού θα συμπι-
έζονται και θα φεύγουν από το ΣΜΑ; Θα 
καταλήξουν σε κάποια χωματερή, ή απλά 
θα μεταφέρονται λίγα μέτρα πιο πέρα για 
να γίνουν καύσιμα; Έχει κανείς αμφιβολίες 
για τις απαντήσεις; Έχει κανείς αμφιβολίες 
για το ποιούς εξυπηρετούν τέτοιες λύσεις;

gerakos

Εν έτει 2014, οι μάσκες έχουν πέσει 
για τα καλά ακόμα και για τους πιο 
ανυποψίαστους. Η επίθεση του κρά-

τους απέναντι στα εργασιακά δικαιώματα 
και τις κοινωνικές ελευθερίες, έχει πλέον 
σταματήσει να συνοδεύεται από προσχή-
ματα. Σε μια χώρα όπου οι άνεργοι αγγί-
ζουν το 1,5 εκατομμύριο· όπου χιλιάδες οι-
κογένειες βρίσκονται χωρίς ρεύμα και δεν 
μπορούν να καλύψουν ακόμα και τις βα-
σικές τους ανάγκες, κράτος και κεφάλαιο, 
εντείνουν την επίθεση, αποδιαρθρώνοντας 
ότι έχει απομείνει. Αφού τελείωσαν με το 
ρεύμα, το νερό και τις δημόσιες συγκοινω-
νίες, ήρθε η σειρά της υγείας, της παιδείας 
και της στέγασης: απολύσεις για σχολικούς 
φύλακες και διοικητικούς υπαλλήλους, 
κλείσιμο του ΕΟΠΠΥ και τώρα κατασχέ-
σεις και πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας.

Το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νό-
μου, αναστέλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2014 οι πλειστηριασμοί για την πρώτη κα-
τοικία οφειλετών, εφόσον
•   η αντικειμενική αξία της κατοικίας δεν 
υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ
•   το καθαρό οικογενειακό εισόδημα είναι 
μέχρι 35.000 ευρώ και
•   η συνολική αξία κινητής και ακίνητης πε-
ριουσίας είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 
ευρώ.
Από το ποσό αυτό το σύνολο των καταθέ-

σεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Όπως μπορούμε να δούμε, οι προϋποθέ-
σεις για να προστατευθεί κάποιος από το 
νέο νομοσχέδιο είναι αρκετά απαιτητικές. 
Το πλαφόν των 35.000 ευρώ, δεν συνυ-
πολογίζει ουσιαστικά τις οικογένειες που 
έχουν στην πλάτη τους ένα και παραπάνω 
δάνεια, που αδυνατούν να τα πληρώσουν 
ακόμα κι αν το οικογενειακό εισόδημα εί-
ναι πάνω από 35.000.
Στην Ελλάδα των ημερών μας, δεν υπάρ-
χουν ‘’μπαταχτσήδες’’. Όλα αυτά δεν είναι 
παρά λαϊκισμοί των κυβερνόντων προκει-
μένου να διασπάσουν ακόμα περισσότερο 
τον κοινωνικό ιστό· να μας κάνουν να κα-
τηγορούμε τον διπλανό μας, επειδή βγάζει 
κάποια χρήματα παραπάνω.
Το 2014, ακόμα και η πάλαι ποτέ ευημε-
ρούσα μεσαία τάξη, αρχίζει σιγά-σιγά να 
συρρικνώνεται. Τα μεσαία στρώματα προ-
λεταριοποιούνται και μαζί με τα πιο αδύνα-
μα, μετατρέπονται σε ένα στρώμα με κοινά 
σχετικά συμφέροντα. Σήμερα λοιπόν, μετά 
από τέσσερα χρόνια παραμονής στο ΔΝΤ, 
διαφαίνονται ξεκάθαρα δύο στρατόπεδα: η 
αστική τάξη και τα καταπιεζόμενα στρώμα-
τα.

Το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο το μνη-
μόνιο, η Τρόικα ή το ΔΝΤ, αλλά ο ίδιος ο 
καπιταλισμός, που με τον έναν ή τον άλλον 

τρόπο θα οδηγείται συνεχώς σε κρίσεις, τις 
οποίες θα πρέπει να ξεπερνάει πατώντας 
στις πλάτες των εργαζομένων.
Καμία ‘’αντιμνημονιακή’’ πολιτική δεν θα 
μας σώσει, όσο το τέρας της ελεύθερης 
αγοράς τζογάρει πάνω στον πλούτο που 
παράγουμε. Γι’αυτό και όσοι μιλάνε για δια-
χείριση του καπιταλισμού ή για λύση εντός 
του συστήματος, τρέφουν αυταπάτες.

Στέγαση

Το δικαίωμα στη πρώτη κατοικία ξεφεύγει 
από τα στενά όρια της ατομικής ιδιοκτησί-
ας. Δεν είναι ζήτημα πολυτέλειας αλλά βιο-
τική ανάγκη. Τα τελευταία χρόνια, το κρά-
τος ποινικοποιεί την οικειοποίηση άδειων 
χώρων και σπιτιών, όχι μόνο όταν αυτό 
γίνεται από ‘’ακραίες’’ για εκείνο πολιτικές 
ομάδες αλλά και από αστέγους, γεγονός 
που αντιτίθεται στην απλή λογική. Έτσι 
αναδεικνύεται η πλήρης υποκρισία του 
‘’κοινωνικού’’ κράτους που την ίδια στιγμή 
που προσπαθεί να φανεί ευαισθητοποιημέ-
νο, περιθωριοποιεί τις πιο ευάλωτες κοινω-
νικές ομάδες.

Οργάνωση των αναγκών μας παντού

Μακριά από την λογική της ανάθεσης και 
των σωτήρων· των κολάκων και των λαϊκι-
στών οποιασδήποτε πολιτικής απόχρωσης, 
ο αγώνας θα πρέπει να είναι ταξικός, κοι-

νωνικός και αποκεντρωμένος. Μέσα από 
σωματεία, λαϊκές συνελεύσεις, αυτοοργα-
νωμένες συλλογικότητες, καταλήψεις και 
αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, στη βάση 
των οριζόντιων δομών, της αυτοοργάνω-
σης και της κοινωνικής και ταξικής αλλη-
λεγγύης.
Η επικοινωνία και η ζύμωση με τους αν-
θρώπους της περιοχής μας και η αυτοορ-
γάνωσή μας στις γειτονιές, είναι ένα πρώ-
το βήμα για την ενίσχυση της κοινωνικής 
αντίστασης και την ανάπτυξη αλληλέγγυ-
ων κοινωνικών δεσμών. Κανένας δεν μπο-
ρεί να αγωνιστεί για λογαριασμό μας. Η 
κοινωνική αντίσταση γίνεται στον δρόμο, 
και αποτελεί
καθήκον που δεν ανατίθεται, καθήκον των 
ίδιων των καταπιεζόμενων και όχι επαγγελ-
ματιών κοινοβουλευτικών αντιπροσώπων.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ

Κάθε Τετάρτη 15:30 – 17:00, συγκεντρωνό-
μαστε στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, ενάντια 
στους πλειστηριασμούς

Αυτόνομη συλλογικότητα Directiva από τα κάτω
Αναρχική συλλογικότητα Οκτάνα
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  Ηράκλειο - STOP  σε  πλειστηριασμούς - κατασχέσεις

  ΣΜΑ Ευκαρπίας, μια κομπίνα ακόμα

-ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ-



Γυρνάς κουρασμένος από τη δουλειά. Κά-
νεις ένα ντουζάκι, και περιμένεις τα φιλα-
ράκια σου να δείτε τον αγώνα – Τετάρτη 
γαρ, παίζει μπάλα ευρωπαϊκού επιπέδου. 
Δε βλέπεις την ώρα να χαλαρώσεις, τσι-
τωμένος για το επόμενο γκολ μαζί με τους 
άλλους τσιτωμένους από τη δουλειά, την 
ανεργία, το άγχος, τα προβλήματα. Μέχρι 
να φτάσουν τα παιδιά, ψάχνεις για διαφη-
μιστικά πιτσαριών και σουβλακερί, μην 
πιείτε τις μπύρες ξεροσφύρι! Διαλέγεις 
τελικά την Pizza Fan... 

Στην κουζίνα της πιτσαρίας οι ψήστες 
τρέχουν σαν τρελλοί να προλάβουν 
τις παραγελίες. Δεν έχουν περιθώ-

ριο να πάρουν ανάσα: οι πίτσες πρέπει να 
παραδοθούν άμεσα, το τηλεφωνικό κέ-
ντρο έχει δώσει μικρή προθεσμία παράδο-
σης, και ο πελάτης περιμένει! Εξάλλου στο 
χώρο υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, όχι 
τόσο για να αποτρέπονται τυχόν κλοπές, 
κυρίως για να παρακολουθεί το αφεντικό 
τί γίνεται στο μαγαζί και πόσο γρήγορα 
‘τρέχει’ η δουλειά. Τα ξέρει όλα, και μια 
φέτα ψωμί να φας, το βλέπει και σου κά-
νει παρατήρηση. Βλέπει τί κάνεις, ακούει 
τί λες, όλα καταγράφονται για μελλοντική 
επίπληξη. Φόβος.
Δύο εργαζόμενοι έχουν ήδη υπερβεί το 
8ωρο, δεν ξέρουν πότε θα σχολάσουν, 
αλλά ξέρουν σίγουρα ότι δεν θα πληρω-

θούν τις επιπλέον ώρες. Συνεχίζουν αδια-
μαρτύρητα, “ξέρεις πόσοι περιμένουν για 
δουλειά;” λέει σε κάθε ευκαιρία το αφεντι-
κό. Ναι, ξέρουν...
Έρχονται τα φιλαράκια, αρχίζει το ματς. 
Παίρνεις τηλέφωνο. Η ευγενική κοπέλα 
στο τηλεφωνικό κέντρο παίρνει την πα-
ραγγελία, και σε ενημερώνει ότι το μενού 
εμπλουτίστηκε με νέα πιάτα. Παραγγέλ-
νεις δύο παλιές και δύο καινούριες πίτσες. 
“Σε 20-30 λεπτά θα είναι εκεί” ακούς και 
δυσανασχετείς. “Στο ημίχρονο θα φάμε, ρε 
γαμώτο..;” σκέφτεσαι.
Η Ν. δεν ξέρει τη συνταγή της καινούριας 
πίτσας. Πελαγώνει, δεν την παίρνει να χά-
σει αυτή τη δουλειά. Ρωτάει τη συνάδελ-
φο δίπλα, αλλά ούτε εκείνη θυμάται. “Η 
παραγγελία θα αργήσει” σκέφτεται αγχω-
μένη, πάνω στον πανικό της ακουμπά το 
φούρνο που καίει, γάντια δεν έχει -κανέ-
νας δεν της έδωσε, άλλωστε- καίγεται στο 
χέρι. Τρέμει ότι θα χάσει τη δουλειά της, πιο 
πολύ την καίει η ανεργία παρά το έγκαυμα. 
Ο υπεύθυνος της κάνει νόημα “θα τα πού-
με..”. (Δεν έδειξε την ίδια σπουδή προχθές, 
όταν η Σ. έπαθε δύσπνοια καθαρίζοντας το 
φούρνο με χημικά, χωρίς καμία προστασία 
ή όταν οι εργαζόμενοι μένουν στην κατά-
ψυξη για ώρα αποθηκεύοντας τρόφιμα. 
Άλλωστε όλα αυτά στοιχίζουν, πού λεφτά 
όταν έχουν δοθεί όλα για τις κάμερες;)
Το ματς συνεχίζεται χωρίς εκπλήξεις, η 
παρέα περιμένει τις πίτσες. Σκέφτεσαι τα 
λεφτά που θα δώσεις -εσύ τους κάλεσες 
άλλωστε- τη σκατένια συμπεριφορά του 
αφεντικού σήμερα, που σου έκοψε τις υπε-
ρωρίες για ένα ηλίθιο λάθος, αν δεν κερδί-
σει κι η ομάδα που έχεις παίξει στο ‘στοίχη-
μα’, την έβαψες, δε βγαίνει ο μήνας... “Έλα, 
αισιοδοξία, ρε!” αυθυποβάλεσαι. Το γκολ 
αργεί.
Στην κουζίνα οι ταχύτητες ανεβαίνουν. Οι 
παραγγελίες πρέπει να είναι έτοιμες με ένα 

λιγότερο άτομο, τη Ν. την έστειλαν σπί-
τι. Λόγω του εγκαύματος; Μόνιμα; Έχουν 
απευθυνθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας να 
κάνει έλεγχο στο αφεντικό για τις πάντα 
απλήρωτες υπερωρίες, για τους ανασφά-
λιστους, για τις συνθήκες εργασίας, για 
το πρόγραμμα που αλλάζει όποτε θέλει το 
αφεντικό, για όλα. Προς το παρόν, τίπο-
τα. Ίσως μετά από 9 μήνες, όπως έγινε στα 
Σεπόλια, να έρθει το ΣΕΠΕ να τους ρωτή-
σει “αφού υπέγραψες τι ψάχνεις δώρα και 
συμβάσεις;” και “πληρωνόσουνα; ε, τι θέ-
λεις τώρα;” ή να μην εξετάσουν ουσιαστικά 
τους πίνακες προσωπικού, που δείχνουν 
ότι δουλεύουν μόνο ψήστες και διανομείς 
και να μην αναρωτηθούν πώς γίνεται να 
λειτουργεί ένα κατάστημα εστίασης για 
χρόνια χωρίς καθαριστές, λαντζιέρες και 
υπεύθυνους βάρδιας. 
Κάποιοι, λιγότερο φοβισμένοι, πιάνουν 
κουβέντα (χαμηλόφωνα, οι κάμερες έχουν 
και μικρόφωνα): για το ατύχημα, για τη Ν. 
που δούλευε ήδη 10 ώρες όταν κάηκε, για 
τις κινήσεις που έχουνε να κάνουν, “θα τα 
πούμε στη συνέλευση..” και κλείνει απότο-
μα το θέμα. Δουλειά τώρα, δουλεία.
Το γκολ αργεί. Το ίδιο και οι πίτσες. Αρχί-
ζεις να φορτώνεις... 
Οι πίτσες είναι επιτέλους έτοιμες. Μπαί-
νουν σε κουτιά, τα παίρνει ο Α., τα φορ-
τώνει στο παπί του και ξεκινάει. Πρέπει 
να κάνει τρεις παραδόσεις μέσα σε 20’, τα 

παπί χρειάζεται καινούρια λάστιχα και τα 
φράγκα δε φτάνουν, η εταιρεία -φυσικά- 
δεν πληρώνει: το κόστος συντήρησης, οι 
βενζίνες, τα τηλεφωνήματα βγαίνουν όλα 
από την τσέπη των εργαζομένων. Για να 
προλάβει τις προθεσμίες, να μην απολυ-
θεί ή χάσει το μεροκάματο λόγω παραπό-
νων πελατών (υπάρχει αρμόδιο τμήμα της 
μητρικής εταιρείας) περνάει με κόκκινο, 
πάει ανάποδα για να κόψει δρόμο, γκα-
ζώνει όσο μπορεί, κάνει ό,τι μπορεί για να 
μην κρυώσουν οι ιερές πίτσες. Φυσικά και 
φοβάται, ειδικά μετά από το θανατηφόρο 
“τροχαίο” συναδέλφου του πριν δύο χρό-
νια στο Ελληνικό -έτσι το λένε, αλλά δεν 
είναι τροχαίο, μαλάκες, είναι ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ατύχημα, όσο κι αν σας χαλάει τη σούπα 
του κέρδους και της εκμετάλλευσης-, μετά 
τον τραυματισμό άλλου στην Κυψέλη (και 
την κυνική ερώτηση της υπεύθυνης όταν 
κάλεσε να ενημερώσει: “οι πίτσες είναι 
εντάξει;”), φοβάται, αλλά τρέχει για το γα-
μημένο το μεροκάματο.
(Ο μόνος που δε φοβάται είναι το αφε-
ντικό, τόσο η μητρική Pizza Fan όσο και 
οι συνεργάτες, που μέσω του συστήματος 
franchise έχουν γλιτώσει από το μπελά που 
λέγεται ‘σωματείο εργαζομένων’: πολλά 
αφεντικά, νομική κάλυψη από τη μητρική, 
διαίρει και βασίλευε για τους εργαζόμε-
νους. Καπιταλισμός, ωραία φάση.)
Τα νεύρα σου κρόσια. Παίρνεις τηλέφω-

νο. Παραπονιέσαι. Ο πελάτης και το δίκιο 
του σε όλο τους το μεγαλείο: “ πληρώνω 
κι έχω απαιτήσεις”, “δε φταίει ο πελάτης 
που δεν ξέρετε να κάνετε τη δουλειά σας”, 
“καταγγελία; ναι, φυσικά!” και έτσι, με δυό 
κουβέντες στο τηλέφωνο, ξεσπάς τα νεύρα 
σου σε έναν άλλο εργαζόμενο. Εκτόνωση. 
(Στιγμιαία, βέβαια, η ζωή σου εξακολουθεί 
να είναι σκατά...)
Χτυπάει το τηλέφωνο του Α.: “Έκαναν πα-
ράπονα.” “Ποιός;” “Η παραγγελία με τις 4.” 
“Τώρα εκεί πάω! Καταγράφηκε;” “Ναι...”. 
Σκέφτεται ποιός είναι ο μαλάκας που ‘τον 
έδωσε’, αν του κάνει τη μούρη κρέας τώρα 
που θα πάει θα χάσει τη δουλειά σίγουρα, 
αν το κάνει γαργάρα μπορεί να τη γλιτώσει 
με μια μείωση στο μεροκάματο, σκέφτε-
ται, τα μηνίγγια του βαράνε ταμπούρλα, 
δε σκέφτεται, τρέχει, δε βλέπει το ΙΧ που 
βγαίνει από τη στροφή, δε βλέπει τίποτα 
πλέον, σωριασμένος στην άσφαλτο.

Περιμένεις τις πίτσες. Ο αγώνας σκατά, 
έχασες και λεφτά στο ‘στοίχημα’, αλλά 
νιώθεις ικανοποιημένος που διαμαρτυρή-
θηκες για το δικαιώμα σου να πλερώνεις 
και να τρως στην ώρα σου. Ε, μάθε ότι δε 
θα φας απόψε, μαλάκα...

Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικές 
καταστάσεις και πρόσωπα είναι ηθελη-
μένη. Η ιστορία βασίζεται σε πραγματικά 
γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στις πι-
τσαρίες της αλυσίδας Pizza Fan. Οδηγός 
ήταν το κείμενο “no fun to work in Pizza 
Fan” καθώς και το http://pizzafanworkers.
wordpress.com Η πραγματικότητα, δυ-

στυχώς, ξεπερνά τη φαντασία. Το άρθρο 
αφιερώνεται στη Radka Nikolova, που 
πέθανε από καρδιά εν ώρα εργασίας στις 
14 Γενάρη 2013, και σε όσους έθεσαν και 
θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική 
τους ακεραιότητα για το μεροκάματο. λέει 
ο Ορέστης... 

ο Κανένας
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“Για ένα κομμάτι πίτσα δεν φτάνει μόνο η δουλειά...”

Η τελευταία συνέλευση των ερ-
γαζομένων πήρε απόφαση να 
γίνουν ενέργειες προκειμένου 

να βγουν κάποια χαρτιά νομιμοποίησης 
του εγχειρήματος, ούτως ώστε οι εργα-
ζόμενοι να μπορούν να εξάγουν τα φυσι-
κά καθαριστικά που παράγουν τώρα για 
την επιβίωσή τους, με σκοπό την κάλυψη 
μεγάλου μέρους των αναγκών τους.
Στα πλαίσια αυτά έγινε μια συνάντηση με 
το υπουργείο εργασίας και οι διαβεβαιώ-
σεις που πήραν από τον υφυπουργό ερ-
γασίας κ. Κικέρογλου είναι πώς θα πρέ-
πει να φτιάξουν οι ίδιοι ένα συνεταιρισμό 
για να μπορέσει να τους παραχωρήσει τις 
εγκαταστάσεις του εργοστασίου και να 
αποκτήσουν μια νομική μορφή ώστε να 
γίνει πράξη ο στόχος τους. Σύμφωνα με   
τους υπολογισμούς των εργαζομένων, 

εάν το καταφέρουν και εξάγουν (εκεί που 
έχουν δημιουργήσει δίκτυα διακίνησης, 
και πάντα κινηματικά), θα καταφέρουν 
να τετραπλασιάσουν τον κύκλο εργασι-
ών της προηγούμενης εταιρίας.
Στόχος τους είναι φυσικά και το μεγά-
λωμα του εργοστασίου και η αύξηση του 
αριθμού των συμμετεχότων στο εγχείρη-
μα.
Και δεν σταματούν μόνο σε αυτούς τους 
στόχους, αλλά απαιτούν να αναλάβει 
το υπουργείο την ασφάλισή τους για το 
2014. Παράλληλα, διεκδικούν τα δεδου-
λευμένα τους από την εργοδοσία, που 
έτσι κι αλλιώς κινδυνεύει με φυλάκιση, 
λόγω του ότι έχει «χάσει» (αντιφάσκο-
ντας) σε όλες τις δίκες που έχουν γίνει 
μέχρι τώρα.
Τέλος, συμμετέχοντας στην πρωτοβου-

λία για την δημιουργία ανεξάρτητου κέ-
ντρου αγώνα, αποφάσισαν να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για την δημιουργία 
σωματείου βάσης βιομηχανικών εργα-
τών.

  Οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την 
κατάσταση στην ΒΙΟ.ΜΕ.



Για τη Σάρα

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κυ-
βέρνηση προτείνει να μην ψηφίζουν 
οι μόνιμοι – “νόμιμοι” μετανάστες.

Το φέρνω ως παράδειγμα, για να γίνει πιό 
κατανοητός ο όρος δικαίωμα. Τους αφαι-
ρείται ένα πολιτικό δικαίωμα, ένα δικαίω-
μα που οι σοσιαλδημοκράτες τους το είχαν 
παραχωρήσει. Οι λόγοι που το ΠΑΣΟΚ 
παραχώρησε ένα δικαίωμα ήταν πολλοί. Οι 
λόγοι που η συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ 
το παίρνει πίσω επίσης. Ένας αγώνας για 
να ψηφίζουν οι μετανάστες, όσο κερδοφό-
ρος και να είναι, θα υποχωρήσει σε κάποια 
άλλη δεδομένη πολιτική συνθήκη, από άλ-
λες κυβερνήσεις. Άρα ποτέ ένα δικαίωμα 
δεν είναι για πάντα, μόνιμο και κεκτημένο 
(όσο και να φωνάζουν οι αριστεροί). Είναι 
σαν ένα λάστιχο, μέσα στην ευελιξία της 
εκάστοτε δημοκρατίας και τους πολιτικούς 
– κυρίαρχους στόχους.
Πλαίσιο διεκδικητικό, σημαίνει νόμοι που 
αμβλύνουν τις αντιθέσεις στη δημοκρατία, 
σημαίνει διαιώνιση της υπάρχουσας κατά-
στασης.
Δικαίωμα σημαίνει μιζέρια του εθελοντι-
σμού (ψευδαίσθηση της έννοιας του φιλό-
τιμου), της αλληλοβοήθειας (με την έννοια 
από αυτόν που έχει σ’ αυτόν που δεν έχει 
σε κοινωνικό επίπεδο), της χριστιανικής 
ηθικής, της δημοκρατικής ηθικής, της νομι-
μότητας των διαχωρισμών, της διαιώνισης 
του ρατσισμού με ανθρώπινο πρόσωπο, 
κράτος πρόνοιας κλπ.δηλαδή έρμαιο στις 
πολιτικές αντοχές του δημοκρατικού συ-
στήματος.

Αγαθό σημαίνει αξία ζωής, στέγη, 
τροφή(καθαρή), νερό(καθαρό), αέ-
ρας(καθαρός), ρουχισμός (καθαρός), φω-
τισμός, υγεία, μόρφωση, αξιοπρεπή ζωή σε 
γέροντες και παιδιά και αμεα., αδιαπραγ-
μάτευτες, χωρίς εκπτώσεις, διαχωρισμούς, 
ανισότητες, δεν είναι εμπόρευμα, δεν είναι 
προϊόν που θα παραχθεί, δεν τιμάται, δεν 
παραδίδεται, δεν έχει έξωση, χρέωση κλπ.
Με αυτή την έννοια αλλάζουν τα εργαλεία 
αγώνα. Είναι η ίδια μας η ζωή. Άρα ο αγώ-
νας είναι ζωτικός!
Αν δεν θέλετε να αγωνιστείτε για την ζωή 
σας δεν θα το κάνει κανείς άλλος για σας.

Ρεύμα, νερό, θέρμανση, σπίτι, ρουχισμός 
δεν είναι δικαιώματα είναι αγαθά.

Δικαίωμα είναι ό,τι απαιτώ να μου δώσει 
το κράτος, η εκάστοτε κυβέρνηση, όταν το 
επιτρέπουν ή όχι οι εκάστοτε οικονομικές 
συνθήκες των καπιταλιστών, οι εκάστοτε 
κοινωνικές συνθήκες με ή χωρίς σύγκρου-
ση.
Σε κάθε περίπτωση όμως αναγνωρίζω ότι 
αυτοί έχουν και γω όχι. Τους αποδίδω τη 
δύναμη, την απόφαση, τη κυριαρχία στη 
ζωή μου. Οι αποφάσεις (νόμοι) που παίρ-
νουν ρυθμίζουν τη ζωή μου. Και γω ως 
υποταγμένη στη “νομιμότητα” της κυριαρ-
χίας τους, της εξουσίας τους στη ζωή μου 
τους διαιωνίζω μέσω αυτής της αποδοχής. 
Το ψίχουλο γίνεται καρβέλι και ο αχυρώ-
νας γίνεται παλάτι, ανάλογα με το βαθμό 
ενσωμάτωσης και αφομοίωσης αυτής της 
αποδοχής.. Αυτοί βαφτίζονται σωτήρες, 
χριστιανοί, φιλάνθρωποι, και γω μια κοι-
νωνικά νομιμοποιημένη άπορη που χρίζω 
βοήθειας, από τον Ο.Α.Ε.Δ., από το δήμο, 
από το κράτος πρόνοιας,  από επιδόματα, 
από φιλόπτωχα ταμεία, από Μ.Κ.Ο, από 
όλο το δημοκρατικό-χριστιανικό, πολιτικό 
κόσμο. Αυτοί υπάρχουν στη πλάτη μου, αυ-

τοί υπάρχουν μόνο και μόνο γιατί εγώ τους 
ζητώ.

Δεν τους νομιμοποιώ...
 
Συνεχίζουν να έχουν και χρήματα και δύνα-
μη και εξουσία, κυρίως έχουν όλα όσα εγώ 
δεν έχω. Ποιός τους τα παραχώρησε; Οι 
δισεκατομύρια μισθωτοί σκλάβοι. Χρόνια 
ληστεύουν τη ζωή μου, δίνοντάς μου μόνο 
υποσχέσεις ευημερίας, που ποτέ δεν έξησα, 
υποσχέσεις για ισότητα και δικαιοσύνη που 
ποτέ δεν βίωσα, για γνώσεις και ελευθερία 
χώρου και χρόνου που ποτέ δεν απέκτησα! 
Για να μην τους φωνάζω συνέχεια μου έδω-
σαν ένα πανεπιστημιακό χαρτί (κάνοντας 
μια συμφωνία), που έλεγε ότι όλα όσα μου 
υποσχέθηκαν θα μου τα δώσουν. Δεν είδα 
καμμιά υπευθυνότητα από μέρους τους , 
όσον αφορά τις υποσχέσεις τους. Κατάλα-
βα, σύντομα ευτυχώς, ότι για μια θεσούλα 
στο δημόσιο θα έπρεπε σίγουρα να τους 
νομιμοποιήσω, να δεχτώ να είμαι υπήκοος 
του συστήματός τους, να έχω δηλαδή κα-
θαρό ποινικό μητρώο. Μια σύγχρονη υπο-
τακτική που μας έχουν στο ...τσιπάκι τους!

Μας έχουν στο ...τσιπάκι τους

Δεν πήγα στις τράπεζες να δανειστώ, δεν 
έβγαλα αφμ, δεν ψήφισα, δεν έχω καμμιά 
ιδιοκτησία, ούτε και κάτι στο όνομά μου, 
δεν έβγαλα λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνο-
μά μου, ούτε του νερού. Όμως έβγαλα κι-
νητό και  έδωσα το όνομά μου! Με ακούνε, 
μαθαίνουν τους φίλους μου, τα προβλήμα-
τά μου, τις σκέψεις μου, ακόμα και τα όνει-
ρά μου! Ξέρουν τα πάντα για μένα, από 
ένα τσιπάκι! Δανείστηκα από φίλους, από 
γονείς, όμως πάντα δεν έχω. Σήμερα, αύριο 
μου κόβουν το ρεύμα, μεθαύριο δεν έχω 
για το ενοίκιο, μετά για φαγητό και ξανά 
τα ίδια!Αλλά ο έλεγχος παραμένει έλεγχος 

και μάλιστα ολοκληρωτικός.

Η απαλλοτρίωση είναι ζήτημα αξιοπρέ-
πειας!

Δεν γίνεται συνέχεια να ζητώ και να διαι-
ωνίζω την εγκληματική τους ύπαρξη – γε-
νικευμένο έλεγχο της ζωής μου και γω τη 
μιζέρια μου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτέ-
νι. Το να πάρω πίσω τη ζωή μου χωρίς να 
ζητάω από κανέναν τίποτα, να πάρω πίσω 
ότι μου υποσχέθηκαν, ότι μου κλέψανε εί-
ναι ζήτημα αξιοπρέπειας. Απαλλοτριώνω 
τα αγαθά που μου ληστέψανε. Είναι εκδί-
κηση, και η εκδίκηση είναι ζήτημα αξιοπρέ-
πειας. Αδιαπραγμάτευτα, ούτε ζήτουλας 
ούτε υποτακτική.

Η κοινωνική επανάσταση είναι (κυρίως) 
ζήτημα δικαιοσύνης!

Έτσι, προσπερνώντας τους νόμιμους κώ-
δικες ζωής, ακόμα και τους άγραφους, μη 
περιμένοντας ποτέ να ζήσω όπως θέλουνε 
(οι εξουσιαστές), είμαι εξεγερμένη. Δηλαδή 
από φτωχοδιάβολος γίνομαι εχθρός τους. 
Εκεί, σ’  αυτή τη κατάσταση μιλάμε με άλ-
λους όρους. Στο χέρι μας είναι να οργανω-
θούμε σε μια απελευθερωτική χαρούμενη 
συμφωνία για την επαναστατική αλληλεγ-
γύη, για την επανάσταση. Σ’ αυτό το δρόμο 
δεν απλώνονται γυμνά χέρια, ούτε πνιγμέ-
να κορμιά, ούτε δολοφονημένοι “αυτόχει-
ρες”. Σε αυτό το δρόμο μιλάνε τα όπλα. 
Κάθε είδους εργαλείο που δεν αφομοιώ-
νεται, δεν ελέγχεται, δεν ανιχνεύεται. Τυ-
φλοπόντικες, φτωχοδιάβολοι, εξεγερμένοι 
σε μιά συμφωνία κοινωνικής δικαιοσύνης, 
που δεν είναι άλλη από τη καταστροφή 
του κράτους και του κεφάλαιου και ό,τι - 
όποιος τους υπηρετεί.

Κάνει Κρύο

Για το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Ηρα-
κλείου (Κρήτης) έχουμε ξαναδημοσιεύσει στην 
«Άπατρις»  πληροφορίες (καθώς και κείμενο 
των συντελεστών του), με στόχο την ενημέρω-
ση των συμπολιτών μας για τη λειτουργία του 
αλλά και τη διάδοση του πνεύματος της αλλη-
λεγγύης στην πράξη. Δε χρειάζεται να κάνου-
με άλλα σχόλια, το έργο των ανθρώπων του 
(όλοι εθελοντές) μιλάει από μόνο του…εδώ 
απλώς παραθέτουμε κάποιες επιπλέον πληρο-
φορίες όπως τις αντλήσαμε από τον ιστότοπό 
του:  http://www.koinoniaher.gr/ 

Aνακοίνωση λειτουργίας

Ο Σύλλογος «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης Ηρακλείου» έχει δημιουργήσει  το Κοινωνι-
κό Ιατρείο Αλληλεγγύης Ηρακλείου (Κ.Ι.Α.), 
με σκοπό τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρω-
τοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
μόνο σε ανασφάλιστους-άπορους κατοίκους 
του Δήμου.

Η στελέχωση και η υποστήριξη του Κ.Ι.Α., με 
γιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλεύτριες, επι-
σκέπτριες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, 
γραμματείς, τεχνικούς, εργάτες και άλλο προ-
σωπικό γενικών υποστηρικτικών καθηκόντων, 
γίνεται αποκλειστικά με εθελοντές μέλη ή φί-
λους του Δικτύου, στηριζόμενες μόνο στην 
ανθρωπιά και την αλληλεγγύη, χωρίς καμία 
οικονομική, πολιτική, κομματική ή οποιαδή-
ποτε άλλη δέσμευση, κατεύθυνση, εποπτεία 
ή υστεροβουλία. Έχουν δημιουργηθεί Ομάδες 
Εργασίας από όλους τους προαναφερόμενους, 
οι οποίες οργανώνουν όλες τις διαδικασίες 
που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός 

ιατρείου και ενός φαρμακείου, από μηδενική 
βάση, με μόνο κοινωνικούς όρους.

Στο Κ.Ι.Α. αυτό μπορεί να προσέρχεται με ρα-
ντεβού οποιοσδήποτε ανασφάλιστος-άπορος 
κάτοικος του Δήμου, είτε με απευθείας επι-
κοινωνία με την Γραμματεία του Ιατρείου, είτε 
μέσω κάποιου οργανωμένου φορέα (Κοινωνι-
κή Υπηρεσία του Δήμου, Εκκλησία, Σύλλογος 
Ανέργων, Εργατικό Κέντρο, Λαϊκές Συνελεύ-
σεις κ.α.), με μόνη προϋπόθεση να είναι ανα-
σφάλιστος-άπορος.

Το  Κ.Ι.Α. στεγάζεται σε χώρους που παρα-
χώρησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στα παλιά 
του κτήρια, στη Λεωφόρο Κνωσού.  Το  Κ.Ι.Α. 
μπορεί να δεχθεί άπορους ανασφάλιστους κα-
τοίκους του Δήμου  μόνο με ραντεβού στα πα-
ρακάτω ιατρεία:
•    Παθολογικό, Γενικής Ιατρικής
•    Παιδιατρικό 
•    Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (Ψυχίατροι 
και Ψυχολόγοι)
•    Γυναικολογικό
•    Οδοντιατρείο για ενήλικες
•    Παιδοδοντικό
•    Οφθαλμολογικό 
Στις ώρες λειτουργίας των ιατρείων λειτουργεί 
ταυτόχρονα και φαρμακείο, το οποίο παρέχει 
δωρεάν τα αναγκαία φάρμακα. Τα ραντεβού 
κλείνονται τις ώρες λειτουργίας του Ιατρείου, 
καθώς και καθημερινά 10.00 – 12.00 το πρωί, 
στο τηλέφωνο  281 300 8525.
Το Κ.Ι.Α. υποστηρίζεται από διάφορες ιατρικές 
ειδικότητες, οι γιατροί των οποίων είναι εθελο-
ντές του Δικτύου και  εξετάζουν δωρεάν στα 
ιατρεία τους μόνο τους ασθενείς που  παραπέ-

μπουν οι γιατροί του Κ.Ι.Α.
Για την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία 
όλων των παραπάνω, γίνεται έκκληση προς 
όλους τους Ηρακλειώτες (φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου) να 
υποστηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια αυτή.

Γιατί να συμβάλλει κανείς;
Για να διασώσει ο ίδιος την αξιοπρέπειά του, 
να διδάξει ήθος και αλληλεγγύη, και να σταθεί 
όρθιος και περήφανος απέναντι στα παιδιά του 
και τα παιδιά όλου του κόσμου, σ’ αυτούς τους 
σκυφτούς καιρούς και ανθρώπους.
Οι άνθρωποι του Δικτύου (μέλη, φίλοι και εθε-
λοντές), είναι δίπλα σας  για να συντρέξουν 
όποιον συνάνθρωπο έχει τη μεγαλύτερη ανά-
γκη. Εσείς, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, 
είναι ζωτικής σημασίας να  αγκαλιάσετε και 
να κάνετε δική σας υπόθεση την προσπάθεια 
αυτή, αλλιώς δεν θα υπάρξει.
Είναι καιρός να μετρηθούμε με τα ψέματα και 
να βγούμε αληθινοί.

Πρόγραμμα λειτουργίας:
Παθολογίας / Γενικής Ιατρικής Υποστήριξης: 
Τρίτη & Τετάρτη, 18:00 - 21:00
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης: Παρασκευή, 
18:00 - 21:00
Παιδιατρικής Υποστήριξης: Σαββάτο, 10:00 - 
13:00
Οδοντιατρικής Υποστήριξης για ενήλικες: Τε-
τάρτη, 18:00 - 20:00
Οδοντιατρικής Υποστήριξης για παιδιά: κάθε 
δεύτερη Πέμπτη του μήνα, 09:30 - 11:30
Γυναικολογικής Υποστήριξης: κάθε δεύτερη 
Παρασκευή του μήνα, 18:00 - 21:00
Οφθαλμολογικής Υποστήριξης: κάθε δεύτερο 

Σάββατο του μήνα, 10:00 - 12:00

Τα ιατρεία στελεχώνονται από γιατρό, νοση-
λεύτρια /-τή, κοινωνική /-ό λειτουργό, γραμμα-
τέα και φαρμακοποιό.
Για ραντεβού:
τηλ.: 2813 008 525, καθημερινά 10:00 - 12:00
και στις ώρες λειτουργίας των ιατρείων

Πληροφορίες
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2813 - 008525 (κα-
θημερινά 10:00-12:00 κι επιπλέον κάθε Τρίτη, 
Τετάρτη, Παρασκευή 18:00-21:00 και κάθε 
Σάββατο 10:00-13:00)

E-mail: info@koinoniaher.gr

Διεύθυνση: Κτήρια του Πανεπιστημίου Κρή-
της (Πτέρυγα Μ), Λεωφόρος Κνωσού

Website: http://www.koinoniaher.gr/

Αριθμός Λογαριασμού Δικτύου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης :
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
DE 1121862-5 και IBAN GR81 0870 0970 
0000 0001 1218 625 
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  Διαχείριση της μιζέριας ή επαναστατική αλληλεγγύη;

  Όταν η Αλληλεγγύη γίνεται έμπρακτη…
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Tον τελευταίο καιρό βλέ-
πουμε συνεχώς νέες μορ-
φές εθελοντισμού να εμ-

φανίζονται και νέα προσχήματα 
να αναδύονται για την θεμελί-
ωση τους. Το κράτος αφού έχει 
ισομοιράσει την ευθύνη τις οικο-
νομικής κρίσης, άρχισε να θέτει 
και νέους όρους για την υπέρβα-
ση αυτής της κρίσης. Η νέα νο-
οτροπία που αναπτύσσεται μετά 
την αφομοίωση και την εσωτερί-
κευση αυτής της ευθύνης από τα 
παντός είδους φιλήσυχα και ει-
ρηνοποιά κοινωνικά υποκείμενα 
είναι η προσπάθεια διαχείρισης 
αυτής της κρίσης και η υποκατά-
σταση του κράτους εκεί που ηθε-
λημένα απουσιάζει. Αυτή είναι η 
μια όψη του νομίσματος που ορί-
ζει την επαναστατικότητα σαν 
εργαλείο διαχείρισης της κρίσης 
και ως το χρύσωμα του χαπιού 
στην αρρώστια του συστήματος 
και όχι σαν μια πρακτική για  την 
ανατροπή του. Αυτή είναι όμως 
η μια όψη του νομίσματος.

Εθελοντισμός και ανθρώπινη 
βλακεία

Η άλλη όψη του νομίσματος 
που πραγματώνεται πάνω στην 
ηλιθιότητα και λειτουργεί περισ-
σότερο σαν μια μορφή ψυχοθε-
ραπείας είναι η κατευθυνόμενη 
αποβλάκωση. Αυτή δεν καλεί-
ται να διαχειριστεί την υπάρ-
χουσα κρίση αλλά καλείται να 
αποβλακώσει και τον τελευταίο 
ζωντανό περιτυλίγοντάς τον 
με σερπαντίνες, χρώματα και 
μπουκάλια αναψυκτικών για την 
διάσωση της φώκιας στη Χονο-
λουλού. Παραδείγματα ταξικά 
ασυνείδητων υποκειμένων με 
ψυχοτραυματικούς συνδέσμους 
ηλιθιότητας όπως οι Ατενίστας 
και οι ΜΚΟ ή οι φοιτητικοί 
οργανισμοί που μαζεύουν τις 
τσίχλες από τα παγκάκια περισ-
σεύουν. Οι λοβοτομημένοι είναι 
αρκετοί μόνο που δεν υπάρχουν 
περιθώρια για χαζοχαρούμενα 
παιδάκια που δεν ξέρουν που να 
ξοδέψουν το παραπάνω χαρτζι-
λίκι που τους έδωσε ο μπαμπάς. 
Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλ-
λους ψυχασθενικούς που επειδή 
είχε τελειώσει το τσάι από φύκι 
Νεκράς Θάλασσας ή η ζεστή 
σοκολάτα με τριμμένη ταραμο-
σαλάτα αποφάσισαν να βγούν 
στο δρόμο και να βαφτίζουν το 
μάζεμα τσίχλας από παγκάκια σε 
προσπάθεια ενασχόλησης με τα 
κοινά. Και για να τελειώνουμε.

Το να ξύνεις τσίχλες από τα πε-
ζοδρόμια ή να καθαρίζεις τοί-
χους από τις αφίσες τη στιγμή 
που στο διπλανό στενό πεθαίνει 
κόσμος και δε λες κουβέντα γι’ 
αυτό δεν είναι ακτιβισμός. Είναι 

κοινωνική αφασία. Και σε κάνει 
να φαίνεσαι απάνθρωπος. Και 
κτήνος. Τα τετ-α-τετ με τον Κα-
μίνη ο οποίος λέει δημόσια ότι 
οι Ατενίστας είναι η αγαπημένη 
του ομάδα πολιτών  δεν είναι 
ακτιβισμός, είναι ψυχιατρική 
νόσος. Το να ντύνεις με που-
λόβερ τα δέντρα στην πλατεία 
Κλαυθμώνος, εκεί που ο Καμί-
νης τα Χριστούγεννα του 2011 

είχε ξηλώσει τα παγκάκια για να 
μην κοιμούνται εκεί οι άστεγοι, 
ενώ το 2012 βρέθηκαν σε κά-
δους σκουπιδιών δίπλα στο Δη-
μαρχείο πεταμένες κουβέρτες, 
ρούχα και παιχνίδια που είχαν 
συγκεντρωθεί για άπορα παιδιά 
με τον Καμίνη να δηλώνει ότι τα 
πέταξαν γιατί ήταν τόσα πολλά 
που δε χωρούσαν στις αποθήκες 
του δήμου, δεν είναι ακτιβισμός. 
Είναι το σύνδρομο της Στοκ-
χόλμης. Και καθώς αλλάζουν οι 
λέξεις αλλάζουν και οι έννοιες, 
αλλάζει και η κοινωνική αφομοί-
ωση των εννοιών. Οι ατενίστας 
λοιπόν βαφτίζονται ακτιβιστές 
όπως οι Χρυσαυγίτες βαφτίζο-
νται αγανακτισμένοι πολίτες, 
όπως η αλλοτρίωση του κέντρου 
και το rethinkAthens βαφτίζο-
νται εξευγενισμός, όπως οι κοι-
νωνικοί αγωνιστές βαφτίζονται 
τρομοκράτες, όπως ο Θεοφίλου 
βαφτίζεται ένοχος, όπως τα σχέ-
δια για την Λαμπεντούζα βαφτί-
ζονται σχέδια διάσωσης.

Νεοφιλελεύθερη επέλαση και 
Εθελοντισμός (Βλέπε TEDx)

Ας περάσουμε όμως τώρα στον 
άρδην νεοφιλελεύθερο εθελο-
ντισμό και την διαστρεβλωμένη 
έννοια του εθελοντισμού που 
προωθούν τα απανταχού αφε-
ντικά για να εκμεταλλευθούν 
ημιμαθή παιδάκια που ψάχνουν 
μια κοινωνική διέξοδο. Mια κα-
λυμμένη μορφή στυγνής εκμε-
τάλλευσης που προωθείται με το 
με το επιχείρημα της απόκτησης 
εμπειρίας και προϋπηρεσίας είτε 
σε μεγάλες εταιρείες, είτε σε δι-
κηγορικά γραφεία ή ακόμη -και 
ως επί το πλείστον- σε Μ.Κ.Ο, η 

εργοδοτική πλευρά επιλέγει να 
απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του 
εργατικού δυναμικού της αμισθί 
με κάποιες ίσως στοιχειώδεις πα-
ροχές, περνώντας μάλιστα αυτή 
την τακτική ως αυτονόητη και 
απαραίτητη.

Μπορούμε να εστιάσουμε στο 
φαινόμενο TEDx, το οποίο είναι 
το παράδειγμα που καθρεφτίζει 
ιδεολογικά όλες τις παραπάνω 
τακτικές αποπροσανατολισμού 
απο την καθημερινόητα βαφτί-
ζοντας μιζέρια όσους αντιτάσσο-
νται στην νεοφιλελεύθερη επέ-
λαση. Οι διοργανωτές του ΤΕDx 
προσπαθούν να μας πείσουν ότι 
μια αχτίδα αισιοδοξίας έχει αρ-
χίσει να ξεπροβάλλει.  Πρόκει-
ται για μια ιδέα του αρχιτέκτο-
να Ρίτσαρντ Σαούλ Γούρμαν, ο 
οποίος στα μέσα της δεκαετίας 
του ’80 ξεκίνησε την οργάνωση 
συνεδρίων με θέμα «Ιδέες που 
αξίζει να διαδοθούν». Το 2001, 
ο εκδότης Κρις Άντερσον αγό-
ρασε τα δικαιώματα της διοργά-
νωσης και μετέτρεψε τις μέχρι 
τότε σκόρπιες συναντήσεις στη 
σφιχτή λειτουργία μιας Μη Κερ-
δοσκοπικής Οργάνωσης. Η Κοι-
νωνία των Πολιτών, έρχεται για 
ακόμα μια φορά, ως Μεσσίας, να 
μας γλιτώσει από το τέλμα των 
παραδοσιακών δομών.

Η περιγραφή του ιδανικού ομι-
λητή αυτού του αφήνει λίγες 
αμφιβολίες για τον προσανα-
τολισμό αυτού του event και η 
θεοποίηση της επιχειρηματικό-
τητας και του ιδιωτικού τομέα 
σαν τους μοναδικούς τομείς 
προόδου και ευημερίας (ανε-
ξάρτητα από τις κοινωνικές και 
τις περιβαλλοντολογικές συνέ-
πειες) μας προϊδεάζουν για το 
ποιόν των ομιλητών. Τις υποψίες 
μας έρχεται να επιβεβαιώσει και 
ο αμερικανός Νικ Χανάουερ, ο 
οποίος το 2012, κατήγγειλε ότι 
λογοκρίθηκε και η ομιλία του δεν 
ανέβηκε ποτέ στον ιστότοπο της 
διοργάνωσης, γιατί αναφερόταν 
στην οικονομική ανισότητα των 
ΗΠΑ και τις καταστροφικές συ-
νέπειες που είχαν οι φοροαπαλ-
λαγές του μεγάλου κεφαλαίου 
στο σύνολο της οικονομίας.

Ένα άλλο παράδειγμα ομιλητή 
που μας υποδεικνύει τον ρόλο 
που ήρθε να διαδραματίσει το 
TEDx είναι αυτό του Ματθαίου 
Γιωσαφάτ, ο οποίος είναι κατά 
πολλούς  ο επιφανέστερος εκ 
των ψυχαναλυτών στην Ψωρο-
κώσταινα. Η επιλογή του Γιω-
σαφάτ δεν ήταν τυχαία καθώς 

μαθαίνουμε από το βιβλίο του 
«Μεγαλώνοντας μέσα στην ελ-
ληνική οικογένεια», πως οι μπα-
χαλάκηδες (sic) είναι ψυχικώς 
διαταραγμένα παιδιά των Βορεί-
ων Προαστίων που οι μαμάδες 
τους δεν τα θήλασαν και δεν τα 
αγάπησαν όσο έπρεπε στα πρώ-
τα χρόνια της ζωής τους, με απο-
τέλεσμα να εκθρέψουν ένα μίσος 
για την κοινωνία, το οποίο και 
εξωτερικεύουν με το να σπάνε 
τράπεζες και… γήπεδα. Η ομιλία 
του είχε ως κεντρικό νόημα την 
Παγκάλια ρήση «Μαζί τα φά-
γαμε». Ο στοχαστής Γιωσαφάτ 
μίλησε για μια κοινωνία σε διά-
λυση, χωρίς να αναφέρεται στις 
οικονομικές προεκτάσεις του 
όλου προβλήματος. Περιγράφει 
μια κατάσταση ανομίας (όχι φυ-
σικά από την πλευρά του κρά-
τους και της εξουσίας), όπου οι 
βασικές παθογένειες της κοινω-
νίας αφορούν τονυπερκατανα-
λωτισμό και την απουσία ομαδι-
κού πνεύματος. Αυτή τη δεύτερη 
έρχεται να διορθώσει το TEDx, 
που μπορεί να μας βοηθήσει να 
γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.

Αξίζει τώρα να αναφέρουμε ότι το 
αντίτιμο της εισόδου στoΤEDx 
Academy ανέρχεται στα 50 ευρώ 
ενώ το αντίτιμο της εισόδου σε 
ένα TEDx event ανέρχεται στα 
65 ευρώ. Στα πλαίσια της διορ-
γάνωσης αυτής θεσπίστηκε και 
ένα νέο εισιτήριο, του  δωρητή-
χορηγού, στην τιμή των  200 €, 
ενώ υπάρχουν διάφορα «επίπε-
δα» συνδρομής που κυμαίνονται 
από  3.750$  για την απλή συμ-

μετοχή έως και  125.000$, ποσό 
που σας χρήζει «ευεργέτη». Τέ-
λος, αν δεν θέλετε να περιμένετε 
με τον λαουτζίκο μέχρι να ανέ-
βουν κάποια από τα πολυπόθητα 
βίντεο με ομιλίες στο You Tube, 
μπορείτε να παρακολουθήσετε 
ζωντανά ένα συνέδριο, για το 
συμβολικό ποσό των  600$,  ενώ 
τα δύο κοστίζουν 1.000$.

Όσον αφορά τους εθελοντές 
που τρέχουν από πίσω όλη 
την διοργάνωση, πάντα με το 
προκάλυμμα της ανιδιοτελούς 
προσφοράς, της υποτιθέμενης 
κοινωνικής αλληλεγγύης, αυτοί 
αναδεικνύονται, όπως πάντα 
τελικά, σε προνομιακά «θύμα-

τα» εργασιακής εκμετάλλευσης. 
Η εύλογη απορία που δημιουρ-
γείται, εφόσον πρόκειται για μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό, ο 
οποίος δεν πληρώνει  τους ομι-
λητές, δουλεύει ως επί το πλεί-
στον με  εθελοντές, υποστηρί-
ζεται από ένα ιδιαίτερα εκτενές 
δίκτυο  χορηγών  (εταιρίες κινη-
τής τηλεφωνίας, πολυεθνικές, 
αλυσίδες καταστημάτων σίτισης, 
εφημερίδες, ξενοδοχεία, τράπε-
ζες, αυτοκινητοβιομηχανίες ακό-
μα και  πρεσβείες),  είναι το πού 
διοχετεύονται  τα χρήματα που 
προκύπτουν από όλα αυτά τα 
είδη συνδρομών;

Το TEDx πάντως δεν μέ-
νει μόνο εκεί. Η πρωτοβου-
λία  Human  Grid που προωθεί, 
αφορά τη χαρτογράφηση των 
εθελοντικών οργανώσεων και 
των συλλογικών πρωτοβουλιών, 
προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι 
πολίτες να ξέρουν που μπορούν 
να απευθυνθούν για να προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους. 
Φυσικά, οι περισσότερες από 
τις θέσεις όπου κάποιος μπορεί 
να προσφέρει αφιλοκερδώς τις 
υπηρεσίες του, δεν αφορά την 
πραγματική προσφορά σε ανα-
ξιοπαθούντες συνανθρώπους 
μας ή στη διάσωση του περιβάλ-
λοντος αλλά στην εξοικονόμη-
ση πόρων των ίδιων των ΜΚΟ 
(γραμματειακή υποστήριξη, τη-
λεφωνικά κέντρα, στελέχωση 
γραφείων κλπ).

Και αν η απλή καταγραφή των 
εθελοντικών οργανώσεων σε 
ένα διαδικτυακό χάρτη, φαίνεται 
σχετικά αθώα, δεν συμβαίνει το 
ίδιο με το  workshop  εκπαίδευ-
σης ΜΚΟ για την αξιοποίηση 
των εθελοντών τους, που διορ-
γάνωσε το Volunteer4Greece, 
μια διαδικτυακή πλατφόρμα 
αναζήτησης εθελοντικής εργασί-
ας. Είναι πασιφανές πως το TED 
περνά στην επόμενη πίστα: από 
την απλή προώθηση της ιδέας 
του εθελοντισμού, στη δημι-
ουργία της αντίστοιχης φά-
μπρικας. Γιατί στην Ελλάδα των 
1.345.387 (καταγεγραμμένων) 
ανέργων, είναι μιζέρια, σπατάλη 
δημιουργικών δυνάμεων, ακό-
μα και ένδειξη αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς των πολιτών 
να  διεκδικούν  θέσεις εργασίας, 
αξιοπρεπή αμοιβή και όρους ερ-
γασίας, συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας αλλά δεν είναι επου-
δενί  ντροπή  και πλήρης  υποτα-
γή  στα συμφέροντα των κάθε 
είδους αφεντικών, η  διαφήμι-
ση  της  δωρεάν  εργασίας και τα 
προγράμματα εκπαίδευσης των 
πολύ συχνά κρατικοδίαιτων και 
κατά τα άλλα Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων για την εύρεση 
και την αξιοποίηση  δωρεάν  αν-
θρώπινου δυναμικού. Όχι. Αυτό 
είναι φρέσκο, χαρούμενο, ακο-
μπλεξάριστο, τρέντι.

Value Valuer

Υ.Γ. Οι πληροφορίες για 
το TEDx πάρθηκαν από το 
freequencyradio.wordpress.com 
και αξίζει να ανατρέξετε εκεί για 
περισσότερες πληροφορίες.

  Όταν η ανθρώπινη βλακεία συναντά τη    
νεοφιλελεύθερη επέλαση



Εδώ και 5 μήνες οι εργαζόμενοι στο 
εργοστάσιο της Κόκα κόλα στη 
Θεσσαλονίκη έχουν προκηρύξει 

απεργία διαρκείας. Μετά τη μεταφορά  
του εργοστασίου από τη Θεσσαλονίκη 
στη Βουλγαρία (προφανώς λόγω των εκεί 
χαμηλότερων μεροκάματων, που θα επι-
φέρουν μεγαλύτερα κέρδη στην επιχείρη-
ση) και δεκάδες απολύσεις εργαζομένων, 
οι απεργοί έχουν ξεκινήσει μία δυναμική 
καμπάνια προπαγάνδισης του αγώνα, κα-
λώντας σε μποϊκοτάζ των προϊόντων της 
εταιρείας. Τι διεκδικούν; Την επιστροφή 
του εργοστασίου στη Θεσ/νίκη και την 
επιστροφή των ίδιων στο εργοστάσιο.
Πρόκειται για μία απεργία που χαίρει 
συμπαράστασης από την πλειοψηφία 
της κοινωνίας στη βόρεια ελλάδα. Αυτό 
βέβαια, αποτελεί δίκοπο μαχαίρι. Από 
τη μία, θίγεται και συζητιέται πια ο πο-
λυεθνικός χαρακτήρας της επιχείρησης-
ορόσημο του καπιταλισμού, τα υπέρογκα 
κέρδη της και οι διοικητικές επιλογές της 

(μεταφορά εργοστασίων, διακίνηση με  
εξωτερικούς συνεργάτες κτλ), με απώτε-
ρο σκοπό το απόλυτο κέρδος. Από την 
άλλη όμως, μπαίνει στο προσκήνιο το 
βαρύ πεπόνι της ενίσχυσης της τοπικής 
οικονομίας και  της παραγωγής σε ελλη-
νικό έδαφος (κι ας πρόκειται για το ίδιο 
προϊόν), με μία επικάλυψη «αγνού» βο-
ρειοελλαδίτικου πατριωτισμού και τοπι-
κισμού.
Το βασικό σύνθημα της απεργιακής κα-
μπάνιας, το εξής: «Ούτε γουλιά από τα 
προϊόντα της coca cola μέχρι να επανα-
λειτουργήσει το εργοστάσιο της Θεσσα-
λονίκης. Όχι στη βουλγάρικη coca cola». 
Συνδικαλισμός μονόπλευρος,  συντηρη-
τικός, κοντόφθαλμος. Σαν να λέμε, άπαξ 
και ξανανοίξει το εργοστάσιο της  β. ελ-
λάδας και οι εργαζόμενοι επιστρέψουν 
στην εργασιακή τους καθημερινότητα, 
μπορούν απενοχοποιημένα πια οι έλληνες 
καταναλωτές να απολαμβάνουν το αγα-
πημένο τους αναψυκτικό. Σαν να λέμε, 

μόλις (κι αν) επιτευχθεί η επαναπρόσλη-
ψη, σταματάμε να μιλάμε για εργασιακές 
συνθήκες, επισφάλεια, απολύσεις και 
κερδοφόρες πολυεθνικές εταιρίες. Σαν 
να λέμε, δεν μας αφορούν τα υποτιμημέ-
να ημερομίσθια, οι μεσαιωνικές συνθήκες 
δουλειάς, τα μειωμένα αντανακλαστικά 
αντίστασης των εργατών στα εργοστάσια 
των γειτονικών βαλκανίων. Εν ολίγοις, 
σαν να λέμε, ας καλύψουμε τον κώλο μας.
Όταν οι απεργίες αποκτούν χαρακτήρα 
τοπικιστικό και μονομερή, δε μπορούν 
παρά να μένουν στη σφαίρα του κλαδι-
κού. Σε μία κοινωνική πραγματικότητα, 
όπου οι χαμηλοί μισθοί, οι απολύσεις, το 
ελαστικό ωράριο αποτελούν πλέον προ-
βληματισμό του συνόλου των εργαζομέ-

νων, η γενίκευση των διεκδικήσεων και 
οι κοινοί αγώνες όφειλαν να κατέχουν 
κυρίαρχη θέση στις εργασιακές στρατηγι-
κές. Αυτό είναι κάτι που δε συμβαίνει. Οι 
απεργίες τρέχουν κλαδικά, οι αγώνες δε 
συνδέονται μεταξύ τους για να βρουν την 
τομή και να μαζικοποιηθούν, η ρητορική 
αποτελείται από μονοδιάστατα αιτήμα-
τα, γίνεται ωφελιμιστική. Χωρίς πολιτι-
κή βάση και επίγνωση της θέσης και του 
ρόλου του εργάτη μέσα στο σύστημα του 
καπιταλισμού (παγκόσμια, και όχι μόνο 
στη ελλάδα), πώς μπορεί μία απεργία να 
κερδίσει, έστω και τα μισά από αυτά που 
απαιτεί;
Αυτό το άρθρο δε γράφεται όμως για να 
υποβαθμίσει τον αγώνα των απεργών 
στην κόκα κόλα ή να τον δυσφημίσει. 
Αποτελεί, παρόλα αυτά, μία κριτική στον 
τρόπο που ο αγώνας αυτός οργανώνεται. 
Γιατί, ας μη γελιόμαστε, δε μας φταίει 
η βουλγάρικη κόκα κόλα, μας φταίει η 
όποιας καταγωγής κόκα κόλα, το αφεντι-
κό που απολύει, ο καπιταλισμός. 

ανεμόσκαλα
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 Κόκκινες κάρτες και μποϊκοτάζ

▶ Αναιρέθηκε το βούλευμα σχετικά με την 
υπόθεση του Βατοπεδίου 
Οι άγιοι πατέρες επιχειρηματίες και οι 
συνεργάτες τους μπορούν πια να κοιμούνται 
πια ήσυχοι καθώς ο Άρειος πάγος αναί-
ρεσε το βούλευμα το οποίο παρέπεμπε 14 
άτομα στη δικαιοσύνη για τηνυπόθεση του 
Βατοπεδίου. Οι τράγοι Εφραίμ και Αρσέ-
νιος κατηγορούνταν εν πολλοίς για ηθική 
αυτουργία και ξέπλυμα μέσω των «ιερών» 
ανταλλαγών.
«Δεν αιτιολογείται ειδικά το ποινικά επι-
λήψιμο των πράξεών τους, καθ’ όν χρόνο η 
υπόθεση είχε δρομολογηθεί να τακτοποιηθεί 
σε κυβερνητικό επίπεδο, διότι αποτελούσε 
κυβερνητική επιλογή» επισημαίνεται Σε 
σημείο της έκθεσης αναίρεσης.
Για την Αικ. Πελέκη συμβολαιογράφο σύζυ-
γο Βουλγαράκη σχετικά με τα ψευδή παρα-
στατικά: «Ο συμβολαιογράφος συντάσσει 
και με την ιδιότητα ως δημόσιου λειτουργού 
προσδίδει κύρος στα έγγραφα αυτά [...], 
χωρίς να βεβαιώνει, υπό την έννοια την 
αλήθεια ή την αναλήθειά τους. Την ευθύνη 
για την ακρίβεια και τη συμβατότητα των 
δηλώσεων με την πραγματικότητα την 
έχουν οι δηλούντες.»
Για τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους που γνωμοδότησαν: Στην έκθεση 
του ΑΠ τονίζεται το ακαταδίωκτο των 
μελών του ΝΣΚ , βάσει σχετικού νόμου του 
2013. «Οι αποδιδόμενες σε αυτούς κατηγο-
ρίες δεν συνιστούν αξιόποινη πράξη»
υπογραμμίζεται, για να αποδοθεί «εσφαλμέ-
νη εφαρμογή ουσιαστική ποινικής διάταξης 
και (αρνητικής) υπέρβασης εξουσίας» στο 
Συμβούλιο Εφετών.
Όλοι λοιπόν αθώοι και δικαιοσύνη στα 
καλύτερά της για άλλη μία φορά ... 

-----------------------------------------------

▶ Έντεκα εκατομμύρια άδεια σπίτια στην 
Ευρώπη 
Τη στιγμή που ο επίσημος αριθμός των 
ανέργων ξεπερνάει τα τεσσεράμισι εκατομ-
μύρια, έντεκα εκατομμύρια σπίτια παρα-
μένουν άδεια. Από αυτά περίπου 300.000 
παραμένουν άδεια στην Ελλάδα.
Η εκρηκτική ανάπτυξη του κατασκευαστι-
κού τομέα τα χρόνια προ κρίσης δημιούρ-

γησαν τεράστιο αριθμό κατοικιών, οι οποίες 
προτιμάται να  παραμένουν ξενοίκιαστες 
γιατί στην αντίθετη περίπτωση οι τιμές 
των ενοικίων θα καταρρεύσουν. Αυτό τον 
Γενάρη το Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά 
πέταξε έξω έναν άστεγο από ένα ερείπιο ιδι-
οκτησίας του στο οποίο ο εν λόγω άνθρω-
πος είχε ξεκινήσει να κάνει επισκευές ώστε 
να το συντηρήσει και να το κάνει βιώσιμο. 
Η πρυτανεία από τις 28 Ιανουαρίου του είχε 
ζητήσει να απομακρυνθεί  προκειμένου να 
προχωρήσει σε μελέτη του χώρου. Ο άστε-
γος είχε ζητήσει να παραμείνει μέχρι την 
Άνοιξη έως ότου βρει άλλο χώρο ωστόσο το 
αίτημα του δεν έγινε δεκτό. Στο υστερόγρα-
φο της ανακοίνωσης του έγραφε τα εξής:
«Κύριε πρύτανη και πρυτανικές αρχές.
Πρώτον. δεν θεωρώ πως η παρουσία μου, 
σας εμποδίζει να μελετήσετε το χάλι αυτού 
του κτηρίου.
Δεύτερον. Δεν διεκδικώ την ιδιωτικοποίηση 
του κτηρίου αλλά μόνο την στέγη.
Τρίτον. Αρνούμαι και αντιστέκομαι σε πιθα-
νή βίαιη έξωσή μου.»
Τώρα το ερείπιο του πολυτεχνείου Κρήτης 
θα συνεχίσει να έχει μόνιμους κάτοικους 
μόνο τα περιστέρια ενώ οι πρυτανικές αρχές 
θα έχουν άλλη μια μελέτη αρχειοθετημένη 
στα συρτάρια τους. 

-----------------------------------------------

▶ Άρχων της Μεγάλης Εκκλησίας ο Δ. 
Μελισσανίδης
Σε «Άρχοντα Κουροπαλάτη της Αγίας του 
Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας» χειροθετήθη-
κε ο επιχειρηματίας κ. Δ. Μελισσανίδης.
Η χειροθεσία του νέου Άρχοντα έγινε από 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολο-
μαίο αμέσως μετά την θεία λειτουργία των 
Θεοφανίων και τον Μεγάλο Αγιασμό στον 
Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο 
Φανάρι. Ο νέος Άρχων τιμήθηκε για την 
« ειλικρινή αφοσίωσή του στην Μητέρα 
Εκκλησία, και για την προθυμία του στη 
διακονία και την προσφορά του στα ευσεβή 
και ευγενή τέκνα του μαρτυρικού Πόντου», 
είπε ο Πατριάρχης στην ομιλία του και 
αναφέρθηκε στις ευρύτερες κοινωφελείς 
πρωτοβουλίες του κ. Μελισσανίδη.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο φημίζεται για 
τις επιλογές των λαϊκών αξιωματούχων 
του. Έτσι λοιπόν στην λίστα υπάρχουν ο 
«Μεγάλος Πρωτέκδικος» κ. Κοντομηνάς, 
ο «Μεγάλος Χαρτοφύλακας» εισαγγελέας 
Κόκκινος, ο «Άρχοντας Λαοσυνάκτης» 
Σωκράτης Κόκκαλης αλλά και πολλοί άλλοι 
Έλληνες ολιγάρχες όπως ο Αγγελόπουλος, ο 
Λαιμός και ο Πατέρας.
Το 1996 ο Δ, Μελισσανίδης και ο πρώην 

συνεταίρος του κ. Γιάννης Καρράς, είχαν 
κριθεί προφυλακιστέοι με βούλευμα του 
συμβουλίου πλημμελειοδικών Πειραιά, για 
τη γνωστή υπόθεση λαθραίας διακίνησης 
πετρελαίου, από την οποία ζημίωσαν το 
δημόσιο με 270 εκ. δρχ., από μη καταβολή 
δασμών. Η παράνομη αυτή διακίνηση πετρε-
λαίου φέρεται ότι διεπράχθη στις αρχές του 
1994 και αφορούσε 35 εικονικούς εφοδια-
σμούς πλοίων.
Το λαθρεμπόριο καυσίμων είναι μια ευγενής 
δραστηριότητα που απασχολεί μια συγκε-
κριμένη κάστα επιχειρηματιών. Στην Ελλάδα 
τα διυλιστήρια πετρελαίου είναι δύο, ιδι-
οκτησίας Λάτση και Βαρδινογιάννη όπως 
επίσης λίγοι είναι και αυτοί που συμμετέ-
χουν στο κλειστό κύκλωμα της εμπορίας 
καυσίμων. Όποιος λοιπόν μπαίνει εμπόδιο 
στα σχέδιά τους, υπάρχει πάντα τρόπος να 
το βουλώσει.
Ας μην ξεχνάμε τις απειλές του Δ, Μελισσα-
νίδη εναντίον αρθρογράφων του περιοδικού 
Unfollow, αλλά και το 1986 την δολοφονία 
του κοινοτάρχη Καλων Λιμένων Γιάννη 
Κουτσάκη ο οποίος τα είχε βάλει με τα 
συμφέροντα της εταιρίας Motor Oil στην 
Νότια Κρήτη.Όλα αυτά όταν την ίδια στιγμή 
παίζει ψηλά στις ειδήσεις η σύλληψη του Γ. 
Σπανού για λαθρεμπόριο καυσίμων.
Ίσως σε λίγα χρόνια από τώρα  ο Σπανός να 
καταφέρει να χειροτονηθεί και αυτός Άρχων 
της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. 

-----------------------------------------------

▶ Οι φασίστες κυβερνώντες δημόσιος 
κίνδυνος για την υγεία 
Όλοι μας θυμόμαστε τις ακροδεξιές κορώ-
νες σχετικά με τους μετανάστες «οι οποίοι 
είναι φορείς μολυσματικών και ξεχασμένων 
ασθενειών από το παρελθόν». Σε αυτή 
την ρητορεία έχουν καταφύγει από τους 
σοσιαλιστές δημοκράτες τύπου Λοβέρδου 
(υπόθεση οροθετικών ιερόδουλων), μέχρι 
και την
πούρα νεοναζιστική χρυσή αυγή, παρολίγον 
και επίσημου συνεργάτη της κυβέρνησης 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ πριν λίγους μήνες. Σύμφωνα 
λοιπόν με έκθεση του Φλεβάρη 2014  των 
πανεπιστημίων της Οξφόρδης και του 
Κέιμπριτζ αλλά και του London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, τα μέτρα 
λιτότητας που έχει επιβάλει η ελληνική 
κυβέρνηση από την αρχή της οικονομι-
κής κρίσης έχουν βλάψει σοκαριστικά την 
υγεία του πληθυσμού, αφήνοντας σχεδόν 1 
εκατομμύριο ανθρώπους χωρίς πρόσβαση 
στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.Οι 
ακαδημαϊκοί αναφέρονται σε αποδείξεις για 
αυξανόμενο ρυθμό παιδικής θνησιμότητας, 

για εκτίναξη του επιπέδου μολύνσεων HIV 
μεταξύ των χρηστών ναρκωτικών, αλλά και 
για επιστροφή της ελονοσίας.
Το κόστος της ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης έχει μεταφερθεί σε σημαντικό 
βαθμό από το κράτος στον ασθενή, με την 
επιβολή νέων τελών για τη συνταγογράφη-
ση και τη χρέωση των ασθενών στα εξωτε-
ρικά ιατρεία των νοσοκομείων να αυξάνεται 
από τα 3 ευρώ στα 5 ευρώ.
Παράλληλα, σημαντικές είναι οι περικοπές 
στα προγράμματα πρόληψης ασθενειών, με 
αποτέλεσμα να επανεμφανίζονται μολυσμα-
τικές ασθένειες που κάποτε ήταν σπάνιες 
- όπως η ελονοσία, που έχει επιστρέψει 
στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από 40 
χρόνια.
Τελικά οι φασίστες κυβερνώντες τύπου 
Μπουμπούκου είναι ο πραγματικός κίνδυ-
νος για την δημόσια υγεία καθώς η πολιτική 
που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια 
στόχο έχει να πεθαίνει όποιος δεν έχει την 
οικονομική άνεση για να καλύπτει την 
ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη.
Ίσως σαν επόμενο βήμα ο γνωστός τηλε-
πλασιέ υπουργός να μας πουλήσει καμία 
οικογενειακή εγκυκλοπαίδεια της υγείας 
ώστε να είναι περιττή η επίσκεψη μας σε 
γιατρούς και νοσοκομεία.

μικρά
μεγάλα
 εσωτερικά        
νέα !



(Κλασσική ερώτηση παπαγάλων των ελ-
ληνικών ΜΜΕ, που επανατίθεται σε κάθε 
περίπτωση που τους βολεύει, ιδιαίτερα 
κάθε Μάιο...)

Η ιστορία ξεκινάει στις 5 Μαΐου 
2010, ημέρα ψήφισης του 1ου 
μνημονίου. Ένω έχουν προηγηθεί 

κι άλλες κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις, 
εκείνη τη μέρα ένα δυναμικό πλήθος απερ-
γών, ανέργων, ανθρώπων που βλέπουν τις 
ζωές τους να γίνονται βορά στα δόντια 
κράτους και κεφαλαίου, κατακλύζει τους 
δρόμους της Αθήνας, με επιθετική διάθεση 
να μπει ακόμα και στη βουλή για να απο-
τρέψει την ψήφιση του μνημονίου. Η κατα-
στολή είναι άγρια, αλλά είναι άλλο το γε-
γονός που σηματοδοτεί το μούδιασμα και 
την υποχωρητικότητα των εξεγερμένων: 
ο εμπρησμός του υποκαταστήματος της 
Marfin στη Σταδίου.

Αμέσως μετά παραπέμπονται στη δικαιο-
σύνη οι υπεύθυνοι της τράπεζας, γίνονται 
γνωστά τα ελλιπέστατα μέτρα ασφάλειας 
του κτηρίου και η εκβιαστική απαγόρευ-
ση για συμμετοχή των εργαζομένων στην 
απεργία από την κεντρική διοίκηση. Κατα-
δικάζονται (Ιούλιος 2013) δύο υπεύθυνοι 
ασφάλειας της εταιρείας σε 10ετή φυλάκι-
ση και αφήνονται ελεύθεροι με χρηματική 
εγγύηση 30.000 ευρώ έκαστος, η διευθύ-
ντρια του καταστήματος σε 5ετή φυλάκι-
ση, επίσης ελεύθερη, χωρίς εγγύηση, ενώ η 
υποδιευθύντρια αθωώνεται.

Ένα χρόνο μετά το συμβάν, και ενώ η δικο-
γραφία μένει παράτυπα στα συρτάρια της 
Γ.Α.Δ.Α., το κράτος επαναφέρει την υπό-
θεση στο προσκήνιο, και στις 29/4/2011 
προσάγονται ο Θοδωρής Σίψας και άλλοι 
2 σύντροφοι. Την ίδια μέρα ο εισαγγελέας 
που έλαβε τη δικογραφία την επιστρέφει 
στην αστυνομία, με μια ασαφή παραγγελία 
να δράσει εν λευκώ, να λάβει ανωμοτί κα-
ταθέσεις, να κάνει έρευνα σε σπίτια, χωρίς 
να δώσει ακριβείς οδηγίες, όπως όφειλε. 
Οι έρευνες στα σπίτια έγιναν, αλλά δεν 
βρέθηκε τίποτα που να τους συνδέει με τα 
γεγονότα (κάποιο ρούχο, παπούτσι ή άλλο 
αντικείμενο).

Βάση των κατηγοριών είναι ένα ασυνάρ-
τητο ανώνυμο σημείωμα που τους κατονο-
μάζει με αριθμούς τηλεφώνων και διευθύν-
σεις και τους συνδέει και με την αντίσταση 
των κατοίκων στην Κερατέα ως ‘κουμα-
νταδόρους’, ενώ οι τρείς μέχρι τότε δεν 
γνωρίζονταν καν μεταξύ τους! Οι συλλη-
φθέντες κρατούνται στη Γ.Α.Δ.Α., ενώ πα-
ράλληλα τα Μ.Μ.Ε. βγάζουν ετυμηγορία 
και καταδικάζουν μιλώντας για “σύλληψη 
των εμπρηστών της Μαρφίν”, φυσικά χω-
ρίς στοιχεία ή επίσημη δικαστική καταδίκη. 
Το ίδιο βράδυ δίνεται στον Θ.Σ. κλήση για 
ανωμοτί κατάθεση στην Ασφάλεια για τις 
5 Μαΐου 2011, την επέτειο του τραγικού 
εμπρησμού (τυχαίο;). Στις καταθέσεις και 
οι τρεις αρνούνται κάθε κατηγορία, και η 
υπόθεση ‘παγώνει’ για άλλο ένα χρόνο...

Η έρευνα της αστυνομίας βασίζεται στο 
υλικό από τις κάμερες παρακολούθησης 
στο κέντρο της Αθήνας. Ο Θ.Σ. εντοπίζε-
ται -άλλωστε, ως αναρχικός, αγωνιστής 
και εργαζόμενος ποτέ δεν αρνήθηκε τη 
συμμετοχή του στην πορεία- με διαφορετι-
κά ρούχα και παπούτσια απ’ αυτά που φο-
ρούσε ο δράστης, σε άλλο μέρος, σε πολύ 
κοντινό χρόνο, στοιχείο που η αστυνομία 
απόκρυψε από τις δικαστικές αρχές. Αστυ-
νομικός καταθέτει ότι είναι συνήθης πρα-
κτική όσων προκαλούν επεισόδια να αλλά-
ζουν ρούχα για να μην αναγνωριστούν! 

Ένα χρόνο μετά, τον Μάιο του 2012, πάλι 
επετειακά, γνωστοποιείται στους 4 αρχικά 
συλληφθέντες ότι θα κληθούν για κατάθε-
ση στον ανακριτή, αλλά καλείται τελικά 
μόνο ο Θ.Σ. την 1η Φεβρουαρίου 2013. Κα-
τόπιν διαφωνίας ανακριτή και εισαγγελέα 
για το αν πρέπει ή όχι να προφυλακιστεί, 
ο ανακριτής προτείνει την απελευθέρωσή 

του, ενώ η εισαγγελέας δεν είχε διαβάσει 
καν τη δικογραφία! Τελικά αφήνεται ελεύ-
θερος με περιοριστικούς όρους, μ.α. την 
απαγόρευση συμμετοχής του σε πορείες 
και διαδηλώσεις.

Τον Οκτώβριο του 2013, ο Σαμαράς, μι-
λώντας στην πολιτική επιτροπή της Ν.Δ. 
και κλείνοντας το μάτι στα πιο συντηρητι-
κά κομμάτια της κοινωνίας, εξισώνει τους  
χρυσαυγίτες και αποδεδειγμένους δολο-
φόνους του Παύλου Φύσσα (και όχι μόνο) 
με τον αναρχικό κατηγορούμενο για μια 
αδιαλεύκαντη ακόμα υπόθεση, επαναφέ-
ρει τη θεωρία των δύο άκρων λέγοντας ότι 
“εγκληματική βία δεν ασκήθηκε μόνο στο 
Πέραμα, ασκήθηκε και στον εμπρησμό της 
Marfin” και ότι “ευθύνη όλων είναι να απο-
δοκιμάζουν κάθε εγκληματική πράξη, όχι 
να τρέχουν ομαδικά ως μάρτυρες υπερά-
σπισης σε δίκες δολοφόνων”, ουσιαστικά 
καταδικάζοντας σε επικοινωνιακό επίπε-
δο χωρίς δίκη τον Θ.Σ., και εκφοβίζοντας 
όσους τον στηρίζουν! Την επόμενη μέρα, 
γνωστή “αντιμνημονιακή” εφημερίδα του 
αστικού τύπου, γνωστού δημοσιογράφου 
με γνωστές σχέσεις με την εκάστοτε εξου-
σία, δημοσιεύει το παραπεμπτικό βούλευ-
μα, ως δήθεν δημοσιογραφική επιτυχία, δί-
νει στη δημοσιότητα το όνομα και τη δ/νση 
του Θ.Σ., καθιστώντας τον εύκολα στόχο 
ακροδεξιών, και καταστρατηγώντας τη δη-
μοσιογραφική δεοντολογία. Λίγο μετά ο 
Θ.Σ. απολύεται από τη δουλειά του.

Από την πλευρά τους, οι συγγενείς των 
θυμάτων δήλωσαν δικαιωμένοι από τις δι-
καστικές αποφάσεις για τους υπεύθυνους 
της τράπεζας.  Αυτοί οι άνθρωποι, παρότι 
βιώνουν ένα τραγικό πένθος, καλούνται 
να ξαναμπούν σε διαδικασία δικαστηρίων, 
επώδυνων αναμνήσεων, αγωνίας, και να 

παρακολουθήσουν τη δίκη-παρωδία ενός 
ανθρώπου, με μόνες επίσημες κατηγορί-
ες το ότι ήταν διαδηλωτής, το ότι μοιάζει 
φυσιογνωμικά με τον δράστη και το ότι... 
κουβαλάει αλλαξιές ρούχα όταν κατεβαίνει 
σε πορείες!!!

Κλείνοντας, παραθέτουμε δύο αποσπά-
σματα από κείμενα ενάντια στη σκευωρία 
του κράτους σε βάρος του Θοδωρή:

«Η απάντηση είναι η ιδία η προσωπικότη-
τα και η παρουσία αυτού του ανθρωπου, 
μεσα στους κοινωνικούς αγωνες, στον χώρο 
εργασίας του και στην καθημερινότητα του. 
Το τεκμήριο ενοχής του είναι η πολιτική 
του ταυτότητα και η συμμετοχή του ως 
εργαζόμενος σε κινητοποιήσεις, μαζί με 
άλλους εργαζόμενους όπως αυτή της 5ης 
Μάη 2010. Τα στοιχεία που τον ενοχοποι-
ούν δεν επαρκούν ούτε για την προφυλά-
κιση του ούτε φυσικά για την καταδίκη 
του, καταδεικνύωντας έτσι την κρατική και 
δικαστική σκευωρία που στήνεται στους 
υπαίτιους της 5ης Μάη και προεκλογικά, 
γι’ αυτο άλλωστε ανέβαλαν τη δίκη ώστε 
να ρεφάρουν από την επένδυση στην υπό-
θεση και να την επαναφέρουν στο προσκή-
νιο πριν τις εκλογές, αποδεικνύοντας ότι 
το κράτος λειτουργεί σωστά και δεν χαρίζει 
κάστανα σε κανέναν, απαντώντας μ’ αυτον 
τον τρόπο στις συλλήψεις των χρυσαυγιτών 
μετά τη δολοφονία Φύσσα στο Κερατσίνι, 
ενισχύοντας την θεωρία των δυο άκρων.» 
- Αναρχικοί για την Κοινωνική Απελευθέ-
ρωση
«Ανήκω στον Αναρχικό-Αντιεξουσιαστικό 
χώρο και μέσα από ανοιχτά συλλογικά 
εγχειρήματα αγωνίζομαι στην κατεύθυνση 
της κοινωνικής απελευθέρωσης. Παλεύω 
για μια κοινωνία ελεύθερη, αταξική, χωρίς 
εξουσία, εκμετάλλευση, καταπίεση. Ως 
εργάτης, βιώνοντας στο πετσί μου το κα-
θεστώς της μισθωτής σκλαβιάς, συμμετέχω 
στους κοινωνικούς ταξικούς αγώνες, πλάι 
στους καταπιεσμένους.» - Θοδωρής Σίψας

Δε μας φοβίζουν, μας εξοργίζουν

(Πολύτιμο υλικό υπάρχει επίδης στο βί-
ντεο “Η τυχαία δίωξη ενός αναρχικού” στο 
youtube, καθώς και στα κείμενα της Συνέ-
λευσης Αλληλεγγύης στον Θοδωρή Σίψα.)
Συνεχίζεται...

Ο Κανένας

Η Πρωτοβουλία Αλλη-
λεγγύης Ηρακλείου στη 
Βιο.Με ξεκίνησε τον Δε-

κέμβρη με αφορμή τον, δίχρονο 
αγώνα των εργαζομένων της ΒΙ-
ΟΜΕ, για την επαναλειτουργία 
του εργοστασίου υπό εργατικό 
έλεγχο,  και τα νέα δεδομένα που 
έχουν προκύψει και αποφασίστει 
μεσα από τη συνέλευση των ερ-
γαζομένων και πραγματοποιεί 
συνελεύσεις σχεδόν σε εβδομα-
διαία βάση στον κοινωνικό χώρο 
ΓΡΑΝΑΖΙ, η οποίες  είναι ανοι-
χτές  να συμμετέχει ο καθένας, 
ώστε να βρούμε μαζί τρόπους και 
νέες δράσεις στήριξης του εγχει-
ρήματος.   

Το παράδειγμα της ΒΙΟΜΕ είναι 
η απάντηση στην απελπισια και 
την ηττοπάθεια που χαρακτηρί-
ζει τις κοινωνικές διεκδικήσεις 
εν καιρώ οικονομικής κρίσης. Το 
έδαφος που αφήνει η νεοφιλελεύ-
θερη επέλαση, σε συνδυασμό με 
την υποτονικότητα των εργατι-

κών αγώνων όλα αυτά τα χρόνια, 
ευνοεί διαρκώς τη διαμόρφωση 
μιας κοινωνίας, μεμονωμένων 
ατόμων, που αναζητούν αποσπα-
σματικές  διεξόδους επιβίωσης, 
ελεγχόμενες από το ίδιο το καπι-
ταλιστικό σύστημα, ώστε να απο-
κλείεται και  η όποια προοπτική 
ανατροπής του. Εκτός λοιπόν 
από την παρουσίαση του ως τώρα 
αγώνα τους, (με τις καθημερινές 
δυσκολίες και τις αλλαγές που 
διαφαίνονται μπροστά τους), η 
δράσεις της Πρωτοβουλίας  αφο-
ρούν  γενικότερα το ζήτημα της 
αυτοδιαχείρισης, και πώς αυτή 
μπορεί να λειτουργήσει επάνω 
σε σαφείς ιδεολογικοπολιτικούς 
άξονες  ενάντια στο καπιταλιστι-
κό σύστημα και να ενισχύσει τους 
κοινωνικούς αγώνες ενάντια στην 
εκμετάλλευση του εργαζόμενου 
και του πολίτη γενικότερα.

Η αυτοδιαχείριση δίνει τη προ-
οπτική ενός νέου αξιακού μο-
ντέλου στην οργάνωση της ερ-

γασίας, μεσα από τη συλλογική 
διαχείριση της παραγωγής  χωρίς 
ιεραρχίες, δίνοντας βάση στην 
έκφραση των ιδεών και οραμά-
των των ίδιων των εργαζομένων, 
απελευθερώνοντας έτσι την πα-
ραγωγή από το σχεδιασμό  του 
κεφαλαίου.

Δεν μπορεί όμως να είναι αυτό-
αναφορική. Κάθε αυτοδιαχειρι-

ζόμενο εγχείρημα, δεν γίνεται 
αυτόματα ανατρεπτικό του υπάρ-
χοντος συστήματος, ούτε αποτε-
λεί από μόνο του εγγύηση για τον 
μετασχηματισμό του παραγω-
γικού και κοινωνικού μοντέλου. 
Δεν πρέπει να  παραγκωνίζεται η 
σημασία της συλλογικής κοινωνι-
κής ευθύνης απέναντι στον αγώ-
να,  και το πολιτικό πρόταγμα που 
εμπεριέχει ο όρος «αλληλεγγύη» 
να μην περιορίζεται/υποβαθμίζε-
ται σε μια τύπου οικονομική ενί-
σχυση εγχειρημάτων.

Πέρα από τη βιωσιμότητα λοιπόν 
της ΒΙΟΜΕ, (με τη δημιουργία δι-
κτύου διακίνησης των προιόντων 
της), στόχος της Πρωτοβουλίας 
(και των εργαζομένων της Βιο.
Με) είναι η διεύρυνση της απέυ-
θυνσης του αγώνα τους, σε όλους 
τους εργασιακούς χώρους, τις 
συνελεύσεις γειτονιάς, τις δομές 
αλληλεγγύης, τους άνεργους, το 
σύνολο της κοινωνίας ώστε να 
πάψει να αντιμετωπίζει την κρίση 

σαν ξαφνική συμφορά, και  να γί-
νει πιο μαχητική στις διεκδικήσεις 
της σε όλους τους τομείς της κα-
θημερινότητας, για την απελευ-
θέρωση από την καπιταλιστική 
κυριαρχία.

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι το 
κράτος βρίσκει τον τρόπο να 
αφομοιώνει τις όποιες αντιδομές 
αλληλεγγύης που δημιουργού-
νται, χρησιμοποιώντας τις ως 
βαλβίδες  αποσυμπίεσης της κοι-
νωνικής διεκδίκισης και όργης,  
που ολοένα και εντείνεται. Γι αυτό 
και ένα βασικό θέμα που εξερευ-
νούμε είναι το πως μπορούν τέ-
τοιου είδους εγχειρήματα να μην 
απαντούν απλά στο εκβιαστικό 
ζήτημα της επιβίωσης αλλά πώς 
θα γίνουν περισσότερο διαβρωτι-
κά  και ατρωτα από τη συστημική 
αφομοιωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
viome.her@gmail.com

www.facebook.com/viome.her
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  “Τί έχετε να πείτε για τη Μαρφίν;”

  Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Ηρακλείου στη Βιο.Με



Τις τελευταίες ημέρες, για μια ακόμα 
φορά, οι δυνάμεις καταστολής έβα-
λαν στο στόχαστρο τους πλανόδι-

ους μικροπωλητές.

Η διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες 
φορές είναι ότι τώρα οι ένστολοι και οι 
ασφαλίτες δεν περιορίζονται στο να κα-
τάσχουν την πραμάτεια των μικροπωλη-
τών και να τους απειλούν, αλλά επιπλέον 
ρίχνουν πρόστιμα εκατοντάδων και χιλιά-
δων ευρώ σε ανθρώπους που στην καλύ-
τερη περίπτωση βγάζουν 15-20 ευρώ τη 
μέρα.

Η διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες 
φορές είναι ότι πλέον κανείς δεν πιστεύει 
ότι οι μικροπωλητές φταίνε για το ότι κλεί-
νουν τα μαγαζιά.

Η διαφορά είναι ότι πλέον οι μικροπωλη-
τές είναι λιγότεροι από ποτέ, αφού ο κό-
σμος δεν έχει πια λεφτά ούτε για τα φτηνο-
πράγματα που πουλάνε.

Οι μετανάστες μικροπωλητές ήρθαν από 
χώρες μακρυνές, πολλοί από αυτούς για να 
δουλέψουν στη βιομηχανία ιματισμού, όσο 
ακόμα υπήρχε. Ήρθαν στην Ελλάδα γιατί 
οι πολυεθνικές και οι τράπεζες κατέστρε-
ψαν τις χώρες τους.

Για κάποια χρόνια οι υπήκοοι της τάχα 
«Ισχυρής Ελλάδας» έπαιρναν κι αυτοί μια 
μικρή γεύση από τα κέρδη του πλιάτσικου, 
με αντάλλαγμα τη σιωπή τους απέναντι 
στην εκμετάλλευση των μεταναστών.

Σήμερα, οι βίαια φτωχοποιημένοι υπήκο-
οι της τεχνητά χρεωκοπημένης Ελλάδας 
παίρνουν μια πικρή γεύση από το τι σημαί-
νει να λυμαίνονται μια χώρα οι τράπεζες 
και οι πολυεθνικές. Και αντί να καταλά-
βουμε τα κοινά μας συμφέροντα με τους 
μετανάστες, τα αφεντικά μάς διδάσκουν το 
μίσος για τους ακόμα πιο κάτω. Πρόβατα 
με τ’ αφεντικά, λύκοι απέναντι στους με-
τανάστες.

Με το κυνήγι των μεταναστών μικροπω-
λητών ξεκίνησαν να φτιάχνονται τα φα-

σιστικά τάγματα εφόδου. Στις πλάτες των 
μεταναστών στήθηκαν κυκλώματα δουλε-
μπορίου, ακόμα και κυκλώματα εμπορίου 
ανθρώπινων οργάνων. Οι μετανάστες είναι 
καλοί για να δουλεύουν κάποιους μήνες 
στη Μανωλάδα, τον υπόλοιπο χρόνο είναι 
καλοί για να εκπαιδεύονται πάνω τους οι 
φασίστες και για να οργανώνονται ανθρω-
ποκυνηγητά από την αστυνομία.

Και το παραμύθι, που το πιστεύουν όλο και 
λιγότεροι, συνεχίζεται: οι μικροπωλητές 
φταίνε που κλείνουν τα μαγαζιά. Οι μικρο-
πωλητές ξεπαγιάζουν με τις ώρες γιατί δεν 
έχουν άλλο τρόπο επιβίωσης. Οι φτωχοί, 
αγοράζοντας από τους μικροπωλητές, γλυ-
τώνουν κάποια από τα χρήματα που τους 
ληστεύει η εφορία. Αν οι φτωχοί δεν έβρι-
σκαν το μαϊμού εμπόρευμα στο σεντόνι 
του μικροπωλητή, θα αγόραζαν το γνήσιο 
στα μαγαζιά της Τσιμισκή; Οι φτωχοί, αγο-
ράζοντας φτηνοπράγματα από τους μικρο-
πωλητές, γλυτώνουν κάποια χρήματα που 
μπορούν έτσι να τα χρησιμοποιήσουν για 
τρόφιμα, φάρμακα, θέρμανση. Τα μαγαζιά 
κλείνουν γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά. 
Το κράτος κάνει με ξεδιάντροπο τρόπο τις 
πλάτες στις πολυεθνικές και στις τράπεζες 
και χτυπάει τη φοροδιαφυγή κυνηγώντας 
τους μικροπωλητές!

Η πληρωμή φόρων έχει την έννοια της 

ανταποδοτικότητας μέσω των κοινωνικών 
παροχών από το κράτος. Ποιες είναι οι κρα-
τικές παροχές στους μετανάστες; Τα φασι-
στικά πογκρόμ; Η διοικητική αυθαιρεσία 
και ο σαδισμός των δυνάμεων καταστολής; 
Αυτά εξασφαλίζουν οι μετανάστες μέσω 
της έμμεσης φορολογίας τους; Γιατί και ο 
πιο εξαθλιωμένος μετανάστης που προ-
σπαθεί να επιβιώσει στην Ελλάδα πληρώ-
νει φόρους, μέσω της κρατικής φορολογίας 
στα τρόφιμα, στο ρεύμα, στο πετρέλαιο. Οι 
μετανάστες επιβιώνουν στοιβαγμένοι σε 
υπόγεια και διαμερίσματα-τρύπες που αλ-
λιώς θα έμεναν ξενοίκιαστα και οι ιδιοκτή-
τες τους θα πλήρωναν από την τσέπη τους 
τα χαράτσια.

Στα χρόνια της κρίσης, όσοι μετανάστες 
απέμειναν στην Ελλάδα όχι μόνο δεν στέλ-
νουν εμβάσματα στα σπίτια τους αλλά σε 
πολλές περιπτώσεις οι οικογένειές τους, 
πίσω στις πατρίδες τους, είναι που τους 
στέλνουν χρήματα και μάλιστα από χώ-
ρες με μέσο ετήσιο εισόδημα 600 ευρώ! 
Όσοι μετανάστες απέμειναν στην Ελλάδα, 
έμειναν όχι γιατί ζουν σε βάρος των ντό-
πιων αλλά γιατί δεν μπορούν να φύγουν. 
Πολλοί δεν μπορούν να επιστρέψουν στις 
χώρες τους γιατί εκεί διώκονται για πολι-
τικούς λόγους. Άλλοι πάλι δεν μπορούν να 
γυρίσουν γιατί ακόμα χρωστάνε στα δου-
λεμπορικά κυκλώματα. Αλλά και για να 

πάνε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, πρέπει 
και πάλι να βρούνε χρήματα για να πληρώ-
σουν τους δουλέμπορους. Είναι δεκάδες οι 
περιπτώσεις όπου μετανάστες, όμηροι των 
κυκλωμάτων, πλήρωσαν το χρέος με τις 
ζωές τους, κλειδωμένοι χωρίς τροφή στα 
αυτοσχέδια κρατητήρια των δουλεμπόρων, 
κλειδωμένοι μέχρι να πεθάνουν.

Τα αφεντικά μιλάνε για εφαρμογή της νο-
μιμότητας. Φυσικά για το δίκιο δεν μπο-
ρούν και δεν θέλουν να μιλάνε, το σύνθη-
μα της εποχής είναι: «ο θάνατός σου η ζωή 
μου». Αν θέλουν να μιλάνε για νομιμότητα, 
ας δώσουν στους μετανάστες ένα τμήμα 
από τα εκατομμύρια που αρπάζουν από 
την ΕΕ για τη «διαχείριση του μεταναστευ-
τικού ζητήματος», ας τους δώσουν άδειες 
εργασίες ή κάποια νόμιμη διέξοδο, αντί να 
τους εξωθούν στην απόγνωση. Όταν, επι-
καλούμενος τη νομιμότητα, ρίχνεις πρό-
στιμα εκατοντάδων και χιλιάδων ευρώ σε 
ανθρώπους που στην καλύτερη περίπτωση 
βγάζουν 15-20 ευρώ τη μέρα, όταν στερείς 
από ανθρώπους το μοναδικό τους τρόπο 
επιβίωσης, τότε προφανώς τους σπρώχνεις 
όλο και πιο βαθειά στην παρανομία και στα 
κυκλώματα. Μήπως αυτός είναι ο πραγμα-
τικός στόχος των τελευταίων αστυνομικών 
επιχειρήσεων; Το βέβαιο είναι πως πρόκει-
ται για μια δημόσια επίδειξη αγριανθρωπι-
σμού, ένα ακόμα οργανωμένο ανθρωποκυ-
νηγητό για να βγάζουν τη λύσσα τους τα 
σκυλιά των αφεντικών.

Στεκόμαστε αλληλέγγυες και αλληλέγγυοι 
στους μικροπωλητές όχι γιατί ό,τι εφαρμό-
ζεται σήμερα στους μετανάστες θα εφαρ-
μοστεί αύριο στους ντόπιους. Είμαστε στο 
πλευρό τους γιατί η οργή και η αλληλεγ-
γύη είναι η μόνη ανθρώπινη αντίδραση...

...όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που τον μπο-
δίζουν να βαδίσει
όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που τον αλυσο-
δένουνε.

Αντιφασιστική Συνέλευση Αλληλεγγύης
Yol Underground

 «Προσοχή· το άτομο αυτό ενδέχεται να 
είναι οπλισμένο, επικίνδυνο, βίαιο. Κίνδυ-
νος διαφυγής.»

Αυτά έγραφε, μεταξύ άλλων, το έγ-
γραφο αναζήτησης της κούρδισ-
σας αγωνίστριας  Νιχαγιέτ Κοζάν 

που απέστειλαν οι τουρκικές διωκτικές 
αρχές μέσω της ΙΝΤΕΡΠΟΛ. Σίγουρα οι 
αστυνομικοί στην Ασφάλεια Ηρακλείου 
θα έσκασαν ένα ειρωνικό χαμόγελο μόλις 
θα διάβασαν αυτήν την προειδοποίηση. Γι’ 
αυτό και το πρωι της 8 Φεβρουαρίου έστει-
λαν δυο άντρες με πολιτικά που ζήτησαν 
απ’ την  Κοζάν  απλά να τους ακολουθήσει 
στην Αστυνομική Διεύθυνση.Εκεί της ανα-
κοινώθηκε ότι συλλαμβάνεται ως ύποπτη 
για τρομοκρατική δραση στην Τουρκία και 
εν συνεχεία προφυλακίστηκε στις φυλακές 
της Νεάπολης. Είναι ενδεικτικό ότι η αστυ-
νομία δεν μπήκε καν στον κόπο να κάνει 
έστω και μια τυπική έρευνα στο σπίτι της 
όπου ζει μαζί με τον σύζυγό της.
              
Παρ’ όλα αυτά, μια μερίδα των τοπικών 
ΜΜΕ αναπαρήγαγαν χωρίς αιδώ το δελτίο 
τύπου της Αστυνομίας, στην ουσία δηλα-
δή την προπαγάνδα των τουρκικών αρχών, 

παρουσιάζοντας την Νιχαγιέτ ως μια επι-
κίνδυνη τρομοκράτισα που κρύβονταν  και 
διέφευγε απ’ τις αστυνομικές αρχές. Μόνο 
που η Ρόζντα δεν κρυβόταν· οι κρατικές και 
δημοτικές υπηρεσίες ήξεραν ποια είναι και 
που μένει, είχε δοσοληψίες μαζί τους όπως 
κάθε πολίτης, δούλευε σε τουριστική περι-
οχή, είχε παντρευτεί το 2001 στο δημαρχείο 
Ηρακλείου, είχε αιτηθεί πολιτικού ασύλου 
και τελευταία είχε αιτηθεί την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. Ο σύζυγός της, 
επισης πολιτικός πρόσφυγας, απέκτησε 
πρόσφατα την ελληνική ιθαγένεια. Η αγω-
νίστρια Νιχαγιέτ Κοζάν ουδέποτε διέπρα-
ξε κάποιας μορφής ποινικό αδίκημα ούτε 
στην Τουρκία, ούτε φυσικά στην Ελλάδα, 
διώκεται δε απ’ τις τουρκικές αρχές απο-
κλειστικά για τα πολιτικά της φρονήματα 
και την πολιτική δράση που ανέπτυξε εκεί. 
Στα δεκατεσσερα χρόνια που ζει στην ελ-
λάδα ως πολιτική πρόσφυγας, έχει δώσει 
το «παρών» της στους αγώνες διεκδίκησης 
των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και 
των λαικών στρωμάτων.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι απ’ την πρώτη 
στιγμή ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλεί-
ου εξέφρασε την συμπαράστασή του στην 

κρατούμενη και η Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του συλλόγου ανέλαβε την 
υπεράσπισή της. Επίσης το Εργατικό Κέ-
ντρο Ηρακλείου εξέδωσε ανακοίνωση συ-
μπαράστασης και επίτροπή του επισκέφτη-
κε την Ρόζντα στις φυλακές Νεάπολης για 
να διαπιστώσει τις συνθήκες κράτησής της.
 Ο καθένας αντιλλαμβάνεται ότι η σύλλη-
ψή της εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο 
συνεργασίας που αναπτύσσεται το τελευ-
ταίο διάστημα ανάμεσα στο ελληνικό και 
το τουρκικό κράτος για την έκδοση Τούρ-
κων και Κούρδων καταζητουμένων για την  
πολιτική και συνδικαλιστική τους δράση 
στην Τουρκία. Η έκδοση της Ρόζντα στην 
Τουρκία θα σημάνει την έκθεσή της σε δι-
αρκή βασανισμό και την απειλή φυσικής 
εξόντωσής της.
  
Υπάρχούν χιλιάδες  πολιτικοί πρόσφυγες 
σε πολλες ευρωπαικές χωρες, στους οποί-
ους έχει παραχωρηθεί πολιτικό άσυλο και  
ζουν ομαλά και ανεμπόδιστα. Στη βάση της 
αλλαγής που προωθείται σε διεθνές πλαί-
σιο πάνω στο ζήτημα των πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων, στην Ελλάδα η 
ακροδεξιά κυβέρνηση, με υπερβάλλοντα 
ζήλο, έχει ξεκινήσει διαδικασίες σύλληψης 

και έκδοσης ανθρώπων που διώκονται για 
την πολιτική τους δράση και το φρόνημά 
τους. Άνθρωποι που αντιστάθηκαν στη 
Χούντα του Εβρέν και στο στρατοκρατικό 
καθεστώς της Τουρκίας, διώκονται σήμε-
ρα ως τρομοκράτες. Και αυτά συμβαίνουν 
στην Ελλάδα, όπου όλοι ορύονται ότι το 
τουρκικό καθεστώς αποτελεί θανασιμή 
απειλή για τη χώρα. Κι όμως, το ελληνικό 
κράτος  συνεργάζεται με το τουρκικό ενά-
ντια ακριβώς σ’ αυτούς τους ανθρώπους 
που πολεμούν αυτό το καθεσρώς και αγω-
νίζονται για την ειρηνη και την συνεργασία 
μεταξύ των λαών.
 
Να εκφράσουμε την έμπρακτη αλληλεγ-
γύη μας στους Τούρκους και Κούρδους 
πολιτικούς πρόσφυγες που κινδυνεύουν με 
έκδοση στην Τουρκία ή άλλες ευρωπαικές 
χώρες. Η έκδοσή τους θα έχει ως συνέπεια 
πολυετείς φυλακίσεις και εξοντωτικούς βα-
σανισμούς. Να υπερασπιστούμε το δικαί-
ωμα στην αντίσταση, τους αγώνες και την 
ελευθερία.

  Ο  Σύντεκνος
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  Τα  πολιτικά  παιχνίδια  που παίζονται στην  πλάτη της  κούρδισσας 
αγωνίστριας  Νιχαγιέτ  Κοζάν δε  θα  περάσουν

  Ιαβέρηδες και ανθρωποκυνηγοί, κάτω τα χέρια από τους 
μικροπωλητές!
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4 Αυγούστου 2012 και η μεγάλη αστυνομι-
κή επιχείρηση «σκούπα», με την ονομα-
σία “Ξένιος Ζευς” μπαίνει σε εφαρμογή. 

Μια σειρά πογκρόμ σε σπίτια, καταστήματα 
και χώρους συγκέντρωσης μεταναστών, στο 
κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς και 
κάθε λογής τσιράκια τους, με προσαγωγές, 
συλλήψεις, βασανισμούς ξεκινούν, σε μια, όχι 
και τόσο τυχαία ημερομηνία. Ανάλογη επιχεί-
ρηση με αυτήν στην Αθήνα πραγματοποιείτε 
παράλληλα και στον Έβρο, στον οποίο, με 
το πρόσχημα της φύλαξης των συνόρων από 
του Σύριους που εγκαταλείπουν την πατρίδα 
τους λόγω του εμφυλίου που διαδραματίζε-
ται στην χώρα τους, μεταφέρονται και 1.800 
συνοριοφύλακες. Οι μετανάστες που συλλαμ-
βάνονται, πρώτα στοχοποιούντε ως υπαίτιοι 
για όλα τα “κακά του κόσμου”, και κατόπιν 
μεταφέρονται σε αυτοσχέδια στρατόπεδα 
συγκέντρωσης ή αλλιώς κέντρα κράτησης, 
(η ύπαρξη των οποίων για χρόνια κρυβόταν 
επιμελώς).

Στα παραπάνω δεδομένα ας προσθέσουμε και 
τη εφαρμογή των προεδρικών διαταγμάτων, 
βάση των τροποποιήσεων που έγιναν στον 
νόμο 3386 του 2005, που αφορά  το χρόνο 

κράτησης, και ουσιαστικά τον παρατείνει έως 
δεκαοκτώ μήνες, από τρεις έως έξι που ήταν.

Όσα συμβαίνουν στρατόπεδα συγκέντρωσης 
και στα αστυνομικά τμήματα αποτελούν κοι-
νό μυστικό. Οι συνθήκες κράτησης είναι από 
απαράδεκτες έως άθλιες. Στοιχειώδεις κανό-
νες υγιεινής δεν υπάρχουν, η διατροφή των 
κρατουμένων εξαντλείται σε υποτυπώδεις με-
ρίδες φαγητού ενώ οι όποιες διαμαρτυρίες για 
τα παραπάνω αντιμετωπίζονται με το ξύλο.

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μαζί με τον 
“εσωτερικό εχθρό” (πλέον), έγιναν σημαία 
της ρητορικής μίσους του θεσμικού φασι-
σμού, που πρώτα ανακοίνωσε τη δημιουργία 
στρατοπέδων συγκέντρωσης, για να τα μετο-
νομάσει στη συνέχεια σε «κλειστούς χώρους 
φιλοξενίας».

Οι μετανάστες όλο αυτό το διάστημα, παρότι 
δέχονται τη μεγαλύτερη επίθεση, απαντούν 
δυναμικά, με εξεγέρσεις και απεργίες πείνας 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αγώνες που 
έρχονται να προστεθούν στις κινητοποιήσεις 
των μεταναστών μικροπωλητών, στην απερ-
γία πείνας των 300 μεταναστών εργατών, 

στην απεργία των αιγύπτιων ψαράδων στη 
Μηχανιώνα, στον αγώνα της Κωνσταντίνας 
Κούνεβα, στην απεργία πείνας των 15 μετα-
ναστών εργατών στα Χανιά το 2008, στις κι-
νητοποιήσεις των μεταναστών εργατών στη 
Μανωλάδα, διοργανώσεις πορειών με πρω-
τοβουλία μεταναστών (στη Θεσσαλονίκη το 
Φλεβάρη του 2013 ως απάντηση στο θάνατο 
του Babakar N’Diye και τον περασμένο Απρί-
λη για τα γεγονότα στη Μανωλάδα) κ.ά.

Δεν χρειάζεται η ιστορία να επαναληφθεί με 
τον ίδιο τρόπο για να αναγνωρίσουμε την 
βαρβαρότητα. Δεν χρειάζονται φούρνοι και 
θάλαμοι αερίων για να γίνουν κάποιοι ευνόη-
τοι παραλληλισμοί. Δεν χρειάζεται τελικά να 
γίνουν παραλληλισμοί. Πέρα από τις μιντια-
κές ερμηνείες υπάρχει η αμείλικτη πραγματι-
κότητα. Μια πραγματικότητα που έχει τόσο 
ανθρώπινες όσο και πολιτικές διαστάσεις. Η 
πραγματικότητα των ανθρώπων που ζουν σε 
ένα νομικό καθεστώς κυριολεκτικά ανυπαρ-
ξίας. Η πραγματικότητα των ανθρώπων που 
τιμωρούνται για την “λαθραία” τους ύπαρξη. 
Καλό θα ήταν να επισημανθεί, τι αποτελεί εί-
δηση και τη μιντιακή ερμηνεία. Είδηση λοιπόν 
δεν είναι ότι οι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά 
στα κοντέινερ που έμεναν αλλά το γεγονός 
ότι έμεναν σε κοντέινερ. Είδηση δεν είναι ότι 
εξεγέρθηκαν επειδή παρατάθηκε ο χρόνος 
κράτησής τους αλλά το γεγονός ότι σκανδα-
λωδώς και αυταρχικά παρατάθηκε, εξοικειώ-
νοντάς μας με την επιβολή της μεθόδου της 
κράτησης αορίστου χρόνου. 

Στην ίδια λογική μιντιακής σύγχυσης, προ-
βάλλεται το ζήτημα των-πράγματι- άθλιων 
συνθηκών κράτησης στα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης, συσκοτίζοντας με αυτόν τον τρό-
πο την ουσία του ζητήματος που είναι η ίδια 
η ύπαρξη των στρατοπέδων συγκέντρωσης. 
Στρατόπεδα που φυλακίζονται όσοι μετανά-
στες δεν κατηγορούνται για κάποιο αδίκημα, 
παρά μόνο στερούνται τα έγγραφα που νομι-
μοποιούν την ύπαρξή τους.  Θα εθελοτυφλού-

σε κανείς αν δεν αναγνώριζε την ανθρώπινη 
διάσταση στο ζήτημα των χωρίς χαρτιά μετα-
ναστών, όμως επικεντρώνοντας σε αυτό μπο-
ρεί να υποβαθμιστεί η πολύ σημαντική πολιτι-
κή διάσταση του ζητήματος. Ανεξάρτητα από 
τον βαθμό πολιτικής συνείδησης, οι χωρίς 
χαρτιά μετανάστες είναι σάρκα από τη σάρκα 
της τάξης των αποκλεισμένων. Της τάξης των 
ανθρώπων που για μοναδικό τους εμπόρευμα 
έχουν την εργατική τους δύναμη και αδυνα-
τούν να βρούνε αγοραστή. Των αποκλεισμέ-
νων από την τόσο απάνθρωπα απαιτητική 
πλέον μισθωτή εργασία. Αυτών που αφού πε-
ρισσεύουν στο κεφάλαιο, εξοντώνονται.  

Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης 
με τόση περισσευούμενη εργατική δύναμη, 
περισσεύει ακόμα και η πλήρως υποτιμημέ-
νη δύναμη των μεταναστών. Τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης είναι ένας από τους πολλούς 
τρόπους διαχείρισης που επιφυλάσσει το 
κεφάλαιο για την εργατική δύναμη που πε-
ρισσεύει. Από την εγκληματοποίηση μέχρι 
τον καλτ κίνδυνο αλλοίωσης του ελληνικού 
DNA, μια μεγάλη γκάμα ρητορικής προσπα-
θεί να υποστηρίξει ιδεολογικά τις ανάγκες 
του κεφαλαίου, να απογυμνώσει νομικά και 
να εξουδετερώσει ότι δεν του είναι χρήσιμο.

Οι χωρίς χαρτιά μετανάστες, όπως μας διδά-
σκουν τα γεγονότα των τελευταίων μηνών 
(Μανωλάδα, Αμυγδαλέζα) δεν αποτελούν 
έναν παθητικό αποδέκτη των δεινών που τους 
επιφυλάσσει το κράτος. Αποτελούν υποκείμε-
νο που εξεγείρεται, αντιστέκεται και αγωνί-
ζεται ενάντια στην επιβαλλόμενη κοινωνική 
του θέση. Η αλληλεγγύη με τους μετανάστες-
κρατούμενους στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, πρέπει να ξεπεράσει την θυματοποιητική  
συμπάθεια στην οποία συνήθως στηρίζεται 
και να τεθεί στην προοπτική της διασύνδεσης 
του αγώνα ενάντια στην καπιταλιστική βαρ-
βαρότητα. 

gerakos

   “18 μήνες μετά”

    Αλληλεγγύη και Αγώνας μέχρι να είμαστε όλοι λεύτεροι!

Από τις 21 Ιανουαρίου, έχουν ξεκι-
νήσει στις πόλεις της Αθήνας και 
της Θεσσαλονίκης μια σειρά από 

αστυνομικο-δικαστικές εισβολές σε σπίτια. 
Σπίτια ανθρώπων που είτε ανήκουν στον 
αναρχικό/αντιεξουσιαστικό και ευρύτερο 
ριζοσπαστικό χώρο, είτε θεωρείται από 
τους μπάτσους ότι έχουν επαφές, συγγενι-
κού ή φιλικού τύπου. Οι προφάσεις για τη 
νομική κάλυψη και πραγματοποίηση των 
ερευνών είναι, όπως πάντα, «ανώνυμες 
καταγγελίες» για ναρκωτικά, όπλα, κτλ. 
Το γεγονός που χρησιμοποιήθηκε όμως ως 
πολιτική αφορμή γι αυτό το πογκρόμ, είναι 
η απόδραση του Χριστόδουλου Ξηρού στις 
αρχές του χρόνου. Τα μέσα μαζικής απο-
κτήνωσης, οργίαζαν τις πρώτες μέρες για 
την «αναμφίβολα αναγκαία» επιχείρηση. 
Όσο όμως αυτή συνεχιζόταν και γινόταν 
όλο και πιο ξεκάθαρος ο κύριος στόχος 
της, δηλαδή η χαρτογράφηση αγωνιζόμε-
νων ανθρώπων, τα πληρωμένα κοράκια 
φρόντισαν να σωπάσουν σχετικά με την 
εξέλιξη της υπόθεσης, παρόλο που οι ει-
σβολές συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Τα τελευταία χρόνια, το ελληνικό κράτος, 
επικαλούμενο συχνά την ανάγκη σοβα-
ρής αντιμετώπισης της κρίσης, σκληραίνει 
και διευρύνει την καταστολή, κάνοντας 
συστηματικές απόπειρες χαρτογράφησης 
των αγωνιζόμενων κομματιών της κοινω-
νίας. Αυτή η στρατηγική αναβάθμισης του 
ελέγχου δεν αποτελεί μόνο αίτημα των 
εγχώριων αφεντικών και των πολιτικών 
εκφραστών τους, αλλά και αντικείμενο πί-
εσης από τις ηγεσίες άλλων χωρών (ΗΠΑ, 
κυρίαρχες χώρες στην Ευρώπη), όπως μαρ-
τυρούν τα παραδείγματα εμπλοκής ξένων 
μυστικών υπηρεσιών στις υποθέσεις της 
17Ν και των Τούρκων/Κούρδων πολιτικών 
προσφύγων.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της αναβάθμι-
σης, οι μπάτσοι φρόντισαν να συλλέξουν 
δείγμα DNA από πολλά από τα άτομα στα 
σπίτια των οποίων έγιναν εισβολές, με 
στόχο να εμπλουτίσουν την, κατά τ’ άλλα 
προβληματική, βάση δεδομένων που δια-
τηρούν στα εργαστήριά τους. Ένα ακόμα 
βήμα στην κατεύθυνση του φακελώματος 
των ζωών μας. Παράλληλα, η μέθοδος ταυ-
τοποίησης βιολογικού υλικού ως μοναδικό 
στοιχείο ενοχής, εδραιώνεται για τα καλά 
στη δικαστική διαδικασία. Ενδεικτικά, στις 
δίκες των Α.Σειρηνίδη, Σ.Σεισίδη και του 
Επαναστατικού Αγώνα, έγινε μια πρώτη 
προσπάθεια, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η πι-
λοτική εφαρμογή έγινε με την καταδίκη 
του Μ.Τσιλιανίδη, την οποία ακολούθησε 
η πρόσφατη καταδίκη του Τ.Θεοφίλου. Εί-
ναι αρκετά ξεκάθαρο ότι, παρά τις αστείες 
ψευτοδιαμάχες μεταξύ δικαστικού σώμα-
τος και πολιτικής ηγεσίας που προβάλλο-
νται στο χαζοκούτι, η δικαστική εξουσία 
ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του 
κράτους, ως αναπόσπαστο κομμάτι του.

Με ανάλογο ζήλο διαμορφώνεται το νομι-
κό πλαίσιο για τη δημιουργία δύο πτερυ-
γών απομόνωσης στις φυλακές Δομοκού, 
μέσα σε 3 μήνες, που στην ουσία προορί-
ζονται για κάθε κρατούμενο που αποτελεί 
υπαρκτή ή εν δυνάμει απειλή για την ορ-

γανωμένη υποταγή που απαιτεί η εκάστο-
τε «σωφρονιστική» υπηρεσία. Μια ακόμη 
πράξη πολιτικής εκδίκησης μαζί με τις συ-
νεχείς συλλήψεις και διώξεις του Κ.Σακ-
κά, το κόψιμο των αδειών ανθρώπων που 
έχουν αγωνιστική στάση μέσα στη φυλακή, 
όπως ο Σ. Στρατούλης, ο Η.Καραντουμάν, 
ο Η.Κωστάρης και την επανειλημμένη 
απαγόρευση νοσηλείας του Σ.Ξηρού. Από 
αυτό το γαϊτανάκι ανθρωποκυνηγητού δε 
θα μπορούσαν να λείπουν οι αντίστοιχες 
χρηματικές επικηρύξεις για να δώσουν τον 
απαραίτητο τόνο ρουφιανιάς και κοινωνι-
κού κανιβαλισμού.

Ακόμη, είναι ενδεικτικό ότι στις φυλακές 
Κορυδαλλού τοποθετούν όλο και περισ-
σότερα σιδερένια κιγκλιδώματα πάνω από 
τους χώρους προαυλισμού, μετατρέποντάς 
τους σε κανονικά κλουβιά. Αυτές και άλ-
λες κινήσεις, όπως η συχνή επίσκεψη των 
μονάδων ΕΚΑΜ στο εσωτερικό των φυλα-
κών για την διενέργεια ελέγχων και «προ-
ειδοποιητικών» ξυλοδαρμών, δεν είναι μια 
ακραία αντίδραση, αλλά η στρατηγική επι-
λογή ενός κράτους για την αντιμετώπιση 
των τριγμών που προκαλούνται ήδη στο 
εσωτερικό των μηχανισμών του, καθώς οι 
συνθήκες επιβίωσης εντός και εκτός των 
φυλακών υποβαθμίζονται περαιτέρω.

Το πεδίο που διαμορφώνεται από πλευράς 
εξουσίας είναι ένα μόνιμο καθεστώς έκτα-
κτης ανάγκης. Η λυσσαλέα καταστολή του 
αγώνα ενάντια στα μεταλλεία στη Χαλκι-
δική, η επανειλημμένη επιστράτευση απερ-
γών, η δημιουργία στρατοπέδων συγκέ-
ντρωσης και η μαθηματική εκλογίκευση 
της εξόντωσης, είτε ονομάζεται «αυτοκτο-
νία», είτε «ατυχής πνιγμός» (Φαρμακονή-
σι), έρχονται να συμπληρώσουν αυτό το 
παζλ. Τα κομμάτια του συνθέτουν τη νομι-
κή, στρατιωτική και ιδεολογική θωράκισή 

του κράτους, ώστε, αφενός να διατηρήσει 
την αίσθηση πλήρους ελέγχου και να κα-
θησυχάσει τους παράγοντες του κεφαλαί-
ου (ντόπιους και διεθνείς) και αφετέρου να 
παραδειγματίσει όσους έχουν ήδη ή πρό-
κειται να επιλέξουν να αντισταθούν στην 
αθλιότητα που βιώνουν.     

Από τη μεριά μας, στεκόμαστε όρθιοι/ες 
για να επιβεβαιώσουμε τους εφιάλτες των 
απολογητών της εκμετάλλευσης. Αγωνιζό-
μασταν και θα συνεχίσουμε να το κάνου-
με, να βρισκόμαστε κοντά, να συζητάμε 
για τις κοινές μας ανάγκες και επιθυμίες 
με ίσους όρους, σπάζοντας τα δεσμά των 
κοινωνικών ρόλων που επιβάλλει το κρά-
τος. Δεν αντιλαμβανόμαστε την ιεραρχία 
ως τρόπο κοινωνικοποίησης αλλά ως μέσο 
εκμετάλλευσης, γι αυτό και προσπαθούμε 
να λειτουργούμε χωρίς αυτήν. Επιχειρού-
με να χτίσουμε διαδικασίες αγώνα σε κάθε 
χώρο που βρισκόμαστε, αρνούμενοι/ες να 
αποτραβηχτούμε στη σιωπή και την κατά-
θλιψη που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Για 
να βγούμε στο δρόμο, να παλέψουμε με το 
λόγο και τις πράξεις μας, για να γκρεμί-
σουμε τις μικρές και μεγάλες καθημερινές 
φυλακές μας. Κάθε αντίστασή μας στοχεύει 
τόσο στο να καταστρέφουμε ξανά και ξανά 
τις συνθήκες που μας καταπιέζουν, όσο και 
στο να ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στον 
κόσμο που ονειρευόμαστε.

Δεν αφήνουμε κανένα-καμία στα 
χέρια της εξουσίας!

Αλληλεγγύη και Αγώνας μέχρι να 
είμαστε όλοι λεύτεροι!

 

Ταμείο αλληλεγγύης φυλακισμένων και 
διωκόμενων αγωνιστών

-ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-
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> Συνέχεια από την Σελ.1

Αυτός ο μανιώδης αποτελεί την κε-
φαλή ενός συστήματος ελέγχου-
καταστολής και αυτό το σύστημα, 

χωρίς την πλήρη αφοσίωση των υποτελών 
του και χωρίς την συνδρομή των “νομοτα-
γών πολιτών”, δεν θα μπορούσε να λειτουρ-
γήσει. Ποντάροντας έτσι σε μία καινούργια 
κατασταλτική προσπάθεια αποβλέπει, στο 
να καταστήσει την ρουφιανιά σαν κυρίαρ-
χη στάση, που θα πρέπει να χαρακτηρίζει 
κάθε “ευυπόληπτο πολίτη”. Η έννοια ρου-
φιανιά χαρακτηρίζει άμεσα τις βάσεις στις 
οποίες είναι δομημένο το υπάρχον σύστη-
μα, χρησιμοποιώντας την, η εξουσία με 
επικείμενο στόχο την πλήρη καθυπόταξη 
όλου του πληθυσμού, στην οικονομία και 
την “ησυχία”, που θα επιτευχθεί με μία εσω-
τερική καταστρατήγηση αξιών στο κοινω-
νικό σώμα, σε μία συνθήκη φορμόλης.
Κάτω από το πέπλο των ιστορικών μετα-
βολών που διαδραματίζονται στον κοι-
νωνικό ιστό, που χαρακτηρίζονται από 
εξαγριωτικές πολιτικές και αντικοινωνικές 
οικονομικές συνθήκες, η κυβέρνηση έχει 
αποφασίσει, να τοποθετήσει στο “εκτελε-
στικό απόσπασμα”, χάρη της δημοκρατικής 
αναγκαιότητας οποιαδήποτε επιλογή δεν 
συμπορεύεται μαζί της, για να διασφαλί-
σει την κυριαρχία της. Προσπάθεια που 
εκτρέφεται μακροχρόνια από το σύστημα 
εξουσίας και επιτυγχάνεται μέσα από πο-
λύπλοκους μηχανισμούς, που οι ρίζες του 
φτάνουν βαθιά στην κοινωνική συνείδηση, 
παραμορφώνοντας την ολικά.

 Το ευρωπαϊκό “φέουδο”

Η ανακήρυξη της Ελλάδας ως προεδρεύ-
ουσα της ευρωπαϊκής ένωσης έδωσε στην 
κυβέρνηση έναν άλλον αέρα. Έναν αέρα 
απολυταρχικής εξουσίας, που με την συ-
γκάλυψη της ένωσης, της παρέχεται η 
δύναμη να παγιώσει κατά εντολή της, το 
σκληρότερο οικονομικό και ιδεολογικό 
δόγμα του καπιταλισμού. Με την ανάληψη 
της προεδρίας “συνέπεσε” η απαγόρευ-
ση του “συν έρχεσθε” και προωθήθηκε ως 
αναγκαιότητα η “διασφάλιση της κοινω-
νικής ευταξίας”, μίας ευταξίας όπου επιζεί 
πάνω σε φοβισμένους, νεκρούς και εξα-
θλιωμένους. Οι μεταβολές που επέρχονται 
στην ελευθερία των ανθρώπων (όση έχει 
απομείνει) θα είναι καθοριστικές, όσον 
αφορά τις ελεύθερες συν αποφάσεις και 
αντιδράσεις απέναντι στα σχέδιά των αφε-
ντικών.
Οι πρόσφατες μεταβολές που διαδραματί-
ζονται ωστόσο στον οικονομικό-πολιτικό 
χώρο, μπορούν να επεξηγήσουν γιατί οι 
κατασταλτικές μεθοδεύσεις αυξάνονται 
ενάντια στον αναρχικό χώρο. Ένας χώρος 

που όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβά-
νει τα πιο εξεγερτικά χαρακτηριστικά των 
αγωνιζόμενων κινημάτων και αποτελεί ιδε-
ολογικό εχθρό της εξουσίας, ήταν φυσικό 
να χτυπηθεί, ειδικά τώρα που οι αντιθέσεις 
και η φτώχεια αυξάνονται, καταργώντας 
και πάλι την άτυπη εκεχειρία εντός της 
κοινωνίας. Κι’ όσο περισσότερο θα συνε-
χίσει η κοινωνία να εξαθλιώνεται, τόσο οι 
συγκρούσεις θα διαχωρίζουν σε δύο “στρα-
τόπεδα” τον πληθυσμό. Το ένα εκείνων 
που αναζητούν την αλληλεγγύη και το 
άλλο εκείνων των κανιβάλων που ζητούν 
(κι’ άλλο) αίμα, πιστεύοντας μάταια, πως 
θα μετατραπεί σε κέρδος.
Μετά την απόδραση του Χριστόδουλου 
Ξηρού βρήκαν άλλη μία αφορμή-δικαιολο-
γία, για να εντατικοποιήσουν την επιβολή 
τους, ξεκινώντας ένα κυνήγι μαγισσών. 
Μέσα από μία σειρά κατασταλτικών γεγο-
νότων, καθοριστικών για την μετάλλαξη 
των συνθηκών της κοινωνικής συνοχής, 
βρισκόμαστε στην αφετηρία του μεσαιωνι-
κού μέλλοντος που προετοιμάζεται, χαλι-
ναγωγημένο, ελεγχόμενο, αποστειρωμένο. 
Στα πλαίσια αυτά η αστυνομία επεκτείνει 
την κυριαρχία της, με τη δημιουργία φυ-
λακών υψίστης ασφαλείας, διοχετεύοντας 
ένα αίσθημα τρόμου για το πρόσωπο της. 
Τα ειδικά της “κομάντο” βγάζουν απειλητι-
κές προκηρύξεις για τα επικείμενα χτυπή-
ματα, δημιουργώντας πόλο νεοφασιστικών 
ομάδων κρούσης με την ευχή του καθεστώ-
τος, τα βραχιολάκια στους φυλακισμένους 
επαναξιολογούν την αξία των ανθρώπων 
ως στατιστικά στοιχεία, η επικήρυξη αγω-
νιστών που βρίσκονται στην παρανομία 
αποτελεί προπαγανδιστική προσπάθεια 
για την μετατροπή της χώρας σε ένα απέ-
ραντο άντρο ρουφιανιάς και οι εισβολές 
των αστυνομικών δυνάμεων σε σπίτια συ-
ντρόφων, σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αποτε-
λεί την κορύφωση αυτής της επιχείρησης, 
στοχεύοντας πλέον ανοιχτά στο εκφοβι-
σμό και την αποχή των συντρόφων από 
τους κοινωνικούς αγώνες. Σε αυτή τους 
την προσπάθεια φυσικά, δεν θα μπορού-
σαν να λείπουν τα γνήσια φερέφωνα τους, 
τα καθεστωτικά μέσα εξημέρωσης που 
επιχειρούν να μας πείσουν μέσα από κω-
μικοτραγικά ρεπορτάζ με την υπόκρουση 
μουσικής και συνταρακτικών περιγραφών, 
πως για όλα τα δεινά των ζωών μας και 
για τον γενικευμένο φόβο που κατακλύζει 
το κοινωνικό σώμα, οφείλεται ο ένοπλος 
αγώνας. Αντιλαμβανόμενη η κυβέρνηση 
πως δεν πρόκειται, να πετύχει κάτι με την 
εξειδικευμένη κατασταλτική μεθόδευση σε 
ανατρεπτικούς χώρους, καθώς η απελπι-
σία και η απογοήτευση είναι διάχυτη στα 
περισσότερα κομμάτια του πληθυσμού, 

εξαπέλυσε επιπρόσθετα μία κατασταλτική 
και συνάμα προπαγανδιστική επιχείρηση 
εναντίον όλης ανεξαιρέτως της κοινωνίας. 
Επέλεξε να σπείρει την τρομοκρατία μέσα 
από νόμους και μίντια, δημιουργώντας για 
το πρόσωπό της την εικόνα του μεγάλου 
αδερφού, χρησιμοποιώντας αυτήν την ει-
κόνα, ως μέσω γενικευμένης επιβολής. 
Χρησιμοποίησε τώρα αυτή την μέθοδο, 
γνωρίζοντας πως μεγάλα κοινωνικά κομ-
μάτια όχι μόνο δεν πρόκειται να συμμορ-
φωθούν με τις εντολές τους, αλλά η υπο-
τίμηση των ζωών που μας έχουν προσφέρει 
ως καταδίκη, καθώς και η αναξιοπιστία που 
οι ίδιοι οι κυβερνώντες έχουν θρέψει για το 
πρόσωπό τους, ίσως τους γυρίσει μπούμε-
ρανγκ.

Έρχονται οι “Άθλιοι”:

Αλλά σε κάθε παπαγαλάκι που συκοφα-
ντεί συντρόφους και εξευτελίζει ζωές και 
συνειδήσεις, χάριν της τηλεοπτικής κερ-
δοφορίας, σε κάθε οικονομικό και πολιτικό 
παράγοντα που κατασκευάζει την καριέρα 
του εις βάρος μας, το μόνο που μπορού-

με να του απαντήσουμε, είναι ότι είμαστε 
ακόμα εδώ και κάθε άλλο από διαχωριστι-
κή με τον πολύμορφο αγώνα, πορεύεται 
η συνείδησή μας. Εμείς γνωρίζουμε την 
αντιμετώπιση που θα έχουμε από τους 
εξουσιαστές, σε τυχόν κοινωνική ανατα-
ραχή και δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις πως 
θα διστάσουν να χρησιμοποιήσουν τα πιο 
βίαια μέσα για να κρατήσουν τις θέσεις 
τους. Επίσης γνωρίζουμε ακόμα πως ανή-
κουμε σε δύο διαφορετικούς κόσμους και 
πως αυτοί οι κόσμοι δεν είναι δυνατόν να 
συνυπάρξουν. Ένας κόσμος που διακρίνει 
την κοινωνική αδικία σε κάθε πτυχή της 
καθημερινότητας, πολεμώντας την και που 
προτάσσει την αλληλεγγύη μεταξύ των αν-
θρώπων, δεν είναι δυνατόν να υποχωρήσει 
στους εκβιασμούς και εκφοβισμούς των 
κάθε λογής εξουσιαστών. 
Δεν ζητάμε συγχωροχάρτια για τις ιδέ-
ες μας από κανέναν και οπωσδήποτε όχι 
από αυτούς που έχουμε φορτωμένους 
στις πλάτες μας, ή από αυτούς που αιώνες 
τώρα καθορίζουν τις ζωές μας, ή από αυ-
τούς που για προσωπικά κέρδη δεν έχουν 
ενδοιασμό, να οδηγήσουν χιλιάδες στην 
εξαθλίωση, τον τρόμο και την αυτοκτονία, 
ή από αυτούς που στην τελική μας στε-
ρούν κάθε τι ελεύθερο και αληθινό. Επίσης 
όλος ο εξουσιαστικός συρφετός ξεχνάει 
πως έχουμε ένα κόσμο να δημιουργήσου-
με και πως αυτός ο κόσμος περνάει πάνω 
από τα συντρίμμια τους. Αυτός ο κόσμος 
δεν είναι ένας κόσμος που σε αντίθεση με 
τον δικό τους, χτίζεται στον φόβο και την 
ανασφάλεια, ούτε χρειάζεται ο κόσμος μας 
τις επίπλαστες ανάγκες τους, ούτε καν την 
ιδιοκτησία δεν χρειάζεται ο δικός μας κό-
σμος. Επειδή σε διάκριση με αυτούς εμείς 
δεν μιλάμε για ανταλλακτικές αξίες, ούτε 
νιώθουμε πλουσιότεροι ή φτωχότεροι με 
τα λεφτά τους, επειδή ακόμα ο καινούρ-
γιος κόσμος χτίζεται στις σχέσεις και στις 
οι ιδέες μας που δεν καταστέλλονται, αυτό 
που θα συναντήσουν προσπαθώντας να 
εξαφανίσουν και να φυλακίσουν ανθρώ-
πους, θα είναι η αδιάλλακτη απάντηση της 
αξιοπρέπειας, που θα μας οδηγήσει στην 
ελευθερία.

exile

    Σπέρνουν τον τρόμο, θα θερίσουν την οργή...

-ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-



12 εφημερίδα δρόμου AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 25
ΑΠΡΙΛΗΣ 2014

-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-

«… δεν πρέπει να πέφτει λάσπη, ιδιαί-
τερα σε ανθρώπους σαν τους άνδρες του 

λιμενικού που κάνουν υπεράνθρωπες 
προσπάθειες και για την προστασία των 
συνόρων και για την προστασία της αν-

θρώπινης ζωής. »
Σ. Κεδίκογλου - Κυβερνητικός 
εκπρόσωπος για Φαρμακονήσι

Το καθεστώς θέλει το καλό μας. 
Αυτή είναι η βάση. Όλα συνεπώς 
ξεκινάνε από τις αυταπόδεικτες κα-

λές προθέσεις των λιμενικών. Από τη συ-
νεχή επανάληψη του ότι δεν είναι δυνατόν 
να έπνιξαν τους ανθρώπους. Όταν ειπω-
θεί πέντε χιλιάδες φορές, έχει εντυπωθεί 
πλέον στο συλλογικό υποσυνείδητο. Το 
εκκωφαντικό κλάμα των ανθρώπων που 
έχασαν τα παιδιά τους μπορεί να ισοσκε-
λιστεί μόνο με τέτοιου τύπου επικοινωνια-
κές μαγγανείες. Μετά από κάνα- δυο μέρες 
δίπλα στην αυτονόητη θλίψη συμπληρώνε-
ται και το ‘‘πάντως και οι άλλοι δεν μπορεί 
να τους έπνιξαν έτσι, κάτι άλλο θα έγινε’’. 
Μετά έρχονται και όλα τα υπόλοιπα, οι 
φασίστες να φωνάζουν για τα παιδιά του 
λαού που θαλασσoπνίγονται για την πα-
τρίδα, οι ανακοινώσεις, τα κροκοδείλια 
δάκρυα - ακόμα και τώρα ελάχιστων - δη-
μοσιογράφων, η διεθνής εικόνα της χώρας, 
τα «ό,τι έγινε, έγινε». Ο πρωταρχικός σκο-
πός επετεύχθει. Η αποπολιτικοποίηση του 
γεγονότος, ότι δηλαδή υπάρχει εντολή για 
κυνήγι των σκαφών μέχρι την Τουρκία, 
αλλιώς βίαιη επαναπροώθηση, πέρασε σε 
δεύτερη μόιρα. Σε πρώτο χρόνο –και αυτό 
είναι πολύ σημαντικό– δεν κατηγορήθη-
κε το καθεστώς και οι εντολές του αλλά 
τα μαντρόσκυλα του και ο τρόπος με τον 
οποίο τις εκτελούν. Αποσιωπήθηκε το δι-
αρκές έγκλημα. Αποσιωπήθηκε ότι για το 
καθεστώς το πρόβλημα δεν ήταν τα νεκρά 
γυναικόπαιδα, αλλά οι επιζώντες. 

*
«Δεν μπορούν όλα αυτά να αποτελούν 
αντικείμενο χαζής εκμετάλλευσης, δεν 

πιστεύω ότι κανείς θέλει να ανοίξουμε τις 
πύλες και όλοι οι μετανάστες να απολαμ-
βάνουν άσυλου στη χώρα. Ο Μουίζνιεκς 
και διάφοροι άλλοι θέλουν να προκαλέ-

σουν πολιτικό θέμα στην Ελλάδα.»
Μ. Βαρβιτσιώτης - Υπ. Ναυτιλίας για 

Φαρμακονήσι 

Ο νέος ολοκληρωτισμός στηρίζεται σε μύ-
θους. Το καθεστώς θέλει το καλό μας, αντι-
θέτως με τους ξένους, φτωχούς και πλούσι-
ους, αφέντες και σκλάβους. Απέναντι στα 
αναπάντητα ερωτήματα, προβάλλεται το 
υποτιθέμενο κοινό συμφέρον που προκύ-
πτει από τα κλειστά σύνορα, με μόνη εγ-

γύηση ότι οι επικριτές δεν είναι μέρος του 
ελληνικού κράτους. Οι μπάτσοι ελέγχουν 
τους μπάτσους, οι καθεστωτικοί βουλευτές 
προεδρεύουν σε επιτροπές που δικάζονται 
καθεστωτικοί βουλευτές και συνεπώς οι 
μόνοι που είναι  αρμόδιοι να μιλήσουν για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οι καρα-
γκιόζηδες που ορίζει το ίδιο το καθεστώς. 
Θα ήτανε γελοίο εάν δεν ήταν εφιαλτικό, 
το καθεστώς αποτελεί την Αλήθεια, την 
αρχή και τέλος της, την ερώτηση και την 
απάντηση. Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν 
μέρος της διεθνούς συνωμοσίας.  

*
«Οι κατηγορίες κατά του Σώματος είναι 
άκριτες, βιαστικές και γενικευμένες που 
αποσκοπούν μόνο στη δημιουργία εντυ-
πώσεων και τη μείωση του κύρους του 

Λιμενικού»
Ανακοίνωση του αρχηγείου του Λιμενικού 

Οι λιμενικοί στην αρχή έπνιξαν εννιά μωρά 
και τρεις γυναίκες, μετά συνέλαβαν και 
έδειραν τους επιζήσαντες, πλαστογράφη-
σαν τις μαρτυρίες ανθρώπων που μόλις 
έχασαν τις οικογένειές τους και μετά κρύ-
φτηκαν πίσω από τους ανωτέρους τους. 
Δεν βρέθηκε ένας να πει μια λέξη λόγω τύ-
ψεων και ταυτόχρονα ένας να αποποιηθεί 
τις ευθύνες του και να πει ότι αυτές ήταν 
οι εντολές. Αντί για αυτό οι αρχηγοί τους 
ανακάλυψαν συνωμοσίες από τον εσωτερι-
κό εχθρό, τους κομμουνιστές και τους εα-
μοβούλγαρους. Η αδυναμία να εξηγηθούν 
αυτά που δεν πρέπει να εξηγηθούν οδηγεί 
πάλι στους μύθους, αδιαφορώντας για την 
ανάγκη λογικής ερμηνείας του γεγονότος 
και αδιαφορώντας επίσης για τη θολή ει-
κόνα –και αυτών– των ανθρωποειδών που 
στιγματίζεται από το αναπάντητο ερώτη-
μα: πως και γιατί ρε γαμημένοι μισθοφό-
ροι, άνθρωποι που μόλις έχασαν τα παιδιά 
τους, αποσκοπούν στη μείωση του κύρους 
του Λιμενικού;  

*
«...Όμως είναι επίσης προφανές ότι η 

τρομοκρατία μπορεί να εκμεταλλευθεί το 
φαινόμενο της παράνομης μετανάστευ-

σης προς όφελός τους. Σε κάθε περίπτω-
ση η τρομοκρατία συνδέεται με διάφορες 

μορφές οργανωμένου εγκληματικότη-
τας.»

Ν.Δένδιας - Υπ. Δημόσιας Τάξης με αφορ-
μή το Φαρμακονήσι 

Σε αυτή τη ζωή υπάρχουν δύο αντιμαχό-
μενες πλευρές. Ο νόμος και οι παράνομοι. 
Οι μικροπαραβατικοί, οι αναρχικοί, οι πάμ-
φτωχοι, οι ένοπλοι αντάρτες, οι άστεγοι, οι 
πρεζάκηδες, οι μαφιόζοι, οι μετανάστες, οι 
καταληψίες, αυτοί που κλέβουν ρεύμα, οι 
διαδηλωτές, οι πρόσφυγες, οι χούλιγκανς, 
τα πολιτικά άκρα, όλοι ανεξαιρέτως απο-
τελούν τον εσωτερικό εχθρό ενός καθε-
στώτος που αρέσκεται στα ψυχιατρικά 
πειράματα. Οι γελοίες θεωρίες επιστημο-
νικής φαντασίας με τις οποίες όλοι αυτοί 
αποτελούν μια ενιαία ομάδα ή υπακούν 
σε κάποιο κοινό κέντρο, έχουν αρχίσει να 
διατυπώνονται πλέον ανοιχτά, αφού οι 
αποβλακωμένοι που ψάχνουν στη φαντα-
σία τους τον υπαίτιο της προσωπικής τους 
δυστυχίας αυξάνονται γεωμετρικά. Η γενι-
κή και αόριστη εγκληματικότητα αποτελεί 
την προϋπόθεση για να επιτευχθεί η εξύ-
ψωση του μπάτσου, να αποπολιτικοποιηθεί 
ο ρόλος του και να αποτελέσει τη βάση του 
νέου ολοκληρωτισμού. Σε ένα καθεστώς 
χτισμένο στον επικοινωνιακό τρόμο ο μπά-

τσος δεν είναι εργαλείο, είναι ο σκληρός 
πυρήνας του κράτους, είναι η εξουσία και 
ο υπήκοος, ο καλός πολίτης και ο καλός 
ρουφιάνος, ο άτεγκτος τιμωρός και ο φι-
λήσυχος οικογενειάρχης. Ο μπάτσος είναι 
η ψυχή και η σάρκα του καθεστώτος και 
οι 80.000 μπάτσοι είναι ο στρατός που το 
προστατεύει. Οι παράνομοι είναι η αντί-
στροφη εικόνα, η αναγκαιότητα, ο θεμελι-
ώδης λίθος της καθεστωτικής ιδεολογίας. 
Τα νεκρά βρέφη στο Φαρμακονήσι είναι 
πρωτίστως παράνομοι μετανάστες και δευ-
τερευόντως νεκρά βρέφη.

*
 «... εγώ δεν δέχομαι την ευθύνη της δικής 

μας πολιτείας, αν ο άλλος Γενάρη μήνα 
αποφασίζει να βάλει το παιδί του σε μια 

βάρκα και πνίγονται.»
Ι.Πρετεντέρης – Επιφανής Καθεστωτικός 

Δημοσιογράφος 

Η ζωή, η καθημερινότητα και η κοινωνική 
συναίνεση είναι πρώτα και κύρια Θέαμα. 
Η τραγωδία στο Φαρμακονήσι είναι θέα-
μα προς τέρψιν των τηλεθεατών. Τα νεκρά 
παιδιά είναι αριθμοί, είναι δέκα νεκροί από 
τους εκατόν εξήντα που πνίγηκαν εκεί κο-
ντά τους τελευταίους δεκαοχτώ μήνες. Το 
Φαρμακονήσι πλέον είναι μακριά όπως 
μακριά είναι η Αίγυπτος και η Συρία όπου 
επίσης πεθαίνουν άνθρωποι. Εφόσον είναι 
μακριά, μπορεί και να είναι εμπόλεμη ζώνη, 
οπότε και τα διάφορα ανθρωποειδή του λι-
μενικού μπορούν να επιβιώνουν πνίγοντας 
ανθρώπους. Αφού είναι μακριά δεν είναι 
βίωμα και συνεπώς είναι Θέαμα. Ο επικοι-
νωνιακός τρόμος ορίζει ότι μόνος τόπος 
που είναι κοντά είναι το σπίτι - και μόνο 
αυτό - των αυτοκτονικά εσωστρεφών και 
εσωστρεφώς αυτοκτονικών νοικοκυραίων. 
Μακριά από το σπίτι, τους κανόνες τους 
ορίζει το καθεστώς. Μακριά από το σπίτι 
δεν φταίμε εμείς, δεν φταίει κανένας, τα 
πράγματα είναι άγρια. Ότι έγινε, έγινε.

*
«Ας κρατήσουμε όμως και κάποιες επιφυ-
λάξεις για αυτούς τους μετανάστες κι ας 

προβληματιστούμε για το πώς θα τελειώ-
σει αυτό το βασανιστήριο, όπου εξελίσσε-
ται σε πρώτο εθνικό κίνδυνο: για το πώς 
θα ξεπεράσουμε τα 2 εκατομμύρια των 
λαθρομεταναστών, κατά 95% μουσουλ-

μάνων, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στη 
χώρα μας».

Β.Καπερνάρος – Βουλευτής ΑΝ.ΕΛ

Τα βρέφη δεν έχουν ούτε θρησκεία, ούτε 
γλώσσα, ούτε προσωπικότητα, αυτά δια-
μορφώνονται στη συνέχεια από το κοινω-
νικό περιβάλλον και συνεπώς δεν φέρουν 
κάποιο προπατορικό αμάρτημα, δεν είναι 
ένοχοι για αυτά που έκαναν ή κάνουν ή 
κατηγορούνται ότι κάνουν ή δεν έκαναν 
ποτέ οι προγονοί τους. Υποτίθεται ότι η 
ανθρωπότητα έχει φτάσει στο σημείο που 
αυτό είναι δεδομένο. Η οπαδοί της εθνικής 
ομοψυχίας δεν ξέρουν από αυτά. Η οικο-

δόμηση της νέας εθνικής ιδεολογίας όπου 
όλοι μαζί πλούσιοι και φτωχοί δουλεύουν 
για την πατρίδα εμπεριέχει πολύ πατρίδα, 
πολύ θρησκεία, πολύ χούντα και πολύ οι-
κογένεια. Όλα εθνικά, ομοιόμορφα και 
φοβικά. Και όλα  προσπαθούν να κρύψουν 
την αθλιότητα μιας ιδέας που θεωρεί ότι 
κινδυνεύει από βρέφη και που οι φανατικοί 
υπέρμαχοι του είναι τόσο αδίστακτοι που 
δεν σέβονται ούτε την μνήμη τους. 

*
«Πόσο επιβαρύνεται ο ετήσιος προϋπο-
λογισμός των Υπουργείων εξαιτίας των 

επιχειρήσεων διάσωσης των λαθρομετα-
ναστών;»

Α.Γεωργιάδης – Υπ.Υγείας ερώτηση στη 
Βουλή το 2012

Πόσο κοστίζει η ζωή σε συνθήκες  ολοκλη-
ρωτισμού; Πόσο η ζωή των παιδιών στο 
Φαρμακονήσι και πόσο η ζωή του Γεωργιά-
δη; Πόσο η ζωή παιδιών που δεν πρόλαβαν 
καν να μεγαλώσουν και πόσο οι ζωές των 
υπουργών που ευθύνονται για τον θάνα-
τό τους; Το καθεστώς φροντίζει για την 
προστασία των πολιτών γιατί η ιδιότητα 
του πολίτη θα αποτελεί προνόμιο μιας όλο 
και μικρότερης μερίδας του πληθυσμού. 
Οι μετανάστες φέρουν την ιδιότητα του 
λαθραίου ακριβώς για να στερηθούν αυτή 
του πολίτη, την οποία θα στερηθούν άμεσα 
και οι άστεγοι, οι πρεζάκηδες και οι τσιγ-
γάνοι και στη συνέχεια όλο το κοινωνικό 
κομμάτι που σε πρώτο βαθμό εκτοπίζεται 
εκτός εργασίας ακριβώς για να εκτοπιστεί 
εκτός κοινωνίας σε δεύτερο βαθμό. Η αξία 
της ανθρώπινης ζωής υπάρχει μόνο για 
τους αστούς και τον καθεστωτικό θίασο, 
τους υπαλλήλους και τους χαφιέδες, τα μα-
ντρόσκυλα και τους εκφωνητές των τηλε-
οπτικών ανακοινωθέντων. Οι πολίτες είναι 
αναλώσιμοι και οι απόκληροι περισσεύουν. 

*
 «Έχει δίκιο η κ. Κατριβάνου. Έκανε και 
αίτημα να τους πάρει στο σπίτι της και 

εμείς πρέπει να το δεχτούμε»
Δ. Κυριαζίδης – Βουλευτής Ν.Δ ειρω-
νευόμενος την ερώτηση βουλευτίνας 

του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη σύλληψη των 
διασωθέντων προσφύγων

Το καθεστώς δεν κρύβει πλέον το πρόσω-
πό του. Το μείγμα ταγματασφαλίτικης αι-
σθητικής, θατσερικής λογικής και ναζιστι-
κής κυνικότητας θα αποτελεί αυτό που θα 
βλέπουμε πλέον στις οθόνες του τρόμου 
και της αποβλάκωσης. Οι μετανάστες και 
συνολικότερα οι απόκληροι είναι απλά οι 
πρώτοι που μετά την αξιοπρέπεια τους, χά-
νουν και τη ζωή τους εντός των πλαισίων 
της κανονικότητας. Όσοι ακόμα πιστεύουν 
ότι η κρεατομηχανές θα σταματήσουν από 
μόνες τους δεν έχουν παρά να κοιτάξουν τα 
αίματα στα χέρια των λιμενικών και πόσο 
ταιριάζουν με τις καινούργιες χακί στολές 
με τη ραμμένη σβάστικα στο μπράτσο. 

Βαγιάν

    Τα Πνιγμένα Παιδιά των Απόκληρων και η 
Γλώσσα της Εξουσίας
Φαρμακονήσι, Πάλαιρος, Λαμπεντούζα, Έβρος, Γιβραλτάρ



Τ ελευταίο επεισόδιο στο σωρό 
των αδειοδοτήσεων βιομηχανι-
κών ΑΠΕ στην οποία προχώρησε 

το ΥΠΕΚΑ το τελευταίο διάστημα, για 
23 συνολικά αιολικούς σταθμούς σε τρία 
«πακέτα» στην ηπειρωτική χώρα και τις 
Κυκλάδες, αποτελεί η έγκριση της ΜΠΕ 
του ηλιοθερμικού σταθμού στα Φουρ-
νιά, ένα πανέμορφο υψίπεδο της Ση-
τείας, νοτιοδυτικά του Παλαίκαστρου. 
 
Οι αδειοδοτήσεις αυτές δίνονται στην Ελ-
λάδα της ύφεσης, της ανεργίας και της 
φτώχειας και ενώ το ΥΠΕΚΑ -μπροστά 
στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί από 
τη διόγκωση του ελλείμματος στο λογα-
ριασμό του ΛΑΓΗΕ λόγω των επιδοτήσε-
ων στην «πράσινη ενέργεια»- έχει εξαγ-
γείλει νέο ενεργειακό μείγμα για το 2014. 
Δίνονται, σε συνθήκες αποβιομηχάνισης, 
μείωσης του πρωτογενή τομέα και πο-
σοτικής μεγέθυνσης του τουρισμού, που 
όμως αφήνει λιγότερα έσοδα! Σε συνθήκες 
όπου όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενέργειας κάθε τεχνολογίας υπολειτουρ-
γούν, εξαιτίας της κάθετης πτώσης της 
ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος, με συνέ-
πεια να είναι ο τελευταίος τομέας που θα 
χρειαζόταν σήμερα να χρηματοδοτηθεί. 
 
Ειδικά για την Κρήτη, η έγκριση του έρ-
γου του ηλιοθερμικού σταθμού που υπό-
σχεται αποθήκευση ενέργειας, δίνεται 
τη στιγμή που επαγγέλλεται σε όλους 
τους τόνους η διασύνδεση (ή διασυν-
δέσεις;) με την ηπειρωτική χώρα, θέμα 
για το οποίο έχουμε ήδη τοποθετη-
θεί με προηγούμενο δελτίο τύπου μας. 
 
Ειδικά αυτό το έργο, όπως και όλα τα 
έργα τέτοια τεχνολογίας, προωθείται και 
επιδοτείται ως ΑΠΕ ενώ δεν έχει τίποτα 
να ζηλέψει από ένα συμβατικό εργοστά-
σιο ηλεκτροπαραγωγής και είναι ακόμα 
πιο επικίνδυνο απ’ αυτά, αφού χρησιμο-
ποιεί τόσο επικίνδυνα υλικά (διαθερμικό 
έλαιο, δεξαμενές τηγμένου άλατος) ώστε 
να υπάγεται στην Οδηγία ΣΕΒΕΖΟ για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυ-
νες ουσίες, με την οποία η χώρα μας έχει 
εναρμονιστεί με την ΚΥΑ 12044/613/ 2007 
(ΦΕΚ 376 Β/ 19-3-2007). Όπως ομολογεί-
ται εξάλλου, τα μέτρα που προβλέπονται 
για την αντιμετώπιση των τοξικών διαρρο-
ών είναι ανεπαρκή λόγω υψηλού κόστους. 
Εκτός αυτού το έργο θα έχει επιπτώσεις 
στους υδροφορείς και θα υποβαθμίσει ακό-
μη περισσότερο το έδαφος μιας περιοχής 
που ήδη κινδυνεύει από την ερημοποίηση. 
 
Έργο όμοιας τεχνολογίας είναι το ηλιο-
θερμικό έργο στη θέση Χώνος, δυτικά των 
Φουρνιών, ισχύος 60 MW, για το ποίο έχει 
ήδη δοθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

από το ΥΠΕΚΑ και για το οποίο έχει υπο-
βληθεί προσφυγή στο ΣτΕ, τόσο από από 
τοπικούς φορείς, όσο και από την Περιφέ-
ρεια Κρήτης.
 
Το έργο του ηλιοθερμικού σταθμού στα 
Φουρνιά είχε υπαχθεί στη διαδικασία 
φαστ τρακ τον Ιούνιο του 2012, μαζί με 
τα «πακέτα» 33 και 36 αιολικών σταθ-
μών με υποβρύχια καλώδια διασύνδεσης 
της Κρήτης. Για όλα αυτά τα έργα το Πα-
γκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των βΑΠΕ 
είχε συντονίσει την πολυπληθέστερη προ-
σφυγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. 
Το θέμα συζητήθηκε στην ολομέλεια του 
ΣτΕ την 1η Μαρτίου του 2013, χωρίς μέ-
χρι σήμερα να έχει εκδοθεί η απόφαση. 
 
Τον Απρίλιο του 2013 γνωμοδότησε η 
Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρει-
ας Κρήτης, χωρίς να γνωμοδοτήσει επί 
της ουσίας αλλά παραπέμποντας το θέμα 
σε μια συνολική τοποθέτηση για το ενερ-
γειακό στην Κρήτη που ακόμα και σήμε-
ρα δεν υπάρχει. Ωστόσο 15 φορείς του 
Ν. Λασιθίου και της Κρήτης υπέβαλλαν 
τεκμηριωμένες ενστάσεις για το έργο. 
 
Στο Δήμο Σητείας είναι ήδη δύο οι ηλιο-
θερμικού σταθμοί που έχουν έγκριση πε-
ριβαλλοντικών όρων, ένας ακόμα έχει 
άδεια εγκατάστασης και άλλοι δύο είναι 
σε διαδικασία αδειοδότησης. Οι πέντε αυ-
τοί σταθμοί που αθροιζόμενοι, αποτελούν 
ένα ακόμα Αθερινόλακκο σε πέντε θέσεις, 
υπερβαίνουν ακόμα και το σημερινό στό-
χο του υπουργείου να εγκατασταθούν σε 
όλη την Ελλάδα, μέχρι το 2020, ηλιοθερ-
μικοί σταθμοί συνολικής ισχύος 250 MW! 
 
Κι αυτό χωρίς να υπολογίσουμε τα περί-
που 100 MW εγκατεστημένης ισχύος σε 
αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
και όλους τους άλλους που διαγκωνίζονται 
να «χωρέσουν» σε μια γη όπου σε λίγο θα 
εκδιωχθούν όχι μόνο οι παραγωγικές δρα-
στηριότητες αλλά ακόμα και οι κάτοικοι! 
Κι όλα αυτά χωρίς να έχει απαντηθεί κα-
νένα από τα ερωτήματα, πραγματικά και 
ρητορικά, που δυο χρόνια τώρα θέτουμε: 
 
· Η ενέργεια αυτή μπορεί συνο-
λικά να απορροφηθεί από το δί-
κτυο της Κρήτης ή οι αδειοδοτή-
σεις ποντάρουν στη διασύνδεση; 
· Αν απορροφηθεί η ενέργεια, χωρίς δια-
σύνδεση ή ακόμα και με διασύνδεση, ποιό 
θα είναι το πραγματικό όφελος σε εξοικο-
νόμηση ορυκτών καυσίμων και σε ρύπους; 
· Τι θα απομείνει όρθιο από το τοπίο, 
τους φυσικούς πόρους και τις παρα-
γωγικές δραστηριότητες στη Σητεία; 
 
Οι Σητειακοί δεν εί-
ναι δυνατόν να μείνουν μόνοι! 

Ακόμα κι οι πέτρες πρέπει να ξεσηκω-
θούν στην Κρήτη και σ’ όλη την Ελλά-
δα γι’ αυτό το σχεδιαζόμενο έγκλημα! 
Καλούμε όλους τους πολίτες, τους επι-
στήμονες, τους ακαδημαϊκούς, τα πο-
λιτικά κόμματα να πάρουν τη μόνη 
θέση που αρμόζει στην περίσταση: 
 
· να αποτρέψουμε τη μετατρο-
πή της Σητείας και της Κρήτης σε 
μια απέραντη βιομηχανική περιοχή. 
· να μην αφήσουμε να γίνει η περιοχή 

αγνώριστη, χωρίς πρωτογενή τομέα χω-
ρίς τουρισμό, χωρίς –εν τέλει– κατοίκους.  
· να σταματήσουμε την πολιτική 
που προσβάλλει την τοπική κοινω-
νία, που επιβάλλεται βήμα βήμα, χω-
ρίς όρια και χωρίς ενημέρωση για τις 
τεράστιες επιπτώσεις που θα έχει.  

Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα Κατά Των 
Βιομηχανικών Α.Π.Ε

13εφημερίδα δρόμουAΡ. ΦΥΛΛΟΥ 25
ΑΠΡΙΛΗΣ 2014 -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-

Ολόκληρη η κοινωνία της Κρήτης 
τις τελευταίες εβδομάδες παρακο-
λουθεί με αγωνία το «σίριαλ» της 

καταστροφής του χημικού οπλοστασίου 
της Συρίας στην Μεσόγειο, κάπου μεταξύ 
Ιταλίας, Μάλτας, Λιβύης και Ελλάδας. Τα 
χημικά όπλα που αφαίρεσαν χιλιάδες  ζωές 
στη Συρία, θα συνεχίσουν και τώρα, κατά 
τον «αφοπλισμό» τους, να επιτελούν το κα-
ταστροφικό τους έργο, αυτή τη φορά στο 
περιβάλλον.

Η λέξη «σίριαλ» δεν είναι διόλου τυχαία: 
από δημοσιογράφους ενημερώθηκε η ελ-
ληνική κοινωνία για την επικείμενη κα-
ταστροφή των χημικών νοτιοδυτικά της 
Κρήτης, όχι από τους ανύπαρκτους «αρμό-
διους» υπουργούς ή τον πρωθυπουργό που 
κατά τ΄άλλα προεδρεύουν στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση.

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής και 
τα στοιχεία που φτάνουν μέχρι τον κάτοικο 
της Κρήτης είναι ασαφείς, αμφισβητούμε-
νες, αλληλοσυγκρουόμενες: Δεν γνωρί-
ζουμε με βεβαιότητα για την ποσότητα 
και το είδος των χημικών, αν το αμερικα-
νικό στρατιωτικό πλοίο MV Cape Ray εί-

ναι κατάλληλο για μια τέτοια διαδικασία, 
αν τα 1,5 ως και 6 εκατομμύρια γαλόνια 
τοξικά απόβλητα που θα προκύψουν από 
την υδρόλυση θα μεταφερθούν στην ξηρά 
σε κάποια ευρωπαϊκή ή άλλη χώρα ή σε 
κλιβάνους εργοστασίων ή αν θα ριχθούν 
στην θάλασσα. Δεν υπάρχουν σαφείς απα-
ντήσεις στο ερώτημα γιατί δεν ενημερώθη-
καν οι χώρες γύρω από τη Μεσόγειο, γιατί 
αρνήθηκαν να προβούν σε αυτή τη διαδι-
κασία χώρες που κατέχουν την υποδομή 
και τη τεχνογνωσία όπως η Γαλλία και η 
Γερμανία. Γιατί συμφωνήθηκε να χρησιμο-
ποιηθεί μια μέθοδος που δεν έχει χρησι-
μοποιηθεί εν πλω, παρά μόνο μια φορά σε 
πολύ μικρότερη ποσότητα χημικών; Γιατί η 
υδρόλυση θα γίνει εν πλω σε διεθνή ύδατα, 
όπου η απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων 
τυπικά απαγορεύεται, αλλά επιτρέπεται 
κατ’ εξαίρεση σε στρατιωτικά πλοία που 
τους έχει χορηγηθεί απαλλαγή από συνθή-
κη των Ηνωμένων Εθνών; Γιατί πρέπει το 
πλοίο που θα καταστρέψει τα χημικά όπλα 
να βρίσκεται πάνω από 1.000 μίλια μακρυά 
από τη Συρία, σε μία περιοχή όπου η παρα-
κολούθηση και ο έλεγχος είναι σχεδόν ανέ-
φικτοι, αντί να παραμείνει σε διεθνή ύδατα 
ανοικτά της Συρίας; Γιατί η δραστηριότητα 

να λάβει χώρα σε μια περιοχή με πολύ ισχυ-
ρά θαλάσσια ρεύματα, σε μία από τις βα-
θύτερες θαλάσσιες τάφρους της Μεσογεί-
ου, με ένα ιστορικό παράνομης απόρριψης 
τοξικών και πυρηνικών αποβλήτων, στην 
οποία δεν υπάρχει δυνατότητα εξακρίβω-
σης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
ενδεχομένως να προκύψουν; Ακολούθως, 
δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η έκταση της 
συμφοράς αν, παρά τις «καθησυχαστικές» 
διαβεβαιώσεις του Έλληνα υπουργού εξω-
τερικών, του ΟΗΕ και του Οργανισμού 
για την απαγόρευση των Χημικών Όπλων, 
κάτι πάει «στραβά» και υπάρξει διαρροή 
ή ρίξουνε τελικά τα χημικά απόβλητα στη 
θάλασσα. Δεν χρειάζεται στο σημείο αυτό 
να διευκρινίσουμε πως δεν υπάρχει καμία 
απολύτως εμπιστοσύνη σε «παρατηρητές», 
ειδικά μετά τις αδιαφανείς και εν κρυπτώ 
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Αυτό που ωστόσο γνωρίζουμε καλά και 
αναγνωρίζουμε για άλλη μια φορά εδώ 
στην Κρήτη είναι η απαξίωση του πολίτη 
και του δικαιώματός του να ενημερώνε-
ται εγκαίρως και να συμμετέχει στη λήψη 
σοβαρών αποφάσεων που αφορούν στον 
τόπο, στην υγεία, στην ποιότητα ζωής του. 

Αυτό που συνειδητοποιούμε για άλλη μια 
φορά είναι η παντελής έλλειψη πολιτικής 
θέλησης των ιθυνόντων, η αδυναμία να 
πουν ένα μεγάλο ΟΧΙ σε όσους υπαγο-
ρεύουν την υποβάθμιση της ζωής μας, το 
ξεπούλημα του τόπου μας. Ενημερώνουμε 
κάθε ενδιαφερόμενο πως, είτε πρόκειται 
για φαραωνικά έργα «πράσινης ανάπτυ-
ξης» που αλλάζουν τη φυσιογνωμία του 
τόπου μας και τις παραγωγικές δραστηρι-
ότητες του νησιού με σκοπό το κέρδος μιας 
χούφτας μεγαλοεταιρειών, είτε πρόκειται 
για την καταστροφή των χημικών όπλων 
της Συρίας με πιθανές τραγικές συνέπειες 
στο περιβάλλον της Μεσογείου, η απάντη-
σή μας θα είναι ηχηρή, δυναμική, συλλογι-
κή και άμεση: Θα μας βρείτε μπροστά σας! 

Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα Κατά Των 
Βιομηχανικών Α.Π.Ε.

padyagobape@gmail.com 
https://sites.google.com/site/

pagkritiodyktioagonakatavape
http://www.facebook.com/

pagkritiodyktioagonakatavape

   Για τα χημικά απόβλητα της Συρίας στη Μεσόγειο

  Αεροδρόμιο Ελληνικού: 
Το λόγο τώρα έχουν οι κάτοικοι

Προχωράει το πρόγραμμα καταστροφής της Σητείας

Εκλεισε πριν από 
λίγες μέρες ο δια-
γωνισμός για τις 

προσφορές ιδιωτικοποί-
ησης του πρώην αερο-
δρομίου του Ελληνικού. 
Ο μοναδικός υποψήφιος 
η επιχείρηση βιτρίνα του 
Λάτση σε συνεργασία με 
Κινέζους και Άραβες. Οι 
μαριονέτες του ΤΑΙΠΕΔ 
και ο πρόεδρός του Κων-
σταντίνος Μανιατόπου-
λος, θα «αξιολογήσουν» 
το τεχνικό και οικονομι-
κό μέρος της προσφοράς 
και μέσα σε δυο εβδομά-
δες θα υπογράψουν την 
παραχώρηση του τελευ-
ταίου μεγάλου αδόμητου 
χώρου της Αθήνας. Τα 
ΜΜΕ άρχισαν τις τυ-
μπανοκρουσίες για την 
«ανάπτυξη» που θα φέρει 
το έργο και προετοιμά-
ζουν την κοινή γνώμη για 
να φάει υπομονετικά και 

αδιαμαρτύρητα και αυτό 
το οικονομικό, περιβαλ-
λοντολογικό και κυρίως 
κοινωνικό σκάνδαλο. 

Ο πολιτικός οικονομικός 
και δημοσιογραφικός 
συρφετός έχει αρχίσει 
να γιορτάζει την μεγάλη 
συμφωνία πιστεύοντας 
ότι και αυτό το κόλπο θα 
πάει καλά, λογαριάζουν 
όμως χωρίς τον απλό κό-
σμο που έχει βαρεθεί πια 
να τον εκμεταλλεύονται 
και να τον ξεφτιλίζουν.

Το πρώην αεροδρόμιο 
του Ελληνικού μπορεί να 
γίνει δάσος, πάρκο πολι-
τιστικής και κοινωνικής 
δράσης, μπορεί αν θέλετε 
να γίνει αγρόκτημα για 
να θρέψει μέρος των 4. 
000.000 κατοίκων αυτού 
του τόπου που ζουν κάτω 
από το όριο της φτώχειας. 

Μπορεί να μείνει ακόμα 
και έτσι όπως είναι και να 
αναλάβει η ίδια η φύση 
την διαμόρφωσή του. Το 
μόνο σίγουρο είναι ότι 
δεν θα γίνει μια πόλη 
γκέτο 11.000 υπερπολυ-
τελών κατοικιών, δεν θα 
κατασκευαστούν στον 
χώρο του ουρανοξύστες 
και καινούρια εμπορικά 
κέντρα που θα δουλεύ-
ουν άνθρωποι για 300 
ευρώ, δεν θα γίνει καζίνο 
για να τζογάρουν οι αφε-
λείς και να εκπορνεύο-
νται στους γύρω δρόμους 
φτωχές και εκμεταλλευ-
όμενες κοπέλες, δεν θα 
μετατραπεί η παραλία σε 
ιδιωτική πισίνα λίγων.

Οι πολιτικοί και οικονο-
μικοί μαφιόζοι μίλησαν, 
καιρός είναι να μιλήσει 
τώρα και ο κόσμος.



εφημερίδα δρόμου

«Η ιστορία είναι υπέρ της ανθρωπινής αυ-
τογνωσίας… Το να γνωρίζεις τον εαυτό 
σου σημαίνει ότι γνωρίζεις τι μπορείς να 
κάνεις και επειδή κανένας δε γνωρίζει τι 
μπορεί να κάνει μέχρι να προσπαθήσει, η 
μοναδική ένδειξη για το τι δύναται να κά-
νει ο άνθρωπος είναι το τι έχει κάνει ο άν-
θρωπος. Η αξία της ιστορίας έγκειται στο 
ότι μας διδάσκει τι έχει κάνει ο άνθρωπος 
και με αυτό τι είναι ο άνθρωπος» [1*] 

Εκατοντάδες φορές λοιπόν ο άνθρω-
πος στην ιστορία του έχει απομο-
νώσει και στοχοποιήσει τη διαφο-

ρετικότητα, δημιουργώντας  ευάλωτες 
μειονότητες, αδύναμες μπροστά στη θέα 
του συνόλου, ενώ δεν έχει διστάσει να τους 
επιτεθεί βάναυσα όταν ένιωσε την απειλή  
στη δύναμη της αλλαγής που εκφραζόταν 
μέσα από αυτές, όπως συνέβη στο μεσαίω-
να όταν η πυρά προσπάθησε να απολέσει 
το αναπόφευκτο. «Αυτό συνέβη εξαιτίας 
του μετασχηματισμού της θρησκευτικής 
ιδεολογίας σε επιστημονική, με αποτέλε-
σμα την αντικατάσταση του θεολογικού 
κινήματος από ένα μαζικό-ιατρικό κίνημα 
και την αντικατάσταση της δίωξης των 
αιρετικών από τη δίωξη των τρελών. Έτσι 
«δημιούργησαν τις μάγισσες που η ύπαρξή 
τους ως κοινωνικών αντικειμένων απέδει-
ξε την πραγματικότητα της μαγείας» [2*] 
Δεν είναι δύσκολο συνειρμικά κανείς να 
σκεφτεί την έννοια της τρέλας στη θέση 
της μαγείας καθώς και την θετικιστική ια-
τρικοποιημένη σκέψη στη θέση της θρη-
σκείας-επιστήμης για τη δημιουργία μιας 
«υγιούς» κοινωνίας. Στο στόχαστρο βρί-
σκεται και πάλι η διαφορετικότητα ενσαρ-
κωμένη στο πρόσωπο του «ψυχασθενούς» 
που βάλλεται από τα πυρά της οικονομο-
ποιημένης επιστήμης καθώς και της καπι-
ταλιστικής εξαθλίωσης στην περίοδο της 
κρίσης μέσω του προγράμματος «Ψυχαρ-
γώς» που στηρίζεται δήθεν στην έννοια 
της αποασυλοποίησης και της ψυχιατρι-
κής μεταρρύθμισης που εκφράστηκε από 
τον Ιταλό ψυχίατρο-νευρολόγο Franco 
Basaglia. Έχοντας ήδη  τονίσει την αξία της 
ιστορίας, θεωρώ απαραίτητο να γίνει μια 
σύντομη αναφορά στην ουσία της μεταρ-
ρύθμισης όπως εκφράστηκε αυτή στα τέλη 
της δεκαετίας του 1970.

Ψυχιατρική 
μεταρρύθμιση 

Basaglia

Ο Basaglia έδρασε εκφράζοντας την 
εποχή του ευρωπαϊκού Μάη, ενώ η 

κορύφωση του έργου του έγινε  σε μία πε-
ρίοδο όξυνσης της ταξικής πάλης και αμ-
φισβήτησης των εξουσιαστικών θεσμών 
και κατακτήσεων από την ιταλική εργατική 
τάξη. Ο νόμος περί κατάργησης των ψυχι-
ατρείων ψηφίστηκε στις 13 Μάη του 1987 
σε μία περίοδο έντονου αναβρασμού. Ο 

νόμος 180 με τον οποίο έχει συνδεθεί το 
όνομα του Ιταλού ψυχιάτρου αφορούσε 
την κατάργηση των ψυχιατρείων και την 
αντικατάστασή τους με ένα άλλο πλέγμα 
διαφορετικά ορισμένων κοινοτικών δο-
μών.  Το πρόγραμμα αυτό χαρακτηριζόταν 
από το τρίπτυχο «Αντί-ιδρυματική πάλη, 
πρακτική ανατροπή, πολιτικοποίηση» και 
αφορούσε την θεραπεία στα πλαίσια της 
αποϊδρυματοποίησης. Αμφισβητώντας την 
ουσία του ιδρύματος-ασύλου ο Basaglia 
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αν η ψυχική 
αρρώστια είναι στην ίδια της τη ρίζα απώ-
λεια της ατομικότητας και της ελευθερίας, 
στο ψυχιατρείο ο ασθενής δε βρίσκει τίπο-
τα άλλο παρά το χώρο όπου θα χαθεί ορι-
στικά μετατρεπόμενος σε αντικείμενο της 
αρρώστιας  και των ρυθμών εγκλεισμού. Η 
απουσία οποιουδήποτε σχεδίου, η απώλεια 
του μέλλοντος, το να είναι κανείς διαρκώς 
υπό την εξουσία των άλλων, χωρίς το πα-
ραμικρό προσωπικό κίνητρο, το να έχει 
οργανωμένη τη μέρα του πάνω σε χρόνους 
που υπαγορεύονται από οργανωτικές ανά-
γκες και – στο βαθμό που είναι τέτοιες - δεν 
μπορούν να λάβουν υπόψιν τους το κάθε 
άτομο και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. 
Αυτό είναι το ιδρυματικό πλαίσιο όπου 
διαμορφώνεται η ζωή του ασύλου». Εντός 
του ιδρύματος ο ασθενής έχει απολέσει 
βασικά δικαιώματα που διασφαλίζουν την 
ατομικότητα και το ζωτικό του χώρο∙ έχει 
χάσει τα πάντα εκτός από τα λογικά του. 
«Ο ψυχιατρικός ασθενής έχει απολέσει την 
ιδιότητα του προσώπου δεν έχει δικαίωμα 
κρίσης, δικαιοπραξίας, απόφασης» αναφέ-
ρει ο Szasz. Έτσι λοιπόν πλαισιώνεται αδρά 
η αποϊδρυματοποίηση κατά τη μεταρρύθ-
μιση που επηρέασε έκτοτε μεγάλο αριθμό 
χωρών ανάμεσα στις οποίες κατέληξε να 
είναι και η Ελλάδα.

Η ελληνική 
φανταστική 

πραγματικότητα

Από την είσοδο της Ελλάδας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση προβλεπόταν η αλλα-

γή της κατάστασης που επικρατούσε στο 
χώρο της ψυχικής υγείας, την κινητήριο 
δύναμη όμως, αποτέλεσε η διεθνής δια-
πόμπευση της Ελλάδας γα την κατάσταση 
που επικρατούσε στο κρατικό θεραπευτή-

ριο Λέρου, που είδε το φως της δημοσιότη-
τας όταν ο Βρετανός δημοσιογράφος John 
Meritt  δημοσίευσε το 1989 στο Observer 
το άρθρο με τίτλο «Το ένοχο μυστικό της 
Ευρώπης» «Europe’ s Guilty Secret». Στο 
άρθρο εκτίθεται η εικόνα του σωφρονιστή-
ριου όπου οι ασθενείς φαίνεται να είναι γυ-
μνοί, βρόμικοι και εξαθλιωμένοι, σε ζωώδη 
κατάσταση ενώ αναφέρεται σε αυτό ως το 
σκουπιδότοπο για αυτούς που ο κόσμος 
προσπαθεί να ξεχάσει. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι το 1957 είχε σχεδιαστεί η μετατροπή 
των άδειων κτιρίων του Ιταλικού ναυαρ-
χείου στη Λέρο σε μία «αποικία ψυχασθε-
νών» με δύναμη 650 κλινών με στόχο την 
απασχόλησή τους σε γεωργικές εργασίες. 
Το 1980 οι νοσηλευόμενοι έφταναν τους 
2.000 με προσωπικό φύλαξης 1000 άτομα 
κάτοικοι του νησιού και μόλις 2(!) ψυχιά-
τρους να στελεχώνουν το ίδρυμα. Ένα χρό-
νο αργότερα, το 1990 το κρατικό θεραπευ-
τήριο Λέρου γίνεται ντοκιμαντέρ στο BBC 
με τίτλο «Το νησί των καταραμένων». Έτσι 
το 1989 θεωρήθηκε η χρονία-αφετηρία της 
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη Λέρο και 
στην Ελλάδα στηριζόμενη από ευρωπαϊκά 
κονδύλια.

Η λογική του 
παραλόγου

Το πρόγραμμα «Ψυχαργώς» στηρίζεται 
πάνω σε δυο βασικούς πυλώνες. Πρώ-

τον, την αποϊδρυματοποίηση και δεύτερον 
την ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας με χρονοδιάγραμμα ως το 2015. 
Στις διάφορες φάσεις του προγράμματος 
προβλεπόταν η σταδιακή μείωση των κλι-
νών των ψυχιατρείων με την ταυτόχρονη 
δημιουργία και στελέχωση παράλληλων 
δομών (ξενώνες, οικοτροφεία, κέντρα 
επαγγελματικής αποκατάστασης κ.α.) για 
την απομάκρυνση των χρηστών των υπη-
ρεσιών ψυχικής υγείας  από τα ιδρύμα-
τα και το μακροχρόνιο εγκλεισμό και τη 
σταδιακή επανένταξή τους στην κοινωνία. 
Ακρογωνιαίο λίθο του προγράμματος απο-
τελούν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
στις οποίες έχει ανατεθεί σε μεγάλο βαθμό 
η δημιουργία όλου του παράλληλου δικτύ-
ου. Το 2011 υπογράφεται το «σύμφωνο Λυ-
κουρέτζου-Αντόρ» για το «αναθεωρημένο 
Ψυχαργώς» το οποίο με χρονοδιάγραμμα 
έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 προβλέπει 
το οριστικό κλείσιμο του Δρομοκαϊτείου, 
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλο-
νίκης και Αθηνών (Δαφνί). Ταυτόχρονα 
μεγάλο μέρος των κονδυλίων κόβεται από 
τις Μ.Κ.Ο. οι οποίες καλούνται να αντε-
πεξέλθουν μόνες τους, όσες τα καταφέ-
ρουν, στις συνθήκες της αγοράς (το 2011 
ανακοινώνεται η μείωση του εγκεκριμένου 
κονδυλίου κατά 37 εκατομμύρια οδηγώ-
ντας στο κλείσιμο 210 κοινοτικές μονάδες 
ψυχικής υγείας). Ο ρόλος των αρμόδιων 
και της ΕΕ ήταν η διασφάλιση της ύπαρξης 
και της ενίσχυσης των Μ.Κ.Ο. ως μέρος 

μιας συντονισμένης κίνησης γενικής διά-
λυσης των Ψυχιατρικών νοσοκομείων στην 
Ελλάδα, ιδιωτικοποίησης και βαθμιαίας 
απόσυρσης του δημοσίου. Η μείωση των 
δαπανών προέβλεπε και την οικονομική 
συμμετοχή των χρηστών των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας στην περίθαλψη τους. Αξί-
ζει κάπου εδώ να προστεθεί (σημειώνεται) 
το γεγονός της εκδικητικής απόλυσης του 
επιστημονικού υπευθύνου Αχιλλέα Βασι-
λακόπουλου από την εταιρία Ε.Ψ.Α.Μ.Υ 
στο οικοτροφείο «ΘΕΤΙΣ» λόγω της δι-
αφωνίας που είχε για την παρακράτηση 
των συντάξεων των ασθενών καθώς και η 
αποκάλυψη μέσω του σώματος υπηρεσιών 
υγείας αδικαιολόγητης δαπάνης της τά-
ξης των 160.000 ευρώ από υπεύθυνους 10 
δομών ψυχικής υγείας για την αγορά προ-

σούτο, πεπαλαιωμένου κρασιού, σολομού, 
κινητού τηλεφώνου και άλλων ειδών πολυ-
τελείας σε βάρος των ασθενών. [*3] 
Την ίδια στιγμή Μ.Κ.Ο. αντιμετωπίζουν 
λειτουργικά προβλήματα. «Οι εργαζόμενοί 
τους έμειναν απλήρωτοι για 11 μήνες». [*4] 
Η σε εξωφρενικό βαθμό στρεβλή αυτή πο-
ρεία προς την αποασυλοποίηση συμπλη-
ρώνεται από το «σύμφωνο Λυκουρέτζου-
Αντόρ» κατά το οποίο η χρηματοδότηση 
των Μ.Κ.Ο. αποκόβεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό και γίνεται μέσω ΕΣΠΑ με 
αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η μηνιαία 
κατάθεση κατάστασης με τα ΑΜΚΑ των 
νοσηλευόμενων, έτσι μένουν εκτός χρη-
ματοδότησης όσοι δεν έχουν ΑΜΚΑ π.χ. 
μετανάστες, Ρομά (τσιγγάνοι). Στην πα-
ραπάνω κατάσταση έρχεται να προστεθεί 
το κενό που προκύπτει για τους ασθενείς 
που υπάγονται στο άρθρο 69 του ποινικού 
κώδικα, για εκείνους δηλαδή που βρίσκο-
νται στο ψυχιατρείο αντί για τη φυλακή 
και οι οποίοι απαγορεύεται να μείνουν σε 
εξωνοσοκομειακές δομές. Το προαναφερ-
θέν σύμφωνο εισάγει έντονα την ιδιωτική 
δραστηριότητα ενώ από το 2016 Μ.Κ.Ο. 
υποκαθιστούν το μεγαλύτερο μέρος των 
δημόσιων υπηρεσιών με μη κρατικές πηγές 
χρηματοδότησης καθώς και με τη συμμε-
τοχή των ασθενών.

Η οικονομία στη 
θέση του ανθρώπου

  Ψυχαργώς: η «άλογη» εφαρμογή ενός «λογικού» 
σχεδίου για τη συμμόρφωση του «παραλόγου»

>

Μια ιστορία  
              «τρέλας» 



Επιβάλλεται λοιπόν η μνημονιακή προ-
σαρμογή της ψυχικής υγείας στη νεοφι-

λελεύθερη πολιτική με μηδενικές παροχές 
σε μία κοινωνική ομάδα που αντιμετωπί-
ζεται από το σύστημα ως αντιπαραγωγική 
και δύσκολα εκμεταλλεύσιμη. Η αλλαγή 
αυτή συνοδεύει την ευρύτερη αλλαγή στην 
υγεία που πλαισιώνεται από δηλώσεις 
του  Ά. Γεωργιάδη  όπως: «Δεν είναι ώρα 
για το κράτος να αυξήσει τις δομές αλλά 
να τις μειώσει» «Ο ιδιωτικός τομέας είναι 
πιο αποτελεσματικός από τον δημόσιο». 
Από ότι φαίνεται το κλείσιμο των ψυχια-
τρείων δεν αφορά την αποϊδρυματοποίηση 
στην ουσία της όπως περιγράφηκε, για την 
υπέρβαση της ιδρυματικής ψυχιατρικής, 
αλλά την απλή απονοσοκομειοποίηση με 
το πέταγμα των ασθενών και του προσωπι-
κού στο δρόμο. Η μεταφορά των ασθενών 
έγκειται στην απλή μεταστέγαση τους σε 
οικοτροφεία, ξενώνες κ.α. (όσα υπάρχουν). 
Δομές που στην ουσία τους αναπαράγουν 
ιδρυματική λογική και καθημερινότητα, 
με τη φάρμακοκρατεία την αφαίρεση του 
λόγου και της ελευθερίας των χρηστών 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας χωρίς αυτοί να 
αντιμετωπίζονται ως ανθρώπινες υπάρ-
ξεις. Η ιδρυματική λογική συνεχίζει να 
δημιουργεί τρεις θεμελιακού τύπου προ-
βληματικές. Αρχικά το άτομο αποϊστο-
ρικοποιείται αποκομμένο από την πραγ-
ματικότητα ζώντας σε μία παράλληλη, σε 
στρατωνοποιημένες συνθήκες προγράμ-
ματος με μειωμένη αυτονομία χωρίς να 
είναι ουσιαστικά αυτεξούσιο. Ταυτόχρονα 
αποκόβονται οι διάφοροι κοινωνικοί του 
δεσμοί καθώς απομακρύνεται από φίλους 
και κοντινούς του ανθρώπους ενώ το στίγ-

μα βαραίνει την όποια κοινωνική του ζωή. 
Εντός του ιδρύματος, το άτομο αποϋπευ-
θυνοποιείται καθώς όλα ερμηνεύονται με 
βάση την ασθένεια του ενώ στερείται ελευ-
θεριών και ευθυνών επισκιαζόμενο από 
την έντονα εξουσιαστική αυτή δομή, από 
την οποία καταλήγει τελικά να εξαρτάται 
(ιδρυματισμός). Στην ίδια την ψυχιατρική 
κοινότητα δεν έχει αποδομηθεί ακόμα ιδε-
ολογικά και θεσμικά η έννοια του εγκλει-
σμού ούτε έχει μεταβληθεί η εξουσιαστική 
σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου ενώ 
ακόμα κόντα το 50% των νοσηλειών συ-
νεχίζουν να είναι ακούσιες. Το φαινόμενο 
της «περιστρεφόμενης πόρτας» ενισχύεται: 
η εναλλαγή του εγκλεισμού στο ίδρυμα με 
την εισαγωγή στο κοινωνικό περιθώριο, η 
καταστολή και ο περιορισμός των συμπτω-
μάτων και στην συνέχεια η επιστροφή στο 
περιθώριο μέχρι η ψυχική οδύνη να ξανα-
γίνει ενοχλητική από τη ρουτίνα της κα-
νονικότητας και να επανενεργοποιηθούν 
οι σχετικοί μηχανισμοί κοινωνικού ελέγ-
χου. Αντί για την πρόληψη (που απαιτεί 
ιδιαίτερα ριζικότερες και ουσιαστικότερες 
κοινωνικές αλλαγές, αναγνωρίζοντας την 
ψυχασθένεια ως κοινωνικό παράγωγο που 
μαζί του πρέπει να πολεμηθεί και η κοινω-
νία που τη γεννά και την αντιμετωπίζει ως 
τέτοια) προωθείται η λογική της φιλοξε-
νίας-νοσηλείας-καταστολής. Ακόμα και 
αυτή βέβαια εφαρμόζεται ελλιπώς λόγω 
των ανεπαρκών δομών και της έλλειψης 
προσωπικού.

Το παράδειγμα 
της Αμερικής – 

Ρηγκανισμός. 
Μια εκόνα από 

το παρελθόν ή το 
μέλλον ;

Την εποχή που ο Ρήγκαν ήταν κυβερ-
νήτης της Καλιφόρνια, τη δεκαετία 

του 60, προχώρησε σε αναδιάρθρωση της 
δημοσιονομικής πολιτικής και στη μείωση 
των δαπανών. Με μεγάλη ομοιότητα με την 
ελληνική κυβερνητική ηγεσία, θεώρησε τα 
ψυχιατρεία δημοσιονομικές σπατάλες των 
οποίων η αντικατάσταση με φθηνότερες 
κοινοτικές υπηρεσίες θεωρήθηκε θεμι-
τή. Σε μία λογική απονοσοκομειοποίησης 
ιδρύματα έκλεισαν για την εξισορρόπηση 
του προϋπολογισμού, ενώ οι άμεσα ενδι-
αφερόμενοι, οι ασθενείς, πετάχτηκαν από 
τον καταπιεστικό εγκλεισμό στο δρόμο και 
εγκαταλείφθηκαν. Η διαδικασία θύμιζε πε-
ρισσότερο έξωση των τροφίμων με ταυτό-
χρονη απόλυση του προσωπικού. Δεν ήταν 
λίγοι οι «ψυχικά πάσχοντες» που οδηγήθη-
καν σε ιδιωτικές κλινικές και άλλα ιδιωτικά 
ιδρύματα. Όποιος δεν ξέρει το παρελθόν 
του είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει, 
αγνοώντας τα υπερεθνικά διδάγματα της 
ιστορίας…

Στόχος δεν είναι η 
μεταρρύθμιση…

Τελικά, η αποϊδρυματοποίηση με τα χα-
ρακτηριστικά που περιγράφηκαν και 

όχι η απονοσοκομειοποίηση αποτελεί ένα 
βήμα για την χειραφέτηση και τη διεκδίκη-
ση της αξιοπρέπειας των ανθρώπων με ψυ-
χιατρική εμπειρία. Είναι ένα βήμα που για 
να γίνει χρειάζεται την αλλαγή της θέσης 
εξουσίας των εργαζομένων με την εφαρ-
μογή της οριζοντιότητας καθώς και την 
ισότιμη συμμετοχή και απόκτηση ευθυνών 
από τους ασθενείς για την κινητοποίησή 
τους ως υποκείμενα της αλλαγής. Είναι ένα 
βήμα για τη βελτίωση του υπάρχοντος χω-
ρίς όμως να αποτελεί το στόχο που είναι η 
απενοχοποίηση της ψυχασθένειας, η κατα-
νόηση της ιστορικοκοινωνικής της φύσης, 
των πολιτικών της προεκτάσεων (μέχρι τα 
μέσα της δεκαετίας του 70’ η ομοφυλοφι-
λία θεωρούνταν ψυχασθένεια τόσο από 
την ψυχιατρική-επιστημονική κοινότητα 
όσο και από την κοινωνία) και τελικά η 
αποδόμησή της μαζί με το κοινωνικοπολι-
τικό σύστημα που τη γεννάει.   

Ο. Κομπογιαννίτης

Ψυχαργώς: Εθνικό Σχέδιο για την αλλαγή του 
τρόπου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 

με μετάθεση του κέντρου βάρους από την 
παρεχόμενη ασυλικού τύπου περίθαλψη, 

όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, στην κοινοτική 
φροντίδα.

(http://www.psychargos.gov.gr/)

*1 R.G.Collingwood. The idea of history σ.10
*2Thomas Szasz  Η βιομηχανία της τρέλας 

*3 http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=2276
8&subid=2&pubid=958460

*4  UNFOLLOW τεύχος 26 σελ 74
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Τι είναι λοιπόν το σχολείο του σήμερα, 
ασχέτως αν είναι δημόσιο, ιδιωτικό ή θρη-
σκευτικό; Είναι για το παιδί ότι είναι η φυ-

λακή για τον κατάδικο και οι στρατώνες για 
τον φαντάρο – ένα μέρος όπου το κάθε τι 

χρησιμοποιείται για να κάμψει την θέληση 
του παιδιού, και ύστερα να την συντρίψει, 
να την αναπλάσει και να την διαμορφώσει 

σε ένα πλάσμα ξένο ως προς τον εαυτό 
του. Δεν θέλω να πω πως η διαδικασία 

αυτή γίνεται συνειδητά: δεν είναι παρά ένα 
κομμάτι ενός συστήματος το οποίο μπορεί 
να διατηρεί τον εαυτό του μόνο μέσω της 
απόλυτης πειθαρχίας και ομοιομορφίας. 

Εκεί νομίζω πως βρίσκεται το μεγαλύτερο 
έγκλημα της σημερινής κοινωνίας». 

Έμμα Γκόλντμαν

Η συζήτηση για την εκπαίδευση είναι 
πολύ μεγάλη και σημαντική για να 
χωρέσει σε ένα κομμάτι χαρτί. Εί-

ναι σημαντικό όμως στην κατανόηση του 
παραλληλισμού του σχολείου ως φυλακή, η 
ανάγνωση των στοιχείων που σηματοδοτούν 
ιστορικά την εμφάνιση της μαζικής σχολικής 
εκπαίδευσης. Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα η 
μετάβαση από τα καθεστώτα απόλυτης μο-
ναρχίας στην δημιουργία εθνών-κρατών και 
η βιομηχανική επανάσταση, θέτουν όρους 
που καθιστούν έντονη την δραστηριοποίη-
ση της εκάστοτε εξουσίας στη συγκρότηση 
εκπαιδευτικών συστημάτων. Ο ανερχόμενος 
καπιταλισμός χρειάζεται παραγωγικούς ερ-
γάτες και εθνικόφρονες πολίτες, γι αυτό και ο 
έλεγχος, η εποπτεία, τα πλαίσια λειτουργίας 
και τα γνωστικά περιεχόμενα ορίζονται απο-
κλειστικά από το κράτος.
Η θέσπιση της υποχρεωτικής δημόσιας δωρε-
άν παιδείας, την οποία η αστική τάξη θεωρεί 
κατάκτησή της, παρουσιάζεται ως δυνητικό 
δικαίωμα των πολιτών που επιτρέπει τη συμ-
μετοχή ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων στους 
εκπαιδευτικούς θεσμούς με σκοπό την εξά-
λειψη του αναλφαβητισμού, την χειραφέτηση 
και τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας. Tο 
κράτος έτσι ενεργοποιεί ακόμα περισσότερο 
την εξουσία του, καθιστώντας το δικαίωμα 
αυτό ως καθήκον των πολιτών και θεσπίζει 
κυρώσεις για την περίπτωση μη επιτέλεσής 
του. Η πρώτη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης πραγματοποιείται στην Πρωσία 
το 1754 και ακολουθούν μεταξύ άλλων εν-
δεικτικά, η Ελλάδα το 1834, η Μασαχουσέτη 
των Η.Π.Α. το 1852 και η Αγγλία το 1880.
Από τότε μέχρι σήμερα τα πράγματα βέβαια 
έχουν αλλάξει αρκετά. Ενώ το σχολείο λοι-
πόν δεν είναι  φυλακή, γιατί τόσο πολύ τη 
θυμίζει;

Κάγκελα, κάγκελα παντού και τα μυαλά 
με κάγκελα

Η αρχιτεκτονική των σχολικών κτηρίων και 
η λειτουργικότητα που εξυπηρετεί ο σχεδια-
σμός της, ακόμα και οι ίδιες οι σχολικές δια-
δικασίες και οι εκπαιδευτικές μέθοδοι, παρα-
πέμπουν σε καταστάσεις εγκλεισμού.
Μεγάλα, μουντά, περιφραγμένα οικοδομή-
ματα και άχρωμες τσιμεντένιες τάξεις με κά-
γκελα στα παράθυρα.  Χώροι όπου στοιβάζο-
νται τα άτομα από μικρή ηλικία χωρίς καμία 
επιλογή και καμία δυνατότητα παρέμβασης 
σε αυτούς. Σαν καταδικασμένα σε μία πολύ-
χρονη υποχρεωτική θητεία, προαυλίζονται 
ή αλλιώς  βγαίνουν διάλειμμα για σύντομο 
παιχνίδι και μετά τα κεφάλια μέσα. Μέσα 
εκεί όπου κυριαρχεί η αντίληψη ότι η μάθηση 
και η γνώση είναι ένας όγκος πληροφοριών 
και διδαχών. Μία υποχρεωτική ύλη η οποία 
μέσω πειθαρχικών τεχνικών με απειλές και 
εκφοβισμούς ή δελεασμούς και επαίνους, 
συμμορφώνει και σωφρονίζει την άγρια φύση 
των νέων. Στο σχολείο οι μαθητές συχνά ζη-

τάνε ελευθερία κι αυτό που παίρνουν είναι το 
μάθημα πως η ελευθερία παρέχεται μόνο από 
τις αρμόδιες αρχές και πρέπει να χρησιμοποι-
είται έντεχνα. Αυτή η εξάρτηση γεννάει μία 
μορφή αλλοτρίωσης που καταστρέφει την 
ικανότητα των ανθρώπων για δράση, κατα-
στρέφει την κριτική σκέψη και φυλακίζει την 
ελευθερία βούλησης.

Αν ελεύθερος θεωρείται ο χρόνος που 
περνάει το άτομο εκτός σχολείου, πώς 
λέγεται ο χρόνος  που περνάει εντός;

Οι φυλακές προϋπάρχουν των σχολείων. Η 
στέρηση της ελευθερίας ως τιμωρία και στις 
δύο περιπτώσεις ενισχύει το συσχετισμό.
Κάποιοι βέβαια επιμένουν να επιθυμούν την 
ελευθερία τους, να σκέφτονται και να κρί-
νουν. Προσπαθούν να πηδήξουν τα κάγκελα 
και να το σκάσουν, να ξεγελάσουν τους κανό-
νες, να κάνουν καταλήψεις και να υψώσουν 
την φωνή τους. Αυτοί θεωρούνται παραβα-
τικοί και αντιμετωπίζουν ποινές, τιμωρίες 
ακόμα και βίαιη καταστολή από τις αρμόδιες 
αρχές. Η κοινωνία με τη σειρά της απαξιώνει 
την κοπάνα ως μία νεανική τρέλα, την κατά-
ληψη ως συλλογική κοπάνα και πιστεύει ότι 
τα άτομα αυτά αφού βάλουν μυαλό, θα τα 
θυμούνται όλα αυτά σαν ωραίες μαθητικές 
αναμνήσεις.
Αυτές οι συμπεριφορές όμως, αποτελούν μία 
γνήσια αντίδραση στη φύση της σχολικής 
καθημερινότητας και μία ανάγκη για από-

δραση από τα στενά δομημένα χρονικά πλαί-
σια μέσα στα οποία καλείται ο μαθητής να 
δραστηριοποιηθεί.
Οι παραβατικοί αυτοί μαθητές λοιπόν προ-
σπαθούν στην ουσία να ακυρώσουν το πιο 
αποτελεσματικό εργαλείο κοινωνικού ελέγ-
χου, που κατέχει την ολοκληρωτική διαχείρι-
ση του χρόνου της κοινωνικής τους εμπειρίας 
και δράσης.

«Να γκρεμίσουμε πριν χτίσουμε, να ξεχά-
σουμε πριν μάθουμε. Το σύστημα διδασκα-
λίας είναι η διδασκαλία του συστήματος». 

Paul Robin

Τα διάφορα ρεύματα της λεγόμενης εκπαι-
δευτικής ανάπτυξης, μπορεί κατά καιρούς να 
προβούν σε βελτιώσεις και μεταρρυθμίσεις 
των σχολικών συστημάτων, ποτέ όμως δεν 
επιχειρούν να πραγματοποιήσουν βασικές 
δομικές αλλαγές. Και αυτό φυσικά συμβαίνει 
γιατί τα συστήματα αυτά βασίζονται στην 
κυρίαρχη κοινωνική δομή και εργάζονται με 
τη σειρά τους για να τη στηρίξουν.
Η ριζοσπαστική αλλαγή ηθικών και κοινω-
νικών πεποιθήσεων και η αποβολή των εσω-
τερικευμένων μορφών εξουσίας που κουβα-
λάμε ως ενήλικες, γονείς και δάσκαλοι είναι 
απαραίτητα στοιχεία για την αποδόμηση της 
σχέσης αυτής ως ένα βαθμό.
Μέσα από τις θεωρίες και τα προτάγματα της 
ελευθεριακής εκπαίδευσης, καθώς και από 
τα εγχειρήματα που βασίστηκαν σε αυτήν, 
μπορούμε να αναζητήσουμε εργαλεία και 
πρακτικές για τη δημιουργία δομών που να 
ακυρώνουν την ανάθεση της υπόθεσης της 
εκπαίδευσης στο κράτος. Δομών, που να προ-
ωθούν μέσω της αυτοοργάνωσης, την αυτο-
διαχείριση της γνώσης προς μία κατεύθυνση 
αναζήτησης και διεκδίκησης της ελευθερίας.

Mano roko

Διαβάστε περισσότερα στη βιβλιοθήκη του 
http://sdes.espivblogs.net/

- Το αλφαβητάρι της ελευθεριακής εκπαίδευσης, 
Joel Spring

- Η αγωγή του καταπιεζόμενου, Paulo Freire
- Η κοινωνική σημασία του Σύγχρονου 

Σχολείου, Emma Goldman
- Kοινωνία χωρίς σχολεία, Ivan Illich
- Προς τους δασκάλους, P. Kropotkin

- Η αληθινή εκπαίδευση για τους Ζαπατίστας
- Το ελευθεριακό σχολείο Paideia

- Στο νησί της αλφαβήτου
- F. Ferrer και το κίνημα των Μοντέρνων 

Σχολείων            

  Το σχολείο ως φυλακή
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Το Συντονιστικό Πολιτών 
Αγώνας για τη Στέγη γεν-
νήθηκε στη Ρώμη το 1988 

-οι σύντροφοι που το δημιούρ-
γησαν προέρχονταν από την 
Autonomia Operaia (Εργατική 
Αυτονομία), εξωκοινοβουλευτική 
οργάνωση μαρξιστικής προέλευ-
σης η οποία δημιουργήθηκε τη δε-
καετία του ‘70- με την κατάληψη 
στην περιφερειακή συνοικία του 
San Basilio η οποία σηματοδοτεί 
την επιστροφή του αγώνα για 
την αυτοοργανωμένη στέγη στη 
Ρώμη. Η μάχη για την κατοικία 
είναι μια ιστορική μάχη των εκμε-
ταλλευόμενων της πόλης οι οποί-
οι κατά τη διάρκεια του Φασισμού 
εκτοπίστηκαν σε λαϊκές συνοικίες 
στα όρια της πόλης (οικισμοί κα-
τασκευασμένοι πολύ μακριά από 
το κέντρο στους οποίους εκτοπί-
ζονταν οι φτωχές οικογένειες κι 
όποιος θεωρούνταν άχρηστος αν 
όχι επιζήμιος για το καθεστώς) 
και κατόπιν, από τα πρώτα μετα-
πολεμικά χρόνια, μαζί με πολλούς 
μετανάστες που κατέφθασαν από 
τις αγροτικές περιοχές, εξαναγκά-
στηκαν να ζουν σε παραπήγματα 
και πρόχειρους καταυλισμούς. 

Αυτή η «οικιστική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης», όπως ονομά-
στηκε από τα όργανα της εξουσί-
ας, δεν βρήκε ποτέ μια λύση επει-
δή ενσαρκώνει την αντίφαση και 
την ίδια την ουσία του καπιταλι-
σμού στην πόλη του Πάπα, όπου 
η οικοδομή είναι η κυριότερη 
βιομηχανία και οι κάτοχοι κατα-
σκευαστικών εταιριών, οι οποίοι 
κατέχουν εφημερίδες, τράπεζες, 
ασφάλειες, είναι οι πιο πλούσιοι 
και με περισσότερο κύρος βιομή-
χανοι. Η καθοριστική ενέργεια 
των κατασκευαστών στη διαχεί-
ριση της Ρώμης είναι η διατήρηση 
των τιμών των σπιτιών και των 
ενοικίων σε υψηλά επίπεδα, συ-
νήθως αφήνονται άδεια χιλιάδες 
διαμερίσματα για να παραμείνει 
ανέπαφη η σχέση προσφοράς/
ζήτησης. Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία αυτή τη στιγμή υπάρ-
χουν περισσότερα από 150.000 
άδεια διαμερίσματα, η μέση τιμή 
ενοικίασης ξεπερνάει τα 800 ευρώ 
και για την αγορά ενός ακινή-
του χρειάζονται κατά μέσο όρο 
300.000 ευρώ.

Στο πέρασμα του χρόνου ο αγώ-
νας για τη στέγη υιοθετήθηκε κι 
από άλλα κινήματα κι έζησε δι-
άφορες φάσεις όμως οι δύο πιο 
σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 
είκοσι χρόνια είναι η άφιξη των 
μεταναστών που προέρχονται 
από χώρες εκτός ευρωπαϊκής 
ένωσης και η κατάληψη σχολεί-
ων, στρατοπέδων, γραφείων και 
άλλων εγκαταλελειμμένων κτιρί-
ων αλλά όχι ακριβώς σπιτιών. Αν 
ο πρώτος από τους δύο αυτούς 
παράγοντες προκάλεσε αλλαγές 
στη σύνθεση, που σημαίνει αλ-
λαγές στις εσωτερικές δυναμικές 
των καταλήψεων σχετικά με τα 
ζητήματα της συμβίωσης και της 
οργάνωσης και τις εξωτερικές που 
οφείλονται σε μια διαφορετική 
«υπηκοότητα» (άδειες διαμονής, 
κέντρα κράτησης μεταναστών, 
απειλή της απέλασης) ο δεύτερος 
μεταμόρφωσε ριζικά τον αγώνα. 
Από την εποχή των καταλήψεων 
διαμερισμάτων αγώνας σημαίνει 
κυρίως αντίσταση στην εκκένω-
ση και από εκεί το ξεκίνημα μιας 
διαδρομής βασισμένης σε σχέσεις 
ισχύος (αυτό σε ό, τι αφορά το 

Συντονιστικό, δεν έλειψαν ποτέ 
κινήματα που επιδίωκαν ένα δι-
άλογο αν όχι ένα στήριγμα από 
τους θεσμούς) με στόχο την κατο-
χύρωση του κτιρίου. Η κατάληψη 
όμως εγκαταλελειμμένων κτιρίων 
εξαναγκάζει στην επινόηση του 
τρόπου συγκατοίκησης, του πώς 
να διευθετήσεις τους χώρους, να 
βρεις νερό, σωλήνες ύδρευσης, 
φως για όλους, συνήθως κατα-
σκευάζοντας τις εγκαταστάσεις 
από την αρχή, κάτι που σημαί-
νει περισσότερη συλλογική ζωή, 
αλλά κυρίως ένα διαφορετικό 
αγώνα, πάντα στοχεύοντας στην 
κατοχύρωση ενός σπιτιού εκ μέ-
ρους των θεσμών, ξεκινώντας από 
το γεγονός ότι δεν υπάρχει σπίτι 
συνεπώς πρέπει να βγεις στην 
επίθεση για να το αποκτήσεις.

Σαφώς αυτό το είδος καταλήψεων 
περιέχει ένα μεγαλύτερο αριθμό 
ατόμων (μέχρι και 400-500) και 
θέτει μεγάλα οργανωτικά προ-
βλήματα σε εκείνους όπως το Συ-
ντονιστικό, οι οποίοι αρνούνται 
τη μορφή του κόμματος ή του 
συνδικάτου, είναι αντίθετοι στην 
αντιπροσώπευση και στοχεύουν 
στην οριζοντιότητα. Η σημερινή 
μορφή του κινήματος ξεκινάει 
από τα γραφεία πληροφοριών για 
οικογένειες και άτομα που βρί-
σκονται σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης από άποψη στέγης. Τα 
γραφεία είναι ανοικτά μία φορά 
την εβδομάδα συνήθως σε διά-
φορες καταλήψεις και περιοχές 
της πόλης, οι σύντροφοι εξηγούν 
τί είναι και τί κάνει το Συντονι-
στικό, τονίζουν ότι η πρακτική 
είναι παράνομη, ότι δεν γίνονται 
διακρίσεις σε σχέση με τη φυλή, 
το φύλο, τη θρησκεία κ.τ.λ.π και 
ότι είναι κυρίως μια πορεία αγώ-
να κι όχι ελεημοσύνης. Στους 
ενδιαφερόμενους ζητείται μια δι-
εύθυνση ώστε να ειδοποιηθούν 
για τη συμμετοχή τους σε συνε-
λεύσεις που θα προετοιμάζουν 
καταλήψεις στις οποίες ξεκινάνε 
να γνωρίζονται και να έρχονται 
σε επαφή μεταξύ τους (είναι ανώ-
φελο να μακρυγορήσουμε για το 
πόσο δύσκολο είναι να μυήσεις 
σε μια συνελευσιακή μέθοδο αν-
θρώπους που έχουν συνηθίσει 
να ζουν στην υποταγή και τους 
τυποποιημένους ρόλους). Αφού 
πραγματοποιηθεί η κατάληψη κι 
αφού περάσει μια πρώτη περίο-
δος κατά την οποία κύρια μέριμνα 
είναι η υπεράσπιση του κτιρίου, 
με την υποστήριξη επίσης όλων 
των συντρόφων από τις υπόλοι-
πες καταλήψεις του Συντονιστι-
κού, διαμορφώνεται ο χώρος και 
σχηματίζεται, πάνω σε εθελοντι-
κή βάση και χωρίς περιορισμούς 
στον αριθμό ή την περιοδικότη-
τα των ατόμων, μια επιτροπή της 
κατάληψης, η οποία διαχειρίζεται 
το κοινό ταμείο, τις σχέσεις με το 
υπόλοιπο κίνημα και προσπαθεί 
να κάνει να λειτουργήσει η αυτο-
διαχείριση. Όλες οι επιτροπές από 
τις καταλήψεις συναντιούνται σε 

συνέλευση μία φορά την εβδο-
μάδα (βέβαια η συνέλευση είναι 
ανοικτή σε όλους τους καταληψί-
ες, δεν υπάρχουν κλειστές συνα-
ντήσεις).

Η πορεία του αγώνα είναι αρκετά 
μακροχρόνια, κατά μέσο όρο η δι-
αμονή στις καταλήψεις ξεπερνάει 
τα δέκα χρόνια και αρθρώνεται 
με άπειρες εκδηλώσεις μέσα και 
έξω από τους θεσμούς που είναι 
επιφορτισμένοι να δώσουν λύση 
στο οικιστικό πρόβλημα και ό, 
τι συνεπάγεται όλο αυτό για την 
επίλυση μικρών συνήθως προ-
βλημάτων που βαραίνουν την 
καθημερινότητα των ατόμων. 
Ένα παράδειγμα είναι το να κα-
ταφέρεις να θεωρείται η κατά-
ληψη τόπος κατοικίας, τίποτα το 
σπουδαίο με όρους χειραφέτησης 
και απελευθέρωσης, αλλά βασικό 
ώστε να έχεις ένα γιατρό, σχολείο 
για τα παιδιά κ.α Τα αποτελέσμα-
τα των διαμαρτυριών, στην αντα-
γωνιστική μορφή που ακολουθεί 
το Συντονιστικό, εξαρτώνται 
αποκλειστικά από τη σχέση ισχύ-
ος που κάθε φορά εγκαθιδρύεται.

Τον τελευταίο χρόνο τα πράγμα-
τα άλλαξαν κι άλλο, τα «κινήματα 
για το δικαίωμα στη στέγη», ονο-
μασία που περικλείει τις διάφορες 
οργανώσεις που ασχολούνται με 
τις οικογένειες, συντονίστηκαν 
μεταξύ τους καταλαμβάνοντας 
συγχρόνως διαφορετικά κτίρια 
μέσα στην ίδια μέρα, αυτές οι 
κοινές ενέργειες ονομάστηκαν 
“Tsunami tour”. Κατά τη διάρκεια 
αυτών των ημερών, στις 6 Δεκεμ-
βρίου, μετά στις 6 Απριλίου, στις 
28 Ιουνίου, τις 12 Οκτωβρίου, 
απελευθερώθηκαν περισσότεροι 
από είκοσι χώροι, για κατοικία ή 
όχι, από οικογένειες, μαθητές, αυ-
τοοργανωμένες συλλογικότητες, 
πρόσφυγες. Η ταυτόχρονη κατά-
ληψη από διαφορετικά κινήματα, 
πέρα από το να δημιουργεί μεγά-
λα προβλήματα διαχείρισης στην 
αστυνομία και την κυβέρνηση, 
ενισχύει τη δυσφορία, τον πόνο 
και την οργή που ο ανασχηματι-
σμός του καπιταλισμού τον οποίο 
τα αφεντικά ονομάζουν κρίση, 
διοχετεύει στους εκμεταλλευόμε-
νους.

Το Tsunami της Ρώμης ενθάρρυ-
νε κι άλλους ενδιάμεσους αγώνες 
(ενάντια στη μόλυνση και την 
καταστροφή του εδάφους, τη συ-
στηματική λεηλασία των δημό-
σιων χρημάτων, για τις συνθήκες 
των εργαζόμενων) και επιδίωξε 
-το αντιθεσμικό του τμήμα (το 
οποίο είναι εδώ και πολύ καιρό 
πλειοψηφικό)- και υλοποίησε 
σχέσεις με τον αγώνα ενάντια στο 
TAV στην κοιλάδα Σούζα. Η αρ-
χική σκέψη είναι η πρακτική της 
επανοικειοποίησης που αφορά το 
σπίτι, ή τον τόπο που ζεις ή το πα-
νεπιστήμιο, και γι’ αυτό χρησιμο-
ποιήθηκε η λέξη «εισόδημα», με 
την έννοια της επιστροφής των 

κλεμμένων παρά σαν αίτημα ενός 
ελάχιστου κοινωνικού μισθού 
(δεν λείπουν δυστυχώς διάφοροι 
που ματαιοδοξούν γύρω από την 
υπόθεση μιας, διαχειριζόμενης 
από τους θεσμούς, αναδιανομής 
του πλούτου). Η εδραίωση αυ-
τών των σχέσεων οδήγησε στην 
πορεία που έγινε στη Ρώμη στις 
19 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή 
περισσότερων από 70.000 ατό-
μων προερχόμενων από όλη την 
Ιταλία, χωρίς κόμματα και μεγάλα 
συνδικάτα αλλά μόνο κινήματα ή 
αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι μαζί 
με χιλιάδες οργισμένους και χω-
ρίς αυταπάτες -αν και όχι πάντα 
συνειδητοποιημένους για την 
επαναστατική αναγκαιότητα.

Οι δυναμικές που ξεπροβάλλουν 
νομίζω ότι είναι σαφείς σε όλους 
τους συντρόφους που ονειρεύ-
ονται μια εξεγερσιακή διέξοδο, 
αλλά άλλο τόσο σαφή είναι τα 
όρια και οι κίνδυνοι σε σχέση με 
τη φύση του ανταγωνισμού και 
της αντεξουσίας. Ενδεικτικό πα-
ράδειγμα το πανό στη μεγάλη 
πορεία στις 19 Οκτωβρίου, «μόνο 
ένα μεγάλο έργο: σπίτι και εισό-
δημα για όλους», το οποίο εμπε-
ριέχει μια πιθανή λύση (αν είχαμε 
όλοι σπίτι κι αν το TAV ματαιω-
νόταν θα ήμασταν όλοι ευτυχι-
σμένοι;) και ιδίως ενώ τίθεται ως 
αντεξουσία, νομιμοποιεί τους θε-
σμούς και και το ρόλο τους. Αυτοί 
πράγματι έτρεξαν να μπαλώσουν 
κάπως τα πράγματα προσφέρο-
ντας μια συνάντηση στην οποία 

παραμύθιασαν για λύσεις και 
κονδύλια σχετικά με την οικιστι-
κή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ανάμεσα στους κινδύνους, όπως 
συμβαίνει συνήθως όταν στη 
μέση είναι και ο μαρξιστικός-λενι-
νιστικός κομμουνισμός, βρίσκεται 
το γεγονός ότι η εμμονή με την 
ηγεμονία (για άλλους αναμφίβο-
λα με την αντιπροσώπευση, όμως 
αρκετά τμήματα όπως το Συντο-
νιστικό απέδειξαν αρκετές φορές 
την απέχθειά τους για εκείνους 
που επιλέγουν την εκλογική οδό) 
θα βλάψει ένα κίνημα το οποίο εί-
ναι ελευθεριακό εκ φύσεως αλλά 
και εκ προθέσεως ή επίσης ότι «η 
αρρώστια της πολιτικής» θα το 
σκοτώσει με γραφειοκρατία και 
«εξειδίκευση».

Η συζήτηση είναι μεγάλη, σε 
βάθος αλλά και σε έκταση, κυ-
ρίως όμως πρέπει να συγκεκρι-
μενοποιηθούν οι δυναμικές των 
μικτών κοινοτήτων που προχω-
ρούν σε καταλήψεις με αφορμή 
το πρόβλημα της στέγης και να 
αποκαλυφθούν οι αντιφάσεις 
ολόκληρου του καπιταλιστικού 
συστήματος ξεκινώντας όμως 
από έναν ενδιάμεσο και επικίν-
δυνα αφομοιώσιμο από το ίδιο το 
Κράτος αγώνα.

Full(ba)
Ρώμη, Νοέμβριος 2013

Μετάφραση: 
Νίκος Χριστόπουλος

Το σπίτι απαλλοτριώνεται!
 Σημειώσεις σχετικά με τους αγώνες για τη στέγη στη Ρώμη

Τρέχουσες εξελίξεις:
17 ακτιβιστές αναζητήθηκαν και 
συνελήφθησαν την Πέμπτη 27/2 
το πρωί στην ιταλική πρωτεύου-
σα. Τα άτομα αυτά κατηγορούνται 
για σύγκρουση με την αστυνομία 
σε μια διαδήλωση για τα δικαιώ-
ματα των κατοικιών τον Οκτώ-
βριο. Οι ισχυρισμοί εναντίον τους 
είναι “ταραχώδης συνέλευση”, 
υλικές ζημίες, “σοβαρή σωματική 
βλάβη σε βάρος των δημοσίων 
υπαλλήλων” (γιατί οι ακτιβιστές 
έπρεπε να πιαστούν τυφλά από 
τις ασπίδες των αστυνομικών κα-
θώς ξυλοκοπούνταν ανελέητα), 
και ληστεία. Υπήρξαν διαδηλώ-
σεις σε τουλάχιστον τρεις πόλεις 
απαιτώντας την απελευθέρωση 
των κρατουμένων. Επί του παρό-
ντος, 7 από τα εν λόγω άτομα βρί-
σκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό, 
αφού εξαναγκάστηκαν να υπο-
γράψουν έγγραφα που δήλωναν 
πως πήραν μέρος στη διαμαρτυ-
ρία του Οκτωβρίου.
Πηγή: http://www.demotix.com/
news/4044623/housing-rights-
activists-protest-continues-
rome#media-4044304

Η επιχείρηση αυτή της αστυνο-

μίας έρχεται για να αποτρέψει εν 
τη γενέσει της κάθε απόπειρα για 
ριζοσπαστικοποίηση, χτυπώντας 
αρχικά τους πιο δραστήριους 
ώστε να σπείρει το φόβο σε όλους 
τους καταληψίες, καθώς και να 
κάνει ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε 
ενέργεια του κινήματος ξεπερνά-
ει τα όρια της διαμαρτυρίας και 
γίνεται  πιο επιθετική προς την 
εξουσία, δεν θα γίνεται ανεκτή 
και θα καταστέλλεται εξ αρχής. 
Ευθύνη φέρουν και οι πιο έμπει-
ροι συμμετέχοντες στο κίνημα 
διότι, σε ένα κράτος σαν την Ιτα-
λία από άποψης καταστολής, δεν 
τηρήθηκαν οι στοιχειώδεις κανό-
νες ασφαλείας. Χαρακτηριστικά 
αναφέρουμε την μη κάλυψη των 
χαρακτηριστικών του προσώπου 
κατά την διάρκεια των συγκρού-
σεων με τους μπάτσους σε μια 
ολοκληρωτικά βίντεο-ελεγχό-
μενη Ρώμη, και την διάρρευση 
των ειπωθέντων της προπαρα-
σκευαστικής συνέλευσης για μια 
πορείας στο κοντινό στην πόλη 
CIE, στην οποία το κίνημα για τα 
σπίτια πρότεινε την επίθεση και 
καταστροφή του τοίχου. Μετά 
την πρόταση αυτή και πριν τη δι-
εξαγωγή της πορείας έγιναν και οι 
παραπάνω συλλήψεις...
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Αναπλάσεις, υποβαθμίσεις, εξευγε-
νισμός, πολεοδομία, real estate, 
σύγχρονη τέχνη, γκαλερίστες, 

επιμελητές, εγκληματικότητα, μπάτσοι. Ας 
προσπαθήσουμε να συνδέσουμε κάποιες 
έννοιες που από μακριά δείχνουν ασυσχέ-
τιστες αλλά τελικά τις ενώνουν πάρα πολ-
λά. 

Όταν η ανάπλαση φοράει 
το κουστούμι της τέχνης – 
Bienalle & Remap

Στην αρχή ήταν η 1η Mπιενάλε της Αθή-
νας, που με τις ανάλογες τυμπανοκρουσίες 
και φανφάρες που αρμόζουν σε ανάλογα 
καλλιτεχνικά γεγονότα από την ελίτ των 
απολιτίκ σάπιων καλλιτεχνικών κύκλων, 
άνοιξε τις πύλες της τον Σεπτέμβριο του 
2007. Οι επιμελητές (Αυγουστίνος Ζενά-
κος, πρώην τεχνοκριτικός στο Βήμα, η δι-
ευθύντρια του ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, Ξένια 
Καλπακτσόγλου, ιδιοκτησίας Δάκη Ιωάν-
νου κι ο καλλιτέχνης Poka Yio, Πολύδωρος 
Καρυοφύλης) ξεκίνησαν, προεξοφλώντας 
φυσικά την στήριξη του συγκροτήματος 
Λαμπράκη και του Δάκη Ιωάννου (ιδι-
οκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες κατα-
σκευαστικές της χώρας, της J&P Αβαξ).

Η Μπιενάλε μαζί με συγκεκριμένους επι-
χειρηματίες, συμμετέχουν ενεργά και στην 
διεξαγωγή του Remap KM. Το Remap KM 
ξεκίνησε επίσης το 2007 και είναι μια διε-
θνής διοργάνωση σύγχρονης τέχνης. Η 
συνεργασία είναι εμφανής στα εξής σημεία: 
Πρώτονστην παραχώρηση χώρων για εκ-
θέσεις και μουσικές εκδηλώσεις. Δεύτερον, 
η Μπιενάλε επικοινωνεί το Remap KM ως 
καλλιτεχνικό γεγονός που συμβαίνει στην 
Αθήνα, όπως κάνει και με πολλά άλλα.

Το μοντέλο της υποβάθμισης περιοχών 
για να μειωθεί η αξία των ακινήτων και 
να αγοραστούν από μεγαλοεπενδυτές 
αντί ενός πινακίου φακής, και μετά ανα-
βαθμίζοντας και πάλι την περιοχή να τα 
μοσχοπουλήσουν στις 10πλάσιες τιμές 
είναι γνωστή πρακτική που εφαρμόζεται 
παγκοσμίως. Υποκινώντας αρχικά το στοί-
βαγμα μεταναστών 10-10 σε ετοιμόρροπες 
γκαρσονιέρες, μετακινώντας την πιάτσα 
της πρέζας με την συνδρομή των μπάτσων 
και προωθώντας την μικροπαραβατικότη-
τα, το κράτος καταφέρνει να υποβαθμίσει 
συγκεκριμένες περιοχές για να τις αγορά-
σουν τα φιλαράκια του, οι επενδυτές, σε 
εξευτελιστικές τιμές. Μετά, αναγγέλοντας 
μια υποτιθέμενη ανάπλαση, είτε διώχνει 
τους μετανάστες από τα σπίτια τους καθώς 
ανεβαίνουν και πάλι οι τιμές, είτε τους απο-
μακρύνει από κατειλημμένους χώρους και 
πάλι με τη συνδρομή των μπάτσων.

Αυτό έγινε και στην περίπτωση του Κερα-
μεικού-Μεταξουργείου όπου και λαμβάνει 
χώρα η Μπιεναλε και το Remap. H κ. Ελέ-
νη Τζιρτζηλάκη (αρχιτέκτονας) αναφέ-
ρει: Μέσα από το ΔΝΑ (Δίκτυο Νομαδικής 
Αρχιτεκτονικής) είχαμε αντιμετωπίσει εδώ 
και χρόνια το ζήτημα του εκτοπισμού των 
κατοίκων από επενδυτές στην περιοχή. Οι 
κάτοικοι των κτηρίων αναγκάζονται να φύ-
γουν όπως όπως για να πάνε να ζήσουν σε 
άλλες περιοχές στην περιφέρεια της Αθήνας 
ή ακόμη κάποιοι μουσουλμάνοι να επιστρέ-

ψουν στην Κομοτηνή ή αν πρόκειται για 
άστεγους μετανάστες να βγουν στον δρόμο. 
Επίσης ξέραμε ότι σε πολλά εγκαταλειμμέ-
να σπίτια είχαν βρει προσωρινό καταφύγιο 
μετανάστες (και όχι μόνο) και υπήρχε και 
μια γνωστή κατάληψη. 

Όπως μετά έμαθα πρόκειται για  επενδυτι-
κό σχέδιο  στην περιοχή Κεραμεικός – Με-
ταξουργείο, τα κτίρια έχουν αγοραστεί από 
έναν επενδυτή, και ο εκτοπισμός των κα-
τοίκων ήταν γεγονός για να μπορέσουν τα 
κτίρια να είναι άδεια στην έναρξη της Μπι-
ενάλε της Αθήνας.Τι έκαναν οι κάτοικοι; 
Δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν γιατί απ’ ό,τι 
μάθαμε τους έκοψαν το ρεύμα και έτσι ανα-
γκάστηκαν να φύγουν και να βρεθούν στο 
δρόμο, στην περίπτωση αυτή εκτοπίστηκαν 
βίαια για να εισβάλει η Τέχνη στους χώρους.

Αυτό που γινόταν στις περιοχές γύρω από 

το Μεταξουργείο, τον Κεραμεικό, την 
Ομόνοια, την Αχαρνών, αλλά και τον Άγιο 
Παντελεήμονα, υπακούει πιστά στους κα-
νόνες ενός πρότζεκτ που λέγεται «εξευγε-
νισμός» και έχει ήδη εφαρμοστεί σε αμερι-
κάνικες και ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι ένας 
όρος που αποτελεί μετάφραση του αγγλι-
κού «gentrification». Προέρχεται από τη 
λέξη «gentry» και σημαίνει «η αριστοκρα-
τία των γαιοκτημόνων». Ο «εξευγενισμός» 
στην πράξη παραπέμπει στη διαδικασία με 
την οποία φτωχές εργατικές γειτονιές στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης «ξεσκουριάζο-
νται» (φρεσκάρονται) μέσω της εισροής 
ιδιωτικών κεφαλαίων, με αποτέλεσμα να 
εισέρχονται σε αυτές αγοραστές και ενοι-
κιαστές κατοικίας από τα μεσαία και ανώ-
τερα στρώματα.

Το παράδειγμα της κατεδάφισης των 
Halles – της κεντρικής αγοράς – στο Πα-
ρίσι, με την ταυτόχρονη εγκατάσταση 
του κέντρου Πομπιντού (μουσείο σύγ-
χρονης τέχνης) στην περιοχή, είναι ένα 
εμβληματικό παράδειγμα έναρξης της 
διαδικασίας εξευγενισμού, που συνεχίζε-
ται μέχρι σήμερα στο Μαραί. Άλλα πα-
ραδείγματα εξευγενισμού ανά τον κόσμο 
συναντώνται σε Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, 
Βαλτιμόρη, Καλιφόρνια, Σίδνευ, Παρίσι, 
Λονδίνο, Λάνκαστερ, Γλασκόβη, Βρέμη,  
Βουδαπέστη, Άμστερνταμ, Κοπεγχάγη και 
ούτω καθεξής.

Το παράδειγμα του Μεταξουργείου χρη-
σιμοποιεί ως εργαλείο εξευγενισμού την 
υποτιθέμενη τέχνη, που καλείται να δι-
ανθίσει τις ψυχές μας και να πετάξει στον 
δρόμο τους παρίες που οι εκπρόσωποι της 
κατ’ επίφαση τέχνης αποφάσισαν ότι δεν 
ταιριάζουν στο συνεκτικό πλαίσιο που 
θέλουν να προωθήσουν. Την πλειονότη-
τα των «εκθεσιακών χώρων» αποτέλεσαν 
εγκαταλελειμμένοι βιομηχανικοί χώροι 
ή εργαστήρια στα οποία είχαν βρει στέγη 
άστεγοι και μετανάστες  και οι οποίοι εκτο-
πίστηκαν βίαια για χάρη της Τέχνης.

Όταν μπαίνουν οι μπάτσοι 
στο παιχνίδι

Διαβάζουμε σε ανακοίνωση της ΚΜ 
ΠΡΟΤΥΠΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ : Την Πέμπτη 30 
Σεπτεμβρίου 2010 στις 18:30 θα πραγμα-
τοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα στους κα-
τοίκους και εργαζομένους στην περιοχή 
Κεραμεικού - Μεταξουργείου και του Γε-
νικού Διευθυντή της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αττικής με σκοπό τον διάλογο 
για τα προβλήματα της περιοχής ΚΜ και 
την επίλυσή τους. Η συζήτηση θα λάβει 
χώρα στην αίθουσα New York του Classical 
Imperial Hotel .

Τη συνάντηση την οργάνωσε ο Τσάκωνας, 
επενδυτής real estate που λυμαίνεται την 
περιοχή και ήθελε σώνει και καλά να την 
κάνει γκέτο για τους φραγκάτους φίλους 
του. Δημιούργησε την ΜΚΟ “ΚΜ Πρό-
τυπη Γειτονιά” μετά από διάφορες άλλες 
προσπάθειες με εκδηλώσεις σύγχρονης τέ-
χνης  που δεν του βγήκαν. 
Ο Τσάκωνας, ένας ανεκδιήγητος τύπος 
που έβγαλε φράγκα στο Αζερμπαιτζάν 
στην περίοδο του εμφύλιου, εξαγόρασε 
ολόκληρη περιοχή στην Αντίπαρο και τη 
γέμισε με βίλες για το διεθνές τζετ σετ (βλ. 
Τομ Χανκς, Μαντόνα, κ.α.) και μετά θέλη-
σε να κάνει κουμάντο στο πως θα γίνει το 
Μεταξουργείο.

Παρατηρούμε βέβαια ότι, όπως και η 
Χρυσή Αυγή, έτσι και οι επιχειρηματίες 
προσπαθούν να παρουσιαστούν ως απλοί 
κάτοικοι και πολίτες. Εξάλλου η κοινωνική 
συναίνεση επιτυγχάνεται ευκολότερα με 
“εξευγενισμένες λέξεις”.

Διάφοροι λοιπόν μαγαζάτορες, γκαλερί-
στες, ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και θεατρι-
κοί επιχειρηματίες συναντήθηκαν με το 
ΓΑΔΑρχη Μπαλάκο, τον ταξίαρχο Λουκά 
και τον αστυνομικό διευθυντή Δροσάκη 
(πρώην Α.Τ. Εξαρχείων) και συμφώνησαν 
να γίνουν εκτεταμένες επιχειρήσεις “σκού-
πα” από την ΕΛ.ΑΣ. σε Μεταξουργείο, Κε-
ραμεικό, Πατησίων, Κολωνό και Ομόνοια.  

Όταν η ανάπλαση φοράει 
το κουστούμι της κοινω-
νικής πολεοδομικής προ-
σέγγισης – Rethink Athens

Το παραμυθάκι στην Ελλάδα άρχισε από το 
διάταγμα για την προστασία της Πλάκας 
(1982) το οποίο είχε σκοπό να απομακρύ-
νει τα θορυβώδη κέντρα διασκέδασης, να 
μειώσει δραστικά την κυκλοφορία αυτο-
κινήτων, να περιορίσει τις επεμβάσεις στα 
κτήρια και να συγκρατήσει την κατοικία 
και άλλες παραδοσιακές χρήσεις. Απέδω-
σε σχετικά ως προς αυτούς τους στόχους, 
άλλαξε όμως  η κοινωνική σύνθεση της 
περιοχής καθώς παλιοί κάτοικοι χαμηλών 
εισοδημάτων δεν ήταν δυνατόν να παρα-
κολουθήσουν την άνοδο των τιμών των 
ακινήτων και την εγκατέλειψαν.

Συνεχίστηκε με τον εξευγενισμό του Ψυρ-
ρή, μιας λαϊκής συνοικίας ιστορικά, με μι-
κρές παραγωγικές επιχειρήσεις και εμπόριο 
σιδηρικών, δερμάτων κ.λ.π. Ο εξευγενι-
σμός επιτεύχθηκε χωρίς ειδικές ρυθμίσεις 
με την είσοδο στο χώρο επενδυτών που 
προέβλεπαν και διαμόρφωναν τις αναδι-
ατάξεις στο ιστορικό κέντρο και οι οποίοι 
αγόρασαν φτηνά ακίνητα, ασυντήρητα μεν 
αλλά υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας, για να 
τα εκμεταλλευτούν με τεράστια κέρδη στη 
συνέχεια.

Και ερχόμαστε στο σήμερα όπου αναμέ-
νουμε μέσα στο 2014 την έναρξη των δι-
αδικασιών για την πεζοδρόμηση της Πα-
νεπιστημίου και της Πατησίων (μέχρι το 
Μουσείο). Ας το πάρουμε όμως από την 
αρχή. To 2012, μαζί με την αναγγελία του 
δείκτη ανεργίας στο 28%, είχαμε και την 
αναγγελία έργων αστικού εξωραϊσμού στην 
Πανεπιστημίου. Στις 21 Μαρτίου 2012 ο 
Τουρνικιώτης, ο οποίος ήταν επικεφαλής 
καθηγητής στο ερευνητικό πρόγραμμα του 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου «Μεταλλασσό-
μενοι χαρακτήρες και πολιτικές στα κέντρα 
πόλης Αθήνας και Πειραιά», με κάθε τιμή 
και επισημότητα (συμπεριλαμβανόμενης 
της παρουσίας του τότε πρωθυπουργού  
Παπαδήμου, του Σαμαρά, του Βορίδη, του 
Καμίνη και άλλων εξέχουσων προσωπικό-
τητων), και με κάθε φλυαρία, παρουσίασε 
το σχέδιο μαζί με τον πρόεδρο του ιδρύμα-
τος Ωνάση. 

Το σχέδιο λέγεται “Re-think Athens”, και 
χρηματοδοτείται από το ίδρυμα Ωνάση με 
3 εκατομμύρια ευρώ. Το γιατί το ίδρυμα 
Ωνάση ενδιαφέρεται για μια τέτοια πολε-
οδομική επέμβαση είναι κάτι το οποίο πα-
ρουσιάζει ενδιαφέρον. Τα επιχειρήματα του 
κράτους και του συρφετού του είναι γνω-
στά και είναι αυτά που σερβίρει κάθε φορά 
που θέλει να εξαγνίσει το οτιδήποτε επιδέ-
χεται αμφισβήτηση: ανάπτυξη, ανάπτυξη, 
ανάπτυξη. Για ποιον όμως πράγματι γίνο-
νται όλα αυτά; Η συζήτηση για το «γενικό 
καλό» εμπεριέχει μια υπεραπλούστευση 
της πραγματικότητας, που ισοπεδώνει δι-
αφορές και συγκρούσεις.

Ποια ανακούφιση ακριβώς θα προσφέρει 
στους άνεργους και στα φαλιρισμένα κατα-
στήματα αυτή η αστική ανάπλαση; Μήπως 
ο κόσμος αποφεύγει να ψωνίσει γιατί οι 
δρόμοι είναι ασφυκτικά αποπνικτικοί ή μή-
πως πολύ απλά γιατί η καπιταλιστική κρίση 
τον έχει οδηγήσει να μην έχει φράγκο στην 
τσέπη του; 

Στο άλλο επιχείρημα του κράτους περί 
επιστροφής της κατοικίας στο κέντρο 
απαντάμε ότι το κέντρο ποτέ δεν έμεινε 
ακατοίκητο. Απλά οι κοινωνικές ομάδες 
(μετανάστες, λούμπεν, εργάτες, πολιτικές 
καταλήψεις) που βρίσκονται σε αυτό είναι 
ανεπιθύμητες από την εξουσία. Από κοι-
νωνικές ομάδες που το κράτος δεν μπορεί 
να βασιστεί σαν καταναλωτές και δεν συ-
νάδουν με την εικόνα που θέλει να προ-
ωθήσει για την ευρωπαική ευθυγράμμιση 
του κέντρου του με τα αντίστοιχα κέντρα 
της Ευρώπης. Μια ευθυγράμμιση που δεν 
χωράει ούτε άστεγους, ούτε μικροπωλητές, 
ούτε μετανάστες, ούτε φτωχούς, ούτε ορο-
θετικούς, ούτε κουτσούς, ούτε αλήτες.

Όσον αφορά το επιχείρημα περί κυκλοφο-
ριακής αναδιάρθρωσης, από την οπτική 
μας δεν μοιάζουν με οφέλη οι μποτιλια-
ρισμένοι δρόμοι στην Ακαδημίας και την 
Σταδίου που αναγκαστικά θα μετατοπι-
σθεί η κινητικότητα των ΙΧ. Όσον αφορά 
την περιβαλλοντική αναβάθμιση που ευ-
αγγελίζεται το κράτος η προαναφερθείσα 
συνέπεια και το καυσαέριο από το στα-
μάτα-ξεκίνα των γύρω δρόμων όπως και 
η ηχορύπανση δεν μοιάζουν και τόσο με 
περιβαλλοντική αναβάθμιση.

Άρα γιατί γίνονται όλα αυτά; Γιατί οι κα-
θηγητές Alfredo Brillembourg και Hubert 
Klumpne, επιδοτούμενοι απ’ το ίδρυμα 
Ωνάση, αποφάσισαν (από επαγγελματική 
και ακαδημαϊκή άποψη) να οργανώσουν 
ένα εξάμηνο μάθημα στο πολυτεχνείο της 

«Ιδού ένας κλονιζόμενος κόσμος και οι 
καλλιτέχνες ψευδογιατροί που ανησυ-

χούν για τον καλλωπισμό του»

Τριστάν Τζαρά 

   Πολεοδομική ανάπλαση και βιοτική υποβάθμιση - 
Remap/Rethink



Ζυρίχης με θέμα την “αναβάθμιση του κέ-
ντρου της Αθήνας” . Ξέχασα να το ανα-
φέρω αλλά μια ομάδα ειδικών  θα εκπονεί 
λύσεις που θα αντιμετωπίζουν προβλήματα 
καθημερινότητας. Πρωταγωνιστές θα εί-
ναι οι πολίτες, που καλούνται να συμβάλ-
λουν με την εμπειρία τους στην τελική δι-
ατύπωση των προτάσεων. Ο λόγος για το 
“Reactivate Athens”, που “κουμπώνει” με 
τη μεγάλη παρέμβαση για την Πανεπιστη-
μίου, το “Rethink Athens”.

Είναι μια πολύ συνηθισμένη πρακτική που 
ακολουθεί το κράτος, η εντύπωση στην 
συλλογική συνείδηση ότι όλοι μαζί δημι-
ουργήσαμε κάτι, όλοι μαζί βάλαμε πλάτες 
για τον “εξευγενισμό” του κέντρου, όλοι 
μαζί τα “φάγαμε”. Το κράτος χρησιμοποιεί 
όλα τα εργαλεία που διαθέτει στην φαρέ-
τρα του για την συλλογική αφομοίωση μιας 
κατευθυνόμενης ανάγκης για εξευγενισμό.

Το όλο εγχείρημα καταλήγει να γίνει και 
μέρος της προεκλογικής εκστρατείας του 
Καμίνη, ερήμην του μάλιστα (ο καθηγητής 
Α. Μπρίλεμπουργκ  παρότρυνε ευθέως στη 
διάλεξή του να ψηφίσουμε τον Καμίνη), ο 
οποίος Καμίνης είχε αρχίσει την ανάπλα-
ση και τον εξευγενισμό απο το 2012 με το 
να διώχνει τους άστεγους από την πλατεία 
Κλαυθμώνος ξηλώνοντας τα παγκάκια που 
κοιμόντουσαν.

Το rethink Athens δεν είναι όμως απλά και 
μόνο μια περίπτωση gentrification (εξευ-
γενισμός). Δεν υποβοηθάει μόνο το κτημα-

τομεσιτικό κεφάλαιο να αντλήσει υπερκέρ-
δη από την άνοδο των τιμών των ακινήτων 
που επιφέρει μια ενδεχόμενη ανάπλαση. Δι-
αδραματίζει και έναν ιδεολογικό ρόλο που 
πραγματώνεται πάνω σε αυτό που τόσο 
εύστοχα είχε περιγράψει ο Νοαμ Τσόμσκι 
μιλώντας για την τεχνική της δημιουργί-
ας προβλημάτων, και στη συνέχεια παρο-
χής των λύσεων. Η συνταγή είναι η ίδια. 
 
Πρώτα δημιουργείς ένα πρόβλημα, μια 
«έκτακτη κατάσταση» για την οποία μπο-
ρείς να προβλέψεις ότι θα προκαλέσει μια 
συγκεκριμένη αντίδραση του κοινού, ώστε 
το ίδιο να αποδεχθεί τα μέτρα που θα προ-
τείνεις άκριτα. Για παράδειγμα αφήνεις να 
κλιμακωθεί η μικροπαραβατικότητα όπως 
η μετατόπιση της εμπορίας ναρκωτικών 
απο περιοχή σε περιοχή, ώστε το κοινό να 
ζητήσει τη λήψη μέτρων ασφαλείας.  Ή, 
ακόμη δημιουργείς την ΧΑ, την προωθείς 
με κάθε τρόπο, μετά την αφήνεις να σκοτώ-
νει μετανάστες και μετά τους βάζεις φυλα-
κή για να φανείς ο σωτήρας της υπόθεσης 
ακόμα και αν εσύ ζέσταινες το αυγό πριν 
εκκολαφθεί.

Η υπόδειξη του κράτους σαν τον μόνο 
εγγυητή της σταθερότητας έρχεται μέσα 
από μια σειρά πολλών παράλογων ερμη-
νειών που το ίδιο το κράτος δίνει υπερθε-
ματίζοντας για την ανάπλαση του κέντρου 
όπως για παράδειγμα ότι: Το κλείσιμο των 
μαγαζιών δεν θα ερχόταν έτσι και αλλιώς 
λόγω της οικονομικής κρίσης άρα μάλλον 
φταίνε οι μετανάστες και οι πορείες. Μ’ ένα 
σμπάρο 2 τρυγόνια. Καταστέλλεις και πιο 

εύκολα τα μαχητικά κομμάτια της κοινω-
νίας που “καταστρέφουν” το κέντρο που 
όλοι μαζί εμείς οι φιλήσυχοι πολίτες (re-
activate) δημιουργήσαμε. Εξαφανίζεις και 
τους μετανάστες μικροπωλητές  και τους 
αστέγους, απαγορεύεις και τις πορείες για 
το καλό της εθνικής οικονομίας! Πάντα 
μπορεί να παίξει και το ότι οι καημένοι οι 
τουρίστες δεν έρχονται στην Ελλάδα όχι 
επειδή υπάρχει κρίση και τα ελληνικά νη-
σιά είναι πανάκριβα αλλά επειδή νιώθουν 
ανασφάλεια στην Αθήνα.

Μια ακόμα κρατική επιδίωξη είναι η προ-
σπάθεια ορισμού του κέντρου με κατα-
ναλωτικούς όρους και με αποκλειστική 
αφετηρία κάθε κοινωνικού ζητήματος την 
καταναλωτική ευμάρεια. Πλούτος για τα 
αφεντικά, θέαμα, εμπορεύματα και αναψυ-
χή για τις ορδές των φιλήσυχων πολιτών. 
Καταστολή για τα εξεγερμένα κομμάτια 
της κοινωνίας, τους μετανάστες και τους 
απόκληρους. Η συνταγή είναι γνωστή. 
Απλά αυτή την φορά στολίζεται με πεζό-
δρομους, τραπεζοκαθίσματα, ποδηλατό-
δρομους και σουβενίρς.

Τέλος ο μύθος περί μη οικονομικής αξιο-
ποίησης του κέντρου που τόσο απροκά-
λυπτα το κράτος αναφέρει στα τηλεδελ-
τία, ακολουθείται πάντα από την ύπαρξη 
μεταναστών που παρανομούν, την ύπαρξη 
κυκλωμάτων ναρκωτικών, του εγκλήμα-
τος και την απουσία του κράτους. Αν πάμε 
όμως πίσω στο 2004 θα δούμε ότι ενόψει 
των ολυμπιακών αγώνων και της μεγάλης 
πελατείας που θα έφερνε, εγκαταστάθηκαν 

κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και 
πορνείας για την εξυπηρέτηση των τουρι-
στών. Κάτι που τελικά αποδείχθηκε πολύ 
κερδοφόρο. Όπως κερδοφόρα αποδείχθη-
κε και η ενοικίαση διαμερισμάτων σε μετα-
νάστες χρεώνοντάς τους με το κεφάλι και 
στεγάζοντας τους 10-10 μέσα σε τρώγλες, 
κάτι που συνεχίζεται έως σήμερα. Το κρά-
τος λοιπόν ήταν πάντα παρόν όταν κάτω 
από την ανοχή του γινόντουσαν και γίνο-
νται όλα αυτά όπως και γίνεται το κάθετι 
το οποίο εξυπηρετεί το κεφάλαιο και τα 
αφεντικά. Το κέντρο αξιοποιήθηκε καπιτα-
λιστικά μέσω της υποβάθμισης αποκομίζο-
ντας πολλαπλά κέρδη για τους κεφαλαιο-
κράτες και τα πάσης είδους τσιράκια του 
κράτους . Όμως ο καπιταλισμός από την 
φύση του ήταν και είναι αδηφάγος. Τα θέ-
λει όλα. Το κράτος προετοιμάζεται για την 
“αναβάθμιση” της καταστολής, τον εξευγε-
νισμό της εκμετάλλευσης. 

Είναι σειρά μας λοιπόν να υποβαθμίσουμε 
την βαρβαρότητα και να αναβαθμίσουμε 
τις πρακτικές μας.

Value Valuer

Πολλές ευχαριστίες στα παιδιά απο το στέκι 
Αρχιτεκτονικής για την βοήθεια που πήρα-
με από τη μπροσούρα τους  “Rethink Athens 
και η ιδεολογική/συμβολική σημασία του 
αθηναικού κέντρου”.

Άλλες πηγές : 
Indymedia ,Περιοδικό Σαράγεβο.

18 εφημερίδα δρόμου AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 25
ΑΠΡΙΛΗΣ 2014-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ-

Τα τελευταία πέντε χρόνια, 
τα αναπτυγμένα κράτη της 
Δύσης υπόκωφα συνειδη-

τοποιούν ότι το κεφαλαιοκρατικό 
σύστημα έχει ξεκινήσει να κα-
ταρρέει και ο έλεγχος μεταφοράς 
χρημάτων από και προς μεγαλές 
συγκεντρωτικές δεξαμενές έχει 
ήδη απορυθμιστεί. Ο καπιταλι-
σμός δείχνει να έχει γεράσει αν 
και έχει γίνει τρόπος ζωής και 
σκέψης πλέον του καθημερινού 
ανθρώπου. Από την άλλη μεριά 
του χάρτη η συσσώρευση αυθόρ-
μητων εξεγέρσεων στην Ανατολή 
(λ.χ. Αραβική Άνοιξη, Συρία και 
Ελλάδα) είναι γεγονός, ακόμη και 
από παραδοσιακά συντηρητικές 
κοινωνίες (Tουρκία). Επιπρόσθε-
τα, ενώ το χρόνιο μεταναστευτι-
κό ρεύμα εργατικού δυναμικού, 
ιδεών και τεχνογνωσίας από την 
Ανατολή προς τη Δύση συνεχίζει 
απρόσκοπτα, βιομηχανικά κράτη 
επεκτείνονται αποικιοκρατικά σε 
αλλοεθνείς τόπους, μέσω οικονο-
μικού ελέγχου και των τελευταί-
ων αποθεμάτων φυσικών πόρων 
πάνω στη γη. Αυτός ο φασιστικός 
ολοκληρωτισμός είναι το τελευ-
ταίο χαρτί των ᾽δυνατών᾽ προς 
νομική υποδούλωση των λαών 
της γης από τις πολυεθνικές αγο-
ρές παράλληλα με τη διατήρηση 
εμφυλιακού κλίματος σε εμπόλε-
μες ζώνες.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι 
στο πρόσφατο παρελθόν, πολι-
τικές Ευρωπαικών κυβερνήσεων 
υιοθέτησαν κάποιες θεσμικές 
αναδιαρθρώσεις σοσιαλδημο-
κρατικού τύπου οι οποίες αρχικά 
στάθηκαν φιλικές στο μέσο άν-
θρωπο, ωστόσο γρήγορα έχασαν 
το ανθρωπιστικό τους υπόβαθρο 
είτε γιατί φιλτραρίστηκαν διαμέ-
σου χρηματιστηριακών κινήτρων 
(λ.χ. ιδεολόγημα της πράσινης 
ανάπτυξης) είτε γιατί η κοινοβου-
λευτική αριστερά δεν μπόρεσε 
ούτε να εμπνεύσει με σαφή ιδε-

ολογικό αποτύπωμα στο δημο-
σιο-οικονομικό σήμερα, ούτε να 
ωριμάσει τεχνοκρατικά ώστε να 
ρεαλιστικοποιήσει ότι οραματι-
ζόταν. Αναλόγως, εξωκοινοβου-
λευτικά σχήματα της αριστεράς 
διαφαίνεται να έχουν ήδη χάσει 
την τρέχουσα ιστορική συγκυρία 
γιατί καπηλεύτηκαν τις προσπά-
θειες αγωνιστών για αυτοκριτική 
και αναστοχασμό έναντι της δια-
σπαστικής τάσης μεταξύ διαφο-
ρετικών συνιστωσών. Επιπλέον, 
μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της 
ηθικής παρακμής, οι ακαδημαϊκοί 
και καλλιτεχνικοί κύκλοι παρα-
μένουν κλειστοί μέσα σε συντε-
χνιακές κλίκες και ελίτ αυθεντίας 
μακριά από τις ανθρώπινες ανά-
γκες, ενώ θα μπορούσαν πραγ-
ματικά να αφουγκραστούν την 
ψυχοσύνθεση των καιρών και να 
συμβάλλουν σε ωσμωτικές ισορ-
ροπίες με τα σημερινά κοινωνικά 
φαινόμενα.

Σε αυτό το δυστοπικό περιβάλ-
λον,  έναν έκκεντρο ίσως ρόλο 
έχει η Ελλάδα η οποία βηματίζει 
μετέωρη, σαν τον πειραματικό 
χωροχρόνο που σύρεται εκθετικά 
εξαρτημένος από ολιγαρχικές δυ-
νάμεις οι οποίες αυταρχικά αναδι-
ανέμουν την κοινωνική υπεραξία 
προς διάλυση κάθε προσπάθειας 
συσπείρωσης ελευθεριακών στοι-
χείων. Η ελληνική θύρα προο-
ρίζεται να αποτελέσει την αρχή 

για μία αλληλουχία γεγονότων η 
οποία θα οδηγήσει προς μία εν-
ναλακτική τύπου δικτατορία από 
την εξουσία. 

Αυτή η δοκιμή δεν είναι τυχαία. 
Το έμψυχο ελληνικό δυναμικό 
που μαγεύτηκε από τη Δύση, δεν 
κατάφερε ωστόσο να την μιμηθεί 
απόλυτα λόγω επιρροών από φι-
λοσοφικά στοιχεία της ανατολής. 
Η ικανότητα για σύνθεση και ανά-
λυση στη σκέψη και δράση ανή-
κει στους απλούς ανθρώπους, οι 
οποίοι φιλτράρουν κριτικά ιδέες 
από εξωτικούς εμβολιασμούς που 
απωθούν την αξιοπρέπεια και τον 
αυτο-σεβασμό. Και εδώ ακριβώς 
αρχίζουν να διαμορφώνονται οι 
προϋποθέσεις για μία αντι-πρό-
ταση, ικανή να αλλάξει τη ρότα 
της πολιτικής ιστορίας, ακόμη και 
σε επίπεδο κονωνίας εθνών.

Ας περπατήσουμε λίγο, στις  Γραί-
κες γειτονιές, του σήμερα. Παρα-
τηρούμε να αναδύονται φόρμες 
κοινωνικής αλληλεγγύης και 
δίκτυα ανταλλαγής με πηγαία 
βάση στο Πρόσωπο της αλληλο-
βοήθειας. Η ολοένα αυξανόμενη 
απειθαρχία του καθημερινού αν-
θρώπου στο κράτος (κίνημα ΔΕΝ 
ΠΛΗΡΩΝΩ) συνοδευέται από 
ένα ρεύμα από-αστικοποίησης 
προς οικολογικές ενασχολήσεις 
με πρόδρομο κολλεκτιβιστικό 
χαρακτήρα στην επαρχία. Η ενί-

σχυση εγχειρημάτων τοπικού 
χαρακτήρα μας δίνει το έναυσμα 
για τις λαϊκές συνελεύσεις στις 
πλατείες αλλά και την αναζωο-
δότηση αρχαϊκών στοιχείων πα-
ράδοσης που μας κρατούν μαζί. 
Nα σημειωθεί ότι η επιρροή από 
κινήματα με γνώμονα δράσης την 
αυτονομία; όπως οι Zapatistas, 
Occupy Wall Street, FEMEN,  και 
πρόσφατα γεγονότα στη Βραζι-
λία είναι εμφανής, παίζοντας κα-
ταλυτικό ρόλο στην υιοθέτηση 
ανάλογου τρόπου σκέψης αλλά 
και τακτικών στην αντιμετώπιση 
καίριων κοινωνικών ζητημάτων 
στον ελλαδικό χώρο.

Τούτα τα «από τα κάτω» ερε-
θίσματα συναρμολόγουνται με 
ειρηνικούς αρμούς κάτω από τη 
ομπρέλλα της κοινοτικής εμπει-
ρίας῎ Η αυτοδιαχείριση του ερ-
γοστασίου της ΒΙΟΜΕΤ, η κινη-
τικότητα της᾽απελευθευρωτικής᾽ 
διανόησης προς σχηματισμό μιας 
πανελλήνιας συνομοσπονδίας 
συλλογικοτήτων με οργανωτική 
βάση την περιεκτική δημοκρατία 
και οι ζυμώσεις για την ίδρυση 
του διεθνικού ινστιτούτου κοι-
νωνικής οικολογίας (βλ. σχολή 
του Μ. Βοοkchin) με απαρχή την 
Ελλάδα  αποτελούν μερικά παρα-
δείγματα τέτοιας υφής. Ακόμα και 
η περίπτωση της ἘΡΤ᾽ θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί ώς μία εν 

δυνάμει βαλβίδα εκτόνωσης προς 
ένα προσχέδιο αυτοργάνωσης σε 
ένα συλλογικότερο επίπεδο εργα-
σίας και πολιτισμού. ‘Oλα αυτά τα 
παραδείγματα αρχίζουν να σκια-
γραφούν μία πρόταση, με στοχο-
θεσία την επαναδιαπραγματεύση 
της σχέσης ανθρώπου-φύσης με 
προορισμό τη μη εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο αλλά 
και την επανακατάληψη των μέ-
σων παραγωγής από εκείνους 
που δημιουργικά έως και σήμερα 
αποτελούν το ζωντανό απολίθω-
μα εξέλιξης των κοινωνιών; στο 
κοινωνικό ον με Πρόσωπο. Mε 
αυτό το τρόπο μπορεί να επιτευ-
χθεί η απεξάρτηση από το φόβο 
του κεντρικού ελέγχου και την 
καταπίεση των ικανών από την 
εξουσιαστική βιοθεωρία.

Η συνείδητοποίηση και εν-
συναίσθηση τέτοιων στοιχείων 
προς ενσωμάτωση πάνω σε κοι-
νές βάσεις συνθέτουν μία εικόνα 
αυθόρμητης αυτοοργάνωσης σε 
ορίζοντιο επίπεδο με παράλληλη 
αποσυναρμολόγηση του τεχνη-
τού ιεραρχικού πρωτοτύπου που 
προβάλλεται κάθετα σαν πύργος 
της Βαβέλ, στον κοινωνικό άξο-
να. Τούτη η ανακύκλωση υλικών 
προτείνεται για τη σχηματοποί-
ηση ενός παραθύρου. Από αυτό 
το παράθυρο, μπορούμε να ξα-
ναδούμε ήλιο για το δρόμο προς 
τη γη της ελευθερίας. Είναι η τιμή 
μιας πιθανότητας που πλέον έχει 
μεταμορφωθεί πλέον σε κοινω-
νική δυνατότητα για αναδόμηση 
της άμεσης δημοκρατίας και τη 
διάχυση της στις Ευρωπαϊκές πό-
λεις.

Christos K. Kotakis

  Γιατί ο αναρχισμός αναδύεται ως δομικός παράγοντας κοινωνικής 
εξέλιξης απέναντι στην Ευρωπαϊκή κρίση 
Πώς το ελληνικό τοπίο μπορεί να αποτελέσει την εναρκτήρια εστία απελευθέρωσης από το Κράτος.

Τὸ Ψωμί
Ἕνα τεράστιο καρβέλι, μιὰ πελώρια φραντζόλα ζεστὸ ψωμί,  εἶχε πέσει 
στὸ δρόμο ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἕνα παιδὶ μὲ πράσινο κοντὸ βρακάκι καὶ μὲ 
μαχαίρι ἔκοβε καὶ μοίραζε στὸν κόσμο γύρω, ὅμως καὶ μία μικρή, ἕνας 
μικρὸς ἄσπρος ἄγγελος.  κι αὐτὴ μ᾿ ἕνα μαχαίρι ἔκοβε καὶ μοίραζε κομ-
μάτια γνήσιο οὐρανὸ κι ὅλοι τώρα τρέχαν σ᾿ αὐτή, λίγοι πηγαῖναν στὸ 
ψωμί, ὅλοι τρέχανε στὸν μικρὸν ἄγγελο ποὺ μοίραζε οὐρανό! Ἂς μὴν τὸ 
κρύβουμε. Διψᾶμε γιὰ οὐρανό.’

Μίλτος Σαχτούρης
Ποιητική συλλογή: «Τα φάσματα ή Η χαρά στον άλλο δρόμο» (1958)
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   Για μια προεικονιστική Realpolitik
Μια συζήτηση μεταξύ Ασύμμετρης Απειλής και του Ο.Βαρκαρόλη, συγγραφέα του βιβλίου: Δημιουργικές αντιστάσεις και αντεξουσία

Α.Α.: Ο όρος Αλληλέγγυα Οικονομία 
ακούγεται ως σχήμα οξύμωρο και ξενί-
ζει πολλούς από εμάς. Μπορούν οι δομές 
της αλληλέγγυας οικονομίας να αποτε-
λέσουν το πρόπλασμα για μια αταξική 
κοινωνία ή μήπως είναι νομοτελειακά 
καταδικασμένες να αφομοιωθούν και να 
απολέσουν τα ριζοσπαστικά χαρακτηρι-
στικά τους, μέσα στον ωκεανό της καπι-
ταλιστικής οικονομίας, της λογικής του 
κέρδους, του ελεύθερου ανταγωνισμού 
και του (αντι)κοινωνικού δαρβινισμού; 

Ο.Β.: Πράγματι, το πεδίο της οικονομίας 
φάνταζε και ακόμα φαντάζει για τους πε-
ρισσότερους που συμμετέχουν στο κίνημα 
ως αποκλειστική περιοχή του εχθρού. Ένα 
πεδίο στο οποίο όχι μόνο δεν είναι ωφέλι-
μο να παρέμβουμε (για την αναίρεσή του), 
αλλά το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε ή να 
υπερβούμε με βάση, μια μάλλον εξτρεμιστι-
κή παρά ριζοσπαστική, κριτική του υπάρ-
χοντος που στην προέκτασή της φτάνει να 
(ανα)ζητά αφελώς ακόμα και την κατάργη-
ση της κοινωνίας. Λες και το ξεπέρασμα της 
εμπορευματικής μορφής της πατάτας προ-
ϋποθέτει την κατάργηση της πατάτας[1] 
και η κατάργηση της μισθωτής εργασίας 
την κατάργηση της εργασίας γενικά[2]! 

Για πολύ καιρό κρατήσαμε τα μάτια μας 
κλειστά μπροστά στις ποικιλόμορφες μη-
καπιταλιστικές οικονομικές πραγματικό-
τητες που λειτουργούν εντός του καπιτα-
λισμού και το κάναμε σε τέτοιο βαθμό που 
ο προταγματικός λόγος μας έμενε σε μια 
γενικόλογη αοριστολογία. Η αιτία; Είτε 
γιατί εγκλωβιστήκαμε σε ένα βολονταρι-
στικό άλμα στην απόπειρα για συνολικο-
ποίηση της πρακτικής κριτικής μας, είτε 
γιατί παγιδευτήκαμε σε μια παγιωμένη/
δογματική θέαση της ουτοπίας, που αντί 
να εμψυχώνει μια δραστηριότητα και να 
την καθοδηγεί με βάση μια ριζοσπαστική 
κριτική του παρόντος, μας ακρωτηρίαζε 
την εκτίμηση απέναντι σε κάθε δράση που 
δεν μπορούσε να ταυτιστεί με το δέον της. 

Ο όρος αλληλέγγυα οικονομία χρησιμο-
ποιήθηκε για να καταδείξει ότι μπορούμε 
να αναπτύξουμε στο σήμερα «οικονομικά» 
εγχειρήματα, ανταγωνιστικά στον καπιτα-
λισμό και την αυτονόμηση της οικονομικής 
ζωής, με ορίζοντα τις αυτόνομες μετακαπι-
ταλιστικές κοινότητες «όπου η οικονομία 
θα έχει ξαναμπεί στη θέση της, δηλαδή θα 
έχει γίνει ένα απλό μέσο του ανθρώπινου 
βίου, και όχι ύστατος σκοπός»[3]. Επίσης, 
η διαδικασία του πειραματισμού σε μια 
προεικονιστική realpolitik μας επιτρέπει να 
αναπτύξουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια το 
περίγραμμα των θεσμών και της λειτουρ-
γίας τους στο πλαίσιο μιας ελευθεριακής 
κοινωνίας και άρα να διαμορφώσουμε τους 
όρους για το πέρασμα από την μαχητι-
κή αντιπολίτευση στην αμφισβήτηση της 
ηγεμονίας του κυρίαρχου υποδείγματος. 

Ωστόσο, τα εγχειρήματα αλληλέγγυας 
οικονομίας που επιδιώκουν να πειραμα-
τιστούν στη δημιουργία θεσμών μιας πιο 
επιθυμητής κοινωνίας, το κάνουν μέσα 
στο κέλυφος της παλιάς και ως εκ τού-
του δεν πρόκειται για ειδυλλιακές παρα-
στάσεις της «άλλης»κοινωνίας, αλλά για 
παραδείγματα αγώνα που θέλουν να συμ-
βάλλουν στην επίτευξή της. Τα όρια και οι 
αντιφάσεις που συναντούν προϋποθέτουν 
ριζικές αλλαγές ταυτόχρονα στην πολιτική 
και στην οικονομική οργάνωση της κοι-
νωνίας. Εγχειρήματα τα οποία οφείλουμε 
να τα βλέπουμε ως ανοιχτά στοιχήματα 
–που έχουν αξία από μόνα τους– σε αγώ-
νες που η τελική τους (κοινωνική) κρίση 
θα γίνει στο μέλλον. Εάν δηλαδή αποτέ-
λεσαν τις πρώτες σταγόνες μιας ελευθε-

ριακής καταιγίδας ή απλές σταγόνες στον 
ωκεανό της καπιταλιστικής οικονομίας. 

Σε κάθε περίπτωση, ο κίνδυνος της απονοη-
ματοδότησης των εγχειρημάτων αλληλέγ-
γυας οικονομίας από το «σύστημα», ειδικά 
στην παρούσα συγκυρία, δεν είναι ιδιαίτερα 
μεγάλος. Και σίγουρα όχι μεγαλύτερος από 
τον κίνδυνο η πολιτική συμμετοχή κάποιου 
στο κίνημα να αποτελεί μέρος μιας lifestyle-
υποκουλτούρας. Πιο σημαντικός είναι ο 
κίνδυνος να βρουν τα όρια τους εξαιτίας 
λαθών/παραλείψεων/αστοχιών των ίδιων 
των συμμετεχόντων σε αυτά[4] ή να κατα-
δικαστούν –από την κοινωνική αδράνεια– 
στο να αποτελέσουν «εξωτικές» εξαιρέσεις 
παρά να κατασταλούν από τον εχθρό. 

Α.Α.: Η λογική των δημιουργικών αντι-
στάσεων είναι να λειτουργήσουν ως ορ-
μητήρια απελευθέρωσης και όχι ως νη-
σίδες ελευθερίας. Ωστόσο υπάρχει και η 
ετερογονία σκοπών, η απόσταση ανάμε-
σα στη θέληση και στο αποτέλεσμα των 
πράξεών μας. Με τα λόγια του Σαίξπηρ: 
«η βούληση είναι άπειρη, η εκτέλεσή της 
όμως υπακούει σε όρια. Η επιθυμία είναι 
απεριόριστη, η πραγμάτωσή της όμως 
υπόκειται σε περιορισμούς». Πώς μπο-
ρούν οι θεσμοί Αντεξουσίας να αποφύγουν 
τις σειρήνες του βολέματος σε μια αυτο-
αναφορική λογική νησίδας ελευθερίας; 
Έχουν αναπτυχθεί οι δικλίδες ασφαλείας 
ώστε να αποφευχθεί στην πράξη η εν-
σωμάτωση της Δημιουργικής Αντίστα-
σης στις υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις; 

Ο.Β.: Με τον όρο Δημιουργικές Αντιστάσεις 
δεν αναφερόμαστε γενικώς και αορίστως 
σε ευφάνταστους τρόπους διαμαρτυρίας ή 
αποκλειστικά σε εγχειρήματα αλληλέγγυ-
ας οικονομίας. Αναφερόμαστε συγκεκριμέ-
να σε έναν ιδιαίτερο τύπο κοινωνικοπολι-
τικής δράσης που από τη μία ενδιαφέρεται 
για μιαν ορθή κατανόηση της δομής του 
υπό εξέταση ζητήματος/προβλήματος και 
της τρέχουσας συγκυρίας και από την 
άλλη δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες 
για τους ανθρώπους ώστε να επιλέξουν μια 
πιο αυτόνομη ζωή. Είναι τα ενδιάμεσα όχι-
αιτήματα/προγράμματα, αλλά έμπρακτα 
παραδείγματα που προσπαθούν να γεφυ-
ρώσουν το χάσμα του καθημερινού αγώνα 
με τον ελευθεριακό σοσιαλισμό σύμφωνα 
με το μότο: «Χτίζοντας, θα γκρεμίσουμε». 

Δημιουργική αντίσταση μπορεί να είναι 
τόσο μια κολεκτίβα εργασίας όσο και ένα 
σωματείο βάσης, αλλά κανείς και τίποτα 
δεν μπορεί να εγγυηθεί την απρόσκοπτη 
εποικοδομητική-κινηματικά λειτουργία 
τους. Εναπόκειται κάθε φορά στα μέλη 
τους και τον κοινωνικό περίγυρό τους το 

πόσο ψηλά θα σηκώσουν τον πήχη και θα 
ξεφύγουν από παράγοντες που μπορούν 
να περιορίσουν τη μετασχηματιστική δυ-
ναμική των εγχειρημάτων, όπως αυτοα-
ναφορικότητα, αριστερισμός, ακτιβισμός, 
αναχωρητισμός, μαξιμαλισμός, ελιτισμός, 
μικροαστισμός, εθνικισμός, εργατισμός, 
δημοκρατισμός, συντεχνιασμός, αποσπα-
σματικότητα, σεχταρισμός και πάει λέγο-
ντας.

Αν η μετασχηματιστική δυναμική χαθεί, 
τότε πολύ απλά δε μιλάμε για δημιουργική 
αντίσταση. Υπάρχουν, ωστόσο, μια σειρά 
από χαρακτηριστικά που μπορούν να λει-
τουργήσουν ως ανιχνευτές γόνιμης λει-
τουργίας, όπως: συνάφεια μέσων-σκοπών, 
ασυμμετρία στην αντιπαράθεση με την 
καθεστηκυία τάξη, συνεχής επαγρύπνη-
ση, κριτικός αναστοχασμός, προσοχή στις 
λεπτομέρειες, συνεύρεση και συμπόρευ-
ση με αντίστοιχα εγχειρήματα στην προ-
σπάθεια για την αλλαγή παραδείγματος. 

Τέλος, δε θα πρέπει να πέφτουμε σε μια 
μηχανιστική-ντετερμινιστική παγίδα αέ-
ναης επανάληψης της ιστορίας του στυλ 
«Απέτυχε κάτι μια φορά; Θα αποτυγχάνει 
πάντα» και να μη ξεχνάμε ότι και μέσα από 
τις αποτυχίες των ποικίλων εγχειρημάτων 
των αγωνιζομένων ανθρώπων μπορούμε 
να αντλήσουμε ένα σωρό χρήσιμα συμπε-
ράσματα-στοιχεία για τις επόμενες μας 
απόπειρες.

Α.Α.: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα 
αυξημένο ενδιαφέρον για το πρόταγμα 
της Άμεσης Δημοκρατίας. Αρκετές φο-
ρές ο εξουσιαστικός «κομμουνισμός» 
(που επιμένει να προσκυνά το φάντασμα 
του συγκεντρωτισμού και του κεντρικού 
σχεδιασμού) απαξιώνει το αμεσοδημο-
κρατικό πρόταγμα. Κομμάτια, όμως, της 
συστημικής Αριστεράς, μέχρι και εθνικι-
στές ακόμα, επικαλούνται με οπορτου-
νιστικό τρόπο την Άμεση Δημοκρατία. 
Πώς μπορούμε να εντάξουμε την Άμεση 
Δημοκρατία στο ελευθεριακό πρόταγμα; 
Εν τέλει, έχει νόημα η ύπαρξη ενός αμεσο-
δημοκρατικού πολιτικού εποικοδομήμα-
τος εντός μιας εκμεταλλευτικής/ταξικής 
κοινωνίας (όπως π.χ. στην αρχαία Αθήνα); 

Ο.Β.: Το πρόσφατο ενδιαφέρον για την 
Άμεση Δημοκρατία θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι προέκυψε κυρίως ως μερική 
κριτική του αυταρχισμού (του κράτους) ή 
της πάσης φύσεως γραφειοκρατίας (συν-
δικάτα, κόμματα) που λειτουργεί απο-
κομμένη από τη βάση και λιγότερο ως 
ζήτημα αντεξουσίας[5]. Υπό μια τέτοια-με-
ρική οπτική γωνία μη-αντιπροσώπευσης, 
μπορεί να γίνει κατανοητή και η επί-

κλησή του από πλευράς αριστεράς για 
μια κυβέρνηση που ακούει το λαό ή από 
φασιστικές οργανώσεις που θέλουν να 
φύγουν οι αλήτες, προδότες, πολιτικοί. 

Αν όμως δεν επιθυμούμε να αρκεστούμε σε 
μια δημοκρατία του κεφαλαίου (που ορθά 
απαξιώνεται από την κλασσική αριστερά), 
αλλά προσεγγίζουμε την άμεση δημοκρα-
τία υπό μια ελευθεριακή σκοπιά (δηλαδή 
μιας σκοπιά που στρέφεται ενάντια τόσο 
στην κυριαρχία όσο και στην εκμετάλ-
λευση), τότε πρέπει να κάνουμε σαφές ότι 
μιλάμε για οριζοντιότητα. Οριζοντιότητα 
τόσο σε πολιτικό (ποιος/πώς αποφασίζει) 
όσο και λειτουργικό-οικονομικό επίπεδο. 

Η άμεση δημοκρατία τότε, ως διακριτή 
μορφή δημοκρατίας, δεν μπορεί να σταθεί 
χωρίς αλλαγές στην οικονομική λειτουρ-
γία της κοινωνίας, δηλαδή χωρίς να συ-
νοδεύεται από την κοινοκτημοσύνη των 
μέσων παραγωγής και την γενικευμένη 
αυτοδιαχείριση. Δεν περιλαμβάνει απλά 
και την οικονομική δημοκρατία, αλλά την 
προϋποθέτει. Δεν πρέπει να επεκταθεί ο 
δημοκρατικός πολιτικός έλεγχος στην 
οικονομία, αλλά η δημοκρατία να είναι 
αδιαχώριστα οικονομική και πολιτική. Δεν 
πρόκειται για μια στενά πολιτειακή δομή 
που μένει να εγκαθιδρυθεί, αλλά μια στά-
ση απέναντι στα κοινά και την κοινότητα 
την οποία μπορούμε να την υιοθετούμε και 
αξίζει να την προωθούμε στο εδώ και τώρα. 

Α.Α.: Συνήθως ο κομμουνισμός ταυτίζε-
ται με την κοινωνικοποίηση των μέσων 
παραγωγής της υλικής ζωής. Αρκεί όμως 
αυτό; Για παράδειγμα, η άμεση δημοκρα-
τία μπορεί να θεωρηθεί ως κομμουνισμός 
στην πηγή λήψης αποφάσεων. Η εξουσία 
διαλύεται μέσω της εξισωτικής διάχυ-
σής της. Η εξουσία που ανήκει σε όλους, 
δεν ανήκει σε κανέναν. Αντιστρέφοντας 
το προηγούμενο ερώτημα: έχει νόημα η 
ύπαρξη μια κομμουνιστικής παραγωγικής 
βάσης χωρίς την ύπαρξη ενός αμεσοδη-
μοκρατικού πολιτικού εποικοδομήματος; 

Ο.Β.: Αν η δημοκρατία με τάξεις είναι μια 
σοσιαλιστική φάρσα, έτσι και ο κομμουνι-
σμός χωρίς πολιτική οργάνωση είναι μια 
φαντασιοπληξία. Με το επίθετο κομμουνι-
στική δεν περιγράφουμε μια κοινωνία όπου 
επικρατεί απόλυτη κοινωνική γαλήνη και 
τα πάντα γίνονται αυθορμήτως αρμονικά, 
αλλά μιλάμε για μια οργανωμένη κοινωνία 
με συντεταγμένους τρόπους λειτουργίας 
που επιδιώκει να καταπολεμά την κυριαρ-
χία σε όλες τις τις εκφάνσεις μέσα από την 
καλλιέργεια εκείνων των συνθηκών-προ-
ϋποθέσεων-θεσμών που υποβοηθούν την 
ελευθεριακή της λειτουργία. Ή με άλλα 
λόγια, «η ελευθερία δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί σαν μια απλή απουσία της εξουσίας, 
αλλά ως μια συγκεκριμένη οργάνωση των 
σχέσεων εξουσίας, ώστε να επιτευχθούν 
συγκεκριμένοι σκοποί»[6]. Αναφερόμαστε 
συνεπώς σε ένα πολύπλοκο έργο με μεγά-
λη διάρκεια όπου ηκοινωνικοποίηση των 
μέσων παραγωγής και η εξισωτική οργά-
νωση δεν αποτελούν παρά μόνο βασικές 
του πράξεις.

Α.Α.: Η λεγόμενη στρατηγική της Εξόδου 
συνήθως αντιμετωπίζει τον κρατικό μη-
χανισμό ως ένα απλό εμπόδιο που αρκεί 
να το ξεπεράσουμε μέσα από τη δημιουρ-
γία αντιθεσμών για να το καταστήσουμε 
άχρηστο (λογική που παραδόξως ομοιάζει 
με τον στιρνερισμό!). Για παράδειγμα, ο 
Τζέιμς Χέροντ υποστηρίζει πως ο καπιτα-
λισμός μπορεί να καταστραφεί χωρίς μια 
πολεμική κίνηση, αλλά με το «ξεγύμνωμά 
του»: «οι καπιταλιστικές δομές […] δεν 
κατακτώνται· απορρίπτονται». Η λογική 
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αυτή τείνει να αγνοεί την αφομοιωτική ή 
κατασταλτική δυναμική που αναπτύσσει 
το κεφάλαιο και το κράτος του. Εν τέλει, 
μπορεί να κατακτηθεί ο στόχος της ατα-
ξικής κοινωνίας δίχως να καταφύγουν οι 
καταπιεσμένοι στην υλική βία; Μπορεί 
να αναπτυχθεί μια θεωρία και πρακτι-
κή της δημιουργικής αντίστασης, δίχως 
μια αντίστοιχη ανάπτυξη μιας θεωρίας 
και πρακτικής της επαναστατικής βίας; 

Ο.Β.: Η στρατηγική της εξόδου, της απε-
μπλοκής από τις σχέσεις κυριαρχίας, βα-
σίζεται στην αναγνώριση ότι όσο ολο-
κληρωτικό και αν είναι ένα σύστημα ποτέ 
δεν μπορεί να πετύχει τη φιλοδοξία του 
–πάντα θα υπάρχουν τρύπες, περιθώρια 
και ρωγμές ελευθερίας πλάι στην (ανα-
γκαστική ως ένα βαθμό) αναπαραγω-
γή της καταπίεσης και την εθελοδουλία. 

Χωρίς να πέφτει στην παγίδα του στημένου 
κάδρου της υιοθέτησης ή μη της χρήσης 
βίας[7], δεν υιοθετεί την απλοϊκή άποψη 
ότι η κοινωνία είναι εκ φύσεως καλή, αλλά 
τη διαφθείρει το κράτος και το κεφάλαιο 
που εφόσον εκδιωχθούν δια της βίας/επα-
νάστασης ο κόσμος θα αυτορρυθμιστεί με 
γαλήνη, αρμονία και προδέρμ. Δεν ταυτίζει 
δηλαδή την επανάσταση με την έφοδο στα 
χειμερινά ανάκτορα ή μια σειρά μαχών που η 
νικηφόρα διεξαγωγή τους αρκεί για να εξο-
βελιστεί οριστικά στο παρελθόν η καταπί-
εση. Η επανάσταση δεν είναι απλώς/απλός 
πόλεμος και στον κοινωνικό πόλεμο δεν 
είναι μόνο τα όπλα που μετράνε. Πρώτα θα 
πρέπει να καλλιεργηθεί η ταξική συνείδη-
ση, οι μεγάλες «μάζες» να θέλουν μια άλλη 
κοινωνία και να βλέπουν συγκεκριμένα 
πράγματα (καταπίεση, εκμετάλλευση, ιδι-
ώτευση) σαν εμπόδια στο να το επιτύχουν. 
Πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από τους 
ανθρώπους σε πρώτο πρόσωπο, τις επιθυ-
μίες, τις ανάγκες και τις αφηγήσεις τους. 

Δεδομένης λοιπόν της παρούσας πολιτικής 
ηγεμονίας του εχθρού στις μάζες και της 
υπεροπλίας του στο στρατιωτικό σκέλος, 
πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο 
θα του επιτεθούμε χωρίς να πέσουν πολλές 
«πιστολιές»[8]. Πρέπει να επιλέξουμε εκεί-
να τα πεδία αντιπαράθεσης και εκείνα τα 
σημεία όπου θα μπορούσαμε να παρουσιά-
σουμε πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου. 
Και αυτά μπορούν να αναζητηθούν κυρίως 
στη μεγάλη μας δυνητικά δύναμη να μπο-
ρούμε χωρίς το κεφάλαιο, ενώ αυτό δεν μπο-
ρεί χωρίς εμάς. Μια τέτοια αναζήτηση, σε 
καμία περίπτωση δε συνιστά αγνόηση της 
δύναμης του κυρίαρχου λόγω κοντοφθαλ-
μίας, αλλά τακτική μανούβρα που προκύ-
πτει από την αξιολόγηση των δύο στρατο-
πέδων και του ευρύτερου περιβάλλοντος. 

Μέσω μιας τέτοιας ανάγνωσης για το (δυ-
σχερές) περιβάλλον/συσχετισμό πρέπει να 
κατανοηθεί η μετατόπιση του πρωταρχι-
κού ενδιαφέροντος από το μάκρο-επίπεδο 
της Κατάληψης της (Αντι)εξουσίας[9] (το 
σημαιάκι στο οχυρό του εχθρού) στο έδα-
φος των εμπειριών της καθημερινής ζωής· 
τη «μάχη» για το κέρδισμα τηςκαρδιάς και 
του νου όσων περισσότερων συνειδητών 
συμπορευτών, την κατάκτηση της ικανό-
τητας να ζούμε χωρίς να δουλεύουμε με 
όρους μισθωτής εργασίας ή αγοράζοντας 
προϊόντα που παρήχθησαν με αυτόν τον 
τρόπο μέσω της συνεργατικής παραγωγής 
αγαθών. Ωστόσο, με βάση τη ρητή στόχευ-
ση σχετικά με το ξεπέρασμα του καπιταλι-
σμού και του κράτους του, η αναγκαιότητα 
κατάληψης των μέσων παραγωγής και η 
vυπεράσπιση των «απελευθερωμένων χώ-
ρων» δεν μπορεί παρά να παραμένει μια 
βασική  αράμετρος που υπερβαίνει τις πα-
ρούσες δυνατότητές του μη-βίαιου, σημει-
ωτικού (ανταρτο)πόλεμου θέσεων[10] και 
των απέλπιδων τεροριστικών επιθέσεων. 
Αν επομένως αποπειραθούμε να μιλήσουμε 
για επαναστατική βία –και όχι ένα θεαματι-
κό υποκατάστατό της–σίγουρα μιλάμε για 
ενεργή εμπλοκή εκατομμυρίων ανθρώπων 
στη δράση και την υποστήριξή της. Μιλάμε 
για μια βία αναρχικής ηθικής α λα Μαλατέ-

στα[11], που ναι μεν εμπεριέχει μια μηδενι-
στική λύσσα, λειτουργεί όμως εργαλειακά 
και όχι αυτάρεσκα κατόπιν εύστοχης εκτί-
μησης της στιγμής α λα Λένιν με μια Τρο-
τσκιστική στρατιωτική μακρο-οπτική[12] 
με εσωτερικές όμως διαδικασίες τύπου 
Ταξιαρχίας Ντουρρούτι που οι φορείς της, 
α λα Ζαπατίστας[13], δεν έχουν λόγο να 
παρεμβαίνουν ως τέτοιοι στις αυτόνομες 
πολιτικές δομές των κοινοτήτων αγώνα. 

Α.Α.:Ποια είναι η διαλεκτική σχέση που 
θα μπορούσαν να έχουν οι προεικονιστι-
κές αντιδομές με την αντιβία που ήδη 
εκφράζεται από τους καταπιεσμένους, με 
την εντυπωσιακή πύκνωση τα τελευταία 
χρόνια των αστεακών ή εργατικών ταρα-
χών, των λαϊκών εξεγέρσεων (βλέπε τους 
τελευταίους μήνες, Τουρκία, Αίγυπτο, 
Νότια Αφρική, Βραζιλία, Χιλή, Ουκρανία, 
Σουηδία);
 
Ο.Β.: Η σχεδόν αντιπολιτική κραυγή που 
εκφράζεται μέσω των ταραχών των τε-
λευταίων ετών χαρακτηρίζεται από μια 
(παραλυτική) έλλειψη σε σχέση με το τι 
θα όφειλε να αντικαταστήσει το σημε-
ρινό status quo. Κάτι που αναπόφευκτα 
οδηγεί σε δεύτερο χρόνο στην προληπτι-
κή-κομφορμιστική καταστολή της αντί-
στασης και στο γρήγορο ξεθώριασμα 
της εκ-στατικής εξεγερσιακής εμπειρίας 
που δεν αφήνει απτά σημάδια βελτίωσης 
στην καθημερινότητα των ανθρώπων. 

Επομένως, προπαρασκευαστικός ρόλος 
των δημιουργικών αντιστάσεων (όπως 
και όλων των πολιτικών συλλογικοτή-
των) είναι με «δουλειά μυρμηγκιού» να 
σπάσουν τα τούβλα της πολιτικής σύγ-
χυσης-απογοήτευσης και της απουσίας 
αντιπροτάσεων γονιμοποιώντας το άγονο 
περιβάλλον με την προσδοκία της μετάβα-
σης. Μέσω της προωθημένης ανίχνευσης 
του κόσμου που δεν είναι ακόμη εδώ, να 
υποβοηθήσουν να αναπτυχθεί κοινωνικά 
εκείνη η νοοτροπία αγώνα της οποίας οι 
πιο προωθημένες ενέργειες δεν θα είναι 
(απλά) οι πυρπολήσεις τραπεζών, αλλά 
οι καταλήψεις των μέσων παραγωγής και 
η δημιουργία εργατικών συμβουλίων. Η 
ουσιαστική και στο έπακρο πραγμάτω-
ση εκείνων των χαρακτηριστικών που 
συναντάμε στις σημερινές δημιουργικές 
αντιστάσεις μόνο σε εμβρυακή μορφή. 

Α.Α.: Σε λίγους μήνες συμπληρώνονται 20 
χρόνια από την εξέγερση των Ζαπατίστας. 
Διατηρεί η ζαπατιστική εξέγερση την επι-
καιρότητά της και ποιο είναι το σημερινό 
της νόημα για εμάς στον δυτικό κόσμο; 

Ο.Β.: 20 χρόνια μετά την εξέγερση στο 
νοτιοανατολικό Μεξικό, οι εξεγερμένες 
ιθαγενικές κοινότητες των ζαπατίστας 
έχουν δημιουργήσει έναν χώρο, μια κοι-
νωνία όπου η άμεση δημοκρατία είναι 
μια πραγματικότητα που παλεύεται και 
κατακτιέται καθημερινά από χιλιάδες 
ανθρώπους που χτίζουν την αυτονομία 
τους απέναντι σε μια εξουσία από την 
οποία δεν διεκδικούν και δεν δέχονται 
τίποτα και την οποία δεν αναγνωρίζουν. 

«Κανένα μοντέλο δεν προσφέρουμε» λένε 
οι ζαπατίστας. «Καθένας πρέπει να επι-
νοήσει το δικό του μοντέλο στον τόπο 
του, στη γειτονιά του, στην πόλη του, στη 
χώρα του. Και αυτό θα είναι η καλύτερη 
αλληλεγγύη για μας». Πράγματι, κανένα 
μοντέλο δεν μεταφέρεται. Όμως η εμπει-
ρία όσων αντιστέκονται συλλογικά, όπως 

οι Zαπατίστας, είναι γνώση και εμπειρία 
για όλους μας. Μπορούμε να μαθαίνου-
με. Και το πρώτο που έχουμε να μάθου-
με είναι ότι «μπορεί να γίνει και αλλιώς». 

Ας δούμε, λοιπόν, ορισμένα –χρήσιμα για 
εμάς– χαρακτηριστικά ενός μεγάλου εγχει-
ρήμ ατος/πειράματος. Ενός αγώνα που:

- χαρακτηρίζεται από την σύμπνοια σκο-
πού και μέσων
- αναδεικνύει τη δυνατότητα της αυτοδια-
κυβέρνησης και μάλιστα κάτω από δυσμε-
νής συνθήκες και συνεχείς πιέσεις,
- επιμένει να επινοεί από τα κάτω τους 
κατάλληλους θεσμούς και πρακτικές με 
έμφαση στην υλικότητα, στην αλλαγή της 
καθημερινότητας σε όλες της τις εκφάνσεις 
(διατροφή, υγεία, εκπαίδευση, διακυβέρνη-
ση κ.λπ,) αντί να μένει σε διακηρύξεις κα-
λών προθέσεων,
- τονίζει τη σημασία της στράτευσης και 
της οργάνωσης απαλλαγμένης όμως από 
τη φοβία για τα λάθη ή την αναποτελε-
σματικότητα, προκειμένου να επιδιωχθεί 
η μαθητεία όσο το δυνατόν περισσότερων 
μελών της κοινωνίας στη διαχείριση των 
συλλογικών υποθέσεων,
- προνοεί για τη δημιουργία κατάλληλων 
δομών/μηχανισμών που να μην επιτρέπουν 
την καταστροφική δημιουργία χάσματος 
μεταξύ βάσης και ηγεσίας,
- ανανεώνει τις διαδικασίες και τις στρατη-
γικές του με βάση τα μαθήματα του αγώνα,
- αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως μέ-
ρος ενός ευρύτερου αγώνα που εξε-
λίσσεται σε ολόκληρη την υφήλιο. 

Α.Α.: Αναρχία, Κομμουνισμός, Άμεση 
Δημοκρατία, Ριζοσπαστική Οικολογία, 
Ατομικισμός (με την έννοια της πλέριας 
ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικό-
τητας και όχι με την τρέχουσα έννοια του 
φιλοτομαρισμού). Οι λέξεις πολλές φο-
ρές έχουν χρησιμοποιηθεί με ένα διαζευ-
κτικό ήτα να τις χωρίζει. Μήπως, όμως, 
ταιριάζει περισσότερο το συμπλεκτικό 
και; Μήπως είναι διαφορετικές λέξεις 
για να περιγράψουν το ίδιο πρόταγμα; 
Μήπως είναι έννοιες αλληλοσυμπληρού-
μενες και όχι αλληλοαποκλειόμενες; 

Ο.Β.: Το σύγχρονο επαναστατικό κίνημα 
έχει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή ιδεών, βιω-
μάτων από όπου μπορούμε να αντλήσουμε 
χρήσιμα συμπεράσματα και εργαλεία για 
τους σημερινούς αγώνες. Χωρίς να έχει 
νόημα να συνενώσουμε αναδρομικά τις δι-
αφορετικές παραδόσεις που έχουν πολλές 
φορές αναμετρηθεί μεταξύ τους, υπάρχουν 
σαφώς μεγάλα περιθώρια, ύστερα από 
την μελέτη τους εντός του ιστορικού τους 
πλαισίου και την κριτική κατανόησή τους, 
για μια πιο γόνιμη σύνθεσή των αλληλο-
συμπληρούμενων πτυχών τους. Καθώς 
βαδίζουμε στη δεύτερη δεκαετία του 21ου 
αιώνα, με τον όρο αναρχία δεν αναφερόμα-
στε αορίστως σε μια απουσία αρχής, αλλά 
σε έναν αγώνα των από τα κάτω με στό-
χο ένα αμεσοδημοκρατικό πολίτευμα που 
όχι μόνο προνοεί στο μέτρο του εφικτού 
ώστε να μην καταπιέζονται τα άτομα, αλλά 
αποπειράται να καλλιεργήσει τις κατάλ-
ληλες προϋποθέσεις για την πληρέστερη 
έκφραση της ατομικότητάς τους και προϋ-
ποθέτει την επαναξιολόγηση των αναγκών 
μας ώστε η –κατά βάση– κομμουνιστική 
οργάνωση της παραγωγής και της κατανά-
λωσης να λαμβάνει χώρα σε αρμονία με το 
φυσικό περιβάλλον.

Halastor
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-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-



Τις τελευταίες μέρες η τοπική εξουσία με τα παπαγαλά-
κια της έχουν λυσσάξει να φωνάζουν και να προπαγαν-
δίζουν ότι οι φυλακές στον νομό Μεσσηνίας ακόμα και 

μέσα στην Καλαμάτα είναι ένα καλό αγαθό.
Ένα φτωχό επιχείρημα τους, αναφέρει ότι οι φυλακές θα φέ-
ρουν λεφτά και ανάπτυξη στη Μεσσηνία (από τώρα τρέχουν 
τα σάλια του δημάρχου), ότι θα δημιουργηθεί νομική σχολή 
και θα αναπτυχθεί το εφετείο.

Οι φυλακές ανέκαθεν ήταν ένα μέσο τιμωρίας για όσους δεν 
εντασσόταν στην κοινωνία και βέβαια δεν είναι και το πρω-
ταρχικό: Στην αρχαία Ελλάδα (δημ(ι)οκρατική Αθήνα) οι 
«ελεύθεροι» πολίτες αρνιόντουσαν και μισούσαν τον εγκλει-
σμό, για αυτό ή εξοστρακίζονταν ή θανατώνονταν. Σημαντικό 
να τονιστεί, ότι τον εγκλεισμό τον χρησιμοποίησαν για πρώ-
τη φορά σε σκλάβους πολέμου όπως και τα βασανιστήρια.
Τα βασανιστήρια στην αρχαιότητα ήταν τόσο συχνά και βά-
ναυσα (βλ. ρόδα), που τα διαδέχτηκαν και άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες μετέπειτα (Γαλλία – Αγγλία).
Το κάθε έγκλημα ανήκει στην κοινωνία του.
Η εξουσία σε οποιαδήποτε μορφή της δεν θέλει να δεχτεί ότι 
σφάλει και ότι δεν είναι τέλεια, με αποτέλεσμα οποιοδήπο-
τε σφάλμα της να το αποκρύβει ρίχνοντας τις ευθύνες της 

αλλού. Αφού το κράτος από τη φύση του είναι διεφθαρμένο 
και τύραννος, έτσι και τα μικρά στρώματα που δέχονται την 
πίεση του παραδειγματίζονται και λειτουργούν όπως αυτό. 
Τα παραδείγματα είναι πολλά και δεν είναι τυχαίο που τα πιο 
πολλά εγκλήματα, ακόμα και τα ερωτικά, βασίζονται στην 
ιδιοκτησία και στην αλαζονεία.
Αποτέλεσμα όλου αυτού, είναι ότι ο εγκλεισμός ανθρώπων 
που στην ουσία λειτούργησαν όπως και το ίδιο το κράτος 
αλλά σε μικρότερη ισχύ, δεν είναι σωφρονισμός αλλά ακόμα 
μια ανικανότητα του κράτους για δίκαιη και ισότιμη κοινωνία.
Ο εγκλεισμός και η τιμωρία δεν αλλάζει την κλεψιά και αλλά 
«εγκλήματα» που είναι αποτέλεσμα τις σημερινής κοινωνίας, 
γιατί δεν ανατρέπει το ίδιο το πρόβλημα που τα δημιουργεί 
(κράτος - αφεντικά), με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται μία 
αέναη βόλτα στον ίδιο κύκλο.

Δεν είναι τυχαίο τώρα που τρώγονται να κτίσουν νέες φυ-
λακές στο νομό Μεσσηνίας ή και αλλού , παράλληλα να δη-
μιουργούνται νέα μέτρα καταπίεσης - αναβάθμιση των πραι-
τόρων και των κατασταλτικών τους μέσων - συλλήψεις και 
υπερβολικά ποσά εγγυήσεων (70.000 ευρώ!) σε διαδηλωτές 
- ακόμα και νέος νόμος από 1η Αυγούστου του 2011 που ανα-
φέρει ότι άτομα που χρωστάνε στο δημόσιο από 5.000 ευρώ 
θα φυλακίζονται.
Και ρωτάμε εν τέλει, χωράνε όλον τον κόσμο οι φυλακές τους;
Τελικά οι φυλακές είναι ανάπτυξη και καλό για ποιους; (μή-
πως για την τσέπη του δημάρχου και των κρατικών φορέων;).
 
Να αντισταθούμε στα σχέδια της εξουσίας όπως και σε κάθε 
κατασταλτικό μέτρο.
Το γκρέμισμα κάθε φυλακής είναι ένα λιθαράκι για την αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια αλλά και την κοινωνική και ατομική 
ελευθερία.

ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ 
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Λίγες μέρες μετά την καταδικαστική 
απόφαση σε βάρος μου από το Γ’τρι-
μελές εφετείο κακουργημάτων και 

την 25ετή ποινή κάθειρξης που μου επιβλήθη-
κε για γεγονότα που μόνο από την τηλεόρα-
ση γνωρίζω, θεωρώ ότι προκύπτουν κάποια 
υπαρξιακής φύσης ερωτήματα και βγαίνουν 
κάποια πολιτικής φύσης συμπεράσματα.
Ξεκινώντας από τα ερωτήματα λοιπόν, προ-
κύπτει η απορία για το πως γίνεται ένας άν-
θρωπος, όπως ο πρόεδρος της έδρας, που θα 
ήταν ριψοκίνδυνο να του αναθέσει κανείς 
ακόμα και την διοίκηση επαρχιακού καφε-
νείου, να έχει μια τέτοια εξουσία στα χεριά 
του. Πως γίνεται ο ίδιος αυτός άνθρωπος 
με την ίδια νοσηρή αφέλεια που δίκασε την 
υπόθεση μου να έχει δικάσει και καταδικάσει 
εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες ανθρώπους 
κι αυτό να μην αποτελεί σκάνδαλο. Πως γί-
νεται αυτός ο εμφανώς μη ευφυής άνθρωπος 
να κρατά στα χέρια του χιλιάδες ζωές. Πως 
γίνεται το κράτος να στελεχώνεται από τόσο 
ανεπαρκείς ανθρώπους και να μην μπορού-
με ακόμα να οργανώσουμε την εναντίον του 
επανάσταση. Πως γίνεται η εισαγγελέας της 
έδρας να μη  θεωρεί τουλάχιστο άκομψο  να 
ρίχνει μερικούς υπνάκους στην διάρκεια της 
διαδικασίας και μην νιώθει καν την ανάγκη 
να ρίξει μια ματιά στα πρακτικά πριν την αγό-
ρευσή της. Όσοι παρακολούθησαν την δίκη 
μπόρεσαν να συμπεράνουν ότι η αγόρευση 
της αφορούσε μάλλον άλλη υπόθεση. Πως 

γίνεται αυτοί που δε θεωρούν την ποινική 
δικαιοσύνη ντροπή της ανθρωπότητας, αλλά 
«λειτούργημα», να την κουρελιάζουν μετα-
τρέποντας την σε βρακολάστιχο. Πως γίνεται 
ένας πρόεδρος και μια εισαγγελέας να μην 
ντρέπονται να ξεστομίζουν δημόσια ότι οι 
υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του κατηγορού-
μενου δεν μπορούν να γίνουν δεχτοί γιατί 
δεν τους εξέθεσε στους ειδικούς εφέτες ανα-
κριτές, απαξιώνοντας με τον πιο ευθυνόφοβο 
τρόπο το βασικότερο υποτίθεται στάδιο της 
διαδικασίας που είναι η δίκη.
Όμως, έχουν σημασία κάποια πολιτικά συ-
μπεράσματα. Όπως το ότι το δικαστήριο 
αναγνώρισε εμμέσως με την απόφαση του 
την πολιτική διάσταση της δίωξης, καθώς αν 

δεν την αναγνώριζε θα έπρεπε να με αθω-
ώσει, δεδομένου ότι το κατηγορητήριο είχε 
καταρρεύσει από τις πρώτες συνεδριάσεις. 
Όμως διάλεξε μια πολιτικά- και όχι δικαστι-
κά- μέση λύση.  Μια μέση λύση για να εξι-
σορροπήσει τις πιέσεις που ασκούταν από 
τα πάνω, εν μέσω του “αντιτρομοκρατικού” 
πυρετού, με τις πιέσεις που ασκούταν από 
τα κάτω, πιέσεις που ασκούμε σε κάθε μικρή 
ή μεγάλη μάχη που δίνουμε όλοι μας. Πιέσεις 
που ακόμη μέσα στο κλίμα της αυταρχικής 
επέλασης είναι ζωντανές χάρη στην αποφα-
σιστικότητα, τη μαχητικότητα και την αλλη-
λεγγύη  μας. Αυτό το κομμάτι λοιπόν, τόσο 
οι αλληλέγγυοι που παρακολουθούσαν τη 
δίκη όσο και η κινηματική δημοσιογραφία, 
εμπόδισε  τις αυθαιρεσίες του προέδρου  και 
τις χυδαιότητες της πολιτικής αγωγής (που 
ακροβατούσε ανάμεσα στην ακροδεξιά γρα-
φικότητα και την επικίνδυνη άγνοια της 
ποινικής νομοθεσίας), να μείνουν στα στενά 
όρια της δικαστικής αίθουσας βάζοντας ένα 
σχετικό φρένο στις  παλαβομάρες  τους.  Το 
δικαστήριο προχώρησε σε μια ποντιοπιλατι-
κή και ευθυνόφοβη, χειρουργικής ακρίβειας 
λύση, μεταθέτοντας στο εφετείο όλες τις 
ευθύνες και όλα τα ενδεχόμενα – ακόμα και 
αυτό της αντιέφεσης, όπως τελικά έγινε.
Έχει και μία σημασία ότι δεν είναι μια από-
φαση που νομιμοποίησε το dna ως στοιχείο, 
καθότι το αντικείμενο πάνω στο οποίο υπο-
τίθεται ότι βρέθηκε το  dna  είναι ανύπαρ-

κτο, αλλά μια απόφαση που νομιμοποιεί την 
αστυνομικοδικαστική ασυδοσία που έφτασε 
στο ζενίθ της με την αντιέφεση που άσκησε ο 
εισαγγελέας  Δράκος.
 
Δεν μπορεί επίσης, να περάσει απαρατήρητο 
ότι παρότι το δικαστήριο δε χρειάστηκε στοι-
χεία για να με καταδικάσει για τη ληστεία της 
Πάρου, αυτή η έλλειψη ταυτόχρονα στάθηκε 
αρκετή ώστε να με απαλλάξει από τις κατη-
γορίες της συμμετοχής και ένταξης στη ΣΠΦ. 
Έτσι από πολιτικής άποψης, είναι σημαντικό 
ότι δεν έγινε ακόμα ένα βήμα προς την εμπέ-
δωση του δόγματος Μarini.
Έτσι θα παραμείνω κάποια χρόνια ακόμα στην 
φυλακή με την δύναμη που μου δίνει η συνεί-
δηση ότι όπως και κάθε αναρχικός δεν είμαι 
“άδικα” μέσα. Διέπραξα το αδίκημα που περι-
κλείει όλα τα αδικήματα. Στον ταξικό πόλεμο 
πήρα θέση με τους αδικημένους. Η φυλακή 
για έναν αναρχικό δεν είναι τιμωρία αλλά ένα 
ακόμα πεδίο αγώνα. Χώρος για απογοήτευση 
δεν υπάρχει παρά μόνο η πεισματική όξυνση 
προς τα εμπρός. Ως την καταστροφή και της 
τελευταίας φυλακής, από την  Attica  ως τον 
κορυδαλλό, από  pelican  bay  ως το Δομοκό, 
από το Γκουαντάναμο ως την Αμυγδαλέζα.

     
Τάσος Θεοφίλου

Φυλακές Δομοκού
24 Φεβρουαρίου 2014

      Κείμενο του Τάσου Θεοφίλου για την έκβαση της δίκης του

     Φυλακές, Κρίση και 
Τιμωρία

     Αλληλεγγύη στους αγωνιζόμενους κρατούμενους του νοσοκομείου 
των φυλακών Κορυδαλλού

Στις 17 Φεβρουαρίου, 178 κρατούμενοι 
του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κο-
ρυδαλλού ξεκίνησαν κινητοποίηση, 

προχωρώντας σε αποχή από το συσσίτιο και 
τις φαρμακευτικές τους αγωγές, ενώ αφή-
νουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλιμακώσουν 
τον αγώνα τους.

Οι συνθήκες σε αυτό το κολαστήριο είναι 
άθλιες, όπως και στην συντριπτική πλειοψη-
φία των φυλακών και των κέντρων κράτησης 
της Ελλάδας. Όχι μόνο δεν υπάρχουν κατάλ-
ληλοι χώροι νοσηλείας για τους ασθενείς που 
κρατούνται εκεί, αλλά οι τελευταίοι στοιβά-
ζονται ανά 16 με 18 άτομα σε θαλάμους των 
30 τετραγωνικών μέτρων. Ο συνωστισμός 
αυτός προκαλεί μεγάλα προβλήματα στη 
διαβίωση τους. Προβλήματα ψυχολογικά 
αλλά και πρακτικά που αντανακλώνται, για 
παράδειγμα, στις συνθήκες υγιεινής. Αρκετοί 
από τους φυλακισμένους του Νοσοκομείου 
Κρατουμένων «Άγιος Παύλος» πάσχουν από 
σοβαρότατες ασθένειες και βρίσκονται εκεί, 
υποτίθεται, για να θεραπευτούν. Το Νοσοκο-
μείο όμως, παραμένει φυλακή και η προτε-

ραιότητα δίνεται στα όσα συνεπάγεται η φυ-
λάκιση· στην ασφάλεια, στην επιτήρηση, στο 
σπάσιμο του τσαμπουκά, στην εμπέδωση του 
φόβου της εξουσίας, και όχι στη θεραπεία. 
Άλλωστε, είναι σύνηθες και τακτικό φαινό-
μενο να επεμβαίνουν στο έργο των γιατρών 
οι σωφρονιστικοί και η διεύθυνση της φυλα-
κής. Επιπλέον, οι φαρμακευτικές αγωγές εί-
ναι ελλιπείς και μη έγκαιρες. Έτσι, δεν είναι 
λίγες οι φορές που, ενώ τα φάρμακα έχουν 
συνταγογραφηθεί, είτε καθυστερούν, είτε εν 
τέλει δεν χορηγούνται καθόλου. Το ίδιο ελλι-
πείς είναι και οι εξετάσεις, κάτι που έχει σαν 
αποτέλεσμα κρατούμενοι με διαφορετικές 
ασθένειες, μεταξύ των οποίων και μεταδοτι-
κές, λόγω μη έγκαιρης διάγνωσης ή αδιαφο-
ρίας να συνωστίζονται στον ίδιο χώρο, αυξά-
νοντας εκθετικά τον κίνδυνο να μολυνθούν 
με νέες ασθένειες και έτσι να επιδεινωθεί η, 
ήδη βεβαρημένη, κατάσταση της υγείας τους. 
Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό έχουν ξεσπά-
σει περίπου 25 κρούσματα φυματίωσης, 45 
ψώρας και αδιευκρίνιστος αριθμός κρουσμά-
των μεταδοτικών ασθενειών.
Πολλοί κρατούμενοι, όμως, αποφάσισαν να 

αντισταθούν στο σωματικό και ψυχισμό βα-
σανισμό που βιώνουν και να μην ανεχτούν 
άλλο την εξαθλίωση που υφίστανται, διεκ-
δικώντας ανάσες ζωής, καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης και αποτελεσματικότερη θεραπεία 
και νοσηλεία.

Εμείς, ως αναρχικοί, αντιλαμβανόμαστε ότι ο 
ευτελισμός της ανθρώπινης ζωής, η στέρηση 
της αξιοπρέπειας, η καταπίεση και το καθε-
στώς εξαίρεσης που βιώνουν οι κρατούμενοι 
είναι εγγενή χαρακτηριστικά κάθε εξουσια-
στικού συστήματος. Γι αυτό το λόγο  θεωρού-
με ότι ο μόνος τρόπος να απαλλαγούμε ορι-
στικά από όλα αυτά είναι η καταστροφή του 
θεσμού της φυλακής, καθώς και κάθε τρόπου 
οργάνωσης των ανθρώπων που  συντηρεί 
το τελευταίο και του είναι χρήσιμο για την 
αναπαραγωγή του. Μπορεί αυτός ο αγώνας 
να μην αμφισβητεί συνολικά το εξουσιαστικό 
σύστημα που ελέγχει τις ζωές μας, αλλά δεν 
παύει να είναι ένας αγώνας για ζωή ενάντια 
στον αργό θάνατο στον οποίο η αστική δικαι-
οσύνη έχει καταδικάσει αυτούς τους ανθρώ-
πους. Μια πράξη αυτενέργειας και ανάληψης 

δράσης ενάντια στην καταπίεση που βιώ-
νουν. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε παρά να 
σταθούμε δίπλα τους. Όλοι οι άνθρωποι που 
διψάμε για ελευθερία, είτε είμαστε εντός, είτε 
εκτός των τειχών, να στηρίξουμε ο ένας τον 
άλλο, να δώσουμε όλοι μαζί τους μικρούς και 
τους μεγάλους αγώνες μας, να καταλύσουμε 
τον απάνθρωπο θεσμό των φυλακών, να κα-
ταλύσουμε κάθε εξουσία.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕ-
ΝΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

 Δίκτυο Αναρχικών Κρατουμένων
Σε Κορυδαλλό, Δομοκό Νιγρίτα, 

Κέρκυρα, Μαλανδρίνο, Λάρισα

Τελευταίες εξελίξεις: Πειθαρχική δίωξη ενα-
ντίον κρατουμένου που πάσχει από λευχαιμία, 
γιατί «διέρρευσε» μέσω κινητού στα κοινωνικά 
δίκτυα φωτογραφίες από το νοσοκομείο «Αγ. 
Παύλος» των φυλακών Κορυδαλλού άσκησε η 
αρμόδια εισαγγελέας.

-ΦΥΛΑΚΕΣ -
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    Η Επιστροφή του Στέφαν Μπαντέρα
«Εάν κάποιες φορές στην Ευρώπη 
έχουμε αμφιβολίες για το πόσο ση-
μαντικές είναι οι ευρωπαϊκές αξί-
ες, ας κοιτάξουμε στην Ουκρανία. 
Οι νέοι άνθρωποι στους δρόμους 
της χώρας, σε πολικές θερμοκρα-
σίες, γράφουν το νέο αφήγημα για 
την Ευρώπη.»

Μανουέλ Μπαρόζο

Oκαπιταλισμός εκρήγνυται. 
Σήμερα στην Ουκρανία 
και τη Βοσνία, χθές στην 

Τουρκία και την Αίγυπτο και αύ-
ριο στην Αμερική και τη Γαλλία και 
μετά σε όλο τον κόσμο . Με την 
έκρηξη του εμφανίζονται και με-
γαλώνουν  όλα τα άνθη που μέχρι 
τώρα δεν έβρισκαν τη δυνατότητα 
να το κάνουν. Και τα όμορφα και τα 
άσχημα. Έτσι εάν στη μέχρι πρότι-
νος έντεχνα καλλιεργημένη  ισορ-
ροπία ανάμεσα στους επίσης έντε-
χνα καλλιεργημένους εθνικισμούς 
της  Βοσνίας άνθισε η εξέγερση των 
απολυμένων εργατών, στην Ουκρα-
νία αυτό που γεννήθηκε είναι  ο 
ναζισμός και ο πόλεμος. Τίποτα 
λιγότερο. 

Η παγκόσμια μυθολογία που διδά-
σκεται στα σχολεία έχει παραμύθια 
με καλούς και κακούς. Σε ένα από 
αυτά  μαθαίνουμε  ότι όλη η αν-
θρωπότητα και οι λαοί πολέμησαν 
τους ναζί και στο τέλος νίκησαν 
ακριβώς για να μπορούν σήμερα οι 
νέοι μαθητές να χαίρονται της αξίες 
του καπιταλισμού και της αστικής 
δημοκρατίας . Σκοπίμως αποκρύ-
πτεται ότι  ένα τεράστιο κομμάτι 
αυτών που πολέμησαν τους ναζί 
είναι κομμουνιστές, ενώ σκοπίμως 
επίσης αποκρύπτεται ότι ένα κομ-
μάτι του πληθυσμού κάθε χώρας, 
φόρεσε τη σβάστικα στο μπράτσο 
και πολέμησε στο πλευρό των ναζί.  
Αυτά τα ανθρωποειδή ούτε στην 
Ελλάδα, ούτε στην Σερβία, ούτε 
και στη Ουκρανία  δεν ήταν λίγοι 
αριθμητικά  και σίγουρα δεν ήταν 
ασήμαντοι πολιτικά. Στην Ουκρα-
νία ήταν η  OUN ( Oργάνωση Ου-
κρανών Εθνικιστών) του Στέφαν 
Μπαντέρα που πολέμησε εθελο-
ντικά μέχρι τελευταίας στιγμής στο 
πλευρό των SS και ευθύνονται από 
κοινού για τον θάνατο του 1/3 του 
πληθυσμού της Ουκρανίας.  Ιδεο-
λογικοί αλλά και βιολογικοί τους 
απόγονοι συμμετείχαν σε τάγμα-
τα θανάτου και στον εμφύλιο της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας κυρίως στο 
πλευρό κροατικών δυνάμεων. Στην 
μνήμη του Μπαντέρα έγινε  πορεία 
με πυρσούς ανήμερα την πρωτο-
χρονιά στους δρόμους του Κιέβου 
εν μέσω διαδηλώσεων  και αυτής 
της οργάνωσης είναι οι μαυροκόκ-
κινες σημαίες που κυματίζουν στο 
Μαιντάν. 

Η επανάσταση στην Ουκρανία απο-
τελεί ένα ακόμα επεισόδιο της επο-
χής των ταραχών. Η καταρρέουσα 
μεσαία τάξη που επαναστατεί  και 
η νεολαία που εξεγείρεται ενάντια 
σε  αυταρχικά καθεστώτα  που δεν 
μπορούν πλέον να προσφέρουν τί-
ποτα και σε κανέναν, είναι και στην 
Ουκρανία ο λόγος που το Μαιντάν 
γέμισε με κόσμο. Το πρόβλημα εί-
ναι  ποιος δίνει το ρυθμό σε αυτό το 
επεισόδιο του πολέμου. Στην εποχή 
των ταραχών η σημασία του υπο-
κειμενικού παράγοντα εκτοξεύεται.

Είναι προφανές ότι κανείς προο-
δευτικός άνθρωπος δεν μπήκε στον 
κόπο να υπερασπιστεί το Γιανουκό-
βιτς και τη μαφία που τον στήριζε. 

Το διακύβευμα της εποχής όμως 
δεν είναι αυτό. Ο Γιανουκόβιτς ανα-
τράπηκε από μια ακροδεξιάς χροιάς 
αντικομμουνιστική εξέγερση και 
αυτό είναι που μετράει, ακριβώς 
γιατί δημιουργεί ένα συσχετισμό 
δυνάμεων ακραία αρνητικό και μια 
ιστορική καταγραφή που σίγουρα 
θα την βρούμε μπροστά μας.

Οι ναζί επέβαλαν την παρουσία 
τους στο Μαιντάν, δέρνοντας 
όσους αριστερούς και αναρχικούς 
προσπάθησαν να παρέμβουν εκεί. 
Ταυτόχρονα αποτέλεσαν και την 
πρωτοπορία αυτού του πολύμορ-
φου πλήθους αφού είναι αυτοί που 
έδωσαν άλλη τροπή στα γεγονότα 
όταν προσπάθησαν να καταλάβουν 
το προεδρικό μέγαρο την 1η δεκέμ-
βρη, αυτοί συγκρότησαν τις ομάδες 
αυτοάμυνας, αυτοί πήραν τα όπλα 
και εν τέλει αυτοί νίκησαν  στο 
δρόμο τους μπάτσους. Μετά από 
όλα αυτά δεν έχουν κανένα λόγο 
να υποκρίνονται ότι  είναι φιλοευ-
ρωπαιστές ή οτιδήποτε άλλο. Τα 
σαράντα αγάλματα του Λένιν που 
γκρεμίστηκαν σε όλη την Ουκρα-
νία είναι βαθιά  συμβολική κίνηση. 
Είναι η ρεβάνς που παίρνουν οι  
Ουκρανοί  ναζί από το φάντασμα 
του κόκκινου στρατού 80 χρόνια 
μετά. Ταυτόχρονα οι ναζιστικές 
πολιτοφυλακές μετεπαναστατικά 
κετέχουν όλους τους δρόμους του 
Κιέβου.   Όποιος δεν καταλαβαί-
νει την ιστορικότητα της στιγμής 
απλά κλείνει τα μάτια του με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο που η στρουθο-
κάμηλος  χώνει το κεφάλι της στην 
άμμο.
Ο ναζισμός είναι εξ’ ορισμού επιθε-
τικός. Ο Δεξιός τομέας (οργάνωση 
ομπρέλα που στεγάζει διαφόρων 
αποχρώσεων ναζιστές χουλιγκά-
νους) και το Σβόμποντα (μετονο-
μασία του  εθνικοσοσιαλιστικού  
κόμματος  Ουκρανίας )  δεν θα 
μπορούσαν συνεπώς να μείνουν 
εντός γεωστρατηγικά και πολιτικά 
ορθολογικών επιλογών. Έτσι ανά-

μεσα στα πρώτα νομοσχέδια που 
ψηφίστηκαν  μετά την επανάσταση 
ανήκουν κι αυτά για την απαγόρευ-
ση χρήσης της ρωσικής, της ούγγρι-
κης, της ελληνικής και της πολωνι-
κής γλώσσας, την απαγόρευση του 

κουμουνιστικού κόμματος  ενώ ήδη 
με σχέδιο νόμου αποποινοκοποίη-
θηκε η ναζιστική προπαγάνδα. Τις 
ίδιες μέρες στην, κατοικημένη κατά 
75% από ρωσόφωνους,  Κριμαία ο 
ντόπιος αρχηγός των ουκρανών 
ναζί ηγήθηκε πορείας κρατώντας 
καλάσνικοφ και εκβιάζοντας τις 
εξελίξεις. Εικοσι-πέντε χρόνια πριν 
Σέρβοι εθνικιστές  ξεκινούν μια 
σταυροφορία για τον έλεγχο όλης 
της Γιουγκοσλαβίας από τη Σερβία 
ενώ σε μια έξαρση θρησκευτικού 
εθνικισμού περιφέρουν τα οστά 
του Σέρβου πρίγκιπα Λαζάρου που 
σκοτώθηκε στην ιστορική μάχη του 
Κοσσυφοπεδίου στα 1389, πυροδο-
τώντας την αρχή του πολέμου της 
Γιουγκοσλαβίας.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Κρι-
μαία και η σύγκρουση ανάμεσα 

στον ρώσικο και τον ουκρανικό 
εθνικισμό, υπενθιμίζει την τεράστια 
σημασία του πολέμου  σε παγκό-
σμιο επίπεδο.  Ο πόλεμος αποτελεί 
τη βαλβίδα αποσυμπίεσης με την 
οποία διατηρείται  η  ομαλότητα  
όταν οι υποτελείς τάξεις  αρχίζουν 
να κοιτάνε προς τα πάνω.

Η ιστορία είναι γεμάτη από ενδοε-
ξουσιαστικές συγκρούσεις. Αστικά 
κόμματα,  οργανώσεις και οι οπα-
δοί τους κατα καιρούς σφάζονται 
μεταξύ τους για το ποιος κατέχει 

την εξουσία. Ενδοεξουσιαστική 
σύγκρουση ήταν σαφέστατα η σύ-
γκρουση του Γιανουκόβιτς και των 
συμμάχων του με την αντιπολίτευ-
ση, όπως και αυτές που θα ακο-
λουθήσουν ανάμεσα στις πολιτικές 
φατρίες που νίκησαν.  Στη συγκε-

κριμένη περίπτωση η γερμανική 
αστική τάξη στηρίζει τον Βιτάλι 
Κλίτσκο και  οι αμερικάνοι την Το-
μισένκο προσβέποντας σε μια κε-
ντροδεξιά φιλοευρωοπαική κυβέρ-
νηση . Αυτό που δεν υπολόγισαν 
είναι η δυναμική των πραγμάτων εν 
μέσω επανάστασης. Έτσι, μια μέρα 
πριν την πτώση του Γιανουκόβιτς, 
τα κλάματα και οι συγγνώμες του 
Κλίτσκο μπροστά στο πλήθος που 
τον έκραζε επειδή έδωσε το χέρι 
του στον μισητό πρώην πρόεδρο 
,  τα διαδέχτηκαν οι ζητωκραυγές 
των συγκεντρωμένων όταν του 
πήρε το μικρόφονο ο ναζί αρχηγός 
του Δεξιού τομέα Ντμίτρι Γιάρος, 
υποσχόμενος ένοπλη εισβολή στο 
προεδρικό μέγαρο.

Για όποιον έχει αμφιβολίες ακόμα 
για το ποιος κάνει κουμάντο σε 
συνθήκες καταρρέοντος καπιταλι-
σμού, τα γεγονότα είναι αμείλικτα. 
Οι ναζί χούλιγκαν του Δεξιού Τομέα 
αφού συνέτριψαν τους μπάτσους 
σε τέτοιο βαθμό που οι τελευταίοι 
ανακοίνωσαν  ότι σταματάνε να 
μάχονται,  εν τέλει θα πάρουν τις 
θέσεις τους . Σύμφωνα με το νέο  
υπ.Εσωτερικών, οι Μπερκούτ δια-
λύονται και οι ναζιστικές πολιτοφυ-
λακές θα  ενταχθούν σταδιακά  στις 
δυνάμεις ασφαλείας.

Η συμμετοχή ανένταχτων και γενι-
κότερα ανθρώπων που δεν συμμε-
ρίζονταν τους ναζιστές  στο Μαι-
ντάν έχει τόσο μικρή ιστορική αξία 
και τόσο ασήμαντο ρόλο στην έκ-
βαση των πραγμάτων όσο η συμμε-
τοχή μη κομμουνιστών στην Οκτω-
βριανή επανάσταση, προοδευτικών 
βασιλοφρόνων στην Γαλλική και  

κεντρώων στον Ισπανικό εμφύλιο.

Η  πολιτική, η στρατιωτική και η 
οικονομική εξουσία μετά την επα-
νάσταση στην Ουκρανία αποτελεί 
ένα πολύ ενδιαφέρον μωσαικό. Ο 
άνθρωπος της Τιμοσένκο και των 
αμερικάνων, ο Αρσένι Γιατσένιουκ 
ορκίστηκε  πρωθυπουργός , ο  
Αντρέι Μπαρούμπι επικεφαλής των 
ένοπλων ομάδων διαδηλωτών του 
Μαιντάν  ορίστηκε επικεφαλής του 
Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας ενώ 
αξιωματούχοι του ΔΝΤ αναμένε-
ται να αναλάβουν την  οικονομική 
πολιτική, δανειοδοτόντας το νέο 
καθεστώς.

Οι Η.Π.Α, η Ε.Ε, η  ευρωπαική και 
η ελληνική καθεστωτική δημοσι-
ογραφία από τη πρώτη στιγμή ξέ-
χασαν τις καταδίκες της βίας, τη 
νόμιμη εκλογή του Γιανουκόβιτς 
και την παθολογική τους αγάπη 
για την ομαλότητα και στήριξαν 
επικοινωνιακά τους διαδηλωτές  . 
Αυτό σαν γεγονός συνιστά έναν 
νεωτερισμό καθώς μέχρι τώρα προ-
μόταραν κατ’εξοχήν πρώην ναζί 
που περιφέρονται στα σαλόνια της 
αστικής τάξης με γραβάτες και κου-
στούμια και που σε κάθε ευκαιρία 
αποκυρήσσουν το παρελθόν τους. 

Ο Γιάρος με την παραλλαγή και το 
όπλο στο χέρι σίγουρα δεν αποτε-
λεί εύπεπτη και εξευγενισμένη εκ-
δοχή του ναζισμού. 

Η κατάσταση στην Ουκρανία πά-
ντως δείχνει ότι ο τρόπος με τον 
οποίο εκρήγνυται ο καπιταλισμός 
διαφέρει ανάλογα με τις κοινωνι-
κοπολιτικές, γεωπολικές  και γε-
ωστρατηγικές συνθήκες. Έτσι εάν 
στην Βοσνία θα ήταν δύσκολο  η 
προλεταριακή εξέγερση  να μην 
στραφεί κατά των εθνικισμών των 
πολιτικών φορέων τους  και του 
νεοφιλελευθερισμού γενικότε-
ρα αφού αυτοί ήταν οι προφανείς 
υπαίτιοι της κρίσης, στην Ουκρανία 
ήταν εύκολο να αποτελέσει κομμά-
τι της  διαμάχης  των γερμανικής 
καταγωγής ουκρανόφωνων με  τον 
ρώσικο πληθυσμό.  Συνεπώς τους 
εύκολα χειραγωγίσιμους ουκρα-
νούς διαδηλωτές η δύση τους υπο-
στηρίζει ηθικά και υλικά ενώ τους 
βόσνιους τους απειλεί με επέμβα-
ση.

Στην εποχή των ταραχών καταρ-
ρέουν οι βεβαιότητες. Έτσι ούτε 
οι μπάτσοι είναι αήττητοι, ούτε η 
στρατιωτικοποίηση της σύγκρου-
σης συμφέρει πάντα το κράτος. 
Ταυτόχρονα αποδεικνύεται όσο 
ποιο δραματικά γίνεται ότι η ευχή 
να κατέβει ο κόσμος στο δρόμο, γε-
νικά και αόριστα,  μπορεί να μετα-
τραπεί σε κατάρα.

Για την ουκρανική ακροδεξιά τα 
γεγονότα αυτά αποτελούν μια προ-
σπάθεια δικαίωσης και επανασυγ-
γραφής της Ιστορίας. Σε όλη την 
Ευρώπη οι ναζί, δουλεύουν πάνω 
στην ιδεολογική κατάρρευση του 
καπιταλισμού και ετοιμάζονται να 
εμφανιστούν σαν οι αδίκως ηττη-
μένοι και ηθικά διακαιωμένοι του 
δευτερου  παγκοσμίου πολέμου. Η 
ακροδεξιά αφήγηση περιγράφει ότι 
την ουκρανία τη κατέστρεψαν οι 
εβραιοκομμουνιστές που νίκησαν   
τους ουκρανούς πατριώτες, με τον 
ίδιο τρόπο που στην ελληνική εκ-
δοχή  η μεταπολίτευση κατέστρεψε 
την Ελλάδα.

Η κατάσταση στην Ουκρανία ξανα-
δείχνει το προφανές. Το κοινωνικό 
συμβόλαιο έχει τελειώσει, οι καπι-
ταλιστές με το ένα χέρι κατακρε-
ουργούν τα μεσαία και τα κατώτερα 
κοινωνικά στρώματα και με το άλλο 
κάνουν νόημα στους φασίστες να 
ετοιμάζονται να αναλάβουν  την 
κατάσταση. Εάν δεν επιτεθούμε 
εμείς, οι αναρχικοί, οι αριστεροί, οι 
αντιφασίστες, οι κοινωνικοί αγω-
νιστές και επαναστάτες, θα το κά-
νουν οι χρυσαυγίτες , οι χουντικοί, 
οι παρακρατικοί και οι παραστρατι-
ωτικοί.  Έχει ξανασυμβεί.

Οι επαναστάσεις διαχέονται από 
περιοχή σε περιοχή και από χώρα 
σε χώρα ακριβώς γιατί τα άσβε-
στα ταξικά και πολιτικά  πάθη δεν 
αναγνωρίζουν τεχνητά σύνορα. 
Έτσι η Βοσνία εξερράγη στο Μαυ-
ροβούνιο,  τη Μακεδονία και σε 
μικρό βαθμό στη Αλβανία και από 
την αντίστροφη πλευρά βούλγαροι 
φασίστες έβαψαν μνημεία του κοκ-
κινου στρατού με τα χρώματα της 
Ουκρανίας. Η κόλαση είναι γεμάτη 
από αυτούς που σε στιγμές ηθικής 
κρίσης επέλεξαν την ουδετερότητα, 
έλεγε ο Δάντης εφτακόσια χρόνια 
πριν.

Βαγιάν 

-ΚΟΣΜΟΣ-



Γαλλία – Νάντ 
(23/02)

Στο πλαίσιο της πανευρω-
παϊκής μέρας αντίστασης 
ενάντια στη λεηλασία της 

φύσης εκατοντάδες διαδηλω-
τές διαμαρτυρήθηκαν ενάντια 
στην κατασκευή αεροδρομίου 
στη Ναντ της Γαλλίας.  Το νέο 
αεροδρόμιο σχεδιάζεται να αντι-
καταστήσει το παλιό Nantes-
Atlantique.  Δεκάδες χιλιάδες 
κάτοικοι συμμετείχαν στις κινη-
τοποιήσεις ενώ είχε προηγηθεί και 
απεργία πείνας κατοίκων που 
αντιστέκονταν στις απαλλοτριώ-
σεις εκτάσεων.
Το Σάββατο οι συγκεντρωμένοι 
ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυ-
νομία με αποτέλεσμα να τραυμα-
τιστούν 6 αστυνομικοί και να συλ-
ληφθούν 12 διαδηλωτές.  «Αυτή η 
βία είναι απαράδεκτη και θα δείτε  
μια ιδιαίτερα αποφασιστική απά-
ντηση από το κράτος» , δήλω-

σε ο υπουργός , Μανουέλ Βαλς. 
Σύμφωνα με τον ίδιο  χίλια άτομα 
που ανήκουν στην εξτρεμιστική  
αριστερά και το  Μαύρο Μπλοκ  
επιτέθηκαν  στην αστυνομία κα-
τέστρεψαν βιτρίνες , λεηλάτησαν 
μια σειρά από καταστήματα   και 
πέταξαν στα έπιπλα στο δρόμο 
και την είσοδο ενός αστυνομικού 
τμήματος  ενώ  εξέφρασε το φόβο 
του ότι « απομονωμένες ομάδες 
θα συνεχίσουν το αντάρτικο πό-
λης». 

Αυστραλία 
-  νησί Manus 
(18/02)

Eνας πρόσφυγας που είχε 
αιτηθεί άσυλο στην Αυ-
στραλία είναι νεκρός, ενώ 

άλλος ένας βρίσκεται σε κρίσιμη 
κατάσταση μετά από δύο νύχτες 
βίαιων ταραχών σε αυστραλιανό 
υπεράκτιο κέντρο κράτησης με-
ταναστών στο νησί Μάνους στην 

Παπούα-Νέα Γουινέα.
Στη διάρκεια των ταραχών τραυ-
ματίστηκαν 77  άνθρωποι. Ένας εξ 
αυτών που φέρει κατάγματα στο 
κρανίο μεταφέρθηκε ήδη στην 
Αυστραλία και ακόμη ένας με 
τραύμα από πυροβολισμό αναμέ-
νεται να μεταφερθεί, καθώς η ια-
τρική κάλυψη στην Παπούα Νέα 
Γουινέα είναι ελλιπής.
Την Παρασκευή 21  Φεβρουάριου 
πάνω από χίλιοι άνθρωποι διαδή-
λωσαν στο Τμήμα Μετανάστευ-
σης στη Μελβούρνη απαιτώντας 
το κλείσιμο του, σε ένδειξη δια-
μαρτυρίας για τις βίαιες επιθέσεις 
στους αιτούντες άσυλο  στο νησί 
Manus. Οι φωνές των αιτούντων 
άσυλο στο νησί Manus  αποκάλυ-
ψαν ότι στη χρήση θανατηφόρου 
βίας  συμμετέχουν η τοπική αστυ-
νομία PNG και το προσωπικό της 
PNG G4S . Η G4S είναι η ιδιωτική 
εταιρία ασφάλειας που έχει συμ-
βληθεί και μισθώνεται από την 
Αυστραλιανή Κυβέρνηση για να 
διαχειριστεί το κέντρο κράτησης 
στο νησί Manus.

Κίνα – Επαρχία 
Ξι-γιάνγκ 
(15/02)

Χωρικοί στη νοτιοδυτική 
Κίνα, εξοργισμένοι από τη 
συνεχή μόλυνση που προ-

καλεί ένα εργοστάσιο μετάλλων, 
με τις ευλογίες του ΚΚΚ, επιτέ-
θηκαν στις εγκαταστάσεις και στα 

γραφεία της εταιρίας. Οι μπάτσοι 
επενέβησαν με αποτέλεσμα να ξε-
σπάσουν συγκρούσεις.
Οι κάτοικοι του χωριού Baha, 
στην επαρχία Γιουνάν δήλωσαν 
την Τετάρτη ότι οι μπάτσοι συνέ-
λαβαν πολλούς συντοπίτες τους, 
συνολικά 16.

Πηγές (sinialo.espiv.net, 
juralib.noblogs.org, 

anarchypress.gr, 
athens.indymedia.org)
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  Η Βοσνία είναι το μέλλον μας
Η εντεινόμενη κοινωνική εξέγερση στα 

Βαλκάνια είναι μία από τις ρωγμές 
που εμφανίζονται στο παγκόσμιο 

σύστημα του καπιταλισμού. Πριν από μερι-
κά χρόνια, μια νέα φάση της σύγκρουσης 
μεταξύ των εργαζομένων και της άρχουσας 
τάξης -μαζικές συγκρούσεις, διαδηλώσεις και 
γενικές απεργίες- ξεκίνησε στην Ελλάδα. Η 
εργατική τάξη της Σλοβενίας ήταν η επόμε-
νη που βγήκε στους δρόμους. Ακολούθησε 
ο λαός της Τουρκίας, με ισχυρές μαζικές δια-
δηλώσεις. Στη συνέχεια, οι διαμαρτυρίες των 
εργαζομένων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία 
απείλησαν τα συστήματα των κρατών αυτών. 
Πιο πρόσφατα, μια εξέγερση έχει εκραγεί στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την περιοχή των Βαλ-
κανίων όπου οι ρωγμές στο σύστημα και στη 
σαπίλα του είναι πιο εμφανείς.

Η σημερινή Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η περιοχή 
του πιο αιματηρού κεφαλαίου της διάλυσης 
της Γιουγκοσλαβίας, είναι μια τερατώδης 
αποικιακή δημιουργία, ομαδοποιημένη με 
τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετηθούν καλύ-
τερα τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων και των εθνικιστών εγκληματιών. 
Ένα τέτοιο κράτος δημιουργήθηκε με σκοπό 
να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πλου-
σίων, και το μόνο πράγμα που έχει εγγυηθεί 
στο λαό είναι η συνεχιζόμενη καταστροφή - η 
απόλυση των εργαζομένων, όλων των εθνο-
τήτων, και η κλοπή της περιουσίας τους. Για 
χρόνια είχαν τυφλωθεί από τον εθνικισμό που 
τροφοδοτείται από τους ιμπεριαλιστές, τους 
καπιταλιστές, τους κληρικούς όλων των δογ-
μάτων, τους μεγιστάνες, τα μέσα ενημέρωσης 
και τα τσιράκια τους. Δεν προκαλεί ιδιαίτε-
ρη έκπληξη το γεγονός ότι αυτές οι μακρές, 
σκοτεινές δεκαετίες καταστολής είχαν ως 
αποτέλεσμα μια μοναδική άγρια αντίδραση. 
Τώρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι ερ-
γαζόμενες τάξεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 
καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο ποιος είναι 
ο πραγματικός εχθρός.

Οι ειρηνικές διαδηλώσεις κατά της ανεργίας 
και της φτώχειας, που προκλήθηκαν από τις 
συνεχιζόμενες ληστρικές ιδιωτικοποιήσεις, 
ξέσπασαν αυθόρμητα στις 4 Φεβρουαρίου. 
Ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά κέντρα 
της πρώην Γιουγκοσλαβίας, η Τούζλα, έχει 
υποστεί μια διαδικασία βίαιης ιδιωτικοποίη-
σης την τελευταία δεκαετία και τα αιτήματα 
των διαδηλωτών είχαν καθαρά κοινωνικό χα-
ρακτήρα. Οι διαδηλώσεις μεγάλωσαν και εξα-
πλώθηκαν γρήγορα, και χάρη στην κτηνωδία 
της αστυνομίας και την αλαζονική αδιαφορία 
της κυβέρνησης, μετατράπηκαν σε ανοιχτή, 
σωματική αντιπαράθεση με το σημερινό σύ-
στημα και εκείνους που επιδιώκουν να το συ-
ντηρήσουν. Οι εργάτες -οι οποίοι αισθάνονται 
εξαπατημένοι και ληστεμένοι- και οι νέοι που 

αντιμετωπίζουν ένα ζοφερό μέλλον αν αυτή η 
διαδικασία συνεχιστεί ακλόνητη, έχουν πλέ-
ον ξεσηκωθεί σε περισσότερες από 20 πόλεις. 
Έχουν αντιμετωπίσει την αστυνομία, έβα-
λαν φωτιά και έκαψαν διάφορα κυβερνητικά 
κτήρια (σύμβολα της δυστυχίας τους), και 
ακόμη απήγαγαν προσωρινά το δήμαρχο του 
Μπρτσκο. Οι δράσεις τους έχουν καταφέρει 
να πέσει το σύστημα “στα γόνατα”, σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα, και οδήγησαν σε 
επαπειλούμενη επέμβαση ξένων. Ο Βαλεντίν 
Ίνζκο, αυστριακός διπλωμάτης που έχει τη 
θέση του “Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ” στην 
Bοσνία-Ερζεγοβίνη, πρότεινε δημοσίως να 
χρησιμοποιηθεί το ΝΑΤΟ για να επιστρέψει η 
χώρα “στις δουλειές”, δηλαδή στη λειτουργία 
του καπιταλισμού.

Οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν εξελιχθεί ορ-
γανωτικά, και σε ορισμένες πόλεις έχουν οδη-
γήσει στη δημιουργία Συνελεύσεων Πόλης 
(“Πλένουμς”), αυτοδιαχειριζόμενες δομές για 
την άμεση δημοκρατία και τη λήψη αποφάσε-
ων. Το ενδιαφέρον για αυτές τις συνελεύσεις 
είναι τόσο που κανένα από τα δημόσια κτίρια 
δεν είναι αρκετά μεγάλο για να τις φιλοξενή-
σει, αποδεικνύοντας το δημοκρατικό χαρα-
κτήρα και την ελευθεριακή προσέγγιση αυτού 
του κινήματος.

Τα αστικά μέσα ενημέρωσης έχουν κάνει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσουν 
τα αφεντικά, δημοσιεύοντας κατασκευασμέ-
νες ιστορίες και παραποιώντας “γεγονότα”, 
με σκοπό τη δυσφήμιση των διαδηλωτών και 
τη δικαιολόγηση της βίαιης καταστολής που 
εξαπολύθηκε εναντίον τους από τις πρώτες 
ημέρες των διαδηλώσεων. Ένα χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα ενός τέτοιου κατάφωρου 
ψέματος είναι ο υποτιθέμενος εξοπλισμός των 
διαδηλωτών με σκοπό να επιτεθούν στη Δη-
μοκρατία της Σέρπσκα, την πολιτική οντότη-
τα στο εσωτερικό της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 
που είναι εν μέρει ανεξάρτητη από την Ομο-
σπονδία. Πολλοί από τους διαδηλωτές έχουν 
ξυλοκοπηθεί ή απειληθεί με βία, εκατοντάδες 
έχουν συλληφθεί. Οι αρχικά συλληφθέντες εί-

ναι τώρα έξω, λόγω της συνεχιζόμενης πίεσης 
από το εξωτερικό και των διαδηλώσεων αλλη-
λεγγύης για την απελευθέρωσή τους. Ωστό-
σο, η αστυνομία συνεχίζει να κάνει νέες συλ-
λήψεις από εκείνους που είναι ακόμα ενεργοί 
στους δρόμους, και το κράτος έχει βάλει όλες 
του τις δυνάμεις στην προσπάθεια να συντρί-
ψει την εξέγερση.

Οι πολιτικοί της περιοχής βρίσκονται σε 
πανικό. Ο πρωθυπουργός της Κροατίας 
επισκέφθηκε το Μόσταρ (βρίσκεται στην 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αλλά έχει μεγάλο κρο-
ατικό πληθυσμό), ένα από τα μέρη όπου οι 
διαμαρτυρίες εξαπλώθηκαν από την αρχή. Ο 
Μίλοραντ Ντόντικ (ο πρόεδρος της Σερβικής 
Δημοκρατίας) είχε επείγουσα συνάντηση με 
τον Βούτσιτς (ο ντε φάκτο πρωθυπουργός 

της Σερβίας). Τα ίδια μηνύματα έρχονται από 
τα χείλη τους: λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
τέτοιες διαμαρτυρίες να ξεκινήσουν στα δικά 
τους κράτη, αλλά αν γίνουν, θα πρέπει να 
συνθλιβούν, και έτσι είναι καλύτερα να απο-
σιωπηθεί κάθε είδηση για αυτό που συμβαίνει. 
Οι φόβοι τους είναι προφανείς, και μας λένε 
πόσο τρομαγμένοι είναι, πόσο ευάλωτη και 
πόσο εύθραυστη είναι η παραμονή τους στην 
εξουσία.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, η 
Bοσνία-Ερζεγοβίνη έχει αναφερθεί πιο συχνά 
από εκείνους που συζητούν την επικείμενη 
συμπλήρωση εκατό χρόνων από το ξέσπασμα 
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Συχνά, 
αυτοί οι σχολιαστές έχουν κάποιου είδους 
εθνικιστική ή/και ιμπεριαλιστική οπτική. Οι 
εργαζόμενες τάξεις της σύγχρονης Βοσνίας 
κατόρθωσαν να βάλουν τη δική τους σφρα-
γίδα σε αυτές τις συζητήσεις, και βρήκαν 
ένα νέο τρόπο εορτασμού της επετείου της 
δολοφονίας του φεουδαρχικού ηγεμόνα της 
Βοσνίας Φερδινάνδου. Αντί για πράξεις ατο-
μικής τρομοκρατίας, ανταποκρίθηκαν μαζικά 
στην καταπίεση που αντιμετωπίζουν στις μέ-
ρες μας με έναν τρόπο που οι “Νέοι Βόσνιοι”* 
θα μπορούσαν μόνο να ονειρευτούν πριν από 
έναν αιώνα.

Τώρα που το πρώτο κύμα των διαδηλώσεων 
έχει κοπάσει, είναι εμφανές ότι οι ελπίδες και 
τα όνειρα των εξεγερμένων μαζών δεν είναι 
αρθρωμένα όσο θα μπορούσαν να ήταν αν 
υπήρχε κάποια οργανωτική και κινηματική 
υποδομή. Οι συνελεύσεις είναι ένα καλό πρώ-
το βήμα. Θα δηλητηριαστούν αναγκαστικά 
από τα απομεινάρια των προηγούμενων ιδε-
ολογιών, από προτάσεις για ουτοπικές λύσεις, 
όπως περί “τίμιων πολιτικών”, “ειδικών”, κλπ. 
Ωστόσο, αυτές οι μικρές παρεκκλίσεις της 
ταξικής συνείδησης δεν πρέπει να μας απο-
θαρρύνουν - από αυτές τις συνελεύσεις είναι 
δυνατό να δημιουργηθεί ένα κίνημα το οποίο 
θα μεταφέρει τις αρχές της άμεσης δημοκρα-
τίας και της άμεσης δράσης σε όλα τα τμή-
ματα της κοινωνίας. Θα μπορούσαν να βο-
ηθήσουν το κίνημα να επιτύχει το στόχο της 
μεταφοράς της εξουσίας λήψης αποφάσεων 
στις μάζες, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για μια 
καλύτερη -και πιο ελεύθερη- κοινωνία. Στην 
ιδανική περίπτωση, οι εργαζόμενοι θα έχουν 
περισσότερα να πουν για όλες τις πτυχές 
της ζωής τους, με συνελεύσεις σε όλους τους 
κλάδους και τους τύπους εργασιακών χώρων, 
αρχής γενομένης με εκείνους που παρέχουν 
και συντηρούν τις βασικές υποδομές, όπως 
ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλεπικοινωνίες, κλπ. 
Ένα από τα πρώτα καθήκοντα των σημερινών 
βόσνιων επαναστατών είναι η δημιουργία του 
είδους των οργανώσεων που απαιτούνται για 
να πάρουν τον έλεγχο από τους κυβερνώντες, 
και η οργάνωση -με πειθαρχημένο και καλά 
σχεδιασμένο τρόπο- εναντίον των κατασταλ-
τικών δυνάμεων του κράτους.
Είναι μια πρόσκληση! Για τις εργατικές τάξεις 
της Σερβίας και των υπόλοιπων Βαλκανίων, 
για να ακολουθήσουν το μονοπάτι που φω-
τίζεται από τους εργάτες της Βοσνίας-Ερ-
ζεγοβίνης. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε 
μια αταξική, ακρατική, άμεσα δημοκρατική, 
πραγματικά αυτοδιαχειριζόμενη κοινωνία 
στο μέλλον, θα πρέπει να οικοδομήσουμε τα 
κινήματά μας τώρα. Αν χρησιμοποιήσουμε 
το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας τώρα, 
θα μπορούσαμε να οικοδομήσουμε ένα κίνη-
μα της βαλκανικής εργατικής τάξης, ενάντια 
στον εθνικισμό, ενάντια στον ιμπεριαλισμό, 
και για το μέλλον που όλοι έχουμε συμφέρον 
να μοιραστούμε, με συλλογική ιδιοκτησία και 
ελευθερία για όλους.

International Workers’ Association - Σερβι-
κό τμήμα

* Οι “Νέοι Βόσνιοι” ήταν ομάδα γιουγκοσλά-
βων αντι-ιμπεριαλιστών, που εμπνεόταν από 
αναρχικές ιδέες.

Πηγή - Μετάφραση: 
εργατική εφημερίδα Δράση

-ΚΟΣΜΟΣ-



«Kαι καθαγιασμένα είναι τα όπλα 
όταν ελπίδα άλλη δεν υπάρχει 

παρά μόνο τα όπλα»
 Λίβιος

«Κουρτ Βίλκενς, διαμάντι μου,
Ευγενικέ σύντροφε και αδερφέ μου…»
Σεβερίνο Ντι Τζιοβάνι

Ο Kurt Guillermo Wilckens, γνω-
στός ως El Vindicador (Ο Εκδικη-
τής), γεννήθηκε στη Γερμανία στις 

3 Νοεμβρίου του 1886. σε ηλικία 24 ετών 
μετανάστευσε στις ΗΠΑ, όπου έζησε ως 
περιπλανώμενος εργάτης. Όταν συνελή-
φθη από την αστυνομία επειδή κοιμήθηκε 
σε έναν υπό κατασκευή αποχετευτικό αγω-
γό, αποκαλύφθηκε πως ήταν λιποτάκτης 
του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου, μπήκε με 
πλαστό διαβατήριο στη χώρα και σχετι-
ζόταν με τους Γουόμπλις (IWW- βιομηχα-
νικοί εργάτες του κόσμου). Αρχικά ήταν 
οπαδός του μαρξισμού στη συνέχεια όμως, 
επηρεάστηκε από τον αναρχοσυνδικαλι-
σμό και από τον ελευθεριακό χριστιανισμό 
του Τολστόι.

Στις ΗΠΑ δούλεψε ως ανθρακωρύχος, 
αλλά και σε άλλες δουλειές συμμετέχο-
ντας ενεργά στους ταξικούς αγώνες, συ-
χνά με πρωτότυπο τρόπο. Όταν εργαζόταν 
σε ένα εργοστάσιο κονσερβοποίησης και 
παστώματος ψαριών οργάνωσε μια ευφά-
νταστη ενέργεια σαμποτάζ: «υπήρχαν δυο 
ποιότητες εμπορευμάτων: τα καλύτερα 
συσκευάζονταν σε κονσέρβες πολυτελείας 
και προορίζονταν για τα καταστήματα της 
αστικής τάξης ανω τα υπόλοιπα πωλούταν 
στις εργατικές συνοικίες. Ο Βίλκενς μίλησε 
με τους συναδέρφους του και συμφώνησαν 
να κάνουν ακριβώς το αντίθετο: γέμιζαν 
τις κονσέρβες πολυτελείας με τα απομει-
νάρια και τα καλύτερα προϊόντα πήγαιναν 
στα καταστήματα των προλετάριων, στη 
φθηνή συσκευασία».

Συμμετείχε στη γενική απεργία του 1916 
στην Αριζόνα και φυλακίστηκε για τη δρά-
ση του. Θα ξανασυλληφθεί και καταδικα-
στεί εκ νέου για εσχάτη προδοσία εξαιτίας 
της εθνικής του καταγωγής και θα οδηγη-
θεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Τίποτα 
όμως δε μπορούσε να κρατήσει αυτόν τον 
ιδιότυπο ειρηνιστή: στις 4 Δεκεμβρίου του 
1917 απέδρασε εκ νέου. Το 1919, όμως, 
απελάθηκε και επέστρεψε στη Γερμανία. 
Ένα χρόνο αργότερα μετανάστευσε στην 
Αργεντινή. Εκεί συγκατοικούσε σε ένα 
μικρό διαμέρισμα με δυο αναρχοσυνδικα-
λιστές ιταλικής και ισπανική καταγωγής. 
Φυλακίστηκε για 4 μήνες και εκεί γνώρισε 
μερικούς αναρχικούς ιλλεγκαλιστές, όπως 
τον αρτοποιό εργάτη Ραμόν Σιλβέιρα. Ο 
Βίλκενς παρακολουθούσε με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον τη μεγάλη απεργία των εργατών 
γης στην Παταγονία και έστελνε ανταπο-
κρίσεις σε δυο γερμανικές αναρχοσυνδι-
καλιστικές εφημερίδες, στην Αλάρμ και 
την Ντερ Σιντικαλίστ. Όταν ακολούθησε 
η αιματηρή σφαγή των 1500 προλεταρίων, 
ο Βίλκενς αποφάσισε να παρακάμψει προ-
σωρινά τις ειρηνιστικές του πεποιθήσεις 
και να εκτελέσει τον επικεφαλής της σφα-
γής, αντισυνταγματάρχη Βαρέλα, μίσθαρ-
νο όργανο της “Πατριωτικής Λίγκας” των 
γαιοκτημόνων.

Ο Βίλκενς, αν και πασιφιστής είχε καλές 
σχέσεις με τους αναρχικούς ληστές και κυ-
ρίως με τον Μιγκέλ Ροσίνια. Η παράνομη 
ομάδα του Ροσίνια ήταν αυτή που προ-
μήθευσε τον Βίλκενς με εκρηκτικά κι ένα 
περίστροφο. Αν και οι ιλλεγκαλιστές προ-

σφέρθηκαν να τον βοηθήσουν στην από-
πειρά του, ο Βίλκενς ήθελε να εκτελέσει 
τον Βαρέλα μόνος του. Στις  25 Ιανουαρίου 
του 1923 ήρθε η ώρα της προλεταριακής 
δικαιοσύνης:

«Τον Καυτό Γενάρη του 1923, ένα πρωί ο 
Βίλκενς έριξε μια βόμβα κόντρα στον συ-
νταγματάρχη Βαρέλα που έβγαινε από την 
οδό Fitz Roy […] Καθώς ο μηχανισμός 
έπεφτε, ένα κορίτσι έβγαινε κι αυτό από 
την πόρτα του σπιτιού το. Αυτός δε δίστα-
σε, πήδησε προς τη μεριά του κοριτσιού και 
το προστάτευσε με το σώμα του. Ο κρότος, 

ο καπνός και τα θραύσματα του φάνηκαν 
σα διαδοχικές φωτογραφικές εικόνες που 
δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση ενός 
πινάκα του οποίου οι φιγούρες κινούνταν. 
Τα πόδια του  έμειναν να αιμορραγούν από 
τα θραύσματα και ο συνταγματάρχης των 
εκτελέσεων, ζαλισμένος και τραυματισμέ-
νος. Ο Κουρτ έβγαλε το περίστροφο Colt, 
όρμησε προς τον συνταγματάρχη και τον 
αποτέλειωσε».

Στη φυλακή ο Βίλκενς αλληλογραφούσε με 
το φίλο του Ντιέγο Αμπάδ ντε Σαντιγιάν, 
από τον οποίο ζητούσε βιβλία των Τολστόι, 
Κροπότκιν, Φερρέρ, Μπακούνιν, Ζολά, 
Ντοστογιέφσκι, Στίρνερ, Μπίχνερ και λοι-
πά. Έγραφε στο φίλο του: «και χίλιες φο-
ρές να ζούσα, όλες θα τις έδινε με μεγάλη 
χαρά στον αγώνα». Και αλλού: «Δε νιώθω 
ένοχος, δε θα εμφανιστώ σα τέτοιος στους 
εκπρόσωπους της δικαιοσύνης αλλά σα 
κατήγορος. Εγώ το μόνο που βλέπω είναι 
η κατάρα των νόμων. Τα δικαστήρια, όπως 
κάθε εξουσία, δεν εκπροσωπούν τον λαό. 
Όχι. Ήταν πάντα και είναι ακόμη και σήμε-
ρα οι δήμιοί του […] Όμως, ας μη μιλάμε 
για εκδίκηση. Δεν ήταν εκδίκηση. Ο Βαρέ-
λα για μένα δεν ήταν ένας ασήμαντος αξι-
ωματικός. Όχι. Αυτός ήταν τα πάντα στην 
Παταγονία: κυβέρνηση, δικαστής, δήμιος 
και νεκροθάφτης. Χτυπώντας τον ήθελα 
να πληγώσω το απογυμνωμένο είδωλο 
ενός εγκληματικού συστήματος. Όμως η 
εκδίκηση δεν αρμόζει σε έναν αναρχικό. 

Το αύριο, το δικό μας αύριο, δεν μιλά για 
φιλονικίες, εγκλήματα ή ψέματα. Διατρα-
νώνει ζωή, αγάπη, γνώση».

Ακόμα και μετά τη βίαιη πράξη του, ο 
Βίλκενς επέμενε στις ειρηνιστικές του πε-
ποιθήσεις και προειδοποιούσε τους αναρ-
χικούς συντρόφους του: «το μίσος, ίσως 
ασυνείδητα, μεταμορφώνει τους επανα-
στάτες σε εχθρούς της επανάστασης». 
Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρωτούσαν για 
τις ιδέες του, αυτός απαντούσε: είμαι αναρ-
χικός κι επομένως εχθρός της βίας! Η φήμη 
του εξαπλώθηκε πολύ πέρα από το αναρ-
χικό κίνημα: ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ‘όχι 
μονάχα στους κολασμένους των φυλακών, 
αλλά και σε όλο το αργεντίνικο προλεταρι-
άτο. Γι αυτούς υπήρξε ένας ήρωας της ερ-
γατικής τάξης! Κι αυτό έγινε φανερό όταν 
στις 15 Ιουνίου ο Βίλκενς δολοφονήθηκε 
ύπουλα στον ύπνο του από τον εθνικιστή 
δεσμοφύλακα Πέρες Μιγιάν, μακρινό συγ-
γενή του Βάρελα.

Μετά το θάνατο του Βίλκενς, το αναρχικό 
συνδικάτο FORA κήρυξε γενική απεργία, 
την οποία ακολούθησε και η ρεφορμιστική 
Συνδικαλιστική Ένωση Αργεντινής. Γρήγο-
ρά προσχώρησαν στην απεργία και όλα τα 
εργατικά συνδικάτα και οργανώσεις, ενώ 
την υποστήριξή τους δήλωσαν και οι σοσι-
αλιστές και οι κομμουνιστές. Δεν άργησαν 

να έρθουν και οι ταραχές, οι συμπλοκές 
με τους μπάτσους και οι εμπρηστικές επι-
θέσεις. Έξω από την εργατική βιβλιοθήκη 
“Εμίλ Ζολά” οι εξαγριωμένοι προλετάριοι 
σκότωσαν ένα αστυνομικό άλογο, ενώ στα 
γραφεία της FORA ξέσπασε ένοπλη συ-
μπλοκή με τους μπάτσους. Οι μπάτσοι δο-
λοφόνησαν δύο αναρχοσυνδικαλιστές, τον 
Ενρίκε Γκόμπας και τον Φραντσίσκο Φάσιο 
και προχώρησαν στη σύλληψη 163 απερ-
γών. Από την πλευρά τους οι αναρχοσυν-
δικαλιστές “ξεκούρασαν” για πάντα τον 
ασφαλίτη Χοσέ Άριας με τρεις σφαίρες στη 
κοιλιά και τραυμάτισαν άλλους τρεις μπά-
τσους. Οι ρεφορμιστές της Συνδικαλιστι-
κής ΄Ενωσης τρομαγμένοι από το μέγεθος 
των ταραχών αποσύρθηκαν από την απερ-
γία και κάλεσαν τους οπαδούς τους να δεί-
ξουν αυτοσυγκράτηση. Την ίδια ώρα κατά 
τη διάρκεια των ολονύκτιων συγκρούσεων 
απεργοί εργάτες πυρπόλησαν ένα τραμ και 
σκότωσαν τον απεργοσπάστη οδηγό. Οι 
ταραχές τελικά σταμάτησαν με την ανα-
στολή της απεργίας στις 21 Ιουνίου.

Τον Ιούνιο του 1925, στη δεύτερη επέ-
τειο της δολοφονίας του Κούρτ Βίλκενς ο 
αναρχικός ληστής Σεβερίνο Ντι Τζιοβάνι 
έγραψε ένα άρθρο στο περιοδικό Κουλ-
μίνε: «Βίλκενς! Ας τον θυμόμαστε κάθε 
στιγμή για τον εργατικό και ηρωικό του 
βίο. Ας τον θυμόμαστε σαν αθέατο στρα-
τιώτη στη μακρινή γη της Γερμανίας, στα 
ορυχεία του Ρουρ, υποκινητή της εξέγερ-

σης στη Βιρτζίνια. Σκοτεινό, δίχως όνομα, 
εργάτη των κατεδαφίσεων, φωτισμένο, στη 
κολοσσιαία πράξη του. Συνειδητός και αν-
θρώπινος εκτελεστής, περιφρονεί την άξια 
ζωή του για να σώσει ένα αθώο κοριτσάκι 
που διατρέχει κίνδυνο και, παρότι, πληγω-
μένος, επιμένει να τιμωρήσει τον σφαγέα: 
αφού του έχει ρίξει μία βόμβα, του αδειάζει 
τις σφαίρες του όπλου του […] Κι αν φέτος 
η διαμαρτυρία μας δεν ήχησε εκκωφαντικά 
στα αυτιά των επιζώντων χασάπηδων των 
1500 προλεταρίων που κατακρεουργήθη-
καν στη μακρινή Σάντα Κρουζ, η αναρίθ-
μητη φάλαγγα των δίχως όνομα, αυτό που 
έζησαν τρομερές και φρικιαστικές μέρες 
και γλύτωσαν από την τεράστια εκατόμ-
βη που διέταξε ο συνταγματάρχης Έκτωρ 
Βαρέλα και εκτέλεσαν οι μεθυσμένοι από 
μίσος, κρασί και αίμα άνθρωποί του, αυτοί 
δε ξέχασαν τον εκδικητή τους, τον γενναίο 
Βίλκενς».
 
Όμως το αίμα του Κουρτ Βίλκενς δε χύθη-
κε χωρίς οι σύντροφοί του να πάρουν εκ-
δίκηση….

Ο δολοφόνος δεσμοφύλακας για να προ-
στατευτεί και να μειωθεί η ποινή του στα 
8 μόλις χρόνια, παρουσιάστηκε σα τρελός 
από τους προστάτες του και κλείστηκε 
στην “Κλινική του Ελέους”. Εκεί ήταν κρα-
τούμενος και ένα Γιουγκοσλάβος πρώην 
συνδικαλιστής της FORA, που είχε εκτε-
λέσει το αφεντικό του όταν απολύθηκε. Ο 
26χρονος Εστέμπαν Λούσιτς έπασχε από 
μανία καταδίωξης και ήταν για όλους τους 
τροφίμους  του ψυχιατρείου ένας “αγαθός 
τρελούλης”. Στις 9 Νοεμβρίου του 1925 ο 
Λούσιτς εκτέλεσε με ένα ρεβόλβερ τον Πέ-
ρες Μιγιάν. Οι τελευταίες λέξεις που άκου-
σε ο Μιγιάν από το στόμα του εκτελεστή 
του ήταν: Αυτό στο στέλνει ο Βίλκενς!
Ο Λούσιτς, όμως, ήταν μοναχά το εκτελε-
στικό όργανο της προλεταριακής εκδίκη-
σης. Οργανωτής ήταν ένας ρώσος ελευθε-
ριακός, ο Χερμάν Μπόρις Βλαντιμιρόβιτς, 
μια μυθιστορηματική φυσιογνωμία που 
αξίζει να τη γνωρίσουμε..

Ο Μπόρις Βλαντιμιρόβιτς αρχικά υπήρξε 
μέλος του ρώσικου Σοσιαλδημοκρατικού 
Κόμματος, στη συνέχεια όμως προσχώρη-
σε στον αναρχισμό. Ήταν συγγραφέας, δια-
νοούμενος, καθηγητής πανεπιστημίου, ζω-
γράφος, γιατρός και βιολόγος. Ταυτόχρονα 
ήταν και άνθρωπος της άμεσης δράσης 
και βομβιστής. Κατάγονταν από οικογέ-
νεια ευγενών, την οποία εγκατέλειψε όταν 
συνδέθηκε με μια επαναστάτρια εργάτρια. 
Συμμετείχε στο σοσιαλιστικό συνέδριο της 
Γενεύης το 1904, έγραψε πλήθος βιβλίων 
και μιλούσε εκτός από ρώσικα και γερμανι-
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κά, γαλλικά και ισπανικά. Μετά το θάνατο 
της γυναίκας του και την ήττα της επανά-
στασης του 1905 στη Ρωσία έπεσε σε κατά-
θλιψη και έγινε αλκοολικός. Αφού δώρισε 
το σπίτι του στη Γενεύη στους αναρχικούς 
κατέφυγε στην Αργεντινή και ξαναδρα-
στηριοποιήθηκε πολιτικά με το ξέσπασμα 
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η οκτωβριανή επανάσταση στη Ρωσία το 
1917 αναπτέρωσε το ηθικό του Βλαντι-
μιρόβιτς, όπως και πολλών αργεντίνων 
αναρχικών που αυτοπροσδιορίζονταν ως 
“αναρχομπολσεβίκοι”. Ο Βλαντιμιρόβιτς 
στην προσπάθειά του να χρηματοδοτήσει 
την έκδοση αναρχικής εφημερίδας οργά-
νωσε μαζί με δυο ακόμα προλετάριους 
αναρχικούς μια ληστεία σε ανταλλακτήριο 

συναλλάγματος. Κατά τη διάρκεια της λη-
στείας σκοτώθηκε ένας μπάτσος και ο Βλα-
ντιμιρόβιτς καταδικάστηκε σε θανατική 
ποινή, που μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρ-
ξη. Ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη της ληστεί-
ας λέγοντας: «Όλα τα μέσα είναι άγια!».

Όταν ο δολοφόνος του Βίλκενς μπήκε στο 
ψυχιατρείο, ο Βλαντιμιρόβιτς αποφάσι-
σε να εκδικηθεί. Άρχισε να πουλάει τρέλα 
και πράγματι μεταφέρθηκε στο άσυλο. Στο 
ψυχιατρείο τον επισκέφθηκαν δυο ρώσοι 
αναρχικοί κι ένας αργεντίνος αναρχοσυν-
δικαλιστής. Ένας από τους επισκέπτες του 
πέρασε το ρεβόλβερ, επειδή όμως ο ίδιος 
δεν είχε επαφή με την πτέρυγα του Πέρες 
Μιγιάν, έπεισε τον Λούσιτς να εκτελέσει 
την πράξη της προλεταριακής δικαιοσύ-

νης. Έτσι ο Βλαντιμιρόβιτς πήρε εκδίκηση 
για το αίμα ενός αναρχικού που μισούσε τη 
λέξη “εκδίκηση”…

Αυτή ήταν η ιστορία του Κουρτ Βίλκενς, 
ενός αναρχικού που με το προσωπικό του 
παράδειγμα διέλυσε τα στερεότυπα της 
βίας και της μη βίας. Όπως έγραψαν κά-
ποιοι αναρχικοί σύντροφοί του: «Ψάλλει ο 
λαός το άσμα του θανάτου, έχοντας δώσει 
ανένδοτες μάχες για την πρόοδο. Ψάλ-
λει! Και όταν δεν διατρέχει ο Ιησούς τους 
αιώνες με την αιμορροούσα καρδιά του 
παρία, το κάνει ο Βίλκενς, απόλυτα τραγι-
κός, αυτοκαταστρέφεται για να λυτρώσει 
με τη θανάσιμη ορμή του ζωές που μόλις 
αρχίζουν ανω όνειρα που βλασταίνουν ανω 
ελπίδες που ακτινοβολούν, στα όμορφα 

χείλη, στα όμορφα μάτια ενός κοριτσιού. 
Ψάλλει ο λαός το άσμα του θανάτου. Και 
για τα δάκρυα των μανάδων, τους πόθους 
των κοριτσιών και την αγωνιώδη λαχτάρα 
των αγοριών εξαπολύει στο κόσμο καρδιές 
του Ιησού, βόμβες του Βίλκενς. Ζήτω η 
Αναρχία!».

                                                                                    
Ασύμμετρη Απειλή

ΠΗΓΕΣ:
- Οσβάλντο Μπάγερ: «Η εξέγερση στην Πα-
ταγονία» εκδ. Κουκίδα
- Eduardo Rosenzvaig: «Το όνειρο με τα δα-
μάσκηνα» Πανοπτικόν τεύχος 17
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Η πρώτη φορά που χρησιμοποιή-
θηκε η λέξη “τρομοκρατία”, δεν 
ήταν για να καταγγείλει τις βίαιες 

πολιτικές πράξεις μεμονωμένων ατόμων ή 
μικρών ομάδων εναντίον μιας χώρας ή κυ-
βέρνησης, αλλά για να περιγράψει ένα νέο 
καθεστώς: το Καθεστώς του Τρόμου (La 
Terreur) της Γαλλικής Επαναστατικής Κυ-
βέρνησης. O Ροβεσπιέρος, επικεφαλής των 
Γιακοβίνων, της πολιτικής λέσχης που βρι-
σκόταν στην κορυφή της πολιτικής ιεραρ-
χίας την εποχή του Τρόμου (από το 1793 
μέχρι το 1794) δικαιολόγησε τον τρόμο ως 
μέσο απονομής δικαιοσύνης: “αν η πηγή 
της λαϊκής κυβέρνησης σε καιρό ειρήνης 
είναι η αρετή, οι πηγές στον καιρό της επα-
νάστασης γίνονται αυτόματα η αρετή και ο 
τρόμος... Ο τρόμος δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά δικαιοσύνη, άμεση, γρήγορη, άκα-
μπτη…”.

Το 1651 ο Άγγλος πολιτικός φιλόσοφος 
Τόμας Χομπς είχε περιγράψει το Κράτος 
ως Θνητό Θεό (τον Λεβιάθαν) που εμπνέει 
τρόμο με την έννοια του δέους, για να απο-
τρέψει τους ανθρώπους από το να αλληλο-
σκοτώνονται λόγω των ενστίκτων τους. Οι 
Γιακοβίνοι στα τέλη του 19ου αιώνα χρησι-
μοποίησαν τον τρόμο ως εργαλείο εξολό-
θρευσης πραγματικών και υποτιθέμενων 
εχθρών της Επανάστασης, αλλά και απλώς 
υπόπτων. Η Γαλλική Επανάσταση θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί από δυο βασικές 

φάσεις βίας: Αντιδραστική/Επαναστατική 
Βία και Καθεστωτικός/Μεταεπαναστατι-
κός Τρόμος. Ένα παράδειγμα «απονομής 
δικαιοσύνης» είναι πως κατά τη διάρκεια 
της εποχής του Τρόμου καταδικαζόταν σε 
αποκεφαλισμό όποιος έκοβε ένα Δέντρο 
της Ελευθερίας, που ήταν το σύμβολο ανα-
γέννησης του Γαλλικού Κράτους…

Προοδευτικοί αλλά και συντηρητικοί Ευ-
ρωπαίοι του 19ου αιώνα, όταν είχε πια δη-
μιουργηθεί ένα ισχυρό αστικό Κράτος στη 
Γαλλία, έβλεπαν με κατανόηση τη βία της 

προεπαναστατικής φάσης, θεωρώντας πως 
ήταν μια αναγκαιότητα λόγω της ακραίας 
ένδειας και καταπίεσης. Ο Κάρολος Ντί-
κενς στο μυθιστόρημά του Ιστορία Δύο 
Πόλεων περιγράφει με θαυμασμό το πάθος 
των επαναστατών στην άλωση της Βαστί-
λης και δικαιολογεί το εκδικητικό τους μέ-
νος. Στη δεύτερη φάση, όμως, όταν έχουν 
πάρει την εξουσία στα χέρια τους, περιγρά-
φει τους επαναστάτες ως αιμοδιψείς, κακό-
βουλους εξουσιομανείς “πατριώτες” που 
ακονίζουν τα ματωμένα τους σπαθιά - με 
πρώτο το ζεύγος Ντεφάρζ, ψευτοδικάζουν 
και στέλνουν στη γκιλοτίνα ανθρώπους 
μόνο με την υποψία συνομωσίας με το Πα-
λαιό Καθεστώς.

Το Κράτος, επομένως, ήταν αυτό που και 
θεωρητικά και πρακτικά έπρεπε να εμπνέει, 
αλλά και εκείνο που άσκησε τον μεγαλύτε-
ρο και κυριολεκτικό Τρόμο. Όπως έλεγε ο 
Ερρίκο Μαλατέστα, η βία που έχει ως στό-
χο την απελευθέρωση είναι ιερή. Αντίθετα, 
“υπάρχουν ακόμη πολλοί που γοητεύονται 
από την ιδέα του τρόμου. Αυτοί νομίζουν 
ότι η γκιλοτίνα, οι τουφεκισμοί, οι σφα-
γές, οι εκτοπίσεις, η φυλακή ...είναι ισχυρά 
και απαραίτητα όπλα της επανάστασης… 
Αλλά η αλήθεια είναι...πως... ο τρόμος 
υπήρξε ανέκαθεν εργαλείο της τυραννίας”.

Θα συμφωνούσε ο Ντίκενς, μέσω του χα-
ρακτήρα του Σίντντεϊ Κάρτον που θυσι-

άζεται για να σώσει μια οικογένεια από 
την κρατική γκιλοτίνα, καθώς τον βάζει 
να οραματίζεται μια πραγματικά ελεύθερη 
κοινωνία: “Βλέπω...τον Ντεφάρζ, την Εκδί-
κηση, τον Ένορκο, το Δικαστή, σειρές από 
νέους καταπιεστές που ξεπετάχθηκαν από 
την καταστροφή των παλιών, να αφανίζο-
νται από το ίδιο τιμωρητικό εργαλείο… 
Βλέπω μια όμορφη πόλη και έναν υπέροχο 
λαό να υψώνεται από αυτήν την άβυσσο 
και, παλεύοντας να γίνει πραγματικά ελεύ-
θερος, μέσα από τους θριάμβους και τις ήτ-
τες...βλέπω τα δεινά της εποχής αυτής μα 
και της προηγούμενης...σταδιακά να εξα-
γνίζονται και να ξεθωριάζουν”.

Αν ο τρόμος της επανάστασης εξαγνίζεται, 
ο μόνιμος τρόμος συνηθίζεται. Γυρνώντας 
στον Θνητό Θεό του Χόμπς, το Ηγεμονικό 
Κράτος ή τον μοναχικό Ηγεμόνα, το στοι-
χείο τρόμου υπήρξε ανέκαθεν ισχυρό ερ-
γαλείο για την πειθαρχία του λαού. Σήμερα 
δεν έχουμε γκιλοτίνα, αλλά έχουμε θεούς, 
θνητούς και μη, που μπορεί να μην εμπνέ-
ουν οι ίδιοι τρόμο, αλλά κάνουν ολοένα 
και περισσότερες προσπάθειες για να νιώ-
σουμε ότι βρισκόμαστε υπό μόνιμη απειλή 
τιμωρίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
στο Κράτος του Ζόφου, που θα ‘λεγε και 
ο Τολστόι.

nam sibyllam

  Τρόμος και Θνητοί Θεοί: Αναφορές στη Γαλλική Επανάσταση

-ΙΣΤΟΡΙΚΑ-



Το Θέατρο Δρόμου είναι μία καλλιτε-
χνική κολλεκτίβα, της οποίας τα μέλη 
ασχολούνται με διάφορες μορφές 

τέχνης και ανήκουν στον ευρύτερο αντικα-
πιταλιστικό χώρο. Έτυχε όσοι επινόησαν την 
ομάδα στην αρχή να είναι χιπχοπάδες. Επειδή 
όμως η νόηση είναι απαιτητική, προσπαθή-
σαμε να ορίσουμε εκ νέου το hip-hop ώστε 
να συνεννοούμαστε καλύτερα με όσους ενδι-
αφέρονται να μάθουν τί σκατά κάνουμε. Κά-
πως έτσι καταλήξαμε να πούμε πως hip-hop 
πρώτα είναι λόγος∙ κι ο λόγος ενσαρκώνεται 
με διάφορες μορφές∙ κι υπάρχουν διάφοροι 
που έχουν πολλούς λόγους να κάνουν τέχνη.

Έτσι λοιπόν μέσα στο θ*δ - προς το παρόν - 
είμαστε κάποιοι που κάνουν hip-hop, κάποιοι 
που γράφουν ποιήματα και διηγήματα και κά-
ποιοι που φτιάχνουν comics, βάφουν και ζω-
γραφίζουν. Επειδή όμως δεν υπάρχουν πόστα 
στην τέχνη, οι ρόλοι συχνά εναλλάσσονται.

Μέσω της συλλογικότητας εκφράζουμε τις 
επιθυμίες μας με τους όρους που θέτουμε 
οι ίδιοι. Καθετί που δημιουργούμε είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένο με την πολιτική, καθώς 
δεν τίθεται θέμα διαχωρισμού της τελευταί-
ας με οποιαδήποτε έκφανση της καθημερι-
νότητας. Για τον ίδιο λόγο και οι δομές, τις 

οποίες επιλέγουμε ως μέσα, έχουν οριζόντιο 
χαρακτήρα, ώστε ο καθένας μας να βρίσκει 
κομμάτια του συλλογικού του εαυτού, σε μια 
εποχή διάχυτου ατομισμού. Κι αυτές ακριβώς 
τις δομές θέλει να προτάξει το θ*δ: αντι-τέ-
χνη, απέναντι στη μικροαστική τέχνη, από 
τους από-τα-κάτω για τους από-τα-κάτω.

Ορισμένες από τις δουλειές που έχουν κυ-
κλοφορήσει μέσω του θ*δ:

Cds:

- 000: Βδέλυγμα & Onesecbeforetheend - 8 
φετίχ
Κάποτε, κάποιοι έλεγαν πως σε μια ζωή που 
έχει γίνει θέατρο, η διαχωρισμένη τέχνη σκη-

νοθετεί ορισμένες υπερβολές. Όταν εδώ και 
δεκαετίες το φετίχ του εμπορεύματος θεοποι-
ήθηκε και έτσι νομιμοποιήθηκε στις συνειδή-
σεις των υπηκόων, θάφτηκαν ακόμα βαθύτε-
ρα κάποια άλλα φετίχ, τόσο σκοτεινά όσο και 
κοινά, για τα οποία η ηθική μας απαγορεύει 
να μιλάμε.

- 001: Jolly Roger - Κενό
Είναι μια κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία 
έχεις δύο επιλογές: είτε να βυθιστείς για πά-
ντα μέσα του με όλη σου την ψυχή, είτε να 
μαζέψεις όσο σκοτάδι σου προσέφερε απλό-
χερα και να το κάνεις φωτιά. 

Comics/διηγήματα/ποιητικές συλ-
λογές:

α’: Ο πιο σίγουρος τρόπος για να κόψετε το 
κάπνισμα - Φρανκ
Ο σιγουρότερος τρόπος να κόψει κανείς το 
κάπνισμα είναι να πεθάνει, και ο ευκολότερος 
τρόπος να ενισχύσει το σύστημα είναι να μεί-
νει ένα με το μηδέν. Μια σύντομη εικονογρα-
φημένη ιστορία ενός τύπου και μιας τρύπας.

β’: Όταν γυρίσεις - Φώντας
Το «Όταν γυρίσεις...» είναι μια συλλογή 28 
ποιημάτων. Βασίζεται στη λογική του ότι 
αναζητάς κάτι που δεν το έχεις ζήσει, αλλά 
αυτή η αναζήτηση γίνεται με όρους νοσταλ-

γίας, σα να ήταν πάνω κάτω αυτή η μοίρα 
σου.

γ’: Chocofant - Φώντας
Ένας ελέφαντας ξεπεσμένος κομμουνιστής 
παλεύει με το lifestyle του περιθωρίου που 
του επιβάλλει η Αθήνα. Ναρκωτικά, γυναί-
κες, Όργουελ ή κάτι άλλο πιο αντιδραστικό 
ελπίζοντας τα free press να μην τον περάσουν 
στο ντούκου.

δ’: 8 φετίχ- Director’s Cut
Βιβλίο-αφιέρωμα στο δίσκο «8 φετίχ» που πε-
ριέχει ένα εικονογραφημένο στιγμιότυπο από 
κάθε κομμάτι του album αλλά και 8 κείμενα 
(διηγήματα, ανακρίσεις πρωταγωνιστών, ποι-
ήματα κλπ) τα οποία αντλούν θεματολογία 
από τις πρωταρχικές αφηγήσεις. Η εικονο-
γράφηση ανήκει στον Φρανκ ενώ τα κείμενα 
επιμελήθηκαν οι: Savage DK, Alex Titkov, 
Πινόκιο, Φώντας, Δερβίσης, Anima, Πολύ-
γωνος.

Σύντομα:
Φρανκ - Γρανάζι
Βδέλυγμα & Jolly Roger - Αλίμονο σ’ εκεί-
νους που γελάνε εδώ

Επισκεφθείτε το blog μας στο: 
http://theatrodromou.blogspot.gr/
Επικοινωνήστε και παραγγείλτε κάτι από τα 
παραπάνω στο: theatrodromou@yahoo.gr
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Do It Yourself
μουσική 
ενάντια στην 
εμπορευματικότητα

Η αυτοοργάνωση και η αντιεμπορευματική 
κουλτούρα είναι κομμάτι του αγώνα του ανθρώ-
που, ενάντια σε κάθε μορφής καταπίεση, για την 
κοινωνική απελευθέρωση. Όποιες μπάντες της 
αντιεμπορευματικής D.I.Y σκηνής επιθυμούν να 
παρουσιάζουμε και να διανέμουμε τα άλμπουμ 
τους είτε μέσω λίνκ ή και φυσικά από το distro 
της κατάληψης Ευαγγελισμού, μπορεί να επικοι-
νωνήσουν  μαζί μας στο e-mail: 
apatris.news@gmail.com

Antimob “Antimob”

Έχουμε γράψει αρκετές φορές σε αυτή εδώ τη στήλη για 
αντιεμπορευματικές μπάντες, οι οποίες δεν έχουν να ζηλέ-
ψουν τίποτα από αντίστοιχες εμπορικές που κυκλοφορούν 
τη δουλεία τους σε δισκογραφικές εταιρίες. Μια ακόμη 
τέτοια περίπτωση είναι και οι Antimob από την Αθήνα.Οι 
Antimob δημιουργήθηκαν το 2005 και κυκλοφόρησαν μια 
demo κασέτα το 2007 παίζοντας παράλληλα και αρκετά 
live σε καταλήψεις όπως η Βίλα Αμαλίας και πανεπιστήμια. 

Το 2012 το demo με τη προσθήκη μερικών ακόμη κομματιών κόβεται σε δίσκο 12΄΄ βι-
νυλίου με τίτλο το όνομά τους. Δεν υπάρχουν λόγια να χαρακτηρίσουν αυτόν τον δίσκο. 
Πρόκειται για έναν καταιγιστικό δίσκο πραγματικό οδοστρωτήρα ! Είχα καιρό να ακούσω 
τόσο μεστό και συμπαγές crust hardcore με ελληνικό πολιτικό στίχο και δεν είναι τυχαίο 
που το μακροβιότερο και καλύτερο Punk fanzine του πλανήτη, το Maximum Rock n’ Roll 
που κυκλοφορεί από τις αρχές της δεκαετίας του 80 στις ΗΠΑ, να βγάλει τον συγκεκριμέ-
νο δίσκο “δίσκο του μέλλοντος” και καλύτερο Hardcore δίσκο στο κόσμο για το 2012. Αν 
αναλογιστούμε ότι οι στίχοι των Antimob είναι στην ελληνική γλώσσα, γλώσσα ακατα-
νόητη για έναν Αμερικάνο καταλαβαίνετε για τι δίσκο μιλάμε.. Μπορείτε να κατεβάσετε 
ελεύθερα το δίσκο σε μορφή mp3 από το σάϊτ της μπάντας: http://antimob.bandcamp.
com/ 
Αν θέλετε να τον παραγγείλετε σε μορφή βινυλίου επικοινωνήστε μαζί τους στο e-mail 
antimob2009@gmail.com 

Ατοπία “Ατοπία”

Οι «Ατοπία» είναι μια diy μπάντα από Αθήνα η οποία απαρ-
τίζεται από μέλη των  γνωστών hardcore συγκροτημάτων 
“Ανατέλλων Τρόμος” και “Ανάσα Στάχτη”. Στα τέλη του 
2012 κυκλοφόρησε σε δική της παραγωγή την πρώτη της 
ομότιτλη δουλειά η οποία  όπως λένε τα ίδια τα μέλη της 
μπάντας είναι το τέλος του συγκροτήματος. Οι “Ατοπία” 
Κινούνται στο γνωστό hardcore-crust   ύφος ενώ στοιχεία 
post, dark και metal στροβιλίζονται μέσα στα κομμάτια 

τους. Οι στίχοι των κομματιών είναι γραμμένοι στην ελληνική γλώσσα  βασισμένοι στο 
κοινωνικοπολιτικό ύφος. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τους κάνουν να ξεχωρίζουν εί-
ναι η προσθήκη βιολιού στα κομμάτια δίνοντας ένα πιο μελαγχολικό, λυρικό αλλά και 
σκοτεινό μοτίβο που δένει απόλυτα με την όλη punk αισθητική του δίσκου. Μπορείτε να 
κατεβάσετε ελεύθερα το δίσκο τους από το λινκ: http://www.mediafire.com/download/
cfhdj4vr8jfsnl4/Atopia+-+Self+Titled+%282012%29+%5Bmp3%5D.rar

Omject “The Psychocolony of Athens 
indymedia center” (Album), “On Heroes and 
Tomps” E.P.

Ο Omject δεν είναι κάποια μπάντα. Είναι ένας άνθρω-
πος που ζει στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος από το 2006 
ως το 2010 μέσα  το συγκεκριμένο project,  με τη χρή-
ση samples και λούπες από διάφορα μουσικά είδη προ-
σπάθησε να  δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό 
μουσικό ύφος σε σχέση με το από που προέρχονταν τα 

μουσικά δείγματα που χρησιμοποίησε. Το αποτέλεσμα ήταν ένας δίσκος και ένα E.P. τα 
οποία κυκλοφόρησαν αποκλειστικά στο διαδίκτυο χωρίς κανενός είδους αντίτιμο.  Η 
μουσική του κρίνεται ως experimental punk χωρίς όμως ο όρος Punk να τη δεσμεύει 
ηχητικά. Όπως σημειώνει ο ίδιος στη σελίδα που υπάρχει για να κατεβάσετε τη δου-
λειά του: “Ο Omject είναι μια μοναχική μουσική διαδρομή περιορισμένης διάρκειας 
που έχει αφετηρία αλλά όχι προορισμό. Πίσω από αυτό το περίεργο όνομα που δεν 
σημαίνει τίποτα κρύβεται ένας άνθρωπος που θέλησε κάπου το 2006 να μιλήσει κοι-
νωνικά και πολιτικά μέσα από τους ήχους, τις παραμορφώσεις, τα samples. Δεν έχει 
καμία σημασία ποιος είναι πραγματικά και αυτό γιατί από τη στιγμή που η μουσική 
του γίνεται δημόσιο κτήμα, αυτόματα παύει να ανήκει στον ίδιο απαλλάσσοντας τον, 
ταυτόχρονα, από το βάρος της πνευματικής της ιδιοκτησίας. Εξάλλου ποτέ η αναπνοή 
του κόσμου δεν ήταν ιδιοκτησία ενός και μόνο ανθρώπου.” 
Κατεβάστε δωρεάν το δίσκο και το Ε.Ρ. στα λινκ:
http://www.diymusic.org/music/diy/electronic/omject-the-psychocolony-of-athens-
indymedia-center-533-zip
http://www.diymusic.org/music/diy/electronic/omject-on-heroes-and-tombs-ep-2010

 V.A. Bakuretsu

Η “Bakuretsu” είναι μία συλλογή της DIY “εταιρίας”  
Body Blow records η οποία κατά το ήμισυ εδρεύει στο 
Ηράκλειο Κρήτης. Στη πραγματικότητα πρόκειται για 
μία συλλογική προσπάθεια μερικών συγκροτημάτων 
να τυπώσουν και να κυκλοφορήσουν τα κομμάτια τους 
μέσα από ένα δίσκο βινυλίου, ο οποίος είναι από μόνος 
του ένα πείραμα το οποίο αποτυπώνεται στο εξώφυλλο 
του δίσκου, ένα χειροποίητο εξώφυλλο το οποίο σε κάθε 

αντίτυπο είναι διαφορετικό . Τα παιδιά που δημιούργησαν τη συλλογή αγόρασαν πα-
λιά μεταχειρισμένα βινύλια από δισκοπωλεία, των οποίων πήραν τα εξώφυλλα και τα 
ξανατύπωσαν από πάνω, αφήνοντας όμως τις αρχικές εικόνες χωρίς να τις πειράξουν 
στο backround ! Το αποτέλεσμα είναι στη πραγματικότητα μια χρηστική ανακύκλωση 
των παλιών εξώφυλλων χωρίς να κρύβουν την αρχική τους χρήση. Μουσικά ο δίσκος 
κινείται σε Garage,Punk, Rockabilly και Surf δρόμους και συμμετέχουν οι μπάντες: 
Acid Baby Jesus, Johnny Carbonaras, Screaming Fly, Bazooka, The Aas, Caveman Joe 
& Thee Afrodykes and Boblywood .
Συλλογή η οποία είναι “κατάλληλη” για να ακούγεται δυνατά προσφερόμενη δε για 
οργιαστικό χορό. Η συλλογή τυπώθηκε σε 500 βινύλια τα οποία μπορούν να βρεθούν 
σε διάφορα distro   σε DIY συναυλίες, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχει για να τη 
κατεβάσετε ελεύθερα στο λινκ: http://www.bodyblows.net/downloads.html

  Κολλεκτίβα «Θέατρο Δρόμου» 

-ΑΝΕΜΟΜΑΖΩΜΑΤΑ-



Αν προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν 
περιεκτικό ορισμό για το ρεμπέτικο 
τραγούδι θα λέγαμε ότι αποτελεί 

ένα μουσικό ιδίωμα το οποίο άνθιζε στα 
αστικά κέντρα της ελληνικής επικράτειας 
κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.  
Τα ρεμπέτικα τραγούδια είναι μικρά, 
ευκολονόητα και απλά τραγούδια με 
κοινωνικό περιεχόμενο, ερμηνευμένα  
από ανθρώπους λαϊκούς. Κάποιοι 
μελετητές τα θεωρούν μετεξέλιξη των 
δημοτικών και των κλέφτικων τραγουδιών. 
Βέβαια, ακριβώς επειδή οι κοινωνικές 
παράμετροι που το πλαισιώνουν καθόρισαν 
σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενό του, θα 
λέγαμε ότι το ρεμπέτικο τραγούδι ανάγεται 
σε κοινωνικό φαινόμενο.

 Οι απαρχές 
του ρεμπέτικου 

τραγουδιού
Εψές το βράδυ είδα στ’ όνειρό μου 
πως είχες τα μαλλάκια σου ριγμένα στο 
λαιμό μου 
αμάν άμαν, πια μικρό μην κλαις 
αμάν άμαν, κι έχεις ό,τι θες 
Σπάω τα πιάτα για τα δυο σου 
μαύρα μάτια  
(Θα σπάσω κούπες. Σμυρναίικη 
Εστουδιαντίνα 1908)

Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές 
του 20ου, σε αρκετά αστικά κέντρα 
άρχισαν να αναδύονται περιθωριακές 
κοινωνικές ομάδες με έντονο αντιθεσμικό-
αντισυστημικό χαρακτήρα και δικές 
τους ηθικές αξίες. Τα ονόματα που τους 
προσδίδονται είναι πολλά: κουτσαβάκηδες 
κι αργότερα μάγκες, βλάμηδες, τσίφτιδες, 
ρεμπέτες. Επρόκειτο για άντρες με ως 
επί το πλείστον εμπειρία στη φυλακή, 
οι οποίοι σύχναζαν στους λεγόμενους 
«τεκέδες», μέρη όπου μαζεύονταν για να 
καπνίσουν χασίσι. Η ρεμπέτικη μουσική 
φαίνεται να γεννήθηκε μέσα στους τεκέδες 
και τη φυλακή, ως τρόπος έκφρασης των 
περιθωριακών μαζών των πόλεων.

Με το τέλος του ελληνοτουρκικού πολέμου 
και την καταστροφή της Σμύρνης το 
1922, ο ελλαδικός χώρος δέχτηκε μεγάλο 
αριθμό προσφύγων, μετά την υποχρεωτική 
ανταλλαγή πληθυσμών . Οι άνθρωποι 
αυτοί, που κουβαλούσαν την καλλιέργεια 
μιας εκλεπτυσμένης μουσικά κοινωνίας, 
άρχισαν να ανοίγουν τα δικά τους 
μαγαζιά όπου παιζόταν η μουσική τους. 
Τα μαγαζιά αυτά, που πήραν σταδιακά 
τη μορφή λαϊκών καφενείων της εποχής, 
ονομάστηκαν «καφέ αμάν», κυρίως λόγω 
του επαναλαμβανόμενου επιφωνήματος 
«αμάν, αμάν», που χρησιμοποιούσαν οι 
τραγουδιστές (αμανετζήδες) κατά τον 
αυτοσχεδιασμό τους πάνω στους στίχους 
των κομματιών. Σταδιακά, κάποιοι από 
αυτούς ήρθαν σε επαφή με τους ρεμπέτες, 

ίσως λόγω της κοινής τους αντίληψης για 
τη διασκέδαση ή λόγω της χρήσης χασίς, 
που συνηθιζόταν στην Τουρκία.

Άιντε σαν πεθάνω τι θα πούνε,  
πέθανε ένας χασικλής (κάποιο παιδί) 
πέθανε ένας δερβίσης (λεβέντης) 
ένας καραμπουζουκλής. (που γλεντούσε τη 
ζωή) 
(Της καναβουριάς τα φύλλα. Στίχοι 
μουσική: Μπάμπης Μπακάλης)

Κάπως έτσι ξεκίνησε μία  αλληλεπίδραση 
μεταξύ του σμυρναίικου στυλ των 
προσφυγικών καφενείων και του 
ρεμπέτικου των φυλακισμένων και 
χασικλήδων, χωρίς όμως να υπάρξει 
ταύτιση.  Δέκα χρόνια μετά την ανταλλαγή 
πληθυσμών, τα ρεμπέτικα τραγούδια 
σταμάτησαν να είναι αποκλειστικότητα 
του τεκέ και πήραν το χαρακτήρα της 
λαϊκής μουσικής της πόλης. Τότε έγιναν και 
οι πρώτες ηχογραφήσεις με περισσότερο 
επαγγελματικά χαρακτηριστικά.

Ανάμεσα στους σημαντικότερους 
εκπροσώπους του τότε ρεμπέτικου στυλ 
ήταν ο Παπαϊωάννου, ο Βαμβακάρης, ο 
Περπινιάδης, ο Μάθεσης και ο Μπάτης, 
αλλά και ο Τούντας, ο Νούρος, ο 
Ρούκουνας, η Μαρίκα Παπαγκίκα, η Ρόζα 
Εσκενάζι και η Ρίτα Αμπατζή.

Εξέλιξη: ρεμπέτικο 
και σμυρναίικο 
τραγούδι στις 

δεκαετίες 1930-
1960

Κατά τη δεκαετία του 1930 το σμυρναίικο 
τραγούδι που είχε νωρίτερα γνωρίσει 
μεγάλη επιτυχία, άρχισε να υποχωρεί 
και τη θέση του σε δημοτικότητα πήρε 
το ρεμπέτικο του Πειραιά, του τεκέ. 
Την περίοδο αυτή, αναδείχθηκαν και οι: 
Χατζηχρήστος, Γενίτσαρης, Γιοβάν Τσαούς, 
Στέλλα Χασκήλ, Σωτηρία Μπέλλου και 
Σεβάς Χανούμ.

Ήρθαν μπάτσοι βρε και μας πήραν 
και στου Συγγρού καλέ μας πήγαν 
βρε και υπόδικους μας ρίξαν 
μωρ’ και στην φυλακή μας ‘κλείσαν 

Βρε αστυνόμε και ειρηνοδίκη 
μωρ’ βγάλε γρήγορα τη δίκη 
θα `ρθούνε μπάτσοι να ορκιστούνε 
και ψέματα να μη σας πούνε 
( Μάγκες καραβοτσακισμένοι. Στίχοι, 
μουσική: Γιώργος Μπάτης 1930)

Καθώς γινόταν έντονη η άνοδος του 
ναζισμού σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, 
έτσι και στην Ελλάδα, επιβάλλεται από τη 
βασιλική παράταξη η δικτατορία της 4ης 
Αυγούστου 1936. Αναπόφευκτα, ξεκίνησαν 
οι διώξεις για το χασίς, οι επιθέσεις στους 
τεκέδες και το κυνήγι των ρεμπετών. 
Ακολούθησε λογοκρισία των τραγουδιών 
που επρόκειτο να ηχογραφηθούν, λόγω 
θεματολογίας (φυλακή, ναρκωτικά, 
μάγκικη ζωή) και επιβλήθηκε αλλαγή των 
θεμάτων στα τραγούδια, τα οποία πια 
αναφέρονταν στον έρωτα, την ξενιτιά, τη 
ζήλεια, κτλ. Δεν υπάρχει ούτε ένα δείγμα 
τραγουδιού με μάγκικη φρασεολογία στους 
δίσκους της εποχής. Οι δισκογραφικές 
εταιρίες δεν αντέδρασαν καθόλου, αν 
και πολλοί δίσκοι κατασχέθηκαν και η 
πλειοψηφία των δημιουργών έσπευσαν 
να συμμορφωθούν, περιορίζοντας 
δραστικά τον αμανέ. Αλλαγές, όμως 
υπέστη και η φόρμα των τραγουδιών, 
αφού ελαχιστοποιήθηκαν τα οργανικά 
μέρη (ταξίμια) αφενός για να χωρούν τα 
τραγούδια σε ένα δίσκο 78 στροφών και 
αφετέρου γιατί θεωρήθηκαν αναβιώσεις 
του ανατολίτικου πολιτισμού και τέτοιες 
αναβιώσεις “όφειλαν να παταχθούν”. Την 
περίοδο εκείνη λοιπόν, γίνεται πλέον 
αναγκαστική η φυγή πολλών ρεμπετών 
προς την επαρχία και τη Θεσσαλονίκη, 
όπου τα πράγματα ήταν πιο ήρεμα. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1940 τα 
φασιστικά καθεστώτα της Ιταλίας και της 
Γερμανίας συνεργαζόμενα, πυροδοτούν 
τη συνθήκη που οδηγεί στο Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο 
στις 28 Οκτωβρίου του ’40, όταν ο 
δικτάτορας Μεταξάς αρνήθηκε την είσοδο 
των ιταλικών στρατευμάτων στον ελλαδικό 
χώρο.

Βρε γρουσούζη Μουσουλίνι 
πού (ει)’ν(αι) τα τόσα μεγαλεία 
Πού ‘ταζες κάθε λιγάκι 
στην καημένη Ιταλία 
Την ετάραξες στην πείνα 
κι είναι πια ξελιγωμένη 
Μονάχ’(α) η δική σου τσέπη 
είναι παραφουσκωμένη 
Τα καημένα τα παιδιά της 
δεν τολμούν να πούν κουβέντα 
τους εράψατε το στόμα 
(ε)’συ ο Τζιάνος και η Έλντα 
Μουσουλίνι άλλαξε γνώμη 
έλα πια στα σύγκαλά σου 
γιατί έφτασε η ώρα 
να τινάξεις τα μυαλά σου 
(Μουσολίνι άλλαξε γνώμη, 1940 στίχοι: 
Γιώργος Φωτίδας. Μουσική: Μάρκος Βαμ-
βακάρης)

Κατά τη διάρκεια του πολέμου και 
της γερμανικής κατοχής η πλειοψηφία 
των νυχτερινών κέντρων έκλεισε κι 
όσα απέμειναν απευθύνονταν πια σε 
διαφορετικό κοινό (μαυραγορίτες, πόρνες, 
συνεργάτες και αξιωματικοί των Γερμανών) 
και λειτουργούσαν πριν τις 11 το βράδυ, 
κατά την γερμανική διαταγή. Εκείνη την 
περίοδο, έγινε εντονότερη η ευρωπαϊκή 
επιρροή και όλο και λιγότερα τραγούδια 
γράφονταν στους παλιούς ρεμπέτικους 
τρόπους. 

Το 1947 στην Ελλάδα ξέσπασε ο Εμφύλιος. 
Μέχρι το 1949 που διήρκεσε ο πόλεμος, 
το λαϊκό πια (και όχι ρεμπέτικο με την 
έννοια που είχε προπολεμικά) τραγούδι 
των πόλεων εξέφραζε στιχουργικά τη 
μιζέρια που επικρατούσε ως απόρροια 

των έντονων κοινωνικών ανακατατάξεων 
της εποχής. Μετά το 1947 άρχισαν να 
ξανανοίγουν οι δισκογραφικές εταιρίες 
και το ρεμπέτικο αναγεννήθηκε χάρη στον 
Τσιτσάνη, ο οποίος από το ’50 κι έπειτα 
αποτέλεσε το πιο δυναμικό όνομα στην 
ρεμπέτικη-λαϊκή ιστορία.

Θα πάω μες στην Αφρική 
τα μέρη να γνωρίσω 
παίζοντας το μπουζούκι μου 
τους μαύρους να ελκύσω. 
(Ο Τσιτσάνης στη ζούγκλα. Στίχοι, 
μουσική Βασίλης Τσιτσάνης)

Τη δεκαετία του 1950, κι ενώ σε γενικές 
γραμμές το βιοτικό επίπεδο της χώρας 
ανέβηκε (μαζί με αυτό βέβαια, ανέβηκε 
και ο «νεοπλουτισμός»), τα νέα ρεμπέτικα 
τραγούδια που γράφονται στερούνται 
αυθορμητισμού και αυθεντικότητας 
(συγκρινόμενα με τα παλιά πειραιώτικα 
του ’30), και γύρω στο ‘55 αποκαλούνται  
«αρχοντορεμπέτικα».  

Ταυτόχρονα, οι δίσκοι που ηχογραφούνται 
πουλιούνται μαζικά, γεγονός που φυσικά 
υποβαθμίζει την ποιότητα των τραγουδιών 
αλλά και το στίχο τους, αφού συνήθως 
οι ηχογραφήσεις γίνονταν για καθαρά 
εμπορικούς  λόγους. Αξιοσημείωτη είναι 
και κοσμοσυρροή που δέχονταν τα κέντρα 
(«μπουζούκια» λεγόμενα) στα οποία 
ακουγόταν το νέο λαϊκό τραγούδι, αλλά 
και ο προκλητικός τρόπος με τον οποίο 
ο κόσμος διασκέδαζε. Η πλειοψηφία 
των ανθρώπων ξόδευαν μεγάλα ποσά 
σε ένα βράδυ, σπάζοντας πιάτα και 
παραγγέλνοντας ακριβά ποτά και δεύτερης 
ποιότητας φαγητό.

Η δεκαετία του ’60 βρίσκει την κοινωνία 
τελείως αποκομμένη από τις παλιές 
της συνήθειες. Και ενώ ο ρυθμός της 
καθημερινότητας αυξάνεται, τα γούστα 
αλλάζουν και στο προσκήνιο έρχονται ο 
Ζαμπέτας, ο Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα, 
τα νέα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού που 
πια σε τίποτα δε θυμίζει το περιθωριακό, 
υπόκοσμο ρεμπέτικο. 

Όλοι το ίδιο είμαστε 
σε τούτο το κοσμάκη 
και όλοι έχουμε καρδιά 
λαός και Κολωνάκι  
Φτώχεια και πλούτη δυστυχώς 
ποτέ τους δεν ταιριάζουν 
μα όταν θέλουν δυο καρδιές 
λεφτά δε λογαριάζουν 
(Λαός και Κολωνάκι.1959 Στίχοι, μουσική 
Μανώλης Χιώτης)

Κάπου εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι οι 
ρεμπέτες δεν ήταν όλοι τους άνθρωποι 
πολιτικοποιημένοι  με προπαγανδιστικές 
στοχεύσεις μέσα από τα τραγούδια 
τους. Ήταν αντιθεσμικοί, λούμπεν, είχαν 
τους δικούς τους αξιακούς κώδικες και 
αμφισβητούσαν τις επιβαλλόμενες από 
την εξουσία κοινωνικές συμπεριφορές. 
Σίγουρα, αυτό δε σημαίνει ότι παρέκκλιναν 
πολύ από το κυρίαρχο πρότυπο 
αρρενωπότητας που προέβλεπαν οι 
κανόνες της εποχής, χαρακτηρίζονταν 
μάλιστα από περίσσιο σεξισμό, συχνά 
μισογυνισμό και συντηρητικές απόψεις 
όσον αφορά την κοινωνική θέση της 
γυναίκας, αλλά και των ομοφυλόφιλων 
ατόμων.

Κατεβάστε ελεύθερα και δείτε: “Μια 
ρεμπέτικη ιστορία” Ντοκιμαντέρ για το 

ρεμπέτικο της κινηματογραφικής ομάδας 
της κατάληψης Ευαγγελισμού:

http://www.black-tracker.gr/details.
php?id=23 

ανεμόσκαλα
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  Για το Ρεμπέτικο Τραγούδι 
(αφού μας αρέσει...)

-ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΑ-



Για περισσότερα από 30 
χρόνια η Jenny Holzer 
παρουσιάζει τις ιδέες της 

και τα επιχειρήματά της μέσω του 
έργου της δρώντας κυρίως στα 
τέλη του ’70 και την δεκαετία του 
’80 στην Νέα Υόρκη, συνεχίζοντας 
και μέχρι σήμερα ακόμη. Το έργο 
της Jenny Holzer εντάσσεται 
στην εννοιολογική τέχνη και είναι 
κατά κόρον βασισμένο στις λέξεις 
και την δυναμική τους. Βασική 
της επιδίωξη ήταν η δημιουργία 
ενός αφηγηματικού μέρους πάνω 

σε οπτικά αντικείμενα.

Σαν καλλιτέχνης δρόμου 
δημιούργησε  πάρα πολλές 
oπτικές αναπαραγωγές σε 
δημόσιους χώρους των οποίων 
δέκτες ήταν χιλιάδες άνθρωποι 
καθώς επέλεγε πολύ κεντρικά 
σημεία για να προβάλλει το 
έργο της. Το έργο της είναι 
εγγενώς πολιτικό και ήταν 
ιδιαίτερα κοντά στο φεμινιστικό 
κίνημα της δεκαετίας του ’80. 
Η ίδια ήταν επίσης μέλος του 
φεμινιστικού κινήματος εκείνης 
της δεκαετίας. Ακόμα παρά το 
έντονο πολιτικό μήνυμα της 
τέχνης της, η Jenny holzer δεν 
απέκλεισε την προβολή των 
έργων της  σε χώρους και διεθνείς 
εκθέσεις στενά συνδεδεμένες 
με την αντίληψη της τέχνης ως 
εμπορικό προϊόν και ως θέαμα,  
όπως η Μπιενάλε της Βενετίας, 
το μουσείο Guggenheim στην 
Νέα Υόρκη και το Μπιλμπάο, το 

Μουσείο Αμερικανικής τέχνης 
και άλλα.

Τα έργα της περιέχουν ιδιαίτερα 
έντονα μηνύματα τα οποία 
προκαλούν τον περαστικό 
να σταματήσει για να τα 
επεξεργαστεί. Το έργο της Holzer 
έχαιρε τόσης απήχησης καθώς 
η ίδια χρησιμοποιούσε τις 
περισσότερες φορές προσιτά μέσα 
όπως πινακίδες και υπερμεγέθη 
προβολικά πάνω σε προσόψεις 
κυβερνητικών, επιχειρηματικών 
και άλλων κτιρίων, έτσι ώστε να 
κάνει και τον πλέον αδιάφορο να 
γίνει θεατής τον έργων της και να 
τα προσδιορίσει ανάλογα.

Παρουσιάζοντας ένα σύνολο 
φράσεων, με τρόπο δηλαδή 
ο οποίος μιμούταν τα 
διαφημιστικά σλόγκαν, με μέσα 
που είναι συνηθισμένα στην 
διαφήμιση όπως  η τηλεόραση, 
οι ηλεκτρονικές πινακίδες, τα 
φλυτζάνια του καφέ κτλ, η Holzer 

εγείρει πολλά ερωτήματα όπως 
του τι μπορούν να δουν τα μάτια 
μας και τι δεν μπορούμε να δούμε 
εμείς στα media. Ή αν οι πολίτες 
σήμερα έχουν κάποιο ουσιαστικό 
έλεγχο πάνω στην πληροφορία 
που τους παρέχεται από τα μέσα.

Αν και η Holzer βασίστηκε εκτενώς 
στην ποίηση και σε μηνύματα 
άλλων, χρησιμοποιώντας 
υποστηρικτικό υλικό από αυτούς 
και ισχυρή πολιτική ορολογία 
όταν αναφερόταν στον πόλεμο 
και τους πρόσφυγες, κάποια 
από τα πλέον αφοριστικά της 
μηνύματα είναι όντως δικά της. 
Το 1977 ξεκίνησε μια σειρά 
μηνυμάτων που είναι γνωστά ως 
Φανερές Αλήθειες (Τruisms).

Τα πιο χαρακτηριστικά από 
αυτά είναι: «Οι αποκλίνοντες 
θυσιάζονται για την αύξηση 
της ομαδικής αλληλεγγύης 
(Deviants are sacrificed to 
increase group solidarity) », «Το 

χρήμα δημιουργεί το γούστο 
(Money creates taste)»  , «Η 
ρομαντική αγάπη εφευρέθηκε 
για να χειραγωγεί τις γυναίκες 
(Romantic love was invented 
to manipulate women) », «Η 
ιδιωτική περιουσία δημιούργησε 
το έγκλημα (Private property 
created crime) », «Η κατάχρηση 
της εξουσίας δεν αποτελεί καμία 
έκπληξη (Abuse of power comes 
as no surprise) ».

Τα Truisms άρχισαν να 
εμφανίζονται μόλις 3 χρόνια 
μετά την απομάκρυνση των 
στρατευμάτων των Ηνωμένων 
Πολιτειών από το Βιετνάμ. Ειδικά 
το τελευταίο (Abuse of power 
comes as no surprise) φαίνεται 
να ταιριάζει πολύ σε οτι συνέβη 
υπό την διοίκηση του Νίξον, 
κατά την διάρκεια του πολέμου 
του Βιετνάμ και του σκανδάλου 
Watergate.

Value Valuer

«Κάτι που αλλάζει τον τρόπο με 
τον οποίο βλέπουμε τους δρόμους 

είναι πολύ σημαντικότερο απο κάτι 
που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο 

κοιτάζουμε τους πίνακες.»
Guy Debord

«Αυτοί που ελέγχουν τα σύμβολα 
ορίζουν κι εμάς.»

Alfred Korzybski 

Η γέννηση

Το γκραφίτι είναι σχεδόν τόσο 
παλιό όσο και η πρώτη κραυγή του 

ανθρώπου. Απο τις πρώτες τοιχογραφίες 
στα σπήλαια της Γαλλίας 32.000 χρόνια 
πρίν μέχρι τα σύγχρονα στένσιλ που 
‘λερώνουν’ τις αποστειρωμένες ευρωπαικές 
μητροπόλεις, το γκραφίτι είτε γίνεται με 
σπρέυ, με μαρκαδόρους, με στένσιλ ή με 
αυτοκόλλητα και είτε γίνεται σε τρένα, 
σε τοίχους, σε δρόμους ή σε πλατείες, 
γεννιέται και τρέφεται πάντα απο την 
ίδια ανάγκη: την ανάγκη του ατόμου να 
διαδηλώσει την ύπαρξή του και να αφήσει 
ένα σημάδι στον κόσμο γύρω του.

Κυρίαρχη κουλτούρα vs επανεφεύρεση της 
ταυτότητας.

Όπως οι φυλακισμένοι χαράζουν στους 
τοίχους των κελιών τους τη βαθιά 

τους επιθυμία για απόδραση και ελευθερία 
έτσι και τα παιδιά των μεταναστών που 
μεγαλώνουν έγκλειστα στα γκέτο της Νέας 
Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας του 1960 
βάφουν τους τοίχους με την φαντασίωση 
τους να τους καταργήσουν. Φυλακισμένοι 
μέσα στα τείχη του γκέτο οι αλυσίδες τους 
επεκτείνονται και πέρα απο το φυσικό τους 
εγκλεισμό, στον εγκλωβισμό τους μέσα 
στις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα της 
άρχουσας τάξης. Αρνούμενοι να ορίσουν 
και να καθορίσουν τον εαυτό τους με 
βαση τα νοήματα και τις αφηγήσεις του 
κυρίαρχου λόγου οργανώνουν μια μορφή 
αντίστασης που παίρνει τις διαστάσεις 
υποκουλτούρας και τη βαφτίζουν χιπ χοπ. 
Μέσω της τέχνης: της μουσικής(DJing), 
της ποίησης(rap), του χορού(breakdance), 
και του γκραφίτι αποκτούν τα εργαλεία 
για να αντισταθούν, να αντιδράσουν και 
να δώσουν μια απάντηση στην επίθεση 
που δέχονται. Το γκραφίτι αποτελεί 
καθοριστικό συστατικό αυτής της 
υποκουλτούρας. ‘Βομβαρδίζοντας’ τα 
τρένα, τους δρόμους και τις γειτονιές με 
τα ονόματα που έχουν επιλέξει οι ίδιοι 
για τον εαυτό τους(tags),  με γρήγορα 

κομμάτια γεμισμένα με χρώμα γραμμένα 
σε με γλώσσα που είναι καταληπτή μόνο 
απο τους ίδιους(throwups), ή με πιο 
σύνθετα κομμάτια που ακολουθούν τους 
δικούς τους αισθητικούς κανόνες(pieces), 
οι γκραφιτάδες αναβαπτίζουν τον εαυτό 
τους και επανεφευρίσκουν την ταυτότητα 
τους επιβάλλοντας ταυτόχρονα τo δικό 
τους κώδικα επικοινωνίας και το δικό τους 
σύστημα αισθητικής που καταργεί και 
υπερβαίνει τις παραδοσιακές έννοιες της 
ομορφιάς και της τάξης μέσα σε μιά πόλη 
που έχει επιλέξει στην καλύτερη να τους 
αγνοεί και στη χειρότερη να τους φιμώνει. 

Ατομική ιδιοκτησία vs επανοικειοποίηση 
του δημόσιου χώρου.

Τα συνθήματα των καταστασιακών 
στους τοίχους του Παρισιού τον 

Μάιο του 1968 που διακηρύττουν ότι ‘η 
ποίηση γεννιέται στο δρόμο’ και ότι ‘το 
πιο όμορφο γλυπτό είναι μια πέτρα στο 
κεφάλι ενός μπάτσου’, αποτελούν σταθμό 
για τη σύνδεση του γκραφίτι με τα πολιτικά 
κινήματα και τη μετάβαση απο την 
εκφραση της ταυτότητας στην έκφραση 
της ιδεολογίας. Το 1968 το γκραφίτι 
αποτελεί όχι μόνο μέσο προπαγάνδας και 
εργαλείο για τη διάδοση των ιδεών των 
καταστασιακών αλλά κυρίως αναπόσπαστο 
κομμάτι της ίδιας τους της πολιτικής 
δράσης και προέκταση της πολιτικής 
τους πρακτικής. Η επανοικειοποίηση των 
δημοσίων χώρων και η αμφισβήτηση της 

ατομικής ιδιοκτησίας που προτάσσουν 
τα συνθήματα τους πραγματώνονται και 
εμπράκτως μέσω του γκραφίτι που λεηλατεί 
τους δρόμους της πόλης και βεβηλώνει τις 
ιερές περιουσίες των νοικοκυραίων. 

Δικτατορία της διαφήμισης vs αισθητικό 
σαμποτάζ. 

Στις σύγχρονες ευρωπαικές μητροπόλεις 
όπως η Αθήνα, όπου οι διαφημιστικές 

ταμπέλες, οι εμπορικές πινακίδες και 
τα logos των πολυεθνικών δεσπόζουν 
παντού, μονοπολούν το χώρο μέσα στην 
πόλη, μολύνουν καθημερινά το βλέμμα 
με την αισθητική τους και ρυπαίνουν 
τη σκέψη με το σύστημα των αναγκών 
και τα πρότυπα που επιβάλλουν, οι 
γκραφιτάδες επιτίθενται στις βιτρίνες 
των καταστημάτων, στις διαφημίσεις 
προιόντων, στις αφίσες θεαμάτων και 
κατ’επέκταση στον αξιακό κώδικα που 
αυτά εκπροσωπούν, αντιστρέφοντας τα 
νοήματα και υπονομεύοντας τα μηνύματα 
τους. Παρεμβαίνουν και μεταμορφώνουν 
το αστικό τοπίο μέσα στο οποίο ζούν αλλά 
για το οποίο δεν έχουν κανένα λόγο και 
έλεγχο. Διεκδικούν τον χώρο τους για 
έκφραση και δημιουργία μέσα σε μια πόλη 
όπου οι δημόσιοι χώροι καπηλεύονται και 
υφαρπάζονται απο τις πολυεθνικές και 
τις επιχειρήσεις με τη νομιμοποίηση που 
τους προσφέρει το χρήμα και η αξίωση 
του κέρδους. Η τέχνη επιτίθεται στην 
αρχιτεκτονική και η ανάγκη για ελευθερία 
στους νόμους περι ατομικής ιδιοκτησίας 
και ιδιωτικοποίησης κάθε δημόσιου χώρου 
και αγαθού.

Καλλιτέχνης-φίρμα vs συλλογική 
δημιουργία.

Οι γκραφιτάδες δεν αναπροσδιορίζουν 
μόνο την ταυτότητα και την ιδεολογία 

τους αλλα και τις σχέσεις μεταξύ τους. 
Συνιστούν κοινότητες και ομάδες οι 
οποίες διέπονται απο δικούς τους 
αξιακούς κώδικες και ηθικούς κανόνες. Ο 
παράνομος χαρακτήρας του γκραφίτι αλλά 
και η επικίνδυνότητα ορισμένων έργων, 
προυποθέτουν σχέσεις εμπιστοσύνης και 
οικοδομούν δεσμούς αλληλεγγύης και 
αλληλεξάρτησης μεταξύ των γκραφιτάδων. 
Ενάντια λοιπόν στην μυθοποίηση του 
ατομικιστή καλλιτέχνη-φίρμα με το 
υπερτροφικό υπερεγώ που επιβάλλουν 
οι ανάγκες του σύγχρονου καπιταλισμού 
για να προωθήσουν και να πουλήσουν 
πιο εύκολα τα προιόντα της τέχνης, το 

γκραφίτι αποτελεί συλλογική δημιουργία 
που μπορεί να γίνει απο τον οποιονδήποτε 
και είναι παιδί της σχέσης αλληλεγγύης 
αυτού που έβαψε, αυτού που κράτησε 
τσίλιες, αυτού που το τράβηξε φωτογραφίες 
κλπ. Η διαδικασία και η πράξη του 
βαψίματος καθίσταται πιο σημαντική 
απο το τελικό προιόν και το γεγονός 
αυτό κλονίζει συθέμελα βαθιά ριζωμένες 
αντιλήψεις για την αξία του έργου τέχνης 
ως προιόν προς πώληση και δυναμιτίζει 
την έννοια της εμπορευματικοποίησης της 
τέχνης αλλά και της ζωής γενικότερα.

Τέχνη vs βανδαλισμός ή αλλιώς η 
καταστροφή της ομορφιάς και η ομορφιά 
της καταστροφής.

Σε έναν κόσμο όπου η γλώσσα συνιστά 
σύμμαχο της εξουσίας και οι λέξεις 

όπλα των ισχυρών, η βιομηχανία της τέχνης 
δεν είναι ούτε αμέτοχη ούτε αθώα αλλα 
συντάσσεται με τους μηχανισμούς ελέγχου, 
χειραγώγησης και υποδούλωσης. Έρπεται 
πίσω απο την οικονομική και πολιτική 
εξουσία  και σερνει πίσω της το κουφάρι 
ενος σάπιου και χρεωκοπημένου κόσμου. 
Σε αυτόν τον κόσμο τα δημιουργήματα 
της ελεύθερης σκέψης και της εξεγερμένης 
φαντασίας του ατόμου βαφτίζονται 
βανδαλισμός και καθιστώνται παράνομα, 
ενω τα προιόντα του εμπορίου και του 
κέρδους βαφτίζονται αυτόματα τέχνη, 
μυθοποιούνται, εγκωμιάζονται και 
τιμολογούνται ανάλογα. Το γκραφίτι απο τη 
φύση του αποτελεί κλωτσιά στα μούτρα του 
συστήματος της αγοράς της τέχνης καθώς 
δεν ανήκει σε κανέναν και έτσι δεν μπορεί 
να αγοραστεί ή να πουληθεί απο κανέναν. 
Αντιστέκεται στην ιδρυματοποίηση της 
τέχνης μέσα σε γκαλερί και σε μουσεία 
καθώς έχει ανάγκη τον καθαρό αέρα και 
τον ανοιχτό δρόμο για να αναπνεύσει και 
να παραμείνει ζωντανο. Οι αλεπάλληλες 
προσπάθειες αφομοίωσης του απο το 
σύστημα πέφτουν στο κενό καθώς έξω 
απο την συνθήκη της παραβατικότητας 
και της ρήξης με το υπάρχον και χωρίς την 
αλληλεπίδραση με το αστικό περιβάλλον 
απονοηματοδοτείται, χάνει την δυναμική 
και την ουσία του και μετατρέπεται σε ένα 
ακόμη προιόν στα ράφια ενός μαγαζιού(ακα 
γκαλερί). Γιατί όπως λέει και ο Molotov 
Cocktail 7 ‘’Το γκραφίτι γεννήθηκε για 
να λειτουργεί έξω απο το σύστημα...όταν 
βάζεις το γκραφίτι σε μία γκαλερί είναι σαν 
να βάζεις ένα αγρίμι σε ένα κλουβί’, όλη η 
ομορφιά, η φλόγα και η δύναμή του πεθαίνει.                                                                                                                                        

 fata morgana

  Τέχνη και Επανάσταση
 - ο πόλεμος των συμβόλων
                                                                                                             στον javaspa και σε όλα ‘τα τρομερά παιδιά’ της αντικουλτούρας...

 H Jenny Holzer 
        και η πολιτικοποιημένη της μεταμοντέρνα τέχνη


