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αντιεξουσιαστική εφημερίδα στις γειτονιές του Κουκακίου, των Πετραλώνων και του Θησείου
Δεκέμβριος 2010 | φύλλο 5ο | διανέμεται χωρίς αντίτιμο

ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΘΕΙΑ!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Ένα σχολείο σε ομηρία!

73ο δημοτικό σχολείο: ένα κτίριο
εγκαταλελειμένο, με αίθουσες-τρύπες, με
πόρτες και παράθυρα που μπάζουν νερά και
κρύο. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς παίζει παιχνίδια στις πλάτες μικρών παιδιών.
> > > σελίδα 3

ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ

Διώξη τριών κατοίκων που
αγωνίζονται για την
υπεράσπιση των λόφων.
Κλήθηκαν με την κατηγορία ότι «με πειθώ και
φορτικότητα υποκινούσαν στη ρίψη της περίφραξης» που απαγόρευε την ελεύθερη πρόσβαση στους λόφους.

Η επίθεση των αφεντικών μέρα με τη μέρα εντείνεται και
γίνεται αντιληπτή όλο και περισσότερο με υλικούς όρους.
Το θεατρικό που ανέβηκε τον περασμένο μήνα με τίτλο
«αυτοδιοικητικές εκλογές» ολοκληρώθηκε και πλέον το
ελληνικό κράτος είναι έτοιμο να ανακοινώσει σε όλους
εμάς, τους από κάτω, τα νέα μέτρα. Και εμείς τί κάνουμε;
Μούδιασμα και αμηχανία. Εδώ που φτάσαμε δεν μπορεί να
πιστεύει κανείς ότι θα καταφέρει να καβατζωθεί ατομικά,
να γλιτώσει το τομάρι του. Ή θα ανακαλύψουμε το αίσθημα
της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης με το διπλανό μας
εργαζόμενο ή γείτονα, ή θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε
να επιπλεύσουμε στο ναυάγιο των αφεντικών. Δεν είναι
καιροί πλέον για μοναχικές πορείες. Οι καιροί απαιτούν να
οργανώσουμε την κοινωνική και ταξική μας αντεπίθεση!
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Μέρες κρίσης και το ελληνικό κράτος
θωρακίζεται

> > > σελίδα 6

Άρνηση πληρωμών

> > > σελίδα 7

Έργα και ημέρες του Δ.Ν.Τ.

> > > σελίδα 8

> > > σελίδα 2

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ

Λαϊκές συνελεύσεις
Οι κάτοικοι του Θησείου και των Πετραλώνων
οργανώνονται απέναντι στην οικονομική και
θεσμική κρίση των καιρών μας.
> > > σελίδα 9

ΜΝΗΜΗ

Τί συμβαίνει, επιτέλους,
στο κέντρο της Αθήνας;
Η παρανομοποίηση των μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας, τα κυκλώματα και τα υπαρκτά προβλήματα που δημιουργούνται από την υπερσυσσώρευση εξαθλιωμένων ανθρώπων. Ο Άγιος Παντελεήμονας και το
ιστορικό κέντρο της πόλης, ο Κεραμεικός και το Μεταξουργείο. Τί βρίσκεται πίσω από τις κραυγές περί υποβάθμισης;
> > > σελίδα 4, 14

Γυρίζοντας πίσω τον
Δεκέμβρη του 1944:
Η μάχη του Θησείου
Ιστορική αναδρομή σε κάποιες από τις πιο
σημαντικές μάχες που έλαβαν χώρα στις
γειτονιές μας τον Δεκέμβριο του 1944.
> > > σελίδα 16

Για όσους αναζητούν ακόμα το νόημα των εκλογών, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, έχουμε να τους πούμε: δεν βρέχει, σας φτύνουνε!

Νέα από τις γειτονιές μας

“

Δίωξη τριών κατοίκων που αγωνίζονται για την
υπεράσπιση των λόφων του Φιλοπάππου
Στα τέλη του Οκτώβρη τρεις κάτοικοι κλήθηκαν να δικαστούν, ύστερα από μήνυση των αρχαιολόγων της
Α΄ ΕΠΚΑ, ότι «με πειθώ και φορτικότητα υποκινούσαν στην ρίψη της περίφραξης» που απαγόρευε την
ελεύθερη πρόσβαση στους λόφους ή τμήμα αυτών (π.χ. Πνύκα). Η δίκη αναβλήθηκε.
τραλώνων, του Θησείου και του Κουκακίου για την υπεράσπιση των λόφων του
Φιλοπάππου.
Οι κάτοικοι, μέσα από ένα διαρκή αγώνα, συνειδητοποίησαν ότι δεν έχουν να
περιμένουν τίποτα και από κανέναν όσον
αφορά την τύχη της γειτονίας τους. Ότι
μόνο μέσα από αντιιεραρχικές, ισότιμες
και ανοιχτές διαδικασίες μπορούν να πετύχουν τους σκοπούς τους, οι οποίοι δεν
ήταν άλλοι από το να κρατήσουν τους λόφους ανοιχτούς, χωρίς εισιτήριο και κάγκελα, να προστατέψουν αυτό το φυσικό
περιβάλλον στο κέντρο της μητρόπολης
από τα επιχειρηματικά σχέδια κράτους και
ιδιωτών, να πετύχουν αρμονική συνύπαρξη αρχαίων μνημείων, ανθρώπινης
παρουσίας και οικοσυστήματος. Σκοποί
οι οποίοι επιτεύχθηκαν μέσα από ένα μακροχρόνιο αγώνα, ο οποίος συνεχίζεται
μέχρι σήμερα.
Έναν αγώνα ο οποίος οργανώθηκε στις
λαϊκές συνελεύσεις όπου οι κάτοικοι αποφασίζουν για τους ίδιους και τις γειτονιές
τους. Μια διαδρομή που περιελάμβανε το
ρίξιμο των κάγκελων και των περιφράξεων, το σταμάτημα των έργων καταστροφής του λόφου με κάθε τρόπο, αλλά και
εκδηλώσεις αντιπληροφόρησης, ανταλλαγής απόψεων και ζύμωσης, γλέντια και χορούς, συγκρούσεις και παρεμβάσεις, συζητήσεις και διαδηλώσεις.
Εν ολίγοις, μπήκε σε κίνηση η δράση των ίδιων
των υποκειμένων μέσα
από
αυτοοργανωμένες
διαδικασίες, μακριά από
λογικές ανάθεσης, πολιτικού οφέλους και κόστους,
Αντιεξουσιαστική εφημερίδα στις γειτονιές
με βάση την σύνθεση σε

Από τον Νοέμβριο του 2002, οι κάτοικοι των περιοχών γύρω από τους λόφους
Φιλοπάππου, αποφάσισαν μέσα από λαϊκές συνελεύσεις, μακριά από κόμματα,
αρχηγούς, ειδικούς και θεσμικούς φορείς,
να μην επιτρέψουν σε κρατικά και ιδιωτικά συμφέροντα να μετατρέψουν το λόφο
σε τσιφλίκι τους.
Η ΕΑΧΑ (ανώνυμη εταιρεία Ενοποίησης
Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας) και το
Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με
μια σειρά ιδιωτικών εταιρειών, επιχείρησαν να «αξιοποιήσουν» τους λόφους
σύμφωνα με τη δικιά τους αντίληψη περί
αξιοποίησης, η οποία περιελάμβανε τσιμέντο (για κατασκευή μαγαζιού, γκαλερί,
θεάτρου, καφετέριας, δρόμων), κάγκελα
(για περίφραξη των λόφων), φυλάκια, εισιτήρια και ωράριο λειτουργίας.
Όλος αυτός ο σχεδιασμός εντάχθηκε
στο πλαίσιο της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, μιας επιχείρησης που
στήθηκε ενόψει ολυμπιακών αγώνων και
από την οποία φιλοδοξούσαν (όπως και
από τους ολυμπιακούς αγώνες) να αποκομίσουν τεράστια κέρδη.
Όμως, έπειτα από πρωτοβουλία τριών
γειτόνων μας καλέστηκε στις 3 Νοεμβρίου
2002 η πρώτη λαϊκή συνέλευση, η οποία
αποτέλεσε την αρχή ενός ακηδεμόνευτου
αγώνα των ίδιων των κατοίκων των Πε-
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ότι αφορά τη λήψη αποφάσεων, το σεβασμό στην διαφορετικότητα και την αλληλεγγύη και με στόχο την προστασία των
λόφων του Φιλοπάππου.
Απέναντι στον αγώνα των κατοίκων το
κράτος απάντησε ανεπιτυχώς σε διάφορες
χρονικές στιγμές (και εφόσον είδε ότι δεν
μπορεί ούτε να τον αφομοιώσει ούτε να
τον καθοδηγήσει) με τη λάσπη διαφόρων
έμμισθων κονδυλοφόρων, με τις απειλές
των διαφόρων μπράβων-security, με την
καταστολή παρατάσσοντας τις σιδερόφραχτες διμοιρίες με χακί, μπλε και ότι άλλο
χρώμα στολή θες και τελευταίως με μηνύσεις.
Στις 20 Οκτώβριου δικάζονται 3 γείτονες μας με την κατηγορία ότι με «πειθώ
και φορτικότητα υποκινούσαν την ρίψη
της περίφραξης». Μια κατηγορία η οποία
λειτουργεί εκδικητικά και κατασταλτικά.
Εκδικητικά προς τρεις ανθρώπους οι
οποίοι συμμετείχαν στο κίνημα του Φιλοπάππου και συνεισέφεραν πάρα πολλά
πράγματα σε αυτόν τον αγώνα και ταυτόχρονα κατασταλτικά και εκφοβιστικά προς
όλους του κατοίκους οι οποίοι αντέταξαν
το δικό τους, συλλογικό «συμφέρον» απέναντι στα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα του κράτους και του κεφαλαίου και
νίκησαν.
Όπως έγραφε η Συντονιστική Επιτροπή
το Μάρτιο του 2003 στο έντυπο με τίτλο
«Τι συμβαίνει στου Φιλοπάππου - θέσεις
του κινήματος κατοίκων»:
«Ας συμβάλουμε όλοι στην ανάπτυξη
αυτού του αυτόνομου και ακηδεμόνευτου
κινήματος κατοίκων για την προστασία
των ελεύθερων χώρων και της ποιότητας
ζωής μας. Η αυτοοργάνωση μας μέσα από
τις λαϊκές συνελεύσεις και ανοιχτές επι-

τροπές με άμεση δημοκρατία είναι η εγγύηση ότι το κίνημα δεν θα χειραγωγηθεί,
δεν θα εξυπηρετήσει κομματικά συμφέροντα και θα επεκταθεί.
Πριν από τις 3 Νοεμβρίου 2002 ξέραμε
ότι κανένας δε ρωτούσε την γνώμη μας
για τίποτα. Τώρα πια ξέρουμε, τίποτα δεν
είναι το ίδιο, ξέρουμε ότι έχουμε τη δύναμη να επιβάλουμε την συλλογική θέλησή μας για τα ζητήματα που μας
αφορούν».
Ο αγώνας για τους λόφους του Φιλοπάππου δεν έγινε από μεμονωμένα άτομα, από κάποιους ειδικούς και «φορτικούς» ανθρώπους, αλλά από όλους εμάς
που νοιαζόμαστε για τις γειτονιές μας και
την ίδια εντέλει τη ζωή μας.
Στις 20 Οκτώβρη δεν δικάζονται ο
Νίκος, η Στέλλα και ο Άκης, αλλά η λαϊκή
συνέλευση του Θησείου, του Κουκακίου
και των Πετραλώνων. Κανένας γείτονας
δεν είναι μόνος του. Αλληλεγγύη, συλλογικότητα, αυτοοργάνωση.

του Κουκακίου, των Πετραλώνων και του Θησείου
Χρόνος 2ος, Φύλλο 5ο, Δεκέμβριος 2010
Το πέμπτο φύλλο της εφημερίδας μας τυπώθηκε σε
5.000 αντίτυπα και μοιράζεται χέρι με χέρι και
πόρτα-πόρτα στις γειτονιές του Κουκακίου, των Πετραλώνων και του Θησείου, καθώς και σε αυτοοργανωμένους χώρους, στέκια και καταλήψεις. Η
διακίνησή του είναι χωρίς αντίτιμο, πολύ απλά γιατί
οι απόψεις μας και οι ιδέες μας δεν ανταλάσσονται
με χρήματα, ούτε η αξία τους μετριέται με βάση τους
όρους του κόσμου του εμπορεύματος. Αυτή η εφημερίδα εκδίδεται με τη χρηματική (και όχι μόνο) συνεισφορά όσων δραστηριοποιούμαστε στο στέκι και
δεν έχει καμία σχέση με δημοτικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κόμματα ή άλλους συλλόγους
ή χορηγούς.

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

Στο διαδίκτυο:
http://stekiantipnoia.squat.gr

Τρεις ημέρες πριν το δικαστήριο, στις 17 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ενημέρωσης για την υπόθεση στον
Λουμπαρδιάρη (φωτό κάτω). Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου το δικαστήριο δεν έγινε λόγω μεγάλου αριθμού στο πινάκιο.
Παρά το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές (κάτοικοι και αρχαιολόγοι) ζήτησαν η δίκη να γίνει σύντομα, η αναβολή που
δόθηκε από την έδρα ήταν επ’ αόριστον! Επάνω φωτό: η αφίσα που καλούσε στην εκδήλωση και στα δικαστήρια.

τοπικά νέα
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επικαιρότητα

από τον κόσμο της ασφάλειας

διεθνή νέα

μας στείλατε...

μνήμη
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Ένα σχολείο όμηρος της θρησκευτικής
μισαλλοδοξίας και της κρατικής γραφειοκρατίας
73ο δημοτικό σχολείο Άνω Πετραλώνων. Ένα κτίριο εγκαταλελειμμένο, με αίθουσες-τρύπες στις οποίες
στοιβάζονται μαθητές, με πόρτες και παράθυρα που μπάζουν νερά και κρύο, με κουφώματα ετοιμόρροπα.
Το καθεστώς ιδιοκτησίας του κτιρίου παίζει παιχνίδια με την σωματικη ακεραιότητα 10χρονων παιδιών.
Η ιστορία του κτιριακού προβλήματος του 73ου δημοτικού σχολείου
στα Άνω Πετράλωνα κρατάει πολλά
χρόνια τώρα. Πάνω από τα κεφάλια
των πιτσιρικάδων, που στοιβάζονται
σε ένα διαλυμένο κτίριο, συναντούνται οι υπόγειες πολιτικές επιρροές
μίας χριστιανικής οργάνωσης με την
επωνυμία Γ.Ε.Χ.Α. και η κρατική
αναλγησία για τη σωματική ακεραιότητα 10χρονων παιδιών.
Η ιστορία
Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, το
άγονο φυσικό τοπίο των λόφων του
Φιλοπάππου εκτείνεται μέχρι και την
έκταση που σήμερα βρίσκονται τα γήπεδα μπάσκετ και τα σχολεία της
οδού Τρώων. Το 1952 το υπουργείο
Γεωργίας αποφασίζει να παραχωρήσει διάφορα κομμάτια όλης αυτής της
έκτασης σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και άλλους φορείς, με σκοπό να
αναλάβουν την αναδάσωσή τους και
κατόπιν τη φροντίδα της αναδασωτέας έκτασης. 10.736 τ.μ. παραχωρούνται στην θρησκευτική οργάνωση
«Πανελλήνια Ένωση Γονέων - Η Χριστιανική Αγωγή» (ΓΕΧΑ) η οποία,
πέντε χρόνια αργότερα, το 1957, χτίζει σε αυτή την έκταση δύο κτίρια για
να φιλοξενήσουν διάφορες θρησκευτικές εκδηλώσεις της.
Το 1981 το υπουργείο ανακαλεί
την άδεια παραχώρησης της έκτασης,
ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας
(ΣτΕ) αποφασίζει στο χώρο να κατασκευαστούν σχολικά κτίρια. Ύστερα
από αγώνες των κατοίκων της περιοχής, από το 1985 το 73ο δημοτικό
σχολείο εγκαθίσταται στο κτίριο, ενώ
την ίδια στιγμή καμία κρατική υπηρεσία δεν αναλαμβάνει να εκτελέσει το
πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δασών,
διοικητικής αποβολής (αρ. 1839) της
ΓΕΧΑ. Το 2005 η Περιφέρεια Αττικής
προχώρησε σε κλήτευση απομάκρυνσης της οργάνωσης από το χώρο,
ωστόσο 5 χρόνια μετά ο χριστιανικός
φονταμενταλισμός φαίνεται να είναι ο
κυρίαρχος.
Ποια είναι, όμως, η ΓΕΧΑ;
Η «Πανελλήνια Ένωση Γονέων - Η
Χριστιανική Αγωγή» (ΓΕΧΑ) αποτελεί
κομμάτι μίας από τις ισχυρότερες
(παρα)θρησκευτικές οργανώσεις στον
ελλαδικό χώρο, αυτήν της «Αδελφότητας Θεολόγων ‘’Ο Σωτήρ’’». Ο
«Σωτήρ», μέσω της ΓΕΧΑ και μίας
σειράς άλλων οργανώσεων-σωματείων με τα οποία «συνεργάζεται»
(σύλλογος «Μέγας Βασίλειος», χριστιανική ένωση «Ελπίς», τα εκπαιδευτήρια «Ελληνική Παιδεία»), σπέρνει τον υπερσυντηρητισμό και την
θρησκευτική μισαλλοδοξία σε ευρύτερα κοινωνικά κομμάτια (και με αρχική στόχευση τη νεολαία).
Διακριτική απαξίωση για κοινωνικές δραστηριότητες, όπως είναι τα
πάρτι, το σινεμά, το ποτό, η μουσική,
η νυχτερινή έξοδος, οι καφετέριες, τα

φλερτ. Το σεξ και ο έρωτας δεν συμβαδίζουν «με την ορθόδοξη ελληνική οικογένεια και την αγωγή
παιδιών και νέων», υπενθυμίζουν το
καλοκαίρι του 2009 σε επιστολή
προς τον υπουργό Παιδείας, με
αφορμή τη συζήτηση για εισαγωγή
στα σχολεία μαθήματος «σεξουαλικής αγωγής». Αποστασιοποίηση και
απάθεια απέναντι στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την πολιτική δραστηριοποίηση με την προτροπή «δε
βαριέσαι, τα κόμματα χωρίζουν, η
πατρίδα ενώνει». Παραίτηση από
την ζωή, καθώς όλα όσα συμβαίνουν είναι του μάταιου τούτου κόσμου…
Η θρησκευτική μισαλλοδοξία δεν
επιχειρεί μόνο να επιβάλει το Λόγο
της, αλλά ξέρει να «παίζει μπάλα»
και σε παρασκηνιακά πολιτικά παιχνίδια. Δεν είναι κρυφό, άλλωστε
συζητιέται συχνά στη γειτονιά, ότι
αυτές οι οργανώσεις ελέγχουν εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους φανατικών θρησκόληπτων και ότι πριν από
κάποια χρόνια είχαν «σπρώξει» την
εκλογή του χουντικού Χριστόδουλου στη θέση του αρχιεπισκόπου Ελλάδος. Και κάπου εδώ καταλαβαίνει
ο καθένας και η καθεμία ποιοί μηχανισμοί βρίσκονται πίσω από την
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί
στο 73ο δημοτικό σχολείο.
Εικόνα διάλυσης
Το σχολείο εδώ και πολλά χρόνια
έχει την εικόνα εγκαταλελειμμένου
κτιρίου. Παιδιά στεγάζονται σε αίθουσες-«τρύπες», παράθυρα και
πόρτες που μπάζουν νερά και κρύο,
ετοιμόρροπα κουφώματα, ένα προαύλιο ακατάλληλο για χρήση. Αρκετές αίθουσες του κτιρίου είναι
κλειδωμένες από την ΓΕΧΑ και χρησιμοποιούνται είτε για εκδηλώσεις
της είτε ως αποθηκευτικός χώρος,
δημιουργώντας παράλληλα θέμα
υγιεινής. Πριν από κάποια χρόνια,
όταν επιχειρήθηκε να αντικατασταθούν υλικά που είχαν αμίαντο, η
ΓΕΧΑ απείλησε με εξώδικα. Μέσα
στα χρόνια, γονείς και μαθητές, για
να καταφέρουν να κερδίσουν για διδασκαλία μία ακόμη αίθουσα (από
τις κλειδωμένες), προχωρούν σε κινητοποιήσεις. Και κάπως έτσι κυλάει
η ιστορία μέχρι και σήμερα.
Αποχή, διαδήλωση νέες υποσχέσεις
Στις αρχές του Οκτώβρη το ζήτημα
ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα,
καθώς ύστερα από γενική συνέλευση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων αποφασίστηκε ομόφωνα
να γίνει αποχή από τα μαθήματα στις
11 και 12 Οκτώβρη και να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από το
σχολείο. «Τόσα χρόνια, με τους
αγώνες και τις προσπάθειές μας, το
μόνο που πετύχαμε είναι να εισπράττουμε υποσχέσεις, κοροϊδίες

Νωρίς το πρωί της 11ης Οκτώβρη ξεκινάει η διαδήλωση μαθητών, γονέων και δασκάλων προς τα
γραφεία του 3ου διαμερισματικού συμβουλίου, στην Τριών Ιεραρχών. Ένεκα προεκλογικής περιόδου,
οι υποσχέσεις δόθηκαν και πάλι αφειδώς...

και εμπαιγμούς απ’ όλους που ευθύνονται
για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση. Τα παιδιά μας κινδυνεύουν καθημερινά! Δεν πρέπει
να μείνουμε αμέτοχοι και απλοί παρατηρητές…», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Η αποσάθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος έχει διάφορες πτυχές και αναλόγως τη
βαθμίδα του κάποιες εμφανίζονται πιο δυναμικά και κάποιες όχι. Έτσι, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι κενές οργανικές θέσεις και
τα προβλήματα υποδομής αποκτούν μεγαλύτερη δυναμική σε σχέση με το περιβάλλον
κοινωνικοποίησης και πειθάρχησης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της κατεύθυνσης καθορισμού του γνωσιακού περιεχομένου (σε συνάρτηση με την αγορά εργασίας)
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η αντιεξουσιαστική θεώρηση προτάσσει
ένα διαφορετικό σχολείο, που θα βάζει
μπροστά την επιθυμία των παιδιών, που θα
έχουν και τα ίδια λόγο στη διαμόρφωση της
καθημερινότητάς τους και του εκπαιδευτικού
προγράμματος. Γιατί ποιός θα είναι διατεθειμένος να αφιερώσει χρόνο, μεράκι και αγάπη
για ένα σχολείο αν όχι αυτός που θεωρεί ότι
εκεί μέσα μπορεί να συναντήσει τον εαυτό
του, να εκφραστεί, να δημιουργήσει το περιβάλλον εκείνο που από κοινού με τα παιδιά
θα αποφασίσει.
Μία, λοιπόν, πρόταση στην κατεύθυνση
επίλυσης του ζητήματος θα μπορούσε να

είναι η κατάληψη του κτιρίου και η επισκευή
του με την οικονομική συνδρομή της γειτονιάς.
Στη συνέχεια ο χώρος του σχολείου θα μπορούσε να αποτελεί κτήμα όλων και μετά το μεσημέρι να διατίθεται για διάφορες αθλητικές,
πολιτιστικές, πολιτικές κ.α. δραστηριότητες.
Έτσι ο χώρος και θα συντηρείται και θα ξεφύγει
από το αυστηρά οριοθετημένο εκπαιδευτικό
περιβάλλον και θα δώσει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να χαλαρώσουν, να ψυχαγωγηθούν, να συζητήσουν, να προβληματιστούν, να πειραματιστούν. Μέσα σε αυτή την
εξελικτική διαδικασία μπορεί να δοθεί η ευκαιρία για από κοινού συζητήσεις και προσεγγίσεις ακόμη και πάνω στο ίδιο το περιεχόμενο
της γνώσης που παρέχεται στα σχολεία!
Οι προτάσεις (αν και δε μπορούμε να παρακάμψουμε τη μερική τους στόχευση ως προς
αυτό που ονομάζεται σήμερα εκπαιδευτικό σύστημα) μπορούν να έχουν ουσιαστικό νόημα
όταν κατατίθενται μέσα σε περιβάλλον αγώνα.
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων επέλεξε
έναν τέτοιο δρόμο σε πρώτη φάση και επαφίεται σε αυτόν το εάν θα ανοίξει το ζήτημα ευρύτερα κοινωνικά στην περιοχή των Πετραλώνων.
Εάν θα αναζητήσει την επικοινωνία και τη συνδιαμόρφωση με ανθρώπους οι οποίοι δρουν
δημόσια σε αυτές εδώ τις γειτονιές, και χρόνια
τώρα προτάσσουν την αυτοοργάνωση ως μέσο
για να καθορίσουμε εμείς οι ίδιοι τις τύχες των
ζωών μας. Ίδωμεν…

Επικαιρότητα
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3 βήματα προς την κατεύθυνση ενός κοινού αγώνα
Μανωλάδα, Νέα Μηχανιώνα, Σκάλα Λακωνίας. Τρεις περιπτώσεις αγώνων μεταναστών για τα
στοιχειώδη δικαιώματά τους και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Μεμψιμοιρία τέλος!
Τον τελευταίο καιρό και όσο η κρίση του
συστήματος θα γίνεται όλο και πιο έντονη,
αυξάνονται εκείνες οι φωνές που προσπαθούν να στρέψουν τη μία κοινωνική ομάδα
ενάντια στην άλλη, καλλιεργώντας τον κοινωνικό κανιβαλισμό, επιδιώκοντας να αποδυναμώσουν τις αντιστάσεις που θα
υπάρξουν ενάντια στην όξυνση της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης.
Σε αυτό το σκηνικό κοινωνικής ζούγκλας
που επιχειρείται να στηθεί οι μετανάστες
έχουν ιδιαίτερη θέση. Γιατί, λόγω της
θέσης τους, υφίστανται την πιο έντονη εκμετάλλευση και αποτελούν τον πιο εύκολο
στόχο σε κάθε λογής επιθέσεις. Για αυτό το
λόγο θα ήταν χρήσιμο να θυμηθούμε τους
λόγους που οδήγησαν τις «ορδές» των πεινασμένων στην Ελλάδα καθώς επίσης να
σταθούμε σε τρία γεγονότα, σε τρείς απεργίες μεταναστών που πραγματοποιήθηκαν
τα τελευταία δύο χρόνια, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για κοινούς
αγώνες ντόπιων και μεταναστών ενάντια
στον ατομικισμό και την υποταγή που προσπαθούν να μας επιβάλλουν.
Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα ήταν σε μικρό
βαθμό χώρα υποδοχής μεταναστών, κυρίως από χώρες της Ασίας και της Αφρικής,
πριν τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Από
το 1988 σημειώνεται μια αλματώδης αύξηση των μεταναστών που συρρέουν στην
Ελλάδα, κυρίως λόγω των ανατροπών που
συνέβησαν στις ανατολικές χώρες. Στις δεκαετίες του 1990 και 2000 αυτό το ρεύμα
συνεχίζεται τροφοδοτούμενο και από τα
μεταναστευτικά κύματα που προκαλούν οι
συνεχιζόμενοι πόλεμοι και επεμβάσεις στα
Bαλκάνια, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και σε

“
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Στις 11 Νοεμβρίου κλήθηκαν σε απολογία η Μ. Μπεραχά και ο Ν. Μαλαπάνης με την κατηγορία
της συμμετοχής στον «Επαναστατικό Αγώνα». Τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα,
ενώ στην Μ. Μπεραχά επιβλήθηκε, επιπλέον, η εμφάνιση μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα.
Περισσότερα σχετικά με την υπόθεση του «Ε.Α.» μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα 10.

άλλες περιοχές της Ασίας και της Αφρικής.
H ρίζα για το μεγάλο μεταναστευτικό
ρεύμα προς την Ελλάδα και σε μια σειρά
άλλες χώρες της Ευρώπης και αλλού βρίσκεται στις επεμβάσεις των «ανεπτυγμένων» χωρών στην ανατολική Ευρώπη,
Ασία και Αφρική, που κατατεμάχισαν αυτές
τις χώρες, οδήγησαν σε εμφύλιους πολέμους, επέβαλαν καθεστώτα άγριας καπιταλιστικής εκμετάλλευσης τα οποία οδήγησαν
στη φτώχεια, στη δυστυχία και στην απόγνωση μεγάλα τμήματα του πληθυσμού και
τα έσπρωξαν βίαια, στην αναζήτηση δουλειάς για να ζήσουν σε άλλες χώρες και
πρώτα-πρώτα στις γειτονικές, όπως η Ελλάδα που δέχτηκε μεγάλο βάρος αυτού του
ξεριζωμού ανθρώπων. Βρίσκεται στους
πολέμους και τις επεμβάσεις που κατέστρεψαν και συνεχίζουν να καταστρέφουν χώρες όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν.
H απέλπιδα προσπάθεια αυτών των ανθρώπων να ξεφύγουν από την καταστροφή
του πολέμου, την πείνα και τη φτώχεια
τούς σπρώχνει στην άλλη φρίκη: πέφτουν
στην αρπάγη των σύγχρονων εμπόρων της
μετανάστευσης που με εισιτήριο μέχρι και
μερικές χιλιάδες ευρώ τους στοιβάζουν σε
σαπιοκάραβα τα οποία, αν δεν βυθισθούν
στην πλεύση τους και σύρουν στο πνιγμό
τους επιβάτες τους, τους ξεφορτώνουν σε
ερημικές ακτές της χώρας προορισμού
τους ή τους ρίχνουν στη θάλασσα έξω απ'
αυτές για να περισυλλεχθούν (όπως συμβαίνει στα νησιά του Αιγαίου) από λιμενικές αρχές και να οδηγηθούν σε κάποια
στρατόπεδα με αβέβαιη από εκεί και πέρα
τύχη.
Οι μετανάστες στην Ελλάδα δεν είναι λοι-

πόν κάποιοι που έρχονται από άλλες χώρες
για να «πάρουν τις δουλειές των ελλήνων»
και να «εγκληματήσουν» σε βάρος τους,
αλλά άνθρωποι που ψάχνουν πώς θα μπορέσουν να επιβιώσουν αυτοί και οι οικογένειές τους, καθώς στη χώρα τους βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Τα χρόνια μπορεί να πέρασαν, η εξαθλίωση όμως των μεταναστών στις χώρες
υποδοχής αλλά και η άθλια κατάσταση των
χωρών τους εξακολουθούν να ισχύουν,
ίσως πιο έντονα από ποτέ. Αυτό όμως δεν
σημαίνει πως οι μετανάστες / πρόσφυγες
υπομένουν στωικά τη μοίρα τους. Όλο και
πιο συχνά αναπτύσσονται δράσεις που δείχνουν πως γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτό από την πλευρά τους πως μόνο
μέσα από τη συλλογική δράση θα μπορέσουν να σταθούν με αξιοπρέπεια.
Χαρακτηριστικά, αν και όχι μοναδικά,
είναι τα γεγονότα των απεργιών που πραγματοποίησαν μετανάστες στη Μανωλάδα
Ηλείας τον Απρίλιο του 2008, στη Νέα Μηχανιώνα από το Γενάρη μέχρι τον Απρίλιο
του 2009 και στη Σκάλα Λακωνίας το Σεπτέμβρη του 2010. Σε αυτό το σημείο θα
ήταν χρήσιμο να γίνει μια πιο λεπτομερής
αναφορά στις τρείς απεργίες.
Μανωλάδα (Απρίλης 2008)
Η Νέα Μανωλάδα είναι η «πατρίδα της
φράουλας». Βγάζει το 90% της εθνικής παραγωγής. Το χωριό είναι μικρό: 2.000 κάτοικοι, 3.500 με τους μετανάστες. Το
καλοκαίρι άλλοι 1.500 ξένοι εργάτες συρρέουν εδώ από όλη την Πελοπόννησο για
την συγκομιδή του καρπουζιού. Η ανά-

πτυξη του χωριού έχει βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ντόπιων κατοίκων,
για τους μετανάστες όμως δεν προβλέπετε
κάτι ανάλογο. Γύρω από το χωριό απλώνονται τέσσερις παραγκουπόλεις, εκεί αναγκάζονται να επιβιώνουν οι εργάτες γης,
Βούλγαροι, Τσιγγανοβούλγαροι, Ρουμάνοι,
Μπαγκλαντεσιανοί κλπ. Οι οποίοι πληρώνουν 100-150 ευρώ το μήνα για να στήσουν το παράπηγμα που συνήθως παίρνει
νερό και ηλεκτρικό από κάποιο καλύβι
όπου ο ιδιοκτήτης του χωραφιού βάζει τα
εργαλεία του. Εννοείται επίσης ότι πληρώνουν και το νερό και το ηλεκτρικό.
Αυτή ήταν η κατάσταση μέχρι τον Απρίλιο του 2008, τότε συνέβη κάτι που για όλα
τα μικρά και μεγάλα αφεντικά φαντάζει
αδιανόητο, μέχρι να συμβεί. Οι εργάτες γης
την Παρασκευή 18 Απριλίου κήρυξαν γενική απεργία στα φραουλοχώραφα της
Νέας Μανωλάδας και αρνήθηκαν να πάνε
για δουλειά αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους (αύξηση του ημερομίσθιου από
τα 22 στα 30 ευρώ κ.λπ.). Την επόμενη
μέρα είχαν προγραμματίσει συγκέντρωση
για να καθορίσουν το πώς θα διεξάγουν
τον αγώνα τους. Την ώρα της συγκέντρωσης οι ντόπιοι ιδιοκτήτες οργάνωσαν αντίσυγκέντρωση και οπλισμένοι με ξύλα και
καραμπίνες επιτέθηκαν στους συγκεντρωμένους εργάτες και ξυλοκοπούσαν όποιον
έβρισκαν. Τελικός απολογισμός τουλάχιστον τέσσερις εργάτες στο νοσοκομείο, παρόλα αυτά η συγκέντρωση δεν διαλύθηκε
αλλά οι εργάτες γης παρέμειναν μαζί με άλλους εργαζόμενους στην πλατεία. Να σημειωθεί πώς οι ντόπιοι δρούσαν από κοινού με την αστυνομία τρομοκρατώντας τους

Διαδρομές εξαθλίωσης και παρανομοποίησης
στο κέντρο της Αθήνας
Η χωροταξία των μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας, η παρανομοποίησή τους, τα κυκλώματα και τα
υπαρκτά προβλήματα που δημιουργούνται από την υπερσυσσώρευση εξαθλιωμένων ανθρώπων.
Οι μετανάστες στην Ελλάδα δεν είναι,
λοιπόν, κάποιοι που έρχονται από άλλες
χώρες για να «πάρουν τις δουλειές των ελλήνων» και να «εγκληματήσουν» σε βάρος
τους, αλλά άνθρωποι που ψάχνουν πώς θα
μπορέσουν να επιβιώσουν αυτοί και οι οικογένειές τους, καθώς στη χώρα τους βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Πιάνοντας το νήμα από αυτή την τελευταία θέση, η οποία και αναλύεται σε άλλο
σημείο της εφημερίδας μας, στις παρακάτω
γραμμές θα μιλήσουμε για τα υπαρκτά
προβλήματα που δημιουργούνται από την
υπερσυσσώρευση εξαθλιωμένων ανθρώπων σε συγκεκριμένες γειτονιές του κέντρου της Αθήνας. Προβλήματα αξιοπρεπούς διαβίωσης, προβλήματα συνύπαρξης
με τους ντόπιους, προβλήματα επικοινωνίας.
Η κοινωνική πραγματικότητα του κέντρου έχει από μόνη της μία δυναμική, η
οποία, όταν παρατίθεται μέσα από την τεθλασμένη οπτική των μηχανισμών προπαγάνδας του κράτους (για παράδειγμα τα

ΜΜΕ), δεν σηκώνει και πολλά περιθώρια
αμφισβήτησης. Εμείς εδώ υποστηρίζουμε
ότι το πρόβλημα του κέντρου είναι σαφώς
πιο σύνθετο από τις κραυγές περί εγκληματικότητας και δημιουργίας γκέτο που ακούγονται δεξιά και αριστερά από πολιτικούς,
δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και άλλους καλοθελητές. Πτυχές αυτού του προβλήματος θα τις παρουσιάσουμε παρακάτω. Κάποιες μπορεί να μας διαφεύγουν,
κάποιες άλλες μπορεί να αποτελούν μέχρι
στιγμής ενδείξεις συγκεκριμένης ροπής των
γεγονότων, τις οποίες και παρακολουθούμε στενά. Μα, σε κάθε περίπτωση, εάν θέλουμε να ερμηνεύσουμε την πραγματικότητα, πρέπει να διεισδύσουμε πίσω από τις
γραμμές και τα λόγια που γράφονται και
ξεστομίζονται.
Διαδρομές μεταναστών στο κέντρο της
Αθήνας.

χωρίς χαρτιά), οι οποίοι κινούνται καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας. Ένα μεγάλο
κομμάτι αυτού του αριθμού έχει ως τόπο
κατοικίας γειτονιές του κέντρου, σε έναν
άξονα που εκτείνεται από τα Κάτω Πατήσια
και την Κυψέλη και φτάνει μέχρι το λεγόμενο ιστορικό κέντρο της πόλης, το Μεταξουργείο και τον Κεραμεικό (οι δρόμοι
Αχαρνών και Λιοσίων αποτελούν μία
νοητή γραμμή αυτού του άξονα). Ανά περιοχή παρατηρείται συσπείρωση, συγκεκριμένων κάθε φορά, πληθυσμιακών ομάδων. Ασιάτες μετανάστες γύρω από τις πλατείες Βάθη, Θεάτρου, Ομόνοιας και Μεταξουργείου, Βούλγαροι στο Μεταξουργείο,
Αφρικανοί στην Κυψέλη και στα Πατήσια,
Πολωνοί στην πλατεία Βικτώριας, στην
πλατεία Βάθη και στην Κυψέλη, Αλβανοί
μετανάστες στον Άγιο Παντελεήμονα, στα
Κάτω Πατήσια και στην Άνω Κυψέλη.
Όμηροι των κυκλωμάτων

Οι υπηρεσίες του δήμου της Αθήνας κάνουν λόγο για 200.000 μετανάστες (με ή

Από τη στιγμή που ένας μετανάστης ξεκι-

νήσει το ταξίδι προς τη Δύση, μετατρέπεται
σε δούλο των κυκλωμάτων. Κυκλωμάτων
διασυνοριακών, τα οποία, αφού τιμολογήσουν με κάποιες χιλιάδες ευρώ «το κεφάλι», ενεργοποιούν τις άκρες που έχουν
σε διάφορους κρατικούς μηχανισμούς,
προκειμένου να γίνει η δουλειά διακριτικά
και με… «ασφάλεια». Και εάν κάτι πάει
στραβά, επαφίεται στο νόμο των πιθανοτήτων και τις καιρικές συνθήκες το αν οι τρύπιες και ακυβέρνητες βάρκες θα φτάσουν
στα παράλια ενός ελληνικού νησιού, το αν
ο μετανάστης ή η μετανάστρια γνωρίζουν
κολύμπι, για να κρατηθούν στην επιφάνεια
του ποταμού Έβρου.
Τελικός προορισμός αυτού του κύκλου
είναι συνήθως η πλατεία Ομόνοιας. Εδώ τα
δουλεμπορικά κυκλώματα τα διαδέχονται
κυκλώματα ναρκέμπορων, νταβατζήδων
και εμπορίου λαθραίων προϊόντων. Οι μετανάστες εξαναγκάζονται, ουσιαστικά, να
ενταχθούν σε αυτά τα κυκλώματα για να ξεπληρώσουν τα χιλιάδες ευρώ της μεταφοράς τους στον «δυτικό παράδεισο» και να
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εργαζόμενους, μάλιστα συνελήφθησαν και
καμιά δεκαριά εργαζόμενοι, κυρίως μετανάστες.
Η απεργία κράτησε 3 μέρες, στη διάρκειά
της όλοι όσοι αντιλαμβάνονταν τους μετανάστες ως σκλάβους, εξαγριώθηκαν, επιτέθηκαν
σε όσους προσπάθησαν να στηρίξουν την
απεργία, και δημιούργησαν κλίμα τρομοκρατίας στους απεργούς.
Οι μαρτυρίες των μεταναστών μιλάνε από
μόνες τους… «Μακελειό έγινε εδώ! Μέχρι πιστόλια βγάλανε... Όρμησαν με καραμπίνες
μέσα στις παράγκες. Έσπασαν τζάμια και πόρτες, τσάκισαν στο ξύλο τον κόσμο. Στους δρόμους χτυπούσαν όποιο αμάξι έβλεπαν να το
οδηγεί Βούλγαρος ή Μπαγκλαντέζος. Μπροστά στους αστυνόμους κι αυτοί δεν έκαναν τίποτα. Ο κόσμος έφυγε, κοιμήθηκε στη θάλασσα για να μην τους σκοτώσουν...».
Το αποτέλεσμα της απεργίας ήταν αύξηση
του ημερομισθίου σε 28 από 22 ευρώ, όχι
όμως και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
τους, τουλάχιστον αυτό δείχνει το περιστατικό
που συνέβη τον Ιούλιο του 2009 όπου με το
πρόσχημα της ζωοκλοπής, δύο αγροτοκτηνοτρόφοι, βασάνισαν, λήστεψαν και διαπόμπευσαν τους «υπόπτους» εργάτες από το Μπαγκλαντές «προς παραδειγματισμό».
Νέα Μηχανιώνα (Γενάρης 2009)
Από τη δεκαετία του’80 στο πλαίσιο της
διακρατικής συμφωνίας που υπέγραψαν Ελλάδα και Αίγυπτος αιγύπτιοι αλιεργάτες δουλεύουν στη Ν. Μηχανιώνα με συμβόλαια
8μηνης απασχόλησης από την 1η Οκτώβρη
μέχρι τις 31 Μάη, 24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες
τη βδομάδα επί 25 χρόνια. Πολλοί από αυτούς κατάφεραν, μόνο μετά από 15, 20 και 25
χρόνια δουλειάς, να βγάλουν πράσινη κάρτα
για την παραμονή τους στην Ελλάδα. Μετρούν
νεκρούς και σακατεμένους. Τα τελευταία χρόνια οι πλοιοκτήτες ανέθεσαν τη διαπίστωση
του μερτικού στο εργοδοτικό σωματείο αλιεργατών. Από τότε άρχισαν να μειώνονται οι
αποδοχές για τους Αιγύπτιους αλιεργάτες. Τον
Οκτώβρη το ποτήρι ξεχείλισε, αφού οι εργάτες
έφτασαν να πληρώνονται με 300-500 ευρώ το
μήνα, και για πρώτη φορά δεν πληρώθηκαν
ούτε δώρο Χριστουγέννων. Τον Γενάρη λοιπόν
του 2009 οι περίπου 150 Αιγύπτιοι αλιεργάτες
που δουλεύουν στα καΐκια της Μηχανιώνας

εξασφαλίσουν την επιβίωση τους για όσο διάστημα θα παραμείνουν στην Ελλάδα, μιας και
ο τελικός τους προορισμός είναι, συνήθως, τα
εδάφη εκβιομηχανισμένων χωρών της βόρειας Ευρώπης. Και αυτός ο εξαναγκασμός γίνεται είτε με τον εγκλεισμό και τη σωματική
βία είτε με την ψυχολογική βία της απειλής της
αστυνομίας, της έλλειψης χαρτιών παραμονής
και των απειλών για όσα θα πάθει ο ίδιος/α ή
η οικογένεια που έχει μείνει πίσω.
Ένας κύκλος ομηρίας και παρανομίας, με
«κεφάλια» πολλές φορές τα ίδια φυσικά πρόσωπα, με την προστασία και συνέργια αστυνομικών αρχών, πολιτικών και δικαστών. Για
παράδειγμα, τα τμήματα της Ομόνοιας και του
Άγιου Παντελεήμονα προσφέρουν σημαντικά
σε αυτόν τον «κύκλο». Τα καταγεγραμμένα
περιστατικά πολλά, αρκούν κάποιες λέξειςκλειδιά στην μηχανή αναζήτησης της Google.
Εμείς απλά να υπερθεματίσουμε με μια ακόμη
λεπτομέρεια: νυν διευθυντής του τμήματος
Ομόνοιας είναι ο Μπρικόλιας, ο οποίος το
1998, είχε βιάσει κατ’ εξακολούθηση την
18άχρονη μετανάστρια Όλγα Μπ. (η οποία
ήταν έγκλειστη σε ένα δωμάτιο), «σωφρονίζοντάς» την για την άρνησή της να ικανοποιήσει σεξουαλικά τους θαμώνες ενός μπαρ
στην Αμαλιάδα!
Είναι τα ντόπια αφεντικά όλων αυτών των
κυκλωμάτων που γεμίζουν τις τσέπες τους με
μαύρο, ζεστό χρήμα. Είναι το ελληνικό κράτος
που μέσα από τη διατήρηση αυτού του καθεστώτος παρανομίας των μεταναστών/στριων
διασφαλίζει το πλαίσιο της φτηνής και ευέλικτης εργασίας τους. Έχει ξεχάσει κάποιος τα
χρόνια πριν από την ολυμπιάδα του 2004 και
τους χιλιάδες μετανάστες χωρίς χαρτιά που
έφτυσαν αίμα (μεταφορικά και κυριολεκτικά)
για να ολοκληρωθούν τα ολυμπιακά έργα; Και
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αρνήθηκαν να συνεχίσουν να δουλεύουν κάτω από τις ίδιες συνθήκες και προχώρησαν σε
απεργία ενώ πραγματοποίησαν και πορεία
προς το Δημαρχείο και το Λιμεναρχείο της περιοχής
Η απεργία τους κράτησε πάνω από τρείς
μήνες, ξεκίνησε στις 3 Ιανουαρίου και τελείωσε το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Μια
απεργία που περιελάμβανε σχεδόν τα πάντα.
Πορείες και συγκεντρώσεις των απεργών και
αλληλέγγυων, τραμπουκισμούς και απειλές
των πλοιοκτητών, εμφάνιση φασιστοειδών
στο πλευρό των αφεντικών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το τοπικό ΛΑΟΣ, αποκλεισμούς του λιμανιού και οδικών οδών για την
περιφρούρηση της απεργίας κλπ.. Από την
πρώτη στιγμή των κινητοποιήσεων, οι πλοιοκτήτες χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για να καταστείλουν τον αγώνα των αλιεργατών. Την
ίδια ώρα που προσπαθούσαν να κηρύξουν
την απεργία παράνομη και καταχρηστική,
εκτόξευαν απειλές για απολύσεις και για αντικατάστασή τους με αλιεργάτες άλλων εθνοτήτων, με ακόμα μικρότερους μισθούς. Δίπλα
τους βρήκαν τις δυνάμεις καταστολής του κρατικού μηχανισμού (ΜΑΤ, Λιμενικό) αλλά και
τους γνωστούς παρακρατικούς με τις εθνικιστικές τους φανφάρες. Όλος αυτός ο συμφερτός που προωθεί την άποψη ότι όσο δουλεύουν χωρίς να μιλάνε όλα πάνε πρίμα αλλά
μόλις σηκώσουν κεφάλι γίνονται καθάρματα
που πρέπει να «μαζέψουν τα κουρέλια τους
και να μας αδειάσουν τη γωνιά» έχει κάθε
λόγο να το φωνάζει, κι αυτοί δεν είναι άλλοι
από τα αφεντικά που λιγουρεύονται φτηνότερα αλλά και πιο φοβισμένα εργατικά χέρια,
φασίστες που ψαρεύουν σε θολά νερά, αλλά
και κρατικοί υπάλληλοι που συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων
Παρόλο που μετά το πέρας της απεργίας παραμένει θολό κατά πόσο βελτιώθηκαν οι συνθήκες για τους αλιεργάτες, ο χαρακτήρας που
επέδειξαν κατά τη διάρκεια της απεργίας, το
γεγονός πως πλέον θα συμμετέχουν και αυτοί
στον υπολογισμό του μερτικού τους αλλά και
η ίδρυση δικού τους, μη ελεγχόμενου από την
εργοδοσία, σωματείου, αποτελούν παρακαταθήκες για το μέλλον.
Σκάλα Λακωνίας (Σεπτέμβρης 2010)
Τη Δευτέρα 13 Σεπτέμβρη και με πρόσχη-

που, έπειτα από εκείνο το καλοκαίρι, οι «επιχειρήσεις σκούπα» και οι μαζικές απελάσεις
τους έστειλαν πίσω στις χώρες τους, αφού η
«συνεισφορά» τους εδώ τελείωσε; Αν αυτό
δεν λέγεται δουλεία, τότε τι ακριβώς είναι;
Η ανάγκη της στέγασης
Μετανάστες που βρίσκονται κάποια χρόνια
στην Ελλάδα και που κατά βάση έχουν χαρτιά
καλύπτουν τις στεγαστικές τους ανάγκες νοικιάζοντας διαμερίσματα, συνήθως υπόγεια,
ισόγεια ή γκαρσονιέρες, καθώς αυτές είναι οι
επιλογές στις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά. Από εκεί και πέρα, μετανάστες που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είναι
ενταγμένοι σε αυτό που πριν περιγράψαμε ως
«κύκλο παρανομίας/ομηρίας» (και στερούνται
νομιμοποιητικών εγγράφων από το ελληνικό
κράτος) είτε νοικιάζουν μικρά διαμερίσματα
(10 με 20 άτομα) και πληρώνουν με το κεφάλι
από 100 έως 200 ευρώ, είτε καταλαμβάνουν
εγκαταλελειμμένα κτίρια -κυρίως στο κέντρο
της Αθήνας-, όπως το παλιό εφετείο της Σωκράτους, αλλά και περιφερειακά, όπως το κτίριο της Columbia στα Άνω Πατήσια, όπου οι
συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής είναι οι χείριστες. Και τέλος υπάρχουν και αυτοί οι
οποίοι στοιβάζονται σε πλατείες και παγκάκια,
μέσα σε χαρτόκουτα ή σε κάδους απορριμμάτων, μην έχοντας τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ούτε ένα κομμάτι ψωμί. Σε αυτή τη
συνθήκη, λοιπόν, μιζέριας, ανέχειας, πείνας,
κρύου είναι ολοφάνερο πώς αυτά τα σύνολα
ανθρώπων είναι εκτεθειμένα στο πρώτο κύκλωμα που θα τους πλησιάσει και χωρίς πολύ
σκέψη θα γίνουν γρανάζια στη μηχανή του.
Κάπου εδώ εντοπίζονται και οι αφετηρίες των
μικροκλοπών (τσάντες, πορτοφόλια, ρολόγια,
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μα την καταδίκη ιδιοκτήτη καταλύματος στη
Σκάλα, για τις άθλιες συνθήκες στις οποίες
ζούσαν μεγάλος αριθμός μεταναστών, ξεκίνησε αστυνομικό πογκρόμ σε βάρος των Πακιστανών με στόχο την έξωσή τους από
αντίστοιχα καταλύματα στα οποία διαβιούσαν
με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να κοιμηθούν όπου έβρισκαν.
Την Τετάρτη όμως οι μετανάστες που ζουν
και εργάζονται στην περιοχή άρχισαν να συγκεντρώνονται στην πλατεία του χωριού, όπου
πραγματοποίησαν συνέλευσή και αποφάσισαν
να προχωρήσουν σε απεργία για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, πραγματοποιώντας
παράλληλα πορεία μέσα στην πόλη προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.
Συγκεκριμένα ζητούσαν να σταματήσει το
πογκρόμ εναντίον τους με την εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών στέγασης, να δοθούν
αξιοπρεπή ημερομίσθια και να προχωρήσει
άμεσα η κυβέρνηση στη νομιμοποίηση των
μεταναστών και την απόδοση ασύλου στους
πρόσφυγες Τελικά, 1500 εργάτες γης βγήκαν
στο δρόμο και με κεντρικό σύνθημα «εργάτες
ενωμένοι, ποτέ νικημένοι», ανάγκασαν το
δήμο να παρέμβει ώστε να ανοίξουν τα σπίτια
από τα οποία τους είχαν διώξει. Αν και η κινητοποίηση της 15ης Σεπτεμβρίου αποτέλεσε
μια πρώτη νίκη των μεταναστών, το βασικό αίτημα των απεργών παραμένει η αλλαγή στο
καθεστώς πληρωμής, με 35 ευρώ κατώτατο
μεροκάματο.
Διαβάζοντας αυτό το μίνι ιστορικό, δεν θα
ήταν υπερβολή ο ισχυρισμός πως τα γεγονότα
μιλούν από μόνα τους, μιλούν και λένε πολλά.
Για τις σχέσεις ανάμεσα σε ντόπιους και μετανάστες, εργάτες και αφεντικά, για το μέλλον
που έρχεται και για τις επιλογές που θα πρέπει
να κάνουμε, όλοι εμείς, οι καταπιεσμένοι
αυτού του κόσμου, ντόπιοι και μη.
Τη στιγμή λοιπόν που ο κοινωνικόταξικός
πόλεμος γίνεται εξαιρετικά ευδιάκριτος, μέσα
από αυτές τις απεργίες και τον ευρύτερο
αγώνα των μεταναστών, η στάση που κρατούν
διάφορα τμήματα της κοινωνίας μας δείχνει
και το στρατόπεδο το οποίο επιλέγουν. Βλέπουμε λοιπόν κάθε λογής φασιστοειδή να
παίρνουν αυτόκλητα το ρόλο του προστάτη
των συμφερόντων των αφεντικών. Τα ίδια φασιστοειδή που προσπαθούν να μας πείσουν
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πως είναι «αντικαθεστωτικοί» και παλεύουν
ενάντια στο «σάπιο» σύστημα. Βλέπουμε τα
κάθε λογής μικροαφεντικά να απειλούν, να
επιτίθενται, να ξυλοφορτώνουν και να πυροβολούν εργάτες που απλώς έπραξαν το αυτονόητο, αντέδρασαν στην εκμετάλλευση την
οποία υφίστανται. Αποδεικνύοντας πως όλα
τα αφεντικά την ίδια μούρη έχουν. Είτε λέγονται Μπόμπολας είτε Νταουλτζής, είτε είναι μεγαλοεφοπλιστές είτε φραουλέμποροι.
Ένα άλλο στοιχείο όπου πρέπει να σταθούμε είναι το γεγονός πως μέσα από τη
δράση τους οι μετανάστες ξεπέρασαν τη θέση
στην οποία έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε. Έβαλαν στην άκρη την ταυτότητα του
μετανάστη, του κακόμοιρου και ταλαιπωρημένου, και έγιναν εργάτες, με τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά εργάτες, που
παλεύουν για τα στοιχειώδη δικαιώματά τους,
για να πάρουν πίσω έστω και το ελάχιστο από
αυτά που τους κλέβουν καθημερινά. Παίρνοντας και αυτοί με τη σειρά τους θέση στον πόλεμο που ζούμε, βρίσκοντας κοινό έδαφος με
τους ντόπιους εργαζόμενους, δημιουργώντας
τις προϋποθέσεις για κοινούς αγώνες ενάντια
σε κράτη και αφεντικά.
Τα χαρακτηριστικά που απέκτησαν οι απεργιακοί αγώνες των μεταναστών σε αρκετά σημεία αποτέλεσαν παράδειγμα προς μίμηση. Ο
αυθόρμητος χαρακτήρας τους, η αυτοοργανωμένη και αντι-γραφειοκρατική δομή τους, η
βίαιη αντιπαράθεση με τα αφεντικά, ακόμα
και αν πολλές φορές ήταν τα αφεντικά αυτά
που επιτίθονταν και η αποφασιστικότητά τους
να κρατήσουν τις απεργίες για όσο χρειαστεί,
είναι στοιχεία που θα πρέπει να έχουν οι αγώνες των εργαζομένων καθώς τα αφεντικά θα
γίνονται όλο και πιο αδίστακτα και η όξυνση
της εκμετάλλευσης όλο και πιο δυσβάσταχτη.

αλυσίδες) εις βάρος
άλλων ανθρώπων,
ντόπιων ή μη, που
συχνά δεν βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κοινωνική κατάσταση. Καταγράφονται περιστατικά
ληστειών ακόμα και
σε μετανάστες, χωρίς βέβαια σε αυτά
να δίνεται ιδιαίτερη
θεαματική έκταση
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο
κοινωνικός κανιβαλισμός ζεις και βαΚεραμεικός. Η νέα ανθρωπογεωγραφία αποτυπώνεται με σαφήνεια
σιλεύει!
Τα προβλήματα στα κουδούνια των εισόδων των πολυκατοικιών. Οι κάτοικοι εκδιώπου δημιουργούν- χνονται, εταιρείες, καλλιτέχνες και γκαλερί παίρνουν τη θέση τους.
ται με την υπερσυσσώρευση μεταναστών σε συγκεκριμένες γειτονιές της Αθήνας
αναφέρεται σαν διαδικασία εξευγενισμού.
είναι πραγματικά και δεν μπορούν να ξεπεραστούν με εύκολες αναγωγές στην ανάγκη χάΕξευγενισμός με όχημα την τέχνη1
ραξης μεταναστευτικής πολιτικής ή πολιτικής
ενσωμάτωσης από το ελληνικό κράτος. Γιατί
Το 2007 ήταν το καλλιτεχνικό δρώμενο
είναι κομμάτια του κρατικού μηχανισμού που
Remap το οποίο οδήγησε στον εκτοπισμό
αξιοποιούν προς όφελός τους την εξαθλίωση
εκατοντάδων κατοίκων από το γεωγραφικό
των ανθρώπων και την υποβάθμιση των γειτους χώρο. Οι περισσότεροι από αυτούς μετονιών. Στις γειτονιές της Αχαρνών (από την
τανάστες χωρίς χαρτιά, οι οποίοι διέμεναν σε
πλατεία Βάθη μέχρι τον Άγιο Παντελεήμονα)
εγκαταλελειμμένα κτίρια τα οποία, όμως, αγοείναι τα κυκλώματα σωματεμπορίας, εμποράστηκαν από τους διοργανωτές του Remap.
ρίου ναρκωτικών, διακίνησης διαφόρων λαΗ έξωση, είτε με τη βία είτε με άλλους τρόθραίων προϊόντων, διακίνησης όπλων. Και
πους (διακοπή ρεύματος) ακολούθησε. Σήστις γειτονιές της πλατείας Κουμουνδούρου
μερα, 3 χρόνια μετά, η περιοχή του Κεραμειμέχρι τον Κεραμεικό είναι ένα νέοσυγκροτηκού και του Μεταξουργείου προσδιορίζεται
θέν -με υλικούς όρους- κύκλωμα, αυτό του
real estate, που στα αρχιτεκτονικά εγχειρίδια
συνέχεια στην σελίδα 12
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Ο αγώνας στο εστιατόριο «Banquet» στη Θεσσαλονίκη
Οι άθλιες συνθήκες εργασίας σε ένα «κυριλέ» εστιατόριο της πόλης, η απόλυση του σερβιτόρου
Βαγγέλη Κ. και το κίνημα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε και εν τέλει κέρδισε τα αυτονόητα.
Τη Δευτέρα 5 Απριλίου, ο σερβιτόρος
Βαγγέλης Κιτσώνης επικοινώνησε τηλεφωνικά με το εστιατόριο Banquet, στο οποίο
εργαζόταν 6 μήνες περίπου, για να πληροφορηθεί για το πρόγραμμα εργασίας του.
Αντί γι’ αυτό, η υπεύθυνη του καταστήματος του είπε όχι μόνο ότι δεν είναι στο
εβδομαδιαίο πρόγραμμα αλλά να παραδώσει και την στολή της εργασίας του μέσα
στις επόμενες μέρες. Σε ερώτηση του εργαζομένου αν συμβαίνει κάτι ή αν το κατάστημα τον απολύει, η απάντηση της υπευθύνου ήταν η ίδια. Την ίδια τακτική συνέχισαν να εφαρμόζουν και την επόμενη
εβδομάδα οι εργοδότες, δια στόματος της
υπευθύνου.
Σύμφωνα με καταγγελίες των ίδιων των
εργαζομένων, οι εργοδότες δεν τηρούσαν
ούτε ίχνος της εργατικής νομοθεσίας. Οι
προσλήψεις προσωπικού γινόντουσαν καθυστερημένα. Για όσους και όσες είχαν
προσληφθεί, τα ένσημα δεν ήταν όσα θα
έπρεπε, αλλά τα μισά ή και λιγότερα. Έτσι,
τα μεροκάματα ήταν χαμηλά και οι προσαυξήσεις για υπερωρίες, βραδινά, αργίες
κτλ. δεν πληρώνονταν καθόλου. Μάλιστα
οι εργοδότες παρακρατούσαν ακόμα και τα
tips των εργαζομένων, που είναι κομμάτι
του μισθού τους. Στους περισσότερους εργαζόμενους δεν δίνονταν τα ρεπό τους κανονικά, ενώ το 6ήμερο ήταν πάγιο καθεστώς. Γενικότερα, επικρατούσε μια τραγική
κατάσταση.
Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά δεν θα μπορούσε να λείψει και η εργοδοτική τρομοκρατία, με μεθόδους όπως οι κάμερες στον
χώρο εργασίας, καθώς και τα χρηματικά
πρόστιμα τα οποία επιβάλλονταν στους εργαζόμενους, αν έκαναν κάποιο λάθος ή αργούσαν να προσέρθουν στην εργασία τους.
Όσο για τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα
και το επίδομα αδείας, αυτά δεν καταβάλλονταν καθόλου ή δινόντουσαν λειψά.
Έτσι, με αφορμή όλα τα παραπάνω, αλλά
και λόγω του ότι οι εργοδότες πλήρωσαν
καθυστερημένα (ύστερα από πολλές εκκλήσεις των ίδιων εργαζομένων) τους εργαζόμενους για την εξόφληση μισθοδοσίας του
Μαρτίου και δεν έδωσαν καθόλου το δώρο Πάσχα για το 2010, ο συνάδελφος,
όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, διαμαρτυρήθηκαν γι’ αυτή την κατάσταση. Το
αποτέλεσμα ήταν να μην συμπεριληφθούν
ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, όπως και
ένας ακόμη σερβιτόρος που πρωτοστάτησε
στη διαμαρτυρία, στο πρόγραμμα εργασίας
της επόμενης εβδομάδας. Επίσης ο εργαζόμενος δεν είχε πρόσληψη.
Έτσι, την Δευτέρα 12 Απριλίου, και εφόσον ο Β.Κ. δεν ήταν ξανά στο πρόγραμμα
εργασίας, προχώρησε σε καταγγελία στην
Επιθεώρηση Εργασίας και στο ΙΚΑ για όλα
τα παραπάνω.
Ο πρώτος «αποκλεισμός» από την Επιτροπή Αλληλεγγύης (η οποία συστήθηκε
εκείνη τη μέρα από εργαζόμενους, σωματεία και νέο κόσμο) έγινε στις 22 Απριλίου.
Την επομένη μέρα, έξω από το Banquet
βρέθηκαν περίπου 1.000 άτομα, καθώς
συνέπεσε να υπάρχει και πορεία διαμαρτυρίας για την προσφυγή στο ΔΝΤ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου μετά από
συνεννοήσεις αποφασίστηκε ότι η πορεία
δεν θα καταλήξει εκεί που ήταν προγραμματισμένο αλλά έξω από το εστιατόριο, για
να υποστηριχτεί και ο αποκλεισμός.
Ο επιχειρηματίας Μάκης Φιόρος, τρομοκρατημένος, βλέποντας πως δεν έχει να
κάνει με 2-3 άτομα αλλά με ένα ολόκληρο
κίνημα δέχτηκε να συζητήσει με την επιτροπή, να δεχτεί τα αιτήματά τους (επαναπρόσληψη του απολυμένου, πρόσληψη και
ασφάλιση στους εργαζόμενους που δεν εργάζονταν με νόμιμη πρόσληψη από την

ημέρα που άρχισαν να εργάζονται στο κατάστημά, καταβολή των δεδουλευμένων σε
όλους τους εργαζόμενους, ισότιμος καταμερισμός των tips στους εργαζόμενους) και
μάλιστα, υπέγραψε ένα σχετικό συμφωνητικό.
Έπειτα από αυτό ανακοινώθηκε η επιτυχής αυτή έκβαση, και ο κόσμος ξέσπασε σε
χειροκροτήματα και δυναμικά συνθήματα.
Η πορεία αποχώρησε από το μαγαζί και
διαλύθηκε λίγο παρακάτω.
Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 3 Μάη
που συνεδρίασε η Επιτροπή Αλληλεγγύης,
ο εργοδότης όχι μόνο δεν τήρησε όσα υπέγραψε, αλλά έστειλε εξώδικο στον Β. Κ. με
το οποίο του ανήγγειλε την απόλυσή του,
ισχυριζόμενος πως τον πήρε στην δουλειά
για λόγους φιλανθρωπίας και άλλα πολλά
ψέματα. Παράλληλα, στο εξώδικο λοιδορούσε τις κινητοποιήσεις σωματείων και
εργαζομένων, αναφέροντας πως ήταν «φίλοι» του εργαζόμενου και πως τον τρομοκράτησαν (αυτόν, που ήταν αγκαλιά με τα
ΜΑΤ και τους μπράβους!).
Την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Μάη
πραγματοποιήθηκαν συνεχόμενοι αποκλεισμοί του εστιατορίου από την επιτροπή αλληλεγγύης. Οι αποκλεισμοί είχαν αρκετή
επιτυχία, αφού το μαγαζί υπολειτούργησε
τις ώρες του αποκλεισμού. Εκτός από τον
Βαγγέλη Κ., άλλα 7 άτομα είχαν κάνει επίσης καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας
και το ΙΚΑ, ενώ μια βδομάδα νωρίτερα
είχαν κατέβει στην απεργιακή πορεία με
πανό «Απεργοί του εστιατορίου Banquet».
Καθώς η εργοδοσία έδειχνε να μην υποχωρεί, οι κινητοποιήσεις συνεχιζόντουσαν
με ολοένα και περισσότερους αποκλεισμούς του εστιατορίου. Υπό αυτό το καθεστώς, η εργοδοσία αποφάσισε να κλείσει
το κατάστημα από τις 15 Μάη ως τις 20
Αυγούστου, (η γνωστή τακτική «lock out»),
εκβιάζοντας οικονομικά τους εργαζόμε-
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νους και φέρνοντάς τους σε αντιπαράθεση
με τους αγωνιζόμενους συναδέλφους που
κινητοποιήθηκαν. Εκείνη τη περίοδο οι
αποκλεισμοί συνεχίστηκαν στα υπόλοιπα
μαγαζιά του εν λόγω κυρίου (όπως το «Αχίλειον» στην παραλιακή), ως μέσο πίεσης.
Εφόσον ξανάνοιξε το εστιατόριο και ο
κόσμος συνέχιζε τους αποκλεισμούς και τις
κινητοποιήσεις, η εργοδοσία χρησιμοποίησε τα πολιτικά της μέσα για να πάει το
θέμα στη Βουλή και τα ΜΜΕ προς όφελός
της και συνέχισε να απειλεί, να τραμπουκίζει και να προβοκάρει έντονα τις συγκεντρώσεις έξω από το κατάστημα. Συνέχισε
στήνοντας ψευδό-μηνύσεις με ασφαλιστικά
μέτρα ενάντια στους συναδέλφους και συναγωνιστές, χρησιμοποιώντας τους μπάτσους για να συλλαμβάνουν εργαζόμενους,
σε μια προσπάθεια ποινικοποίησης του
αγώνα.
Όμως ο κόσμος δεν το έβαλε κάτω. Βλέποντας την ολοένα και πιο επιθετική στάση
της εργοδοσίας και του κράτους μαζί, έντεινε τον αγώνα με πορείες σε Θεσσαλονίκη-Αθήνα και με καθημερινούς αποκλεισμούς, μέχρι που, έπειτα από 6 μήνες
αγώνα και μην αντέχοντας άλλο στις πιέσεις, η εργοδοσία, στις 15 Οκτωβρίου
συμφώνησε στα παρακάτω:
1) Eπαναπρόσληψη 7 εργαζομένων πλην
του Β.Κ. (οι 7 εργαζόμενοι δήλωσαν πως
δε θέλουν να επιστρέψουν για εργασία στο
Banquet).
2) Στον Β.Κ. θα δοθεί ασφάλιση από τον
10/2010 έως 2/2011, ώστε να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για ταμείο ανεργίας.
3) Για οφειλές δεδουλευμένων θα καταβληθούν στους εργαζόμενους 55.000 ευρώ συν την αμοιβή του δικηγόρου τους. Σε
αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις απολύσεων / δώρα / επιδόματα
που έχουν ήδη εισπράξει.
4) Ως αποζημίωση για τις ασφαλιστικές

εισφορές των 3 μηνών αναστολής λειτουργίας του Banquet το καλοκαίρι συμφωνήθηκε η 3μηνη σύμβαση από 10/2010 έως
1/2011 για τον 1 εργαζόμενο και η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών στους
άλλους 6 εργαζόμενους με το ποσό των
7.800 ευρώ.
5) Η εταιρία αποδέχεται την καταβολή
295 ενσήμων σε 3 εργαζόμενους για παρελθόντα έτη.
6) Η εργοδοσία ανακαλεί τις 18 μηνύσεις
που κατέθεσε εναντίον 16 συναγωνιστών
και θα ζητήσει την αθώωση για όσες κατηγορίες πάνε αυτεπάγγελτα στο δικαστήριο.
Δεν έχει καμία απαίτηση (λόγω ασφαλιστικών μέτρων κλπ.) έναντι των εργαζομένων,
της Επιτροπής Αλληλεγγύης και συμπαραστεκόμενων σωματείων. Τα αντίστοιχα (ανακλήσεις μηνύσεων) ισχύουν και για την
πλευρά των εργαζομένων. Η εργοδοσία θα
καταβάλει όλα τα δικαστικά έξοδα που θα
προκύψουν για τις παραπάνω διαδικασίες.
7) Ως απόρροια της συμφωνίας, οι εργαζόμενοι θα αποσύρουν τις καταγγελίεςαγωγές ενάντια στην εργοδοσία.

Μέρες κρίσης και το ελληνικό κράτος θωρακίζεται

Η Ιστορία μας έχει δείξει πως σε περιόδους κρίσης η καταστολή υπήρξε ενα
απο τα σημαντικότερα εργαλεία στα χέρια της κυριαρχίας. Στις μέρες μας, που
η κρίση ξεπερνά τα οικονομικά όρια και
φτάνει να πλήττει όλο το οικονομικό κοινονικό και θεσμικό σύστημα, η καταστολή εναντια σε ο,τι διεκδικεί τη θέση
του μέσα στον κοινωνικό ανταγωνισμό
είναι επιτακτική, καταφανής και δριμεία.
Η αστική δημοκρατία συναντα τα οριά
της και με κάθε μέσο μετασχηματίζεται
σε εναν ολοκληρωτισμό νέου τύπου,
όπου την εξουσία δεν την διαχειρίζονται
δικτάτορες αλλα εκλεγμενες κυβερνήσεις
.Από τη μία το κλίμα οξύνεται, οι κοινωνικές αντιθέσεις μεγαλώνουν, τα εργασιακά δικαιώματα (που κατακτήθηκαν με
μακροχρόνιους αγώνες) καταστρατηγούνται, από την άλλη εμείς καλούμαστε,
στο ονομα της διατήρησης της δημόκρατίας, να δεχτούμε μοιρολάτρικά την
πραγματικότητα, να παρακολουθούμε
την αφαιμαξη της ίδιας μας της ζώης, να
συνεννούμε σε οτιδήποτε μας είναι εχθρικό, να περιχαρακωνομαστε και, ενίοτε, να ψάχνουμε τις αιτίες της μιζεριας
μας στα καραβάνια των προσφύγων και
στους εξαθλιωμένους μετανάστες. Απέναντι, λοιπόν, στις αντικειμενικά δύσκολες συνθήκες που διανύουμε, αλλά κυρίως απέναντι στις ακόμα πιο δύσκολες

που θα ακολουθήσουν, οι κυριαρχοι
χρησιμοποιούν όλη τους την υπεροπλία,
με έμφαση στην καταστολή, με σκοπό να
τρομοκρατήσουν,ωα συκοφαντήσουν και
να αναχαιτίσουν όποιους /ες σταθούν εμπόδιο στις αποφάσεις τους.
Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα, το θερινό τμήμα της βουλής ψήφισε, εν κρυπτώ και παραβύστω και με συνοπτικές
διαδικασίες, κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τον τρομονόμο, που ουσιαστικά ποινικοποιούν πολιτικες και
συνδικάλιστικές δράσεις που δεν μπορούν να ελέχθούν και να οριστούν από το
κράτος η την εργοδοσία, αντίστοιχα, αλλά πηγάζουν από τους ίδιους τους αγωνιζόμενους/ες. Ανοίγουν το δρόμο για
τους ανώνυμους μάρτυρες κατηγορίας, οι
οποιοι θα μπορουν να καταθέτουν οτι θέλουν χωρίς να γνωστοποιούνται τα στοιχεία τους, ούτε στον αμεσα θιγόμενο. Με
τις παραπάνω ρυθμίσεις οποιος συμμετεχει σε μια διαδήλωση έχει αυξημένες πιθανότητες, σε σχέση με παλαιότερα, να
βρεθεί σε μια αίθουσα δικάστηρίου με
«πλούσιο» κατηγορητήριο και με πιο σίγουρο το ενδεχόμενο μιας καταδίκης. Στο
ίδιο πνεύμα κινείται και η αναδίπλωση
του κράτους, σε σχέση με την προεκλογική δεσμευση του πασοκ, για το ιδιώνυμο της κουκούλας και την περιορισμένη και σαφώς προσδιορισμένη χρήση

των καμερών από την τροχαία.
Απολυτα εναρμονισμένα με την παραπάνω πολιτική της κυριαρχίας, τα μεσα μαζικής ενημερωσης, ώς βασικοι πυλώνες αυτού του συστήματος, επιδίδονται σε αυτό
που ξέρουν να κάνουν καλά. Άλλοτε αποσιωπώντας, άλλοτε αφομοιώνοντας και άλλοτε διαστρεβλώνοντας γεγονότα, αποπροσανατολίζουν και τρομοκρατουν με σκοπό
να καταστείλουν και να χειραγωγήσουν. Η
προπαγάνδα της πιθανής χρεοκοπιάς, ο φόβος για το αύριο, η ανάγκη για «συσπείρωση όλων των ελλήνων» (ανεξαρτητως κοινωνικής διαστρωμάτωσης) προκειμένου να
αντιμετωπιστεί η κρίση, το «ελπιδοφόρο
μήνυμα της αλλαγής», το αβαντάρισμα στο
πασοκ, η φασιστική ρητορεία, η με κάθε ευκαιρία, αναφορά στους αναρχικούς/αντιεξουσιαστές ως τρομοκράτες, αιμοδιψείς ληστές, «καλοβολεμένοι επαναστάτες» με ενίοτε «φασιστικές πρακτικές», είναι η δική τους
συνέισφορα στην κατασταλτική πολιτική.
Πέραν όμως από την θεσπισμένη και κεκαλυμμενη μόρφή καταστολής υπάρχει και
η ωμή καταστολή, όπως αυτή εκφράζεται
μέσα από τις δύναμεις καταστολής. Από τη
μία το αστυνομοκρατούμενο κέντρο με τις
ορδές των ένστολων να επιδίδονται σε σκηνές φτηνης αμερικάνικής αστυνομικής σειράς
και από την άλλη οι συνεχείς προσλήψεις στα
σώματα ασφαλείας, σε μια εποχή που το
κράτος φείδεται προσλήψεων και η ανεργία
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Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω!
Άρνηση πληρωμής της ΔΕΗ, διοδίων, εισιτηρίων, απαλλοτριώσεις ρούχων, τροφίμων από τα ράφια των
σούπερ μάρκετ. Δεν θα πληρώσουμε εμείς την κρίση των κερδών των αφεντικών!
Τα δύο τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ακούγονται οι φράσεις «άρνηση
πληρωμών», «φέρτε πίσω τα κλεμμένα»,
«να πάρουμε πίσω όσα μας ανήκουν»,
«αυτομείωση», «στάση πληρωμών». Εκτός
όμως από «εξτρεμιστικά» λόγια και συνθηματολογία στα χείλη διαφόρων πολιτικάντηδων, οι οποίοι, για να κερδίσουν τις
εντυπώσεις και να εξασφαλίσουν ψήφους,
καλούν το κράτος να σταματήσει να πληρώνει το δημόσιο χρέος στους συμμάχους
του και να φορολογήσει τα οικονομικά
αφεντικά του, αυτές οι φράσεις γίνονται
πράξη από μια πληθώρα κόσμου που
μπροστά στο οικονομικό αδιέξοδο στο
οποίο βρίσκεται αναζητά λύσεις και οικειοποιείται πρακτικές που μέχρι εχθές του
ήταν άγνωστες ή ξένες. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη πραγματικότητα, όπου για ένα συνεχώς αυξανόμενο, με γεωμετρική πρόοδο,
κομμάτι της κοινωνίας η επιβίωση αποτελεί
καθημερινό στοίχημα, η άρνηση καταβολής του αντιτίμου για υπηρεσίες και προϊόντα αποτελεί όλο και πιο συχνό φαινόμενο, καθώς αποτελεί μια πρακτική απάντηση απέναντι στην φτώχεια και την ανέχεια. Πολύς κόσμος εφευρίσκει διάφορους
τρόπους, ώστε να αποφεύγει να πληρώνει
τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, τα
διόδια, τρόφιμα, ρούχα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Όπως είναι φυσικό, η εξαθλίωση
οδηγεί πολλούς ανθρώπους να προβούν
σε πράξεις με μοναδικό κριτήριο την επιβίωσή τους. Το ένστικτο της επιβίωσης από
μόνο του, πολλές φορές οδηγεί τους ανθρώπους εναντίον των διπλανών τους, οι
οποίοι είναι στην ίδια ή σε ελάχιστα (συνήθως πρόσκαιρα) καλύτερη θέση. Το «όλοι
εναντίον όλων» έτσι κι αλλιώς αποτελεί δομικό στοιχείο του καπιταλισμού, ο οποίος
μπροστά στην κρίση του δεν έχει να προτείνει τίποτε άλλο. Απέναντι στον κοινωνικό

κανιβαλισμό πρέπει να αντιτάξουμε την αλληλεγγύη και να αναγνωρίσουμε ποίος
είναι πραγματικά ο εχθρός. Οι κινήσεις μας
(όπως και η άρνηση πληρωμών) πρέπει να
στρέφονται ενάντια σε όλους αυτούς που
κερδοσκοπούνε εις βάρος μας, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη μας για τροφή, νερό,
επικοινωνία, ένδυση. Πράξεις, λοιπόν, οι
οποίες μέχρι εχθές ήταν «κακές» σήμερα
είναι «καλές» και χρήσιμες, ό,τι σε άλλες
εποχές θεωρούνταν «λάθος» στις μέρες
μας αποτελεί δίκαιο. Βλέπουμε ανθρώπους
να υπερβαίνουν τα όρια και τις αναστολές
τους, και η άρνηση πληρωμής να εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς.
Ένα πλήθος κόσμου, είτε συνειδητά είτε
ασυνείδητα, είτε ατομικά είτε συλλογικά,
γεμίζει τις τσάντες του με τρόφιμα και ρούχα και παρακάμπτει το ταμείο κατά την έξοδό του. Επανοικειοποιούμενος/η ένας μέρος από όλα αυτά που έχει παράγει και του
έχουν στερήσει και τα οποία βρίσκονται
στα ράφια των πολυκαταστημάτων και των
super market, τα οποία ανήκουν σε πολυεθνικές, που πλουτίζουν αγοράζοντας φθηνά και πουλώντας ακριβά, εκμεταλλεύονται
την εργασία παιδιών από την καπιταλιστική
περιφέρεια και τα προϊόντα που κατασκευάζουν φυλακισμένοι, πωλούν ακριβά, ενώ
πληρώνουν μισθούς πείνας σε υπάλληλους
που μεταχειρίζονται σαν δούλους. Στις
εθνικές οδούς ανοίγει τις μπάρες των διοδίων και περνάει ελεύθερα, εκφράζοντας
την αντίθεση του στις εταιρείες, που το
κράτος αποφάσισε να τους χαρίσει τους
δημόσιους δρόμους τους οποίους έχουμε
πληρώσει διπλά και τριπλά και στους οποίους έχουν επιβάλει υπέρογκα χαράτσια με
τη μορφή διοδίων. Στη μητρόπολη μπλοκάρει τα ακυρωτικά μηχανήματα των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δίνει
το εισιτήριό του σε κάποιον άλλο στο τέλος

δια. Αποτελούν την έμπρακτη άρνησή μας
της διαδρομής, δεν ακυρώνει εισιτήριο,
να πληρώσουμε ή, πιο σωστά, να συνεχίδιεκδικώντας με αυτό τον τρόπο την ελεύσουμε να πληρώνουμε την κρίση των
θερη μετακίνηση των ανθρώπων. Σαμποκερδών των αφεντικών και εναντιώνονται
τάρει τα ρολόγια της ΔΕΗ και πληρώνει
στα σχέδιά τους, που θέλουν εμάς φτωλιγότερο. Ως μια απάντηση σε αυτούς τους
χότερους και τους πλούσιους πλουσιότεοργανισμούς κρατικούς και ιδιωτικούς που
ρους.
κάθε άλλο παρά κοινής ωφέλειας είναι,
όπως η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ,
ο ΟΤΕ, επιχειρήσεις οι
οποίες
εισπράττουν
από τους πολλούς προς
όφελος των μεγαλοεπιχειρηματιών.
Όλες αυτές οι πρακτικές και ένα σωρό άλλες
είναι ακόμα ένα όπλο
στη φαρέτρα των από
κάτω, όταν δεν πληθαίνουν απλώς σε ατομικό
επίπεδο, αλλά διεκδικούν τον χώρο τους
στο δημόσιο πεδίο και
συλλογικοποιούνται.
Όταν ξεφεύγουν από τα
όρια της επίκλησης της
νομιμότητας των κυρίαρχων και τις λογικές
ελεημοσύνης και προτάσσονται από τους καταπιεσμένους ενάντια
σε όλους αυτούς που
καθημερινά μας κλέβουν και μας εκμεταλλεύονται. Αυτές οι
αρνήσεις είναι που συναντήθηκαν και συναντιούνται στις μαζικές
απαλλοτριώσεις των
super market, το μπλο- Αφίσα που τοιχοκολλήθηκε και στις γειτονιές μας, σχετικά με
κάρισμα των ακυρωτι- τη διώξη τεσσάρων ατόμων στη Λάρισα για απαλλοτρίωση
κών μηχανημάτων, τον super market και μοίρασμα των προϊόντων σε λαϊκή αγορά.
αγώνα ενάντια στα διό-

“
Στρατός κατοχής της δημοκρατίας, φυλάει το κοινοβούλιο ημέρα γενικής απεργίας.

φτάνει σε πρωτόγνωρα επίπεδα δημιουργέι ένα αίσθημα φόβου.Πολύ χαρακτηριστική είναι και η «μηδενική ανοχή» που επιδεικνύουν (φυσικά κατοπιν
εντολών) οι κατασταλτικές δυνάμεις στις
εκάστοτε κινητοποιήσεις. Απο τις σχολικές καταλήψεις, στις οποίες ζητούν απο
τους καθηγητές τα καταδώσουν τους μαθητές-πρωτεργάτες μέχρι το ξύλο και τα
χημικά σε απεργίες, το συμπέρασμά
είναι ένα: ο,τι δημιουργεί προβλημα
στον κεντρικό σχεδιασμό, όποιος προσπαθει για ένα καλυτερο κόσμο, όποιος
απαντά στην εκμετάλλευση που υφίσταται θα καταστάλλεται ακόμα και με τον
πιο βιαιο τρόπο.
Από αυτην την ιστορία δεν θα μπορούσε να απουσίαζει και το παρακράτος, που συνήθως σε καιρούς αποσταθεροποιήσης εμφανίζεται για να κάνει
ο,τι το επισημο κράτος δεν «μπορει».
Με μια λαϊκιστικη ρητορεία, βασισμένη

σε ανύπαρκτα σενάρια φυλετικής υπεροχής, ανθρωποφοβικές αντιλήψεις και δολοφονικές πρακτικές προσπαθεί να διαχύσει το φόβο και να επιβάλλει τη σιωπή
ανάμεσα στους καταπιεσμένους.
Όσο η κατάσταση θα δυσκολεύει και
οι πιθανότητες για αντιδράσεις θα πληθαίνουν η καταστολή θα αυξάνεται. Αυτό που
εμείς οφείλουμε απέναντι στο εαυτόυς μας
και στους γύρω μας ειναι να πιστέψουμε
στις δυνάμεις μας, να διεκδικήσουμε τη
ζωή μας και να συλλογικοποιήσουμε τις
ανάγκες μας, προτάσσοντας την αλληλεγγύη και την αυτοοργάνωση. Η δυναμή μας
βρίσκεται στο μυαλό, στην καρδιά και στα
χέρια μας. Στον αγώνα για την αξιοπρέπεια και τη διεκδίκηση της ζωής μας, δεν
χωράνε ουτε αναβολές ούτε ατομικές λυσείς. Αντίθετα πρέπει να σταθούμε ισοτιμά
ο ένας δίπλα στον άλλον και να αντεπιτεθούμε, με τους δικούς μας όρους, στην
καταδυναστευτική «πραγματικότητα».

Ενάντια στον αποκλεισμό, τον ρατσισμό
και τον κοινωνικό κανιβαλισμό
Προκήρυξη που μοιράστηκε σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στους μετανάστες, η οποία
καλέστηε στις 8 Οκτωβρίου, στην πλατεία Αττικής, από αναρχικούς και αντιεξουσιαστές. Μετά το τέλος της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε διαδήλωση ντόπιων και
μεταναστών μέχρι τον Άγιο Νικόλαο.

Μέσα σε μια συνθήκη όπως αυτή της
σημερινής καπιταλιστικής κρίσης, η πειθάρχηση των χαμηλότερων κοινωνικών
στρωμάτων στις διαταγές και τα τελεσίγραφα της εξουσίας τίθεται, όλο και πιο
ξεκάθαρα, με πολεμικούς όρους. Το
κράτος και τα αφεντικά, τα φερέφωνα
τους στα μμε και οι πρόθυμοι χαμάληδες τους, προβάλλοντας το φάντασμα της
«οικονομικής χρεοκοπίας της χώρας»
και του «πατριωτικού καθήκοντος»,
έχουν κηρύξει ανοιχτά τον πόλεμο σ’
όλους εκείνους που αρνούνται να υποταχτούν και να δεχτούν πειθήνια την όλο
και πιο έντονη αφαίμαξη και υποτίμηση
της ζωής τους. Υπό τον κίνδυνο μιας επικείμενης κατάρρευσης, γίνεται σαφές ότι
εκεί που τελειώνει η συναίνεση αρχίζει
η τάξη και η ασφάλεια.
Ένα από τα μέτωπα αυτού του πολέμου, είναι αυτό που διεξάγεται ενάντια
στους πιο υποτιμημένους από τους υποτιμημένους, ενάντια στους πιο αποκλεισμένους από τους αποκλεισμένους, ενάντια στους μετανάστες και τις μετανάστριες. Δηλαδή, ενάντια σ’ αυτούς που
εξαναγκάζονται σε φυγή αφού η παγκόσμια κυριαρχία τους έχει λεηλατήσει,

καταστρέψει και ξεριζώσει για να μπορεί
ο «ανεπτυγμένος» κόσμος, του οποίου η
Ελλάδα αποτελεί κομμάτι, να ζει μέσα σε
μια συνθήκη πλαστής ευμάρειας. Είναι
ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό που μαίνεται και εντείνεται αδιάκοπα γύρω μας,
δίπλα μας. Ένα ανθρωποκυνηγητό που δε
θα λάβει τέλος όσο η συνένοχη αδιαφορία και σιωπή συνεχίζει να το συντηρεί:
διακηρύξεις του υπουργικού συμβουλίου
για την «ανάπλαση» και την «αναβάθμιση» του ιστορικού κέντρου με δηλωμένο σκοπό μια «καθαρή Αθήνα». Αστυνομοκρατία, εκκενώσεις κτιρίων και καθημερινές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις με
στόχο την εξαφάνιση των αφρικανών μεταναστών μικροπωλητών και άλλων «μιασμάτων». Συλλήψεις, βιασμοί και δολοφονίες μέσα και έξω από τα τμήματα
«προστασίας του πολίτη», στα σύνορα
αλλά και σ’ όλη την επικράτεια της χώρας.
Φυλακίσεις στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του 21ου αιώνα (που στη δημοκρατική ψευτογλώσσα βαφτίζονται «κέντρα
κράτησης μεταναστών») και μαζικές απελάσεις (που βαφτίζονται «επαναπροωθήσυνέχεια στη σελίδα 14
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Έργα και ημέρες του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου
Το Ταμείο αναμένεται να έχει για φέτος κέρδη της τάξης των 650 εκατομμυρίων δολαρίων, λόγω
των τόκων που θα εισπράξει από τις δανειζόμενες χώρες. Πριν από την κρίση του 2008, οι προβλέψεις για τα κέρδη του Ταμείου ήταν αρνητικές.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF –
International Monetary Fund) ιδρύθηκε
στο Breton Woods των ΗΠΑ τον Ιούλιο
του 1944 και ανέλαβε δράση μετά το τέλος
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Διακηρυγμένος σκοπός του οργανισμού ήταν η εποπτεία και διασφάλιση του συστήματος
σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών,
που προκρίθηκε ως βέλτιστη λύση σταθεροποίησης της παγκόσμιας οικονομίας
μετά τη λήξη του πολέμου. Συγκεκριμένα,
προκειμένου να αποφευχθούν οι ανταγωνιστικές υποτιμήσεις των εθνικών νομισμάτων που είχαν οδηγήσει στην οικονομική αστάθεια της μεσοπολεμικής περιόδου και στη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας
του 1930, καθιερώθηκε το λεγόμενο «σύστημα σταθερών ισοτιμιών Breton
Woods», το οποίο έθετε στο επίκεντρο το
αμερικανικό δολάριο και τη μετατρεψιμότητά του σε χρυσό ($35 ανά ουγγιά χρυσού), καθώς και την ισοτιμία των υπόλοιπων εθνικών νομισμάτων με το δολάριο.
Ουσιαστικά, δηλαδή, ζητούμενο του οργανισμού ήταν η ενοποίηση της παγκόσμιας καπιταλιστικής αγοράς, υπό την ηγεμονία των Η.Π.Α. Για το λόγο αυτό, το Ταμείο προωθούσε τη σύναψη δανείων με
οικονομικά αδύναμες χώρες, ούτως ώστε
αυτές να ενισχύσουν την παραγωγή τους
και να αποτελέσουν πόλο έλξης για το παγκόσμιο επενδυτικό κεφάλαιο. Το σύστημα
του Breton Woods συνδέθηκε με τη λεγόμενη «Χρυσή Εποχή» του Καπιταλισμού,
μια περίοδο που ξεκίνησε με το τέλος του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και διήρκησε
μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970,
όταν οι διεθνείς οικονομικές πιέσεις λόγω
του συνεχώς αυξανόμενου πληθωρισμού
ανάγκασαν τις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την
μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό.
Η εγκατάλειψη του συστήματος του Breton Woods είχε ως αποτέλεσμα την αδρανοποίηση του ΔΝΤ, καθώς ο βασικός σκοπός του οργανισμού είχε πλέον εκλείψει.
Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του
1980 το διεθνές χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο αντιλήφθηκε ότι κινδυνεύει να χάσει
τα τεράστια ποσά των δανείων που είχαν
συναφθεί με χώρες που πλέον βρίσκονταν
στο όριο της χρεοκοπίας, κι έτσι το ΔΝΤ
αναλαμβάνει εκ νέου δράση, ως βασικός
φορέας αντιμετώπισης των κρίσεων εξωτερικού χρέους. Αυτό πρακτικά σημαίνει
ότι το ΔΝΤ συνάπτει με τα υπερχρεωμένα
κράτη συμφωνίες δανεισμού με χαμηλά
επιτόκια (προκειμένου αυτά να αποπληρώσουν τα δάνεια που έχουν πάρει από
τις τράπεζες) , ασκεί πλήρη έλεγχο στην οικονομική πολιτική των δανειζόμενων κρατών, αξιολογεί την πορεία της οικονομικής
και δημοσιονομικής τους αναδιάρθρωσης
και επιβάλλει πρόσθετα μέτρα, όταν κρίνει
ότι οι οικονομικοί στόχοι που τίθενται από
τις εθνικές κυβερνήσεις δεν επιτυγχάνονται
ή δεν επαρκούν.
Στην ουσία, ο οργανισμός υπήρξε όχημα της άγριας νεοφιλελεύθερης πολιτικής
της ανεπτυγμένης Δύσης, όπως αυτή εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του 1970, με την αποδόμηση του «Κράτους Πρόνοιας», την ελαστικοποίηση της
εργασίας και την σταδιακή εγκατάλειψη
όλων των κοινωνικών και εργατικών κατακτήσεων της προηγούμενης περιόδου.
Οι επεμβάσεις του ΔΝΤ σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου όχι μόνο δεν «διευθέτησαν» το ζήτημα του εξωτερικού
χρέους, αλλά οδήγησαν σε πλήρη κοινωνική διάλυση και σε δραματική αύξηση
της φτώχειας, καθώς τα λεγόμενα «Προ-

μέχρι και σήμερα. Ενδεικτικά, η μείωση
των μισθών στο Μεξικό έπειτα από την ένταξη στο «πρόγραμμά δομικής προσαρμογής» του ΔΝΤ άγγιξε το 50%, ενώ στη Βενεζουέλα οι πολιτικές λιτότητας και η συνακόλουθη οικονομική αφαίμαξη της κοινωνίας οδήγησαν στη μεγάλη εξέγερση
του 1989.
Δεκαετία 1990 - Αναβάθμιση

Χιλή, Λατινική Αμερική, Αργεντινή, Ασία, Αφρική. Παιρνόντας τη θηλιά στο λαιμό των
από κάτω, ζητούμενο για το ΔΝΤ είναι η ενοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας.

γράμματα Δομικής Προσαρμογής» του οργανισμού υποχρέωσαν τις δανειζόμενες
χώρες σε ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων, περικοπές στις δαπάνες του
κράτους πρόνοιας, καθώς και άγριες περικοπές στους μισθούς.
Χιλή
Η Χιλή είναι η πρώτη, και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, περίπτωση εγκαθίδρυσης
ενός αμιγώς νεοφιλελεύθερου κράτους.
Μετά το πραξικόπημα του Πινοσέτ εναντίον της κυβέρνησης του σοσιαλιστή Σαλβαντόρ Αλιέντε (Σεπτέμβριος 1973), ο
δικτάτορας, υποστηριζόμενος από το ντόπιο κεφάλαιο και τις Η.Π.Α., προσλαμβάνει συγκεκριμένους, αμερικανοτραφέντες
οικονομολόγους της Σχολής του Σικάγου
και τους αναθέτει το έργο της διαπραγμάτευσης δανείων με το ΔΝΤ. Καρπός αυτών
των διαπραγματεύσεων ήταν οι ιδιωτικοποιήσεις τομέων του δημοσίου, η ακύρωση των προγραμματισμένων από τον
Αλιέντε εθνικοποιήσεων, η παραχώρηση
του δικαιώματος εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων σε ιδιώτες, η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης κ.α. Η
23χρονη δικτατορία του Πινοσέτ, ψυχροπολεμικό αντίβαρο των Η.Π.Α. στη Λατινική Αμερική, βύθισε την κοινωνία στην
απελπισία και πενταπλασίασε το χρέος της
χώρας στο ΔΝΤ. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, το ΔΝΤ επέβαλε μείωση
των μισθών κατά 40% και περαιτέρω περικοπές των δαπανών για την υγεία και την
παιδεία.
Η περίπτωση της Αφρικής
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
1980, οι τράπεζες και το ΔΝΤ άρχισαν να
παρέχουν «βοήθεια» σε πολλά από τα οικονομικά διαλυμένα κράτη της Υποσαχάριας Αφρικής. Οι κρατικές επιχειρήσεις
πέρασαν στα χέρια ξένων εταιρειών, ενώ
το πολυεθνικό κεφάλαιο ανέλαβε την περαίωση των «μεγάλων αναπτυξιακών έργων», απορροφώντας ουσιαστικά -και σε
συνεργασία με το ντόπιο κεφάλαιο- τους
πόρους της «βοήθειας» της Δύσης. Το εμπόριο όπλων άνθισε, προκειμένου να συντηρηθούν οι εμφύλιοι πόλεμοι και τα δικτατορικά καθεστώτα, που καθήλωναν την
περιοχή σε κατάσταση απόλυτου και διαρκούς ελέγχου από τη Δύση. Ο στόχος της

«ανταγωνιστικότητας» επέβαλε τη δραματική μείωση των μισθών, βυθίζοντας στην
εξαθλίωση τον πληθυσμό, που, σε κάποιες
περιπτώσεις, είδε το εισόδημά του να μειώνεται κατά 80% μέσα σε μια δεκαετία
(χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Νιγηρίας, όπου το ετήσιο κατά κεφαλή εισόδημα μειώθηκε από 1000 δολάρια το
1980 σε 300 το 1993). Οι δαπάνες για την
υγεία σχεδόν μηδενίστηκαν, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση του προσδόκιμου ζωής και την αύξηση της παιδικής
θνησιμότητας, ενώ η επιβολή μονοκαλλιεργειών από τις πολυεθνικές (με πρόσχημα, και πάλι, την «ανταγωνιστικότητα»)
κατέστρεψε ολοκληρωτικά τους αγροτικούς πληθυσμούς, υποχρεώνοντάς τους να
εργάζονται ουσιαστικά ως δουλοπάροικοι.
1982, η Κρίση Χρέους της Λατινικής
Αμερικής
Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του
1960 και 1970, οι περισσότερες χώρες της
Λατινικής Αμερικής δανείστηκαν τεράστια
κεφάλαια, προκειμένου να προωθήσουν
την εκβιομηχάνισή τους. Φυσικά, βασικός
δανειστής ήταν το αμερικανικό κεφάλαιο
που ιστορικά προσανατολιζόταν στην εγκατάσταση εξαρτημένων καθεστώτων στις
χώρες της ευαίσθητης και κοινωνικά εκρηκτικής Λατινικής Αμερικής. Το 1982, η
εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων των κρατών της περιοχής φάνταζε
πια αδύνατη, καθώς το εξωτερικό χρέος
είχε τετραπλασιαστεί, και τα επιτόκια αυξάνονταν με ραγδαίους ρυθμούς. Το Μεξικό φτάνει στο όριο της χρεοκοπίας το
1982, και ακολουθούν η Αργεντινή (1983)
και η Βραζιλία (1984). Το αμερικανικό και
ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο,
μπροστά στον υπαρκτό κίνδυνο της απώλειας των κεφαλαίων που είχε δανείσει
στις χώρες αυτές, ενεργοποιεί και πάλι το
ΔΝΤ, προκειμένου να προωθηθούν διαρθρωτικές αλλαγές στην κατεύθυνση των
ιδιωτικοποιήσεων, της διάλυσης των δομών του όποιου κράτους πρόνοιας και της
απελευθερωμένης αγοράς. Κι ενώ τα λαϊκά
κινήματα της Λατινικής Αμερικής αντιδρούν, απαιτώντας τη μονομερή άρνηση
πληρωμής του χρέους, οι κυβερνήσεις των
κρατών αποδέχονται τη «λύση» της επαναδιαπραγμάτευσης του χρέους, βυθίζοντας ολόκληρη την περιοχή σε μια ύφεση
που, σε πολλές περιπτώσεις, συνεχίζεται

Με την κατάρρευση του Ανατολικού
Μπλοκ και την παγίωση της παγκόσμιας
κυριαρχίας του δυτικού καπιταλισμού, το
ΔΝΤ αναβαθμίζεται και αναλαμβάνει το
ρόλο του βασικού δανειστή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, χορηγώντας περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια
ετησίως. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του 1990, προσέφυγαν στο ΔΝΤ (για πρώτη, δεύτερη ή και πολλοστή φορά) δεκάδες κράτη, ανάμεσα στα οποία η Ινδονησία, το Περού, η Ιορδανία, η Υεμένη, η
Ρωσία, η Αργεντινή, η Τουρκία κ.α., με τα
ίδια πάντα καταστροφικά αποτελέσματα.
Για λόγους έκτασης, θα επιχειρήσουμε
εδώ να παρουσιάσουμε κάποιες από τις
περιπτώσεις αυτές.
Αργεντινή
Η χώρα της Λατινικής Αμερικής υπήρξε
για μια σχεδόν δεκαετία το «χρυσό παιδί»
του ΔΝΤ. Μετά από δύο εσωτερικές κρίσης υπερπληθωρισμού, ο πρόεδρος Κάρλος Μένεμ ζήτησε τη βοήθεια του Ταμείου, οι εμπειρογνώμονες του οποίου
πρότειναν την καθιέρωση σταθερής ισοτιμίας του αργεντίνικου πέσο με το δολάριο.
Η πολιτική αυτή οδήγησε πράγματι σε ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 6%, αλλά παράλληλα, μέσα σε μια δεκαετία ιδιωτικοποιήθηκαν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές
της χώρας και σχεδόν το σύνολο των δημόσιων οργανισμών (μεταφορές, υγεία,
τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, ενέργεια), με
αποτέλεσμα χιλιάδες απολύσεις, ενώ
απορρυθμίστηκε πλήρως το εργατικό δίκαιο και εξαφανίστηκαν σχεδόν τα κεκτημένα εργατικά δικαιώματα. Η σταθερή
συναλλαγματική ισοτιμία πέσο-δολαρίου,
υποχρέωνε την Αργεντινή να ακολουθεί τη
συναλλαγματική και νομισματική πολιτική
των Η.Π.Α., πράγμα που, προφανώς, δεν
μπορούσε να κάνει. Οι διεθνείς οικονομικοί τριγμοί που εμφανίστηκαν στα τέλη της
δεκαετίας, με την ασιατική κρίση και τη
ρωσική χρεοκοπία, μείωσαν την ανταγωνιστικότητα της Αργεντινής, η οποία άρχισε
να μπαίνει σε τροχιά ύφεσης. Τελικά, τον
Δεκέμβριο του 2001, η κυβέρνηση αποφασίζει να παγώσει τις καταθέσεις των πολιτών (ενώ στη χώρα υπάρχει έντονη φημολογία περί εκροής μεγάλων κεφαλαίων),
οι συντάξεις χάνονται, και τα κρατικά ομόλογα χάνουν την αξία τους. Ο λαός της Αργεντινής αρχίζει να βγαίνει μαζικά και
δυναμικά στους δρόμους και, με κεντρικό
σύνθημα το Que se vayan todos (Να φύγουν όλοι!), επιτίθεται με όποιο μέσο διαθέτει σε στόχους-σύμβολα του αργεντίνικου κράτους και του καπιταλισμού. Ο
διάδοχος του Μένεμ, Φερνάντο ντε λα
Ρούα, προνομιακός συνομι- λητής της κυβέρνησης Κλίντον στη Λατινική Αμερική
και εφαρμοστής των πολιτικών της, αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα με ελικόπτερο, προκειμένου να γλιτώσει από την
οργή των διαδηλωτών.

τοπικά νέα

επικαιρότητα

Η ασιατική κρίση
Τον Ιούλιο του 1997, το ταϊλανδέζικο
νόμισμα (μπατ), καταρρέει, χάνοντας το
μισό περίπου της αξίας του, ενώ το χρηματιστήριο σημειώνει «βουτιά» της τάξης
του 75%. Οι λεγόμενες «ασιατικές τίγρεις»
ήταν μέχρι τότε «χρυσά παιδιά» του ΔΝΤ,
όπως και η Αργεντινή, καθώς είχαν σημειώσει σημαντική ανάπτυξη ακολουθώντας
τις υποδείξεις του οργανισμού. Ωστόσο, οι
επιλογές του ΔΝΤ στην περιοχή συμπαρέσυραν στην κατάρρευση και τις υπόλοιπες
αναδυόμενες οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας (Ινδονησία, Νότια Κορέα, Φιλιππίνες). Tο ΔΝΤ παρεμβαίνει δίνοντας
δάνεια 55 δισ. δολαρίων στην Κορέα, 17
δισ. στην Ταϊλάνδη και 23 δισ. στην Ινδονησία. Ως συνεπακόλουθο, επιβάλλονται
μέτρα σκληρής λιτότητας, όπως περικοπές
στις κρατικές δαπάνες, αύξηση των επιτοκίων, αναδιάρθρωση του χρηματοοικονομικού συστήματος κτλ., με αποτέλεσμα την
περαιτέρω υποτίμηση των νομισμάτων, τη
δραματική διόγκωση της ανεργίας και την
αύξηση των τιμών στα προϊόντα βασικής
ανάγκης.
Κρίση του 2008
Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 ανέδειξε και πάλι νικητή το
ΔΝΤ. Από την αρχή της κρίσης έχουν προσφύγει στον οργανισμό Ισλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Λετονία, Σερβία, και,
φυσικά, η Ελλάδα. Σε όλες τις περιπτώσεις,
η δανειακή «βοήθεια» εκ μέρους του ΔΝΤ
συνοδεύτηκε από σκληρά μέτρα λιτότητας,
μείωση μισθών και συντάξεων κατά 20%
κατά μέσο όρο, απώλεια χιλιάδων θέσεων
εργασίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,
περικοπές στην υγεία και την παιδεία, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης,
καθώς και συγχωνεύσεις και ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών.
Αφού το παρόν κείμενο δεν είναι κείμενο ανάλυσης και θέσεων, αλλά παρουσίαση των έργων και των ημερών του
ΔΝΤ, κρατάμε για επίλογο το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την τελευταία κρίση:
Σύμφωνα, λοιπόν, με διάφορους αναλυτές, το Ταμείο αναμένεται να έχει για φέτος
κέρδη της τάξης των 650 εκατομμυρίων
δολαρίων, λόγω των τόκων που θα εισπράξει από τις δανειζόμενες χώρες.
Μέχρι εδώ, καλά. Έλα όμως που, πριν από
την κρίση του 2008, οι προβλέψεις για τα
κέρδη του Ταμείου ήταν αρνητικές - συγκεκριμένα, οι οικονομικοί αναλυτές προέβλεπαν ζημίες ύψους 360 εκατομμυρίων
δολαρίων, αφού η προ του 2008 οικονομική ανάπτυξη είχε περιορίσει δραστικά
των κύκλο των εργασιών του.
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Στιγμές αυτοοργάνωσης στις
γειτονιές μας

2 Ιουνίου, η πρώτη λαϊκή συνέλευση στην Κορεάτικη Αγορά, στο Θησείο.

Μέσα στο κλίμα που επικρατεί
τους τελευταίους μήνες στην κοινωνία, με τη λήψη νέων οικονομικών μέτρων και την οικονομική, κοινωνική
και θεσμική κρίση, οι κάτοικοι των
περιοχών μας αποφάσισαν να καλέσουν λαϊκή συνέλευση στην Κορεάτικη αγορά στις 2 Ιούνη, με σκοπό τη
συσπείρωση του κόσμου της περιοχής , την ανταλλαγή, τη ζύμωση απόψεων και την κατάθεση προτάσεων
απέναντι στην πρωτόγνωρη οικονομική και κοινωνική κατάσταση εξαθλίωσης που μας έχουν επιβάλει.
Η συμμετοχή του κόσμου στη λαϊκή συνέλευση ήταν μεγάλη. Όλοι είχαν κάτι να καταθέσουν για την νέα
συγκυρία που έχει διαμορφωθεί κοινωνικά, και ακούστηκαν προτάσεις
όπως για παράδειγμα , συλλογική άρνηση πληρωμών της ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ,
δημιουργία ομάδων αλληλοβοήθειας, δημιουργία μπλοκ στην πορεία
της ΓΣΕΕ. Η ανάγκη του κόσμου να
αντιμετωπίσει την νέα κατάσταση
συλλογικά, να επικοινωνήσει και να
δράσει σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο φάνηκε από την ανανέωση του
ραντεβού στις 14 Ιουνίου στην πλατεία της Αγίας Αικατερίνης στα Κάτω
Πετράλωνα.
Στη λαϊκή συνέλευση της Αγ. Αικατερίνης με θέμα την οικονομική μας
αφαίμαξη από το κράτος και τα αφεντικά, η προσέλευση του κόσμου ήταν
μεγάλη. Για μια ακόμη φορά τονίστηκε η ανάγκη να βρεθεί και να επικοινωνήσει ο κόσμος της γειτονιάς ,
να χτίσει σχέσεις αλληλεγγύης απέναντι στην επίθεση των αφεντικών. Η
ακρίβεια των προϊόντων και των κα-

θημερινών μας αναγκών ήταν το ζήτημα που απασχόλησε το μεγαλύτερο
μέρος της κουβέντας. Κατατέθηκαν
ιδέες όπως η παρέμβαση σε σούπερ
μάρκετ της γειτονιάς με αίτημα μείωση στις τιμές των προϊόντων, μέχρι
και η μαζική απαλλοτρίωση ειδών
πρώτης ανάγκης. Επίσης πάρθηκε η
πρωτοβουλία να πραγματοποιηθούν
μαθήματα βοηθητικής διδασκαλίας
σε μαθητές. Στο χώρο της πλατείας
είχε στηθεί από τους κατοίκους χαριστικό παζάρι, όπου ο καθένας έφερνε
κάτι που του περίσσευε και έπαιρνε
κάτι που είχε ανάγκη, χωρίς βέβαια
τη διαμεσολάβηση του χρήματος.
Η λαϊκή συνέλευση ξανασυναντήθηκε στις 28 Ιουνίου στην πλατεία
Μερκούρη στα Άνω Πετράλωνα, με
σκοπό την συνέχιση της δράσης της,
καθώς οι όροι διαβίωσης γίνονται
όλο και πιο δύσκολοι και η συλλογικοποίηση των αντιστάσεών μας στις
γειτονιές μας καθημερινά είναι αναγκαία. Αυτή τη φορά απασχόλησαν
ζητήματα όπως η στάση πληρωμών,
οι δωρεάν μεταφορές, η αλληλουποστήριξη των ανέργων της γειτονιάς
που όλο και αυξάνονται και η ανάγκη
να δημοσιοποιήσουμε το λόγο μας
στις γειτονίες μας. Έτσι αποφασίστηκε
και πραγματοποιήθηκε διαδήλωση
στις 6 Ιουλίου στις γύρω περιοχές,
ενώ ξανασυναντηθήκαμε στις 19 Ιουλίου στην πλατεία για να συνεχίσουμε
τις δράσεις μας ενάντια στον πόλεμο
που μας κηρύξανε.
Τον Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκαν ακόμα δύο συζητήσεις οι οποίες
χαρακτηρίστηκαν από μια έλλειψη
διάθεσης και ένα «μούδιασμα». Όταν

όμως οι καταστάσεις πολώνονται και
οι αντικειμενικές συνθήκες γίνονται
όλο και πιο δυσμενείς, οι τοπικές κινητοποιήσεις, όπως έχει δείξει η ιστορία, ξαναέρχονται στο προσκήνιο και
όλοι μαζί στεκόμαστε ο ένας δίπλα
στον άλλο και απέναντι στα προβλήματα που βιώνουμε καθημερινά.
Η λαϊκή συνέλευση είναι ένα μέσο
που οι κάτοικοι των περιοχών μας το
χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια
για να συνευρεθούν με τους γείτονες
τους, να συλλογικοποιήσουν τις αντιστάσεις τους , να αυτοοργανωθούν
και να αποφασίσουν οι ίδιοι για τις
ζωές τους. Ζητήματα που έχουν απασχολήσει τις γειτονίες μας τα τελευταία
χρόνια (κάγκελα και εισιτήριο στο Φιλοπάππου, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, Κορεάτικη αγορά, τραπεζοκαθίσματα, κ.α.) έχουν κερδηθεί μέσα από
αυτή τη διαδικασία, όπου όλοι μαζί, ο
ένας δίπλα στον άλλο με αποφασιστικότητα και οργή παλεύουμε ενάντια
στο κράτος και το κεφάλαιο που μας
επιβάλλουν τους δικούς τους όρους.
Μέσα από τα αυτοοργανωμένα αυτά
εγχειρήματα μπορούμε να αντισταθούμε και να αποτρέψουμε τις συνθήκες εξαθλίωσης που διαμορφώνουν
σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας
μας και όχι να περιμένουμε τις «γιορτές» της δημοκρατίας, ψηφίζοντας κάποιους που θα μας εκπροσωπούν και
θα αποφασίζουν αυτοί για εμάς χωρίς
εμάς.
Αρνούμενοι/ες κάθε χειραγώγηση
και εκπροσώπηση από τον καθένα,
αντιστεκόμαστε, αυτοοργανωνόμαστε
μέσα από τις λαϊκές συνελεύσεις για
την τύχη των ζωών μας.

5 Ιουνίου, συμμετοχή της συνέλευσης στο συλλαλητήριο που καλούσε η ΓΣΕΕ στο κέντρο της Αθήνας.
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Σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση
του «Επαναστατικού Αγώνα»
Απεργίες πείνας του Νίκου Μαζιώτη και του Κώστα Γουρνά, συμπληρωματικές διώξεις από τους ειδικούς εφέτες
ανακριτές που χειρίζονται την υπόθεση, κλήσεις για ανάκριση σε άτομα του φιλικού, συγγενικού και συντροφικού
περιβάλλοντος των κατηγορουμένων και εν τέλει την απαγγελία κατηγοριών σε δύο ακόμη άτομα.
Από τις 15 Ιουλίου ο Ν. Μαζιώτης ξεκίνησε απεργία πείνας διεκδικώντας τη δυνατότητά του να επισκέπτεται τη σύντροφό
του και το παιδί τους. Από τις 19 Ιουλίου
ξεκινάει απεργία πείνας σε ένδειξη αλληλεγγύης στο σύντροφό του ο Κ. Γουρνάς
και αποχή συσσιτίου ο Σ. Νικητόπουλος, ο
Β. Σταθόπουλος και ο Χ. Κορτέσης, καθώς
επίσης και ακόμα 90 κρατούμενοι, σε ένδειξη συμπαράστασης στο αίτημα του
Νίκου Μαζιώτη να δει το νεογέννητο παιδί
του. Η απεργία πείνας και η αποχή συσσιτίου έληξε στις 24 Ιουλίου, αφού ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα του Ν.Μ.. Ο Ν. Μαζιώτης μεταφέρθηκε στις 25 Ιουλίου στο
νοσοκομείο Αλεξάνδρα και επισκέφθηκε
τη σύντροφό του Π. Ρούπα, η οποία γέννησε στις 24 Ιουλίου το γιο τους, χωρίς την
παρουσία της αντιτρομοκρατικής σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.
«Απαιτώντας, λοιπόν, τα ‘’αυτονόητα’’,
ως σύντροφος και ως πατέρας. να επισκέπτομαι τη συντρόφισσα-συναγωνίστριά
μου και το γιο μας, κατεβαίνω σε απεργία
πείνας από 15 Ιουλίου, για να ικανοποιηθούν τα εξής δύο αιτήματά μου:
1. Να μεταβώ για επισκεπτήριο στο μαιευτήριο «Αλεξάνδρα» στις 25 Ιουλίου, έτσι
ώστε να δω τη συντρόφισσά μου Ρούπα
Παναγιώτα και το γιο μας, καθ' όσον έχει
προγραμματιστεί τοκετός με καισαρική στις
24 Ιουλίου και θα παραμείνει εκεί για νοσηλεία για κάποιες μέρες, και
2. Να μεταβαίνω εγώ για επισκεπτήριο
στις γυναικείες φυλακές τον πρώτο καιρό
μετά τον τοκετό, λόγω της αναπόφευκτης
αδυναμίας της συντρόφισσάς μου και του
γιου μας να μετακινηθούν.
Όσο και αν πιστεύουν οι κατασταλτικοί
μηχανισμοί ότι φυλακίζοντάς μας θα ξεμπερδέψουν πολιτικά με εμάς, κάνουν
λάθος. Είτε έξω είτε μέσα από τις φυλακές,
ο αγώνας για εμάς είναι ζήτημα τιμής και
αξιοπρέπειας, θα συνεχιστεί. Ο επαναστατικός αγώνας συνεχίζεται» (Ν. Μαζιώτης).
Οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση
του «E.Α.» καλούνται την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου στις
9.00 στο Εφετείο, για να δώσουν πρόσθετες απολογίες στις συμπληρωματικές διώξεις που ασκήθηκαν εναντίον τους από
τους ειδικούς εφέτες ανακριτές που χειρίζονται την υπόθεση.
Οι τρεις κατηγορούμενοι Σ. Νικητόπουλος, Χ. Κορτέσης και Β. Σταθόπουλος, οι
οποίοι από την αρχή αρνούνται τις κατηγορίες, παρουσιάζονται και κρατούν την ίδια
στάση, αρνούμενοι και τις νέες κατηγορίες.
Οι άλλοι τρεις -Ν. Μαζιώτης, Κ. Γουρνάς
και Π. Ρούπα- αρνούνται να παρουσιαστούν στον ανακριτή, μην αναγνωρίζοντας
τη διαδικασία.
Την ίδια στάση θα κρατήσουν όλοι οι
κατηγορούμενοι για τη δράση του «ε.α.»
κατά την εξέταση της αίτησης για διακοπή
της κράτησής τους στις 14 Οκτωβρίου, με
αφορμή την πάροδο του 6μηνου. Οι πρώτοι τρεις θα παρουσιαστούν, ενώ οι άλλοι
τρεις δεν θα προσέλθουν. Φυσικά, το συμβούλιο θα αποφανθεί για τη συνέχιση της
προφυλάκισής τους.
Στις 9 Οκτώβρη ο Κ. Γουρνάς και ο Ν.
Μαζιώτης ξεκίνησαν απεργία πείνας για

την παραμονή του πρώτου στις φυλακές
Κορυδαλλού, ώστε να βρίσκεται κοντά στη
συντροφό του και στα παιδιά του. Ο Κ.
Γουρνάς ως τότε κρατούνταν στις φυλακές
Τρικάλων μαζί με τον Β. Σταθόπουλο. Σε
ένδειξη συμπαράστασης, οι Β. Σταθόπουλος και Σ. Νικητόπουλος, κατηγορούμενοι
για την ίδια υπόθεση προχώρησαν σε αποχή συσσιτίου, όπως και διάφοροι άλλοι
κρατούμενοι. Στις 28 Οκτωβρίου οι δύο
απεργοί πείνας μεταφέρονται στο νοσοκομείο «Λαϊκό», λόγω της κρισιμότητας της
κατάστασής τους. Οι ίδιοι απαίτησαν οι
εξετάσεις στις οποίες έπρεπε να υποβληθούν να μη γίνουν με την παρουσία των
μπάτσων της αντιτρομοκρατικής στο δωμάτιο του νοσοκομείου. Ο διευθυντής της παθολογικής κλινικής του «Λαϊκού» Π. Λαδάς
αρνήθηκε να προβεί στις απαραίτητες εξετάσεις χωρίς την παρουσία της αστυνομίας,
δηλώνοντας «ας πεθάνουν σαν τους φυλακισμένους του IRA». Έτσι, οι δύο αγωνιστές
μεταφέρθηκαν πίσω στις φυλακές του Κορυδαλλού. Η απεργία πείνας τερματίστηκε
την 1η Νοεμβρίου, αφού έγινε αποδεκτό
το αίτημά του Κ. Γουρνά.
«Ξεκινώ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ από το Σάββατο 9 Οκτώβρη και ωσότου μου επιδοθεί
η γραπτή έγκριση του αιτήματός μου για
μεταγωγή στις Φυλακές Κορυδαλλού. Ως
επαναστάτης, συνεπής αγωνιστής και πατέρας δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να εκδικείται τα παιδιά μου και, βάζοντας τα σε
κίνδυνο, να τα αναγκάζει να ταξιδεύουν
οδικώς 12 ώρες σε μια μέρα, μια φορά το
μήνα, για να εκπληρώνεται η στοιχειώδης
ανάγκη τους, έστω και για 30 λεπτά, της
παρουσίας και των δύο γονιών στη ζωή
τους. Κι επειδή έρχεται ο χειμώνας … η
υπομονή μου εδώ τελειώνει» (πολιτικός
κρατούμενος Κώστας Γουρνάς, μέλος του
Ε.Α. ΣΤ΄ Κορυδαλλός).
Από τον Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα έχουν
καλεστεί ως μάρτυρες για ανάκριση περισσότερα από 24 άτομα από το φιλικό, συντροφικό και πολιτικό περιβάλλον των κατηγορουμένων, σε μία εμφανή προσπάθεια
τρομοκράτησης όσων στέκονται στο πλάι
τους και απομόνωσης των 6 αγωνιστών.
Απέναντι σε αυτή την κατασταλτική μεθόδευση του κράτους, οι τρεις συντρόφισσες
Κ.Σ., Λ.Σ. και Ε.Β. αρνήθηκαν να παρουσιαστούν, μη δεχόμενες να συμμετάσχουν
στο κυνήγι μαγισσών που έχει στήσει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
«Αρνούμαι να προσέλθω στην ανάκριση, καθώς δεν έχω τίποτε να προσφέρω σε
αυτούς τους σχεδιασμούς. Αντίθετα, ως
αναρχική έχω επιλέξει να συνεισφέρω με
όλες μου τις δυνάμεις στον κοινωνικό αγώνα για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και
καταπίεση. Κομμάτι αυτού του αγώνα είναι
και η αλληλεγγύη στους πολιτικούς κρατούμενους. Η αλληλεγγύη στους 3 αναρχικούς (Χ. Κορτέση, Σ. Νικητόπουλο, Β. Σταθόπουλο), που παλεύουν για την άμεση
απελευθέρωσή τους αρνούμενοι κάθε συμμετοχή στον «Επαναστατικό Αγώνα», καθώς και στους 3 αγωνιστές που έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τον «Ε.Α.»
(Π. Ρούπα, Κ. Γουρνά, Ν. Μαζιώτη), ), και
ιδιαίτερα στους απεργούς πείνας Γουρνά

και Μαζιώτη, οι οποίοι αυτή
τη στιγμή διακινδυνεύουν την
υγεία και τη ζωή τους, διεκδικώντας να αρθεί το εκδικητικό
καθεστώς απομόνωσης που
έχει επιβληθεί στον Κ. Γουρνά»
(22 Οκτώβρη 2010, Κ. Σοφιανού).
«Η διαδικασία των ανακρίσεων που εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα κατευθύνεται
για μια ακόμα φορά από την
Αντιτρομοκρατική, η οποία με
βάση υποτιθέμενα «στοιχεία»
της έρευνας κατασκευάζει και
πάλι σενάρια, δίνοντας τον
τόνο σε αυτόν το νέο κατασταλτικό κύκλο. Όπως τον περασμένο Απρίλη, έτσι και σήμερα
αυτό που επιχειρείται είναι η
ποινικοποίηση των πολιτικών
και κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στους αγωνιστές, η ευρύτερη στοχοποίηση και τρομοκράτηση του αναρχικού-αντιεξουσιαστικού κινήματος και η
απομόνωσή του από την κοινωνία. Αυτές
οι κινήσεις αντανακλούν το φόβο του κράτους για τη δυναμική και τη διεισδυτικότητα των κοινωνικών προταγμάτων του
αντιεξουσιαστικού αγώνα, ιδιαίτερα σε μια
περίοδο όπου, κάθε φωνή που υψώνεται
ενάντια στους πολιτικούς και οικονομικούς
σχεδιασμούς για την επιβολή ακόμα σκληρότερων όρων εκμετάλλευσης και ελέγχου
στην κοινωνία, όπως και κάθε προσπάθεια
συνάντησης και αλληλεγγύης ανάμεσα
στους επιμέρους κοινωνικούς και ταξικούς
αγώνες, αντιπροσωπεύουν και μια νέα
απειλή για ένα γενικευμένο κοινωνικό ξέσπασμα.
Η άρνησή μου να παρουσιαστώ στον
ανακριτή είναι απόρροια της συνολικής πολιτικής μου τοποθέτησης, τόσο απέναντι
στη συγκεκριμένη υπόθεση, όσο και απέναντι σε κάθε απόπειρα τρομοκράτησης,
φίμωσης και εξουδετέρωσης του αγώνα
για την κοινωνική απελευθέρωση» (26
Οκτώβρη 2010, Λ. Σοφιανού).
«Επειδή, λοιπόν, είναι προφανές ότι από
την αρχή αυτής της υπόθεσης μέχρι και σήμερα, η επιλογή των ανθρώπων που στοχοποιούνται και τίθενται σε ομηρία γίνεται
καθ’ υπόδειξη της πολιτικής τους ταυτότητας και της αξιολόγησής της από τις αρχές˙
επειδή η επιλογή μου ως μάρτυρα (όπως
και δεκάδων άλλων) γίνεται με βάση τη
διαρκή παρουσία μου στον αναρχικό-αντιεξουσιαστικό χώρο˙ επειδή δεν είμαι αρκετά αφελής ώστε να δεχθώ ότι ανάμεσα
στα χιλιάδες αποτυπώματα που συλλέχτηκαν ως τρόπαια από τις κατοικίες των κατηγορουμένων τα δικά μου επιλέχθηκαν
τυχαία - αντίθετα υποδείχθηκαν βάσει των
‘’φακέλων’’ της αντιτρομοκρατικής˙ επειδή
δεν επιθυμώ να μπω στη γελοία διαδικασία
επιβεβαίωσης ή αναίρεσης της όποιας εικόνας έχει κατασκευαστεί για μένα και θεωρώντας την κλήτευσή μου αυτή πολιτική,
δεν μπορώ παρά να καταλήξω στο μόνο
αυτονόητο για μένα: Αρνούμαι να προσέλθω...» (2 Νοεμβρίου 2010, Ε. Βλάχου).
Την 1η Νοεμβρίου καλέστηκαν ως κατηγορούμενοι για ένταξη σε τρομοκρατική

οργάνωση η Μ. Μπεραχά, σύντροφος του
Κ. Γουρνά, και ο Ν. Μαλαπάνης, οι οποίοι
πήραν προθεσμία και απολογήθηκαν στις
11 Νοεμβρίου. Οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες και θεωρούν την δίωξη τους εκδικητική και πολιτική, εξαιτίας των προσωπικών και πολιτικών σχέσεών τους. Οι
διώξεις αυτές έρχονται ως συνέχεια των
πολλαπλών κλήσεων για ανάκριση και
στοχεύουν τόσο στην τρομοκράτηση όσων
στέκονται αλληλέγγυοι στους κατηγορούμενους όσο και στην πίεση και την απομόνωση των ίδιων.
«Εδώ και 15 χρόνια ανήκω στο κομμάτι
εκείνων που αγωνίζονται ενάντια στην εντεινόμενη καταπίεση και τρομοκράτηση
της κοινωνίας. Αυτό που ονομάζαμε
«επερχόμενη συνθήκη ολοκληρωτισμού»
είναι η εξαθλίωση σαν όρος καθημερινότητας και ο φόβος σαν όρος ύπαρξης.
Είναι αυτό που εν μέσω κρίσης (Δ.Ν.Τ.,
μέτρα λιτότητας, νέος αντιτρομοκρατικός)
προσπαθούν να εφαρμόσουν τώρα πάνω
σε εμένα και τους συντρόφους μου.
(...) Διώκουν σήμερα ξεκάθαρα την αλληλεγγύη, τη συντροφικότητα, την αξιοπρέπεια. Και οι μηχανισμοί μάς χαμογελούν ειρωνικά. Με μοναδικό όπλο μου
την αξιοπρέπεια, την αντίσταση και την αλληλεγγύη βαδίζω και θα βαδίζω» (28 Οκτωβρίου 2010, Ν. Μαλαπάνης)
«Η πίεση που δέχεται ο Κώστας ως προς
τη στάση που κρατάει είναι καθαρά εκδικητική. Η τρομοκρατία που ασκείται σε
συντρόφους και συγγενείς είναι επίσης εκδικητική. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν
για τη ζωή μου και γιατί επέλεξα τον Κώστα για σύντροφο και πατέρα των παιδιών
μας. Δεν θα απολογηθώ για σενάρια που
έχουν κατασκευάσει για το πρόσωπό μου.
Για τις αρχές, δυνητικά και με βάση, μόνο
τις κοινωνικές, πολιτικές και οικογενειακές
μας σχέσεις, μπορούμε να είμαστε όλοι
“μέλη” του “Επαναστατικού Αγώνα”. Ας
μπει μία τελεία στις διώξεις που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές. Η υπομονή
έχει τα όρια της…» (28 Οκτωβρίου 2010,
Μ. Μπεραχά).
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«...ιδιαίτερα επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια»
Στην υπόθεση του Άρη Σειρηνίδη έχουμε αναφερθεί ξανά. Η δίωξή του είναι πολιτική και εκδικητική επειδή ως
αναρχικός συμμετέχει, χρόνια τώρα, στους κοινωνικούς αγώνες. Το DNA είναι το «ακλόνητο στοιχείο» πάνω
στο οποίο έχει στηθεί η όλη υπόθεση, ενώ στις αρχές του Νοέμβρη απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισής του.

Απομαγνητοφώνηση εισήγησης ενός βιολόγου που συμμετείχε σε εκδήλωση αλληλεγγύης.
Στις 4 Μαΐου συλλαμβάνεται από μπάτσους σε δρόμο των Κάτω Πετραλώνων ο
αναρχικός Άρης Σειρηνίδης. Εξαρχής, η
αστυνομία, σε αγαστή συνεργασία με τα
ΜΜΕ, διαρρέει διάφορα σενάρια περί εμπλοκής του συλληφθέντα σε προηγηθείσα
ληστεία στο Praktiker της οδού Πειραιώς
και συνδέει τη σύλληψη με μια άλλη, αρκετά πιο μακριά, αυτή του επικηρυγμένου
(για τη ληστεία της Εθνικής Τράπεζας στην
οδό Σόλωνος, τον Ιανουάριο του 2006)
αναρχικού Σίμου Σεϊσίδη.
Από την επόμενη κιόλας ημέρα αποδεικνύεται ότι τίποτε από τα παραπάνω δεν ευσταθεί, και ο Άρης παραπέμπεται απλά για
οπλοκατοχή και αντίσταση κατά της αρχής
σε βαθμό πλημμελήματος. Οι αστυνομικές
αρχές, εξαντλώντας όλα τα δικονομικά περιθώρια, κρατούν φυλακισμένο τον σύντροφο για τέσσερις ημέρες, μέχρις ότου μεταφερθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί.
Στις 7 Μαΐου, και ενώ ο Α. Σ. βρίσκεται
στο γραφείο του ανακριτή, του ανακοινώνεται ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του για μία άλλη υπόθεση: μία ξεχασμένη ιστορία κάποιου, που, φορώντας
βερμούδα, σαγιονάρες και μεξικανικό καπέλο σομπρέρο (!) το καλοκαίρι του 2009,
πυροβόλησε εναντίον κλούβας των ΜΑΤ
στα Εξάρχεια. Οι ιθύνοντες της αστυνομίας,
μην μπορώντας να «δέσουν» τον Άρη αλλιώς, αποφασίζουν ότι πρόκειται για το
δράστη. Το μοναδικό επιβαρυντικό «στοιχείο» είναι η ταυτοποίηση δείγματος DNA
που ελήφθη από το πορτοφόλι του, με
DNA από χειρουργική μάσκα που βρέθηκε
εκείνη τη μέρα στο δρόμο από τον οποίο
διέφυγε ο «μεξικάνος». Και ενώ αστυνομικοί της κλούβας που δέχτηκε τους πυροβολισμούς στις καταθέσεις τους δίνουν
εντελώς διαφορετική περιγραφή του δράστη -σε σχέση με τον σωματότυπο του Σειρηνίδη- αυτόπτης μάρτυρας καταθέτει επίσης ότι την μάσκα πέταξε στο σημείο, ψηλός άνδρας με πουκάμισο και κλειστά παπούτσια.
Τελικά, αποδίδεται στον Άρη μια δικογραφία, η οποία με βάση τα χαρακτηριστικά της θα μπορούσε να αποδοθεί στον
οποιονδήποτε, καθώς δεν συγκεκριμενοποιείται σε κάποιο πρόσωπο το οποίο και
υποδεικνύει ως δράστη.
Κρίνεται άσκοπο να επεκταθούμε περαιτέρω στο ότι η δίωξη και η προφυλάκιση
του Α. Σειρηνίδη για την εν λόγω υπόθεση
είναι αβάσιμη, χωρίς κανένα στοιχείο και
μετά από μια σειρά δικονομικών παραβάσεων και παρατυπιών. Έτσι κι αλλιώς, τα
όσα αφορούν την όραση της δικαιοσύνης
είναι γνωστά εδώ και πολύ καιρό. Δεν
έχουμε καμία αυταπάτη για τις προθέσεις
των κρατικών λειτουργών, δικαστών και εισαγγελέων, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν
τον «εχθρό». Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο
Άρης «έπρεπε» να μπει φυλακή για κάθε
λόγο. Η αιτιολογία είναι απλή, και προκύπτει από το περιστατικό που έλαβε χώρα
στα μέσα του Οκτώβρη, κατά την παρουσία του στο χώρο που συνεδρίαζε το συμβούλιο πλημμελειοδικών, για να αποφασίσει για την άρση ή παράταση της προφυλάκισής του πέραν του 6αμήνου. Όπως
αναφέρει ο ίδιος, «μετά την είσοδό μου
στο χώρο της συνεδρίας και την επιβεβλημένη αποδέσμευσή μου, η αστυνομική δύναμη που με συνόδευε όχι μόνο δεν αποχώρησε, όπως συνηθίζεται, αλλά ενισχύθηκε. Στο αίτημα των συνηγόρων μου να

αποχωρήσουν, οι αστυνομικοί αντέτειναν
γραπτή εντολή προϊσταμένου τους, που
διέτασσε τη φρούρησή μου και εντός του
χώρου της συνεδρίας, με το αιτιολογικό ότι
“είμαι αναρχικός και ως τέτοιος ιδιαίτερα
επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια”».
Η δίωξη και προφυλάκιση του Άρη Σειρηνίδη είναι πολιτική, παραδειγματική και
εκδικητική. Η υπόθεση δεν μπορεί να ειδωθεί αποκομμένη από το χώρο και το
χρόνο στον οποίο διαδραματίζεται. Το
κράτος επέλεξε να χρησιμοποιήσει την αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, επιστημονικοφανή μέθοδο ανεύρεσης στοιχείων
μέσω DNA και να βάλει έναν άνθρωπο φυλακή με το έτσι θέλω. Ποιον άνθρωπο,
όμως, και γιατί; Ο Άρης Σειρηνίδης δεν
είναι κάποιος τυχαίος περαστικός, είναι
αναρχικός, γνωστός σε όλους για τη συμμετοχή του στους κοινωνικούς αγώνες. Και
δεν είναι λίγες οι φορές που έχει στοχοποιηθεί από το κράτος και τα φερέφωνά του
λόγω της δράσης του.
Στην παρούσα φάση, και δεδομένης της
πιο σκληρής και επιθετικής πολιτικής εις
βάρος της κοινωνίας από τα πολιτικά και
οικονομικά αφεντικά με όχημα την κρίση,
αυτά οφείλουν να θωρακίσουν την άμυνα
τους απέναντι στις επερχόμενες αντιστάσεις. Η δημιουργία μιας τέτοιας σκευωρίας
εις βάρος ενός αγωνιστή επιδιώκει από τη
μία να εκδικηθεί τον ίδιο για την ως τώρα
«ενοχλητική» δράση του και από την άλλη
να παραδειγματίσει όλους όσοι αγωνίζονται.
Αρνούμενες/οι να εγκλωβιστούμε σε μια
επιβαλλόμενη, από την κυριαρχία, αντίληψη περί βεντέτας μεταξύ αναρχικών και
αστυνομίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο
όπου το κράτος και τα αφεντικά έχουν εξαπολύσει την πιο βάρβαρη και ωμή επίθεση
εις βάρος των από κάτω, στεκόμαστε στο
πλευρό του συντρόφου μας μέσα από τη
συνέχιση του αγώνα. Από την πλευρά μας
στο πρόσωπο του Άρη βλέπουμε τους εαυτούς μας. Βλέπουμε τον καθημερινό αγώνα
ενάντια σε ό,τι μας καταπιέζει και μας εκμεταλλεύεται. Τον αγώνα ενάντια στο κράτος και τον καπιταλισμό. Τον συλλογικό
αγώνα για τη γενικευμένη αυτοδιεύθυνση.
Τον αγώνα για την ελευθερία.
Στις 17 Σεπτεμβρίου, στο αυτοδιαχειριζόμενο πάρκο Ναυαρίνου στα Εξάρχεια,
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την υπόθεση, με θέμα «σύγχρονες πολιτικές διώξεις και DNA». Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στο ζήτημα της χρήσης του DNA
ως αδιάψευστου αποδεικτικού στοιχείου
ενοχής, παραθέτουμε παρακάτω την εισήγηση ενός -βιολόγου- εκ των ομιλητών,
όπως αυτή μαγνητοφωνήθηκε από τις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης 98fm
(www.radio98fm.org).
«… Δεν πήρανε καμία άλλη άποψη, δεν
είχανε ούτε καν την ιδέα του πώς να συντάξουνε αυτό με το dna, γιατί πρώτη φορά
το κάνουνε και αυτοί, και συμβουλευτήκανε μόνο τους μπάτσους βιολόγους.
[Εμείς] φτιάξαμε μία πραγματογνωμοσύνη
που μιλάει για το dna και τους κίνδυνους
της χρήσης του ως μεθοδολογίας σήμανσης. Μπορεί κεντρικά οι πολιτικοί να διαφημίζουν ότι το dna είναι το φοβερό
πειστήριο και ότι, όταν το βρούνε, τελείωσε, είναι δεδομένο ότι είσαι ένοχος κλπ.,
κλπ., όμως η πραγματικότητα δεν έχει
καμία σχέση με αυτό που διαφημίζουν,

με το CSI (μία καινούργια τεχνολογία, η
οποία κυρίως χρησιμοποιείται στην βιολογία) και άλλες αμερικάνικες αερολογίες.
Αν και θα μιλήσω γενικά για το dna σαν
μέσο σήμανσης, στη συγκεκριμένη υπόθεση πρέπει να τονιστεί ότι κρύψανε ουσιαστικά το δεύτερο πόρισμα του εργαστηρίου, το οποίο, όπως αναφέρθηκε και
πριν, αποδείκνυε ότι [η μάσκα] δεν έχει ένα
dna επάνω αλλά περισσότερα. Επίσης, το
βούλευμα που έβγαλαν οι δικαστές έλεγε
ότι, ναι, υπήρχαν πολλά dna, αλλά του Άρη
ήταν το ισχυρότερο, κάτι το οποίο δεν αποδεικνύεται με τίποτα. Η λέξη ’’ισχυρότερο
dna’’, ο όρος αυτός, δεν υπάρχει στη βιολογία. Όλα τα dna είναι μόρια, δεν μπορούμε να πούμε ποιό είναι το ισχυρότερο
και ποιό όχι. Εάν μπορούμε να πούμε ότι
προσπαθήσανε να το ποσοτικοποιήσουν,
να πούνε δηλαδή πόση ποσότητα dna είχε
από το ένα, και απ’ το άλλο και απ’ το παρ’
άλλο που βρήκανε, πάλι δεν έχει νόημα,
γιατί αυτό και μόνο ότι υπήρχανε τρία-τέσσερα διαφορετικά dna αποδεικνύει ότι τη
φορέσανε τη μάσκα τέσσερα άτομα. [Εμάς]
δεν μας ενδιαφέρει ούτε πόση ώρα, ούτε
καν πόσο έφτυσε ο καθένας, [απλά] σημαίνει ότι το πειστήριο αυτό που χρησιμοποιούνε το έχουνε φορέσει πολλοί περισσότεροι από αυτούς που κατηγορούνε, άρα
μπορεί και άλλοι να είναι εξίσου ύποπτοι
όπως ο Άρης. Είναι λογικό αυτό το πράγμα,
δεν θέλει ούτε κάποιες γνώσεις ούτε κάτι
το παραπάνω για να το καταλάβουν οι δικαστές. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιήσανε τη
λέξη ’’ισχυρότερο dna’’ και γενικότερα αυτό δείχνει ότι πήγαν να στοχοποιήσουν συγκεκριμένα τον Άρη. Αυτά για την συγκεκριμένη υπόθεση.
Τώρα, γενικά για το dna, όπως συντάξαμε την πραγματογνωμοσύνη που συνάψαμε στην αίτηση αποφυλάκισης του Άρη,
βρήκαμε 5 βασικούς λόγους για τους οποίους το dna δεν μπορεί να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο για οποιοδήποτε δικαστήριο.
Ο πρώτος λόγος, το βασικότερο, είναι
ότι δεν αποτελεί συσσωμάτωμα με το περιβάλλον. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα δακτυλικό αποτύπωμα πάνω σε ένα τραπέζι,
αποδεικνύει ότι ήρθα εδώ πέρα και έβαλα
το δακτυλικό μου αποτύπωμα και ότι βρισκόμουν κάπου σε συσχετισμό με το τραπέζι. Το dna δεν είναι συσσωμάτωμα, είναι
ένα νύχι, μια τρίχα, ένα κομμάτι δέρματος,
το οποίο μπορεί να έρθει με τον αέρα,
μπορεί να μεταφερθεί πολύ εύκολα με τον
οποιονδήποτε τρόπο. Άρα δεν συνδέει
άμεσα τον κατηγορούμενο ή αυτόν του
οποίου βρήκαμε το dna με τον τόπο του
εγκλήματος [όπως] λέει η αστυνομία.
Ένα δεύτερο ερώτημα πολύ βασικό που
έχει βιοηθική αλλά και νομική υπόσταση,
είναι η σύνταξη καταλόγων με τον γενετικό
κώδικα ατόμων. Δηλαδή, εάν αρχίσουν και
ψάχνουν τους γενετικούς κώδικες, θα αρχίσουν και θα συντάσσουν καταλόγους με
το dna του καθενός. Αναλόγως το πώς θα
το ορίσουν νομικά θα μπορούν να παίρνουν [dna] και χωρίς να έχεις κάνει κάτι,
[και] να συντάσσουν καταλόγους. Αλλά,
ακόμα και εάν, έστω, θεωρούν ότι έχεις
κάνει κάτι, πώς εγγυώνται ότι αυτοί οι κατάλογοι δεν θα διαρρεύσουν; Γιατί, εάν
διαρρεύσει αυτός ο κατάλογος με το dna,
τότε υπάρχει σοβαρό κοινωνικό θέμα, γιατί
στο dna είναι ’’γραμμένες’’ κάποιες γενετικές ασθένειες που μπορεί να έχει κάποιος,

άρα, εάν οι ασφαλιστικές εταιρίες είχαν αυτούς τους καταλόγους θα ασφαλίζανε με
άλλο ποσό π.χ. εμένα που έχω προδιάθεση
για καρκίνο και αλλιώς κάποιον άλλον που
δεν έχει. Αυτό δημιουργεί κοινωνική ανισότητα, κοινωνικές συγκρούσεις κλπ., κλπ.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και
είναι καταπάτηση της κάθε βιοηθικής.
Ένας τρίτος βασικός λόγος που υποστηρίζουμε ότι δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο
το dna είναι ότι είναι αναπαράξιμο. Και πώς
αναπαράγεται; Πολύ απλά, με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιούν την λεγόμενη
PCR (χρησιμοποιείται για να γίνει η ταυτοποίηση), με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούν να αναπαράγουν όσες φορές θέλουν
το dna. Που, με απλά λόγια, αυτό σημαίνει
ότι παίρνουνε μια τρίχα μου, την βάζουν σε
ένα μηχάνημα και αναπαράγουν dna, όσο
dna θέλουν. Αυτό [επίσης] σημαίνει ότι
μπορούν να πάρουν το dna μου και να το
μεταφέρουν άνετα σε οποιονδήποτε τόπο
εγκλήματος θέλουν. Αυτή είναι μία μέθοδος
πολύ απλή, έχει ανακαλυφθεί εδώ και 20
χρόνια, ήτανε μία από τις βασικές μεθόδους
της μοριακής βιολογίας για να προχωρήσει
η PCR και αυτή χρησιμοποιεί και η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Αυτό που δεν λένε
είναι ότι μπορούν να αναπαραγάγουν ανά
πάσα στιγμή ένα dna που έχουν στα χέρια
τους. Απ’ ό,τι φαίνεται τα στοιχεία που αναπαράγονται, πλέον δεν αποτελούν στοιχεία.
Ένα τέταρτο που βρήκαμε είναι ότι το
dna αντέχει στον χρόνο πολύ περισσότερο
από το δακτυλικό αποτύπωμα. Καταρχήν,
αυτή την ιδιότητα τη χρησιμοποιούμε στη
βιολογία για την ταυτοποίηση ειδών που
έχουν εξαφανιστεί χιλιάδες χρόνια. Αυτό
σημαίνει ότι το dna που βρίσκουν σε έναν
τόπο εγκλήματος μπορεί να ήταν πολύ καιρό πριν ή μετά το έγκλημα, αυτό δεν αποδεικνύεται από πουθενά. Ούτε το πότε πάρθηκε το dna από τον κάτοχό του, ούτε τίποτα τέτοιο. Οπότε ενέχει πρόβλημα και
χρονικότητας.
Και ο τελευταίος λόγος είναι ότι είναι
πλήρως κατασκευάσιμο. Θα μπορούσε θεωρητικά να κατασκευαστεί εξαρχής όλο το
dna χωρίς την παραμικρή ανάμειξη του
ατόμου που το έχει. Με την καινούργια μέθοδο αυτή, αν ακούσατε το καλοκαίρι που
φτιάξανε ένα συνθετικό κύτταρο, είναι μία
καινούργια τεχνολογία αυτή που αρκεί να
κάνεις μία εξέταση, να έχουν το dna σου,
να κάνουν την αλληλουχία των βάσεων που
είναι οι γνωστές αδενίνη, θυμίνη κτλ., να
την βρουν, να την στείλουν με ένα email
στην Αμερική και εκεί, στην Αμερική, στο
εργαστήριο που εσύ δεν έχεις πάει ποτέ να
φτιάξουν το dna σου και ξαφνικά να το
βρεις μέσα στους Πύργους, ας πούμε.
Χωρίς εσύ να έχεις πάει ποτέ στην Αμερική,
χωρίς να έχεις δώσει καμία αφορμή, θα
βρεθεί το dna σου κάπου όπου δεν έχεις
πάει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, εάν το αφήσουμε και περάσει, δημιουργεί πολλούς
σοβαρούς κοινωνικούς κινδύνους. Με την
έννοια ότι θα μπορούν να παίρνουν μια
τρίχα μας από νεογέννητα και στα 30-40
μας να βρίσκεται το dna μας από εδώ και
από εκεί και τα δικαστήρια να τα θεωρούν
αποδεικτικά στοιχεία. Εάν -με τη δικαιολογία της καταστολής και της κοινωνίας της
ασφάλειας- μπουν στη διαδικασία να συντάσσουν τέτοιους καταλόγους, τότε δεν
υπάρχει πιο ρατσιστικό και καταπιεστικό
πράγμα, είναι ενδεικτικό για το τί μέσα καταστολής μπορούν να περάσουν».
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διεθνή νέα

μας στείλατε...

μνήμη

Νέα από την κεντρική και νότια Αμερική
Ο αυτόνομος αγώνας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο του Μπουένος Άιρες και η δολοφονία του Μαριάνο
Φερέιρα, οι εισβολές της αστυνομίας σε κοινωνικούς χώρους και καταλήψεις στην Χιλή με το πρόσχημα της
«τρομοκρατίας», ο αγώνας των Μαπούτσε για την υπεράσπιση της γης τους από το χιλιανό κράτος, η ένταση
των επιθέσεων παραστριωτικών στην αυτόνομη κοινότητα της Οαχάκα, Σαν Χουάν Κοπάλα.

Είναι φανερό τα τελευταία χρόνια ότι το
παγκόσμιο πολιτικό, οικονομικό σύστημα
βρίσκεται σε τροχιά αποσταθεροποίησης
και αναδιάρθρωσης. Από την Ελλάδα και
την Ιρλανδία μέχρι της χώρες της λατινικής
Αμερικής και της νοτιοανατολικής Ασίας οι
λέξεις οικονομική κρίση, ύφεση, απολύσεις, ανεργία, φτώχεια ακούγονται όλο και
πιο συχνά και οι συνέπειες τους γίνονται
όλο και περισσότερο φανερές και αποτυπώνονται με βία στις ζωές των ανθρώπων.
Σε αυτό το περιβάλλον κοινωνικών συνθηκών ο κοινωνικό-ταξικός πόλεμος, ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε αυτούς που
κατέχουν κάθε είδους εξουσία και στους
από κάτω αυτού του κόσμου αποκτάει
σαφή χαρακτηριστικά και οξύνεται. Το κυρίαρχο καπιταλιστικό σύστημα αποκαλύπτει το πραγματικό του πρόσωπο. Η
συστημική προπαγάνδα των προηγούμενων δεκαετιών περί δημοκρατίας, ατομικών ελευθεριών, ισότητας και ισονομίας
καταρρέει και τη θέση της παίρνει η διαμόρφωση ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος. Τα κράτη και οι εντολοδόχοι τους
επιστρατεύουν κάθε διαθέσιμο μέσο όχι
μόνο για να διασφαλίσουν τα κεκτημένα
τους αλλά και για να αντεπιτεθούν και να
απομυζήσουν ακόμη περισσότερο κοινωνικό πλούτο. Αφαιρούνται εργατικές κατακτήσεις, υιοθετούνται οικονομικά μέτρα
που καταδικάζουν λαούς στη φτώχεια και
επιστρατεύεται η συνδικαλιστική γραφειοκρατία ως βαλβίδα εκτόνωσης. Την ίδια
στιγμή τα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και χειραγωγούν συνειδήσεις,
αντιτρομοκρατικοί φασιστικοί νόμοι θεσπίζονται , αγωνιστές διώκονται με σαθρά και
κατασκευασμένα κατηγορητήρια και τέλος
επιχειρείται η τρομοκράτηση και καταστολή της κοινωνίας με τα κάθε λογής σώματα ασφάλειας (αστυνομία, στρατός) και
με την ενεργοποίηση παρακρατικών και
παραστρατιωτικών ομαδων.
Η ολομέτωπη επίθεση του καπιταλισμού
είναι εξόφθαλμα φανερή στις χώρες της
κεντρικής και νότιας Αμερικής, οι οποίες
λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και του
ιστορικού παρελθόντος υφίστανται εδώ
και δεκαετίες την πιο βάρβαρη λεηλασία.

μενοι, πρώην συμβασιούχοι στο σιδηρόδρομο του Μπουένος Άιρες, που οργανώνονται σε πρωτοβάθμιο ανεξάρτητο, από
τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, σωματείο, πραγματοποιούν πορεία και επιχειρούν την κατάληψη των σιδηροδρομικών
γραμμών. Από την αρχή της πορείας οι εργαζόμενοι βρίσκουν απέναντι τους όχι
μόνο τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και
μια ομάδα εκατό περίπου ανθρώπων που
παρεμποδίζει την κατάληψη των γραμμών.
Όπως αποδεικνύεται η ομάδα αυτή ειχε
άμεση σχέση με τον «επίσημο» συνδικάτο
των σιδηροδρομικών. Αυτό είναι ξεκάθαρο τόσο από τα άτομα, που συμμετείχαν
και αναγνωριστήκαν, όσο κι από σχετικές

μη αγωνιστές πρώην συμβασιούχοι.
Μεξικό
Στις 20 Σεπτεμβρίου 2010 παραστρατιωτικοί εισέβαλλαν στην αυτόνομη κοινότητα
Σαν Χουάν Κοπάλα, δίνοντας τέλος στην
πολιορκία που κράτησε εννέα μήνες. Πυρπόλησαν πάνω από 100 σπίτια και υποχρέωσαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν
και να εκκενώσουν την περιοχή.
Από την 1η Ιανουαρίου του 2007 η κοινότητα Σαν Χουάν Κοπάλα ανακηρύχτηκε
αυτόνομη κοινότητα συμμετέχοντας στο κίνημα της λαϊκής συνέλευσης των χωριών
της Οαχάκα που συγκροτήθηκε το 2006.

Εισβολή της αστυνομίας και έρευνα στο κατειλημμένο κοινωνικό χώρο και βιβλιοθήκη
Sacco and Vanzetti, στην Χιλή.

δηλώσεις ηγετικών στελεχών του συνδικάτου: «Όσο είμαστε εμείς, δε θα επιτρέψουμε κανένα αποκλεισμό των γραμμών»
(Pablo Diaz Infobae, 20/10/2010) ή ακόμη
και από αυτοκόλλητα που κολλήθηκαν αργότερα σε βαγόνια και έγραφαν «Θα επιληφθούμε όλων όσα δεν επιλαμβάνεται η
αστυνομία», υπογεγραμμένο απ' το συνδικάτο των σιδηροδρομικών και υπό τον
Αργεντινή: Όταν το κράτος και η συνδικατίτλο «Εργαζόμενοι Σιδηροδρομικοί».
λιστική γραφειοκρατία συνεργάζονται...
Στα γεγονότα που ακολουθούν η καταστολή εναντίον των απεργών κλιμακώνεται.
Στις 20 Οκτωβρίου απολυμένοι εργαζόΑρχίζει με την παρεμπόδιση των απεργών
να καταλάβουν τις γραμμές, συνεχίζεται με
συντονισμένη επίθεση της αστυνομίας και της συνδικαλιστικής συμμορίας» με πέτρες και
πλαστικές σφαίρες
και καταλήγει με τη
χρήση πραγματικών πυρών από
ένοπλους με την κάλυψη της αστυνομίας. Από την
ένοπλη επίθεση δολοφονείται ο Μαριάνο Φερέιρα μέλος του Partido
Obrero , τραυματίζεται βαριά στο κεφάλι η αγωνίστρια
Στιγμές αγώνα των ιθαγενών Μαπούτσε για την υπεράσπιση της
Έλσα Ροντρίγκες και
γης τους από το χιλιανό κράτος.
στα πόδια δύο ακό-

Από τοτε 16 άτομα έχουν τραυματιστεί και
15 έχουν δολοφονηθεί από οπλισμένες
ομάδες που δρουν συνεργαζόμενες με την
πολιτειακή κυβέρνηση για να καταστείλουν
τον αγώνα των ιθαγενών λαών για αυτονομία. Εννέα μήνες πριν την εισβολή, παραστρατιωτικοί πολιορκούσαν την κοινότητα,
είχαν κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα και το
νερό, και τρομοκρατούσαν με τα όπλα τους
κατοίκους απαγορεύοντας τη μετακίνηση
τους. Αποκορύφωμα της δράσης ήταν οι
δολοφονίες, στις 27 Απριλίου, δυο ατόμων
που συμμετείχαν σε διεθνές καραβάνι αλληλεγγύης, το οποίο είχε σκοπό το σπάσιμο της πολιορκίας, και, στις 21 Ιουνίου,
του Τιμοτέο Αλεχάντρο, ενός σημαντικού
προσώπου του ιθαγενικού κινήματος και
της γυναίκας του.
Σε συνέχεια των παραπάνω την Κυριακή
17 Οκτωβρίου 2010 δολοφονήθηκαν
άγρια από παραστρατιωτικούς σε ενέδρα
στην περιοχή Tres Cruces της Οαχάκα, οι
ιθαγενείς αγωνιστές Τερέσα Ραμίρες Σάντσες και Σεραφίν Ουμπάλδο και τραυματίστηκε βαριά ο Χορδάν Ραμίρες Γκονζάλες.
Και οι τρεις συμμετείχαν στο κίνημα για
αυτονομία των ιθαγενών και στον αγώνα
των κατοίκων της κοινότητας Σαν Χουάν
Κοπάλα.Χιλή
Στη Χιλή, μια από τις ισχυρότερες οικονομίες της Λατινικής Αμερικής, σημειώνεται
τα τελευταία χρόνια όξυνση των κοινωνικών αγώνων. Μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, καθώς και ιθαγενικές ομάδες, όπως
οι Μαπούτσε, διεξάγουν συνεχείς και ιδιαί-

τερα μαχητικές επιθέσεις ενάντια στο Χιλιανό κράτος και τους θεσμούς επιβολής
της δημοκρατίας του. Στη Χιλή, οι πολιτικές
του νεοφιλελευθερισμού συνεχίζουν να διευρύνουν το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς. Η χώρα βιώνει
καθημερινά τον κοινωνικό πόλεμο, που
φέρνει τους φτωχούς και τους καταπιεσμένους αντιμέτωπους με το κυριαρχο συστημα. Απο τη μια οι μαχητικές διαδηλώσεις της πρωτομαγιάς, οι γενικευμένες λεηλασίες και ο εμπρησμός του προεδρικού
μεγάρου το 2007, ο αγώνα των μαθητών το
2006 που είχε συγκρουσιακά χαρακτηριστικά, οι εβδομαδιαίες διαδηλώσεις αλληλεγγύης στους πολιτικούς κρατούμενους
Μαπούτσε και η εξάπλωση των καταλήψεων και των αναρχικών κοινωνικών κέντρων και από την άλλη το κράτος, που
χρησιμοποιεί τους θεσμους, τα ΜΜΕ, τις
φυλακές και την αστυνομία εναντίον όλων
εκείνων που εξακολουθούν να αγωνίζονται.
Το Σάββατο 14 Αυγούστου με μια συντονισμένη επίθεση η αστυνομία εισβάλλει
σε δεκάδες σπίτια αναρχικών, σε καταλήψεις και κοινωνικά κέντρα σε όλη τη Χιλή.
Συλλαμβάνονται δεκατέσσερα άτομα με τις
κατηγορίες της σύστασης τρομοκρατικής
οργάνωσης, της τοποθέτησης εκρηκτικών
και εμπρηστικών μηχανισμών σε τράπεζες,
επιχειρήσεις, αστυνομικά τμήματα κ.α., για
πάνω από εκατό περιπτώσεις, που έγιναν
τα τελευταία χρόνια. Απο τους κατηγορούμενους οχτώ προφυλακίζονται σε φυλακές
υψίστης ασφαλείας και οι υπόλοιποι εξι
αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικά μέτρα όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση της μεταξύ τους επικοινωνίας, εβδομαδιαία παρουσία στις τοπικές
αρχές και απαγόρευση να επισκέπτονται τα
κοινωνικά κέντρα και τις καταλήψεις στα
οποία έγινε εισβολή.
Ανακοινώσεις εκδόθηκαν από στέκια και
καταλήψεις του Σαντιάγο που υπέστησαν εισβολές, έρευνες, συλλήψεις και κατασχέσεις
υλικού. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν ο
Αυτόνομος Κοινωνικός Χώρος και Ελευθεριακή Βιβλιοθήκη Jonny Cariqueo, και ο
κατειλημμένος Κοινωνικός Χώρος και Βιβλιοθήκη Vanzetti, La Crota bikepunk,
αναφέρονται μεταξύ άλλων : ”Είμαστε ο
στόχος που επιλέχθηκε για να αποσιωπηθεί
η τραγωδία των 33 ανθρακωρύχων και των
οικογενειών τους, θύματα της εκμετάλλευσης των ισχυρών, και η απεργία πείνας που
κάνουν οι σύντροφοι Μαπούτσε, αγωνιζόμενοι για τη γη που τους ανήκει. Η πολιτική
και δικαστική σκευωρία είναι προφανής, η
κατασκευή μιας παράνομης τρομοκρατικής
οργάνωσης στην οποία υπάρχουν ηγέτες
είναι σχιζοφρενική. Εμείς, ως αντιεξουσιαστές ή αναρχικοί δεν πιστεύουμε, ούτε υπακούμε σε ιεραρχίες, ακόμα λιγότερο σε
εντολές. Αυτό που ο εισαγγελέας Pena ονομάζει χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
ονομάζεται διεθνιστική αλληλεγγύη. Αυτό
που η αστυνομία ονομάζει κέντρα εξουσίας, είναι σπίτια όπου φτιάχνονται βιβλιοθήκες και καλείται ο κόσμος να αντιμετωπίσει την σημερινή πραγματικότητα της εκμετάλλευσης και της ανοησίας, όπου χτίζονται
κοινωνικές σχέσεις μακριά από την εμπορευματοποίηση, που στηρίζονται σε αξίες
όπως η αλληλεγγύη, οι σχέσεις οριζόντιου
χαρακτήρα, η αμοιβαία στήριξη και η αυτοδιαχείριση”.
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Πόσο μακριά είναι η Γαλλία;
Το Σάββατο 6 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συμβολικός αποκλεισμός του πολυκαταστήματος Carrefour στην οδό Κηφισίας στους Αμπελόκηπους. Η κίνηση αποτελούσε μια χειρονομία αλληλεγγύης στους εξεγερμένους της Γαλλίας οι οποίοι αντιστέκονται στα σχέδια
του γαλλικού κράτους, το οποίο όπως και το ελληνικό, προχωράει σε μια γενικευμένη επίθεση, προωθώντας μια σειρά μέτρων τα
οποία οδηγούν στην προλεταριοποίηση και την εξαθλίωση σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας και αυξάνουν την συγκέντρωση του πλούτου
στα χέρια όλο και μικρότερου αριθμού ατόμων. Απέναντι σε αυτή την επίθεση στην Γαλλία οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές, οι άνεργοι, οι
μαθητές δεν επέλεξαν ο καθένας τον δρόμο του και την προσωπική του καβάτζα, αλλά βγήκαν στο δρόμο όλοι μαζί, ξένοι και ντόπιοι,
προτάσσοντας την αλληλεγγύη μεταξύ των καταπιεσμένων και των εκμεταλλευόμενων.

Στην κρίση της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας τα αφεντικά βρίσκουν μια
ευκαιρία μετασχηματισμού των σχέσεων
εκμετάλλευσης και καταπίεσης, με σκοπό
την μεγιστοποίηση των κερδών τους. Με
πρόσχημα την λογιστική αναδιάρθρωση
των οικονομικών συντελεστών της κρατικής διακυβέρνησης διεξάγεται σε όλη την
Ευρώπη, σε όλο τον δυτικό κόσμο, αλλά
και σε κάθε κοινωνία που έχει αποικηθεί
από το κεφάλαιο, μια ολομέτωπη επιχείρηση επιδείνωσης των συνθηκών εκμετάλλευσης των εργαζόμενων και περιθωριοποίησης των αποκλεισμένων από την εξαρτημένη εργασία. Μια μορφή αυτής της επίθεσης είναι η μείωση των συντάξεων και
η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης,
που πρακτικά σημαίνει την δια βίου δέσμευση των εργαζόμενων στα γρανάζια της
καπιταλιστικής μηχανής. Στην Ελλάδα η
επέλαση πάνω στους όρους της μισθωτής
εργασίας έχει ξεκινήσει. Βιώνουμε ήδη τα
αποτελέσματά της, την εξαθλίωση και την
αποσύνθεση μεγάλων κομματιών της κοινωνίας.
Η κρατική προπαγάνδα εμφανίζει τον οικονομικά ισχυρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στον οποίον ανήκει και η Γαλλία,
ως το πρότυπο της κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης και της καταναλωτικής ευμάρειας.
Ωστόσο, η απαξίωση της ανθρώπινης και
κοινωνικής ζωής, η φτώχεια και η δυσκολία των κυρίαρχων στην εξασφάλιση της
κοινωνικής συναίνεσης για τα επεκτατικά
σχέδιά τους, είναι πλέον πραγματικότητες
μη αποκρύψιμες και μέσα στα πολιτικο-οικονομικά κέντρα του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος. Στην Γαλλία η μάχη
για το συνταξιοδοτικό ξεκίνησε στις αρχές
του Οκτώβρη. Οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι της Γαλλίας, ντόπιοι, εγκατεστημένοι μετανάστες και νέοι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν επίσης μια επίθεση από το κεφάλαιο˙
έναν άγριο πόλεμο από την παλαιότερη
αστική δημοκρατία, την Γαλλική Δημοκρατία, την μήτρα της κεφαλαιοκρατικής δικτατορίας.
Ωστόσο, στην Γαλλία κάτι αλλάζει. Οι εκμεταλλευόμενοι αρνήθηκαν να αφομοιώσουν τα παραπλανητικά διλλήματα των
απολογητών και διαχειριστών της κρατικής-καπιταλιστικής οικονομίας. Αρνήθηκαν
να στρατευτούν στα σχέδια των αφεντικών,
που επικαλλούνται την σωτηρία του
‹‹έθνους››. Αρνήθηκαν την γενίκευση των
ευθυνών για τα αποτελέσματα ενός κερδοσκοπικού οικονομικού καθεστώτος. Αρνήθηκαν να γίνουν οι παθητικοί αποδέκτες
της κρίσης των κυρίαρχων. Αντιθέτως, αναγνωρίζοντας στην οικονομία του κεφάλαιου και του κράτους τον εχθρό, επέλεξαν τον δρόμο του αγώνα με μια κοινή
στρατηγική: «ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ».
Από τις αρχές του Οκτώβρη ξεκίνησαν
απεργίες. Οι απεργοί δεν περιόρισαν την
κινητοποίηση τους στην συμμετοχή τους
στις γενικές απεργίες, αλλά προχώρησαν σε
καταλήψεις και αποκλεισμούς παραγωγικών μονάδων και υποδομών κυκλοφορίας
της οικονομίας. Εδώ και τρεις εβδομάδες
τα διϋλιστήρια και τα αεροδρόμια, παραμένουν αποκλεισμένα και ανενεργά, λιμά-

Οδόφραγμα μαθητών σε κατειλημμένο σχολείο στο Παρίσι

νια, σιδηροδρομικοί σταθμοί και σταθμοί
μετρό, δρόμοι, χωματερές, ηλεκτρικά δίκτυα, κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις
γίνονται σημεία επιλεκτικού αποκλεισμού
καθημερινά. Η οικονομία των αφεντικών
λυγίζει. Οι απεργοί της Γαλλίας αποδεικνύουν την τρωτότητα του καπιταλισμού.
Η συλλογική αντεπίθεση των εργαζόμενων ενάντια στην εκμεταλλευτική οικονομία γίνεται εφικτή με την πρωτοβουλία και
τη αυτοοργάνωση της βάσης. Οι εργαζόμενοι στην Γαλλία απεξαρτούνται από την καθοδήγηση και το φρενάρισμα της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και περνούν στην
άμεση δράση. Οργανώνονται σε συνελεύσεις, κινητοποιούν τις εργατικές οργανώσεις βάσης σε αντιπαράθεση με τις θεσμικές μεσολαβήσεις που επιχειρούν να κάμψουν τον αγώνα, συνενώνονται μεταξύ
τους, όπως και με άλλα κομμάτια της κοινωνίας που αντιστέκονται, πέρα από συντεχνιακούς ανταγωνισμούς.
Στους αποκλεισμούς συμμετέχουν πλήθη
ανθρώπων αλληλέγγυων στους απεργούς.
Διαφορετικοί εργασιακοί κλάδοι και από
τον ιδιωτικό τομέα μπαίνουν στον αγώνα.
Οι μαθητές αποκλείουν τα σχολεία και αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις της αστυνομίας.
Οι μετανάστες διαδηλώνουν μαζί. Όλοι,
εκατοντάδες χιλιάδες σε διαφορετικές πόλεις και εκατομμύρια στο Παρίσι συναντιούνται στις μαζικές πορείες και στις άγριες
συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής.
Επικοινωνούν και συναποφασίζουν την
συνέχεια της αντίστασης σε διαεπαγγελματικές και ανοιχτές γενικές τοπικές συνελεύσεις. Η αλληλεγγύη των εκμεταλλευόμενων
συγκροτεί μια πολύμορφη συλλογικότητα,
η οποία με επίκεντρο τον απεργιακό αγώνα
επεκτείνεται και γίνεται κοινωνική εξέγερση. Η εξέγερση είναι η έκφραση ενός
κοινού αξιακού υποβάθρου ενάντια στον
κόσμο του κέρδους και της εξατομίκευσης.
Οι ποικίλες μορφές αυτοοργάνωσης που
αναπτύσσουν οι εξεγερμένοι είναι το πρό-

πλασμα μιας νέας κοινωνίας χωρίς αφεντικά και δούλους. Ο γενικός αγώνας που
διεξάγεται τώρα στην Γαλλία ξεκίνησε με
την εναντίωση στην μεταρρύθμιση του
συνταξιοδοτικού προς όφελος των αφεντικών. Καθώς όμως άγγιξε το σύνολο των
καταπιεσμένων, εργαζόμενων ή μη και διευρύνθηκε στον γεωγραφικό και στον κοινωνικό χώρο κατέστησε ορατή την προοπτική της ανατροπής της κρατικής-καπιταλιστικής κυριαρχίας. Οι αγωνιζόμενοι ανακαλύπτοντας την κοινή δύναμή τους μπορούν και στρέφονται ενάντια στο πολιτικό,
οικονομικό, ιδεολογικό και στρατιωτικό
καθεστώς που παράγει την εκμετάλ- λευση
και την υποβάθμιση της ατομικής και κοινωνικής ζωής. Από κατακερματισμένα παθητικά υποκείμενα της επίθεσης του
κεφάλαιου γίνονται ένα συλλογικό δραστικό υποκείμενο της ιστορίας. «ΕΙΜΑΣΤΕ
Η ΚΡΙΣΗ», προτάσσουν οι εξεγερμένοι της
Γαλλίας, την ίδια ώρα που κάποια σωματεία καλούν σε Κοινωνικό Πόλεμο.
Η αντίσταση στις δομές της κυριαρχίας
έχει πολλές εκφράσεις, επιπλέον των αποκλεισμών και των μαζικών διαδηλώσεων:
Εκκενώσεις κρατικών κτηρίων (εφορίες,
δημαρχεία, γραφεία διαχείρισης της εργασίας και της ανεργίας), εμπρησμοί εμπορικών κέντρων και πολυτελών αυτοκινήτων,
εισβολή των γκετοποιημένων στα προάστια
των κεφαλαιούχων, επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα, συγκεντρώσεις έξω από δικαστήρια και φυλακές, σαμποτάζ σε
κεραίες τηλεοπτικών καναλιών, δημιουργία ταμείων αλληλεγγύης για τους συμμετέχοντες στον αγώνα, δωρεάν λειτουργία
των μέσων μαζικής μεταφοράς, άνοιγμα
διωδιών, συμβολικές επιθέσεις σε γραφεία
κομμάτων και εγκλεισμός των αφεντικών
μέσα στους κατηλημένους χώρους εργασίας. Οι εξεγερμένοι απεγκλωβίζονται από
το υποκριτικό και παραπλανητικό πλαίσιο
της καθεστωτικής νομιμότητας, το οποίο
θεσμίζει την κρατική τρομοκρατία και τα

συμφέροντα της πολιτικής και οικονομικής
εξουσίας. Αντιστρέφοντας την διαρκή και
σωρευμένη βία του οικονομικού συστήματος, της αλλοτρίωσης της κοινωνικής ζωής,
της καταστολής και των υπερασπιστών της
βαρβαρότητας, οι εκμεταλλευόμενοι στην
Γαλλία παίρνουν την πρωτοβουλία και επιτίθενται, με έμπνευση και συλλογικό
πνεύμα.
Απέναντι στο εξεγερσιακό κύμα, που δημιουργεί μια πραγματική κρίση εξουσίας,
το γαλλικό κράτος εξαπέλυσε την τρομοκρατία του: Μαζική χρήση χημικών όπλων,
σοβαροί τραυματισμοί διαδηλωτών με χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και ευθείες
βολές πλαστικών βλημάτων και δακρυγόνων, άγρια βασανιστήρια, με την συμμετοχή των ειδικών «αντι»-τρομοκρατικών
μονάδων, χιλιάδες συλλήψεις, μαζικές κατηγορίες σε απεργούς και πολιτικούς αγωνιστές αλλά και απειλητικές επεμβάσεις στα
σπίτια τους. Όποτε αμφισβητείται η ολοκληρωτική κυριαρχία της, όποτε κινδυνεύει η
σταθερότητα της αδικίας, της ανισότητας
και της ανελευθερίας, η φιλελεύθερη δημοκρατία αδυνατεί να κρύψει την εγγενή βαρβαρότητα της.
Ταυτόχρονα, τα media στην Γαλλία, αλλά
και στην Ελλάδα και πλανητικά, αποσιωπούν την μαινόμενη σύγκρουση, για να
απομονώσουν τους εξεγερμένους, για να
περιορίσουν την διάχυση της εξέγερσης,
για να συντηρήσουν την ψευδή εντύπωση
του απόλυτου ελέγχου. Ενώ η οικονομία
στην Γαλλία έχει ακινητοποιηθεί από την
επανάκαμψη της κοινωνικής ανατροπής, οι
προπαγανδιστικοί μηχανισμοί του κράτους
και του κεφάλαιου κατασκευάζουν μια εικόνα απρόσκοπτης λειτουργίας των δομών
τους. Έτσι κι αλλιώς, η καπιταλιστική οικονομία είναι μια επίφαση τάξης και ευμάρειας, πίσω από την οποία κρύβεται ο
σκληρός πόλεμος των αφεντικών ενάντια
στην κοινωνία και την ελευθερία.
Οι αγωνιζόμενοι στην Γαλλία μας υπενθυμίζουν ότι δεν είμαστε μονοί μόνοι μέσα
σε εθνικά σύνορα, μόνοι μέσα στους εκβιασμούς που υπόκειται ο καθένας από την ιεραρχία του οικονομικού καθεστώτος, μόνοι
μέσα σε μια ζούγκλα εξατομίκευσης και ανταγωνισμού. Η Γαλλία φαίνεται σαν να είναι
μακριά, αλλά η εξέγερση είναι εδώ και δείχνει δρόμους.
Σήμερα, Σάββατο 6/11, έχει κηρυχθεί γενική απεργία στην Γαλλία. Ο αγώνας συνεχίζεται μαζικά και σθεναρά, παρά την ψήφιση του νόμου για την συνταξιοδότηση
και τις συντάξεις. Εμείς επιλέξαμε να παρέμβουμε σε ένα μεγάλο κατάστημα της πολυεθνικής αλυσίδας super market Carrefour, η
οποία ελέγχεται κυρίως από γαλλικά συμφέροντα και έχει γίνει στόχος των απεργών
και των αλληλέγγυων με αποκλεισμούς,
συλλογικές απαλλοτριώσεις και επιθέσεις.
Οι αγωνιζόμενοι στην Γαλλία δεν είναι μόνοι. Να απλώσουμε την εξέγερση παντού.
Αλληλεγγύη στους εξεγερμένους της Γαλλίας. Άγριες απεργίες, καταλήψεις, σαμποτάζ, αποκλεισμοί παντού.
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συνέχεια από τη σελίδα 5
στους καλλιτεχνικούς κύκλους ως «ΚΜ».
Όχημα αυτού του προσδιορισμού η ίδρυση
της μη κυβερνητικής οργάνωσης «ΚΜ Πρότυπη Γειτονιά» από τον Ιάσωνα Τσάκωνα.
Επενδυτής, σπουδαγμένος στο εξωτερικό και
κάτοικος βορείων προαστίων (sic) αποφάσισε
να βγάλει φράγκα από αυτές τις γειτονιές,
διώχνοντας όσους δεν ταιριάζουν στα σχέδιά
του για τη δημιουργία μίας περιοχής ψευτοκουλτουριάρικης, αποστειρωμένης, επιτηρούμενης, απονεκρωμένης από τις κοινωνικές
δραστηριότητες των κατοίκων. Υποβάθμιση
της περιοχής σημαίνει φτηνότερα ενοίκια, σημαίνει μαζικές αγορές από τον Τσάκωνα, σημαίνει δημιουργία ενός νέου ιστού με γκαλερί, εναλλακτικά κέντρα διασκέδασης, lofts
και αρχιτεκτονικά γραφεία, τα οποία δημιουργούν μία νέα κατάσταση «αναβάθμισης».
Αναβάθμιση, και όσοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις δεν χωράνε!
Η συνάντηση που οργάνωσε στις αρχές του
Σεπτέμβρη ένας ολόκληρος καλλιτεχνικός
συρφετός (Δήμητρα Γαλάνη, Ρεβέκκα Καμχή,
Άννα Βαγενά, Πέπη Οικονομοπούλου κ.α. ),
ύστερα από πρωτοβουλία του Τσάκωνα, με
τον γενικό διευθυντή της ΓΑΔΑ, έναν ταξίαρχο
και τον διευθυντή της Αστυνομίας Αθηνών,
δείχνει για τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν στην περιοχή, απέναντι σε όσους δεν
χωράνε.2 Με λίγα λόγια, αυτοί που επένδυσαν πριν κάποια χρόνια στην υποβάθμιση
των περιοχών του Κεραμεικού και του Μεταξουργείου, τώρα ήρθε η ώρα να επενδύσουν
στην αναβάθμισή της, αφού έχουν αγοράσει
μία σειρά ακινήτων και έχουν χαρτογραφήσει
αναλυτικά όσα ακόμη μπορούν να βάλουν
στο μάτι. Και τι ζητάνε από την αστυνομία; Να
προστατέψει τις επενδύσεις τους! Απλά πράγματα.3
Στα δίχτυα των κυκλωμάτων
Στρέφοντας το βλέμμα προς την άλλη κατεύθυνση, από την πλατεία Βάθη μέχρι τον
Άγιο Παντελεήμονα, τα κυκλώματα μαφιόζων, σωματεμπόρων-νταβατζήδων, εμπόρων
ναρκωτικών, λαθραίων προϊόντων, όπλων…
ζουν και βασιλεύουν! Με τις πλάτες του τοπικού αστυνομικού τμήματος, με τους εκατο-
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ντάδες εξαθλιωμένους μετανάστες να αποτελούν την πρώτη ύλη για να γίνονται οι «δουλειές», με μια φασιστική επιτροπή κάποιων
κατοίκων της περιοχής και τους ναζί της παρακρατικής οργάνωσης «χρυσή αυγή» να
αναλαμβάνουν τον ρόλο πολιτοφυλακών οι
οποίες συντηρούν τις ισορροπίες της περιοχής. Εμείς θα συμφωνήσουμε: η ευρύτερη περιοχή που τέμνεται από την Αχαρνών αποτελεί
ένα γκέτο. Ένα γκέτο των ντόπιων μαφιόζικων
κυκλωμάτων που για να κάνουν τις δουλειές
τους στηρίζονται στην παρανομοποίηση της
εργασίας (αλλά και ολόκληρης της καθημερινότητας) των μεταναστών χωρίς χαρτιά.
Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες αναλύσεις. Από
τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας «άνθρωποι της νύχτας» κάνουνε κουμάντο εδώ. Και
αυτή η φασιστο-επιτροπή που υποτίθεται ότι
ενδιαφέρεται για την ποιότητα ζωής κάνει
τουμπεκί. Ή, το πολύ-πολύ, να βάλει στο στόχαστρο τον τελευταίο τροχό της αμάξης. Και
όχι τυχαία. Τα περιστατικά μιλάνε από μόνα
τους. Ας δούμε δύο από αυτά, τα πιο τρανταχτά:
Αλυσίδα φούρνων «Το χωριάτικο». Τρία
από τα καταστήματα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, ένα ακριβώς επάνω στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Ο Άγγελος
Γιαννακόπουλος (αφεντικό της επιχείρησης)
έχει στήσει ένα κύκλωμα το οποίο φέρνει στην
Ελλάδα με πλαστά διαβατήρια κοπέλες από
την Ρωσία, τις φυλακίζει και τις εξαναγκάζει
να δουλεύουν σε δύο στριπτιτζάδικα και να
εκδίδονται. Η αλυσίδα των φούρνων χρησιμεύει για το ξέπλυμα των εσόδων του κυκλώματος. Τον Νοέμβριο του 2008 συλλαμβάνονται 19 άτομα.
Φεβρουάριος 2010. Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα πάλι, στην πίσω μεριά της, βρίσκεται
το μπαρ «Πύλες», ιδιοκτησίας του Χρήστου
Ρήγα, υποψήφιου με την «χρυσή αυγή» στις
εθνικές εκλογές του 2009 και στις περιφερειακές (στην δυτική Ελλάδα) που έγιναν τον Νοέμβριο του 2010. Ένα στέκι για τους ναζί που
μαζεύονται στην περιοχή, απ’ όπου έχουν επιτεθεί πολλές φορές σε μετανάστες/στριες. Το
βράδυ εκείνο, οι δυο επιβαίνοντες ενός τζιπ
και ενώ έχουν αντιληφθεί ότι τους παρακολουθούν μπάτσοι, σταματούν στο μπαρ και ξεφορτώνονται ένα 9άρι πιστόλι. Συλλαμβάνονται και σε έρευνα στο αυτοκίνητό τους βρί-
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σκεται υλικό της ναζιστικής συμμορίας
«χρυσή αυγή». Οι δύο συλληφθέντες είναι ο
Χρήστος Λουκόπουλος (πρώην υπαξιωματικός του πολεμικού ναυτικού) και ο… Χρήστος
Ρήγας! Τον Οκτώβριο του 2007 ο Λουκόπουλος είχε συλληφθεί και ομολογήσει ότι έναντι
30.000 ευρώ ο «νονός της νύχτας» Μπάμπης
Λαζαρίδης του είχε αναθέσει να δολοφονήσει
έναν άλλον «νονό»-ανταγωνιστή του, τον
Γιάννη Βουτυράκο, με όπλο που του είχε
δώσει πρώην αξιωματικός της ασφάλειας Αττικής. Να, λοιπόν, που στην περιοχή φαίνεται
να έχουν ανοίξει και άλλες δουλειές, πιο πρόσφορες, για τους ναζιστές!
Το καλοκαίρι που μας πέρασε, στον Ξενία
της Πάρνηθας (μια εβδομάδα έπειτα από διήμερο εκδηλώσεων για την καταστροφή του
βουνού, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο)
ανακαλύπτεται εκρηκτικός μηχανισμός και ο
Λουκόπουλος παραδίδεται και δηλώνει οικειοθελώς ότι είναι ο δράστης αυτής της ενέργειας.4
Κοινή η συμβίωση, κοινά και τα προβλήματα
Στις παραπάνω γραμμές προσπαθήσαμε να
προσεγγίσουμε τα πλέγματα που έχουν απλωθεί γύρω από την εξαθλίωση των μεταναστών
και των μεταναστριών. Το λέμε ξανά, κάποιοι
κερδίζουν από αυτή την κατάσταση. Και αυτοί
που κερδίζουν δεν είναι κάποιοι μακρινοί…
συνωμότες (!), αλλά τα ντόπια αφεντικά, η ελληνική αστυνομία, οι κρατικές υπηρεσίες και
ο παραμηχανισμός που έχει στηθεί μέσα σε
αυτές.
Εδώ κάπου θα πρέπει να διερευνήσουμε τί
μπορούμε να κάνουμε εμείς, για να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης και συνύπαρξης με αυτούς τους ανθρώπους στις γειτονιές.
Από τη στιγμή που το κράτος ωθεί στην εξαθλίωση και στην παρανομοποίηση (με την άρνηση παροχής πολιτικού ασύλου ή χαρτιών
νομιμοποίησης), είναι στο δικό μας χέρι να
επικοινωνήσουμε με τους μετανάστες, να δημιουργήσουμε σχέσεις, να χτίσουμε δομές αλληλοβοήθειας. Να αντιληφθούμε αυτούς τους
ανθρώπους ως ίσους, ως υποκείμενα που
ζούμε μαζί και έχουμε τα ίδια προβλήματα ,
την κίνησή τους ως απόρροια των πολεμικών
εκστρατειών της Δύσης στην περιφέρειά της.

Ενάντια στον αποκλεισμό, τον ρατσισμό και τον κοινωνικό κανιβαλισμό

συνέχεια από την σελίδα 7
σεις») χιλιάδων απόκληρων του καπιταλιστικού παραδείσου.
Μια από τις πλέον αποκρουστικές και
εξόφθαλμες όψεις αυτού του ανθρωποκυνηγητού είναι αυτή που αποτυπώνεται στην
πλατεία του Αγίου Παντελεήμο- να, την
πλατεία Αττικής και την ευρύτερη περιοχή.
Οι συγκεκριμένες πολυεθνικές γειτονιές του
«υποβαθμισμένου κέντρου της πρωτεύουσας» αποτελούν το πεδίο όπου η ρατσιστική πολιτική του κράτους και των
μπάτσων του συναντιέται ξεδιάντροπα με
τις επιδιώξεις και τις ονειρώξεις του γνωστού φασιστικού θιάσου, ο οποίος και
αποτελείται από ένα συνονθύλευμα χουντοπα- τριωτών κατοίκων και καταστηματαρχών, μπράβων και νονών της νύχτας,
μαχαιροβγαλτών παρακρατικών νεοναζί
της χρυσής αυγής και νεαρών φασιστοχούλιγκαν, εφέδρων αξιωματικών και παραγοντίσκων του Καρατζαφέρη. Εν όψει των
επικείμενων δημοτικών-περιφερειακών
εκλογών και με την διαχρονική ανοχή και
στήριξη του οικείου του αστυνομικού τμήματος, όλο αυτό το χαφιεδότσουρμο έχει
εντείνει το τελευταίο διάστημα τις φασιστικές μεθόδους του που περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς, μαχαιρώματα, εμπρησμούς
και επιθέσεις σε σπίτια, χώρους λατρείας
και καταστήματα ασιατών μεταναστών.
Αυτοί που τσιρίζουν ότι δε θ’ αφήσουν «να
γίνει η Αθήνα Καμπούλ» προσπαθούν να
κρύψουν, χωρίς να τα καταφέρνουν, ότι
αυτό που ονειρεύονται είναι να μετατρέ-

ψουν αυτήν την πόλη σ’ ένα απέραντο
φασιστικό κάτεργο. Μέσω της διασποράς
του τρόμου και της ρατσιστικής προπαγάνδας, συντάσσονται με τους σχεδιασμούς και την αφήγηση της εξουσίας και
των μμε της και προσπαθούν να πείσουν
τους «από κάτω» ότι υπεύθυνοι για όλα
τα δεινά τους είναι αυτοί που βρίσκονται
ακόμα πιο κάτω, οι ασιάτες και οι αφρικανοί μετανάστες και πρόσφυγες:«υπεύθυνοι για το παραεμπόριο και την πτώση
του τζίρου των καταστημάτων», τη στιγμή
που η μαφία του νόμιμου εμπορίου που
στοιχίζεται πίσω από τον εμπορικό σύλλογο Αθηνών πλουτίζει εδώ και χρόνια
εκμεταλλευόμενη στυγνά τους εργαζόμενους. «Φορείς της πάσης φύσης εγκληματικότητας», τη στιγμή όπου το οργανωμένο έγκλημα της σωματεμπορίας και του
χονδρεμπορίου απαγορευμένων ναρκωτικών ουσιών κινείται και ευδοκιμεί υπό
τη διακριτική κάλυψη της ελ.ας.«Κίνδυνος
για τη δημόσια υγεία» αφού είναι αναγκασμένοι να επιβιώνουν υπό άθλιες συνθήκες στα χαμόσπιτα που τους νοικιάζουν, έναντι αστρονομικών ποσών, οι
«καθαροί» έλληνες ιδιοκτήτες.
Η αντιστροφή της πραγματικότητας δεν
τελειώνει εδώ. Εκείνοι που συντάχτηκαν
με την έλευση της τρόϊκας και ψήφισαν το
μνημόνιο, όπως οι φασίστες του λα.ο.ς,
αυτοχρίζονται σε υπερασπιστές και σωτήρες των «φτωχών πλην τίμιων ελλήνων».
Εκείνοι που βρίσκονται στο μισθολόγιο
της ελληνικής αστυνομίας, όπως οι παρακρατικοί νεοναζί της χρυσής αυγής, γρυ

λίζουν για την «έλλειψη αστυνόμευσης».
Στους καιρούς όπου οι ψευδαισθήσεις ευημερίας τελειώνουν οριστικά, η εξουσία και
οι μισάνθρωποι ακολουθητές της προσπαθούν να δημουργήσουν το κλίμα και τις
προϋποθέσεις για ένα κανιβαλικό πόλεμο:
θέλουν να διαιρέσουν και να στρέψουν τους
ντόπιους ενάντια στους μετανά- στες αλλά
και σ’ όσους στέκονται στο πλάι τους, τους
βαλκάνιους μετανάστες ενάντια στους αφρικανούς και τους ασιάτες μετανάστες και
πρόσφυγες. Ένας κτηνώδης φαύλος κύκλος
όπου η κρατική και η παρακρατική ρατσιστική καταστολή και τρομοκρατία θα μπορεί να εμφανίζεται σαν η ιδανική συνταγή
για την «αποκατάσταση της ομαλότητας».
Κι όμως, μπροστά σ’ αυτήν τη ζοφερή
πραγματικότητα και στο ακόμα πιο επαίσχυντο μέλλον που μας προετοιμάζουν,
υπάρχουν επιλογές αξιοπρέπειας που μπορούν ν’ αποτελέσουν αναχώματα και υπολογίσιμα εμπόδια: Η συνειδητοποίηση της
κοινωνικής-ταξικής θέσης μας και η έμπρακτη αντιπαράθεση με τα ιδεολογήματα και
τις εκδηλώσεις του εθνικισμού και του ρατσισμού. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης που μας δείχνει ξεκάθαρα ποιοι είναι
οι εχθροί μας και ποιοι τ’ αδέλφια μας. Η
αυτοοργανωμένη δράση, η κοινωνική-ταξική αυτοάμυνα και αλληλεγγύη, η συγκρότηση κοινοτήτων αγώνα ντόπιων και μεταναστών για την αντίσταση ενάντια σ’ αυτούς
που μας καταπιέζουν και μας εκμεταλλεύονται και θέλουν να μας καταντήσουν
μισάνθρωπους κανίβαλους και εθελούσιους δούλους.
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Πόσω μάλλον όταν ο εκβιασμός της απέλασης
οδηγεί στην ολοένα και μεγαλύτερη υποτίμηση της εργατικής τους δύναμης, της καθημερινότητάς τους.
Μένουν πολλοί μαζί σε μικρά διαμερίσματα
-κοιμούνται στις πλατείες, ακούμε συχνά. Στοιβάζονται θα το λέγαμε εμείς. Όχι από επιλογή,
αλλά από ανάγκη. Για να ανταποκριθούν στις,
υπέρογκες συχνά, οικονομικές απαιτήσεις του
ιδιοκτήτη. Και όταν φτάσουν στο αδιέξοδο,
ζουν σε πλατείες και πάρκα. Μία λύση θα μπορούσε να είναι η κατάληψη εγκαταλελειμμένων
κτιρίων που αφθονούν στο κέντρο της Αθήνας.
Ο, από κοινού με την γειτονιά, καθαρισμός
του χώρου, εξασφάλισης των απαραίτητων
(νερό, ρεύμα, τουαλέτες) και χρήσης του χώρου για την ανάγκη στέγασης.
Μυρίζουν άσχημα και φοράνε σκισμένα και
βρώμικα ρούχα, ακούμε και πάλι. Τα λεφτά
δεν φτάνουν για πολυτέλειες, για τρίτη και τέταρτη αλλαξιά ρούχων. Αντίθετα, πολλοί και
πολλές από εμάς έχουμε αρκετά ρούχα τα
οποία τα σνομπάρουμε, θεωρούμε ότι είναι
«εκτός μόδας» ή δεν μας κάνουν. Μία λύση
είναι να στήσουμε μία φορά την εβδομάδα χαριστικά παζάρια, όπου ότι δεν χρειαζόμαστε
θα μπορούσαμε να το χαρίσουμε σε αυτούς
τους ανθρώπους. Όχι μόνο ρούχα, αλλά και
αντικείμενα.
Οι κοινοί εργατικοί αγώνες είναι το επόμενο
βήμα. Η εκμετάλλευση στους εργασιακούς χώρους εκφράζεται πέντε φορές περισσότερο σε
αυτούς που δεν είναι από τα μέρη μας. Χαμηλότερα μεροκάματα («δεν έχεις και χαρτιά
έτσι, μην φωνάξω την αστυνομία», η επωδός
των αφεντικών), ελαστικοποίηση, άθλιες συνθήκες, καμία ασφάλιση. Ότι δηλαδή αρχίζει να
ισχύει εδώ και κάποιους μήνες και για τους
ντόπιους.
Μία «καλημέρα», ένα ενδιαφέρον για τον
γείτονα αρκεί. Η απομόνωση, ο φόβος που
καλλιεργείται για το άγνωστο είναι αυτά που
μας κλείνουν όλο και περισσότερο στα διαμερίσματα-κλουβιά. Γιατί, να μην εξωτερικεύουμε τις όποιες «φοβίες» μας προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε με τον άνθρωπο της
διπλανής πόρτας με τον οποίο διαφέρουμε
μόνο στο χρώμα και στη γλώσσα;
Αν για τους μετανάστες το στοίχημα της επιβίωσης ξεκίνησε πριν φύγουν από τον τόπο
τους, για εμάς φαίνεται ότι τώρα ξεκινάει και
θα εξαρτηθεί στα επόμενα χρόνια εάν θα το
κερδίσουμε. Το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε είναι , κυριολεκτικά, αδυσώπητο. Αντιμετωπίζει τον άνθρωπο σαν μονάδα παραγωγής. Όταν τον χρειάζεται, τον χρησιμοποιεί δίνοντάς του τα ελάχιστα. Όταν δεν τον χρειάζεται πια, τον απομονώνει, τον πετάει. Ένα σύστημα που στηρίζεται
σε τέτοιες σχέσεις και αρχές μας αφορά. Και
μας αφορά, με σκοπό να το γκρεμίσουμε!
Σημειώσεις
1. Ένα ενδιαφέρον κείμενο για τον εξευγενισμό του Γκαζοχωρίου (που σηκώνει συγκρίσεις και προβληματισμούς και για άλλες γειτονικές περιοχές) έχει αναδημοσιευτεί στο link
http://stekiantipnoia.squat.gr/tag/γκάζι.
2. Μερικές φορές τα ονόματα προκαλούν
έκπληξη! Άλλες πάλι, εξηγούν συμμαχίες και
δείχνουν κατευθύνσεις. Η συνάντηση διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο «Classical Imperial»,
ιδιοκτησίας Δασκαλαντωνάκη, στενής φίλης
του Τσάκωνα. Η Ρεβέκκα Καμχή, μία από τις
γκαλερίστριες που φιλοξενήθηκαν δηλώσεις
της τις επόμενες ημέρες και στις εφημερίδες,
έχει αγοράσει ακίνητα στην περιοχή από τον
Τσάκωνα. Να υποθέσουμε ότι οι περισσότεροι
από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες είναι του
σιναφιού τους;
3. Ψίθυροι ανά καιρούς ακούγονται για την
περιοχή πίσω από το δημαρχείο της Αθήνας
και την ανάμειξη του κατασκευαστή Βωβού
στην μαζική και πάμφθηνη αγορά ακινήτων.
Η περίπτωση αυτή απαιτεί ακόμη περισσότερη
έρευνα καθώς η δουλειά γίνεται διακριτικά και
οι «πληροφορίες» που βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι περιορισμένες και φιλτραρισμένες.
Επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε.
4. Σχετικά με αυτό το περιστατικό μπορείτε
να διαβάσετε προκήρυξη που κυκλοφόρησε
από το στέκι το καλοκαίρι (στον ιστότοπό μας
υπάρχει στην ενότητα της «μνήμης»).
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Επάγγελμα συμβασιούχος
«Όπως σχεδόν σε όλους τους συμβασιούχους έτσι και σε μας η εργοδοτική τρομοκρατία μας θέλει όμηρους
χωρίς ίσα εργασιακά δικαιώματα. Μας δίνουν 24 ένσημα το μήνα και το βασικό μισθό των 680 ευρώ και έτσι
μας χρησιμοποιούν για τις ανάγκες του καλοκαιριού και μας παρκάρουν το “χειμώνα”».
Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που
συμβαίνουν στην Ελλάδα -και λέγοντας τελευταία εννοώ τα τελευταία 10 χρόνια(βλέπε ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, εργασιακό κλπ.), θέλω να γράψω λίγα πράγματα
για τον κλάδο και το επάγγελμά μου, αυτό
του συμβασιούχου πυροσβέστη.
Όπως σχεδόν σε όλους τους συμβασιούχους, έτσι και σε μας η εργοδοτική τρομοκρατία μας θέλει όμηρους χωρίς ίσα εργασιακά δικαιώματα. Μας δίνουν 24 ένσημα
το μήνα και το βασικό μισθό των 680
ευρώ, και έτσι μας χρησιμοποιούν για τις
ανάγκες του καλοκαιριού και μας παρκάρουν το χειμώνα. Αυτός ο φαύλος κύκλος
έχει ξεκινήσει από το 1998.
Η δασική υπηρεσία μεταβίβασε την ευθύνη των δασών στο πυροσβεστικό σώμα,
και όσους εποχικούς είχε τότε και πληρούσαν κάποιες βασικές προϋποθέσεις -όπως
απολυτήριο γυμνασίου- τους απορρόφησε
ως μόνιμο προσωπικό, κρατώντας βέβαια
τους υπόλοιπους ως εποχικό (4 μήνες απασχόληση). Το 2001 υπέγραψα την πρώτη
μου σύμβαση ως εργάτης πυρόσβεσηςδιάσωσης, απασχολούμενος για πέντε μήνες (1/6-31/12), με δικαίωμα του εργοδότη
τη διακοπή της σύμβασης όποτε το κρίνει
απαραίτητο και χωρίς αποζημίωση του εργαζόμενου.
Έτσι, η απόλυση ήρθε στις 10 Οκτώβρη
2001, 20 ημέρες πριν από τη λήξη της σύμβασης και μέχρι τις θλιβερές φωτιές του
2007 τα ίδια. Τότε η κυβέρνηση της ΝΔ,
ενόψει εκλογών και θέλοντας να κουκουλώσει το φιάσκο της ανοργάνωτης-ανεύθυνης και απαράδεκτης ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος, μας έδωσε μπόνους
3000 ευρώ και 4 μήνες επιπλέον εργασίας.
Εδώ να σημειωθεί ότι το πυροσβεστικό

“

Συνάδελφοι - συναδέλφισσες,
Ακόμη μια αντιπυρική περίοδος πέρασε άκαρπη.
Οι υποσχέσεις των εκάστοτε υπουργών που πέρασαν από τα αρμόδια υπουργεία
(Προ.Πο – Εσωτερικών) δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.
Υποσχέσεις για εργασιακή τακτοποίηση έμειναν για ακόμη μια φορά στα χαρτιά.
Η ανταμοιβή μας για όλα αυτά τα χρόνια της προσφοράς μας στο Π.Σ και στους πολίτες, με θυσίες συναδέλφων ήταν να μας περικόψουν τον 1 μήνα της σύμβασης, να
μας περικόψουν τους μισθούς και τα επιδόματα.
Αντίδραση;
ΚΑΜΙΑ!!!
Με συμβιβαστικές πορείες που γίνονται με τη λήξη της αντιπυρικής και με κουβεντούλες στα υπουργικά γραφεία η φωνή μας δεν ακούγεται.
Αντιθέτως μας χαϊδεύουν τα αυτιά, μας παραπλανούν και μας καθησυχάζουν.
Γιατί φαίνεται πως κάποιους βολεύει.
Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Τα χειρότερα έρχονται.
Η προοπτική είναι δυσοίωνη και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
Οι δηλώσεις των διαφόρων κυβερνητικών στελεχών προετοιμάζουν το έδαφος για
περισσότερες απολύσεις, για μεγαλύτερες περικοπές στις προσλήψεις.
Η αντίδραση μας πρέπει να είναι άμεση και κατά μέτωπο.
Δεν παρακαλάμε.
Διεκδικούμε, απαιτούμε:
Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους,
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1ης Ε.Μ.Α.Κ

Προκήρυξη που μοιράστηκε κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης συμβασιούχων
πυροσβεστών, στις 5 Νοεμβρίου.

σώμα, για να καλύψει τις ανάγκες του σε
πόλεις και δάση χρειάζεται 12,5 χιλιάδες
μόνιμο προσωπικό ενώ έχει μόλις 8 χιλιάδες. Και 5,5 χιλιάδες συμβασιούχους. Η έλλειψη αυτή φάνηκε και το 2008, 2009.

Προβολές ενάντια στον
κοινωνικό κανιβαλισμό

“

Φέτος δεν θρηνήσαμε πολλά δεντράκια.
Η Π.ΟΣ.ΠΥ.Δ (Πανελλήνια Οποσπονδία
Πυροσβεστών Διασωστών) από την ίδρυσή της το 2003 έως και σήμερα παίζει, και
αυτή με την σειρά της, το ρόλο του εργατο-

πατέρα, όπως όλα τα συνδικαλιστικά καθάρματα. Έτσι, διεκδικεί αυτονόητα επιδόματα (π.χ. της επικινδυνότητας και του
γάλατος) ή υποτιθέμενες υπηρεσιακές ταυτότητες, σύμβολο μονιμότητας.
Επιπλέον, έχει καλά στημένο το μαγαζάκι της γωνία, αφού κερδίζει επιχορηγήσεις από τα γουρούνια της ΓΣΕΕ και τρώει
από τα ταμεία τις συνδρομές μας. Αυτά που
ξέρουν μέχρι τώρα να τα ξεχάσουν.
Η πανελλαδική παραδοσιακή συγκέντρωση που κάλεσε η Π.ΟΣ.ΠΥ.Δ την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου (μετά όμως τη λήξη της
σύμβασης,) μετατράπηκε σε πορεία διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη έως και τη βουλή. Περίπου
2300 συνάδερφοι προπηλάκισαν τον πρόεδρο και το ΔΣ της ομοσπονδίας. παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια τους. Πετώντας καπνογόνα και δυναμιτάκια στο προαύλιο του υπουργείο και κρατώντας 22
μαύρα φέρετρα, κατεβήκαμε την Κατεχάκη
με πανό και συνθήματα, μοιράζοντας κείμενα στους οδηγούς και τους διερχόμενους.
Στο Υπουργείο Εσωτερικών μας περίμεναν ΜΑΤ, κλείνοντάς μας το δρόμο προς τη
Βουλή. Μείναμε έκπληκτοι, βλέποντας να
ανοίγουν το δρόμο και να υποχωρούν
προς το πεζοδρόμιο της Βουλής. Εκεί δείξαμε τις διαθέσεις μας και συνεχίσαμε προς
τη Βουλή. Η σύγκρουση μπροστά στο μνημείο του αγνώστου ήταν αναπόφευκτη και
κανένας δεν έκανε πίσω. Τα υπηρεσιακά
κράνη και οι μάσκες μας παρείχαν προστασία και μας επέτρεπαν να έρθουμε σε
επαφή μαζί τους, με αποτέλεσμα πολλές
φορές να κάνουν πίσω.
Δεν είναι τίποτα, τους έχουμε! Μαζί είμαστε δυνατότεροι.

«Απεργία διαρκείας, όλοι στους δρόμους»

Την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου έγινε επίθεση με μπογιές στο κτίριο της ΓΣΕΕ, στην οδό Πατησίων. Πετάχτηκαν τρικάκια, το περιεχόμενο των οποίων αντιγράφουμε, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο αντιπληροφόρησης athens.indymedia.org:
Μία συμβολική δράση. Μία απειροελάχιστη ένδειξη των
προθέσεών μας.
Προς εργατοπατέρες.
Επειδή είστε ξεπουλημένα τομάρια. Επειδή είστε η Γενική
Συνομοσπονδία Εξυπηρέτησης Εργοδοτών. Κάνατε τα πάντα
για την υποτίμηση της εργατικής μας δύναμης, έχετε μερίδιο
ευθύνης για την εκμετάλλευσή μας- και θα πληρώσετε γι’
αυτό. Ήρθε η ώρα να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι. Τέρμα
τα ψέματα. Στηρίξατε τους σχεδιασμούς του Κεφαλαίου
παρά τα παραμύθια και τις λιτανείες σας. Επειδή είστε μία
κάστα χοντρόπετσων κρατικοθρεμμένων μπούληδων στη
ζεστή αγκαλιά του καθεστώτος. Επειδή οι κάμερες, οι σεκιουριτάδες, τα περιπολικά και οι δελτάδες δε σας φυλάνε
χωρίς λόγο. Επειδή πλέον το Κολωνάκι έχει μεγαλύτερη
ασφάλεια για εσάς και το μόνο που θα σας χωρίζουμε με
όλη μας την καρδιά είναι σφαλιάρες και κλωτσιές. Επειδή η Πατησίων ήτα, είναι και θα είναι δρόμος ταξικών συγκρούσεων.
Επειδή τίποτε δεν τελείωσε. Επειδή θα τρίβετε τα μάτια σας από το μίσος που φυλάνε για εσάς οι καταπιεσμένοι. Επειδή
το κοινωνικό συμβόλαιο και η ταξική ειρήνη έχουν σπάσει προ πολλού. Επειδή η Λυόν και το Παρίσι στέλνουν μηνύματα
παντού.
Φάγατε τις μπογιές μας για να καλέσουμε τους εργάτες και τις εργάτριες, τους νέους εργαζόμενους -προλετάριους, λυσσασμένους και εξεγερμένους- να οργανωθούμε πριν είναι αργά, με κάθε τρόπο να αντισταθούμε στα αφεντικά και τα τσιράκια τους, ενάντια στους σχεδιασμούς τους, με πάθος και αλληλεγγύη, με αγώνες και οργή.
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τοπικά νέα

επικαιρότητα

από τον κόσμο της ασφάλειας

διεθνή νέα

μας στείλατε...

μνήμη

Γυρίζοντας πίσω τον Δεκέμβρη του 1944
Στις γειτονιές μας διεξήχθησαν κάποιες από τις πιο σημαντικές μάχες του Δεκέμβρη του 1944, όπως η
μάχη του Θησείου, η κατάληψη των φυλακών Συγγρού, η μάχη του Μακρυγιάννη, η προώθηση του ΕΛΑΣ
προς το Σύνταγμα κ.α.. Σε αυτό το φύλλο της εφημερίδας θα σκιαγραφήσουμε τις δύο πρώτες.
Τρεις Δεκέμβρη, και οι συνοικίες της
Αθήνας σε γενικό ξεσηκωμό. Το ΕΑΜ έχει
καλέσει συλλαλητήριο ενάντια στους σχεδιασμούς του Σκόμπυ1 και του φερέφωνού
του της ελληνικής κυβέρνησης, του Γ. Παπανδρέου2, που θέλουν να κυριαρχήσουν
στην ελληνική επικράτεια, και πρωτίστως
στην Αθήνα, και να διαλύσουν τον ΕΛΑΣ και
το ΕΑΜ που στέκονται εμπόδια στα σχεδιά
τους. Γνωρίζοντας ότι αυτές οι δύο λαϊκές
οργανώσεις, που πολέμησαν το Χίτλερ, το
Μουσολίνι και τους γερμανοτσολιάδες θα
αντισταθούν, τόσο στα ιμπεριαλιστικά στρατεύματα του Τσόρτσιλ3 όσο και στους έλληνες φασίστες και δοσίλογους της επιβαλλόμενης αστικής κυβέρνησης «του γέρου της
δημοκρατίας» Παπανδρέου.
Ο λαός της Αθήνας πάλι στους δρόμους,
αψηφώντας την απαγόρευση Παπανδρέου.
Έτσι κι αλλιώς, δεν σταμάτησε να διαδηλώνει και να απεργεί ούτε επί κατοχής, αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο επιστρατεύσεις, αποστολές στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κ.α.. Το σύνταγμα πλημμυρίζει από
κόσμο (άοπλο, δυστυχώς, μετά από εντολή
της ηγεσίας του ΚΚΕ, το οποίο δεν εμπιστεύεται ούτε στο ελάχιστο ένα λαό που το
υπακούει τυφλά) και η αστυνομία πόλεων
του Έβερτ4 με πολυβόλα χτυπάει στο ψαχνό.
Απολογισμός: 24 νεκροί και εκατοντάδες
τραυματίες. Τις μέρες που ακολουθούν τις
χαρακτηρίζουν από την μία η αποφασιστικότητα του λαού της Αθήνας, ο οποίος διαδηλώνει, κηδεύει τους νεκρούς του(που
καθημερινά αυξάνονται καθώς χίτες, ταγματασφαλίτες, γερμανοτσολιάδες εκτελούν
αγωνιστές όποτε και όποιον μπορούν) και
αντιστέκεται στα νέα σχέδια υποδούλωσης
του, και από την άλλη η αναποφασιστικότητα του ΚΚΕ -χαρακτηριστική είναι η εντολή να μην χτυπούν τα στρατεύματα του
Σκόμπυ, ο οποίος έχει διατάξει τον αφοπλισμό του ΕΛΑΣ και εξοπλίζει και προστατεύει
τους δοσίλογους- το οποίο δεν μπορεί να
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών
(κάτι το οποίο μετά από χρόνια και με τις
απόψεις να ποικίλουν δεν μπορούμε, τουλάχιστον εμείς, να κρίνουμε αν ήταν σχέδιο
ή ανικανότητα και λάθος πολιτικών εκτιμήσεων).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στις περιοχές
μας -Κουκάκι, Πετράλωνα, Θησείο- διεξήχθησαν κάποιες από τις πιο σημαντικές μάχες
του Δεκέμβρη, όπως η μάχη του Θησείου,
η κατάληψη των φυλακών Συγγρού, η μάχη
του Μακρυγιάννη, η προώθηση του ΕΛΑΣ
προς το σύνταγμα, η προσπάθεια ανατίναξης του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία»
κ.α.. Στο παρόν τεύχος της εφημερίδας θα
ασχοληθούμε με τις δύο πρώτες, ενώ στα
επόμενα τεύχη θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τις υπόλοιπες μάχες, μέσα
από την αντίληψη ότι η ιστορία μας διδάσκει.
Το Θησείο αποτελούσε το αρχηγείο της
φασιστικής οργάνωση Χ του στρατηγού
Γρίβα, η οποία σε συνεργασία με τα κατοχικά στρατεύματα ευθυνόταν για εκτελέσεις,
βασανισμούς, εξευτελισμούς, καψίματα σπιτιών και άλλες κτηνωδίες. Ενδεικτικό της
δράσης των χιτών αλλά και της αναποφασιστικότητας, της ατολμίας και της αναξιοπιστίας της ηγεσίας του ΚΚΕ είναι τα γεγονότα
της 30 Οκτωβρίου, δηλαδή 12 μέρες μετά
την «απελευθέρωση», όπως μας τα περιγράφει ο Σ. Κωτσάκης (Νέστορας), καπετάνιος του Α’ σώματος στρατού του ΕΛΑΣ, στο
βιβλίο του «Δεκέμβρης του 1944 στην
Αθήνα»:
«Δευτέρα 30 Οκτώβρη: Οι χίτες του Θησείου, με επικεφαλής τους αξιωματικούς

Γρίβα, Παπαγεωργίου, Ασημακόπουλο
αποχαλινώθηκαν. Ο Ασημακόπουλος, μέσα
στην καρδιά της Αθήνας, Πανεπιστημίου και
Θεμιστοκλέους, τράβηξε πιστόλι και τραυμάτισε έναν ελασίτη, που αναγνώρισε στο
πρόσωπό του γνωστό βασανιστή της Χ του
Θησείου κι άρχισε να φωνάζει να τον πιάσουν.
Η αντίδραση του γύρω κόσμου ακαριαία.
Τον έπιασαν και με μεγάλη διαδήλωση που
σχηματίστηκε τον έφερναν στο Σώμα. Άνδρες και γυναίκες προσπαθούσαν να σπάσουν το φράγμα που τον προστάτευε και ν'
αυτοδικήσουν. Οι χίτες του Θησείου έχουν
κάψει κόσμο και κοσμάκη. Αναγκαστήκαμε
να βγούμε έξω, να πάμε μπροστά στην Ακαδημία για να τον παραλάβουμε, να τον γλιτώσουμε και να τον φέρουμε απάνω. Κι
ακόμα όταν εμείς οι ίδιοι τον είχαμε περιτριγυρίσει κι ανεβαίναμε τα σκαλιά, όρμησαν γυναίκες χαροκαμένες να του βγάλουν
τα μάτια...
(...) ‘’Ασημακόπουλε’’, του λέω, ‘’από τον
τρόπο που φέρνεσαι, φαίνεται ότι δεν έχεις
συναίσθηση των πράξεων της προδοσίας
σου, της θέσης σου. Ντροπή σου!’’ Κι
αυτός, προσβλημένος, θυμωμένος:
‘’Μη με βρίζετε, κύριε λοχαγέ!’’ (Μ'
έβλεπε λοχαγό λόγω της ηλικίας μου, κι όχι
συνταγματάρχη που έλεγαν τ' αστέρια). ‘’Μα
είσαι αποδειγμένος δοσίλογος, συνεργάτης
των Γερμανών, Ασημακόπουλε! Έχεις βασανίσει με τη συμμορία της Χ τόσους αγωνιστές!’’ ‘’Μη με βρίζετε κύριε λοχαγέ! Εγώ
είμαι στρατιώτης και δια παν ό,τι έπραξα
εξετέλουν διαταγάς!’’.
‘’Διαταγές των Γερμανών, Ασημακόπουλε!’’ ‘’Όχι κύριε λοχαγέ! Διαταγάς των
ανωτέρων μου’’.
Κανένα αίσθημα ενοχής. Ήσυχη συνείδηση, ότι εκτελούσε το καθήκον του σαν
γερμανοεξοπλισμένος χίτης τρομοκράτης,
διώκτης των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Περίπτωση ο Ασημακόπουλος.
(...) Για να εκδικηθούν για τη σύλληψη
του Ασημακόπουλου, οι χίτες του Θησείου
εξαπόλυσαν άγρια τρομοκρατία με συλλήψεις, πυροβολισμούς, τραυματισμούς, κακοποιήσεις. Έπιασαν πάνω από 100 στο
Θησείο-Γέφυρα Καμπά-Πετράλωνα και τους
έκλεισαν στο 9ο Σχολείο. Ανάμεσά τους
υπάρχουν ελασίτες τραυματισμένοι.
Ο διοικητής του γειτονικού στο Θησείο
τάγματος του ΕΛΑΣ (του 4ου Συντάγματος)
Γιώργης Προβελέγγιος διαμαρτυρήθηκε
στην Αστυνομία, και αστυνομικοί πήγαν
μαζί του για εξακρίβωση και απελευθέρωση των συλληφθέντων. Χίτες όμως μπλόκαραν τ' αυτοκίνητο, άφησαν τους αστυνομικoύς, έπιασαν τον Προβελέγγιο, τον κακο-

ποίησαν και τον κράτησαν.
Αμέσως διαμαρτυρηθήκαμε έντονα στο Υπουργείο
Στρατιωτικών και ζητήσαμε
την απελευθέρωση του Προβελέγγιου και των άλλων
κρατουμένων και τη διάλυση
επιτέλους της συμμορίας των
χιτών του Θησείου. Μας
υποσχέθηκαν άμεση επέμβαση.
Οι κάτοικοι του ΘησείουΠετραλώνων, που υπόφεραν
από το αντιλαϊκό όργιο των
φασιστών του Γρίβα, συγκρότησαν συλλαλητήριο στο
κέντρο της Αθήνας που εξελίχθηκε σε μεγάλη διαδήλωση κατά της Χ.
- Να διαλυθεί η συμμορία!
- Θάνατος στους χίτες δολοφόνους!
- Να πιαστούν και να τιμωρηθούν οι προδότες της Χ!
Επιτροπή πήγε στον πρωθυπουργό και
ζήτησε την άμεση παρέμβασή του για την
απαλλαγή της Αθήνας από τη συμμορία της
Χ. Ο Παπανδρέου δήλωσε ότι θα διατάξει
να διαλυθούν αμέσως. Φυσικά, δεν έγινε τίποτα...».
Στις 3 προς 4 Δεκέμβρη, κι ενώ οι φασίστες δολοφονούν χωρίς κανένα δισταγμό,
στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για
την αντιμετώπιση της κατάστασης ο ΕΛΑΣ
αποφασίζει να καταλάβει όλα τα αστυνομικά τμήματα, να εκκαθαρίσει το Θησείο
άπο τους χίτες και να καταλάβει τις φυλακές
Συγγρού. Το σχέδιο για την εξουδετέρωση
των χιτών στο Θησείο όπως μας το περιγράφει ο Ορέστης Μακρής καπετάνιος του 1ου
συντάγματος στο βιβλίο του «Ο ΕΛΑΣ της
Αθήνας»:
Έτσι, ο μόνος στόχος που χρειαζόταν μελέτη και σχεδιασμό στην επιχείρηση ήταν η
κατάληψη του θησείου. Ο ταγματάρχης
Γύλος εξέθεσε το σχέδιο ενεργείας που ήταν
σε γενικές γραμμές το εξής:
‘’'Ένας λόχος του Ι τάγματος (Νέα Σμύρνη), ένας λόχος του ΙΙ τάγματος (Καλλιθέα),
μαζί με δυο λόχους του ΙΙΙ τάγματος (Νέα
Σφαγεία), θα επιτεθούν κατά μέτωπο τα ξημερώματα από τα Πετράλωνα ως τις παρυφές του λόφου Φιλοπάππου. Το συντονισμό
των πιο πάνω δυνάμεων θα αναλάβει ο
Αχιλλέας (Μιχ. Παπαναγιωτάκης) ανθυπολοχαγός πεζικού, ανιψιός του στρατηγού Μάντα κ.α., που μας τον είχε στείλει το Α' Σώμα
για να τον χρησιμοποιήσουμε στις επιχειρήσεις. Δίπλα του καπετάνιος θα αναλάβει ο
Μιχάλης Παναγιωτίδης (Γ' καπετάνιος του Ι
τάγματος). Μικρές δυνάμεις του Ι τάγματος
και του ΙΙ τάγματος, μαζί με τον 3ο λόχο των
Νέων Σφαγείων (Σφακιανάκης), θα παραμείνουν σε εφεδρεία αναπτυγμένοι γύρω από
τις φυλακές Συγγρού (μεταξύ Καλλιθέας και
Νέων Σφαγείων), τις οποίες θα περισφίγγουν, μια και βρίσκονται μέσα, εκτός από
τους ποινικούς κρατούμενους, και πολλοί
δοσίλογοι οπλισμένοι σαν αστακοί. μαζί με
τη φρουρά των φυλακών. Τέλος το τάγμα
Πετραλώνων του 4ου συντάγματος (ο Στάθης και ο Γιώργης Προβελέγγιος), θα έρθει
σε επαφή μαζί μας, ώστε να επιτεθεί όταν η
μετωπική προσπάθειά μας θα βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη. από τη δυτική πλευρά (Γέφυρα Πουλόπουλου) για να τους πλαγιοβάλουμε, με τελικό στόχο την κατάληψη του
αστυνομικού Τμήματος Θησείου, που θα
σημάνει και τον εγκλωβισμό των χιτών.
Έτσι, χτυπώντας τους κι από τα μετόπισθεν,
θα τους υποχρεώσουμε να παραδοθούν ή
να εξοντωθούν’’».

Στις 4 Δεκέμβρη το σχέδιο στέφθηκε από
επιτυχία, ενώ οι άγγλοι δεν μπόρεσαν να
φθάσουν εγκαίρως, για να βοηθήσουν τους
χίτες και τους μπουραντάδες5 -οι οποίοι
είχαν 104 νεκρούς και 40 αιχμαλώτους-,
ενώ, όταν έφθασαν, βρέθηκαν αντιμέτωποι
με το λαό της συνοικίας και τον ΕΛΑΣ και
αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Τέλος, στα
χέρια του ΕΛΑΣ έπεσε αρκετό πολεμικό
υλικό.
Στις 5 Δεκεμβρίου το πρωΐ οι άγγλοι
αφού πρώτα συμφωνούν με τον ΕΛΑΣ να
μείνει η ακρόπολη έξω από τις μάχες μόλις
αποχωρούν οι ελασίτες σπεύδουν να καταλάβουν αυτό το τόσο στρατηγικό σημείο
δείχνοντας ξεκάθαρα ποιά είναι τα σχεδιά
τους. Ο ΕΛΑΣ επιτίθεται στις φυλακές Συγγρού, οι οποίες βρίσκονταν στις τρεις γέφυρες, στην οδό Χαμοστέρνας. Κατά την
διάρκεια της επίθεσης παρεμβαίνουν οι αγγλικές δυνάμεις με τανκ και απεγκλωβίζουν
τους δοσίλογους, ενώ αντιδρούν οι ποινικοί
κρατούμενοι. Οι ελασίτες στην αρχή σαστίζουν (οι διαταγές λένε καμία εμπλοκή με τα
αγγλικά στρατεύματα), μετά από λίγο παραβαίνουν τις διαταγές και οι φυλακές περνάνε
στον έλεγχο τους, ενώ ο στρατός του
Σκόμπυ τρέπεται σε φυγή και μετράει τις
πρώτες 2 απώλειές του. Μετά την κατάληψη
των φυλακών, δόθηκε αμνηστία στους ποινικούς κρατού¬μενους που είχαν συλληφθεί
για μικροκλοπές εγγλέζικων αποθηκών
τροφί¬μων και ελαστικών. Για τους υπόλοιπους κρατούμενους δεν έχουμε στοιχεία και
δεν αποκλείεται κάποιοι που ευθύνονταν
για άλλες πράξεις να εκτελέστηκαν.
Σε τούτη τη μάχη έπεσαν ο φρούραρχος
Καλλιθέας Λάζαρος Λυχούνας, ο Παυλίδης
Σοφοκλής του 6ου λόχου Νέας Σμύρνης, ο
Μαυρομάτης Γιαννακός καπετάνιος του
λόχου Καλλιθέας και ο Λαμπρίδης Γρηγόρης του λόχου Νέων Σφαγείων, που πιάστηκε αιχμάλωτος απ' τους άγγλους και τον
εκτέλεσαν οι δοσίλογοι στο δρόμο της
φυγής τους. Υπήρξαν και τραυματίες ανάμεσά στους οποίους ήταν και οι Μαρούγκας
Κώστας και Μιχάλης Μακρής του λόχου
Νέων Σφαγείων.
Η μάχη του Δεκέμβρη είχε ανάψει για τα
καλά και ο λαός έχοντας να επιλέξει ανάμεσα στις αλυσίδες και τα όπλα επέλεξε τα
όπλα.

Σημειώσεις
1. Ρ. Σκόμπυ: στρατηγός διοικητής των εν
Ελλάδι κατά ξηράν συμμαχικών δυνάμεων.
2. Γ. Παπανδρέου: παππούς του σημερινού πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου ήταν
ο πρωθυπουργός της πρώτης κυβέρνησης
μετά την κατοχή σύμφωνα με την συμφωνία
του Λιβάνου το Μάιο του 1944. Χαρακτηριστικό το σύνθημα της εποχής «Παπανδρέου-παπατζή χίτης ήσουνα και ‘σύ» αποτυπώνει με γλαφυρότητα το τι ρόλο διαδραμάτισε στην ελληνική ιστορία.
3. Ο. Τσόρτσιλ: πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασίλειου κατά την διάρκεια του Β΄
Παγκόσμιου Πόλεμου.
4. Α. Έβερτ: πατέρας του Μ. Έβερτ της
Ν.Δ., ο οποίος διετέλεσε διευθυντής της
αστυνομίας πόλεως και είναι αυτός που
έδωσε τη διαταγή για τη σφαγή της 3ης Δεκέμβρη στο Σύντάγμα.
5. Ν. Μπουραντάς: ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε από το Μανιαδάκη (υφυπουργό δημόσιας ασφαλείας επί Μεταξά)
και υπήρξε διοικητής του μηχανοκίνητου
τμήματος της Αστυνομίας πριν κατά τη διάρκεια και μετά την κατοχή.

