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αντίπνοια

Νέα από το
Λονδίνο και
την Χιλή.

αντιεξουσιαστική εφημερίδα στις γειτονιές του Κουκακίου, των Πετραλώνων και του Θησείου
Δεκέμβριος 2011 | φύλλο 7ο | διανέμεται χωρίς αντίτιμο

σελ. 8, 9, 11

ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ - ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ!
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

.

.

Σχετικά με τα γεγονότα
της 48ωρης απεργίας
στις 19 και 20 Οκτώβρη.
σελ. 2

Η λαϊκή συνέλευση
θεμέλιος λίθος προς την
ελευθερία.
σελ. 3

Καμία συναίνεση στα σχέδια των κυβερνώντων που σκοπό έχουν την εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης μας. Καμιά εμπιστοσύνη σε κανένα κομματικό μηχανισμό (εντός και εκτός
βουλής) που αποσκοπεί στην απόσπαση ψήφου ώστε να διατηρεί τα προνόμιά του και να διαχειρίζεται τις ζωές μας προς όφελος των κυρίαρχων. Καμία ανοχή στους γραφειοκρατικούς συνδικαλιστικούς μηχανισμούς που σε εντεταλμένη υπηρεσία επιδιώκουν να χαλιναγωγήσουν και να
καταστείλουν την οργή των εκμεταλλευόμενων. Ούτε μια στιγμή υπομονής απέναντι στη καθημερινή
λεηλασία που κρύβεται πίσω από το θέατρο της επιλογής πρωθυπουργού, της εθνικής συναίνεσης
και της κυβέρνησης συνεργασίας.
Εμπιστοσύνη μόνο στους ίδιους τους εαυτούς μας και στη συλλογικοποίηση και αυτοοργάνωση των
καταπιεσμένων. Μέσα από τα σωματεία βάσης, τις συνελεύσεις γειτονιάς, τους αυτοδιαχειριζόμενους
χώρους αντίστασης, τις άγριες απεργίες. Δε δεχόμαστε ως όρο ζωής τη συνθήκη της υποταγής που
θέλουν να επιβάλλουν το κράτος, το κεφάλαιο, τα κόμματα, τα ΜΜΕ και τα καθεστωτικά συνδικάτα,
δεν συναινούμε, δεν συνδιαλεγόμαστε, δεν υποτασσόμαστε. Ας βάλουμε σε εφαρμογή το σχέδιο
για τη συνολική ανατροπή του κράτους και του καπιταλισμού κινούμενοι στην κατεύθυνση της συνολικής ρήξης. Να αγωνιστούμε για την κοινωνική απελευθέρωση, για μια κοινωνία ισότητας-αλληλεγγύης-ελευθερίας για την γενικευμένη κοινωνική αυτοδιεύθυνση.

Καμία συμμετοχή σε ψευτοδιλήμματα και εκλογικές αυταπάτες

.

.

Ο αγώνας του καθενός είναι αγώνας όλων μας

Γυρίζοντας πίσω τον
Δεκέμβρη του 1944.
(μέρος 3ο)

σελ. 10 και 11

Θα ‘ρθουνε για εισφορές,
θα πάρουνε σφαλιάρες
και κλωτσιές!
σελ. 12

.
.
.

Μερικές σημειώσεις
σε σχέση με το
καλοκαιρινό φαινόμενο
του «συντάγματος».
σελ. 4

Οι χαλυβουργοί δεν
λυγίζουν!
σελ. 6

Νέα από το μέτωπο των
αιχμαλώτων του ταξικού
κοινωνικού πολέμου.
σελ. 7
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επικαιρότητα

μνήμη

διεθνή νέα

Τέρμα στην υπομονή και την απάθεια, μόνος δρόμος
η κοινωνική επανάσταση.
Αν νομίζουμε ότι το κόψιμο των
συντάξεων, των επιδομάτων, των μισθών, οι απολύσεις χωρίς αποζημίωση, οι κεφαλικοί φόροι και τα
διάφορα χαράτσια είναι μια ακόμα
μπόρα και θα περάσει είμαστε βαθιά
γελασμένοι. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αυτά και πολύ περισσότερα δεν είναι παρά απότοκο του
συνολικού κοινωνικού προβλήματος
που είναι η οργάνωση της κοινωνίας
από το κράτος και τον καπιταλισμό.
Για αυτό δεν έχουμε τίποτα καλύτερο
να περιμένουμε από το κράτος, τα
αφεντικά και τις υπερεθνικές ελίτ
πέρα από φτώχεια, ανέχεια, εξαθλίωση, μιζέρια, καταπίεση και θάνατο. Για αυτό δεν έχουμε κανένα
λόγο να υπομένουμε όσα μας επιβάλλουν.
Τα τελευταία δύο χρόνια βιώνουμε
όλοι μας την ένταση της λεηλασίας.
Γίνεται κατανοητό με τον πιο οδυνηρό τρόπο ότι η «κρίση» δεν είναι
κάτι αφηρημένο, δεν είναι μια εικόνα
στις ειδήσεις, αλλά είναι η ένταση της
εκμετάλλευσης και της καταπίεσης, η
συνθήκη μέσα στην οποία θα κριθεί
αν θα πτωχεύσουμε εμείς ή το κράτος και τα αφεντικά, οι οποίοι δεν
είναι διατεθειμένοι να χάσουν από τα
κέρδη τους και τα προνόμιά τους.
Έτσι μας επιβάλλουν μια σειρά μέτρα
τα οποία αναδιαρθρώνουν τις εργασιακές συνθήκες μετατρέποντας
αυτές σε ένα ιδιότυπο καθεστώς δουλείας (κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, μείωση ή κατάργηση
κατώτατου μισθού, απελευθέρωση
απολύσεων, αύξηση χρόνου εργασίας κ.α.). Ταυτόχρονα, επιδιώκουν
να αρπάξουν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό από το ήδη πενιχρό εισόδημά
μας μέσω της επιβολής χαρατσιών
(κεφαλικός φόρος, φόρος στα σπίτια,
αύξηση ΦΠΑ κ.α.) τα οποία μας οδηγούν στην εξαθλίωση.
Αυτή η συνεχώς εντεινόμενη επίθεση ενάντια σε ολόκληρη την κοινωνία έχει πάψει προ πολλού να
βασίζεται σε κάποιου είδους συναίνεση. Έχει έρθει ο καιρός που όλα
αυτά τα ιδεολογήματα για το «καλό
του έθνους», «τη σωτηρία της πατρίδας», «το εθνικό συμφέρον», έχουν
χρεοκοπήσει στις συνειδήσεις και ο
μοναδικός τρόπος επιβολής των νέων

μέτρων είναι η καταστολή με κάθε
μέσο. Τα στρατιωτικού τύπου σώματα ασφαλείας, οι συνεχώς αυξανόμενες αστυνομικές δυνάμεις (η
μοναδική κρατική υπηρεσία η οποία
συνεχίζει να κάνει προσλήψεις), οι
αύρες και τα σιδερένια τείχη, οι τόνοι
χημικών, η κάλυψη, η ασυλία και οι
εντολές οι οποίες δίνονται στους μπάτσους -να βαράνε στο ψαχνό ότι «κινείται»- και οι οποίες έχουν
οδηγήσει σε βαρύτατους τραυματισμούς εκατοντάδων διαδηλωτών, τα
έκτακτα στρατοδικεία και οι αθρόες
προφυλακίσεις αγωνιστών, οι νέοι
διευρυμένοι τρομονόμοι αποδεικνύουν ότι το κράτος δεν λογαριάζει
τίποτα άλλο πέρα από την προάσπιση
των προνομιών του και των συμφερόντων του ντόπιου και του διεθνούς
κεφαλαίου.
Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα,
την οποία ορίζουν το σοκ από την
καθημερινή εξαγγελία νέων μέτρων,
ο διάχυτος φόβος και η κρατική τρομοκρατία που επισκιάζει και προσπαθεί να ορίσει κάθε κοινωνική
πτυχή, ξεσπούν συνεχώς αγώνες από
διαφορετικά κάθε φορά υποκείμενα
τα οποία προσπαθούν να αναχαι- τίσουν την επίθεση που δέχονται. Φοιτητές, ταξιτζήδες, εργαζόμενοι στο
δημόσιο τομέα, φορτηγατζήδες, ναυτεργάτες, εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, εργαζόμενοι στα ΜΜΜ προσπαθούν
να κρατήσουν τα εργατικά τους κεκτημένα, να εμποδίσουν τη βίαιη
αναδιάρθρωση της ζωής τους και να
σταματήσουν τη λεηλασία που τους
επιβάλλουν. Οι περισσότεροι από
αυτούς τους αγώνες χαρακτηρίζονται
από αποσπασματικότητα, συντεχνιακή λογική, υποταγή στα κελεύσματα
της
συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας, απουσία κάθε προσπάθειας σύνδεσης με άλλα κοινωνικά κομμάτια που αγωνίζονται και
έλλειψη προοπτικής. Όλοι πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει
ούτε συντεχνιακή, ούτε ατομική λύση
και ο καθένας μόνος του σύντομα θα
καταλήξει στη μιζέρια και την ήττα.
Το «διαίρει και βασίλευε» και ο κοινωνικός αυτοματισμός (η εναντίωση
του ενός κοινωνικού κομματιού σε
ένα άλλο επειδή θεωρεί ότι «θίγεται»
από τις κινητοποιήσεις του) αποτε-

λούν βασική κρατική πολιτική και
οδηγούν σε αντιπαράθεση τους «από
τα κάτω», ώστε να διαιωνίζεται η κυριαρχία των «από τα πάνω» και να
προωθείται η υλοποίηση των αντικοινωνικών τους σχεδιασμών. Απέναντι σε αυτό οφείλουμε να
αντιτάξουμε την ταξική και κοινωνική
αλληλεγγύη και να συνειδητοποιήσουμε ότι ο αγώνας του καθενός
είναι αγώνας όλων μας. Η ολοκληρωτική επίθεση που δεχόμαστε δεν
μπορεί να απαντηθεί μερικά. Το κράτος και το κεφάλαιο δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν το παραμικρό
ψίχουλο. Αν μπορεί να γίνει κάτι το
οποίο να βάλει φρένο στις ορέξεις
τους είναι η συνολική αντιπαράθεση
μαζί τους στην κατεύθυνση της συνολικής ανατροπής του καπιταλισμού.
Μόνο αν σταθούμε ο ένας δίπλα
στον άλλο μακριά από ψεύτικους διαχωρισμούς και μετατρέψουμε μέσω
της αλληλεγγύης το φόβο που μας
επιβάλλουν σε συλλογικότητα, αγωνιστική διάθεση και δύναμη, μπορούμε να απαντήσουμε στην επίθεση
των «από τα πάνω». Αν καταλάβουμε
ότι ο πραγματικός εχθρός δεν βρίσκεται στον διπλανό μας, στον πιο
εξαθλιωμένο, στον εργάτη από άλλη
χώρα, στον απεργό, στο δημόσιο
υπάλληλο, αλλά βρίσκεται στις τράπεζες που μας ληστεύουν, στα
υπουργεία όπου οργανώνεται η εκμετάλλευση μας, στους κατασταλτικούς μηχανισμούς που τρομοκρατούν

αντίπνοια
Αντιεξουσιαστική εφημερίδα στις γειτονιές του Κουκακίου, των Πετραλώνων και του Θησείου
Χρόνος 3ος, Φύλλο 7ο, Δεκέμβριος 2011
Το έβδομο 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.

την κοινωνία και προστατεύουν
το καθεστώς, στις παρακρατικές
ακροδεξιές συμμορίες που λειτουργούν ως το μακρύ χέρι της
καταστολής και σπέρνουν το
ρατσιστικό μίσος, στα δελτία
των ειδήσεων που παραπληροφορούν, αποπροσανατολίζουν
και μετατρέπουν το ψέμα σε
πραγματικό, στα αφεντικά που
μας θέλουν δούλους και εξαθλιωμένους.
Όλοι οι καταπιεσμένοι και οι
εκμεταλλευόμενοι μαζί δυναμικά χωρίς να μας ενδιαφέρει τι
λένε και τι ορίζουν οι νόμοι των
κυρίαρχων να επιτεθούμε σε ότι
μας κλέβει τη ζωή, μας επιβάλλει τη φτώχια και την ανέχεια
και μας οδηγεί στην εξαθλίωση,
να διεκδικήσουμε τα πάντα, τη ζωή
μας την ίδια. Είναι η στιγμή που πρέπει να αντεπιτεθούμε, να πάρουμε
την κατάσταση και την πρωτοβουλία
του αγώνα στα χέρια μας μακριά από
τους εργατοπατέρες και τους κομματάρχες, μέσα από αυτοοργανωμένες,
αντιιεραρχικές, αδιαμε- σολάβητες
διαδικασίες. Με τα σωματεία βάσης,
τις συνελεύσεις γειτονιάς, τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους αντίστασης, τις άγριες απεργίες. Δε
δεχόμαστε ως όρο ζωής τη συνθήκη
της υποταγής που θέλουν να επιβάλλουν το κράτος, το κεφάλαιο, τα κόμματα, τα ΜΜΕ και τα καθε- στωτικά
συνδικάτα, δεν συναινούμε, δεν συνδιαλεγόμαστε, δεν υποτασσόμαστε.
Ας βάλουμε σε εφαρμογή το σχέδιο
για τη συνολική ανατροπή του κράτους και του καπιταλισμού κινούμενοι στην κατεύθυνση της συνολικής
ρήξης. Να αγωνιστούμε για την κοινωνική απελευθέ- ρωση, για μια κοινωνία
ισότητας,
αλληλεγγύης,
ελευθερίας για την γενικευμένη κοινωνική αυτοδιεύθυνση.
Ο αγώνας του καθενός είναι αγώνας όλων μας. Αλληλεγγύη μεταξύ
των καταπιεσμένων για την κοινωνική και ταξική αντεπίθεση. Συνολική
ρήξη με το κράτος και το κεφάλαιο
για την κοινωνική απελευθέρωση.
Συνέλευση αναρχικών
για την κοινωνική αυτοδιεύθυνση

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
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Για τα γεγονότα της 48ωρης απεργίας στις 19 και 20 Οκτωβρίου.
Η ολομέτωπη επίθεση του κράτους και
των αφεντικών, που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, δεν στοχεύει απλώς στην οικονομική μας αφαίμαξη και την επιδείνωση των όρων επιβίωσής μας. Στοχεύει
στο συνολικό και βίαιο μετασχηματισμό
της κοινωνίας και στην υποταγή της στους
σχεδιασμούς κράτους και αφεντικών. Σε
αυτήν την κατεύθυνση, η ψήφιση του μνημονίου, του μεσοπρόθεσμου και του πολυνομοσχεδίου δεν δοκιμάζει απλώς τα
όρια της αντοχής των καταπιεσμένων σε
ότι αφορά την επιβίωσή μας. Δοκιμάζει τη
θέληση και την αποφασιστικότητα της κοινωνίας να αντισταθεί στην επίθεση που
δέχεται. Οι ημέρες των απεργιακών κινητοποιήσεων αποτελούν τη συμπυκνωμένη
έκφραση των κοινωνικών και ταξικών αντιστάσεων. Κατά τη διάρκειά τους συναντιούνται δυο αντικρουόμενοι κόσμοι. Ο
κόσμος του αδιαμεσολάβητου αγώνα, της
συλλογικής και αυτοοργανωμένης δράσης, που στόχο έχει την κοινωνική χειραφέτηση και απελευθέρωση και ο κόσμος
της διαμεσολάβησης και της ιεραρχίας
που στοχεύει στη συνδιαλλαγή με το καθεστώς και στη χειραγώγηση της κοινωνικής οργής.
Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου η μαζικότατη διαδήλωση εκατοντάδων χιλιάδων
ανθρώπων πανελλαδικά και η τεράστια
συμμετοχή στην απεργία αποτέλεσαν ένα
πρώτο σημαντικό μήνυμα. Απέδειξαν πως
ένα μεγάλο κομμάτι των καταπιεσμένων
όχι μόνο δεν αποδέχεται τους όρους
σκλαβιάς που του επιφυλάσσουν οι κυρίαρχοι αλλά έχει και τη διάθεση να αγωνιστεί εναντίον τους. Στη χειραγώγηση
αυτής της διάθεσης στοχεύουν η στάση
της καθεστωτικής αριστεράς και η προπαγάνδα των media, που προσπαθούν να
αποτρέψουν μια γενικευμένη έκρηξη. Η
προπαγάνδα απαξίωσης και συκοφάντησης της κοινωνικής αντί-βίας στοχεύει
στην πολιτική και κοινωνική αναχαίτιση
των αναρχικών και όσων επιλέγουν το
δρόμο της σύγκρουσης απέναντι στη βία
του κράτους και των αφεντικών. Στοχεύει
στην αποτροπή της διάχυσης των ριζοσπαστικών προταγμάτων και πρακτικών
και στον εγκλωβισμό του αγώνα μέσα στα
όρια που θέτει η εξουσία. Οι πάσης φύσεως ηγετίσκοι των ρεφορμιστικών σχηματισμών θέλουν να επιβληθούν στο
κίνημα, ως επίσημοι εκφραστές και ιδιοκτήτες του, προκειμένου να το περιχαρακώσουν. Θέλουν να μετατρέψουν τον
αγώνα ενάντια στην όξυνση της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης σε ψήφους για
τις επερχόμενες εκλογικές τους φιέστες,
προστατεύοντας ταυτόχρονα τη συστημική
ομαλότητα.
Σε αυτό το πλαίσιο, την Πέμπτη 20
Οκτωβρίου, η ηγεσία του ΚΚΕ, έχοντας
προσυνεννοηθεί με τους κρατικούς μηχανισμούς, εγκατέλειψε τις ιδιόκτητες παρελάσεις κι αποφάσισε να περιφρουρήσει
-κι όχι να περικυκλώσει, όπως διατείνοταν τις προηγούμενες ημέρες- το κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια ψήφισης του
πολυνομοσχεδίου. Η απόφαση αυτή αποτελεί κίνηση ελέγχου κι οριοθέτησης των
διαδηλωτών και καταστολής όσων δεν
υποτάσσονται. Απέναντι στο ορμητικό ποτάμι του κοινωνικού-ταξικού κινήματος,
που υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί
να ανατρέψει τα πάντα, το ΚΚΕ επέλεξε το
ρόλο του κυματοθραύστη για μια ακόμη
φορά. Λειτουργώντας ως ανεπίσημος,
εσωτερικός, κατασταλτικός μηχανισμός το
ΚΚΕ, με όχημα το ΠΑΜΕ, επιχείρησε να
επιβάλλει την ηγεμονία του στους δρόμους, να προκαθορίσει την έκταση και το
περιεχόμενο των κοινωνικών και ταξικών
αντιστάσεων φέρνοντάς τες στα μέτρα του.
Η επιλογή της συγκρότησης αλυσίδων
από τα ΚΝΑΤ, στραμμένες προς την υπόλοιπη διαδήλωση, υποκαθιστώντας τα
ΜΑΤ και προστατεύοντας τη Βουλή, ήταν

Σχετικά με τον εμπρησμό στα γραφεία του ΚΚΕ στα
Κ. Πετράλωνα, το βράδυ της Παρασκευής 21 Οκτώβρη.
Θεωρούμε καταρχήν λάθος μια τέτοια ενέργεια η οποία θέτει σε κίνδυνο τους
ενοίκους της πολυκατοικίας που βρίσκεται πάνω από τα γραφεία του ΚΚΕ, δεν μπορούμε για μια ενέργεια μας να στηριζόμαστε στο πόσο γρήγορα θα έρθει η πυροσβεστική. Δεύτερον θεωρούμε τον εμπρησμό άστοχο και λάθος πολιτικά καθώς
μεταφέρει και εγκλωβίζει μια δημόσια σύγκρουση με το καθεστώς και τους κατασταλτικούς του μηχανισμούς ιδεολογικούς και στρατιωτικούς (όπως αυτή εκφράστηκε στα οδοφράγματα, τις συγκρούσεις και τις εφόδους στη βουλή στη 48η
απεργία), σε ένα περιορισμένο επίπεδο κόντρας και βεντέτας με το ΚΚΕ το οποίο
απλώς αποτελεί τον αριστερό πυλώνα του συστήματος.
Κατανοούμε την οργή που υπάρχει στον κόσμο καθώς σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή
για το λαό το ΚΚΕ, την ώρα που ψηφίζονταν το χειρότερο νομοσχέδιο των τελευταίων
χρόνων, επέλεξε μετά από συνεννόηση και βάση πολιτικού σχεδιασμού να αναλάβει
την περιφρούρηση και την προστασία
της βουλής από τους χιλιάδες απεργούς
εργαζόμενους, φοιτητές, ανέργους, μαθητές, πολιτικοποιημένους ή όχι. Το
ΚΚΕ με την στάση του έβγαλε από τη
δύσκολη θέση ολόκληρο το καθεστώς
ενώ ταυτόχρονα όμως άνοιξε και τον
ασκό του Αιόλου. Μεγάλο μέρος των
διαδηλωτών δεν έμεινε απαθής να λιάζεται όπως πολύ θα το ήθελε και ήλπιζε
η κυρία Παπαρήγα -την 2η μέρα της
απεργίας στις 20 Οκτώβρη- πήρε την
κατάσταση στα χέρια του και συγκρούστηκε με τους ροπαλοφόρους και κρανοφόρους του ΚΚΕ οι οποίοι
προέβησαν σε ένα σωρό φρικαλεότητες (πετάγανε κόσμο ακόμα και μεγάλης
ηλικίας από ύψος 5 μέτρων, επιτέθηκαν
με ρόπαλα και πέτρες, τραμπουκίζανε
διαδηλωτές, «πετάξανε στα σκουπίδια»
ένα μέλος του ΠΑΜΕ το οποίο πέθανε
από την εισπνοή δακρυγόνων αφού
προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν το θανατό του για μικροπολιτικά συμφέροντα
και να τον φορτώσουν σε διαδηλωτές) και στο τέλος αφού εισέπραξαν ένα μόνο
μέρος της οργής των διαδηλωτών (οι οποίοι χρησιμοποίησαν κατά του ΠΑΜΕ τα
μέσα που είχαν για τις ενδεχόμενες συγκρούσεις με τα ΜΑΤ-χρήση σε κάποιες περιπτώσεις άστοχη) αναγκάστηκαν να καλέσουν τα επίσημα ΜΑΤ για να προστατέψουν
αυτούς και τη βουλή. Όμως το ζητούμενο δεν είναι μια στείρα αντιπαράθεση με το
ΚΚΕ ή με τους μπάτσους αντίστοιχα. Το ζητούμενο είναι η ανάληψη των αγώνων
από τους ίδιους τους αγωνιζόμενους οι οποίοι οφείλουν να ξεπεράσουν τους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς χειραγώγησης, αναπτύσσοντας διαδικασίες αντιιεραρχικές, συλλογικές, αυτοοργανωμένες, συμμετέχοντας σε κοινωνικούς χώρους όπως
στέκια και καταλήψεις, λαϊκές συνελεύσεις, σωματεία βάσης. Το ζητούμενο είναι η
συνολική ανατροπή του καθεστώτος και ο αγώνας για την κοινωνική απελευθέρωση.

μια επιλογή εχθρική απέναντι στον κόσμο
που αντιστέκεται στην εξαθλίωση της
ζωής του. Ευθύνη του μηχανισμού του
ΚΚΕ ήταν και η σύγκρουση που ακολούθησε, καθώς ανέλαβε την περιφρούρηση
του κοινοβουλίου απέναντι σε μια κοινωνία που υποφέρει από τους νόμους και τα
διατάγματα που ψηφίζονται εκεί. Αναρχικοί, αριστεροί, ανένταχτοι και νεολαίοι
αρνήθηκαν έμπρακτα την ηγεμονία ενός
πυλώνα του συστήματος, των επίδοξων
δικτατόρων του προλεταριάτου και συγκρούστηκαν με την καθεστωτική συμπαράταξη που περιφρουρούσε το κοινοβούλιο και την αστική νομιμότητα, τόσο
μέσω των κρανοφόρων και ροπαλοφόρων του ΠΑΜΕ όσο και μέσα από την
προπαγάνδα σύσσωμης της καθεστωτικής
αριστεράς (εντός κι εκτός κοινοβουλίου)
μετά τα γεγονότα. Οι κρανοφόροι και παλουκοφόροι των ΚΝΑΤ απαγόρευσαν εξ'
αρχής σε όποιον δεν ήταν μέλος του κόμματος να προσεγγίσει τη Βουλή και τη λεωφόρο Αμαλίας, επιτέθηκαν στους
διαδηλωτές με ξύλα και πέτρες, πέταξαν
άτομο μεγάλης ηλικίας από ύψος 5 μέτρων στην πλατεία Συντάγματος, τραμπούκισαν και ξυλοκόπησαν κόσμο.
Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης,
πέθανε ο εργάτης, συνδικαλιστής Δημήτρης Κοτζαρίδης. Αποδεδειγμένα ο θάνατός του δεν σχετίζεται με τις συγκρούσεις.
Βρέθηκε στη συγκέντρωση μαζί με χιλιάδες κόσμου στις 20 Οκτώβρη παλεύοντας
κι αυτός για ένα καλύτερο κόσμο. Ως
άνεργοι, εργαζόμενοι, νεολαίοι, απεργοί,

τιμούμε τη μνήμη του Δημήτρη Κοτζαρίδη. Θεωρούμε αχαρακτήριστη την προσπάθεια του ΚΚΕ να καπηλευτεί το θάνατό
του ώστε να λασπολογήσει και να συκοφαντήσει τους αγωνιζόμενους ανθρώπους.
Μέσα από τον αυθορμητισμό και την
μαχητικότητα εκατοντάδων αγωνιστών
που φώναξαν «Εμπρός λαέ μη σκύβεις το
κεφάλι αυτοί θα σε προδώσουν στη Βάρκιζα και πάλι» και «Αυτοί, αυτοί φυλάνε
τη Βουλή» έσπασε στην πράξη η προσπάθεια των σταλινίσκων του ΚΚΕ να αναγορευτούν σε μονοκράτορες του κινήματος.
Μέσα από την σκληρή σύγκρουση αποτράπηκε η ηγεμονία ενός καθεστωτικού
κόμματος στο δρόμο, η επιβολή ενός ιδεολογικού πλαισίου ελεγχόμενης διαμαρτυρίας και αναδείχθηκε, με τον πλέον
ξεκάθαρο τρόπο, ο αντεπαναστατικός
ρόλος του στους κοινωνικούς αγώνες.
Η μάχη αυτή συνεχίζεται καθημερινά
στους δρόμους, στα σχολεία και τις σχολές, στους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές, με διακύβευμα την επαναστατική
εξέλιξη των κοινωνικών και ταξικών κινημάτων και την μη παράδοσή τους στις
ηγεσίες αστικών και ρεφορμιστικών κομμάτων. Οι επίδοξοι ηγετίσκοι των κινημάτων από το Σύριζα και την Ανταρσύα
μέχρι τη συντριπτική πλειοψηφία των αριστερών οργανώσεων το γνωρίζουν καλά
αυτό, γι αυτό έσπευσαν να συνταχθούν
πίσω από το ΚΚΕ και να κατασυκοφαντήσουν τους αναρχικούς και όσους στάθηκαν απέναντι του, προσβλέποντας στη

δημιουργία ενός νέου ενδοσυστημικού
πόλου εξουσίας. Συνηθισμένοι στις καρπαζιές από την μητέρα των οργανώσεων
της αριστεράς, οι ψοφοδεείς οπορτουνιστές συκοφάντησαν με ευκολία τους αγωνιζόμενους που συγκρούστηκαν με τα
ΚΝΑΤ και τις δυνάμεις των ΜΑΤ στη συνέχεια. Μια στάση που φανερώνει το
φόβο τους μπροστά στο διογκούμενο
ρεύμα της συνολικής αμφισβήτησης του
οικονομικού και πολιτικού συστήματος
που κερδίζει διαρκώς έδαφος κοινωνικά,
μπροστά στις εκατοντάδες των αγωνιστών
που δεν μπορούν να ελέγξουν και να χειραγωγήσουν και αντιπροσωπεύουν προοπτικά το μεγαλύτερο κίνδυνο για το
σύστημα και τους στυλοβάτες του.
Αναγνωρίζουμε ωστόσο ως βασικό έλλειμμα του αγώνα των από τα κάτω, απέναντι στους κρατικούς μηχανισμούς και
τους αριστερούς συμπαραστάτες του, την
έλλειψη συλλογικοποίησης και οργάνωσης. Ένα έλλειμμα που πρώτα και κύρια
εμποδίζει την ενδυνάμωση του αγώνα για
την κοινωνική επανάσταση και αποτελεί
τροχοπέδη για την συγκρότησή μας ως
ένα ισχυρό κίνημα που θα θέσει με ρεαλιστικούς όρους το ζήτημα της ανατροπής
της κρατικής και καπιταλιστικής δικτατορίας, το ζήτημα της κοινωνικής επανάστασης.
Ως Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική Αυτοδιεύθυνση αγωνιζόμαστε και
για την πολιτική και οργανωτική συγκρότηση του αναρχικού-αντιεξουσιαστικού
κινήματος. Με στόχο την απεύθυνση σε
όσο το δυνατόν περισσότερους καταπιεσμένους και εκμεταλλευόμενους ανθρώπους, διατεθειμένους να αγωνιστούν
ενάντια στην κρατική και καπιταλιστική
βαρβαρότητα, επιλέγουμε την οργανωμένη παρουσία μας με μπλοκ σε όλες τις
απεργιακές κινητοποιήσεις. Παραμένουμε
σταθεροί στην πάγια αναρχική θέση: «ο
σκοπός μας είναι αδιαχώριστος από τα
μέσα πάλης και αγώνα». Στην κοινωνική
και ταξική σύγκρουση, χρησιμοποιούνται
μέσα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής-ακόμη κι όταν αυτό γίνεται με αποτρεπτικό κι αμυντικό σκοπό, όπως έγινε κατά
βάση στις 20/10-κι εμπεριέχουν μεγάλη
πολιτική και προσωπική ευθύνη, καθώς
ελλοχεύει ο κίνδυνος εκφυλισμού της κοινωνικής αντί-βίας σε αντικοινωνική βία,
με απρόβλεπτες και τραγικές συνέπειες για
τον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση.
Η συνέχιση και η ποιοτική αναβάθμιση
του αγώνα με την συμμετοχή στα σωματεία βάσης στους χώρους δουλειάς, στις
λαϊκές αντιιεραρχικές συνελεύσεις στις γειτονιές καθώς και στις πολιτικές συλλογικότητες του αγώνα σημαίνει την ενίσχυση
των θέσεων και των μετώπων μάχης απέναντι στο καθεστώς και στις εφεδρείες
του. Η δημιουργία αυτοοργανωμένων
δομών αγώνα σε κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό επίπεδο, η σύνδεση και η επικοινωνία των αντιστάσεων από τα κάτω
ανοίγει το δρόμο για την ανατροπή του
εξουσιαστικού οικοδομήματος, για την
κοινωνική χειραφέτηση. Η κοινωνική
απελευθέρωση θα είναι έργο της ίδιας της
κοινωνίας και όχι κάποιων αυτόκλητων
αρχηγών, κομματαρχών και λοιπών σωτήρων που θα αναλάβουν ρόλο καθοδηγητή και ηγεμόνα. Μόνο έτσι μπορούμε
πραγματικά να πάρουμε τη ζωή μας στα
χέρια μας και να χτίσουμε μια κοινωνία
χωρίς αφεντικά και σκλάβους, χωρίς
πλούσιους και φτωχούς, χωρίς αρχηγούς
και υπηκόους. Μια κοινωνία ελευθερίας,
ισότητας και αλληλεγγύης.
Για την Κοινωνική και Ταξική αντεπίθεση. Για την Κοινωνική Επανάσταση. Για
την Αναρχία και τον Κομμουνισμό
Συνέλευση Αναρχικών για την
Κοινωνική Αυτοδιεύθυνση
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επικαιρότητα

λαϊκές συνελεύσεις

διεθνή νέα

μνήμη

Η λαϊκή συνέλευση θεμέλιος λίθος προς την ελευθερία.
Το σύνθημα «να πάρουμε τις ζωές μας στα χεριά μας» ακούγεται χρόνια στις γειτονιές μας και συμπυκνώνει την αντίληψη της συνέλευσης τόσο για τις αρχές όσο και για τους στόχους της.
Πάει καιρός από τότε που για
πρώτη φορά έγιναν λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές μας, Πετράλωνα, Θησείο, Κουκάκι. Από τους
νικηφόρους μαζικούς αγώνες ενάντια στην περίφραξη και την εμπορευματοποίηση
του
λόφου
Φιλοπάππου, τον αγώνα να μετατραπεί η κορεάτικη αγορά στο Θησείο σε πάρκο και όχι σε εμπορικό
κέντρο, μέχρι την αντίσταση και τον
αγώνα μαζί με τους εργαζομένους
για να μην κλείσει το εργοστάσιο
της Palco. Μέσα στα χρονιά η λαϊκή
συνέλευση άλλοτε ζωντάνευε, μαζικοποιούνταν (όπως για παράδειγμα
η εξέγερση του Δεκέμβρη του
2008, η αλληλεγγύη στη συνδικαλίστρια Κωνσταντίνα Κούνεβα) και
άλλοτε έχανε το ρυθμό της και απομαζικοποιούνταν όταν οι κοινωνικές συνθήκες φάνταζαν ήρεμες.
Σε όλη αυτή τη διαδρομή οι
αρχές και οι αξίες πάνω στις οποίες
δομήθηκε η λαϊκή συνέλευση είναι
η ισότιμη συμμετοχή όλων στις διαδικασίες, δηλαδή η έλλειψη ιεραρχικών δομών όπου κάποιοι
αποφασίζουν και οι υπόλοιποι
υπακούουν, η μη συνδιαλλαγή με
τους θεσμούς (κράτος, δημοτικούς
φορείς, αστικά δικαστήρια), η από
κοινού λήψη των αποφάσεων
(μέσω της συναίνεσης, της ζύμωσης
και όχι τη λογική της πλειοψηφίας),
η απουσία πολιτικών κομμάτων. Το
σύνθημα «να πάρουμε τις ζωές μας
στα χεριά μας» ακούγεται χρόνια
στις γειτονιές μας και συμπυκνώνει
την αντίληψη της συνέλευσης τόσο
για τις αρχές όσο και για τους στόχους της.
Στην εποχή της τρόικα και του
μνημονίου, όπου ο καπιταλισμός
ξεδιπλώνει μια σφοδρή επίθεση
εναντίον της κοινωνίας και δείχνει
με απροκάλυπτο τρόπο τη σαρκοβόρα φύση του, το παραπάνω σύνθημα επιβεβαιώνεται και γίνεται
επίκαιρο όσο ποτέ. Αυτό εκφράστηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο
το περασμένο καλοκαίρι μέσω του
κινήματος των λαϊκών συνελεύσεων. Από την πλατεία Συντάγματος
μέχρι τις πλατείες των μικρότερων
πόλεων ο κόσμος συμμετείχε σε
διαδικασίες που είχε για δεκαετίες
ξεχάσει. Μπόρεσε να σπάσει το κέλυφος της ατομικής αντίληψης και
της ιδιώτευσης, συλλογικοποιώντας
τη ζωη του μεσα από λαικες συνελευ- σεις, συζητωντας με το γειτονα,
το συναδερφο, τον αγνωστο για θεματα που αφορουν ολους μας.
Η κοινωνικη αυτή εκρηξη ειχε
την αντανακλαση της και στις γειτονιες μας. Οι συνελευσεις που γινονται τις πρώτες μέρες του Ιούνη
συγκεντρώνουν τριψήφιο αριθμό
ανθρώπων. Τα θέματα που συζητιούνται και οι τοποθετήσεις που

ακούγονται περιστρέφονται γύρω
από την υποβάθμιση των ζωών
μας και το ζοφερό μέλλον που μας
επιφυλάσσουν, την απαξίωση του
πολιτικού, οικονομικού συστήματος και των θεσμών του, την
ανάγκη να ανατραπεί αυτό το σύστημα που μας εξουσιάζει, να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας.
Οι συνελεύσεις επαναλαμβάνονται
σε εβδομαδιαία βάση με την ίδια
μαζικότητα σε κλίμα αναβρασμού
και οργανώνονται μια σειρά δράσεων. Γίνονται παρεμβάσεις και
αποκλεισμοί σε τράπεζες της γειτονιάς, τοπικές πορείες και η συνέλευση συμμετέχει με πανό στις
γενικές απεργίες και στα μπλόκα
αποκλεισμού της Βουλής.
Απο τότε μέχρι σήμερα οι συνελεύσεις διεξάγονται σταθερά κάθε
εβδομάδα και σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινούνται
προς δυο κατευθύνσεις. Από τη μια
η κατεύθυνση των αντιστάσεων.
Πως και με ποιους τρόπους μπορούμε να αντισταθούμε στα νέα
μέτρα που ψηφίζονται. Απο την
άλλη η κατεύθυνση της δημιουργίας αυτοοργανωμένων δομών που
έρχονται σε ρήξη με τις κυρίαρχες
αντιλήψεις και αφορούν τον τομέα
της υγείας και της τροφής.
Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, τις
αντιστάσεις, η λαϊκή συνέλευση από
τον Ιανουάριο του 2011 καλεί σε
άρνηση πληρωμών των εισιτηρίων
των αστικών συγκοινωνιών, ενάντια
στην αύξηση της τιμής τους, με το
σκεπτικό ότι οι συγκοινωνίες δεν
είναι εμπόρευμα αλλά κοινωνική
ανάγκη και ότι όλοι θα πρέπει να
έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη μετακίνηση. Παράλληλα οργανώνονται μια σειρά δράσεων όπως οι
παρεμβάσεις σε σταθμούς ΜΜΜ
με μοίρασμα κειμένων και το μπλοκάρισμα μηχανημάτων έκδοσης και
ακύρωσης εισιτηρίων για την ελεύθερη μετακίνηση των επιβατών.
Εκτός αυτού, στο πλαίσιο των αντιστάσεων η θεματική των τελευταίων συνελεύσεων (Οκτώβριος
2011) αφορά το φόρο για τα ακίνητα που πληρώνεται μέσω της
Δέη. Μέσα από μαζικές διαδικασίες
αποφασίστηκε η συλλογική άρνηση
πληρωμής του χαρατσιού από
όσους συμμετέχουν και η δημιουργία δικτύου αλληλεγγύης και
αυτοάμυνας σε περίπτωση καταστολής ( αποτροπή αποσύνδεσης
παροχής ρεύματος, επανασύνδεση
παροχής ρεύματος).
Όσον αφορά την κατεύθυνση των
αυτοοργανωμένων δομών, η
ανάγκη να δημιουργηθούν εγχειρήματα που θα καταπιά- νονται με σημαντικούς τομείς της ζωής, γίνεται
τόσο επιτακτική όσο ποτέ. Ζούμε
την εποχή στην οποία το οικονο-

μικό σύστημα ξετυλίγει μια σφοδρή
επίθεση εναντίον της κοινωνίας,
όπου περικόπτονται εργασιακά δικαιώματα κατεκτημένα μέσα από
αιματηρούς αγώνες, όπου μειώνονται συντάξεις και μισθοί, όπου καλούμαστε να πληρώνουμε συνεχώς
νέους φόρους και χαράτσια, όπου
ιδιωτικοποιούνται τομείς όπως η
υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια και
το νερό. Σε αυτή τη συνθήκη όλο
και πλατύτερα κοινωνικά στρώματα
εξωθούνται στη φτώχεια και στην
ανέχεια, το φάντασμα της ανεργίας
πλανάται πάνω από τα κεφάλια όλο
και περισσότερων ανθρώπων και ο
αποκλεισμός από βασικά αγαθά
για μια αξιοπρεπή διαβίωση είναι
πλέον γεγονός και αφορά όλο και
περισσότερους. Έτσι η δημιουργία
αυτοοργανωμένων και αλληλέγγυων δομών έρχεται ως ένα βαθμό
να απαντήσει στα προβλήματα επιβίωσης που συνεχώς οξύνονται,
ώστε κανείς και καμιά να μη μείνει
μόνος στην εξαθλίωση και στη
φτώχεια.
Ωστόσο, η δημιουργία αυτών των
εγχειρημάτων δεν αποσκοπεί στη
διαχείριση της παρούσας και μελλοντικής κοι- νωνικής κατάστασης.
Περά από την καλλιέργεια της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας
ως τις βασικές αρχές που πρέπει να
διαπερνούν τις κοινωνικές σχέσεις,
συνεισφέρει να θεμελιωθούν οι βάσεις τόσο σε επίπεδο ιδεών όσο και
σε επίπεδο πρακτικών εγχειρημάτων για την ανατροπή του υπάρχοντος συστήματος. Να διερευνηθούν
οι δρόμοι και να εμπλουτιστεί η εμπειρία για το πώς μπορούν εγχειρήματα αντιιεραρχικά, συλλογικά
αποκεντρωμένα να αποτελέσουν το
βασικό κύτταρο μιας ελεύθερης
κοινωνίας.
Από τον Ιούλιο του 2011 στα
πλαίσια των αυτοοργανωμένων
δομών έχουν δημιουργηθεί δυο
ομάδες, η ομάδα για την τροφή και
η ομάδα για την υγεία. Όσον
αφορά την ομάδα τροφής στο θεωρητικό πεδίο ανοίγει ζητήματα που
έχουν να κάνουν με τον τρόπο που
παράγεται η τροφή στον καπιταλιστικό κόσμο (εντατικές καλλιέργειες, χημικά, μεταλλαγμένα).
Αναγνωρίζει την αποκοπή του καταναλωτή από τη γνώση του πως,
που και από ποιον παράγεται η
τροφή του και διερευνά τους τρόπους για την αποκατάσταση όσο
αυτό είναι δυνατό αυτής της σχέσης. Σε πρακτικό επίπεδο οργανώνονται κάθε εβδομάδα συλλογικές
κουζίνες στις πλατείες των γειτονιών
μας, όπου πέρα από τη δυνατότητα
του καθένα να τραφεί αποτελούν
πεδίο γνωριμίας, επικοινωνίας και
ενίσχυσης των δεσμών αλληλεγγύης. Επιπλέον, η ομάδα αναζητά

την επαφή με παραγωγούς για την
προμήθεια τροφίμων, παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες και τους
φόρους του κράτους και παράλληλα διερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας λαχανόκηπου και μόνιμων
εγκαταστάσεων για τις συλλογικές
κουζίνες.
Όσον αφορά την υγεία από τις
αρχές του Οκτώβρη του 2011 λειτούργει στο κατειλημμένο Πίκπα
στα άνω Πετράλωνα (κατειλημμένο
από τη λαϊκή συνέλευση μετά από
την εξέγερση του Δεκέμβρη το
2008) ο επονομαζόμενος κοινωνικός χώρος για την υγεία στον οποίο
συμμετέχουν υγειονομικοί και μη.
Σκοπός του εγχειρήματος είναι η
παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης
στους ανθρώπους της γειτονιάς, η
συμβουλευτική και η υποστήριξη
σε θέματα ψυχικής και σωματικής
υγείας, η ενημέρωση σε θέματα
φαρμακευτικής αγωγής και εναλλακτικών λύσεων, η οργάνωση σεμιναρίων αυτομόρφωσης κ.α.. Αυτό
που κυρίως διαφοροποιεί το εγχείρημα από τις επίσημες δομές (πέρα
από την υστέρηση σε υλικοτεχνικές
υποδομές) είναι η αντίληψη για την
υγεία γενικότερα. Από τη μια η κυρίαρχη λογική η οποία αντιλαμβάνεται την ασθένεια ως κέρδος και
από την άλλη, η ριζοσπαστική αντίληψη η οποία αντιλαμβάνεται την
υγεία ως αγαθό, όπου η ελεύθερη
πρόσβαση σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας αποτελεί αυτονόητο
δικαίωμα και η έννοια του κέρδους
είναι αδιανόητη. Επιπλέον η κυρίαρχη αντίληψη δεν εστιάζει στις
αιτίες που προκαλούν τις ασθένειες
αλλά επικεντρώνεται στην προώθηση φαρμάκων, μιας και αυτά
αποφέρουν τεράστια κέρδη στις
φαρμακοβιομηχανίες. Αντίθετα, το
πνεύμα που διαπερνά τον κοινωνικό χώρο για την υγεία επικεντρώνεται στον άνθρωπο, αναζητώντας
τις αιτίες των προβλημάτων του
στις σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης (άγχος, ανασφάλεια, αποξένωση, καπιταλιστικός τρόπος
ζωής). Ξεπερνά τον τυπικό ρόλο
των γιατρών ως ένα σώμα σαφώς
διαχωρισμένο από την κοινωνία
που αναπαράγει τις εξουσιαστικές
σχέσεις (γιατρός ειδικός – ασθενής
αδαής) και έχει ως συνέπεια να
αποκόπτεται ο ασθενής από το
πρόβλημα του και αντίθετα συνδέει την υγεία με τη συλλογική
ζωή της κοινότητας, όπου όλοι
μαζί υγειονομικοί και μη μπορούμε να συζητήσουμε και να
εξοικειωθούμε με τα προβλήματα
μας, να ανταλλάξουμε εμπειρίες,
να γνωρίσουμε το σώμα μας, να
σφυρηλατήσουμε τη συλλογική
υγεία μέσα από σχέσεις αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας.
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Μερικές σημειώσεις σε σχέση με το καλοκαιρινό
φαινόμενο του «συντάγματος».
Το κίνημα των αγανακτισμένων βρήκε κάποια στιγμή το ταβάνι του αλλά παρόλα αυτά αφήνει πίσω
τους πολλές και μεγάλες παρακαταθήκες.
Στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού μετά από καλέσματα μέσω διαδικτύου, χιλιάδες άνθρωποι κατακλύζουν
την πλατεία συντάγματος διαμαρτυρόμενοι ενάντια στην ολοένα αυξανόμενη καταπίεση και εκμετάλλευση που, με
όχημα τη κρίση, επιβάλλεται από τα
αφεντικά. Έτσι, λοιπόν, γεννιέται το λεγόμενο «κίνημα των Αγανακτισμένων»
και στην Ελλάδα. Είχαν προηγηθεί τις
προηγούμενες μέρες αντίστοιχες κινητοποιήσεις στην Ισπανία, οι οποίες εκτός
των άλλων καλούσαν τους λαούς τις Ευρώπης, αλλά και ιδιαίτερα της Ελλάδας,
να ξυπνήσουν. Έναυσμα αποτέλεσε η
κατάληψη της πλατείας Ταχρι στην Αίγυπτο, η οποία αποτέλεσε το σύμβολο του
αγώνα και το προπύργιο των εξεγερμένων ενάντια στο καθεστώς Μουμπαρακ.
Το κίνημα των εδώ αγανακτισμένων,
όπως και των ευρωπαίων, μπορεί να ξεκίνησε ως διαδικασία από κάποιους
bloggers και χρήστες του facebook,
αλλά η δυναμική που απέκτησε έχει
πολύ περισσότερες και βαθύτερες αφετηρίες από ένα απλό κάλεσμα διαμαρτυρίας. Η συνθήκη που έχει
δημιουργηθεί μέσα στην κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο έχει μετατρέψει την κοινωνία σε ένα καζάνι που βράζει.
Μεγάλα κοινωνικά κομμάτια από την Β.
Αφρική μέχρι τη ΒΔ Ευρώπη αναλαμβάνουν δράση, διαμαρτυρίες, στάσεις, εξεγέρσεις λαμβάνουν χώρα σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, όσο εντείνεται η αφαίμαξη από την πλευρά των
κυριάρχων τόσο πληθαίνουν οι φωνές
και οι δράσεις αντίστασης. Όλες αυτές
διεργασίες αντίστασης και ανυπακοής,
τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο
επίπεδο, ανεξάρτητα από τα άμεσα αποτελέσματα που έχουν, αφήνουν σίγουρα
πίσω τους χρήσιμη παρακαταθήκη για
τους αγώνες του αύριο.
Έτσι και το σύνταγμα δεν μπορεί να
ειδωθεί ξεκομμένο από την κατάσταση
που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια
στην κοινωνία. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις, η εξέγερση του Δεκέμβρη, το τεράστιο κύμα απεργιακών κινητοποιήσεων του τελευταίου χρόνου, η ενδυνάμωση των υπαρχόντων αλλά και η
δημιουργία νέων τοπικών εγχειρημάτων
αντανακλούν την ολοένα αυξανόμενη
αμφισβήτηση και απαξίωση των κυρίαρχων θεσμών και όσων τους αντιπροσωπεύουν. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν δομικά συστατικά
και του κινήματος του συντάγματος. Και
με βάση αυτή την αμφισβήτηση και τη
απαξίωση γιγαντώθηκε.
Στο σύνταγμα κατά τους πρώτους καλοκαιρινούς μήνες βρήκαν στέγη πολυποίκιλες φωνές αγανάκτησης, αμφισβήτησης ακόμα και ανατροπής από
ένα ανομοιογενές πλήθος ανθρώπων.
Αυτό που συνάντησαν όσοι βρέθηκαν λιγότερο ή περισσότερο- εκείνες της
μέρες στην πλατεία ήταν μια μικρογραφία της κοινωνίας. Άνθρωποι διαφόρων
ηλικιών, από διαφορετικά κοινωνικά
στρώματα με διαφορετικές ή και καθόλου πολιτικές αναφορές βρέθηκαν απέναντι από τη Βουλή για να φωνάξουν

δεν πάει άλλο.
Δεν έχουμε σκοπό ούτε να υπερθεματίσουμε ούτε να δώσουμε στο κίνημα
των αγανακτισμένων χαρακτηριστικά
που δεν είχε και ούτε θα μπορούσε να
(όπως προσπάθησαν πολλές γκρουπες
της καθεστωτικής αριστεράς). Οι προβληματικές που είχε δεν είναι ούτε λίγες
ούτε μπορούν να περάσουν απαρατήρητες.
Ο φαινομενικά τουλάχιστον διαταξικός και ολίγον πατριωτικός χαρακτήρας
που έβγαινε στις μαζικές συγκεντρώσείς
έδιναν περισσότερο την εικόνα πανηγυρισμών για την κατάκτηση κάποιου
Euro πάρα πολίτικης διαμαρτυρίας. Η
μη ύπαρξη κάποιων τουλάχιστον στοιχειωδών χαρακτηριστικών έδωσαν την
ευκαιρία σε διαφόρους να προσπαθήσουν να καπηλευτούν την οργή και την
αγανάκτηση του λαού δίνοντας τα δικά
τους. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε και
αυτό που λεμέ «πάνω πλατεία», μια
δράκα νεοσυντηρητικών με σαφή αντιδραστική έως φασίζουσα φρασεολογία
προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση αυτοπαρουσιαζόμενη ως εκπρόσωπος του κινήματος.Ευτυχώς, από τη
μια η γραφικότητα τους και από την
άλλη η δυναμική παρουσία χιλιάδων
κόσμου που απαξίωσαν την παρουσία
τους δεν επέτρεψε στο συρφετό της κεκαλυμμένης ακροδεξιάς να παίξει κάποιο ουσιαστικό ρόλο. Το μονό που
κατάφεραν ήταν να βάλουν πλάτη για να
κάνουν την εμφάνιση τους και διάφορα
ασπόνδυλα φασιστοειδή που ευτυχώς
περιορίστηκαν στο ρόλο του κομπάρσου, απομονώθηκαν και σε διάφορες
περιπτώσεις πήραν και τις απαντήσεις
που τους αναλογούσαν.
Ένα ακόμα θολό και νεφελώδες χαρακτηριστικό ήταν ο ορισμός του ως ακομμάτιστο. Για ένα κομμάτι κόσμου του
συντάγματος η κομματικοποίηση ταυτίστηκε σε ένα μεγάλο βαθμό με την πολιτικοποίηση. Από των διωγμό
συνδικαλιστών που βρέθηκαν στην πλατεία για αφισοκόλληση μέχρι τον τραμπουκισμό των μελών του ΚΚΕ μ-λ,
ακόμα και όταν αυτοί υπέστειλαν την
κομματική τους ταμπέλα, προκύπτει η
τάση πλήρους και αφιλτράριστης απαξίωσης των πολιτικών σχημάτων που
βρέθηκαν στο σύνταγμά. Όταν αυτό, μάλιστα, γίνεται και με την ανοχή ίσως και
τη συμμετοχή ατόμων γνωστών για την
κομματική του ταυτότητα η πολιτική
ανωριμότητα κάποιων, μετατρέπεται
από κάποιους άλλους σε πολιτική αλητεία.
Εάν θέλουμε να κρίνουμε από άποψης
αποτελεσματικότητας τις διαδικασίες
που έλαβαν χώρα στο χώρο του συντάγματος αυτές χαρακτηρίστηκαν από παταγώδη αποτυχία. Η λαϊκή συνέλευση
της πλατείας δεν μπόρεσε να πάρει
καμιά ουσιαστική απόφαση για τις επικείμενες κινητοποιήσεις, περιορίστηκε
σε κυρίως πρακτικά και διαδικαστικά
ζητήματα. Ακόμα και για αυτά, ελάχιστες
ήταν οι αποφάσεις που εφαρμόστηκάν.
Εν τέλει, το πείραμα του συντάγματος
δεν ευδοκίμησε, ούτε και ανταποκρί-

θηκε στις προσδοκίες που ίσως σε κάποιους συμμετέχοντες δημιούργησε.
Και το μεσοπρόθεσμο ψηφίστηκε και
καμία κυβέρνηση δεν έπεσε υπό το
βάρος των κινητοποιήσεων, πόσο μάλλον το αίτημα για ανατροπή και άμεση
δημοκρατία δεν τελεσφόρησε. Η όλη
διαδικασία στηριζόταν σε πήλινα πόδια
και αυτό γίνεται κατανοητό και από το
πόσο εύκολα μετά την 48ωρη απεργία
ξεφούσκωσε και στα μέσα Ιουλίου παραδόθηκε σχεδόν αμαχητί στην καταστολή.
Πέρα όμως από τη οξεία κριτική που
μπορεί να γίνει στο φαινόμενο, δεν μπορούμε να μην αναλογιστούμε και τα θετικά στοιχειά που υπήρξαν και δεν ήταν
και λίγα.
Το κίνημα στην Ισπανία και στις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες έδωσε στον εαυτό
του μη βίαια χαρακτηριστικά. Και δεν
είναι η επιλογή της μη σύγκρουσης στο
συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, πράγμα
το οποίο -ανεξάρτητα από τις όποιες
συμφωνίες ή διαφωνίες- είναι κατανοητό ότι θα μπορούσε να αποτελεί
μέρος μιας στρατηγικής. Είναι το πασιφιστικό πνεύμα που το χαρακτήριζε, νομιμοποιώντας το μονοπώλιο της βίας
από την πλευρά της εξουσίας. Στο σύνταγμα παρότι έγιναν προσπάθειες να
αποφασιστεί κάτι ανάλογο δεν υπήρξε
καμία απόφαση για ειρηνικές διαμαρτυρίες και καταδίκης της βίας Και παρότι ένα μη συγκρουσιακό πνεύμα
διακατείχε μια μερίδα κόσμου, οι αγανακτισμένοι όταν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις δέχθηκαν την επίθεση των
δυνάμεων καταστολής υπερασπίστηκαν
την πλατεία, όπως επίσης βγήκε και κείμενο «ανοχής» των συγκρουσιακών γεγονότων κατά τη διάρκεια των
απεργιών.
Το σύνταγμα από τις πρώτες μέρες
πλαισιώθηκε από μεγάλες μάζες οι
όποιες δεν είχαν κατέβει ποτέ ξανά στο
δρόμο. Άνθρωποι χωρίς συγκεκριμένη
πολιτική ταυτότητα, αλλά τρελαμένοι με
την υπάρχουσα κατάσταση αλλά και με
αυτή που διαφαίνεται ότι θα ακολουθήσει αποφασίζουν να δράσουν. Σηκώνονται από τους καναπέδες και τα pc και
αναζητούν πεδία συνεύρεσης και συνδιαμόρφωσης αγώνα. Και σίγουρα τη
συντριπτική πλειοψηφία που πλαισίωσε
τις διαδικασίες και τις συγκεντρώσεις
δεν την χαρακτήριζε η αντιδραστική και
εθνική ρητορεία (των «300» παραδείγματος χάριν), πράγμα που φάνηκε και
με τη πάροδο του χρόνου όπου ενώ η
«κάτω» πλατεία προσπαθούσε -έστω
και χωρίς επιτυχία- να διαμορφώσει χαρακτηριστικά αγώνα, η «πάνω» περιοριζόταν σε κάποιες λίγες γραφικές
φιγούρες που απλά μούντζωναν τη
βουλή.
Η διάρρηξη της κοινωνικής και ταξικής συνοχής πάνω στην οποία πατάει
σήμερα κράτος και κεφάλαιο για να επιβάλει τους σχεδιασμούς έχει πολλούς
πατεράδες. Τόσα χρόνια συνένοχοι στη
πραγμάτωση της, εκτός από τους βασικούς πολίτικους διαχειριστές του συστήματος είναι και διαφόρων λογίων

εργατοπατέρες συνδικαλιστές όπως και
πολιτικάντηδες μικρής ή μεγάλης εμβέλειας. Κηφήνες που εξαργύρωσαν τους
αγώνες της κοινωνίας και των εργαζομένων για ένα κομμάτι της πίτας της
εξουσίας. Και όσοι δεν τα έχουν καταφέρει να πάρουν από αυτό το κομμάτι
δεν δυσκολεύονται να δείξουν την επιδίωξη τους. Το ξεπούλημα των εργαζομένων και των αγώνων τους όπως και η
πολιτική χρεοκοπία της καθεστωτικής
αριστεράς έχει απαξιώσει πλήρως
όρους όπως συνδικαλισμός, πολιτική
κτλ στα μάτιά μεγάλων κοινωνικών κομματιών. Η πρόθεση της πλειοψηφίας
αγανακτισμένων να παραμείνει το κίνημα ακηδεμόνευτο και οριζόντιο, ανεξάρτητα αν αυτό χαρακτηρί- στηκε από
καταστάσεις σύγχυσης κάποιες φορές,
είναι υγιές και σίγουρα παίρνει θετικό
πρόσημο.
Αν κάτι πάντως μπορούμε να προσμετρήσουμε στο κίνημα και στις διαδικασίες του, είναι ότι χαρακτηρίστηκε από
μια διάθεση ζύμωσης και αγώνα. Η διαδικασία της λαϊκής συνέλευσης αυτό
προσπάθησε να εκφράσει. Ανεξάρτητα
με το τι κατάφερε να κάνει και τι όχι, για
τους χιλιάδες του κόσμου που παραβρίσκονταν καθημερινά αποτέλεσε ένα
πεδίο συνεύρεσης μακριά και ενάντια
στην κυρίαρχη αντίληψη σχέσεων και
δράσης. Ενός κόσμου που αποφάσισε
να κάνει το πρώτο βήμα να βγει στο
δρόμο και να μπει στη διαδικασία αποφασίσει αυτός για το τι και πως της ζωής
του. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ταυτόχρονα με το σύνταγμα ενδυνάμωσαν
και δημιουργήθηκαν καινούρ- γιες λαϊκές συνελεύσεις σε πολλές γειτονίες της
Αθήνας αλλά και άλλων πόλεων. Άλλωστε, η επιλογή της λαϊκής συνέλευσης
βασίστηκε στα παραδείγματα συνελεύσεων που προϋπήρχαν σε διάφορες
γειτονιές.
Εν κατακλείδι, το κίνημα των αγανακτισμένων βρήκε κάποια στιγμή το ταβάνι του, παρόλα αυτά αφήνει πίσω του
σημαντική παρακαταθήκη: Καταρχήν,
την εξωτερίκευση της αγανάκτησης και
της οργής, την ανάγκη της δημιουργίας
πεδίων συνεύρεσης, ζύμωσης και συνδιαμόρφωσης, το σπάσιμο του μουδιάσματος απέναντι στην πολιτική «σοκ και
δέος», αλλά ακόμα και την ριζοσπαστικοποίηση ενός κομματιού των συμμετεχόντων, όπως φάνηκε στην πορεία των
γεγονότων. Μα πάνω από όλα, το πρόταγμα της αυτοοργάνωσης και της δημιουργίας οριζόντιων δομών στον αγώνα
ενάντια στην όξυνση της καταπίεσης και
της εκμετάλλευσης.
Έχουμε την τύχη ή την ατυχία να
ζούμε σε μια κομβική περίοδο της ιστορίας. Απέναντι σε ένα σύστημα έτοιμο
να καταρρεύσει, ένα σύστημα που ή θα
ορθοποδήσει στις πλάτες και στο αίμα
μας ή θα μας συμπαρασύρει στην καταστροφή, οφείλουμε να αντισταθούμε
και να πάρουμε την τύχη των ζωών μας
στα χεριά μας για την καταστροφή του.
Για έναν άλλο κόσμο βασισμένο στην
αλληλεγγύη, την ισότητα και την ελευθερία.
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« Προς την εργατική τάξη, Τον εργαζόμενο λαό. Συνάδελφοι.
Διαδώστε το μήνυμά μας: Οι χαλυβουργοί δεν λυγίζουν!...»
Μία από τις σημαντικότερες απεργίες των τελευταίων χρόνων, η έκβαση της οποίας θα επηρεάσει τις
εξελίξεις όχι μόνο στη βιομηχανία αλλά και γενικότερα στους χώρους εργασίας.
Ο τελευταίος μήνας του χρόνου μας
βρίσκει μπροστά σε μία από τις πιο
σημαντικές απεργίες των τελευταίων
χρόνων. Για περισσότερο από ένα
μήνα, οι εργάτες στην Ελληνική Χαλυβουργία στον Ασπρόπυργο απεργούν. Μια απεργία που αποτελεί
πηγή έμπνευσης για όλους τους εργαζόμενους. Μια απεργία όπου η έκβασή της θα επηρεάσει τις εξελίξεις
όχι μόνο στη βιομηχανία αλλά και γενικότερα στους χώρους εργασίας.
«…Δεν γυρνάμε στη φωτιά και το
σίδερο για 500 ευρώ. Να γυρίσουν
πίσω οι 34 απολυμένοι συνάδελφοί
μας…»
Όλα άρχισαν στα μέσα Οκτώβρη,
όταν η εργοδοσία πρότεινε εκβιαστικά στους εργαζόμενους είτε να
αποδεχθούν να δουλεύουν 5ωρο /
5ημερο με 40% μείωση μισθού είτε
να δεχθούν την απόλυση 180 συναδέλφων τους. Η γενική συνέλευση
του εργοστασίου αρνήθηκε και τις
δύο εναλλακτικές. Η απάντηση από
την πλευρά της εργοδοσίας ήταν
άμεση, μέσα σε 2 μέρες 34 εργάτες
απολύθηκαν. Οι χαλυβουργοί τότε
απάντησαν με το μόνο τρόπο που
αναλογεί στην κατάσταση. Κήρυξαν
στις 31 Οκτωβρίου απεργία διαρκείας, μπλοκάρισαν την πύλη του εργοστασίου και περιφρουρούν έκτοτε
σε 24ωρη βάση την απεργία. Αξίζει
να σημειωθεί πως η εταιρεία πρό-

τεινε άμεση ανάκληση των απολύσεων εάν όμως γινόταν αποδεκτή η
εκ περιτροπής απασχόληση για 3
μήνες ή μερική απασχόληση (5ωρη)
για το ίδιο διάστημα. Η καθολική άρνηση όμως των εργατών, των απολυμένων συμπεριλαμβανομένων έδειξε
πως αυτή η απεργία έχει πολύ δρόμο
μπροστά της.
«…Σπάσαμε την σιωπή, αποδείξαμε ότι οι εργάτες έχουμε μεγάλη
δύναμη. Αν τα μέτρα περάσουν στην
χαλυβουργία, ανοίγουν διάπλατα τις
πόρτες για να μην αφήσουν τίποτα
όρθιο. Αν εδώ σπάσουν τα μούτρα
τους, τίποτα δεν θα είναι ίδιο και για
τα υπόλοιπα εργοστάσια. Αφού οι
«επισκέψεις» στα σπίτια, οι «επιστολές», η τρομοκρατία με τα εξώδικα,
έπεσαν στο κενό, τώρα βάζουν το
Υπουργείο Εργασίας να μας «συμβουλεύει»: «Δεχθείτε τους όρους του
Μάνεση, διαφορετικά θα βρεθείτε
όλοι στο ταμείο ανεργίας». Μας απειλούν με 180 ακόμα απολύσεις!...»
Οι εργάτες, αν και ξεκίνησαν δυναμικά την απεργία, δεν κατάφεραν να
έρθουν σε επαφή με ευρύτερα κομμάτια τόσο της εργατικής τάξης όσο
και της κοινωνίας γενικότερα. Η πρωτοκαθεδρία του ΠΑ.ΜΕ στο χώρο
του μετάλλου είχε ως αποτέλεσμα
όλες οι κινήσεις (συγκεντρώσεις, πορείες, κινήσεις αλληλεγγύης) να γίνονται κάτω από την κηδεμονία του.

Σιγά σιγά όμως και όσο η απεργία
προχωρούσε η ανάγκη των απεργών
για ενίσχυση έσπαγε τα όποια κομματικά στεγανά επιχειρούσε να στήσει το ΚΚΕ. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, αντιλαμβανόμενοι τη σημασία
αυτής της απεργίας, συμμετέχουν όλο
και πιο ενεργά σε κινήσεις αλληλεγγύης. Αντίθετα, με το γενικότερο
κλίμα αλληλεγγύης που έχει αναπτυχθεί, κινούνται οι χαλυβουργοί στο
Βόλο (όπου βρίσκεται το άλλο εργοστάσιο του Μάνεση) καθώς μέχρις
στιγμής δεν έχουν προχωρήσει σε
απεργία, υπονομεύοντας των αγώνα
των συναδέλφων τους και καλύπτοντας με την εργασία τους ένα τμήμα
της μειωμένης παραγωγής. Ανάλογη
στάση έχουν και οι υπόλοιποι χαλυβουργοί πχ στη Χαλυβουργική, όπου
ενώ είναι προφανές ότι οι εξελίξεις
στην Ελληνική Χαλυβουργία τους
αφορούν άμεσα δεν έχουν στηρίξει
την απεργία. Παρόλα αυτά τα δεκάδες ψηφίσματα συμπαράστασης, τα
χρήματα που συγκεντρώνονται για
την οικονομική ενίσχυση των απεργών, η καθημερινή παρουσία αλληλέγγυων έχουν καταστήσει την
απεργία σύμβολο αγώνα για όλη την
εργατική τάξη και έχουν σπάσει τη
σιωπή των καθεστωτικών ΜΜΕ. Δύο
περιστατικά, ενδεικτικά της αλληλεγγύης που λαμβάνουν οι απεργοί είναι
η αυτοκινητοπομπή αλληλεγγύης που
πραγματοποιήθηκε στις 27/11 από
σωματεία βάσης, εργατικές συλλογι-

κότητες και συντρόφους/ισσες και η
μηχανοκίνητη πορεία προς το εργοστάσιο στις 3/12 με περισσότερα από
350 άτομα από συνελεύσεις γειτονιάς.
«…Ήρθε η ώρα ο αγώνας σαν
φωτιά να ανάψει στα εργοστάσια.
Τώρα η συμμετοχή σας στον αγώνα
δεν είναι ζήτημα αλληλεγγύης είναι
ζήτημα ζωής και θανάτου για όλη την
εργατική τάξη…»
Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ίδια τα
χαρακτηριστικά της απεργίας. Η λογική της μετωπικής σύγκρουσης με
τα αφεντικά, η συνολική άρνηση των
διλημμάτων και η απόρριψη κάθε
συνδιαλλαγής δίνουν μια ιδιαίτερη
δυναμική. Επίσης ένα στοιχείο που
ξεχωρίζει αυτή την απεργία από προηγούμενες είναι το εύρος της αλληλεγγύης. Πέρα από την δυνατότητα
που έχουν πλέον κινήσεις από τα
κάτω, τόσο σε χώρους δουλειάς όσο
και σε επίπεδο γειτονιάς να επηρεάζουν καταστάσεις, καθοριστικό ρόλο
έχουν παίξει και οι ίδιοι οι απεργοί.
Με τη στάση τους και το λόγος τους
δίνουν το χώρο για να εκφραστεί με
κάθε τρόπο η αλληλεγγύη.
Υ.Γ. Καθώς οι απεργοί δεν φαίνεται
να πτοούνται η εργοδοσία προχώρησε σε 16 επιπλέον απολύσεις. Με
τις πιο πρόσφατες απολύσεις ο αριθμός των απολυμένων στη Χαλυβουργία Ελλάδος έφτασε τους 50.
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Νέα από το μέτωπο των αιχμαλώτων του ταξικού κοινωνικού πολέμου.
Στους καιρούς της μεγαλύτερης συστημικής κρίσης του καπιταλισμού, το καθεστώς, ταυτόχρονα με την
ανελέητη επίθεση με σκοπό την αφαίμαξη της κοινωνίας, θωρακίζει ολοένα και περισσότερο το κατασταλτικό του οπλοστάσιο. Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζονται οι διώξεις, φυλακίσεις και ομηρίες αγωνιστών.
Πως μετατρέπεις το θύτη σε θύμα και
το αντίστροφο. (Δική Σ. Σεισιδη Α.
Σειρηνιδη).
Η ιστορία του Σίμου Σεισίδη είναι
λίγο πολύ γνωστή σε όλους. Ένας
στοχοποιημένος πάνω από μια δεκαετία από το κράτος, αγωνιστής που
αναγκάστηκε σε φυγοδικία για πάνω
από 4 χρόνια, επικηρύχθηκε από
τον, τότε, υπουργό Προ.Πο. Μ. Χρυσοχοίδη, ακρωτηριάστηκε, κατόπιν
πυροβολισμού, που δέχτηκε πισώπλατα από τον μπάτσο που τον καταδίωκε και, εν τέλει, αθωώθηκε για
την υπόθεση των ληστών με τα
μαύρα. Η εκδικητικότητα των μηχανισμών εξουσίας απέναντι του, δεν
σταμάτησαν εκεί. Ο Σιμός μαζί με τον
αναρχικό Άρη Σειρηνίδη παραπέμφθηκαν ξανά. Ο πρώτος, με την κατηγορία
της
απόπειρας
ανθρωποκτονίας εναντίον του μπάτσου Μπόκου, που ήταν ο ίδιος που
τον πυροβόλησε, και ο δεύτερος, για
αντίσταση κατά την σύλληψη του.
Μετά την ακροαματική διαδικασία,
ο Σεϊσίδης αθωώθηκε ομόφωνα, από
την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών για οπλοκατοχή. Ο
Σειρηνίδης , από την άλλη, καταδικάστηκε για οπλοκατοχή σε ποινή 16
μηνών, ενώ η κατηγορία της διακεκριμένης αντίστασης (ένοπλης) μετατράπηκε σε απείθεια και του
επιβλήθηκε ποινή 4 μηνών. Κατά τη
συγχώνευση, και για τις δυο ποινές,
ορίστηκε φυλάκιση 18 μηνών. Ο
Σιμός παραμένει στη φυλακή, παρά
την αθωωτική απόφαση, καθώς πριν
λίγους μήνες προφυλακίστηκε και
για τέταρτη υπόθεση(!!!). Πρόκειται
για την αρπαγή του όπλου του ειδικού φρουρού του Κεδίκοκλου

τώπισης, εδώ και μια δεκαετία από τότε που εφαρμόζεται
το δόγμα της εγχώριας αντιτρομοκρατικής εκστρατείας,
τέτοιων υποθέσεων, από τους
κατασταλτικούς μηχανισμούς
μέχρι τα ειδικά δικαστήρια,
που βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία, σαν στόχο
έχει αφενός την φυσική και
πολιτική εξόντωση οποιουδήποτε λόγου ή δράσης εναντιώνεται
στο
καθεστώς,
ξεπερνώντας τα όρια της αστικής νομιμότητας, αφετέρου
τον παραδειγματι- σμό όλων
των αντιστεκόμενων.
Σχετικά με την υπόθεση της ληστείας
στην ΕΤΕ Ψαχνων Ευβοιας και της
διωξεις που συνεχίζονται.
Στις 17 Σεπτεμβρίου 2010, σε τυχαίο έλεγχο στην περιοχή του Πανοράματος Ευβοίας, εξακριβώνονται τα
στοιχεία των αναρχικών Μιχάλη
Τραϊκάπη, Μαρίας Οικονόμου και
Αλέξανδρου Κόσσυβα. Οι μπάτσοι
τους προσάγουν και λίγο αργότερα
τους γνωστοποιούν ότι κατηγορούνται για τη ληστεία της Εθνικής Τράπεζας Ψαχνών, δίχως να υπάρχει
κανένα επιβαρυντικό στοιχείο που να
τους συνδέει. Στις 31 Ιουλίου 2011,
εν όψει της δίκης για την πρώτη υπόθεση, μια ακόμα μεθόδευση ενεργείται εις βάρος των αναρχικών
συντρόφων Μαρίας Οικονόμου και
Αλέξανδρου Κόσσυβα. Βρίσκονται
κατηγορούμενοι, βάσει της κατάθεσης ενός ψευδομάρτυρα, για τη ληστεία της Εθνικής Τράπεζα στις 29
Μάρτη 2010 στο Σχηματάρι. Στη δίκη
για την πρώτη υπόθεση, που πρόσφατα ολοκληρώθηκε, και οι τέσσερις σύντροφοι αθωώθηκαν.

Τα έκτακτα στρατοδικεία στην υπηρεσία εξόντωσης των πολιτικών αντιπάλων (Δίκη υπόθεσης Χαλανδρίου).

Δίκη Ε.Α.

Το έκτακτο στρατοδικείο Κορυδαλλού μετά από μια, μακρά σε χρόνο,
δίκη παρωδία με τους κατηγορούμενους απόντες και χωρίς υπεράσπιση,
δεν κατάφερε να αποδείξει τίποτε
από το κατηγορητήριο, σε σχέση με
της ενέργειες της ΣΠΦ, ακόμα και για
τους δυο που έχουν αναλάβει την ευθύνη για τη συμμετοχή τους στην
οργάνωση. Με μοναδικό στοιχείο,
τα αποτυπώματα, σε κινητά στοιχεία
και διάφορα σημεία, στο σπίτι του Χ.
Χατζημιχελάκη, μοίρασε, περίπου,
130 χρόνια φυλάκισης στους επτά
από τους εννιά κατηγορουμένους. Η
συγκεκριμένη απόφαση και οι εξοντωτικές ποινές, που επέβαλλε το
«στρατοδικείο» του Κορυδαλλού έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά,
ανάλογων, αποφάσεων αντίστοιχων
«στρατοδικείων». Ο τρόπος αντιμε-

Την Δευτέρα 24 Οκτώβρη ξεκίνησε
στο έκτακτο «στρατοδικείο» Κορυδαλλού η δίκη για την υπόθεση του
Επαναστατικού Αγώνα. Κατηγορούμενοι για την υπόθεση βρίσκονται οι
τρεις που ανέλαβαν την πολιτική εύθυνη, για τη συμμετοχή τους στην
οργάνωση, Π. Ρουπα, Κ. Γουρνας, Ν.
Μαζιωτης καθώς επίσης οι Σ. Νικητοπουλος, Χ. Κορτεσης, Μ.Μπεραχά
και ο Κ. Κατσενός που αρνούνται τις
κατηγορίες. Από τη δολοφονία του
αναρχικού μέλους του ΕΑ Λάμπρου
Φούντα σε συμπλοκή με ένστολους
στην Δάφνη, μέχρι και σήμερα γύρω
από την υπόθεση έχει εξελιχθεί ένα
κωμικοτραγικό σίριαλ χείριστου είδους.Oι συλλήψεις, που συνοδεύτηκαν
από
ξυλοδαρμούς
και
βασανιστήρια στη ΓΑΔΑ, οι χολιγουντιανού τύπου εφόδους σε σπίτια
των κατηγορούμενων, αλλά και

φίλων, συγγενών και συντρόφων
τους, οι κλήσεις δεκάδων αναρχικών
-ως ύποπτων- για την υπόθεση από
τον ανακριτή Μπαλτά, η φυλάκιση
των κατηγορούμενων είτε πολλά χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους
είτε στο περιβόητο υπόγειο του Κορυδαλλού, η σαφής πρόθεση ποινικοποίησης των συντροφικών και
προσωπικών σχέσεων, είναι ενδεικτικά της αντιμετώπισης της υπόθεσης από το κράτος και τους
μηχανισμούς του.
Ληστεία στον ΟΔΔΥ.
Τη Δευτέρα 31 Γενάρη, συνελήφθη, κατά τη διαφυγή του, ο Ράμι
Συριανός, μετά από απαλλοτρίωση
που πραγματοποίησε στον Ο.Δ.Δ.Υ.
(οργανισμός διαχείρισης δημόσιου
υλικού). Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα
στον οποίο το μόνο που ανέφερε
ήταν πως είναι αναρχικός και προέβη
στην ληστεία του Ο.Δ.Δ.Υ. στα πλαίσια της άρνησης εργασίας, και πως ο
συγκατηγορούμενος του δεν έχει
απολύτως καμία σχέση με αυτή. Στην
συνέχεια, προφυλακίστηκε στις φυλακές Ιωαννίνων. Λίγες ώρες αργότερα, συνελήφθη ο σύντροφος
Κλεομένης Σαββανίδης, λόγω της
προσωπικής του σχέσης με τον Συριανό, και παρότι δεκάδες μάρτυρες
πιστοποίησαν, ενόρκως, ότι την ώρα
της ληστείας εργαζόταν στο χώρο του
πανεπιστημίου, κατηγορήθηκε για 2
κακουργήματα και αφέθηκε ‘ελεύθερος’. Ο σύντροφος Ράμι, μετά από 2
αλλεπάλληλες μεταγωγές βρίσκεται,
σήμερα, στις φυλακές Νιγρίτας. Κατά
τη διάρκεια της πρώτης μεταγωγής
του, υποβλήθηκε σε έρευνα κατά την
οποία του ζητήθηκε να βγάλει τα
ρούχα του, πράγμα που ο ίδιος αρνήθηκε να κάνει. Εξαιτίας αυτού, ο
εισαγγελέας του επέβαλλε 10 μέρες
απομόνωση και πειθαρχική μεταγωγή. Στην δεύτερη μεταγωγή το
σκηνικό επαναλήφθηκε και του επιβλήθηκε εκ νέου ποινή απομόνωσης
10 ημερών και διαταγή πραγματοποίησης του ελέγχου με τη βία κατα-

δεικνύοντας έτσι την εκδικητικότητα
των σωφρονιστικών μηχανισμών.
Μετά από αναβολή η δίκη των συντρόφων μετατέθηκε για τις 18.1
Δικη φοιτικων
2007.

κινητοποιησεων

8 Μάρτη 2007 ημέρα ψήφισης του
νόμου πλαίσιο στην βουλή. Χιλιάδες
διαδηλωτές την ώρα της ψήφισης του
νομοσχεδίου συγκρούονται έξω από
τη βουλή με τις δυνάμεις καταστολής.
Μετά από πολύωρες συγκρούσεις οι
μπάτσοι επιτίθενται ανελέητα, με
πρωτοφανή ωμότητα και πλήθος χημικών σε όλο το σώμα στης διαδήλωσης και αφού τραυματίζουν πάνω
από 200 διαδηλωτές συλλαμβάνουν
61. Την Τρίτη 11 Οκτώβρη, ξεκίνησε
στη Χαλκίδα η δίκη των 12 συλληφθέντων, από τους συνολικά 61, που
παραπέμπονται με κακουργήματα.
Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι
και ο αναρχικός Βασίλης Στεργίου ο
οποίος λόγω της πολιτικής του ταυτότητας, γνωστής στην ασφάλεια, κρίθηκε, τότε, προφυλακιστέος για έξι
μήνες.
Στους καιρούς της μεγαλύτερης συστημικής κρίσης του καπιταλισμού,
το καθεστώς, ταυτόχρονα με την ανελέητη επίθεση και αφαίμαξης της
κοινωνίας, θωρακίζει ολοένα και περισσότερο το κατασταλτικό του οπλοστάσιο. Σε αυτό το πλαίσιο
συνεχίζονται οι διώξεις φυλακίσεις
και ομηρίες αγωνιστών. Το κουβάρι
της καταστολής ξετυλίγεται με τέτοιο
τρόπο ώστε όχι μονό να δέσει όσους
αγωνίζονται, με οποιοδήποτε μέσο
ενάντια στην καταπίεση και την εκμετάλλευση, αλλά και να παραδειγματίσει όλους τους, εν δυνάμει
αντιστεκόμενους. Η αλληλεγγύη
στους διωκόμενους αγωνιστές αποτελεί ένα από τα όπλα μας στον ταξικό κοινωνικό πόλεμο που μαίνεται
και θεμελιώδη προϋπόθεση για τη
συνέχιση του αγώνα με σκοπό την
κοινωνική απελευθέρωση.
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Από την Χιλή...
Η 48ωρη γενική απεργία στην Χιλή ήρθε να κορυφώσει την κοινωνική και ταξική αντιπαράθεση όλων
των προηγούμενων μηνών.
«Οι δρόμοι της πόλης του Σαντιάγκο της Χιλής, ιδιαίτερα η λεωφόρος Alameda που διασχίζει την πόλη
είναι απαλλαγμένοι από την κυκλοφορία των οχημάτων. Στην πραγματικότητα, είναι έτσι για δύο ημέρες.
Χθες το βράδυ όταν οδηγούσα από
το σπίτι μου στο σπίτι ενός φίλου το
μόνο που μπορούσες να δεις ή να
νιώσεις ήταν η μακρινή μυρωδιά από
την καύση σκουπιδιών και το κάψιμο
των ματιών. Την Τετάρτη, η διήμερη
απεργία ήταν ήδη σε πλήρη ισχύ, με
μειωμένη συγκοινωνία ενώ το κέντρο του Σαντιάγκο γύρω στις 17.00
έμοιαζε με πόλη – φάντασμα».
Περιγραφή διαδηλωτή
Στις 24 και 25 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στη Χιλή η πρώτη
48ωρη απεργία μετά την πτώση του
καθεστώτος Πινοσέτ. Πρόκειται για
τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στη μεταπολιτευτική ιστορία της. Περίπου
μισό εκατομμύριο διαδηλωτές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, που
διεξήχθησαν σε όλη τη χώρα. Για
δύο μέρες (και τρεις νύχτες) οι δρόμοι γέμισαν από διαδηλωτές. Δύο
μέρες που είχαν σχεδόν τα πάντα, πορείες, συγκρούσεις με τις δυνάμεις
καταστολής, επιθέσεις σε καπιταλιστικούς στόχους (τράπεζες και πολυκαταστήματα) και σε μέσα μαζικής
μεταφοράς (μεταφορά απεργοσπαστών εν προκειμένω) καθώς επίσης
και περιορισμένες λεηλασίες προϊόντων από καταστήματα πολυτελείας
και σούπερ-μάρκετ. Πρόκειται στην
ουσία για μια επανάληψη με μεγαλύτερη ένταση των γεγονότων της 5ης
και της 10ης Αυγούστου όπου μαθητές και φοιτητές βγήκαν στους δρόμους ενάντια στην περαιτέρω
φιλελευθεροποίηση της εκπαίδευσης
(διαδικασία που ειχε ξεκίνησε από τη
χούντα του Πινοσέτ). Οι φοιτητές
εκείνα τα βράδια συναντήθηκαν
στους δρόμους με τους “κατσερολάζος”, τη γενιά των γονιών τους, που

χτυπώντας τις άδειες κατσαρόλες
τους βγήκαν στις γειτονίες τους. Η
επιθετική διάθεση των μαθητών και
των φοιτητών κατάφερε να κερδίσει
την εκτίμηση πολλών διαφορετικών
κομματιών της κοινωνίας συμπαρασύροντάς τους σε μια λογική μαχητικών διεκδικήσεων.
Κατά τη διάρκεια της διήμερης
απεργίας που κήρυξε η Κεντρική
Ένωση Εργατών (CUT), απαιτώντας
συνταγματικές αλλαγές, άμεση μείωση της φορολογίας και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση η συμμετοχή στην
απεργία και στην πορείες ήταν ιδιαίτερα μαζική. Το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας μιλάει για συμμετοχή
πάνω από 80 τοις εκατό στους δημοσίους υπαλλήλους. Περίπου 80
συνδι- κάτα από συγκοινωνίες και
υπηρεσίες υγιεινής συμμετείχαν στην
απεργία, καθώς επίσης και κόμματα,
φοιτητές, συνδικαλιστές και διάφορες αναρχικές οργανώσεις. Οι απεργοί μπλοκάρισαν τα κεντρικά
σταυροδρόμια της πόλης του Σαντιάγκο, και στις γειτονιές της περιφέρειας τα μέσα μαζικής μεταφοράς
έγιναν στόχος διαδηλωτών που τους
πετούσαν πέτρες εμποδίζοντας την
μετακίνηση των απεργοσπαστών. Η
αστυνομία χρησιμοποίησε χημικά
και αντλίες νερού προκειμένου να
τους διαλύσει. Στο La Pincoya, ένας
αστυνομικός πυροβολήθηκε από το
πλήθος όταν οι δυνάμεις καταστολής
προσπάθησαν να διαλύσουν την συγκέντρωση. Οι συγκρούσεις της Πέμπτης έρχονται σαν συνέχεια των
ολονύκτιων μαχών της Τετάρτης, ενώ
και την κατά την διάρκεια της νύχτας
- της Τρίτης - στις φτωχές γειτονίες
της πόλης, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία ως απάντηση
στην εισβολή μπάτσων στην κατάληψη TIAO (Ανεξάρτητο Εργαστήρι
Τεχνών και Χειροτεχνίας) που βρίσκεται στο Βαλπαραΐζο, και λειτουργεί τα τελευταία 5 χρόνια ως χώρος
αυτονομίας και αυτοδιαχείρισης.
Καθώς και σε μία πολιτιστική κατά-

ληψη στην πανεπιστημιακή συνοικία
του Σαντιάγο.
Συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της
απεργίας σημειώθηκαν και σε άλλες
μεγάλες πόλεις της Χιλής, όπως το
Βαλπαραΐσο και η Κονσεπσιόν. Πάνω
από χίλιες συλλήψεις ήταν ο απολογισμός του διημέρου, σε ολόκληρη
τη χώρα, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Στο Σαντιάγο οι οδομαχίες,
τη δεύτερη μέρα, ξεκίνησαν από τα
ξημερώματα με στήσιμο οδοφραγμάτων σε πολλές λεωφόρους. Το δίκτυο
λεωφορείων Transantiago (δημόσια
υπηρεσία μέσων μαζικής συγκοινωνίας) χτυπήθηκε, όπως και την πρώτη
μέρα της απεργίας, με αποτέλεσμα
περισσότερα από 300 οχήματα να
υποστούν βλάβες. Σε συνδυασμό με
τα οδοφράγματα οι επιθέσεις αυτές
εμπόδισαν πιο αποτελεσματικά, απ’
ότι την πρώτη μέρα, τη μετακίνηση
απεργοσπαστών. Στο Βαλπαραΐσο η
«αναμέτρηση» των διαδηλωτών με
τις κατασταλτικές δυνάμεις ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Στη λεωφόρο Μπραζίλ υψώθηκαν μεγάλα οδοφράγματα,
και οι εξεγερμένοι επιτέθηκαν με πέτρες, μολότοφ και βόμβες χρώματος.
Η έκρυθμη κατάσταση στο Σαντιάγο
συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της
νύχτας, όπου μετά τη συνηθισμένη
«κατσαρολάδα», ξεκίνησε νέος κύκλος ταραχών (οδοφράγματα, συγκρούσεις και εμπρησμοί αυτοκινήτων σε διάφορα σημεία της πόλης).
Η δολοφονία ενός εφήβου, του
Μανουέλ Γκουτιέρρες στο τέλος της
δεύτερης μέρας της 48ωρης γενικής
απεργίας ήταν ίσως η πιο χαρακτηριστική από μια σειρά πράξεων καταστολής του Χιλιανού κράτους
εναντίον των αντιστεκόμενων και εξεγερμένων. Κατά την διάρκεια των γεγονότων, αστυνομικός άνοιξε πυρ
κατά του δεκαεξάχρονου μαθητή. Ο
αδελφός του 16χρονου, που βρίσκονταν μαζί του την ώρα του πυροβολισμού, περιέγραψε έναν μπάτσο
να πυροβολεί τρεις φορές μέσα από
το παράθυρο ενός αστυνομικού οχή-

ματος. Επίσης ένα ανάλογο περιστατικό συνέβη και με ένα ακόμα
έφηβο, εδώ όμως η δολοφονία του
Mario Pinto Parraguez, επιχειρήθηκε
να αποδοθεί σε έμπορο ναρκωτικών
παραβλέποντας το γεγονός πως ο νεαρός είχε πυροβοληθεί στο μάτι από
μπάτσους.
Όσον αφορά τη γενικότερη κατάσταση στη Χιλή πρέπει να επισημανθεί το γεγονός, πως παρόλο που οι
ρυθμοί ανάπτυξης για τα αφεντικά
είναι υψηλοί, για τους εκμεταλλευόμενους η ζωή γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Το «οικονομικό θαύμα»
συνοδεύεται από το γνωστό πλέον
σενάριο, ιδιωτικοποιήσεις των πάντων, επισφαλής και ελαστική εργασία,
άγριες
περικοπές
στην
κοινωνική πρόνοια και αύξηση της
καταστολής. Ο Πρόεδρος Πινέρα,
μάλιστα αποκάλεσε την απεργία αδικαιολόγητη, διότι η οικονομία της
Χιλής αναπτύσσεται και παρέχει όλο
και περισσότερες ευκαιρίες (για τους
«γνωστούς άγνωστους» ΔΝΤ, την
Παγκόσμια Τράπεζα, την Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης κτλ). Κράτος
και αφεντικά από τη μία χρησιμοποιούν τους, εκάστοτε, θεσμούς και μηχανισμούς προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την εκμετάλλευσή μας και
από την άλλη προσπαθούν να μας
πείσουν να τους εμπιστευτούμε το
μέλλον μας γιατί αυτοί ξέρουν, προφανώς πώς να μας οδηγήσουν στην
εξαθλίωση.
Η Γενική Απεργία στην Χιλή, λοιπόν, δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο
γεγονός και δεν χρήζει αναφοράς
μόνο για το μέγεθος των συγκρούσεων που έλαβαν χώρα. Τα κατειλημμένα σχολεία και πανεπιστήμια επί
τρεις μήνες και η σφοδρότατη έκφραση της οργής νεολαίων που
απαιτούσαν κοινωνική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, δημιούργησαν
μια εκρηκτική κοινωνική κατάσταση,
την οποία η κυβέρνηση αντιμετώπισε
με ακόμα περισσότερη καταστολή.
Παράλληλα, απεργίες και γενικότερα
εργατικοί αγώνες έλαβαν χώρα σε
όλη την επικράτεια τους τελευταίους
μήνες, στις αρχές Αυγούστου, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε απεργία
διαρκείας στο μεγαλύτερο ορυχείο
χαλκού στον κόσμο, η οποία και
έληξε με νίκη των απεργών. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο, η 48ωρη γενική
απεργία ήρθε να κορυφώσει την κοινωνική και ταξική αντιπαράθεση, ξεκάθαρίζοντας αφενός ότι μόνο μέσα
από τη συλλογική δράση, οι εκμεταλλευόμενοι, θα μπορέσουμε να αντισταθούμε και αφετέρου πως αν
θέλουμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο θα πρέπει να συγκρουστούμε, να ξεπεράσουμε τη λογική
των επιμέρους διεκδικήσεων και να
δώσουμε στους αγώνες μας τη μόνη
προοπτική που μπορεί να κερδίσει,
αυτή της συνολικής ανατροπής.
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...και τις κινητοποιήσεις φοιτητών και μαθητών.
Για περισσότερους από έξι μήνες το φοιτητικό και μαθητικό κίνημα βρίσκεται διαρκώς στους δρόμους
ενάντια στις προσπάθειες του χιλιανού κράτους να ικανοποιήσει τις ανάγκες των αφεντικών.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η
48ωρη απεργία στη Χιλή, στο τέλος
Αυγούστου, δεν πραγματοποιήθηκε
ξαφνικά αλλά υπήρξε κομμάτι του
κοινωνικού – ταξικού αγώνα που
διεξαγόταν το προηγούμενο διάστημα. Έτσι δεν αποτελεί έκπληξη ότι
οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής όχι μόνο δεν σταμάτησαν
αλλά συνεχίζονται εντατικά. Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών και των μαθητών έχουν πρωτεύοντα ρόλο στις
αντιδράσεις ενάντια στις προσπάθειες
του Χιλιανού κράτους να ικανοποιήσει τις ανάγκες των αφεντικών. Για
περισσότερους από έξι μήνες το φοιτητικό και μαθητικό κίνημα βρίσκεται διαρκώς στους δρόμους.
Ας παραθέσουμε λοιπόν εν τάχη
ορισμένα γεγονότα ενδεικτικά της
έκρυθμης κατάστασης στη Χιλή.
Στην 38η επέτειο του πραξικοπήματος στη Χιλή (11 Σεπτέμβρη 1973)
σημειώθηκαν συγκρούσεις, καθ’ όλη
τη διάρκεια της ημέρας, σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις. Στο Σαντιάγο
η πορεία δέχθηκε επίθεση από τις
δυνάμεις καταστολής και οι διαδηλωτές απάντησαν αναλόγως. Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν από τα
ξημερώματα με αποτέλεσμα πολλούς
τραυματίες, συλλήψεις, μέχρι και διακοπές ρεύματος σε αρκετούς δήμους.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο
Σαντιάγο, ενώ υπήρξε και ένας νεκρός χωρίς όμως να ξεκαθαριστούν
οι συνθήκες της δολοφονίας.
Στις 19 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε πορεία κατά της συνόδου κορυφής του APEC που θα λάμβανε
χώρα στο Σαντιάγο τις επόμενες
μέρες. Η οργή των διαδηλωτών ενάντια στους σχεδιασμούς των αφεντικών και στη λεηλάτηση της ζωής τους
εκφράστηκε με επιθέσεις στις δυνάμεις καταστολής με πέτρες και μολότωφ.
Στις 22 Σεπτέμβρη δεκάδες χιλιάδες φοιτητές κατέβηκαν στους δρόμους του Σαντιάγο της Χιλής,
ζητώντας εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε Πανεπιστήμιο, έξω από το
Σαντιάγο, και πραγματοποίησαν πορεία προς το κέντρο και την περιοχή
το προεδρικού μεγάρου.
Και αυτή τη φορά οι διαδηλωτές
συγκρούστηκαν με την αστυνομία.
Περίπου 20 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και 50 άτομα συνελήφθησαν.
Τη διαδήλωση οργάνωσε η Συνομοσπονδία Φοιτητών της Χιλής και συμμετείχαν περίπου 100.000 άτομα. Οι
κινητοποιήσεις φοιτητών και μαθητών αλλά και καθηγητών έχουν ξεκινήσει από το Μάϊο. Ζητούν να
αυξηθούν οι πόροι που διατίθενται

για τη δημόσια παιδεία, από την
οποία αποστασιοποιήθηκε το κράτος
στη διάρκεια της δικτατορίας του Πινοσέτ. Τα αιτήματα, αν και ρεφορμιστικά,
αποτελούν
σημαντικό
τροχοπέδη στις επιδιώξεις του κράτους για ολοκληρωτικά «ιδιωτική»
εκπαίδευση και ακόμα μεγαλύτερη
πειθάρχηση του μελλοντικού εργατικού δυναμικού.
Τον Οκτώβριο οι κινητοποιήσεις
και οι συγκρούσεις περιορίστηκαν
στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα,
αλλά ήταν έντονες και για μία εβδομάδα αποτελούσαν καθημερινό φαινόμενο. Την Τρίτη 18 Οκτώβρη,
παραμονή της νέας 48ωρης απεργίας, διαδηλωτές τοποθέτησαν φλεγόμενα οδοφράγματα σε πολλές
λεωφόρους της πρωτεύουσας, κλείνοντας την κυκλοφορία, ενώ πυρπολήθηκαν δημόσια λεωφορεία. Υπό
την πίεση των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων ο Πρόεδρος της Χιλής υποσχέθηκε κάποιες μεταρρυθμίσεις και
περίπου 4 δισ.δολ. για επιπλέον χρηματοδότηση της παιδείας, ενώ ενέκρινε νομοθεσία για την αύξηση των
υποτροφιών για παιδιά από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία.
Στις 19 και 20 Οκτώβρη , καθώς οι
συνομιλίες με την κυβέρνηση απέβησαν άκαρπες , πραγματοποιήθηκε η

δεύτερη 48ωρη απεργία με τη συμμετοχή φοιτητών, καθηγητών και
συνδικάτων, Κατά την διάρκεια, και
αυτού, του διημέρου, οι φοιτητές
είχαν «πρωταγωνιστικό» ρόλο στις
διαδηλώσεις, στις καταλήψεις πανεπιστημίων και στις συγκρούσεις. Σε
μια προσπάθεια υπονόμευσης του
φοιτητικού κινήματος η κυβέρνηση
Πινέρα χρησιμοποίησε την υποχρεωτική στράτευση σαν μέσο για την
αποδυνάμωσή του. Ο στρατός κάλεσε χιλιάδες φοιτητές, που ενδεχομένως συμμετείχαν, μέχρι εκείνη τη
στιγμή, στις κινητοποιήσεις να καταταγούν προκειμένου να εκπληρώσουν
τις
στρατιωτικές
τους
υποχρεώσεις.
Επίσης δεκάδες Χιλιανοί μαθητές
εισέβαλαν στο κτήριο της Γερουσίας,
στο Σαντιάγο, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα της χώρας τους,
συμπεριλαμβανο- μένου και της κατάστασης στην εκπαίδευση. Κατά τη
διάρκεια της «εισβολής», διεξαγόταν
συνάντηση μεταξύ νομοθετών και
του υπουργού Παιδείας, οι οποίοι
συζητούσαν για τον προϋπολογισμό
της επόμενης χρονιάς. Οι διαμαρτυρόμενοι αποχώρησαν έπειτα από αρκετές ώρες και αφού οι νομοθέτες
τούς υποσχέθηκαν ότι θα εισακουστούν τα αιτήματά τους.
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Γυρίζοντας πίσω τον Δεκέμβρη του 1944 (μέρος 3ο).
Στις γειτονιές μας διεξήχθησαν κάποιες από τις πιο σημαντικές μάχες του Δεκέμβρη του 1944 σε συνέχεια των
δύο προηγούμενων φύλλων της εφημερίδας στα οποία περιγράφηκαν η μάχη του Θησείου, η κατάληψη των
φυλακών Συγγρού, η μάχη του Μακρυγιάννη και η προώθηση του ΕΛΑΣ προς το Σύνταγμα σε αυτό το τρίτο και
τελευταίο μέρος θα σκιαγραφήσουμε τις τελευταίες μάχες του Δεκέμβρη, την έξοδο των μαχητών του ΕΛΑΣ και
χιλιάδων αγωνιστών από την Αθήνα μέχρι την «τραγική» συμφωνία της Βάρκιζας.
Τώρα, στη γλώσσα μας μπερδεύονται
παλιά τραγούδια.
Κανείς δε μας καταλαβαίνει,και μόνο
τα παιδιά μαντεύουν πιο πολλά,
μα μεγαλώνουν γρήγορα και τα πουλιά, πετάνε για να μη θυμούνται.
Ένα τέτοιο παρελθόν και δεν απόμεινε, παρά λίγη στάχτη, όπου σκυμμένοι τα βράδια,
σχεδιάζουμε σημαίες, άστρα, λόφους,
άλογα κι ανάμεσα τους, την τύψη ότι
δεν τα δώσαμε όλα,
ελευθερώνοντας έτσι όρκους αλλοτινούς και τις πιο ωραίες χειρονομίες
του μέλλοντος.
Τάσος Λειβαδίτης

Στις 19 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται μεγάλη επίθεση από τους άγγλους με πεζικό, αεροπορικούς
βομβαρδισμούς, πυροβολικό, τανκς
και ομοβροντίες πυροβόλων από τον
εγγλέζικο στόλο εναντίον των λόφων
Φιλοπάππου και Σικελίας και της
Καλλιθέας. Οι θέσεις των μαχητών
του ΕΛΑΣ κρατιούνται με δυσκολία.
Γίνεται τελευταία έφοδος από τον
ΕΛΑΣ για κατάληψη του μνημείου
στην κορυφή του Φιλοπάππου η
οποία θα αποτύχει.
Στις 20 Δεκεμβρίου το IIο σύνταγμα από την Καλλιθέα υποχωρεί
προς τα Νέα Σφαγεία. Σε ΠετράλωναΘησείο-Ψυρρή η κατάσταση διαρκώς χειροτερεύει για τους μαχητές
του ΕΛΑΣ. Ότι απέμεινε από το IIο
και IIIo τάγμα του 1ου συντάγματος
υποχωρούν προς Πετράλωνα και στη
συνέχεια προς Μεταξουργείο και εκεί
ανασυγκροτούνται. Ταυτόχρονα ξεκινάει η κύρια επίθεση των Άγγλων και
των ντόπιων συνεργατών τους εναντίον της Νέας Σμύρνης με πεζικό(άγγλων και ινδών) και 30 τανκς Σέρμαν
με σκοπό να αποκόψουν και να εξουδετερώσουν τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ
και τoν αγωνιζόμενο λαό των ανατολικών συνοικιών(των γειτονιών αριστερά της Συγγρού), ενώ την ίδια
στιγμή στο Π. Φάληρο αποβιβάζουν
τανκς και πεζικό.
Στις 21 Δεκεμβρίου η VIII ταξιαρχία συμπτύσσεται από τα Νέα Σφαγεία και τα Πετράλωνα προς
Περιστέρι και Μπαρουτάδικο. Στα
Πετράλωνα παραμένει μόνο ένα
τάγμα. Η II ταξιαρχία αποτυγχάνει να
καταλάβει τις φυλακές Χατζηκώστα
οι οποίες βρίσκονταν στην οδό Πειραιώς εκεί που σήμερα είναι το κτίριο του ΙΚΑ.
Στις 22 Δεκέμβρη δίνεται διαταγή
στην VIII ταξιαρχία να αναπτυχθεί
στον άξονα Πειραιώς-ΠετράλωναΚεραμικός-Μεταξουργείο, ενώ ένα
τμήμα της θα μεταβεί στο Περιστέρι
στο Μπαρουτάδικο. Η δύσκολη κατάσταση έχει αρχίσει και κάνει εμ-

Παράδοση οπλισμού μετά από την Βάρκιζα.

φανή τα σημάδια της και επηρεάζει
τη μαχητικότητα των αγωνιστών. Η
μάχη της Αθήνας έχει ήδη κριθεί, όχι
μόνο εξαιτίας της στρατιωτικής υπεροχής των αγγλικών ιμπεριαλιστικών
στρατευμάτων και των ντόπιων συνεργατών τους, αλλά και από τη
στάση της ηγεσίας του ΚΚΕ. Η ατολμία και οι «παράλογες» αποφάσεις
της ηγεσίας του κόμματος και κατά
επέκταση του ΕΛΑΣ και του ΕΑΜ
επηρέασαν καθοριστικά τις εξελίξεις.
Το Σάββατο 23 Δεκέμβρη οι ριμινίτες καταλαμβάνουν το Θησείο και
βάλλουν κατά του Ψυρρή. Ενδεικτικό
της άσχημης κατάστασης του ηθικού
και του αξιόμαχου ΕΛΑΣ είναι ότι κανένα από τα τμήματα της VIII ταξιαρχία δεν έχουν φθάσει στο τομέα της
Ελευσίνας και στο Μπαρουτάδικο
στο Περιστέρι.
Στις 24 Δεκέμβρη κι ενώ η πίεση
γίνεται όλο και πιο έντονη στο μέτωπο από το Θησείο προς Πλάκα-Κεραμεικό-Ψυρρή,
ο
εχθρός
προωθείται στο Βοτανικό. Ταυτόχρονα οι άγγλοι πιάνουν αιχμαλώτους και τους μεταφέρουν στην
Αφρική, στην Ελ Ντάμπα, όπου τους
κλείνουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ έχοντας
ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής ανατινάζουνε μέρος των φυλακών Χατζηκώστα, πραγματοποιούν νυχτερινές
επιδρομές και ανατινάζουνε κτίριο με
90 άγγλους. Αποδεικνύοντας για
ακόμα μια φορά πως ο Τσόρτσιλ ,
όπως προηγουμένως και ο Χίτλερ,
υπολόγισε λάθος όταν πίστευε ότι η
Αθήνα θα καταληφθεί σε δυο-τρείς
μέρες. Τριάντα τρείς μέρες ήρθαν να
επιβεβαιώσουν ότι ο λαός μπροστά
στις αλυσίδες του φασισμού, της
υποδούλωσης και της καταπίεσης
επέλεξε τα όπλα και το δρόμο του

αγώνα και της ελευθερίας.
Μέσα σε αυτή την κατάσταση στα
τέλη του δεύτερου δεκαημέρου του
Δεκέμβρη η ηγεσία του ΚΚΕ δίνει εντολή να πιάνονται αιχμάλωτοι. Μια
απόφαση λανθασμένη (ένας χαρακτηρισμός αρκετά επιεικείς) και επιβαρυντική, αφενός γιατί είναι
απάνθρωπο να έχεις αιχμαλώτους,
αλλά επιπλέον τη συγκεκριμένη
στιγμή δυσχέρανε την κίνηση των
ελασιτών, αποπροσανατόλισε και δεν
είχε ουσιαστικό αντίκρισμα καθώς οι
δοσίλογοι-φασίστες-χίτες και λοιπά
καθάρματα έχουν ήδη εγκατασταθεί
στις περιοχές που έλεγχαν οι άγγλοι
και μια τέτοια κίνηση δεν πρόσφερε
τίποτα απολύτως.
Στις 25 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται μια μεγαλειώδη επιχείρηση από
την πλευρά του ΕΛΑΣ η οποία θα
μπορούσε να αλλάξει το ρουν της
ιστορίας, να μεταβάλλει του συσχετισμούς, να σπείρει τον πανικό στον
εχθρό και να βάλλει το ΚΚΕ σε θέση
ισχύος. Ελασίτες μεταφέρουν από τον
κεντρικό υπόνομο, όπου το στόμιο
του ήταν κοντά στις φυλακές Χατζηκώστα ένα τόνο εκρηκτικά και τα τοποθετούν
στα
θεμέλια
του
ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετάνια»,
όπου ήταν το στρατηγείο των άγγλων
και των ντόπιων εντολοδόχων τους.
Στην επιχείρηση συμμετείχε και ο πετραλωνίτης Παναγιώτης Σταθάκος ο
οποίος ήταν καπετάνιος του ΕΛΑΣ
Πετραλώνων επί κατοχής και έπαιξε
σημαντικό ρόλο ώστε μεγάλο μέρος
των λούμπεν στοιχείων από τη συνοικία του Ασύρματου (τα λεγόμενα Πέτρινα, όπου σήμερα βρίσκεται η
κατάληψη ΠΙΚΠΑ) να ενταχθεί στο
ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ και να πολεμήσουν ενάντια σε όλους αυτούς που
τους είχαν καταδικάσει στην εξα-

θλίωση και το περιθώριο. Η ηγεσία
όμως δίνει εντολή να μην πυροδοτήσουν τα εκρηκτικά επειδή εκείνη την
ημέρα έφθασε ο Τσόρτσιλ στην
Αθήνα και θα έμενε στο ξενοδοχείο.
Την επόμενη μέρα οι άγγλοι ανακάλυψαν τα εκρηκτικά και η τελευταία
ευκαιρία να ανατραπεί η προδιαγραφόμενη ήττα χάθηκε. Οι εχθρικές δυνάμεις προσπαθούν να καταλάβουν
το τετράγωνο Θερμοπυλών-ΓκάζιΚωνσταντινουπόλεως-Πειραιώς ενώ
το βράδυ πραγματοποιείται επίθεση
του ΕΛΑΣ από τη γέφυρα Καμπά
μέχρι τα Σφαγεία.
Το τρίτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη
ο Τσόρτσιλ μεταφέρει από το ιταλικό
μέτωπο 60.000 άνδρες, 200 τανκς,
μοίρες αεροπλάνων, δεκάδες πλοία
και άφθονο στρατιωτικό εξοπλισμό
φυσικά για να διαπραγματευτεί από
θέση ισχύος και αντί ο ΕΛΑΣ να του
τινάξει τα σχέδια στον αέρα κάθεται
και διαπραγματεύεται λες και η ηγεσία του φοβάται περισσότερο να νικήσει παρά να ηττηθεί. Μέσα σε
αυτή την συνθήκη ξεκινάνε συνομιλίες για «εξεύρεση λύσης». Ο Τσόρτσιλ πιέζεται να κλείσει το ελληνικό
ζήτημα ώστε να πάει στην επικείμενη
διάσκεψη στη Γιάλτα (όπου οι «μεγάλοι σύμμαχοι» χώρισαν τον κόσμο
σε ζώνες επιρροής) χωρίς να έχει
ανοικτό αυτό το μέτωπο. Οι διαπραγματεύσεις ξεκινάνε στις 26 Δεκέμβρη
και λαμβάνουν χώρα στο υπουργείο
εξωτερικών, στη λεωφόρο Β. Σοφίας,
την πλευρά του ΚΚΕ και του ΕΛΑΣ εκπροσωπούν οι Παρτσαλίδης, Σιάντος,
Μάντακας ενώ την αντίδραση εκπροσωπούν οι Παπανδρέου, Καφαντάρης,
Σοφούλης,
Μάξιμος,
Τσαλδάρης, Θεοτόκης, Στεφανόπουλος, Ράλλης, Σοφιανόπουλος, Αλεξανδρής, Κανελλόπουλος, Γονατάς,
Πλαστήρας και ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός (όλοι οι βρικόλακες του
προπολεμικού καθεστώτος που ξαναβγήκαν από τις τρύπες τους και
απαιτούσαν τις εξουσίες και τα προνομιά που είχαν χάσει. Κάτι το οποίο
θα μπορούσε να γίνει μόνο με την
υποταγή του αγωνιζόμενου και απελευθερωμένου από τα ίδια του τα
χέρια και όπλα ελληνικού λαού). Οι
συνομιλίες καταλήγουν σε αδιέξοδο.
Ακόμα και για αυτή την σαστισμένη,
«ανίκανη», «μικρή» και ήδη ηττημένη ηγεσία του ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ
είναι δύσκολο να δεχτεί την μοναδική απαίτηση της αντίδρασης που
δεν είναι άλλη από το «παραδώστε
τα όπλα», δηλαδή να αφοπλιστεί ο
ΕΛΑΣ και το ΕΑΜ. Ενώ ο λαός δίνει
τον υπέρ πάντων αγώνα σπιθαμή
προς σπιθαμή σε ολόκληρη την
Αθήνα είναι αδιανόητο να γίνει αποδεκτή η παράδοση των όπλων, να
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παραδοθούν οι αγωνιστές δηλαδή
έρμαια στις ορέξεις κάθε δοσίλογουφασίστα-χίτη-γερμανοτσολιά.
Στις 27 και 28 Δεκέμβρη καταλαμβάνεται το Ψυρρή από τους άγγλους
ενώ προσπάθεια του ΕΛΑΣ να διεισδύσει στα Άνω Πετράλωνα και να εγκαταστήσει εκεί εστία έχει πενιχρά
αποτελέσματα. Στις 29 αρχίζει η προσπάθεια απαγκίστρωσης του ΕΛΑΣ
από την Αθήνα με πρώτες τις δυνάμεις των ανατολικών συνοικιών. Στις
αρχές Γενάρη φθάνουν οι πρώτες δυνάμεις του ΕΛΑΣ στα ανάκτορα του
βασιλιά στο Τατόι ενώ η κατάσταση
σε Πειραιά-Κολωνό-Μεταξουργείο
γίνεται απελπιστική και οι μαχητές
του ΕΛΑΣ κινδυνεύουν με περικύκλωση, έτσι δίνεται εντολή απαγκίστρωσης από τις θέσεις τους και
σύμπτυξη προς Πεντέλη-Πάρνηθα.
Στις 4 και 5 Γενάρη φθάνουν στα
ανάκτορα ότι απέμεινε από τα τάγματα του 1ου συντάγματος (το IIο
τάγμα Καλλιθέας και το IIIο τάγμα
Νέων Σφαγείων). Στις 7 Γενάρη αρχίζει η πορεία προς Μαλακάσα μέσω
της χιονισμένης Πάρνηθας η οποία
έχει τελικό προορισμό το Πλατύστομο κοντά στη Λαμία όπου ήταν η
έδρα του Ά σώματος στρατού του
ΕΛΑΣ. Σε αυτή τη πορεία τους μαχητές και τις μαχήτριες του ΕΛΑΣ ακολουθούν χιλιάδες αγωνιστές και
αγωνίστριες των πολιτικών οργανώσεων που μετά την αποχώρηση του
ΕΛΑΣ από την Αθήνα ήξεραν πως
τους περίμεναν φυλακίσεις, βασανιστήρια, εξευτελισμοί, θάνατος. Μετά
από 33 μέρες μάχης άρχιζε για όλους
αυτούς τους άμαθους στην ύπαιθρο
μια ακόμη πιο σκληρή μάχη αυτή της
επιβίωσης μέσα στα χιονισμένα
βουνά της Αττικοβοιωτίας υπό την
καταδίωξη των αγγλικών αεροπλάνων και τανκς. Χαρακτηριστικό είναι
το παρακάτω απόσπασμα:
Το ρεκόρ αντοχής σ' αυτή την πορεία έσπασε η 16χρονη Αθηνά (σήμερα σύζυγος Αρτοπούλου) από την
Καλλιθέα, αξιωματικός διαβιβάσεων
του 1ου συντάγματος. Από την Πάρνηθα ακόμη πέταξε τα παπούτσια της
κι έφτασε ξυπόλυτη ως το Πλατύστομο, χωρίς να σταματήσει στιγμή
το τραγούδι κι ας είχε ακόμη νωπό το
τραύμα στο στόμα από τη μάχη του
Μακρυγιάννη.
Ορ. Μακρής
«ο ΕΛΑΣ της Αθήνας»
Στο Πλατύστομο βρήκε τους αγωνιστές της μάχης της Αθήνας η συμφωνία της Βάρκιζας η οποία
υπογράφτηκε στις 12 Φλεβάρη. Με
τη συμφωνία αυτή έγινε αποδεκτός
από την ηγεσία του ΚΚΕ ο πλήρης
αφοπλισμός και η παράδοση άνευ
όρων του ΕΛΑΣ, χωρίς καμία εξασφάλιση για τους αγωνιστές του
ΕΛΑΣ και του ΕΑΜ -η οποία θα μπορούσε να είναι ο όρος της γενικής
αμνηστίας- ήταν στην ουσία η πλήρης
αποδοχή των όρων των άγγλων και
των ντόπιων εντολοδόχων τους. Με
τη συμφωνία της Βάρκιζας το ΚΚΕ
υπόγραψε την ήττα και εντέλει την
προδοσία ολόκληρου του 4ετούς
αγώνα που έδωσε ο ελληνικός λαός,
ενάντια στα χιτλερικά στρατεύματα,
τους ντόπιους φασίστες, τους γερμα-
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νοτσολιάδες, τους χίτες, τους δοσίλογους και τα αγγλικά κατοχικά στρατεύματα. Ένας αγώνας που έγινε για
την ελευθερία, για ένα καλύτερο
αύριο και πρόσθεσε ακόμα μια σελίδα στην ιστορία των από τα κάτω
και την επιδιωξή τους για ένα κόσμο
χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση.
Επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια
φορά πως ο αγώνας για την κοινωνική απελευθέρωση είναι πολύ σοβαρός και δύσκολος για να τον
αφήνουμε στα χέρια κάθε «φωτισμένης ηγεσίας» η οποία αποδεδειγμένα
ή θα τον προδώσει ή θα τον οδηγήσει στην ήττα. Φυσικά ο ένοπλος
αγώνας στην Ελλάδα δεν τελειώνει με
την υπογραφή της συμφωνίας της
Βάρκιζας, την οποία ακολούθησαν
βασανιστήρια, φυλακίσεις, εξευτελισμοί και δολοφονίες χιλιάδων αγωνιστών από το καθεστώς και τις
συμμορίες των «εθνικοφρόνων» δοσίλογων και φασιστών. Ενάμισι
χρόνο μετά υπό την πίεση ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού αγωνιστών οι οποίοι κάτω από το
καθεστώς τρομοκρατίας επέλεγαν το
δρόμο του βουνού και υπό δυσμενέστερες συνθήκες καθώς είχε παραδοθεί μεγάλο μέρος του οπλισμού το
ΚΚΕ κηρύσσει το δεύτερο αντάρτικο
και ιδρύει το Δημοκρατικό Στρατό
Ελλάδος.
Σημειώσεις
1. Ο στρατηγός Σκόμπυ (Άγγλος Διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην
Ελλάδα) την 1η Δεκεμβρίου διέταξε γενικό αφοπλισμό μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, από τον οποίο όμως εξαιρούνταν
η ΙΙΙ Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία και ο
Ιερός Λόχος γιατί ήταν τα μόνα στρατιωτικά τμήματα τα οποία είχαν συγκροτηθεί
από τους άγγλους στη Μ. Ανατολή και
ήταν πιστά σε αυτούς. Η ορεινή ταξιαρχία
Ρίμινι υπό τον Θρασύβουλο Τσακαλώτο,
ο Ιερός Λόχος μαζί με άνδρες της χωροφυλακής, τη νεοσύστατη Εθνοφυλακή,
μέλη των Ταγμάτων Ασφαλείας και διαφόρων «εθνικοφρόνων» οργανώσεων
(όπως η φιλοβασιλική Χ και άλλες ομάδες οι οποίες αποτελούνταν από δοσίλογους και συνεργάτες των Γερμανών)
υποστηριζόμενα από το βρετανικό
στρατό αποτέλεσαν τις στρατιωτικές δυνάμεις της κυβέρνησης Παπανδρέου.
Παππού 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.
2. Ο. Τσόρτσιλ: πρωθυπουργός του
Ηνωμένου Βασίλειου κατά την διάρκεια
του Β΄ Παγκόσμιου Πόλεμου.
3. Η ομάδα Χ υπήρξε μια φασιστική
οργάνωση η οποία ιδρύθηκε από τον
στρατηγό Γρίβα και σε συνεργασία με τα
κατοχικά στρατεύματα -είτε τα χιτλερικά
είτε τα αγγλικά- ευθύνονταν για εκτελέσεις, βασανισμούς, εξευτελισμούς, καψίματα σπιτιών και άλλες κτηνωδίες.
4. Φυσικά υπήρξαν κι άλλοι παράγοντες οι οποίοι συντέλεσαν στο να πάρει
αυτή την απόφαση η ηγεσία του ΚΚΕ.
Μια απόφαση η οποία δεν μπορεί να
κριθεί και να σχολιαστεί μέσα σε λίγες
γραμμές σε αυτό το κείμενο το οποίο
προσπαθεί να εξιστορήσει τις μάχες του
Δεκέμβρη του 1944 οι οποίες έλαβαν
χώρα κυρίως στις γειτονιές των Πετραλώνων, του Κουκακίου, Θησείου και γύρω
από αυτές.

διεθνή νέα
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«Ερχόμαστε από τις φτωχογειτονιές
του Λονδίνου, φιλαράκι...».
«Εντοπίσατε κάποιον αναρχικό; Τηλεφωνήστε αμέσως στην αστυνομία» Αυτή
τουλάχιστον τη σύσταση έκανε προς τους
καταστηματάρχες και το κοινό μια μονάδα της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής
Υπηρεσίας στο Λονδίνο. «Ο αναρχισμός», ανέφερε το ενημερωτικό δελτίο
που εκδόθηκε από το γραφείο αντιτρομοκρατικής έρευνας του Ουέστμινστερ,
«είναι μια πολιτική φιλοσοφία που θεωρεί το κράτος ανεπιθύμητο, περιττό και
επιβλαβές, και αντ' αυτού προωθεί μια
κοινωνία χωρίς κράτος, ή αναρχία…
Κάθε πληροφορία σε σχέση με αναρχικούς πρέπει να γνωστοποιείται στο τοπικό αστυνομικό σας τμήμα». Για τους
λιγότερο ενημερωμένους, υπήρχε δίπλα
και μια εικόνα του αναρχικού συμβόλου(…)
Στις 6 Αυγούστου η αστυνομία του
Λονδίνου δολοφονεί στο Τότενχαμ τον
29χρονο Mark Duggan. Η εξήγηση, από
την πλευρά τους προφανής και αναμενόμενη: «Η δολοφονία ήταν αποτέλεσμα
συμπλοκής». Λίγες ημέρες μετά, η βαλλιστική εξέταση έδειξε πως και οι δύο
σφαίρες που βρέθηκαν στο σημείο, προέρχονταν από τα όπλα των μπάτσων. Από
εκείνη τη στιγμή και για 6 μέρες ξεκίνησε, στα «υποβαθμισμένα» προάστια
του Λονδίνου αλλά και στις μεγάλες πόλεις, μια από τις μεγαλύτερες εξεγέρσεις,
που έχει γνωρίσει η Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Αφορμή, για ότι ακολούθησε, δεν ήταν τόσο η δολοφονία του
νεαρού, εξάλλου τέτοια γεγονότα συμβαίνουν πολύ συχνά στη βρετανική πρωτεύουσα, όσο η μετέπειτα κυνική ¬και
επιθετική αντίδραση της αστυνομίας
στους συγγενείς του δολοφονημένου,
όταν εκείνοι πήγαν να ζητήσουν εξηγήσεις.
Στο Τότενχαμ, όπως και σε άλλα προάστια του Λονδίνου, η πραγματικότητα
είναι μια και ζοφερή: μεγάλα ποσοστά
ανεργίας, πολύ μικρά μεροκάματα, ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες διαβίωσης, έντονες κοινωνικές ανισότητες, αστυνομική
βία, εγκατάλειψη και συμμορίες. Ο αποκλεισμός ανθρώπων από παροχές όπως
η υγεία και η εκπαίδευση, η γενικότερη
απαξίωση ενός ευρύτερου κοινωνικού
κομματιού της εργατικής τάξης, μέρος
του οποίου χρησιμοποιείται ως «εφεδρεία» από τους κυρίαρχους σε διάφορες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα το
παραεμπόριο, και η τρομοκρατία που
έχει επιβάλει το κράτος και το κεφάλαιο
μέσω της φτώχειας, της ανασφάλειας και
της καταστολής είναι κάποιες από τις αιτίες της εξέγερσης του Αυγούστου.
Εκείνες τις ημέρες ξέσπασαν πολλές
συγκρούσεις σε πολλά μέρη του Λονδίνου. Εξεγερμένοι επιτέθηκαν με βία σε
καπιταλιστικά σύμβολα τράπεζες και εμπορικά κέντρα. Έγιναν επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα και σημειώθηκαν δεκάδες πλιάτσικα εναντίον πλουσίων στα πιο
in μέρη της πόλης. Σε αυτή τη συνθήκη
το κράτος επιστράτευσε τον προπαγανδιστικό του μηχανισμό. Τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης επιδόθηκαν, στη γνωστή
πρακτική της κατασυκοφάντησης των
εξεγερμένων παρουσιάζοντας τους ως
ελεεινούς αγράμματους και τεμπέληδες,
κλεφτρόνια και, απλώς, αλήτες. Χρησιμοποίησαν την «εικόνα» των καμένων αυτοκινήτων και κτηρίων και τις απαλλοτριώσεις από τα μεγάλα εμπορικά κέντρα

με τέτοιο τρόπο ώστε να απονοηματοδοτήσουν κάθε πράξη αντιβίας και να
παρουσιάσουν την πεφρασμένη οργή,
που κατέκλισε τις γειτονίες του λονδίνου, ως πράξεις κακομαθημένων νεαρών, που εξαιτίας της ανατροφής αλλά
και της γενικότερης παραβατικής τους
συμπεριφοράς, αρέσκονται στο να
σκορπίζουν τον τρόμο και να καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμα τους, επιβαρύνοντας
τους
άγγλους
φορολογούμενους. Αποκρύπτοντας,
βεβαίως, το γεγονός πως οι εξεγερμένοι είναι νέοι-ες, φτωχοί-ες οι
οποίοι, εκτός του δεν έχουν καμία δυνατότητα επιβίωσης, καλούνται να συνυπάρχουν, χωροταξικά, με πλούσιους,
ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το αίσθημα της κοινωνικής ανισότητας. Στο
Λονδίνο, σε αντίθεση με τις άλλες ευρωπαϊκές μητροπό- λεις τα γκέτο βρίσκονται δίπλα στις «ακριβές περιοχές».
Από την άλλη η αριστερά, χαμένη
μέσα στα δικά της αδιέξοδα, ούτε θέλησε ούτε μπόρεσε να ανταπεξέλθει σε
αυτή την συνθήκη. Αποστασιοποιημένη
και χωρίς κοινωνικό έρεισμα συστρατεύτηκε με την αντίληψη της κυριαρχίας
περί «μπαχαλάκιδων» και «ιδεολογικού ελλείμματος των εξεγερμένων».
Ο απολογισμός αυτών των ημερών,
ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι ήταν χιλιάδες συλλήψεις, 5 νεκροί, πολύμηνες
φυλακίσεις, ακόμα και για την απαλλοτρίωση ενός μπουκαλιού νερού και ένα
νομοσχέδιο που προβλέπει την έξωση,
από τα σπίτια (εργατικές εστίες) των οικογενειών όσων συνεπλάκησαν στις
συγκρούσεις.
Στην εξέγερση του Αυγούστου συμμετείχαν, κυρίως, νέοι και νέες, γυναίκες και άντρες διαφόρων εθνικοτήτων
και θρησκειών που απαρτίζουν αυτό
που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε
λούμπεν προλεταριακή τάξη. Ένα μεγάλο μέρος της εργατικής τάξης στην
Αγγλία τις τελευταίες δεκαετίες έχει ρίχτει στο περιθώριο και του έχουν επιβληθεί οι χειρότερες συνθήκες
εξαθλίωσης. Είναι το κομμάτι αυτό που
περιλαμβάνει ντόπιους και μετανάστες
δεύτερης και τρίτης γενιάς οι οποίοι
έχουν στοιβαχτεί σε αποθήκες ανθρώπων που ονομάζονται εργατικές κατοικίες ή φυλακές. Πρόκειται για μια τάξη
απαξιωμένη όχι μόνο από το κράτος
και το κεφάλαιο αλλά και από το μεγαλύτερο μέρος της αγγλικής κοινωνίας.
Όλα αυτά συμβαίνουν σε μία περίοδο, που η οικονομικοπολιτική
κρίση χτυπά ανελέητα όλους τους καταπιεσμένους αυτού του κόσμου. Το καπιταλιστικό σύστημα βρίσκεται σε
αδιέξοδο και χρησιμοποιεί κάθε μέσο
για να μπορέσει να βγει αλώβητο από
αυτό. Το Λονδίνο σήμερα έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας και φτώχιας
των τελευταίων δεκαε- τιών, με ότι αυτό
συνεπάγεται σε κοινωνικό και πολιτικό
επίπεδο. Η καταστολή εντείνεται ακόμα
περισσότερο και με όχημα τους ολυμπιακούς αγώνες του 2012 μετονομάζεται σε πρόληψη. Η αύξηση των
καμερών στους δρόμους (με σημερινά
δεδομένα μία κάμερα αντιστοιχεί σε 10
ανθρώπους) και η παροχή πλαστικών
σφαιρών στην μητροπολιτική αστυνομία είναι κάποια από τα νέα μέτρα του
κράτους προκειμένου να αποτρέψει ενδεχόμενες συγκρούσεις και εξεγέρσεις
στο προσεχές μέλλον.
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Θα ‘ρθούνε για χαράτσια, θα ‘ρθούνε για εισφορές,
το μόνο που θα πάρουνε σφαλιάρες και κλωτσιές.
Τα τελευταία δύο χρόνια η κοινωνία έχει έρθει αντιμέτωπη με
μία, πρωτοφανή και ιστορικών
διαστάσεων, επίθεση από την
μεριά του κράτους και του κεφαλαίου, που χρησιμοποιούν το
χρέος σαν εργαλείο για την διαχείριση της κρίσης προς όφελός τους.
Αυτή η επίθεση πριν από το 2009
φάνταζε αδιανόητη.
Τα τελευταία μέτρα ,που εξαγγέλθηκαν αποτελούν μέρος των
ασταμ άτητων επελάσεων στο συνολικό βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας,
στις
προνοιακές
υποδομές, στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Μετά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις
στους έμμεσους φόρους, που
είχαν σαν αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να τρέχει με ρυθμό άνω του
3%, το κράτος επιτίθεται τώρα στα
εισοδήματα. Μειώνει συντάξεις
κύριες και επικουρικές, κόβει μισθούς στο Δημόσιο και στις
ΔΕΚΟ και λύνει τα χέρια των αφεντικών με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων ώστε να
«κουρέψουνε» τις αποδοχές και
στον ιδιωτικό τομέα. Φοβούμενη
ότι η κατάρρευση των εισοδημάτων θα ισοπεδώσει τα έσοδα από
την άμεση φορολογία, φροντίζει
να αυξήσει την φορολογία εισοδήματος και να φέρει πιο μπροστά
στην είσπραξη φόρων ,που κανονικά θα έπρεπε να καταβληθούν
το 2013.

Τα νέα εξαθλιωτικά χαράτσια
περιλαμβάνουν καταιγίδα έκτακτων εισφορών όπως : εισφορά
αλληλεγγύης ,τέλος επιτηδεύματος, έκτακτες εισφορές σε Ι.Χ ,αύξηση των τελών κυκλοφορίας κατά
20 %, φορολόγηση της ακίνητης
περιουσίας.
Η εισφορά αλληλεγγύης (υποτίθεται για τους ανέργους στην
πραγματικότητα για την στήριξη
των τραπεζιτών ),θα εισπραχθεί
εκβιαστικά μέσω του εκκαθαριστικού του 2012 στο τέλος Μαϊου ,
ενώ του 2013 θα εισπραχθεί επίσης μέσα στο 2012 με παρακράτηση από τους μισθούς και τις
συντάξεις .
Εκβιαστικά ,μέσω του εισπρακτικού μηχανισμού της ΔΕΗ και
με την απειλή της διακοπής του
ηλεκτρικού ρεύματος, προσπαθεί
το κράτος να εισπράξει το χαράτσι
που επέβαλλε ακόμα και στην πιο
μικρή ακίνητη περιουσία. Οι πρώτοι λογαριασμοί της ΔΕΗ απεστάλησαν ήδη και καλούν τους
ιδιοκτήτες να καταβάλλουν το
μισό πόσο σε ασφυκτική προθεσμία, που δεν μπορεί να υπερβεί
τις 40 ημέρες. Όσοι παραλάβουν
μέσα στον Οκτώβριο τον λογαριασμό, πρέπει να καταβάλλουν και
τη δεύτερη δόση εντός του έτους,
καθώς ο επόμενος λογαριασμός
θα καταφθάσει λίγο πριν τα Χριστούγεννα.
Η πληρωμή του χαρατσιού για

το 2012 θα ξεκινήσει τον Μάϊο
του 2012 και θα ολοκληρωθεί στο
τέλος της χρονιάς ,με τον κίνδυνο
,αν αυξηθούν οι αντικειμενικές
αξίες , να έχει φουσκώσει έως και
κατά 33%.
Η πρόσβαση στην ενέργεια, που
αποτελεί κοινωνικό αγαθό, απαραίτητο για την επιβίωση, σύμφωνα με τους ρυθμούς ζωής ,που
έχουν επιβληθεί, θα εξαρτάται
πλέον από την «φιλευσπλαχνία »
της τρόικας και των ντόπιων τραπεζιτών. Η κυβέρνηση σαν διαχειριστής του διεθνούς και ντόπιου
κεφαλαίου απειλεί να μας βυθίσει
στο σκοτάδι αν δεν εισπράξει τα
λύτρα τους.
Πρόκειται για εκβιαστικά, άδικα
και ανήθικα χαράτσια στην κατεύθυνση της φυσικής εξόντωσης του
λαού ,που έχει ήδη δρομολογηθεί
και που αντιβαίνουν ακόμα και το
σύνταγμα ,που οι ίδιοι έχουν θεσπίσει..
Το ερώτημα για το κράτος και το
κεφάλαιο τίθεται ως εξής : «πόσο
μπορούμε να ξεζουμίσουμε την
κοινωνία και πόσα μπορούμε να
της πάρουμε πριν αυτή αντιδράσει
και μας σταματήσει ;»
Και δεν θα σταματήσουν αν δεν
συναντήσουν αξιόλογη και ικανή
κοινωνική αντίσταση.
Μετά και τα νέα πρωτοφανή
μέτρα που κυριολεκτικά καταστρέφουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, ανέργων, μισθωτών,

συνταξιούχων, μικρομεσαίων, νεολαίας, γυναικών, η άρνηση πληρωμών από την μεριά των από
«κάτω» γίνεται μονόδρομος, που
πρέπει να τον επιβάλλουν οι ίδιοι
άμεσα με την παρέμβαση τους.
Επειδή το θέμα μας αφορά
όλους, πρέπει και όλοι μαζί –έλληνες και μετανάστες, εργαζόμενοι
και άνεργοι, συνταξιούχοι και νεολαίοι ,συλλογικά και στα πλαίσια
της κοινωνικής αλληλεγγύης να αντιπαρατεθούμε έμπρακτα και δυναμικά.
Τώρα απαιτείται η συγκρότηση
του μαζικότερου μέχρι σήμερα κινήματος ,που θα επιδιώκει την συνολική ανατροπή.
Να ενώσουμε τις φωνές μας και
τις γροθιές μας για να διεκδικήσουμε με τους αγώνες μας τις ζωές
μας πίσω έως ότου τους ανατρέψουμε και πάρουμε τις τύχες μας
στα χέρια μας.
Γιατί η ανατροπή τους είναι επιτακτική ανάγκη και ευθύνη όλων
μας.

Διαδήλωση της λαϊκής συνέλευσης κατοίκων
των Πετραλώνων, του Κουκακίου και του Θησείου, παραμονές γενικής απεργίας.

