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ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ...
Χρονικό των
κατασταλτικών
επιχειρήσεων ενάντια
στις καταλήψεις και
τους αυτοοργανωμένους
χώρους.
σελ. 3

Η μάχη για ζωή
στις Σκουριές
ακόμα συνεχίζεται.
σελ. 6

Ο κόσμος της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, της καταστροφής και της λεηλασίας
του φυσικού περιβάλλοντος. Των βασανιστηρίων, των σύγχρονων ταγμάτων ασφαλείας, του λαϊκισμού και της ψευτιάς. Της μισαλλοδοξίας και της μιζέριας. Του ρατσισμού, της υποταγής και του φόβου. Της τρομοκρατίας, της εξαθλίωσης και της
δουλοπρέπειας.

Ο κόσμος της ελπίδας, του αγώνα για ζωή, της αλληλεγγύης και της ισότητας.
Της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ελευθερίας. Της αδελφοσύνης, του σεβασμού
της ανθρώπινης ζωής και της φύσης. Της αυτενέργειας, της αλληλοβοήθειας,
του συλλογικού, της σκέψης και της επικοινωνίας.
Της αλήθειας, της εξέγερσης και της ουτοπίας.

Αγώνας ενάντια στο κράτος, το κεφάλαιο
και κάθε δεκανίκι τους.
Για την αταξική κοινωνία,
για την αναρχία και το κομμουνισμό.
H δράση του ΕΛΑΣ
στη Νοτιοδυτική
Πελοπόννησο
σελ. 12

Αγώνες στα ορυχεία.
Από τη βόρεια Ισπανία
στη Νότια Αφρική.
σελ. 10, 11

Ο αγώνας των
εργαζομένων στη ΒΙΟΜΕΤ
για την αυτοδιαχείρηση.
σελ. 7

Νόμος πλαίσιο
και αναδιάρθρωση
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
σελ.8

Δολοφονία πακιστανού
εργάτη στα Ανω
πετράλωνα απο
δύο χρυσαυγίτες.
σελ. 9
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μνήμη

διεθνή νέα

Ένα πρωί θ’ανοίξω την πόρτα και θα βγω στους δρόμους όπως και χτες.
Και δεν θα συλλογιέμαι παρά ένα κομμάτι από τον πατέρα κι ένα
κομμάτι από τη θάλασσα -αυτά που μ' άφησαν- και την πόλη.
Την πόλη που τη σάπισαν. Και τους φίλους μας που χάθηκαν.
Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα ίσα ολόισα στη φωτιά και θα μπω
όπως και χτες φωνάζοντας "φασίστες!!"
στήνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες μ' ένα κόκκινο λάβαρο
ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο.
Θ' ανοίξω την πόρτα και είναι -όχι πως φοβάμαι- μα να, θέλω να σου
πω, πως δεν πρόλαβα και πως εσύ πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις
στο δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ - γιατί εγώ δεν πρόλαβα- γιατί τότε
θα χαθείς όπως και εγώ "έτσι" "αόριστα" σπασμένη σε κομματάκια από
θάλασσα, χρόνια παιδικά και κόκκινα λάβαρα.
Ένα πρωί θ' ανοίξω την πόρτα και θα χαθώ με τ΄όνειρο της επανάστασης μες την απέραντη μοναξιά των δρόμων που θα καίγονται, μες την
απέραντη μοναξιά των χάρτινων οδοφραγμάτων με το χαρακτηρισμό
-μην τους πιστέψεις!Προβοκάτορας.
Κ.Γωγού

Μετά από τέσσερα πλέον χρόνια
ζωής στον αστερισμό της κρίσης,
μπορούν να γίνουν πολλές αναλύσεις γύρω από αυτή, τις αιτίες, τις
αφορμές, τους τρόπους εξόδου
από αυτή και ούτω καθ’ εξής.
Πέρα όμως από τις αναλύσεις για
τα πώς και τα γιατί, η ουσία της
κρίσης για εμάς τους από κάτω
αυτού του κόσμου, βρίσκεται στην
πλέον ραγδαία όξυνση του ταξικού
κοινωνικού πολέμου από την
πλευρά των κυρίαρχων. Στο πλαίσιο αυτού του πολέμου, η επίθεση
των αφεντικών δεν περιορίζεται
απλά στην οικονομική λεηλασία
και την εξαθλίωση των ζωών μας,
δεν θα μπορούσε άλλωστε, αλλά
εκτείνεται σε όλο το φάσμα της καθημερινότητας πιο άγρια από ποτέ.
Ο ταξικός κοινωνικός πόλεμος είναι βασικό αποτέλεσμα της
ταξικής κοινωνικής διαστρωμάτωσης, την οποία έχει δημιουργήσει
το σύστημα και με βάση αυτή αναπαράγει τις σχέσεις του. Σε συνθήκες όπως οι παραπάνω, ο πόλεμος
αυτός είναι πλέον κάτι παραπάνω
από οφθαλμοφανής. Από την
πλευρά τις εξουσίας σήμερα, η
αφήγηση για αυτόν τον πόλεμο περιστρέφεται γύρω από τους όρους
της νομιμότητας και της ανομίας.
Όπου νομιμότητα- η διατήρηση
της τάξης, της ησυχίας, της ομαλότητας- στο πλαίσιο πάντα που αυτή
καθορίζει, και όπου ανομία οτιδήποτε βρίσκεται κόντρα ή ενάντια

στα συμφέροντά της. Τοποθετώντας βέβαια, στο ίδιο τσουβάλι εντελώς ανόμοιες περιπτώσεις, αφού
πάταξη της ανομίας και αποκατάσταση της νομιμότητας γι' αυτούς
αποτελεί από μια κατασταλτική επιχείρηση ενάντια στη διακίνηση
ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι την πρόσφατη αστυνομική επέμβαση για την εκκένωση
της villa a,malias, της Σκαραμαγκά
κτλ, με προφανή στόχο να συκοφαντήσει, να απονοηματοδοτήσει
και να αποπολιτικοποιήσει εστίες
αντίστασης και ταξικούς κοινωνικούς αγώνες.
Τι όμως είναι ο νόμος, ποιος τον
επιβάλει, ποιου τα συμφέροντα
εξυπηρετεί και ποιοι καλούνται να
τον τηρήσουν, να υποταχθούν σε
αυτόν και να υποστούν τις συνέπειες του; Για την κυριαρχία, διαχρονικά
νόμος
είναι
ο,τι
εξυπηρετεί το συμφέρον της, δηλαδή η διατήρηση και η αύξηση
των κερδών του κεφαλαίου με το
χαμηλότερο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Για την κοινωνία,
νόμος είναι η υποταγή στις επιταγές της κυριαρχίας. Πέρα από τη
σκοπιμότητα της εξουσιαστικής
αυτής αφήγησης, η ουσία του διαχωρισμού των στρατοπέδων είναι
σωστή.
Από τη μια πλευρά, στο στρατόπεδο της νομιμότητας, είναι το καθεστώς και οι φανεροί και αφανείς
υποστηρικτές του. Αυτοί που ευ-

θύνονται για την ύπαρξη και τη διαιώνιση της εκμετάλλευσης και της
καταπίεσης, της φτώχειας και της
εξαθλίωσης, της απάθειας και της
υποταγής, του μίσους και των ενδοταξικών διαχωρισμών, της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού,
του φόβου και της υποδούλωσης,
της βίας και της καταστολής, της
φυσικής λεηλασίας και της αρπαγής των πλουτοπαραγωγικών
πηγών, της πατριαρχίας και του σεξισμού, της απομόνωσης και της
εξατομίκευσης. Και σήμερα είναι
πιο φανερό από ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν ποιοι είναι αυτοί.
Στο στρατόπεδο της ανομίας, οι
κυρίαρχοι τοποθετούν οτιδήποτε
διαταράσσει την ομαλή ροή της
κανονικότητας που επιβάλει το καθεστώς, όπως προείπαμε. Παρόλα
αυτά, είναι προφανές ποιος είναι ο
βασικός του αντίπαλος. Δεν είναι
άλλοι από αυτούς που σηκώνουν
το γάντι στο ρινγκ του ταξικού ανταγωνισμού. Οι απεργοί εργαζόμενοι, οι κοινωνικοί αγωνιστές, οι
εστίες αντίστασης. Εν πολλοίς,
οποιαδήποτε προσπάθεια, εγχείρημα, δράση αντιπαρατίθεται στη
γενικευμένη εξαθλίωση που επιβάλλεται και προωθεί τη χειραφέτηση, την αφύπνιση και συμβάλει
στον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση.
Νόμος λοιπόν, σύμφωνα με τους
πολιτικούς και οικονομικούς διαχειριστές και τα κάθε λογής τσιρά-
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Το ένατο 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.

κια τους, είναι όλα αυτά που μας
εξαναγκάζουν να βιώνουμε καθημερινά. Νόμος είναι τα απλήρωτα
μαύρα μεροκάματα, οι μειώσεις
των μισθών και των συντάξεων, η
πλήρης αποδόμηση των κοινωνικών παροχών, το φορολογικό μας
ξεζούμισμα, η λεηλασία της φύσης
και το ξεπούλημα των πλουτοπαραγωγικών πηγών, οι στοιβαγμένοι κρατούμενοι σε άθλιες
συνθήκες στα κολαστήρια των φυλακών, οι επιχειρήσεις ''σκούπα'',
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και
τα ρατσιστικά πογκρόμ, η καταστολή απεργιών, πορειών και οι
εκκενώσεις κοινωνικών χωρών αντίστασης.
Νόμος είναι η διαιώνιση της εξαθλίωσης, της μιζέριας, της υποταγής, της καταπίεσης και της
εκμετάλλευσης.
Απέναντι στο νόμο τους, η
ανομία είναι καθήκον.
Όσο περισσότερο βαθαίνει η
κρίση, τα στρατόπεδα γίνονται όλο
και πιο ξεκάθαρα, και επειδή το
πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν
το ξημέρωμα, ήρθε η ώρα να επιλέξουμε το στρατόπεδο στο πεδίο
της μάχης και να στείλουμε το γερασμένο κόσμο της εξουσίας στα
τσακίδια πριν αυτός καταρρεύσει
πάνω μας. Για μια κοινωνική
επνάσταση, για την οικοδόμηση
ενός άλλου κόσμου ισότητας, αλληλεγγύης, ελευθερίας.

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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Χρονικό των κατασταλτικών επιχειρήσεων ενάντια στις καταλήψεις
και τους αυτοοργανωμένους χώρους
Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 στις
7 η ώρα το πρωί, και με πρόσχημα
μια “ανώνυμη καταγγελία”, αστυνομικές δυνάμεις εισβάλλουν στην
κατάληψη Βίλλα Αμαλίας. 8 σύντροφοι που βρίσκονταν μέσα στο
κτήριο την στιγμή της επιχείρησης
συλλαμβάνονται. Από την πρώτη
στιγμή της εισβολής, αλληλέγγυοι
συγκεντρώθηκαν έξω από την κατάληψη, ενώ πραγματοποιήθηκε
παρέμβαση στο Δημαρχείο Αθηναίων, οπού βρίσκονταν ο δήμαρχος Γ. Καμίνης. Το ίδιο βράδυ,
αυθόρμητη πορεία 1500 αλληλέγγυων κινήθηκε από την ΑΣΣΟΕ
προς την πλατεία Βικτωρίας. Ενώ
την ίδια μέρα εξαγγέλλεται η εκκένωση της κατάληψης από τον υπ.
Δένδια.
Την επόμενη κιόλας μέρα πραγματοποιείται παρέμβαση αλληλεγγύης στην κατάληψη Βίλλα Αμαλίας,
στην χριστουγεννιάτικη φιέστα του
Δήμου Αθηναίων στην Κυψέλη.
Το Σάββατο έγινε βραδινή πορεία
με συμμετοχή περίπου 600 αλληλέγγυων στις γειτονιές “διασκεδαστήρια” (Ψειρή, Γκάζι, Θησείο) της
Αθήνας. Ενώ φασίστες επιτέθηκαν
στον ανοιχτό κοινωνικό χώρο ΧΑΝΑDU στην Ξάνθη.
Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012
Πανελλαδική μέρα δράσης για
την Βίλλα Αμαλίας. Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες δράσεις αλληλεγγύης, όχι μόνο στις γειτονιές της
Αθήνας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Συγκέντρωση έγινε στο Μοναστηράκι, όπου μετά το τέλος της
ακολούθησε πορεία μέχρι το Σύνταγμα
Τη Δευτέρα αφήνονται ελεύθεροι
όλοι οι συλληφθέντες της Πέμπτης.
Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται εκδήλωση αλληλεγγύης
στην Βίλλα Αμαλίας, με θεατρικές
παραστάσεις και προβολές βίντεο
στην Πλατεία Βικτωρίας.
Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου
Με αφορμή άλλη μία “ανώνυμη
καταγγελία”, αστυνομικές δυνάμεις
εισβάλλουν στον χώρο της ΑΣΣΟΕ,
διενεργώντας έρευνα στα φοιτητικά
στέκια που στεγάζονται εκεί, επικεντρώνοντας στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι ΑΣΣΟΕ. H επιχείρηση
ολοκληρώνεται με την κατάσχεση
του εξοπλισμού του ραδιοφωνικού
σταθμού 98fm που φιλοξενείται
εκεί. Αντανακλαστικά το ίδιο
βράδυ, 100 άτομα πραγματοποιούν πορεία – παρέμβαση, με μοίρασμα κειμένων στο Ψειρή

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012
Διαδήλωση αλληλεγγύης στην
Βίλα Αμαλίας με συμμετοχή 1000
και πλέον ατόμων, παρά την δυνατή βροχή. Η πορεία ξεκινώντας
από τα Προπύλαια, κατευθύνθηκε
προς την πλατεία Μοναστηρακίου
αφού πέρασε μπροστά από το Δημαρχείο Αθηνών.
Τρίτη 1 Γενάρη 2013
Δύο ώρες μετά την έλευση του
2013 δεκάδες σύντροφοι και συντρόφισσες βρέθηκαν στην Πλατεία
Βικτωρίας και κατηφόρισαν προς
την Bίλα Αμαλίας φωνάζοντας συνθήματα, ρίχνοντας τρικάκια, βαρελότα,
τσουγκρίζοντας
και
ανταλλάσσοντας "καλή χρονιά" και
κατάληψη για πάντα Βίλα Αμαλίας!
Παρασκευή 4 Γενάρη
Πορεία διαμαρτυρίας, για την
αστυνομική εισβολή στην ΑΣΣΟΕ,
αλλά και αλληλεγγύης προς την
Βίλλα Αμαλίας. Ξεκίνησε από την
ΑΣΣΟΕ και κινήθηκε προς την Κυψέλη, σταμάτησε για λίγο στην Πλατεία Βικτωρίας στο ύψος της Βίλα
Αμαλίας για να καταλήξει τελικά
στη Νομική.
Τρίτη 8 Γενάρη
Παρέμβαση αλληλεγγύης και αντιπληροφόρησης για τις επιθέσεις
στις καταλήψεις και τους αυτοοργανωμένους χώρους, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στο Μετρό της
Ομόνοιας, του Συντάγματος και της
Δάφνης.

Τετάρτη 9 Γενάρη
Ομάδα συντρόφων/ισσών ανακαταλαμβάνει στις 7μιση το πρωί την
Βίλα Αμαλίας! Για δύο ώρες, το κτίριο επέστρεψε πάλι στα χέρια του
κόσμου της αντίστασης. Επιστρατεύονται τα ΕΚΑΜ προκειμένου να
εκκενωθεί εκ νέου το κτίριο, και 93
άτομα συλλαμβάνονται. Την ίδια
ώρα πραγματοποιείται κατάληψη
στα γραφεία της ΔΗΜ.ΑΡ, που καταστέλλεται επίσης άμεσα, από δυνάμεις των ΕΚΑΜ, 40 σύντροφοι
που συμμετείχαν στην κατάληψη
προσάγονται και οδηγούνται στην
ΓΑΔΑ.
Ως άμεση αντανακλαστική απάντηση, περίπου 300 άτομα συγκεντρώνονται έξω από το Υπουργείο
Οικονομικών, όπου υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση Σαμαρά-Χατζηδάκη, Η συγκέντρωση
χτυπιέται από το ΜΑΤ, και αποχωρεί με μορφή διαδήλωσης, κινούμενη προς το Μοναστηράκι, εκεί ο
κόσμος ανασυγκροτείται και πραγματοποιεί πορεία μέχρι το πολυτεχνείο, στην πορεία συμμετείχαν
περίπου 1000 άτομα.
Το ίδιο μεσημέρι, μπάτσοι εισβάλλουν στην κατάληψη Πατησίων 61 & Σκαραμαγκά. 8
Σύντροφοι συλλαμβάνονται και
οδηγούνται στο Α.Τ Ομονοίας.
Πέμπτη 10 Γενάρη
Οι συλληφθέντες από την Κατάληψη Πατησίων 61 και Σκαραμαγκά
αφήνονται ελεύθεροι αφού τους
απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Οι 93
συλληφθέντες από την ανακατά-

ληψη της Βίλα Αμαλίας παραπέμπονται σε ανακριτή με κατηγορίες
σε βαθμό κακουργήματος, και η
κράτησή τους συνεχίζεται μέχρι το
Σάββατο.
Το Σάββατο 12 Γενάρη
Πραγματοποιήθηκε μεγαλειώδης
διαδήλωση με συμμετοχή πάνω
από 10.000 ατόμων, στο κέντρο της
Αθήνας, και κατέληξε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οπού βρίσκονταν
οι
συλληφθέντες
της
ανακατάληψης της Βίλα Αμαλίας.
Μέχρι αργά το βράδυ και οι 93
έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους
Τρίτη 15 Γενάρη
Η αστυνομία εισέβαλε στο κατειλημμένο από το 1988 κτήριο της
οδού Λέλας Καραγιάννη 37 «μετά
από καταγγελία για ?». Προσάγονται 14 σύντροφοι που βρίσκονταν
εκείνη την ώρα στο κτίριο, ενώ
πραγματοποιείται έρευνα χωρίς να
βρεθεί κάτι που να μπορούσε να
δικαιολογήσει την επιχείρηση,
αφήνονται όλοι ελεύθεροι το ίδιο
απόγευμα και οι αστυνομικές δυνάμεις απομακρύνονται από την κατάληψη.
Ακολουθεί
άμεση
ανακατάληψη από τους συντρόφους που βρέθηκαν εκεί για να δείξουν την αλληλεγγύη τους.
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Όταν κράτος και κεφάλαιο επιδιώκουν την ολοκληρωτική υποταγή μας,
η μόνη ρεαλιστική επιλογή των εκμεταλλευόμενων είναι η ολοκληρωτική
ανατροπή των σχέσεων εκμετάλλευσης και υποταγής
Η τελευταία απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ στις 6 και 7 Νοεμβρίου ήταν η τρίτη 48ωρη, σε
διάστημα ενάμιση έτους και ήρθε να
προστεθεί στις σχεδόν 30 απεργίες
που έχουν προκηρυχθεί τα τελευταία
τρία χρόνια. Αρκετές είναι οι ημερομηνίες που άφησαν το στίγμα τους
στις προσπάθειες των καταπιεσμένων
να δώσουν και τη δικιά τους απάντηση στον κοινωνικό ταξικό πόλεμο
που διεξάγεται. Η διαδήλωση της
5ης Μάη του 2010, οι σαράντα οκτώ
ώρες πολέμου που βιώσαμε στις 28
και 29 Ιούνη του 2011 και η 12η
Φλεβάρη με το ατελείωτο πλήθος και
τις πολύωρες συγκρούσεις στους
δρόμους της Αθήνας απέδειξαν πως
η υποταγή που προσπαθεί να επιβάλει το καθεστώς βρίσκει διαρκώς αντίσταση από τη μεριά των
εκμεταλλευομένων. Αυτή η αντίσταση
και η οργή είναι που πιέζει τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να προκηρύσσουν απεργίες. Το ερώτημα που
γεννιέται όμως μετά από τρία χρόνια
κινητοποιήσεων είναι κατά πόσο οι
παραδοσιακές μορφές οργάνωσης
και δράσης μπορούν να αποτελέσουν
ανάχωμα στην επελαύνουσα εξαθλίωση ή έχουν αγγίξει τα όριά τους.
Κρίνοντας από τη γενικότερη
απογοήτευση και απαισιοδοξία
στους χώρους εργασίας, η απάντηση
μάλλον έχει δοθεί. Η αδυναμία να
αποκτήσουν πνοή οι ταξικοί αγώνες
είναι εμφανής. Το ζήτημα που προκύπτει κάνοντας αυτή τη διαπίστωση
είναι κατά πόσο μπορεί να αλλάξει τα
δεδομένα μια απεργία διαρκείας.
Κατά πόσο μπορεί ένας συντονισμός
των σωματείων και η ενίσχυση του
κάθε αγώνα από το σύνολο των εργαζομένων να δώσει την απαιτούμενη ώθηση για μια γενικευμένη
κοινωνική και ταξική αντεπίθεση.
Δυστυχώς, ή ευτυχώς, δεν μπορoύν
να αποκτήσουν προοπτική νίκης οι
αγώνες και ελπίδα οι αγωνιζόμενοι
αν δεν ξεπεραστούν τα προβλήματα
και τα όρια που έχουν δημιουργήσει
η κρίση του συστήματος, τα αδιέξοδα του συνδικαλισμού και οι επικρατούσες αντιλήψεις μεταξύ των
εργαζομένων. Αυτό που λείπει και
χρειάζεται όσο τίποτε άλλο είναι η
υιοθέτηση μιας επαναστατικής προοπτικής, το όραμα για μια συνολική
ανατροπή του καπιταλισμού.
Όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν
πως δεν κινείται τίποτα και τα αφεντικά εφαρμόζουν ανεμπόδιστα τα
σχέδιά τους. Γενικές Απεργίες πραγματοποιούνται σχεδόν κάθε δύο
μήνες, πλήθος απεργιών και καταλήψεων σε εργασιακούς χώρους και
διαρκείς αντιπαραθέσεις με τα αφεντικά. Η πολύμηνη απεργία στη Χαλυβουργία Ελλάδος, η μόνιμη
αναταραχή στους Δήμους με καταλήψεις κτηρίων και απεργίες, οι απεργίες στα ΜΜΜ, οι μακροχρόνιες
απεργίες και κινητοποιήσεις σε εταιρίες κάθε είδους (Phone Marketing,

Λουκίσσα, Metropolis), οι απεργίες
στο σύνολο των ΜΜΕ και πολλά
άλλα δημιουργούν ένα χάρτη γεμάτο
με σημεία αναταραχής. Πολλοί εργαζόμενοι οργανώνονται και αγωνίζονται ίσως και για πρώτη φορά στη ζωή
τους. Ξεπερνούν έστω και την ύστατη
στιγμή την παθητικότητα χρόνων και
βγαίνουν στους δρόμους. Το ζήτημα
είναι πως στους περισσότερους από
τους αγώνες, οι εργαζόμενοι παρακινούνται από το έσχατο σημείο στο
οποίο τους οδηγούν τα αφεντικά και
συμμετέχουν στις δράσεις περισσότερο γιατί αρνούνται να παραδοθούν
αμαχητί παρά γιατί πιστεύουν πως
στο τέλος θα μπορέσουν να βγουν νικητές.
Η συνολική κρίση του συστήματος
δεν αφήνει ανεπηρέαστο και τον συνδικαλισμό. Η αναδιάρθρωση του καπιταλισμού και κατ΄ επέκταση ο
τρόπος με τον οποίο οι καπιταλιστές
εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους,
αλλάζει τους όρους με τους οποίους
διεξάγεται ο ταξικός πόλεμος. Η
πτώση του ποσοστού κέρδους και η
αδυναμία των καπιταλιστών να αντλήσουν τη μέγιστη υπεραξία από
τους εργαζόμενους, έχουν σαν αποτέλεσμα τη διαρκή απαξίωση της εργασιακής δύναμης. Πλέον φαίνεται
πως για τα αφεντικά η αναπαραγωγή
της εργατικής τάξης τείνει να γίνει
ασύμφορη. Στην περίοδο που βρισκόμαστε σήμερα, κράτος και κεφάλαιο έχουν μόνο μία επιλογή, να
επιτεθούν κατά μέτωπο και σε όλα τα
επίπεδα. Η αύξηση της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης είναι ο δρό-

μος για να μπορέσουν να διατηρήσουν το ποσοστό κέρδους σε τέτοια
επίπεδα, που να μην αμφισβητείται η
ίδια η ύπαρξη του καπιταλιστικού
συστήματος. Αυτή η συνθήκη έχει ως
αποτέλεσμα όχι μόνο να τίθεται σε
δεύτερη μοίρα η αναπαραγωγή της
εργασιακής δύναμης, αλλά και να
απαξιώνεται η έννοια του μισθού, ως
ο τρόπος με τον οποίο θα “κοστολογείται” η αξία της παρεχόμενης εργασίας. Παύει να έχει τον κεντρικό ρόλο
του παρελθόντος στις “διαπραγματεύσεις” ανάμεσα στους καπιταλιστές
και στους προλετάριους.
Από τη στιγμή που ο μισθός δεν
αποτελεί ζήτημα προς διαπραγμάτευση, το σύνολο των διεκδικήσεων
τίθενται σε προδιαγεγραμμένο αδιέξοδο. Συνήθως οι διεκδικήσεις είχαν
ως βασικό στόχο τη μισθολογική
βελτίωση, με άμεσες ή με έμμεσες
αυξήσεις. Από τη στιγμή που οι μισθοί πλέον μειώνονται συνολικά, τα
σωματεία χάνουν το ρόλο του διαμεσολαβητή και δεν έχουν περιθώρια
“επιτυχίας”. Έχουμε φτάσει στο σημείο να φαντάζει απίθανο να κερδηθεί μια μισθολογική διεκδίκηση, με
αποτέλεσμα τα σωματεία να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Κράτος και κεφάλαιο δεν έχουν ανάγκη να
συνδιαλέγονται με τα σωματεία. Σε
αυτή την κατεύθυνση κινείται η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η κατάργηση των
αποζημιώσεων, η διαρκής μείωση
των μισθών, η απελευθέρωση των
απολύσεων κτλ. Κρίνουν πως δεν
χρειάζονται τη συνδιαλλαγή με τα

συνδικάτα προκειμένου να επιτύχουν
εργασιακή “ειρήνη”, γιατί δεν θέλουν ειρήνη. Θέλουν την πλήρη υποταγή μας και επομένως δεν θα
κάνουν καμία διαπραγμάτευση, με
αποτέλεσμα να γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η ικανοποίηση των αιτημάτων
που εγείρουν οι εργαζόμενοι. Αντιθέτως αυτό που θέλουν είναι να μειώσουν κι άλλο το κόστος για την
αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης, θέτοντας μεγάλα τμήματα των
εργαζομένων, ουσιαστικά σε μόνιμη
βάση, εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Καθώς ο πυρήνας της μισθωτής
σχέσης τίθεται εκτός διαπραγμάτευσης, τα σωματεία προσπαθούν απεγνωσμένα να διατηρήσουν ένα πεδίο
συνδιαλλαγής με κράτος και αφεντικά. Φτάνουν στο σημείο να διαπραγματεύονται πόσο θα μειωθούν
οι μισθοί μας ή πόσοι εργαζόμενοι
θα απολυθούν και διάφορα άλλα
δευτερευούσης σημασίας θέματα.
Αυτή η συνθήκη έχει ως συνέπεια
πολλοί εργαζόμενοι να απομακρύνονται από τα σωματεία. Αφού δεν
βλέπουν περιθώρια υπεράσπισης ή
βελτίωσης των συνθηκών εργασίας
μέσα από τα συνδικάτα, τμήματα της
εργατικής τάξης επιλέγουν την πλήρη
ιδιώτευση, αφήνοντας τους εαυτούς
τους έρμαια στις ορέξεις των αφεντικών. Το χαμηλό ποσοστό οργανωμένων εργαζομένων αποτελούσε μια
σχετικά μόνιμη κατάσταση στο εργατικό κίνημα στον ελλαδικό χώρο.
Καθώς όμως οι καταστάσεις απαιτούν μεγαλύτερη συμμετοχή και το
κλασικό μοντέλο συνδικαλισμού
αδυνατεί να διαχειριστεί τα πράγματα, η οργανωτική ανεπάρκεια ενισχύει την απογοήτευση και δίνει
μεγαλύτερα περιθώρια στα αφεντικά
να προχωρήσουν στην υλοποίηση
των σχεδίων τους. Για ποιο λόγο
όμως όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, που
θίγονται άμεσα από την επίθεση κράτους και αφεντικών, δεν δραστηριοποιούνται, δεν οργανώνονται, δεν
παίρνουν εν τέλει την κατάσταση στα
χέρια τους;
Ένας σημαντικός παράγοντας είναι
η έλλειψη ταξικής συνείδησης. Πολλοί εργαζόμενοι δεν αντιλαμβάνονται
τους εαυτούς τους ως εργάτες, ως εκμεταλλευόμενους, δεν θεωρούν πως
βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τα
αφεντικά. Δεν γίνεται αντιληπτό πως
για τις απολύσεις, μειώσεις μισθών
κλπ ευθύνονται κράτος και αφεντικά.
Επομένως είναι πιο εύκολο να βρουν
έδαφος οι διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι αόριστες κατηγορίες περί
προδοσίας και να ριχτεί το φταίξιμο
στους άλλους καταπιεσμένους (μετανάστες, δημόσιους υπαλλήλους, τεμπέληδες κλπ) αντί να στοχοποιηθούν
τα αφεντικά. Η καλλιεργημένη, εδώ
και πολλά χρόνια, λογική πως η υπεράσπιση συμφερόντων και κατακτήσεων αφορά μονάχα όσους
εργάζονται στον ίδιο κλάδο, στην
ίδια εταιρία, έχουν την ίδια ειδικότητα, ανήκουν στο ίδιο σωματείο
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κλπ, απομόνωσε τους αγώνες. Από τη
στιγμή που οι διεκδικήσεις των εργαζομένων δεν τοποθετούνται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ταξικής πάλης, ενισχύεται
ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε τμήματα
της εργατικής τάξης. Η ψευδαίσθηση
περί ταξικής κινητικότητας και η επιδίωξη της προσωπικής “επιτυχίας”
οδήγησε μεγάλα τμήματα των εργαζομένων σε ατομικές επιλογές αντιμετώπισης
των προβλημάτων τους. Υιοθετώντας τα
πρότυπα που προωθεί η κυριαρχία, θεώρησαν πως η συλλογική δράση αποτελεί βαρίδι στην επιδίωξή τους να
ανελιχθούν. Η ανυπαρξία ταξικής συνείδησης σε συνδυασμό με την επικράτηση
συντεχνιακών λογικών και ατομικιστικών συμπεριφορών εντείνουν τη διάσπαση της εργατικής τάξης. Όλα τα
παραπάνω ενισχύουν τη συνολική απαξίωση του συνδικαλισμού. Μεγάλα τμήματα της εργατικής τάξης αποφεύγουν
να οργανωθούν στους χώρους δουλειάς και να συγκρουστούν με τα αφεντικά (μικρά και μεγάλα) όχι μόνο για τις
επιπτώσεις που υπάρχουν, αλλά και
γιατί τη θεωρούν άσκοπη. Σε μια λογική
''ωχαδερφισμού'' και παραίτησης, η έννοια του συνδικάτου έχει ταυτιστεί με τη
συνδικαλιστική γραφειοκρατία και τους
εργατοπατέρες. Η επικράτηση όλων
αυτών των αντιλήψεων καθιστά ακόμα
πιο δύσκολο να συγκροτηθούν νέες
δομές οργάνωσης και να ξεπεραστούν
τα ρεφορμιστικά συνδικάτα.
Πέρα όμως από την ανάγκη συνολικής
ανασυγκρότησης του συνδικαλισμού,
ένα άλλο πρόβλημα που καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε είναι η επιμονή σε παραδοσιακές πρακτικές. Η επικέντρωση
στις “νόμιμες” διαδικασίες, η διατάραξη της εργασιακής ειρήνης σε συμβολικό επίπεδο, η προσήλωση σε κινήσεις
πληροφόρησης του κόσμου και η χρησιμοποίηση της απεργίας με παθητικό
τρόπο είναι μέθοδοι αγώνα μιας περασμένης εποχής. Τα περιθώρια της “νόμιμης”
δράσης
συρρικνώνονται
διαρκώς και η πίεση που ασκούν κινήσεις όπως οι συγκεντρώσεις έξω από
εργοστάσια και μαγαζιά δημιουργούν
όλο και μικρότερη ζημιά στα αφεντικά.
Η απεργία μπορεί να θεωρείται ως το
ύψιστο όπλο των εργαζομένων και η
προοπτική της Γενικής Απεργίας Διαρκείας να φαντάζει από ορισμένους ως το
καθοριστικό βήμα για την ανατροπή του
συστήματος. Ο παθητικός τρόπος όμως
με τον οποίο διεξάγονται οι περισσότερες εξ αυτών, με τους εργαζόμενους να
κάθονται απλώς στα σπίτια τους και να
εξαντλούν τη ριζοσπαστικότητά τους σε
μερικές συγκεντρώσεις έξω από τους
χώρους δουλειάς, δίνουν τη δυνατότητα
στα αφεντικά να περιορίσουν την όποια
οικονομική ζημιά τους δημιουργείται,
να στήσουν απεργοσπαστικούς μηχανισμούς και να επιδοθούν σε ένα πόλεμο
“χαμηλής” έντασης όπου οι απεργοί
αδυνατούν να ακολουθήσουν, τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά.
Από τη ΒΙΟ. ΜΕΤ. ως το Σκαραμαγκά
καμιά ειρήνη με τ' αφεντικά.
Η παραπάνω συνθήκη, σε συνδυασμό
με τη στάση των κατασταλτικών μηχανισμών απέναντι στις εργατικούς αγώνες,
καθιστά αναγκαίο, με επιτακτικό τρόπο,
να αλλάξουν τόσο οι πρακτικές αγώνα
όσο και τα οργανωτικά μοντέλα της εργατικής τάξης. Προφανώς η όξυνση της
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καταστολής εντάσσεται στη συνολικότερη πορεία του καθεστώτος προς τον
ολοκληρωτισμό. Οι επιθέσεις σε απεργίες, σε συγκεντρώσεις και γενικότερα
σε παρεμβάσεις σωματείων και εργατικών συλλογικοτήτων τείνουν να καταστούν μόνιμη κατάσταση. Οι συλλήψεις
συνδικαλιστών, απεργών και καταληψιών αυξάνονται μέρα με τη μέρα.
Πολλά τα παραδείγματα των τελευταίων
μηνών. Η επιβεβλημένη από το κράτος
παύσης της απεργίας στη Χαλυβουργία
Ελλάδος, η επίθεση των ΜΑΤ στους
απεργούς από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά στην παρέμβαση που έκαναν στο
υπουργείο Αμύνης, σε απεργούς νοσοκομειακούς, η εισβολή μπάτσων στην
κατειλημμένη πρυτανεία στο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από εργαζόμενους
στον εργολάβο καθαριότητας και πολλές
άλλες περιπτώσεις αναδεικνύουν πως τα
οργανωμένα κομμάτια των εργαζομένων έχουν μπει για τα καλά στο στόχαστρο της καταστολής.
Στη βία της απόλυσης, της ανεργίας
και της φτώχειας να αντιτάξουμε την οργάνωση των εργαζομένων και των ανέργων, τη συλλογική δράση και την
αλληλεγγύη. Να απαντήσουμε με την
επαναστατική και απελευθερωτική βία
των εκμεταλλευόμενων

Όσο βαθαίνει η κρίση, οι συνέπειές
της γίνονται όλο και πιο επώδυνες για
τους καταπιεσμένους. Η φτωχοποίηση
και η ανεργία επιβάλουν σε χιλιάδες
προλετάριους συνθήκες εξαθλίωσης.
Στη βία που μας ασκούν τα αφεντικά,
η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι
βίαιη. Μέσα ή έξω από τα σωματεία,
οργανωμένα ή αυθόρμητα, πάντα
όμως οργισμένα θα πρέπει να μεταφέρουμε τον φόβο και την ανασφάλεια
που βιώνουμε καθημερινά στο αντίπαλο στρατόπεδο. Όπως εμείς φοβόμαστε αν θα έχουμε να φάμε και πώς
θα αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες μιας
ενδεχόμενης απόλυσης, έτσι και τα
αφεντικά θα πρέπει να νιώσουν πως
για κάθε εργαζόμενο που απολύουν,
για κάθε μισθό που μας κλέβουν θα
υφίστανται τις συνέπειες. Στο επιχείρημα πως “λόγω κρίσης αδυνατούν
να καταβάλουν μισθούς κλπ υποχρεώσεις” μπορούμε να απαντήσουμε με
απαλλοτριώσεις. Η απαλλοτρίωση εμπορευμάτων και γενικότερα αντικειμένων που το κάθε αφεντικό, μικρό ή
μεγάλο, απόκτησε μέσα από τη δικιά
μας εκμετάλλευση είναι μια τακτική
που θα μπορούσε να λύσει άμεσες
ανάγκες αλλά και να υποχρεώσει τα
αφεντικά να σκεφτούν δύο και τρεις
φορές προτού προχωρήσουν σε απολύσεις, άρνηση πληρωμής κλπ. Μια
πρακτική που έχει χρησιμοποιηθεί
στο εξωτερικό και μπορεί να δώσει
άλλη δυναμική στους αγώνες είναι η
κατάληψη εργασιακών χώρων. Το ζήτημα όμως είναι να ξεπεράσουμε το
συμβολικό επίπεδο που έχουν μέχρι
τώρα ανάλογες κινήσεις εδώ. Με αυτό
τον τρόπο όχι μόνο μπλοκάρουμε την
παραγωγή αλλά οικειοποιούμαστε το
χώρο και από χώρο εκμετάλλευσης
μπορούμε να τον μετατρέψουμε σε
κέντρο αγώνα, σε σύνδεση με τον
κόσμο της γειτονιάς.
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Ένας είναι ο δρόμος εργάτη να νικάς.
Οργάνωση κι αγώνας στους χώρους της δουλειάς.
Τα ιστορικά παραδείγματα με μοντέλα οργάνωσης, που
έδιναν επαναστατική προοπτική, υπάρχουν. Όσο και αν έχουν αλλάξει οι συνθήκες, τα μοντέλα που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν
αποτελούν πηγή έμπνευσης. Τα εργατικά συμβούλια στη Ρωσία το
1905, ως πρόδρομοι των Σοβιέτ, οι κολεκτίβες, εργατικές και αγροτικές στην Ισπανία του '30, τα εργοστασιακά συμβούλια στην Ιταλία
τη δεκαετία του '60 και του '70, είναι ορισμένες μόνο από τις επιλογές που έκαναν οι εκμεταλλευόμενοι για να οργανωθούν με μια
επαναστατική προοπτική. Το γεγονός πως τέτοιου είδους μοντέλα
διατρέχουν τον 20ο αιώνα αποδεικνύουν τη διαχρονικότητά τους.
Χρησιμοποιώντας την ιστορική εμπειρία και πατώντας πάνω στην
εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, μπορούμε να προχωρήσουμε.
Μπορεί οι καταστάσεις να δυσκολεύουν διαρκώς, όμως στον αντίποδα νέα εγχειρήματα δημιουργούνται, παλαιότερα αποκτούν αποδοχή και ριζώματα στους χώρους εργασίας.
Ένα από αυτά τα παραδείγματα είναι τα Σωματεία Βάσης.
Σωματεία που δημιουργήθηκαν εξαρχής ως απάντηση στην κυριαρχία των εργατοπατέρων, αμφισβήτησαν έμπρακτα τη λογική της ανάθεσης και επιχειρούν διαρκώς να ξανακάνουν τον συνδικαλισμό
υπόθεση όλων των εργαζομένων. Συνελεύσεις δημιουργούνται σε
χώρους όπου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μέχρι πρότινος έπνιγαν
κάθε απόπειρα αμφισβήτησης και νέες εργατικές συλλογικότητες κάνουν την εμφάνισή τους, ενισχύοντας τη ριζοσπαστικότητα και τη
συνειδητοποίηση των εργαζομένων. Επίσης μια επιλογή που εμφανίζεται τελευταία είναι η οικειοποίηση των μέσων παραγωγής και η
λειτουργία εργοστασίων σε καθεστώς εργατικής αυτοδιαχείρισης.
Μια επιλογή που μπορεί να λειτουργήσει προωθητικά στον αγώνα
για την κοινωνική επανάσταση. Τα παραδείγματα από την Αργεντινή
του 2001 μπορεί να έχουν χάσει την αίγλη τους, η περίπτωση όμως
της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής στη Θεσσαλονίκη φέρνει στο προσκήνιο και στην Ελλάδα την προοπτική να πάρουν οι εργαζόμενοι
τα μέσα παραγωγής στα χέρια τους. Χωρίς να σημαίνει πως τέτοια
εγχειρήματα δεν έχουν τους δικούς τους περιορισμούς και κινδύνους, είναι σημαντικό να κάνουμε τα βήματα που θα μας δώσουν
λύσεις σε άμεσα βιοποριστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε,
αλλά ταυτόχρονα θα μας δώσουν την αυτοπεποίθηση πως μπορούμε και χωρίς τα αφεντικά. Αυτή την αυτοπεποίθηση χρειάζονται
και όσοι χάνουν τη δουλειά τους και καλούνται να ζήσουν σε μια
συνθήκη διαρκούς ανασφάλειας και ανεργίας. Καθώς ο αριθμός των
ανέργων αυξάνεται καθημερινά, είναι απαραίτητο να συγκροτηθούν
οργανώσεις μέσα από τις οποίες οι άνεργοι θα μπορέσουν να σπάσουν την απομόνωση και να ξεπεράσουν την προσπάθεια επίλυσης
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε ατομικό επίπεδο.
Από τη μία λοιπόν, έχουμε κράτος και αφεντικά να διεξάγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο απέναντι στους καταπιεσμένους.
Τα αδιέξοδα και οι αδυναμίες που παρουσιάζουν οι εκμεταλλευόμενοι δημιουργούν μια ασφυκτική κατάσταση. Από την άλλη όμως
και καθώς οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την αδιαλλαξία των εργοδοτών και του κράτους, οι αγώνες αποκτούν όλο και πιο ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, τα τμήματα της κοινωνίας
που τίθενται στο περιθώριο και εκτός παραγωγικής διαδικασίας
αναγκάζονται να αναζητήσουν λύσεις έξω από τη μισθωτή σχέση.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία, γίνεται ξεκάθαρο πως μοναδική επιλογή για όλους εμάς είναι η επανάσταση, η ανατροπή του καπιταλισμού, η κατάργηση όλων των τάξεων και η δημιουργία μιας
κοινωνίας ισότητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
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Αλληλεγγύη στον αγώνα των κατοίκων της
Β.Α. Χαλκιδκής ενάντια στα μεταλλεία χρυσού
Η μεταλλευτική δραστηριότητα στη
Β.Α. Χαλκιδική έχει μακρόχρονη ιστορία που ξεκινά από την κλασική αρχαιότητα και συνεχίζεται μέχρι
σήμερα με διάφορες διακοπές, αλλά
κεντρίζοντας πάντα το ενδιαφέρον για
την εκμετάλλευση των πλούσιων κοιτασμάτων της. Οι εθνικές και πολυεθνικές εταιρίες που λυμαίνονταν κατά
καιρούς τα εδάφη της διαδέχονταν η
μία την άλλη- συνοπτικά, από το 1927
και μετά, “Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων & Λιπασμάτων”(ΑΕΕΧΠ & Λ), “Μεταλλουργική
Βιομηχανία Αιγαίου”(ΜΕΤΒΑ), TVX–
TVX Hellas, KINROSS Gold Corporation, European Goldfields, Eldorado
Gold, “Ελληνικός Χρυσός”- αλλάζοντας ενίοτε την επικέντρωση της δραστηριότητάς τους σε διαφορετικά
μεταλλεύματα (χρυσό, χαλκό, μαγγάνιο, μόλυβδο, ψευδάργυρο, θείο, σιδηροπυρίτη) ανάλογα με τις επιταγές
της αγοράς.
Σύντομο ιστορικό
Η λειτουργία των μεταλλείων
συνοδεύεται παράλληλα και από επίμονους εργατικούς και περιβαλλοντικούς αγώνες. Στην πιο σύγχρονη
ιστορία, ορόσημο των αγώνων αποτελεί η πολύμηνη απεργία του '77
ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία
του Μποδοσάκη και τις άθλιες εργασιακές συνθήκες που συνεπάγονταν
εργατικά ατυχήματα και την πνευμονοκονίαση που θέριζε τους εργάτες. Η
απεργία καταστέλλεται τελικά με απεργοσπάστες από άλλες περιοχές, απολύσεις από τη μεριά της εταιρείας
καθώς και με ξυλοδαρμούς και τη
χρήση της αύρας ενάντια στους απεργούς από τη μεριά της αστυνομίας.
Κατά τη δεκαετία '80, επί
ιδιοκτησίας ΜΕΤΒΑ, γίνεται η πρώτη
προσπάθεια δημιουργίας μεταλλουργίας χρυσού η οποία ακυρώνεται από
τις δυναμικές κινητοποιήσεις των κατοίκων της Ολυμπιάδας και των κοινοτήτων Στρυμονικού.
Το '95 η ιδιοκτησία περνάει
στην καναδική TVX Gold που δημιουργεί τη θυγατρική TVX Hellas. Τα
μεταλλεία Κασσάνδρας, καθώς και
κάθε υλικό και άυλο δυναμικό που
άνηκε στη μονάδα, εξαγοράζονται για
11 δις δρχ., ενώ η εταιρία λαμβάνει
και ως επίδομα βοήθειας από το ελληνικό δημόσιο 16 δις δρχ., για εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας. Οι
δραστηριότητες της εταιρείας απαντώνται με την οργάνωση των κατοίκων ενάντια στην εγκατάσταση
μονάδας χρυσού στην περιοχή. Δημιουργείται μια συντονιστική επιτροπή
αγώνα των 12 κοινοτήτων του Στρυμονικού καθώς και το φυλάκιο της
Ολυμπιάδας που λειτουργούσε για
χρόνια ως σημείο αντίστασης και συνάντησης με εβδομαδιαίες συνελεύσεις. Ο αγώνας πραγματώνεται τόσο
με δυναμικές διαμαρτυρίες, συγκρουσιακές πορείες και σαμποτάζ, όσο και
σε δικαστικό επίπεδο και με συνεχείς
προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας(Σ.τ.Ε). Μέσα στους κόλπους
των αγωνιζόμενων δημιουργούνται

δύο τάσεις, η μία στοχεύει στην
παύση της μεταλλευτικής δραστηριότητας ενώ η άλλη στη χωροθέτηση του
μεταλλείου σε άλλη περιοχή με κοινωνική συναίνεση. Η καταστολή είναι
άγρια. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων
που
πραγματοποιούν
καθημερινούς ελέγχους στις εισόδους
και εξόδους των χωριών, με σκοπό
την τρομοκράτηση των κατοίκων,
όπως και η απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθροισης. Η εταιρεία από τη
μεριά της προβαίνει σε προσλήψεις
σκοπιμότητας και μοιράζει χρήματα
προκειμένου να κερδίσει την εύνοια.
Μετά από συνεχείς αποφάσεις του
Σ.τ.Ε, το 2001 παύει η λειτουργία μεταλλείων στην Ολυμπιάδα αλλά συνεχίζεται η λειτουργία στις Μαύρες
πέτρες, όπου η εξόρυξη έχει φτάσει
ουσιαστικά κάτω από τα σπίτια των
κατοίκων της Στρατονίκης. Το 2003 η
εταιρία παίρνει την τελική απόφαση
από το Σ.τ.Ε. για παύση κάθε λειτουργίας στην Ολυμπιάδα.
Το 2004 δημιουργείται η
εταιρεία “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.”
που καταβάλλει τίμημα μόλις 11 εκ.
ευρώ για την εκμετάλλευση των μεταλλείων- παρότι η εκτιμώμενη αξία
τους ανέρχεται σε περίπου 408 εκ.
ευρώ– ενώ απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής φόρου αλλά
και από οποιαδήποτε ευθύνη περιβαλλοντικής αποκατάστασης από προηγούμενες ζημιές. Και αυτή τη φορά
το ελληνικό κράτος επιδοτεί την εταιρεία με 15 εκ. ευρώ, ενώ παράλληλα
θεσπίζει νόμους και τροπολογίες για
την προστασία του έργου. Μετά από
τις θετικές αποφάσεις όλων των αρμόδιων φορέων, η έναρξη πλήρους παραγωγής
του
μεταλλείου
υπολογιζόταν για το 2009. Κάτοικοι
και αλληλέγγυοι κινητοποιούνται και
τον Ιούλιο του '09 δημιουργείται εκ
νέου φυλάκιο στο δάσος με στόχο την
απαγόρευση διέλευσης των εργατών
και των μηχανημάτων στο εργοτάξιο.
Η εταιρία σε μια προσπάθεια να κερδίσει την κοινωνική συναίνεση προπαγανδίζει τα οφέλη που θα
προσφέρει στην περιοχή. Στη ρητο-

ρική της περιλαμβάνει όχι μόνο οικονομική ανάπτυξη αλλά και αποκατάσταση του περιβάλλοντος! Η αλήθεια
είναι “ελαφρώς” διαφορετική...
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Τα σημάδια της άκρατης εκμετάλλευσης είναι εμφανή στη φυσιογνωμία του τοπίου, αφήνοντας
ανοιχτές πληγές μέσα στο αρχέγονο
δάσος, ενώ το νέο έργο που προβλέπεται στην περιοχή θα επιφέρει τεράστιες
και
μη
αναστρέψιμες
καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον
με ανυπολόγιστες συνέπειες στις ζωές
των κατοίκων.
Αντί για δέντρα
μια ρημαγμένη έκταση νεκρής γης
καλυμμένη με τοξικά απόβλητα
Στην καρδιά του δάσους συναντάει κανείς τα απομεινάρια των
προηγούμενων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Χαρακτηριστικά, κοντά στο χωριό Καλύβια
βρίσκονται στοιβαγμένοι 280.000
τόνοι αρσενοπυρίτη, που μέχρι το
1997 παρέμεναν ακάλυπτοι, σε άμεση
επαφή με τον αέρα και το νερό. Η
κοντινή επίσης χαβούζα περιέχει
1.500.000 τόνους τοξικών αποβλήτων
σε μορφή λάσπης.
Για το νέο έργο λειτουργίας
των μεταλλείων στις θέσεις Μαύρες
Πέτρες, Σκουριές και Ολυμπιάδα προβλέπεται η δημιουργία ενός ορύγματος 2χλμ. με κρατήρα διαμέτρου άνω
των 1000μ. και βάθους άνω των
400μ. για ανοιχτή εξόρυξη, δυο νέων
λιμνών έκτασης πολλών στρεμμάτων
για απόθεση τοξικών τελμάτων 50 εκ.
κυβ.μ. η κάθε μία και η εγκατάσταση
ενός εργοστασίου εμπλουτισμού. Για
τις ανάγκες αυτών θα αποψιλωθούν
3.238,28 στρέμματα δάσους. Ακόμα,
θα δημιουργηθεί ένα νέο βουνό από
τα στείρα έκτασης 30.000στρ. Η όψη
του βουνού αλλάζει ολοσχερώς.
Αντί για ρυάκια με κρυστάλλινα
νεράρέματα κόκκινα μολυσμένα
από τα βαρέα μέταλλα

Το νερό που βγαίνει από τις στοές
των μεταλλείων μυρίζει θείο και είναι
επιβαρυμένο με βαρέα μέταλλα τα
οποία του προσδίδουν το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα. Το θείο που περιέχεται στα πετρώματα, στην επαφή
του με το νερό, μετατρέπεται σε πανίσχυρο θειικό οξύ και οδηγεί στο φαινόμενο της όξινης απορροής. Τα υγρά
απόβλητα καταλήγουν στον όρμο του
Στρατωνίου με άγνωστες συνέπειες
στη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα.
Επιπλέον, η τεράστια ανάγκη της μεταλλευτικής δραστηριότητας σε νερό
ανέρχεται 691.000 λίτρα ανά κιλό παραγόμενου χρυσού. Οι υδάτινοι
πόροι του βουνού αποστραγγίζονται.
Αντί για ζωογόνο οξυγόνο
τοξική σκόνη που κατακάθεται
στα πνευμόνια
Κατά τη λειτουργία των μεταλλείων τη δεκαετία του '70 όταν φυσούσε, ένα σύννεφο τοξικής σκόνης
κυανίου αιωρούνταν στον αέρα και
επικάθονταν στο έδαφος αναγκάζοντας τους κατοίκους να μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Η σκόνη που
ανέπνεαν οι εργάτες στα μεταλλεία
επικαθόταν στα πνευμόνια τους,
δημιουργώντας ένα είδος θανατηφόρου τσιμέντου. Οι νέες ανατινάξεις
που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν για τη διάνοιξη του ορύγματος
θα απελευθερώσει εκ νέου τόνους τοξικής σκόνης. Ο αέρας στο δάσος δηλητηριάζεται.
Αντί για τα άγρια ζώα του δάσους
τα λυσσασμένα σκυλιά
των αφεντικών
Με τις βίαιες επεμβάσεις στο
δάσος το κλίμα επηρεάζεται, τα οικοσυστήματα καταστρέφονται, η θνησιμότητα των άγριων ζώων αυξάνεται
ενώ αναγκάζονται να εγκαταλείψουν
τις φωλιές τους. Αντί για αυτά, οι δυνάμεις καταστολής ενδημούν πλέον
στο βουνό, προκειμένου να επιτεθούν
σε κάθε αντιστεκόμενο/η.
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Πρόσφατα γεγονότα
Από το Μάρτη του 2012 γίνεται προσπάθεια έναρξης εργασιών. Στις 20 του μηνός αποστέλλεται συνεργείο για να ξεκινήσει τυπικά το έργο, το οποίο μπλοκάρεται
από πλήθος συγκεντρωμένων κατοίκων. Η εταιρεία ανταπαντάει και, κατ' εντολή των προϊσταμένων τους, 400 τραμπούκοι “μισθοφόροι” εργάτες επιτίθενται και ξυλοκοπούν
30 κατοίκους στο φυλάκιο, το οποίο καταστρέφουν ολοσχερώς. Έκτοτε οι χρυσοθήρες και τα τσιράκια τους καταλαμβάνουν την περιοχή. Οι κάτοικοι προβαίνουν σε κατάληψη
του δημαρχείου Ιερισσού ενώ στις 25 Μάρτη πραγματοποιείται συγκέντρωση και πορεία στο όρος Κάκαβος με συμμετοχή 2500 κατοίκων και αλληλέγγυων. Η εταιρία
τοποθετεί μπράβους και σεκιούριτι στο βουνό καθώς και μπάρες, συρματοπλέγματα και συστήματα παρακολούθησης για την αποτροπή κάθε προσέγγισης στην περιοχή και
την τρομοκράτηση των κατοίκων. Οι κάτοικοι αντικρούουν δυναμικά αυτές τις προκλήσεις με κινητοποιήσεις και πορείες οι οποίες αντιμετωπίζουν και την κρατική καταστολή.
Στις 5 Αυγούστου ξεσπούν πολύωρες συγκρούσεις με τα ΜΑΤ, με αποτέλεσμα την πρόκληση πολλών εστιών φωτιάς στο δάσος από τη ρίψη χημικών, ενώ τραυματίζονται
πολλοί διαδηλωτές από πλαστικές σφαίρες. Το ίδιο συμβαίνει και στις 9 Σεπτέμβρη όταν περισσότεροι από 1500 άνθρωποι συγκρούονται μέσα στο δάσος με 14 διμοιρίες
ΜΑΤ που κάνουν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και χημικών. Αρκετός κόσμος τραυματίζεται και πραγματοποιούνται έντεκα προσαγωγές και τέσσερις συλλήψεις. Στις 21
Οκτώβρη πραγματοποιείται μία από τις μαζικότερες συγκεντρώσεις στην περιοχή με ένα μεγάλο κομβόι αυτοκινήτων να φτάνει στην τοποθεσία Χονδρό Δένδρο, από όπου
ξεκινά πεζοπορία 8χλμ. προς το προβλεπόμενο ορυχείο. Αρκετές διμοιρίες απαγορεύουν την προσέγγιση στο σημείο και εξαπολύουν μια λυσσαλέα επίθεση ξυλοκοπώντας
τους διαδηλωτές και ρίχνοντας χημικά ακόμα και στο εσωτερικό των αμαξιών, ενώ προβαίνουν και σε 14 συλλήψεις.
Μέσα από αυτές τις ενέργειες φαίνεται ξεκάθαρα η αποφασιστικότητα εταιρίας και κράτους να προχωρήσουν σε ολοκλήρωση του έργου και να κάμψουν τις αντιδράσεις
των αντιστεκόμενων στοχεύοντας στην τρομοκράτηση και ''εξουδετέρωσή'' τους.
Φυσικά οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις σε φορείς και στο βουνό, ενώ πραγματοποιήθηκαν δύο πορείες στην Αθήνα μία στις 12 Γενάρη
που κινήθηκε στους δρόμους του κέντρου και μία στις 15 Γενάρη με κεντρικό πανό ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΗΛΑΤΟΥΝ ΤΗ ΓΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΤΗΣ Β. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ.
Η καταστροφική επέλαση των επενδυτικών και αναπτυξιακών βλέψεων και δραστηριοτήτων στη Β.Α. Χαλκιδική δεν αποτελεί ένα τυχαίο ή μεμονωμένο περιστατικό.
Εντάσσεται σε μια συνολικότερη τάση του κράτους και του κεφαλαίου που αποσκοπεί στη λεηλασία και την απομύζηση της φύσης και των πόρων της, των ανθρώπων και της
κοινωνίας. Στο όνομα του κέρδους δε διστάζει να θυσιάσει τίποτα, παρθένα δάση, βιότοπους άγριων ζώων, χωριά ολόκληρα. Η φρενήρης καταστροφή της φύσης(των βουνών,
των ποταμιών, των λιμνών και των δασών) αποτελεί ταυτόχρονα κομμάτι της γενικότερης επίθεσης στις ανθρώπινες κοινωνίες και στα κεκτημένα τους. Προωθείται η επιβολή
ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης που στοχεύει στη γενικευμένη καθυπόταξη όλων μας.
Να αντισταθούμε, λοιπόν, στη λεηλασία της φύσης όπου και αν αυτή εκδηλώνεται– στη Χαλκιδική, στην Πάρνηθα, στον Αχελώο, την Κέρκυρα, Κερατέα...Να ανατρέψουμε τους κυρίαρχους σχεδιασμούς σε κάθε μέτωπο του κοινωνικού και ταξικού πολέμου. Να εκτρέψουμε την ιδεολογία της παθητικότητας και της υποταγής σε έναν συλλογικό, αυτοοργανωμένο, αλληλέγγυο αγώνα για τη ζωή και την ελευθερία.

Αγώνας για τη γη και την ελευθερία!
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Ο αγώνας στη ΒΙΟΜΕΤ για την αυτοδιαχείρηση
Οι εργαζόμενοι της Βιομηχανικής
Μεταλλευτικής, ενός εργοστασίου
παραγωγής δομικών υλικών στη
Θεσσαλονίκη, είναι απλήρωτοι από
τον Μάιο του 2011. Από πέρυσι τον
Σεπτέμβριο άρχισαν επίσχεση διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους, κρατώντας παράλληλα βάρδιες στο
εργοστάσιο για να μην πάρει η εργοδοσία τον εξοπλισμό. Μέσα σ’ αυτή
την πορεία του αγώνα τους συνειδητοποίησαν ότι η καλύτερη λύση είναι
να πάρουν οι ίδιοι το εργοστάσιο στα
χέρια τους μέσω ενός εργατικού συνεταιρισμού και να δουλέψουν υπό
καθεστώς αυτοδιαχείρισης. Το σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Βιομ. Μεταλλευτικής είναι ένα σωματείο
βάσης, που λειτουργεί αμεσοδημοκρατικά, βασιζόμενο αποκλειστικά
στις αποφάσεις γενικών συνελεύσεων.
Για να πετύχουν τον στόχο τους
χρειάζονται ένα δυνατό πανελλαδικό
κίνημα αλληλεγγύης, που δεν θα τους
συμπαραστέκεται μόνο ηθικά, υλικά
και πολιτικά, αλλά θα παλεύει να διαδώσει την προοπτική της αυτοδιαχείρισης στα εργοστάσια και σ’ όλους
τους εργασιακούς χώρους.
Ο αγώνας αυτός αφορά ολόκληρη
την κοινωνία καθώς θέτει άμεσα επί
τάπητος το πρόταγμα της αυτοδιαχείρισης και του αμεσοδημοκρατικού
εργατικού συνεταιρισμού, ως το αναγκαίο βήμα για να πάρουμε, εμείς οι
δημιουργοί του πλούτου, την παραγωγή και ολόκληρη τη ζωή μας στα
χέρια μας.
Μέσα από τις εμπειρίες αυτού του
αγώνα μπαίνει για συζήτηση το κατά
πόσο η αυτοδιαχείριση μπορεί να
αποτελέσει απάντηση στην κρίση και
στην επίθεση του κεφαλαίου και του
κράτους.
Η εμπειρία από ανάλογα εγχειρήματα σε χώρες της Λατινικής Αμερι-

κής, με πιο χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Αργεντινής, έδειξε ότι το
ζήτημα της εργατικής αυτοδιαχείρισης εντός του καπιταλισμού έχει
πολλά θετικά, αλλά και σημαντικά
αρνητικά στοιχεία.
Στα θετικά σίγουρα συμπεριλαμβάνονται τόσο η εμπειρία και η ενίσχυση της πίστης ότι οι εργαζόμενοι
μπορούν και χωρίς αφεντικά, όσο
και το ότι αυτή αποτελεί μία άμεση
απάντηση στο ζήτημα της ανεργίας
και της επιβίωσης.
Έδειξε ότι είναι ένας δρόμος που
ρίχνει τα τείχη των συντεχνιακών περιχαρακώσεων και των διαιρέσεων
των εργαζομένων, αφού μπορεί να
κινητοποιήσει και να συνενώσει όλο
το «περιττό» για το κεφάλαιο εργατικό δυναμικό, από τους νεολαίους
της επισφάλειας μέχρι τους εργαζόμενους στις βιομηχανικές ζώνες, από
τους ανέργους μέχρι τους μετανάστες,
για την επιβίωση, τη δημιουργία και
την ελευθερία μέσω μιας άλλης αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας.
Από την άλλη τα εγχειρήματα αυτά
λειτουργώντας μέσα σ’ ένα καπιταλιστικό περίγυρο, αναγκαστικά δεν
μπόρεσαν να ξεπεράσουν τους όρους
της αγοράς. Η χρησιμοποίηση θεσμικών μέσων, μπορεί να είναι αναγκαία και αναμενόμενη, αλλά μειώνει
την επαναστατικότητα του εγχειρήματος και διευκολύνει την αφομοίωσή
του.
Επειδή τα εγχειρήματα αυτά αργά
ή γρήγορα συναντούν τα όριά τους,
υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι, αναγκασμένοι
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της
επιβίωσης τους, να συμβιβαστούν
και να αφομοιωθούν, έχοντας χάσει
την επαναστατική προοπτική.
Για να μπορέσει η εργατική αυτοδιαχείριση, να αποτελέσει έναν

δρόμο ανταγωνιστικό προς τις υπάρχουσες σχέσεις εκμετάλλευσης, ανισότητας και ιεραρχίας, που δεν θα
επιζητεί απλώς να περισώσει την
προηγούμενη κατάσταση, αλλά να
ανοίξει παράθυρο προς μία διαφορετική οργάνωση της παραγωγής και
κατανομής προϊόντων της με κριτήριο της κοινωνικές ανάγκες και όχι το
κέρδος των λίγων, θα πρέπει να συνδεθεί με μια επαναστατική κοινωνική
κατάσταση. Ειδάλλως όχι μόνο δεν
μπορεί να οδηγήσει σε μία ανατροπή
του συστήματος, αλλά ενδέχεται να
λειτουργήσει και σαν σανίδα σωτηρίας του, απορροφώντας κοινωνικούς κραδασμούς.
Ούτως ή άλλως πρόκειται για έναν
δύσκολο δρόμο, που βρίσκεται και
θα βρίσκεται όλο και περισσότερο
αντιμέτωπος με το κεφάλαιο και το
κράτος. Γι’ αυτό και η πλατιά, κοινωνική ουσιαστική αλληλεγγύη και στήριξη είναι προϋπόθεση για την
επιτυχία κάθε τέτοιου εγχειρήματος
και ταυτόχρονα κάθε νίκη σ’ αυτόν
τον αγώνα μπορεί να λειτουργήσει
πολλαπλασιαστικά για την εξάπλωση
και την ενδυνάμωση του παραδείγματος της αυτοδιαχείρισης.
Από τον Σεπτέμβριο του 2011
μέχρι και σήμερα έχουν γίνει πολλές
δράσεις αλληλεγγύης στον αγώνα
των εργαζομένων της Βιομηχανικής
Μεταλλευτικής.
Στη Σύρο, στην Καβάλα, στην
Πάτρα, στη Λάρισα, στο Ρέθυμνο,
στα Χανιά, αλλά και την Κοπεγχάγη
και την Κολωνία έχουν γίνει εκδηλώσεις και συναυλίες συμπαράστασης
και οικονομικής ενίσχυσης. Ψηφίσματα αλληλεγγύης έχουν εκδώσει οι
εργαζόμενοι στα Ζαχαροπλαστεία
ΧΑΤΖΗ, όλες οι σχολές στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου, η Επιτροπή αλληλεγγύης στην Κολωνία, η σχολή
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοι-

νωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Από τους εργαζόμενους της ΒΙΟΜΕΤ και από την επιτροπή αλληλεγγύης διοργανώθηκε το καραβάνι
αλληλεγγύης. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με τη διοργάνωση πορείας
και συναυλίας στο Ιβανόφειο, ταξίδευσε στη Λάρισα, όπου πραγματοποιήθηκε
συγκέντρωση
στην
κεντρική πλατεία και στη συνέχεια
πήγε στον Βόλο, όπου διοργανώθηκε
πανεργατικό συλλαλητήριο. Τελευταίος σταθμός ήταν η Αθήνα, όπου
θα γινόταν συναυλία, που όμως διακόπηκε λόγω κακοκαιρίας. Στον χαιρετισμό τους οι εργαζόμενοι μεταξύ
άλλων είπαν « Συνάδελφοι και συναγωνιστές αυτό το καραβάνι δημιουργήθηκε από την αγωνία των
ανθρώπων να γίνει γνωστό το πρόβλημα πού αντιμετωπίζουμε. Αν
εμείς θέλουμε μπορούμε συνάδελφοι. Μπορούμε να αναλάβουμε να
διαχειριστούμε τις ζωές μας όπως
εμείς θέλουμε και όχι όπως ορίζει το
κάθε αφεντικό».
Και στις τρεις πόλεις, που πήγε το
καραβάνι αντιμετώπισε τη θερμή
υποδοχή μεγάλου πλήθους αλληλέγγυων στον αγώνα των εργαζομένων.
Στις 5/12/2012 οι εργαζόμενοι της
ΒΙΟΜΕΤ και πολλοί αλληλέγγυοι έκαναν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας, όπου και κατέθεσαν τα
αιτήματά τους για συνολική λύση στο
πρόβλημά τους.
Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν μέχρι
και σήμερα τις δράσεις τους και δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να αναλάβουν την αυτοδιαχείριση του
εργοστασίου ακόμα και χωρίς την
κρατική βοήθεια.
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διεθνή νέα

μνήμη

Νόμος Πλαίσιο και αναδιάρθρωση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Τον Αύγουστο του 2011 και εν μέσω καλοκαιριού, μια “νεκρή” κινηματικά
περίοδο, που οι πανεπιστημιακές σχολές είναι κλειστές, ψηφίστηκε, από το
ελληνικό κοινοβούλιο, ο νέος νόμος για την λειτουργία των ΑΕΙ. Οι αντιδράσεις ενάντια σε αυτό, εάν εξαιρεθεί η ολιγοήμερη κατάληψη της Πρυτανείας
του Ε.Κ.Π.Α στα Προπύλαια, που προηγήθηκε της ψήφισης του νομοσχεδίου, στο σύνολο τους ξεκίνησαν αφού αυτό είχε ψηφιστεί και κινήθηκαν
στα πλαίσια ενός αγώνα για την, εκ των υστέρων, ανατροπή του νόμου. Εν
τέλει οι κινητοποιήσεις έσβησαν, καθώς έρχονταν ετεροχρονισμένα και δεν
στόχευαν σε έναν σαφή χρονικό ορίζοντα, αλλά και λόγω της πρωτοφανούς
ύπαρξης ενός αντιδραστικού σώματος φοιτητών-πανεπιστημιακών, φαινομενικά ανεξάρτητο από κομματικές παρατάξεις άλλα με την πλήρη υποστήριξη τους, το οποίο έχοντας αφομοιώσει την κυρίαρχη ιδεολογία και με την
υποστήριξη όλου τον συρφετού των ΜΜΕ, συσπειρωνόταν γύρω από το πρόταγμα της μη-κατάληψης.
Ποίος είναι όμως αυτός ο νόμος πλαίσιο και γιατί αποτελεί κομβικό σημείο
για την λειτουργία των πανεπιστημίων; Η φιλοσοφία γύρω από την αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτός προκύπτει από τον νέο
αυτό νόμο, είναι η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως μια επενδυτική δραστηριότητα, ως μια επιχείρηση που παράγει εργατικό δυναμικό,
γνώση και έρευνα προς εκμετάλλευση. Αυτή η αναδιάρθρωση πρακτικά
εφαρμόζεται, με τους παρακάτω άξονες :
•
Αξιολόγηση των πανεπιστημίων - επιχειρήσεων με όρους οικονομικής αποδοτικότητας. Αλλαγή της οργανωτικής δομής των πανεπιστημίων. Τα
ιδρύματα θα διαχωρίζονται σε παραγωγικά και μη, θα λειτουργούν ανταγωνιστικά το ένα με το άλλο και θα χρηματοδοτούνται ανάλογα με την αποδοτικότητα τους, δηλαδή το κατά πόσο τα πτυχία και το “έργο” κάθε σχολής
κρίνεται επικερδές. Τα γνωστικά αντικείμενα, δεν θα διδάσκονται συνολικά,
αλλά κατακερματισμένα, προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες του κεφαλαίου. Οι μειώσεις στις χρηματοδοτήσεις θα καλύπτονται από ιδιώτες - επιχειρήσεις επενδύοντας στο εργατικό δυναμικό αλλά και στην έρευνα που
παράγει το κάθε ίδρυμα. Έτσι τμήματα - γνωστικά αντικείμενα που δεν αποτελούν ασφαλή επένδυση είτε θα υπολειτουργούν είτε θα επιβάλλουν δίδακτρα στους φοιτητές. Για να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του
πανεπιστημίου με τους παραπάνω οικονομικού όρους, εξωπανεπιστημιακοί
manager θα συμμετέχουν πλέον στην διοίκηση των ιδρυμάτων, φροντίζοντας
οι επενδύσεις που γίνονται σε αυτά να μην πάνε χαμένες.
•
Εντατικοποίηση των σπουδών. Υποβολή μέγιστου χρόνο φοίτησης,
αυστηρότερη αξιολόγηση, διαγραφές φοιτητών, Κατάργηση των ενιαίων πτυχίων (σε συνάρτηση με την αντίστοιχη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων). Ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων που προσαρμόζουν το πανεπιστήμιο
στις νέες ανάγκες της αγοράς, που εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των
φοιτητών, που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την δημιουργία σχέσεων μεταξύ
των φοιτητών (πολιτικών και διαπροσωπικών). Μεταρρυθμίσεις που αναπαράγουν το πρότυπο του φτηνού, ευέλικτου και πειθαρχημένου εργαζόμενου
όπως ακριβώς προστάζουν οι “ανταγωνιστικές οικονομίες”.

Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η αναδιάρθρωση του πανεπιστημίου
πρέπει να ξεκαθαριστεί η σχέση του με το κεφάλαιο. Το πανεπιστήμιο δεν
αποτελούσε ούτε πριν από την ψήφιση του νόμου “αυτόνομη ζώνη” ανεξάρτητη από αυτό. Η μορφή που αυτό έπαιρνε στην Ελλάδα, έχει πάντοτε
άμεση σχέση με την εκάστοτε μορφή του ελληνικού καπιταλισμού. Το
“μαζικό πανεπιστήμιο” των προηγούμενων δεκαετιών που αποτέλεσε
όχημα κοινωνικής ανόδου και ανέλιξης, ήρθε μαζί με την συγκρότηση
του υποτυπώδους “κοινωνικού κράτους” και των υποσχέσεων για ευημερία και ανάπτυξη. Τώρα που ο καπιταλισμός περνάει κρίση και αναδιαρθρώνεται και οι ανάγκες του είναι διαφορετικές. Αντίστοιχα το
πανεπιστήμιο, αδυνατώντας να εκπληρώσει τις προσδοκίες που κάποτε
μπορούσε, μετασχηματίζεται, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες
αυτές ανάγκες.
Συνεπώς, οποιαδήποτε ριζοσπαστική κριτική για το πανεπιστήμιο, δεν
μπορεί παρά να βάλει στο κέντρο της τον ίδιο τον καπιταλισμό. Το σύνηθες πρόταγμα “δημόσια και δωρεάν παιδεία” είναι ελλιπές, όσο το πανεπιστήμιο αποτελεί ένα κοινωνικό εργοστάσιο παραγωγής εργατικού
δυναμικού άρρηκτα συνδεδεμένο με το κεφάλαιο και όσο αποτελεί έναν
χώρο εργασίας, άμισθης και έμμισθης, είτε αυτό γίνεται μέσω ερευνητικών και πτυχιακών εργασιών, είτε μέσω της στυγνής εκμετάλλευσης της
πρακτικής άσκησης, είτε ακόμα και από την αναπαραγωγή των φοιτητών
ως εργατικό δυναμικό.
Είναι ανάγκη να οικοδομηθεί ένα φοιτητικό κίνημα, με ταξικά χαρακτηριστικά, που να βάζει στο κέντρο της ανάλυσης του το ίδιο το πανεπιστήμιο και τον ρόλο του στην αναπαραγωγή του κεφαλαίου και της
ιδεολογίας του. Ένα φοιτητικό κίνημα που να μπορεί να συνδέσει όλα τα
κοινωνικά κομμάτια που δραστηριοποιούνται στα ιδρύματα (φοιτητές, διοικητικούς υπαλλήλους, εργαζόμενους σε εργολαβίες μέσα στις σχολές).
Ένα φοιτητικό κίνημα που να οργανώνεται από τα κάτω, μακριά από
κομματικά γραφεία και επίδοξους ηγέτες.

Για την απεργία στο Μετρό και την καταστολή της..
Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου μετά από 9 μέρες απεργίας οι εργαζόμενοι του Μετρό επιστρατεύτηκαν. Το κράτος κινούμενο προς την κατεύθυνση του ολοκληρωτισμού απάντησε για ακόμα μια φορά επιβάλλοντας ένα καθεστώς έκτακτης
ανάγκης. Από την άλλη πλευρά οι εργαζόμενοι στα υπόλοιπα ΜΜΜ κήρυξαν ως απάντηση και ως ένδειξη αλληλεγγύης
απεργίες.

Διαδηλώσεις-συγκρούσεις-καταλήψεις-απεργίες
Ενάντια στον ολοκληρωτισμό προτάσσουμε την αυτοοργάνωση και την αλληλεγγύη

Μηχανοκίνητες περιπολίες στις γειτονιές μας
Tην Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η τρίτη μοταπορεία στους δρόμους των
γειτονιών μας. Η πορεία πέρασε απο τα κάτω Πετράλωνα, τα 'Ανω Πετράλωνα και το Κουκάκι.
Οι υψωμένες γροθιές και τα χειροκροτήματα των περαστικών και όσων ήταν στα μαγαζιά μας γεμίζουν με θάρρος και ελπίδα. Τα τρικάκια που πετάγονταν έγραφαν "ενάντια σε κράτος και κεφάλαιο, για ένα κόσμο ισότητας, ελευθερίας, αλληλεγγύης", "τσακίστε τους φασίστες σε κάθε
γειτονιά", "αλληλεγγύη στη villa Amalias-10,100,1000 καταλήψεις", "καμία εξουσία φίλος μας,
κανένας καταπιεσμένος εχθρός μας".
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Κανένας γείτονας
δεν είναι μόνος του
Από τον Νοέμβριο του 2002, οι κάτοικοι των περιοχών γύρω από τους λόφους του
Φιλοπάππου, αποφάσισαν μέσα από λαικές συνελεύσεις, μακριά από κόμματα, αρχηγούς, ειδικούς και θεσμικούς φορείς, να μην επιτρέψουν σε κρατικά και ιδιωτικά συμφέροντα να μετατρέψουν τον λόφο σε τσιφλίκι τους.
Η Ε.Α.Χ.Α ( ανώνυμη εταιρεία ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων Αθήνας) και το
Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με μια σειρά ιδιωτικών εταιρειών, επιχείρησαν
να «αξιοποιήσουν» τους λόφους, σύμφωνα με την δικιά τους αντίληψη περί αξιοποίησης, η οποία περιελάμβανε τσιμέντο ( για κατασκευή γκαλερί, καφετέριας, θεάτρου,
δρόμων), κάγκελα (για την περίφραξη του λόφου), φυλάκια ,εισιτήρια, ωράριο λειτουργίας.
Όλος αυτός ο σχεδιασμός εντάχθηκε στο πλαίσιο της ενοποίησης των αρχαιολογικών
χώρων, μιας επιχείρησης που στήθηκε ενόψει των ολυμπιακών αγώνων από την οποία
φιλοδοξούσαν να αποκομίσουν τεράστια κέρδη.
Η πρώτη λαική συνέλευση που έγινε στις 3/11/2002 αποτέλεσε την αρχή ενός ακηδεμόνευτου αγώνα των ίδιων των κατοίκων Πετραλώνων- Θησείου- Κουκακίου για
την υπεράσπιση του Φιλοπάππου.
Οι κάτοικοι μέσα από έναν διαρκή αγώνα, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν έχουμε να
περιμένουμε τίποτα και από κανέναν όσον αφορά την τύχη της γειτονιάς μας. Ότι μόνο
μέσα από αντιιεραρχικές, ισότιμες και ανοιχτές διαδικασίες, μπορούμε να πετύχουμε
τους σκοπούς μας, οι οποίοι δεν ήταν άλλοι από το να κρατήσουμε τους λόφους ανοιχτούς , χωρίς εισιτήριο και κάγκελα, να προστατέψουμε αυτό το φυσικό περιβάλλον
στο κέντρο της Αθήνας, από τα επιχειρηματικά σχέδια κράτους και ιδιωτών, να πετύχουμε αρμονική συνύπαρξη αρχαίων μνημείων, ανθρώπινης παρουσίας και οικοσυστήματος. Σκοποί οι οποίοι επιτεύχθηκαν μέσα από έναν μακροχρόνιο αγώνα
αποτέλεσμα των λαικών συνελεύσεων, κατά τις οποίες οι κάτοικοι αποφασίζουν για
τους ίδιους και τις γειτονιές τους. Μια διαδρομή που περιελάμβανε από το ρίξιμο
των καγκέλων και των περιφράξεων μέχρι τη διακοπή των έργων καταστροφής του
λόφου με κάθε τρόπο, αλλά και από εκδηλώσεις αντιπληροφόρησης, ανταλλαγής απόψεων και ζύμωσης μέχρι γλέντια χορούς, συγκρούσεις, 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, με βάση την σύνθεση, σε ότι αφορά τη λήψη αποφάσεων , τον σεβασμό στη
διαφορετικότητα , την αλληλεγγύη , με, κύριο στόχο την προστασία του Φιλοπάππου
.
Απέναντι στον αγώνα των κατοίκων το κράτος απάντησε, ανεπιτυχώς, σε διάφορες
χρονικές στιγμές (με τη λάσπη διαφόρων έμμισθων κονδυλοφόρων, με τις απειλές των
διαφόρων μπράβων- security, με την καταστολή, παρατάσσοντας τις διμοιρίες με χακί,
μπλέ και ότι άλλο χρώμα στολή και τελευταία με μηνύσεις.
Στις 5/12/2012 θα γινόταν η δίκη τριών γειτόνων μας με την κατηγορία ότι με «πειθώ
και φορτικότητα υποκινούσαν την ρίψη της περίφραξης». Μια κατηγορία , η οποία
λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Εκδικητικά προς τρείς ανθρώπους, οι οποίοι συμμετείχαν
στο κίνημα του Φιλοπάππου και συνεισέφεραν πολλά σ’ αυτόν τον αγώνα και κατασταλτικά - εκφοβιστικά προς όλους τους κατοίκους , οι οποίοι αντέταξαν το δικό τους
συλλογικό «συμφέρον» απέναντι στα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα κράτους
και κεφαλαίου και νίκησαν.
Η δίκη , λόγω απεργίας των δικαστικών, πήρε αναβολή για τις 16/5/2013.
Όπως έγραφε η συντονιστική επιτροπή τον Μάρτιο του 2003 στο έντυπο με τίτλο «
Τι συμβαίνει στον Φιλοπάππου-θέσεις του κινήματος των κατοίκων» :
«Ας συμβάλλουμε όλοι στην ανάπτυξη αυτού του αυτόνομου και ακηδεμόνευτου κινήματος κατοίκων για την προστασία των ελεύθερων χώρων και της ποιότητας της ζωής
μας. Η αυτοοργάνωση μας μέσα από τις λαικές συνελεύσεις και σε ανοιχτές επιτροπές
με άμεση δημοκρατία είναι η εγγύηση ότι το κίνημα δεν θα χειραγωγηθεί, δεν θα εξυπηρετήσει κομματικά συμφέροντα και θα επεκταθεί. Πρίν από τις 3/11/2002 ξέραμε
ότι κανένας δεν ρωτούσε την γνώμη μας για τίποτα. Τώρα πιά ξέρουμε , τίποτα δεν
είναι το ίδιο, ξέρουμε ότι έχουμε την δύναμη να επιβάλλουμε την συλλογική θέληση
μας για τα ζητήματα που μας αφορούν.»
Ο αγώνας για τον λόφο του Φιλοπάππου δεν έγινε από μεμονωμένα άτομα, από κάποιους ειδικούς και « φορτικούς» ανθρώπους, αλλά από όλους έμας που νοιαζόμαστε
για τις γειτονιές μας και την ίδια την ζωή μας.

Στις 16/5/2013 δεν δικάζονται τρείς γείτονές μας,
αλλά η λαική συνέλευση Θησειου- Κουκακίου –Πετραλώνων
γι’ αυτό και θα είμαστε όλοι εκεί.
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Δολοφονία πακιστανού
εργάτη στα Ανω πετράλωνα
απο δύο χρυσαυγίτες
Την Πέμπτη 17/1 και λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ένα σκούτερ με δύο άτομα επί της 3ων Ιεραρχών στα Άνω Πετράλωνα,
πλησίασε ένα ποδηλάτη και τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Το
θύμα ένας 26χρονος πακιστανός, οι θύτες δύο έλληνες 28 και
24 χρονών αντίστοιχα. Οι δύο δολοφόνοι προφανώς νόμιζαν
πως όπως τόσες και τόσες ρατσιστικές δολοφονίες έτσι και αυτή
θα πέρναγε στα ψιλά και θα χρησίμευε για να τονώσει το ηθικό
των κάθε λογής φασιστοειδών. Ειδικότερα τώρα που οι σφαλιάρες διαδέχονται η μία την άλλη και με τον κόσμο του κινήματος
να βγαίνει δυναμικά στους δρόμους. Τελικά όμως η αντίδραση
των κατοίκων και η οξυδέρκεια ενός ταξιτζή να συγκρατήσει την
πινακίδα του σκούτερ, ανάγκασαν την αστυνομία να τους αναζητήσει και εν τέλει να τους συλλάβει κάποιες ώρες αργότερα,
στο Σύνταγμα.
Από την πρώτη στιγμή μπάτσοι και ΜΜΕ, σε αγαστή συνεργασία όπως πάντα, προσπαθούν να μας πείσουν πως το «συμβάν»
οφείλεται σε μια παρεξήγηση. Τα δύο παιδιά, τα ελληνόπουλα
ντε, παρεξηγήθηκαν που ο μελαμψός μετανάστης τους έκλεισε το
δρόμο με το ποδήλατό του και πάνω στα νεύρα τους του έριξαν
και μερικές μαχαιριές. Παρόλη την επιμονή τους αναγκάζονται
να παραδεχτούν πως τελικά οι δύο δολοφόνοι όχι μόνο «έτυχε»
να έχουν πάνω τους μαχαίρια, αλλά είχαν στα σπίτια τους στιλέτα,
αεροβόλα, σιδερογροθιά κτλ αλλά και όλως τυχαίως και καμιά
50αριά προπαγανδιστικά φυλλάδια της Χρυσής Αυγής.
Η απάντηση που δόθηκε, μπορεί να είναι μερική δεν παύει
όμως να ήταν άμεση και δυναμική. 700 και πλέον κάτοικοι, αγωνιστές, αντιφασίστες, αναρχικοί και αριστεροί, ντόπιοι και μετανάστες πορεύτηκαν στους δρόμους των Άνω Πετραλώνων
δείχνοντας ξεκάθαρα πως στα Πετράλωνα δεν υπάρχει θέση για
τους απογόνους των Χιτών.
Η σύνδεση των δολοφόνων με τους επίσημους απογόνους των
ταγματασφαλιτών, δεν είναι τυχαία. Οδηγός τους ήταν τα παραδείγματα που έχουν πάρει από τους εκλεγμένους πλέον μαχαιροβγάλτες. Σε μια συνθήκη συστημικής κρίσης το καθεστώς
αμολάει κάθε κατακάθι που υπάρχει στην κοινωνία για να μπορέσει να χτυπήσει τους πιο αδύναμους και να διαχύσει το φόβο
στην κοινωνία.
Ενάντια λοιπόν στον κοινωνικό κανιβαλισμό και τον επιβαλλόμενο εκφασισμό, να αντιτάξουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των καταπιεσμένων και την οργάνωση μας απέναντι στο κράτος, τα
αφεντικά και τους φασίστες. Με στέκια, καταλήψεις, σωματεία
βάσης και εργατικές συλλογικότητες, με αντιφασιστικές περιπολίες και ομάδες αυτοάμυνας, με λαϊκές συνελεύσεις, συλλογικές
κουζίνες και χαριστικά παζάρια.

ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΟΥΦΑΛΕΣ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΧΙΤΩΝ
ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΣΑΣ ΓΛΥΦΑΝΕ
ΜΠΟΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
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Αγώνες στα ορυχεία.
Από τη βόρεια Ισπανία στη Νότια Αφρική
Από τον περασμένο Ιούνιο
παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις των
αγώνων των ανθρακωρύχων στην
Ισπανία, με μια σειρά κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο μιας απεργίας
διαρκείας, που τους έφεραν στο προσκήνιο των εργατικών αγώνων ανά
τον κόσμο. Με το τερματισμό των
αγώνων και των διαπραγματεύσεων
ξεκίνησε ακόμα μια απεργία διαρκείας, αυτή τη φορά στη Νότια
Αφρική, που έγινε γνωστή κυρίως
μετά από την εν ψυχρώ σφαγή απεργών από την αστυνομία μέσα στον
Αύγουστο.
Οι αγώνες στα ορυχεία
έχουν μακρά παράδοση. Μια παράδοση που είναι ακόμα ζωντανή και
δίνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στις
μορφές αγώνα που ακολουθούν οι
εργάτες σε αυτά. Χαρακτηριστικά
που ευνοούν μια αυξημένη συγκρουσιακή διάθεση και πλήθος πρακτικών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την
αποτελεσματικότητα αυτών των αγώνων. Ρίχνοντας μια ματιά στο παγκόσμιο χάρτη αντιλαμβανόμαστε ότι
πάντα υπάρχει κάποιο ανοιχτό μέτωπο στα ορυχεία, ανεξαρτήτως από
τα χαρακτηριστικά τους (γεωγραφικά,
κοινωνικά, ιστορικά).
Σε ό,τι αφορά το ισπανικό
παράδειγμα, η εκμετάλλευση των
πηγών ορυκτών ξεκίνησε οργανωμένα στο δεύτερο μισό του 19ου αι.,
προς όφελος της βιομηχανίας στο
πλαίσιο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Οι εταιρίες ήταν κατά κύριο λόγο
από την Αγγλία, και εγκαταστάθηκαν
ανά της χερσονήσου δημιουργώντας
στις περιοχές που εγκαθίστανται ένα
καινούργιο κοινωνικό-οικονομικό
μοντέλο. Η δουλειά στα ορυχεία διαμορφώνει σχέσεις που ξεπερνάνε τη
συνήθη εργασιακή σχέση. Οι τόποι
κατοικίας, οι οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις, αλλά και κάθε πτυχή
της ζωής περιστρέφεται γύρω από το
ορυχείο. Λίγο πολύ, αυτή η συνθήκη
εξακολουθεί να υφίσταται Όπως εξακολουθούν να υφίστανται οι αντιδράσεις και αντιστάσεις των κοινοτήτων
μεταλλωρύχων. Εδώ και 150 χρόνια
δίνονται μάχες άλλοτε νικηφόρες και
άλλοτε ηττημένες, πάντοτε όμως βαμμένες από το αίμα των εργατών.
Μάχες που δεν είχαν να αντιμετωπίσουν μόνο την κρατική καταστολή
αλλά και την παρέμβαση κομμάτων
και συνδικάτων που σε πολλές περιπτώσεις καπέλωσαν και καθοδήγησαν τους αγώνες σε διαφορετική
κατεύθυνση από τα συμφέροντα των
αγωνιζόμενων. Η οικονομική μεταρρύθμιση στην Ισπανία στα μέσα της
δεκαετίας του 80 δυσχέρανε τη θέση
των μεταλλωρύχων και είκοσι χρόνια
αργότερα, με αφετηρία το 2006, ξεκίνησε η τελευταία επίθεση ενάντια
στα κεκτημένα των εργατών. Ως
απάντηση από την πλευρά των μεταλλωρύχων είναι και η άγρια απεργία
διαρκείας το περασμένο καλοκαίρι

Από τους περίπου 40000 εργαζομένους στα ορυχεία την δεκαετία του
80, είχανε μείνει όχι πάνω από
15000 το 2005, και με το “Σχέδιο
Άνθρακα 2006-2012” προβλέπεται η
σταδιακή αποδόμηση του κλάδου,
έως το 2018. Με την ανακοίνωση
του τελευταίου προϋπολογισμού,
που προέβλεπε μια μείωση στις δαπάνες για τις εταιρίες εξόρυξης άνθρακα του 64% , μείωση στις
δαπάνες για ασφάλεια στα ορυχεία
μέχρι και 100% και πολλά άλλα
μέτρα ξέσπασαν μια σειρά από κινητοποιήσεις που κορυφώθηκαν με την
απεργία διαρκείας που ξεκίνησε τον
Ιούνιο Η έντονη ανταγωνιστικότητα
ανάμεσα στις εταιρίες εξόρυξης διαφορετικών περιοχών (Ισπανία, Ανατολική Ευρώπη, Αφρική κλπ) θέτει τις
εταιρίες που δραστηριοποιούνται
στην Ισπανία σε δυσμενή θέση και
την ντόπια παραγωγή ασύμφορη
τόσο για τις βιομηχανίες που κάνουν
χρήση των ορυκτών όσο και τις μεγάλες εταιρίες εξόρυξης, οι οποίες
δεν διστάζουν να κλείσουν τα ορυχεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
τους εργαζόμενους και για τους
άμεσα ή έμμεσα εξαρτημένους τους.
Χωρίς την κρατική υποστήριξη, και
με δεδομένες τις πολιτικές των κρατών της ΕΕ, ο κλάδος δεν έχει μέλλον
σε ισπανικό έδαφος.
Και εδώ εντοπίζεται ένα
πρώτο ζήτημα σε σχέση με τον
αγώνα των ανθρακωρύχων. Η στόχευση του αγώνα δεν αμφισβητεί το

ρόλο του κράτους ως διαμεσολαβητή
και προστάτη του κλάδου. Διαπιστώνουμε λοιπόν μια αντίθεση ανάμεσα
στις μεθόδους που υιοθετούνται, οι
οποίες είναι αναμφίβολα συγκρουσιακές και ριζοσπαστικές και στα αιτήματα που προβάλλονται, τα οποία
είναι ξεκάθαρα ρεφορμιστικά.
Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι πως
για αυτή την κατάσταση, φέρουν ευθύνη τα συνδικάτα. Για πολλά χρόνια
έβαζαν φρένο στη δυναμική των
αγώνων προκειμένου να μη διαταραχθεί η πολιτική και οικονομική
ζωή της χώρας. Έτσι, στη συγκεκριμένη απεργία, την ίδια ώρα που ήμασταν θεατές βίαιων συγκρούσεων και
αντιπαραθέσεων, βλέπαμε από πίσω
τους γνωστούς εργατοπατέρες να διαπραγματεύονται και να πουλάνε τον
αγώνα. Όσο περίεργο και να φαίνεται, αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν
γινόταν εν άγνοια των απεργών, η
πλειοψηφία των οποίων είναι μέλη
των συνδικάτων (δηλαδή της UGT,
Γενική Ένωση Εργαζομένων και των
CCOO, Εργατικές Επιτροπές). Η αλήθεια είναι ότι την ίδια στιγμή που
υπάρχει μια ισχυρή βάση εργαζομένων που σε ένα θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο συμφωνεί με
ριζοσπαστικές αντιλήψεις, δεν έχει
ψάξει τον τρόπο για το πως θα μπορούσε να υλοποιηθεί μια τέτοια
ατζέντα. Η παραπάνω συνθήκη εξηγείται εν μέρη από τη δύναμη της
παράδοσης αλλά και την κυριαρχία
αντιλήψεων ανάθεσης και διαμεσο-

λάβησης μεταξύ των απεργών και των
εργατοπατέρων. Η κυριαρχία του ρεφορμιστικού και καθεστωτικού συνδικαλισμού δεν αφήνει περιθώρια να
αμφισβητηθούν τόσο ο τρόπος οργάνωσης όσο και τα όρια των αγώνων. Οι
αποκλεισμοί κεντρικών δρόμων, οι συγκρούσεις με την αστυνομία με προχωρημένο οπλοστάσιο, οι μεγαλειώδεις
διαδηλώσεις, οι καταλήψεις κτλ., δεν γίνεται να είναι αποτελεσματικοί όταν δεν
λειτουργούν παρά σαν στόλισμα μιας
γραφειοκρατικής διαδικασίας, ακόμα κι
αν ονομάζεται απεργία διαρκείας...
Ένα δεύτερο ζήτημα είναι πως
με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
σημερινής περιόδου αποκτά βαρύνουσα
σημασία το να οριστεί συγκεκριμένα το
διακύβευμα της απεργίας. Δηλαδή σε
μια περίοδο όπου ο ρόλος των ορυχείων στην οικονομία της χώρας έχει όλο
και μικρότερη σημασία, η στόχευση του
αγώνα σε καθαρά οικονομικά αιτήματα
και υπεράσπισης των κατακτήσεών των
εργατών είναι εξ αρχής αδιέξοδη. Όχι
μόνο γιατί αποδέχονται τη συνδικαλιστική διαμεσολάβηση και επιθυμούν την
κρατική προστασία, αλλά γιατί οι απεργοί στο σύνολό τους δεν έχουν μπει στη
διαδικασία να δώσουν μια δικιά τους
απάντηση τόσο στη διαχείριση των δαπανών όσο και γενικότερα στο ποιό θα
είναι το μέλλον των περιοχών που παραδοσιακά σχετίζονται με τον άνθρακα.
Λόγω των κατακτήσεων παλαιοτέρων
εποχών, οι ανθρακωρύχοι απολαμβάνουν σχετικά προνόμια στο οικονομικό
πεδίο, και σε κάποιο βαθμό
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(κυρίως όσον αφορά στους επαγγελματικούς συνδικαλιστές, πολιτικούς κτλ) αυτός ο αγώνας επιδιώκει μονάχα τη συντήρηση τέτοιων προνομιών. Για πολλούς από τους ανθρακωρύχους έχει μεγαλύτερη σημασία μια ψευδαίσθηση ευημερίας, με αποτέλεσμα να έχουν αφεθεί στην άκρη πιο ουσιαστικά προβλήματα όπως είναι η δημιουργία
δομών που να δίνουν λύση στις ανάγκες των κοινοτήτων (δηλαδή των ανθρακωρύχων, των οικογενειών τους αλλά και όσων είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένοι μαζί τους
τόσο γεωγραφικά όσο και κοινωνικά) σε μια προοπτική διάλυσης των ορυχείων (που έτσι κι αλλιώς δεν είναι πλέον μια ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα αλλά μόνο
ένα στρατηγικό συμφέρον). Δομές που θα δημιουργηθούν από τις κοινότητες, για τις ίδιες τις κοινότητες μέσα από οριζόντιες και αυτοοργανωμένες διαδικασίες
Μ ε
το τέλος της απεργίας ξεκίνησε η καταστολή, έτσι πάνω από 100 απεργοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το στήσιμο οδοφραγμάτων, για διάφορες δράσεις σαμποτάζ, για
αντίσταση, για σωματικές βλάβες κατά αστυνομικών. Δυστυχώς αυτό φαίνεται να είναι ότι άφησε ως αποτέλεσμα αυτός ο αγώνας. Σίγουρα η δράση απεργών και αλληλέγγυων
λειτούργησε προωθητικά κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της απεργίας, σε ένα επίπεδο δυναμικής και προοπτικών αντιπαράθεσης, αλλά ο μερικός χαρακτήρα των αγώνων
(όχι μόνο των ανθρακωρύχων, αλλά γενικώς) και η έλλειψη ενός συγκεκριμένου οράματος οδήγησαν τον αγώνα σε αδιέξοδο και σε ήττα.
Αντί λοιπόν να αποτελέσουν οι συνελεύσεις των εργατών τα κύτταρα οργάνωσης του αγώνα και τη διαδικασία επίλυσης των ζητημάτων τους, κυριάρχησε η ανάθεση στην
γραφειοκρατία και τα συντεχνιακά αιτήματα. Με αποτέλεσμα το κίνημα να έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Η κοινωνική και ταξική αντεπίθεση βρίσκεται σε ένα ανώριμο στάδιο,
και μόνο μέσα από τη διαπίστωση αυτής τις κατάστασης και την οργάνωση των εργατών από τη βάση μπορεί να δοθεί μια απάντηση με προοπτική. Μόνο με την αυτοοργάνωση της ζωής μας σε κάθε πτυχή θα καταφέρουμε να σπάσουμε τους φράχτες που μας επιβάλλουν καθημερινά κράτος και κεφάλαιο, είτε στη δουλειά είτε στις γειτονιές
μας. Ας δούμε την απεργία των Ισπανών ανθρακωρύχων σαν μια εμπειρία που, αν και θετική, μας δείχνει με αρκετά ξεκάθαρο τρόπο, μια σειρά προβλημάτων και περιορισμών
που θα πρέπει να ξεπεραστούν σε μελλοντικές μάχες.
Περνώντας τώρα στην απεργία της Νότιας Αφρικής, θα πρέπει να επισημανθούν ορισμένα σημεία. Καταρχάς η μεταλλωρυχεία είναι η κύρια οικονομική βάση της χώρας.
Μια οικονομία όμως που χαρακτηρίζεται από τις άθλιες συνθήκες εργασίας για το σύνολο του ντόπιου πληθυσμού. Ακόμα όμως και για τους “προνομιούχους” μεταλλωρύχους οι προοπτικές εξέλιξης είναι μηδενικές. Σε μια χώρα με τέτοια επίπεδα εξαθλίωσης ο όρος καταπιεσμένος έχει ιδιαίτερο βάρος. Παρόλο που η εξουσία ασκείται από
μια “προοδευτική” κυβέρνηση, αυτό δε μειώνει ούτε την ένταση της οργής που νιώθουν οι καταπιεσμένοι, ούτε τη βία της καταστολής που ασκείται από το κράτος. Η υπερεκμετάλλευση των μεταλλωρύχων σε συνδυασμό με τη γενικότερη κατάσταση δημιουργούν εκρηκτικές συνθήκες.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν στις αρχές Αυγούστου, για τη διεκδίκηση της αύξησης του μισθού στην περιοχή Μαρικάνα. Στις
10 Αυγούστου, 3000 εργάτες κάνουν στάση εργασίας και ξεκινάνε απεργία σε ορυχείο
λευκόχρυσου ιδιοκτησία της εταιρίας Lonmin. Την επόμενη, εργάτες, μέλη του καθεστωτικού σωματείο NUM πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν. Το χάσμα μεταξύ των
εργατών και τη γραφειοκρατία του σωματείου γίνεται όλο και πιο βαθύ. Σε σημείο
όπου επέρχεται μια πρώτη ρήξη όχι μόνο με την ηγεσία του σωματείου αλλά και με
το ίδιο το καθεστώς. Μέσα σε λίγες μέρες εξαπλώνεται μια άγρια απεργία διαρκείας
όπου συμμετέχουν παραπάνω από 100000 μεταλλωρύχοι. Κατά τη διάρκεια των
πρώτων ημερών οι συγκρούσεις είναι ασταμάτητες, ανάμεσα στους μεταλλωρύχους
από τη μία και στις δυνάμεις καταστολής τόσο του κράτους όσο και της ίδιας της εταιρίας από την άλλη. Μέσα σε αυτό το κλίμα το ανταγωνιστικό σωματείο, η AMCU,
προσπαθεί να καθοδηγήσει τα γεγονότα, σε πολύ έντονη αντιπαράθεση με το NUM.
Πρόκειται για ένα νεοσύστατο σωματείο στο οποίο πάντως δεν λείπουν οι αναφορές
στις ρεφορμιστικές τάσεις του συνδικαλισμού.
“Τα συνδικάτα στη Marikana, NUM και AMCU, έχουν πέσει στην παγίδα των πολιτικών τους προϊσταμένων, της άρχουσας τάξης. Πολεμούν το ένα το άλλο, αντί να πολεμούν τον πραγματικό εχθρό. Η ενότητα είναι η δύναμή μας: δεν πρέπει να διαιρείται
και να αποκλείεται. Εργαζόμενοι όλου του κόσμου ενωθείτε! Εργατικές τάξεις όλων των χωρών και των φυλών ενωθείτε!”
Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, στις 16 Αυγούστου μονάδα της αστυνομίας δολοφονεί εν ψυχρώ 34 απεργούς. Εντείνονται οι συγκρούσεις και οι απεργοί παίρνουν
ξεχωριστή, έως και εχθρική θέση απέναντι από τα συνδικάτα. Η ομοσπονδία συνδικάτων (COSATU) προσπαθεί, χέρι χέρι με την κυβέρνηση και με τους μηχανισμούς της,
να βάλλουν τέλος στο κίνημα. Η αδυναμία τους να το ελέγξουν, έχουν σαν αποτέλεσμα τις αποκηρύξεις, τη στοχοποίηση και απόδοση κατηγοριών σε απεργούς, τις απαγορεύσεις συγκεντρώσεων και εν τέλη την ωμή καταστολή.
“Έτσι, παλεύουμε ενάντια σε όλες τις ελίτ: εκείνους που ελέγχουν την κυβέρνηση και εκείνους που ελέγχουν τις εταιρείες (όπως η Lonmin). Όμως, οι φωνές μας σιωπούν με
σφαίρες.
Αν και δεν συμφωνούμε άκριτα με όλες τις δραστηριότητες των εργαζομένων στην Marikana, είμαστε πάντα με την εργατική τάξη και τους φτωχούς ενάντια στο κράτος και
τους καπιταλιστές.”
Παρόλο που η απεργία χαρακτηρίστηκε παράνομη, συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Περισσότεροι από 50 απεργοί δολοφονήθηκαν, δεκάδες συλλήφθηκαν
και εκατοντάδες στοχοποιήθηκαν από τον κατασταλτικό και δικαστικό μηχανισμό (συνεχίζοντας μια πρακτική συνηθισμένη από το απαρτχάιντ, που εφάρμοζε πάνω στους
κοινωνικούς-ταξικούς μαύρους αγωνιστές το δόγμα της συλλογικής ευθύνης). Στα θετικά της απεργίας των μεταλλωρύχων είναι το αποτέλεσμα στα αιτήματα των μεταλλωρύχων
της Lonmin, που κατάφεραν αύξηση του μισθού (αν και γύρισαν στην δουλειά τους την ώρα που ήταν ακόμα ενεργά άλλα απεργιακά μέτωπα σε άλλα ορυχεία). Επιπλέον
και ακόμα πιο σημαντικό είναι η ικανότητα των εργατών να οργανωθούν και να δράσουν, με τίμημα την ίδια τους τη ζωή, πέρα από τον τρόπο που κάθε κράτος, κάθε
αφεντικό ή κάθε εργατοπατέρας προσπαθούν να μας επιβάλλουν.
“...η Marikana δείχνει την αληθινή φύση του κράτους και της κυβέρνησης, δεν έχει σημασία ποιανού κόμματος. Μια αιμοδιψή φονική μηχανή για την πλούσια μαύρη και
λευκή άρχουσα τάξη. Ο πραγματικός εργατικός έλεγχος της οικονομίας δεν σημαίνει ιδιωτικές εταιρείες (ιδιωτικοποίηση) ή δημοτικές επιχειρήσεις (εθνικοποίηση). Θα πρέπει
να σημαίνει έναν πραγματικά λαϊκό δημοκρατικό έλεγχο της οικονομίας μέσω των κοινοτήτων των εργαζομένων και των επιτροπών που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των ανθρώπων. “*
*οι παραγράφοι σε italic είναι αποσπάσματα από ανακοίνωση Νοτιοαφρικανών αναρχικών από τις ομάδες Tokologo, Inkululeko Wits και από το Αναρχικό Κομμουνιστικό
Μέτωπο Zabalaza.

Ημερολόγιο της απεργίας
•

Ύστερα από μια σειρά κινητοποιήσεων, στις 31 Μαΐου ξεκινάει μια απεργία διαρκείας που υποστηρίζεται από πάνω από 8000 ανθρακωρύχους.

•
Τις επόμενες μέρες οι ανθρακωρύχοι καλούν σε γενική απεργία, η οποία πραγματοποιείται στις 18 Ιουνίου και δείχνει τη γενικευμένη υποστήριξη στον αγώνα των
ανθρακωρύχων, και γενικότερα τη δυσαρέσκεια και την οργή της κοινωνίας απέναντι στα μέτρα λιτότητας που επιβάλλουν κράτος και κεφάλαιο. Ανθρακωρύχοι κλείνονται
στα ορυχεία, σπάνε συγκρούσεις, τα οδοφράγματα εμφανίζονται σε κάθε δρόμο, ολόκληρες περιοχές είναι υπό κατάληψη...
•

Στις 22 Ιουνίου ξεκινάει μια πορεία (“Μαύρη Πορεία”) με προορισμό τη Μαδρίτη από τις περιοχές του Βορρά (Αστούριας).

•
Στις 11 Ιουλίου η πορεία φτάνει στη Μαδρίτη, όπου χιλιάδες κόσμο ενώνονται δείχνοντας την αλληλεγγύη τους στους ανθρακωρύχους και πραγματοποιείται μια
μεγάλη διαδήλωση όπου φαίνεται ξεκάθαρα η διαφορά μεταξύ των απεργών και των αλληλέγγυων από τη μία και οι συνδικαλιστές γραφειοκράτες από την άλλη (η οποίοι
προσπαθούν να αποφεύγουν οποιαδήποτε σύγκρουση και να καταγγέλλουν οποιοδήποτε “προβοκατόρικο” στοιχείο μέσα στις κινητοποιήσεις).
•
Μετά από δύο μήνες απεργίας, οι εργατοπατέρες καταφέρουν την οριστική συνάντηση με την κυβέρνηση, η οποία δεν κάνει το παραμικρό βήμα πίσω, και δυο
μέρες αργότερα ανακοινώνουν πως η απεργία έχει τελειώσει επειδή οι ανθρακωρύχοι δεν είναι σε θέση να συνεχίζουν τον αγώνα.

επικαιρότητα
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“

λαϊκές συνελεύσεις

διεθνή νέα

μνήμη

Η δράση του ΕΛΑΣ στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο

Στα τέλη του καλοκαιριού του 44 αποφασίζεται η σταδιακή αποχώρηση των
γερμανικών κατοχικών στρατευμάτων από την Ελλάδα για την αποτροπή του εγκλωβισμού τους στη βαλκανική χερσόνησο μετά την αντεπίθεση του Κόκκινου
στρατού στο ανατολικό μέτωπο. Κατά την αποχώρηση των γερμανών τα «τάγματα
ασφαλείας», σώμα ένοπλων δοσίλογων, πολύ καλά εξοπλισμένα από τους κατακτητές ανέλαβαν να αποτελέσουν την οπισθοφυλακή τους ώστε τα κατοχικά στρατεύματα να μην δεχτούν χτυπήματα από τον ΕΛΑΣ. Ήδη από το καλοκαίρι ειδικά
διαμορφωμένη (με βαρύ οπλισμό) για μάχη σε πεδίο πόλεων και οχυρών, μεραρχία του ΕΛΑΣ με επικεφαλής των Άρη Βελουχιώτη αναλαμβάνουν να επιτεθούν
στους αποχωρήσαντες Γερμανούς, και τους ντόπιους συνεργάτες τους και να απελευθερώσουν την Πελοπόννησο. Στις 4 Σεπτέμβρη οι Γερμανοί αποχωρούν οριστικά από τη Μεσσηνία έχοντας αφήσει σημαντικό αριθμό πολεμοφόδιων και
προμηθειών στους ταγματασφαλίτες υποτακτικούς τους. Στο δρόμο Καλαμάτας –
Τρίπολης στήνεται ενέδρα από τον ΕΛΑΣ στην αυτοκινητοπομπή. Μετά από πολύωρη άνιση μάχη με πολλές απώλειες εκατέρων οι γερμανοί προχώρησαν προς
την Τρίπολη. Ταυτόχρονα αποχωρούν και από τον Πύργο και το Αίγιο προς την
Πάτρα.
Στις 7 Σεπτέμβρη η πόλη του Πύργου βρίσκεται στα χεριά 700 ταγματασφαλιτών,
όπου κηρύσσουν στρατιωτικό νόμο. Το τοπικό τάγμα του ΕΛΑΣ κυκλώνει την πόλη
και τους καλεί να παραδοθούν, μετά την αρνηση1 τους, επιτίθεται στην οχυρωμένη
πόλη. Μετά από δυο μέρες άγριας μάχης, με την ενεργή συμπαράσταση των κάτοικων ο ΕΛΑΣ καταλαμβάνει την πόλη, 200 ταγματασφαλίτες και χωροφύλακες
πέφτουν νεκροί μια αντίστοιχη ομάδα διαφεύγει για την Πάτρα και 150 αιχμαλωτίζονται.
Στις 9 Σεπτέμβρη ο ΕΛΑΣ κυκλώνει την Καλαμάτα, όπου βρίσκονται ενισχυμένα
τάγματα χωροφυλακών και ταγματασφαλιτών. Οι επικεφαλείς του ΕΛΑΣ τους καλούν και άδω να παραδοθούν αλλά οι δοσίλογοι αρνούνται για μια ακόμη φορά
θεωρώντας ότι έχουν την υπεροπλία. Ο ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον Άρη επιτίθεται
στην πόλη και με την αμέριστη και εδώ βοήθεια των κατοίκων που συμμετέχουν
ενεργά στη μάχη τους κατατροπώνει. Οι γερμανοτσολιάδες είχαν μεγάλες απώλειες,
εκτός από τους πολλούς νεκρούς στη μάχη, περίπου 400 αιχμαλωτίζονται, άλλοι
150 με επικεφαλής τον κατοχικό νομάρχη Μεσσηνίας Περρώτη διαφεύγουν για το
Μελιγαλά. Όσο ο ΕΛΑΣ εξουδετέρωνε μια προς μια της εστίες αντίστασης, οι κάτοικοι έμπαιναν στη μάχη πίσω από τους αντάρτες αναζητώντας τους ενόχους για
τα εγκλήματα που είχαν διαπράξει οι ταγματασφαλίτες εις βάρος αυτών, των περιουσιών και των συγγενών τους. Πλήθος κόσμου επιτιθόταν στους αιχμαλώτους
ταγματασφαλίτες αντεκδικούμενο τα τόσα χρόνια σκλαβιάς, εξευτελισμού και λεηλασίας. Η βασική γραμμή του ΕΛΑΣ ήταν, οι αιχμάλωτοι ταγματασφαλίτες να περνούν ανταρτοδικείο και εφόσον κριθούν ένοχοι να εκτελούνται από αντάρτικο
απόσπασμα. Η οργή των κάτοικων της Μεσσηνίας εις βάρος των δοσίλογων ήταν
τόσο μεγάλη που οι αντάρτες αδυνατούσαν να την συγκρατησουν.2 Η ομάδα των
ταγματασφαλιτών που διέφυγε, στο δρόμο για το Μελιγαλά συνέλαβε και έσφαξε
33 πολίτες και 4 αντάρτες στο χωρίο Ασπρόχωμα.
Στο Μελιγαλά στις 13.9 βρίσκονται περίπου 1200 ταγματασφαλίτες από την ίδια
την πόλη μαζί με τους καταφεύγοντας εκεί από την Καλαμάτα και το Κοπανάκι
(χωρίο άντρο ταγματασφαλιτών που έπεσε στα χεριά του ΕΛΑΣ) με βαρύ και αξιόλογο οπλισμό. Ο ΕΛΑΣ (με 4 τάγματα και δύναμη 1200 περίπου ανταρτών) περικυκλώνει την πόλη και καλεί εκ νέου τους ταγματασφαλίτες να παραδοθούν. Η
πόλη του Μελιγαλα αποτελούσε κατά τη διάρκεια της κατοχής το άντρο και απόρθητο κάστρο των ταγμάτων ασφαλείας. Κατά την διάρκεια της μάχης οι κάτοικοι
εν αντιθέσει με την Καλαμάτα και τον Πύργο δεν συνέδραμαν στις επιχειρήσεις του
ΕΛΑΣ. Αντιθέτως στο πλευρό των ανταρτών συρρέει πλήθος κόσμου από τα γύρω
χωρία οι οποίοι είχαν τραβήξει τα πάνδεινα από τη δράση των ταγμάτων. Μετά
από σκληρή μάχη τριών ημερών οι ταγματασφαλίτες, έχοντας πολλές απώλειες,
παραδίνονται. Οι αντάρτες αφού απελευθερώνουν 200 εαμιτες που βρίσκονταν
κρατούμενοι σε έναν μαντρωμένο χώρο το Μπεζεστένι οδηγούν εκεί τους αιχμαλώτους. Οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον Άρη (που δεν είχε προλάβει να
συμμετάσχει στη μάχη) προσπάθησαν να προστατέψουν τους αιχμαλωτους 3 από
το πλήθος που διψάει για εκδίκηση και λεηλατεί τα σπίτια των ταγματασφαλιτών.
Σχεδόν αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης η κύρια δύναμη των ανταρτών θα
φύγει για τους Γαργαλιάνους, την άλλη ισχυρή βάση των ταγμάτων. Τις επόμενες
μέρες δεκάδες αιχμαλώτων βρίσκουν την τύχη που τους αξίζει είτε μέσω αποφάσεων ανταρτοδικειων που στήθηκαν στην πόλη είτε από πράξεις κοινωνικής αντεκδίκησης κάτοικων της ευρύτερης περιοχής.4
Μύθος και πραγματικότητα
Τα «τάγματα ασφαλείας» συγκροτήθηκαν από την κατοχική κυβέρνηση Ράλλη
καθ υπ δείξει των Γερμανών για στα τέλη του 43 για τη καταπολέμηση των ανταρτών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 5. Η δράση τους πέρα από τη στήριξη και την εξυπηρέτηση
των ναζιστικών κατοχικών στρατευμάτων, εμπεριείχε και σωρεία εγκλημάτων κατά
των κάτοικων των περιοχών που λυμαίνονταν. Η δράση του ΕΛΑΣ για τον αφοπλισμό των ταγμάτων κατά την Γερμανική υποχώρηση αποτελούσε πέρα από απόφαση των συμμαχικών δυνάμεων, αλλά και μια κοινωνική ανάγκη. Οι ένοπλοι
υπηρέτες των κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους που πλούτιζαν με το
αίμα του λαού κατά τη διάρκεια της κατοχής έπρεπε να πληρώσουν για τα εγκλήματα τους. Το μετεμφυλιακό κράτος των νικητών του εμφυλίου ξεδίπλωσε μια αφήγηση γύρω από τη δράση του ΕΑΜ ΕΛΑΣ στην Πελοπόννησο με επικεφαλίδα τη
μάχη του Μελιγαλά ώστε να συκοφαντήσει και να σπιλώσει των αγώνα του για
ψωμί και λευτεριά και να συγκαλύψει το εγκληματικό έργο των ένοπλων δοσίλογων
και των αφεντικών τους. Οι αριθμοί των νεκρών στη μάχη θυμίζει το παιχνίδι τη

κολοκυθιάς οι 600 νεκροί ταγματασφαλίτες και πιθανόν κάποιοι ελάχιστοι συγγενείς τους
6 μετατράπηκαν σε 2500 κατά το ΓΕΣ τα επόμενα χρόνια και σε πάνω από 3000 σύμφωνα
με ακροδεξιούς ιστορικούς. Η ουσία όμως βρίσκεται πέρα από τους αριθμούς, η μάχη
του Μελιγαλα αποτέλεσε μια ακόμη μάχη ανάμεσα στον καταπιεζόμενο και εκμεταλλευόμενο λαό που πολέμησε ενάντια στη φτώχεια και την υποδούλωση για την κοινωνική δικαιοσύνη και την ελευθερία μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ ΕΛΑΣ και τον φασισμό σε μια
από τις πιο ελεεινές του μορφές, αυτή του ενόπλου δοσιλογισμού. Οι ταγματασφαλίτες
στο Μελιγαλα, στην Καλαμάτα, στους Γαργαλιανους αλλά και αλλού πήραν μόνο κάτι από
αυτό που τους αναλογούσε, εν αντιθέσει με πολλα από τα αφεντικα τους κρυφα ή φανερά
που δεν λογοδότησαν ποτέ για το «θεάρεστο έργο» τους και διατήρησαν τους εξουσιαστικούς τους θώκους για πολλά χρόνια ακόμη.
1: Οι Βρετανοί «σύμμαχοι» σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση του Καϊρου πάρα
την αναγνώριση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δεν ήθελαν κατά την αποχώρηση των γερμανών να περάσει ο εξοπλισμός τους στα χεριά του τελευταίου για ευνόητους λόγους. Έτσι συμφωνήσαν με τους γερμανούς να φύγουν ανενόχλητοι από την Ελλάδα και προέτρεπαν τα
τάγματα ασφαλείας να μην παραδοθούν και αφοπλιστούν στον ΕΛΑΣ. Και στον Πύργο
και στην Καλαμάτα αλλά και στο Μελιγαλα ζητήθηκε από τους άγγλους να μεσολαβήσουν
για να αποτραπεί η αιματοχυσία αλλά αυτοί αντιθέτως είτε αρνήθηκαν είτε προέτρεπαν
όπως στο Μελιγαλα τα τάγματα να συνεχίσουν.
2: Ενδεικτική η μαρτυρία του επονίτη Δ. Αλεξέα στο βιβλίο του Γρ. Κριμπα «Η Εθνική
Αντίσταση στη Μεσσηνία και τους γύρω νομούς» σ.308
¨Ο δρόμος από τη Μεσσήνη ως την Καλαμάτα είχε ξεχειλίσει από κόσμο. Όλη η Μεσσηνία στο πόδι. Κρατούσαν μαχαίρια, τσεκούρια, κλαδευτήρια, κάσες κασάρια παλούκια(...)Κύκλωσαν το σπίτι με τους κρατούμενους και απαιτούσαν να τους πάρουν. Οι
αντάρτες δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν το μανιασμένο όχλο, που ζητούσε να εκδικηθεί
τους δολοφόνους των συγγενών του, που τελικά τους άρπαξε. Κάποιος Ελασιτης προσπάθησε να καλύψει με το σώμα του έναν κρατούμενο απωθώντας τον όχλο. Είδα κάποιον με ένα κασάρι που του κόψε τα δάχτυλα(...) Δεν μπορώ να ξεχάσω τη
φουρτουνιασμένη λαοθάλασσα που είχε πλημμυρίσει την πόλη. Φωνές, τραγούδια, αλαλαγμοί και άγριες κραυγές που επαναλάμβαναν την ανατριχιαστική λέξη :ΘΑΝΑΤΟΣ!¨
3: Μαρτυρία του Ελασιτη Καπετάνιου Α. Καμαρινου ο.π. 334
¨Είχα την ευθύνη της συγκέντρωσης των αιχμαλώτων στο Μπεζεστένι. Το έργο μας ήταν
πολύ δύσκολο. Επρεπε να συγκρατήσουμε ομάδες εξοργισμένων πολιτών, οι οποίοι
οπλισμένοι με τσεκούρια ορμούσαν να εκδικηθούν για τα θύματά τους. Για να περιφρουρήσουμε τους αιχμαλώτους, βάλαμε ισχυρή φρουρά στο Μπεζεστένι και γράψαμε με μεγάλα γράμματα: ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑΡΚΕΣ!¨
4: Οι επικεφαλής των Ταγματασφαλιτών της μάχης του Μελιγαλα γνωστοί για τα εγκλήματα τους μεταφερθήκαν με λεωφορείο στην Καλαμάτα για να δικαστούν από ανταρτοδικείο, για κακή τους τύχη στην πλατεία της πόλης είχε μαζευτεί πλήθος κόσμου που
ζητούσε εκδίκηση. « Βγάζανε έναν έναν και τους παράδινανε στον οργισμένο όχλο.
Μπαλτάδες, τσεκούρια, μαχαίρια, ρόπαλα δούλευανε πυρετωδώς» Μαρτυρία Α. Παπαδάτου ο.πς347-348.
5: Τάσος Κωστόπουλος «Αυτολογοκριμένη Μνήμη» σ.15
«(...) Σκοπός του όλου εγχειρήματος όπως αυτός αποτυπώνεται στην επίσημη υπηρεσιακή αλληλογραφία των κατοχικών αρχών, ήταν η υπόθαλψη του ενδοελληνικού εμφυλίου έτσι ώστε να αυξηθεί η ευστοχία των κατασταλτικών μέτρων εναντίον του ΕΑΜ και,
το κυριότερο να εξοικονομηθεί «γερμανικό αιμά». Σύμφωνα με την πασίγνωστη διατύπωση του Σ.Δ. στην Ελλάδα Α. Λεερ έπρεπε να ¨αξιοποιηθεί πλήρως η αντικομουνιστική
μερίδα του ελληνικού λαού, έτσι ώστε να εκδηλωθεί φανερά και να εξαναγκαστεί σε
απροκάλυπτη εχθρότητα κατά της κομμουνιστικής μερίδας¨»
6: Τα στοιχεία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας μετρούν 708 νεκρούς και από τις δυο
πλευρές, ενώ από τα 1.144 ονόματα σκοτωμένων στη Μάχη που παρουσιάζει ο τοπικός
"Σύλλογος θυμάτων", περιλαμβάνονται 18 γυναίκες, 18 ηλικιωμένοι, ένας έφηβος και
κανένα παιδί. Ακόμα η πλειοψηφία των σκοτωμένων ήταν άντρες σε μάχιμη ηλικία και
από διαφορετικές περιοχές (μόνο 108 ήταν από τον Μελιγαλά)

