ιστορία

Μικέλης Άβλιχος. Ο Κεφαλλονίτης αναρχικός ποιητής

Ο

Μικέλης (Μιχαήλ) Άβλιχος ήταν
σατιρικός ποιητής. Γεννήθηκε από
εύπορους γονείς στο Ληξούρι της
Κεφαλονιάς το 1844 και σπούδασε στο εκεί
Πετρίτσειο Γυμνάσιο και μετά στην Ελβετία
στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης. Από την
παιδική του ηλικία βρέθηκε σε ένα περιβάλλον
όπου δέχτηκε την επίδραση του ποιητή
Ανδρέα Λασκαράτου και αργότερα στην
εφηβική του ηλικία των αναρχικών Πατρινών
ριζοσπαστών όπως ο Ανδρέας Μομφεράτος.
Ενθουσιάζεται με τον αγώνα τους και
συνδέεται φιλικά μαζί τους. Στη Bέρνη κατα
τη διάρκεια των σπουδών του έρχεται ακόμη
πιο κοντά με τις αναρχικές ιδέες, γνωρίζει
προσωπικά τον Mιχαήλ Mπακούνιν και
γίνεται φίλος του, ενώ γίνεται και μέλος της A'
Διεθνούς. Κατά μία (ανεξακρίβωτη)
πληροφορία, συμμετείχε στα γεγονότα της
Παρισινής Κομμούνας.
Μετά το τέλος των σπουδών του, έζησε
κάποια χρόνια στο Παρίσι, την Ζυρίχη και την
Βενετία. Tο 1872 επέστρεψε για λίγο στην
Κεφαλλονιά, με αρκετές γνώσεις και διάθεση
για επαναστατική δράση. Τότε γνωρίσθηκε και
συνεργάσθηκε για ένα διάστημα με τον
Παναγιώτη Πανά και τον Aριστοτέλη
Bαλαωρίτη, που και αυτός είχε επηρεασθεί
αρχικά από τις αναρχικές ιδέες, αλλά τις
“ξέχασε” κατόπιν όταν εξελέγη βουλευτής
Επτανήσων.
Ξαναφεύγει για την Ευρώπη και το 1877 σε
ηλικία 34 χρονών, επιστρέφει οριστικά στην
Ελλάδα. Αρχικά για λόγους υγείας μένει ένα
διάστημα στην Κέρκυρα ενώ αργότερα
εγκαταστάθηκε μόνιμα πιά στο Ληξούρι.
Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, συνέχισε
και συμπλήρωσε την ποίηση του συμπατριώτη
του Λασκαράτου, εστιάζοντας την λεπτή
ειρωνεία του στον αγώνα κατά της κοινωνικής
αδικίας, της θρησκοληψίας, της
πλουτοκρατίας και του πολέμου.
Η πολιτική και κοινωνιολογική
εγκυκλοπαίδεια του Ανεξάρτητου, (Αθήνα
1934,) στη σελίδα 18 γράφει για τον ποιητή:
"Σατιρικός ποιητής γεννηθείς εν Ληξούρι
Κεφαλληνία το 1844.Εσπούδασεν εν Βέρνη,
όπου συνεδέθη μετά του ιδρυτού του νεωτέρου
αναρχισμού Μπακούνιν, όστις είχε τότε
μεγάλην επιρροήν μεταξύ των φοιτητικών
κύκλων της Βέρνης.Αι αναρχικαί και
επαναστατικαί ιδέαι του Μπακούνιν επέδρασαν
μεγαλώς επί του Αβλίχου, του οποίου η ποίησης
φέρει έκδηλον την επίδρασιν αυτήν.Είναι
αντάξιος συνεχιστής του συμπατριώτου του
Ανδρέα Λασκαράτου.Εις τα ποιήματα του
εκαυτηρίασε το καθεστώς της εκμετάλευσης,
του μιλιταρισμού και την παπαδοκρατία."
Χριστούγεννα

χωρίς της Επιστήμης συνδρομή
η θεία Φύσις κάνει για μαμμή
κι ο δράκος, σαν αρνί, θεός κοιμάται.
Αύριον, άντρας, σα ληστής κρεμάται –
νέα του κόσμου θέλει οικοδομή.
Σταυρό του δίνει ο Νόμος πληρωμή -,
πλην άγιο φως στον τάφο του πλανάται.
Διάκοι του Βάαλ, δεν είναι δικός σας
αυτός της φάτνης ο φτωχός Χριστός,
που εκήρυξε για νόμο του τη χάρη.
Εσάς τιμή σας μόνη το στιχάρι.
Πομπές, θεοπομπές το ιδανικό σας,
κι είναι ο Θεός σας, σαν κι εσάς, μιαρός!
O Mικέλης Άβλιχος άρχισε γρήγορα να γράφει
στίχους και να ζει μόνος σαν ασκητής.
Παρέμεινε αναρχικός και με τους στίχους του
σατίριζε όλα τα κακώς κείμενα της εποχής του.
H σάτιρά του, δουλεμένη, άμεση και καυστική,
στρεφόταν κατά πάντων των δεινών του λαού.
Δεν σκέφθηκε ποτέ να γράψει μια δική του
θεωρητική άποψη και του αρκούσε να
σατιρίζει το θεομπαίχτη, τον πατριώτη, το
φοροεισπράκτορα, το θρησκόληπτο, το
δικαστή, τον αστυνομικό, τον κυβερνήτη. Oι
στίχοι του ήταν οργισμένοι και είχαν ένα
εντελώς προσωπικό ύφος που τους έκανε να
διαφέρουν από τους στίχους των άλλων
σατιρικών ποιητών της εποχής του.
Συνήθως δεν υπέγραφε τα ποιήματά του με το
πραγματικό του όνομα, αλλά χρησιμοποίησε
περίπου 30 διαφορετικά ψευδώνυμα, αν και
από το 1912-1913 έδωσε αρκετούς
ενυπόγραφους με το πραγματικό του όνομα
στίχους για δημοσίευση στο περιοδικό
“Zιζάνιο”, όπου έκανε και τις τακτικότερες
δημοσιεύσεις ποιημάτων του.
Εις Δικαστάς
Ω σεις, που θέσιν έχετε υψηλή,
που κρίνετε του κόσμου τ' αδικήματα,
που νεύετε κι ανοίγει η φυλακή
ελεύθεροι να κάνετε ατοπήματα,
που τη ζωή το χέρι σας κρατεί
κάθε πολίτη την τιμή, τα χτήματα,
ακούσετε της Μούσας τη φωνή
που δε φοβάται φυλακή, προστίματα:
Το ζύγι της η Θέμις δε σας δίνει,
σαν άχυρο το δίκιο να ζυγίζετε
για να 'χετε καιρό για το σεργιάνι.
Κι αν δε διψάτε για δικαιοσύνη
την πλάστιγγα κάνετε τηγάνι,
που μέσα εκεί τον κόσμο να τηγανίζετε.
Παρόλα αυτά, το ποιητικό του έργο είναι
λιγοστό, αφού μόλις και μετά βίας ξεπερνάει
ένα βιβλίο εκατό σελίδων. Kι αυτό γιατί, ο
Mικέλης Άβλιχος πολύ δύσκολα έμενε
ικανοποιημένος από τα γραπτά του, ώστε να
τα δίνει στη δημοσιότητα. Πίστευε στην
κοινωνική δύναμη της ποίησης και ειδικά της

σάτιρας. Ήταν ακέραιος άνθρωπος, με σπάνια
συνείδηση, εριστικός και αρκετά
μετριόφρονας.
Η ποίηση του ακολουθεί την επτανησιακή
παράδοση (όπου μάλιστα είναι και ο
τελευταίος αυτής).
Ο λόγος του ήταν επαναστατικός και
αντίθετος με το κοινωνικό καθεστώς και τις
κυρίαρχες αξίες της εποχής του.
Χαρακτηρίζεται αθεϊστής, θεωρητικά
αναρχικός και ριζοσπάστης. Μέσω των
ποιημάτων του, ο Άβλιχος επιγραμματοποιεί
κάθε υπόθεση κοινωνικού και πολιτικού
περιεχομένου προσδίδοντας άλλοτε
σαρκαστικό, άλλοτε ειρωνικό άλλοτε σατιρικό
- και όχι μόνο - χαρακτήρα. Είναι εναντίον του
πολέμου και του πατριωτισμού σε μια εποχή
που οι εθνοτικοί πόλεμοι στα Βαλκάνια
διαδέχονται ο ένας τον άλλο. Χαρακτηριστική
στιγμή της απέχθειας του για τον πόλεμο που
του προξενούσε υπέρτατη πίκρα, είναι και το
παρακάτω περιστατικό: Το βράδυ της κήρυξης
του Βαλκανικού πολέμου το 1912 διαβάστηκε
στη Μητρόπολη του Ληξουριού η ευχή της
Ιεράς Συνόδου κατά των εχθρών της Ελλάδος.
Ο Άβλιχος, έγραψε το παρακάτω ποίημα:
Η πρώτη παράκληση το βράδυ με την κήρυξη
του πολέμου μας 1912
Η δέ δύναμις της αμαρτίας ο Νόμος.
(Παύλος προς Κορινθίους Α' 15-56)
Φωτοπεριχυμένη η εκκλησιά,
μέσα με φόβο του θεού γυρεύουνε.
- Νίκας κατά βαρβάρων να μας δώσει.
Κι απ’ όξου κάτι βρώμικα σκυλιά
Σκουρδουμπελοκοπώντας σκαρδακεύουνε
χωρίς Πατρίδα και Θεό και Γνώση!
-Πέστε μου τώρα άνθρωποι λογικοί,
μέσα ή απ' όξου είναι η λογική;
-Και ενώ από μέσα αντηχάει το Αμήν
των σκύλων είναι το Ειρήνη Υμίν;
Κι από την αναρχία έχετε τρόμο,
Μη μοιάσουμε τα ζώα χωρίς το νόμο;
Αν και ταξίδευε αρκετά παρέμεινε ο τύπος
παραστατικού ανθρώπου που επιθυμεί να
ζήσει και να πεθάνει στον τόπο που
γεννήθηκε. Είχε ελάχιστους φίλους και στο
τέλος πέθανε παραγνωρισμένος. Τα
περισσότερα ποιήματα του δημοσιεύτηκαν
μετά τον θάνατο του και πολλά από αυτά
μελοποιήθηκαν. Η διάσωση τους οφείλεται
στον Μικέλη Τζανάτο, ο οποίος βοηθούσε τον
Άβλιχο στα τελευταία χρόνια της ζωής του.
Υπήρξε ωστόσο πολύ φειδωλός στις
δημοσιεύσεις και γι' αυτό το σύνολο της
δημοσιευμένης ποιητικής του παραγωγής δεν
ξεπερνά τις 100 σελίδες. Mέχρι τώρα έχει
κυκλοφορήσει ένα μόνο βιβλίο με τα άπαντά
του, στο οποίο περιλαμβάνεται ένας κριτικός
πρόλογος του Kωστή Παλαμά και μια
περισσότερο πλήρης βιογραφία του από τον
Eπαμεινώνδα Mάλαινο το οποίο κυκλοφόρησε
στην Αθήνα το 1959.

Στη φάτνη των χτηνών Χριστός γεννάται

πολιτικό ντοκυμαντέρ «Μήνυμα Εστάλη»
Ανεξάρτητη Παραγωγή Κατάληψη Ευαγγελισμού * Ιούνης
2011 * , διάρκεια: 1h. 15min, τύπος : Dvd-video
Η ταινία δημιουργήθηκε μετά από την ανάγκη της συνέλευσης
της κατάληψης Eυαγγελισμού για την προβολή του πολιτικού
λόγου των σημαντικότερων γεγονότων & δράσεων της χρονιάς
που πέρασε μέσω του συγκεκριμένου οπτικοακουστικού υλικού
(βίντεο)( έχοντας κεντρικές θεματικές την οικονομική και
κοινωνική κρίση-τον κοινωνικό αυτοματισμό-πολιτικούς
πρόσφυγες & μετανάστες – εθνικισμός & ακροδεξιά – κρατική
καταστολή-πολιτικούς κρατούμενους & φυλακισμένους
αγωνιστές -κοινωνική ανυπακοή -αντιστάσεις & κοινωνικά
εγχειρήματα ) με σκοπό την ενημέρωση & την ανάδειξη τους,
αποτελώντας την αφορμή για περαιτέρω συζήτηση &

σχολιασμό.
Διανέμεται και προβάλλεται ελεύθερα και χωρίς αντίτιμο σε
αυτοοργανωμένους & απελευθερωμένους χώρους καταλήψεις
,στέκια- πλατείες πάρκα και απαγορεύεται να προβληθεί και να
χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό με στόχο το
κέρδος.
Επίσης μπορείτε να το βρείτε στο αυτοδιαχειριζόμενο Καφενείο
της κατάληψης Ευαγγελισμού κάθε Παρασκευή ή να το
κατεβάσετε από τον black tracker:
www.black-tracker.gr/details.php?id=480
Website: evagelismos.squat.gr
Email: katalipsi_evagelismou@yahoo.gr

εφημερίδα δρόμου

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καμιά διέξοδος. Βγήκαν οι μεγάλες ψωλές.
Θα γαμήσουν ό,τι βρουν μπροστά τους.
Φυλάξτε τα νώτα σας.
Harold Pinter

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
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η μελαγχολική δημοκρατία
του βαθέως καπιταλισμού

η συνθήκη ACTA και το ιστορικό
αντίστοιχων κινήσεων στην Ε.Ε.

για όλα φταίνε οι μετανάστες
ή έτσι είναι αν έτσι το θέλετε

Όσο βαθαίνει η κρίση, τόσο βαθαίνει
και η ανάγκη του Κεφαλαίου να
δημιουργεί light ή hardcore
σελ. 10
.πραξικοπήματα.

Όσοι χρησιμοποιούμε ελεύθερο λογισμικό και
θέλουμε να παίξουμε ένα DVD θα είμαστε
πλέον παράνομοι.
σελ. 20

Μια ακόμα επωδός,, είναι αυτή που υποστηρίζει
ότι οι μετανάστες είναι πάρα πολλοί σε αριθμό
σε σχέση με τον ντόπιο πληθυσμό.
σελ. 22

«να σπάσεις

Στέλλα Αντωνίου.
η εξαίρεση ή ο κανόνας;
Ο μοχθηρός ψευδοφιλόπατρις
Το πρόσωπο του εκείνο το γιωμένο
Που της καρδιάς του δείχνει τη σκουριά
Το γέλιο το κρυφό και λυσσιασμένο
Που η δυστηχία των άλλων του γεννά
Το φθονερό του μάτι το σβησμένο
Που δείχνει βουλιμία για συμφορά
Μας εξηγούν γιατ' είναι διψασμένο
Τ' αχείλι του και πόλεμο ζητά
Διψάει να ιδή στα μούτρα φορεμένους
Πατέρες και μανάδες που μισεί
Να τους ιδεί στα δάκρυα τους πνιγμένου.
Θάναι δροσιά στην έρμη του ψυχή.
Για τούτο υπέρ Πατρίδος σκούζει, κράζει
Όρνιο, που για κουφάρια αναστενάζει.
Παρά την ευψυχία και την ισχυρή του
προσωπικότητα, ο Άβλιχος δεν κατόρθωσε να
επηρεάσει αποτελεσματικά την επτανησιακή
διανόηση της εποχής του, και ενώ, όπως
γράφει ο Κορδάτος, στην Αθήνα η ποίησή του
εκτιμήθηκε πολύ, η ασφυκτικά ελεγχόμενη
από τους πλούσιους και τους παπάδες τοπική
κοινωνία τον οδήγησε γρήγορα στην
απομόνωση. Πέθανε και τάφηκε στο Ληξούρι
τον Νοέμβριο του 1917. Όπως χαρακτηριστικά
τόνισε στο επικήδειο άρθρο του για τον
Άβλιχο ο Κωστής Παλαμάς: «Διεικέτο
δυσμενώς προς το υφιστάμενον κοινωνικόν
καθεστώς και εμίσει την στρατοκρατίαν και τον
πόλεμον».
Έμεινε μέχρι τον θάνατό του συνεπής στις
αθεϊστικές και αναρχικές θέσεις του και
αποχαιρέτησε τους φίλους του με τα εξής
τελευταία του λόγια: «Μην θρηνείτε, γιατί ο
Μικέλης πάει στην ζωή».
Απ' όλες τσι εφευρέσες του νού
εκείνη για τη μέλλουσα ζωή
να σε φυτεύουνε κουκί στη γή
κουκί να ξεφυτρώνεις τ' ουρανού
και τέχνες κι επιστήμες βάνει κάτου
με τη γεωπονία του θανάτου

Ο Λευκός βασιλιάς του χειμώνα
κρυστάλλινος απεβίωσε εχτές βράδυ
στους 19 βαθμούς κελσίου.

να σου δώσω μια

Σ

τις 31/1 απορρίφθηκε μια
ακόμη αίτηση αποφυλάκισης
της Στέλλας Αντωνίου, η
οποία κατηγορείται χωρίς ουσιαστικά
στοιχεία για συμμετοχή στη Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, με τη
γνωστή πλέον πρακτική της ποινικοποίησης προσωπικών σχέσεων. Η
Στέλλα Αντωνίου κρατείται στην
ουσία χωρίς να έχει ακόμα δικαστεί και
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα
υγείας, ενώ η περίθαλψή της στη
φυλακή είναι ελλιπής θέτοντας την
υγεία της σε ακόμα μεγαλύτερο
κίνδυνο. Παρά το σοβαρό πρόβλημα
υγείας και την απουσία στοιχείων
εναντίον της, η εξουσία εξακολουθεί
να την τιμωρεί για την πολιτική της
ταυτότητα, την αλληλεγγύη της
στους συντρόφους της, και γιατί δεν
έχει πάψει στιγμή να αγωνίζεται με
σθένος μέσα στη φυλακή. Με αφορμή
τον συνεχή βασανισμό της
συντρόφισσας έχουν γίνει και
γίνονται δεκάδες κινήσεις
αλληλεγγύης και αντιπληροφόρησης
σε πολλές πόλεις της χώρας, ενώ
πολιτικοί και αρκετοί ποινικοί
κρατούμενοι έχουν προβεί αρκετές
φορές σε αποχή απο το συσσιτίο σε μια
ελάχιστη πράξη αλληλεγγύης στο
προσωπό της.
σελ. 24

διαβάστε
Επιστολή του Παγκρήτιου
Δικτύου Αγώνα κατά των
Βιομηχανικών Α.Π.Ε.
σελ. 3

Ο ραδιοφ. σταθμός ΣΚΑΙ και η
εθνικιστική νομιμοφροσύνη.
σελ. 8

Η τσογλαναρία αντεπιτίθεται.

Ευάγριος Αληθινός

σελ. 9

Ζητούνται εθελοντές ρουφιάνοι
ή όταν η ΕΛ.ΑΣ. ζήλεψε την
Σκότλαντ Γύαρντ. σελ. 11
Η φτώχια θέλει επανάσταση.
σελ. 12

Δίκτυα ανταλλαγών.

σελ. 15

Η προδοσία της επανάστασης
στην Αίγυπτο. Μουσουλμανική
αδελφότητα εναντίον
εξεγερμένων.
σελ. 23

Socrates. Ένας επαναστάτης με
μπάλα στα πόδια. σελ. 26

αχ βρε κόσμε

γυάλινε
και να φτιάξω μια

καινούργια
κοινωνία άλληνε

Η

συμφωνική των προσχημάτων
εδώ και αρκετό καιρό φαλτσάρει άσχημα σε σημείο να
πονούν τα αυτιά μας. Η κρίση πια αποδεικνύεται ότι δεν είναι απλά και μόνο το
αποτέλεσμα της πλημμελούς εργασίας ημιαμόρφωτων κρατικών λογιστών αλλά το
πρόσχημα και η ιδανική αιτία για τη
μελλοντική σκλαβιά του μεγαλύτερου
μέρους του πληθυσμού και των απογόνων
του στη γαλέρα του νεοφιλελευθερισμού.
Φίλοι και φίλες, η κατήφεια, ο τρόμος για το
αύριο και η κατάθλιψη είναι οι οδηγοί που
επισπεύδουν τον αφανισμό μας. Η
ιδιώτευση και ο ατομισμός ήταν τα κύρια
χαρακτηριστικά που μας έφεραν στη
σημερινή κατάσταση. Παρ'όλα αυτά
υπάρχει ακόμη ελπίδα να ξεφύγουμε από τη

μιζέρια και τον αργό θάνατο που μας
επιβάλουν. Αρκεί να κατανοήσουμε και
κυρίως να δημιουργήσουμε επιτέλους
όλοι/ες μαζί καταστάσεις και τόπους, τους
οποίους το δολοφονικό καπιταλιστικό
σύστημα, μέσα από τα επιδοτούμενα
χρόνια της καταναλωτικής φρενίτιδας,
διέγραψε σε μεγάλο βαθμό από την
ατομική και συλλογική μας μνήμη. Να
αρχίσουμε να δημιουργούμε αμεσοδημοκρατικές δομές και να συμμετέχουμε στις
ήδη υπάρχουσες που σιγά σιγά ξεπηδούν
μέσα στις πόλεις μας, τις γειτονιές μας, τις
περιοχές που ζούμε.
Να ξανά-ανακαλύψουμε τη χαρά και την
ευθύνη της συλλογικότητας και της
αλληλοβοήθειας έναντι της ατομιστικής
απομόνωσης.

νίκη στους απεργούς της Αριάδνης
Στις 14/1 ξεκίνησε ο αγώνας των εργαζομένων της
Αριάδνης ΑΕΒΕ ενάντια στις νέες εργασιακές σχέσεις που
ήθελε να επιβάλλει η εργοδοσία με σκοπό να τους
εξαναγκάσει σε παραίτηση. Η Αριάδνη ΑΕΒΕ είναι μία
επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε πολύ κακή οικονομική
κατάσταση, παρότι το δίκτυο καταστημάτων της είναι
ευρύ και η συνεργασία της με τους ντόπιους
παραγωγούς είναι σημαντικότατο
πλεονέκτημα. Στόχος των αφεντικών
είναιοι επιλογές τους να χρεωθούν
στους εργαζόμενους, οι οποίοι

«

“Ωραία τα λες, μας συγκινεί βαθιά η ομιλία
σου,
αλλά μας βάζει εις πειρασμό η στρογγυλή
κοιλία σου.”
(Είς προγάστορα ιεροκύρηκα)

Δεν είμαστε ούτε διαφωτιστές, ούτε οι
“ειδικοί” που θα σας πουν τι ακριβώς πρέπει
να κάνουμε ώστε να διασώσουμε τη ζωή
μας και να σταθούμε αξιοπρεπείς. Προσπαθούμε να συμβάλουμε κι εμείς αλλά και να
μάθουμε μαζί σας να κανοναρχούμε τη ζωή
μας αποκλειστικά για το κοινό καλό, την
πολιτική, οικονομική και πολιτιστική
ισότητα όλων μας. Έτσι και αλλιώς ή όλοι
μαζί θα επιζήσουμε ή όλους μαζί θα μας
καταπιεί η άβυσσος. Έχουμε τη δύναμη να
μην αφήσουμε να συμβεί αυτό και να
απελευθερωθούμε από τη βαρβαρότητα,
αρκεί πρώτα να το αντιληφθούμε και
κυρίως να το επιθυμήσουμε.
Άλλο πια δε μας μένει παρά μόνο η
Αντίσταση, η Αλληλεγγύη, η Αλληλοβοήθεια, η Αυτοοργάνωση.

ούτε που να το σκέφτεστε
η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Δεν περιορίζεται
Η φωνή
των καταπιεσμένων,
των εργαζομένων,
των ανέργων,
των νεολαίων,
των μεταναστών
και όλων
των αγωνιζόμενων

Δεν φιμώνεται
Δεν καταστέλεται

συνεχίζουν των αγώνα τους
με κλιμάκωση μέχρι και σήμερα.

συνέντευξη με τους απεργούς
σελ. 6

athens.indymedia.org
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να τελειώνουμε με τους
αντιμνημονιακούς
“Αν είναι να εξαθλιώσουμε το λαό,
μπορούμε και μόνοι μας»
Χ. Καστανίδης

Μ

ερικές φορές τα λόγια των
καταπιεστών μπορούν να είναι
πολύ πιο ξεκάθαρα από
εκατοντάδες προκυρήξεις, λογίδρια,
εκδηλώσεις κτλ που εκστομίζουν μικροί και
μεγάλοι κομματικοί οργανισμοί αριστεροί
και δεξιοί. Αφορμή για τη συγκεκριμένη
δήλωση στάθηκε η πρόταση να οριστεί
επίτροπος που θα ελέχγει τα δημοσιονομικά
του ελληνικού κράτους. Και τι μας λέει ο
Καστανίδης; Ότι δεν χρειάζονται κάποιον
"εξωτερικό εχθρό" για να μας επιβάλει τα
μέτρα της εξαθλίωσης (είτε αυτός είναι η ΕΕ,
το ΔΝΤ, η Γερμανία κτλ). Μπορούν και μόνοι
τους οι έλληνες πολιτικοί, οι τραπεζίτες και
τα αφεντικά. Αυτό είναι που δεν μπορεί να
καταλάβει η αριστερά, οι εθνοπατριωτικές
και φασιστικές οργανώσεις. Αλαφιασμένοι
όλοι μιλάνε για νέα κατοχή και διάφορες
τέτοιες αρλούμπες.
Η αριστερά εδώ και καιρό πασχίζει να φτιάξει
το αντιμνημονιακό μέτωπο. Και ρωτάει:
"ποιος ευθύνεται για την εντεινόμενη
εξαθλίωσή μας;" Το μνημόνιο απαντάει όχι
μόνο η αριστερά, αλλά και όλες οι νεοδημιουργηθείσες εθνοπατριωτικές κινήσεις

αριστερές και δεξιές. Άρα τι πρέπει να
κάνουμε; Να στρέψουμε τα βέλη μας στους
ξένους, στο ΔΝΤ, την ΕΕ, το Ευρώ, τη
Γερμανία και τους προδότες έλληνες
πολιτικούς που τους υπηρετούν. Και τι
συμμαχίες θα φτιάξουμε; Θα χτίσουμε ένα
αντιμνημονιακό μέτωπο με όλους όσους
αναγνωρίζουν ότι αυτοί που φταίνε είναι οι
ξένοι και επομένως πιστεύουν πως για να
γίνουν καλύτερα τα πράγματα θα πρέπει να
μας κυβερνά μια αμιγώς ελληνική κυβέρνηση
που δεν θα υποτάσσεται στα ξένα συμφέροντα. Στις πιο αριστερές της εκδοχές, αυτή η
πρόταση περιλαμβάνει και αρκετές μεταρρυθμίσεις για το καλό του λαού (κρατικοποιήσεις τραπεζών, αύξηση μισθών, προστασία
ανέργων κτλ).
Αυτό όμως που δεν γίνεται κατανοητό είναι
ότι το ζήτημα δεν είναι ποιος θα περάσει τις
μεταρρυθμίσεις. Αν δηλαδή θα είναι ξένοι ή
έλληνες πολιτικοί ή και οι δύο. Το πρόβλημα
είναι οι ίδιες οι μεταρρυθμίσεις και κατ'
επέκταση η κρίση του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Η κρίση δεν είναι εθνική,
ούτε καν ευρωπαϊκή. Η κρίση είναι
παγκόσμια και αφορά την ίδια την αναπαραγωγή των καπιταλιστικών σχέσεων. Το
ερώτημα είναι ποιες σχέσεις και πώς θα
αλλάξουν, ώστε ο καπιταλισμός να συνεχίσει
να είναι ζωτικός και να απομυζεί κέρδη.
Έτσι το πρόβλημα δεν είναι το δημόσιο χρέος.
Η κινδυνολογία περί χρεωκοπίας χρησιμοποιείται ως εκβιασμός για κάτι άλλο. Για την
υποτίμηση της ζωής μας. Για τη λεγόμενη

επί του πιεστηρίου

Ο

ι καλικάντζαροι
παραμένουν
στον πάνω
κόσμο. Είναι φανερό ότι
τα μεταλλικά τρίγωνα και
οι «μαγικές» μελωδίες
των καλάντων δεν
αρκούν για να
τους ξορκίσουνε. Δεν
εξηγείται
αλλιώς το ότι
εξακολουθούν πάντα
να υπάρχουν
και ν'
αναπαράγουν
τον εαυτό τους
μ' έναν
αμείλικτο τρόπο
ανά τους αιώνες:
πρώτα οι
Βασιλιάδες, οι Αυτοκράτορες, οι
φεουδάρχες... στη συνέχεια οι βιομήχανοι, οι φασίστες και οι δικτάτορες, μετά
οι «υπηρέτες της δημοκρατίας», τα μικρά

εφημερίδα δρόμου
ιδρυτής: Fr. Marotresa
επικοινωνία: info@apatris.info
Διανέμεται σε καταλήψεις,
στέκια, ελεύθερους χώρους
Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε φύλλα της
εφημερίδας, να συμβάλλετε στη διανομή
της, ή να μας στείλετε κάποιο κείμενο
επικοινωνήστε μαζί μας στο email.

και μεγάλα αφεντικά, η «αγορά». Και
τίποτα στο μάταιο τούτο κόσμο δεν είναι
τυχαίο. Όπως δεν είναι «τυχαία» και η
«Τύχη» όσων αντιστέκονται και
καταλήγουν σ’ ένα δημοκρατικό κελί. Και
δε χρειάζεται να ψάξεις πολύ για να δεις
πως, στην ουσία, τίποτα - απελπιστικά
τίποτα - δεν έχει αλλάξει από παλιά. Η
κοινωνία της «προόδου» που υποσχόταν
η παντοδυναμία τους, δημιούργησε
ανέχεια, φτώχεια, μοναξιά και θάνατο.
Κληρονόμος μιας διεστραμμένης
ιστορίας, όπου ανακατεύονται προδομένες επαναστάσεις, τρελαμένες
τεχνολογίες, πεθαμένοι θεοί και
ξοφλημένες ιδεολογίες. Όπου εξουσιαστικές ηγεσίες μπορούν να καταστρέψουν
τα πάντα αλλά δεν μπορούν να πείσουν
κανέναν, όπου η νοημοσύνη ταπεινώνεται, αυτή η κοινωνία, με μπροστάρη τη νέα γενιά της, οφείλει, ξεκινώντας
από τις αρνήσεις της, να αποκαταστήσει
έστω κάτι από την αξιοπρέπεια της ζωής
και του θανάτου. Ευχή και υποχρέωση
για καλύτερα χρόνια.
Firewater

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η
αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή
κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοση του
περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή αλλο, χωρίς προηγούμενη
γραπτή άδεια του εκδότη αρκεί να μην αγνοεί
και να μην αντιτίθεται στους σκοπούς του
κοινωνικού ανταγωνισμού.

κινεζοποίηση των εργασιακών σχέσεων και
των όρων διαβίωσης. Το κόστος εργασίας
στην ευρώπη, το κόστος των κρατικών
παροχών (εκπαίδευση, υγεία, μεταφορές,
ασφάλιση, συντάξεις κτλ) είναι αβάσταχτο
για το κεφάλαιο και πρέπει να υποτιμηθεί.
Επομένως μιλάμε για μια ανελέητη ταξική
επίθεση που στην τελική δεν αφορά μόνο την
εργασία, αλλά συνολικά τους όρους
κοινωνικής διαβίωσης. Η εξαθλίωση δεν είναι
εθνική. Οι τραπεζίτες, οι πολιτικοί, οι
συνδικαλιστές γραφειοκράτες, οι μπάτσοι, οι
στρατιωτικοί, τα αφεντικά δεν θα πεινάσουν.
Αντίθετα είναι αυτοί που θα σωθούν ή θα
βρεθούν και κερδισμένοι μέσα από τη δική
μας εξαθλίωση.
Αυτό που αναδεικνύει λοιπόν το μνημόνιο
δεν είναι η εξάρτηση από τους ξένους, αλλά η
συμμετοχή του ελληνικού κράτους στη
διεθνοποιημένη αγορά και μάλιστα στο
μπλοκ των ισχυρών (ΕΕ). Το μνημόνιο είναι
σχέση αλληλεξάρτησης και όχι υποταγής,
είναι συμμετοχή του ελληνικού κράτους στα
οφέλη (και στις ζημιές) της διεθνοποιημένης
αγοράς. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε πως μια
δεκαετία πριν πανηγυρίζαμε για την ένταξη
του ελληνικού κράτους στους ισχυρούς της
ευρώπης. Το ελληνικό κράτος είναι κομμάτι
και όχι υποχείριο του υπερεθνικού σχηματισμού της ΕΕ. Τραπεζίτες και επιχειρηματίες
μια χαρά την έβγαζαν με την επιθετική
οικονομική τους πολιτική στα βαλκάνια, τη
ρουμανία, την τουρκία και αλλού (τράπεζες,
τηλεπικοινωνίες, εργοστάσια κτλ). Το

ελληνικό κράτος έκανε πάρτυ μαζί με τους
ευρωπαίους όταν οι ανατολικές χώρες
μπήκαν στην ΕΕ (2003) και τις επενδύσεις
που ανοίγονταν μπροστά τους, με αμύθητα
κέρδη πάνω στα σώματα των εργατών
εκείνων των χωρών.
Κι όσο για τα εγχώρια, τα ελληνικά αφεντικά
έκαναν πάρτυ με την εισροή των μεταναστών
μετά το '90. Τσάμπα εργατικά χέρια, καμία
ασφάλιση, κανένα κόστος για περίθαλψη,
σύνταξη, καμία συνδικαλιστική οργάνωση.
Αυτό λοιπόν που βίωναν χιλιάδες μετανάστες για δύο δεκαετίες στην ελλάδα ήρθε η
ώρα να το βιώσουν οι έλληνες εργαζόμενοι.
Χωρίς ωράριο, μεροκάματο 20€, καμία
ασφάλιση, εκπαίδευση, στέγη, ρεύμα κτλ. Κι
ακόμη παραπέρα είναι ξανά (όπως το 1920
και το 1960-70) που οι έλληνες θα γίνουν
μετανάστες.
Ας μην ψάχνουμε λοιπόν να τα ρίξουμε στους
ξένους κερδοσκόπους και το μνημόνιο. Τα
ελληνικά αφεντικά μπορούν και μόνα τους
και είναι αδίστακτα. Ο εμφύλιος και το
μετεμφυλιακό κράτος μας λέει τίποτα για το
τι είναι ικανά τα ελληνικά αφεντικά ή μήπως
ο Αντρέας τα έσβησε όλα από τη μνήμη μας.
Μας το λένε οι ίδιοι μπορούν και μόνοι τους,
κι εμείς θα πιστέψουμε τους αντιμνημονιακούς;
Τα μέτρα δεν έχουν εθνικό χρώμα. Ταξικός
πόλεμος σε κράτος και αφεντικά, ξένα και
ελληνικά.
Σ.Ο. Άπατρις - Χανιά

Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν

carpe diem

Κι αν όλα τα αφήσαμε στην τύχη, αυτή πονηρά μας έκλεισε το μάτι

Ε

ίναι φως φανάρι ότι το παρόν
πολιτικό-οικονομικό κατεστημένο
έχει φτάσει στα όρια του, και είναι
επιτακτική ανάγκη για κάθε άτομο που
προσβλέπει ανυπόμονα στην ανατροπή του
να συνειδητοποιήσει τις συγκυρίες. Ο
Επαναστατικός Αγώνας εύστοχα το εξέφρασε
ως εξής: «Αυτό που με δυο λόγια λέμε είναι ότι
αξίζει να έρθουμε σε ρήξη με το σύστημα και
τους θεσμούς του και να ξεκινήσουμε ένα
επαναστατικό κοινωνικό πείραμα».

το πρώτα και πάντα, αυτό που σωστά μεν το
τοποθετήσαμε στο επίπεδο της καθημερινότητας, αλλά που (κάκιστα) ελάχιστα το
οραματιστήκαμε στη διάσταση που τώρα
απαιτούν οι καταστάσεις. Τα νερά είναι πλέον
βαθιά, βαθιά θα πρέπει να είναι λοιπόν και η
ψυχή μας.

Αυτά τα λόγια γράφτηκαν τον Οκτώβριο του
2009, στο τέταρτο τεύχος της εφημερίδας μας.
Την εποχή εκείνη, όπου οι ψηφοφόροι
πίστεψαν στο γελοίο ΓΑΠ και στο ότι θα
γίνουμε η Σουηδία του νότου.

Και αν καμιά φορά χάσεις το κουράγιο, να
Θυμάσαι, έχουμε πάντα ο ένας τον άλλο και
ότι

Και να που σήμερα καλούμαστε (σαν Α/Α
χώρος) να επιχειρήσουμε το αδιανόητο, αυτό

Εμπρός λοιπόν αδέρφια και αδελφές, δίχως
σχέδιο, δίχως όπλα, δίχως κρησφύγετα, δίχως
καβάτζες, πάμε και βλέπουμε, για άλλη μια
φορά...

κουβαλάμε μέσα μας έναν άλλο κόσμο, πως
κουβαλάμε μέσα μας το πιο δυνατό όπλο...
...την ΕΛΠΙΔΑ.

χωρίς περίσκεψιν, δίχως αιδώ
«Δεν διάβασα το Μνημόνιο, γιατί είχα
άλλες υποχρεώσεις, είχα άλλα καθήκοντα.
Είχα να αντιμετωπίσω το έγκλημα ως
υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δεν
ήταν δική μου δουλειά»
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, υπουργός
Ανάπτυξης και πρώην Προ-Πο, 25/1/12
στον Σκάι.

"Αν διαβάσουν οι πολίτες το νέο μνημόνιο θα
ενθουσιαστούν»
Άδωνις Γεωργιάδης, 13/2/12
"Είμαι ένας ελευθεριακός κομμουνιστής..."
Μιμης Ανδρουλάκης, 12/2/12 σε ομιλια του στην
κοινοβουλευτικη ομαδα του ΠΑΣΟΚ.

τί να πούμε τώρα εμείς; ουδέν σχόλιον...

Η Άπατρις είναι εφημερίδα δρόμου που διανέμεται χωρίς αντίτιμο σε 12.000
φύλλα. Για την έκδοση του κάθε φύλλου, αλλά και για να μπορέσουμε να
εκδίδουμε την εφημερίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα, χρειάζεται να
καλύπτεται ένα σημαντικό οικονομικό κόστος. Εφόσον κρίνετε ότι το εγχείρημα
αξίζει τον κόπο, η οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας θα ήταν μεγάλη βοήθεια για
μας. Η ενίσχυση αυτή είναι βέβαια προαιρετική και ανάλογα με τις δυνατότητες σας.
Επίσης, μπορούμε να σας στέλνουμε κάθε νέο φύλλο της εφημερίδας ταχυδρομικά, σε
περίπτωση που επιθυμείτε να τη λαμβάνετε, καταβάλλοντάς μας τα έξοδα αποστολής.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: info@apatris.info
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Τ

ο σύστημα, περνώντας την πιο βαθιά του κρίση, εξαπολύει
σκληρή επίθεση στους από κάτω με αλλεπάλληλα
εξοντωτικά μέτρα: απολύσεις, μειώσεις μισθών και
συντάξεων, έκτακτους φόρους, χαράτσια. Μπροστά στον
ενδεχόμενο κίνδυνο μιας κοινωνικής αναταραχής, η εξουσία
αναδιαρθρώνεται και τρομοκρατεί καταστέλλοντας όποιον θέλει
να της χαλάσει τα σχέδια. Μέσω του φτιαχτού διλήμματος, που με
επιτυχία περνάει από τα κάθε λογής παπαγαλάκια της, «χρεοκοπία ή συναίνεση», «ευρώ ή δραχμή», ορίζει νέα έκτακτη συγκυβέρνηση με πρωθυπουργό ένα τραπεζίτη που συνεργάζεται με
σοσιαλδημοκράτες, δεξιούς και εθνικιστές, οι οποίοι προβάλλονται ως εθνικοί σωτήρες που θα βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο
που βρίσκεται. Η εθνική ενότητα προβάλλεται από το καθεστώς
ως μονόδρομος για τους από κάτω, ώστε το ίδιο να καταφέρει να
έχει την αποδοχή και την ελαχιστοποίηση των αντιδράσεων στην
παραπέρα σκληρότερη επίθεση που μας επιφυλάσσει, για να
οδηγήσει όλο και περισσότερους στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Δυστυχώς μεγάλος μέρος της κοινωνίας απογοητευμένο με
τον τρόπο διακυβέρνησης ως τώρα, για άλλη μια φορά τρώει το
παραμύθι και εναποθέτει τις ελπίδες του σε μια διαφορετική
μορφή διαχείρισης, της συγκυβέρνησης εθνικής ενότητας.
Ξυπνάτε ρεεε γιατί χανόμαστε!
Η λύση σε καμιά περίπτωση δεν είναι μια διαφορετική μορφή
εξουσίας, γιατί είναι τέτοια η φύση της που δεν υφίσταται χωρίς
πάνω και κάτω, χωρίς εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους.
Εκείνοι θα ψάχνουν πάντα να βρουν μια διέξοδο, ώστε να
αυξάνουν τα προνόμια τους και τα πλούτη τους, τα οποία για να
εξασφαλιστούν πρέπει κάποιοι άλλοι να πεινάσουν. Άρα, σε καμία
περίπτωση δεν υφίσταται το παραμύθι τους περί εθνικής
ενότητας. Ποια εθνική ενότητα; Έλληνες είναι και οι εξουσιαστές
και οι εξουσιαζόμενοι, αλλά τα συμφέροντα μας έρχονται σε

δεν πληρώνουμε τίποτα,
μας ανήκουν όλα

σύγκρουση. Έλληνες είναι και οι τραπεζίτες, των οποίων σκοπός
είναι η συσσώρευση πλούτου, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη δυνατή
εκμετάλλευση των από κάτω. Έλληνες είναι και οι φασίστες που
σφάζουν ή κάνουν σαπούνι όποιον διαφορετικό στο χρώμα, που
συνεργάζονται με το κράτος και τους μπάτσους, που λειτουργούν ως
παρακράτος καταστέλλοντας τους κοινωνικούς αγώνες.
Τί μας ενώνει δηλαδή, ότι απλώς βρισκόμαστε ή γεννηθήκαμε στον
ίδιο τόπο, όταν οι διεκδικήσεις μας είναι εχθρικές;
Δεν πληρώνω τα χαράτσια;
Η απάντηση στη σφοδρή επίθεσή τους δε μπορεί να είναι απλώς ένα
“δεν πληρώνω”. Μπορεί από τη μία να αρνούμαστε να πληρώσουμε
τα χαράτσια τους, αλλά το θέμα είναι με τί προοπτική το κάνουμε
όλο αυτό και τί διεκδικούμε;

Δεν πληρώνουμε λοιπόν τίποτα, γιατί όλα μας ανήκουν και είναι
κλεμμένα. Δεν περιμένουμε τίποτα από τους εξουσιαστές μας,
τραπεζικούς, εφοπλιστές, αφεντικά, κόμματα, γιατί αυτοί πάντα
θα προσπαθούν να βρουν ύπουλους τρόπους να καταστείλουν και
να αλλοιώσουν τους αγώνες μας. Ξεπερνάμε τους φόβους και τα
πλαστά διλήμματα που μας δημιουργούν. Είμαστε εχθρικοί
απέναντι σε κάθε είδους εξουσίας, αφού όσο υπάρχει θα συντηρούνται οι διαχωρισμοί και η εκμετάλλευση. Αυτοοργανωνόμαστε οριζόντια, συλλογικά και από τα κάτω ανεξαρτήτως έθνους, πόλης, χωριού, γειτονιάς και μέσα από πολύμορφους
ριζοσπαστικούς αγώνες ενάντια σε κράτος και καπιταλισμό.
Δημιουργούμε οι ίδιοι τους όρους ζωής που θέλουμε.
Για την κοινωνική Επανάσταση και Απελεύθερωση
Το κείμενο μοιράστηκε από συντρόφους
ως παρέμβαση στην πορεία ενάντια στα Χαράτσια,
που διοργανώθηκε από οργανώσεις και φορείς των Χανιών
την Πέμπτη 2 Φλεβάρη.

baikonur

Η

Ιεράπετρα σαν μια μητρόπολη των 15.000
κατοίκων που σέβεται τον εαυτό της,
οφείλει να τα έχει όλα και να μην της λείπει
τίποτα. Στο πλαίσιο αυτό, έχει όλα τα πολιτικά
γραφεία - συνδέσμους και συλλόγους, που χρονολογούνται πριν ακόμα και το πρώτο θερμοκήπιο.
Έφτασε στην κατάντια (πρόσφατα) έως και φασιστικό
σύνδεσμο να δει να ανοίγει στην πόλη.

Ξ

επερνά τα 5.500 MW η ισχύς των αιολικών,
υβριδικών και ηλιοθερμικών σταθμών για τους
οποίους έχει δοθεί άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ, ή
εκκρεμεί η αξιολόγηση των αιτήσεων, την ώρα που η Κρήτη
χρειάζεται μέχρι στιγμής 700-750 MW στο ανώτερο σημείο
αιχμής κατανάλωσης (πίνακας).

Είναι προφανές ότι στόχος δεν είναι να γίνει η Κρήτη
«πράσινο νησί» αλλά με μεθόδους «μονοκαλλιέργειας» να
γίνει παραγωγός και εξαγωγός ενέργειας προς όφελος
μάλιστα λίγων εταιριών. Το αιολικό δυναμικό της Κρήτης,
οι επιδοτήσεις του αναπτυξιακού νόμου και η επιδότηση της
παραγόμενης ενέργειας είναι τα κίνητρα που θα φέρουν και
νέες αιτήσεις. Το μοναδικό όριο που θέτει η νομοθεσία αυτή
τη στιγμή είναι η χρήση του 4% του κάθε Δήμου στην Κρήτη
μόνο για τους αιολικούς σταθμούς, ένα ποσοστό που
αντιστοιχεί συνολικά για το νησί σε περίπου 332.000
στρέμματα, χωρίς να λογαριάζει και τις άλλες μορφές ΑΠΕ.
Αν διασυνδεθεί η Κρήτη και θεωρηθεί Περιοχή Αιολικής
Προτεραιότητας το νούμερο αυτό θα διπλασιαστεί.
Μόλις προχθές, ο υπουργός Π.Ε.Κ.Α. έδωσε στη δημοσιότητα σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του προγράμματος
«Ήλιος», το οποίο περιλαμβάνεται στους όρους του νέου
μνημονίου συνεννόησης για τη νέα δανειακή σύμβαση και
ψηφίστηκε από την Βουλή την Κυριακή 12/02/2012.
Πρόκειται για πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών ή και
ηλιοθερμικών συστημάτων ισχύος 10.000 MW σε όλη τη
χώρα, για τα οποία απαιτούνται 200.000 στρέμματα. Για το
σκοπό αυτό το ΥΠΕΚΑ έχει ζητήσει από τους Δήμους όλης
της χώρας να υποδείξουν κατάλληλες δημοτικές εκτάσεις.
Έχει γίνει γνωστό, ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει
υποδείξει έκταση 5.000 στρεμμάτων στο αεροδρόμιο
Τυμπακίου και δεν γνωρίζει κανείς πόσοι και ποιοί Δήμοι
της Κρήτης έχουν ανταποκριθεί.
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Περιφερειάρχης
ανακοίνωσε συνεργασία της Περιφέρειας με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για δημιουργία Εταιρείας
Λαϊκής Βάσης στην οποία θα συμμετείχε επίσης η ΔΕΗ
Ανανεώσιμες Α.Ε.
Για το θέμα αυτό δηλώσαμε: «Μια τέτοια προοπτική, αν
μπορέσει να περπατήσει σε συνθήκες οικονομικής κρίσης,
ακόμα κι αν δεν οδηγήσει την εταιρεία αυτή στη γνωστή
πορεία προς το χρηματιστήριο και την εξαγορά της -όπως
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Δεν πληρώνουμε και στόχος μας είναι να κατοχυρώσουμε
δικονομικά ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός μαζεύοντας όσο
πιο πολλές υπογραφές μπορούμε; Μην ξεχνάμε όμως ότι οι ίδιοι
που έκαναν τα χαράτσια, έκαναν και τους νόμους, και πως τα
σχέδια των από πάνω είναι τέτοια που θα συνεχίσουν να
επιβάλουν κι άλλα χαράτσια κι άλλους φόρους. Δεν πληρώνουμε
τα χαράτσια χωρίς να βρίσκουμε προβληματικό ότι πληρώνουμε
κοινωνικά αγαθά όπως το νερό, το ρεύμα, τα μέσα μαζικής
μεταφοράς, την υγεία κ.τ.λ; Δεν πληρώνουμε τα χαράτσια και θα
ήμασταν ικανοποιημένοι αν γυρίζαμε στις συνθήκες πριν την
κρίση; Γιατί πριν δεν υπήρχαν φτωχοί, άστεγοι, άνεργοι και
εκμετάλλευση ή μήπως ήμασταν καλά τότε επειδή δεν απειλούμασταν εμείς, αλλά κάποιοι άλλοι.

θα αφήσουμε να λεηλατηθεί
όλη η Κρήτη και να μετατραπεί
σε ένα απέραντο
εργοστάσιο ενέργειας;

Οι άδειες παραγωγής και οι αιτήσεις για αιολικούς σταθμούς
ανήκουν σε 4 μόνο μεγάλες εταιρείες, ενώ η συγκέντρωση
και στους υβριδικούς κι ακόμα περισσότερο στους
ηλιοθερμικούς σταθμούς, είναι πολύ μεγάλη. Για τους
αιολικούς σταθμούς οι άδειες έχουν ζητηθεί και δοθεί με την
προϋπόθεση οι ίδιες οι εταιρείες να αναλάβουν τη
διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα, καθεμιά
με δικό της καλώδιο.

åöçìåñßäá äñüìïõ

Παρόλα τα παραπάνω που προσφέρονται, έμεινε
κάποιος κόσμος που δεν σκέφτηκε ούτε για πλάκα να
χτυπήσει την πόρτα σε κανέναν από αυτούς τους
χώρους.

έχει ήδη συμβεί με άλλες τέτοιες
εταιρείες στην Κρήτη-, το μόνο
πρόβλημα που πρόκειται να λύσει είναι
η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στα
κέρδη των επιχειρηματικών ΑΠΕ, με
αντάλλαγμα ακόμα μεγαλύτερης
έκτασης καταστροφή παραγωγικών
δραστηριοτήτων και του περιβάλλοντος».
Στη συνέχεια ζητήσαμε να δημοσιοποιηθεί άμεσα η πρόταση έτσι ώστε εμείς,
οι τοπικοί φορείς, οι μέτοχοι της
Παγκρήτιας Τράπεζας και ο κάθε
Κρητικός να ενημερωθούμε και να τεθεί
η πρόταση σε δημόσιο διάλογο για να
μπορέσουμε όλοι να τοποθετηθούμε,
για ένα κρίσιμο θέμα για την προοπτική
της Κρήτης.
Ενώ τίποτα τέτοιο δεν έγινε, στις 3
Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος της
Παγκρήτιας Τράπεζας με επιστολή του
προς τους Δημάρχους της Κρήτης
ανακοίνωσε ότι:
συστήθηκε ήδη η «Παγκρήτια
Ανανεώσιμες Α.Ε.», με μετόχους την
Περιφέρεια Κρήτης, τη Παγκρήτια
Τράπεζα, Μητροπόλεις και Μονές,
τοπικούς φορείς, άλλα συνεταιριστικά
σχήματα, επιχειρήσεις και φυσικά
πρόσωπα από την Κρήτη, «που
στηρίζουν ήδη την προσπάθεια αυτή», η
Εταιρεία «θα δραστηριοποιηθεί σε
μεγάλες επενδύσεις στον τομέα των
ΑΠΕ στην Κρήτη», πρώτο μεγάλο έργο
για το οποίο η εταιρεία καταθέτει
αίτηση για άδεια παραγωγής είναι το
έργο της διασύνδεσης της Κρήτης με το
ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο της
χώρας, σε συνδυασμό με την κατασκευή
φωτοβολταϊκών πάρκων 1000 MW,

διεσπαρμένων σε ολόκληρη την Κρήτη»,
και τους ζητάει να συμμετέχουν και να
συνεργαστούν, υποδεικνύοντας
δημοτικές εκτάσεις άνω των 500
στρεμμάτων, «άγονες και μη αποδοτικές», για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών υποσχόμενος
«σημαντικά έσοδα».
Η επιστολή αυτή συνοδεύεται από
επιστολή του Περιφερειάρχη προς τους
Δημάρχους, με την οποία τους
παρακινεί σε συμμετοχή.
ΠΟΥ ΠΑΜΕ;
Τα «πρώτα» 1000 MW «Λαϊκής
Βάσης» θα προστεθούν στα άλλα
5.500 MW που ζητούν οι εταιρείες και
σε όσα άλλα προκύψουν γα το σχέδιο
«Ήλιος», αφού έτσι προβλέπει η
νομοθεσία σήμερα και επιβάλλει το
μνημόνιο.
Τι είδους «εποικοδομητικές προτάσεις» μπορούν να γίνουν, όταν δεν
αμφισβητείται αυτή η νομοθεσία που
επιτρέπει -και η δανειακή συμφωνία
που επιβάλλει-, να γίνονται δίπλαδίπλα, όλες οι παραπάνω, πολλές
άλλες ακόμα επενδύσεις και το
πρόγραμμα«Ήλιος»;
Πως νομιμοποιούνται, Περιφερειάρχης, Δήμαρχοι και Ιερές Μονές να
διαπραγματεύονται εν κρυπτώ
Δημόσιες και Δημοτικές εκτάσεις;
Ποιος αποφασίζει τελικά για το
μέλλον της Κρήτης
Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των
βιομηχανικών ΑΠΕ
padyagobape@gmail.com
https://sites.google.com/site/pagkritio
dyktioagonakatabape

Αυτός ο άστεγος κόσμος σκεφτόταν πολύ καιρό να
βρει ένα σπίτι, ίσως και χρόνια, παίζοντας με τις τάπες
των βαρελιών περιμένοντας τις συνθήκες να
ωριμάσουν. Και τελικά συνεισφερε στην πρίζα για την
δημιουργία στεκιού η παρουσία ανθρώπων από την
υπόλοιπη Κρήτη σε αντιφασιστική συγκέντρωση που
έγινε στην Ιεράπετρα. Μετά την συγκέντρωση
υπήρχε μια δυναμική που δεν αναλώθηκε στην θεωρία
αλλά έγινε παραδόξως και παρά τα προγνωστικά μιας
μικρής επαρχιακής πόλης, πράξη.
Έτσι στα τέλη του Νοέμβρη βρέθηκε ένα σπίτι και
κάποιος να δεχτεί να το νοικιάσει (γιατί είχε πέσει
πολύ πόρτα στην αναζήτηση χώρου, ακόμα και σε
καιρό κρίσης που όλοι κάνουν κρα να νοικιάσουν τα
ακίνητα ), και τελικά άνοιξε το αυτοδιαχειριζόμενο
στέκι baikonur (σημειολογικά : baikonur είναι ένας
σταθμός εκτόξευσης διαστημικών πυραύλων που
βρίσκεται στο Καζακστάν).
Στο σπίτι αυτό, τους δυο μήνες που είναι ανοιχτό
γίνονται μαθήματα από όποιον γνωρίζει κάτι (χωρίς
απαραίτητα διαπιστευτήρια - κρατικά πτυχία), και
έχει την όρεξη να το μάθει και σε άλλους. Μαθήματα
αραβικών, αγγλικών, ελληνικών σε μετανάστες,
ιταλικών, χορού, κουκλοθέατρου, αυτοάμυνας,
σκακιού, υπολογιστών και άλλα που κάθε μέρα
προκύπτουν ή ακυρώνονται. Κάθε Τετάρτη έχει
προβολές ταινιών, ενώ λειτουργεί δανειστική
βιβλιοθήκη. Ο χώρος είναι ανοιχτός από τις 18:00 και
μετά κάθε μέρα. Εκτάκτως γίνονται προβολές –
συζητήσεις για θέματα που συναποφασίζονται.
Χορηγοί και πλάτες δεν υπάρχουν, ούτε εμπορικές ή
κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Οι βασικές ανάγκες
καλύπτονται από την συνεισφορά όλων αυτών που το
στηρίζουν με την παρουσία, την απουσία και την
δυναμική τους.
Οι αποφάσεις για τις δράσεις και την λειτουργία του
σπιτιού λαμβάνονται μέσω των γενικών ανοιχτών
συνελεύσεων που όλοι όσοι παρευρίσκονται
συμμετέχουν ισότιμα, χωρίς αρχηγιλίκια, παλιούς και
νέους.
διεύθυνση: Παπαδάκη 11, email: info@baikonur.gr
αλεξία
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Για τα Γεγονότα της Αθήνας, τα ΜΜΕ
και τις Συγκρούσεις

τα γεγονότα της 48ωρης απεργίας στο Ηράκλειο & κάποιες σημειώσεις

Τα γεγονότα αυτής της 48ωρης απεργίας ΔΕΝ
θα μείνουν στην Ιστορία ως άλλη μία μέρα που ο
κόσμος κατέβηκε στο δρόμο για να εμποδίσει
την ψήφιση κάποιων ακόμα οικονομικών
μέτρων. Θα μείνουν στην Ιστορία ως μια στιγμή
που η οργή των προλετάριων, η απελπισία των
άστεγων και των άνεργων και η εκδικητικότητα
των -προδομένων από τον καπιταλισμόνεόπτωχων συμπυκνώθηκαν σε μια μεγάλης
έντασης χαοτική έκρηξη. Τα δεκάδες καμένα
τραπεζικά καταστήματα, οι 109 τραυματίες
φρουροί του καθεστώτος, οι 8 ώρες συγκρούσεων και το ξήλωμα ΟΛΗΣ της Πανεπιστημίου
που προσγειώθηκε πάνω στους μπάτσους, ήταν
η απάντηση της εξεγερμένης κοινωνίας στο
δίλημμα χρεοκοπία ή υποταγή. Αυτό που
πραγματικά συνέβη και που ξεπέρασε τα όρια
της Αθήνας, είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του
πληθυσμού, που πλέον δεν έχει να περιμένει
κάτι και δεν έχει να χάσει τίποτα, αποφάσισε να
γκρεμίσει σύμβολα, πρόσωπα και θεσμούς της
εξουσίας και της κατανάλωσης.

7η ανακοίνωση της ανοιχτής συνέλευσης αναρχικών/αντιεξουσιαστών Ηρακλείου
Ο Σχεδιασμός και η Στόχευση των
Αναρχικών

Α

πό την πρώτη στιγμή που κηρύχθηκε η
48ωρη, αποφασίσαμε να συζητήσουμε
και να βγάλουμε ένα πλάνο δράσης.
Γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι οι νόμοι δεν
καταργούνται απλά και μόνο με τη μαζικότητα
των συγκεντρώσεων και με τα παχιά λόγια,
αλλά χρειάζεται και σχέδιο και οργάνωση για να
χτυπήσεις το κτήνος που καταδυναστεύει τη
ζωή μας, αποφασίσαμε να στοχεύσουμε ακριβώς
στην καρδιά του – την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η
πρόταση που διατυπώσαμε από την πρώτη μέρα
προς την αγωνιζόμενη κοινωνία ήταν το
μπλοκάρισμα της οικονομίας, δηλαδή ο διαρκής
αποκλεισμός τραπεζών και εφοριών από τη
Δευτέρα το πρωί και έκτοτε, σαν προοπτική
συνέχειας και όξυνσης του κοινωνικού πολέμου
αμέσως μετά την απεργία. Αυτή την πρόταση
προπαγανδίσαμε με πορείες, συγκεντρώσεις,
κατάληψη τηλεοπτικού σταθμού και την
προσπάθεια κατάληψης του Δημαρχείου, ενώ
ταυτόχρονα συμμετείχαμε και οξύναμε όλες τις
εχθροπραξίες που έλαβαν χώρα τις μέρες της
απεργίας, προσπαθώντας να τους δώσουμε
προοπτική. Για πολλούς λόγους μέσα στους
οποίους σίγουρα είναι και η έκταση των
ταραχών την Κυριακή το βράδυ, όπως και η
αποτυχία της απόπειρας κατάληψης του
Δημαρχείου, η πρόταση δεν πήρε σάρκα και
οστά. Την κρατάμε και θα την επαναφέρουμε
εμπλουτισμένη στο προσεχές μέλλον.

Χρονικό
Πέμπτη 9/2: Μικροφωνική συγκέντρωση το
απόγευμα στα λιοντάρια από αναρχικούς/ες και
αντιεξουσιαστές/στριες.
Παρασκευή 10/2
Πρωί: Πρώτη μέρα απεργίας και το Εργατικό
Κέντρο δεν έχει καλέσει πρωινή πορεία. Το μόνο
κάλεσμα που υπάρχει είναι αυτό του ΠΑΜΕ και
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην πλ. Ελευθερίας όπου
πραγματοποιείται μια σχετικά άμαζη και άνευρη
πορεία. Στην ίδια πλατεία και την ίδια ώρα
βρίσκονται και περίπου 50 σύντροφοι που αφού
αρνούνται να διαδηλώσουν στην ουρά των
ΠΑΜΕτζίδων, πραγματοποιούν αποκλεισμό
του super-market "Αριάδνη" επί της 1866, σε
ένδειξη αλληλεγγύης στους απεργούς της εν
λόγω εταιρίας, και λίγο αργότερα αποκλεισμό
της τράπεζας Alpha-Bank (συμφερόντων
Μάνεση) στην πλ. λιονταριών σε ένδειξη
αλληλεγγύης στους χαλυβουργούς. To μεσημέρι
σύντροφοι επισκέφτηκαν τις αποθήκες της
Αριάδνης για να στηρίξουν τους απεργούς.
Απόγευμα: Τεράστια συγκέντρωση στην πλ.
Ελευθερίας με περίπου 10.000 άτομα. Ακολουθεί πορεία στην οποία το αναρχικό μπλοκ
συμμετέχει και αποτελείται από 1000-1500
διαδηλωτές. Σπάζεται η πόρτα των δικαστηρίων, τζαμαρίες τραπεζών και ενεχυροδανειστήρια (μαγαζιά των σύγχρονων μαυραγοριτών),
ενώ στο ύψος της πλ. Κορνάρου ξεκινούν
συγκρούσεις χαμηλής έντασης με τους
μπάτσους που πλησιάζουν την πορεία. Μετά το
τέλος της διαδήλωσης, οι εργατοπατέρες και οι
«πολίτες κατά του χρέους» - που πλέον
αποτελούν ένα και το αυτό - έχουν στήσει
μικροφωνική στην πλ. Ελευθερίας και θα
απαγορεύσουν σε σύντροφο και γενικά σε μηαρεστό σε αυτούς κόσμο να μιλήσει.
Σάββατο 11/2
Εντελώς άμαζη απεργιακή συγκέντρωση στο
Εργατικό κέντρο, η οποία δεν θα μετατραπεί
καν σε πορεία. Η συγκέντρωση είχε καλεστεί
μόλις το προηγούμενο βράδυ. Κάποιοι
σύντροφοι θα κινηθούν σε γειτονιές της πόλης
μοιράζοντας κείμενα και φωνάζοντας συνθήματα. Κατάληψη του τηλεοπτικού σταθμού TV

CRETA το μεσημέρι από συντρόφους, όπου θα
προβληθεί video σχετικά με την πανεργατική
απεργία και τις δράσεις που έχουν καλεστεί.
Συγκέντρωση έξω από τις φυλακές Αλικαρνασσού αμέσως μετά, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον
αγώνα των κρατουμένων που από τις αρχές του
μήνα έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις σε πολλές
φυλακές του ελλαδικού χώρου. Στη συγκέντρωση "παραβρέθηκαν" και δύο διμοιρίες ΜΑΤ.
Συγκέντρωση και πορεία το απόγευμα στους
κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου μετά από
κάλεσμα αναρχικών. Η πορεία αποτελούνταν
από 200 άτομα του αναρχικού μπλοκ και ένα
μπλοκ του ΕΠΑΜ με περίπου 80 άτομα.

άτομα τα οποία είναι αποφασισμένα να
συνεχίσουν. Η απουσία όλων των ηγετίσκων
της αριστεράς (πατριωτικής και μη) είναι
εμφανέστατη. Η πρώτη κίνηση είναι να
καταληφθούν - επιταχτούν δυο λεωφορεία, έτσι
ώστε περίπου 100-200 άτομα να καταλάβουν το
τοπικό κανάλι ΚΡΗΤΗ TV. Λίγη ώρα αργότερα
γίνεται κάλεσμα στο μικρόφωνο για κατάληψη
του Δημαρχείου, έτσι ώστε το αμέσως επόμενο
πρωί να οργανωθεί το μπλοκάρισμα της
οικονομίας, μέσω του αποκλεισμού την εφορίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος. Το κάλεσμα
υιοθετείται από όλους.

Ελευθερίας. Μετά από αρκετές επιθέσεις των
μπάτσων περίπου 100 με 150 άτομα θα φτάσουν
στην πλατεία, ενώ ταραχές από μικρές ομάδες
διαδηλωτών θα σημειώνονται για λίγη ώρα
ακόμα σε διάφορα σημεία του κέντρου. Κατά τις
2 το βράδυ ο κόσμος πλέον θα αποχωρήσει και η
κανονικότητα θα επιστρέψει στο Ηράκλειο.
Δευτέρα 13 έως Παρασκευή 17 /2
Μαθητές αυθόρμητα καταλαμβάνουν τα
σχολεία τους και κατεβαίνουν στους δρόμους
πραγματοποιώντας πορείες τη Δευτέρα, την
Τρίτη, την Τετάρτη και την Παρασκευή το πρωί,
ενώ σε μικροσυμπλοκές που σημειώνονται την

Κυριακή 12/2
Ίσως η μεγαλύτερη συγκέντρωση των τελευταίων δεκαετιών στο Ηράκλειο. Οι αριστεροί και οι
αστικές φυλλάδες μιλάνε για 30.000 άτομα,
ωστόσο ένας αριθμός 15 με 20 χιλιάδες είναι πιο
κοντά στην πραγματικότητα. Το εργατικό
κέντρο Ηρακλείου είχε από νωρίς στήσει
μικροφωνικές, όπου οι εργατοπατέρες και
διάφοροι αριστεροί εκτονώνονται και
εκτονώνουν σκούζοντας επαναστατικές
μεγαλοστομίες. Η μικροφωνική ήταν προσβάσιμη σε όλους σε αντίθεση με την Παρασκευή.
Πρόθεση των διοργανωτών (ΕΚΗ και «πολίτες
κατά του χρέους»), οι οποίοι καταλαμβάνουν
συμβολικά την περιφέρεια, είναι να μην
πραγματοποιηθεί πορεία και ο κόσμος να
επιστρέψει ήσυχα σπίτι του. Η "κατάληψη" της
περιφέρειας, στην οποία οι εργατοπατέρες
μπήκαν ξεκλειδώνοντας απλά την πόρτα, έγινε
για να μην καταληφθεί από κόσμο που δεν
ελέγχουν, ενώ στην πόρτα της περιφέρειας
μπράβοι εμπόδιζαν τον κόσμο να μπει. Μάλιστα
από τις 8 το βράδυ (τέσσερις ώρες πριν ψηφιστεί
η νέα δανειακή σύμβαση), οι διοργανωτές
καλούν τον κόσμο από τα μεγάφωνα να
μαζευτεί ξανά την επόμενη μέρα, στην οποία και
εννοείται ότι δεν κάλεσαν ποτέ καμία συγκέντρωση. Μετά από παρότρυνση των αναρχικών
και απαίτηση μεγάλης μερίδας των συγκεντρωμένων, ο κόσμος κατεβαίνει στο δρόμο. Αν και η
απάντηση των διοργανωτών είναι να μείνει ο
κόσμος να περιφρουρήσει την κατάληψη της
περιφέρειας από τους "προβοκάτορες",
πραγματοποιείται πορεία από το μεγαλύτερο
μέρος των συγκεντρωμένων. Στην πλατεία θα
μείνουν σχετικά λίγοι να ακούν τους πατριωτικούς λόγους των μετανιωμένων Πασόκων και
να "φυλάνε" την άδεια κατειλημμένη περιφέρεια…
Η κίνηση του κόσμου να αγνοήσει τις εκκλήσεις
των εργατοπατέρων και των «πολιτών κατά του
χρέους» και να κατέβει στο δρόμο σήμανε και το
τέλος του απεχθέστατου ρόλου τους – κανείς
πλέον δεν τους δίνει σημασία στο βαθμό που
ακόμα και την κατάληψη της περιφέρειας θα την
παρατήσουν και θα πάνε σπίτια τους. Κατά τη
διάρκεια της πορείας θα σπαστούν ξανά η πόρτα
του δικαστικού μεγάρου, τζαμαρίες τραπεζών
και ΑΤΜ, ενεχυροδανειστήρια και τα γραφεία
του Στρατάκη, και στο ύψος της Κορνάρου θα
ξεκινήσουν συγκρούσεις με τα ΜΑΤ, ενώ ένα
τζιπ των ΟΠΚΕ δέχεται επίθεση με μολότοφ.
Μετά από ρίψη χημικών ο κόσμος θα καταλήξει
στην πλ. Ελευθερίας όπου και θα συνεχιστεί η
συγκέντρωση. Εκεί και ενώ συνεχίζονται οι
ανέξοδοι λόγοι στο μικρόφωνο, αναρχικοί αλλά
και πολύς ανένταχτος κόσμος αποφασίζουν να
περάσουν στην πράξη. Τα γραφεία των
βουλευτών Κεγκέρογλου και Σκραφνάκη
σπάζονται και τα σύμβολα του ΠΑΣΟΚ
καίγονται ενώ σχεδόν όλοι οι συγκεντρωμένοι
υποστηρίζουν αυτές τις πράξεις.
Από εκεί και πέρα, όσο οι ώρες περνάνε έχει
αρχίσει και να ξεκαθαρίζει η σύσταση του
κόσμου. Στις έντεκα το βράδυ και ενώ δεν έχει
ψηφιστεί ακόμα το μνημόνιο, το μεγάλο πλήθος
πλέον έχει αποχωρίσει αλλά έχουν μείνει αρκετά

Τα γεγονότα αυτά όμως δεν θα αποτελέσουν
την εξεγερμένη μνήμη αυτών που τα παρακολούθησαν από τον καναπέ του σαλονιού τους.
Για αυτούς η ιστορία θα είναι λίγες χιλιάδες
κόσμου αποτελούμενου από ειρηνικούς
διαδηλωτές που αποχώρησε μετά από μία ώρα
εξάσκησης του συνταγματικού του δικαιώματος, επειδή μερικές εκατοντάδες βάνδαλων
αποφάσισαν να αμαυρώσουν τις κινητοποιήσεις
αυτές, λεηλατώντας και σπάζοντας τις
περιουσίες του μέσου έλληνα μαγαζάτορα,
ιστορικά κτίρια και πλατείες, προϊόντα της
φορολόγησης των ελλήνων πολιτών. Για
αυτούς η πληγή της επόμενης μέρας θα είναι η
κατεστραμμένη είσοδος του "Αττικόν", τα
κλεμμένα ρούχα πολυεθνικών εταιριών και η
κακή διαφήμιση στα ξένα τουριστικά πρακτορεία.
Το εντελώς ετερόκλητο πλήθος (από αναρχικούς και νεολαίους μέχρι αγρότες και εκπέσοντες μεσοαστούς με κουστούμια) όλων των
ηλικιών που κινήθηκε προς το Δημαρχείο
μπορεί να μην είχε κάποια φοβερή μαζικότητα
(500-700 άτομα), αλλά είχε αυτήν ακριβώς την
αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει τους
εξεγερμένους. Το Δημαρχείο καταλαμβάνεται,
καρέκλες και αντικείμενα από το εσωτερικό του
γίνονται οδοφράγματα ενώ μια μεγάλη ομάδα
κόσμου φεύγει προς την Εφορία. Λίγη ώρα
αργότερα το σκηνικό στο κέντρο του Ηρακλείου είναι το εξής: Στο Δημαρχείο κόσμος
προσπαθεί να ξεκινήσει συνέλευση και να το
μετατρέψει σε κέντρο αγώνα, στην Εφορία
έχουν στηθεί οδοφράγματα απέναντι σε δυο
διμοιρίες προκειμένου να προστατευθούν αυτοί
που προσπαθούν να μπουν μέσα, και ταυτόχρονα σύντροφοι σπάνε το γραφείο της Μπακογιάννη στα λιοντάρια. Δυστυχώς η πόρτα της
Εφορίας δεν θα ανοίξει εγκαίρως και ο κόσμος
θα αποχωρίσει συντεταγμένα προς το Δημαρχείο.
Κάπου εκεί είναι η ώρα που εν τέλει ψηφίζεται το
μνημόνιο και οι μπάτσοι λαμβάνουν εντολή να
εκκαθαρίσουν το κέντρο. Οι πρώτες συγκρούσεις θα σημειωθούν ανάμεσα στον κόσμο που
φεύγει από την Εφορία και τους μπάτσους που
τον ακολουθούν στην 25ης Αυγούστου και θα
τελειώσουν με την επικράτηση των ΜΑΤατζήδων, οι οποίοι δεν θα παραλείψουν να
εκκενώσουν και το Δημαρχείο πετώντας
δακρυγόνα και ασφυξιογόνα στο αίθριο και
στην πόρτα της Λότζια. Αμέσως μετά θα
εμφανιστούν διμοιρίες από διάφορα σημεία
εκκενώνοντας τα λιοντάρια και διώχνοντας
κόσμο που κινούνταν προς την πλ. Ελευθερίας,
ενώ όσοι είχαν εγκλωβιστεί στο Δημαρχείο και
κινδυνεύουν από ασφυξία θα σπάσουν την πίσω
πόρτα για να βγουν. Η έξοδος επιτυγχάνει μετά
από αντιπερισπασμό που έκαναν οι απ’ έξω
διαδηλωτές. Μετά από σύντομες αψιμαχίες στα
πέριξ των λιονταριών, όσοι έχουν παραμείνει
στους δρόμους θα συγκεντρωθούν στην 1821 με
σκοπό να ξανασυγκεντρωθούν στην πλ.

Παρασκευή θα συλληφθεί ένας 16χρόνος.

Σχετικά με την Κατάληψη του
Δημαρχείου
Η πρόταση για κατάληψη του Δημαρχείου, αν
και αυθόρμητη, αποτελούσε κομμάτι της
γενικότερης προπαγάνδισης για μπλοκάρισμα
της οικονομίας από το πρωί της Δευτέρας και
έκτοτε. Συνεπώς η πρόθεση των αναρχικών
ήταν να κρατηθεί το κτήριο σαν κέντρο αγώνα
και οργάνωσης της αντίστασης. Ωστόσο ο
κόσμος ήταν τόσο οργισμένος που μάλλον
περισσότερο ήθελε να σπάσει και να καταστρέψει τα κτήρια-σύμβολα της εξουσίας παρά
να τα καταλάβει. Τα μικροσπασίματα στο
δημαρχείο, όπως και η απόπειρα εισβολής στην
Εφορία, ήταν πράξεις ταξικής αντεκδίκησης από
κόσμο διαφόρων ηλικιών και διαφορετικών
αφετηριών. Παρ’ όλα αυτά η πρόθεση του
κόσμου ήταν έστω και σπασμένο το Δημαρχείο
να διατηρηθεί σαν κατάληψη και κέντρο αγώνα,
και ο λόγος που αυτό δεν πραγματοποιήθηκε
ήταν η επέμβαση των μπάτσων.

Σχετικά με τις Συγκρούσεις
Αν κάτι ήταν προφανές την Κυριακή, όσον
αφορά τις συγκρούσεις και τις οδομαχίες, είναι
ότι ήταν άκρως αναμενόμενες. Αν υπάρχει κάτι
άλλο προφανές είναι ότι όσο και να κάνεις
έκκληση στους φρουρούς του καθεστώτος να
έρθουν μαζί σου και να παρακούσουν τις άνωθεν
εντολές, το σενάριο όπου οι μπάτσοι βγάζουν
τις στολές και αγκαλιάζουν τον κόσμο θα
παραμείνει στο επίπεδο της επιστημονικής
φαντασίας. Επειδή λοιπόν όπως λένε και οι ίδιοι
«τη δουλειά τους κάνουνε» και αυτή είναι η
δουλειά του σκύλου που προστατεύει είτε το
σπίτι, είτε το μαγαζί, είτε το ίδιο το αφεντικό
του, και ακριβώς επειδή πρέπει να περάσουμε
από πάνω τους αν θέλουμε μη ζήσουμε σα
δούλοι, πρέπει στις επόμενες πορείες να
κατεβούμε προετοιμασμένοι. Αντιασφυξιογόνες μάσκες και μαλόξ είναι αποτελεσματικά
για τα δακρυγόνα και απαραίτητα για όποιον
κατεβαίνει πλέον στο δρόμο.

Οι ζωές όμως που πραγματικά καταστρέφονται
είναι εκείνες των απολυμένων, των άστεγων και
όσων γύρισαν τη Δευτέρα στη δουλειά
δουλεύοντας πλέον για 400 ευρώ, και όχι των
200 μαγαζάτορων του κέντρου. Από την
επόμενη μέρα των συγκρούσεων βλέπουμε ότι η
12η Φεβρουαρίου άφησε πίσω της καταστροφές
συγκεκριμένων στόχων - συμβόλων εκμετάλλευσης, όπως τράπεζες και ενεχυροδανειστήρια,
πολυεθνικές εταιρίες, πολιτικά γραφεία και
υπουργεία. Αλλά επειδή οι εξεγερτικές
διαδικασίες δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι
κατευθυνόμενες, αφού αποτελούν μια
κοινωνική έκρηξη που δεν μπορεί να περιοριστεί
και να συσκευαστεί σε ξεκάθαρες πολιτικές
προθέσεις και στόχους, και όταν ένα τόσο
μεγάλο κομμάτι του κόσμου εμπλέκεται σε
τέτοιες διαδικασίες είναι αναμενόμενο να
γίνονται ορισμένες καταστροφές ή κλοπές οι
οποίες να φαίνονται πολιτικά αδόκιμες. Οι
ενέργειες αυτές όμως δεν είναι ενέργειες
παρακρατικών δυνάμεων όπως ορισμένες
δυνάμεις της Αριστεράς θέλουν να μας κάνουν
να πιστεύουμε. Είναι και αυτές ξεκάθαρη
έκφραση του ταξικού μίσους των εξεγερμένων
οι οποίοι καταργούν τους νόμους στα οδοφράγματα, επανοικειοποιούνται τη ζωή τους και τα
αγαθά που τους στερεί ένα καθ’ όλα μηνομιμοποιημένο πλέον κοινωνικό συμβόλαιο.
Ωστόσο οφείλουμε να κάνουμε ένα διαχωρισμό.
Αυτές οι καταστάσεις οφείλουν να είναι
συλλογικές και συλλογικά να τις αντιμετωπίζουμε, όπως το παράδειγμα που μετά από
απαλλοτρίωση καταστημάτων με ρούχα, πολλά
από αυτά μοιράστηκαν σε άστεγους του
κέντρου. Όμως ακόμα και σε τέτοιες εξεγερτικές
διαδικασίες υπάρχουν άτομα που μπορούν να
τις εκμεταλλευτούν και να τις εμπορευματοποιήσουν μετατρέποντας την απαλλοτρίωση σε μια
απλή κλοπή που καμία σχέση δεν μπορεί να έχει
με τις απελευθερωτικές διαδικασίες. Ωστόσο,
ακόμα και αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με την
πραγματική λεηλασία που επιβάλλεται στην
κοινωνία από τις αποφάσεις βουλευτών,
υπουργών, κεφαλαιοκρατών και τέτοιου είδους

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ
καθαρμάτων. Αυτών που μπορούν και
ληστεύουν και καταστρέφουν καθημερινά
χιλιάδες ανθρώπους απλά και μόνο με τις
τζίφρες, τις μπίζνες και τους νόμους τους. Να
πάνε να πούνε για την καμένη είσοδο του
«Αττικόν» στους άνεργους και τους άστεγους
που πεθαίνουν στο δρόμο και που όταν έχει
κακοκαιρία ο Δήμ(ι)ος Αθηναίων στέλνει τους
μπάτσους να τους πετάξουν έξω από τα
δημοτικά κτήρια στα οποία μπαίνουν για να
προστατευτούν.

Για την Έξαρση της Πατριωτικής
Ρητορείας και την «Ανάγκη» Εθνικής
Ενότητας
Από το καλοκαίρι της "αγανάκτησης" και έως
τώρα παρατηρούμε την ανάδυση σε πολιτικό
και κινηματικό επίπεδο μιας αφήγησης που
επικεντρώνεται στην πατρίδα και στην ανάγκη
εθνικής ενότητας, για να σωθεί από τους
προδότες και τους εξωτερικούς εχθρούς της. Το
φαινόμενο αυτό φάνηκε να εκφράζεται αρχικά
αυθόρμητα από μεμονωμένα άτομα, στην
πλειοψηφία τους απολίτικοι μικροαστοί και
μεσοαστοί, θεωρώντας ότι κάτω από την
ελληνική τους σημαία μπορούσαν να συμπεριλάβουν όλους όσους πλήττονται από την
οικονομική κρίση.
Τη συγκεκριμένη έκφραση και αντίδραση της
μάζας έρχεται να σπεκουλάρει, να οργανώσει
και να της δώσει συλλογική υπόσταση η
αριστερά. Ένα βρώμικο και επικίνδυνο παιχνίδι
βρίσκεται σε εξέλιξη με τελικό σκοπό την
εκλογική ενίσχυση κάποιων στις επερχόμενες
εκλογές. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, τα έως
τώρα μικρά ή μεγαλύτερα αριστερά κόμματα
μετατρέπουν αναίσχυντα το προφίλ και το λόγο
τους από αριστερό-ταξικό σε πατριωτικόαριστερό, συναγωνιζόμενοι και αρκετές φορές
ξεπερνώντας δεξιούς και ακροδεξιούς.
Παράλληλα, εμφανίζονται νέοι πολιτικοί
σχηματισμοί που ενσωματώνουν από
αριστερούς πατριώτες μέχρι ακροδεξιούς, και με
πρωταγωνιστές πρόσωπα "διανόησης",
ψευτοκουλτούρας και γενικότερα παρουσιάζοντάς τα σαν αυτόκλητους εθνάρχες και
σωτήρες, επιδίδονται σε έναν άκρατο και
επικίνδυνο λαϊκισμό με επίκεντρο το πατριωτικό συναίσθημα. Αυτός είναι και ο λόγος που
συχνά πυκνά παρουσιάζονται από τα ΜΜΕ ως η
"νόμιμη φωνή αντίδρασης" που υπερασπίζεται
πατρίδες και εθνική ενότητα, κάτι το οποίο είναι
ζωτικής σημασίας για το καθεστώς τη συγκεκριμένη περίοδο για να κατορθώσει την υποταγή
των υπηκόων του.
Η επίκληση στην πατρίδα από μεγάλη μερίδα
κόσμου δεν συνεπάγεται και τον ενστερνισμό
εθνικιστικών και φασιστικών αντιλήψεων,
παρόλο που ακροδεξιές ομάδες εμφανίζονται
σταθερά από το καλοκαίρι σε μεγάλα πολιτικά
γεγονότα, φανερά ή συγκεκαλυμμένα. Παρ’ όλα
αυτά, υπάρχει μία κρίσιμη μεγάλη μάζα
ανθρώπων που αμφιταλαντευόμενη και
συγχυσμένη θα ακολουθήσει τελικά το ρεύμα
που θα της φανεί πιο οργανωμένο και ισχυρό,
πατριωτικό (δεξιό ή αριστερό), ή ελευθεριακό
και ταξικό. Το ενδεχόμενο να ξυπνήσουν
εθνικιστές όσοι κοιμήθηκαν σαν πατριώτες είναι
πιθανό.
Εμείς από τη μεριά μας ως αναρχικοί έχουμε να
δηλώσουμε κατηγορηματικά ότι δεν αγωνιζόμαστε για καμία πατρίδα και κανένα έθνος. Το
γεγονός ότι έτυχε να γεννηθούμε στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο δεν μας κάνει να
αισθανόμαστε ούτε να θέλουμε να είμαστε
έλληνες, αλβανοί ή οποιασδήποτε άλλης
εθνικότητας. Η επίκληση στην πατρίδα σε μια
χώρα όπου υπάρχουν τουλάχιστον 2 εκατομμύρια μετανάστες υπονοεί αυτόματα τον
αποκλεισμό τους. Εξάλλου τα εγχώρια αφεντικά
και οι πολιτικοί τους υπηρέτες ανέκαθεν μας
εκμεταλλευόντουσαν, και το ίδιο θα συνεχίσουν
να κάνουν με ή χωρίς ΔΝΤ και Ε.Ε, εκτός και αν
τους ανατρέψουμε καθολικά και οριστικά.
Το συλλογικό φαντασιακό που επικαλούμαστε
είναι το κοινωνικό-ταξικό και όχι το εθνικό.

Είναι αυτό του καταπιεσμένου από όλα τα
κοινωνικά στρώματα που εξεγείρεται ενάντια
στους καταπιεστές του, είναι αυτό της διεθνούς
επανάστασης απέναντι σε πολιτικά και
στρατιωτικά καθεστώτα, είναι αυτό της
παγκόσμιας επανάστασης των κολασμένων
απέναντι στα κράτη και τον καπιταλισμό.

Για το Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης
και τις Εναλλακτικές του: Εκλογές ή
Ολοκληρωτισμός
Εδώ και 2 χρόνια συντελείται μια εκτροπή
συντάγματος και θεσμών. Πληθώρα νόμων,
διαταγμάτων και μνημονίων ψηφίζονται εν μία
νυκτί, χωρίς να έχουν καν την όποια εναρμόνιση
με το σύνταγμα, το οποίο οι ίδιοι επικαλούνται
ότι υπερασπίζονται. Οι κυβερνητικοί σχηματισμοί εναλλάσσονται συνεχώς, φτάνοντας στο
σημείο να έχουμε πρωθυπουργό έναν διοριζόμενο τραπεζίτη και υπουργούς βουλευτές
που πριν 2 χρόνια απολάμβαναν μικρό ποσοστό
από τις τελευταίες εκλογές. Ας μην έχουμε όμως
άλλες αυταπάτες. Τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΣ,
την οποία μάταια τόσα χρόνια προσπαθούσαν
να μας πείσουν πόσο σημαντική είναι "για το
καλό μας", οι ίδιοι όταν έφτασαν στο σημείο να
μην εξυπηρετεί τους σκοπούς τους την
κατάργησαν ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ. Πλέον
μιλάμε για ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ, που μοναδικό σκοπό έχει να φέρει
εις πέρας τις επιταγές του καπιταλισμού, να
ψηφίζονται δηλαδή και να εφαρμόζονται όλα
αυτά τα μνημόνια και τα μέτρα.
Όμως είναι φανερό, και μετά από τις ανυποχώρητες μάχες που δίνει σημαντική μερίδα της
κοινωνίας, ότι το καθεστώς χρειάζεται πια μια
καινούργια εναλλακτική που θα του δώσει μία
ακόμα ανάσα για να προχωρήσει στο καταστροφικό του έργο. Το δίλημμα εκλογές ή ολοκληρωτισμός φαίνεται να απασχολεί τους
κυρίαρχους.
ΕΚΛΟΓΕΣ: Ανέκαθεν αποτελούσαν βαλβίδα
αποσυμπίεσης της όποιας κοινωνικής δυσαρέσκειας, δίνοντας πολύτιμο χρόνο στην εξουσία,
έτσι ώστε ενισχυμένη να επιτελεί το έργο της.
Για το υπάρχον καθεστώς αποκτούν ακόμα πιο
καίρια σημασία, καθώς θα δώσει ένα τόνο
δημοκρατίας στο τσαλακωμένο του πρόσωπο.
Παρόλα αυτά, τα ενδοεξουσιαστικά προβλήματα που προκύπτουν συνεχώς θα μπορούσαν να
είναι αποτρεπτικά για κάτι τέτοιο άμεσα, μιας
και τα όποια εκλογικά αποτελέσματα θα
μπορούσαν να τους προξενήσουν προσωρινά
εμπόδια.
Αν αναλογιστούμε ότι τα μέτρα που έχουν ήδη
ψηφιστεί είναι δεσμευτικά για όλες τις
κυβερνήσεις που θα προκύψουν, αντιλαμβανόμαστε ότι οι εκλογές δεν αποτελούν σε καμία
περίπτωση λύση. Το σύνθημα "ΑΝ ΟΙ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΖΑΝ ΚΑΤΙ ΘΑ ΗΤΑΝ
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ" παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ.
Η αλλαγή φρουράς απλώς θα παρατείνει τη ζωή
του καθεστώτος, αλλάζοντας απλώς τις φάτσες
των εξουσιαστών. Σε αυτό το σημείο θα
πλασαριστεί και η αριστερά με κάποιο σχηματισμό που θα φαντάζει ανανεωμένος και έτοιμος
να δώσει "λύσεις", αλλά στην πραγματικότητα
θα κατευνάσει τα πνεύματα, θα γεννήσει ξανά
φρούδες ελπίδες ότι μπορεί κάποιος να μας
σώσει, αδρανοποιώντας την αγωνιστική
διάθεση του κόσμου για ολική ανατροπή.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ: Αποτελεί και το
έσχατο χαρτί της εξουσίας. Μπορεί να προκύψει
μετά το τέλος της παράτασης που θα προσφέρουν οι εκλογές, ή εάν αυτές δεν πραγματοποιηθούν, αποτελεί απλά την μετεξέλιξη του
υπάρχοντος.
Μιλώντας για ολοκληρωτισμό δεν εννοούμε
μόνο στρατιωτική δικτατορία, αλλά οποιοδήποτε καθεστώς θα στηριχτεί στον απόλυτο
έλεγχο και την απόλυτη καταστολή της
κοινωνίας, με όλα τα μέσα. Όχι ότι αυτό δε
συμβαίνει ήδη, αλλά η βασική διαφορά είναι ότι
η κλίμακα είναι μικρότερη και ότι ακόμα παίζουν
το παιχνίδι της κοινωνικής συναίνεσης μέσω
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προσφιλών πολιτικών προσώπων ή και
εργατοπατέρων. Γεγονός είναι πάντως ότι ο
στρατός είναι πανέτοιμος και εκπαιδευμένος να
επέμβει στο εσωτερικό όποτε χρειαστεί, είτε σε
μεικτά κλιμάκια με την αστυνομία, είτε δρώντας
αυτόνομα.
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ, ΝΑ ΠΡΟΤΑΞΟΥΜΕ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Παίζοντας με το Φόβο: Χάος ή
Εξαθλίωση
Ο πόλεμος κοινωνίας κράτους έχει σημάνει την
έναρξη πολλών διεργασιών που σίγουρα δεν
έχουμε ξαναζήσει. Δεν είναι ότι μας πήραν τα
κεκτημένα πίσω και ότι τα μέτρα αυτά είναι
παράνομα - αντισυνταγματικά, αλλά ότι μιλάμε
για μαζική εξαθλίωση του μεγαλύτερου μέρους
της κοινωνίας. Αυτό το σύστημα που πίνει αίμα
από τις σάρκες μας μαστίζει τον πλανήτη εδώ
και πάρα πολλά χρόνια, με σκοπό, ολοένα και
περισσότερο, οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Την
εξαθλίωση τη ζούνε μέχρι να πεθάνουν οι
κάτοικοι της Νότια Αμερικής, της Αφρικής και
της Ασίας για να μπορεί ο δυτικός κόσμος να
καταναλώνει, και τώρα ήρθε η ώρα να τη
ζήσουμε και εμείς και τα παιδιά μας.
Αυτό που συμβαίνει σήμερα ξεπερνάει τα
γεωγραφικά όρια της Ελλάδας και χτυπάει και
άλλες χώρες της δύσης. Την ίδια ώρα οι
επαναστατικές διαδικασίες στις Αραβικές χώρες
μετά από χρόνια αποκτούν ταξικά χαρακτηριστικά, με απαίτηση την άμεση δημοκρατία, και
αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει. Αν δεν θέλουμε να ζούμε σαν δούλοι τότε
πρέπει να επαναστατήσουμε με όλα τα μέσα.
Το ζήτημα που πρέπει να σκεφτούμε όλοι είναι
αν θέλουμε να περιμένουμε να χρεοκοπήσουμε ή
αν θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Γιατί αν
περιμένουμε, σημαίνει ότι θα έχουμε φτάσει σε
ένα τέτοιο επίπεδο εξαθλίωσης που θα επικρατεί
μιζέρια, κανιβαλισμός και συσσωρευμένη οργή
που αν ξεσπάσει θα βρεθούμε σε πραγματικά
χαώδης καταστάσεις που σίγουρα δεν θα
αρέσουν σε κανένα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει
να υπάρχουν ήδη δομές ή να σχηματιστούν
αμέσως, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν ως βάση
για να αποτραπεί το να φάει ο ένας τον άλλο.
Δομές που θα οργανώσουν συσσίτια, λαϊκές
συνελεύσεις, τη νοσοκομειακή περίθαλψη, την
ίση διανομή των τροφίμων και των καυσίμων,
την ηλεκτροδότηση, το νερό, τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Κάτι που γίνεται με τη
συνδρομή όλων μας και κυρίως των εργαζομένων σε αυτά, που ενδεχομένως αποφασίσουν να
καταλάβουνε τους χώρους εργασίας τους και να
τους λειτουργήσουν αυτοοργανωμένα προς
όφελος της κοινωνίας.
Γι’ αυτό από τώρα μπορούμε να επιδιώξουμε να
πετύχουμε απεργίες διαρκείας και να μπλοκάρουμε την οικονομία τους ενώ παράλληλα να
οργανωνόμαστε συλλογικά. Όλοι έχουμε την
ικανότητα να συμμετέχουμε σε αυτό με τον
τρόπο που μπορούμε. Ας εξοπλιστούμε με
καθαρή και συγκροτημένη σκέψη και θάρρος κι
ας προσπαθήσουμε, όπως λέει ένα παλιό
σύνθημα «να καταστρέψουμε αυτό το σύστημα
γιατί αλλιώς θα μας καταστρέψει αυτό». Από τις
στάχτες του θα οικοδομήσουμε όλοι μαζί, χωρίς
εκπροσώπους, μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και με συλλογική λύση των προβλημάτων
μας μέσω των συνελεύσεων γειτονιάς, την
ισότιμη αναδιανομή του πλούτου και την
αυτοοργανωμένη διαχείριση των εργοστασίων
και γενικά των χώρων εργασίας.
[…] Οι θεωρητικοί που δεν ζουν μια εξεγερτική
ζωή δε λένε τίποτα που να αξίζει να λεχθεί, και οι
ακτιβιστές που αρνούνται να σκεφτούν κριτικά
δεν πράττουν τίποτα που να αξίζει να γίνει.
[…] Η ριζοσπαστική θεωρία είναι η σκέψη που
ολοκληρώνεται μέσα σε μια εξεγερτική ζωή και
μαθαίνει να εκφράζεται με ακρίβεια και
ρευστότητα. Όταν αναπτυχθεί κόβει σαν
καλοακονισμένο μαχαίρι…
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ

νίκη στον απεργιακό αγώνα
των εργαζομένων της Αριάδνης ΑΕΒΕ

Σ

τις 14/1 ξεκίνησε ο αγώνας των εργαζομένων της Αριάδνης ΑΕΒΕ ενάντια στις νέες εργασιακές σχέσεις
που ήθελε να επιβάλλει η εργοδοσία με σκοπό να τους εξαναγκάσει σε παραίτηση. Η Αριάδνη ΑΕΒΕ είναι
μία επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση, παρότι το δίκτυο καταστημάτων
της είναι ευρύ και η συνεργασία της με τους ντόπιους παραγωγούς είναι σημαντικότατο πλεονέκτημα.
Εάν τυχόν χρεοκοπήσει θα πάρει μαζί της ακόμη και επιχειρήσεις που ως χθες ήταν βιώσιμες και επικερδείς. Η
Αριάδνη αυτή τη στιγμή έχει χρέη 18 εκ. ευρώ σε προμηθευτές, 2 εκ. ευρώ σε δημόσιο και ΙΚΑ και 30 εκ. ευρώ σε
τράπεζες (15 εκ. ευρώ είναι ανοιχτά και 15 εκ. αφορούν επιταγές μελών).
Στόχος των αφεντικών είναι οι επιλογές τους να χρεωθούν στους εργαζόμενους, οι οποίοι συνεχίζουν των αγώνα
τους με κλιμάκωση μέχρι και σήμερα. Η παρουσία μας και η αλληλεγγύη μας είναι αυτονόητη και από την πλευρά
μας επιλέξαμε να διαδώσουμε τη φωνή τους.
Ξετυλίγοντας το κουβάρι της Αριάδνης ΑΕΒΕ. Μια ανεξάρτητη μη εμπορική παραγωγή της Κατάληψης
Ευαγγελισμού και της παγκρήτιας εφημερίδας δρόμου Άπατρις για τον αγώνα των απεργών εργατών της Αριάδνης
ΑΕΒΕ με θέμα την ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες κινητοποιήσεις και τον απεργιακό αγώνα που έχουν
ξεκινήσει οι εργαζόμενοι από τις 13/1/2012. στο http://goo.gl/hAKbC

συνέντευξη με τους
απεργούς της Αριάδνης
Άπατρις: Τι αντικείμενο έχει η Αριάδνη ΑΕΒΕ;
Πού έχει έδρα; Πόσα άτομα απασχολεί;
Εργαζόμενοι: Η εταιρία ΑΡΙΑΔΝΗ ιδρύθηκε το
1982 από 48 παντοπώλες. Σκοπός της ίδρυσης της
ήταν οι μαζικές αγορές (γάλατα, απορρυπαντικά,
ζάχαρη κλπ) σε συγκεκριμένη ποσότητα από κάθε
μέλος. Οι εγκαταστάσεις που στεγάζουν τα
γραφεία και την κεντρική αποθήκη βρίσκονται
στην περιοχή των Μαλάδων στο Ηράκλειο
Κρήτης. Αυτή τη στιγμή απασχολεί συνολικά 59
άτομα.
Σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα και γιατί;
Η εταιρία οδηγήθηκε από το Δ.Σ. σε
αδράνεια προκειμένου να δημιουργηθεί
μία νέα εταιρία. Το πρόβλημα στην
"Αριάδνη" θα λυθεί όταν οι προμηθευτές που έχουν αναλάβει τα ηνία δεχτούν
να προμηθεύσουν προϊόντα στην
"Αριάδνη" για να τα διαθέσει ξανά στα
σούπερ μάρκετ.

εργοδοσία από την πλευρά της δεν τήρησε την
ανάλογη δέσμευση. Όλο αυτό το διάστημα των δυο
εβδομάδων που συζητούσαμε με την εργοδοσία,
στήθηκε από το ΔΣ με επικεφαλής την κα Εμμανουέλλα Βλαχάκη (οικονομική διευθύντρια)
παράνομος απεργοσπαστικός μηχανισμός στο
γραφείο της στην οδό Θενών 86, με 3 συναδέλφους
που υπέκυψαν στους εκβιασμούς κι τις πιέσεις της
εργοδοσίας. Και όχι μόνο αυτό. Εντάθηκαν οι
πιέσεις και σε άλλους συναδέλφους με εκβιασμούς
και απειλές ότι αν δεν πάνε για δουλειά το μέλλον
τους είναι αβέβαιο.
Ποια είναι η συμμετοχή του κόσμου; Υπάρχει
αλληλεγγύη από εργαζόμενους, άλλους χώρους
και φορείς;
Ο απλός κόσμος που καταλαβαίνει τον αγώνα μας

Πως ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις;
Οι κινητοποιήσεις ξέσπασαν από το
γεγονός ότι δεν υπήρχε σαφής
απάντηση του Δ.Σ. για την πορεία της
εταιρίας και την τύχη των εργαζομένων
της, όπως επίσης από το γεγονός ότι δεν
είχαν πραγματοποιηθεί πληρωμές
(προχωρήσαμε πρώτα σε επίσχεση
εργασίας). Στη συνέχεια ζητήθηκε από τον
πρόεδρο του Δ.Σ. να μας γίνει ενημέρωση για την
πορεία της εταιρίας, τις σχέσεις εργασίας εργαζομένων και συναφή ζητήματα. Σε αυτή τη συνάντηση
ενημερωθήκαμε ότι θα δουλεύουμε εκ περιτροπής
2-3 φορές την εβδομάδα και αποφασίσαμε όλοι οι
εργαζόμενοι ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε τις
οικογένειές μας με μισθό 250-350 ευρώ και
προχωρήσαμε σε απεργία.
Πως αντιμετωπίζει τον αγώνα σας η εργοδοσία;
Η εργοδοσία αρχικά δεν είχε πάρει στα σοβαρά τον
αγώνα μας, αλλά στη συνέχεια έγινε μια προσέγγιση η οποία όμως δεν μας βρήκε σύμφωνους. Σε
διαβούλευση με την οικονομική διευθύντρια και
τον εμπορικό διευθυντή μάς έγινε σαφές τι
κατεύθυνση παίρνει η εταιρία σε σχέση με εμάς
αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάτι σίγουρο.
Ποια ήταν η στάση της διοίκησης του εργατικού
κέντρου απέναντι στα αιτήματά σας;
Από κοινού πρόεδρος και γραμματέας του ΕΚΗ
(και οι 2 στελέχη της ΠΑΣΚΕ) σε συνάντηση στα
γραφεία της ΟΕΒΕΝΗ (Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Ηρακλείου) με
τον πρόεδρο της νέας διοίκησης κ. Μανωλιδάκη,
την Παρασκευή 20/1/12, εν κρυπτώ από τους
εργαζόμενους, πρότειναν να απολυθούν όλοι οι
εργαζόμενοι με τη μισή αποζημίωση!
Ο αγώνας σας έχει συνοχή; έχει προσπαθήσει η
εργοδοσία να χρησιμοποιήσει απεργοσπάστες και
να σπάσει τη συσπείρωσή σας;
Ενώ υπήρξε από την πλευρά μας δέσμευση να μην
οξύνουμε τις κινητοποιήσεις μας μέχρι να δοθεί από
την επιχείρηση λύση στα προβλήματα μας, η

είναι στο πλάι μας, ο καθένας με το δικό του τρόπο.
Οι εργαζόμενοι άλλων επιχειρήσεων προσπαθούν
με την παρουσία τους και με ότι άλλο τρόπο αυτοί
πιστεύουν να είναι δίπλα μας. Οι τοπικοί φορείς
έχουν δηλώσει την στήριξή τους και κάποιοι από
αυτούς είναι συνεχώς πλάι μας (Π.Α.Μ.Ε, Ε.Κ.Η.,
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ κλπ)
Πως βλέπουν οι εργαζόμενοι της "Αριάδνη" τους
αγώνες άλλων εργαζομένων (π.χ. Χαλυβουργία);
Πως μπορούν να συντονιστούν αυτοί οι αγώνες;
Οι εργαζόμενοι στην Αριάδνη έχουμε εκφράσει την
αλληλεγγύη μας στους Χαλυβουργούς, στους
εργαζόμενους στο ΑΛΤΕΡ και σε άλλους απεργιακούς αγώνες. Πιστεύουμε ότι όπως κατέβηκε
αντιπροσωπεία των Χαλυβουργών για να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις, έτσι και εμείς με την
σειρά μας μπορούμε να μεταφέρουμε την πείρα μας
και να στηρίξουμε όσους εργαζόμενους αντιστέκονται στην εκμετάλλευση του κόπου τους.
Τι ανάγκες υπάρχουν; Πώς μπορεί να βοηθήσει
κάποιος;
Πρώτη και κύρια ανάγκη είναι η φυσική παρουσία
όλων όσων θέλουν να βοηθήσουν, είναι καλό για
εμάς γιατί παίρνουμε δύναμη να συνεχίσουμε τον
αγώνα μας. Κάποιοι εργαζόμενοι μας στείλανε
χρήματα και αυτό καλό είναι γιατί έτσι καλύπτουμε
κάποια βασικά. Γιατί στην αρχή ενώ δεν το
θεωρούσαμε σημαντικό, ο αγώνας μας έχει πια
πάρει χαρακτηριστικά διαρκείας.
Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η εκ περιτροπής
εργασία και να επανέλθουν όλοι οι εργαζόμενοι στο
προηγούμενο καθεστώς. Αυτό είναι το κύριο
αίτημα της απεργίας μας.
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συνέλευση Αμπεριάς:
διεκδικώντας το αυτονόητο από το δήμο Χανίων

Γ

ια πολλοστή φορά παίρνουν τις
τσάπες και ρίχνονται στη
δουλειά για το Πάρκο τους, οι
κάτοικοι της Αμπεριάς. Αν και η
Δημοτική Αρχή έχει συμφωνήσει (με το
ζόρι, είναι αλήθεια) να «δώσει» την
άδεια στους δημότες να αξιοποιήσουν
το χώρο που τους ανήκει για ένα πιο
ανθρώπινο περιβάλλον, δίπλα στις
τσιμεντένιες πολυκατοικίες, εντούτις,
δεν κάνει τίποτε για να τους βοηθήσει.
Ούτε καν για να προστατεύσει το
δημοτικό οικόπεδο, από τους καταπατητές του. Τώρα οι δημότες της
Αμπεριάς ζητάνε ηλεκτροφωτισμό στο
Πάρκο που κάθε μέρα ζωντανεύει από
τον κόσμο που το χαίρεται. Δεν είναι
όμως μόνο το Πάρκο, που τους δένει. Οι
κάτοικοι της Αμπεριάς, ήδη από τον
Αύγουστο των κινητοποιήσεων
αποτέλεσαν το πρώτο κύτταρο λαϊκής
Συνέλευσης στις γειτονιές των Χανίων,
ενάντια στα χαράτσια. Με αφορμή τη
δεντροφύτευση που έγινε στο τέλος του
Νοεμβρίου από δεκάδες παιδιά των
σχολείων της περιοχής και ενήλικες,
συνοψίσαμε την ιστορία της Συνέλευσης και σας την παρουσιάζουμε:
«Οι κάτοικοι της Αμπεριάς, μας λέει η
Νίκη Παπαδάκη μελος της Συνέλευσης,
είχαμε αποφασίσει κοιτάζοντας τους
ελεύθερους και αναξιοποίητους χώρους
της περιοχής, να γίνει μια κίνηση για την
αξιοποίησή τους. Όταν ξεκινήσαμε
πέρσυ το Φεβρουάριο είχαμε εντοπίσει
4 αναξιοποίητους χώρους στην περιοχή
μας. Τη Βίλλα Πολωγιώργη απέναντι
από το 13ο Δημοτικό όπου οι Δάσκαλοι
του Δημοτικού είχαν ξεκινήσει μια
προσπάθεια στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Ομάδας να φυτέψουν έναν
κήπο με τους μαθητές. Όμως ο Δήμος
για κάποιους λόγους τους έβγαλε από
κει. Ετσι λοιπόν είχαμε σκεφτεί ότι και ο
κήπος και η Βίλλα Πολογιώργη είναι
δύο σημαντικοί χώροι στη γειτονιά μας
που πρέπει να είναι σε χρήση από τους
κατοίκους. Βέβαια η Βίλλα θέλει πολλά
χρήματα για να αναστηλωθεί αλλά ο
κήπος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί
ξεχωριστά.
Ένα μέρος που μας ενδιαφέρει όλους
τους κατοίκους της περιοχής αλλά κι
όλους τους Χανιώτες, είναι το παλιό
Νοσοκομείο και έχουμε τις προτάσεις
μας για το τι θα γίνει μετά που θα
κατεδαφιστεί: θέλουμε ελεύθερο χώρο,
έναν παιδικό σταθμό και ενδεχομένως
ένα μικρό Περιφερειακό Ιατρείο.
Υπάρχει ένα μικρό παρκάκι δίπλα στο
εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου,
όμως το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκεί
δεν είναι ξεκάθαρο και δεν μπορέσαμε
να το αξιοποιήσουμε. Ζητήσαμε όμως
να καθαρίζεται από το Δήμο και ούτε
αυτό έχει γίνει ποτέ.» Ετσι καταλήγουν,
οι κάτοικοι της περιοχής στο μεγάλο
οικόπεδο που βρίσκεται πάνω από τα
Σχολεία. Συνεχίζει η κ. Παπαδάκη:
«Τέλος αυτό το μεγάλο Πάρκο της

Αμπεριάς, που ανήκει στο Δήμο Χανίων
ήταν για πολλά χρόνια εγκαταλελειμένο, είχε γίνει μπαζότοπος και εστία
μόλυνσης από τα σκουπίδια. Επανειλλημένα εδώ και μια 15ετία οι Σύλλογοι
Γονέων των Σχολείων ζητούσαμε να
καθαριστεί και να δοθεί στη γειτονιά
από όλες τις Δημοτικές Αρχές που είχαν
περάσει. Δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.
Ετσι θεωρήσαμε ότι πρέπει να δράσουμε
και να αξιοποιήσουμε το μέρος και από
τις πρώτες συνελεύσεις μας (που
γινόταν κάθε εβδομάδα) μας προσέγγισαν οι Αρχιτέκτονες της ομάδας P
Public και άλλοι εθελοντές, που για
καλή μας τύχη το έμαθαν και ήρθαν στις
συνελεύσεις μας και μας πρότειναν μία
συνεργασία. Τότε διοργάνωναν το
Μάιο ένα διεθνές συνέδριο και έψαχναν
να κάνουν μία παρέμβαση σε έναν
ελεύθερο δημόσιο χώρο. Η Αμπεριά
ήταν στα σκεπτόμενά τους, οπότε
συμπέσαμε και παρήχθη ένα έργο, γιατί
συνεργάστηκαν οι Αρχιτέκτονες με
γεωπόνους της περιοχής και έγινε μία
ολοκληρωμένη μελέτη παρέμβασης.
Απευθυνθήκαμε στο Δήμο και ζητήσαμε
να καθαριστεί το μέρος και ο Δήμος
ανταποκρίθηκε. Μετά όμως ξαφνικά η
Δημοτική Αρχή άλλαξε γνώμη και μας
είπε να σταματήσουμε κάθε εργασία και
απηύθυνε το έγγραφο και στους
Διευθυντές των Σχολείων. Όμως στο
μεταξύ είχαμε κάνει πάρα πολύ δουλειά
–εδώ πέρα μαζεύονταν κατά διαστήματα γύρω στα 500 άτομα- σκεφτήκαμε
ότι δεν μπορεί να μείνει έτσι και
μαζέψαμε πάνω από 500-600 υπογραφές, πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο
όπου καταθέσαμε την εμπεριστατωμένη πρότασή μας, τη μελέτησαν και οι
τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και την
αποδέχτηκαν. Ετσι το Δημοτικό
Συμβούλιο τον περασμένο Ιούλιο
αποφάσισε ομόφωνα ότι θα στηρίξει το
Πάρκο της Αμπεριάς. Αυτό όμως έμεινε
στα λόγια. Κι ενώ αρχικά ο Δήμος μας
είχε φέρει και νερό για να ποτίζουμε τα
δέντρα που φυτέψαμε, ζητήσαμε και
ηλεκτροφωτισμό αλλά μας είπαν ότι
πρέπει να πάει στο γενικότερο
πρόγραμμα του Δήμου. Πάντως το
πάρκο πρέπει να φωτιστεί γιατί έχει
γίνει ένας ζωντανός χώρος , όπου
μαζεύονται ηλικιωμένοι, τα παιδιά το
πρωί, έφηβοι το απόγευμα, αυτό δηλαδή
που θέλαμε να γίνει. »
Και η μηχανικός που συμμετείχε στη
μελέτη για το πάρκο Ειρήνη Αποστολάκη συμπληρώνει:
«Πρακτικά λοιπόν δεν έχει γίνει τίποτα
άλλο από πλευράς Δήμου έτσι εμείς
συνεχίζουμε τις προσπάθειες, όπως η
δεντροφύτευση που κάνουμε σήμερα η
οποία γίνεται με βάση την αρχιτεκτονική μελέτη που έχει εγκρίνει η Τεχνική
Υπηρεσία και έχει ψηφίσει το Δημοτικό
Συμβούλιο έτσι ώστε αργότερα
οποιεσδήποτε επεμβάσεις κι αν γίνουν
να μην ενοχληθούν τα συνεργεία.»
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μικρό χρονικό μιας δίκης

Σ

τις 6 Φλεβάρη έγινε η εξ’ αναβολής
δίκη των έξι διαδηλωτών οι οποίοι
είχαν συλληφθεί στο αστυνομοκρατούμενο «δημοκρατικό» Ηράκλειο, έπειτα
από συντονισμένη επιχείρηση των δυνάμεων
καταστολής για μαζικές προσαγωγές πριν
από την πορεία για τον ένα χρόνο από την
εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008.
Η δίκη-παρωδία πραγματοποιήθηκε σε ένα
δικαστήριο γεμάτο από δεκάδες
συντρόφους, αλλά και πολλούς μπάτσους. Η
πρόεδρος φάνηκε εξαρχής ότι είχε πάρει τις
αποφάσεις της. Συνεχείς διακοπές στις
πιεστικές ερωτήσεις των συνηγόρων προς
τους ματατζήδες-μάρτυρες κατηγορίας,
απάθεια στις αλλαγές καταθέσεών τους σε
σχέση με την προανάκριση, αδιαφορία όταν
κάποιος εξ αυτών βγήκε απ’ την αίθουσα,
διάβασε την κατάθεση του και ξαναμπήκε να
πει τα «δικά του», και περί αλλού τυρβάζοντας κατά τις αγορεύσεις των δικηγόρων.
Τέλος, μαζί με τους δύο συναδέλφους της,
επέβαλε ποινές υψηλότερες ακόμα και από
αυτές που πρότεινε η εισαγγελέας, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη την ανασκευασμένη
κατάθεση τού «μπαινοβγαίνοντος»
μπάτσου!
Συνοπτικά, οι τέσσερις κρίθηκαν ένοχοι για
αντίσταση κατά της αρχής, στάση και
διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε απλή σωματική
βλάβη, επειδή τελικά ο μπάτσος που
τραυματίστηκε δεν υπέστη κάταγμα, αλλά
τραυματίστηκε επιπόλαια. Στον ένα
σύντροφο επιβλήθηκε ποινή 3 χρόνια και 7
μήνες με την έφεση να έχει αναστέλλουσα

δύναμη και με τον περιοριστικό όρο της
παρουσίας στο Α.Τ. της περιοχής του κατά
το πρώτο 5ήμερο κάθε μήνα και για 4 χρόνια!
Σε άλλους δύο συντρόφους επιβλήθηκαν 2
χρόνια και 5 μήνες με τριετή αναστολή, ενώ ο
σύντροφος από την Τουρκία καταδικάστηκε
σε 2 χρόνια και 6 μήνες με τριετή αναστολή
και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ για
παράνομη είσοδο στη χώρα. Οι δύο
συντρόφισσες καταδικάστηκαν για απείθεια
σε 6 μήνες με τριετή αναστολή.
Ως εχθροί του σάπιου συστήματος στο οποίο
ζούμε και στο οποίο οι ταξικές αντιθέσεις
οξύνονται ολοένα και περισσότερο, δεν
περιμέναμε τίποτα καλύτερο από την
περιβόητη «Δικαιοσύνη», δηλαδή έναν από
τους βασικούς πυλώνες επιβολής του. Είναι η
ίδια «Δικαιοσύνη» που βαπτίζει σχεδόν κάθε
απεργία «παράνομη και καταχρηστική», η
ίδια που δείχνει αμείλικτη όταν έχει απέναντι
της κάποιο φτωχοδιάβολο, τοξικοεξαρτημένο, ή μετανάστη χωρίς χαρτιά και μοιράζει τις
ποινές σαν να ποντάρει στο πόκερ, την ίδια
ώρα που οι πραγματικοί Εγκληματίες,
δηλαδή οι διάφοροι μεγαλοκαρχαρίες, οι
τοκογλύφοι και τα κάθε λογής λαμόγια που
λεηλατούν την κοινωνία με μνημόνια και
χαράτσια μένουν στο απυρόβλητο.
Αν νομίζουν ότι με τις όποιες καταδικαστικές
αποφάσεις θα ανακόψουν τους κοινωνικούς
αγώνες, είναι βαθιά γελασμένοι, πολλώ δε
μάλλον στην τρέχουσα περίοδο όξυνσης της
καπιταλιστικής επίθεσης και φτωχοποίησης
του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού. Με
άλλα λόγια, η «Δικαιοσύνη» κοιμάται τον
«ύπνο του δικαίου»!
Αντιδικομ@νής

σύλλογος δασκάλων και νηπιαγωγών νομού Χανίων:

«

κλείσιμο των γραφείων της Χρυσής Αυγής στα Χανιά

Κλείσιμο των γραφείων της Χρυσής
Αυγής στα Χανιά» ζητά ο Σύλλογος
Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού
Χανίων. Ακολουθεί το κείμενο του
ψηφίσματος.
Πρόσφατα η νεοναζιστική οργάνωση Χρυσή
Αυγή ανακοίνωσε το άνοιγμα γραφείων της
στα Χανιά. Στην πόλη μας έχουμε δει την
«πλούσια κοινωνική δράση» της Χρυσής
Αυγής τα τελευταία δυο χρόνια με
εμπρησμούς σε χώρους λατρείας
μουσουλμάνων και Εβραίων, με επιθέσεις σε
μετανάστες και ντόπιους αγωνιστές και
εργαζόμενους, με το χάραγμα της σβάστικας
στο χέρι καθηγήτριας, με εθνικιστικά
συνθήματα σε τοίχους και φυλλάδια στα
σχολεία, ακόμα και σε δημοτικά στην έναρξη
της φετινής σχολικής χρονιάς.Με τις
πρόσφατες επιθέσεις στις φοιτητικές
καταλήψεις.
Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την
οποιαδήποτε ύπαρξη γραφείων της
οργάνωσης των νοσταλγών του Χίτλερ,που
χαιρετούν ναζιστικά στα δημοτικά
συμβούλια, οργανώνουν πογκρόμ με

μαχαιρώματα ενάντια στους μετανάστες με
την ανοχή της αστυνομίας,αλλά και επιθέσεις
ενάντια σε απεργούς και διαδηλωτές όπως
είδαμε όλοι στη 48ωρη Γενική Απεργία στις
28 -29 Ιούνη. “Γραφεία” για αυτούς σημαίνει
ορμητήριο συμμοριών που θα τρομοκρατούν
μετανάστες και αριστερούς αγωνιστές στην
πόλη και καθημερινές ρατσιστικές επιθέσεις.
ΔΕΝ θα τους το επιτρέψουμε!
Η δολοφονία των 96 νεολαίων στη Νορβηγία
μας προειδοποιεί: ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟΥΣ
ΝΕΟΝΑΖΙ!
Οι εργαζόμενοι και οι νέοι όλο αυτό το
διάστημα έχουμε δείξει την αντιθεση μας
στους φασιστες. ΔΕΝ τους θελουμε στις
γειτονιες μας και ζηταμε απο ολους να
δηλωσουν καθετα την αντιθεση τους.
Να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής
στα Χανιά
Εκτος νομου η Χρυση Αυγη και οι συμμοριες
των νεοναζι
Ποτε ξανα φασισμος
Οχι στα ρατσιστικα και φασιστικα πογκρομ

Ακολουθεί το κείμενο που μοιραζόταν έξω απ’ τα
δικαστήρια τη μέρα της δίκης:

Καμία ανοχή στους κατασταλτικούς
σχεδιασμούς του κράτους…
Στις 6 Δεκέμβρη 2009, ένα 1 χρόνο μετά την
εξέγερση, που έγινε με αφορμή τη δολοφονία του
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, καλούνται πορείες
σε όλες τις πόλεις. Προληπτικά, είτε λίγες μέρες
πριν είτε την ημέρα των συγκεντρώσεων,
πραγματοποιούνται προσαγωγές-συλλήψεις
συντρόφων και διαδηλωτών (περίπου 1200 σε όλη
την Ελλάδα), καθώς και εισβολές σε στέκια όπως
για παράδειγμα η εισβολή στο στέκι Ρεσάλτο στην
Αθήνα. Έτσι και στο Ηράκλειο λίγες ώρες πριν την
πορεία στήνονται καρτέρια κοντά στις 2 καταλήψεις: την πρώην κατάληψη του ΠΙΚΠΑ και την
κατάληψη Ευαγγελισμού, με αποτέλεσμα την
προσαγωγή συντρόφων που πήγαιναν στην
προσυγκέντρωση. Ακολούθησε πορεία περίπου
800 ατόμων υπό την ασφυκτική παρουσία των
φρουρών του καθεστώτος. Το απόγευμα
πραγματοποιήθηκε κατάληψη της Ανδρόγεω σε
ένδειξη αλληλεγγύης στους συλληφθέντες. Την
επόμενη (7-12) πραγματοποιείται ογκώδης
συγκρουσιακή πανεκπαιδευτική πορεία 3000
ατόμων με τους μαθητές να αποτελούν το
μεγαλύτερο μέρος. Κατά τη διάρκεια της πορείας
μαθητές επιτίθενται συνεχώς σε μπάτσους και
ασφαλίτες για να καταλήξουν σε μια μαζική και
αρκετής διάρκειας σύγκρουση με τα ΜΑΤ έξω από
τα δικαστήρια. Το απόγευμα, λίγο μετά την
απελευθέρωση των συλληφθέντων της Κυριακής
(αφού τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες), ξεκινάει
πορεία 250 ατόμων μετά από κάλεσμα του
αναρχικού χώρου. Η παρουσία των μπάτσων
ξεπερνά κάθε όριο, με οχτώ διμοιρίες και κουκουλοφόρους ασφαλίτες να είναι παρατεταγμένοι

μικρά
μεγάλα

νέα

πίσω και πλάγια της πορείας. Μετά από σχετικά
ασήμαντες συγκρούσεις, η πορεία κόβεται σε τρία
κομμάτια και αμέσως μετά ασφαλίτες, ειδικοί
φρουροί και χαφιέδες επιδίδονται σε κυνηγητό
διαδηλωτών χωρίς αποτελέσματα.
Έτσι την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012 θα
δικαστούν εξ’ αναβολής οι συλληφθέντες με
κατηγορίες πλημελληματικού χαρακτήρα για
όλους.
Ήταν φυσικό επακόλουθο 1 χρόνο μετά την
εξέγερση τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντεια
ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί το τρίπτυχο της
εξουσίας που πρόσταζε την ησυχία-τάξη-ασφάλεια
και να μην επαναληφθούν οι εξεγερσιακές
διαδικασίες της προηγούμενης χρονιάς. Έτσι, οι
αστυνομικές δυνάμεις προέβησαν σε πρωτόγνωρου μεγέθους προληπτικές προσαγωγές και
συλλήψεις οποιουδήποτε προσέγγιζε την πορεία.
Ένα κλίμα που δεν άρχισε τότε, απλά ξεκίνησε να
εντείνεται εκείνη την περίοδο και συνεχίζει ακόμα
και σήμερα με πολύ πιο σκληρό τρόπο από την
πλευρά της εξουσίας, γιατί τον τελευταίο καιρό δεν
έ χ ε ι σ τ ο δ ρ ό μ ο μ ό ν ο τ ο υ ς α ν α ρ χ ικούς/αντιεξουσιαστές και τους μαθητές αλλά και
κάποια μερίδα της κοινωνίας που αντιστέκεται με
τον έναν η τον άλλον τρόπο απέναντι στη
μετατροπή των ζωών μας ολοένα και περισσότερο
σε μια εξαθλιωμένη καθημερινότητα. Οι απαγορεύσεις συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων, η
βίαιη διάλυση συγκρουσιακών και ειρηνικών
πορειών, η κήρυξη παράνομων και καταχρηστικών
απεργιών και οι επιτάξεις εργαζομένων είναι
τακτικές που τείνουν να γίνουν καθημερινότητα,
με απώτερο σκοπό την ολική υποδούλωση κάθε
εστίας αντίστασης.
Αναρχικοί/αναρχικές, Hράκλειο Κρήτης

δόθηκε υποστήριξη για το απεργιακό τους ταμείο
από τον κόσμο και τις συλλογικότητες που
οργανώνουν κινήσεις αλληλεγγύης. Στις 28/1 στην
κατάληψη Rosa Nera οργανώθηκε βραδιά
αλληλεγγύης με παράσταση καραγκιόζη, προβολή
Δράσεις αλληλεγγύης στους απεργούς της
βίντεο και ρεμπέτικο γλέντι, ενώ την ίδια μέρα το
Ελληνικής Χαλυβουργίας.
πρωί έγινε μοίρασμα κειμένων στη λαϊκή αγορά από
Χανιά
την πρωτοβουλία αλληλεγγύης στους απεργούς
Στις 9/12 και στις 15/12 πραγματοποιήθηκε της "ελληνικής χαλυβουργίας".
παρέμβαση αλληλεγγύης στον αγώνα των 400 Ρέθυμνο
απεργών εργατών της Χαλυβουργίας στην πλ. Μικροφωνική έγινε την Πέμπτη 15/12 από τη
Αγοράς. Μοιράστηκαν κείμενα των ίδιων των Συνέλευση Εργαζομένων-Ανέργων στο Ρέθυμνο
απεργών, υπήρχε μικροφωνική όπου διαβάζονταν σαν συμπαράσταση στους απεργούς της «Ελληνιαποσπάσματα από δηλώσεις των απεργών. Υπήρχε κής Χαλυβουργίας Α.Ε». Η συγκέντρωση έγινε
θετική ανταπόκριση από τον κόσμο παρά το στην πλατεία 4 Μαρτύρων απέναντι από τη λαϊκή.
χαζοχαρούμενο χριστουγεννιάτικο κλίμα που Μοιράστηκαν κείμενα με την τελευταία ανακοίνωεπικρατούσε στην κιτς στολισμένη πλατεία. ση των απεργών.
Μπροστά στη φάτνη μπήκε κουτί οικονομικής
ενίσχυσης για τους 400 απεργούς. Στην κατάληψη Ηράκλειο
Rosa Nera αναρτήθηκε πανό αλληλεγγύης, ενώ Συγκέντρωση λαδιού από "λάδι στα γρανάζια του
έγινε και καφενείο οικονομικής ενίσχυσης στους κινήματος". Καφενείο οικονομικής ενίσχυσης στον
απεργούς. Στις 22/10 η χορωδία Orchesta σε ύφεση ευαγγελισμό.
βγήκε στο κέντρο της πόλης και τραγούδησε Αστυνομικοί σε πολιτική εκδήλωση
παραλλαγμένα/πολιτικοποιημένα κάλαντα
ενισχύοντας οικονομικά των αγώνα των χαλυ- Ρέθυμνο, 26/1
βουργών, συγκεντρώνοντας το ποσό των 220€. Την Πέμπτη 26/1 πραγματοποιήθηκε δημόσιαΤην ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ ανοικτή συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο, στις
εκδήλωση με καλεσμένους 2 εργάτες απεργούς της 7μμ, με θέμα την απεργία στην Ελληνική ΧαλυΧαλυβουργίας. Κόσμος από τα κινήματα της βουργία που κρατά 89 ημέρες. Γύρω στις 7:30
πόλης, συλλογικότητες και οργανώσεις της μπροστά στο Εργατικό Κέντρο πάρκαρε ένα
αριστεράς, ανένταχτους πολιτικοποιημένους περιπολικό. Έκπληκτοι οι συγκεντρωμένοι, που
ανθρώπους και κόσμος από συλλογικότητες και ανέμεναν την έναρξη της εκδήλωσης, είδαν έναν
καταλήψεις του αναρχικού χώρου, γέμισε την αστυνομικό να εισέρχεται στο χώρο της συγκέναίθουσα για να συμπαρασταθεί και να ενημερωθεί τρωσης. Όταν ο αστυνομικός ρωτήθηκε τι αναζητά,
άμεσα για τον σκληρό αγώνα των απεργών στην με περίσσιο θράσος δήλωσε ότι "είδαν κόσμο
συγκεντρωμένο και θέλουν να μάθουν τι συμβαίν"Ελληνική Χαλυβουργία".
Στη συζήτηση, που οργανώθηκε από το Κοινωνικό ει". Όταν του υπεδείχθη ότι τέτοιες πρακτικές έχουν
Στέκι-Στέκι Μεταναστών Χανίων, οι χαλυβουργοί χουντικό παρελθόν, όταν ελέγχονταν συναθροίσαναφέρθηκαν στη σημασία της αλληλεγγύης, εις πάνω των τριών ατόμων, απάντησε προκλητικά:
υλικής και ηθικής για τον αγώνα τους, και τόνισαν "Δηλαδή, τι θα προτιμούσατε να σας φέρω εδώ
τη σημασία που έχει αυτή τη στιγμή ο αγώνας για απέξω μια διμοιρία;". Μετά την καταφατική
την ταξική πάλη στην Ελλάδα. Αναφέρθηκαν με απάντηση των συγκεντρωμένων, το περιπολικό
συγκλονιστικά στοιχεία τόσο στις συνθήκες της έφυγε. Όταν ενημερώθηκε ο πρόεδρος του
δουλειάς τους, τους τραγικούς θανάτους συναδέλ- Εργατικού Κέντρου για το περιστατικό και εκείνος
φων τους που δουλεύουν "μέσα στη φωτιά και το αποκάλυψε ότι ο αξιωματικός του περιπολικού,
ατσάλι", όσο και στην ταξική ενότητα και την δημοτικός σύμβουλος του δημάρχου Μαρινάκη,
αλληλοστήριξη που υπάρχει ανάμεσα τους τον είχε επισκεφθεί πολύ νωρίτερα αναζητώντας
ανεξάρτητα από ιδεολογικές καταβολές. Επίσης πληροφορίες.
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ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

ο ραδιοφωνικός σταθμός ΣΚΑΪ και η εθνικιστική νομιμοφροσύνη

Ό

λα τα media αναλαμβάνουν, με
διάφορους τρόπους, να διαχέουν
τον κυρίαρχο λόγο στο κοινωνικό
σώμα, διαμορφώνοντας καθοριστικά την
κοινωνική συναίνεση στις επιλογές του
καθεστώτος. Ο ΣΚΑΪ όμως αποτελεί μια
ιδιάζουσα περίπτωση από την άποψη ότι όχι
μόνο συγκροτεί μια συγκεκριμένη
ιδεολογία που προωθεί αδιάλειπτα, αλλά
επιχειρεί να τη γειώσει μέσα από την
ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων. Εδώ θα
σχολιάσουμε αποκλειστικά τη δραστηριότητα του ραδιοφωνικού ΣΚΑΪ και όχι του
τηλεοπτικού, απλώς και μόνο διότι είναι
αυτός που έχουμε παρακολουθήσει
συστηματικά. Έτσι κι αλλιώς αρκετά
πράγματα ισχύουν και για τον τηλεοπτικό
σταθμό, αφού η συντριπτική πλειοψηφία
των δημοσιογράφων είναι κοινή και στους
δύο σταθμούς.

κοινωνικές δράσεις του ΣΚΑΪ
Οι κοινωνικές δράσεις του σταθμού
χωρίζονται χονδρικά σε τρία κομμάτια:
στην υπεράσπιση της μικρής και μεγάλης
επιχειρηματικότητας, την τόνωση του
εθνικιστικού φρονήματος και την ενσωμάτωση της κοινωνικής αυτενέργειας στην
κυριαρχική τάξη.

επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη
Τα δύο μεγαλεπήβολα εγχειρήματα για την
ενίσχυση της κοινωνική εμπιστοσύνης στην
επιχειρηματικότητα προωθήθηκαν μέσα
από τις εκστρατείες “Όλοι μαζί. Η ελλάδα
μπορεί” (2011) και “Όλοι μαζί μπορούμε”
(2012). Η πρώτη προσπάθεια, που πλέον

ανάπτυξης φυγόκεντρων δυνάμεων που
μπορεί να τη ριζοσπαστικοποιήσουν, σε μια
εποχή που η κρατική μηχανή αδυνατεί να τη
στηρίξει, ενώ η καταναλωτική δύναμη
πέφτει ραγδαία, όπως αναπόδραστα και η
κερδοφορία των επιχειρήσεων.

αρχιτέκτονες και τις ευφάνταστες ιδέες τους κυρίως
σχετικά με την περιβόητη αναμόρφωση του
“ιστορικού” κέντρου της Αθήνας, την εκδίωξη των
μεταναστών και την ρομαντική επιστροφή των
ελλήνων, δίνοντας ώθηση στην πολεοδομική
ανάπτυξη.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ο στόχος της
εκστρατείας -η στήριξη των πληβείων που
“επωφελούνται” από τις περιορισμένες
προσφορές- δεν είναι καν φιλανθρωπικός,
αλλά εξόφθαλμα προπαγανδιστικός και
κερδοσκοπικός, αφού αποσκοπεί στην
αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.
Η προσπάθεια αφορά την απορρόφηση της
ενεργητικότητας προλεταριοποιημένων
κομματιών της κοινωνίας που ανακουφίζονται από τις προσφορές, απεγκλωβίζονται
από σχήματα αυτοοργάνωσης και
αγωνιστικότητας και επανακτούν την
εμπιστοσύνη τους στην “κοινωνική”
προσφορά της επιχειρηματικότητας και της
αγοράς. Κι όλο αυτό σ’ ένα πλαίσιο εθνικής
υπερπροσπάθειας ξεπεράσματος της
κρίσης. Περιττό να πούμε πώς το πρόγραμμα είχε εξαιρετικά περιορισμένη ανταπόκριση και σύντομα εγκαταλείφθηκε.

εθνικοφροσύνη

Ο σταθμός όμως δεν πτοήθηκε. Αυτήν την
περίοδο τρέχει μια άλλη εκστρατεία το
“Όλοι μαζί μπορούμε”. Εδώ η συμμαχία
διευρύνεται και αποκτά ισχυρά επιχειρηματικά και ιδεολογικά ερείσματα. Ο ΣΚΑΪ
πλέον συνεργάζεται με την εκκλησία και
μεγάλες αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ. Έτσι
μαζί με την ανάγκη της κοινωνικής
αλληλεγγύης, το εγχείρημα εμπλουτίζεται
με έντονη φιλανθρωπία. Οι πολίτες

Εκστρατεία "Όλοι μαζί μπορούμε". Ο ΣΚΑΙ, τα σούπερ μάρκετ και η εκκλησία σώζουν το έθνος.

έχει σταματήσει, αφορούσε τη συγκρότηση
ενός δικτύου επιχειρήσεων και ελεύθερων
επαγγελματιών που έκαναν διαφόρων
ειδών προσφορές - με εκπτώσεις και δωρεάν
παροχές- στις υπηρεσίες και τα προϊόντα
τους. Το αντάλλαγμα των προσφορών ήταν
η διαφήμιση των επιχειρήσεων από το
σταθμό. Αυτή η εκστρατεία επενδύθηκε με
την ανάγκη ανάπτυξης της κοινωνικής
αλληλεγγύης στον καιρό της κρίσης. Έτσι σε
μια περίοδο αγώνων και κινήσεων που
κατάφεραν να ανοίξουν με ανταγωνιστικούς όρους το ζήτημα της αλληλεγγύης και
των αγώνων, ο ΣΚΑΪ έρχεται να το
ενσωματώσει μετουσιώνοντας το
περιεχόμενό του. Η “κοινωνική
αλληλεγγύη” νοείται ως η συμμαχία
τμημάτων επιχειρηματιών, ελεύθερων
επαγγελματιών και ευρύτερα κομματιών
της μεσαίας τάξης, ιδιαίτερα αυτήν την
εποχή που η μεσαία τάξη αποδιαρθρώνεται
και καταρρέει. Το στοίχημα είναι η
διατήρηση της ιδεολογικής συνοχής της
μεσαίας τάξης, για όσα κομμάτια της
επιζήσουν από την κρίση, και η αποφυγή της

καλούνται να αφήνουν στα σούπερ μάρκετ
προϊόντα μακράς διάρκειας, για να
ενισχύσουν τα συσσίτια της εκκλησίας. Και
πάλι αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο όπου το
ζήτημα των άστεγων και άπορων παίρνει
εκρηκτικές διαστάσεις, και έχει αρχίσει μια
έντονη αυτοοργανωμένη κοινωνική
δραστηριότητα μέσα από πρωτοβουλίες και
συνελεύσεις γειτονιάς, αλλά και μέσα από
την ανάπτυξη πολυάριθμων δικτύων
ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών με
υποκατάστατα του χρήματος. Και πάλι εδώ
στόχος είναι η υποκατάσταση της κοινωνικής αυτενέργειας και η αποτροπή της
ριζοσπαστικοποίησης, η διοχέτευση των
όποιων κινήσεων σε φιλανθρωπικές οδούς,
αλλά και η προσπάθεια για ενίσχυση της
κοινωνικής εμπιστοσύνης τόσο των
μεγάλων επιχειρήσεων (σε αντίθεση με την
προηγούμενη στήριξη της μικροεπιχειρηματικότητας), όσο και κρατικών
θεσμών όπως η εκκλησία.
Τέλος, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, λειτουργούσε και ένα πλήθος
εκπομπών με νέους επιχειρηματίες και

Η προώθηση και η επανάκτηση της εμπιστοσύνης
στην επιχειρηματικότητα συμπληρώνεται από το
πνεύμα της εθνικοφροσύνης. Η μνημειώδης, για
μήνες, σκυταλοδρομία για την ανάδειξη του
“Μεγάλου έλληνα”, οι συνεχείς εκπομπές για την
αρχαία ελλάδα και την ακρόπολη τα σαββατοκύριακα και οι αναμεταδόσεις τους τις μέρες των γενικών
απεργιών, η εκ νέου συγγραφή και έκδοση της
ελληνικής ιστορίας από το επιτελείο του “αναθεωρητή” ιστορικού Θάνου Βερέμη, που οπτικοποιήθηκε στις εκπομπές “Εμείς οι έλληνες” και ΣΚΑΪ
“1821”, και η σειρά εκπομπών με το Μίκη Θεοδωράκη είναι μόνο μερικά από τα εγχειρήματα της
τόνωσης του εθνικιστικού φρονήματος του έλληνα
ακροατή. Μέσα σε ένα κλίμα εθνικής κατάθλιψης ο
ΣΚΑΪ προσπαθεί να ανυψώσει το ηθικό του έλληνα
εργαζόμενου, υπερφαλαγγίζοντας την ταξική
συνείδηση και δίνοντας μια ηρωϊκή διάσταση
ιστορικότητας και ψευδο-συνέχειας από το μέγα
αλέξανδρο και τους αρχαίους έλληνες μέχρι τον
εθνάρχη καραμανλή και τον αγωνιστή Θοδωράκη.

οικολογία-εθελοντισμός
Το όλο πλαίσιο συμπληρώνεται από την ευγενή
δράση οικολογικού/εθελοντικού τύπου. Δεδροφυτεύσεις, ποτίσματα, ανακύκλωση, καθαρισμοί
παραλιών, atenistas κτλ. Ο ΣΚΑΪ πανηγυρίζει, ο
λαός αυτο-οργανώνεται. Η υποκατάσταση της
κοινωνικής αυτενέργειας εδώ παίρνει ένα

περιεχόμενο εθελοντισμού που μέσα στο χάος της
κρίσης προτάσσει το καθαρό περιβάλλον, τον
υγιεινισμό και την εθελοντική στήριξη των
κρατικών δομών, που μέσα από την οργάνωση των
νομιμόφρωνων και ευαίσθητων μικροαστών
βοηθούν και δίνουν το παράδειγμα στην ανίκανη
κρατική μηχανή. Παράλληλα βέβαια οι εταιρίες
ανακύκλωσης τρίβουν τα χέρια με την τσάμπα
συγκομιδή ανακυκλώσιμων προϊόντων.

ενημερωτικές εκπομπές
Αυτή η οργιώδης κοινωνική δραστηριότητα
συμπληρώνεται και ενισχύεται σε επίπεδο λόγου
μέσα από τους μεγαλοδημοσιογράφους και τις
εκπομπές του ραδιοσταθμού. Ο διευθυντής του
προγράμματος του ΣΚΑΪ Άρης Πορτοσάλτε, δίνει
τις κεντρικές ιδεολογικές γραμμές. Επιτίθεται σε
κάθε απεργία, διαδήλωση, κατακεραυνώνει τους
ανίκανους πολιτικούς, επικαλείται το νόμο και την
τάξη. Είναι ο πιο ξεκάθαρος εκφραστής της σκληρής
δεξιάς γραμμής επιβολής των μεταρρυθμίσεων. Ο
Παπαδημητρίου είναι ο κεντρικός οικονομικός
αναλυτής του σταθμού. Αναλαμβάνει το έργο να
απλοποιεί με λαϊκίστικους όρους κάθε οικονομική
πτυχή των μεταρρυθμίσεων και την ανάγκη της
επιβολής τους. Είναι η φωνή των τραπεζιτών, των
επιχειρηματιών και της αγοράς. Οι Λυριτζής και

Οικονόμου αναλαμβάνουν κυρίως να αναδείξουν
την ανικανότητα του κράτους να διαχειριστεί τα
κοινωνικά ζητήματα, καταλήγοντας στην
αναγκαιότητα ενός ισχυρού κράτους έκτακτης
ανάγκης που θα βάλει επιτέλους τάξη στο εθνικό
χάλι. Το σκηνικό συμπληρώνει η Γκίζα, που επιχειρεί
να διασκεδάσει τη μικρο/μεγαλο-αστή νοικοκυρά
με ένα μείγμα χλευασμού και αποθέωσης της
κατινίστικης, καταναλωτικής, απολίτικης
κουλτούρας. Η εκπομπή το “Ίδρυμα”, από ένα
συρφετό θεατρανθρώπων, επιχειρεί να τονώσει την
εθνικιστική νομιμοφροσύνη μέσα από την
αντίστροφη χλευαστική προσβολή ακριβώς του
εθνικού φρονήματος. Το Ίδρυμα είναι μια φανταστική ομάδα που θέλει για να διορθώσει την ιδιοσυγκρασία των ελλήνων, αφού αυτοί είναι οι μόνοι που
μπορούν να σώσουν την ελλάδα και το ένδοξο
παρελθόν της. Μέσα από στημένα σκετσάκια
χλευάζουν κάθε πολιτική και κοινωνική συμπεριφορά που αντιτάσσεται στο δίπτυχο νομιμοφροσύνη
και τάξη, αναπαράγοντας τα πιο χυδαία στερεότυπα
του κυρίαρχου λόγου. Στο πλάι τους οι Μπογδάνος
και Κουφόπουλος δίνουν ένα πιο σοβαροφανές
φιλελεύθερο/δημοκρατικό προφίλ στο σταθμό.

η ιδεολογία της εθνικιστικής νομιμοφροσύνης
Μέσα από τα παραπάνω αναδεικνύονται τα
κεντρικά σημεία που συνιστούν το ιδεολογικό
ρεύμα που επιχειρεί να συγκροτήσει ο ΣΚΑΪ εντός
της κοινωνίας. Τα δύο κεντρικά της σημεία είναι η
νομιμοφροσύνη -ο νόμος και η τάξη- και ο
εθνικισμός, σχηματίζοντας αυτό που μπορεί να
ονομαστεί εθνικιστική νομιμοφροσύνη.
Έτσι η κριτική στο πολιτικό σύστημα αφορά το
υποτιθέμενο προαιώνιο χαρακτηριστικό των
ελλήνων να είναι ασταθείς, άτακτοι και τσαπατσούληδες. Οι πολιτικοί κατηγορούνται για ερασιτέχνες
και ανίκανοι, οι απεργοί ως ανεύθυνα άτομα που
κοιτούν την πάρτη τους και σπέρνουν το χάος στη
χώρα τώρα που έχει ανάγκη από ενότητα και
σύνεση, οι διαδηλωτές ως σπάστες και απολίτικοι, η
αστυνομία και οι δικαστές ως άτολμοι που
υποτάσσονται στα συμφέροντα των συντεχνιών και
των καρεκλοκένταυρων που φοβούνται το πολιτικό
κόστος και οι επιχειρηματίες (μικροί-μεγάλοι) ως τα
θύματα αυτής της κατάστασης. Αυτό που προτάσσει ο σταθμός είναι η επιβολή του νόμου και της
τάξης, εν ανάγκη και με συνταγματική “εκτροπή”,
μέσα από ένα κράτος έκτακτης ανάγκης που θα
αποκαθαρθεί από τους ανίκανους, διεφθαρμένους
πολιτικούς, θα στηρίξει τη μεσαία τάξη, τον
επιχειρηματικό κόσμο, την ανάπτυξη και θα διώξει
τους μετανάστες. Κι αυτό θα γίνει μέσα από τις
όποιες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ισοπεδώνοντας
κάθε αντίσταση.
Το κύριο ιδεολογικό όπλο για την απόσπαση της
συναίνεσης σε μια τέτοια στρατηγική είναι η
επανασυγκρότηση της τραυματισμένης εθνικής
ενότητας πληβείων και αφεντικών. Μια τέτοια
προσπάθεια απαιτεί την ανάταση του εθνικού
φρονήματος των υπηκόων που θα πορευτούν σαν
έθνος για την έξοδο από την κρίση. Κοινωνικά, η
συμμαχία που πρέπει να συγκροτηθεί για να
προωθήσει αυτό το πρόγραμμα θα είναι το κομμάτι
εκείνο της μεσαίας τάξης που θα κρατηθεί πιστό στις
καθεστωτικές δυνάμεις, μερίδα πολιτικών με πυγμή
και αίσθημα ευθύνης, εκκλησιαστικοί παράγοντες,
ΜΚΟ, φασιστικές και εθνοπατριωτικές οργανώσεις
(δεξιές και αριστερές), μεγάλο κομμάτι του
επιχειρηματικού κόσμου, των ελεύθερων
επαγγελματιών, μικρών και μεγάλων εταιριών,
τραπεζίτες κτλ και φυσικά όσοι από τους υπηκόους
θέσουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του έθνους
και πέσουν ηρωικά για την πατρίδα. Κατά τα
υπόλοιπα οι όποιες διεκδικήσεις και τα κοινωνικά
προβλήματα θα λύνονται πλέον με τη λιγότερη
δημοκρατική διαβούλευση και τη μέγιστη πυγμή για
το συμφέρον του έθνους και των αφεντικών.
Για την ελλάδα ρε γαμώτο.
βλάσσης
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Η Εξουσία είναι της ιστορίας η ευκοιλιότηταστο χωρίο μου τη λένε γλεντοκώλα
(Ν. Καρούζος-Νεολιθική νυκτωδία στη
Κροστάνδη)

Γ

ια μία ακόμη φορά βγήκε βόλτα το
τηλεοπτικό, έντυπο και ιντερνετικό
χαφιεδότσουρμο της κυριαρχίας μαζί
με τη μπετονιέρα της λάσπης του. Τόσο τη
νύχτα της Κυριακής 12/2 και ακόμη πιο πολύ
την επόμενη μέρα, όλα τα αστικά ΜΜΕ
ασχολούνταν αποκλειστικά με τις καταστροφές τραπεζών, καπιταλιστικών
μεγαλοκαταστημάτων πολυεθνικών και
δημόσιων κτηρίων μέσα από τόνους
ψέματος και παραπληροφόρησης και δεν
βρήκαν να μας πουν μία λέξη για τη
θανατική ποινή που οι συνεταίροι τους
πολιτικοί καταδίκασαν ολόκληρο το λαό
της χώρας που βάφτισαν Ελλάδα. Ούτε ένα
από αυτά τα ακριβοπληρωμένα καθάρματα
με τις μεταξωτές γραβάτες και τα σινιέ ταγέρ
είχε μια λέξη να πει για τη δια νόμου
ολοκληρωτική πτώχευση του 99% του λαού.

Τα τσογλάνια της μιντιακής τρομοκρατίας
ούτε που “είδαν” το ένα εκατομμύριο
κόσμου που πλημμύρισε την Αθήνα,τις
τριάντα χιλιάδες λαού στο Ηράκλειο και τα
τόσα πλήθη σε όλες τις μεγάλες πόλεις και
ούτε φυσικά βρήκαν μία λέξη να πουν για
τους λόγους που όλος αυτός ο κόσμος βγήκε
οργισμένος στους δρόμους και συγκρούστηκε με τα μαντρόσκυλα του καθεστώτος.
Ούτε φυσικά “είδαν” τις εκατοντάδες
προληπτικές προσαγωγές ακόμη και έξω
από τα σπίτια αγωνιστών αρκετή ώρα πριν
τις συγκεντρώσεις και τις παράνομες
πολύωρες κρατήσεις τους χωρίς δικαίωμα
επικοινωνίας με συγγενείς και συνηγόρους,
που περίμεναν από νωρίς το βράδυ μέχρι τα
ξημερώματα έξω από τη ΓΑΔΑ, ώστε να μην
κατέβουν στη διαδήλωση, την απαγόρευση
της λειτουργίας των συγκοινωνιών, την
απρόκλητη, μαζική και απροκάλυπτη
αστυνομοκρατία και χρήση χημικών με
προφανή σκοπό την παρεμπόδιση της
προσέλευσης στο Σύνταγμα. Ούτε “είδαν”
στο Μοναστηράκι τους σκύλους των ΔίαςΔέλτα που έσπαζαν τζαμαρίες καταστημάτων και χτυπούσαν κόσμο(υπάρχουν βίντεο
που το βεβαιώνουν και δείχνουν πώς
προσπάθησαν ακόμη για άλλη μια φορά να
χτυπήσουν με τις μηχανές τους τον κόσμο).
Αντίθετα “είδαν” για μία ακόμη φόρα εκατόδιακόσιους “κουκουλοφόρους”, άλλοι από
δαύτους μίλησαν (όπως και στην εξέγερση
του Δεκέμβρη το 2008) για “χίλιους
αναρχικούς που επί σχεδίου μαζεύτηκαν από
όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό” (!!)
στην Αθήνα με σκοπό να κάνουν καταστροφές. Ο λαός λέει ότι “το ψέμα έχει κοντά
ποδάρια”. Ο κόσμος που κατεβαίνει όλος και
περισσότερος, όλος και πιο οργισμένος,
όλοι/ες όσοι/ες ήταν στους δρόμους το
τριήμερο 10-11-12/2 γνωρίζουν την αλήθεια
και ήταν πάρα πολλοί/ες. Ενδεικτικά ένα
απόσπασμα κειμένου ενός ανθρώπου που
δεν είναι αναρχικός:
“Έγινε τόση συζήτηση για τα κτήρια του
Τσίλερ που κάθε κυράτσα φωνάζει για τον
Τσίλερ λες και τον ήξερε κι από χθες. Αυτά τα
τσογλάνια της “ενημέρωσης”που κατηγορούν τους πολίτες ως λαμόγια και ως μέλη
της κοινωνίας του “μαζί τα φάγαμε”, δεν
δίνουν δεκάρα για την αρχιτεκτονική και την
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η τσογλαναρία αντεπιτίθεται
πολεοδομία της πόλης τους (μάρτυρας η
εκτρωματική δόμηση της Αθήνας, τα
αυθαίρετα και το κλείσιμο των ημιυπαιθρίων),
Τ α ί δ ι α κ α ν ά λ ι α “ α ν ακαλύπτουν¨ξαφνικά την εγκατάλειψη
ιστορικών κτηρίων μόνο όταν αυτά κατοικούνται από μετανάστες και «αποτελούν
εστία μόλυνσης», ενώ όλον τον υπόλοιπο
καιρό κάνουν μόκο για να κάνουν τις δουλειές
τους μαζί με τα λαμόγια του real estate. Στην
Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, χιλιάδες
κτήρια που ανήκουν στο Δημόσιο, σε
Τράπεζες και στην Εκκλησία ρημάζουν και
πολλά από αυτά είναι ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας. Είναι δεκάδες οι φορές που οι ίδιοι
οι ιδιοκτήτες τους τα καταστρέφουν σιγά

σιγά ώστε να μην καταστούν διατηρητέα και
να μπορέσουν να χτίσουν πολυκατοικία. Τα
απαξιώνουν με υπόγειους τρόπους και μόλις
φτάσουν στο σημείο να είναι μισογκρεμισμένα (σιγά σιγά και νύχτα), τα χαρακτηρίζουν
επικίνδυνα και κατεδαφιστέα και μετά
σηκώνουν πολυκατοικίες.
Ολόκληρες πόλεις γκρέμισαν εν μία νυκτί επί
χούντας και Καραμανλή, διάφορα νεοκλασικά κι έχτισαν πολυώροφα εκτρώματα.
Δημόσια κτήρια κατασκευάζονται με
ελλιπείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και
άλλα βουλιάζουν με την πρώτη βροχή στο
βούρκο που χτίστηκαν, γιατί κάποιος
κονόμησε χοντρά από την πώληση του
οικοπέδου ή γιατί δεν έγιναν οι κατάλληλες
ενέργειες στήριξης. Δρόμοι καινούργιοι
γίνονται θρύψαλα και δεν κουνιέται φύλλο.
Ολυμπιακά έργα που στοίχισαν μια περιουσία συνεχίζουν να απαξιώνονται για να
πωληθούν για ένα κομμάτι ψωμί στους δικούς
τους. Μια κοινωνία που αδιαφορεί ολοκληρωτικά για το δομημένο χώρο σήμερα
ανακάλυψε μέσω των σκουληκιών της
μιντιοκρατίας ότι οι αναρχικοί καταστρέφουν «ιστορικά κτήρια», αποσιωπώντας
πλήρως το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες
άνθρωποι βροντοφώναξαν ενάντια στην
εξαθλίωση που επιβάλλουν οι καλοαναθρεμμένοι κυβερνήτες τους. Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας, ο φωτισμός
μόνο στα καμένα κτήρια, τα παραπολιτικά
σχόλια της πλάκας και η διαπόμπευση της
κοινής λογικής στα τηλεπαράθυρα είναι ο
κανόνας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας
λυσσαλέος πόλεμος των ΜΜΕ που κατέχονται από αδίστακτους επιχειρηματίες και

πολιτικούς, εναντίον του λαού και αυτό γιατί,
η επίθεση στους μισθούς των φτωχών
αποτελεί γι’ αυτούς την ευκαιρία για τρελά
κέρδη. Και θα παίξουν όλα τους τα χαρτιά για
να μην τα χάσουν...Όσοι ξαφνικά θυμήθηκαν
ότι χάνονται θέσεις εργασίας από κάποια
καμένα καταστήματα, μήπως ξέχασαν ότι
κάθε μήνα χάνονται δεκάδες χιλιάδες θέσεις
εργασίας και η ανεργία έχει ξεπεράσει το ένα
εκατομμύριο εδώ και μήνες; Τι έκαναν γι’
αυτό τόσο καιρό; Σε πόσες πορείες κατέβηκαν; Άναψαν κεράκια για τους απολυμένους
της Χαλυβουργίας και τους απλήρωτους
στην Ελευθεροτυπία και το ALTER ή μόνο
στο Αττικόν ξέρουν να ανάβουν γιατί δεν
είναι μπανάλ; “ *1

Κάθε εξέγερση είναι καλή, εκτός από
τη δική μας.
Έσπασαν τράπεζες, ενεχυροδανειστήρια,
πολιτικά γραφεία, πολυεθνικές, η πρόσοψη
του Αττικόν. Μάλιστα. Να η είδηση. Όχι,
δεν είναι είδηση ότι εκατομμύρια κόσμου
ήταν στο δρόμο σε αρκετές πόλεις και δεν
υποχωρούσαν παρά τη καταστολή. Δεν είναι
είδηση ότι τα παιδιά μας θα πληρώνονται με
450 ευρώ. Δεν είναι είδηση ότι υποθηκεύτηκε η ζωή του λαού της χώρας άρον
άρον, για ανακουφισθούν οι αγορές και να
τρέξει ρευστό στις τράπεζες. Το πραξικόπημα που ζούμε δεν είναι είδηση. Ποιος
κυβερνά, ποια πλειοψηφία; Ποιος καταστέλλει; Κάθε είδους βία είναι επιτρεπτή από
την αστυνομία και κανενός είδους βία δεν
είναι επιτρεπτή από τους πολίτες; Αυτά δεν
είδηση.
Πόσο δίκαιη θεωρούσαμε την οργή των
Αργεντινών, όταν τους βλέπαμε στο δρόμο,
ενώ οι πολιτικοί τους το έσκαγαν με
ελικόπτερο, επειδή τους είχαν αποκλείσει;
Αλλά και πιο πρόσφατα. Ποιος είδε τα
γεγονότα στην Αίγυπτο και δεν "τάχθηκε"
στο πλευρό του άμαχου λαού, που έπεφτε
από τις ομοεθνείς σφαίρες της εκεί αστυνομίας; Τα τσογλάνια της “ενημέρωσης” τότε
επέκριναν αυτές τις βιαιότητες, και υποστήριζαν τον εξεγερμένο Αιγύπτιο. Κανένα
δελτίο μας δεν μας είπε πόσες τράπεζες
έσπασαν οι εξεγερμένοι Αιγύπτιοι και
πόσους τόνους μάρμαρο χρησιμοποίησαν
κατά της αστυνομίας. Ήταν αδιάφορο, γιατί
οι σημαντική είδηση ήταν η ίδια η Εξέγερση
σε μία άλλη μακρυά από εμάς χώρα.
Στην δική μας χώρα δεν υπάρχουν άνθρωποι
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που αγωνίζονται και οργίζονται για την
εξαθλίωση που μας καταδικάζουν τα
αφεντικά των δημοσιοκάφρων. Στη δική μας
χώρα οι δύο σχεδόν εβδομηντάχρονοι
παππούδες που ήταν δίπλα μου και πετούσαν πέτρες στα ΜΑΤ στη πλατεία Κορνάρου είναι “γνωστοί άγνωστοικουκουλοφόροι”. Στη δική μας χώρα η
μεσόκοπη γυναίκα που επαναλάμβανε με
οργή στο μικρόφωνο της πλατείας Ελευθερίας “κάψτε τις τράπεζες” και ο εξηντάρης
άνεργος που καλούσε τον κόσμο “να βγάλει
τα όπλα από το σπίτι του” είναι “παρακρατικοί-προβοκάτορες” (όπως ανακοίνωσαν οι
αξιοθρήνητοι ηγετίσκοι του ΚΚΕ και του
ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας – Παπαρήγα). Στη δική
μας χώρα η μοναδική αλήθεια είναι αυτή που
εκστομίζεται από τα στόματα του Πρετεντέρη, της Τρέμη, του Καψή, του Παπαχελά,
του Πρωτοσάλτε.
Είναι καιρός να το αντιληφθεί και ο πιο
αδαής (εγκλωβισμένος πλην άφραγκος πια)
τηλεθεατής. Οι στόχοι των αστικών ΜΜΕ
είναι να έχουν έναν παθητικό και υπάκουο
πληθυσμό από τηλεθεατές και όχι συμμετέχοντες στην πολιτική αρένα, και από
καταναλωτές (όσους πια υπάρχουν) στην
εμπορική αρένα. Δεν θέλουν με τίποτα
ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις και
συμμετέχουν στους αγώνες ενάντια στην
εξαθλίωση. Ανέκαθεν ήθελαν (και το είχαν
καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια) μια
κοινότητα από ατομιστές και απομονωμένους ανθρώπους, έτσι ώστε να μην μπορούν
να οργανωθούν, να συνεισφέρει ο καθένας
τις περιορισμένες δυνατότητές του και όλοι
μαζί να γίνουν μια ισχυρή δύναμη που θα
περιορίσει τη συγκεντρωτική εξουσία.
Σήμερα που η οικονομική επίθεση εναντίον
του λαού έχει φτάσει στα ύψη, κάνουν ότι
περνά από το χέρι τους ώστε να τρομοκρατήσουν, να συκοφαντήσουν ακόμη και να
υποδείξουν σαν τρομοκράτη (σαν κουκουλοφόροι της κατοχής) οποιονδήποτε
αγωνίζεται ενάντια στον αφανισμό των
δικών του και του εαυτού του. Δυστυχώς
όμως (για αυτούς) κανείς πλέον δεν τους
παίρνει στα σοβαρά και οι λίγοι φοβισμένοι
που εξακολουθούν να κάθονται στον
καναπέ τους τρομοκρατημένοι από τους
βρικόλακες της “ενημέρωση” θα μάθουν την
πραγματική αλήθεια όταν βγουν έστω και
μία φορά στους δρόμους. Γιατί τίποτα άλλο
δεν μας μένει, παρά μόνο να τους πάρουμε με
τις πέτρες!
Υ.Γ. Οι πολιτικοί και τα τσογλάνια των
ΜΜΕ που επικεντρώνονται στα επεισόδια
και όχι στο τι ψηφίστηκε και στο πόσος
κόσμος ήταν στο δρόμο, είναι γνωστοί για
το έργο τους και το ποιόν τους. Ωστόσο,
είναι απορίας άξιο τι είδους ανόητοι και
ανεγκέφαλοι ραγιάδες είναι αυτοί που
πήγαν με κεράκι να θρηνήσουν τη καμμένη
είσοδο του σινεμά “Αττικόν”. Για κανέναν
από τους νεκρούς αστέγους δεν είδαμε
ανάλογη ευαισθησία. Όλοι αυτοί οι
“ευαίσθητοι” ήταν και στη πορεία; Κι αν
ήταν, αυτό που τους έθλιψε πιο πολύ ήταν η
φωτιά στο “Αττικόν”; Όπως έγραψε και
ένας πολίτης στο twitter: "15 μήνες άνεργος,
χέστηκα αν κάηκε το Αττικόν"
*1 ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να το
διαβάσετε στο: http://tinyurl.com/7aabfta
Ευάγριος Αληθινός
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η μελαγχολική δημοκρατία του βαθέως καπιταλισμού

«

Το χαμόγελο του Φουκουγιάμα

Σήμερα, με δυσκολία
μπορούμε να φανταστούμε έναν κόσμο
καλύτερο από το δικό μας ή ένα
μέλλον που δεν είναι στην ουσία
δημοκρατικό και καπιταλιστικό.
[…] Άλλες εποχές που χαρακτηρίζονται από περιορισμένη στοχαστικότητα, επίσης θεωρούσαν ότι
ήταν οι καλύτερες, αλλά εμείς
καταλήγουμε στο συμπέρασμα
αυτό έχοντας εξαντλήσει τις
δυνάμεις μας στην αναζήτηση
εναλλακτικών λύσεων που είχαμε
πιστέψει ότι έπρεπε να είναι
καλύτερες από τη φιλελεύθερη
δημοκρατία»
Φράνσις Φουκουγιάμα, 1992

Ο Φράνσις Φουκουγιάμα1, κατά τη
διάρκεια της κατάρρευσης των
δικτατορικών καθεστώτων του
ανύπαρκτου σοσιαλισμού στην
Ανατολική Ευρώπη, ήταν ένας
σχετικά άσημος διανοούμενος με
μια σχετικά σημαντική θέση:
υπήρξε υποδιευθυντής του
γραφείου σχεδιασμού πολιτικής
του αμερικάνικου υπουργείου
εξωτερικών. Όντας τεχνοκράτης
και οργανικός διανοούμενος του
κρατικού και επιχειρηματικού
συμπλέγματος των ΗΠΑ, ανέπτυξε
(ή καλύτερα αναμάσησε για μια
ακόμα φορά) τη γνωστή σε όλους
πλέον θεωρία του τέλους της
Ιστορίας (και τις διάφορες
παραλλαγές της: τέλος της
ιδεολογίας, τέλος της ουτοπίας
κλπ). Ο θόρυβος που προκάλεσε
αυτό το ιδεολόγημα υπήρξε
αντιστρόφως ανάλογος με την
πραγματική του αξία. Και κάπως
έτσι ο Φουκουγιάμα απέκτησε
πολλούς άσπονδους εχθρούς, αλλά
και ουκ ολίγους ιδεολογικούς
φίλους που βρήκαν στο ιδεολόγημα του «τέλους της Ιστορίας» την
κατάλληλη εκλογίκευση των δικών
τους απωθημένων και της δικής
τους δραστηριότητας.
Καθώς η καθεστωτική τάξη έχει
πάντοτε συμφέρον να ταυτίζει τους
δικούς της σκοπούς με το καθολικό
συμφέρον της κοινωνίας, εμφανίζει
κατά περιόδους την ιδεολογία του
τέλους της Ιστορίας, όπως συνέβη
και τη δεκαετία του 1950, με
π λ η ρ ω μ έ ν ο υ ς α π ό τ η C IA
ακαδημαϊκούς να αναπαράγουν
αυτόν τον αντι-ιστορικό εμετό. Με
δυο λόγια, ο Φουκουγιάμα δεν
σκέφτηκε τις παπαριές του σε κενό
έδαφος, αλλά είχε έξοχους
εξωνημένους προκατόχους που
του προλείαιναν το έδαφος.
Έχοντας στην ιδεολογική του
εργαλειοθήκη στοχαστές σαν τον
Πλάτωνα, το Χέγκελ, τον Καντ, το
Χομπς, τον Τοκβίλ, το Χάβελ, τον
Κόζεβ, μέχρι και το Μαρξ και το
Νίτσε και με φρέσκια την ώθηση
που του έδωσε η κατάρρευση του
Ανατολικού Μπλοκ, ο Φουκουγιάμα διαμόρφωσε την περίφημη
θεωρία του: ουσιαστικά η
φιλελεύθερη οικονομία και η
δημοκρατία της αποτελούν το

"ακροτελεύτιο σημείο της
ιδεολογικής εξέλιξης της ανθρωπότητας" και την "τελική μορφή της
ανθρώπινης διακυβέρνησης",
συνιστώντας το «τέλος της
Ιστορίας» και τη μετάβαση σε μια
μετά- ιστορική εποχή (αν και όχι
ευθύγραμμη, αφού κάποια σημεία
του πλανήτη που βρίσκονται πίσω
απ' την πεφωτισμένη Δύση θα
συνεχίσουν να διανύουν την
ιστορική τους εξέλιξη μέχρι που
νομοτελειακά θα δουν το ιλαρό
φως της ελεύθερης αγοράς και της
φιλελεύθερης δημοκρατίας). Ενώ
όλες οι προγενέστερες μορφές
κοινωνικής οργάνωσης κατέρρεαν
υπό το βάρος των αξεπέραστων
εσωτερικών τους αντιφάσεων, η
φιλελεύθερη δημοκρατία έχει το
εξαιρετικό προνόμιο να γεννηθεί
απαλλαγμένη από τέτοιες
αντιφάσεις, αφού ικανοποιεί τη
μυστηριώδη "θέληση για
αναγνώριση" τόσο των "από πάνω",
όσο και των "από κάτω": Το
πρόβλημα της ανθρώπινης
ιστορίας μπορεί να θεωρηθεί, κατά
κάποια έννοια, ως η προσπάθεια να
βρεθεί ένας τρόπος να ικανοποιηθεί η επιθυμία και των κυρίαρχων και
των σκλάβων για αναγνώριση σε
αμοιβαία και ισότιμη βάση. Η
ιστορία τελειώνει με τη νίκη μιας
κοινωνικής τάξης που εκπληρώνει
αυτό το στόχο. Η αστική τάξη,
λοιπόν, είναι η καθολική τάξη που
δημιουργεί -μεταφυσικώ τω
τρόπω- την απόλυτη ταύτιση των
ιδιαίτερων συμφερόντων της με τα
συμφέροντα ολόκληρης της
Ανθρωπότητας. Παρέα με τον
Κόζεβ, υποστηρίζει ο Φουκουγιάμα, πως το σημερινό δημοκρατικό
κράτος της ελεύθερης αγοράς
συνθέτει επιτυχημένα: «την ηθική
του κυρίαρχου με την ηθική του
υπόδουλου, υπερβαίνοντας τη
διάκριση μεταξύ τους». Ιδού,
λοιπόν, η παύση της ταξικής πάλης
και η πραγμάτωση της αταξικήςταξικής κοινωνίας! Θαύμα!!
Ασφαλώς προβλήματα υπάρχουν
ακόμα και σ’ αυτή τη γη της
επαγγελίας, ωστόσο αυτά με
κανέναν τρόπο δεν αποτελούν
θεμελιακές αντιφάσεις, αφού είναι
εκ φύσεως ανίκανα να γκρεμίσουν
το σημερινό κοινωνικό οικοδόμημα: Ένα «πρόβλημα» δεν μετατρέπεται σε «αντίθεση» εκτός κι αν
είναι τόσο σοβαρό, που όχι μόνο
δεν μπορεί να λυθεί εντός του
συστήματος, αλλά διαβρώνει τη
λογική του έτσι που αυτό καταρρέει κάτω απ' το ίδιο του το βάρος.
Η δημοκρατία της ελεύθερης
αγοράς λοιπόν, παρά τα όποια
προβλήματά της, ικανοποιεί
πλήρως τις ανάγκες ΟΛΩΝ των
ανθρώπινων όντων κι έτσι καθιστά
τη φύση των προβλημάτων αυτών
ακίνδυνη και διαχειρίσιμη,
εμποδίζοντας τη μετατροπή τους
σε απειλητικές αντιφάσεις,
δίνοντας ένα τέλος στην ιστορική
εξέλιξη.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως

παύουν να υπάρχουν κοσμοϊστορικά γεγονότα, λέει ο Φουκουγιάμα,
αλλά η σημερινή μορφή της
κοινωνικής οργάνωσης είναι
αξεπέραστη, αποτελεί κορωνίδα
της ανθρώπινης εξέλιξης και δεν
μας μένει τίποτε άλλο παρά από
κάποιες βελτιωτικές και διορθωτικές κινήσεις, κάποια μερεμέτια στο
υπέρλαμπρο καπιταλιστικό
οικοδόμημα: «στο ορατό μέλλον, ο
κόσμος θα χωριστεί σ’ ένα μεταιστορικό κόσμο και σε ένα κόσμο
που ακόμα θα διανύει την ιστορική
του εξέλιξη». Ουσιαστικά ο
καπιταλισμός και όχι ο κομμουνισμός είναι το πέρασμα απ’ το
«βασίλειο της αναγκαιότητας» στο
«βασίλειο της ελευθερίας» που
περιέγραψε ο Μαρξ. Περίπου 20
χρόνια μετά απ' αυτές τις αντιιστορικές αρλούμπες του Φουκουγιάμα, οι οποίες αντιστοιχούσαν
στο πνεύμα αισιοδοξίας του
κεφαλαίου στα τέλη του ’80 και στις
αρχές του ’90, η καθολική
συστημική κρίση προκάλεσε μια
επιστροφή στη μελαγχολική
δημοκρατία...

Η κατάθλιψη της Αστικής
Δημοκρατίας
«Η δημοκρατία μπορεί, τελικά, να
αποδειχθεί ένα ατύχημα της
ιστορίας, μια μικρή παρένθεση που
κλείνει ενώπιον μας».
Ζαν Φρανσουά Ρεβέλ, 1983
Αρκετά χρόνια πριν τα αισιόδοξα
χαμόγελα του Φουκουγιάμα, το
μετωπικό think tank του βαθέως
καπιταλισμού, η Τριμερής
Επιτροπή, σε έκθεσή της το 1975,
επεσήμανε τους κινδύνους που
ελλοχεύουν ακόμα και στην αστική
δημοκρατία, αφού αυτή: «σημαίνει
μια ακαταμάχητη αύξηση
αιτημάτων που ασκεί πίεση στις
κυβερνήσεις, επιφέρει την παρακμή
της αυθεντίας και καθιστά τα
άτομα και τις ομάδες ανυπότακτα
στην πειθαρχία και τις θυσίες που
απαιτούνται από το κοινό
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συμφέρον» . Ακόμα και η
ελεγχόμενη απ’ τις πλουτοκρατικές
ελίτ δημοκρατία θεωρήθηκε ως
περιττή ελευθερία για τους
θιασώτες της νέας παγκόσμιας
τάξης! Στο ίδιο κλίμα της -από τα
δεξιά- αμφισβήτησης της δημοκρατίας, ο Ρεβέλ έλεγε στα 1983: «όπως
έχουν τα πράγματα, κάποια
περιστατικά περιορισμένης
δυσαρέσκειας μπορούν να
διαβρώσουν, να διαταράξουν, να
αποσταθεροποιήσουν και να
παραλύσουν μια δημοκρατία,
ταχύτερα και βαθύτερα απ’ ό,τι
μπορούν η φοβερή πείνα και η
μόνιμη φτώχεια στα κομμουνιστικά
καθεστώτα, στα οποία οι υποτελείς
πληθυσμοί δεν απολαμβάνουν
πραγματικών δικαιωμάτων, ούτε
διαθέτουν τρόπο διάρθρωσης των
κακώς κειμένων. Οι κοινωνίες στις
οποίες η διαρκής κριτική αποτελεί
εγγενές χαρακτηριστικό είναι οι
μόνες υποφερτές, αλλά ταυτόχρονα είναι και οι πλέον εύθραυστες».
Το 1995 κύκλοι της κυρίαρχης
οικονομικής και πολιτικής ελίτ, σε
συγκέντρωσή τους στο Σαν

Φρανσίσκο, έκριναν πως στον 21ο
αιώνα μόνο το 20% του ενεργού
πληθυσμού θα αρκεί για την
εύρυθμη λειτουργία του καπιταλισμού: έτσι, το κύριο πολιτικό
πρόβλημα ήταν η διακυβερνησιμότητα του περιθωριοποιημένου
πληθυσμού (80%). Από τις λύσεις
που υιοθετήθηκαν ήταν και η
«βυζοδιασκέδαση» (tittytainment),
ένα «κοκτέιλ αποβλακωτικής
διασκέδασης», σε πλήρη εφαρμογή
σήμερα.3
Σήμερα, στην εποχή της κρίσης
αναπαραγωγής του υπάρχοντος
status quo, τα φουκουγιαμικά
χαμόγελα έδωσαν τη θέση τους στα
δάκρυα της ιταλίδας υπουργού
οικονομικών και η δημοκρατία
πλέον μελαγχολεί: αν η 11η
Σεπτεμβρίου σήμανε την πρώτη
επέλαση ενός νέου αυταρχισμού, με
το όνομα «Πόλεμος ενάντια στην

Τρομοκρατία», η τρέχουσα κρίση
εδραιώνει τον αυταρχισμό αυτό.
Όσο οξύνεται η κρίση, τόσο
οξύνεται και η δραστηριότητα
κρίσης του προλεταριάτου, τόσο
αυξάνει η ένταση ενός κοινωνικού/ταξικού ανταγωνισμού. Είναι
γεγονός πως δεν αρκεί πια η
θεαματική μαστούρα και η
«βυζοδιασκέδαση» για την
καθυπόταξη του προλεταριάτου
(αλλά και των εκπεσόντων
μικροαστών). Έτσι λοιπόν, η
κυρίαρχη τάξη οχυρώνεται
ιδεολογικά και υλικοτεχνικά,
εφαρμόζει νέα κατασταλτικά
δόγματα, καθιστά τη δημοκρατία
ακόμα πιο διακοσμητική σε σχέση
με το παρελθόν, γιγαντώνοντας
την εκτελεστική εξουσία. Είναι το
νέο δόγμα που κωδικοποιήθηκε απ’
το Χρυσοχοΐδη ως «Δημοκρατία
της πυγμής».
Όσο όμως βαθαίνει η κρίση, τόσο
βαθαίνει και η ανάγκη του
Κεφαλαίου να προχωρά σε
εκτροπές, να δημιουργεί light ή
hardcore πραξικοπήματα, ανάλογα
με τις ιδιαίτερες συνθήκες. Σ’ αυτό
το νέο σχεδιασμό αυταρχικής
επέλασης του Κεφαλαίου, κομβικό
ρόλο έπαιξε το light πραξικόπημα
της 11ης Νοεμβρίου στην Ελλάδα.
Λίγες μέρες αφού οι πολιτικοί
εκδιώχθηκαν κλωτσηδόν απ’ τις
παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, οι
οποίες μετατράπηκαν σε τεράστιες
διαδηλώσεις, και αφού ο αστικός
πολιτικός κόσμος άκουσε
γαμωσταυρίδια σε όλα τα γήπεδα,
τα οποία επίσης μετατράπηκαν σε
χώρους διαδηλώσεων, δημιουργήθηκε μια τεράστια κρίση του
πολιτικού εποικοδομήματος, που
επιχειρήθηκε να ξεπεραστεί με το
διορισμό από την τρόικα (ΠΑΣΟΚ,
ΝΔ, ΛΑΟΣ) στη θέση του
πρωθυπουργού του τραπεζίτη
Λουκά Παπαδήμου.
Σχεδόν ταυτόχρονα, ακόμα ένα
μεταμοντέρνο light πραξικόπημα
λάμβανε χώρα στην Ιταλία, τον
έτερο αδύναμο κρίκο της Ευρωζώνης. Ο διορισμός του Μάριο Μόντι
και της «κυβέρνησης τεχνοκρατών» (λες και δεν είναι
τεχνοκράτες οι επαγγελματίες
πολιτικοί), έφερε και στην Ιταλία,
όπως έγινε και στην Ελλάδα, το
τραπεζικό κεφάλαιο στην
εκτελεστική εξουσία. Αμφότεροι οι
δύο πρωθυπουργοί είναι διαπρεπή
στελέχη της Τριμερούς Επιτροπής,
μαζί με το ίδρυμα Ροκφέλερ και
άλλους σκληρά εργαζόμενους
εκπροσώπους του βαθέως
καπιταλισμού.4
Εκτός όμως απ’ την επέλαση του
νέου αυταρχισμού, την ενδυνάμωση της εκτελεστικής εξουσίας και
τη μερική απευθείας κατάληψή της
απ’ το βαθύ καπιταλισμό με light
πραξικοπήματα στην καθ’ ημάς
Δύση, συναντάμε και τις παλιές
καλές μεθόδους των hardcore
πραξικοπημάτων, όπως αυτό που
έγινε στην Ονδούρα, ανατρέποντας την αριστερή κυβέρνηση και
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εγκαθιστώντας κυβέρνηση
μαριονετών του αμερικάνικου
κεφαλαίου (θυμίζοντας, τηρουμένων των αναλογιών, την ανατροπή
του Αλιέντε στη Χιλή το 1973).
Ακόμα ένα πραξικόπημα του είδους
αυτού αφορά την κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στο Περού,
μετά από τις πολύμηνες ταραχές
εναντίον του σχεδίου Conga για
την εκμετάλλευση κοιτασμάτων
χρυσού απ’ την αμερικάνικη
πολυεθνική εταιρία Newmont
Mining. Λίγους μήνες πριν το
πραξικόπημα, τον Ιούνη του 2011,
κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, το
περουβιανό κράτος δολοφόνησε 5
προλετάριους που αντιστέκονταν
στην επέλαση του αμερικάνικου
κεφαλαίου.
Την ίδια περίοδο, στις 17 Δεκεμβρίου του 2011, η κυβέρνηση του
Καζακστάν έθεσε σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης την πετρελαιοπαραγωγό πόλη Ζαναοζέν μετά
από συγκρούσεις ανάμεσα σε
εργάτες και μπάτσους, με 10
νεκρούς. Οι εργάτες παραγωγής
πετρελαίου έκαναν κατάληψη για
έξι μήνες στο εργοστάσιο,
συγκρούστηκαν με την αστυνομία
την ημέρα εθνικής ανεξαρτησίας,
ξήλωσαν το χριστουγεννιάτικο
δέντρο και πυρπόλησαν περιπολικά και σκηνές του δήμου. Διαβάζουμε απ' το πρακτορείο Rioters:
«στο στόχαστρο των ταραχοποιών
βρέθηκαν τρία κτίρια που
ισοπεδώθηκαν, τα γραφεία των
τοπικών αρχών, η διεύθυνση της
Ozanmunaigaz oil και το παρακείμενο ξενοδοχείο Aruana. Κάηκαν
επίσης μια κλούβα και άγνωστος
αριθμός περιπολικών της αστυνομίας, ενώ αναφέρεται και η
διάρρηξη και κλοπή ενός ATM απ’
το πλήθος […]. Ο πρόεδρος του
Καζακστάν Nursul tan Nazarbuyer
κήρυξε τη χώρα σε 20ήμερη
κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
επιβάλλοντας απαγόρευση
δημοσίων συναθροίσεων στο
Ζαναόζεν […]. Το υπουργείο
εσωτερικών έχει παρατάξει
μονάδες του στρατού και τεθωρακισμένα στην πετρελαιοπαραγωγό
περιοχή του Ζαναόζεν, απέναντι σε
διαδήλωση μερικών χιλιάδων
κατοίκων έξω απ’ τη στρατιωτική
βάση της γειτονικής πόλης
Ακτάου». Το προλεταριάτο του
Καζακστάν απάντησε στο
πραξικόπημα επεκτείνοντας τις
ταραχές και σε άλλες περιοχές,
πυρπολώντας επιβατικά τρένα,
γκρεμίζοντας γέφυρες και
κάνοντας συγκεντρώσεις
αλληλεγγύης στους απεργούς.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε φυσικά και
την επανεκκίνηση της αιγυπτιακής
εξέγερσης μετά τη νέα επέλαση
αυταρχισμού της μεταβατικής
χούντας, τον χειμώνα του 2011. Οι
αιγύπτιοι προλετάριοι συγκρούστηκαν με το στρατό, σε μια ακόμα
πιο ριζοσπαστική εκδοχή της
Αραβικής Άνοιξης.5

Τι να κάνουμε;
Ο κωμικός Κώστας Βουτσάς
ενάντια στη μελαγχολική

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
δημοκρατία της πυγμής
Βλέπουμε λοιπόν, πως η όξυνση
του κοινωνικού-ταξικού ανταγωνισμού που γεννά η κρίση, οξύνει και
την κρατική κατασταλτική μανία
και την ανάγκη του κεφαλαίου να
αυταρχικοποιήσει την εκτελεστική
εξουσία, μέσα από light ή hardcore
πραξικοπήματα (Ιταλία, Ελλάδα,
Περού, Καζακστάν, Αίγυπτος και
όχι μόνο). Πρόκειται για αλληλοτροφοδοτούμενα φαινόμενα που
πολώνουν την ταξική πάλη, τη
ριζοσπαστικοποιούν και την
κάνουν πιο βίαιη.
Πώς πρέπει ν’ απαντήσουν οι
προλετάριοι σ’ αυτήν την επέλαση
του μελαγχολικού δημοκρατικού
αυταρχισμού; Αντί άλλης
απάντησης, ας δώσουμε το λόγο
στον Κώστα Βουτσά: «Κ. Βουτσάς:
Τώρα ο κόσμος είναι στεναχωρημένος, θλιμμένος, έχει πάθει
κατάθλιψη. Γιατί; Τι έχει να
κερδίσει έτσι; Εγώ λέω «θυμώστε,
νευριάστε». Θυμός είναι να βγεις
στους δρόμους, να σπάσεις, να
χτυπήσεις. Άμα δε χυθεί αίμα,
επανάσταση δεν επιβάλλεται.

ή όταν η ΕΛ.ΑΣ. ζήλεψε την Σκότλαντ Γυάρντ

Τ

ον περασμένο Αύγουστο μετά το τέλος της
εξέγερσης των νέων σε διάφορες Αγγλικές
πόλεις, ο πρωθυπουργός της μεγάλης
Βρετανίας Τζέημς Κάμερον, διέταξε την αγγλική
αστυνομία να δημοσιεύσει πλήθος φωτογραφιών απο
τις συγκρούσεις και τα πλιάτσικα καταστημάτων
ζητώντας απο το κοινό αν αναγνωρίζουν κάποιους από
αυτούς, να δώσει πληροφορίες για τη ταυτότητα τους
και αν είχε επίσης πληροφορίες για τη δράση τους ώστε
να διωχθούν ποινικά. Τις περασμένες μέρες στη χώρα
που τα δύο τελευταία χρόνια “χάνει το παιδί τη μάνα”
και τη φωνάζουν Ελλάδα, η ελληνική αστυνομία
ζηλεύοντας τα σαΐνια της Σκότλαντ Γυάρντ, προβαίνει
σε ανάλογη κίνηση με αφορμή την εξέγερση του λαού
στις 12/2/12, τις συγκρούσεις και καταστροφές
τραπεζών και πολυεθνικών μεγαλοκαταστημάτων,
δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφίες διαδηλωτών
που ήδη είχε συλλάβει(!) ζητώντας από τους πολίτες να
καταγγείλουν ανώνυμα, αν γνωρίζουν οι εικονιζόμενοι
να έχουν συμμετάσχει στις συγκρούσεις και τις
καταστροφές. Οι αστυνομικοί μηχανισμοί του
καθεστώτος στα πρότυπα των Άγγλων συναδέλφων
τους δημοσιεύουν φωτογραφίες συλληφθέντων καθώς
και φωτογραφιών από τα γεγονότα της 12ης Φλεβάρη
πριμοδοτώντας ανοιχτά τον κοινωνικό χαφιεδισμό, την

Κ. Βουτσάς: Ναι, βέβαια, η
κατάθλιψη δεν οδηγεί πουθενά.
Δημοσιογράφος: Είστε και υπέρ της
βίας;
Κ. Βουτσάς: Γιατί όχι; Μήπως αυτό
που κάνει η κυβέρνηση δεν είναι
6
βία; Είναι χούντα […]

Σημειώσεις:
1. Φράνσις Φουκουγιάμα: «Το
τέλος της ιστορίας και ο τελευταίος
Άνθρωπος», εκδ. Λιβάνη.
2. Jacques Ranciere: «Το μίσος για
τη δημοκρατία», εκδ. Πεδίο.
3. Χρήστος Γεωργίου: «Πείραμα
Περιθωριοποίηση - Ελλάς»,
Ελευθεροτυπία 11 Δεκεμβρίου
2011

6. Από συνέντευξη στην εφημερίδα
το Βήμα.
Πολύκαρπος Γεωργιάδης
Φυλακές Κέρκυρας
16-01-2012

φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από φωτογράφους του
Γαλλικού Πρακτορείου και τις οποίες έχει «κατεβάσει»
από το αρχείο φωτογραφιών μας”, αναφέρεται στην
επιστολή και προστίθεται: “Η αστυνομία δεν ζήτησε
την άδειά μας πριν δημοσιοποιήσει αυτές τις φωτογραφίες, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα για μάρτυρες
στη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πλατεία Συντάγματος της Αθήνας στις 12 Φεβρουαρίου. Μια τέτοια
πρακτική δεν είναι μόνο παράνομη όσον αφορά το νόμο
περί πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά είναι και απαράδεκτη για ένα κράτος δικαίου. Με αυτή την επιστολή,
διαμαρτυρόμαστε επισήμως για αυτές τις μεθόδους.
Πέρα από αυτή την παραβίαση του νόμου και την
απαράδεκτη πρακτική, θα ήθελα να σας επιστήσω την
προσοχή στην ευθύνη της αστυνομίας, η οποία με αυτή
την κίνηση θέτει σε κίνδυνο το προσωπικό μας .” Σε
ανακοίνωση καταδίκης προβαίνει και η διεθνής
δημοσιογραφική οργάνωση “ρεπόρτερς χωρίς
σύνορα”: “Είμαστε εξοργισμένοι από τις μεθόδους της
αστυνομίας, που δεν είναι μόνο παράνομες αλλά
απειλούν άμεσα την ασφάλεια όλων των ρεπόρτερ του
AFP, του Reuters, του AP, του EFE καθώς και των
υπόλοιπων ανεξάρτητων συναδέλφων. Οι αστυνομικές
αρχές διαθέτουν όλα τα μέσα που απαιτούνται για να
διεξαγάγουν τις έρευνες που κρίνονται απαραίτητες,
ξεκινώντας με την εξέταση του υλικού
από τις κάμερες ασφαλείας των οποίων η
χρήση προορίζεται για τη διατήρηση της
τάξης. Οι φωτογραφίες των ειδησεογραφικών πρακτορείων έχουν ως σκοπό την
γενική πληροφόρηση και δεν διατίθενται
για χρήση από τις αστυνομικές αρχές..
Δεν θα σταματήσουμε να το φωνάζουμε
για πολύ καιρό. Οι φωτορεπόρτερ δεν
είναι συνεργοί της αστυνομίας.”
Λίγη ώρα μετά τη δημοσίευση των
φωτογραφιών, νέες κατηγορίες
προστίθενται σε τέσσερεις από τους
εικονιζόμενους και οι ανακριτής και
εισαγγελέας τους κρίνουν προφυλακιστέους μαζί με ένα ακόμη άτομο.
Πρόκειται για άλλη μια κραυγαλέα
εκδήλωση της ενιαίας γραμμής πολιτικής
εξουσίας- αστυνομίας- ΜΜΕ δικαστικών, σε ένα ντελίριο που θα
ζήλευε κάθε χούντα. Οι διαδηλωτές
προφυλακίζονται όχι βάσει στοιχείων,
αλλά με ξεκάθαρο στόχο τον παραδειγματισμό του εξαγριωμένου πλήθους που
γέμισε τους δρόμους της Αθήνας ώστε να
τρομοκρατηθεί και να μην ξαναβγεί απο
τα σπίτια του.

Συμπέρασμα; Μ’ ΕΝΑ ΓΕΛΙΟ ΘΑ
ΤΟΥΣ ΘΑΨΟΥΜΕ

5. Στα μέσα Γενάρη του 2012 είχαμε
και την εξέγερση του νιγηριανού
προλεταριάτου, που ξεσηκώθηκε
εναντίον της αύξησης των τιμών
των καυσίμων. Η αυταρχική
επέλαση άφησε πίσω της 6 νεκρούς
διαδηλωτές. Και στη Ρουμανία, τις
ίδιες μέρες είχαμε ολοήμερες
συγκρούσεις προλετάριων με
μπάτσους, εναντίον των περικοπών των δαπανών για τη
δημόσια υγεία. Εκεί η αυταρχική
επέλαση ήταν πιο ήπια (Ευρώπη
γαρ): άφησε πίσω της 10 βαριά
τραυματίες...
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ζητούνται εθελοντές ρουφιάνοι

Δημοσιογράφος: Άρα πιστεύετε
στην επανάσταση;

4. Πέρα απ’ το διορισμό Μόντι και
Παπαδήμου, την ίδια ακριβώς
περίοδο είχαμε και το διορισμό
στελέχους της Lehman Brothers
στη θέση του υπουργού οικονομικών της κυβέρνησης Ραχόι στην
Ισπανία.

åöçìåñßäá äñüìïõ

κατάδοση και την συνεργασία με τις διωκτικές αρχές.
Μια τακτική που το ελληνικό κράτος μέχρι τώρα έχει
εφαρμόσει σε περιπτώσεις «εξάρθρωσης» ένοπλων
οργανώσεων. Οι διαδηλωτές διαπομπεύονται δημόσια
και τα πρόσωπα τους παίζουν σε όλα τα blogs και
ρουφιανοsite μεγαλοδημοσιογράφων ή μη και
ακροδεξιών καθώς και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων
του Alpha, όπως και το τοπικό Ηρακλειώτικο πόρταλ
2810.gr που “ζήλεψε” τη δόξα των ρουφιάνων
ομογάλακτων του μέσων, πριν ακόμα διεξαχθεί δίκη.
Με άλλα λόγια κρίνονται εκ προοιμίου ένοχοι, για το
γεγονός ότι είχαν αξιοπρέπεια και διαδήλωσαν ενάντια
στα μέτρα υποδούλωσης. Η ένωση φωτορεπόρτερ
Ελλάδας βγάζει καταγγελία εναντίον της ΕΛ.ΑΣ. Όπου
αναφέρει μεταξύ άλλων: “Η Ένωσή μας καταδικάζει
απερίφραστα πρακτικές κοινωνικού αυτοματισμού και
μεθοδεύσεις που διχάζουν την ελληνική κοινωνία
στοχοποιώντας πολίτες. Η κίνηση αυτή της ΕΛ.ΑΣ. μας
δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για την πραγματική
της στόχευση, πολλώ δε μάλλον που στο φωτογραφικό
υλικό που έδωσε δεν αναγνωρίζεται κανένα πρόσωπο.”
Επίσης, το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, φωτογραφίες του οποίου χρησιμοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. με
επιστολή του στην ηγεσία της αστυνομίας απαγορεύει
τη δημοσίευση και χρήση τους. Τονίζει μάλιστα
χαρακτηριστικά πως η δημοσιοποίησή τους έγινε χωρίς
να δοθεί έγκριση από το πρακτορείο: “Η Ελληνική
Αστυνομία έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της

Η κίνηση αυτή από το ελληνικό κράτος
στοχοποιεί τον καθέναν μας ξεχωριστά και, φυσικά,
όλους μαζί. Το ιδεολόγημα του εσωτερικού εχθρού έχει
πλέον πολλά ονοματεπώνυμα και δεν περιορίζεται
στους κύκλους του αναρχικού/αντιεξουσιαστικού
κινήματος. Πλάι στον εσωτερικό εχθρό προστίθενται
και μια σειρά κοινωνικών ομάδων (επικίνδυνες τάξεις
τις ονομάζει το καθεστώς) που στοιβάζονται και
στριμώχνονται από την κρατική πυγμή και καταστολή.
Οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων, μετανάστες, άστεγοι
και φτωχοδιάβολοι, ανυπότακτοι νεαροί και νεαρές,
κάθε απείθαρχος προλετάριος μπαίνει στο στόχαστρο
της κρατικής διαχείρισης μιας απειλής: της απειλής της
κοινωνικής έκρηξης. η απάντησή μας πρέπει να’ναι
συνολική. Πλάι στην πολύμορφη και ολόψυχη
αλληλεγγύη στους συλληφθέντες της 12ης Φλεβάρη
αλλά και προς κάθε διωκόμενο αγωνιστή, να στοχοποιήσουμε και να απαντήσουμε στην κατασταλτική
στρατηγική του κράτους μέσα από την ανάπτυξη της
κοινωνικής αλληλεγγύης, την επίθεση στους αστυνομικο-διωκτικούς μηχανισμούς, την νομιμοποίηση της
κοινωνικής αυτοάμυνας στις συνειδήσεις των
αγωνιζομένων.
Κόντακ Άκφα
* για τη συγγραφή του κειμένου χρησιμοποιήθηκε
απόσπασμα απο τη προκήρυξη που έβγαλε για τα
γεγονότα της 12/2 η πρωτοβουλία αναρχικώναντιεξουσιαστών από τους πρόποδες του Υμηττού.
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η φτώχεια θέλει επανάσταση

Ένας για όλους και όλοι για έναν!

Η

ιστορία των χαλυβουργών του Ασπροπύργου,
μια ιστορία αξιοπρέπειας, αλληλεγγύης και
αγώνα, είναι γνωστή, πάνω κάτω. Όταν ο
Μάνεσης τους ζήτησε το πακέτο υποτίμησης της ζωής τους,
δηλαδή το 5ωρο, που νομικά σημαίνει ότι θα έχουν λιγότερα
δικαιώματα ως εργαζόμενοι, και μείωση μισθών, αυτοί δεν
δέχτηκαν. Το σωματείο τους το χειρίστηκε σωστά, τους
ενημέρωσε, τους έδωσε λίγες μέρες να το σκεφτούν και στην
ψηφοφορία αρνήθηκαν τις προσταγές του βιομήχανου.
Τότε αυτός πέρασε σε απολύσεις, και οι εργαζόμενοι σαν μια
γροθιά βρίσκονται σε απεργία από τις 31 Οκτώβρη, με
βασικό αίτημα να γυρίσουν πίσω οι συνάδελφοί τους. (Από
τότε, ο Μάνεσης έχει προβεί και σε άλλες
απολύσεις.)Χαλυβουργέ του Βόλου, κανένα πρόβατο δεν
γλίτωσε τη σφαγή βελάζοντας!

Στη Χαλυβουργία του Βόλου, που αποτελείται από δύο
εργοστάσια, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά… Τα
μέλη του σωματείου του Βόλου, τα οποία είναι υποταγμένα
στο Μάνεση, γλείφτες του κι ανθρωπάκια, απ’ ό,τι
αποδείχτηκαν από τις πράξεις τους, αντί να αντισταθούν
στην υποτίμηση της ζωής τους και των συναδέλφων τους και
να βάλουν και τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε μια τροχιά
αγώνα, τους φόβισαν και τους τρομοκράτησαν. Τύφλα να
’χουν οι διευθυντάδες του Μάνεση στο Βόλο, αφού το
«σωματείο εργαζομένων» έβγαλε ανακοίνωση που έλεγε
πως η απόφαση των εργαζομένων να δεχτούν τις προσταγές
του Μάνεση είναι «αγωνιστική στάση» για να μην κλείσει το
εργοστάσιο. Το δεύτερο και χειρότερο είναι ότι οι χαλυβουργοί του Βόλου δέχτηκαν να δουλέψουν υπερωρίες,
ώστε να καλύψουν την παραγωγή των απεργών (κάτι που
διαψεύδουν, βέβαια), με αποτέλεσμα, ενώ έχουν υπογράψει
5ωρο, αυτοί να δουλεύουν 8ωρα και 10ωρα, λειτουργώντας
απεργοσπαστικά.
Αυτά ήταν η αρχή. Μετά, το σωματείο εφηύρε κι άλλα για να
δικαιολογηθεί, όπως ότι οι χαλυβουργοί του Ασπροπύργου
δεν είναι απλοί εργάτες αλλά υπάλληλοι που θέλουν να
απολυθούν για να πάρουν αποζημιώσεις, ότι τη δεκαετία
του ’80, περίοδο που στα δύο εργοστάσια ήταν δύο
διαφορετικά αφεντικά και όχι ένα όπως τώρα, οι χαλυβουργοί του Βόλου έκαναν μεγάλη απεργία, ενώ οι χαλυβουργοί
του Ασπροπύργου δεν απεργούσαν, κι άλλες τέτοιες ηλίθιες
ψευτιές και δικαιολογίες.
Δεν έχουμε αυταπάτες ούτε και προκαταλήψεις αρνητικές ή
θετικές. Οι εργάτες της χαλυβουργίας του Βόλου είναι μια
μικρογραφία της κοινωνίας. Η συμπεριφορά τους
προέρχεται, πρώτον, από τους εκβιασμούς του Μάνεση και
του σωματείου, και δεύτερον, από το φόβο τους να μη
χάσουν τις δουλειές τους. Ωστόσο, αυτό δεν τους δικαιολογεί, αφού τον ίδιο φόβο έχουν και οι απεργοί στον
Ασπρόπυργο. Είναι αλήθεια ότι οι χαλυβουργοί της
Μαγνησίας υφίστανται την εργοδοτική τρομοκρατία, αλλά
πού είναι έστω η προλεταριακή αλληλεγγύη στους
απολυμένους συναδέλφους τους; Συναινώντας να
αμείβονται πενιχρά, δεν καταλαβαίνουν ότι θα γίνουν
δούλοι για ένα κομμάτι ψωμί, σε ένα εργασιακό περιβάλλον
τόσο επιβαρυμένο; Ότι το κεφάλαιο εξαθλιώνει ανθρώπους,

για να τους καταντήσει φθηνό, ευέλικτο και άριστα χειραγωγημένο
απασχολήσιμο δυναμικό;
Οι χαλυβουργοί είναι «πειραματική ομάδα», πάνω στην οποία τ’ αφεντικά
μετρούν όχι μόνον τις αντοχές των εργατών αλλά και την ταξική και
κοινωνική τους συνείδηση και δράση. Ο κλάδος μετάλλου αποτελεί, επίσης,
ιστορικά το στοίχημα για τους μελλοντικούς αγώνες στην παραγωγή και στις
υπηρεσίες γενικά, καθώς μεγάλα εργατικά κινήματα, ευρωπαϊκά και
παγκόσμια, και άγριες απεργίες έχουν ξεσπάσει είτε λόγω της αποειδίκευσης
είτε λόγω των άθλιων συνθηκών στη βαριά βιομηχανία και ανθυγιεινή
εργασία.
Η ουσία πάντως είναι μία, και πρέπει να την καταλάβουν γρήγορα οι
χαλυβουργοί του Βόλου (και οι υπάλληλοι των φορτηγατζήδων), είτε είναι
απ’ αυτούς τους αλήτες που γουστάρουν να τρώνε το ψωμί των άλλων, που
γουστάρουν να περιφρουρούν απεργοσπαστικά την εργασία σε μέρες
απεργίας, που επιτίθενται στους απεργούς του Ασπροπύργου όταν εκείνοι
τους μιλάνε,
είτε είναι από τους άλλους που επί της ουσίας δεν αντιστέκονται, αλλά δεν θα
τους πείραζε να χάσουν ένα μεροκάματο για αλληλεγγύη προς τους
απεργούς, που θα ήθελαν με κάποιον τρόπο ν’ αντισταθούν, που ντρέπονται

να περιφρουρούν το εργοστάσιο μαζί με τους μπάτσους και να κάνουν ό,τι
τους λένε οι ξεφτίλες του σωματείου: ότι οι φίλοι του μάνεση, οι βολευτάδες
και τα τσιράκια τους, το Εργατικό Κέντρο και οι δημοσιογράφοι, που τώρα
φλυαρούν , αλλά είναι ολιγόλογοι όταν γίνονται εργατικά ατυχήματαδολοφονίες όπως του Μελέτη Χατζέλα στα κάτεργα του Μάνεση, όταν
έρθουν (που θα έρθουν) οι διαθεσιμότητες, οι απολύσεις, η φτώχεια, και οι
χαλυβουργοί του Βόλου βγουν στον αγώνα, όλοι οι παραπάνω δεν θα είναι
σύμμαχοί τους αλλά εχθροί, κι αν κάποιος απ’ τους μελλοντικούς απεργούς
«παρεκτραπεί», οι μπάτσοι, που μαζί τους χαχάνιζαν έξω από το εργοστάσιο
ειρωνευόμενοι τους αλληλέγγυους, θα τους σπάνε το κεφάλι.

3 μήνες απεργία στη Χαλυβουργία
Ένας αγώνας-σταθμός. Ένας αγώνας που όμοιό του για να συναντήσουμε θα
πρέπει ν’ ανατρέξουμε αρκετά, μην πούμε δεκάδες, χρόνια πίσω. Ένας
αγώνας που διεξάγεται σε μια συγκυρία όπου η επίθεση της κυριαρχίας είναι
καθολική και οι απαντήσεις των από κάτω από ελάχιστες μέχρι μηδαμινές, σε
σχέση με την ένταση της επίθεσης που δέχονται. Ένας αγώνας που η νίκη
είναι μονόδρομος. Θα πρέπει να κάνουμε, μαζί με τους απεργούς, κι εμείς την
υπέρβαση για να νικήσουμε, γιατί η νίκη τους θα είναι και νίκη όλων μας. Η

νίκη των χαλυβουργών θα ανοίξει καινούργιους δρόμους
αντίστασης. Θα ανοίξει μια ρωγμή στο πανίσχυρο, όπως
φαντάζει, μπλοκ της εξουσίας. Τη σημασία αυτής της
απεργίας την έχουν αντιληφθεί τ’ αφεντικά και τα τσιράκια
τους, οι δημοσιογράφοι, που εδώ και τρεις μήνες επιδεικτικά
αγνοούν και κρύβουν οτιδήποτε μπορεί να προβάλλει αυτόν
τον αγώνα.
Καταλυτικό αλλά και διφορούμενο ρόλο στον αγώνα έχει
παίξει και το ΠΑΜΕ, που από τη μία στηρίζει και προωθεί τη
νίκη αυτής της απεργίας, αλλά από την άλλη, όπως σε κάθε
αγώνα έτσι και σ’ αυτόν, με τον ηγεμονικό ρόλο που θέλει να
παίζει, απογοητεύει και αποτρέπει κόσμο να μπει ενεργά
στον αγώνα, με αποτέλεσμα ο αγώνας αυτός να μην μπορεί
να διαχυθεί μέσα στην κοινωνία και να λάβει χαρακτηριστικά γενικευμένου κοινωνικού-ταξικού αγώνα. Από την άλλη
βλέπουμε τον κόσμο του γενικευμένου ελευθεριακού
κινήματος μουδιασμένο, κατακερματισμένο και χωρίς
αντανακλαστικά. Ήρθε η ώρα να καταλάβουμε πως, αν δεν
φτιαχτεί ένας μετωπικός πόλος αντίστασης και ανατροπής,
αφήνοντας πίσω δογματισμούς, προκαταλήψεις και
ιδεολογικές περιχαρακώσεις, το μόνο που θα καταφέρουμε
θα είναι να χάσουμε τον πόλεμο αμαχητί, αλλά… δογματικά
καθαροί. Αν δεν ενωθούμε με τα διάφορα κομμάτια της
κοινωνίας που αγωνίζονται, που δέχονται την εκμετάλλευση και τον εκβιασμό της επιβίωσης, αν δεν μοιραστούμε
έναν κοινό αγώνα, θα μοιραστούμε μια κοινή ήττα.
Ε, ναι, λοιπόν, δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια, θα
πετάξουμε τηλεκοντρόλ και καφέδες και θα βγούμε στο
δρόμο με τους απεργούς της Χαλυβουργίας, στα μπλόκα
στα εργοστάσια του Μάνεση, με τους κατοίκους του Πηλίου
που αγωνίζονται ενάντια στο νταβατζηλίκι της ΔΕΥΑΜΒ,
με τους αγώνες και τις συνελεύσεις ενάντια στα χαράτσια
της ΔΕΗ, ενάντια στα δημοτικά χαράτσια μέσω των
παρκόμετρων και παντού όπου υπάρχει αδικία κι εκμετάλλευση. Να μην ξεχάσουμε όσους αγωνιστές διώκονται και
φυλακίζονται από την εξουσία. Η κρίση απέδειξε ότι το
παραμύθι των εργασιακών δικαιωμάτων, με το οποίο μας
αποκοίμιζε ο κεϋνσιανισμός (ρεφορμιστικές τριμερείς
συμφωνίες τον 20ό αιώνα για σχετικά σταθερή εργασία,
αμοιβή που να ικανοποιεί βασικές ανθρώπινες ανάγκες και
ελπίδα για ανοδική κοινωνική κινητικότητα), έχει πλέον
ξεχαστεί, ακόμα και βάναυσα συκοφαντηθεί από τα αστικά
ΜΜΕ, που απροκάλυπτα προπαγανδίζουν τη φιλελεύθερη
οικονομία και ιδεολογία. Μπροστά στην καπιταλιστική
λαίλαπα, η πρώτη νίκη θα είναι, όλοι οι εργάτες να μη
χάσουν τις δουλειές τους. Όμως η τελική νίκη που οδηγεί
στην κοινωνική απελευθέρωση θα είναι οι εργάτες να
απολύσουν τ’ αφεντικά τους και τους πολιτευτάδες τους και
να κάνουν ίση μοιρασιά της αναγκαίας κοινωφελούς
εργασίας, καταργώντας «του θανάτου τα καζάνια», ακόμα
και την αλλοτριωτική οργάνωση του εργοστασιακού
συστήματος και τα βιομηχανικά κάτεργα ρύπανσης και
θανάτου .
ΝΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ
ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ
- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ-ΕΣ

οι κεραίες για έναν Ασύρματο πράσινο και ανοιχτό εκπέμπουν όλο και πιο δυνατά

Ο

Αγ. Δημήτριος, μία από τις λαϊκές
συνοικίες της νότιας Αθήνας,
κατοικείται κυρίως από ανθρώπους
χαμηλού εισοδήματος αλλά και μετανάστες, οι
οποίοι ένιωθαν πάντα την ανάγκη για χώρους
ανοιχτούς, πράσινους, μη εμπορευματικούς για
να συνευρεθούν, να συμπράξουν και να
διασκεδάσουν, χωρίς να εμπορεύονται τη
διασκέδασή τους - σε αντίθεση με τις εκάστοτε
δημοτικές αρχές, οι οποίες το μόνο που
προσφέρουν είναι η κατάτμηση των χώρων, οι
περιφράξεις, η λογική της άθλησης ή του
πολιτισμού με τη μόνιμη παρουσία ιδιωτικών
συμφερόντων και διαγωνισμούς κερδοφορίας.
Κορυφαίο παράδειγμα γι’ αυτό είναι ο
Ασύρματος: αφέθηκε επί σειρά ετών να
κακοποιείται και να μολύνεται, έγινε χωματερή,
πάρκινγκ απορριμματοφόρων και παρ' ολίγο να
παραχωρηθεί στην Πολεμική Αεροπορία εάν
δεν είχε μεσολαβήσει η άμεση παρέμβαση των
κατοίκων.
Οι κάτοικοι δεν ήταν ξένοι προς την ιδέα της
αντίστασης και της αλληλεγγύης. Έντεκα
χρόνια πριν, ομάδα κατοίκων αυτο-

οργανώνεται και αποτελεί τόσα χρόνια το
ελευθεριακό στέκι Πικροδάφνη, με κοινωνική
απεύθυνση σε όλα τα νότια. Το Δεκέμβρη του
'08 βρίσκει τον Αγ. Δημήτριο με κατειλημμένο
δημαρχείο και λαϊκές συνελεύσεις 300 ατόμων
που συζητούν, δρουν μαζί και αχρηστεύουν τις
ιεραρχικές σχέσεις. Καθιερώνεται πια τακτική
συνέλευση στην περιοχή, με συνεχή δράση και
κομβική στιγμή την ενασχόληση με το ζήτημα
του Ασυρμάτου.
Το Νοέμβρη του '09 καλείται από την Ανοιχτή
Λαϊκή Συνέλευση Αγ. Δημητρίου συζήτηση για
το χώρο του Ασυρμάτου. Κόβονται την ίδια
μέρα συρματοπλέγματα και γίνεται
δενδροφύτευση με συμμετοχή πολλών
κατοίκων. Άνθρωποι κάθε ηλικίας δεσμεύονται
να υπερασπιστούν και να φροντίσουν τον
Ασύρματο. Έτσι γεννιέται πια η Ανοιχτή
Συνέλευση για τη Διεκδίκηση του Ασυρμάτου, η
οποία διαχειρίζεται το χώρο. Μέσα από
αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες καταλαμβάνεται κτίριο εντός του Ασυρμάτου, αφαιρούνται
σχεδόν όλα τα συρματοπλέγματα, πραγματοποιούνται δενδροφυτεύσεις, εκδηλώσεις,

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1 7

όσο και να μας χτυπούν το στόμα δεν μας κλείνουν

Δένεις τη γλώσσα μου κλωστή και
την υπαγορεύεις.
Ράβεις το στόμα σύρματα και
μ'αποκεφαλίζεις.”
(Μιχάλης Τάτσης ”Με το
καδρόνι στο χέρι” Πανοπτικόν
2011)
Τη Τετάρτη 11 Ιανουαρίου,
είκοσι αλληλέγγυοι σύντροφοι
και συντρόφισσες στην Αθήνα
πραγματοποίησαν παρέμβαση στον ραδιοσταθμό Flash ως
παρέμβαση αλληλεγγύης στους κατηγορούμενους-ες για
την υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα. Ενώ εξελισσόταν
η μετάδοση, και παρά την κατηγορηματική δήλωση της
διεύθυνσης του ραδιοσταθμού ότι δεν επιθυμεί ούτε τη
σύλληψη ούτε τη δίωξη των καταληψιών, αστυνομικές
δυνάμεις εισέβαλαν στο κτίριο και τους συνέλαβαν με την
κατηγορία του «εγκωμιασμού κακουργήματος».
Δεν μας εκπλήσει αυτή η υπόθεση.Τα τελευταία χρόνια είναι
γνωστή η προσπάθεια του κράτους να φιμώσει ότι δεν
μπορεί να χειραγωγήσει, τόσο τις διάφορες κινηματικές
ιστοσελίδες όσο και ανεξάρτητα Blogs γνώμης και
αντιπληροφόρησης απο τα κάτω. Ήταν ήδη γνωστό ότι με
βάση τις διατάξεις του ανανεωμένου τρομονόμου (τρίτος
στη σειρά) όπου ανάμεσα στα άλλα φασιστικής έμπνευσης
άρθρα, υπάρχει και το άρθρο 187Α που αναφέρει ότι μπορεί
να κατηγορηθεί οποιοσδήποτε ακόμη και για μια θετική
αναφορά στις πράξεις μιας επαναστατικής ένοπλης
οργάνωσης για «εκθείαση εγκληματικών πράξεων»,
«πρόκληση σε διέγερση» και άλλα συναφή αδικήματα.
Κοινώς η φράση που έλεγε κάποτε ο λαός:“μια 17 Νοέμβρη
σας χρειάζεται” όταν μιλούσε για το σάπιο κράτος, σήμερα
αποτελεί “εγκώμιο τρομοκρατίας” και διώκεται μέσα απο τις
διατάξεις του τρομονόμου επιφέροντας ποινές που φτάνουν
τα δέκα χρόνια. Με λίγα λόγια μιλάμε πιά για απροκάλυπτη
στυγνή λογοκρισία. Η «δημοκρατία τους» σχετικά με την
ελευθερία του λόγου σταματά εκεί που ξεκινούν να θίγονται
τα συμφέροντα του κράτους και των αφεντικών. Ειδικότερα
σήμερα που οι συνθήκες από τη δολοφονική οικονομική
επίθεση απο μεριά τους έχει δημιουργήσει στρατιές απο
νεόπτωχους, από άστεγους που πεθαίνουν στα παγκάκια
απο το κρύο, με τις αυτοκτονίες συνανθρώπων μας να
μετρούνται σε τετραψήφια νούμερα, η “συναίνεση δια τη
σωτηρίαν της χώρας” απατεί σιωπή και πειθαρχία σε κάθε
τους διαταγή. Γι'αυτούς και άλλους τόσους λόγους η
δημόσια κριτική και καταγγελία των εργών τους δεν μπορεί
να μην είναι απόλυτα χειραγωγημένη και κατευθυνόμενη
απο τη “δημοκρατία της συναίνεσης”. Όταν η πληροφόρηση
ξεφεύγει από τον έλεγχό τους, επιστρατεύεται η άμεση ή
έμμεση καταστολή, για την οριοθέτηση αυτής της «ελευθερίας». Οριοθέτηση καθεστωτική, συστημική, που έρχεται

Οι κατειλημμένες εγκαταστάσεις και ο χώρος
κάτω από τα δέντρα δε θυμίζουν πλέον τίποτα

από το μίζερο και γκρίζο παρελθόν της
εγκατάλειψης και της περιφραγμένης με
συρματοπλέγματα αυθαιρεσίας των Δημοτικών
Αρχών. Φιλοξενούν τα κύτταρα ενός νέου,
αυτο-οργανωμένου πολιτισμού που τόσο
απουσιάζει από τη ζωή μας και έχει σημάνει την
επιστροφή της συλλογικότητας και της
αλληλεγγύης στη γειτονιά.
Α., Σ.

Πάτρα 20/12. Σοβαρός τραυματισμός νέου
μετανάστη μετά από καταδίωξη μπάτσων
(από κείμενο της αναρχικής ομάδας Πάτρας
«Δυσήνιος ίππος»
Το πρωί της Τρίτης 20 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια
αστυνομικής επιχείρησης σε άτυπο κατάλυμα
Αφγανών προσφύγων στην περιοχή του Ρίου, ένα
16χρονο παιδί τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, και
νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των
φίλων του, πάνω στον πανικό που επικράτησε έπεσε

πάντα σε σύγκρουση με την Ελευθερία που
απαιτούν οι Εξεγερμένοι και καταπιεσμένοι
της σημερινής εποχής.
Εδώ και δύο χρόνια, παρακολουθούμε την
εφαρμογή των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων
πολιτικών με πρόσχημα την οικονομική κρίση
με αιχμή του δόρατος τη καταστολή. Το
κράτος, που συντηρείται από την καταστολή
–σε όποιον βαθμό απαιτείται για την
επιβίωσή του– καθορίζει τι είναι νόμιμο.
Ακριβώς βασιζόμενο στους νόμους του
μπορεί κάλλιστα να νομιμοποιήσει ακόμη και
την γενική καταστολή και εκμηδένιση όσων
αντιστέκονται στα σχέδια του, όπως το είδαμε
σε όλες τις κινητοποιήσεις απο τον Μάη του
2011 στις ανα τη χώρα καταλήψεις πλατειών,
όσο και στις απεργιακές πορείες και
διαδηλώσεις μέχρι σήμερα.
Όλοι/ες ξέραμε ότι θα ερχόταν αυτή η στιγμή
που η κρατική καταστολή θα έφτανε στο
απόγειο της, δεν τρομοκρατούμαστε όμως. Οι
κυβερνητικοί υπηρέτες της αυτοκρατορίας
του χρήματος μπορούν να καταστρέψουν τα
πάντα αλλά δεν μπορούν να πείσουν
κανέναν. Όπου η νοημοσύνη ταπεινώνεται, οι
άνθρωποι οφείλουν, ξεκινώντας από τις
αρνήσεις τους, να αποκαταστήσουν έστω
κάτι από την αξιοπρέπεια της ζωής έναντι του
πνευματικού θανάτου. Όποιος διεκδικεί μια
κοινωνία ισότητας σε δικαιώματα και πλούτο,
μια κοινωνία όπου η αρχή της εξουσίας θα
καταργηθεί, έχει το δικαίωμα να μην ανέχεται
καμία απειλή ούτε εκφοβισμό, ανεξάρτητα αν
αυτή επιβάλλεται στο όνομα μιας ιδέας, ενός
θεσμού ή ενός δήθεν ανώτερου συμφέροντος
και αυτά ακριβώς τα δικαιώματα μας
υπερασπιζόμαστε.
Οι φωνές μας δεν φυλακίζονται, ο λόγος μας
δεν καταστέλλεται!
Κρήτη 11 Ιανουαρίου 2011
παγκρήτια εφημερίδα δρόμου Άπατρις

στο κενό με το κεφάλι από μεγάλο ύψος, και οι
αστυνομικοί ενώ είδαν το περιστατικό τον
εγκατέλειψαν αβοήθητο. Ύστερα από συνεννόηση
με αρκετούς αλληλέγγυους, πραγματοποιήθηκε
πορεία το πρωί της Παρασκευής 22 Δεκέμβρη απο το
χώρο της Πειραϊκής-Πατραϊκής προς το κέντρο της
Πάτρας η οποία διέσχισε και γειτονιές της πόλης.
Συνολικά συμμετείχαν 400 περίπου άτομα, στην
πλειοψηφία τους μετανάστες. Η αλληλεγγύη στους
μετανάστες είναι ένα ζήτημα διαχρονικό το οποίο
στις μέρες μας, όπου η ρητορεία περί εθνικής
ενότητας κατακλύζει την καθημερινότητα μας,
πρέπει να αναδειχθεί σε διαρκή πολιτική επιλογή
όσων αντιστέκονται στη θεσμική συστράτευση των
ντόπιων και διεθνών πολιτικοοικονομικών
αφεντικών.

Κατάργηση των διαδηλώσεων στο κέντρο
της Αθήνας ζητά η Ντ. Μπακογιάννη
Το συγκεκριμένο ζήτημα κυριάρχησε στη συζήτηση
επίκαιρης επερώτησης των ανεξάρτητων βουλευτών
που ανήκουν στη Δημοκρατική Συμμαχία (ΔΗΣΥ)
για την εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας,
καθώς τόσο η πρόεδρος της ΔΗΣΥ Ντόρα
Μπακογιάννη, όσο και οι κοινοβουλευτικοί
εκπρόσωποι της ΝΔ Νίκος Δένδιας και του ΛΑΟΣ
Θανάσης Πλεύρης, ζήτησαν να αναληφθεί
πρωτοβουλία ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το

13

η ιστορία επαναλαμβάνεται,
αλλά η μνήμη μας είναι κοντή
ε καιρούς κρίσης φαίνεται ότι η
«εσωτερική» μας κρίση είναι
μεγαλύτερη, που μας κάνει να βλέπουμε
παντού φαντάσματα και πλαστούς εχθρούς,
αποφεύγοντας να κοιτάξουμε την πραγματικότητα κατάματα και να ψάξουμε τις πραγματικές
αιτίες και τους αληθινούς μας εχθρούς.

Λες ύδωρ, άνθρωπος, ζωή και τα
υποθηκεύεις.

Σκληρή επίθεση από την αστυνομία δέχτηκε στις
9/12 η αντιφασιστική πορεία στην Καβάλα στην
πλατεία Καπνεργάτη. Να υπενθυμίσουμε ότι την
πορεία καλούσαν οι «Πολίτες ενάντια στην φτώχεια
και τον φασισμό στην Καβάλα» οι οποίοι στην
ανακοίνωση τους τόνιζαν την ανάγκη «Απέναντι
στις συνθήκες φτωχοποίησης(…)να οικοδομήσουμε
το μέτωπο που θα βάλει ξανά στο τραπέζι το όραμα
για μία κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση από άνθρωπο
σε άνθρωπο, το ζήτημα της ελευθερίας και της
αλληλεγγύης». Οι μπάτσοι χτύπησαν μια κοπέλα
άσχημε με γκλομπ στο κεφάλι η οποία λιποθύμησε
και προσαγάγανε δύο άτομα.

åöçìåñßäá äñüìïõ
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“Κόβεις κομμάτια απο τη σάρκα
μου και τα ονοματίζεις.

Καβάλα 9/12. Προσαγωγές και ξύλο σε
αντιφασιστική πορεία

πολιτιστικά δρώμενα κ.ά. Το μέρος είναι
ζωντανό χάρη σε παιδιά, νέους και ηλικιωμένους, που έχουν βρει στον Ασύρματο μια πηγή
πρασίνου μέσα στο τσιμέντο. Ένα μέρος που
μέχρι πριν λίγο χρησιμοποιόταν για στάθμευση
απορριμματοφόρων και βαριών μηχανημάτων
αλλά και ως χωματερή απόθεσης μπαζών.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Θυμόμαστε όλοι λοιπόν το ’90 το κύμα
μεταναστών που ήρθε στην ελλάδα για να βρει
δουλειά κυρίως από την αλβανία. Πώς τους
αντιμετώπισαν οι περισσότεροι έλληνες τότε;
Όπως και κάθε μετανάστη, με τους χειρότερους
όρους εκμετάλλευσης. Τους έδωσαν τις βαριές
δουλειές στα χωράφια, στις οικοδομές, στην
καθαριότητα, σε άθλιες συνθήκες και με
εξεφτιλιστικά μεροκάματα. Και σα να μην
έφτανε αυτό βίωσαν επί χρόνια το ρατσισμό,
αφού τους κατηγόρησαν ότι παίρνουν τις
δουλειές από τους έλληνες, ότι αύξησαν την
εγκληματικότητα κ.τ.λ. Ποιος άλλωστε ξεχνάει
την φοβερή φράση που έδινε και έπαιρνε στα
στόματα όλων «Αλβανός είσαι;» όταν θέλανε να
πούμε σε κάποιον ότι φέρεται ανέντιμα ή τα
αμέτρητα ρατσιστικά ανέκδοτα που κυκλοφορούσαν, τις νυχτερινές περιπολίες και απαγορεύσεις κυκλοφορίας στα χωριά, τους
ξυλοδαρμούς και τη ρουφιανιά στους μπάτσους.
Το τραγικό όμως δεν είναι μόνο ότι όλα αυτά
ξεχάστηκαν από κάποιους, αφού έτσι τους
βόλευε, το τραγικό είναι ότι μεγάλο μέρος των
μεταναστών τότε που έτυχε να είναι αλβανοί,
φαίνεται ότι ξέχασε τι πέρασε αφού κατάφερε να
ενσωματωθεί στην κοινωνία και να βγάλει
λεφτά. Ακόμα τραγικότερη βέβαια είναι η
αντιμετώπιση που επιφυλάσσει αυτό το κομμάτι,
στο πρόσφατο κύμα μεταναστών που τυγχάνει
τώρα να είναι αφρικανοί και ασιάτες. Έτσι έχουμε
περιστατικά όπου αλβανοί εκδηλώνουν όλο το
ρατσιστικό μένος απέναντι στους νέους
μετανάστες, όπως ακριβώς είχε αντιμετωπίσει
τους ίδιους και μεγάλο μέρος των ελλήνων στο
παρελθόν, όπως είδαμε με τις συλλογές
υπογραφών ελλήνων και μη καταστηματαρχών
για την εκδίωξη άλλων μεταναστών στον άγιο
Παντελεήμονα. Ατάκες του στυλ «να πάνε
σπίτια τους», «είναι παράνομοι», «έρχονται εδώ
για να κλέβουν», «βρωμιάρηδες» δεν ακούγονται
μόνο από τους ελληναράδες πλέον, αλλά και από
πολλούς μετανάστες, όπως αλβανούς, που
μένουν χρόνια στην ελλάδα.
Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και η δήλωση του
πρόεδρου των Αλβανών που ζουν στα Τρίκαλα,
Βάιου Ντίμπρα, ο οποίος ζητά τον “επαναπατρισμό (απέλαση δηλαδή) των λαθρομεταναστών”: “Η οικονομική κρίση που περνάει η
ελλάδα μας έχει επηρεάσει όλους...χάνουμε
μεροκάματα και βρισκόμαστε σε εξαιρετικά
δύσκολη οικονομική θέση. Άνθρωποι που ήρθαμε
και εγκατασταθήκαμε στην ελλάδα, ακολουθή-

πρόβλημα, πριν το κέντρο της Αθήνας καταστεί
απροσπέλαστο για τους πολίτες και τους
επαγγελματίες.(!!) Η Μπακογιάννη μας δουλεύει
ψιλό γαζί, και αυτό γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι την
οικονομία δεν την κατέστρεψαν οι καταλήψεις και οι
διαδηλώσεις των γδαρμένων οικονομικά
συνανθρώπων μας, αλλά οι πολιτικές που η ίδια και
το σινάφι της προωθούν και υπηρετούν τόσα
χρόνια.

Προσήγαγαν εθελοντές που μοίραζαν
φαγητό σε άστεγους! (από ανακοίνωση του
«Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης»)
Το απόγευμα της Τετάρτης 18 Ιανουαρίου, τα
όργανα «Προστασίας του Πολίτη» προσήγαγαν για
εξακρίβωση στα Εξάρχεια εθελοντές του "Δικτύου
κοινωνικής αλληλεγγύης" που μοίραζαν φαγητό
στους άστεγους! Τους πήγαν στο ΑΤ Καλλιδρομίου.
Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων
αναφέρει: «Όπως είναι φυσικό, για άλλη μια φορά η
αστυνομία δείχνει ότι ουδέποτε είναι στην υπηρεσία
του πολίτη. Τους ενημερώνουμε λοιπόν ότι αυτοί ας
συνεχίσουν να κάνουν την «δουλειά» τους και εμείς
θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μας υπαγορεύει η
συνείδηση μας. Η αλληλεγγύη είναι ο δικός μας
πολιτισμός, η ελευθερία και η κοινωνική απελευθέρωση ο απώτερος στόχος. Να το καταλάβουν καλά
ότι στην δικιά μας την κοινωνία θα είναι άνεργοι

σαμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες,
στείλαμε τα παιδιά μας στα σχολεία,
βρισκόμαστε τώρα στο χείλος του
γκρεμού και στα όρια της επιβίωσης...
Για τις ελάχιστες δουλειές που
υπάρχουν πια προτιμούν όλοι τους
λαθρομετανάστες, κυρίως από
Πακιστάν και χώρες της Ασίας και της
Αφρικής, οι οποίοι παίρνουν χαμηλά
μεροκάματα. Δεν μπορεί να
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση”.
Με αυτά που γίνονται δεν μπορεί
παρά να συμπεράνουμε ότι έχουμε
πιάσει πάτο και δυστυχώς όχι μόνο
οικονομικά....Ο κοινωνικός
κανιβαλισμός είναι δίπλα μας και σε
πολλούς ήδη ενσωματωμένος.
Ε ναι λοιπόν έλληνα, ο εχθρός σου
είναι ο μετανάστης άλλοτε αλβανός,
τώρα πακιστανός ή αφρικανός και
όχι αυτοί που σε εξουσιάζουν και
κινούν τα νήματα έτσι ωστε εσύ να
φτωχαίνεις και να εξαθλιώνεσαι!
Ε ναι λοιπόν αλβανέ, ο εχθρός σου
είναι οι νέοι μετανάστες “μελαμψοί”
και “σχιστομάτες” και όχι τα
αφεντικά που σε ξεζούμιζαν τόσα
χρόνια και ξεζουμίζουν τώρα κι
αυτούς!
Ε ναι λοιπόν αυστραλέ, τώρα που
έρχονται οι έλληνες για να βρουν
δουλειά στη χώρα σου οι εχθροί σου
θα 'ναι αυτοί, όπως και στο παρελθόν
(1910-1920) ήταν για τους αμερικάνους και όχι ο καπιταλισμός που η
κρίση του χτυπάει σιγά-σιγά και την
πόρτα σου.
“Μόνο τις τελευταίες 15 ημέρες
περίπου 1.000 Ελληνες έφτασαν με
τουριστικές βίζες στην Αυστραλία,
αναζητώντας εργασία, στέγη και μια
καλύτερη ζωή, ενώ από τον Ιούνιο ο
αριθμός των ελλήνων μεταναστών
που έφτασε στη μακρινή χώρα αγγίζει
τους 3.000. Διαμένοντας σε ξενώνες
και με τους Αυστραλούς να τους
αντιμετωπίζουν σαν λαθρομετανάστες, καθώς δεν έχουν άδεια
εργασίας, παλεύουν τώρα να βρουν
μια δουλειά ώστε να παραμείνουν στη
χώρα”. (Πρώτο Θέμα 27/11/11)
Οι Από Κάτω αυτού του κόσμου
αλληλοσπαραχτείτε, βάση εθνικότητας ή χρώματος για να κάνετε να
γελούν και να τρίβουν για άλλη μια
φορά τα χέρια τους οι ισχυροί αυτού
του κόσμου.
tarantula

διότι δεν θα υπάρχουν οι λόγοι και οι αιτίες της
ύπαρξης τους.»

Εκκένωση κατάληψης άστεγων μετά από
μήνυση του δημάρχου Αθηνών Γ. Καμίνη
Η αθλιότητα της Δημοτικής Αρχής Γ.Καμίνη δεν
έχει τέλος, με την μήνυση κατά 15 αλληλέγγυων και
αστέγων και την επίθεση των ΜΑΤ για να εκκενωθεί
το κλειστό καφενείο του Πνευματικού Κέντρου στο
οποίο μπήκαν στις 1/2 διεκδικώντας εκτός από μια
ανθρώπινη αντιμετώπιση για όλους τους αστέγους
και τη στοιχειώδη προφύλαξη από το πολύ κρύο.
Αυτό στις μέρες που το ίδιο σινάφι γιόρταζε την
επέτειο από την περσινή καταδίκη σε θάνατο
αστέγων που η ίδια "Δημοτική Αρχή" και το
σκυλολόι των δημοτόμπατσων αφαίρεσαν
χαρτόκουτες, κουβέρτες, και νάιλον που χρησιμοποιούσαν άστεγοι την προηγούμενη μέρα που η
ΕΜΥ προειδοποιούσε για σφοδρό παγετό.
Την ίδια στιγμή άνθρωποι εξακολουθούν να
πεθαίνουν από το κρύο στην Ελλάδα του 2012:
Νεκρός βρέθηκε στις 1/2 ένας 74χρονος στον
Σκόπελο της Λέσβου, μέσα στο σπίτι του. Προσπαθούσε να κρατηθεί ζεστός με μια κουβέρτα, καθώς
δεν είχε χρήματα για θέρμανση χάρη στην
εθνοσωτήρια πολιτική των τραπεζοτσολιάδων.
Ένας ακόμη άνθρωπος πέθανε από το κρύο την ίδια
μέρα στον Πλαταμώνα Χαλκιδικής.

τρία άλφα σύν ένα

Η

αυτοκρατορία του χρήματος, έχει
πετύχει να παρεμβαίνει σε κάθε πλευρά
της ζωής μας. Από την πρώτη αναπνοή
μέχρι την τελευταία μας εκπνοή, μας στραγγαλίζει
με το αγκάλιασμά της, μας παρακολουθεί σε κάθε
μας στιγμή, μας καταδιώκει σε κάθε μας βήμα, μας
εξαπατά, μας έχει στο χέρι συσσωρεύοντας βουνά
από νόμους και διατάξεις μέσα στα οποία χάνεται
ακόμη και ο πιο ικανός νομικός. Αποφασίζει τα της
ζωής μας ελέγχοντάς την ώστε να μην παρεκκλίνουμε από τη θέση που μας έχει νοικιάσει και δέσει
αποκλειστικά και υποχρεωτικά. Παρουσιάζει τη
φτώχεια σα μία φυσική καταστροφή, σα να έπεσε
στη γη απ' τον ουρανό και οι υπεύθυνοι για την
καταστροφή εμφανίζονται σαν Όσιοι και προστάτες των απανταχού φτωχών και αδυνάτων
ανθρώπων.
Δημιουργεί έναν στρατό τυφλών εθελοντών
υπαλλήλων της, που γνωρίζουν τον κόσμο μόνο
μέσα από τα απρόσωπα κτήρια των γραφείων τους
και τα δυσνόητα, παράλογα, δυσανάγνωστα
έγγραφά τους. Έναν μηχανισμό εθελόδουλων που
η μοναδική πρόταση που ξέρει να συντάσσει
αποτελείται από τις λέξεις “μάλιστα διατάξτε”. Δεν
έχει παρά μόνο μια θρησκεία, την απόλυτη
εξουσία, μια μόνο έγνοια, να γαντζωθεί από όποιο
κόμμα ή όπλο τής εγγυηθεί τα μέγιστα πολιτικά
αξιώματα έναντι της ελάχιστης δυνατής παραχώρησης. Έναν και μόνο στόχο, να συνεχίσει να
διαφεντεύει και να αποφασίζει αποκλειστικά και
μόνο αυτή για ό,τι κινείται, ζει, πεθαίνει.
Μοιάζει με κάποιον ανίκητο, μυθικό Τιτάνα που
συνεχώς αναγεννάται από τον θάνατό του και
αυτό γιατί, στο βαθμό που η θεραπεία του κακού
είναι επώδυνη, ο άνθρωπος παραιτείται συχνά από
αυτήν υποκαθιστώντας την παλιά κατάσταση με
μία νέα την οποία παρηγορείται να βλέπει
“απαλλαγμένη” από όλα τα κακά της παλιάς. Το
ανθρώπινο είδος δεν αντέχει και πολύ την
πραγματικότητα αλλά ξεχνώντας όμως την παλιά
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Αν νομίζετε ότι ο φόβος είναι μια
αποκλειστικότητα των φτωχών και
των καταπιεσμένων, επιτρέψτε μου να
σας πω ότι κάνετε λάθος. Ο φόβος της
εξουσίας μπροστά στη κατάργησή της
είναι άπειρα μεγαλύτερος και γι' αυτό
η κάθε εξουσία των λίγων έχει τόσους
αστυνομικούς, στρατό, μέσα καταστολής κι επιτήρησης. Έχει έναν παντοτινό πολύ μεγάλο φόβο μέσα της.
Κατά συνέπεια, η ίδια είναι τελικά
πολύ μικρή αρκεί να πιστέψουμε εμείς
ότι είμαστε μεγάλοι.
Ας παραμερίσουμε λοιπόν τους λογείς
“ειδικούς”, όψιμους “σωτήρες”, νέους
ηγέτες, “επαγγελματίες της ζωής”.

της αυτοκρατορίας, θα πρέπει να εξελιχθεί μέσα από
την έμπρακτη και υπεύθυνη συμμετοχή 'Όλων μας,
δημιουργώντας τελείως νέες μορφές κοινότητας. Η
αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη δεν είναι
συνθήματα, είναι η ίδια η ζωή και αυτή μπορεί να
δημιουργηθεί από κοινωνικές δομές, όπου οι
ανθρώπινες αξίες όπως η συλλογικότητα, η
συμμετοχή, η αλληλοϋποστήριξη, η ανταλλαγή και
απόκτηση υλικών, γνώσεων κι εμπειριών, χωρίς
κάποιου είδους χρηματικού ανταλλάγματος, δεν
εξαρτώνται από τις κερδώες επιθυμίες των λίγων
αλλά αλληλοπαράγονται και αλληλοπροστατεύονται από την επιθυμία για ζωή (και όχι επιβίωση) των
πολλών. Ας μην το κρύβουμε. Διψάμε για ουρανό!
Ευάγριος Αληθινός

συλλογική κουζίνα στο Αυτόνομο Στέκι

Ε

δώ και τρία χρόνια, κάθε Τετάρτη
(εκτός από γιορτές και σχόλες),
γύρω στις 14:30 κατεβαίνουμε τα
σκαλιά του Αυτόνομου Στεκιού.
Είμαστε η Συλλογική Κουζίνα της Τετάρτης. Μέχρι τις 17:00 μαγειρεύουμε μαζί
ανακατεύοντας στις κατσαρόλες υλικά,
συνταγές, αναμνήσεις, τα νέα μας και μετά η
παρέα μεγαλώνει με όσους σχολάνε απ' τις
δουλειές τους ή ξεμπερδεύουν από άλλες
υποχρεώσεις. Γύρω από το τραπέζι ξεκινά
το φαγητό και το μοίρασμα ακόμα πιο
σπουδαίων αγαθών: επικοινωνούμε,
γνωριζόμαστε, δημιουργούμε δεσμούς συντροφικούς αλληλεγγύης, κοινότητας,
ανταλλαγής. Καμιά δουλειά δεν περισσεύει,
καμιά συνεισφορά δεν είναι λιγότερο
σημαντική: ψώνια, πλυσίματα, καθαριότητα του χώρου, προγραμματισμός για το
τσουκάλι της επόμενης βδομάδας. Το
φαγητό δεν έχει τιμή, είναι όμως πολύ-τιμο.

Χαλκίδα

Τι εννοούμε; Υπάρχει ένα κουτί στο οποίο
βάζουμε ό,τι χρήματα μπορεί ο καθένας απ'
όσους τρώμε, χωρίς έλεγχο και ταμία, στη
βάση όμως της εμπιστοσύνης και της
κατανόησης ότι πρέπει να «βγαίνουν» τόσο
το επόμενο μαγείρεμα όσο και κάποια
λειτουργικά έξοδα του χώρου που μας
στεγάζει. Αυτή τη διαδικασία την λέμε
ελεύθερη συνεισφορά γιατί ούτε φιλανθρω-

πική οργάνωση είμαστε ούτε μαγαζί (και τα
δύο άλλωστε βγάζουν τα κέρδη τους).
Καλοδεχούμενα είναι επίσης προϊόντα για
το μαγείρεμα και κάθε είδους βοήθεια σε
αυτήν την εβδομαδιαία συνάντηση μας που
τη χαρακτηρίζουν η ισοτιμία, η αξιοπρέπεια,
η συνεργασία και η έγνοια για τον διπλανό.
Κι όταν υπάρχει λόγος στεκόμαστε πάνω
από τις εστίες και κάνουμε «αλληλέγγυα
μαγειρέματα» για να βοηθήσουμε - όσο
γίνεται - με τα έσοδα του κουτιού απεργιακούς αγώνες, αγώνες μεταναστών,
αγωνιζόμενους ανθρώπους που διώκονται
δικαστικά ή άλλους αυτοδιαχειριζόμενους
κοινωνικούς χώρους που χρειάζονται τη
στήριξη μας.
Συνεχίζουμε αυτή τη διαδρομή σε καιρούς
πιο δύσκολους με την πεποίθηση ότι
είμαστε οι πολλοί και δεν θα επιτρέψουμε να
χαθεί κανένας μας μέσα στην κρίση που
δημιούργησαν οι λίγοι για να αυξήσουν τα
κέρδη τους. Μόνη μας ελπίδα είναι η
αλληλεγγύη και οι συντροφικοί δεσμοί των
από κάτω, όλων εμάς που κινούμε τούτον
τον κόσμο. Κανείς και καμία μόνος του!!!
Αυτόνομο Στέκι
Ζωοδόχου Πηγής & Ισαύρων,
Εξάρχεια
http://autonomosteki.espivblogs.net
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προτεραιότητα στις σχέσεις ανταλλαγής ή στο αντικείμενο της ανταλλαγής;

Τ

Όλους αυτούς που θεωρούν
ευκολότερο να χειραγωγούν, να
αρπάζουν, παρά να δημιουργούν.
Κοιτάξτε τις εξελίξεις (οι οποίες πάντα
ήταν απρόβλεπτες ακόμη και για τους
πιο παρατηρητικούς). Η Γνώση για
την ανθρώπινη αλληλεγγύη, την
παγκόσμια ισότητα και ειρήνη, δεν
πρόκειται ποτέ να προκύψει μέσα από
τα γραφεία των ειδικών και των
κομματικών μηχανισμών, αλλά μέσα
από τη βιωματική εμπειρία, τον Λόγο
και την Πράξη, τη συμμετοχή
ανθρώπων που οι ισχυροί θεωρούσαν
ανέκαθεν "χαμένα κορμιά". Η Πράξη
για την ελευθερία μας από τα δεσμά

åöçìåñßäá äñüìïõ

δίκτυα ανταλλαγών

αλληλεγγύη - αλληλοβοήθεια - αυτοργάνωση - αντίσταση
κατάσταση, τελικά παραιτείται από τη
συσσωρευμένη πείρα κι έτσι κατρακυλά στη διάλυση. Εδώ ο αυτοαπαλλαγμένος από την τραυματική μνήμη θα
μας φωνάξει ότι: “έτσι ήταν, είναι και
ποτέ δεν θα αλλάξει κάτι”. Έχουμε
υποχρέωση να του απαντήσουμε πως:
Είναι αδύνατο να εξαλειφθεί η
τυραννία μέσα στην πόλη όσο
παραμένει άπιαστος ο τύραννος μέσα
στη ψυχή μας ή όσο ο φόβος μας για
τον εχθρό είναι πιο μεγάλος από τον
ίδιο τον εχθρό. Ένας άνθρωπος είναι
τόσο μεγάλος όσο είναι ο εχθρός που
διάλεξε να παλέψει, και τόσο μικρός
όσο μεγαλύτερος είναι ο φόβος του για
τον εχθρό. Όταν ο εχθρός είναι
μεγάλος, γινόμαστε κι εμείς μεγάλοι
για να τον αντιμετωπίσουμε. Όταν ο
φόβος μας για αυτόν μεγαλώσει πιο
πολύ από εμάς τότε ο εχθρός
μεγαλώνει περισσότερο και αυτός.

ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΣΥΝ ΕΝΑ

ο τελευταίο διάστημα
βλέπουμε να γεννιούνται
σε πολλές πόλεις δίκτυα
ανταλλαγής προϊόντων και
υπηρεσιών. Για την ώρα υπάρχουν
γύρω στα 25 τέτοια δίκτυα, η
μεγάλη πλειοψηφία των οποίων
δημιουργήθηκε τον τελευταίο
περίπου χρόνο. Τα περισσότερα
λειτουργούν χρησιμοποιώντας ως
μέσο ανταλλαγής κάποιο τοπικό
εναλλακτικό νόμισμα (βλέπε
Καερέτι) που αντιστοιχεί συνήθως
στο ευρώ (π.χ. μια μαρμελάδα
κοστίζει 2 μονάδες, δηλαδή 2 ευρώ).
Κάποια λίγα (βλέπε Ελληνικό
Δίκτυο Γυναικών Ελλάδος)
χρησιμοποιούν την εργατοώρα ή, με
άλλα λόγια, έχουν δημιουργήσει μια
τράπεζα χρόνου για να ανταλλάσσουν υπηρεσίες (η ώρα εργασίας του
γιατρού και η ώρα του υδραυλικού
έχουν ίση αξία). Τέλος, σε κάποια
άλλα (βλέπε Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι Κέρκυρας) οι
ανταλλαγές γίνονται χωρίς κάποιο
τεχνητό μέσο ανταλλαγής· η
ανταλλαγή συμφωνείται και γίνεται
με δι-υποκειμενικούς όρους.
Δηλαδή δύο άτομα συναντιούνται
και συμφωνούν, ανάλογα με τις
ανάγκες και τις παρούσες συνθήκες
του καθενός, τι θα ανταλλάξουν και
τι συνιστά μια δίκαιη, και για τους
δύο, ανταλλαγή. Ανεξαρτήτως
μέσου, για την διευκόλυνση της
διαδικασίας ανταλλαγής συνήθως
έχει σχηματιστεί ένας κατάλογος με
τα άτομα και το τι προσφέρει και
ζητάει ο καθένας.
Ο λόγος που συμβαίνει αυτό το
φαινόμενο είναι, κατά πολλούς
δημοσιογράφους, πανεπιστημιακούς και μέλη δικτύων, η οικονομική
κρίση και συνεπώς η ανάγκη της
επιβίωσης. Εκεί θεωρούν ότι
επικεντρώνονται και εστιάζουν οι
στόχοι και σκοποί των δικτύων
αυτών. Συνεπώς, περιγράφοντάς το
με χοντροειδή τρόπο, η επιτυχία
τους κρίνεται στα νούμερα
ανταλλαγών ανά ημέρα. Πολλές
ανταλλαγές = κάλυψη πολλών
αναγκών = επιτυχία και εν μέρει
λύση του οικονομικού προβλήματος. Και δεν διαφωνώ με μια τέτοια
άποψη. Ωστόσο είμαι της γνώμης
ότι για πολλές περιπτώσεις δικτύων
αποτελεί μόνο τη μισή αλήθεια. Η
άλλη μισή θεωρώ ότι είναι η ανάγκη
για ένα διαφορετικό τρόπο
επικοινωνίας, σκέψης, οργάνωσης
της κοινωνίας, λήψης αποφάσεων·
ζωής εν τέλει.
Η κρίση και οι ανάγκες δεν είναι
μόνο οικονομικές και αυτό φαίνεται
ξεκάθαρα από τον τρόπο που
λειτουργούν και αποφασίζουν τα
περισσότερα από τα εν λόγω δίκτυα
- με αρχές άμεσης δημοκρατίας,
αυτό-οργάνωσης, αυτό-μόρφωσης,
συνεργατισμού. Ο τρόπος αυτός
δεν είναι ο πρακτικότερος και
συντομότερος για να επιτυγχάνεται
η μέγιστη δυνατή «παραγωγικότητα». Φαίνεται λοιπόν ότι οι σκοποί
πολλών δικτύων έχουν να κάνουν

όχι απλά και μόνο με την επιβίωση
και την πρακτικότητα αλλά και με
μια ποιότητα ζωής που σχετίζεται
όχι μόνο με αντικείμενα και
κατανάλωση, αλλά με ανθρώπινες
σχέσεις (κάτι που στην ουσία είναι
πολιτικό με την ευρεία έννοια). Και
αυτή η διάσταση θα πρέπει να
αναδεικνύεται όσο και η πρακτικήοικονομική, ειδικά για το λόγο ότι
πολλά νέα δίκτυα παραδειγματίζονται από τα ήδη υπάρχοντα.
Επιτρέψτε μου να προσθέσω εδώ ότι
ακόμα και αν η κρίση ήταν μόνο
οικονομική, ίσως η λύση δεν θα
έπρεπε να είναι ένα «εναλλακτικό»
οικονομικό μοντελάκι τύπου
«ανταλλακτικού δικτύου». Η λύση
για να είναι λύση που προσπαθεί να
κοιτάει στο μακρινό μέλλον, δεν
μπορεί να χρησιμοποιεί τους ίδιους

όρους (οικονομικούς) με το
πρόβλημα για να το λύσει.
«Δεν μπορούμε να λύσουμε ένα
πρόβλημα σκεπτόμενοι με τον ίδιο
τρόπο που σκεφτόμασταν όταν το
δημιουργήσαμε», Albert Einstein.
Στο Ρέθυμνο έχει μόλις ξεκινήσει να
δημιουργείται (12/2011) ένα δίκτυο
ανταλλαγής προϊόντων και
υπηρεσιών, τα μέλη του οποίου
έχουμε συμφωνήσει ότι θα ανταλλάσσουμε μέσω αμφίδρομης
διαπροσωπικής συνεννόησης και
συμφωνίας· δι-υποκειμενικά. Την
ώρα που γράφω είμαστε ακόμα στο
στήσιμο. Κατά συνέπεια δε μπορώ
να μιλήσω για το τι έχει γίνει. Ούτε
θα μιλήσω για αυτά που ελπίζω να
γίνουν στην πράξη και άλλα
‘μεγαλόπνοα’ και υπερφίαλα ‘θα’.
Τέλος δεν βρίσκω το λόγο να
μιλήσω για τα νούμερα του δικτύου
(πόσοι συμμετέχουν, πόσες ομάδες,
πόσες ανταλλαγές) γιατί, για εμένα
τουλάχιστον, ο στόχος του
εγχειρήματος αυτού είναι ποιοτικός
και όχι ποσοτικός. Θα παραθέσω
λοιπόν τις αρχές και τους σκοπούς
που εκκίνησαν το δίκτυο στο
Ρέθυμνο. Επίσης θα προσπαθήσω να

δώσω την δική μου οπτική και τους
λόγους (χωρίς να εκπροσωπώ το
δίκτυο) που η δι-υποκειμενική
συνεννόηση επιλέχθηκε ως μέσο
(και όχι ως αυτοσκοπός).

κοινωνικό έργο και παροχή βασικών
αναγκαίων αγαθών και από την
άλλη με ενδυνάμωση των ικανοτήτων τους: επιμορφωτικά σεμινάρια,
συλλογική δουλειά».

μονάδα θεωρούνται «ακριβά». Θα
συνεχίσει να σκέφτεται με όρους
κέδρους ή ζημίας αντί με όρους
δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς τ ω ν ιδ ια ίτ ε ρ ω ν
συνθηκών κάθε ανταλλαγής.

Μέρος του κειμένου που εγκρίθηκε
στο πρώτο ανοιχτό κάλεσμα για την
δημιουργία του δικτύου:

Τα παραπάνω, ολοφάνερα, δεν
αποτελούν σκοπούς και μέσα που
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μια
συγκυριακή οικονομική κρίση. Δεν
είναι σκοποί και μέσα που κοιτάζουν
πόσο άδειες είναι οι τσέπες των
ανθρώπων, που τους αρκεί να
γεμίσει ο ντορβάς. Προσπαθούν
όμως, όπως τους καταλαβαίνω εγώ
τουλάχιστον, χωρίς ματαιοδοξία και
υπεροψία, να δουν και τον ντορβά
αλλά και τα βαθύτερα ηθικά
προβλήματα των ανθρώπινων
κοινωνιών και σε αυτό το σημείο
συνάντησης να δοκιμάσουν πορείες
εξόδου. Δεν θεωρώ ότι με ένα
ανταλλακτικό δίκτυο θα αλλάξει ο
κόσμος. Δεν πιστεύω καν ότι θα
λύσει την πείνα που έρχεται
σύντομα. Εστιάζοντας όμως την
προσπάθεια στη σταδιακή αλλαγή
της ποιότητας της ανθρώπινης συνύπαρξης ελπίζει κανείς να διεγείρει
μέσα του το συλλογικό και ατομικό
φαντασιακό και να ανοίξει νέες
πορείες σκέψης και πράξης. Και
πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να
διεγερθεί το φαντασιακό της
σκέψης είναι όταν το μέσο που θα
επιλεχθεί θα πατάει καλά και στο
στομάχι και δεν θα μείνει μόνο στο
διανοητικό θεωρητικό επίπεδο. Για
το λόγο αυτό ένα δίκτυο που
κατάπρώτο λόγο προσπαθεί να
εστιάσει στις ηθικές ανάγκες και
παράλληλα στις πρακτικές, μπορεί
ίσως να αποτελέσει μια κουκίδα
εξόδου.

Με δι-υποκειμενική συνεννόηση τα
πορτοκάλια δεν θα έχουν τιμή,
ακριβή ή φθηνή. Ανταλλάσσοντας
δι-υποκειμενικά ανταλλάσσω με
έναν άνθρωπο και το έργο του και
όχι με κάποιο τεχνητό «μεσάζοντα»:
νόμισμα ή εργατοώρα. Λόγω αυτής
της αμφίδρομης ανταλλαγής μπορώ
να διακρίνω τις ιδιαίτερες ποιοτικές
αποχρώσεις του προϊόντος (που
είναι πρόβλημα στα δίκτυα με
μονάδα ανταλλαγής) αλλά και των
αναγκών του άλλου (μπορεί να
είναι/ είμαι άνεργος και να έχει/ έχω
οικογένεια). Οπότε δίνω
περισσότερα γιατί το άτομο
απέναντί μου μπαίνει στο κέντρο
της ανταλλαγής και όχι το αντικείμενο της ανταλλαγής.

«Να δημιουργήσουμε δυνατότητες
για ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και
τύπο σχέσεων μεταξύ των
ανθρώπων.
Να αποκτήσουμε ολοένα και
μεγαλύτερο βαθμό αυτάρκειας
(ατομικής και κοινωνικής) και να
δημιουργήσουμε μια ηθική και
ισότιμη κοινωνία και οικονομία:
- Εφαρμόζοντας ένα τρόπο ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών

βασισμένο στην αλληλεγγύη, την
δικαιοσύνη και την ισότητα. Ένα
τρόπο που θα αντισταθεί στα
καταναλωτικά πρότυπα, στον
ανταγωνισμό, στην συσσώρευση και
την κερδοσκοπία.
[...]
- Εισάγοντας και εφαρμόζοντας
οριζόντιες πρακτικές όπως η
αυτοοργάνωση και η άμεση
δημοκρατία. Προωθώντας την
συλλογική δράση.
- Καταπολεμώντας την μοναξιά και
τον ατομικισμό, οργανώνοντας
εκτός των άλλων συναντήσεις,
εκδηλώσεις κ.ά. στη βάση της
επικοινωνίας και της αλληλομόρφωσης.
[...]
- Αποδοκιμάζοντας, καταδικάζοντας και αποκλείοντας ρατσιστικές,
φασιστικές και σεξιστικές συμπεριφορές και πρακτικές κομματικής
προπαγάνδας.
- Εξασφαλίζοντας και βοηθώντας
την επιβίωση και την αξιοπρέπεια
ε¹ισφαλών κοινωνικών ομάδων και
ατόμων, από τη μια μεριά με

Ωραία όλα αυτά, αλλά γιατί η διυποκειμενική συνεννόηση; Γιατί να
μην μπορούν με κάποιο εναλλακτικό νόμισμα να επιτευχθούν και οι
κοινωνικοί στόχοι; Γιατί η διυποκειμενική είναι κατα αρχάς
λιγότερο πρακτική όσο αφορά την
ποικιλία ανταλλαγών. Επιπλέον
παίρνει περισσότερο χρόνο γιατί
πρέπει τα δύο μέρη να κουβεντιάσουν και να σκεφτούν μέχρι να
καταλήξουν σε κάτι που να
ικανοποιεί και τους δύο.
Κατά πρώτο θεωρώ πολύ δύσκολο
κάποιος να αλλάξει τρόπο σκέψης
και αποτίμησης αν συνεχίζει να
σκέφτεται με όρους νομίσματος
(εναλλακτικού ή όχι). Ο λόγος είναι
ότι στο κέντρο της σκέψης του θα
βρίσκεται κυρίως το αντικείμενο
ανταλλαγής και όχι η σχέση που
προσπαθεί να δημιουργήσει με
κάποιον άλλο άνθρωπο με παρόμοιες ανάγκες μέσω μιας ανταλλαγής κατά τα άλλα πρακτικής. Ο
λόγος που μπορεί να θεωρήσει ότι
έχει ζημιωθεί ή κερδίσει από μια
συναλλαγή θα είναι επειδή
αντάλλαξε κάτι για λιγότερες ή
περισσότερες μονάδες από αυτές
που ορίζει, αυθαίρετα, ως «δίκαιη»
τιμή η αγορά, π.χ. αν το κιλό τα
πορτοκάλια κάνουν 0.50 λεπτά
στην αγορά ενώ στο δίκτυο 1

Με τον παραπάνω τρόπο θεωρώ ότι
μπορούν να δημιουργηθούν οι
βάσεις για εμπιστοσύνη και
ουσιαστικότερη επικοινωνία, για
μια κοινωνία που στηρίζεται στην
αλληλεγγύη και την δικαιοσύνη και
όχι στον ατομικισμό και στο κέρδος.
Να δημιουργηθούν οι σχέσεις όπου
η ανθρωπιά θα είναι πάνω από τα
κέρδη, σχέσεις όπου η οικονομία θα
είναι κάτι δευτερεύον. Σε ένα δίκτυο
με σταθερές μονάδες ανταλλαγής
για κάθε προϊόν δεν υπάρχει εύκολα
χώρος ευελιξίας της αλληλεγγύης
και της γενναιοδωρίας μας ανάλογα
με την κατάσταση του άλλου.
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω
ότι παρόλο που πολλά από τα
διάφορα αυτό-οργανωμένα
εγχειρήματα του τελευταίου χρόνου
δημιουργήθηκαν λόγω κρίσης
δενπιστεύω ότι περιορίζονται στο
να αντιμετωπίσουν μόνο το
οικονομικό κομμάτι της. Ταπεινή
μου γνώμη είναι ότι αν οι πρωτοβουλίες αυτές καταφέρουν να
συνδυάσουν και να βρουν ισορροπία ανάμεσα στο θεωρητικόκοινωνικό και συναισθηματικό
θέλω και στην πλήρωση πρακτικών
ανθρώπινων αναγκών ίσως
ανοίξουν νέους, και για την ώρα
άγνωστους, δρόμους.
Κλείνω με ένα κομμάτι του κειμένου
του δικτύου.
«Παίρνουμε οι ίδιοι την ευθύνη της
ανταλλαγής και της συμφωνίας.
Εμείς με την κοινή και φυσική
λογική μας και με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο απέναντι μας ορίζουμε
το δίκαιο και το άδικο αντάλλαγμα
και όχι κάποιος εξωτερικός
παράγοντας· μια συντονιστική
ομάδα, μια γενική συνέλευση, ένας
τιμοκατάλογος, ένας πρόεδρος,
ένας αντιπρόσωπος, ένα κόμμα, μια
κυβέρνηση, μια πολυεθνική.
Ελαχιστοποιούμε την γραφειοκρατία, τον ετεροκαθορισμό και την
ανάγκη πολλαπλών μηχανισμών
ελέγχου του δικτύου».
Καμπαμαρού
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παρουσίαση κοινωνικού χώρου για την υγεία ΠΙΚΠΑ
Η ιστορία του εγχειρήματος…

Η

ιστορία του εγχειρήματος του
Κοινωνικού Χώρου για την Υγεία
ξεκινά τον Δεκέμβρη του 2008, εν
μέσω της εξέγερσης που ακολούθησε τη
δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
από τον Ειδικό Φρουρό Κορκονέα. Ήταν τότε
που η συνολική αντιπαράθεση με τον κόσμο της
εξουσίας επέτρεψε στους αγωνιζόμενους
ανθρώπους να αρθρώσουν για πρώτη φορά
ερωτήματα σχετικά με τις δυνατότητες
δημιουργίας αντιδομών, ανοικτών αντιθεσμίσεων από τα κάτω. Οι ζυμώσεις που έλαβαν χώρα
κατά τη διάρκεια της εξέγερσης και της
περιόδου που την ακολούθησε ανάμεσα στην
ήδη υπάρχουσα Ανοικτή Συνέλευση για την
Υγεία (ένα εγχείρημα στο οποίο συμμετείχαν
εργαζόμενοι/ες από το χώρο της υγείας και όχι
μόνο) και στη Λαϊκή Συνέλευση Κατοίκων
Πετραλώνων-Θησείου-Κουκακίου οδήγησαν
στην απόφαση κατάληψης του εγκαταλελειμμένου πρώην ΠΙΚΠΑ στα Άνω Πετράλωνα. Έτσι,
από τον Απρίλη του 2009 στο χώρο του ΠΙΚΠΑ
στεγαζόταν σε μόνιμη βάση η Ανοικτή
Συνέλευση για την Υγεία, παράγοντας λόγο και
δράση πάνω στα πολιτικά και κοινωνικά
περιεχόμενα της Υγείας. Για δύο χρόνια, η
Ανοικτή Συνέλευση για την Υγεία διοργάνωσε
διάφορές εκδηλώσεις στο χώρο του ΠΙΚΠΑ,
παρενέβη σε κεντρικό επίπεδο ανιχνεύοντας
δυνατότητες διεκδίκησης στο πεδίο της Υγείας

Ξ

εκινήσαμε πριν 3,5 χρόνια χωρίς
χρήματα, χωρίς στέγη, χωρίς φάρμακα.
Γίναμε ομάδα στην διαδρομή. Μια
ανοικτή ομάδα πού συνεχώς μεγαλώνει. Δεν
ήμασταν οραματιστές ίδιων ονείρων. Ξεκινήσαμε
με την απορία τι εφαρμογή μπορεί να έχουν
κάποιες λέξεις; Συλλογικότητα, Αλληλεγγύη;
Μάθαμε ότι μια συλλογικότητα μεταφράζεται σε
αλληλεγγύη μόνο μέσα από το βίωμα. Και έτσι
προχωρήσαμε στη μετάφραση… σε μια εποχή που
πολλοί πιστεύουν, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, που
έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει να λειτουργούμε σαν
ομάδα η οποία δουλεύει συλλογικά και που η
έννοια της συντροφικότητας θεωρείται ξεπερασμένη.
Στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε
συρροή μεταναστών χωρίς χαρτιά, οι οποίοι είναι
αποκλεισμένοι από το δημόσιο σύστημα υγείας,
εφόσον ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί δεν
υπάρχουν για το κράτος. Παράλληλα, ο φόβος να
προσεγγίσουν οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία,
συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Σ.Υ., προσέθετε
ακόμα ένα εμπόδιο στην παροχή ιατρικής
φροντίδας.
Σκεπτόμασταν πως θα ήταν εάν κάποιος όταν
αρρωσταίνει μπορεί να βρίσκει συμβουλή και
βοήθεια, φάρμακα και παρηγοριά χωρίς να
χρειάζεται να πληρώνει; Πως θα ήταν εάν τα
παιδιά εμβολιάζονταν; πως θα ήταν εάν οι
γυναίκες δεν έπρεπε να πληρώνουν ακριβά την
εγκυμοσύνη τους και να γεννούν δωρεάν; Πως θα
ήταν εάν η πρόληψη με μαστογραφία και PAP τεστ
ήταν αυτονόητο δικαίωμα όλων των γυναικών;
Ερχόμενοι καθημερινά σε επαφή με αυτά τα
προβλήματα που προαναφέρθηκαν, οδηγηθήκαμε
στη δημιουργία του Ιατρείου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Τo Ιατρείο λειτουργεί από το
Ιούλιο 2008, και είναι μια εθελοντική προσπάθεια
γιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτών, μαιών,
οδοντιάτρων, εργαζόμενων στις κοινωνικές δομές
του δήμου Ρεθύμνου αλλά και συνανθρώπων μας
που δεν είναι επαγγελματίες υγείας, Στην
συνέχεια αγκαλιάστηκε από πλήθος ανθρώπων
που το στηρίζουν καθημερινά και δείχνουν
έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.

(αποκλεισμός ταμείων νοσοκομείων) και
λειτούργησε χώρος συμβουλευτικής υποστήριξης- κοινωνικό ιατρείο. Ωστόσο το εγχείρημα
φάνηκε να απευθύνεται περισσότερο σε
πολιτικοποιημένα άτομα με συγκεκριμένες
πολιτικές αναφορές, χωρίς να κατορθώνει να
συναντήσει την τοπική κοινωνία, η οποία ναι
μεν το αποδεχόταν, όμως δεν έδειχνε να
αφομοιώνει τα πολιτικά του χαρακτηριστικά και
τα προτάγματά του. Ήταν αισθητό πως ένα
κοινωνικό ιατρείο δεν μπορεί να λειτουργεί ως
αυτόνομη ομάδα ειδικών για την Υγεία,
δεδομένου ότι σε θέματα υγείας είναι απαραίτητη η συμμετοχικότητα και δεν χωρούν λογικές
ανάθεσης. Ζητούμενο είναι οποιαδήποτε
αυτοοργανωμένη δομή Υγείας να εντάσσεται σε
μια κοινότητα, η οποία θα συμμετέχει ενεργά
στη λειτουργία της,
στο πλαίσιο της
αλληλεγγύης και του οράματος για μια άλλη
κοινωνία.

ως τρόπος συλλογικής δράσης από τον
Νοέμβριο του 2002, συγκαλούμενη κάθε φορά
που προέκυπτε ένα ζήτημα που αφορούσε τους
κατοίκους, διατηρώντας την αυτοτέλεια και την
αυτονομία της, χωρίς δηλαδή να συγκροτείται
ως μόνιμο σώμα με διαρκή χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, αυτό το πλαίσιο λειτουργίας,
αποδοτικό και χρήσιμο για σειρά ζητημάτων
που απασχόλησαν τους κατοίκους μέσα σε μια
ολόκληρη δεκαετία, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προκύπτουν από τη
σημερινή συγκυρία. Έτσι, η Λαϊκή Συνέλευση
απέκτησε μόνιμο χαρακτήρα, προσανατολιζόμενη αφενός στη κατεύθυνση της σταθερής
δράσης πάνω σε ζητήματα που προκύπτουν από
την επικαιρότητα και αφετέρου στη δημιουργία
σταθερών αντιδομών, οι οποίες θα πραγματώνουν στο εδώ και τώρα κάτι από το σύνθημα που
μας ακολουθεί σε όλη μας την πορεία: «Να
πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας».

Σταθμός, λοιπόν, στην πορεία τόσο του
εγχειρήματος όσο και της ίδιας της Λαϊκής
Συνέλευσης Κατοίκων Πετραλώνων-ΘησείουΚουκακίου ήταν ο Ιούνης του 2011, όταν πια οι
συνέπειες των επιλογών των κυρίαρχων
κατέστησαν ολοφάνερες για το συντριπτικά
μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός τεράστιου
κεφαλαίου διαμαρτυρίας που κατέλαβε τις
πλατείες και τους δρόμους των πόλεων.

Ο Κοινωνικός Χώρος για την Υγεία…

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η Λαϊκή Συνέλευση
των κατοίκων των περιοχών μας λειτουργούσε

Στο πλαίσιο της απόφασης της Λαϊκής
Συνέλευσης των Κατοίκων, συγκροτήθηκε το
καλοκαίρι του 2011 η ομάδα εργασίας που
ανέλαβε τη λειτουργία του Κοινωνικού Χώρου
για την Υγεία, στην οποία συμμετέχουν από την
αρχή υγειονομικοί και μη, μέλη της Λαϊκής
Συνέλευσης των περιοχών μας. Ήδη από τις
αρχικές συζητήσεις της ομάδας εργασίας
προκρίθηκαν ως βασικοί άξονες λειτουργίας η
δράση πάνω στα ζητήματα που προκύπτουν από

τη διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας, η
διάχυση της γνώσης πάνω σε ζητήματα υγείας
και η λειτουργία ενός χώρου πρωτοβάθμιας
περίθαλψης στην Κατάληψη ΠΙΚΠΑ.
Από τον Οκτώβριο του 2011, το εγχείρημα
απέκτησε σάρκα και οστά ως αυτοοργανωμένη
δομή πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Κάθε Τρίτη
και Τετάρτη 17:00-20:00, γιατροί διάφορων
ειδικοτήτων (παθολόγος, χειρουργός,
ορθοπεδικός, ωτορινολαρυγγολόγος,
πνευμονολόγος) καθώς και ομάδα υποστήριξης
για ζητήματα ψυχικής υγείας και ρεφλεξιολόγος
βρίσκονται εκ περιτροπής στο χώρο, παρέχοντας συμβουλευτική, επίλυση αποριών και
υποστήριξη σε χρόνιες παθήσεις και γενικότερα
σε θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας (δεν
γίνεται φυσικά συνταγογράφηση φαρμάκων),
καθώς και ενημέρωση σε θέματα φαρμακευτικής αγωγής και εναλλακτικών λύσεων.
Επιπλέον, οργανώνονται σεμινάρια
αυτομόρφωσης (σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών,
σεμινάριο ρεφλεξολογίας κ.α.).
Μέσα σ’ αυτούς τους 5 πρώτους μήνες της
λειτουργίας του, ο Κοινωνικός Χώρος για την
Υγεία έχει υποδεχτεί περισσότερα από 100
αιτήματα από κατοίκους των γειτονιών μας και
όχι μόνο και η συνολική ανταπόκριση που έχει
από τη γειτονιά είναι για εμάς τουλάχιστον
ελπιδοφόρα. Η εβδομαδιαία συνέλευση
πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη στις 20:00 και
είναι ανοικτή τόσο σε κατοίκους των περιοχών
μας, όσο και σε οποιονδήποτε/οποιαδήποτε

Το 2011 αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός ασθενών που επισκέφτηκαν το
ιατρείο. Συγκεκριμένα το ιατρείο επισκέφτηκαν 2480 άτομα εκ των
οποίων 1286 επισκέφτηκαν το Γενικό ιατρείο ενηλίκων, 640 το
Παιδιατρικό, και 245 το Γυναικολογικό ιατρείο. Ο μέσος όρος ηλικίας
για τους ενήλικες ήταν τα 36 έτη για τα παιδιά τα 3,8 έτη.
Η οικονομική κρίση, η ανεργία και η ανασφάλιστη εργασία αυξάνουν
ολοένα και περισσότερο τους ανθρώπους, που δεν έχουν ασφάλεια ή
χάνουν την ασφάλειά τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η σύνθεση του
κόσμου έχει αλλάξει τον τελευταίο χρόνο, ειδικά το τελευταίο εξάμηνο
του 2011. Οι μετανάστες χωρίς έγγραφα έχουν μειωθεί, ενώ έχει αυξηθεί
ο αριθμός των ντόπιων. Συγκεκριμένα, οι ενήλικες από 3,5% το 2010
τώρα αποτελούν το 8,5%, τα παιδιά από 5,5% τώρα φτάνουν στο 12%,
και οι ελληνίδες που επισκέπτονται το γυναικολογικό ιατρείο από 2,5%
φτάνουν στο 10%.
Πέρα από την τακτική δράση του ιατρείου βοηθήσαμε έξι ανασφάλιστους ασθενείς με σοβαρότατα προβλήματα υγείας να ασφαλιστούν
μέσω της Κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου καθώς και δεκάδες άλλους
σε προβλήματα στην επαφή τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Επισκεφτήκαμε, εξετάσαμε και παρείχαμε υγειονομικό υλικό και
ρουχισμό σε 50 μετανάστες χωρίς χαρτιά από την Αίγυπτο που
κρατούνταν από τις αρχές.

åöçìåñßäá äñüìïõ

στο τώρα έναν υλικό και συμβολικό τόπο
συλλογικοποίησης και αυτενέργειας των «από
κάτω», μια εικόνα από το μέλλον μιας κοινωνικής οργάνωσης που απαντά στην ικανοποίηση
των δικών μας αναγκών και επιθυμιών. Ως εκ
τούτου, ο Κοινωνικός Χώρος για την Υγεία δεν
δημιουργήθηκε για να καλύψει τα κενά που
αφήνει το καταρρέον σύστημα δημόσιας υγείας
ούτε για να προσφέρει φιλανθρωπία, αλλά για
να γίνει μέρος ενός ευρύτερου κινήματος που
θέλει να επιτεθεί στο σημερινό σύστημα
κοινωνικής οργάνωσης, δομώντας όχι μόνο νέες
συλλογικοποιήσεις, αλλά κυρίως νέες σχέσεις,
σχέσεις αλληλεγγύης, ισοτιμίας και συντροφικότητας. Η επιλογή, άλλωστε, της λειτουργίας του Κοινωνικού Χώρου για την Υγεία σε έναν
κατειλημμένο χώρο αντανακλά τη διάθεση
ένταξης του εγχειρήματος στο πλαίσιο του
συνολικότερου ανταγωνιστικού κινήματος.
Συγχρόνως, η αποδοχή και η οικειοποίησή του
από την τοπική κοινωνία αποτελεί μια μορφή
έμπρακτης αλληλεγγύης σε αντίστοιχες
κινήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι μας διαφεύγει το
γεγονός του αποκλεισμού ολοένα και
μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπων από την
πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας και της
εξαθλίωσης που αυτός ο αποκλεισμός συνεπάγεται – αντίθετα: πιστεύουμε ότι οι αποκλεισμοί που επιβάλλει ο Καπιταλισμός μπορούν να
πολεμηθούν μόνο με την απομάκρυνση από
λογικές ανάθεσης και διαμεσολάβησης, μόνο
μέσω της αντίστασης και της αλληλεγγύης
μεταξύ των καταπιεσμένων. Έτσι, ο Κοινωνικός
Χώρος για την Υγεία δεν έχει (και δεν επιθυμεί
να αποκτήσει) σχέσεις με κρατικούς θεσμούς,
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κόμματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.ο.κ.
Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους, άλλωστε, στο
εγχείρημα συμμετέχουν και μη υγειονομικοί
(περισσότεροι μάλιστα από τους υγειονομικούς), καθώς επιδίωξή μας είναι και η συγκρότηση μιας διαφορετικής αντίληψης για την Υγεία,
που θα ξεπερνά τη σχέση ειδικού-μη ειδικού και
θα αξιοποιεί τις διαφορετικές εμπειρίες όλων
μας (πασχόντων και θεραπευτών). Από τη μεριά
μας, πιστεύουμε ότι η υγεία δεν αφορά μόνο τις
εξειδικευμένες γνώσεις ενός ειδικού και ότι η
θεραπεία δεν αφορά μόνο την επίσκεψη σε ένα
ιατρείο, καθώς όλοι έχουμε εμπειρίες (σύντομες
ή πιο επιμηκυμένες χρονικά) από μία ασθένεια
τις οποίες μπορούμε να μοιραστούμε μεταξύ μας
και να δώσουμε λύσεις. Με λίγα λόγια, όλοι
μπορούμε σε κάποιο βαθμό να σταθούμε
«θεραπευτικά» δίπλα σε κάποιον που το έχει
ανάγκη. Όσο περισσότερο το εγχείρημα αυτό
πλαισιωθεί από ανθρώπους (υγειονομικούς και
μη) τόσο περισσότερο ανοίγονται οι δυνατότητες για μεγαλύτερη προσφορά, για
περισσότερα πράγματα. Και είναι κάτι το οποίο
το θέλουμε και το επιδιώκουμε. Οραματιζόμαστε μια υγεία που δε θα ορίζεται απλά ως
απουσία ασθένειας και όπου η ιατρική δε θα
ασκεί την εξουσία της πάνω στον πάσχοντα.
Βλέπουμε τη θεραπεία ως μια ανθρωποκεντρική
διαδικασία στην οποία εμπλεκόμαστε όλοι/ες
και όλοι/ες οφείλουμε να συμμετέχουμε ισότιμα.
Κοινωνικός Χώρος για την Υγεία της Λαϊκής
Συνέλευσης Κατοίκων ΚουκακίουΠετραλώνων-Θησείου
Κατάληψη ΠΙΚΠΑ, Τιμοδήμου & Αντωνιάδου
Άνω Πετράλωνα

το κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη. για μια κοινωνία αλληλεγγύης.

Ε

δώ και 3 μήνες περίπου, έχει ανοίξει το Κοινωνικό
Ιατρείο Αλληλεγγύης στην Θεσσαλονίκη. Το όραμα
δημιουργίας ενός τέτοιου υγειονομικού χώρου, που
αφορά στις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής και οδοντιατρικής
περίθαλψης των αποκλεισμένων από το σύστημα υγείας,
προϋπήρχε της οικονομικής κρίσης -και μάλιστα χρόνια
πριν- στο κεφάλι πολλών από τους αλληλέγγυους. Η
δημιουργία του όμως, έγινε εφικτή από μια ομάδα
υγειονομικών, που απάντησαν θετικά στο κάλεσμα για
στήριξη και αλληλεγγύη των 300 μεταναστών, απεργών
πείνας, που έγινε έναν χρόνο πριν. Το Κοινωνικό Ιατρείο
Αλληλεγγύης, λοιπόν, είναι μια παρακαταθήκη αυτής της
απεργίας πείνας, κατά την διάρκεια της οποίας διαφάνηκε
ότι η συνεργασία μας για την υλοποίησή του, μπορούσε να
πραγματωθεί.

Σκοπός του ιατρείου είναι η στήριξη των ανθρώπων που
δεν έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υγεία, φάρμακα και
εμβόλια η ανάδειξη του μεγέθους του προβλήματος, τόσο
σε σχέση με τον αποκλεισμό ενός μέρος του πληθυσμού
όλο και αυξανόμενου από βασικές παροχές υγείας, όσο και
σε θέματα πρόληψης και δημόσιας υγείας.

Από την έναρξη του Ιατρείου έως σήμερα μετράμε συνολικά 3460
επισκέψεις στο Γενικό ιατρείο ενηλίκων, 1803 στο Παιδιατρικό ιατρείο
και 619 στο Γυναικολογικό ιατρείο. Στο ιατρείο παρακολουθούνται τα
3,5 χρόνια λειτουργίας του 1640 ασθενείς. Από αυτούς οι 963 είναι
ενήλικες, οι 193 γυναίκες (Γυναικολογικό ιατρείο) και 484 παιδιά.

ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΣΥΝ ΕΝΑ

Κατοίκων Πετραλώνων-Κουκακίου-Θησείου
και, άρα, μοιράζεται μαζί της τις αρχές της
Η φιλοσοφία και τα προτάγματα του
αυτοοργάνωσης, της αντιιεραρχίας και της
εγχειρήματος…
προσπάθειας συναίνεσης στη λήψη αποφάσεων.
Ο κοινωνικός χώρος για την Υγεία λειτουργεί Αυτό που επιθυμούμε όσοι και όσες σχετιζόως αντιθέσμιση της Λαϊκής Συνέλευσης μαστε με το εγχείρημα είναι να δημιουργήσουμε
ενδιαφέρεται να συνδράμει στο εγχείρημα.

Ο δήμος Ρεθύμνου καλύπτει το ενοίκιο του ιατρείου καθώς
και τα έξοδα ηλεκτρικού, νερού και τηλεφώνου. Τα
φάρμακα διατίθενται δωρεάν στους ασθενείς και
προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από επανακυκλοφορία, τα παιδιατρικά εμβόλια τα αγοράζουμε και αποτελούν
το βασικότερο έξοδο του ιατρείου το όποιο καλύπτουμε
όπως και άλλα τρέχοντα έξοδα μας (αναλώσιμο υλικό
κλπ.) με εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης που οργανώνουμε συχνά για το ιατρείο.

Είναι αυτονόητο, πως όταν ένας πληθυσμός παραμένει
ανεμβολίαστος, ζώντας σε κακές συνθήκες υγιεινής
προερχόμενος από χώρες που ενδημούν νοσήματα όπως η
φυματίωση, τίθενται σοβαρά προβλήματα που άπτονται
της δημόσιας υγείας. Η δημόσια υγεία είναι αγαθό και η
σημερινή πολιτική υγείας, πολιτική αποκλεισμού και εμπορευματοποίησης κλείνει τα μάτια σε ένα μέρος του πληθυσμού, σε αυτό που την έχει
μεγαλύτερη ανάγκη.
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Αυτό τον καιρό ετοιμάζουμε το μόνιμο χαριστικό παζάρι που θα
λειτουργεί σε χώρο απέναντι από το ιατρείο.
Επειδή πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε ένα πλήρες
σύστημα υγείας, ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και ότι πρέπει να είναι
δημόσια και δωρεάν παρεχόμενη από το κράτος, επιδιώκουμε την
αυτοκατάργηση μας και αγωνιζόμαστε, με την συμμετοχή στον αγώνα
όλων των προσερχόμενων στο ιατρείο την υπεράσπιση ενός συστήματος υγείας χρηματοδοτούμενο από το κράτος που θα παρέχει αξιοπρεπείς και ποιοτικές υπηρεσίες, στα πλαίσια αυτά διεκδικούμε:
- Την έκδοση κάρτας ανασφάλιστου πολίτη που θα καλύπτει ντόπιους
και μετανάστες για δωρεάν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και προληπτικό εμβολιασμό
- Δωρεάν προληπτικό έλεγχο όλων των μεταναστών για λοιμώδη και
μεταδοτικά νοσήματα
- Δωρεάν ιατρική παρακολούθηση εγκύων και παιδιών
- Ενημέρωση των μεταναστών για τα δικαιώματά τους
- Δομές φιλοξενίας μεταναστών και άστεγων συνανθρώπων μας
Η υγεία είναι δικαίωμα χωρίς σύνορα και προαπαιτούμενο σε μια μορφή
κοινωνικής οργάνωσης που θέλει να διασφαλίζει την αξιοπρεπή ζωή, και
όχι μοναχά την επιβίωση. Η στήριξη δομών επιβίωσης αποτελεί
αναγκαιότητα από τις κοινωνικές συνθήκες.
Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο κόσμος αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας και
δικαιοσύνης που θέλουμε μπορεί να υπάρξει, καιρός να τον διεκδικήσουμε.
Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ρεθύμνου
διεύθυνση: Καστρινογιαννάκη 12, παλιά πόλη, Ρέθυμνο, τηλ: 2831042120, ιστοσελίδα: www.ethiatreio.com,
email: ethiatreio@gmail.com

Μέσα σε ένα σύστημα υγείας αποκλεισμού, ρατσισμού και
εμπορευματοποίησης, που όλοι/ες βιώνουμε ως ασθενείς
ή/και ως υγειονομικοί στους χώρους εργασίας μας, είναι
καθημερινότητα η κατάργηση της αξιοπρέπειας των ατόμων
που κάνουν χρήση των υπηρεσιών υγείας και που δεν είναι
«προνομιούχοι» του συστήματος. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν
οι μετανάστες/τριες, που είτε φοβούνται να καταφύγουν σε
αυτές τις υπηρεσίες υγείας είτε όταν το προσπαθούν,
αντιμετωπίζονται ως υπάνθρωποι. Η οικονομική κρίση των
ημερών, με τις κοινωνικές συνθήκες που αυτή έφερε,
δημιούργησε την ανάγκη διεύρυνσης του πληθυσμούστόχου του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης.
Ξεκινήσαμε την λειτουργία του με πολύ πάθος και στην
πορεία αγκαλιάσθηκε από πλήθος ανθρώπων, που με τον
τρόπο τους (υλικά, φάρμακα, χρήματα, τεχνική βοήθεια,
άλλες υπηρεσίες) καταργούν έμπρακτα την κοινωνία
αποκλεισμού που υπάρχει. Χωρίς υπερβολή, είναι
εκατοντάδες οι συμμετέχοντες στο Κοινωνικό Ιατρείο
Αλληλεγγύης. Καθημερινά δεκάδες ανασφάλιστοι ασθενείς
προσέρχονται για να δεχτούν οδοντιατρική και
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πρόκειται για μετανάστες,
χρόνια αποκλεισμένους χωρίς δικαίωμα στην υγεία και
πρώην ασφαλισμένους ταμείων που έχουν χάσει τα
ασφαλιστικά τους δικαιώματα και πετιούνται έξω από τις
υπηρεσίες υγείας.
Είναι βασικό να γνωρίζουν όλοι/ες που συμμετέχουν στο
Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης είτε για να παρέχουν, είτε
για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του, ότι δεν κάνουμε
φιλανθρωπία, αλλά αλληλεγγύη σε έναν αγώνα για το
δικαίωμα σε δημόσια, δωρεάν, αξιοπρεπή

υγείας, ακόμα και απορίας (πρόνοιας)- δεν γίνεται δεκτός
στο ιατρείο. Θέλουμε αυτό να το σεβαστείτε, γιατί οι
ασφαλισμένοι έχουν άλλες δυνατότητες.

ιατροφαρμακευτική και οδοντιατρική περίθαλψη για όλους/ες
ανεξαιρέτως. Επίσης είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι
πρόκειται για έναν αυτοοργανωμένο υγειονομικό χώρο και ότι δεν
αμειβόμαστε ούτε αμείβουμε κανέναν. Ο αγώνας μας και η
αλληλεγγύη μας δεν σταματά σε αυτό το εγχείρημα. Φυσικά δεν
υπάρχει η πρόθεση, αλλά ούτε και η αυταπάτη, για υποκατάσταση
του κράτους, που αποσύρεται από την ευθύνη της δημόσιας και
δωρεάν υγείας σε όλους/ες. Ο κύριος και πρωταρχικός στόχος του
Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης είναι πάντα να
δημιουργηθούν εκείνες οι κοινωνικές συνθήκες που θα
καταργήσουν την ανάγκη ύπαρξής του.
Εδώ παραθέτουμε το κείμενο που απευθύνεται σε κάθε έναν/μια
που επισκέπτεται το κοινωνικό ιατρείο:
Καλωσήλθατε στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης, λίγα λόγια
για τη γνωριμία μαζί του.
Ο χώρος στον οποίο μόλις έχετε έρθει δεν είναι κρατική υπηρεσία,
ούτε μη κυβερνητική οργάνωση. Παραχωρήθηκε από το Εργατικό
Κέντρο Θεσ\νίκης που καλύπτει και τα έξοδα ηλεκτρικού και
θέρμανσης, ενώ το τηλέφωνο, τα φάρμακα, ο ιατρικός εξοπλισμός
και τα αναλώσιμα υλικά κάθε τύπου είναι προσφορές συνδικάτων,
συλλογικοτήτων και μεμονωμένων ανθρώπων που στηρίζουν το
κοινωνικό ιατρείο. Οργανώθηκε και λειτουργεί αποκλειστικά με
εθελοντές αλληλέγγυους-ες. Όλοι οι υγειονομικοί (επαγγελματίες
υγείας), αλλά και όσοι προσφέρουμε διοικητική υποστήριξη και
όποιοι άλλοι βοηθούμε στην καθημερινή λειτουργία του ιατρείου
του οδοντιατρείου και του φαρμακείου, πιστεύουμε πως η υγεία
είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα. Διεκδικούμε ένα δημόσιο και
δωρεάν σύστημα υγείας για όλους (έλληνες και μετανάστες), και
καταγγέλλουμε τις σημερινές κυβερνήσεις που όχι μόνο δεν το
παρέχουν, αλλά αντίθετα φροντίζουν με κάθε τρόπο να το
στερείστε όλοι εσείς οι ανασφάλιστοι. Εσάς τους ανασφάλιστους,
που σήμερα σας ζητούν να πληρώσετε ακόμα και μέσα στα
νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, προσπαθούμε όλοι
εμείς να στηρίξουμε. Και θέλουμε εδώ να ξεκαθαρίσουμε πως αν
κάποιος/α από εσάς έχει κοινωνική ή ιδιωτική ασφάλιση και
καλύπτεται για έξοδα περίθαλψης -αν έχει δηλαδή βιβλιάριο

Δεν κάνουμε φιλανθρωπία, αλλά αλληλεγγύη σε έναν
αγώνα για το δικαίωμά σας σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη. Το κάνουμε εντελώς δωρεάν, δεν θα πληρώσετε
ποτέ και τίποτα εσείς, και δεν αμειβόμαστε από κανέναν γι’
αυτό. Αντίθετα, βάζουμε και κάποια χρήματα από την τσέπη
μας. Επίσης, δεν αμείβεται κανένας από τους εξωτερικούς
συνεργάτες στα ιατρεία ή στα εργαστήρια που σας
στέλνουμε, αν και όταν χρειαστεί. Το κάνουμε με πολύ
μεράκι, αλλά και κόπο, γιατί δεσμεύουμε αρκετό από τον
λιγοστό ελεύθερο χρόνο που μας αφήνει η κανονική εργασία
μας από την οποία ζούμε. Και θα κάνουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια να εξασφαλίσουμε δωρεάν και την
νοσοκομειακή σας περίθαλψη, αν τη χρειαστείτε, πιέζοντας
τις διοικήσεις των νοσοκομείων να μην εφαρμόσουν την
απαράδεκτη νομοθεσία που απαιτεί εδώ και 2 χρόνια από
τους ανασφάλιστους να πληρώνουν όλο το κόστος της
νοσηλείας τους.
Δεν εγγυόμαστε όμως πως θα τα καταφέρουμε, όπως δεν
εγγυόμαστε ότι θα έχουμε πάντα λύση σε οποιοδήποτε
πρόβλημα υγείας σας. Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε
ένα πλήρες σύστημα υγείας. Μπορεί μερικές φορές να μην
έχουμε το κατάλληλο φάρμακο ή εμβόλιο στο φαρμακείο
μας, να μη βρίσκουμε τον πιο κατάλληλο ειδικό γιατρό ή να
καθυστερεί το ραντεβού μαζί του. Μπορεί πάλι, παρά το ότι
λειτουργούμε με ραντεβού, να χρειαστεί να περιμένετε
αρκετή ώρα, γιατί υπάρχει κάτι έκτακτο ή επείγον, ή γιατί
ο/η γιατρός που περιμένετε να δείτε καθυστέρησε με κάτι
σοβαρό στην κανονική του/της δουλειά. Πιστεύουμε ότι η
όλη μας προσπάθεια αξίζει και την υπομονή σας μερικές
φορές. Έχει ανάγκη εκτός από την ηθική σας στήριξη και την
δική σας συμμετοχή, με χρήσιμες παρατηρήσεις και
προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας του κοινωνικού
ιατρείου. Και πάνω από όλα υπάρχει ανάγκη για τη
συμμετοχή σας στον αγώνα για να δημιουργηθεί και πάλι ένα
πραγματικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, που θα
χρηματοδοτείται γενναία από το κράτος και θα παρέχει
δωρεάν και σε όλους τους ανθρώπους πλήρη και ποιοτική
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Για να είναι η ισότητα και η αλληλεγγύη ο κανόνας της
κοινωνίας και όχι η εξαίρεση.
Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης
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κατάληψη και αυτοδιαχείριση από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου Κιλκίς (3 Φεβρουαρίου 2012)
Οι εργαζόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς
απαντάμε στον εκφασισμό τους με δημοκρατία.
Καταλαμβάνουμε το δημόσιο νοσοκομείο μας
και το θέτουμε υπό τον άμεσο και πλήρη έλεγχό
μας. Το Γ. Ν. Κιλκίς, πλέον θα αυτοδιοικείται
και το μόνο αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων
διοικητικού περιεχομένου θα είναι η Γενική
Συνέλευση των εργαζομένων σε αυτό.
Οι μετέχοντες στη Γενική Συνέλευση
εργαζόμενοι του νοσοκομείου γιατροί,
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό στο Γ.Ν.
Κιλκίς, καταλήξαμε στα παρακάτω:
1. Διαπιστώνουμε ότι τα σημερινά αλλά και
μονιμότερα προβλήματα του Ε.Σ.Υ. και κάθε
επιμέρους κλάδου επειδή οφείλονται στη
γενικότερη αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική και
τον αποθρασυνόμενο διεθνή νεοφιλελευθερισμό, δεν μπορούν να βρουν τη λύση τους σε
περιορισμένα μεμονωμένα ή ειδικά κλαδικά
αιτήματα και διεκδικήσεις.
2. Διαπιστώνουμε επίσης ότι επιμένοντας στην
προβολή και υποβολή τέτοιων ειδικών
αιτημάτων του κλάδου μας ουσιαστικά
παίζουμε το παιχνίδι της ανάλγητης εξουσίας
που επιθυμεί να αποτρέψει τη δημιουργία ενός
πανεργατικού παλλαϊκού μετώπου σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο, με κοινές διεκδικήσεις και
εναντίον της κοινωνικής εξαθλίωσης που
επιφέρει με την πολιτική της, ώστε να αντιμετωπίσει ευκολότερα το διασπασμένο εχθρό της,
τον λαό.
3. Για το λόγο αυτό, εντάσσουμε τις κλαδικές
μας διεκδικήσεις μέσα σε ένα πλαίσιο συνολικών πολιτικοοικονομικών διεκδικήσεων που
τίθενται από ένα τεράστιο τμήμα του ελληνικού
λαού το οποίο σήμερα δέχεται την πιο βάρβαρη
καπιταλιστική επίθεση, διεκδικήσεων που ή θα
τεθούν συνολικά και θα τις υπερασπιστούν από
κοινού και μέχρι τέλους τα μεσαία και χαμηλά
στρώματα της κοινωνίας, ή δε θα τελεσφορήσουν.
4. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό, είναι να
αμφισβητηθεί εμπράκτως η πολιτική νομιμοποίηση αλλά και η ίδια η νομιμότητα της αυθαίρετης αυταρχικής και αντιλαϊκής αυτής εξουσίας
και ιεραρχίας που κάνει επιταχυνόμενα βήματα
προς τον ολοκληρωτισμό.
5. Οι εργαζόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο
Κιλκίς απαντάμε στον εκφασισμό τους με

δημοκρατία. Καταλαμβάνουμε το δημόσιο
νοσοκομείο μας και το θέτουμε υπό τον άμεσο
και πλήρη έλεγχό μας. Το Γ. Ν. Κιλκίς, πλέον θα
αυτοδιοικείται και το μόνο αρμόδιο όργανο
λήψης αποφάσεων διοικητικού περιεχομένου
θα είναι η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων
σε αυτό.
6. Η κυβέρνηση δεν απαλλάσσεται των
οικονομικών της υποχρεώσεων και των
υποχρεώσεων στελέχωσης, προμηθειών και
εξοπλισμού του νοσοκομείου μας, αλλά σε
περίπτωση που συνεχίσει να μην ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, οφείλουμε αφενός να
την καταγγείλουμε στην κοινή γνώμη και
αφετέρου να στραφούμε τόσο στην τοπική
αυτοδιοίκηση όσο κυρίως στην τοπική και
ευρύτερη κοινωνία για να στηρίξει με κάθε
δυνατό τρόπο την προσπάθειά μας
α) για τη διάσωση του νοσοκομείου μας,
β) για την συνολικότερη υπεράσπιση του
αγαθού της δημόσιας δωρεάν υγείας, γ) για την
ανατροπή με κοινό αγώνα με την υπόλοιπη
κοινωνία της συγκεκριμένης κυβέρνησης αλλά
και κάθε νεοφιλελεύθερης πολιτικής από όπου
κι αν εκπορεύεται,
δ) για βαθύ και ουσιαστικό εκδημοκρατισμό,
αυτόν δηλαδή που θα καταστήσει την κοινωνία
και πάλι αρμόδια να αποφασίζει η ίδια -και όχι
τρίτοι- για το μέλλον της.
7. Η ΕΝΙΚ, και το εργασιακό σωματείο του Γ. Ν.
Νοσοκομείου Κιλκίς, από την 6η Φλεβάρη,
αρχίζουμε επισχέσεις εργασίας εξυπηρετώντας
μόνον τα έκτακτα περιστατικά στο νοσοκομείο,
μέχρις πλήρους αποπληρωμής των δεδουλευμένων μας και επανόδου των αποδοχών μας στα
προ-τρόικας επίπεδα.
Ωστόσο, με πλήρη συναίσθηση της κοινωνικής
μας αποστολής και των ηθικών δεσμεύσεων που
σχετίζονται με το λειτούργημά μας, θα
προστατεύσουμε τη υγεία των πολιτών που
προσέρχονται στο νοσοκομείο, παρέχοντας
δωρεάν περίθαλψη σε όσους τη χρειάζονται,
εξυπηρετώντας και καλώντας παράλληλα την
κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες
της, υπερβαίνοντας έστω και την τελευταία ώρα
την άμετρη κοινωνική της αναλγησία.
8. Αποφασίζουμε να γίνει νέα γενική συνέλευση
όλων των εργαζομένων την Δευτέρα 13η
Φεβρουαρίου στην αίθουσα συνελεύσεων του

«
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F. Ferrer.

νέου κτηρίου του νοσοκομείου στις 11 π.μ., με
σκοπό τον καθορισμό των διαδικασιών που
απαιτούνται για να υλοποιηθεί με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο, η κατάληψη των
διοικητικών υπηρεσιών και να εφαρμοστεί με
επιτυχία το αυτοδιοίκητο του ιδρύματος, αρχής
γενομένης από την ημέρα εκείνη. Η γενική
συνέλευση θα γίνεται καθημερινά και θα είναι
το κυρίαρχο όργανο για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης αφορά τους εργαζόμενους και
την λειτουργία του νοσοκομείου.
Ζητάμε την αλληλεγγύη του κόσμου και των
εργαζομένων όλων των κλάδων, τη σύμπραξη
των εργατικών σωματείων και προοδευτικών
οργανώσεων και τη στήριξη των μέσων
πραγματικής ενημέρωσης. Είμαστε αποφασισμένοι να μην σταματήσουμε, αν δεν φύγουν
πρώτα οι προδότες που ξεπουλάνε την χώρα
μας και το λαό μας.
Ή αυτοί ή εμείς!
Τις παραπάνω αποφάσεις μας, θα τις δημοσιοποιήσουμε με συνέντευξη τύπου στην οποία θα
κληθούν όλα τα ΜΜΕ (τοπικά και πανελλαδικά) στον ίδιο χώρο, την Τετάρτη 15/2/2012, στις
12.30. Οι καθημερινές μας γενικές συνελεύσεις
αρχίζουν από τις 13 Φλεβάρη. Με δελτία και
συνεντεύξεις τύπου θα ενημερώνουμε τους

ο τροφοσυλλογικό δίκτυο “Το Ντουλάπι”, στεγάζεται
στο αυτόνομο στέκι στα Εξάρχεια (Ζωοδόχου Πηγής 97
και Ισαύρων). Πρόκειται για ένα δίκτυο που έρχεται σε
επαφή με παραγωγούς αγροτικών (και όχι μόνο) προϊόντων, τα
οποία εξασφαλίζει και τα διανέμει είτε μέσω του ανταλλακτικού
εμπορίου, είτε με χαμηλές τιμές.
Απο τις βασικές αρχές του δικτύου ξεχωρίζουν η πρόσβαση σε
καλής ποιότητας και φτηνή τροφή, συνειδητοποίηση σχετικά με
τη διατροφή μας, επαφή με μικρούς παραγωγούς χωρίς
μεσάζοντες, μοίρασμα γνώσεων, τεχνικών, τροφής. Επίσης οι
άνθρωποι που έχουν τη διαχείριση του, έρχονται σε επαφή με
μικρούς παραγωγούς (με γνώμονα τόσο την καλή ποιότητα των
προϊόντων, όσο και τις συνθήκες παραγωγής τους -τόσο στο
εργασιακό τομέα, όσο και στη μέθοδο παραγωγής). Συλλέγουν
βότανα, φρούτα, καρπούς και παράλληλα μοιράζονται μαζί με
όσους/ες συμμετέχουν ή τους επισκέπτονται γνώσεις και
τεχνικές (μαθήματα αυτομόρφωσης για την παρασκευή π.χ.
τουρσιού ή καλλιέργειας μανιταριών, όσο και ενημέρωση για το
πατεντάρισμα σπόρων ή το νομικό πλαίσιο σ΄ότι αφορά τη
διακίνηση βοτάνων).
Σε όσα προϊόντα αναγράφεται τιμή, πρόκειται για το κόστος
απόκτησης τους από τους παραγωγούς. Τα υπόλοιπα προέρχονται από εισφορές, από άγρια συλλογή και από σπιτικές
μεταποιήσεις φίλων και μελών του Ντουλαπιού.
Για όλα τα φαγώσιμα και μη, στο Ντουλάπι (πλην των ραφιών
και άλλων επίπλων) ισχύει η ανταλλαγή, η ελεύθερη συνεισφορά
στο κουτί του Ντουλαπιού ή και τα δυο μαζί, ή η καλή καρδιά. Με

πολίτες για κάθε σημαντικό γεγονός και εξέλιξη
που θα αφορά στο νοσοκομείο μας. Επιπροσθέτως η δημοσιοποίηση θα γίνεται με κάθε
πρόσφορο μέσον και με σκοπό την επιτυχία
αυτής μας της κινητοποίησης.
Καλούμε
α) τους συμπολίτες μας σε αλληλέγγυα στήριξη
της προσπάθειάς μας,
β) τον κάθε απλό αδικημένο πολίτη της χώρας
σε μια έμπρακτη αμφισβήτηση και αντίσταση
κατά των δυναστών του,
γ) τους συναδέλφους μας στα άλλα νοσοκομεία,
να πάρουν ανάλογες αποφάσεις και
δ) τους εργαζόμενους όλων των κλάδων του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και τα μέλη
εργατικών και λοιπών προοδευτικών
οργανώσεων να πράξουν το ίδιο, ώστε η
κινητοποίησή μας να πάρει την μορφή
πανεργατικής και παλλαϊκής αντίστασης και
ξεσηκωμού, μέχρι την τελική μας νίκη κατά της
οικονομικοπολιτικής ελίτ που σήμερα
καταδυναστεύει τη χώρα και καταστρέφει
ολόκληρο τον κόσμο.
Πηγή: Athens Indymedia και εργατική
εφημερίδα ΔΡΑΣΗ

άλλα λόγια προμηθευόμαστε ό,τι χρειαζόμαστε και ή αφήνουμε κάποια
χρήματα στο κουτί, ή άλλα προϊόντα ή και τα δυο μαζί ή και τίποτε από τα
παραπάνω (έχοντας όμως κατά νου ότι τα σάβανα τσέπες δεν έχουν και
ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να τη χαραμίζουμε με εγωισμούς και
απληστίες).
Φροντίζουμε να φέρνουμε κάποιο βαζάκι και όσα βαζάκια παίρνουμε από
το Ντουλάπι, καλό θα ήταν να πλένονται και να επιστρέφονται.
Αν ενδιαφερόσαστε να ενημερωνόσαστε για σεμινάρια αυτομόρφωσης,
νέες αφίξεις τροφίμων και λοιπές δραστηριότητες του Ντουλαπιού
αφήνετε στη σχετική λίστα δίπλα στη ζυγαριά για τα τρόφιμα, το μέηλ σας
ή άλλο (φαντασιακό ή μη) τρόπο επικοινωνίας. Θα΄ταν βεβαίως αφέλεια
εκ μέρους σας να περιμένετε ότι θα σας καλέσουν στο κινητό.
Αν είσαστε παραγωγός ή έχετε πρόσβαση σε τροφή άξια μοιράσματος,
γράφετε τα στοιχεία σας στην παραπάνω λίστα (δεκτά και κινητά) με μια
μικρή αναφορά στα προϊόντα σας. Το ίδιο ισχύει για γνώση θεμάτων που
βρίσκετε ότι θέλετε να μοιραστείτε μέσω των σεμιναρίων αυτομόρφωσης
του Ντουλαπιού.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ντουλάπι στο email: tontoulapi @espiv.net
Και μια αναγκαία διευκρίνιση απο τους συντρόφους/σσες του εγχειρήματος: “Αγαπάμε και αισθανόμαστε δικά μας, χωράφια, παιδικά χρόνια,
ανθρώπους, μοναχικά ρόμπολα στις κορυφογραμμές, τις σκιές των
πλατάνων, τις μελαγχολίες της αλλαγής και της απώλειας, απλά
πράγματα, ανθρώπινα. Όχι έθνη και πατρίδες. Μ΄άλλα λόγια: Σκατά στο
έθνος και τους πατριώτες.”
Το Ντουλάπι είναι ανοικτό για τον κάθε άνθρωπο που θέλει να πάρει ή να
μοιραστεί τροφή, ιδέες, προϊόντα, άνευ μεσαζόντων, βιομηχανιών και
τιμών. Λειτουργεί κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 19:00 έως τις
22:30. ενώ λειτουργεί και συλλογική κουζίνα.
tontoulapi.espivblogs.net/
Ευάγριος Αληθινός
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ενημέρωση για την ανοιχτή συνέλευση Ελευθεριακής Παιδείας και Αυτομόρφωσης

Η εκπαίδευση σημαίνει σήμερα δαμάζω, εκπαιδεύω,
εξημερώνω. Έχει μια και μόνο πολύ συγκεκριμένη ιδέα
και θέληση , να κάνει τα παιδιά να συνηθίσουν στην
υπακοή, να πιστεύουν και να σκέφτονται ακολουθώντας τα
κοινωνικά δόγματα που επικρατούν. Δεν ενδιαφέρεται να
υποστηρίξει την αυθόρμητη ανάπτυξη των ικανοτήτων του
παιδιού, δεν το αφήνει ελεύθερο να αναπτύξει τις φυσικές του
ανάγκες, τις πνευματικές και ηθικές. Πρόκειται μόνο να τους
επιβάλει μια συγκεκριμένη σκέψη έτσι ώστε να διατηρηθεί για
πάντα το σημερινό καθεστώς, θέλει να δημιουργήσει ένα άτομο
στενά προσαρμοσμένο στον κοινωνικό μηχανισμό. Επαναλαμβάνω, το σχολείο δεν είναι τίποτα άλλο από ένα όργανο καταπίεσης
στα χέρια των κυβερνώντων. Αυτοί δε θέλησαν ποτέ την ανύψωση
του ατόμου, αλλά τις υπηρεσίες του, γι αυτό είναι μάταιο να
ελπίζεις στα κατασκευασμένα από την εξουσία σχολεία»

δίκτυο για την
τροφοσυλλογική δράση

Τ
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Αν και ο F. Ferrer αναφέρεται στο μαζικό εκπαιδευτικό σύστημα
της Ισπανίας 100 χρόνια πριν, μπορεί κανείς να παρατηρήσει την
επικαιροτητα και τη διαχρονικότητα των λεγόμενών του και
συνεπώς την αντιστοιχία με το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα
όχι μόνο ενός κράτους αλλά και όλων των «ανεπτυγμένων»
κρατών. Στις σημερινές κοινωνικές περιστάσεις έχουμε την
φτωχοποίηση ενός μεγάλου ενγράμματου και εκπαιδευμένου
κομματιού της κοινωνίας το οποίο ναι μεν είναι φορέας της
γνώσης που κατάφερε να ξεκλέψει απ’τις αίθουσες της πλήξης,
απ’την άλλη μια καπιταλιστική δομή που επιτήθεται υποχρεώνοντάς το να σκίψει το κεφάλι σιωπιλά σε κάποιο αφεντικό. Σε αυτό
ακριβώς το σημείο πρέπει να στηθεί το οδόφραγμα της αυτοογάνωσης της παιδείας με σκοπό την απελευθερωση του
ατόμου μέσα απ’ αυτήν. Μια δυνατή γροθιά σ’ένα σύστημα
που απαγορεύει στους δασκάλους να διδάσκουν και στους
μαθητές να μαθαίνουν, σ’ένα σύστημα λογοκρισίας,
καταστολής της σκέψης, διαφθοράς και διανοητικής σύψης.
Γι’αυτήν λοιπόν, την κεφαλαιοκρατική δικτατορία του
σήμερα, η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί αφενός μια
κρατική επένδυση, το βασικό εργαλείο προπαγάνδας και
αναπαραγωγής του συστήματος, και αφετέρου έναν
μηχανισμό που παράγει εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό.
Αυτές οι δυο βασικές ανάγκες του, σε συνδυασμό με τα
κοινωνικά κεκτημένα, εξανάγκασαν τον καπιταλισμό να
υπαναχωρήσει σε ευρείας κλίμακας δημόσια, δωρεάν
παιδεία ελπίζοντας πως μέσα από την υπερεξειδίκευση, τον
κατακερματισμό της γνώσης και την προπαγάνδα, το
κέρδος θα μετριάζει την καταστροφική επίδραση που έχουν
οι μορφωμένες λαϊκές μάζες στην κάθε εξουσία. Όμως, οι
κοινωνικοί συσχετισμοί αλλάζουν και ο καπιταλισμός
θεωρώντας ότι τα σημεία των αντιφάσεων και των
δογμάτων του γίνονται όλο και περισσότερο εμφανή και τρωτά
στα βλέμματα της έστω και έτσι εκπαιδευόμενης κοινωνίας,
αντεπιτίθεται προστάζοντας το δόγμα: ιδιωτική παιδεία για
λίγους, αυστηρά κατευθυνόμενη από τις εταιρείες γνώση, βλάκες
παντού…
Αντίθετα η έρευνα, αυτοοργανωμένη και στηριζόμενη στις
κοινωνικές ανάγκες για την επανάσταση και τη βελτίωση των
συνθηκών, θα μπορούσε να συντάξει μια βιβλιοθήκη είτε από
υπάρχουσες έρευνες που δημοσιεύονται στο ευρύ κοινό, είτε από
απαλλοτρίωση αυτών που αποκρύπτονται-ιδιωτικοποιούνται,
είτε από διενεργούμενες από κύκλους αυτομόρφωσης. Η

θεματολογία αυτών των ερευνών θα μπορούσε να ποικίλει από
την βιολογική γεωργία, την προληπτική ιατρική και την ιατρική,
την ψυχολογία (ως μέσο απελευθέρωσης και ολόπλευρης
ανάπτυξης του ατόμου και όχι ως εργαλείο χειραγώγησης και
υποδούλωσης των ανθρώπων) ,μέχρι την καταγραφή και μελέτη
της νεότερης διεθνούς ιστορίας. Από τις κοινωνικές μελέτες και
την χωροταξία μέχρι την στέγαση και την σίτιση. Έρευνες, που θα
μπορούσαν να αφορούν το περιβάλλον και τα διεθνή ζητήματα.
Η έρευνα είναι αυτή που οδηγεί το άτομο στο να δρα συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο κι αυτή που το προφυλάσσει από τις
γενικεύσεις του φασισμού. Η μαθηματική ακρίβεια θα έπρεπε να
είναι το ακόνι του επαναστάτη, σε μια κοινωνία που οι αριθμοί
αντί να μετρούν ανθρώπινες ανάσες, μετρούν ήχους κερμάτων
και κεφάλια φυλακισμένων.
Είναι καιρός να διεκδικήσουμε, με τον λόγο και την πράξη μας να
συμβαδίζει, το σχολείο ή καλύτερα, την παιδίας του μέλλοντος.
Να σχεδιάσουμε, να μοντελοποιήσουμε, να επιχειρήσουμε να
δομήσουμε και να προτείνουμε στην εγκλωβισμένη κοινωνία ένα
σύστημα παιδείας που θα διέπεται από το πάθος για την
ελευθερία και που θα αντιστέκεται με όλο του το είναι σε
κάγκελα, είτε ορατά είτε αόρατα. Να συνειδητοποιήσουμε ότι
«αρκεί μία δράση για να κατορθώσει περισσότερα από όσα
χιλιάδες φυλλαδίων» αλλά και ότι «δεν αρκούν λίγα κιλά
δυναμίτη για να γκρεμίσουν τους εκμεταλλευτές μας»
(Κροπότκιν). Η κρίση της εξουσίας των οικονομικο-πολιτικών
αφεντικών, η κρίση αξιών μιας κοινωνίας με μόνες αξίες αυτές
του χρηματιστηρίου και ο διωγμός της ελεύθερης διακίνησης των
ιδεών που επιδίδεται το κράτος και το κεφάλαιο, μας καλεί στην
εντατικοποίηση του αγώνα, εντείνοντας την αναγκαιότητα για

επαναστατικές δομές που θα συνθέτουν τις διαφορετικότητες
των προσωπικοτήτων και του τρόπου δράσης και σκέψεις όλων
των τάσεων του «χώρου», αλλά και του ευρύτερου ελευθεριακού
και επαναστατημένου κόσμου. Να βρούμε τον τρόπο που θα
κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπληρωματικότητα των
κομματιών και των τάσεων της επανάστασης, αποσβένοντας
όποιες εσωτερικές αντίρροπες δυνάμεις αποτελούν τροχοπέδη
για την έφοδο στον ουρανό. Να ανακαλύψουμε το συναγωνισμό,
συνειδητοποιώντας την αυτοκαταστροφική τάση του ανταγωνισμού. Κάτι τέτοιο, μόνο από οριζόντιες διαδικασίες ευρείας
συνδιαμόρφωσης μπορεί να επιτευχθεί. Διαδικασίες που θα

μπορούν συνεχώς να αυτοαναιρούνται και επαναπροσδιορίζονται όπως και τα άτομα που θα τις απαρτίζουν. Και από υποδομές
που δε θα τις εγκλωβίζουν αλλά απλώς θα τις στεγάζουν.
Έτσι έχοντας κατά νου όλ’αυτά, θεωρούμε ότι ένα αυτοοργανωμένο εγχείρημα με την ακόλουθη στοχοθέτηση αποτελεί
επιτακτική κινηματική αναγκαιότητα:
Δημιουργία υποδομών που να υποστηρίζουν υλικοτεχνικά
ομάδες αυτομόρφωσης είτε εγχειρημάτων που ήδη υπάρχουν
είτε άλλων που θα δημιουργηθούν μελλοντικά.
Δικτύωση και οργανωτική δυνατότητα αυτών των ομάδων
αυτομορφωσης μεταξύ τους, αλλά και με άλλα πολιτικά
εγχειρήματα.
Δημιουργία νέων ομάδων αυτομόρφωσης με σκοπό την
κοινωνική έρευνα από τα κάτω για την βελτίωση των κοινωνικών
συνθηκών και την δημιουργία δομών που θα μπορούσαν να
συμβάλουν στην μετατροπή μιας εξεγερτικής διαδικασίας σε μια
συνειδητοποιημένη επανάσταση.
Μετάδοση της γνώσης στις επόμενες γενιές με σκοπό την
απελευθέρωση του ατόμου από την φαντασιακή θέσμιση της
σημερινής εξουσιαστικής κοινωνίας. Ανάπτυξη των ποικίλων
δυνατοτήτων του μέσα από διαφορετικούς και ποικίλους
τρόπους έκφρασης όπως τέχνες, γλώσσες, κατασκευές κ.τ.λ.
Αντίσταση στην αλλοτρίωση της παιδείας και στον περιορισμό
μετάδοσης της γνώσης, που επιχειρεί το κράτος μέσω της
συρρίκνωσης και της περαιτέρω εξαθλίωσης του σημερινού
άθλιου εκπαιδευτικού συστήματος.
Μέσα από ανοιχτές οριζόντιες διαδικασίες που διέπονται από
την ισότητα και τον αλληλοσεβασμό των μελών τους,
καταργώντας διαχωρισμούς όπως μαθητής και δάσκαλος
και να εμφυσήσει σε όλους μας τις αρχές της κοινωνικής
αλληλεγγύης, της αυτοοργάνωσης και της αντίστασης στην
ιεραρχία, στον ρατσισμό, στον κρατισμό, στον σεξισμό,
στην κάθε θρησκευτική πίστη, στην εξουσία σε όλες της τις
μορφές. Να εμπνεύσει στο άτομο τις αξίες του σεβασμού στο
διαφορετικό, του διεθνισμού, της επίμονης στην αναζήτηση
της αλήθειας και εν τέλει το όραμα μιας αταξικής κοινωνίας.
Αυτός ήταν και ο λόγος που καλέστηκε η ανοιχτή συνέλευση για την ελευθεριακή παιδεία και την αυτομόρφωση, στις
29/01/12 στο αμφιθέατρο Γκίνη του πολυτεχνείου, όπου
υπήρξε μεγάλη συμμετοχή και η συζήτηση έγινε σε κλίμα
αλληλοσεβασμού, δημιουργικότητας και επίγνωσης της
σοβαρότητας του ζητήματος . Οι απόψεις οι οποίες
ακούστηκαν ήταν ποικίλες τόσο αντικρουόμενες όσο και
αλληλοσυμπληρούμενες. Οι προσεγγίσεις που έγιναν κατά
την διάρκεια της συνέλευσης ήταν τόσο σε θεωρητικό
επίπεδο (έκφραση ανάγκης για διασαφήνιση του ορισμού
της γνώσης), όσο και σε πρακτικό (πχ. δημιουργία κύκλων
αυτομόρφωσης με στόχο την κοινωνική επανάσταση, ανάγκη για
δημιουργία ελευθεριακού σχολείου και για παρεμβάσεις στις
υπάρχουσες καθεστωτικές δομές) . Επίσης , τέθηκε το ζήτημα της
αναγκαιότητας συνεργασίας των διάφορων εγχειρημάτων
αυτομορφωσης που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν και η
διασφάλιση του ανοιχτού χαρακτήρα της όλης διαδικασίας .
Τέλος, αποφασίστηκε η συνέλευση να γίνει τακτική, όπου
καθορίστηκε σαν μέρα συνάντησης η Κυριακή στις 20.00 στο
αμφιθέτρο Γκίνη του Πολυτεχνείου.

βλαστός. κοινωνικός συνεταιρισμός Ελληνικού–Αργυρούπολης

Σ

τους δύσκολους καιρούς που
περνάμε είναι όσο ποτέ αναγκαίο να
πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας.
Γιατί, αν την αφήσουμε στα χέρια του ΔΝΤ
και γενικά όσων διαφεντεύουν τις τύχες μας
σήμερα, το μέλλον μας προμηνύεται ζοφερό.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη ξεκινήσει
πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης σε ολόκληρο
τον πλανήτη, σε πλούσιες και φτωχές χώρες,
από τους συνεταιρισμούς των αστέγων τις
Βραζιλίας π.χ. μέχρι το αυτοσχέδιο ηλεκτρονικό νόμισμα sol στη Γαλλία ή τα αυτοδιαχειριζόμενα εργοστάσια στην Αργεντινή, κλπ.
κλπ. παντού, ακόμα και στις ΗΠΑ και φυσικά
και στην Ελλάδα, υπάρχουν πρωτοβουλίες
πολιτών για την αντιμετώπιση της κρίσης και
της εγκληματικής απληστίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος (των «αγορών») και
των πολυεθνικών.

Σ’ αυτό το παγκόσμιο ρεύμα εντάσσεται και η
δική μας πρωτοβουλία, μιας ομάδας
Αργυρουπολιτών και Ελληνικιωτών για την
ίδρυση ενός καταναλωτικού συνεταιρισμού.
Τι είναι λοιπόν και τι θέλει αυτός ο συνεταιρισμός, σύμφωνα με την πρόταση μας;
Είναι μια ομάδα πολιτών που έχουν ενωθεί
στην κοινή επιδίωξη των σκοπών του
εναλλακτικού και αλληλέγγυου εμπορίου και
συγκεκριμένα:
1. Την κάλυψη των βασικών αναγκών των
μελών του με φθηνές τιμές και καλή ποιότητα
χάρη στην άμεση επαφή με επιλεγμένους
παραγωγούς και στην- κατά κύριο λόγοεθελοντική και συλλογική εργασία των
μελών του.
2. Την καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης
και συνεργασίας, μέσα και έξω από τον κύκλο

των μελών του.
3. Τη στήριξη μεμονωμένων παραγωγών και
γνήσιων παραγωγικών συνεταιρισμών στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, που καλλιεργούν
τη γη τους με βιολογικές μεθόδους, έστω κι
αν δεν είναι επίσημα πιστοποιημένες, και
αγωνίζονται για τη διατήρηση του παραδοσιακού γενετικού υλικού αντί της αποδοχής
των μεταλλαγμένων σπόρων.
4. Τη στήριξη πολιτών που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα επιβίωσης, ανεξάρτητα από το αν
είναι μέλη του ή όχι.
Το έμμεσο αλλά πολύ σημαντικό κέρδος για
όλους μας θα είναι η πρακτική εξοικείωση
με την άμεση δημοκρατία, δηλαδή με το
θεσμό που προωθεί την ευθύνη όλων και του
καθενός χωριστά καθώς και την πραγματικά
συλλογική/συνεργατική δράση.

Πώς; Με τη σύντομη διάρκεια θητείας σε
διοικητικές θέσεις (δηλαδή συχνή εναλλαγή
στα πόστα), με το δικαίωμα της γενικής
συνέλευσης να ανακαλεί ανά πάσα στιγμή
οποιονδήποτε κατέχει πόστο, με τη συχνή
προσφυγή στην «λαϊκή κυριαρχία», δηλαδή
στη γενική συνέλευση, τουλάχιστον για τις
πιο σοβαρές αποφάσεις. Με δυο λόγια, με την
αποφυγή της δημιουργίας μιας ακόμη
γραφειοκρατίας.
Τέλος, θέλουμε να διαφυλάξουμε την
αυτονομία μας «σαν τα μάτια μας» χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι απορρίπτουμε τη
βοήθεια ή τη συμπαράσταση από φορείς που
θεωρούμε «φυσικούς συμμάχους» όπως ο
Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης ή ο
«Σπόρος» κλπ.
http://blastos.wordpress.com/
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

åöçìåñßäá äñüìïõ

η συνθήκη ACTA
και το ιστορικό αντίστοιχων κινήσεων σε επίπεδο Ε.Ε.
Το IPRED2

Η

πρώτη ίσως προσπάθεια στην
Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή
ελέγχων στη χρήση υπηρεσιών στο
διαδίκτυο έγινε το 2005 με το λεγόμενο IPRED2
(Intellectual Property Rights Enforcement
Directive 2), όπου προέβλεπε μεταξύ άλλων τη
λεγόμενη δευτεροβάθμια ευθύνη του service
provider. Δηλαδή εκτός της ίδιας της παραβίασης
των πνευματικών δικαιωμάτων, να είναι εξίσου
παράνομη και η παροχή σχετικών υπηρεσιών ή η
προώθηση της πειρατείας. Με απλά λόγια δεν
είναι υπεύθυνος μόνο ο χρήστης που παρανομεί
αλλά και το ίδιο το μέσο ποινικοποιείται. Αν για
παράδειγμα κάποιος πάει να ανεβάσει ένα
προστατευμένο video στο youtube τη πληρώνει
και το youtube. Αυτό πρακτικά εξαναγκάζει τους
service providers να παρακολουθούν τη κίνηση
των χρηστών τους και να υλοποιούν διάφορους
μηχανισμούς ελέγχου ακόμα και προληπτικά (π.χ.
να γράφεσαι με τα πραγματικά σου στοιχεία στην
υπηρεσία) καταπατώντας έτσι και το προσωπικό
απόρρητο (κάτι το οποίο παρεμπιπτόντως είναι
κακούργημα, αδίκημα σαφώς ανώτερο της
πειρατείας) και το δικαίωμα στην ανωνυμία. Μετά
από πολλές αντιδράσεις ακτιβιστών σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο το IPRED2 πάγωσε πρακτικά
και το Σεπτέμβρη του 2010 απορρίφθηκε τελείως.

τελικά πέρασε και αυτός τον
Οκτώβριο του 2009 με τη
προϋπόθεση να κόβεται η πρόσβαση μόνο κατόπιν δίκης.

Το Telecoms Package
Φαίνεται όμως πως το να γίνεται
πρώτα δίκη και κατόπιν να λαμβάνονται μέτρα δεν τους άρεσε και
έτσι επανήλθαν αργότερα με το
Telecoms Package, ένα πακέτο από
2 reports (Trautmann, Harbour),
σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και
το καθεστώς που τις διέπει, όπου
προσπάθησαν να πολεμήσουν την
τροπολογία 138 η οποία έκανε
ακριβώς αυτή την αλλαγή στο
αρχικό κείμενο, έβαζε δηλαδή όρο
για την εφαρμογή οποιουδήποτε
μέτρου, το να έχει προηγηθεί δίκη.
Στο ίδιο πακέτο δε προσπάθησαν να
περάσουν μέτρα με τα οποία ένας
ISP θα μπορούσε να κόψει τη
πρόσβαση σε συγκεκριμένες

όλα τα πακέτα που διαδίδονται στο
δίκτυό του, όχι μόνο παραβιάζοντας το απόρρητο των επικοινωνιών αλλά και δίνοντάς του το
δικαίωμα να υιοθετήσει διαφορετικές πολιτικές για κάθε υπηρεσία, να
μπορεί π.χ. να πει “θα δώσω τόση
κίνηση στο Facebook και τόση στο
Google” ή αντίστοιχα “θα δώσω
τόση κίνηση στη δικιά μου υπηρεσία
VoIP και τόση στο Skype”, που
αποτέλεσμα θα είχε κάποιες
υπηρεσίες να περιορίζονται έναντι
κάποιων άλλων (κάτι τέτοιο στο
διαδίκτυο λέμε ότι πλήττει την
ουδετερότητα του, ότι δηλαδή το
ίδιο το δίκτυο έχει προτίμηση σε
κάποιες υπηρεσίες, ενώ κάτι τέτοιο
είναι θέμα του χρήστη, όχι του ISP).
Μετά από πιέσεις και ιδιαίτερα στο
θέμα της τροπολογίας 138, το
τηλεπικοινωνιακό πακέτο πάγωσε
αλλά δεν έπεσε ακόμα τελείως,
ενδέχεται να επανέλθει.

To Data Retention Directive

Φάνηκε απ' την αρχή ότι ο σκοπός της συμφωνίας
ήταν η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των
πολυεθνικών εταιριών, τόσο του θεάματος όσο και
της φαρμακοβιομηχανίας (καθότι προϊόνταμαϊμού θεωρούνται και τα φάρμακα-αντίγραφα
που παράγονται από κάποιες εταιρίες σε πολύ
χαμηλότερο κόστος απ' τα κανονικά), των
αγροτικών προϊόντων -βλ. Monsanto- (γιατί
επίσης προϊόντα-μαϊμού θεωρούνται και οι μη
πιστοποιημένοι σπόροι) κλπ. Οι πιέσεις που
δέχτηκε η επιτροπή τόσο από ακτιβιστές όσο και
από πολύ κόσμο στο διαδίκτυο είχαν ως αποτέλεσμα να αλλάξει το κείμενο προς το καλύτερο,
έχοντας όμως ακόμα σοβαρά προβλήματα.

Η δεύτερη προσπάθεια ήρθε αυτή τη φορά όχι για
να προστατεύσει απ' τη πειρατεία αλλά απ' τη
τρομοκρατία, επηρεασμένοι σαφώς απ' τις
επιθέσεις στο μετρό του Λονδινου το 2005.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την οδηγία η οποία
τελικά πέρασε το Μάρτιο του 2006, όλοι οι
πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (από ISPs
μέχρι παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας) υποχρεούνται να καταγράφουν και να
κρατούν για 6 μήνες έως 2 χρόνια δεδομένα για
κάθε επικοινωνία των χρηστών τους, που παρέχουν πληροφορίες για τους μετέχοντες, τις
συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν, την τοποθεσία
στην οποία βρίσκονταν, το είδος της επικοινωνίας
(αν είναι SMS, mail, τηλέφωνο κλπ) καθώς και την
ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκειά της. Η
οδηγία αυτή εφαρμόζεται κανονικά και στην
Ελλάδα (εκτός βέβαια αν είσαι η Vodafone και
ασχολείσαι με “νόμιμες υποκλοπές”).

Ο νόμος HADOPI
Η τρίτη κίνηση έγινε στη Γαλλία το 2008 με ένα
νόμο που κατέβασε η κυβέρνηση Σαρκοζί για “την
προώθηση και την προστασία των έργων δημιουργίας στο διαδίκτυο” ο οποίος προέβλεπε την
εφαρμογή του λεγόμενου “3-strikes”. Σύμφωνα με
αυτή τη πρακτική αν κάποιον τον πιάσουν 3 φορές
να κάνει πειρατεία, του κόβουν τη πρόσβαση στο
διαδίκτυο από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο σε όποιο ISP
και αν πάει. Για την εφαρμογή προφανώς αυτής
της μεθόδου και πάλι προωθείται η παρακολούθηση της κίνησης των χρηστών και η εφαρμογή
προληπτικών μέτρων, ενώ με το να κόβουν σε
κάποιο τη πρόσβαση στο διαδίκτυο ουσιαστικά
του στερούν τη δυνατότητα να εκφραστεί σε αυτό
το μέσο ή ακόμα και να ασκήσει δημοκρατικά του
δικαιώματα και να κάνει χρήση κρατικών και
τραπεζικών κλπ υπηρεσιών. Ο νόμος HADOPI

για τη συμφωνία ήταν μεταξύ άλλων η MPAA και η
RIAA, δηλαδή οι ενώσεις των δισκογραφικών και
κινηματογραφικών εταιριών της Αμερικής, κατά
συνέπεια στο κείμενο της ACTA μπήκε το θέμα
των πνευματικών δικαιωμάτων και της πειρατείας
και εν τέλει κατέληξε να είναι κυρίως μια σύμβαση
για τη καταπολέμηση της πειρατείας. Οι διαδικασίες των επιτροπών που συνεδρίαζαν για τη
δημιουργία της ACTA ήταν μυστικές σε κάθε
επίπεδο και μάλιστα τα μέρη που συμμετείχαν (τα
κράτη δηλαδή) κλήθηκαν να υπογράψουν Non
Disclosure Agreements (NDA) δηλαδή μια
συμφωνία που τους απαγορεύει να δημοσιοποιήσουν το τι γίνεται μέσα στις συνεδριάσεις καθώς
και το κείμενο της συμφωνίας ! Η διαδικασία ήταν
τόσο προκλητική που το Νοέμβριο του 2010 μια
ομάδα ευρωβουλευτών με επικεφαλής τον Σ.
Λαμπρινίδη (τότε αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου) ξεκίνησαν συλλογή υπογραφών
από ευρωβουλευτές για να δοθεί το κείμενο της
συμφωνίας απ' τη commission (που είχε αναλάβει
τις διαπραγματεύσεις εκ μέρους της Ε.Ε.) στη
δημοσιότητα. Λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας
τα πάντα πλέον πρέπει να περνάν απ' το Ευρωκοινοβούλιο, οπότε αναγκαστικά η commission
έδωσε το κείμενο παρά την συμφωνία μη δημοσίευσης που είχε υπογράψει και έτσι για πρώτη φορά
είδαμε το κείμενο της ACTA επίσημα (μέχρι τότε
το είχαμε μόνο από διαρροές).

σελίδες, βάζοντας μέσα στο κείμενο
όρους όπως “νόμιμο περιεχόμενο”
(σε ένα πλαίσιο που δεν έχει καμία
σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα, τι είναι νόμιμο και παράνομο
περιεχόμενο κλπ), καθώς και μέτρα
που πλήττουν το απόρρητο την
ουδετερότητα του διαδικτύου όπως
το deep packet inspection και το
throttling συγκεκριμένων υπηρεσιών. Με απλά λόγια επέτρεπαν
στον ISP να ανοίγει και να εξετάζει

Η ACTA
Φτάνουμε έτσι στην ACTA, ή
αλλιώς Anti Counterfeiting Trade
Agreement. Μια διεθνή συμφωνία
που ξεκίνησε απ' τις Η.Π.Α. και την
Ιαπωνία το 2006 (και μετέπειτα την
Ε.Ε. και αρκετές άλλες χώρες) για τη
καταπολέμηση της διακίνησης των
προϊόντων-μαιμού, δηλαδή των
παραποιημένων προϊόντων που
“μοιάζουν” με κάποια γνωστά. Στο
αρχικό σχήμα το οποίο εργάστηκε

Καταρχάς όπως και το IPRED2 η ACTA εισάγει
την 2βάθμια ευθύνη του service provider, όχι τόσο
“ανοιχτά” όπως το IPRED2 αλλά “απ' το παράθυρο” αφού κάνει λόγο ήδη απ' το άρθρο 6 για
προληπτικά μέτρα. Τίποτα δεν αποκλείει αυτά τα
προληπτικά μέτρα να είναι π.χ. η κατάργηση της
ανωνυμίας ή η παρακολούθηση της κίνησης στο
διαδίκτυο και μπορεί μεν στο άρθρο 27 που αφορά
το διαδίκτυο να έχουν βάλει όρους για τα προσωπικά δεδομένα και τις ελευθερίες στο διαδίκτυο
αλλά και εκεί στη πρώτη παράγραφο που μιλάει
πάλι για προληπτικά μέτρα δεν έχουν τέτοια
πρόβλεψη. Προληπτικό μέτρο επίσης θα μπορούσε να είναι και η διακοπή της πρόσβασης στο
διαδίκτυο (βλ. 3-strikes) και πολλά άλλα.
Προβλέπει επίσης ότι μπορεί να ασκηθεί δίωξη και
να ληφθούν μέτρα σε περιπτώσεις καταπάτησης
πνευματικών δικαιωμάτων (βλ. Πειρατεία)
έκτακτα, χωρίς να ακουστεί η άλλη πλευρά και
χωρίς να εξεταστούν όλα τα στοιχεία (άρθρα 12.1
και 8.1 αντίστοιχα). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι
μπορεί να κατεβάζουν site όποτε τους τη δώσει
γιατί θεώρησαν π.χ. ότι καταπατά πνευματικά
δικαιώματα και πρέπει να κατέβει επειγόντως για
να μη θιγεί ο δικαιούχος (δηλαδή η εταιρία
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παραγωγής γιατί σε αυτούς ανήκει το copyright,
όχι στους δημιουργούς). Επίσης μπορεί να ασκηθεί
δίωξη χωρίς καν ο δικαιούχος να κάνει μήνυση
(άρθρο 8.2), κοινώς έχουμε το πανηγύρι της ΑΕΠΙ
που θα μπορεί πλέον να κάνει ότι θέλει με τη
διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων ακόμα
και όταν οι δημιουργοί δεν θέλουν να ασκήσουν
δίωξη. Παράδειγμα ο Θεοδωράκης έχει δώσει την
άδειά του όλα του τα κομμάτια να μοιράζονται
ελεύθερα στο διαδίκτυο (μάλιστα έχει φτιαχτεί και
η σχετική σελίδα με όνομα τα 1000τραγούδια), αν
θέλουν όμως οι δισκογραφικές με αυτή τη διάταξη
θα μπορούν να κάνουν οι ίδιες δίωξη ακόμα και
χωρίς την άδεια του δημιουργού, ή χωρίς να το
ξέρει καν ο δημιουργός.
Στο άρθρο 9 λέει ότι αν κάποιος διακινεί παράνομα
ένα έργο που προστατεύεται από copyright, θα
πρέπει να πληρώσει στον δικαιούχο (δηλαδή την

εταιρία παραγωγής) για κάθε κατέβασμα π.χ. το
ποσό που αντιστοιχεί σε αντίστοιχες πωλήσεις. Με
άλλα λόγια για κάθε κατέβασμα που έκανε
κάποιος από ένα site ενός CD, το site καλείται να
πληρώσει την αξία του CD στον δικαιούχο. Αυτό
δε στηρίζεται πουθενά, όχι μόνο υπάρχουν μελέτες
που λένε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χρηστών
που κατεβάζουν κομμάτια π.χ. δεν θα τα αγόραζαν
ποτέ λόγο κόστους (άρα δε στέκει ότι χάνουν
πωλήσεις οι εταιρίες αφού οι χρήστες δεν θα τα
αγόραζαν ούτως ή άλλως), υπάρχουν και μελέτες
που δείχνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά
για παλιά κομμάτια ή άγνωστα συγκροτήματα η
πειρατεία βοηθάει σημαντικά στην αύξηση των
πωλήσεων των CD. Χαρακτηριστικά μια μελέτη
που έγινε στον Καναδά έδειξε ότι για κάθε 12
κομμάτια που κατέβηκαν από torrents, οι πωλήσεις των CD αυξήθηκαν κατά 0.44 Cds, ότι το 50%
των χρηστών που κατέβαζε κομμάτια το έκαναν
γιατί δεν ήθελαν να αγοράσουν ολόκληρο το CD
πριν δουν έστω περί τίνος πρόκειται, ενώ το 25%
των χρηστών κατέβαζαν κομμάτια γιατί δεν
μπορούσαν να βρουν το CD στην αγορά. Το
τελευταίο είναι πολύ συχνό φαινόμενο αφού οι
δισκογραφικές αρκετές φορές σταματούν το
τύπωμα ενός δίσκου/CD ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις καταστρέφουν και τα master tapes
(τόσο πολύ σέβονται τους δημιουργούς) ! Η
συμφωνία όμως δε μένει εκεί, στο άρθρο 24 κάνει
ωμή παρέμβαση στην άσκηση δικαιοσύνης αφού
προβλέπει ότι οι ποινές λέει που σχετίζονται με
πειρατεία πρέπει να είναι “παραδειγματικές” και
αρκετά μεγάλες για να αποτρέψουν αντίστοιχα
φαινόμενα στο μέλλον. Προβλέπεται δε φυλάκιση
και “σημαντικά” χρηματικά πρόστιμα. Κοινώς αν
ένας δικαστής αποφασίσει ότι π.χ. κάποιος πρέπει

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
να πληρώσει το Χ ποσό μπορεί να
έρθουν και να του πουν ότι η ποινή
δεν ήταν παραδειγματική και ότι
πρέπει να αποφασίσει το Υ ποσόν.
Επίσης προωθεί τη χρήση πρακτικών DRM, είναι τα διάφορα
κλειδώματα που θα βρείτε σε
CD?DVD/HD-DVD/Blu Ray τόσο
σε προγράμματα όσο και σε
ταινίες/δίσκους. Κλειδώματα του
στυλ να μην αφήνουν το χρήστη να
δει το DVD σε άλλη χώρα, να μην
τον αφήνουν να κάνει fast forward
τις διαφημίσεις κλπ. Εταιρίες
προκειμένου να ασκήσουν τέτοιες
πρακτικές έχουν φτάσει στο σημείο
να βάζουν ιούς στους υπολογιστές
των χρηστών προκειμένου να

σιγουρευτούν ότι δεν θα προσπαθήσουν να αντιγράψουν το CD/DVD
κλπ. Το DRM δεν είναι απλά
απαράδεκτο, ειδικά όταν μιλάμε για
κάτι που ο χρήστης έχει αγοράσει
νόμιμα, αρκετές φορές εμποδίζει
τους χρήστες να χρησιμοποιήσουν
αυτό που αγόρασαν. Στο ελεύθερο
λογισμικό π.χ. που δεν υπάρχουν
πιστοποιημένοι players για DVD
και οι προστασίες αρκετών
προγραμμάτων δε δουλεύουν λόγω
ασυμβατότητας, αναγκαστικά
πρέπει να προσπερνάμε τις
διάφορες προστασίες. Με την
ACTA λοιπόν όχι μόνο το DRM
θεωρείται σωστή πρακτική και
μάλιστα παρέχονται στο κείμενο
και παραδείγματα DRM, ποινικοποιείται και η παράκαμψη αυτών
των μέτρων. Κοινώς όποιος θέλει να
δει DVD στο Linux είναι παράνομος !
Τέλος προβλέπει τη δημιουργία
μιας επιτροπής η οποία θα επιβλέπει
την τήρηση της συμφωνίας στην
οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι των
κρατών και “τρίτα πρόσωπα”,
δηλαδή η MPAA, η RIAA και όσες
εταιρίες συμμετείχαν στο αρχικό
σχήμα. Αυτή η επιτροπή (επιτροπή
ACTA) θα μπορεί σε 5 χρόνια να
αλλάξει τη συμφωνία (όταν δηλαδή
θα έχει ξεχαστεί, θα κάνουν ότι
θέλουν), ενώ είναι υπεράνω
διεθνών οργανισμών και γενικά

κάνει ότι θέλει ! Μάλιστα τα κείμενα
της επιτροπής είναι σε συγκεκριμένες γλώσσες που π.χ. αντιβαίνει
στη πρακτική της Ε.Ε. Όπου θα
πρέπει κάθε επίσημο κείμενο να
μεταφράζεται και στις 22 γλώσσες
της ένωσης.
Η ACTA υπεγράφη στις 26/1/2012
αλλά έχει ακόμα μέλλον, στις 22
χώρες της Ε.Ε. που την υπέγραψαν
συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα
αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε
εντοπίσει ποιος έχει τη πολιτική
ευθύνη γι' αυτή την υπογραφή της
χώρας μας. Γνωρίζουμε ότι η
σύμβαση υπεγράφη στο Τόκυο απ'
τον πρέσβη μας, μετά από εντολή
που πήρε απ' το Υπ. Εξ. Το οποίο
όμως αρνείται ότι ασχολήθηκε με το
περιεχόμενο της σύμβασης και μας
παρέπεμψε στο Υπ. Ανάπτυξης απ'
όπου καταλήξαμε ότι κανείς δεν
έχει ιδέα περί τίνος πρόκειται. Το
καλύτερο στοιχείο που έχουμε μέχρι
στιγμής είναι τα πρακτικά του
συμβουλίου υπουργών στις
16/12/2011 σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία (!) όπου
οι υπουργοί/υφυπουργοί που
μετείχαν ενέκριναν την υπογραφή
της ACTA εκ μέρους της Ευρώπης.
Εκεί στα πρακτικά φαίνεται απ' το
υπ. ανάπτυξης να μετέχει ο Α.
Γεωργιάδης με το γραφείο του
οποίου επικοινωνήσαμε και ακόμα
δεν έχουμε κάποια πληροφορία
σχετικά με το θέμα.
Η διαδικασία από εδώ και πέρα έχει
ως εξής: Η σύμβαση θα περάσει απ'
τις επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, κατόπιν θα ψηφιστεί στην
ολομέλεια (κάπου μέσα στον
Ιούλιο) και μετά θα έρθει στο εθνικό
κοινοβούλιο προς επικύρωση.
Έχουμε 6 μήνες να το προλάβουμε
και πρέπει να οργανωθούμε άμεσα !
Ήδη σε άλλα μέρη της Ευρώπης
έχουν αρχίσει να γίνονται κινητοποιήσεις ενώ στις 11/2 έχει οργανωθεί απ' το avaaz.org διεθνής
διαμαρτυρία σε πλατείες κλπ.
Πρέπει να δώσουμε το παρόν !

Τι είναι το Digital Rights
Management (DRM)
Ίσως να έχει πετύχει κάπου το μάτι
σας σε κάποιο DVD που ενδεχομένως να έχετε νοικιάσει ή αγοράσει,
το σηματάκι που λέει “Region τάδε”.
Οι κινηματογραφικές εταιρίες
λοιπόν αποφάσισαν ότι θέλουν να
ελέγχουν όχι μόνο τη διακίνηση των
DVDs αλλά και σε ποιες χώρες αυτά
μπορούν να παιχτούν και αυτό για
να μπορούν π.χ. να είναι σίγουρες
ότι όταν μια ταινία/σειρά βγαίνει
πρώτα σε DVD στην Αμερική και
δεν έχει παιχτεί στους κινηματογράφους/τηλεόραση στην Ευρώπη,
να μη μπορεί κάποιος να αγοράσει
το DVD από Αμερική και να το δει
στην Ευρώπη. Για να το πετύχουν
αυτό έφτιαξαν ένα σύστημα, το
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λεγόμενο CSS (Content Scrambling System) το
οποίο πρακτικά κρυπτογραφεί το DVD με ένα
κλειδί το οποίο μπορεί να ξεκλειδώσουν οι DVD
players. Οι DVD players είτε είναι συσκευές είτε
είναι προγράμματα πρέπει να πιστοποιηθούν από
τις κινηματογραφικές εταιρίες έτσι ώστε να
υλοποιούν αυτό το κλείδωμα, αλλιώς δεν μπορούν
να βάλουν καν το σήμα του DVD στις
συσκευές/logo τους. Με την έλευση των HD-DVD
και των Blu Ray το πράγμα ξέφυγε τελείως αφού
τώρα με το καινούριο σύστημα AACS (Advanced
Access Control System), μπορούν όχι μόνο να
κλειδώσουν το που θα παιχτεί η ταινία αλλά και
πώς θα παιχτεί, δε σε αφήνουν π.χ. να κάνεις fast
forward τις διαφημίσεις ή να κάνεις skip τα trailers
κλπ.
Αντίστοιχα στα CD μουσικής υπήρξαν προσπάθειες αντίστοιχων μέτρων με ποιο γνωστή ίσως τη
περίπτωση της Sony η οποία με το Extended Copy
Protection (XCP) έβαζε στα μουσικά CD ένα
πρόγραμμα για να τα παίζεις στον υπολογιστή
σου, το οποίο εγκαθιστούσε ιό με τον οποίο
κάποιος θα μπορούσε να εισβάλει στον υπολογιστή σου και να κάνει ότι θέλει. Επίσης DRM
υπάρχει και σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, το
HDCP (το πρωτόκολλο που πάει πακέτο με το
HDMI) εμποδίζει κάποιον να συνδέσει το HDDVD του με μη-πιστοποιημένες συσκευές, ενώ
κάποιες άλλες συσκευές όπως το GPS ή τα
ασύρματα δίκτυα έχουν επίσης διάφορα κλειδώματα, ενώ στο μέλλον προωθείται το μοντέλο και
οι ίδιοι μας οι υπολογιστές να είναι κλειδωμένοι
και να επιτρέπουν την εγκατάσταση μόνο ενός
λειτουργικού συστήματος (Windows). Τέλος
διάφορα προγράμματα και παιχνίδια έχουν
κλειδώματα για να αποτρέπουν τόσο την αντιγραφή όσο και σε κάποιες περιπτώσεις τη πρόσβαση
σε συγκεκριμένο περιεχόμενο (το οποίο όμως
βρίσκεται κανονικά στο CD/DVD).
Μπορεί εύκολα να καταλάβει κάποιος γιατί το
DRM είναι ο πρώτος στόχος των διαφόρων
hackτιβιστών, αφενός είναι τελείως παράλογο
κάτι που αγοράζεις (και αρκετές φορές με
παράλογα μεγάλο κόστος) να είναι κλειδωμένο,
αφετέρου στο ελεύθερο λογισμικό για παράδειγμα
είναι αδύνατον να υπάρξει πιστοποιημένος player,
έτσι και να θέλουμε δεν μπορούμε να παίξουμε τα
DVD/HD-DVD χωρίς να τα “σπάμε”, ενώ
υπάρχουν και γενικότερα προβλήματα συμβατότητας, ειδικά στα κλειδωμένα προγράμματα/παιχνίδια είναι συνήθως αδύνατον να τρέξουν
ως έχουν λόγω ασυμβατότητας του συστήματος
κλειδώματος με το Linux π.χ, έτσι ακόμα και αν τα
έχουμε αγοράσει κανονικά πρέπει να τα σπάσουμε
για να τρέξοθν ! Είναι χαρακτηριστικό ότι στην
ACTA το DRM όχι μόνο προβλέπεται αλλά
προωθείται στο άρθρο 27 παρ 5 και μάλιστα
προτείνονται και μέθοδοι DRM, ενώ στις παραγράφους 6 και 7 καθιστούν παράνομη την όποια
παράκαμψη τέτοιων μέτρων με οποιοδήποτε
τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο. Άρα όσοι
χρησιμοποιούμε ελεύθερο λογισμικό και θέλουμε
να παίξουμε ένα DVD θα είμαστε πλέον παράνομοι!
πηγή: http://wiki.hellug.gr/index.php/ACTA_texts
Συμπληρωματικές Πηγές
Σχετική συζήτηση στη λίστα:
http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/2012/010831.html
Τι είναι το copyright. βλ.
http://www.digitalrights.gr/news/2009/soundcopyrightext
ension/

Ευχαριστούμε τον nickflemm για την βοήθεια του.

anares
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άει χρόνος από τότε που τριακόσιοι
μετανάστες προχώρησαν σε
απεργία πείνας για να διεκδικήσουν το αυτονόητο: Μια θέση στον ήλιο´ να
μην είναι αναγκασμένοι δηλ. να κινούνται στο
σκοτάδι της παρανομίας που στην καθημερινότητά τους σήμαινε κυνηγητό, απαξίωση
και μαύρη εργασία. Την ίδια ώρα η ελλαδική
κοινωνία είχε αρχίσει να βιώνει τις καταστροφικές συνέπειες των μέτρων που έπαιρναν τα
αφεντικά της για να αντιμετωπίσουν την
κρίση που αυτά δημιούργησαν. Σ’ αυτές
ακριβώς τις συνθήκες αυτή η ίδια κοινωνία
προτίμησε, για μια ακόμα φορά, ν’ ακολουθήσει τους θύτες της. Αφέθηκε να παραπλανηθεί απ’ την μαύρη προπαγάνδα των
“νταβατζήδων” και στράφηκε ενάντια στους
μετανάστες, λες και αυτοί έφταιγαν για όλα τα
κακά της μοίρας της. Κι όλα αυτά ενώ η κρίση
φαινόταν πια καθαρά ότι ήταν παγκόσμιο
φαινόμενο, και -εξ αιτίας αυτού- ντόπιοι και
ξένοι μεγαλοπαράγοντες προέβαιναν σε
απολογητικές δηλώσεις με τις οποίες
παραδέχονταν λάθη, παραλήψεις και
υπερβολές. Έγινε πιστευτό ακόμα και το πιο
γελοίο ψέμα: ότι δηλ. οι μετανάστες παρακώλυαν την λειτουργία του Πανεπιστημίου κι ας
είχαν καταλύσει σ’ ένα αχρησιμοποίητο γιαπί
της Νομικής.
Είναι γνωστό ότι η κατασκευή στερεοτύπων
για ολόκληρες ομάδες ανθρώπων, δηλ. η
κατασκευή του “Άλλου”, είναι ένα διαχρονικό
και παγκόσμιο φαινόμενο, ιδεολογικό όπλο
πανίσχυρο στα χέρια κάθε εξουσίας. Σε
περιόδους κρίσης μάλιστα, δηλ. σε περιόδους
όπου υπάρχει κίνδυνος απονομιμοποίησής
της από μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, το
χρησιμοποιεί με αμείλικτο τρόπο. Στον
“Άλλο”, αποδίδονται μια σειρά από χαρακτηριστικά, ιδιότητες και συμπεριφορές – ο ρόλος
του αποδιοπομπαίου τράγου - που τελικά
μικρή σημασία έχει αν δεν αντέχουν στη
βάσανο της κριτικής, στην ιστορική ή
κοινωνιολογική έρευνα. Πάνω από δυο
δεκαετίες τώρα, αυτό συμβαίνει και με τους
μετανάστες.
Η κλασσική και επαναλαμβανόμενη επωδός
είναι ότι αυτοί οι καταραμένοι ξένοι ευθύνονται για την ανεργία και την πτώση των
μεροκάματων αφού «μας παίρνουν τις
δουλειές». Είναι γνωστός ο αντίλογος, όπως
είναι γνωστό σ’ όλη την αγροτική ύπαιθρο, ότι
η εισροή των μεταναστών εκεί βοήθησε στην
διάσωση της ετοιμοθάνατης αγροτικής
παραγωγής. Και το πρόβλημα εδώ είναι
ακριβώς αυτή η εγκατάλειψη. Με άλλα λόγια,
το ζήτημα που τίθεται είναι η εθελούσια
απαξίωση της γης, η εγκατάλειψή της και η
περιφρόνηση προς τους καρπούς που αυτή
πρόσφερε, από ένα μεγάλο κομμάτι των ίδιων
των παραγωγών, αλλά και των υπολοίπων.
Πόσο μάλλον που τα πιο κύρια απ’ αυτά δεν
είναι απλά και μόνο προϊόντα, αλλά έχουν και
πολιτισμικές προεκτάσεις (στάρι, αμπέλια,
ελιές κ.α.). Πόσοι και πόσες δεν έσπευσαν
περιχαρείς να επανδρώσουν τα καλοκαιρινά
κάτεργα στις τουριστικές περιοχές και
προσδοκώντας να κάνουν και τη “μεγάλη
ζωή” εκεί. Πόσοι και πόσες δεν έτρεξαν στο
κοντινότερο “μεγάλο χωριό” για να κάνουν
τον ντελιβερά και άλλες δουλειές του
ποδαριού. «Τι να μας πουν βρε αδερφέ οι
ντομάτες και τα ζαρζαβατικά, ο κόσμος
αλλάζει και πρέπει να εκσυγχρονιστούμε»
έλεγαν πολλοί. Οι ντιρεκτίβες της Ε.Ε. που
οδηγούσαν στην καταστροφή τον αγροτικό
τομέα αντιμετωπίζονταν ως θέσφατα και όσοι
τολμούσαν να διαφωνήσουν αντιμετωπίζονταν σαν εξωγήινοι που δεν καταλαβαίνουν
που είναι και που βρίσκονται. Καμιά ουσιαστική προσπάθεια να σωθεί ο τόπος τους απ’ την
καταστροφή και φυσικά καμιά διάθεση για
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για όλα φταίνε οι μετανάστες!
ή, έτσι είναι αν έτσι θέλετε!
συλλογική αντιμετώπιση της κατάστασης.
Και αναρωτιέται κανείς πόσοι και πόσες απ’
αυτούς/ες έβριζαν και βρίζουν, τους μετανάστες ως υπεύθυνους για την κατάσταση που
βίωναν και βιώνουν. Παρεμπιπτόντως, αυτή η
απαξίωση συνεχίζεται και σήμερα από
πολλούς αγρότες, που προτιμούν να
τοποθετούν στα χωράφια τους κάτι μεγάλα
τζάμια και ευελπιστούν ότι έτσι θα γίνουν
παραγωγοί ρεύματος(!!!!!) και θα τα κονομήσουν ξύνοντας τα απαυτά τους. Κούνια που
τους κούναγε και που θα τους κουνάει, που
λέγαν και οι παλιότεροι.
Δε θα μπούμε στα “δύσκολα” που λένε ότι η
ανεργία αποτελεί δομικό στοιχείο του
καπιταλισμού και ότι τα αφεντικά πάντα
φροντίζουν να δημιουργούν μια στρατιά
ανέργων για να τους χρησιμοποιούν ως
εργατική εφεδρεία ενάντια στους ήδη
εργαζόμενους. Όποιος έχει καλή διάθεση να
δει τα πράγματα όπως έχουν και να κοιτάξει
λίγο παραπέρα το τι γίνεται στο παγκόσμιο
χωριό μας, θα ανακαλύψει εύκολα ότι εκεί
δίπλα μας στη Λατινική Αμερική, όπου δεν
υπάρχουν καθόλου μετανάστες, αυτόν τον
ρόλο τον παίζουν οι ντόπιοι ξεριζωμένοι
χωρικοί και ινδιάνοι που έχουν στοιβαχτεί
στις παραγκουπόλεις. Και ω! τι περίεργον!
αντιμετωπίζουν τον ίδιο ρατσισμό, τις ίδιες
κατηγορίες και διώξεις μ’ αυτές που αντιμετωπίζουν εδώ (στην Ευρώπη δηλ.) οι μετανάστες. Και επειδή, όπως είπαμε, απ’ το να
θεωρητικολογούμε καλύτερα να κοιτάμε την
πραγματικότητα, δεν έχουμε παρά να ρίξουμε
μια ματιά στο τι συνέβη στον λεγόμενο
δημόσιο τομέα όλα αυτά τα χρόνια (πριν την
τωρινή καταστροφή). Σε εργασιακούς χώρους
όπου ίσχυαν οι καλύτερες συνθήκες δουλειάς,
με τον πιο οργανωμένο και αποτελεσματικό
συνδικαλισμό, με εξασφαλισμένες τις θέσεις
εργασίας, όλα κατέρρευσαν σαν χάρτινος
πύργος. Κυριάρχησαν κι εκεί οι νέες και
“ευέλικτες” σχέσεις εργασίας με συμβάσεις,
stage, υπεργολαβίες και ανασφάλιστους, ενώ
όσοι προσλαμβάνονταν ως μόνιμοι λάμβαναν
μισθούς αρκετά κατώτερους απ’ τους
παλαιότερους υπαλλήλους. Τί μεσολάβησε
και έγιναν πραγματικότητα όλα αυτά; Ρε λέτε
να μπούκαραν και να δουλεύουν τίποτα
πακιστανοί στο “δημόσιο”; Μάλλον όχι ε;
Ίσως τη βόλεψαν τίποτα παλιοαλβανοί που
έχουν και χρόνια εδώ και μας θρονιάστηκαν.
Αλλά πάλι, κομματάκι δύσκολο έτσι; Τί
διάολο έφτιαξε λοιπόν; Απλούστατα:
Απεργίες της πλάκας και αδιαφορία για τα
εργασιακά δικαιώματα των νεοτέρων
συναδέλφων τους, φιλοτομαρισμός και
αυτοαπαξίωση της δουλειάς τους και με τους
απέξω να εκδηλώνουν μια κοινωνική
μνησικακία για τα “προνόμια” που “απολάμβαναν” οι από μέσα και να απαιτούν «λιγότερο
κράτος». Ε, να τώρα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί
χάρβαλο, τα σχολεία διαλυμένα και υπό
κατάργηση και τα νοσοκομεία χωρίς γάζες.
Είπαμε, δεν υπάρχει λόγος να αρνείται ένας
έντιμος άνθρωπος την πραγματικότητα.
Όντως, τα αφεντικά, παγκόσμια, έκαναν πάρα
πολύ καλά τη δουλειά τους. Με στρατιωτικές
επεμβάσεις και πολέμους, με δικτατορίες και
δολοφονική καταστολή διέλυσαν κοινωνικά
εκτεταμένες περιοχές του λεγόμενου Τρίτου
Κόσμου και προκάλεσαν ένα μεγάλο ρεύμα
μετανάστευσης το οποίο στη συνέχεια, όπως
είπαμε, χρησιμοποίησαν ως εργασιακή
εφεδρεία. Τα αφεντικά τη δουλειά τους
κάνανε στο κάτω της γραφής. Το μέγα
ερώτημα κι εδώ είναι εμείς τι κάναμε, οι
εργαζόμενοι, οι από κάτω. Κι η απάντηση είναι

ότι η συντριπτική πλειοψηφία της εργαζόμενης
κοινωνίας δέχτηκε σχεδόν αμαχητί την
υποτίμηση της εργατικής της δύναμης και της
κοινωνικής της αξιοπρέπειας ΄ αδιαφόρησε για
την διάλυση κι αυτού του μικρού “κοινωνικού
κράτους” που υπήρχε και για την κατάργηση
των κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεών της. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, ήταν
αδύνατο να υπάρχει εκείνη η ταξική συνείδηση
που θα έδινε το έναυσμα να απαντηθεί η
ενότητα των αφεντικών με κοινούς αγώνες
ντόπιων και μεταναστών. Αλλά εδώ, θα πει
κανείς, δεν κάναμε κάτι έστω και μόνοι μας, με
τους “παλιοξένους” θα κάναμε. Από πότε έχει
να θυμηθεί κάποιος να έχει γίνει μια απεργία
(προ μνημονίων εννοείται) που να αξίζει το
όνομά της σ’ αυτό τον έρμο τον τόπο. Αντί για
αγώνες που θα απέτρεπαν την καταστροφή,
όλοι έτρεξαν αφιονισμένοι να τζογάρουν στο
χρηματιστήριο και να γεμίζουν ασφυκτικά τα

τα, οι αρχές, οι αξίες, τα ήθη και οι επιδιώξεις, η
αντίληψη και η θέαση του κόσμου απ’ το
κοινωνικό σώμα άλλαξαν καταλυτικά απ’ την
επέλαση και την κυριαρχία του χρήματος, του
καταναλωτισμού και της εμπορευματοποίησης
των πάντων. Σ’ αυτή την ίδια χώρα όπου η
προώθηση της τουριστικής βιομηχανίας έγινε
με όρους πλιάτσικου και απληστίας, με
αποτέλεσμα μια τεράστιας έκτασης καταστροφή του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος
και (απ)αλλοτρίωση των συνειδήσεων του
πληθυσμού. Όπου οι ορδές των εκατοντάδων
εκατομμυρίων τουριστών (εξαιτίας του
τρόπου υποδοχής τους) δεν άφησαν τίποτα
όρθιο στο πέρασμά τους. Αυτοί οι ξένοι όμως
αφήνουν παραδάκι κι έτσι γίνονται
ευπρόσδεκτοι χωρίς φόβους και γκρίνιες, ενώ
οι άλλοι…..Συνεπώς δικαιούται να ρωτήσει
κανείς: Αυτά είναι τα κριτήρια, αυτά είναι τα
μέτρα και τα σταθμά όσων ανησυχούν για την
“καθαρότητα” του έθνους;Εύγε!
Τέλος, ας οραματιστούμε εκείνη την υπέροχη
αυγή που θα ξυπνήσουμε και θα βρούμε τη
χώρα μας καθαρή απ’ τους “μιαρούς”
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η προδοσία της επανάστασης στην Αίγυπτο.
μουσουλμανική αδελφότητα εναντίον εξεγερμένων

Μια ακόμα -συχνά επαναλαμβανόμενηεπωδός, με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση,
είναι αυτή που υποστηρίζει ότι οι μετανάστες
είναι πάρα πολλοί σε αριθμό σε σχέση με τον
ντόπιο πληθυσμό. Σαν αποτέλεσμα οι έλληνες
δε θα μπορέσουν να τους αφομοιώσουν κι έτσι
θα κινδυνεύσουν να χάσουν την πολιτισμική
τους ταυτότητα. Εδώ έχουμε τον παλιό
δολοφονικό φόβο του εθνικισμού για (κάθε
είδους) μόλυνση της καθαρότητας της φυλής.
Και συνάμα το παλιό μυστικιστικό παραμύθι
της γαμάτης φυλής που απ’ τα πανάρχαια
χρόνια (αναντάμ μπαμπαντάμ δηλαδή)
σάρωσε και χώνεψε ό,τι συνάντησε στο διάβα
της και παρέμεινε αγνή, άσπιλη κι αμόλυντη, με
αμετάβλητη τη βαθύτερη ουσία της. Μόνο που
η ανθρωπότητα κινήθηκε και προχώρησε μέσα
απ’ την αλλαγή, την επιμειξία, την συγχώνευση, τον συγκρητισμό και τον συγχρωτισμό σε
κάθε επίπεδο, απ’ την χαραυγή ακόμα της
ιστορίας της. Ιστορική πραγματικότητα που
δυνητικά ενισχυόταν όσο περνούσαν οι αιώνες
και έγινε κυρίαρχη κατάσταση στη σύγχρονη
εποχή. Πέραν τούτων όμως, ας έρθουμε στην
εποχή μας και στη χώρα μας. Σ’ αυτή που τις
μεταπολεμικές δεκαετίες σαρώθηκε από
βαθύτατες αλλαγές και όπου η καθημερινότη-

αλλοεθνείς. Άραγε, τί θα κάνουμε τότε; Θα
τρέξουμε να πάρουμε τη θέση των πακιστανών
στα φανάρια για να καθαρίζουμε τζάμια ή θα
βγαίνουμε παγανιά κάθε που βρέχει να
πουλάμε ομπρέλες όπως αυτοί; Θα στριμωχτούμε στον πεζόδρομο της Δαιδάλου ν’
αντικαταστήσουμε τους “αραπάδες” στήνοντας τραπεζάκια με ψιλολοίδια; Ή εκεί στην
Αθήνα θα σκοτωθούν ποιος και ποιος θα
πρωτοαπλώσει χάμω ένα σεντόνι με ψιλοπράγματα; Ωρέ μπράβο όραμα για το μέλλον!
Μπράβο προοπτικές για τους νέους
ανθρώπους! Κι αν κάποιος μικροαστός
παραπονεθεί ότι αυτά είναι αιτία και κλείνουν
ένα σορό μαγαζιά, καλά θα κάνει πρώτα να
ρωτήσει τους πελάτες του αν έχουν κάνα
φράγκο στην τσέπη, αν έχουν δουλειά και, αν
έχουν, από πότε έχουν να τους πληρώσουν τ’
αφεντικά τους. Και μετά να πάει τρέχοντας να
πληρώσει τα χαράτσια κάθε είδους που του
φόρτωσαν και τις αυξήσεις στη Δ.Ε.Η., τις
αυξήσεις στα καύσιμα, τις αυξήσεις στα
εισιτήρια, τις αυξήσεις στα διόδια, τις αυξήσεις
στα τιμολόγια των Δ.Ε.Κ.Ο., τις αυξήσεις
στις…., τις αυξήσεις στα…., τις αυξήσεις
…κλπ…..κλπ….κλπ….
Να σκύβεις δουλικά το κεφάλι σ’ ό,τι προστάζουν οι ισχυροί, οι από πάνω σου και αντίθετα
να τρέχεις και να χτυπάς τους αδύναμους,
αυτούς δηλ. που είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι χωρίς δικαιώματα και καθίστανται έτσι
εύκολα θύματα, αυτό ονομάζεται θρασυδειλία.
Και είναι μια από τις στάσεις που χαρακτηρίζουν την ροπή προς τον εκφασισμό μιας
κοινωνίας.
Κολίγος
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Οι άνθρωποι αρνούνται να κάνουν
επιχειρήσεις λόγω της βίας και οι
επιχειρηματίες αφήνουν την πόλη και
φεύγουν. Σύντομα το Oaklant θα είναι
μια τεράστια πόλη ακριβώς όπως αυτές
στο Mad Max”.
Mercury News

οδοφράγματα,
συγκρούσεις,
επίθεση στο
δημαρχείο και
συλλήψεις
στο Oakland
«Βρισκόμαστε εδώ ως ανθρώπινη ασπίδα, γιατί αν οι
διαδηλωτές προχωρήσουν περαιτέρω, θα συγκρουστούν
με την αστυνομία. Θέλουν να εισέλθουν στο κοινοβούλιο,
τί περιμένετε από μας να κάνουμε;»
Δήλωση του Hamdy Adbdelsamad, μέλους της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στο πρακτορείο ειδήσεων
AFP.

Π

προποτζίδικα για κάθε είδους παράνομο ή
νόμιμο τζόγο. Λες και ήταν τόσο μαλάκες οι
αστοί ν’ αρχίσουν να τους μοιράζουν παρά με
το τσουβάλι. Κι όταν τους φάγαν τα λεφτά
πάλι καμιά αντίδραση. Τουλάχιστον όταν
έγινε κάτι παρόμοιο στην Αλβανία το1997
βγήκαν τα καλάσνικωφ, ρε γαμώτο. Και τί
έχουν να πουν αυτοί που έχασαν περιουσίες
στη “ληστεία του χρηματιστηρίου”, ότι οι
μετανάστες τούς φταίνε κι αυτούς;

ΚΟΣΜΟΣ

έχουν συνάψει μεταξύ τους. Η συμφωνία καλεί τους
στρατηγούς να παραδώσουν την εξουσία μέχρι το τέλος
του Ιουνίου, μετά την επικύρωση του συντάγματος και
την εκλογή Προέδρου. Οι διαδηλωτές ανησυχούν ότι οι
στρατιωτικοί ηγέτες θα χρησιμοποιήσουν την εξουσία
τους για να διατηρήσουν πολιτικές εξουσίες και να
παραχωρήσουν ασυλία στους εαυτούς τους. Στις
ρυθμίσεις που πρότεινε το Νοέμβρη ο Στρατάρχης
Ταντάουι, επικεφαλής του SCAF, ο στρατός διατηρεί
την δυνατότητα παρέμβασης όταν απειλείται η
κοινωνική ειρήνη, σαν εγγυητής του πολιτεύματος, και
διατηρεί το προνόμιο να μην υπόκεινται σε έλεγχο τα
οικονομικά του.

ερισσότεροι από 70 άνθρωποι τραυματίστηκαν την Τρίτη (31/01) όταν χιλιάδες
διαδηλωτές μπλοκαρίστηκαν από ανθρώπινο
τείχος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ανέφερε το
Υπουργείο Υγείας. Τριάντα άνθρωποι εισήχθησαν στο
νοσοκομείο, ανέφερε το υπουργείο, δέκα εκ των οποίων
μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Οι διαδηλωτές είχαν κεντρικό αίτημα να παραδώσει η χούντα του
Στρατιωτικού Συμβουλίου (SCAF) την εξουσία πριν το
νέο σύνταγμα συνταχθεί και χωρίς εγγυήσεις ατιμωρησίας των στρατιωτικών, αλλά όταν αντιμετώπισαν το
φράγμα της Αδελφότητας, η οργή τους μετατοπίστηκε
στον νέο στόχο «Κάτω η Αδελφότητα, Κάτω οι
αξιωματικοί. Κάτω, το στρατιωτικό καθεστώς!». Οι
συγκρούσεις ξεκίνησαν όταν οι διαδηλωτές επιτέθηκαν
με πέτρες και πλαστικά μπουκάλια στους οπαδούς της
Αδελφότητας.

Απέναντι στις φωνές των επαναστατημένων ότι
προδίδει την Επανάσταση και προσπαθεί να ευχαριστήσει το SCAF, η Αδελφότητα απάντησε ότι αντεπαναστατικές συμμορίες απειλούσαν να καταστρέψουν την
έδρα του Κοινοβουλίου. «Καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας
δεν προστατεύουν όλους τους δρόμους που οδηγούν
στο κοινοβούλιο, είναι φυσιολογικό για την Μουσουλμανική Αδελφότητα να αναλάβει τον ρόλο της
ασφάλειας, όπως και πριν στην Tαχρίρ, δημιουργώντας
λαϊκές επιτροπές» δήλωσε σε τοπικό κανάλι ένας από
τους οπαδούς της Αδελφότητας, για να συμπληρώσει:
«κάποιοι μπορεί να έχουν ακόμα και βόμβες μολότοφ».

Μετά την επέτειο της 25η Ιανουαρίου, εκατοντάδες
χιλιάδες Αιγύπτιοι βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας
από το SCAF να παραδώσει την εξουσία στους πολίτες.
Από τότε, καθημερινές πορείες και διαδηλώσεις
λαμβάνουν χώρα σε διάφορα σημεία της Αιγύπτου. Οι
διαδηλωτές θέλουν την ανατροπή της στρατιωτικής
κυβέρνησης, τον τερματισμό των στρατοδικείων, την
αναδιάρθρωση του υπουργείου Εσωτερικών και την
εγγύηση των ελευθεριών και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Την Τρίτη είχαν καλεστεί πορείες σε όλες της
μεγάλες πόλεις της Αιγύπτου.

Πάνω από 30 βουλευτές εγκατέλειψαν την αίθουσα για
να ενταχθούν στην διαδηλωτές. Η αποχώρηση έγινε
επειδή δεν τους επιτράπηκε ο λόγος. Η πολιτική
πτέρυγα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας κέρδισε τη
μεγαλύτερη πλειοψηφία στο νέο αιγυπτιακό Κοινοβούλιο (Συνέλευση του Λαού). Επιπλέον, ο πρώην γενικός
γραμματέας του πολιτικού σκέλους της (FJP) εκλέχθηκε
ως ο ομιλητής του Κοινοβουλίου στην εναρκτήρια
συνεδρίαση. Η Μουσουλμανική Αδελφότητα έχει
αρνηθεί να συμμετάσχει επίσημα σε οποιεσδήποτε
διαμαρτυρίες μετά την πτώση του Μουμπάρακ.

“Ο λαός θέλει την πτώση της Αδελφότητας”, οι
διαδηλωτές φώναζαν, αλλάζοντας ένα τραγούδι που
συνήθως χρησιμοποιείται κατά του SCAF, ενώ
ακούγονταν συνθήματα και εναντίον του στρατού και
της χούντας. Η συγκέντρωση μπροστά στην Βουλή
ήταν αποτέλεσμα της ένωσης τεσσάρων διαφορετικών
διαδηλώσεων: μια πορεία ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου, μια που ξεκίνησε στο κτίριο Maspero,
έδρα του κρατικού ραδιόφωνου και της κρατικής
τηλεόρασης και μια που ξεκίνησε από την πλατεία
Ταχρίρ. Η τέταρτη πορεία ήταν η πορεία των γυναικών
που άρχισε από σταθμό του μετρό, στο κέντρο της
πόλης του Καΐρου. Όταν ορισμένοι διαδηλωτές που
προέρχονται από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου
πλησίασαν το κοινοβουλευτικό κτίριο, βρέθηκαν
αντιμέτωποι με τα μέλη της Μουσουλμανικής
Αδελφότητας που ήθελαν να τους εμποδίσουν. Οι
συγκρούσεις ξεκίνησαν μεταξύ αυτών των δύο ομάδων.
Τα μέλη της Αδελφότητας φώναζαν «ο στρατός και ο
λαός είναι μια γροθιά» και δημιούργησαν μια ανθρώπινη
ασπίδα γύρω από το κοινοβούλιο. Ανάλογες σκηνές
είχαν διαδραματιστεί κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση
του Κοινοβουλίου την περασμένη εβδομάδα.

- Εκατοντάδες διαδηλωτές στην Ismalia και το Suez την
Τρίτη απαίτησαν την ταχεία παράδοση της εξουσίας
στους πολίτες. Μαζί τους ενώθηκαν απολυμένοι
εργάτες που διαμαρτύρονταν έξω από κυβερνητικά
κτήρια για το κλείσιμο των εργοστασίων που δούλευαν.
Πορείες πραγματοποιήθηκαν και στην Αλεξάνδρεια και
την Qena.

-Τα μέλη της Αδελφότητας έπαιξαν το ρόλο των
άτυπων αστυνομικών για την διατήρηση της ειρήνης,
όπως έκαναν και κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην
πλατεία Ταχρίρ την περασμένη εβδομάδα. Την Τρίτη, οι
μπάτσοι στεκόντουσαν πίσω από τους ισλαμιστές και
παρακολουθούσαν ακουμπώντας στις ασπίδες τους.
Αυτή δεν είναι η πρώτη σύγκρουση μεταξύ διαδηλωτών
και μελών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Στις
συγκρούσεις του Νοεμβρίου οι οπαδοί της Αδελφότητας είχαν εκδιωχθεί βίαια από την Ταχρίρ. Η πιο
πρόσφατη σύγκρουση συνέβη την Παρασκευή 27
Ιανουαρίου όταν οι διαδηλωτές στην Ταχρίρ κατήγγειλαν την υποστήριξη της Αδελφότητας στην παραμονή
του SCAF στην εξουσία, μετά από άτυπη συμφωνία που

Στην πρώτη του ομιλία στο νέο κοινοβούλιο ο
χουντικός πρωθυπουργός El-Ganzouri μετά από
ερώτηση σχετικά με την αποκατάσταση των νεκρών της
Επανάστασης, είπε ότι τα χρήματα από μόνα τους δεν θα
αντισταθμίσουν επαρκώς τους θανάτους και τους
τραυματισμούς των επαναστατών για να συμπληρώσει
ότι η τιμωρία εκείνων που έκλεβαν τον πλούτο της
χώρας για τριάντα χρόνια είναι απαραίτητη. Επίσης
δήλωσε ότι χαίρεται που νέα πρόσωπα έχουν αντικαταστήσει τους παλιούς καθεστωτικούς διεφθαρμένους
πολιτικούς. Στην ερώτηση βουλευτή σχετικά με το ότι ο
ίδιος είναι αυλικός του Μουμπάρακ και πριν την
Επανάσταση είχε διατελέσει πρωθυπουργός επί δέκα
χρόνια και άλλα τόσα σε κορυφαίες υπουργικές θέσεις, ο
El–Ganzouri απάντησε ότι δεν πήρε αποζημίωση όταν
έφυγε από την πρωθυπουργική καρέκλα. Τέλος όσον
αφορά την χούντα, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο που
συνέστησε το SCAF αποφάσισε ότι καλό θα είναι οι
προεδρικές εκλογές να πραγματοποιηθούν στις 16 Μάη,
έτσι ώστε η εξουσία να παραδοθεί αρχές και όχι τέλος
Ιουνίου.
Νέο κάλεσμα για συγκέντρωση διαρκείας έξω από την
Βουλή στις 9 Φεβρουαρίου από 36 πολιτικά κόμματα και
οργανώσεις, στην περίπτωση που το νεοεκλεγέν
κοινοβούλιο αποτύχει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
του λαού για πρόωρες προεδρικές εκλογές και τη δίωξη
των υπευθύνων για τη δολοφονία άοπλων διαδηλωτών.
Βαγιάν
Κουλτούρα κ' επανάσταση, classwar.espiv.net

Π-

ερίπου 300 άτομα συνελήφθησαν στην πιο ταραχώδη
ημέρα διαδηλώσεων στο
Όκλαντ από το Νοέμβριο. Οι ταραχές
ξεκίνησαν όταν οι μπάτσοι απέτρεψαν
τους διαδηλωτές από το να καταλάβουν κτήριο, το οποίο και σκόπευαν
να μετατρέψουν σε κοινωνικό κέντρο.
Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει
το πλήθος με δακρυγόνα –οι
εκτιμήσεις το απόγευμα κυμαίνονται
από περίπου 1.000 έως 2.000 άτομα-,
ενώ οι διαδηλωτές που πλέον
κατεβαίνουν στον δρόμο αρκετά
οργανωμένοι, αντιστάθηκαν
πετώντας μπουκάλια και πέτρες. Στη
συνέχεια οι συγκρούσεις μεταφέρθηκαν στο Δημαρχείο, το οποίο οι
διαδηλωτές, αφού γκρέμισαν την
προστατευτική περίφραξη, προσπάθησαν να καταλάβουν. Μετά την
έγκαιρη επέμβαση των μπάτσων που
ανέφεραν ότι δέχτηκαν επιθέσεις με
μπουκάλια, μεταλλικούς σωλήνες,
πέτρες, σπρέι, «αυτοσχέδιους
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εκρηκτικούς μηχανισμούς» και
φωτοβολίδες, το δημαρχείο εν τέλει
γλίτωσε την κατάληψη. Η δήμαρχος
της πόλης κάλεσε το Occupy να
«σταματήσει να θεωρεί παιδική χαρά
του το Όκλαντ» ενώ το δημοτικό
συμβούλιο ανέφερε ότι τα μέλη του
Occupy προκάλεσαν καταστροφές σε
εκθέματα στον περίβολο του
δημαρχείου και έκαψαν μια αμερικάνικη σημαία. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν για όλη τη νύχτα.
«Είναι μια κλιμάκωση της βίας, κατά
τη γνώμη μου, που ουσιαστικά
ανέρχεται σε εγχώρια τρομοκρατία».
Δημοτικός Σύμβουλος
Η αστυνομία υποστηρίζει πως οι
περισσότερες συλλήψεις έγιναν όταν
ακτιβιστές αρνήθηκαν να υπακούσουν
στη διαταγή να απομακρυνθούν από
το Δημαρχείο και επιτέθηκαν στους
αστυνομικούς. Από την πλευρά των
διαδηλωτών υπάρχουν καταγγελίες
για υπέρμετρη βία και κάποιες
αναφορές για πυροβολισμούς με
σφαίρες από καουτσούκ. Σύμφωνα με
την επίσημη αναφορά τραυματίστηκαν τρεις μπάτσοι και ένας διαδηλωτής, αλλά αυτόπτες μάρτυρες
ανέφεραν ότι ασθενοφόρα παρελάμβαναν κόσμο καθ’ όλη την διάρκεια
των συγκρούσεων. Ο διαδηλωτής
είναι βετεράνος του Ιράκ μέλος μιας
οργάνωσης πρώην στρατιωτικών που
συμμετέχουν ενεργά στο κίνημα και
τραυματίστηκε κατά την διάρκεια της
σύλληψής του, ενώ του απαγγέλθηκαν
κατηγορίες για αντίστασης κατά της
αρχής και παραμονής του σε χώρο
όπου εξελίσσονταν επεισόδια. Η
οργάνωση των βετεράνων ανέφερε σε
ανακοίνωσή της ότι αστυνομικοί τον
χτύπησαν με ρόπαλα στα χέρια, στους
ώμους, στα πλευρά και στην πλάτη και
ότι υπέστη εσωτερική αιμορραγία και
ρήξη σπλήνας, ενώ το Γενικό
Νοσοκομείο Χάιλαντ επιβεβαίωσε ότι
νοσηλεύεται στην εντατική.
Βαγιάν
Κουλτούρα κ' επανάσταση,
classwar.espiv.net

Ουγγαρία
Είσαι άστεγος; Ή πληρώνεις ή φυλακή!
Με πληρωμή προστίμου ή φυλάκιση αποφασίστηκε να «τιμωρούνται» οι άστεγοι
της Ουγγαρίας. Σύμφωνα με πρόταση του βουλευτή του δεξιού κόμματος Φιντέζ
(αδελφό κόμμα του δικού μας ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη), Μάτε Κοτσίς, η οποία
υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση της χώρας, όσοι συλλαμβάνονται να κοιμούνται
σε παγάκια ή γενικότερα σε δημόσιους χώρους θα καλούνται να καταβάλουν 450
ευρώ ή θα οδηγούνται στη φυλακή.
Το εν λόγω μέτρο λήφθηκε με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος των
διαρκώς αυξανόμενων αστέγων λόγω της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας
των πολιτών να αποπληρώσουν τα στεγαστικά δάνειά τους. Στη Βουδαπέστη ο
αριθμός των αστέγων υπολογίζεται στις 10 χιλιάδες. Οι υποστηρικτές του μέτρου
δηλώνουν ότι η λήψη αυτού ήταν απαραίτητη, εφόσον τα καταφύγια για
άστεγους δεν επαρκούν για να καλύψουν τον αριθμό των ανθρώπων που μένουν
χωρίς σπίτι.
Η Ουγγρική φασιστοκυβέρνηση αντί να χτυπήσει τη φτώχεια που γεννά τα κέρδη
των καπιταλιστών, χτυπούν τους φτωχούς, εξαφανίζοντας τους, ώστε να μη
βλέπουμε καν τα αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων πολιτικών τους.

Ινδονησία
Το θεοκρατικό κράτος δεν ανέχεται τους Punks
«Never trust a punker» πρέπει να είναι το γνωμικό της αστυνομίας της Ινδονησίας
όπως φαίνεται από τη σύλληψη 59 αγοριών και 5 κοριτσιών γιατί
παρακολούθησαν μία punk συναυλία.
Το γεγονός έλαβε χώρα στο Banda Aceh της Ινδονησίας στις 13/12, μία περιοχή
μουσουλμανική και αρκετά συντηρητική. Η αστυνομία συνέλαβε τα 64 άτομα,
τους κούρεψε τις μοϊκάνες και αφαίρεσε τα σκουλαρίκια τους. Μετά τους έριξε σε
μία λίμνη με σκοπό την «πνευματική τους κάθαρση».
«Δεν βασανίσαμε κανέναν» λέει ο αρχηγός της αστυνομίας, «Δεν παραβιάζουμε
τα δικαιώματά τους, απλώς τους δείχνουμε το δρόμο της ηθικής» (!!)
Οι συλληφθέντες παραμείναν υπό κράτηση για άλλες 10 ημέρες, οι οποίοι
"εκπαιδεύτηκαν" με στρατιωτική πειθαρχία και αναγκάζονταν να προσεύχονται
για να σώσουν τις ψυχές τους (!!)
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ην επόμενη φορά που το Κράτος σας
μιλήσει για ανθρωπισμό και πολιτισμό,
φέρτε στο νου σας αυτήν την περίπτω-

ση.

Ονομάζεται Στέλλα Αντωνίου. Στις 4/12/2010
τα σαΐνια του Παπουτσή, τη συνέλαβαν στο
παρά πέντε (όπως έγραψαν τότε όλες οι
«έγκυρες» εφημερίδες) την ώρα που “ετοιμαζόταν για το μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα”!
Συνελήφθη μαζί με τους Κώστα Σακκά,
Αλέξανδρο Μητρούσια, Γιώργος Καραγιαννίδη,
Χρήστο Πολίτη και Δημήτρη Μιχαήλ. Αρχικά οι
έξι κατηγορούνται για συμμετοχή σε «άγνωστη
τρομοκρατική οργάνωση» - πολύ «άγνωστη»-,
καθώς οι κατηγορούμενοι δεν γνωρίζονταν καν
όλοι μεταξύ τους. Ο Χρήστος και ο Δημήτρης
αποφυλακίζονται μετά από μισό χρόνο, καθώς οι
κατηγορίες των μπάτσων ήταν τόσο φανερά
χαλκευμένες που δεν κατάφεραν να πείσουν
ούτε καν τους ειδικούς εφέτες ανακριτές (τους
γνωστούς σε όλους Μόκκα και Μπαλτά), που
έχουν αναλάβει την υπόθεση. Μετά από αρκετό
καιρό, και υπό την πίεση ότι οργάνωση χωρίς
ενέργειες δεν υφίσταται, τελικά οι σύντροφοι
προστέθηκαν στην
«ολίγον» διευρυμένη
δικογραφία της επαναστατικής οργάνωσης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς.
Μετά από τα «κρούσματα»
αποφυλάκισης των δύο
συντρόφων, η αστυνομία
και η δικαιοσύνη έπρεπε να
αντιδράσουν, εφευρίσκοντας καινούργια στοιχεία
που θα απέτρεπαν την
αποφυλάκιση και άλλων
ατόμων. Έτσι, προστίθενται
στοιχεία στη δικογραφία,
λίγο πριν το συμβούλιο του
12μήνου. Ξαφνικά,
β ρ ί σ κ ε τ α ι DNA- τ ο
καινούργιο πανίσχυρο
μυστικό όπλο των σούπερ
ράμπο με στολή- της
Στέλλας (βέβαια ουδείς
ανέφερε ότι επρόκειτο για
μείγμα άνω των 5 ατόμων,
που θεωρείται μη αξιοποιήσιμο), κι έτσι απορρίπτεται
εν ριπή οφθαλμού η αίτηση
αποφυλάκισής της.
Της απαγγέλθηκαν ένας σωρός από
ανυπόστατες κατηγορίες με βάση τον τρομονόμο. Σε επιστολή της μετά τη σύλληψη της η ίδια
αναφέρει ενδεικτικά: “Στις 4/12/10 συλλαμβάνομαι έξω από το σπίτι μου στην οδό Πλάτωνος στην
Καλλιθέα, στο οποίο συγκατοικούσα με τον
σύντροφό μου Κώστα Σακκά. Για 3 μέρες με
κράτησαν χωρίς να γνωρίζω τον λόγο, δεν
επέτρεψαν την επαφή με δικηγόρο ούτε σε μένα,
ούτε στους συγκατηγορούμενούς μου, μας
κράτησαν 6 μέρες στα κελιά του 12ου της ΓΑΔΑ
με αναμμένο το φως 24 ώρες το 24ωρο χωρίς
παράθυρα, χάνοντας έτσι την αίσθηση του
χρόνου. Όταν αρνήθηκα να δώσω αποτυπώματα
και δείγμα DNA, με έγδυσαν με την βία και
έκλεψαν το μπλουζάκι μου, προφανώς για να το
αποκτήσουν...Τελικά στις 10/12 προφυλακίζομαι
στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού ως μέλος
μιας οργάνωσης της οποίας το όνομα και τη
δράση ούτε εγώ, ούτε οι διωκτικές αρχές
γνωρίζουν και κατονομάζουν...Βαφτίσανε το
σπίτι μου ''γιάφκα της Καλλιθέας'' με την λογική
ότι όταν βρίσκεται κάτι ''παράνομο'' σε ένα χώρο,
αυτός ο χώρος μετατρέπεται σε γιάφκα. Μίλησαν
για την εξάρθρωση της τάδε οργάνωσης η οποία
έχει σχέση με εκείνη ή με την άλλη οργάνωση, και
τελικά δυστυχώς για αυτούς τα όπλα είναι
''καθαρά'' και η οργάνωση δεν έχει όνομα...Θεωρώ ότι η δίωξή μου όπως και άλλων
αγωνιστών, εν μέσω μιας κοινωνικοπολιτικής

ΦΥΛΑΚΕΣ

Στέλλα Αντωνίου.
η εξαίρεση ή ο κανόνας;
Είδα χασάπηδες που ήταν ξεφτέρια στη δουλειά τους.
Και σαν με ρώτησαν "Σε διασκεδάζει;", είπα:"Πολύ!"
Κι από την ώρα εκείνη, λέω "Ναι" σε όλα.
Κάλλιο δειλός, παρά νεκρός να μείνω.
Για να μη με τυλίξουνε σε καμιά κόλλα,
ό,τι κανένας δεν εγκρίνει, το εγκρίνω.
Φονιάδες είδα, κι είδα πλήθος θύματα.
Μου λείπει θάρρος, μα όχι και συμπόνια.
Και φώναξα, βλέποντας τόσα μνήματα:
"Καλά τους κάνουν- για του έθνους την ομόνοια!"
Να φτάνουν είδα δολοφόνων στρατιές
κι ήθελα να φωνάξω:"Σταματήστε!"
Μα ξέροντας πως κρυφοκοίταζε ο χαφιές,
μ' άκουσα να φωνάζω:"Ζήτω! Προχωρήστε!"
Δεν μου αρέσει η φτήνια κι η κακομοιριά.
Γι' αυτό κι έχει στερέψει η έμπνευσή μου.
Αλλά στου βρώμικού σας κόσμου τη βρωμιά
ταιριάζει, βέβαια- το ξέρω- κι η έγκρισή μου.
(Μ. Μπρέχτ-μπαλάντα για την έγκριση του κόσμου)
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αστάθειας, η οποία είναι πλέον δεδομένη
λόγω της οικονομικής κρίσης, αποτελεί
μέρος του κρατικού σχεδιασμού, που
στόχο έχει την δημιουργία κλίματος
φόβου και ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ...”
Στις 5/1 συμβαίνει ένα σοβαρό ατύχημα
στο κελί της με αποτέλεσμα να πρέπει να
διακομιστεί άμεσα σε νοσοκομείο και το
καθεστώς συνεχίζει την αργή βασανιστική εκδίκηση του εναντίον της.
Η Στέλλα πάσχει από μια ασθένεια,
αρκετά σοβαρή και λόγω των άσχημων
συνθηκών κράτησης, η κατάσταση της
υγείας της έχει επιδεινωθεί το χρόνο που
βρίσκεται στη φυλακή. Θαρραλέα,
μετέτρεψε την ασθένειά της σε άλλο μέσο
αγώνα, όντας αλληλέγγυα και κοινοποιώντας τα προβλήματα υγείας που
αντιμετωπίζουν πολλές κρατούμενες στη
φυλακή, και το ανεπαρκές της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Από τις πρώτες μέρες φάνηκε το σοβαρό
πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, ώστε
αναγκάζονταν συχνά να τη μεταφέρουν ,
πάντα κάτω από απαράδεκτες λίαν
επιεικώς συνθήκες και με τραγικές
καθυστερήσεις, στα εφημερεύοντα
κρατικά νοσοκομεία.
Στις 14/6/2011, το συμβούλιο Εφετών

εφημερίδα δρόμου

Αθηνών απέρριψε την αίτηση αποφυλάκισης της, παρά το γεγονός ότι ανάμεσα
στα άλλα , του τέθηκε υπόψη το γεγονός
ότι πάσχει από το πολύ σοβαρό αυτό
πρόβλημα υγείας. Ένας ογκώδης
φάκελος με ένα πλήθος ιατρικών
εξετάσεων , μια σειρά γνωματεύσεων
αλλά και καταθέσεων από γιατρούς
δημοσίων νοσοκομείων παρακαλώ, δεν
στάθηκαν ικανά να πείσουν τα μέλη του
συμβουλίου , για την αναγκαιότητα της
άμεσης αποφυλάκισης της Στέλλας
Αντωνίου, τουλάχιστον για λόγους
υγείας.
Αν και η δημοσιοποίηση της ασθένειας
της Στέλλας Αντωνίου, ήταν ένα γεγονός
που μέχρι τώρα η ίδια απέφευγε, αφού
αφορά ένα καθαρά προσωπικό θέμα,
ωστόσο χωρίς να παραβιάζουμε το
ιατρικό απόρρητο, μπορούμε να
αναφέρουμε για να γίνει κατανοητό το
μέγεθος της σοβαρότητας της κατάστασής της, ότι πρόκειται για μια σπανιότατη ασθένεια, που κατ’ αρχή πρόσβαλε το
μάτι της αλλά ήδη επεκτείνεται και σε
άλλα όργανα του σώματος της . Η
ασθένεια αυτή απαιτεί στενή ιατρική
παρακολούθηση και συνεχείς ειδικές
παρακλινικές εξετάσεις από εξειδικευμένα κέντρα, άμεση πρόσβαση σε αυτά σε
περιπτώσεις υποτροπών και πάντως ένα
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ΦΥΛΑΚΕΣ
εγκλήματα και κακουργήματα να φυλακίζονται μόνο
μετά την έκδοση τελεσιδίκου αποφάσεως, ενώ μέχρι
τότε να τίθενται περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφανίσεως του
κατηγορουμένου το πρώτο δεκαήμερο κάθε
μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της
κατοικίας του.

Σε όλα τα παραπάνω και με επιστημονική
επάρκεια υποστηριζόμενα, τα μέλη του
συμβουλίου απάντησαν , αφού πρώτα μετατράπηκαν και σε γνώστες της ιατρικής επιστήμης,
ερμηνεύοντας τις γνωματεύσεις των «συναδέλφων» τους και συγχέοντας πλήρως ιατρικούς
όρους σαν γνήσιοι ημιμαθείς ,
με τα εξής
περίπου ανεκδιήγητα : η Στέλλα Αντωνίου δεν
χρειάζεται να αποφυλακιστεί για λόγους υγείας ,
αφού το πρόβλημα της μπορεί να αντιμετωπιστεί από το Νοσοκομείο των κρατουμένων του
Κορυδαλλού (ξέρετε αυτό το υπερπλήρως
εξοπλισμένο και στελεχωμένο ίδρυμα..!!!!)

Με αφορμή τον συνεχή
βασανισμό της συντρόφισσας (γιατί περί βασανιστηρίου πρόκειται να είναι ακόμη
στη φυλακή ενώ πάσχει απο
σοβαρή ασθένεια), έχουν
γίνει δεκάδες κινήσεις
αλληλεγγύης και αντιπληροφόρησης σε πολλές πόλεις
της χώρας, ενώ οι πολιτικοί
και αρκετοί ποινικοί
κρατούμενοι έχουν προβεί
αρκετές φορές σε αποχή απο
το συσσιτίο σε μια ελάχιστη
πράξη αλληλεγγύης στο
προσωπό της. Στις 30/1 μετά
απο νέα της αίτηση για μια
ακόμη φορά το κράτος
αρνήθηκε να την αποφυλακίσει, δείχνοντας
χωρίς καμία αιδώ το εκδικητικό του προσωπείο
απέναντι στους αιχμάλωτους του, όπως έχει
συμβεί εξάλλου και στη περίπτωση του πολυασθενή και ανάπηρου πιά Σάββα Ξηρού, στη
συνεχιζόμενη κράτηση (παρόλο που έχει ήδη
αθωωθεί στη πρώτη του δίκη σχετικά με ληστεία
τράπεζας που το κράτος του απέδωσε) του
επίσης ανάπηρου Σίμου Σεϊσίδη ο οποίος υπέστη
ακρωτηριασμό στο πόδι του μετά από τον
πισώπλατα πυροβολισμό μπάτσου που
επιχείρησε να του κάνει έλεγχο. Μια ξεκάθαρη
ναζιστική πρακτική συσκευασμένη σε ένα
“δημοκρατικό” αμπαλάζ.
Στεκόμαστε στο πλευρό της συντρόφισσας
Στέλλας Αντωνίου στον αγώνα που δίνει, όπως
στεκόμαστε στο πλευρό κάθε πολιτικού
αιχμάλωτου του κράτους ανεξάρτητα από τις
πολιτικές του επιλογές και ενώνουμε τη φωνή
μας με κάθε αλληλέγγυα πράξη και Λόγο υπέρ
τους.
Απαιτούμε την άμεση αποφυλάκιση και παύση
κάθε δίωξης της Στέλλας Αντωνίου (και κάθε
πολιτικού κρατούμενου).
Αλληλέγγυοι/ες απο Κρήτη
* Για τη σύνταξη του κείμενου έχουν χρησιμοποιηθεί αποσπάσματα από δικές της επιστολές
καθώς και από κείμενο αλληλεγγύης προς αυτή
από συγγενείς και φίλους των πολιτικών
κρατουμένων
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αλληλεγγύη στους αγώνες των φυλακισμένων στα κρατικά κολαστήρια

περιβάλλον που τουλάχιστον να μην επιβαρύνει
την όλη της κατάσταση , τέτοιο όπως είναι των
φυλακών. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση, οι
κίνδυνοι που μπορεί να προέλθουν από αυτή τη
σπάνια αρρώστια μπορεί να προκαλέσουν
καταστρεπτικές και ανεπανόρθωτες βλάβες
στην υγεία της.

Ο λόγος που απόρριψαν την αίτηση αποφυλάκισή της, είναι γιατί η Στέλλα Αντωνίου είναι
αναρχική και αγωνίζεται ενάντια στο κράτος.
Της πιο αντιδραστικής μορφής οργάνωσης της
ανθρώπινης κοινωνίας, που
γεννά την εκμετάλλευση ,
την εξαθλίωση,τη φτώχεια
,τους πολέμους , την
προσφυγιά, τη διαφθορά,
τον αυταρχισμό, το
ρατσισμό, αλλά και τα
μνημόνια, τις μίζες, τις
ρεμούλες .

εφημερίδα δρόμου

2) Να αποφυλακίζονται οι κατάδικοι με
ποινή κάθειρξης έως 10 έτη μετά την
έκτιση του 1/5 της ποινής τους. Το
υπόλοιπο χρονικό διάστημα να δύνανται
να το εξαγοράσουν με δοσοποιήσεις ή
εργασία σε κοινωφελή ιδρύματα.
3) Να αποφυλακίζονται οι κατάδικοι με
ποινή κάθειρξης από 10 έτη και άνω μετά
την έκτιση των 2/5 της ποινής τους και για
το υπόλοιπο χρονικό διάστημα να
δύνανται να το εξαγοράσουν με δοσοποιήσεις ή εργασία σε κοινωφελή ιδρύματα.
4) Αποφυλάκιση όσων είναι 70 ετών και άνω
ανεξαρτήτως αδικήματος με κατ’ οίκον περιορισμό
εφόσον αυτοί έχουν εκτίσει το 1/10 της ποινής τους.

Α

πό τις αρχές Φλεβάρη οι κρατούμενοι σε αρκετές φυλακές της
Ελλάδας έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις ενάντια στις άθλιες
συνθήκες κράτησης (υπερπληθυσμός, άνθρωποι κοιμούνται
στο πάτωμα, έλλειψη φαγητού, θέρμανσης, ζεστού νερού),
καθώς και για τη μετατροπή του ευεργετήματος των αδειών και των
αναστολών σε δικαίωμα των κρατουμένων, για ρύθμιση των συγχωνεύσεων, αφαιρώντας τον εκδικητικό τους χαρακτήρα, κ.α.
Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές στις κινητοποιήσεις
συμμετέχουν οι φυλακισμένοι στις φυλακές Αλικαρνασσού, Γρεβενών,
Τρικάλων, Λάρισας, Κορυδαλλού, Κέρκυρας, Μαλανδρίνου, Πάτρας,
Δομοκού, Ναυπλίου, Χίου, Νιγρίτας, Κομοτηνής, Θήβας (γυναικών),
Αυλώνα (ανηλίκων), ενώ στις 12 Φλεβάρη (ημέρα ψήφισης των νέων
μέτρων από το κυνοβούλιο) το κράτος έστειλε μια διμοιρία για την
αντιμετώπιση των εξεγερτητικών διαθέσεων των κρατουμένων στις
φυλακές ανηλίκων του Βόλου.
Οι κινητοποιήσεις περιλαμβάνουν αποχές συσσιτίου, στάσεις (άρνηση
εισόδου στα κελιά και τους θαλάμους κατά τη μεσημβρινή καταμέτρηση), και αποχή από τα μεροκάματα.
Ενδεικτικά, ακολουθεί ανακοίνωση των κρατουμένων στις φυλακές
Αλικαρνασσού, τα αιτήματα των κρατουμένων στις ανδρικές φυλακές
Κορυδαλλού, καθώς και επιστολή του συντρόφου Π. Γεωργιάδη από
τις φυλακές Κέρκυρας.

Ανακοίνωση των Κρατουμένων στις Φυλακές
Αλικαρνασσού
Η πρώτη μας ενέργεια ήταν να αρνηθούμε να μπούμε στα κελιά μας στο
μεσημεριανό κλείσιμο. Αυτό ξεκίνησε την 1 -2- 12 και συνεχίζουμε επ’
αόριστον. Η δεύτερη ενέργεια των κρατουμένων είναι η αποχή από
κάθε εργασία και ξεκίνησε τις 7- 2- 12. Και ενώ αναμέναμε την
απόφαση του υπουργού «Δικαιοσύνης» και ενώ οι ανθρωποφύλακες θα
έπρεπε να μεριμνήσουν για την σίτισή μας, επέλεξαν να μας προσβάλουν την αξιοπρέπεια δίνοντάς μας ένα κομμάτι τυρί και μια φρατζόλα
ψωμί για όλη την ημέρα. Μόλις καταλάβαμε για ακόμα μια φορά πόσο
σκουλίκια είναι οι ανθρωποφύλακες – βασανιστές πήραμε την τρίτη
μας απόφαση, να κατεβούμε σε αποχή από αυτό το εξευτελιστικό
συσσίτιο.
Εμείς οι κρατούμενοι των φυλακών Αλικαρνασσού αρνούμαστε το
συμβιβασμό με κάθε σωφρονιστικό σύστημα.
Ο αγώνας συνεχίζεται.
Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο απ’ όλα τα κελιά.
9-2-2012

Αιτήματα κρατουμένων - φυλακές Κορυδαλλού
1) Να καταργηθεί το μέτρο της προφυλάκισης με εξαίρεση τα ειδεχθή

κανένα παιδί σε κελί

5) Να ψηφιστεί από τη βουλή το σχέδιο νόμου
«κώδικας ναρκωτικών» με τη μορφή που αυτό έχει ήδη
κατατεθεί πλην της διάταξης της ισόβιας και τον
αποκλεισμό του χαρακτηρισμού ως τοξικομανή για
ιδιαίτερες περιπτώσεις. 5α) Κατάργηση των ισοβίων
για ναρκωτικά. Μέγιστη ποινή 15 έτη για μεγάλες
ποσότητες, 1-10 για τις λοιπές. 5β) Κατάργηση του
ιδιαίτερα επικίνδυνου καθώς και των επιβαρυντικών
διατάξεων για τα ναρκωτικά. Οι δίκες να γίνονται
βάσει στοιχείων και όχι κατά συνείδηση. 5γ) Πλαίσιο
ποινής για τους τοξικομανείς 1-6 έτη. Οι τοξικομανείς
να μπορούν να ενταχθούν σε κλειστή κοινότητα
απεξάρτησης άνευ προϋποθέσεων. 5δ) Να εναρμονιστούμε με τη συνθήκη της Λισσαβόνας 757 στην
πράξη και όχι στα λόγια.
6) Να καταργηθεί το άρθρο 187 περί εγκληματικής και
τρομοκρατικής οργάνωσης καθώς και ο περίφημος
«κουκουλονόμος», όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί
παλιότερα η κυβέρνηση.
7) Οι άδειες να χορηγούνται υποχρεωτικά σε όποιον
κρατούμενο έχει συμπληρώσει το 1/10 της ποινής του
και να μην υπόκεινται στην κρίση συμβουλίου.
Αντίστοιχα η υφ’ όρων απόλυση να μην κινδυνεύει με
παύση όπως τώρα, σε περίπτωση που ο κρατούμενος
καταδικαστεί για αδίκημα με ποινή 6 μηνών.
8) Να γίνονται όλες οι συγχωνεύσεις ποινών.
9) Τα αδικήματα εισαγωγής και διακίνησης λαθρομεταναστών να μετατραπούν από κακουργήματα σε
πλημμελήματα.
10) Να καταργηθεί ο ειδικός νόμος 1608/1950 περί
καταχραστών δημοσίου.
11) Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ερωτικής
συνεύρεσης των κρατουμένων με τον/την σύντροφό
τους.
12) Κατώτατο όριο μεροκάματων να είναι τα 30
μεροκάματα (μόνιμα) και να υπάρχει δυνατότητα
εργασίας για όλους όσους το επιθυμούν.
13) Να μην υπάρχουν πειθαρχικά για ηλεκτρονικές
συσκευές και να σβηστούν όλα τα ισχύοντα.

Αιτήματα προς τη Διεύθυνση των
Φυλακών Κορυδαλλού
Να εξασφαλιστούν:

2) Επαρκής θέρμανση στα κελιά και άφθονο ζεστό νερό στα μπάνια για
όλους τους κρατούμενους.
3) Αύξηση των εστιών μαγειρικής ώστε να επαρκούν για όλους τους
κρατούμενους.
4) Ουσιαστική παροχή ειδών πρώτης ανάγκης και εξασφάλιση
συνθηκών υγιεινής.
5) Επαρκής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
6)Επιμήκυνση του χρόνου επισκεπτηρίου και εφαρμογή του δικαιώματος για ελεύθερο επισκεπτήριο 2 φορές το μήνα για συγγενή α’
βαθμού.

Το Μνημόνιο στις Φυλακές
Το “σκληρό ροκ” που επιβάλει η εσωτερική τρόικα (ΠΑΣΟΚ-ΝΔΛΑΟΣ), μαζί με την τρόικα εξωτερικού (ΔΝΤ-ΕΚΤ-ΕΕ) εναντίον των
κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, έχει και μια “παράπλευρη
απώλεια” με την οποία ελάχιστη ασχολούνται. Οι ελληνικές φυλακές,
ασφυκτικά γεμάτες με ντόπιους και μετανάστες φτωχοδιάβολους,
ζούνε την εφαρμογή του δικού τους μνημονίου: ισχνό, ανεπαρκές και
κακής ποιότητας συσσίτιο, έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, έλλειψη ζεστού νερού και
θέρμανσης, υπερπληθυσμός και χιλιάδες κρατούμενοι να κοιμούνται
στo πάτωμα σε μεσαιωνικές συνθήκες. Τα προβλήματα αυτά είναι
διαχρονικά, σήμερα όμως διογκώνονται και μεγιστοποιούνται, μέσα
στις τρέχουσες συνθήκες μνημονιακού ολοκληρωτισμού που
επιβάλλει το σοσιαλ-φιλελεύθερο-φασιστικό μπλοκ εξουσίας. Λεφτά
υπάρχουν, λοιπόν, αλλά μόνο για την τοποθέτηση νέων, ακόμα πιο
εξελιγμένων, καμερών παρακολούθησης και συστημάτων πανοπτικού
έλεγχου.
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες ο Υπουργός (Οργουελιανής) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων Μ. Παπαϊωάννου
επεχείρησε να περάσει ένα νομοσχέδιο με δυο τρία ανεπαρκή ημίμετρα
για την αποσυμφόρηση των φυλακών. Δεν ήταν τίποτα το σπουδαίο,
ήταν απλά ασπιρίνες για τον καρκίνο. Τελικά, το νομοσχέδιο σχεδόν
μπλοκαρίστηκε από τη Δεξιά φράξια του Κεφαλαίου (στμ. ΝΔ και
ΛΑΟΣ), τροφοδοτώντας αγωνιστικές κινήσεις μέσα στις φυλακές.
Από τον Κορυδαλλό ως το Μαλανδρίνο και από την Αλικαρνασσό
μέχρι την Κέρκυρα, οι φυλακισμένοι αρνούνται να μπουν στα κελιά
του και κατά τη μεσημεριανή καταμέτρηση, ενώ το γενικότερο κλίμα
μυρίζει μπαρούτι. Φαίνεται, λοιπόν, πως ανοίγει ένα νέο μέτωπο
αγώνα στον ήδη οξυμένο κοινωνικό/ταξικό ανταγωνισμό. Ένα
μέτωπο αγώνα που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τις αντιφάσεις και τις
διαμεσολαβήσεις που το οδήγησαν σε βάλτωμα μετά τις μεγαλειώδης
κινητοποιήσεις του 2008.
Ο αγώνας για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, όπως και κάθε
αγώνας για τη μεταρρύθμιση των υλικών όρων ύπαρξης εντός των
κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων (εργατικοί, φοιτητικοί, μαθητικοί
αγώνες κλπ.) δεν πρέπει να θεωρηθεί ούτε ως αυτοσκοπός, αλλά ούτε
και να απαξιωθεί ως δήθεν ρεφορμισμός. Όπως έγραψε ο Έγκελς: «η
δράση ξεπηδά από άμεσα υλικά αίτια και όχι από φράσεις που τη
συνοδεύουν». Οι βελτιωτικοί αγώνες του φυλακισμένου προλεταριάτου πρέπει να ειδωθούν ως ένας κρίκος στη μακρά αλυσίδα του
διαρκούς πολέμου εναντίον του Κεφαλαίου καI του κρατικού
μηχανισμού.
Μόνο στα συντρίμμια της εξουσιαστικής/ταξικής κοινωνίας θα
συντριβεί οριστικά ο σωφρονιστικός νεοφασισμός. Μόνο στο έδαφος
της αταξικής κοινωνίας θα συντριβεί κάθε καταπίεση και κάθε
εκμετάλλευση. Ως τότε, όμως, είναι χρέος του αντιεξουσιαστικού
κινήματος να σταθεί στο πλευρό κάθε διεκδικητικού αγώνα (των
φυλακισμένων, των εργαζομένων, των άνεργων, των μειονοτήτων,
των νέων). Και μέσα από την κριτική συμμετοχή να βάλει ένα χεράκι
για να σπάσει το διεκδικητικό κέλυφος και να αναδυθεί το επαναστατικό δυναμικό που υπολανθάνει μέσα στους βελτιωτικούς αγώνες.
Πολύκαρπος Γεωργιάδης,
φυλακές Κέρκυρας, 3-2-2012

1) Μεγαλύτερη ποσότητα και καλύτερη ποιότητα

αυτό το κελί λέγεται πρότυπο κέντρο φιλοξενίας

Α

υτή η φωτογραφία είναι από το
«Πρότυπο Κέντρο Φιλοξενίας
Ανηλίκων Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας». Αυτή η φυλακή με το ωραίο όνομα
αποτελείται από 4 θαλάμους, χωρητικότητας
10 ατόμων ο καθένας, με τσιμεντένια, χτιστά
κρεβάτια, και μπάνια με 8 βρύσες από τις οποίες
λειτουργεί η μία. Σήμερα κρατούνται εκεί 24
παιδιά, διαφόρων εθνικοτήτων, από 12 έως 18
ετών, μέχρις ότου απελαθούν καθώς δεν έχουν
νομιμοποιητικά έγγραφα.
Στους κρατούμενους δεν επιτρέπονται
προσωπικά αντικείμενα, δεν τους παρέχονται
μαξιλάρια και σεντόνια, παρά μόνο ό,τι τους
δίνουν διάφορες ΜΚΟ, ενώ τους έχουν
αφαιρέσει τα κορδόνια από τα παπούτσια για

σίτισης.

να μην αυτοκτονήσουν. Πριν από ένα μήνα 7
κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματά
τους (η φωτογραφία είναι από τον συγκεκριμένο θάλαμο), διεκδικώντας την ελευθερία τους.
Και με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν
ελεύθεροι. Παρεμπιπτόντως, οι κρατούμενοι

παραλίγο να καούν ζωντανοί. Αυτόματο
σύστημα πυρόσβεσης δεν υπάρχει, ούτε οι
πόρτες ανοίγουν αυτόματα σε περίπτωση
πυρκαγιάς, καθώς κλειδώνουν με λουκέτο. Και
την ώρα της φωτιάς χρειάστηκε τροχός για να
σπάσει.
Την Αμυγδαλέζα επισκέφθηκαν στις 30
Νοεμβρίου μέλη της Πρωτοβουλίας για τα
Δικαιώματα των Κρατουμένων και του
Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης
Προσφύγων και Μεταναστών και σε ερώτησή
τους προς τους υπεύθυνους του «Πρότυπου
Κέντρου Φιλοξενίας» εάν οι κρατούμενοι
πρέπει να βάλουν φωτιά για να αποκτήσουν
την ελευθερία τους, πήραν την απάντηση «και
αυτή είναι μια ερμηνεία».
* Η εκστρατεία «Κανένα παιδί σε κελί»

ξεκίνησε το 2008 από την Πρωτοβουλία για τα
Δικαιώματα των Κρατουμένων. Μπορείτε να
συνυπογράψετε στέλνοντας email στο
kratoumenoi@yahoo.gr. Περισσότερες
πληροφορίες στο www.keli.gr.
ΥΓ.: Με την ευκαιρία της 60ής Επετείου της
Σύμβασης για τους Πρόσφυγες του 1951, και
της συνάντησης των αρμοδίων υπουργών των
κρατών-μελών των Ηνωμένων Εθνών στη
Γενεύη στις 7 και 8/12, η Διεθνής Αμνηστία, η
«Διεθνής Συμμαχία για τη Κράτηση» (IDC) και
το «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες και τους Εξόριστους» (ECRE)
συνυπέγραψαν έκκληση προς τα κράτη-μέλη
να δεσμευθούν για τον τερματισμό της
κράτησης των προσφύγων και των αιτούντων
άσυλο παιδιών.
http://www.keli.gr/
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εφημερίδα δρόμου

«Εάν οι Βίνσεντ βαν Γκογκ και Εντγκάρ Ντεγκά γνώριζαν
όταν ζωγράφισαν την αναγνώριση που θα λάβει η
δουλειά τους, δεν θα είχαν το ίδιο αποτέλεσμα. Πρέπει να
απολαμβάνεις όταν κάνεις τέχνη και να μην σκέφτεσαι
'θα νικήσω'"

Socrates.

ένας επαναστάτης με μπάλα στα πόδια

Socrates

Σ

τις 4 Δεκέμβρη 2011 απεβίωσε ένας απο τους
λίγους καλλιτέχνες του ποδοσφαίρου, ο
Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de
Oliveira, πιο γνωστός ως Σόκρατες. Γεννημένος το 1954
στο Μπελέμ της Β. Βραζιλίας την πρωτεύουσα της
επαρχίας Παρά στις όχθες του Αμαζονίου, ο Σόκρατες
ήταν ο πρωτότοκος γιος μιας πάμφτωχης οικογένειας. Ο
Σόκρατες εκτός από εξαιρετικός ποδοσφαιριστής
κατάφερε να αποκτήσει πτυχίο ιατρικής και διδακτορικό φιλοσοφίας. Ξεκίνησε την καριέρα του στην
Μποταφόγκο πριν μεταγραφεί στην Κορίνθιανς και
αργότερα θα παίξει για ένα χρόνο στο ιταλικό καμπιονάτο με τα χρώματα της Φιορεντίνα. Για το σύντομο
περασμά του απο την Ευρώπη είχε πεί: "Ο τρόπος ζωής
δεν μου ταίριαζε. Ήμουν ένα χρόνο στη Φιορεντίνα και
κάποιες φορές δεν ήθελα να προπονηθώ. Ήθελα να
βρίσκομαι με φίλους, να κάνω πάρτι και να καπνίζω.
Υπάρχουν περισσότερα στην ζωή από το ποδόσφαιρο".

Θα επιστρέψει στη Βραζιλία για να κλείσει την καριέρα
του αγωνιζόμενος διαδοχικά στην Φλαμένγκο, τη
Σάντος και τη Μποταφόγκο, ολοκλήρωνοντας την
παρουσία του σε επίσημους αγώνες ως παίκτης σε ηλικία
50 ετών . Αγωνίστηκε επίσης σε 60 παιχνίδια με την
Εθνική Βραζιλίας, πετυχαίνοντας 22 γκολ. Αγωνιζόμενος στη μεσαία γραμμή και παρά το ύψος του
(1.93), ήταν ταχύς και μεγάλος “τεχνίτης” με τη μπάλα
και στα δύο πόδια, με άριστη αντίληψη του χώρου,
καταπληκτική πάσα και σπεσιαλίστας στην εκτέλεση
πέναλτυ.Οι απόψεις και οι πράξεις του, όμως, ξέφυγαν
από τον στενό τομέα του αθλητισμού, καθιστώντας τον
ίσως την πιο ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Εάν η υποσημείωση του Πελέ είναι οι τραπεζικοί
λογαριασμοί του, εάν ο αστερίσκος του Γκαρίντσα είναι
η άσωτη ζωή του, για τον Σόκρατες, όταν δεν μνημονεύονται τα ποδοσφαιρικά κατορθώματά του, πρωταγωνιστεί σε ιστορίες κοινωνικών αγώνων, με επίκεντρο μία
αγαπημένη λέξη του, την άμεση δημοκρατία. Οι
περισσότεροι από εμάς, ξέρουν τον Σόκρατες, σαν ένα
φοβερό δεκάρι, μια αθλητική ιδιοφυϊα. που διέπρεψε σε
εναν τομέα οπου ο αυτοματισμός, η μή-σκέψη, η
αυστηρή τήρηση της ιεραρχίας και των εντολών,
θεωρούνται γενικά πιό επιβεβλημένες πιό πολύ και από
τον στρατό. Λίγοι όμως ξέρουν, οτι ο Σόκρατες, ο οποίος
ήταν ένα έντονα πολιτικό άτομο, (όποτε πετύχαινε γκόλ
συνήθιζε να το πανηγυρίζει υψώνοντας χαρακτηριστικά
την αριστερή του γροθιά στον ουρανό σε έναν επαναστατικό χαιρετισμό προς τους φιλάθλους) μαζί με τους
συμπαίκτες του στην Κορίνθιανς την διετία 1982-1984
(δηλαδή κατα την διάρκεια της δικτατορίας) πρωτοστάτησε στην ίδρυση της “Democracia Corinthiana”. Και
ακόμα λιγότεροι, ξέρουν τί ήταν αυτή. Γιατί ακόμα και
σήμερα, η δημιουργία και λειτουργία μιας αυτοδιαχειριζόμενης αμεσοδημοκρατικά ποδοσφαιρικής ομάδας,
είναι κάτι το εξωφρενικό, πόσο μάλλον σε καθεστώς
στυγνής δικτατορίας λατινοαμερικάνικου τύπου.

ποδόσφαιρο και αυτοδιαχείριση: η democracia
corinthiana
Μέσα στα περίπου 5 χρόνια που βρέθηκε στην ομάδα
της εργατιάς την Κορίνθιανς (Sport Club Corinthians
Paulista η πλήρης της ονομασία) στο Σάο Πάουλο, η
οποία ιδρύθηκε το 1910 από μία ομάδα μεταναστών
εργατών, πρόλαβε να αγωνιστεί σε περίπου 300
παιχνίδια και να σκοράρει κάπου στις 200 φορές.
Κανένα όμως από τα 3 τοπικά πρωταθλήματα στα οποία
οδήγησε την ομάδα (1979, 1982, 1983) δεν συγκρίνεται
από την πρωτοβουλία του, την επονομαζόμενη
"Democracia Corintiana" ("η Δημοκρατία της Κορίνθιανς").
Η Βραζιλία βρισκόταν υπό δικτατορικό καθεστώς, το
οποίο κατέρρεε. Οι κοινωνικές εξεγέρσεις έβρισκαν
ολοένα και περισσότερο έδαφος και οι έντονα πολιτικοποιημένοι Σόκρατες και Βλάντιμιρ, μαζί με τους Βάλτερ
Κασαγκράντε και Ζένον, εκμεταλλεύθηκαν τις
διοικητικές ζυμώσεις στην Κορίνθιανς, ώστε να
σχηματίσουν ένα ιδεολογικό κίνημα. Ο σύλλογος
προερχόταν από μία άσχημη πορεία στο πρωτάθλημα
του 1981 και τον Απρίλιο του 1982 διεξήχθησαν
προεδρικές εκλογές. Ο Βισέντε Ματέους παρέδωσε τη
"σκυτάλη" στον Βάλντεμαρ Πίρες, ο οποίος προσέλαβε
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Ζερόνιμο Μπάστος αντιλήφθηκε τη δυναμική του
κινήματος και προειδοποίησε το σύλλογο πως ξεφεύγει
από τα όρια του αθλητικού ρόλου του, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται. Σε αγωνιστικό επίπεδο, όμως, η περίοδος
1982-1984, όταν ηχούσε παντού το σλόγκαν "νίκη ή
ήττα, αλλά πάντα δημοκρατικά", η Κορίνθιανς γνώρισε
"άνθιση" και έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του πρωταθλήματος την πρώτη σεζόν, ενώ κατέκτησε τον πολιτειακό
τίτλο το 1982 και το 1983. Σε αυτό το διάστημα,
μάλιστα, αποπλήρωσε όλα τα χρέη και δημιουργήθηκε
αποθεματικό. Μέσα σε δύο χρόνια, οι εκδιωγμένοι
άρχοντες ξαναπήραν τα ηνία και σταμάτησαν τα πάντα.
Όσο, όμως, διήρκεσε η αυτοδιαχείριση των ανθρώπων του
συλλόγου, η «Κορίνθιανς», προσέφερε το πιο τολμηρό
και φαντασμαγορικό ποδόσφαιρο όλης της χώρας, έφερε
το μεγαλύτερο πλήθος στα γήπεδα και κέρδισε δύο φορές
το πρωτάθλημα.

"Το να κερδίσεις δεν είναι το πιο σημαντικό
πράγμα. Το ποδόσφαιρο είναι μία τέχνη και
πρέπει να παρουσιάζεις δημιουργία".

σε θέση αθλητικού διευθυντή έναν κοινωνιολόγο, τον Αντίλσον Μοντέιρο
Άλβες. Με αυτό το υπόβαθρο, της αριστερής βάσης φιλάθλων και της
φιλελεύθερης διοίκησης, ο Σόκρατες και οι συμπαίκτες του θέσπισαν ένα
διαφορετικό σύστημα διακυβέρνησης του συλλόγου, ένα σύστημα που εξέλειπε
από τη βραζιλιάνικη κοινωνία, ένα αμεσοδημοκρατικό σύστημα. Οι παίκτες
αποφάσιζαν για τα πάντα, με πλειοψηφία μεταξύ τους. Συζητούσαν και ψήφιζαν
αμεσοδημοκρατικά για τη μέθοδο της προπόνησης, το σύστημα του παιχνιδιού, τη
διαχείριση των χρημάτων και τα υπόλοιπα.
“Η βασική θέση της "Democracia Corintiana" προέβλεπε ψηφοφορία για κάθε
απόφαση, ανεξαρτήτως σημασίας. Από την ώρα του γεύματος, μέχρι την
πρόσληψη ή την απόλυση κάποιου ανθρώπου, απαιτείτο διαδικασία ψηφοφορίας,
όπου συμμετείχαν απαράβατα όλοι οι εργαζόμενοι στο σύλλογο και κάθε ψήφος
είχε την ίδια βαρύτητα ("από τον φυλαρούχα, μέχρι τον πρόεδρο")” όπως ανάφερε
ο ίδιος στον συγγραφέα του βιβλίου"Futebol”,Άλεξ Μπέλος. Ένα ακόμη
χαρακτηριστικό περιστατικό το οποίο θεωρούσε πως αναδεικνύε σε μέγιστο
βαθμό τον αυταρχισμό των διοικήσεων, ήταν το που θα καταλύει η αποστολή
της ομάδας πριν τα παιχνίδια: "Οι συγκεντρώσεις ταπεινώνουν τους ανθρώπους.
Είναι σαν να λες 'δεν αξίζεις τίποτα, είσαι ανεύθυνος, πρέπει να σε έχω υπό
επιτήρηση'. Είναι ηλίθιο. Όσο πιο καλά είσαι, τόσο καλύτερα αγωνίζεσαι", είχε
δηλώσει προς τη διοίκηση του συλλόγου. Προέτρεψε τους συμπαίχτες του να
αποφασίζουν οι ίδιοι αν θέλουν να καταλύουν σε ξενοδοχείο πριν τους αγώνες,
πράγμα που το πέτυχαν. Δεν έμειναν όμως μόνο σε αυτό. Οι ποδοσφαιριστές
τύπωναν μηνύματα και δημοκρατικές προτροπές αντί για χορηγούς στις
εμφανίσεις τους, σε μία περίοδο που ακόμα και η παρουσία της λέξης "δημοκρατία" εγκυμονούσε κινδύνους, ενώ κάποιες εμφανίσεις είχαν τα νούμερα και
γράμματα αναποδογυρισμένα. Ο Σόκρατες μιλώντας για τον εαυτό του και το
πώς έγινε πολιτικοποιημένο άτομο είχε πεί: "Το 1964 πραγματοποιήθηκε
πραξικόπημα. Ήμουν 10 ετών και θυμάμαι τον πατέρα μου να καίει ένα βιβλίο για
τους Μπολσεβίκους που είχε στο σπίτι μας απο φόβο μήπως και του το βρούν.
Αυτό το γεγονός φούντωσε το ενδιαφέρον μου για την πολιτική. Το ποδόσφαιρο
ήρθε κατά τύχη. Ήμουν ένα παιδί της δικτατορίας. Πάντα είχα το βλέμμα μου
στραμμένο στις κοινωνικές αδικίες της χώρας και είχα συναδέλφους και συμφοιτητές που έπρεπε να κρύβονται ή να αποδράσουν. Απλώς έτυχε να είμαι καλός στο
ποδόσφαιρο". Όσο για την αιτία που προχώρησε μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες
σε αυτό το κίνημα μέσω της Κορίνθιανς: "Οι σύλλογοι επιθυμούσαν ολοκληρωτικό έλεγχο, ενώ εμείς αισθανόμασταν ότι θα έπρεπε να συμβουλεύονται τους
ποδοσφαιριστές και να μην τους συμπεριφέρονται σαν παιδιά. Δεν αντιδράσαμε
μόνο στα απλά προβλήματα, αντιδράσαμε στην ευρύτερη πολιτική εικόνα. Το
1982 η "τιμάο" κατακτά το πρωτάθλημα Παουλίστα, με τους ποδοσφαιριστές στο
τελευταίο παιχνίδι της σεζόν να φορούν φανέλα με τη λέξη "δημοκρατία" στην
πλάτη. Ίσως ήταν η πιο τέλεια στιγμή που έχω βιώσει. Είμαι σίγουρος πως ισχύει το
ίδιο για το 95% των συμπαικτών μου. Ήταν η σπουδαιότερη ομάδα που έχω
αγωνιστεί ποτέ, επειδή επρόκειτο για κάτι περισσότερο από ποδόσφαιρο. Οι
πολιτικές νίκες μου είναι πιο σημαντικές από αυτές ως επαγγελματίας παίκτης.
Ένα παιχνίδι τελειώνει σε 90 λεπτά, όμως η ζωή συνεχίζεται".
Οι πιέσεις των φασιστών στρατιωτικών όμως, ήταν ανυπόφορες. Ο ταξίαρχος

Ο Σόκρατες εξακολούθησε να ασχολείται με τα
δικαιώματα των ποδοσφαιριστών και όταν σταμάτησε
το ποδόσφαιρο σε σημείο που να προκαλεί ανησυχία στο
αριστερό, εργατικό κόμμα της Βραζιλίας, το οποίο
αρνείτο να αποδεχθεί τους ποδοσφαιριστές ως
εργαζομένους και όχι μόνο αθλητές. Πάντοτε πολιτικός
ακτιβιστής, συμμετείχε στις καμπάνιες περί ελεύθερων
εκλογών για πρόεδρο τον καιρό της δικτατορίας, έδινε
το "παρών" σε δημοσίους διαλόγους και αργότερα
επέκρινε τα κακώς κείμενα της κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας ήρθε σε σύγκρουση με τον "σοσιαλισμό"
του Λούλα: "Αγωνιστήκαμε για να διώξουμε το σκοτάδι
της δικτατορίας, με το φως της δημοκρατίας. Γι' αυτό και
δεν αντέχω να βλέπω όλα τούτα τα κοινωνικά και
οικολογικά εγκλήματα". Δεν κατέβηκε ποτέ στον
πολιτικό στίβο, παρά την παρότρυνση από αρκετούς
απαντώντας τους: "Είμαι ήδη πολιτικοποιημένος". Από
την εποχή ακόμα που ήταν ποδοσφαιριστής πήγαινε στην
Αμαζονία και βοηθούσε τους ινδιάνους ενώ αγωνίστηκε
ενάντια στην καταστροφή του δάσους του: " Η φύση δεν
μπορεί να γίνει σπέκουλα κανενός αριβίστα αριστερού ή
κτήμα του οποιουδήποτε αδηφάγου γαιοκτήμονα".
Σημαντική ίσως είναι και η δηλωσή του, φτύσιμο στα
μούτρα κάθε πατριώτη: "Δε μου αρέσει αυτή η Βραζιλία
που έρχεται ναι αντικαταστήσει τη θέση των Γιάνκηδων,
στη Νότιο Αμερική". Απέρριψε, επίσης, την ιδέα να γίνει
πρέσβης του ποδοσφαίρου, όπως ο Πελέ, επειδή τον
απωθούσε "η εμπορευματοποίηση και όλες αυτές οι
αηδίες". Υπήρξαν, όμως, 2 ακόμα δυνατές αγάπες στην
ζωή του εκτός απο τη μπάλα, ο καπνός και το αλκοόλ.
“Είμαι αυτός που είμαι. Καπνίζω από τα 13 μου. Μόνο ένα
φιλοσοφικό θέμα υπάρχει για εμένα. Γιατί να υποκριθώ
ότι είμαι κάτι που δεν είμαι; Ναι καπνίζω. Θα πεθάνω από
καρκίνο του πνεύμονα ή από εμφύσημα.", εξομολογήθηκε
σε μία από τις συνεντεύξεις του, αποκαλύπτοντας πως
κάπνιζε 2 πακέτα τσιγάρα την ημέρα, ακόμα και τον
καιρό που αγωνιζόταν στο υψηλότερο επίπεδο. Όσο για
το ποτό, δεν του ήταν δύσκολο να παραδεχθεί πως ήταν
αλκοολικός και το έδειχνε σε κάθε περίσταση. Το 2001
κατέπληξε την απεσταλμένη του BBC στη Βραζιλία,
Κίρστι Λανγκ, με τις ποσότητες μπύρας που μπορούσε να
καταναλώσει σε μία βραδιά. Στη συνάντησή τους σε μπαρ
του Ριμπεϊράο Πρέτο, παρά το αλκοόλ, παρέμεινε αρκετά
νηφάλιος ώστε να εκφέρει ορισμένες ριζοσπαστικές
απόψεις. "Νομίζω ότι ο ομοσπονδιακός προπονητής
πρέπει να εκλέγεται από τον λαό. Πρέπει να εκδημοκρατίσουμε το ποδόσφαιρο και όταν το κάνουμε, θα
εκδημοκρατίσουμε και τη Βραζιλία. Αυτό που χρειάζεται
είναι μία επανάσταση στο ποδόσφαιρο και για να συμβεί
αυτό, πρέπει το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο να υποστεί μια
καταστροφή", της είπε τσουγκρίζοντας το ποτήρι του και
λέγοντας: "στην επανάσταση !". Τα ξημερώματα της 4ης
Δεκεμβρίου του 2011, μία Κυριακή όπου και πάλι η ομάδα
του χρειαζόταν μία ισοπαλία για να πανηγυρίσει το
πρωτάθλημα, ο Σόκρατες διεκομίσθη εσπευσμένα στην
εντατική του νοσοκομείου "Άλμπερτ Άινσταϊν". Αιτία δεν
ήταν η κατανάλωση αλκοόλ. Αλλά μια τροφική
δηλητηρίαση που υπέστη. Ο εξουθενωμένος οργανισμός
του δεν κατάφερε να ξεπεράσει ήπια την κρίση, με
συνέπεια να βρεθεί ξανά στο κρεβάτι του νοσοκομείου, με
μηχανική υποστήριξη. Λίγες ώρες πριν η Κορίνθιανς είχε
κατακτήσει το πρωτάθλημα, και οι φίλοι της φώναζαν
"obrigado" (Σου χρωστάμε !) στον πιο σπουδαίο παίκτη
που φόρεσε ποτέ τη φανέλα της ομάδας τους.
Ένας Navajo 3 antifa
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α μυστικά του
βούρκου είναι μια
συλλογή κειμένων
που δημοσιεύτηκαν στο
μηνιαίο περιοδικό Sarajevo.
Έχουν εκδοθεί σε δύο τόμους
και αποτελούν κομμάτι μιας
σειράς συνολικά πέντε τόμων
από τις εκδόσεις αντι-σχολείο,
που αφορούν ζητήματα του
ελληνικού ιμπεριαλισμού και
εθνικισμού. Ο Α' τόμος αφορά
την περίοδο 1914-1922, ενώ ο
Β' την περίοδο 1922-1974.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΙΚΗ
τα μυστικά του βούρκου
καλά κρυμμένα μυστικά του ελληνικού ιμπεριαλισμού
(α' μέρος: 1914-1922)

Ο Α' τόμος πραγματεύεται
αρχικά την περίπτωση της
Μακεδονίας. Τρεις βασικοί
εθνικισμοί ανταγωνίζονται
για το διαμελισμό και την
επέκταση της κυριαρχίας τους
στη Μακεδονία: ο ελληνικός,
ο σέρβικος και ο βουλγαρικός.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το ελληνικό κράτος
οργανώνει και εξοπλίζει ένοπλες τρομοκρατικές
ομάδες (πχ Παύλος Μελάς), με σκοπό το βίαιο
εξελληνισμό αυτής της πολυεθνικής επικράτειας.
Εξετάζονται η εθνολογική σύνθεση των αγροτικών
πληθυσμών της Μακεδονίας, το περιεχόμενο της,
υπό κατασκευή, “ελληνικής εθνικής” ταυτότητας, η
ανάδυση του τούρκικου εθνικισμού με το κίνημα
των νεότουρκων το 1909 κ.ά. Αναλύονται
συνοπτικά οι ανταγωνισμοί και οι συνεργασίες του
ελληνικού, του σέρβικου και του βουλγάρικου
κράτους που οδήγησαν στους δύο βαλκανικούς
πολέμους του 1912-13, την ήττα της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας και την τελική κατάκτηση μεγάλων
περιοχών της Μακεδονίας από το ελληνικό κράτος.
Η κατάκτηση όμως δεν είχε εκπληρώσει την εθνική
ομοιογένεια. Χρειαζόταν ο βίαιος εξελληνισμός
των πολυεθνικών εδαφών της Μακεδονίας,
διαδικασία που έμελλε να πάρει άλλα τουλάχιστον
τριάντα χρόνια. Έτσι στα επόμενα κείμενα
αναλύονται οι μέθοδοι με τις οποίες προχώρησε η
“ελληνοποίηση” με επίκεντρο τη θεσσαλονίκη. Πιο
συγκεκριμένα εξετάζεται και η βίαιη εκτόπιση της
πολυπληθούς κοινότητας των εβραίων της
θεσσαλονίκης. Μέσα από την πολεοδομική και
κοινωνική γκετοποίηση, τις νομικές μεθοδεύσεις
μέχρι και τα μαζικά πογκρόμ από ελληνικές
φασιστικές συμμορίες (1931) αναδεικνύεται το
κρυφό νήμα που συνδέει τις προσπάθειες για
“ελληνοποίηση” της θεσσαλονίκης και την τελική
εξόντωσή τους από τους ναζί.
Το επόμενο μέρος του Α' τόμου καταπιάνεται με
την επεκτατική εκστρατεία στη Μικρά Ασία (19191922). Με το τέλος του Α' παγκοσμίου, το ελληνικό
κράτος είναι έτοιμο να δρέψει τους καρπούς της
συμμετοχής του στην Αντάντ, ολοκληρώνοντας τη
Μεγάλη Ιδέα, μέσα από την κατάκτηση της Μικράς
Ασίας. Αρχικά αναλύονται οι κρατικοί ανταγωνισμοί που ακολουθούν το τέλος του Α' παγκοσμίου,
οι διαβουλεύσεις για το μοίρασμα της περιοχής, η
συνθήκη των Βερσαλλιών και οι διεκδικήσεις του
ελληνικού κράτους (1918-19). Γίνεται προσπάθεια
να διαλυθεί ο μύθος ότι η μικρασιατική εκστρατεία
αποτελούσε επιδίωξη των άγγλων που “έσειραν”
και αργότερα “πρόδωσαν” το δύσμοιρο ελληνικό
κράτος και αντίθετα τονίζεται η επεκτατική
πολιτική του ίδιου του ελληνικού κράτους, το οποίο
εκμεταλλεύεται τους διεθνείς ανταγωνισμούς για
να προωθήσει τα ιμπεριαλιστικά του σχέδια στην
περιοχή. Στη συνέχεια, και κατά τη διάρκεια της
εισβολής στη Μικρά Ασία (1919-1922), εξετάζονται
οι μεταλλαγές στους διεθνείς συσχετισμούς
δυνάμεων, η κατοχή της Ανατολίας, η προέλαση
του ελληνικού στρατού, η κοινωνική κατάσταση
στο εσωτερικό του ελληνικού κράτους, καθώς και η
συγκρότηση του τούρκικου εθνικιστικού κινήματος του Κεμάλ Ατατούρκ που τελικά επικράτησε
στρατιωτικά, εκδιώκοντας τον ελληνικό στρατό.
Τέλος εξετάζονται αναλυτικά διάφορες πτυχές της
Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 που οδήγησαν
στην αμοιβαία ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ του
τουρκικού και του ελληνικού κράτους. Η συνθήκη

αυτή επικυρώνοντας και
θεσμοποιώντας την εθνοκάθαρση -τη βίαιη δηλαδή
επιβολή της εθνολογικής
ομοιογένειας- αποτέλεσε
οδηγό σε παγκόσμιο επίπεδο,
ως μια από τις μεθόδους
πρακτικής υλοποίησης της
αρχής των εθνοτήτων.
Ταυτόχρονα αναλύονται τόσο
οι διεθνείς πτυχές για τους
κρατικούς συσχετισμούς που
επικυρώθηκαν μέσα από του
συνθήκη του 1923, όσο και τα
οφέλη για το ελληνικό κράτος
όπως η προώθηση της
ελληνοποίησης της Μακεδονίας με την εγκατάσταση των
προσφύγων και η διαμόρφωση ενός φτηνού και
εξαθλιωμένου εργατικού δυναμικού που θα
αποτελούσε τόσο τη βάση της προσπάθειας
εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας, όσο
όμως και τη βάση για την ανάπτυξη των κοινωνικών αγώνων του προλεταριάτου που εκτυλίσσονται στη δεκαετία του '20 κι ακόμα περισσότερο του
'30.
Ο Α' τόμος συμπληρώνεται από ένα εκτενές
παράρτημα που περιέχει κείμενα ντόπιων και μη
συγγραφέων που αφορούν ιδιαίτερες πτυχές του
ελληνικού ιμπεριαλισμού και εθνικισμού. Έτσι
έχουμε κείμενα για την τρομοκρατική δραστηριότητα ένοπλων ομάδων του ελληνικού κράτους στη
Μακεδονία και την Κρήτη το 1897, για τις βίαιες
πρακτικές ελληνοποίησης από τον ελληνικό
στρατό στους δύο βαλκανικούς πολέμους (191213), για την εσωτερική κοινωνική κατάσταση και
τον Διχασμό, τον ανταγωνισμό του ελληνικού και
βουλγάρικου κράτους, τις διεκδικήσεις του
ελληνικού ιμπεριαλισμού στον Α' παγκόσμιο την
περίοδο 1917-18 και τις σχέσεις με τη βρετανία στο
φόντο των απαιτήσεων της Μεγάλης Ιδέας.
Μια από τις βασικές επιδιώξεις του βιβλίου είναι
διαλύσει το μύθο που θεωρεί το ελληνικό κράτος
έρμαιο των επιδιώξεων των ξένων ιμπεριαλιστών
και πάντα προδομένο ιδιαίτερα όταν οι απαιτήσεις
του δεν ικανοποιούνται. Ταυτόχρονα επιχειρεί να
απογυμνώσει τη μυθολογική αναγκαιότητα της
στρατιωτικής επέκτασης για την απελευθέρωση
των αλύτρωτων “ελλήνων”, αναδεικνύοντας τις
συνειδητές πολιτικές επιλογές του ελληνικούς
κράτους για κατάκτηση εδαφών, πόρων και
πληθυσμών. Θεωρίες οι οποίες άλλωστε έχουν
εισχωρήσει βαθιά εδώ και δεκαετίες τόσο κοινωνικά
όσο και στο ίδιο το κίνημα, συμπεριλαμβανομένης
και της “αντι-ιμπεριαλιστικής” αριστεράς,
επηρεάζοντας τη συνολική στρατηγική που το
κίνημα θέλει να ακολουθήσει (ΕΑΜ, ΕΔΑ, Κύπρος,
Μακεδονικά '92, αριστερές/εθνοπατριωτικές αντιμνημονιακές πολιτικές σήμερα).
Η επεξεργασία λοιπόν της ιστορίας και της φύσης
του επεκτατισμού του ελληνικού κράτους και του
ελληνικού εθνικισμού έχει κομβική σημασία για το
πώς σήμερα θα αντιπαλέψουμε τόσο στο κοινωνικό
πεδίο, όσο και στο εσωτερικό του κινήματος τις
διάχυτες τάσεις του εθνοπατριωτισμού. Γιατί ο
εθνικισμός δεν εγκολπώνεται μόνο από τις πιο βίαιες
και κανιβαλιστικές κοινωνικές εκφάνσεις (φασισμός), αλλά ενυπάρχει στην πιο επικίνδυνη απλή
λαϊκή μορφή του αγανακτισμένου εθνοπατριώτη. Κι
είναι ακριβώς αυτός ο διάχυτος κοινωνικός
εθνοπατριωτισμός που σε συνθήκες κοινωνικής
πόλωσης και σύγκρουσης θα νομιμοποιήσει τις πιο
βίαιες και κανιβαλιστικές τάσεις είτε κρατικές είτε
κοινωνικές.
Για την προμήθεια του βιβλίου, αλλά και των
υπόλοιπων τόμων της σειράς δείτε εδώ:
http://www.sarajevomag.gr/. Για τη διανομή στην
Κρήτη στείλτε mail στην Άπατρις:
info@apatris.info

εφημερίδα δρόμου
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Do It Yourself

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

μουσική

Βρώμικος Νότος - «Στην καρδιά και στο μυαλό»
Οι Βρώμικος Νότος είναι ένα Hip-Hop crew από το
Ηράκλειο. Η Βάση τους είναι η κατάληψη της αυτοδιαχειριζόμενης εστίας και πρόσφατα κυκλοφόρησαν το
δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο «Στην καρδιά και το
μυαλό», ενώ έχουν σπάσει αρκετά παγκόσμια ρεκόρ.
Καταρχήν τα άτομα που συμμετέχουν στο crew πλησιάζουν κοντά τα 20, κατά δεύτερον, αν δεν με απατά η
μνήμη μου είναι (ίσως) η μοναδική μπάντα στον πλανήτη
που τα κομμάτια του δίσκου τους (επίσημη κυκλοφορία σε
μορφή cd) είναι σε mp3 format και όχι audio όπως είναι όλα τα cd που κυκλοφορούν και
κατά τρίτον το άλμπουμ περιλαμβάνει 43 ολόκληρα κομμάτια! Διαβάζοντας τον μεγάλο
αριθμό των κομματιών ο αναγνώστης μπορεί να θεωρήσει ότι τα περισσότερα είναι
προχειροδουλειές. Το αντίθετο συμβαίνει. Όλα τα κομμάτια είναι πολύ καλά και σε αρκετά
από αυτά εκπλήσσουν τα όχι και τόσο συνηθισμένα samples που συναντάμε κατά κανόνα
στο Hip-Hop με αξιόλογους πολιτικούς και κοινωνικούς στίχους-ρίμες. Το τελικό
αποτέλεσμα είναι ένα πολύ καλό και δυνατό συνολικά άλμπουμ, αρκετά «σκοτεινό» που
λόγω της χρήσης των «αιρετικών» samples αγγίζει τα όρια του πειραματισμού. Τον δίσκο
μπορείτε να τον κατεβάσετε δωρεάν στο λινκ: http://tinyurl.com/76s7s66 ενώ μπορείτε να
τον βρείτε και στο distroτης κατάληψης Ευαγγελισμού.

Pornostroika Dadaifi - «Έρωτας στα χρόνια της
πορνείας»
Νέο άλμπουμ και από τους κατά το ήμισυ Ηρακλειώτες
Pornostroika Dadaifi, το ένατο στη σειρά από το 2000 που
βγήκε το πρώτο τους άλμπουμ. Οι Pornostroika Dadaifi
είναι ένα cyberpunk συγκρότημα που ξεκίνησε στη
Μυτιλήνη το 1999, με βασικά μέλη τον Λυκάνθρωπο
(στίχοι και φωνή) και τον Λαμπρόσαυρο (κιθάρα,
προγραμματισμό, samples), είναι συνιδρυτές και μέλη του
Zero Artistic Movement (ZAM) στο οποίο συμμετέχουν αρκετές μπάντες και άτομα που
φλερτάρουν με τον Ντανταϊσμό και γενικότερα τον πειραματισμό και την αποδόμηση κάθε
είδους τέχνης. Το «Έρωτας στα χρόνια της πορνείας» κινείται σε πιο industrial-hardcore
μονοπάτια σε σχέση με τους προηγούμενους δίσκους τους, ενώ συνεχίζουν να αποδομούν
μουσικά πάντα και στίχους γνωστών «αιρετικών» και επαναστατών ποιητών όπως ο
Μαγιακόφσκι ενώ δεν διστάζουν να «μελοποιήσουν» ακόμη και ένα απόσπασμα κειμένου
του Ιταλού κομμουνιστή Αντόνιο Γκράμσι. Οι Pornostroika γράφουν τα άλμπουμ τους σε
CD-R (όπως και τα περισσότερα μέλη του ΖΑΜ) και τα κυκλοφορούν χωρίς κανενός είδους
αντίτιμο, ενώ μπορείτε να τα βρείτε για κατέβασμα δωρεάν και στο ιντερνέτ. Κατεβάστε το
ελεύθερα από το λινκ: http://tinyurl.com/77htaf3. Εκτός του άλμπουμ στο αρχείο υπάρχουν
και τα δύο πρώτα τεύχη σε ηλεκτρονική μορφή του πολιτικού φανζίν τους ZeroGeographic.
Το άλμπουμ μπορείτε να το βρείτε και σε cdστο distroτης κατάληψης Ευαγγελισμού.

Waxing Gibbous - «waxing gibbous»
Παρθενικό άλμπουμ από μια πολλά υποσχόμενη μπάντα.
Οι Waxing Gibbous δημιουργήθηκαν το 2006 στην Αθήνα
σαν τρίο χωρίς φωνητικά και από το 2009 έγιναν τέσσερις
με την προσθήκη τραγουδιστή. Έχουν πάρει μέρος (και
συνεχίζουν) σε πολλά αυτοοργανωμένα live σε στέκια και
καταλήψεις και η μουσική τους χαρακτηρίζεται σαν
πειραματικό post-hardcore με σαφείς επηρεασμούς από
την Post-Rock σκηνή της δεκαετίας του 2000. Το ντεμπούτο τους άλμπουμ αν και γραμμένο
Live αποτελείται από σφικτά και καλά δομημένα κομμάτια, καλή παραγωγή, με τις κιθάρες
να έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ οι στίχοι τους είναι στα Αγγλικά. Κατεβάστε ελεύθερα το
δίσκο τους σε μορφή Mp3 από το λινκ: http://tinyurl.com/7gxmuzr ενώ αν τον θέλετε σε
ποιότητα cdμπορείτε να τον κατεβάσετε από το σαϊτ τους:
http://waxinggibbousband.blogspot.com/

Kill The Cat – «Φιλιά Στο Χάος»
Ύστερα από 3 χρόνια και αρκετά σκληρής δουλειάς οι Kill
The Cat επανέρχονται δυναμικά με το νέο τους άλμπουμ
«Φιλιά Στο Χάος». Ο δίσκος αποτελείται από 11
συνθέσεις εκ των οποίων μία εισαγωγή και ένα bonus
κομμάτι με τίτλο «Αρκετά» στο γνώριμο Ska-Punk ύφος
της αγαπημένης από πολύ κόσμο μπάντας (κι εμού
προσωπικά) με ελληνικό στίχο και καλή παραγωγή που
έγινε από τους ίδιους με τη βοήθεια του κιθαρίστα των
Χάσμα Γιώργου Π. (ο οποίος έκανε τη μίξη και το mastering). Καταπληκτική ηχογράφηση
που έγινε στο αυτοοργανωμένο studio της κολεκτίβας «Ήχου-Λόγου». Αξίζει να
αναφερθούμε πέρα από τη μουσική και στο γεμάτο και χορταστικό artwork 24 σελίδων του
cd, το οποίο αποτυπώνει δέκα πραγματικά έργα (αντι)τέχνης. Πρόκειται για 10 graffiti που
έβαψαν 10 φίλοι τους σε τοίχους σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και κάθε ένα αντιστοιχεί
σε ένα τραγούδι. Το άλμπουμ μπορείτε να το κατεβάσετε ελεύθερα από το σάιτ της μπάντας:
http://killthecat.gr/ ενώ το cd μπορείτε να το βρείτε στο distro της κατάληψης Ευαγγελισμού στη τιμή των 5 ευρώ.
Igitur

