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Μήπως σου θυμίζει τότε που  καθόσουν στο τελευταίο θρανίο στο σχολείο? Αλλά οι απορίες είναι το 
λιγότερο. Ο ανταγωνισμός που σου επέβαλαν να νοιώθεις στο σχολείο μεταξύ των συμμαθητών σου 
τώρα συνεχίζεται στη σχολή αλλά είναι μεταξύ συναδέλφων. Γιατί τώρα πια είσαι μεγάλος, σπουδάζεις 
και σε λίγα χρόνια θα δουλεύεις, άρα εξού και συνάδελφος. Η προσομοίωση της μελλοντικής σου ζωής 
στο πανεπιστήμιο. Πολλές λέξεις τις οποίες ξέρεις καλά τι σημαίνουν, στη σχολή της παραφράζουν. Για 
παράδειγμα η λέξη πανελλήνιες που μόλις  την ακούς και σου σφίγγεται το στομάχι τώρα πλέον λέγεται 
εξεταστική και συμβαίνει τρείς φορές τον χρόνο γιατί η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται σε αυτές τις 
3 περιόδους, εκεί θα δείξεις πόσο έξυπνος είσαι! Το φάντασμα του σχολικού ελέγχου μετατρέπεται σε 
πίνακες με το όνομα σου, το νούμερο σου και το βαθμό. Συνεχίζοντας τη περιγραφή της φοιτητικής σου 
ζωής αν θες να είσαι ικανός φοιτητής πρέπει να ξέρεις πως ο χρόνος σου θα είναι περιορισμένος ,αφού 
θα έχεις τουλάχιστον 4 ώρες μάθημα την μέρα (τουλάχιστον θα είναι οι μισές από το σχολείο) , εργασίες  
, θα γράφεις προόδους και θα τρέχεις  σαν τον Βέγγο. Άμα δουλεύεις κιόλας ίσως καταλαβαίνεις πόσο 
περιορισμένο χρόνο έχεις !
 Οι πρώτες μέρες στη σχολή είναι πάνω κάτω όπως σου περιέγραψα. Μια καθημερινότητα  που 
άλλαξε τις μέρες του δεκεμβρη. Μαθήματα, εξεταστικές , καθηγητές ,κόμματα λέξεις που χαρακτηρίζουν 
το κλίμα της ασοεε εκείνες τις μέρες όχι μόνο δεν χαρακτήριζαν τη σχολή αλλά έρχονταν σε ρήξη με 
τα όσα διαδραματίζονταν .17 μέρες η ασοεε τελούσε υπό κατάληψη και λειτουργούσε ως κέντρο 
αντιπληροφόρησης. Γίνονταν κάθε μέρα ανοιχτές συνελεύσεις με συμμετοχή ανω των 500 ατόμων 
στο κεντρικό αμφιθέατρο Α ,δράσεις και μικροφωνικές μέσα και έξω από τη σχολή και λειτουργούσε 
αυτοοργανωμένα το εστιατόριο και το κυλικείο της σχολής . Βρισκόμασταν στη σχολή χωρίς άγχος ,είχαμε 
την πλήρη οικειοποίηση των χώρων, ζούσαμε   την σχολή έτσι ακριβώς όπως θα θέλαμε αν είναι, ένα 
χώρος ελεύθερος ,ανοιχτός πέρα από κομματικές λογικές και σχέσεις συμφερόντων. Η δολοφονία ενός 
15χρονου πυροδότησε την ήδη οξυμένη κατάσταση με αποτέλεσμα μεγάλα αστικά κέντρα  για αρκετές 
μέρες να μετατραπούν  σε  πεδία μάχης. Συνεχείς συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, σπασμένες 
βιτρίνες, καμένες τράπεζες, κατειλημμένες σχολές.

 Στην ασοεε όπως και σε  άλλους  κατειλημμένους χώρους  διαμορφώσαμε την καθημερινότητα 
μας μαζί με άλλους ανθρώπους όπως εμείς επιδιώξαμε. Μια καθημερινότητα που μπορεί να υπάρξει και 
σε ανοιχτή σχολή παρόλο που οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες και πολλές φόρες εντελώς διαφορετικές. 
Θα περάσεις τουλάχιστον 4 χρόνια της ζωής σου σε ένα χώρο στον οποίο θα αναπτύξεις σχέσεις και μια 
νοοτροπία που πολλές φορές θα αντιταυτιζεται  με την ιδιοσυγκρασία σου αλλά θα ταιριάζει γάντι με το 
κλίμα της σχολής. Υπάρχεις στην οικογένεια, στη δουλειά, στη  σχολή δημιουργώντας ανθρώπινες σχέσεις 
οι οποίες όταν βασίζονται στην ανταλλαγή μόνο σχέσεις  δεν είναι πόσο μάλλον ανθρώπινες. Ακόμη θα 
δεις πώς η διαίρεση είναι πάντα καλύτερη από την πρόσθεση. Οι φοιτητές όπως και όλοι μας είμαστε 
διαιρεμένοι κοινωνικά ,ταξικά, φυλετικά έτσι και στη σχολή σε βάζουν στο τρυπάκι να διαλέξεις  με 
ποιους θα είσαι για να συμμετέχεις και εσύ σε ένα κομμάτι της διαίρεσης . Μπορείς όμως να καταλάβεις 
ότι δεν χρειάζεσαι κανέναν να σου κάνει αυτά που μπορείς να κάνεις μόνος σου. Δε χρειάζεσαι τα βιβλία 
της σχολής για να μορφωθείς, αν θες να μάθεις περισσότερα από όσα σου πλασάρουν, δεν χρειάζεται να 
σπουδάσεις αλλά να αυτομορφωθείς,  να σχετιστείς με άλλους ανθρώπους επειδή το θες για να νιώθεις 
ότι οι σχέσεις είναι δικές σου και δεν τις δημιούργησες χάριν σε κάποιον άλλον. Για να νιώσεις το συλλογικό 
και όχι το ατομικό δεν χρειάζεται να βρεθείς κάτω από την ομπρέλα οποιασδήποτε παράταξης αλλά 
να βρεθείς με ανθρώπους που μπορείς να σχετιστείς χωρίς να ζητάς ή  να ζητούν κάποιο αντάλλαγμα. 
Ο ανταγωνισμός , η πίεση, η μιμητικότητα που υπάρχει σε  οδηγούν να ξεχνάς άλλες έννοιες όπως η 
αλληλεγγύη συντροφικότητα, η αυτοοργάνωση έννοιες που μπορείς να πραγματώσεις μαζί με άλλους 
και να αντισταθείς στις εμπορευματικές σχέσεις του πανεπιστήμιου. Ο μόνος ανταγωνισμός που πρέπει 
να νιώθεις είναι απέναντι στο υπάρχον, απέναντι σε κάθε καθηγητή η φορέα του πανεπιστήμιου που 
προσπαθεί να σου καταστείλει κάθε τι επαναστατικό-συντροφικό όπως συλλογική-συνειδητή αντιγραφή 
στις εξεταστικές και καθετί αληθινό και συνάμα αντιδραστικό.

Να συλλογικοποιήσουμε τις αρνήσεις μας ,να πράξουμε τα θέλω μας, να  διασπείρουμε το μικρόβιο 
της ελευθερίας μακριά από κομματικές λογικές και ανταγωνιστικές  συμπεριφορές

 Πρώτη μέρα στο πανεπιστήμιο την οποία μέρα πρέπει να την περιμένεις ή μάλλον οι γονείς σου 
να περιμένουν από τότε που γεννήθηκες. Βλέπεις το όνειρο κάθε ελληνικής οικογένειας είναι να μπει το 
παιδί της  στο πανεπιστήμιο, ούτε να μορφωθεί ούτε να σπούδασεi, απλά να περάσει το κατώφλι κάποιας 
ακαδημαϊκής πόρτας.  Αυτή η πρώτη ημέρα ίσως σου θυμίσει όλες τις πρώτες μέρες της ζωής σου κάπου, 
πρώτη μέρα στο δημοτικό, πρώτη μέρα στο γυμνάσιο, στο λύκειο, μόνο που στο σχολείο σε ενέγραφαν 
οι γονείς σου, ενώ στη σχολή οι «γονείς» σου είναι κάποιοι άλλοι που σου δείχνουν την «φροντίδα» τους 
από την πρώτη στιγμή.

 Με το που βγαίνεις λοιπόν, από την Βικτώρια σε πλησιάζουν κάτι πράσινα, μπλε, κόκκινα 
ανθρωπάκια γιατί βρε αδερφέ, από την Βικτώρια μέχρι την πόρτα της ΑΣΟ€€ και μέχρι τις γραμματείες 
είναι πολύς ο δρόμος και μπορεί να χαθείς. Έπειτα, αφού σε γράψουν στη σχολή, γιατί αυτοί το έκαναν, 
μάλλον θα νομίζεις ότι μόνος σου δεν μπορείς  να γραφτείς, είναι η πρώτη στιγμή ανικανότητας που σε 
κάνουν να νιώθεις. Αυτά τα πράσινα, μπλε, κόκκινα ανθρωπάκια ονομάζονται παρατάξεις , μην τους πεις 
κόμματα θα παρεξηγηθούν γιατί χτυπιούνται καθημερινά ότι ουδεμία σχέση έχουν με κόμματα και αηδίες, 
άλλο που τώρα στις βουλευτικές εκλογές θα τους δεις να κουνάνε σημαιάκια στις προεκλογικές ομιλίες. 
Τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές αν πλαγίως αρχίσουν να σε ρωτάνε τι θα ψηφίσεις μην παραξενευτείς. 
Γιατί με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια! Αν σε δουν ένθερμο, η καλύτερη τους γιατί εκτός από την ψήφο σου 
για τη παράταξη θα την εξασφαλίσουν και για το κόμμα. 

  Έπειτα αφού κάνεις την εγγραφή, ουπσ! αφού κάνουν εννοούσα, 
αρχίζουν οι γνωριμίες. Από δω ο τάδε, ο δείξε, από κεί η τάδε, 
ελάτε να κάνετε παρέα! Γιατί άμα είσαι ντροπαλός είναι αυτοί 
να σε βοηθήσουν να κοινωνικοποιηθείς. Σου αφαιρούν την 
κοινωνικότητα σου, εξάλλου τι να την κάνεις? σου προσφέρουν 
και από αυτό. Αφού λοιπόν γνωριστείς με άλλους συμφοιτητές 
σου πρέπει να διασκεδάσεις και μαζί τους. Τι μόνο στο μιλητό? 
Οπότε, να το πάρτι των πρωτοετών! Να γνωρίσεις κόσμο, να δεις 
πως είναι το lifestyle της σχολής σου, να εγκλιματιστείς γιατί από 
εδώ και πέρα η φοιτητική ζωή  θα είναι ένα μεγάλο πάρτι που 
απλά πρέπει να παρευρίσκεσαι εκεί. Δεν χρειάζεται να κάνεις 
τίποτα γιατί είπαμε άλλοι έχουν φροντίσει για σένα. Σου ζητώ 
συγγνώμη αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Διότι ξέχασα να σου

πω ότι η περίοδος εγγραφών για τα κόμματα είναι άτυπα η προεκλογική τους περίοδος. Ρίχνουν 
παραγάδια τώρα, για να τα μαζέψουν στις φοιτητικές εκλογές. Τα πάρτι λοιπόν, δεν γίνονται μόνο για 
να διασκεδάσετε, αλλά για να γίνουν φίλοι σου, να σου δείξουν πως πρέπει να διασκεδάζεις, άλλο που 
άμα δεν τους ψηφίσεις τον επόμενο χρόνο θα μείνεις χωρίς «φίλους». Γενικά, όλη η εξυπηρέτηση, η 
βοήθεια, η φροντίδα και η proderm που σου προσφέρουν στο μόνο που αποσκοπεί είναι να σε κάνουν 
να νοιώσεις άχρηστος, ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει ή να κάνεις χωρίς αυτούς. Γιατί αυτοί είναι οι 
ειδικοί που θα σε καθοδηγήσουν για να μην μπερδευτείς, που θα σου δώσουν σημειώσεις, που τέλος 
πάντων θα τους αναθέσεις τα πάντα για να συνεχίσεις, αφού στη ζωή σου από δω και πέρα όλα θα είναι 
μια ανάθεση. Θα ψηφίζεις και τα προβλήματα ως δια μαγείας θα λύνονται, έτσι «συμβαίνει» και στο 
ελληνικό πανεπιστήμιο.

 Και ύστερα από όλα αυτά, θα αρχίσουν τα μαθήματα. Οι περισσότεροι πρωτοετείς μπαίνουν 
στα αμφιθέατρα με ενθουσιασμό και φραπέ ,αυτά πάνε μαζί εξάλλου. Νομίζεις ότι όσο πιο μεγάλη η 
αίθουσα τόσο λιγότερη καταπίεση, μπα…! Ο καθηγητής ο οποίος είναι αυθεντία και δεν μπορείς να τον 
αμφισβητείς, κάνει μάθημα μόνος του, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις τι κι αν έχει ακροατήριο 300 
άτομα. Είναι σαν τα άλογα, έχουν παρωπίδες, αν δεν κάθεσαι στο πρώτο έδρανο, να είσαι στο οπτικό 
τους πεδίο μέχρι 2 μέτρα …τι? απορία? ατύχησες…  

Καλώς ήρθες στη σχολή λοιπόν!
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 Ύστερα από τη γενικευμένη κοινωνική ανταρσία του Δεκέμβρη, κράτος παίρνει τα μέτρα 
του, προσπαθώντας να οχυρώσει τη μητρόπολη, μετατρέποντάς τη σε ένα αποστειρωμένο ναό της 
κατανάλωσης. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα με τα καινούρια μέτρα καταστολής, καθώς και με την 
εφαρμογή του δόγματος της μηδενικής ανοχής απ’ την πλευρά της αστυνομίας.

 Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, υπάρχει μια μερίδα ατόμων που βιώνει καθημερινά την 
καταστολή σε όλο της το μεγαλείο.  Στην Ερμού,  στην πλατεία Βικτωρίας και στους γύρω 
δρόμους, πολυάριθμοι μετανάστες μικροπωλητές επιχειρούν να βγάλουν τα προς το ζην.  Η 
ελευθερία τους σταματά μόλις περάσουν το κατώφλι της πόρτας τους. Παρόλο 
που κάποιοι βρίσκονται νόμιμα στη χώρα, αδυνατούν να βρουν δουλειά 
με αποτέλεσμα το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να γίνονται 
μικροπωλητές. Οι νόμοι του ελληνικού κράτους δεν δίνουν τη 
δυνατότητα σε μετανάστες εκτός της Ε.Ε. να γίνουν μετανάστες 
μικροπωλητές με θέτοντας τους  έτσι υπό ένα ιδιότυπο 
καθεστώς «ομηρίας». Η δικαιοδοσία που δίνουν οι νόμοι του 
κράτους στους κάθε τύπου ανθρωποφύλακες  (δημοτόμπατσοι, 
ειδικοί φρουροί, ζητάδες κλπ) φτάνει μέχρι τη σύλληψη και 
την κατάσχεση των πραγμάτων και επιβάλλοντάς τους ένα 
πρόστιμο 1000 ευρώ. Αντ’ αυτού οι μπάτσοι επιβεβαιώνουν το 
ρόλο τους στην κοινωνία υπερβαίνοντας τον ίδιο τους τον εαυτό. 
Με τις συνεχείς εξακριβώσεις στοιχείων, τους ελέγχους, το κυνηγητό, 
τους ξυλοδαρμούς καθώς ακόμα και με το να παίρνουν λάφυρα από 
την πραμάτεια των μεταναστών, ξεφτιλίζουν και υποβιβάζουν ακόμα 
περισσότερο ανθρώπους που δεν έχουν καν το «δικαίωμα» να συμμετάσχουν 
στο πανηγύρι της μισθωτής σκλαβιάς, ανθρώπους που αποτελούν το τελευταίο 
γρανάζι της καπιταλιστικής μηχανής. Μιας μηχανής που εν μέσω μιας παγκόσμιας 
κρίσης της, προσπαθεί να τραφεί με το αίμα των «από τα κάτω» για να ορθοποδήσει.

Στα μάτια των μεταναστών βλέπουμε τον διακαή τους πόθο να ζήσουν ελεύθερα. Το 
δικό μας πόθο. Στις πράξεις των μπάτσων βλέπουμε το σύστημα της εκμετάλλευσης 
και της καταστολής και τη λαίλαπα του ολοκληρωτισμού που μας πνίγει όλο και 
περισσότερο μέρα με τη μέρα.

ΜΠΑΤΣΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ   
ΠΙΣΩ ΣΑΣ, ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΑΣ 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΡΑΙΟΣ

Οι μετανάστες είναι της γης οι κολασμένοι...

  Τις τελευταίες βδομάδες γίνονται καθημερινά αστυνομικές επιθέσεις 
στους μετανάστες έξω από την ΑΣΟΕΕ.Ασφαλίτες πετάγονται από βαν χτυπώντας 
οποιονδηποτε.Άλλες φορές έρχονται ΜΑΤ, τα οποια έριξαν δακρυγόνα και στο 
προαύλιο της σχολής. Η αστυνομία και ο δήμαρχος ισχυρίζονται ότι όλα αυτά τα 
κάνουν για να πατάξουν το παρεμπόριο. Όμως όλοι ξέρουμε ότι τα εμπορεύματα 
οι πωλητές τα προπληρώνουν και έτσι οι λαθρέμποροι από τις εφόδους όχι μόνο 
δεν πλήττονται αλλά τους συμφέρει κιόλας γιατί αναγκάζονται οι μικροπωλητές 
να ξαναγοράσουν εμπόρευμα (που μερικές φορές είναι το ίδιο με αυτό που 
τους πήρε η αστυνομία). Με τις συνεχείς επιθέσεις έχουν δημιουργήσει ένα 
έντονο κλίμα αστυνομοκρατίας στην πόλη. Οι επιθέσεις δεν προορίζονται μόνο 
γι αυτούς που τις δέχονται αλλά και για αυτούς που τις βλέπουν. Θέλουν να 
δημιουργήσουν σε όλους μας την αίσθηση ότι ζούμε κάτω από ένα αστυνομικό 
κράτος ικανό να καταστήσει κάθε αντίσταση μάταια. Οι απειλές των ασφαλιτών
(οι οποίοι «επιτηρούν την τάξη» τόσο έξω οσο και μέσα στη σχολή συλλαμβάνοντας μετανάστες) ότι «το 
άσυλο τελείωσε και θα μπούμε μέσα» δεν αφήνουν αμφιβολίες.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μετανάστες δεν έρχονται εδώ επειδή τους αρέσει ο ήλιος και οι παραλίες 
μαςαλλά κυνηγημένοι από τις δυτικές στρατιές (στις οποίες η Ελλάδα συμμετέχει) και την ακραία 
φτώχεια. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά , καταδιώκονται από την ημιαυτόνομη στρατιωτική Fron-
tex , την καταστολή και επιθέσεις από νεοναζί.Επίσης ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα αποτελεί για τους 
περισότερους απο αυτούς χώρα-πέρασμα μέσα στην οποία εγκλωβίζονται λόγω της νομοθεσίας. Όσο 
καιρό οι καπιταλιστικές κοινωνίες τους χρειάζονται τους χρησιμοποιούν για να αυξήσουν την κερδοφορία 
τους και όταν πλέον δεν τους θέλουν τους στέλνουν στην εξαθλίωση.

 Επιπλέον, οι επιθέσεις αυτές είναι 
κομμάτι μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας να 
φτιαχτεί μια ψεύτικη εικόνα μιας ευημερούσας 
πόλης έτοιμη να υποδεχθεί τους καταναλωτές 
στο κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται μας απασχολεί 
να είναι καλή η εικόνα του πανεπιστήμιου και 
των πεζοδρομίων και ας πεθαίνουν δύο στενά 
πιο κάτω ανθρωποι από ασιτία. Σε περιόδους 
κρίσης η κρατική εξουσία στοχοποιεί τα πιο 
καταπιεσμένα κομμάτια της κοινωνίας ως 
υπεύθυνα για τα προβλήματα όλων μας. Έ τσι 
και σήμερα η κυβέρνηση, ο δήμος, τα ΜΜΕ με τη 
συνεργασία της ακροδεξίας έχουν μετατρέψει 
τους μετανάστες σε αποδιοπομπαίους τράγους.

 Απέναντι στη βαρβαρότητα που εξελίσσεται μπροστά μας δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι. 
Να αποκρούσουμε την ρατσιστική κρατική βία, πλάι στους μετανάστες. Να δείξουμε την αλληλεγγύη 
μας στους καταπιεσμένους της κοινωνίας. Είναι τουλάχιστον αφελές να πιστεύεις ότι το στόχαστροτης 
κατασταλτικής βίας δεν θα στραφεί κ εναντίον σου όταν «τελειώσει» με αυτούς που δεν συμπορεύθηκες. 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν είμαστε υπερασπιστές ούτε του εμπορίου ούτε 
του παραεμπορίου, απλά αντιλαμβανόμαστε ότι η δραστηριότητα τους είναι το έσχατο μέσο επιβίωσης 
τους.Να δημιούργησουμε κοινότητεςαντίστασης και αλληλεγγύης με τους μετανάστες ενάντια στην 
εκμετάλλευση και την εξαθλίωση. Να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας.

Συνέλευση Αλληλέγγυων φοιτητών/τριών ΑΣΟΕΕ

Καθαρά πεζοδρόμια ποτισμένα με αίμα
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ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΧΑΡΑΚΙΕΣ ΣΤΟ 
ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

 Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι προβάλλονται ως υπαίτιοι για τα μείζονα 
προβλήματα της κοινωνίας για κάθε εποχή.Όπως παλαιότερα τους χρέωναν
την αύξηση της εγκληματικότητας,που αποτελούσε το σημαντικότερο ζήτημα για 
τα Μ.Μ.Ε. τουλάχιστον,έτσι σήμερα είναι τα εξιλαστήρια θύματα για την οικονομική    
κρίση του συστήματος, που το ίδιο γέννησε και ζεί από αυτή.     Μήπως αύριο 
θα ευθύνονται για την κλιματική καταστροφή και για οποιαδήποτε καταστροφή που 
θα πλήξει την αγγελικά πλασμένη χώρα μας?

 Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι διαφωνούμε με την έννοια 
του μετανάστη και οποιοδήποτε άλλο όρο που διαχωρίζει τους ανθρώπους(σύνορα,
κράτη,θρησκεία).
 
 Στα μάτια των μεταναστών βλέπουμε τον διακαή τους πόθο να 
ζήσουν ελεύθερα.Το δικό μας πόθο.Στις πράξεις των μπάτσων βλέπουμε 
το σύστημα της εκμετάλλευσης και της καταστολής και τη λαίλαπα του
«σοσιαλισμού» που μας πνίγει όλο και περισσότερο μέρα με τη μέρα.Ας μην αφήσουμε λοιπόν τους 
μπάτσους να τους κυνηγάνε και να τους μαζεύουν,ούτε πολίτες» να τους βρίζουν τους «ευηπόλιπτους  
κ.τ.λ. θεωρώντας τους κατώτερους, γιατί όσο σωπαίνουμε είμαστε συνυπεύθυνοι και αυτή η καταστολή 
θα συνεχίζεται.

 Φέτος, για ακόμα μια φορα, το «πνεύμα των χριστουγέννων» σε άλλους φέρνει επίπλαστη ευτυχία 
και σε άλλους φέρνει καταστολή,εκμετάλλευση και εξευτελισμό.Η επίθεση αυτή έχει ως βασικό στόχο τους 
μετανάστες αλλά και κάθε καταπιεσμένο κομμάτι της κοινωνίας το οποίο αντιστέκεται.Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα αποτελούν τα καθημερινά πογκρόμ ενάντια στους μετανάστες και οι στοχευμένες επιθέσεις 
σε ελεύθερους κοινωνικούς χώρουσ  (π.χ. ΡΕΣΑΛΤΟ).Καθώς η πατησίων και η πλατεία Βικτωρίας είναι  
από τις πιο εμπορικές περιοχές του κέντρου, συγκεντρώνονται εκει πολλοί μετανάστες μικροπωλητές.
 
 Έτσι καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες ανθρωποκυνηγητών, συλλήψεων, κατασχέσεων 
χαρτιων παραμονής και εμπορευμάτων από το κράτος.Δεν είναι τυχαίο ότι το φαινόμενο αυτό έχει 
ενταθεί τις τελευταίες μέρες, ενόψει της καταναλωτικής περιόδου των χριστουγέννων.Ακριβώς 
τη συγκεκριμένη περίοδο οι μικροπωλητές αποτελούν εμπόδιο στην κερδοφόρα πορεία των 
καταστημάτων,καθως η ύπαρξή τους δεν συνάδει με το ψευτοχαρούμενο χριστουγεννιάτικο κλίμα 
των ημερών.Συγκεκριμένα, ένας μετανάστης, την Τετάρτη 16/12/09, κατά τη διάρκεια ενός πογκρόμ, 
συνελλήφθη και περικυκλωμένος από μπάτσους δέχθηκε γροθιά από έναν αυτοαποκαλούμενο 
«πολίτη»,λέγοντας αυτός στους μπάτσους «εγώ είμαι ο πολίτης, εγώ θα τον χτυπήσω».Στη συνέχεια, ο 
μικροπωλητής βρέθηκε στο Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα και την επόμενη μέρα οδηγήθηκε στα δικαστήρια.

 Σε αυτή τη συμπεριφορά του «πολιτη» αναγνωρίζουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις 
της κοινωνίας περι των μεταναστών.Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει ότι οι μετανάστες 
«μας κλέβουν τις δουλειές», »ευθύνονται για την αύξηση της εγκληματικότητας», »είναι βρώμικοι», 
»μολύνουν τη φυλή μας».Στην πραγματικότητα, οι μετανάστες απασχολούνται σε θέσεις εργασίας τις 
οποίες οι Έλληνες αρνούνται,όπως λάτζα, καθαριστές, μικροπωλητές.Ουσιαστικά καταλαμβάνουν θέσεις 
τις οποίες δε θέλει κανένας και στην τελική η δουλειά δεν είναι πορτοφόλι για να την κλέψουν.Επιπλέον 
όταν κάποιος δεν εχει να φάει είναι απολύτως λογικό να παρανομήσει,αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούμε να φορτώνουμε στους μετανάστες την αυξημένη εγκληματικότητα την ώρα που το κράτος 
έχει αναγάγει την παρανομία σε επάγγελμα.Τέλος, όσων αφορά την καθαρότητα της φυλής που πολλοί 
διατυμπανίζουν, έχουμε να τους πούμε ότι ανέκαθεν οι λαοί αναμιγνύονταν μεταξύ τους, εκτός αν 
κάποιοι θεωρούν πως ότι έχουν τα γονίδια του Αριστοτέλη!Μάλλον όλοι ξεχνάνε ότι κάποτε και οι Έλληνες 
βρέθηκαν στη θέση των μεταναστών σε χώρες όπως τις Η.Π.Α., την Αυστραλία, τη Ν.Αφρική και τη Γερμανία.

 Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται και έρχονται εδώ. Δε χαίρονται 
κιόλας που εγκταλείπουν  την οικογένεια, τους φίλους τους ή τη δουλειά τους για να ερθουν σε έναν άλλο 
τόπο όπου βιώνουν με κάθε μέσο την εκμετάλλευση.

 Οι περισσότεροι μετανάστες που καταφτάνουν σήμερα στην Ελλάδα εκτοπίστηκαν 
από τη χώρα τους εξαιτίας της εισβολής που ππραγματοποίησαν εκεί και συνεχίζουν 
ακόμα τα κράτη της καπιταλιστικής δύσης,μεταξύ αυτών και το ελληνικό, το οποίο σε 
κάθε σύγχρονο πόλεμο λειτουργεί υποστηρικτικά.Αυτό, το ίδιο κράτος είναι που τους 
εκμεταλλεύεται ως εργαλεία ή φθηνά εργατικά χέρια, για τους εκάστοτε σκοπούς του, όπως

οι Ολυμποιακοί Αγώνες,ο εκσυγχρονισμός, η ανάπτηξη, ενώ όταν δεν τους έχει 
ανάγκη θυμάται ότι είναι παράνομοι.Αλλά ακόμα και όταν τους χρειάζεται, οι 

συνθήκες διαβίωσης τους παραμένουν άθλιες.Σε αυτές τις συνθήκες  έρχονται 
να προστεθούν η στυγνή εργασιακή εκμετάλλευση, το δουλεμπόριο, οι 
δολοφονίες στη Πέτρου Ράλλη και τα υπέρογκα πρόστιμα.Είναι προφανές 
λοιπόν ότι αποτελούν το τελευταίο γρανάζι της καπιταλιστικής μηχανής.

OI ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ,ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 
ΜΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ,ΕΜΕΙΣ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ
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Καταρχάς η δουλειά δεν είναι πορτοφόλι για να το κλέψει κάποιος, αντιθέτως όποιος 
μπορεί την κάνει. Γενικά, είναι αλήθεια ότι το κεφάλαιο εξ’ ορισμού στηρίζεται στην 
εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού και τρέφεται από την υπεραξία που πα-
ράγει ο εργάτης και τους χαμηλούς μισθούς. Εξάλλου ο μισθός είναι το χρηματικό 
αντάλλαγμα που προσφέρεται όταν πουλάει την εργασία του και συνεπώς όσο χα-
μηλότερος, τόσο μικρότερο είναι το κόστος παραγωγής και άρα τόσο μεγαλύτερο 
το κέρδος για τα αφεντικά. Ο καπιταλισμός ως ένα σύστημα το οποίο κατά καιρούς 
γεννά κρίσεις βρίσκει τρόπους να διατηρείται αναζητώντας εξιλαστήρια θύματα. 
Ένα από τα κύρια θύματά του είναι η εργατική τάξη με επίκεντρο το πιο εξαθλι-
ωμένο κομμάτι αυτής, τους μετανάστες. Οι περισσότεροι μετανάστες εργάζονται

Μύθος 2
Οι μετανάστες μας παίρνουν τις δουλειές και ρίχνουν τα μεροκάματα 

σε θέσεις τις οποίες απορρίπτουν οι ημεδαποί εργάτες, στα χωράφια, τις οικοδομές, τις οικιακές εργασίες, 
τη φύλαξη ηλικιωμένων κ.α. με πολύ λιγότερα χρήματα. Εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς ημιπαρανομίας(το 
οποίο σκοπίμως συντηρείται από το κράτος και το κεφάλαιο) αναγκάζονται να πουλήσουν ό,τι πουλιέται, από  
CD μέχρι το ίδιο τους το σώμα.Πρακτικά λοιπόν, η έλλειψη χαρτιών συνεπάγεται ότι δεν μπορούν να διεκδική-
σουν υψηλότερα μεροκάματα και καλύτερες συνθήκες εργασίας με αποτέλεσμα τα αφεντικά να ρί-
χνουν όλο και περισσότερο προς τα κάτω τους μισθούς. Συνεπώς, η παράνομη εργασία αποτελεί μια 
κατάσταση η οποία ευνοεί μόνο τους κυρίαρχους, γι’ αυτό και στόχος του κράτους είναι να συντηρεί-
ται. Οι μετανάστες δηλαδή είναι μια παράνομη εργατική τάξη μέσα στην ίδια την εργατική τάξη. Δεν 
πρόκειται λοιπόν για κανένα λόγο περί προσωπικής επιλογής αλλά περί μιας πασιφανούς και στο-
χευμένης κρατικής πολιτικής. Βέβαια η μείωση των μισθών και η άντληση όλο και μεγαλύτερης υπε-
ραξίας από τον εργάτη δεν είναι κάτι καινούριο για το αδηφάγο κεφάλαιο, πόσο μάλλον σε μια περί-
οδο κρίσης που προσπαθεί να επιζήσει. Αν λοιπόν κανείς πιστεύει, ότι οι μετανάστες είναι εκείνοι 
που ρίχνουν τους μισθούς σίγουρα δεν βλέπει αυτό που εκτυλίσσεται εδώ και καιρό μπροστά στα 
μάτια του, πως το κεφάλαιο μέσα από τους κρατικούς μηχανισμούς του ισοπεδώνει τους μισθούς 
των εργατών. Εξ’ άλλου μπαίνοντας στη θέση των μεταναστών ποιος θα ήθελε πενιχρούς μισθούς, 
ενώ δουλεύει και παράγει όπως οι υπόλοιποι και ταυτόχρονα ζει στην εξαθλίωση και την φτώχια;

Στερεότυπο που δεν είναι καθόλου τυχαίο, αντιθέτως πηγάζει από μια γενικευμένη και μακρόχρο-
νη διαδικασία διαμόρφωσης συνειδήσεων μέσα από την εκπαίδευση, την οικογένεια, τα ΜΜΕ και 
κάθε μέσο χειραγώγησης. Από την μία, το κεφάλαιο, καταφέρνει να μπολιάσει τον ανταγωνισμό και 
να επιβάλλει την εξατομίκευση μεταξύ των εργατών, δηλώνοντας ξεκάθαρα πως ο καθένας είναι μό-
νος του στην ‘‘αρένα’’ της εξεύρεσης εργασίας και ο πιο παραγωγικός θα κερδίσει την ‘‘επιβίωση’’ 
ένα μισθό. Συνειδητά ή από φόβο, κατευθυνόμαστε από το νόμο του ισχυρού, λειτουργούμε ανταγω-
νιστικά και ενδιαφερόμαστε μόνο για το προσωπικό μας συμφέρον. Ως αποτέλεσμα, η εχθρότητα του 
ενός έναντι του άλλου, δηλαδή εκμεταλλευόμενος έναντι εκμεταλλευόμενου, διασπά την ενότητα 
των εξουσιαζόμενων που είναι εξάλλου και ο στόχος των αφεντικών. Από την άλλη, το εθνικό κράτος 
καταφέρνει μέσα από τους περίτεχνους μηχανισμούς του να διασπάσει ακόμα περισσότερο την ερ-
γατική τάξη, θέτοντας στις συνειδήσεις των ανθρώπων τους μετανάστες σαν μια κατώτερη τάξη, μια 
πλεονάζουσα εφεδρική στρατιά εργαζομένων η οποία εν μέσω κρίσης πρέπει να διωχθεί. Έτσι δη-
μιουργείται αυτόματα ένα σχίσμα μέσα στην εργατική  τάξη και μας αποπροσανατολίζει από το βα-
σικότερο, ότι οι ίδιοι οι εργάτες είναι μια ‘‘φυλή’’, η τάξη των εργατών, με κοινά συμφέροντα και ότι 
η αξιοπρεπή επιβίωση της εξαρτάται από την αλληλεγγύη και ενότητά της απέναντι στα αφεντικά.

Μύθος 3
Εδώ δεν έχουμε λεφτά οι Έλληνες...θα ενδιαφερθούμε για τους μετανάστες;

Από το πρώτο μαζικό κύμα μετανάστευσης στην Ελλάδα, στις αρχές του 90, το σύμπλεγμα εξουσίας κατά-
φερε να διατηρήσει τα αντανακλαστικά της εθνικής συσπείρωσης, είτε μέσω των ΜΜΕ με την σύνδεση της 
εγκληματικότητας με το υποκείμενο ‘‘μετανάστης’’, με τα μακεδονικά συλλαλητήρια το ‘92 εναντίων των 
σκοπιανών,είτε με την συνεχή αναφορά σε ‘‘παρεμβάσεις’’ εναέριου χώρου του Αιγαίου από τουρκικά 
μαχητικά αεροσκάφη και την κρίση στα Ίμια. Κατάφερε λοιπόν να διατηρήσει συμπαγές ένα κομμάτι της 
εθνικής συνείδησης του καθενός ακολουθώντας μια μεταναστευτική πολιτική η οποία στηρίζεται σε μια 
πληθώρα μύθων, στερεότυπων και συμπεριφορών(ατομικών ή συλλογικών,συνειδητών η ασυνείδητων).
Ξεχνάνε όμως κάποια πράγματα. Ξεχνάνε τους χιλιάδες ανασφάλιστους μετανάστες που εργάζονται 
σκληρά συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας,τους εκατοντάδες νεκρούς από ‘‘ερ-
γατικά ατυχήματα’’.Ξεχνάνε ότι η σημαία των των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 βάφτηκε με το αίμα 
ανθρώπων που σκοτώθηκαν στα εργοτάξια. Ξεχνάνε τους εκατοντάδες μετανάστες που κάθε χρόνο 
διαμελίζονται από τις νάρκες του Έβρου ή αφήνουν την τελευταία τους πνοή στον πάτο του Αιγαίου.
Ενάντια στη λήθη που θέλουν να επιβάλλουν, η συλλογική μνήμη υπάρχει για να μας θυμίζει ένα πράγ-
μα:η μετανάστευση αποτελεί προϊόν του καπιταλισμού.

Καταρρίπτοντας μύθους και στερεότυπα .... 
Μύθος 1
Ο καθένας να πάει στη χώρα του

Σε ποια χώρα όμως; Σε μια χώρα που θυμίζει ναρκοπέδιο, με τις κοινωνικές αναταραχές να εντείνονται και τις 
γενοκτονίες να συνεχίζονται; Σε μια χώρα όπου δεν υπάρχει καν η δυνατότητα κάλυψης των βασικών ανα-
γκών, όπου άνθρωποι διώκονται και εκτελούνται μόνο για τα πολιτικά τους φρονήματα; Σε μια χώρα όπου η 
παγκόσμια λεηλασία της φύσης σε συνδυασμό με τη ντόπια υπερεκμετάλλευση της έχουν ως αποτέλεσμα 
την ανεπανόρθωτη καταστροφή του περιβάλλοντος και τον εκδιωγμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων; 
Αποσαφηνίζεται λοιπόν ότι οι μετανάστες δεν επιλέγουν εκούσια να εγκαταλείψουν τις γενέτειρες χώρες 
τους για τουρισμό αλλά εξαναγκάζονται. Τα αίτια της μετανάστευσης βασίζονται στην ταξική δομή και ορ-
γάνωση του σημερινού καπιταλιστικού κόσμου. Στην ουσία λοιπόν, το πρόβλημα έγκειται στην άνιση κα-
τανομή των παραγωγικών πηγών, στο πώς οι κυρίαρχες χώρες χωρίζουν τον πλανήτη, κατατάσσοντας κάθε 
χώρα είτε στις αναπτυγμένες είτε στις υποανάπτυκτες χώρες. Έτσι πάρα το ότι σε πολλές χώρες υπάρχει 
πλεόνασμα φυσικών πόρων, η εκμετάλλευση τους γίνεται από της τοπική ελίτ και τις πολυεθνικές εταιρίες.

Άμεσο αποτέλεσμα αυτού είναι η υπέρογκη όξυνση των ταξικών αντιθέσεων οδηγώντας το εγ-
χώριο προλεταριάτο στην πλήρη εξαθλίωση. Έτσι λοιπόν, οι ίδιες δομές εξουσίας που ανα-
γκάζουν τους ανθρώπους αυτούς να εγκαταλείψουν τις χώρες προέλευσης τους είναι αυτές 
που τους αφήνουν μετέωρους και επ’ αορίστου περιπλανώμενους από χώρα σε χώρα. Η 

κατάσταση αυτή αλλά και η διεθνείς συνθήκες και οι απειλές απελάσεων συνθέτουν μια ιδι-
όμορφη καταδίκη: οι άνθρωποι είναι ταυτόχρονα εγκλωβισμένοι και παράνομοι σε μια χώρα. 

Αν τυχόν καταφέρουν αρχικά να επιβιώσουν από φράχτες, νάρκες, συνοριοφύλακες κατα-
λήγουν στα κάτεργα της μητρόπολης ή στα στρατόπεδα εργασίας της επαρχίας. Στοι-
βαγμένοι σε πολυκατοικίες, βιώνουν τη στυγνή εκμετάλλευση, τον κοινωνικό απο-
κλεισμό και τον ωμό ρατσισμό ενώ παράλληλα καλύπτουν φθηνές θέσεις εργασίας 

στα χωράφια, τις οικοδομές, τα νοικοκυριά.
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 Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα γιγαντιαίο πογκρόμ 
ενάντια στο πλήθος των προσφύγων που καταφτάνουν από διάφορες εμπόλεμες 
ή ερειπωμένες περιοχές της Αφρικής και της Ασίας προσπαθώντας να εισέλθουν 
στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εγχώρια 
πολιτική εξουσία διακηρύττει την πρόθεσή της για «μηδενική ανοχή στη 
λαθρομετανάστευση», ζητά την ενίσχυση της συνοριοφυλακής με ευρωπαϊκές 
δυνάμεις αστυνόμευσης (Frontex) και αναγγέλλει τη δημιουργία στρατοπέδων 
συγκέντρωσης όπου θα φυλακίζονται οι πρόσφυγες μέχρι να “επαναπροωθηθούν” 
– δηλαδή να απελαθούν – στις ρημαγμένες χώρες τους. Οι καθημερινές 
“επιχειρήσεις-σκούπα” στο κέντρο της Αθήνας ενορχηστρώνονται από την 
τρομοϋστερική προπαγάνδα των ΜΜΕ και υλοποιούνται από τις αστυνομικές 
δυνάμεις σε συνεργασία με φασιστικές-παρακρατικές συμμορίες που
εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον των μεταναστών σε διάφορες γειτονιές της πόλης.

 Η επίθεση που διεξάγεται αυτό το διάστημα ενάντια στους μετανάστες αποτελεί μέρος ενός 
ευρύτερου κατασταλτικού σχεδιασμού που έχει τεθεί σε εφαρμογή από το Κράτος μετά την κοινωνική 
εξέγερση του περασμένου Δεκέμβρη στην Ελλάδα. Δεν ήταν λίγοι οι μετανάστες που συμμετείχαν 
ενεργά στα εξεγερσιακά γεγονότα του Δεκέμβρη, απαντώντας έτσι έμπρακτα στην εκμετάλλευση, στους 
εξευτελισμούς, στις ταπεινώσεις και στα βασανιστήρια που υφίστανται καθημερινά στους χώρους 
εργασίας, στους δρόμους και στα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Η εξουσία σήμερα αντεπιτίθεται, 
στοχοποιώντας κατ’ αρχήν τους μετανάστες χωρίς χαρτιά (οι οποίοι αποτελούν την πιο ευάλωτη κατηγορία 
του πληθυσμού) και διακηρύττοντας με σαφήνεια την πρόθεσή της να επεκτείνει την κατασταλτική 
της επιχείρηση ενάντια και σε άλλες ανεξέλεγκτες ομάδες (όπως είναι οι αναρχικοί), προκειμένου να 
προλάβει μια νέα εξέγερση εκ μέρους των εκμεταλλευομένων. Ο τελικός στόχος είναι σαφής: να τεθεί 
ολόκληρη η κοινωνία σε κατάσταση πολιορκίας και να επιβληθεί μια μόνιμη συνθήκη ολοκληρωτισμού 
που θα επιτρέψει στο κεφάλαιο να διαχειριστεί την κρίση του χωρίς έντονες κοινωνικές αναταραχές.

 Το πογκρόμ εναντίον των μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας και στον Άγιο Παντελεήμονα 
υπαγορεύεται, επιπλέον, από τα συμφέροντα του τοπικού κεφαλαίου: oι καταστηματάρχες και 
οι ιδιοκτήτες ακινήτων επιδιώκουν την ανάπλαση αυτών των περιοχών και τη μετατροπή τους σε 
ελεγχόμενες ζώνες κατοικίας και κατανάλωσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενοικίαση ή 
μεταπώληση των ακινήτων σε πολλαπλάσιες τιμές στο προσεχές μέλλον. Με αυτή την έννοια, η 
εθνικιστική ή ρατσιστική ρητορική των διάφορων «επιτροπών κατοίκων» που εμφανίζονται στις 
συγκεκριμένες περιοχές αποτελεί απλώς τον ιδεολογικό μανδύα που καλύπτει τα υλικά συμφέροντα του 
τοπικού κεφαλαίου, ενώ οι φασίστες του ΛΑΟΣ ή της Χρυσής Αυγής παρέχουν τα οργανωτικά μέσα για 
να εκδηλωθούν σαφέστερα αυτά τα ταξικά συμφέροντα με τη μορφή δολοφονικών ομάδων κρούσης.

 

σχετικα με το ζητημα των μεταναστων και τα ρατσιστικα πογκρομΜύθος 4
Eίμαστε πάρα πολλοί στην Ελλάδα, δεν χωράμε άλλοι

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι μετανάστες δεν αποφασίζουν να έρθουν στην Ελλάδα για να απολαύσουν 
τον ήλιο και τις παραλίες της. Η Ευρώπη αποτελεί μια ευκαιρία για εκείνους να διεκδικήσουν την επιβίω-
ση και την ελευθερία.  Έτσι, για τους περισσότερους η Ελλάδα αποτελεί έναν εύκολα προσβάσιμο σταθμό, 
στον οποίο όμως τελικά εγκλωβίζονται λόγω περιορισμών από διεθνείς συνθήκες και απειλές απελάσεων. 
Όσων αφορά στο ‘‘επιχείρημα’’ περί πλεονάζοντος πληθυσμού δεν μπορεί παρά να αφήσει μεγάλα περι-
θώρια αμφισβήτησης... Η είσοδος των χιλιάδων μεταναστών στην Ελλάδα όπως και σε κάθε κράτος σήμαινε 
ταυτόχρονα και πολλά φθηνά εργατικά χέρια και άρα κέρδος. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, ότι η είσοδος τους 
εξαρτάται από τις ανάγκες της κάθε χώρας, όπως έγινε για παράδειγμα εδώ στους Ολυμπιακούς αγώνες με 
τη μαζική υποδοχή μεταναστών, αφού η φθηνή εργασία τους ήταν αναγκαία για την υλοποίηση των έργων. 
Οι μετανάστες δηλαδή συνέβαλαν και συμβάλλουν (ίσως σε μικρότερο βαθμό πλέον λόγω της γενικευ-
μένης ύφεσης) στην ενίσχυση του εθνικού κεφαλαίου. Άρα υπάρχει χώρος, απλά όποτε μας συμφέρει...

Μύθος 5
Οι μετανάστες βρομίζουν τις γειτονιές μας 

Περισσότεροι από τους μισούς μετανάστες διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας ενώ 
οι υπόλοιποι διασπείρονται στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις περιοχές με αναπτυγμένη αγροτική οι-
κονομία. Η πτώση της αξίας των κατοικιών στο κέντρο των πόλεων οδήγησε κατά βάση τους μετανά-
στες σε αυτό, στην προσπάθεια για ανεύρεση φθηνής στέγης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ολόκλη-
ρων κοινοτήτων αλλοδαπών σε χωροταξικά προσδιορισμένες περιοχές. Φυσικά, η πτώση της τιμής 
των κατοικιών δεν ήταν τυχαία,κατά περιόδους οι μετανάστες αποτελούν τα ‘‘άβουλα’’ πιόνια τα 
οποία περίτεχνα το τοπικό κεφάλαιο σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές τοποθετεί σε περιοχές 
που θέλει να προωθήσει ‘‘λαμπερές’’ αναπλάσεις με στόχο την εμπορική εκμετάλλευσή των περιο-
χών αυτών στο μέλλον και φυσικά την αποκομιδή πολλαπλάσιου κέρδους. Η εκμετάλλευση τους από 
την τοπική ελίτ δεν σταματά εκεί καθώς οι περισσότεροι αναγκάζονται να ζήσουν σε πολύ μικρά δια-
μερίσματα,στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο πληρώνοντας ενοίκιο κατά άτομο, τιμή που υπερ-
βαίνει προφανώς κατά πολύ την αρχική του ενοικίου και άρα μεγιστοποιεί τα κέρδη του ιδιοκτήτη.
Ο χωροταξικός αποκλεισμός των μεταναστών συνυφαίνεται με τον κοινωνικό αποκλεισμό τον οποίο βι-
ώνουν καθημερινά. Ομάδες ‘‘αγανακτισμένων’’ πολιτών, υπέρμαχοι της καθαρότητας της φυλής και του 
έθνους ορίονται ολημερής για τα δεινά που μας προκαλούν οι μετανάστες, και παίζοντας το παιχνίδι του 
κράτους συνεισφέρουν στην καλλιέργεια ενός ξενοφοβικού κλίματος, αγνοώντας παντελώς ότι οι πραγ-
ματικοί, ταξικοί μας εχθροί φοράνε πανάκριβα κοστούμια και κυκλοφορούν ανενόχλητοι ανάμεσά μας. 
Άραγε, οι πολυτελείς βίλες των ξένων ποδοσφαιριστών δεν βρομίζουν τις γειτονιές τους;          

 Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία βέβαια, δεν είναι απλά ένα κοινωνικό φαινόμενο όπου τα υπο-
κείμενά του εξαρτιόνται από τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες αλλά έχει τις ρίζες του σε 
βαθιά εμπεδωμένες αντιλήψεις και πρακτικές που αντανακλώνται και παπαγαλίζονται κα-

θημερινά από διαφόρων ειδών πολιτικά υποκείμενα, τα ΜΜΕ και κάθε όργανο της εξουσίας.
 Η αλληλεγγύη μας προς τους μετανάστες δεν υπαγορεύεται από κάποιο σύνολο αφη-

ρημένων ηθικών ή ‘’ανθρωπιστικών’’ αξιών αλλά αντίθετα θεμελιώνεται στα κοινά υλικά 
συμφέροντα που ενώνουν τους καταπιεζόμενους ανθρώπους ολόκληρου του κόσμου 

ενάντια στους εκμεταλλευτές τους.
 Προτάσσουμε την συνειδητοποίηση της τάξης μας αφού η ταξική ενότητα και 
αλληλεγγύη είναι τα μόνα που μπορούν να αντιμετωπίσουν την επίθεση που δεχόμα-

στε από τα αφεντικά και τις κυβερνήσεις τους .

 Γιατί είμαστε όλοι μετανάστες
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 Την Τρίτη 7 Ιουλίου είχε καλεστεί πορεία αλληλεγγύης στους μετανάστες, 
με προσυγκέντρωση στις 19.00 στην  πλατεία Ομονοίας. Η αλληλεγγύη σε μια ομάδα 
ανθρώπων που καταπιέζεται καθημερινά, με τα συνεχόμενα ρατσιστικά πογκρόμ, 
τα υπό κατασκευή στρατόπεδα συγκέντρωσης, την αστυνομική βαρβαρότητα, τις 
φασιστικές επιθέσεις και την συνεχή κοινωνική περιθωριοποίηση, ήταν το βασικό 
πολιτικό περιεχόμενο της πορείας. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει όντως «πρόβλημα» 
που έχει σχέση να κάνει με τους μετανάστες, όμως οι μετανάστες δεν είναι οι ίδιοι 
το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο συνεχής πόλεμος που μαίνεται, η επίθεση των 
δυτικών χωρών, στις χώρες τις ανατολής. Οι άνθρωποι αυτοί διώκονται απτις χώρες 
τους και ψάχνουν καταφύγιο στην Ευρώπη, χωρίς όμως να βρουν αντίκρυσμα, 
αφού τα πράγματα δε βελτιώνονται για αυτούς εδώ. Η ουσία είναι μία :  οι ίδιοι 
που κάνουν πόλεμο στις ανατολικές χώρες, αυτοί δηλαδή που διώχνουν τους
ανθρώπους απ’τα σπίτια τους, αυτοί είναι που τους κηνυγούν κι εδώ. Είναι οι δυτικές χώρες, η «ωραία» 
πλευρά του καπιταλισμού, μια σύγχρονη μορφή κανιβαλισμού.

 Η πορεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 το απόγευμα, έχοντας σκοπό να ακολουθήσει το εξής 
δρομολόγιο: Ομόνοια-3ης Σεπτεμβρίου-Κοδριγκτώνος-Αχαρνών(Πλ. Αγίου Παντελεήμονα) – Πιπίνου 
καταλήγωντας έτσι στην πλατεία Αττικής. Με τη συμμετοχή περίπου 2500 χιλιάδων ατόμων η πορεία 
πορεύτηκε με παλμό από την 3ης Σεπτεμβρίου στρίβωντας στην Κοδριγκτώνος και κατεβαίνοτας προς τον 
Άγιο Παντελεήμονα. Πλησιάζοντας στη πλατεία διαπιστώθηκε η ύπαρξη φασιστών, οι οποίοι προκαλούσαν 
ολόκληρη την πορεία,και τους οποίους περιφρουρούσαν 2-3 διμοιρίες ΜΑΤ. Η απαγόρευση της πορείας 
οδήγησε σε συμπλοκή-πετροπόλεμο και η πορεία χτυπήθηκε άσχημα από τα ΜΑΤ, με τη συνεχόμενη ρίξη 
χημικών ,χτυπώντας τον κόσμο που ποδοπατήθηκε προσπαθώντας να ανεβεί την Κοδριγκτώνος και να 
κατευθυνθεί στην Ασοεε. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έπιαναν κόσμο, τον ξυλοκοπούσαν και στη 
συνέχεια τον άφηναν ελεύθερο. Φτάνοντας στην Ασοεε ο κόσμος μπήκε μέσα και ένα μικρό κομμάτι του 
κατευθύνθηκε προς το Πολυτεχνείο. Σε αυτή τη φάση το πανεπιστημιακό ίδρυμα χρησιμοποιήθηκε ως 
άσυλο-καταφύγιο για μια πορεία. Μπάινοντας μέσα στο προαύλιο χώρο της ασοεε ο κόσμος κηνυγήθηκε 
από τα ΜΑΤ τα οποία έριχναν δακρυγόνα ακόμα και στο προάυλιο χώρο του κτιρίου. Στην παρούσα φάση 
απωθήθηκαν με πέτρες, ενώ ο κόσμος άναψε και τις απαραίτητες φωτιές για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα 
απ’τα χημικά  Αφού ακολούθησε μια μικρή αναζωπύρωση της έντασης με το πέρασμα της ομάδας Δ, τα 
λεγόμενα «επεισόδια» τελείωσαν εκεί. Ο κόσμος εισήλθε στο κτίριο μέχρι να συνέλθει και στη συνέχεια 
ύστερα από συνέλευση αποχώρησε.

 Το χτύπημα της πορείας αυτής δε μας ξαφνιάζει. Το αντίθετο μάλιστα, δεν περιμέναμε λιγότερη 
βαρβαρότητα σε μια πορεία αλληλεγγύης στους μετανάστες. Οι αλληλέγγυοι (και μετανάστες μεταξύ 
αυτών) βίωσαν λίγη απ’τη βαρβαρότητα που βιώνουν καθημερινά οι μετανάστες στους δρόμους της 
αθηναϊκής μητρόπολης. Τα μαζικά κινήματα δεν τρομοκρατούνται από τους πραίτορες της δημοκρατίας 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Ή ΒΑΡΒΑΡΌΤΗΤΑ

Σχετικά με τα γεγότα της 7ης Ιουλίου στην 
Ασοεε Οι πρόσφυγες που καταφτάνουν σήμερα στην Ελλάδα από το Αφγανιστάν εκτοπίστηκαν από 

τη χώρα τους εξαιτίας της εισβολής και της κατοχής που πραγματοποίησαν εκεί και συνεχίζουν ακόμα 
τα κράτη της καπιταλιστικής Δύσης. Στα κράτη αυτά συμπεριλαμβάνεται και το ελληνικό κράτος. Είναι 
το ίδιο κράτος που δολοφονεί εν ψυχρώ έναν ντόπιο 15χρονο στο κέντρο της Αθήνας ή έναν αλλοδαπό 
που περιμένει να καταθέσει την αίτησή του για χορήγηση ασύλου στο Τμήμα Μεταγωγών της Πέτρου 
Ράλλη. Οι πρόσφυγες που καταφτάνουν σήμερα στην Ελλάδα από τη Σομαλία ή άλλες χώρες της Αφρικής 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους εξαιτίας της θανατηφόρου μόλυνσης από τα τοξικά 
απόβλητα που απορρίπτουν εκεί οι επιχειρήσεις της καπιταλιστικής Δύσης, καθώς επίσης εξαιτίας της 
λεηλασίας του θαλάσσιου πλούτου των αφρικανικών παραλίων από το Δυτικό κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο 
αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο. Είναι το ίδιο κεφάλαιο που δολοφονεί 
συστηματικά ντόπιους και αλλοδαπούς εργάτες στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος. 

 Νά, λοιπόν, γιατί η αλληλεγγύη μας προς τους μετανάστες δεν υπαγορεύεται από κάποιο 
σύνολο αφηρημένων ηθικών ή «ανθρωπιστικών» αξιών αλλά, αντίθετα, θεμελιώνεται στα κοινά υλικά 
συμφέροντα που ενώνουν τους καταπιεζόμενους ανθρώπους ολόκληρου του κόσμου ενάντια στους 
εκμεταλλευτές τους. Αυτή η αλληλεγγύη είναι το σημαντικότερο όπλο που διαθέτουμε στον αγώνα για 
την κατάργηση της αλλοτριωμένης κοινωνίας, εντός της οποίας είμαστε όλοι μετανάστες.  
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 Ένας χρόνος μπορεί να πέρασε από το ρατσιστικό πογκρόμ που ακολούθησε τη δολοφονία 
του Μανώλη Καντάρη, όμως η κυρίαρχη περιγραφή της κατάστασης στο κέντρο της Αθήνας δεν άλλαξε: 
«Υπάρχει πρόβλημα», ακούγεται απ’ όλες τις μεριές. Θα χρησιμοποιήσουμε κι εμείς αυτή τη φράση αλλά 
θα το κάνουμε με τους δικούς μας όρους.

 Στο κέντρο της Αθήνας λοιπόν, όντως υπάρχει πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με τους 
όρους διαβίωσης των μεταναστών, αποτέλεσμα ενός κρατικού σχεδιασμού που κρατάει καιρό. Αν ο 
μετανάστης γλυτώσει από τα ναρκοπέδια και τις σφαίρες στα σύνορα και καταλήξει στην πρωτεύουσα, 
τον περιμένει ένα διαρκές καθεστώς παρανομίας, με τους μπάτσους και τις μαφίες σε εποπτικό ρόλο. 
Καθημερινό φαινόμενο αποτελούν οι συνεχείς έλεγχοι στο δρόμο και οι σκούπες, οι ξυλοδαρμοί και 
τα βασανιστήρια στα Α.Τ., οι επιθέσεις από φασίστες.  Επομένως με τον τρόπο αυτό ένα σημαντικό 
κομμάτι του προλεταριάτου είναι διαρκώς ακραία υποτιμημένο και αναγκασμένο να επιβιώνει από 
μικροπαράνομες  δραστηριότητες. Έχοντας κατά νου το συγκεκριμμένο πλαίσιο καταλαβαίνουμε ότι αυτό 
που έχουν πετύχει κράτος και αφεντικά, είναι σε συγκεκριμένες περιοχές η ανθρώπινη ζωή να αποτιμάται 
πολύ λιγότερο. Μακριά από μας οι φιλάνθρωποι και οι ρατσιστές που επιμένουν στην τραγικότητα του 
να σε δολοφονούν για μία κάμερα (όπως στην περίπτωση Καντάρη πέρυσι το Μάη). Γιατί για το ίδιο 
το σύστημα η «ανθρώπινη ζωή» δεν έχει καμία αξία και εν μέσω κρίσης αυτοί που περισσεύουν είναι 
όλο και περισσότεροι (και όχι μόνο μετανάστες).  Έτσι ζωές χάνονται είτε για μία κάμερα είτε για πιο 
ασήμαντους λόγους.

 Πέρα από το γεγονός της δολοφονίας καθ’ αυτό, το ρατσιστικό πογκρόμ που ακολούθησε 
την ξεπέρασε κατά πολύ. Παρ’ όλη την αποδοχή που είχαν οι επιθέσεις στους μετανάστες από τους 
νοικοκυραίους (κάτι που εκφράστηκε και με μαζική πορεία στο κέντρο εκείνες τις μέρες),  ήταν μερικές 
δεκάδες οι νεοναζί που με την προστασία πολλαπλάσιων μπάτσων έκαναν τη βρωμοδουλειά. Με 
κροκοδείλια δάκρυα εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός της δολοφονίας, σκυλεύοντας τη μνήμη του νεκρού 
αφού στο όνομά του ,δημιούργησαν πεδία φόβου μέσα στην πόλη, όπου το μαχαίρι του φασίστα 
έγινε νόμος. Ο απολογισμός των ημερών έχει ένα τουλάχιστον νεκρό μετανάστη από μαχαιριές στα 
Πατήσια, εκατοντάδες τραυματίες, σπασμένα μαγαζιά μεταναστών. Κι αν υπήρχαν σημεία στο κέντρο 
που οι φασίστες δεν κυκλοφορούσαν και τόσο άνετα λόγο της παρουσίας αλληλέγγυων και μεταναστών 
(καταλήψεις πατησίων & σκαραμαγκά -  βίλα αμαλίας και στην ασοεε), αυτό δεν μπορούσε να 

 Σίγουρα το μέλλον δεν προδιαγράφεται λαμπρό και η περίοδος που διανύουμε μας δείχνει 
την αναγκαιότητα του αντιφασισμού. Καθώς οι μπάτσοι θα μας κυκλώνουν και οι νεοναζί 

θα αποθρασύνονται όλο και περισσότερο, εμείς καλούμαστε να βρούμε τους τρόπους 
αντεπίθεσης, να συμβάλουμε στην ανασύνθεση των κοινοτήτων αντίστασης του  

πολυεθνικού προλεταριάτου. Τελικά να δημιουργήσουμε ξανά το συλλογικό μας εαυτό 
ως κάτι επικίνδυνο για τα αφεντικά και τους ρουφιάνους τους, να υπερτιμήσουμε τις 
ζωές μας σε μια εποχή που η υποτίμηση έχει φτάσει στα όρια της φυσικής εξόντωσης 
και η μόνη υπόσχεση που μπορούν να μας δώσουν είναι για περισσότερη εξαθλίωση,  
περισσότερους μπάτσους για να καθόμαστε ήσυχοι, στρατόπεδα συγκέντρωσης για 

την εξόντωσή μας. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα…

Ο αντιφασισμός ως ταξικό καθήκον…

Μπάτσοι και ρατσιστές συνθέτουν το σκηνικό: Πογκρόμ…

Η κατάσταση στο κέντρο και η «δολοφονία για μια κάμερα»…

Ένας χρόνος μετά την δολοφονία του Καντάρη στις 10-5-11...
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Ένα χρόνο περίπου μετά την είσοδό του στη Βουλή, το ΛΑΟΣ επιχειρεί να επεκτείνει τη δηλητηριώδη 
παρουσία του και μέσα στις πανεπιστημιακές σχολές. Στην ΑΣΟΕΕ, μέλη της αυτοαποκαλούμενης 
“φοιτητικής νεολαίας” του ΛΑΟΣ (ΦΟΣ) έχουν ήδη αποπειραθεί – ανεπιτυχώς μέχρι στιγμής – να 
προσεγγίσουν τη σχολή, ενώ παρόμοιες απόπειρες έχουν σημειωθεί και σε άλλα πανεπιστήμια. 

Η ΑΣΟΕΕ βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στην πρωτοπορία των αγώνων για την κατάκτηση και υπεράσπιση 
των κοινωνικών ελευθεριών, από την περίοδο της αντιδικτατορικής πάλης μέχρι και το πρόσφατο 
φοιτητικό κίνημα του 2006-2007. Απέναντι στα φασιστικά αποβράσματα που μιλάνε σήμερα υποκριτικά 
εξ ονόματος των “δημοκρατικών ελευθεριών” επιδιώκοντας εναγωνίως να εξαφανίσουν την ιστορία τους, 
είναι αναγκαία η ενδεικτική (και σε καμία περίπτωση εξαντλητική) αναφορά μας σε ορισμένα πρόσωπα 
και γεγονότα, προκειμένου να θυμίσουμε στους δήθεν επιλήσμονες ότι αυτοί που με θράσος τολμούν 
σήμερα να επικαλούνται την ελευθερία της έκφρασης είναι οι ίδιοι που με κάθε ευκαιρία πρωταγωνιστούν 
στην αιματηρή καταστολή της. 
Τι είναι λοιπόν το ΛΑΟΣ και γιατί δηλώνουμε ότι δε θα 
ανεχτούμε την παρουσία οποιασδήποτε παραφυάδας του 
μέσα στη σχολή μας;

•  Το ΛΑΟΣ είναι το κόμμα του οποίου ο αρχηγός Γιώργος 
Καρατζαφέρης καλούσε το 1998 τα μέλη της ναζιστικής-
παρακρατικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή” να στρατευθούν 
στο πλευρό του τάζοντάς τους υφυπουργεία. Στις 
νομαρχιακές εκλογές του 2002, τέσσερα μέλη της Χρυσής 
Αυγής συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του ΛΑΟΣ, που 
επιβραβεύει έτσι τις πολυάριθμες δολοφονικές επιθέσεις 
των ναζιστών οι οποίες έχουν πλήξει (μεταξύ άλλων) 
επανειλημμένα πανεπιστημιακούς χώρους και την ίδια 
την ΑΣΟΕΕ:
 -  Στις 10/12/1992 χρυσαυγίτες εισβάλλουν με την 
κάλυψη των ΜΑΤ στην ΑΣΟΕΕ, που ήταν κατειλημμένη από 
τους φοιτητές ενάντια στο νόμο Σουφλιά. Λίγο αργότερα, 
η ίδια παρακρατική ομάδα προκαλεί καταστροφές 
στην κατάληψη Λέλας Καραγιάννη τραυματίζοντας μια 
ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ στη συνέχεια τραυματίζει 
σοβαρά με καδρόνια δύο φοιτητές (μέλη της αριστερής  
Το γραφείο τύπου της Χρυσής Αυγής αναλαμβάνει επίσημα την ευθύνη για τις επιθέσεις. Στις 6/6/1994 
χρυσαυγίτες συνδράμουν εκ νέου τα ΜΑΤ στην πολιορκία της ΑΣΟΕΕ, η οποία έχει καταληφθεί από 
αναρχικούς.
 -  Στις 16/6/1998 ηγετικό μέλος της Χρυσής Αυγής πραγματοποιεί δολοφονική επίθεση κατά του φοιτητή 
Δημήτρη Κουσουρή (μέλους της Νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση), τραυματίζοντας ακόμα έναν 
φοιτητή και έναν εκπαιδευτικό.
 - Στις 16/11/2002 χρυσαυγίτες μαχαιρώνουν κοντά στα γραφεία τους το φοιτητή Πάρη Χρυσό (μέλος της 
Διεθνιστικής Εργατικής Αριστεράς) και ξυλοκοπούν μια συντρόφισσά του.
 - Στις 13/4/2006 εντοπίζεται μέσα στο Πάντειο χρυσαυγίτης που οπλοφορεί. Λίγο αργότερα, χρυσαυγίτες 
εισβάλουν στο Πάντειο και μαχαιρώνουν δύο φοιτητές και μία φοιτήτρια. Ο επικεφαλής της ομάδας των 
εισβολέων Δημήτρης Ζαφειρόπουλος έχει διατελέσει προσωρινά υποψήφιος βουλευτής Α΄ Αθηνών με 
το ΛΑΟΣ. Αποχώρησε λόγω υποτιθέμενης διαφωνίας, δηλώνοντας ωστόσο ότι «θα υποστηρίξουμε τους  
εθνικιστές υποψηφίους του ΛΑΟΣ». Ο Ζαφειρόπουλος υπήρξε επικεφαλής της φασιστικής οργάνωσης 
«Πατριωτική Συμμαχία» που ιδρύθηκε από την ίδια τη Χρυσή Αυγή. Μέλη της Πατριωτικής Συμμαχίας 
συμμετείχαν ως υποψήφιοι βουλευτές με το ΛΑΟΣ στις εκλογές του 2007. 

οργάνωσης ΟΣΕ).

 - Στις 2/2/2008 χρυσαυγίτες σε συνεργασία με τα ΜΑΤ επιτίθενται και μαχαιρώνουν δύο διαδηλωτές που 
συμμετείχαν σε αντισυγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τραυματίζουν άλλους δύο στο κεφάλι. Το 
επόμενο βράδυ, το μέλος του πολιτικού συμβουλίου της Χρυσής Αυγής και υποψήφιος με το ΛΑΟΣ στις 
εκλογές του 2002 Ηλίας Παναγιώταρος εμφανίζεται σε τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων και δηλώνει, μεταξύ 
άλλων, ότι «όποιος μπλέκει με αυτά θα υποστεί και κάποια πράγματα».

•  Το ΛΑΟΣ είναι το κόμμα του οποίου ο βουλευτής Μάκης Βορίδης υπήρξε πρόεδρος της νεολαίας της 
ΕΠΕΝ, δηλαδή του χουντικού κόμματος που ίδρυσε ο ίδιος ο πρώην δικτάτορας Παπαδόπουλος μέσα 
από τη φυλακή. Το Μάρτιο του 1985, ο Βορίδης διαγράφεται ως φασίστας από τη Γενική Συνέλευση 
των φοιτητών της Νομικής Σχολής. Ένα χρόνο αργότερα (13/5/1986), ηγείται ομάδας ΕΠΕΝιτών που 
επιδράμουν στη Νομική με  στιλέτα και λοστούς, τραυματίζοντας εννιά φοιτητές και προκαλώντας ζημιές 
στο κτίριο. Το κεντρικό συμβούλιο της ΕΦΕΕ υποβάλει μήνυση εναντίον του. Την ίδια περίοδο, ο Βορίδης 
συμμετέχει σε οπλισμένες φασιστικές-παρακρατικές ομάδες οι οποίες πραγματοποιούν επιθέσεις 
εναντίον διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για την αστυνομική βία στα Εξάρχεια. Το 1994, ο Βορίδης 
προϊσταται του κόμματος «Ελληνικό Μέτωπο», το οποίο δημιουργείται από τη συγχώνευση όλων των 
φασιστικών οργανώσεων που είχαν επιβιώσει κατά τη δεκαετία του ’90 και αναγνωρίζεται ως επίσημος 
εκπρόσωπος του λεπενισμού στην Ελλάδα. Το 1995, ο Βορίδης προσφέρει άλλοθι σε συλληφθέντα-μέλος 
της παρακρατικής οργάνωσης ΜΑΒΗ, που πραγματοποιούσε προβοκατόρικες τρομοκρατικές επιθέσεις 
στα σύνορα με την Αλβανία δολοφονώντας, μεταξύ άλλων, δύο Αλβανούς στρατιωτικούς στην Επισκοπή 
και τραυματίζοντας ακόμα αρκετούς στρατιώτες. Ο σημερινός πρόεδρος της νεολαίας του ΛΑΟΣ (ΝΕΟΣ)  
Γιάννης Παναγιωτακόπουλος έχει διατελέσει πρόεδρος της νεολαίας του «Ελληνικού Μετώπου» και, σε 
πρόσφατη συνέντευξή του, δήλωσε με περηφάνια ότι «δεν απαρνιέται το παρελθόν του». Ο πρώην ηγέτης 
της ΝΕΟΣ  Σπ. Καραχάλιος (κουμπάρος του Καρατζαφέρη και υποψήφιος βουλευτής με το ΛΑΟΣ στις 
εκλογές του 2004 και του 2007) αυτοπροσδιορίζεται εξίσου υπερήφανα ως «γνήσιος εθνικοκοινωνιστής» 
(ελληνική απόδοση του όρου ναζί).

•  Το ΛΑΟΣ είναι το κόμμα του οποίου ο υποψήφιος βουλευτής Α΄ Αθηνών στις 
εκλογές του 2004 Κώστας Πλεύρης ηγήθηκε της παρακρατικής νεοφασιστικής 
οργάνωσης «Κίνησις 4ης Αυγούστου» τη δεκαετία του ’60 σε συνεργασία με 
τον μεταξικό υπουργό ασφαλείας-αρχιβασανιστή Μανιαδάκη. Την περίοδο της 
χούντας ο Πλεύρης συνεργάζεται στενά με το δικτατορικό καθεστώς: διορίζεται 
καθηγητής στη Σχολή Γενικής Μορφώσεως του Αρχηγείου Στρατού και στις 
Σχολές Αστυνομίας Πόλεων και Χωροφυλακής, όπου διδάσκει δικά του βιβλία ως 
επίσημος προπαγανδιστής της χούντας. Είναι στενός συνεργάτης και διευθυντής 
του ιδιαίτερου γραφείου του αρχιχουντικού υπουργού Ιωάννη Λαδά. Ως μέλος της 
φασιστικής Μαύρης Διεθνούς, έρχεται επίσης σε επαφή με ιταλικές νεοφασιστικές 
οργανώσεις οι οποίες εμπλέκονται σε βομβιστικές τρομοκρατικές επιθέσεις που 
ευθύνονται για τη δολοφονία πολλών ανθρώπων. Ο γιος τού Πλεύρη είναι σήμερα

βουλευτής του ΛΑΟΣ («αντί του πατέρα του», όπως ανέφερε στις 7/10/2007 η φασιστική εφημερίδα 
«Ελεύθερος Κόσμος»). Στελέχη του ΛΑΟΣ είναι οι επίσημοι εκδότες των βιβλίων του Πλεύρη, ο οποίος 
ευχαριστεί δημοσίως στον πρόλογο του τελευταίου του βιβλίου (ενός πραγματικού αντισημιτικού 
παραληρήματος) τον φίλο του και επίσης βουλευτή του ΛΑΟΣ Αδωνη Γεωργιάδη για τη συστηματική 
προβολή που του παρείχε μέσα από σειρά τηλεοπτικών εκπομπών.

 Ο κατάλογος των παρακρατικών-φασιστικών δραστηριοτήτων που έχουν ως αυτουργούς 
πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με το ΛΑΟΣ είναι ανεξάντλητος. Αντίθετα, η υπομονή μας απέναντι στη 
δολοφονική τους δράση έχει εξαντληθεί προ πολλού. 
 Καθώς η πανούκλα του ολοκληρωτισμού προελαύνει σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκοντας 
πρόσφορο έδαφος μέσα στο περιβάλλον της εντεινόμενης καπιταλιστικής κρίσης, οι φασίστες διεκδικούν 
εκ νέου το μερίδιό τους στη νομή της εξουσίας. Ας τους στείλουμε πίσω στις τρύπες τους, έχοντας 
ταυτόχρονα την επίγνωση ότι η ριζική εξαφάνιση του φασισμού θα επιτευχθεί μονάχα με τη νικηφόρα 
κοινωνική επανάσταση που θα καταστρέψει οριστικά το Κράτος και τον καπιταλισμό.

Η απόλυτη ανοχή στην ελευθερία της έκφρασης θεμελιώνεται στην 
απόλυτη έλλειψη ανοχής απέναντι στη φασιστική βαρβαρότητα
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 Όσο η πασπ δεν χωράει λοιπόν στη συνέλευση, άλλο τόσο δεν χωράει και στην κατάληψη. 
Μιας και η κατάληψη στρέφεται πάντοτε εχθρικά προς την εξουσία, είτε ακαδημαϊκή είτε όχι και 
σαν πρακτική διεκδικεί πίσω τον αλλοτριωμένο χρόνο στο πανεπιστήμιο. Αποτελεί χώρο πολιτικής 
ζύμωσης και δημιουργίας συντροφικών σχέσεων μεταξύ των καταληψιών, σχέσεων που δεν 
μπορούν να αναπτυχθούν στην ασφυκτική καθημερινότητα του ανταγωνισμού, των εξεταστικών, 
των εργασιών και των προόδων. Είναι μια διαδικασία η οποία μπλοκάρει την ‘’κανονική’’ λειτουργία 
του πανεπιστήμιου και χρησιμοποιεί τον χώρο ως ανάχωμα στις εκάστοτε μεταρρυθμίσεις και ως 
κέντρο αντιπληροφόρησης. Είναι ένας ζωντανός ανοικτός κοινωνικός χώρος οπού ο καθένας μπορεί 
να συνδιαμορφώσει και να συμμετάσχει ισότιμα, αρκεί φυσικά να μην στρέφεται εχθρικά προς αυτήν 
(βλέπε πασπ), είναι ένα συνεχές πεδίο συζητήσεων, οργάνωσης δράσεων και αγώνα. Μιλώντας 
για εχθρικές συμπεριφορές χαρακτηριστικό είναι το ότι οι πασπίτες επιστράτευσαν όλα τα μέσα 
παραπληροφόρησης για να διατυμπανίσουν ότι η κατάληψη δεν είναι νόμιμη. Σαν να μην έφτανε 
αυτό εμφανίστηκαν και την επόμενη μέρα και απαιτούσαν την είσοδό τους στη σχολή γεγονός που 
δεν έγινε αποδεκτό από τους καταληψίες, δίχως βέβαια να αποκλείονται οι υπόλοιποι φοιτητές από 
το να εισέλθουν στην κατάληψη. Τα παραπάνω αποδεικνύουν περίτρανα το ρόλο που οι ίδιοι έχουν 
οικειοποιηθεί, δηλαδή αυτόν του νταβατζή του πανεπιστημίου. Είτε τους αρέσει είτε όχι, κανένας δεν θα 

 Το πανεπιστήμιο μας δίνει 
καθημερινά λόγους για κατάληψη, με τη 
συνεχή εντατικοποίηση των σπουδών, με 
τις επιχειρήσεις να αποτελούν νευραλγικό 
κομμάτι του ποσοτικοποιώντας χρηματικά 
τη γνώση, μια γνώση κατακερματισμένη 
που μόνο τις ανάγκες των αφεντικών 
εξυπηρετεί και με ένα άσυλο που ολοένα 
και αποκόπτεται από την κοινωνία, 
αποτελώντας έτσι προνόμιο μόνο των
την ίδια θεώρηση για την πανταχού παρούσα αναγκαιότητα της κατάληψης και πως τα όρια ανοχής 
του καθενός για αυτή την κατάσταση δεν είναι στατικά και διαφέρουν από άτομο σε άτομο, γι’ αυτό το 
πανεπιστήμιο δεν τελεί υπό συνεχή κατάληψη.

 Καταρχάς δεν έχουμε επικαλεστεί ποτέ τη δημοκρατία ή την δημοκρατικότητα των πράξεών 
μας, καθώς η σύγχρονη αντίληψη περί δημοκρατίας δεν μας εκφράζει. Εμείς δρούμε αυτοοργανωμένα, 
αδιαμεσολάβητα και αμεσοδημοκρατικά, που μόνο σαν λέξεις και σε καμία περίπτωση σα νοήματα 
δεν μοιάζουν με τη δημοκρατία. Ο φοιτητικός σύλλογος μπορεί πράγματι να αποτελείται από χιλιάδες 
φοιτητές, οι οποίοι όμως από επιλογή τους δεν συμμετέχουν στις συλλογικές διαδικασίες. Δεν 
εγκλωβιζόμαστε λοιπόν στη δικτατορία της πλειοψηφίας, μιας πλειοψηφίας η οποία είναι συνεχώς 
αδρανής, αλλά δρούμε προς την πλευρά της κοινωνικής απελευθέρωσης.

η κατάληψη είναι αντιδημοκρατική

Καταρρίπτοντας τους μύθους περί κατάληψης

φοιτητών. Παρόλα αυτά αναγνωρίζουμε ότι δεν έχουν όλοι

 Την Πέμπτη 11/11/2010 πραγματοποιήθηκε η ‘’πολυπόθητη’’ συνέλευση του φοιτητικού 
συλλόγου, γεγονός που είχε νασυμβεί από τον Δεκέμβρη του 2009. Η συνέλευση ξεκίνησε πολύ δυναμικά 
με το αμφιθέατρο Α να είναι ασφυκτικά γεμάτο και ακολούθησε το κλασσικό της μοτίβο με τους 
παραταξιακούς να εκφωνούν τα έτοιμα πολιτικά τους πακέτα, θυμίζοντας πολιτικούς σε προεκλογικές 
συγκεντρώσεις. Και ενώ όλα κυλούσαν φαινομενικά ομαλά κάποια άτομα επέλεξαν να πετάξουν ένα 
κράνος στον εκπρόσωπο του λαού (ΚΝΕ), δυστυχώς χωρίς να συνδέεται με κάποια πολιτική κριτική. Στη 
συνέχεια κάποια άλλα άτομα μας εξέπληξαν με τη βλακεία τους (υπό τις δεδομένες συνθήκες) να ανοίξουν 
έναν πυροσβεστήρα μέσα στο αμφιθέατρο κάτι το οποίο οδήγησε και στην εκκένωσή του, σημειωτέoν 
τα άτομα αυτά εκδιώχθηκαν αμέσως από τη σχολή. Ωστόσο μεγάλη μερίδα του κόσμου μαζεύτηκε στο Χ 
με σκοπό να συνεχιστεί η συνέλευση. Εδώ είναι η πρώτη φάση που η ΠΑΣΠ προσπάθησε να σαμποτάρει 
τη συνέλευση μαζεύοντας τον κόσμο της στο Γ., αφού ενημερώθηκαν για τον τόπο διεξαγωγής της 
αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν, τουλάχιστον προσωρινά. Η συνέλευση συνεχίστηκε και όταν πια 
οι πασόκοι είδαν ότι υπάρχει απαρτία και επομένως θα ληφθεί απόφαση, αποφάσισαν να διαβάσουν 
το πλαίσιό τους. Προφανώς η κίνηση αυτή δεν έγινε αποδεχτή και αυθορμήτως οι φοιτητοπατέρες της 
ΠΑΣΠ πετάχτηκαν έξω από τη γενική συνέλευση και οικειοθελώς τους ακολούθησαν και οι υπήκοοί 
τους. Η συνέλευση συνεχίστηκε κανονικά και μετά από τη “δημοκρατική” διαδικασία της ψηφοφορίας 
υπερίσχυσε το ενωτικό πλαίσιο το οποίο μεταξύ άλλων περιελάμβανε και τη διήμερη κατάληψη της 
σχολής.

 Να ξεκαθαρίσουμε ευθύς εξαρχής ότι δεν συμφωνούμε με τον τρόπο διεξαγωγής της γενικής 
συνέλευσης. Δεν αποζητούμε ένα αποχαυνωμένο ακροατήριο στο οποίο απλά θα διαβάζουμε τις 
πολιτικές μας γραμμές και σε καμιά περίπτωση δεν το αναγνωρίζουμε ως πεδίο επικράτησης του ορθού 
λόγου. Επιλέγουμε να παρέμβουμε σε αυτήν, όχι κατ’ ανάγκη με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά, επειδή όσο 
εκφυλισμένη και να είναι σαν διαδικασία παραμένει η μόνη αμεσοδημοκρατική στην οποία μπορούν 
να συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές, άλλο που αυτό δεν συμβαίνει. Χωρίς να το αναγάγουμε στη σφαίρα 
του ουτοπικού, οραματιζόμαστε τη συνέλευση σαν μια ανοιχτή διαδικασία στην οποία όλοι μπορούν 
να εκφράσουν την άποψη τους πέρα από παραταξιακές λογικές και χωρίς έτοιμα πολιτικά πλαίσια. Μια 
διαδικασία η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του πανεπιστημίου, αλλά κυρί ως θα είναι ο 
τόπος πολιτικής ζύμωσης μεταξύ των φοιτητών. Δεν είναι απαραίτητο ότι η μια άποψη θα επικρατήσει 
της άλλης, αλλά μέσω της συνδιαμόρφωσης θα βρεθεί κοινό πεδίο λόγου και δράσης.

 Στη συγκεκριμένη συνέλευση οι ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες καθώς και το 
επικείμενο νομοσχέδιο για την παιδεία μας ανάγκασαν να παρέμβουμε και να κινηθούμε εχθρικά προς 
τους πασόκους με αποκορύφωμα την εκδίωξή τους από το αμφιθέατρο. Αντιλαμβανόμαστε τη θέση των 
πασόκων από την αντίπερα όχθη του κοινωνικοταξικού ανταγωνισμού καθώς αυτοί είναι που τόσο καιρό 
σαμποτάρουν τις συνελεύσεις και  αρκούνται σε πεντάλεπτες ανακοινώσεις που αποπροσανατολίζουν με 
τα δήθεν πολιτικά τους αιτήματα για τα usb και για τον “Αλή Πραστάκο”, χωρίς ποτέ να έχουν κάνει έστω 
μια νύξη για την παρούσα κατάσταση εντός και εκτός του πανεπιστημίου (άραγε ο “Αλή εκπρόσωπος 
της ΠΑΣΠ” δεν είναι πρόβλημα;). Είναι δηλαδή σαν να συζητάμε με τα αφεντικά μας για το αν θα 
κάνουμε απεργία και το χειρότερο είναι να συμφωνούμε σε μια τετράωρη στάση εργασίας. Ακόμα, είναι 
τουλάχιστον ειρωνικό να συζητάμε για τα 2€ του πάσο την ώρα που οι ίδιοι άνθρωποι υποθηκεύουν το 
μέλλον μας, με μειώσεις μισθών, μισθό μαθητείας για τους φοιτητές, επισφαλείς συνθήκες εργασίας και 
αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Ααα, συγγνώμη η πασπ ασοεε δεν έχει καμία σχέση με το πασοκ, 
γι ‘αυτό φαντάζομαι έχουν καδραρισμένο τον Αντρέα στο γραφειάκι τους και κυκλοφορούν με εταιρικά 
blackberry...

20 21



 Θεωρούμε πως σίγουρα δεν είναι το έσχατο μέσο καθώς το γκρέμισμα ενός πανεπιστημίου 
αποτελεί μια τελεσίδικη λύση. Αλλά για να σοβαρευτούμε, τόσα χρόνια το οικονομικό πανεπιστήμιο 
προσπαθεί, ανεπιτυχώς, να μας πείσει πως κάθε επιλογή έχει ένα κόστος ευκαιρίας. Με βάση αυτό 
είναι οξύμωρο να γίνεται αναδιάρθρωση- υποβάθμιση της παιδείας και εμείς να κάνουμε αμέριμνοι 
το μάθημά μας, καθώς επίσης να μένονται κοινωνικοταξικοί αγώνες και εμείς οι φοιτητές να είμαστε 
πανταχού απόντες. Όσο κι αν η κοινωνία προσπαθεί να μας οδηγήσει στο δρόμο της εξατομίκευσης και 
της ατομικής αντίδρασης εμείς αναγνωρίζουμε ως μόνη μας ταυτότητα αυτή του καταπιεσμένου και ως 
τέτοιοι εναντιωνόμαστε στο υπάρχον σύστημα εκμετάλλευσης.

η κατάληψη είναι το έσχατο μέσο αγώνα

 Ο χρόνος είναι πλούσιος για όσους ψάχνουν τον πλούτο του κόσμου στην ίδια του την άρνηση 
και χαμένος για όσους νωχελικά δέχονται , ή ακόμα χειρότερα εθελοτυφλούν, το μέλλον που κάποιοι 
άλλοι καθορίζουν για αυτούς χωρίς αυτούς.

η κατάληψη είναι χαμένος χρόνος

Μέλη της γενικής συνέλευσης, 

καταληψίες του διημέρου, 

αυτοδιαχειριζόμενο στέκι ΑΣΟΕΕ

 Την Πέμπτη 11 Μάρτη 2010 μέρα γενικής απεργίας (γσεε, αδεδυ, παμε) καλείται πορεία για 
τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση (με υποτιθέμενο σκοπό να βγει η χώρα από 
την οικονομική κρίση). Από τις 11:00 το πρωί συνέρρεε κόσμος στο σημείο της προσυγκέντρωσης στο 
Μουσείο στην Πατησίων. Με το ξεκίνημα (ένα στενό μετά το Πολυτεχνείο) οι μπάτσοι φαινομενικά 
αναίτια κόβουν την πορεία στη μέση κάνοντας χρήση δακρυγόνων, ασφυξιογόνων και χειροβομβίδων 
κρότου λάμψης. Αργότερα μάθαμε ότι ο λόγος για αυτό το πρώτο ντου ήταν για να καθυστερήσει η 
πορεία και να προσπεράσει η πορεία της γσεε που πήγαινε από τον κάτω παράλληλο της Πατησίων.
 Το κλίμα που επικρατούσε ήταν επιθετικό καθώς κάμερες, βιτρίνες μαγαζιών,  ενοδοχείων και 
τραπεζών σπάζονταν από την αρχή, ενώ παράλληλα ένα πολυτελές αυτοκίνητο παραδόθηκε στις φλόγες 
την ίδια ώρα. Στη Σταδίου σπάστηκε η πρόσοψη του υπουργείου απασχόλησης και λίγο αργότερα 
πετάχτηκαν μπογιές στο κτίριο του ΟΤΕ. Μέχρι και λίγο πριν τα Προπύλαια οι τράπεζες και τα καταστήματα 
αποτελούσαν στόχο των διαδηλωτών και σε πολλές περιπτώσεις ακολουθούνταν από τις επιδοκιμασίες 
των υπόλοιπων διαδηλωτών της πορείας.
 Από το πρώτο σπάσιμο της πορείας και μετά μέχρι το Σύνταγμα οι μπάτσοι κρατούσαν μια 
σχετικά ουδέτερη στάση. Φτάνοντας στα Προπύλαια η πορεία κόβεται για δεύτερη φορά, με τους 
μπάτσους να πατάνε σε χώρο πανεπιστημιακού ασύλου και να επιτίθονται με ξύλο και χημικά. Στο σημείο 
αυτό συλλαμβάνονται 3 άτομα ένας εκ των οποίων αργότερα θα κριθεί προφυλακιστέος για κατοχή και 
χρήση εκρηκτικών (μολότοφ). Η πορεία ανασυντάσεται και συνεχίζει προς Ομόνοια όπου δέχεται και 
τρίτη επίθεση από την συμμορία Δ και τα ΜΑΤ με αποτέλεσμα τη σύλληψη ακόμα δύο ατόμων.
 Οι συλλήψεις εκείνης της μέρας έφτασαν τις 11 και οι «προληπτικές» προσαγωγές τις 6. Οι 6 
συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, με δίκες να εκκρεμούν εναντίον τους ενώ 
οι υπόλοιποι 5 με τα κακουργήματα πέρασαν την Δευτέρα 15/03 από ανακριτή, ο οποίος αποφάσισε την 
προφυλάκιση του ενός (Μάριος Ζ.) διότι από μαρτυρίες μπάτσων και περαστικών πέταξε μολότοφ σε μια 
διμοιρία ΜΑΤ στα Προπύλαια.
 Το βίντεο και οι φωτογραφίες, από τα 
Προπύλαια, που τραβήχτηκαν τη στιγμή της σύλληψης 
αποδεικνύουν πέρα από την μη εμπλοκή του 28χρονου 
σε ό,τι του καταλογίζουν και τον τρόπο με τον οποίο 
οι μπάτσοι συλλαμβάνουν όποιον δεν τους αρέσει (με 
βάση την εξωτερική του εμφάνιση) και στήνουν ένα 
κατηγορητήριο εις βάρος του. Κατασκευάζουν ενόχους 
κάθε φορά με το να τους φορτώνουν μπουκάλια και 
πέτρες ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που ΜΑΤΑΔΕΣ 
έχουν στον ώμο σχολικές τσάντες έτοιμες να τις 
χρησιμοποιήσουν σε όποιον πέσει στα χέρια τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το παιδί που πιάσανε, 
μην είχε μολότοφ, είχε όμως ένα «εκρηκτικό» σαμπουάν μαλλιών και ένα μπουρνούζι που «άνετα» θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για προσάναμα ή για στουπί (εμμέσως πλην σαφώς αυτό υπονοούν). Το 
γεγονός ότι λίγο μετά θα πήγαινε στο κολυμβητήριο άφησε αδιάφορους τους αμείλικτους υπερασπιστές 
της “δικαιοσύνης” όπως και όλα τα οπτικά ντοκουμέντα εκείνης της μέρας. Και σαν να μην έφταναν 
όλα αυτά οι μπάτσοι δεν δίστασαν να ξυλοκοπήσουν τους αλληλέγγυους που είχαν συγκεντρωθεί στα 
δικαστήρια για να υποστηρίξουν τους συλληφθέντες. Μάλιστα ένας από αυτούς διακομίστηκε στο 
νοσοκομείο με ανοιγμένο κεφάλι έπειτα από χτύπημα “γουρουνιού” με ανάποδο γκλομπ.
 Καμία αίσθηση δεν μας προξενεί ο τρόπος που απονείμουν την δικαιοσύνη οι δικαστάδες 
και οι εισαγγελείς. Καθάρματα τύπου Χριστοφοράκου καθορίζουν το δίκαιο και το άδικο και πάντα 
κατά περίεργη σύμπτωση βρίσκονται στη μεριά του δίκαιου, ενώ οι υπόλοιποι που δεν θέλησαν να 
υποταχθούν στη μιζέρια και τη σαπίλα του συστήματος θα υποταχθούν τελικά στη σαπίλα των κρατικών 
κολαστηρίων. Σε όλους αυτούς που ορίζουν το “δίκαιο” και σε εκείνους που φέρνουν τον κόσμο ενώπιον 
της “δικαιοσύνης” τους ένα έχουμε να τους πούμε:

  ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ

Γενική απεργία-πορεία 11 Μάρτη 2010
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 Ιστορικά, το άσυλο απαντάται σε μια πρωταρχική μορφή, από την αρχαιότητα ήδη, αρχικά σε 
ιερά και ναούς και στη συνέχεια σε ακαδημίες. Στο άσυλο μπορούσαν να καταφεύγουν άνθρωποι που 
διώκονταν για διάφορους λόγους – γνωστοί ως ικέτες – ενώ, το να εισέλθει κάποιος εντός με σκοπό να 
τους διώξει, θεωρείτο κατακριτέο και αξιοκαταφρόνητο, εφόσον, εθιμικά, αναγνωρίζονταν η ύπαρξη ενός 
χώρου δεν άνηκε στη θεσμοθετημένη εξουσία και ήταν σεβαστό το δικαίωμα του καθενός να καταφεύγει 
σε αυτόν για προστασία. 

 Βέβαια, από τότε υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα που μαρτυρούν μια έμμεση προσπάθεια 
κατάλυσης του ασύλου, όπως η περίπτωση του στρατηγού Παυσανία, κατά την οποία οι Σπαρτιάτες 
έχτισαν το ναό όπου κατέφυγε, για να πεθάνει από την πείνα. Το γεγονός αυτό φανερώνει την αντίφαση 
στην ίδια την υπόσταση του ασύλου, καθώς, ανάλογα με τις επιταγές της εξουσίας (σε αυτήν την 
περίπτωση, οι Έφοροι της Σπάρτης), ο χώρος του ασύλου αναγνωρίζεται και νοηματοδοτείται μόνο ως 
ένα σεβαστό στο χώρο σημείο αναφοράς, ενώ η κοινωνική του υπόσταση (σε αυτή τη περίπτωση, η 
ικεσία) υποκειμενικοποιείται, παραμελείται ή παραβλέπεται, άρα απονοηματοδοτείται, ή τουλάχιστον, 
νοηματοδοτείται εξ’ αντιθέτου. 
 
 Όσον αφορά το πανεπιστημιακό άσυλο, πρέπει να αναφέρουμε ότι τα πρώτα πανεπιστήμια 
(11ος αιώνας) ιδρύονται και διευθύνονται από την Εκκλησία, για τη στελέχωση του εκκλησιαστικού της 
μηχανισμού με αξιωματούχους που θα διαθέτουν ανώτερη μόρφωση (Δομινικανοί, Φραγκισκανοί κτλ), 
συνεπώς το ως τότε ισχύον εκκλησιαστικό άσυλο μεταφέρεται σε αυτά. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι οι 
τήβεννοι της ορκωμοσίας, θυμίζουν ιερείς.
 
 Το άσυλο αρχίζει να θεσμοθετείται επίσημα το 1155 με το νομικό κείμενο Authentica Habita, 
που αφορά το πανεπιστήμιο της Μπολόνια και εμπλουτίζεται στην πορεία, προσδίδοντας διαρκώς 
περισσότερα προνόμια στους φοιτητές, όσον αφορά την οργάνωσή τους και τα κοινωνικά τους δικαιώματα. 
Είναι σημαντικό να δούμε τα πανεπιστήμια και το ρόλο τους εκείνη την εποχή ως ένα πεδίο σύγκρουσης 
μεταξύ της κοσμικής και την παπικής εξουσίας, σύγκρουση μάλιστα, η οποία έφερε στο προσκήνιο 
ποικίλες αιρέσεις, όπως ο λουθηρανισμός, που έρχονταν σε ρήξη με την εκκλησιαστική κοσμοθεωρία.
 
 Η εν λόγω ρήξη γίνεται πιο έντονη όταν αρχίζει να ιδρύει σχολές και η ανερχόμενη εμπορική-
αστική τάξη, η οποία έχοντας συσσωρεύσει πλούτο στα χέρια της, αρχίζει να διεκδικεί μερίδιο στην 
εξουσία, αποσκοπώντας, παράλληλα, στην κατάργηση των τότε φεουδαρχικών σχέσεων παραγωγής. 
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι τα πανεπιστήμια, όταν αποτελούσαν πεδία ανάπτυξης έρευνας, άμεσα ή 
έμμεσα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα των εκάστοτε (ανερχόμενων) εξουσιών, οπότε η πανεπιστημιακή 
γνώση που πήγαζε από αυτά, ήτανε (και είναι), με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλληλένδετη με τις 
ιδέες της κυριαρχίας. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι κυρίως γόνοι εύπορων οικογενειών σπούδαζαν, 
εφόσον είχανε τους πόρους για να σπουδάσουν. Η συνθήκη αυτή σταδιακά μεταβάλλεται, ιδίως στα 
μέσα του 20ού αιώνα, όταν η κρατικοποίηση των πανεπιστημίων σε εθνικό επίπεδο και οι απατήσεις της 
καπιταλιστικής, πλέον, παραγωγής δημιουργούν θέσεις εργασίας που απαιτούν (εξ) ειδικευμένες γνώσεις 
που θα ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες σχέσεις παραγωγής και αναπαραγωγής του συστήματος, οπότε 
ενθαρρύνεται και η μαζική (συγκριτικά με πριν) εισροή φοιτητών που προέρχονται από φτωχότερα 
κοινωνικά στρώματα.

Γενικά Ιστορικά Στοιχεία

 Από την ίδρυση των πρώτων ελληνικών πανεπιστημίων, θεωρείται άτυπα ότι οι κατασταλτικές 
δυνάμεις δε μπορούν να εισέλθουν στους πανεπιστημιακούς χώρους. Ο πρώτος περιορισμός σε σχέση με 
το άσυλο αφορούσε τα πανεπιστημιακά κτίρια και διατυπώθηκε πρώτη φορά πριν το ‘73 από τη χούντα. 
Τρεις δεκαετίες αργότερα, ο νέος Νόμος – Πλαίσιο επαναφέρει στο προσκήνιο την αντίληψη αυτή, 
περιορίζοντας το άσυλο μόνο στους πανεπιστημιακούς χώρους όπου τελείται η εκπαιδευτική διαδικασία. 
Σε αυτό, όμως, θα επανέλθουμε αργότερα.

 Η πρώτη κατάλυση του ασύλου στην πράξη πραγματοποιείται ως γνωστόν το 1973. Στις 14 
Φεβρουαρίου στο Πολυτεχνείο εισβάλλουν μπάτσοι και ασφαλίτες για να διαλύσουν τη συγκέντρωση 
1500 φοιτητών που διαμαρτύρονταν για τον Νόμο 1347, που καταργούσε την αναβολή στράτευσης 
λόγω σπουδών. Έπειτα, στις 20 Μάρτη σε κατάληψη της Νομικής σχολής από 2500 άτομα, οι μπάτσοι 
εισέρχονται στο κτίριο από την ταράτσα και ξυλοκοπούν τον παρευρισκόμενο κόσμο συλλαμβάνοντας 100 
άτομα. Επόμενη εξόφθαλμη καταπάτηση του ασύλου αποτελούν τα γνωστά γεγονότα που ακολούθησαν 
με την εισβολή των αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων στις 17 του Νοέμβρη στο Πολυτεχνείο. 
Οι αναμνήσεις της καταστολής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου σε συνδυασμό με τους φοιτητικούς κι 
εργατικούς αγώνες που διαδραματίστηκαν κατά την μεταπολιτευτική περίοδο καθιστούν το άσυλο ένα 
πεδίο κοινωνικών συγκρούσεων και αντιστάσεων, προσδίδοντάς του μια ευρεία κοινωνική διάσταση στη 
συνείδηση του κόσμου.

 Η νομική κατοχύρωση του ασύλου από το ΠΑΣΟΚ το 1982 εντάσσεται μεν, στη γενικότερη 
περίοδο κοινωνικών παροχών και αλλαγών, αποτελεί δε, ένα έξυπνο τέχνασμα, εφόσον, από τη μία, το 
κράτος εμφανίζεται ως εγγυητής του ασύλου – που μέχρι τότε ερχόταν σε αντίθεση και με αυτό – και 
από την άλλη, επιτυγχάνει να ενσωματώσει και να αφομοιώσει τα πιο ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά 
των παραπάνω κινημάτων, με τον εφησυχασμό που επιτρέπει η θεσμική κατοχύρωσή του έναντι της 
κοινωνικής υπεράσπισής του.

 Ο νόμος του ‘82 περί ασύλου, πι συγκεκριμένα, απαγόρευε ρητά την είσοδο των αστυνομικών 
δυνάμεων στα πανεπιστήμια και η άρση του γίνονταν μόνο μετά από άδεια του αρμόδιου οργάνου των 
σχολών, το οποίο αποτελείτο από τον πρύτανη, ένα μέλος ΔΕΠ και εκπρόσωπο των φοιτητών, οι οποίοι 
έπρεπε να συμφωνούν ομόφωνα.

 Η κατοχύρωση αυτή έδινε, λοιπόν, ταυτόχρονα και το νομικό δικαίωμα άρσης του ασύλου, όπως 
και έγινε το Νοέμβρη του 1985 στο Χημείο, όταν δεκάδες διαδηλωτές κλείστηκαν εκεί μετά τα εκτεταμένα 
επεισόδια που ακολούθησαν στο κέντρο και τα Εξάρχεια, εξαιτίας της δολοφονίας του Μιχάλη Καλτεζά 
από μπάτσους στην οδό Στουρνάρη. Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη 37 ατόμων. Άλλο παράδειγμα εισβολής 
αστυνομικών δυνάμεων στο άσυλο συμβαίνει το Νοέμβρη του 1995, μετά από επεισόδια στο πολυτεχνείο 
ως δείγμα αλληλεγγύης στις εξεγέρσεις των φυλακισμένων. Η επέμβαση των ΜΑΤ έχει ως αποτέλεσμα 
την προσαγωγή 504 ατόμων, αν και τα καθεστωτικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για 50 γνωστούς – άγνωστους και 
ζημιές στο ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου.

 

ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Περί ασύλου και κρατικών δυσειδαιμονιών
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 Ωστόσο, επειδή το κράτος δεν έχει πάντα τη δυνατότητα να εισέλθει στους πανεπιστημιακούς 
χώρους, το ρόλο του καταστολέα αναλαμβάνουν κάμποσες φορές οι παρακρατικοί μηχανισμοί. Η τακτική 
αυτή έγινε πράξη ουκ ολίγες φορές, όπως πχ στην κατειλημμένη, ενάντια στο νόμο Σουφλιά, ΑΣΟΕΕ το 
1992, καθώς και 2 χρόνια αργότερα, όταν σε κατάληψη της ΑΣΟΕΕ από αναρχικούς, ομάδα φασιστών 
συνέβαλε μαζί με τα ΜΑΤ στην πολιορκία της. Επίσης, άλλο παράδειγμα αποτελεί η είσοδος οπλισμένου, 
με μαχαίρι, φασίστα στην Πάντειο, ο οποίο εκδιώχθηκε, αλλά αργότερα την ίδια μέρα εμφανίστηκε ομάδα 
φασιστών ως απάντηση στο παραπάνω γεγονός. Ακόμη, ας μη ξεχνάμε την επίθεση παρακρατικών μετά 
από Γενική Συνέλευση της ΑΣΟΕΕ τον Νοέμβρη του 2006 και πιο πρόσφατα, στις 24/10/07, όταν φασίστες 
εισέβαλλαν στο Φυσικό και αποχώρησαν, αφού πέταξαν τρικάκια και μαχαίρωσαν στο πόδι ένα φοιτητή.

 Μετά τις φοιτητικές κινητοποιήσεις του 2006 – 07, οι οποίες δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την 
αμυντική τους στάση απέναντι στις νέες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, νομικά, πλέον, ισχύει ο νέος 
Νομός – Πλαίσιο. Ο νόμος αυτός έρχεται να εφαρμοστεί σταδιακά με την καλλιέργεια του απαραίτητου 
κλίματος ανασφάλειας, σε μια προσπάθεια διασύνδεσης παραβατικών πράξεων με το άσυλο, προπαγάνδα 
την οποία έχουν αναλάβει τα καθεστωτικά media, καθώς και η κρατική μηχανή έμπρακτα, με πρόσφατες 
εισβολές μπάτσων, Δελτάδων και Ζητάδων στην Πανεπιστημιούπολη και το ΑΠΘ.

 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σύλληψης της Χριστίνας Τονίδου το 2007, κατά την οποία, 
αφού είχε προηγηθεί πορεία ενάντια στη ΔΕΘ, μπάτσοι εισέβαλλαν αυθαίρετα στο άσυλο και κυριολεκτικά 
την άρπαξαν, χρεώνοντας της συμμετοχή σε επεισόδια, γεγονός που οδήγησε στην προφυλάκισή της. 
Άλλο σχετικό γεγονός είναι η είσοδος αστυνομικών δυνάμεων και η έρευνα που διεξάχθηκε, ακόμα 
και με συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων, στην κατάληψη Ελευθερόνιο στην Πολυτεχνειούπολη, σε 
μια προσπάθεια να εφεύρουν κάποια διασύνδεση μεταξύ των καταληψιών και των πυροβολισμών που 
δέχτηκε κλούβα των ΜΑΤ στις 23/12/08 στο Γουδί. 

 Τα παραπάνω αποτελούν τόσο μια επίδειξη δύναμης όσο και μια προσπάθεια για διαπίστωση 
αντιδράσεων και αντανακλαστικών της πανεπιστημιακής κοινότητας και γενικότερα της κοινωνίας 
απέναντι στη μεθοδευμένη εφαρμογή των νέων αντικατασταλτικών μέτρων (άσυλο, κουκούλα, 
νομιμοποίηση καμερών, επώνυμα καρτοκινητά κτλ.)

 Σύμφωνα με το Νόμο Πλαίσιο, πλέον για το άσυλο αρμόδιο είναι το πρυτανικό συμβούλιο, 
το οποίο συνέρχεται αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Επίσης, 
το άσυλο καλύπτει πια μόνο τους χώρους του πανεπιστημίου στους οποίους τελείται η εκπαιδευτική 
διαδικασία (αίθουσες κλπ). Ακόμα, κατοχυρώνεται η ελευθερία στην έρευνα, στη διδασκαλία και στην 
διακίνηση ιδεών. Με το νέο νόμο οποιαδήποτε παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας του πανεπιστημίου 
θεωρείτε κατάλυση του ασύλου. 

 Στην ουσία, αυτό που επιτυγχάνεται είναι η κατάλυση της κοινωνικής διάστασης του ασύλου 
που, όπως προαναφέραμε, ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τους κοινωνικούς αγώνες στην ελληνική 
ιστορία. Η έννοια του ασύλου, ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης της (κοινοβουλευτικής) εξουσίας, 
αναδιαμορφώνεται, μεταρρυθμίζεται όπως κάθε νόμος, για τη διασφάλιση των συμφερόντων της 
κυρίαρχης τάξης.

Νέος Νόμος Πλαίσιο έως σήμερα

 Η χρόνια αδράνεια μαζικής υπεράσπισής του, ακόμα και από την ίδια την φοιτητική κοινότητα 
που δε στάθηκε ικανή να ανταπεξέλθει σε αυτό στις κινητοποιήσεις του 2006 – 07, σε συνδυασμό με 
τις επερχόμενες κρίσεις του καπιταλιστικού συστήματος και τις αντίστοιχες αντιδράσεις που αναμένεται 
να ακολουθήσουν πρόσφερε το απαιτούμενο έδαφος για να καταστήσουν σταδιακά το άσυλο 
(θεσμικά τουλάχιστον) αδύνατο φιλοξενίας και πυροδότησης αντιστάσεων. Άλλωστε, σύμφωνα με την 
καινούργια διατύπωση, οποιαδήποτε ενέργεια που παρακωλύει τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες ενός 
πανεπιστημίου, όπως μια κατάληψη θεωρείται τώρα κατάλυση του ασύλου.

 Ο ρόλος του αντιστρέφεται, απονοηματοδοτείται. Το άσυλο παρουσιάζεται ως άλλος ένας 
υπερασπιστής της συμβατικής κανονικότητας, όπως αυτή ρυθμίζεται από το σύστημα. Ο στόχος είναι 
οι συνειδήσεις, η απαλοιφή της ιστορικής μνήμης, η αποσύνδεσή του από την υπόλοιπη κοινωνία 
(«εξωπανεπιστημιακή κοινότητα», «εξωσχολικοί»), ενώ ύπουλα διαστρεβλώνεται και αντικαθίσταται από 
μια ψευδής αναγκαιότητα υπεράσπισης των κυρίαρχων αντιλήψεων, τη στιγμή που αυτές είναι που τελικά 
αναπαράγονται στα αμφιθέατρα των πανεπιστημιακών κτιρίων. Άλλωστε, όταν το άσυλο κατοχυρώνεται 
για «ελεύθερη διακίνηση ιδεών», το σύστημα απλά αποδεικνύει πόσο φασίζων είναι «εκτός των τειχών».

 Δεν θέλουμε να παρεξηγηθούμε, υπερασπιζόμενοι μια νησίδα ελευθερίας σε ένα σκλαβωμένο 
κόσμο. Αντιλαμβανόμαστε το άσυλο, όχι σαν θεσμό ή νόμο, αλλά σαν τις σχέσεις που δημιουργούνται και 
αναπτύσσονται σε αυτό και ευνοούν την αμφισβήτηση, την όξυνση του κοινωνικού ανταγωνισμού και την 
πόλωση των κοινωνικών καταστάσεων, έτσι ώστε αυτό να αποτελεί ένα μέρος συνεύρεσης, οργάνωσης 
και δράσης για την περαιτέρω ρήξη με το υπάρχον, για την κατάργηση του διαχωρισμού εντός και εκτός 
αυτού, εν τέλει, για τη διεύρυνση και όχι για την εξάλειψη της κοινωνικής του διάστασης. 

 Το άσυλο, λοιπόν, είναι εφικτό όταν υπάρχει κόσμος που το προασπίζεται και το υπερασπίζεται 
έμπρακτα, όταν αποτελεί έδαφος για συνελεύσεις, εστία αντιπληροφόρισης και χώρο εφορμήσεων και 
εξορμήσεων, όταν αποσυνδέεται από την ακαδημαϊκή και φοιτητική του «ιδιοκτησία» (όπως διατυμπανίζει 
η εξουσία), για να συνδεθεί, όπως οφείλει, με την υπόλοιπη κοινωνία και να γίνει οικειοποιήσιμο από τον 
κόσμο που δρα σε αυτό, όπως, εν ολίγοις, λειτούργησε αυτές τις μέρες του Δεκέμβρη. Είναι τελικά αυτή 
η κοινωνική συναίνεση και αποδοχή της ευρύτερης χρήσης του ασύλου που στοχεύει να “σπάσει” ο νέος 
νόμος με την προπαγάνδιση μιας ακαδημαϊκής διάστασης του ασύλου.

 Ένα παράδειγμα καθημερινής αξιοποίησης και υπεράσπισης της κοινωνικής διάστασης του 
ασύλου αποτελούν οι μετανάστες – μικροπωλητές που βρίσκονται έξω από την πόρτα μας και οι οποίοι 
καταφεύγουν στην ΑΣΟΕΕ για να ξεφύγουν από τον έλεγχο και τον εξευτελισμό που υφίστανται από 
δημοτική και μη αστυνομία, γνωρίζοντας πως στο πανεπιστήμιο υπάρχει κόσμος αλληλέγγυος που δε θα 
επιτρέψει την είσοδο, ακόμα και το πλησίασμα, αστυνομικών δυνάμεων σε αυτό. 
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 Η κατάργηση, ή για να το διατυπώσουμε «δημοκρατικά», ο περιορισμός του ασύλου, απλά 
φανερώνει ότι απέδειξε ο Δεκέμβρης, πώς τα πανεπιστήμια, δηλαδή, παίζουν σημαντικό ρόλο, στρατηγικά 
και κοινωνικά, στην πυροδότηση αντιδράσεων, γεγονός που προφανώς δε συμφέρει την ισχύουσα τάξη 
πραγμάτων, πόσο μάλλον όταν αυτή βρίσκεται σε κρίση. Όσοι, λοιπόν, φοιτητές υπερασπίζονται μόνο την 
ακαδημαϊκή διάσταση του ασύλου καλούνται, είτε το έχουν αντιληφθεί είτε όχι, να αναλάβουν το ρόλο 
του μπάτσου στη σχολή, συνεπώς, είναι οι πρώτοι που ουσιαστικά καλούνται να καταλύσουν το άσυλο, 
εμπίπτοντας στην τακτική του «διαίρει και βασίλευε» που προωθείται. Ας μη ξεχνάνε πάντως πως είναι 
οξύμωρο να επικαλείσαι την ελευθερία του λόγου, όταν τελικά ο λόγος που διακινείται και κυριαρχεί 
στη σχολή είναι αυτός που παράγει κέρδη για τις επιχειρήσεις. Έτσι το άσυλο, ούτως ή άλλως, εμμέσως 
καταπατάται με την ύπαρξη εργολαβιών στις σχολές, με την εργασία ανθρώπων που δουλεύουν με 
συμβάσεις και εξευτελιστικούς μισθούς (καθαρίστριες, βιβλιοθηκάριοι κτλ), με την ύπαρξη ερευνητικών 
κέντρων που εξυπηρετούν και χορηγούνται από τις επιχειρήσεις και με την διεκπεραίωση πρακτικής 
άσκησης που καταλήγει να είναι σύγχρονη μορφή απλήρωτης εργασίας. 

 Εμείς υπερασπιζόμενοι το άσυλο με τη μορφή που αναπτύξαμε παραπάνω, υπερασπιζόμαστε το 
δικαίωμά μας σε μια έμπρακτη, και όχι απλά φιλοσοφική, αμφισβήτηση, υπερασπιζόμαστε, εν ολίγοις, 
τα περιθώρια για την (εν δυνάμει) δράση και ζύμωση μιας διαφορετικής κοινωνίας, πιο λεύτερης, πιο 
ωραίας... 

 Την Πέμπτη 12/11/09 πραγματοποιείται γενική συνέλευση του φ.σ. Ασοεε και αποφασίζεται 
με μεγάλη πλειοψηφία να παραμείνει ανοιχτή η σχολή κατά την περίοδο 13-16 Νοεμβρίου. Λίγες ώρες 
μετά, ο πρύτανης ανακοινώνει μέσω internet την απόφαση του να κλείσει την σχολή από την Παρασκευή 
μέχρι και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Η απόφαση αυτή πάρθηκε για πρώτη φορά και σ’ άλλες σχολές του 
κέντρου όπως η Πάντειος, το Παιδαγωγικό και η Νομική, ύστερα από την συνάντηση των πρυτάνεων με 
τον Χρυσοχοΐδη. Έτσι, ύστερα από την απόφαση αυτή, μπάτσοι περικύκλωσαν το κτίριο της Ασοεε (και 
των υπόλοιπων ιδρυμάτων), επιτρέποντας μόνο την είσοδο σε διοικητικούς υπαλλήλους, στους οποίους 
άνοιγαν μάλιστα την πόρτα με το κλειδί που κατείχαν. Σε μερικές περιπτώσεις οι μπάτσοι δεν αρκέστηκαν 
στο να ¨περιφρουρήσουν¨ τις σχολές μόνο απ’ έξω αλλά μπήκαν και μέσα σ’ αυτές για να διασφαλίσουν 
ότι δεν θα κουνηθεί φύλλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ασφαλίτες που τριγύρναγαν στον 
πεζόδρομο της Παντείου, καθώς και στην Πανεπιστημιούπολη (με μηχανές χωρίς διακριτικά) και στο 
ΑΠΘ.

 Που είναι όλοι αυτοί οι φοιτητές που 
ψήφισαν το πλαίσιο της πασπ όταν ο πρύτανης 
τους κλείνει με το έτσι θέλω τη σχολή? Στις 
φοιτητικές κινητοποιήσεις του 2006-2007, 
καθώς και στην εξέγερση του Δεκέμβρη, μερίδα 
των φοιτητών αντιδρούσε με την κατάληψη της 
σχολής και έθετε θέμα ασύλου, ενώ τώρα σιωπεί 
επιδεικτικά. Σε καμία περίπτωση δε θέλουμε 
να γίνουμε υπερασπιστές των αποφάσεων του 
φοιτητικού συλλόγου, αλλά το γεγονός ότι ο 
πρύτανης κλείνει αυτοβούλως ένα ίδρυμα μας 
φέρνει προ των ευθυνών μας για το θέμα της 
έμπρακτης κατάργησης του ασύλου.
 

 Είναι προκλητικό μάλιστα ότι σε επέτειο του πολυτεχνείου, οι μπάτσοι έρχονται να 
περιφρουρήσουν τα πανεπιστήμια από τις κοινωνικές ομάδες που 36 χρόνια πριν εξεγέρθηκαν εναντίον 
τους. Είναι οι ίδιοι οι κοινωνικοί απόγονοι των αστυφυλάκων και των ταγματασφαλιτών της χούντας, οι 
οποίοι σήμερα επιβάλουν την αστυνομοκρατία στο όνομα της τάξης και της ασφάλειας.

 Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό γίνεται τώρα φυσικά. Αυτό που επιδιώκουν είναι καταστείλουν και να 
τρομοκρατήσουν τον κόσμο που τον Δεκέμβρη του ‘08 εξεγέρθηκε και βγήκε στους δρόμους ακηδεμόνευτα 
και θέλουν να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα ανάλογων δράσεων.

Όταν ο πρύτανης αγκάλιασε τους μπάτσους...

...οι μπάτσοι αγκάλιασαν τη σχολή

2928



 Πέμπτη 3 Δεκέμβρη 2009. Η έντονη φημολογία των προηγούμενων ημερών περί κλεισίματος των 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του κέντρου επιβεβαιώνονται στα μάτια όλων. Φτάνοντας στην ΑΣΟΕΕ, τη 
μέρα που έχει κανονιστεί να διεξαχθεί Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου βλέπουμε το κτίριο και 
τον προαύλιο χώρο κλειδωμένο και περιφρουρούμενο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Η Πρυτανεία, 
με ανακοίνωσή της κάνει λόγο για αυξανόμενα κρούσματα γρίπης στη σχολή και γι’ αυτό την κλείνει 
επ’ αόριστον. Το θέατρο του παραλόγου είχε πρωταγωνιστή και τον Αντιπρύτανη Ιωάννη Κατσουλάκο, ο 
οποίος το προηγούμενο βράδυ αποχώρησε απ’ το κτίριο με ασθενοφόρο, καθώς είχε προσβληθεί απ’ τον 
ιό της γρίπης. Πολλοί φοιτητές της Ασοεε, δε χάφτουν το παραμυθάκι της Πρυτανείας, συγκεντρώνονται 
μπροστά στην κεντρική είσοδο με παρατεταγμένες δυνάμεις των ΜΑΤ δεξιά και αριστερά. Στη συνέχεια, 
ύστερα από συνεννόηση του κόσμου που ήταν εκεί σπάζεται το λουκέτο της πόρτας και κόσμος αρχίζει 
να εισβάλλει στον προαύλιο χώρο. Με το που έγινε αντιληπτό αυτό απ’ τις δυνάμεις καταστολής έκαναν 
επίθεση με χημικά (φυσουνιές, δακρυγόνα, κρότου λάμψης) και φυσικά ξύλο, προσπαθώντας να φράξουν 
την είσοδο της σχολής. Κάποιοι απ’ αυτούς που είχαν μπει μέσα χτυπούσαν τις αστυνομικές δυνάμεις με 
σίδερα και ξύλα, προσπαθώντας να μείνει ανοιχτός ο δρόμος για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι 
μέσα στο κτίριο. Στην τεταμένη ατμόσφαιρα συνέβαλαν τα συνθήματα του κόσμου με θεματολογία 
περί ασύλου και μπάτσων. Στη συνέχεια ο συγκεντρωμένος κόσμος, περίπου 200, απ’ έξω απ’ τη σχολή 
απωθήθηκε απ’ τα ΜΑΤ με σπρωξίματα και ξύλο μέχρι τη συμβολή των οδών Πατησίων και Χέυδεν.

 Τα περίπου 50 άτομα που είχαν καταφέρει να μπουν στο κτίριο πληροφορήθηκαν ότι θα ερχόταν 
ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Γρηγόρης Πραστάκος, ο οποίος μαζί με τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, 
είναι απόλυτα υπεύθυνοι για την κατάσταση καθώς και το ξυλοκόπημα του κόσμου που ήρθε να 
υπερασπιστεί το άσυλο και το δικαίωμα του να αποφασίζει αυτός για το τι θα γίνει στη σχολή του. Ύστερα 
από συνεννόηση των παιδιών που ήταν μέσα, γίνεται μια συνέλευση όπου γίνεται μια γρήγορη εκτίμηση 
της κατάστασης και αποφασίζεται από κοινού να απαιτηθεί απ’ τον Πρύτανη με κάθε μέσο βίαιο ή μη η 
απομάκρυνση των δυνάμεων των ΜΑΤ έτσι ώστε να  διεξάχθεί η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση 
του Φοιτητικού Συλλόγου της Ασοεε. Ο Πραστάκος έφτασε μαζί με τον, ως δια μαγείας γιατρευμένο απ’ τη 
γρίπη μέσα σε λίγες ώρες, αντιπρύτανη και αποδοκιμάζονται απ ‘τον κόσμο.  Σε ήρεμο κλίμα τους εξηγείται 
πως έχει η κατάσταση και του διευκρινίζεται να απαιτήσει την απομάκρυνση των κατασταλτικών δυνάμεων 
απ’ το χώρο. Ύστερα από ολιγόλεπτες διαπραγματεύσεις του πρύτανη με τους μπάτσους, οι τελευταίοι 
απομακρύνονται απ’ το χώρο και πανηγυρικά πλησιάζουν το κτίριο όσοι είχαν απωθηθεί προηγουμένως.

 Μέχρι αυτή τη φάση μιλάμε για μία κινηματική νίκη ενάντια στην καταστολή, η οποία επιτεύχθηκε 
χάρη στη συνεννόηση του κόσμου μέσα από μίνι συνελεύσεις, στις πρωτοβουλίες και στον κοινό στόχο 
ενάντια στην καταστολή και την αυθαιρεσία των αστυνομικών και των πρυτανικών αρχών. Το γεγονός ότι ήταν 
κινηματικό αυτό φαίνεται και απ’ τον ίδιο τον κόσμο, ο οποίο όσο ετερόκλητος κι αν ήταν (ΑΡΕΝΑ, Αγωνιστικές 
Κινήσεις, ΠΑΣΠ, αυτοδιαχειριζόμενο στέκι, ΕΑΑΚ,, αναρχικοί κλπ) κατάφερε να πετύχει κάτι από κοινού.

 Μετά απ’ αυτό ο κόσμος αρχίζει να μαζεύεται σιγά σιγά στο Αμφιθέατρο Α για την προγραμματισμένη 
Γενική Συνέλευση. Καθώς πήγαινε να ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση οι αριστεροί(ΕΑΑΚ,ΑΡΕΝΑ) θέλαν να 
προτείνουν να γίνει η ΓΣ την επόμενη μέρα καθώς όπως έλεγαν πολύς κόσμος δεν το είχε μάθει και ότι δεν 
υπήρχε η πολυπόθητη απαρτία. Κάποιοι φοιτητές πρότειναν να γίνει η Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού 
Συλλόγου αλλά με άλλους όρους. Δηλαδή να μην υπάρχουν έτοιμα πλαίσια, συμφωνημένα από πολιτικές

ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΗΝ ΦΕΡΝΟΥΝ.....

γκρούπες από πριν, και στα οποία να προσπαθούν να βρουν οπαδούς σαν σωστοί καθοδηγητές. 
Αντίθετα έγινε μια διαδικασία, στην οποία όλοι στο αμφιθέατρο έκαναν τοποθετήσεις 
πολιτισμένα ένας ένας. Αυτή τη διαδικασία τη σαμπόταραν έμπρακτα οι αριστερές παρατάξεις 
θέτοντας γραφειοκρατικά κολλήματα, σε μια ολόκληρη κίνηση η οποία είχε επιτευχθεί απ’ 
το πρωί χάρη στο ξεπέρασμα της γραφειοκρατίας, στον αυθορμητισμό, την πρωτοβουλία
αλλά και τις από κοινού αποφάσεις του κόσμου.

γίνει με το κτίριο ανεξάρτητα με το ΦΣ. Σε εκείνο το σημείο με αφορμή κάποιες απόψεις που 
εκφράστηκαν και διατύπωναν τη σκέψη τους ότι ο ΦΣ ΑΣΟΕΕ είναι μια διαδικασία που αποκλείει 
τον υπόλοιπο κόσμο που είχε έρθει για να υπερασπιστεί έμπρακτα το άσυλο, η ΑΡΕΝΑ αποχώρησε 
από τη συνέλευση επειδή δεν αναγνώριζε το μόρφωμα αυτό που είχε διαμορφωθεί εκείνη τη 
μέρα. Αξίζει να τονιστεί ότι τα ΕΑΑΚ είχαν αποχωρήσει προ πολλού, ενώ κάποια απ’ τα μέλη 
τους το πρωί αρνούνταν να εισέλθουν στο κτίριο, καθώς το θεωρούσαν πολιτικό λάθος. Μια
στάση που μπορεί να τους χαρακτηρίσει μόνο με μία λέξη: ΞΕΦΤΙΛΕΣ.

 Σε εκείνο το σημείο η διαδικασία πήγε πολύ πίσω και ο κόσμος που παρέμεινε αποφάσισε 
τη σύνταξη της ανακοίνωσης αυτής και την αποχώρηση του απ’ το κτίριο, καθώς δεν ήταν 
διατεθειμένος να κρατήσει το κτίριο ώστε να μην πλησιάσουν μπάτσοι για να βρει την καβάτζα του 
μετά την επόμενη μέρα ο Φοιτητικός Σύλλογος της ΑΣΟΕΕ(οι παραταξιακοί δηλαδή) και να κάνουν 
το κομμάτι τους. Γι άλλη μια φορά αποδεικνύεται το έμπρακτο σαμποτάρισμα των αριστερών 
παρατάξεων σε οποιαδήποτε αυτόνομη κίνηση προκύπτει και την οποία δεν μπορούν να ελέγξουν, 
για να καταφέρουν αργότερα να αντλήσουν πολιτική υπεραξία από αυτήν εξαργυρώνοντας
αργότερα ψήφους στις φοιτητικές εκλογές.

Συνέλευση Κατάληψης Ασοεε 3ης Δεκέμβριου 2009

 Στη διαδικασία επικρατούσαν δύο 
τάσεις: Η μία που έλεγε ότι ο φοιτητικός σύλλογος 
ασοεε είναι το μόνο αρμόδιο όργανο που μπορεί 
να αποφασίσει για το τι θα γίνει με το ίδρυμα και 
η άλλη που υποστήριζε ότι το άσυλο ανήκει σε 
όλο το λαό και επομένως όλοι όσοι είχαν σπεύσει 
να το υπερασπιστούν είχαν λόγο επί τούτου. Η 
απόφαση που έδειχνε να επικρατεί τελικά ήταν η 
κατάληψη του κτιρίου για την ημέρα της πέμπτης, 
με σκοπό την επόμενη μέρα να γίνει συνέλευση 
φοιτητικού συλλόγου που θα αποφασίσει για το τι 
θα κάνει. Επίσης την επόμενη μέρα το απόγευμα 
να πραγματοποιούνταν η ίδια η συνέλευση, 
η οποία θα αποφάσιζε και αυτή για το τι θα

 Ο αποπροσανατολισμός της συζήτησης και τα γραφειοκρατικά κολλήματα έκαναν τον κόσμο να 
ξεχάσει γιατί μαζεύτηκε εξαρχής. Για να πραγματοποιήσει κινηματικές δράσεις ενόψει των γεγονότων 
του Δεκέμβρη και την έμπρακτη υπεράσπιση του κοινωνικού ασύλου.

...τα χημικά των μπάτσων

Γρίπη είναι...
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 Το βράδυ του Σαββάτου 20/2 (στις 3), ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της ομάδας Δ, καθώς και 
διμοιρία των ΜΑΤ, εισβάλλουν στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης στη Ζωγράφου, ύστερα από εντολή 
πρυτανικών και εισαγγελικών αρχών. Ως αιτιολογία στάθηκαν αναφορές από φύλακες για υποτιθέμενες 
μικροφθορές (ανύπαρκτες) στο κτίριο των Ηλεκτρολόγων, την ώρα που στα κτίρια των Χημικών 
Μηχανικών και της ΣΕΜΦΕ πραγματοποιούνταν 2 μικρής κλίμακας πάρτυ των 20-30 ατόμων το καθένα 
από νεολαίους της Ζωγράφου. Η χολυγουντιανή τύπου έφοδος των κατασταλτικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ 
με κορναρίσματα και μαρσαρίσματα, κατέληξε σε κυνηγητό των παρευρισκομένων, με αποτέλεσμα την 
σύλληψη 30 πιτσιρικάδων, οι οποίοι το πρωί της επόμενης ημέρας, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους 
προσάψουν καμία κατηγορία.

 Πρόκειται για μία κατάφωρη παραβίαση  του ασύλου και μάλιστα με σύμπραξη αστυνομίας 
και πρυτανείας, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από το ΄95. Στην ιδιάζουσα όμως αυτή περίπτωση, η 
καταστρατήγηση του χώρου του ασύλου βασίστηκε σε αοριστολογίες και ανακρίβειες, χωρίς καμιά 
σημαντική απόδειξη πέρα από δύο παραβιασμένες πόρτες. Πέραν αυτού, η εισβολή δεν έγινε στο 
χώρο του κτιρίου των Ηλεκτρολόγων ,όπου και υποτίθεται προκλήθηκαν οι υλικές ζημιές, αλλά εντελώς 
“συμπτωματικά “ όρμησαν σε αυτό των Χημικών Μηχανικών, όπου στεγάζεται το Αυτοδιαχειριζόμενο 
Στέκι. Τέλος, το γεγονός ότι το περιστατικό έγινε βράδυ, είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρξουν άμεσες και 
εκτενείς αντιδράσεις.

 Το συμβάν αυτό δεν αποτελεί μεμονομένο περιστατικό, αλλά μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου 
που αποσκοπεί στην οικειοποίηση και ανοχή μιας όλο και εντονότερης παρουσίας του ελέγχου, της 
αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας και της καταστολής σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς 
μας. Από τη στιγμή που έχει ήδη καθιερωθεί η αστυνομοκρατία στους δρόμους, στις πλατείες, στους 
ελεύθερους χώρους, επόμενος στόχος του κράτους αποτελεί το πανεπιστημιακό άσυλο, μία βασική εστία 
αντίστασης στην κρατική καταστολή. Απώτερος σκοπός λοιπόν, είναι η ευρύτερη κοινωνική αποδοχή και 
συναίνεση στην επέμβαση της αστυνομίας σε χώρους ασύλου ακόμα και μόνο με την ύπαρξη υπονοιών  
για παράνομες ενέργειες εντός αυτού. Στο έργο αυτό συνέβαλε και ο πρύτανης Μουτζούρης με άρση 
ασύλου, δίχως κανένα κόστος για τον ίδιο, μιας και βρίσκεται στο τέλος της θητείας του, αφού δεν θα 
ξαναθέσει υποψηφιότητα στις πρυτανικές εκλογές. Πολιτική ευθύνη φέρουν και οι φύλακες καθώς 
επέλεξαν να δώσουν τέτοια έκταση στο περιστάτικο, δίνοντας και αυτοί από τη μεριά τους πάτημα στο 
Μουτζούρη και στους μπάτσους.

 Δε θέλουμε να παρεξηγηθούμε, υπερασπιζόμενοι μια νησίδα ελευθερίας σε ένα σκλαβωμένο 
κόσμο. Αντιλαμβανόμαστε το άσυλο, όχι σαν θεσμό ή νόμο, αλλά αντιθέτως κοινωνικό κατεκτημένο. Μέσα 
σε αυτό, όχι μόνο δημιουργούνται και αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις, αλλά αποτελεί έδαφος εστιών 
αντιπληροφόρησης, αμφισβήτησης και εφαλτήρια δύναμη για δράσεις, οργανώσεις και εφορμήσεις 
, με σκοπό την κατάργηση του διαχωρισμού εντός και εκτός αυτού και ,εν τέλει, τη διεύρυνσηκαι την 
προάσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα του.

Το άσυλο οφείλει την ύπαρξή του στους κοινωνικούς αγώνες… Δεν αποτελεί 
φιλοδώρημα... Και ούτε θα παραχωρηθεί ποτέ ως τέτοιο…

Σχετικά με την άρση ασύλου στην Πολυτεχνειούπολη στις 20/2 το 
βράδυ…

 Τετάρτη 18/5/2011, μια εβδομάδα περίπου μετά τα γεγονότα στην απεργία της 11/5 και με τους 
φασίστες, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός της δολοφονίας του σαραντατετράχρονου, να έχουν βγει στους 
δρόμους, κάνοντας πογκρόμ στους μετανάστες με την αγαστή βοήθεια των μπάτσων, η δημοκρατία 
θυμήθηκε τη γιορτή της. Όλα τα πανεπιστήμια μετετράπηκαν σε χώρους νεκρής συνείδησης, κομματικής 
προπαγάνδας και προεκλογικών πάρτι. «Επιτέλους, ήρθε η ώρα των εκλογών, θα ανταμειφθεί ο κόπος 
ενός χρόνου», έλεγαν οι παραταξιακοί και περίμεναν αυτή την μέρα σαν ιερή. Εκείνο το βράδυ, όπως και 
κάθε χρόνο, μαζεύτηκαν στο αμφιθέατρο Α, ώστε να μετρήσουν τους ψήφους τους, μέσα σε ένα κλίμα 
πανηγυρισμών και απολίτικων συνθημάτων. Λίγο πριν ανοίξει η πρώτη κάλπη και μετά από γιουχαρίσματα 
(εκτοξεύθηκαν μερικοί καφέδες γιαούρτια και αβγά), μπήκαμε στο αμφιθέατρο, σπάσαμε μια κάλπη και 
σκίσαμε μερικά ψηφοδέλτια χωρίς να ασκηθεί σωματική βία. Αυτή η πράξη, όπως και οι υπόλοιπες που 
είχαν στόχο το σαμποτάζ της εκλογικής διαδικασίας, είναι καθαρά συμβολικές και σε καμία περίπτωση 
δεν ήταν προσχεδιασμένες.

 Η πράξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της συσσωρευμένης οργής και εναντίωσης απέναντι στον θεσμό 
των εκλογών, ο οποίος αναπαράγει την ιεραρχία στις κοινωνικές σχέσεις και συντηρεί τις εξουσιαστικές 
λογικές της ανάθεσης και της αντιπροσώπευσης. Λογικές και πρακτικές που ανέκαθεν προωθούν τα 
κόμματα και οι φοιτητικές τους παρατάξεις. Ως ενεργά πολιτικά υποκείμενα δεν είχαμε άλλη επιλογή 
από το να σαμποτάρουμε την εκλογική διαδικασία. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε κανέναν 
παραταξιακό να πανηγυρίζει την επιτυχία του, στο «διαγωνισμό» που λέγεται εκλογές, το δικαίωμά 
του να μας εξουσιάζει. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε χώρο ασύλου που συνεχώς γεμίζει κυνηγημένους 
από μπάτσους μετανάστες, όταν πριν από μια εβδομάδα βρέθηκαν διαδηλωτές στα νοσοκομεία, εκ των 
οποίων ο ένας στην εντατική μετά την βάρβαρη επίθεση του κράτους, όταν οι φασίστες μαχαιρώνουν 
απροκάλυπτα μετανάστες, οι παραταξιακοί να γιορτάζουν; Βρισκόμενοι λοιπόν εκ διαμέτρου αντίθετοι, 
θέλαμε να δείξουμε στους εξουσιαστές - διαχειριστές των ζωών μας πως δεν υπάρχει χώρος για αυτούς, 
πως δεν υπάρχει χώρος στο άσυλο για παρατάξεις που θέλουν να το καταργήσουν, ούτε και για αυτές 
που το θέλουν για τσιφλίκι τους και στην ουσία κοινωνικά νεκρό. Το άσυλο ανήκει σε αυτούς που το 
υπερασπίζονται και αυτοί σίγουρα δεν είναι οι νταβατζήδες παραταξιακοί.

Δεν θα αφήσουμε να χαίρονται αυτοί που αναγάγουν τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών σε 
εν δυνάμει ψήφους κοινοβουλευτικών κομμάτων που έχουν εκμεταλλευτεί τον λαό εξυπηρετώντας τα 
συμφέροντα των αφεντικών. Επίθεση στους θεσμούς και στις ιδεολογίες που συντηρούν την δημοκρατία 
αναπαράγοντας εξουσιαστικές λογικές.
Θα κάνουμε καθημερινότητα σε κάθε κομματόσκυλο τους εξευτελισμούς και τις διαπομπεύσεις όπως 
είναι και η καθημερινότητα των βουλετυτών

Αυτοοργάνωση σε σχολές, εργασιακούς χώρους, γειτονιές, σωματεία βάσης, ανοιχτούς κοινωνικούς 
χώρους με μοναδικό στόχο την διαμόρφωση και την διάχυση της επαναστατικής θεωρίας, που όταν 
γίνει πράξη θα ’ ναι μάταιο να μιλάμε για εκλογές και κόμματα...

Αυτοοργάνωση τώρα και παντού!

περί κάλπης ο λόγος...
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 Όσον αφορά το γεγονός καθαυτό, δεν παραγνωρίζουμε τις ευθύνες του Βγενόπουλου, που είχε 
κλειδωμένους τους εργαζόμενους σε ένα κεντρικό κτίριο, χωρίς να διαθέτει κιόλας τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας (σύστημα πυρόσβεσης, έξοδοι κινδύνου κτλ). Και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι ένα ζήτημα 
που ακόμα δεν έχουμε κατακτήσει και πρέπει να μας προβληματίζει, όπως φαίνεται και από τα ποικίλα 
«εργατικά ατυχήματα», ακριβώς επειδή τα αφεντικά μας αντιμετωπίζουν ως αναλώσιμη ύλη και δεν πρόκειτα 
να ενδιαφερθούν από μόνοι τους για αυτήν. Επίσης, η εργοδοτική τρομοκρατία που κυριαρχεί αποκλείει 
πολλούς από τη γενική απεργία και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη για το μέλλον και να το αντιμετωπίσουμε. 

 Ακριβώς, όμως, αυτά τα παραπάνω καθιστούν πολύ πιο υπεύθυνους όσους πυρπολούν ένα 
κτίριο χωρίς να έχουν συναίσθηση για τα πιθανά αποτελέσματα. Αν υποθέσουμε ότι υπέκυψαν σε έναν 
αυθορμητισμό, που πράγματι καλλιεργήθηκε από το εξεγερσιακό κλίμα που επικρατούσε, σε καμιά 
περίπτωση αυτός δε μπορεί να δικαιολογεί ή να οδηγεί σε απερίσκεπτες ενέργειες. Άλλωστε η πυρπόληση 
της Μarfin δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό εκείνης της ημέρας. Η απόπειρα πυρπόλησης του 
βιβλιοπωλείου Ιανός και του supermarket Bazaar, ενώ ήταν εμφανές ότι μέσα υπήρχε κόσμος, αποδεικνύει 
την ύπαρξη μιας προβληματικής νοοτροπίας που στην καλύτερη περίπτωση υποδηλώνει απερισκεψία 
και στη χειρότερη συνειδητή αδιαφορία για τις συνέπειες των πράξεων αυτών. 
 Η κριτική σε αυτή τη νοοτροπία δε συνεπάγεται ότι καταδικάζουμε την υιοθέτηση βίαιων 
πρακτικών καθώς η βία ως έννοια είναι ένα μέσο το οποίο απο μόνο του δεν έχει  πρόσημο, ούτε καθορίζει 
κάποιο σκοπό. Η βία των καταπιεσμένων ανέκαθεν αποτελούσε ένα εργαλείο αντίστασης ενάντια στη 
καθημερινή βία της εξουσίας. ‘Αλλωστε, η ιστορία έχει δείξει ότι τίποτα δεν μας χαρίστηκε, κανένα 
δικαίωμα δεν κατακτήθηκε χωρίς την χρήση αυτής . Συνεπώς, κάθε πράξη και ενέργεια οφείλει να είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με μια στρατηγική βλέψη και προοπτική που είναι και αυτή που ορίζει το σκοπό. 
Ειδάλλως, όταν η βία γίνεται αυτοσκοπός μεταφράζεται σε καταστροφική εμμονή που υποβαθμίζει 
οποιοδήποτε πολιτικό υπόβαθρο ενδεχομένως να υπήρχε και καταλήγει να είναι ένας φετιχισμός της 
βίας.
 
 

 Με βάση τα παραπάνω, η πρακτική που ακολουθούμε 
στο δρόμο επανεξετάζεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
συγκυρίες και τις συνθήκες που υπάρχουν. Σε διαφορετική 
περίπτωση, έχουμε το φαινόμενο, που έχει παρατηρηθεί 
αρκετές φορές στο παρελθόν, ομάδες ατόμων να αδιαφορούν 
για το κλίμα που επικρατεί στην πορεία και τις διαθέσεις των 
υπόλοιπων διαδηλωτών και να εφαρμόζουν τα δικά τους 
σχέδια, λειτουργώντας διαχωριστικά και εχθρικά. Από τη 
στιγμή που έχουμε επιλέξει να κατεβαίνουμε στο δρόμο και, 
μεχρι κάποιου σημείου, να συμπορευτούμε με κάποιους 
ανθρώπους (ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφωνίες σχετικά 
με το πολιτικό σκεπτικό), η διαρκής αλληλεπίδραση μαζί τους 
δε μπορεί παρα να είναι μια δημιουργική αναγκαιότητα που 
θα επιτυγχάνει μια κοινωνικοποίηση του πολιτικού λόγου και μια σύμπλευση σε επίπεδο πρακτικών. 
Προφανώς, δεν επιδιώκουμε να δρούμε αποκλειστικά με όρους πλειοψηφίας, αλλά από την άλλη 
κανένας δεν είναι κάτοχος της απόλυτης αλήθειας, ώστε να αδιαφορεί για τη στάση κάθε άλλου 
φορώντας παρωπίδες. Με αυτό δεν εννοούμε να υιοθετήσουμε ειρηνιστικού τύπου διαδηλώσεις, αλλά 
να προσδιορίζουμε πιο ενδελεχώς πώς αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας κινηματικά, έτσι ώστε να 
καθορίζουμε κάθε φορά και τους αντίστοιχους σκοπούς και τα μέσα.
 
 Ας μην ξεχνάμε ότι η κοινωνική αναδιάρθρωση μόλις ξεκίνησε και η επίθεση συνολικά στις ζωές 
μας θα ενταθεί  ακόμα περισσότερο. Ο καιρός προσφέρεται για αυτοκριτική, αλλά σε καμία περίπτωση 
για εσωστρέφεια. Ο θάνατος των τριών εργαζομένων μας γεμίζει ευθύνες για να εντείνουμε τους αγώνες 
μας ενάντια στο σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα και όχι μόνο, μέχρι την οριστική κατάργηση της μισθωτής 
σκλαβιάς, μέχρι την κοινωνική απελευθέρωση...

  Βλ. Σικάγο 1886 για την καθιέρωση του 8ώρου, μεταπολιτευτικοί αγώνες στην Ελλάδα για την αύξηση 
των μισθών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, κατάκτηση του 7ώρου για τους οικόδομους κ.λ.π

 Την 5η Μάη, ημέρα γενικής απεργίας ενάντια στα νέα μέτρα που έχει ανακοινώσει η 
κυβέρνηση (περικοπές μισθών και συντάξεων, απελευθέρωση των απολύσεων, αύξηση του ορίου 
συνταξιοδότησης, κατάργηση επιδομάτων κτλ) γύρω στους 200.000 ανθρώπους κατέκλυσαν το κέντρο 
της Αθήνας. Τα νέα μέτρα καταργούν κεκτημένα που κερδήθηκαν με κοινωνικούς και εργατικούς αγώνες 
και μας βυθίζουν  στην ανασφάλεια της ανεργίας, των απολύσεων και της επισφαλούς εργασίας. 
  
 Απέναντι στην καινούρια τάξη πραγμάτων που προσπαθούν να επιβάλλουν κυρίαρχοι και 
αφεντικά, με το πρόσχημα της χρεοκοπίας της χώρας και της προσφυγής της στο ΔΝΤ,  οι διαδηλωτές 
θέλησαν και σε ένα βαθμό πέτυχαν να απαντήσουν με μια δυναμική πορεία με ιδιαίτερη ένταση, 
φορτισμένο κλίμα και διόλου ειρηνικές διαθέσεις. Αξιοσημείωτο είναι πως παρά την εκτεταμένη χρήση 
χημικών και την προσπάθεια των κατασταλτικών δυνάμεων να σπάσουν την πορεία μπροστά από τη 
Βουλή σε διάφορα κομμάτια, ο κόσμος δεν έφευγε, ανασυγκροτούνταν και συνέχιζε την πολύωρη 
προσπάθεια εισβολής στη Βουλή και τις συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής. Επίσης, αν και σε 
διάφορα μπλοκ επικροτούνταν τα σπασιμάτα πολυεθνικών, τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων κατά τη 
διάρκεια της πορείας,  ήταν φανερό πως η οργή του κόσμου είχε σαν κύρια στόχευση τη Βουλή, για αυτό 
και η πορεία ανασυγκροτήθηκε, αφότου όλα τα μπλοκ πέρασαν από μπροστά της, για να κατευθυνθεί 
εκ νέου προς τα εκεί. Ωστόσο, η πορεία αυτή ανακόπηκε στη Σταδίου με την αρχικά αμφίβολη και έπειτα 
επιβεβαιωμένη είδηση των τριών νεκρών εργαζομένων της Marfin, κατόπιν πυρπόλησης του κτιρίου.
 
 Ως κομμάτι του κινήματος που βρέθηκε στο δρόμο στις 5 του μάη θέλουμε να επικοινωνήσουμε 
μια άποψη για τα δρώμενα, ώστε αυτός ο λόγος να μη μείνει προφορικός, αλλά να γίνει δομικός και 
να συνεισφέρει στους αγώνες που έπονται, γιατί σίγουρα η «αφαίμαξή» μας θα συνεχιστεί. Χωρίς 
να γνωρίζουμε ούτε τους δράστες ούτε τις συνθήκες που έγινε η εν λόγω ενέργεια, εφόσον κατά τα 
φαινόμενα έγινε από διαδηλωτές, δε θα μιλήσουμε για σενάρια συνωμοσιολογίας (προβοκάτσια, 
πράκτορες κ.α.) ή για σενάρια που μιλάνε για δολοφόνους που γνώριζαν την ύπαρξη ανθρώπων μες στο 
κτίριο και παρόλα αυτά το πυρπόλησαν επίτηδες, γιατί μας φαντάζουν ακραία και αποπροσανατολιστικά. 
 
 Αυτό το ρόλο άλλωστε τον έχουν αναλάβει τα ΜΜΕ, που με τον τρόπο που παρουσίαζαν τα γεγονότα 
βοήθησαν το κράτος να επιτελέσει με περισσή ευκολία τα σχέδια του, πρώτον σπέρνοντας ένα ενοχικό 
σύνδρομο σε όλους όσους βρέθηκαν στο δρόμο εκείνη τη μέρα και δεύτερον, κατασκευάζοντας ένα κλίμα 
φόβου και τρομοκρατίας για τις επικείμενες διαδηλώσεις. Έτσι, πάνω στη μνήμη των νεκρών επιδιώκουν το 
όλο κλίμα να λειτουργήσει αυτο-κατασταλτικά στους διαδηλωτές, όπως εν μέρει έγινε και στην απεργιακή 
πορεία της 20ης  Μάη, και να τους διαχωρίσει, επιτυγχάνοντας τη γνωστή τακτική του «διαίρει και βασίλευε».
 
 

Πορεία 5ης Μάη
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 Πέμπτη 20-10-2011 , και για άλλη μια φορά το κράτος δολοφονεί .  Ο απολογισμός της πορείας: 
ένας 53χρόνος διαδηλωτής-συνδικαλιστής του ΠΑΜΕ νεκρός από ανακοπή καρδιάς . Το κκε και τα 
κανάλια αρχικά βρίσκουν αφορμή και αναφέρουν ότι δήθεν ο διαδηλωτής υπέκυψε  λόγω τραύματος 
από πέτρα. Κάτι που ήρθε να διαψεύσει το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο του ευαγγελισμού 
οπού αναφέρετε ότι ο νεκρός δεν έφερε τραύματα και έφθασε στο νοσοκομείο χωρίς σφυγμούς και 
αναπνοή . Δυστυχώς για το ΚΚΕ ο θάνατος του διαδηλωτή δεν είχε σχέση με τις συγκρούσεις μεταξύ 
κνατ και διαδηλωτών . Είναι ακόμα ένας δολοφονημένος από το κράτος κάτι που ξεχνά να αναφέρει η 
ΓΓ του ΚΚΕ. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι αντί να στραφεί ενάντια στην αστυνομία στρέφεται ενάντια στους 
διαδηλωτές που τόλμησαν να προσπαθήσουν να προσεγγίσουν την βουλή την οποία προστάτευαν οι 
‘’επαναστάτες απόγονοι του τσε’’ κνιτες . Όσο για τα κανάλια έκαναν αναμενόμενα για άλλη μια φορά την 
παραπληροφόρηση τους αναφέροντας συγκρούσεις μεταξύ του παμε και 500!!! κουκουλοφόρων όταν 
όλη η Γεωργίου ήταν γεμάτη από κόσμο που συγκρουόταν με τα κνατ .
 Για την ακρίβεια στην συγκέντρωση όπου συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες κόσμου , το ΠΑΜΕ 
είχε αποκλείσει από νωρίς την πρόσβαση του κόσμου μπροστά από την βουλή. Συγκεκριμένα υπήρχαν 
τρείς αλυσίδες με γυρισμένη την πλάτη στα ματ στα λουλουδάδικα , ένα μεγάλο κορδόνι μπροστά από 
τον άγνωστο στρατιώτη πάλι με γυρισμένη την πλάτη στις διμοιρίες των ματ που απολαμβάνανε ήσυχα 
το καφεδάκι τους αφού είχαν την κάλυψη των κνατ. Με τέτοια κορδόνια κλείναν και τον δρόμο στην 
Γεωργίου (Μεγ. Βρετανία) , Πανεπιστημίου και  στη στάση του τραμ.
Έκαναν ακόμα και ελέγχους σε τσάντες και σε αστυνομικές ταυτότητες στον κόσμο που προσπαθούσε να 
προσεγγίσει την πορεία...
 Κάποια στιγμή το μπλόκ του ‘’δεν πληρώνω’’ ανέβηκε την γεωργίου για να προσεγγίσει την 
βουλή. Εκεί τα κνατ του απαγόρευσαν να περάσει και μετά από διαπληκτισμούς ξεκίνησε σύγκρουση 
μεταξύ διαδηλωτών και κνατ. Σύγκρουση που κράτησε αρκετή ώρα και τελείωσε μετά από ντου των 
σταλινικών μέχρι την σταδίου και συνοδεύτηκε αμέσως με επίθεση των μπάτσων από τη σταδίου και 
προς την πλατεία. Μάλιστα κατά τη διάρκεια των συμπλοκών διαδηλωτές απομονώθηκαν και χτυπήθηκαν 
άσχημα από τα κομματόσκυλα του ΚΚΕ, ενώ άλλους τους παρέδωσαν στην αστυνομία.Για άλλη μια φορά 
κνατ και ματ πάνε χέρι χέρι.
  Ουσιαστικά το ΚΚΕ έπαιξε το 
ρόλο του μπάτσου που προσπαθούσε να 
περιφρουρήσει την βουλή μην αφήνοντας 
κανέναν να περάσει. Κατάφερε έτσι να 
καταστείλει  την οργή του κόσμου , δείχνοντας 
για ακόμα μια φόρα ότι είναι το αριστερό 
δεκανίκι του συστήματος . Άλλωστε η  λογική 
του ΚΚΕ ότι διαχωρίζεται από τον υπόλοιπο 
κόσμο που κατεβαίνει στις πορείες φαίνεται 
από τα ξεχωριστά καλέσματα που έχει κάθε 
φορά. Το πόσο έκτος πραγματικότητας είναι η 
ηγεσία του κκε και τα πρόβατά της φάνηκε και 
από τη στάση του κόσμου ο οποίος ήδη από την 
προηγούμενη μέρα εκφραζόταν κατά του ΚΚΕ 
για την κατάληψη με το έτσι θέλω της πάνω πλευράς της πλατείας . Στάση που κράτησε και η πλειοψηφία του 
κόσμου και μετά τις συγκρούσεις με τα κνατ, αποδοκιμάζοντας τους με συνθήματα καθώς αποχωρούσαν. 

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ, 
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΕΙ

ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΚΝΑΤ ΤΙ ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤ
κνατ: ‘‘κομμουνιστική’’ νεολαία αποκατάστασης τάξης

ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΤΟ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΑΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
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 Μετά από αρκετά χρόνια επίπλαστης κοινωνικής ευημερίας, εκεί που όλοι υπερκαταναλώναμε, 
δανειζόμασταν, καμαρώναμε την ελλαδάρα (βλ. ολυμπιακούς, euro), και περνάγαμε καλά έχοντας την 
ψευδαίσθηση ότι αυτό θα κρατήσει για πάντα, ήρθε ξαφνικά η «κρίση». Μια κρίση που αρχικά πολλοί 
πίστεψαν πως δεν θα επηρεάσει την ελλάδα, γιατί το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα είναι ασφαλές, 
αλλά τελικά όπως ήταν προβλεπόμενο έπεσαν έξω.

 Αυτή η κρίση που όσους μας κυβερνoύν με περίσσια υποκρισία εξέπληξε, ήταν άκρως προβλέψιμη 
καθώς αποτελεί προδιαγεγραμμένο στάδιο του καπιταλισμού. Και τι σημαίνει αυτό; Ο καπιταλισμός είναι 
ένα οικονομικό μοντέλο βασισμένο στην εκμετάλλευση της εργασίας, που στην επιστημονική γλώσσα 
ονομάζεται υπεραξία ενώ στη γλώσσα των αφεντικών κέρδος. Αυτή η υπεραξία λοιπόν προέρχεται από 
τη διαφορά μεταξύ της αξίας της εργασίας για την παραγωγή ενός προϊόντος και της τιμής πώλησής 
του. Η συσσώρευση αυτή της υπεραξίας από μέρους των αφεντικών έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
κέρδους(κεφαλαίου), το οποίο προκειμένου να πολλαπλασιαστεί επανεπενδύεται στους τομείς που 
παρουσιάζουν την υψηλότερη απόδοση. Ενώ λοιπόν εμείς συνεχίζουμε να παίρνουμε τα ίδια χρήματα(τα 
τελευταία 30 χρόνια οι πραγματικοί μισθοί έχουν παραμείνει στάσιμοι), ίσα ίσα για να τη βγάζουμε και να 
συνεχίσουμε να ‘μαστε παραγωγικοί, τ’ αφεντικά επενδύουν τα χρήματα που χάρη σ’ εμάς έβγαλαν και 
τζογάροντάς τα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα πολλαπλασίασαν, μεγαλώνοντας ολοένα και περισσότερο 
το χάσμα μεταξύ αφεντικών και εργαζομένων. Αυτή η εγγενής λοιπόν αντίφαση του καπιταλισμού, ότι 
δηλαδή τ’ αφεντικά συσσωρεύουν διαρκώς χρήμα στις πλάτες μας ενώ όσοι δεν έχουν στην κατοχή τους 
κάποιο παραγωγικό συντελεστή είναι αναγκασμένοι να πουλάνε τη ζωή τους για να εξασφαλίσουν επιβίωση, 
αναπόφευκτα οδηγεί στην υπερδιόγκωση της παραγωγικής σφαίρας, ενώ ταυτόχρονα η κατανάλωση 
παραμένει σχεδόν στάσιμη, καθώς και οι μισθοί μας. Αφού λοιπόν δεν πωλείται το σύνολο των παραγμένων 
προϊόντων δεν πραγματώνεται η υπεραξία, πέφτουν τα ποσοστά κέρδους και τελικά έχουμε κρίση!

 Ανά τα τακτά χρονικά διαστήματα που ο καπιταλισμός βρίσκεται σε κρίση  τ’ αφεντικά μας 
προτείνουν διαχρονικά 2 λύσεις. Η πρώτη που εφαρμόστηκε ήταν ο κεϋνσιανισμός στην κρίση του 
’29, ο οποίος προτάσσει τις κρατικοποιήσεις, την αύξηση των κρατικών δαπανών, επιχορηγήσεων και 
επιδομάτων, μέσω των οποίων δίνει την ανάλογη ώθηση στην κατανάλωση και τις επενδύσεις, άρα 
αυξάνονται και πάλι τα ποσοστά κέρδους και εξερχόμαστε, προσωρινά προφανώς, απ’ την κρίση. Η πιο 
σύγχρονη όμως λύση, που είναι και αυτή που ακολουθεί το ελληνικό κράτος είναι ο νεοφιλελευθερισμός 
ο οποίος εν αντιθέσει με τον κεϋνσιανισμό προτάσσει τις ιδιωτικοποιήσεις, την απελευθέρωση των 
αγορών εργασίας και εν ολίγοις την πλήρη διάλυση του εναπομείναντος «κοινωνικού» κράτους. 

 Όμως ας τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα:

Ας τολμήσουμε να αγωνιστούμε, ας τολμήσουμε να νικήσουμε…

Το άμεσο αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η αύξηση της ανεργίας αφού οι επιχειρηματίες που έχουν 
αναλάβει πλέον τη διαχείριση της οικονομίας και άρα και του κράτους κοιτάνε να μειώσουν όσο 
περισσότερο τους παίρνει το κόστος παραγωγής που σημαντικό κομμάτι του είμαστε εμείς, το εργατικό 
δυναμικό, και συνεχίζουνε με την αναπόφευκτη επίσης κατάργηση εργατικών κεκτημένων ετών(συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας, επιδόματα, συντάξεις), με την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και κλείνουνε 
θριαμβευτικά με τη μόνιμη επισφάλεια και το διαρκή κίνδυνο απόλυσης που μας κάνει ακόμα πιο 
υπάκουους και φοβισμένους. Όπως ακριβώς μας θέλει το κεφάλαιο για να μας χρησιμοποιεί στο μέγιστο 
με τα ελάχιστα προβλήματα.

 Χρησιμοποιώντας αυτές τις 2 συνταγές ή ένα συνονθύλευμα τους ο καπιταλισμός καταφέρνει 
δυστυχώς να επανέλθει σε μια περίοδο άνθισης, αφού έχει νομιμοποιηθεί να μας ξεζουμίσει πρώτα. 
Αλλά ακόμα και όταν έρθει αυτή η πολυπόθητη άνθιση, για την οποία ήταν «αναγκαίο να κάνουμε τόσες 
θυσίες», αφενός θα έχουμε καταφέρει να χάσουμε όλα τα εργατικά μας κεκτημένα, τα οποία φυσικά 
κανένα «ευαίσθητο» αφεντικό δε θα μας δώσει πίσω, και αφετέρου θα έχει εδραιωθεί για άλλη μια φορά 
αυτή η προσποιητή οικονομική και κοινωνική ευημερία. Και γιατί προσποιητή; Από οικονομικής άποψης 
γιατί και πάλι θα δανειζόμαστε για να καταναλώσουμε όσα νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε, γιατί και πάλι τ’ 
αφεντικά θα βγάζουν υπερκέρδη σε σχέση με τους μισθούς που μας δίνουν και κυρίως γιατί και πάλι όλη 
μας η ζωή θα περιστρέφεται γύρω από τη δουλεία της «επιλογής» μας... Από κοινωνικής άποψης γιατί 
και πάλι θα ζούμε σαν ξένοι στα κέντρα των μητροπόλεων, γιατί οι κοινωνικές μας σχέσεις θα βασίζονται 
στον ατομικισμό, τον ωφελιμισμό και τον ανταγωνισμό, γιατί και πάλι θα καταστέλλονται τα αισθήματα 
και οι επιθυμίες μας, γιατί η ελευθερία μας θα περιορίζεται στην αλλαγή καναλιού και στην επιλογή του 
λιγότερο κακού που θα μας εκπροσωπήσει στη βουλή.

 Απέναντι σ’ όλα αυτά εμείς σαν μόνη λύση προτάσσουμε την κοινωνική επανάσταση, η οποία θα 
έρθει μόνο μέσω πολύμορφων αγώνων, με καταλήψεις σχολών, σπιτιών και εργασιακών χώρων, με την 
αυτοοργάνωση των ζωών μας με λαϊκές συνελεύσεις γειτονιάς, σωματεία βάσης, συνελεύσεις σχολών, 
με άγριες απεργίες διαρκείας, με γενικευμένες ακηδεμόνευτες συγκρούσεις… Για να καταργήσουμε κάθε 
μορφής εξουσία, ιεραρχία, εκμετάλλευση και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης, 
αλληλοβοήθειας των αγωνιζομένων και πραγματικής ελευθερίας. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα 
να αγωνιστούμε…

Γιατί αν δε μοιραστούμε τον αγώνα σήμερα,
θα μοιραστούμε σίγουρα αύριο την ήττα
Να σπάσουμε την εξατομίκευση
Να σκεφτούμε συλλογικά
Να δράσουμε επαναστατικά

Tι είναι τελικά αυτή η περιβόητη κρίση;
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 Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929 ήταν μια κατάσταση διεθνούς οικονομικής ύφεσης 
που διήρκησε από ένα μέχρι δέκα χρόνια σε διάφορες χώρες του κόσμου. Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη 
οικονομική ύφεση της σύγχρονης ιστορίας και χρησιμοποιείται τον 21ο αιώνα ως παράδειγμα για το 
πόσο οδυνηρή μπορεί να είναι μια οικονομική καταστροφή. Η “Μεγάλη Ύφεση”, όπως χαρακτηρίστηκε 
στις ΗΠΑ, προκλήθηκε μετά από το χρηματιστηριακό κραχ στις 29 Οκτωβρίου του 1929, γνωστό ως η 
Μαύρη Τρίτη. Το τέρμα της κρίσης στις ΗΠΑ ταυτίστηκε με το έναυσμα της πολεμικής οικονομίας του 2ου 
παγκοσμίου πολέμου, γύρω στο 1939.

 Η κρίση είχε καταστροφικές επιπτώσεις τόσο στον ανεπτυγμένο, όσο και στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο. Επηρεάστηκε το διεθνές εμπόριο, καθώς επίσης και τα προσωπικά εισοδήματα, τα έσοδα από 
φόρους, οι τιμές και τα κέρδη. Η οικονομία πόλεων ανά τον κόσμο επλήγη, ιδίως εκείνων που εξαρτιόνταν 
άμεσα από τη βαριά βιομηχανία. 

 H κρίση του 1929 χαρακτηρίστηκε από τον πανικό των καταθετών, που οδήγησε σε μαζική 
απόσυρση
καταθέσεων και σε πτωχεύσεις τραπεζών και τη δραστική υποχώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης 
(λόγω και της αυξημένης αβεβαιότητας για τις προοπτικές της παραγωγής και των εισοδημάτων). Η 
κατακρήμνιση της ζήτησης οδήγησε σε μεγάλη και απότομη πτώση του γενικού επιπέδου των τιμών και 
του προϊόντος, καθώς και σε δραματική αύξηση της ανεργίας. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκαν φαινόμενα 
«αρνητικής ανατροφοδότησης» μεταξύ του χρηματοπιστωτικού τομέα και της πραγματικής οικονομίας. 
Συγκεκριμένα, η πτώση των τιμών είχε αποτέλεσμα να αυξηθεί το πραγματικό βάρος του χρέους των 
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και να μειωθεί η πιστοληπτική τους ικανότητα, να αυξηθεί δηλαδή ο 
πιστωτικός κίνδυνος για τις τράπεζες και, τελικά, να υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο η ζήτηση και το 
γενικό επίπεδο των τιμών. Βασικοί «δίαυλοι» μετάδοσης της κρίσης από τις ΗΠΑ στον υπόλοιπο κόσμο 
ήταν η μείωση των εκροών κεφαλαίων από τη χώρα αυτή. Λόγω του κανόνα χρυσού που ίσχυε τότε, η 
αυξημένη ζήτηση χρήματος και οι επακόλουθες σημαντικές εισροές χρυσού στις ΗΠΑ οδήγησαν, σχεδόν 
αυτόματα, σε περιοριστικές νομισματικές συνθήκες στις άλλες χώρες. Στην περίοδο αυτή εντάθηκε 
το φαινόμενο του προστατευτισμού και των ανταγωνιστικών υποτιμήσεων με σκοπό την στήριξη των 
εθνικών οικονομιών. Όμως τα φαινόμενα αυτά οδήγησαν σε συρρίκνωση του παγκόσμιου εμπορίου και 
σε περαιτέρω υποχώρηση της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας.

 Οι προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης του 1929 έφεραν μείζονες ανατροπές στην οικονομική 
πολιτική και στο θεσμικό πλαίσιο των αγορών. Μερικές από αυτές πραγματοποιήθηκαν ήδη στη διάρκεια 
της κρίσης, ενώ άλλες ολοκληρώθηκαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Άλλοτε με την απευθείας άρση 
της
μετατρεψιμότητας των νομισμάτων σε χρυσό και άλλοτε με ενδιάμεσο στάδιο τη μεταβολή των ισοτιμιών 
τους σε χρυσό, πολλές χώρες εγκατέλειψαν τον κανόνα χρυσού (η Μεγάλη Βρετανία το Σεπτέμβριο 
του 1931 και οι ΗΠΑ τον Απρίλιο του 1933). Πολιτικές ενεργού διαχείρισης της ζήτησης άρχισαν να 
εφαρμόζονται από τι αρχές του 1933 (κυρίως με το New Deal του Προέδρου Roosevelt), οι οποίες είχαν 
θεμελιωθεί  θεωρητικά από τον Keynes ήδη από το 1936. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι άλλαξαν 
οι αντιλήψεις για τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τον ενδεδειγμένο προσανατολισμό της 
νομισματικής πολιτικής και αναμορφώθηκε το πλαίσιο εποπτείας και λειτουργίας των τραπεζών. Οι 
καταθέσεις των αποταμιευτών σε εμπορικές τράπεζες θα ήταν εφεξής εγγυημένες από το κράτος ενώ  
οι επενδυτικές τράπεζες υπόκειντο σε λιγότερο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Τέλος, τον Ιούλιο του 
1944, διαρκούντος ακόμη του πολέμου, οι 44 συμμαχικές χώρες που αποτελούσαν τότε τα Ηνωμένα 
Έθνη υπέγραψαν τις συμφωνίες του Bretton Woods και έθεσαν τις βάσεις για το μεταπολεμικό διεθνές 
νομισματικό σύστημα.

Η κρίση του 1930
παλαιότερες κρίσεις 
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 Τον Οκτώβριο του 1973 το Ισραήλ δέχτηκε επίθεση από τρεις αραβικές χώρες βυθίζοντας την 
περιοχή σε χάος για πολλοστή φορά. Οι αραβικές χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ, για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά 
τους απέναντι στις ΗΠΑ και στην Ολλανδία, που απροκάλυπτα υποστήριζαν το Ισραήλ, επέβαλαν 
εμπάργκο στην αποστολή πετρελαίου στις δύο αυτές χώρες. Το τελευταίο γεγονός σε συνδυασμό με τη 
δυσκολία διακίνησης του πολύτιμου προϊόντος είχε ως αποτέλεσμα οι τιμές να εκτιναχθούν στα ύψη. 

 Η δραματική αυτή άνοδος των τιμών (από 3 δολάρια το βαρέλι το 1973 σε 20 δολάρια το Μάρτιο 
του 1974) είχε άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των υπόλοιπων  προϊόντων,  με πρώτα εκείνα που επηρεάζονται 
άμεσα από την τιμή των πετρελαιοειδών, βυθίζοντας την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση. 
Οι επενδύσεις μειώθηκαν και η συνολική ζήτηση παρουσίασε δραματική κάμψη.
Οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο ήταν εκείνες που εξαρτιόνταν ενεργειακά αποκλειστικά από 
εισαγωγές πετρελαίου και δεν διέθεταν άλλες πηγές ενέργειας (για παράδειγμα η Ιταλία και η Ιαπωνία).
Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση, όπως συνηθίζεται να ονομάζεται, οδήγησε σε τρομακτική άνοδο του 
πληθωρισμού και τη διεθνή οικονομία σε μακροχρόνια ύφεση.

 Οι δυτικές κυβερνήσεις, ξαφνιασμένες και απροετοίμαστες αρχικά, αντέδρασαν με επεκτατικές 
δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές. Αύξησαν δηλαδή τηνποσότητα χρήματος και τις κρατικές 
δαπάνες, με σκοπό να τονώσουν τη ζήτηση. Τα μέτρα αυτά δεν απέδωσαν άμεσα, βοήθησαν όμως 
τη διεθνή οικονομική κοινότητα να ανακάμψει σταδιακά από την ύφεση. Εκείνο όμως που στάθηκαν 
ανίκανες να αντιμετωπίσουν, ήταν η υψηλή ανεργία που δημιουργήθηκε.

 Η πτώση του Σάχη του Ιράν το 1979 και η άνοδος στην εξουσία των φανατικών μουσουλμάνων 
σήμανε την αρχή ενός δεύτερου ”γύρου” ανόδου των τιμών του μαύρου χρυσού, λόγω της διακοπής των 
εξαγωγών πετρελαίου από την Περσία και της αναταραχής που δημιουργήθηκε. Τα κράτη, φοβούμενα 
περαιτέρω κλιμάκωση των διεθνών καταστάσεων, προεβήκαν σε αποθεματοποίηση του πετρελαίου που 
είχαν υπό την κατοχή τους, με αποτέλεσμα η τιμή του να αυξηθεί ακόμα περισσότερο.
Ο πληθωρισμός και η ανεργία αυξήθηκαν πάλι, μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που οι κυβερνήσεις υιοθέτησαν 
αντιπληθωριστικές πολιτικές, θεωρώντας τον πρώτο ως τη νούμερο ένα πληγή της παγκόσμιας οικονομίας. 
Από το 1950 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οι οικονομίες αναπτύσσονταν με χαμηλά ποσοστά 
ανεργίας και πληθωρισμού. Όμως οι πετρελαϊκές κρίσεις του 1972 και 1979 έδωσαν το έναυσμα για 
τον στάσιμο-πληθωρισμό, δηλαδή την ταυτόχρονη ύπαρξη  υψηλού πληθωρισμού και ανεργίας  της 
δεκαετίας του 1970

 Η σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση θεωρείται ότι είναι κατά 400 φορές μεγαλύτερη ως προς 
τις ζημιές σε σχέση με αυτή του 1929.  Σχεδόν 80 χρόνια μεσολάβησαν από το περίφημο “κραχ” του 1929 
μέχρι τη σημερινή κρίση με επίκεντρο τα “δάνεια των φτωχών” εξ Αμερικής, όμως τα αίτια τόσο αυτών 
όσο και των άλλων, ενδιάμεσων, κρίσεων παραμένουν τα ίδια: Το κυνήγι του εύκολου κέρδους και οι 
αστόχαστες αποφάσεις των πρωταγωνιστών του συστήματος.

Η πετρελαϊκή κρίση του 1970

1) Η φούσκα στις τιμές των ακινήτων σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ, η οποία διευκόλυνε την υπέρκατανάλωση 
(μέσω δανεισμού βασισμένουστην υπεραξία των ακινήτων, το αποκαλούμενο mortgage equity with-
drawal), με αποτέλεσμα την υπέρ-θέρμανση της οικονομίας και την αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών 
συναλλαγών, όπως πολλές φορές συμβαίνει σε παρόμοιες κρίσεις. Στη χρονική περίοδο 2000-2006, οι 
τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν πάνω από 100%, αλλά έκτοτε έχουν σταθεροποιηθεί και από το 2007 
μειωθεί κατά περίπου 13%, ενώ η πτώση συνεχίζεται.

2) Η ραγδαία εξάπλωση στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου (subprime), από 9% των συνολικών 
στεγαστικών το 2003 σε 24% το 2007, δηλαδή μια αχαλίνωτη πιστωτική επέκταση σε κατηγορίες 
νοικοκυριών που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχουν δανειοδοτηθεί. Οι τράπεζες παρείχαν 
δάνεια με μόνη εγγύηση την αναμενόμενη αύξηση στην τιμή της κατοικίας, ενώ διευκόλυναν τα 
νοικοκυριά με ελκυστικά χαμηλά επιτόκια στα πρώτα χρόνια, τα οποία όμως θα αναπροσαρμόζονταν στη 
συνέχεια. Πολλές φορές οι τράπεζες αναλάμβαναν να πληρώσουν το δάνειο του νοικοκυριού από άλλη 
τράπεζα, επειδή το νοικοκυριό είχε πρόβλημα αποπληρωμής! Και είχε πρόβλημα αποπληρωμής, καθώς 
με την άνοδο των επιτοκίων της περιόδου 5/2004 - 6/2006, οι μηνιαίες δόσεις αυξάνονταν. Η έντονη 
αναζήτηση νέων πελατών από τις τράπεζες φαίνεται και από το γεγονός ότι τα περιθώρια επιτοκίων για 
τα μη φερέγγυα νοικοκυριά διαρκώς μειώνονταν.

3) Η μεταφορά του ρίσκου από τους ισολογισμούς των τραπεζών στο κοινό και τους επενδυτές μέσω 
τιτλοποιήσεων, πολλοί από τους οποίους αγνοούσαν το ύψος του κινδύνου και υπήρξαν επιρρεπείς στις 
τότε υψηλές αποδόσεις. Η μεταφορά αυτή του ρίσκου επέτρεπε στις τράπεζεςνα δανείζουν άφοβα σε 
μη φερέγγυους δανειολήπτες και στη συνέχεια να αποκτούν ρευστότητα για επιπλέον δανειοδοτήσεις, 
χωρίς να χρειάζεται να βρουν νέους καταθέτες. Οι τιτλοποιήσεις έγιναν μηχανές παραγωγής χρήματος. 
Μάλιστα, όλο και μεγαλύτερα ποσοστά των στεγαστικών δανείων άρχισαν να διεκπεραιώνονται μέσω 
τιτλοποιήσεων από μη παραδοσιακούς οργανισμούς, οι οποίοι δεν είχαν την εγγύηση του αμερικανικού 
δημοσίου (30% το 2002, 54% το 2006).

  Τα σύνθετα αυτά ομόλογα ήταν διασκορπισμένα σε όλο το χρηματοοικονομικό σύστημα, στα 
hedge funds, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στις επενδυτικές τράπεζες εντός και εκτός των ΗΠΑ. Μάλιστα 
φαίνεται ότι οι φορείς αυτοί κρατούσαν και το τμήμα του τίτλου με το μεγαλύτερο ρίσκο, το αποκαλούμενο 
equity portion, προφανώς για να απολαμβάνουν τις υψηλότερες αποδόσεις.

  Τα σύνθετα ή δομημένα ομόλογα ήταν τόσο πολύπλοκα ώστε στην περίπτωση χρεοκοπίας 
κανείς δεν γνώριζε με σαφήνεια την ακριβή κατανομή των απωλειών. Κατά συνέπεια υπήρχε δισταγμός 
στο δανεισμό αντισυμβαλλομένων τραπεζών, ιδιαίτερα για μακρά χρονικά διαστήματα, επειδή υπήρχε 
έλλειψη πληροφορίας για την έκθεσή του στα ομόλογα αυτά. Η ρευστότητα στη διατραπεζική αγορά 
πέραν της ημέρας περιορίστηκε και σχεδόν μηδενίστηκε. Η έλλειψη ρευστότητας οδήγησε τις κεντρικές 
τράπεζες σε παρεμβάσεις παροχής ρευστότητας.

 Οι τίτλοι αυτοί χρησιμοποιούνταν και ως ενέχυρο για περαιτέρω δανεισμό. Όταν η αξία του 
ενέχυρου μειώνεται, ο δανειζόμενος καλείται να αναπληρώσει την απώλεια (margin call) με την καταβολή 
μετρητών.

 Εμφανίστηκε έντονη η ανάγκη μετρητών, ιδιαίτερα επειδή οι παραπάνω χρηματοοικονομικοί 
ενδιάμεσοι είχαν υψηλούς συντελεστές μόχλευσης. Η έλλειψη μετρητού οδηγεί στην αναγκαστική 
πώληση των θέσεων των επενδυτών, γεγονός που πιέζει τις τιμές προς τα κάτω. Ορισμένοι οργανισμοί 
εμφάνισαν και θέματα όχι απλώς ρευστότητας, αλλά και φερεγγυότητας.

Η σημερινή κρίση ξεκίνησε από την ταυτόχρονη συνύπαρξη των ακόλουθων
τριών παραγόντων:
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 Όσον αφορά την οικονομική κρίση που προέκυψε από το 2007 και μετά είναι σημαντικό να 
εστιάσουμε στο κατά πόσο η οικονομία της ελλάδας επηρεάστηκε από αυτή (σε αντίθεση με παλαιότερες 
κρίσεις) καθώς επίσης και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας.

 Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Γύρω στο 1950 η ελλάδα, έπειτα από 2 παγκόσμιους 
πολέμους και έναν εμφύλιο, εμφανίζει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στο πεδίο της οικονομίας. Ο 
ελλαδικός χώρος αποτελούσε πλέον πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις από το εξωτερικό και κυρίως 
από τις ΗΠΑ χάρις στο σχέδιο Τρούμαν και Μάρσαλ για ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο. 
Τη δεκαετία του ’60 η ελλάδα χαρακτηριζόταν ως  ένα οικονομικό θαύμα με πολύ υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης εφάμιλους πολλές φορές με εκείνους της Ιαπωνίας που εκείνη την περίοδο κατείχε την πρώτη 
θέση ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου. Η αποταμίευση σε δραχμές κέρδιζε έδαφος 
ολοένα και περισσότερο σε βάρος της αποταμίευσης σε χρυσό που μέχρι τότε ήταν κανόνας. Ειδικότερα 
η πίστη των επενδυτών και των πολιτών στο εγχώριο νόμισμα απογείωσε την οικονομία που ήδη από 
τότε ακολουθούσε φιλελεύθερη πορεία και αποτέλεσε επενδυτικό παράδεισο για τις επιχειρήσεις. 
Πορεία που κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ανακόπηκε με την ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού, τον 
τριπλασιασμό του δημόσιου χρέους και τον υπερπλουτισμό των λίγων υποστηρικτών του καθεστώτος. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιβόητη ανάπτυξη την περίοδο της χούντας είναι απλά μύθος καθώς τα 
κονδύλια για τα έργα που έγιναν είχαν ήδη κοπεί πριν το πραξικόπημα(βλ. ακύρωση αγροτικών χρεών), η 
διαφθορά άγγιξε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και ο ρυθμός ανάπτυξης ελαττώθηκε σημαντικά.

 Τη δεκαετία του ’70 και κυρίως τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης χαρακτηρίστηκαν 
από στασιμότητα και οικονομικά αδιέξοδα. Αρχικά η σφιχτη οικονομική πολιτική που ακολούθησε ο 
καραμανλής επανέφερε την ανάπτυξη στη χώρα με χαμηλότερους όμως ρυθμούς. Οι πετρελαϊκές κρίσεις 
δεν επηρέαζαν σημαντικά την οικονομία μέχρι και το 1981 χρονιά που η ελλάδα εντάχθηκε στην ΕΟΚ. 
Κατά τη θητεία του πασοκ (δεκαετία ’80) βλέπουμε τη δημιουργία του λεγόμενου κράτους πρόνοιας 
με την ίδρυση πολλών δημόσιων οργανισμών (στην πλειοψηφία τους προβληματικοί), την αύξηση των 
δημόσιων δαπανών και παροχών. Το τίμημα όμως για όλα τα παραπάνω ήταν η εκτόξευση του δημόσιου 
χρέους που έφτασε στο 100% του ΑΕΠ της ελλάδας. Αλλά και οι συνθήκες για τις επιχειρήσεις δεν ήταν 
ρόδινες. Το ευρωπαϊκό όραμα που ακολουθούσε η χώρα άφησε την εγχώρια παραγωγή στο έλεος του 
διεθνούς ανταγωνισμού και η αδυναμία αντιμετώπισης των διαρθρωτικών προβλημάτων του μοντέλου 
ανάπτυξης σε συνδυασμό με την αντιπαραγωγική κουλτούρα που είχε διαμορφωθεί καθιστουσε την 
οικονομία κόλαση για της επιχειρήσεις και έθετε τέρμα στο ευρωπαϊκό όραμα της χώρας. Χαρακτηριστικά 
υψηλό ήταν τα ποσοστό της ανεργίας που κάλπαζε και το ρουσφέτι που χρησιμοποιούνταν για τη 
διεκπαιρέωση παντός είδους εκκρεμοτήτων-προτιμήσεων.

 Την επόμενη δεκαετία η ελληνική οικονομία τρέχει πίσω από τις διεθνείς εξελίξεις προσπαθώντας 
να προσαρμοστεί στο τότε πολύ «επιτυχημένο» κεϋνσιανό μοντέλο. Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε ακόμη 
περισσότερο σε αντίθεση με το ΑΕΠ που έμεινε στάσιμο λόγω της σφιχτής οικονομικής πολιτικής. 
Από το 1994 και μετά βλέπουμε τη ρήξη με το κράτος πρόνοιας της δεκαετίας του ’80, με τις πρώτες 
ιδωτικοποιήσεις στο προσκήνιο και την αποδοχή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών μετά την πτώση του 
ανατολικόυ μπλοκ το 1989. Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ‘90(επί θητείας σημίτη) η ελληνική οικονομία 
ανακάμπτει θεαματικά στα επίπεδα του ’60 και καταφέρνει την ένταξή της στην ΟΝΕ. Η συμμετοχή 
στην ΟΝΕ θεωρήθηκε τότε μεγάλη επιτυχία για τη χώρα που επιτέλους ανταμειβόταν για τη σκληρή 
δημοσιονομική πολιτική που εφάρμοσε και τις πολλές ιδιωτικοποιήσεις που επιχείρησε προκειμένου να 
διορθώσει τους δείκτες της για να συμβαδίζουν με εκείνους των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι λοιπόν 
η δραχμή ανατιμάται στις 340,75 δραχμές ανά ευρώ για πρώτη φόρα στην ιστορία της, ο πληθωρισμός 
είχε πέσει σε μηδενικά επίπεδα, τα ελλείμματα μειώθηκαν δραματικά και η παραγωγικότητα άγγιζε πλέον 
πολύ υψηλά επίπεδα με την κατασκευή δημόσιων έργων. Τα παραπάνω όμως παρουσιάζουν μια ψευδή 
εικόνα για το σύνολο της οικονομίας καθώς τα δομικά προβλήματα και οι αντιφάσεις του συστήματος 
παραμένουν.

 Κατά την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ το 2002, υπογράφει μία συνθήκη ουσιαστικά, στην οποία 
διαφαίνονταν πολλά πλεονεκτήματα, όσον αφορά συγκεκριμένες περιόδους που η Ευρωπαική Ένωση  θα 
στήριζε την ελληνική οικονομία όπου έκρινε αναγκαίο. Ταυτόχρονα ,όμως, το κοινό νόμισμα επιφύλασσε 
προβληματικές καταστάσεις, καθώς η Ελλάδα σε περιόδους ύφεσης δεν θα μπορούσε από μόνη της να 
χρησιμοποιήσει δική της νομισματική πολιτική1  , όπου αυτή έκρινε απαραίτητο για να ανταπεξέλθει στις 
διεθνείς συγκυρίες, κάτι το οποίο φαίνεται να της κοστίζει σήμερα... 

 Το γεγονός ότι η Ελλάδα ανήκε πλέον και στην νομισματική ένωση, της έδωσε διεθνή 
αναγνωρισιμότητα, καθώς η οικονομία της παρομοιαζόταν πλέον με οικονομίες που συμβαδίζουν με το 
δυτικό-νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Αυτοπεποίθηση υπήρξε κιόλας και με την διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων το 2004, και σε εγχώριο επίπεδο, όσον αφορά, όσον αφορά την εξύψωση του «εθνικού ιδεώδους», 
αλλά και σε διεθνές επίπεδο, καθώς οι αγορές ήταν με το μέρος μας.

 Από την άλλη σκοπιά, δεν πρέπει να αγνοεί κανείς ότι, το κίνητρο για την ένταξη της Ελλάδας στην 
ΟΝΕ, υπήρξε η εκμετάλλευση των χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαική Ενώση για κοινοτικά πλαίσια 
στήριξης, για επιδοτήσεις δημοσίων έργων, καθώς επίσης και για συγχρηματοδοτήσεις για εγχειρήματα 
που θα στήριζαν την πράσινη ανάπτυξη.

  Όσον αφορά το δανεισμό από 
τα άλλα κράτη, την περίοδο ,κυρίως, 
πριν την διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων τα επιτόκια ήταν χαμηλά, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο κρατικός 
μηχανισμός έβρισκε πρόσφορο έδαφος 
για την κατασκευή προαπαιτούμενων 
δημοσίων έργων (δρόμοι, επεκτάσεις 
γραμμών μετρό, προαστιακός, 
Ολυμπιακές εγκαταστάσεις κτλ). Και 
όσο όλοι καμάρωναν την «Ελλαδάρα» 
και τον εκσυγχρονισμό της, το 
δημόσιο χρέος είχε επιβαρυνθεί κατα 
πολλά δις και το έλλειμμα φαινόταν 
να διογκώνεται καθώς υπήρξε και 
κατασπατάληση δημοσίου χρήματος 
και υπερεκμετάλλευση εργατικού δυναμικού, που εργαζόταν με τον κατώτατο μισθό σε πλήρως 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας, και τέλος οι υπέρογκες μίζες που περιήλθαν στις τσέπες των εργολάβων 
για την κατασκευή αυτών των κατά τα άλλα εκσυγχρονιστικών έργων, που κάποια από αυτά αποδείχθηκαν 
προχειροδουλειές.

 Ενώ όλα αυτά έλαβαν χώρα μέχρι το ’04 κυρίως με τον Σημίτη «πρωτεργάτη», ήρθε και η στιγμή 
του Καραμανλή να αναλάβει τα ηνία. Ήταν η περίοδος μετά τους Ολυμπιακούς που άρχισαν να βγαίνουν 
στην επιφάνεια όλα τα δημοσιοναμικά προβλήματα της οικονομία, όχι της τελευταίας 8ετίας, αλλά 
προβλήματα των τελευταίων 40 ετών!

 1Ανάλογα αν την ωφελεί να υποτιμήσει ή να ανατιμήσει το νόμισμα της χώρας, για να μπορέσει π.χ να είναι πιο 
ανταγωνιστικά τα προιόντα της στις διεθνείς αγορές (εισαγωγές-εξαγωγές).

 Παρόλα αυτά και ενώ ο χρόνος περνούσε, η διαφθορά συνέχιζε αμείωτη, με σκάνδαλα να 
δημοσιεύονται (βατοπέδι, Siemens, υποκλοπές) και να δίνονται ψευδή στοιχεία, όσον αφορά τα 
δημοσιονομικά της χώρας, στην ευρωπαική επιτροπή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία κρίση 
συναίνεσης, πράγμα που αποδείχθηκε και με την κοινωνική εξέγερση τον Δεκέμβρη του ’08, που πέρα 
από το γεγονός αυτό κάθε αυτό, 
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εντάχθηκαν μέσα στον αγώνα και χαρακτηριστικά για την υπάρχουσα κατάσταση στον εργασιακό τομέα 
και την κατάντια από τις ελλείψεις για την δημόσια παιδεία και υγεία. Και όλα αυτά, όταν σε διεθνές 
επίπεδο, μία οικονομική ύφεση που προερχόταν από τον χρηματοπιστωτικό τομέα καραδοκούσε, και 
όταν θα χτύπαγε την πόρτα της Ελλάδας, θα ήταν πλέον αργά.

η απάτη αυτή αποκαλύφθηκε. Ένας νέος όρος έγινε το Α και το Ω στη ζωή κάθε πολίτη,η έννοια του 
spread, μιας και τα ΜΜΕ σκόπευαν να μας κάνουν θεατές ενός διεθνούς παιχνιδιού που παιζόταν πίσω 
από τις πλάτες μας καιρό. «Η άνοδος των spread σημαίνει χρεοκοπία», «Ο οίκος αξιολόγησης Mood-
ys  υποβίβασε άλλη μία βαθμίδα το 5ετές ομόλογο» και άλλες τέτοιες παντελώς μέχρι τότε άγνωστες 
έννοιες. Είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα τρομοκρατίας σε όλους όσους άκουγαν κάθε μέρα το δελτίο των 8. 
Και όλα αυτά για να μπορεί η κυβέρνηση να λάβει τα οποιαδήποτε διαρθρωτικά-δημοσιονομικά μέτρα 
,έχοντας την κοινωνική συναίνεση, αλλιώς η χώρα «μας» θα οδηγούνταν σε χρεοκοπία. Υπήρξε , δηλαδή, 
μία συντονισμένη προσπάθεια από την εξουσία και τους μηχανισμούς της, να τεθεί στο μυαλό του κάθε 
Έλληνα πολίτη ένα επίπλαστο δίλλημα, όπως έχει ειπωθεί άλλωστε «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε», μην 
αφήνοντας όρια να αντιδράσει λόγω ουσιαστικά «ανωτέρας βίας». Προφανώς για τα κοινωνικά κομμάτια 
που δεν έμειναν και δεν μένουν θεατές αλλά πέρασαν και περνούν σε πράξεις ενάντια σε αυτό το 
καλοστημένο σκηνικό, γίνεται προσπάθεια πό την εξουσία με τους κατασταλτικούς μηχανισμούς να τους 
επιφέρει σε «τάξη», κι αν όχι, να τους περιθωριοποιήσει από την υπόλοιπη κοινωνία με τη σύμπραξη 
πάντα των ΜΜΕ, παίζοντας τον κλασσικό τους παπαγαλίστικο ρόλο.

 Απρίλιος του ΄10 και αφού τα spread έχουν εκτιναχθεί, η Ελλάδα μπαίνει στον μηχανισμό 
στήριξης της ΕΕ και του ΔΝΤ και οι φήμες έγιναν γεγονότα. Ανακοινώθηκαν και άλλα μέτρα, ούτως ώστε 
να εγκριθούν και περαιτέρω δόσεις από το ΔΝΤ. Σίγουρα, πρόκειται για μέτρα που καταπατούν και 
καταλύουν διεκδικήσεις και αγώνες πολλών ετών στον εργασιακό τομέα σε δημόσιο και ιδιωτικό. Αρκετές 
παροχές από το λεγόμενο κράτος πρόνοιας μειώνονται ή εξαλείφονται όπως και οι χρηματοδοτήσεις 
για υγεία και παιδεία, λουκέτα σε πολλές επιχειρήσεις, περικοπές μισθών και συντάξεων, απολύσεις, 
αποκρατικοποιήσεις, συγχωνεύσεις. Πάνω-κάτω γνώστα όλα, καθώς τα βιώνει ο καθένας, ή ο ίδιος ή το 
περιβάλλον του.

 Το σίγουρο είναι ότι όλο και περισσότεροι από εδώ και πέρα θα βιώνουν τις σαρωτικές αλλαγές 
στην καθημερινότητά τους, καθώς βρισκόμαστε ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο της όλης διαδικασίας 
που διαδραματίζεται. Το μέλλον επιφυλάσσεται δύσκολες καταστάσεις και για λόγους διαρκείας, και 
ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστούν είναι μέσα από μικρές διεκδικήσεις σε οποιονδήποτε χώρο 
δραστηριοποιούμαστε, με όπλο τις συλλογικές διαδικασίες και κοινό παρονομαστή την κοινή ταξική μας 
προέλευση.

 Έτος 2009, η ύφεση είναι 
πλέον γεγονός. Οι αγορές στο εξωτερικό 
φαίνονται αρκετά συντηρητικές και οι 
προυποθέσεις για δανεισμό πολύ αυστηρές 
. Εκλογές στην Ελλάδα με το ΠΑΣΟΚ στην 
πρωτοκαθεδρία, καθώς προεκλογικά 
διαφαινόταν ο Παπανδρέου ως άλλος 
«μεσσίας», που θα έσωζε τη χώρα από την 
κρίση, εξαπατώντας με τις προεκλογικές 
του φαναφάρες αρκετούς ψηφοφόρους, 
που είχαν απογοητευθεί πλήρως από την 
προηγούμενη κυβέρνηση. 
 Ενώ μέχρι τώρα, υπήρχε μεγάλη 
δυσαναλογία των επιτοκίων(χαμηλά) σε 
σχέση με το ύψος του δημοσίου χρέους(λόγω 
των ψευδών στοιχείων), ξαφνικά η Ελλάδα έρχεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της χρεοκοπίας, μια που

Όταν κάποια χώρα αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο χρεοκωπίας στρέφεται σε δανειστές από το εξωτερικό 
προκειμένου να τη βοηθήσουν να ξανακάνει την οικονομία της «βιώσιμη» και «ανταγωνιστική». Με λίγα 
λόγια όταν οι εγχώριοι δανειστές(τράπεζες) αποτυγχάνουν να ελέγξουν την κατάσταση, αναλαμβάνουν οι 
εξωτερικοί φορείς να «σώσουν» τη χώρα από την πτώχευση. Κλασσικό παράδειγμα τέτοιου φορέα είναι 
το ΔΝΤ. Τα κίνητρα για τη «σωτηρία» μιας χώρας φυσικά δεν είναι ανιδιοτελή. Σε μια παγκοσμιοποιημένη 
οικονομία μία χώρα χρεοκωπημένη είναι πιθανόν να συμπαρασίρει στη χρεοκωπία και άλλες, κάτι που 
συνεπάγεται ακόμα μεγαλύτερη αστάθεια και απώλεια ελέγχου των διεθνών αγορών από τους λίγους 
που έχουν όφελος από αυτές. Ύστερα από το μεξικό, τη βραζιλία, την αργεντινή, την τουρκία, την ισλανδία 
κ.α., ήρθε και η σειρά της ελλάδας να ζητήσει τη συνδρομή του ΔΝΤ. Έτσι λοιπόν το ΔΝΤ πάντα πρόθυμο να 
βοηθήσει έρχεται να δανείσει την ελλάδα προκειμένου να ξεπεράει την κρίση, θέτοντας όμως κάποιους 
όρους. Μπορεί όμως τα νούμερα και τα ποσοστά να ακούγονται στους περισσότερους αδιάφορα, οι νέες 
οικονομικοπολιτικοκοινωνικές συνθήκες που αυτά γεννούν ταυτίζονται με τη φτώχεια και τη δυστυχία.
 
 Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:

-Αυστηρότερος έλεγχος στα δημοσιονομικά

-Επιβολή αυστηρότερων μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

-Μείωση κρατικών δαπανών

-Υπογραφή όρων για τη χορήγηση του δανείου(μνημόνια)
Αν κοιτάξει κανείς τα αποτελέσματα του ΔΝΤ στις προαναφερθείσες χώρες θα δει ότι οι μόνοι που 
επωφελήθηκαν από αυτό είναι οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις. Κατά τα άλλα η ανεργία αυξήθηκε 
δραματικά, οι κοινωνικές ανισότητες εντάθηκαν και …………………….

ΔΝΤ
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 Η καθημερινότητα ενός μέσου σημερινού 
ανθρώπου θα μπορούσε να τεθεί ως μία 
γενικευμένη συνθήκη, μέσα στην οποία βιώνονται 
οι ανθρώπινες σχέσεις στον καπιταλισμό και 
αυτή καθέ αυτή χαρακτηρίζεται ως μία συνθήκη 
καθολικής αλλοτρίωσης από το σύνολο των 
κοινωνικών επαφών και σχέσεών του. Ειδικά 
χαρακτηριστικά της καθημερινότητας : ατονία, 
κοινοτυπία, επαναληπτικότητα, μιζέρια, καθώς 
όμως πλεονάζουν ,ως επί το πλείστον, το θέαμα, 
η υποκρισία και το ψέμα. Και όλα αυτά, σε όλους 
τους τομείς, από το σπίτι και την οικογένεια, στο 
σχολείο, στην σχολή μέχρι και στις ίδιες τις σχέσεις 
παραγωγής. Με ποιον τρόπο όμως όλα αυτά, 
αναμειγνύονται και καθορίζουν το περιεχόμενο της 
καθημερινότητάς μας?

 Ως γνωστόν, ο καπιταλισμός χρησιμοποιεί 
πολλά «εργαλεία» για την εδραίωση και την 
κυριαρχία του, που ξεφεύγουν από τον καθαρά 
οικονομικό χαρακτήρα. Ένα από τα βασικά, 
είναι ο καθημερινός βομβαρδισμός από τις 
διαφημίσεις και τα ΜΜΕ που άκριτα προωθούν, 
που χρησιμοποιούν μηχανισμούς βασισμένους 
πάνω σε όρους θεάματος, οι οποίοι έχουν την 
δυνατότητα να προωθήσουν πρότυπα υπέρμετρου 
καταναλωτισμού και lifestyle και στην συνέχεια 
να επιτύχουν αυτό το εγχείρημα μέσω ενός 
άκριτου μιμητισμού και ταύτισης σε συγκεκριμένα 
προβαλλόμενα πρόσωπα που αντικατοπτρίζουν 
ένα καθόλου τυχαίο κοινωνικό status. Έτσι 
επιστρατεύεται από τους κυρίαρχους η λεγόμενη 
δύναμη της πειθούς με στόχο την κατανάλωση και 
οδηγεί σε ξέφρενη κατάχρησή της. Οι άνθρωποι 
δουλεύουν για να καταναλώσουν και η απόκτηση 
υλικών αγαθών αποτελεί αυτοσκοπό. Αυτό 
μεταφράζεται στο ότι οι άνθρωποι επιδιώκουν 
το μεγαλύτερο δυνατόν όφελος, καταλύοντας 
κάθε είδους κοινωνική σχέση που μπορεί να 
οικοδομηθεί σε χώρους που κινούνται καθημερινά, 
αλλά αντιθέτως χτίζει σχέσεις που στηρίζονται κατά 
βάση στην εκμετάλλευση, τον ανταγωνισμό, στην 
εξατομίκευση και στο ιδίων συμφέρον. Και όλα αυτά 
,μάλιστα, όταν μέσα σε καπιταλιστικές κοινωνίες, η 
έννοια της βιοτικής {άρα και ουσιαστικής} ανάγκης 
έχει χάσει πλέον το νόημά της, καθώς έχει πάρει 
άλλες μορφές και ιδιότητες, λόγω του ότι ο ίδιος 
ο καταναλωτισμός έχει γίνει υποκατάστατο του 
ουσιαστικού βίου.

Πέρα από αυτά, ένας τρίτος παρατηρητής βιώνει 
καθημερινά τις αντιφάσεις μέσα στην κοινωνία. Η 
φτώχεια από τη μία και η υπέρμετρη γκλαμουριά 
από την άλλη, βιώνονται ακόμα και σε ίδιες περιοχές. 
Σε περιόδους κρίσης, οι κοινωνικές αντιφάσεις 
εκρήγνυνται και παρατηρείται σε ολοένα και 
περισσότερα κοινωνικά κομμάτια, από τους ρόλους 
του εκμεταλλευτή και εκμεταλλευόμενου στις 
σχέσεις παραγωγής, μέχρι και στα απαθή κομμάτια 
που στέκονται παθητικά στις όλο και πιο έντονες 
ταξικές αντιφάσεις.

 `Επειδή η καθημερινή ζωή των ανθρώπων 
διαμορφώνεται μέσα σε υλικούς όρους που γεννούν 
την έννοια της αλλοτρίωσης ,κατά τον Μαρξ, οι 
υλικοί αυτοί όροι γεννούν και τους όρους άρσης 
τους. Ουσιατικά, καθημερινά δίνεται έναυσμα 
μέσα από τις κοινωνικές και ταξικές αντιφάσεις που 
βιώνει ο καθένας να ανατρέψει το υπάρχον. Κάπως 
έτσι θεμελιώνεται η προσδοκία της αλλαγής και 
μετατρέπεται η εξέγερση του προλεταριάτου σε 
καθημερινό ζηήτημα.                     

         Ο καπιταλισμός ως κοινωνικό πρότυπο   
               lifestyle, πρότυπα

κοινωνικες σχεσεις 
στον καπιταλισμο

   Ένα µόρφωµα που ονοµάζεται κοινωνία 
χτίζεται πάνω στα θεµέλια του τα οποία είναι 
οι ανθρώπινες-κοινωνικές σχέσεις. Οι κοινωνίες 
στην ουσία τους αποτελούνται από ξεχωριστές 
ατοµικότητες οι οποίες παράλληλα δηµιουργούν 
σχέσεις. Καλλιεργούνται λοιπόν σχέσεις φιλίας, 
σχέσεις ερωτικές, σχέσεις που από την µια 
βασίζονται στην µορφή του συναισθήµατος και 
από την άλλη βασίζονται στον βαθµό αλλοτρίωσης 
που προκύπτει από τις εξουσιαστικές δοµές του 
κεφαλαίου και του κράτους. Έτσι µπορεί να έχουµε 
ένα συναίσθηµα που να οδηγεί σε µια φιλική 
κοινωνική σχέση αλλά και ένα βαθµό αλλοτρίωσης 
τέτοιο που να την κάνει εξουσιαστική, είτε µέσω του 

ανταγωνισµού, είτε µέσω της εκµετάλλευσης,είτε 
µέσω του σεξισµού... Το ίδιο συµβαίνει σε 
οποιαδήποτε κοινωνική σχέση γεννιέται µέσα στο 
καπιταλιστικό οικοδόµηµα. Αυτό συµβαίνει γιατί 
η ζωή του κάθε ατόµου είναι µια ακολουθία από 
εξουσιαστικές δοµές όπως οικογένεια, σχολείο, 
πανεπιστήµιο, εργασία, οι οποίες δοµές ως δοµικά 
στοιχεία του καπιταλισµού στηρίζονται στην 
κυρίαρχη ιδεολογία την οποία και αναπαράγουν 
στο άτοµο. Ο βαθµός λοιπόν αφοµοίωσης του 
ατόµου από τις δοµές αυτές αποτελεί και στον 
βαθµό αλλοτρίωσης του ίδιου και ως συνεπαγωγή 
την αλλοτρίωση στις σχέσεις του.

 Μέσα στον καπιταλισµό, ο πολίτης ως 
εργάτης σιγά-σιγά ήθελε πάντα να µιµηθεί την 
ατοµική ιδιοκτησία του αφεντικού, την εξουσία 
του, την οικονοµική άνεσή του, το κύρος του κτλ. 
Έτσι σε µια πολυπληθή αστική κοινωνία, ο πολίτης 
άρχισε να κοιτάει το ατοµικό του συµφέρον, το 
δίκιο του, την ιδιοκτησία του και την οικογένειά 
του µε απώτερο σκοπό την ταξική ανέλιξη, δηλαδή 
να µοιάσει στο αφεντικό του. Ενισχύθηκε λοιπόν 
ο ατοµικισµός σαν φαινόµενο, µια έννοια που 
καθορίζεται και διαµορφώνεται από τα πάνω. 
Το γεγονός αυτό πέρα από τις παθογένειες που 
δηµιούργησε στο άτοµο έπαιξε ίσως καταλυτικό 
ρόλο στην αλλοτρίωση που επιφέρει η δοµή στης 
εργασίας στο άτοµο και στις σχέσεις του. 

 Ο καπιταλισµός όµως µέσω του 
ατοµικισµού και του θεάµατος κατάφερε να 
δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
ώστε να οι αντιδράσεις και οι «αποκλίνουσες 
συµπεριφορές» απέναντι στον κατεστηµένο 
τρόπο ζωής, δηλαδή στις καθιερωµένες σχέσεις 
και συνήθειες, να είναι αφοµοιωµένες από τον 
ίδιο. Έτσι δηµιούργησε το επαναστατικό lifestyle 
το οποίο ήταν και είναι, άκρως θεαµατοποιηµένο 
βασιζόµενο σε µια αντιδραστική συµπεριφορά 
ως προς τις κυρίαρχες σχέσεις. Αυτό δεν αποτελεί 
µόνο µια έξυπνη κίνηση του κεφαλαίου να 
αποσυµπιέσει την αντίδραση προς το υπάρχον 
εµπορευµατοποιώντας την άρα και ελέγχοντας 
την, αλλά αποτελεί και την πλήρη πιστοποίηση 
του κυρίαρχου υπάρχοντος δηµιουργώντας την 
απόδειξή του, την αντίδρασή του (η οποία είναι 
σαφώς ελεγχόµενη). Καταφέρνει λοιπόν να 
δηµιουργεί κι άλλα πρότυπα, πάντα ελεγχόµενα 
από αυτό τα οποία επηρεάζουν τα συναισθήµατα, 
τις συνήθειες και τις συµπεριφορές των ατόµων, 
συνεπώς και τις κοινωνικές τους σχέσεις.

Είναι πασιφανές τα τελευταία χρόνια πως ο 
καπιταλισμός σαν οικονομικό μοντέλο έχει 
αποτύχει πλήρως. Εδώ και αρκετά χρόνια μια άλλη 
του πτυχή έχει εξίσου αποτύχει, έχει καταφέρει 
όμως να κρύψει επιμελώς τα αίτια της (αποτυχίας 
της). Η πτυχή αυτή επηρεάζει όλη την σφαίρα της 
κοινωνικής μας ζωής καθώς είναι ο καπιταλισμός 
σαν κοινωνικό μοντέλο αναπαραγωγής.

Η διαχείριση των αποκλίνουσων 
συμπεριφορών

Ο καπιταλισμός ορίζει, η τουλάχιστον προσπαθεί 
να το κάνει, την καθημερινότητά μας. Από την 
συμπεριφορά μας στα λεωφορεία μέχρι τις 
οικογενειακές μας σχέσεις και την σχέση μας με 
τον/ην σύντροφό μας. Πρέπει τα πάντα να είναι 
πλήρως ελεγχόμενα και συμβατά με τα κοινωνικά 
πρότυπα που μας επιβάλλονται, αλλιώς κάτι δεν 
πάει καλά με την πάρτη μας και επομένως είτε 
εμείς οικειοθελώς πρέπει να συμμορφωθούμε, 
είτε να εξεταστεί το κατά πόσον η συμπεριφορά 
μας χαρακτηρίζεται αποκλίνουσα.

Τα ψυχιατρεία

Το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν κάποιες αυθεντίες 
οι οποίες καλούνται να κρίνουν το κατά πόσον 
είμαστε κατάλληλοι για την κοινωνία. Αν οι 
συμπεριφορά μας δεν μπορέσει να καλύψει 
τα θολά στάνταρ που έχουν επιβάλλει , τότε 
οδηγούμαστε σε κάποιο ίδρυμα (σήμερα έχομε 
καταντήσει να θεωρείται ψυχική διαταραχή 
το γεγονός κάποιο μικρό παιδί να μη θέλει να 
διαβάσει). Εκεί με διάφορους τρόπους (χάπια, 
βασανισμούς, παραδοχές μετάνοιας, ηλεκτροσόκ, 
δεσίματα σε κρεβάτια) θα επέλθει ο σωφρονισμός 
μας, δηλαδή η πλήρης εκμηδένιση του εαυτού 
και της προσωπικότητας μας και θα δημιουργηθεί 
μια νέα πλήρως υποταγμένη-σωφρονισμένη 
στις κοινωνικές επιταγές. Τα ψυχιατρεία 
δημιουργήθηκαν λίγο μετά την αναγέννηση, όχι 
όμως και οι  αποκλίνουσες συμπεριφορές. Η λύση 
τότε ήταν ο διωγμός του αποκλίνοντα από την πόλη 
του. Τώρα που η κοινωνία έχει εξανθρωπιστεί δεν 
επιβάλλεται ο διωγμός, αλλά η κράτηση σε έναν 
συγκεκριμένο χώρο, η πλήρης αποξένωση και η 
διακοπή συναναστροφής με κάθε τι το πραγματικό. 
Η κοινωνία και ο ασθενής απομακρύνονται ο ένας 
από τον άλλον. Έτσι ο ασθενής δεν είναι πλέον σε 
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κοινή θεά και ουσιαστικά δεν χαλά την αισθητική 
της κοινωνίας, η οποία για να έρθει σε επαφή μαζί 
του θα πρέπει να τον αναζητήσει. Η απόταξη ενός 
µέρους του πληθυσµού από τιςτάξεις των κανονικών 
ισοδυναµεί µε την εξορία τους από την κοινωνία, 
την πόλη, την ιδιότητα του πολίτη. Πρόκειται 
για µια διαδροµή συνυφασµένη µε κοινωνικά 
δεινά και ψυχικό πόνο που βιώνεται από τους 
ίδιους τους αποκλεισµένους ως προσωπική τους 
αποτυχία. Μια πορεία απώλειας της ατοµικής τους 
ταυτότητας, των συναισθηµατικών και κοινωνικών 
τους δεσµών,µια πορεία στιγµατισµού, που οδηγεί 
στην απόλυτη εξατοµίκευση και την απελπισία. 
Αυτότροφοδοτεί την βία, απέναντι στον εαυτό τους 
και τους άλλους, γεγονός που εκμετατεύονται οι 
ειδικοί για να τεκμιριώσουν την ‘’επιστημονική’’ 
τους άποψη. Οι συνθήκες κράτησης κάθε άλλο 
παρά ανθρώπινες, είναι  εξευτελιστικές. Αλλά 
δεν θα μπορούσαν να είναι τίποτε καλύτερο για 
τους εξόριστους την κοινωνίας, για αυτούς που 
της υπενθυμίζουν συνεχώς την κατάσταση που 
είναι ικανή να οδηγήσει έναν ανθρώπο.   Για αυτό 
άλλωστε επιβάλλεται, με την παραμικρή αφορμή, η 
χρήση φαρμάκων. Έτσι ώστε αυτός να μην είναι σε 
θέση να ορίσει τις πράξεις του, Για την δημιουργία 
μια επίπλαστης ηρεμίας του ασθενούς, για την 
δημιουργία ενός εναλλακτικού πραγματικού πιο 
υποφερτού στα μάτια της κοινωνίας, αλλά μόνο 
εκεί...

Οι φυλακές

 Η φυλακή δημιουργήθηκε για να 
σωφρονίσει όσους συνειδητά επέλεξαν να μην 
σεβαστούν τους νόμους της κοινωνίας. Νόμους οι 
οποίοι αλλάζουν πάντοτε σύμφωνα με τισ επιταγές 
του κράτους και των ισχυρών και που ο κύριως 
ρόλος τους είναι η διαιώνιση των κοινωνικών 
διαχωρισμών και η περαιτέρω ισχυροποίησή 
τους.Ο θεσμός της φυλακής έχει πλέον χάσει 
μέχρι και το πρόσχημα του σωφρονισμού και 
ουσιαστικά αποτελεί πια μια εκδικητική τιμωρία 
από την πλευρά της εξουσίας. Έχει χάσει αυτό το 
πρόσχημα καθώς τίποτα στην καθημερινότητα της 
φυλακής δεν βοηθά για να συνετιστεί κάποιος με 
τις κοινωνικές επιταγές, πόσο ειρωνικό φαντάζει 
άλλωστε να επανεντάσεται κάποιος στην κοινωνία 
έχοντας χάσει την επαφή του με αυτήν και έχοντας 
εισέθλει σε μια άλλη κοινωνία, αυτήν της φυλακής;

Οι φυλακισμένοι είναι δέσμιοι στις ορέξεις των 
ανθρωποφυλάκων, στους ξυλοδαρμούς, στους 
εξευτελιστικούς ελέγχους, στην απομόνωση. Το 
συντριπτικό ποσοστό τους βρίσκεται έγκλειστο εκεί 
για μικροπαραβάσεις, όπως για κατοχή και χρήση 
ναρκωτικών και για μικροκλοπές, και η παραμονή 
του στις φυλακές μόνο καλό δεν πρόκειται να 
του επιτελέσει. Η δικαιοσύνη, η οποία ειναι 
πραγματικά τυφλή, δεν κάνει ούτε το έργο που 
υποστηρίζει δηλαδή να είναι αμερόληπτη, καθώς 
όλοι οι μεγαλοαπατεώνες είναι εξω. Σε αυτό το 
σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί πως η φυλάκιση 
σαν πειθαρχικο μέσω επιβολής και σοφρωνισμού 
δεν μπορεί ποτέ να μας βρεί με το μέρος της. Ο 
μόνος τρόπος για την εξάλειψη των παραβατικών 
συμπεριφορών είναι η ολική μετάλλαξη της 
κοινωνίας και των θεσμών  της.

 Κοινός παρονομαστής  των φυλακών 
και των ψυχιαρτείων είναι η απομάκρυνση από 
την κοινωνία. Οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν πρέπει 
να έρχονται σε επαφή με τους κάθε είδους 
έγκλειστους, έτσι ώστε να διατηρήσουν και η δυο 
την καθαρότητά τους. Η μεν κοινωνία να συνεχίσει 
στους ομαλούς της ρυθμούς αποτιναγμένη από 
αυτούς τους ‘’προβληματικούς’’ ανθρώπους και 
αδιαφορόντας πλήρως για τις συνθήκες κράτησης 
τους και στροθοκαμηλίζοντας απέναντι στα 
κοινωνικά ζητήματα που εγείρονται γύρω από 
αυτούς τους θεσμούς. Στους  δε έγκλειστους 
να δημιουργηθεί μια γυάλα απομόνωσης, μια 
γύαλα εντός της οποίας τα πάντα είναι πλήρως 
ορισμένα και ελεγχόμενα. Πού κάθε δράση έχει την 
αντιδρασή της και που αυτή έχει πάντα το πρόσωπο 
της κρατικής βιας. Είτε αυτή είνια σωματική είτε 
ψυχολογική.

 Εντέλει μέσω αυτόν τον δυο θεσμών, 
των οποίων η ανάπτυξή τους είναι πλήρως 
συνειφασμένη με την ανάπτυξη και την διαιώνιση 
του καπιταλισμού οδηγηθούν στην περαιτέρω 
αποξένωση και στον ατομικισμό των εγκλείστων. 
Δυο κοινωνικά πρότυπα που προωθούνται έντονα 
από τον καπιταλισμό και που κατέχουν περίοπτη 
θέση στο κοινωνικό- καταναλωτικό lifestyle. Μήπως 
δεν είμαστε τελικά τόσο ελεύθεροι όσο θα θέλανε 
να νομίζουμε ότι είμαστε; 

 Ουσιαστικά μιλάμε για μία πρακτική, όπου 
ως  βραχυπρόθεσμο στόχο θέτει την μείωση των 
τιμών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, και πολλές 
φορές την κατάργηση κάθε εμπορευματοποίησής 
τους, με μακροπρόθεσμο στόχο να καταργηθούν 
πλήρως οι καπιταλιστικές σχέσεις.

 Μέσα σε ένα γενικό μούδιασμα που μας 
έχουν επιβάλλει βομβαρδίζοντάς μας καθημερινά 
με νέα μέτρα γι’ αυτή την περιβόητη κρίση, 
είμαστε μετέωροι στο τι μπορούμε, τι πρέπει και 
τι θέλουμε να κάνουμε. Όλοι τα βλέπουμε στην 
καθημερινότητά μας. Οι μισθοί συρρικνώνονται, 
οι τιμές των βασικών αγαθών και του πετρελαίου 
αυξάνονται αντιστρόφως ανάλογα και νέοι φόροι 
και χαράτσια προστίθενται στους λογαριασμούς. 
Σε μια τέτοια συγκυρία λοιπόν η ανάγκη για 
αντίσταση και συλλογικοποίηση γίνεται επιτακτική 
αν θέλουμε να διεκδικήσουμε αποτελεσματικά τα 
αυτονόητα. Για να μην παρερμηνευτούμε, ανέκαθεν 
στεκόμασταν ενάντια στην εμπορευματοποίηση 
των πάντων που αποτελεί θεμέλιο πυλώνα του 
καπιταλισμού. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε 
εχθρικοί προς τη μόνη κυρίαρχη αξία των καιρών 
μας, την ανταλλακτική αξία*, που δεν μεταφράζεται 
σε ανθρώπινες ανάγκες αλλά σε οικονομικούς 
δείκτες.

 Σε αυτά πλαίσια λοιπόν θεωρούμε το 
πρόταγμα της αυτομείωσης εξαιρετικά επίκαιρο. 
Αφενός γιατί καλύπτει βασικές κοινωνικές ανάγκες 
καθώς ο αγώνας για μια ουσιαστική μείωση του 
κόστους της παραγωγικής κατανάλωσης είναι 
καίριας σημασίας για την επιβίωση πολλών 
εργατικών νοικοκυριών. Αφετέρου διότι είναι 
μια αυτοοργανωμένη, απο τα κάτω απάντηση 
στις βάρβαρες διαθέσεις αφεντικών και κράτους. 
Το σημαντικότερο όμως για εμάς είναι ότι το 
συγκεκριμένο κίνημα, όταν μαζικοποιείται, 
αποτελεί έναν τόπο συνεύρεσης διαφορετικών 
κοινωνικών υποκειμένων και επιτυγχάνει έμπρακτα 
την άρση των διαχωρισμών μεταξύ παραγωγής και 
κατανάλωσης με τη σύνδεση των αγωνιζόμενων 
και από τις δύο πλευρές.Προτάσσουμε λοιπόν 
την αυτομείωση όχι σαν ένα αμυντικό κίνημα με 
συντεχνιακές επιδιώξεις αλλά ως ένα μέσο για μια 
συνολικότερη αμφισβήτηση των καπιταλιστικών 
δομών.
 Η τιμή που αποδίδεται σε κάθε αγαθό 
ή ζωντανό πλάσμα το οποίο υποβιβάζεται σε 
εμπόρευμα για να πουληθεί στην αντίστοιχη 
αγορά.

 Η σίτιση αποτελεί βασική ανθρώπινη 
ανάγκη. Εφόσον πολλοί λίγοι έχουν τη δυνατότητα 
να παράγουν την τροφή τους, οι περισσότεροι 
την προμηθεύονται από super-markets, τα οποία 
βρίσκονται παντού, από την πιο φτωχή μέχρι την πιο 
εύπορη γειτονιά για να ικανοποιούν καταναλωτικές 
ανάγκες «εδώ και τώρα».
 Η απαλλοτρίωση προϊόντων από τα super-
markets συνιστά μέσο αυτομείωσης και το μόνο 
που απαιτείται είναι τρόπος και όχι κόπος. Ό, τι 
πωλείται σε αυτούς τους καταναλωτικούς ναούς 
είναι προϊόν εργασίας και κλεμμένης υπεραξίας. 
Συνεπώς δεν αποτελεί κλοπή να πάρεις κάτι που ο 
ίδιος έχεις παράξει. Κλοπή είναι να πρέπει να δώσεις 
αντίτιμο για τα προϊόντα του μόχθου σου και αυτό 
το αντίτιμο να αυξάνεται παρ’ όλη την υπάρχουσα 
κρίση και τη μείωση μισθών. Η οποιαδήποτε ηθική 
(και όχι πρακτική) αναστολή είναι προσκόλληση 
στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά χρόνια 
τώρα.
 Το θέμα όμως των απαλλοτριώσεων δεν 
είναι μονοδιάστατο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με 
τους οποίους θα μπορούσε κανείς να το κάνει 
και πολλά προϊόντα τα οποία θα μπορούσε να 
απαλλοτριώσει. Υπάρχει όμως μια λεπτή ισορροπία 
που διαχωρίζει το τι είναι με πραγματικά δεδομένα

ΑΥΤΟΜΕΙΩΣΗ

Αυτομειωτικές πρακτικές 
απαλλοτριώσεις

 Ως ορισμός της αυτομείωσης 
αντιλαμβανόμαστε ότι είναι να μειώνεις μόνος 
σου, αρνούμενος  δηλαδή τις Κρατικές αποφάσεις 
κοστολόγησης των υπηρεσιών και αγαθών, και  
συλλογικά  το κόστος για τις βασικές σου ανάγκες 
(σίτιση,στέγαση, θέρμανση). Προτάσσουμε 
τη συλλογική δράση και όχι την ατομική διότι 
θεωρούμε ότι θέτει  αποτελεσματικότερες 
αντιστάσεις αλλά και καλύτερες δομές για έναν 
κοινό αγώνα που θα διεξαχθεί από το σύνολο της 
εργατικής τάξης και των υπολοίπων καταπιεσμένων 
και όχι από λίγους απομονωμένους αγωνιστές.
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απαραίτητο και τι είναι αποτέλεσμα επιθυμίας. 
Και είναι αυτή ακριβώς η επιθυμία που δεν θα 
έπρεπε (απ΄τη στιγμή που είναι υπαρκτή) να 
ενοχοποιείται ή να καταστέλλεται. ΚΙ αυτό γιατί 
όχι μόνο όλα μας ανήκουν, όχι μόνο γιατί είναι 
αδύνατον τις περισσότερες φορές να ξεφύγεις από 
τις επίπλαστες υλικές ανάγκες που επιβάλλονται 
από τους καταναλωτικούς μηχανισμούς αλλά γιατί 
σε ένα δεύτερο επίπεδο αυτές οι ενοχοποιημένες 
επιθυμίες μαξιμάρονται και εκδηλώνονται όπως 
και να χει όταν βρεθεί η κατάλληλη εξεγερσιακή 
συνθήκη (βλ. μαζικά πλιάτσικα στην εξέγερση 
του Ντιτρόιτ το 67’, του Los Angeles το 92’, στα 
προάστια της Γαλλίας το 2005, τον Δεκέμβρη του 
2008, εξέγερση στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 
2011).
 Το δύσκολο της υπόθεσης στο τέλος 
τέλος είναι η απενοχοποίηση των επιθυμιών από 
τη μία και η πρόταξη του συλλογικού από την 
άλλη. Υπάρχουν κινήσεις – όπως η απαλλοτρίωση 
ειδών πρώτης ανάγκης και η διανομή τους σε 
λαϊκές αγορές ή οι συλλογικές κουζίνες που 
οργανώνονται σε καταλήψεις, πλατείες, γειτονιές-  
οι οποίες ενισχύουν αυτό ακριβώς το πρόταγμα. Το 
συλλλογικό έναντι του ατομικού.
 Στην παρούσα κοινωνική συνθήκη οι 
απαλλοτριώσεις είναι κυρίως ατομικές. Είναι 
πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εκδηλώνονται σε 
ατομικό επίπεδο αλλά είναι ακόμα πιο σημαντική 
η ύπαρξη δράσεων όπως οι προαναφερθείσες 
που ουσιαστικά χτίζουν αντιδομές οι οποίες θα 
μπορούσαν να υιοθετηθούν μαζικά σε κάποια 
άλλη κοινωνική συνθήκη. Και ίσως η κοινωνική 
αυτή συνθήκη να μην είναι τόσο μακριά…

 Καταλήψεις στέγης
 Η στέγαση συνιστά μία από τις 
βασικότερες ανθρώπινες ανάγκες. Εξετάζοντας 
χρονικά το θέμα, οι άνθρωποι άρχισαν να 
καλύπτουν την ανάγκη τους αυτή χτίζοντας σπίτια 
και δουλεύοντας ομαδικά για την κατασκευή τους 
στα πλαίσια της κοινότητας της οποίας ήταν μέλη.
 Με το πέρασμα των χρόνων άρχισαν να 
δημιουργούνται πόλεις που λειτουργούσαν  σαν 
κέντρα εμπορίου και οικονομικής ανάπτυξης. Κλειδί 
στη δημιουργία πόλεων αποτέλεσε το εργοστάσιο 
το οποίο εμφανίστηκε στην Ευρώπη τον 17 ο – 18 ο 
αιώνα μ.Χ. μετά την ανακάλυψη της ατμομηχανής 
και του ηλεκτρισμού.  Το εργοστάσιο ήταν εκείνη 
ακριβώς η οικονομική μονάδα που σηματοδότησε τη 
μετάβαση από τη φεουδαρχική στην καπιταλιστική 

κοινωνία και στη δημιουργία δύο αντίπαλων 
τάξεων (αστική – κάτοχος των μέσων παραγωγής 
– κάτοικοι προαστίων) – ( εργατική – δημιουργός 
της παραγωγής – συσπείρωση στις πόλεις).
Κάπως έτσι αναπτύσσεται ο καπιταλισμός που 
εκμεταλλευόμενος την ανθρώπινη ανάγκη για 
στέγαση, καθιστά την κατοικία τύπο εμπορεύματος. 
Οι κάτοχοι των μέσων παραγωγής κατέχουν επίσης 
τα σπίτια που τα παραχωρούν στους εργάτες έναντι 
αντιτίμου. Γεννάται λοιπόν το ενοίκιο που δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά άντληση παραπάνω υπεραξίας. 
Και φτάνουμε στο σήμερα όπου η νέα αστική 
τάξη ικανοποιεί το όνειρο για δική της κατοικία 
μέσω μιας εκμεταλλευτικής σχέσης με το κράτος 
που ακούει στο όνομα «στεγαστικό δάνειο».

 Το ενοίκιο επομένως (και το στεγαστικό 
δάνειο αργότερα) δεν είναι θεσμοί που συνόδευσαν 
την ανάγκη για στέγαση εν τη γενέσει της αλλά 
θεσμοί που αναπτύχθηκαν απ’ τον καπιταλιστικό 
τρόπο παραγωγής ακριβώς για να εκμεταλλευτούν 
αυτή την ανάγκη.
 Η αυτομείωση στη στέγαση μπορεί 
να επιτευχθεί μέσα από καταλήψεις άδειων 
κτιρίων, λύση η οποία υπάρχει από τότε που 
υπάρχουν άδεια κτίρια για να καταληφθούν. Η 
διαδικασία δεν είναι εύκολη και η νομοθεσία 
δεν είναι στο πλευρό των καταληψιών αλλά 
του εκάστοτε ιδιοκτήτη. Πρόσφατα μάλιστα η 
ελληνική νομοθεσία τροποποιήθηκε δίνοντας το 
δικαίωμα στις κατασταλτικές αρχές να εκκενώνουν 
ένα κατειλημμένο κτίριο έστω κι αν ένας από 
τους ιδιοκτήτες του το επιθυμεί (μέχρι πρότινος 
απαιτούνταν η σύμφωνη γνώμη όλων των 
ιδιοκτητών).* 
 Οι καταλήψεις στέγης απαιτούν 
πολύ ψάξιμο, πολλή δουλειά (τα περισσότερα 
άδεια  σπίτια χρειάζονται επισκευές) αλλά και 
την αποφασιστικότητα των καταληψιών να 
υπερασπιστούν το χώρο τους αν χρειαστεί ή την 
ετοιμότητά τους να εκδιωχθούν από αυτόν.
 

 Δεν είναι παρ’ όλα αυτά αδύνατον να 
βρεθεί μια κατοικία με τέτοια δεδομένα. Υπάρχουν 
περιπτώσεις σπιτιών που καταλήφθηκαν παρ’ όλες 
τις αντιξοότητες που συναντώνται στην Ελλάδα 
όσον αφορά σε τέτοιες κινήσεις. 
 Στο Bristolτης Αγγλίας για παράδειγμα, 
δρα η ομάδα BHAM (BristolHousingActionMove-
ment). Πρόκειται για μια ομάδα από καταληψίες 
και τους υποστηρικτές τους η οποία κρατά αρχείο 
όλων των άδειων σπιτιών, βοηθάει άτομα να 
πραγματοποιήσουν μια κατάληψη και προσφέρει 
υλική ή διακαστικλη αρωγή σε περίπτωση που 
οτιδήποτε πάει στραβά μετά την κατάληψη.
 Η κατάληψη στέγης είναι ένας από τους 
πιο σημαντικούς τρόπους αυτομείωσης που 
εξαλείφει τον εφιάλτη του ενοικίου. Είναι μια 
πολιτική επιλογή που προϋποθέτει σύγκρουση με 
κρατικούς θεσμούς και είναι ένα μέσο που είτε 
υπό τις παρούσες είτε πολύ περισσότερο υπό 
κάποιες άλλες κοινωνικές συνθήκες θα μπορούσε 
να γενικευτεί και να αποτελέσει συλλογικότερη 
έκφραση.

*Η σκληρή νομοθεσία όσον αφορά στις καταλήψεις 
στέγης δεν αποτελεί πρωτοκαθεδρία του ελληνικού 
κράτους. Πρόσφατα τέθηκαν εκτός νόμου πάνω από 
1500 καταλήψεις άδειων σπιτιών στο Άμστερνταμ. 
Ακολούθησαν δεκάδες διαδηλώσεις και συλλήψεις. Η 
κίνηση αυτή της ολλανδικής κυβέρνησης δεν είναι μια 
απλή τροποποίηση της νομοθεσίας αν σκεφτεί κανείς ότι 
οι καταλήψεις στέγης στην Ολλανδία είναι νόμιμες από το 
1971. Πρόκειται για την ποινικοποίηση ενός ολόκληρου 
κινήματος (γνωστό ως κίνημα kraken- κίνημα καταληψιών 
στέγης) το οποίο περιλαμβάνει και καταλήψεις που δεν 
είναι απλά στέγης αλλά πολύ περισσότερο αποτελούν  
πηγές ριζοσπαστικού ακτιβισμού.

 ΜΜΜ
Βρισκόμαστε σε μια εποχή οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης όπου έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο 
ότι  με την πρόφαση της εξόδου’’ από αυτήν, 
νομιμοποιούνταιακόμα και οι πιο βάρβαρες 
και συνεχείςεπιθέσεις κράτους-κεφαλαίου στην 
εργατικήτάξη και στους κοινωνικάαδύναμους. 
Στο πλαίσιο αυτής της γενικευμένης επίθεσης 
,στο στόχαστρο βρίσκονται και  οι αστικές 
συγκοινωνίες, όπου με μια σειράαπό νέα μέτρα 
φαίνεται ξεκάθαρα η προσπάθεια υποβάθμισης 
των δημόσιων μεταφορών και η μετατροπή τους σε 
επικερδής επιχείρηση.

Συνοπτικά αναφέρονται τα νέα μέτρα

• Τα εισιτήρια ακριβαίνουν 30-50% και οι 
μισθοί μειώνονται κατά 20-40%
• Το 1/5 των εργαζομένων δέχεται 
αναγκαστική μετάταξη σε άλλη υπηρεσία ή βγαίνει 
(εθελούσια φυσικά) σε πρόωρη και μειωμένη 
σύνταξη- και αν αυτό δεν κριθεί αρκετό θα 
υπάρξουν απολύσεις.
• Οι γραμμές που αξιολογούνται  ως 
μη κερδοφόρες θα κλείσουν ανεξάρτητα αν 
εξυπηρετούν ή όχι χιλιάδες επιβάτες.
• Τέλος, ένα νέο σώμα ελεγκτών (πιθανόν 
από ιδιωτική εταιρεία security) περιπολεί στάσεις 
και λεωφορεία στο κυνήγι των εγκλημάτων της 
λαθρεπίβασης και της φιλικής απόδοσης ενός 
χρησιμοποιημένου και σε ισχύ εισιτηρίου σε 
κάποιον άγνωστο.
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 Σκοπός δηλαδή κράτους-κεφαλαίου-
αφεντικών είναι το κέρδος και σε αυτό το σημείο 
είναι που διαφοροποιούμε την θέση μας. Για εμάς 
οι μεταφορές δεν είναι εμπόρευμα αλλά  κοινωνική 
ανάγκη ,που σημαίνει ότι πρέπει να  εξασφαλίζεται 
σε όλους η πρόσβαση και να μην υπάρχει κανένα 
κριτήριο, ούτε οικονομικό, δηλαδή κόμιστρο-
εισιτήριο.

 Φυσικά αυτή η επίθεση προκάλεσε  έντονες 
αντιδράσεις καιδημιουργήθηκε μπορούμε να πούμε 
ένα κίνημα αυτομέιωσης . Πολλές συλλογικότητες 
με οριζόντιες και αμεσοδημοκρατικές δομές 
(κινήσεις πολιτών, καταλήψεις, στέκια) προέβησαν  
σε συνεχήμπλοκαρίσματα ακυρωτικών, σε 
μοιράσματα κειμένων και τρικάκια . Εναντιώθηκαν 
στην αύξηση του εισιτηρίου  ενώ ταυτόχρονα 
στήριξαν τον αγώνα των απεργών-εργατών στα 
ΜΜΜ ,καλώντας σε έναν κοινό αγώνα επιβατών-
οδηγών(ξεκαθαρίζοντας φυσικά τον εχθρικό 
χαρακτήρα τους απέναντι στους ελεγκτές-
ρουφιάνους).
 
 Τέλος μπορεί τα μέτρα να εφαρμόστηκαν 
και η τιμή του εισιτηρίου να αυξήθηκε αλλά 
ο αγώνας συνεχίζεται. Τα ελάχιστα που 
μπορούμε να κάνουμε είναι μαζικές αρνήσεις 
ακύρωσηςεισιτηρίων, να δίνουμε το εισιτήριο μας 
- που είναι ίσως και το πιο σημαντικό διότι είναι 
μια ουσιαστικήένδειξηαλληλεγγύης- και μάλιστα 
να το δίνουμε χέρι με χέρι αφού σεκιουριτάδες 
έχουν εντολή να τα μαζεύουν. Τέλος φυσικά 
εναντιωνόμαστε στους  ελεγκτές ειδικά στην 
περίπτωση που “συλλάβουν” κάποιον .!

Διόδια
 Για κάποιους είναι απλά το κίνημα των 
τζαμπατζήδων! Εξάλλου το να πληρώνεις τη 
διέλευση στο δρόμο είναι απολυτά λογικό... Λογικό 
είναι και το γεγονός να πληρώνουμε διπλό χαράτσι 
(πέραν της φορολογίας) για δρόμους κάποιους 
από τους οποίους ίσως να μηνφτιάξουν και ποτέ!

 Για κάποιους όμως ο δρόμος είναι ένα 
κοινωνικό αγαθό και η διεκδίκηση της ελεύθερης 
μετακίνησης λογικό επακόλουθο. Έτσι λοιπόν 
από το 2008 μέχρι και σήμερα συλλογικότητες 
και επιτροπές αγώνα έχουν  πετύχει μαζικές 
δράσεις άρνησης πληρωμής των διοδίων.
.Ας σημειωθεί ότι η δράση ξεκίνησε από τους 
κατοίκους στις κοντινές περιοχές αλλά πλέον έχει 
γενικευθεί. Υπάρχουν πολλοί οδηγοί που αρνούνται

την πληρωμή διοδίων και σε αυτό το σημείο 
επιγραμματικάνα αναφέρουμε ότι προφανώς η 
προσπάθειααλλαγής της νομοθεσίας δεν είναι 
καθόλου τυχαία.

Ηλεκτρικό 
 Στη σημερινή έκρυθμη κοινωνική συγκυρία 
δε θα μπορούσαν να λείπουν  αντιδράσεις ενάντια 
στα φοροχαράτσια που επιβάλλονται μέσω 
των νέων λογαριασμών της ΔΕΗ. Ήδη πολλές 
συνελεύσεις γειτονιών και άλλες πρωτοβουλίες 
έχουν προβεί σε μαζικές διαμαρτυρίες  έξω από τα 
γραφεία της ΔΕΗ, σε διάφορες περιοχές. Εκτός όμως 
από το νέο χαράτσι ο λογαρισμός της ΔΕΗ είναι 
προικισμένος και με τα τέλη της ΕΡΤ καθώς επίσης 
και τα δημοτικά τέλη, το ποσό των οποίων πολλές 
φορές υπερβαίνει το ποσό της κατανάλωσης! 
Πάνω σε αυτό, μια πρώτη κίνηση αυτομείωσης θα 
μπορούσε να είναι η άρνηση καταβολής των τελών 
της ΕΡΤ. Νομικά υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής 
μόνο της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος που 
καταναλώθηκε, στο ταμείο παρακαταθηκών και 
δανείων, αφού αρνηθείς να αναγνωρίσεις το 
χρέος σου προς την ΕΡΤ. Όλα αυτά αναφέρονται 
επειδή θεωρούμε το ηλεκτρικό ρεύμα ως μια 
ακόμη βασική κοινωνική ανάγκη, άρα βρίσκουμε 
απαράδεκτο το να διατίθεται με αντίτιμο, άρα 
επιλεκτικά! Και φυσικά το ότι, εν μέσω της 
οικονομικής κρίσης που μας έχουν επιβάλλει, οι 
λογαριασμοί όλο αυξάνονται αποδεικνύει για 
άλλη μια φορά ότι για το μόνο που νοιάζονται οι 
καπιταλιστές είναι η διάσωση των κερδών τους...

Υ.Γ. Ακόμα, σε περίπτωση μη πληρωμής και 
διακοπής του ρεύματος, δε χρειάζεται πανικός. Αν 
είναι παλιό το ρολόι υπάρχει λύση...

ΚΙΝΗΜΑ ΑΥΤΟΜΕΙΩΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑ

 Η Ιταλία την δεκαετία του 70 βρίσκεται υπό 
συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Ας 
αναφέρουμε πιο συγκεκριμένα ότι τον Ιούνιο του 
1970 η κυβέρνηση υπογράφει το περίφημο σχέδιο 
Carli ( είναι ο πρόεδρος της Τράπεζας της Ιταλίας 
)με το οποίο η κυβέρνηση της Ιταλίας υποστήριζε 
ότι θα ‘’ορθοποδούσε’’ η χώρα ενώ το ΙΚΚ(Ιταλικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα) συναινεί σιωπηρά..
Αντιθέτως το αποτέλεσμα είναι η υποβάθμιση 
του επιπέδου διαβίωσης, αφού  τα νέα μέτρα  
εκτοξεύουν τις τιμές σε δημόσιες υπηρεσίες,μάλιστα 
η αύξηση σε κάποιες περιπτώσεις  έφτασε και 
σε ποσοστό 50%. Η εργατική τάξη και κομμάτια 
της υπόλοιπης κοινωνίας όμως αντιδρούν και 
οργανώνονται σε έναν κοινό αγώνα από τα κάτω 
ο οποίος εξελίσσεται σε κίνημα αυτομείωσης. 
(Το κίνημα της αυτομείωσης ξεκίνησε στο Τορίνο 
αλλά επεκτάθηκε και στην υπόλοιπη Ιταλία)

λίγα λόγια για την ιστορία...

 Το καλοκαίρι του 1974,η τιμή του 
εισιτηρίου αυξήθηκε σε ποσοστά 20 έως 50%.Οι 
συγκοινωνίες όμως ως βασικό σκοπό τους είχαν  
να μεταφέρουν καθημερινά τους εργάτες στην 
δουλεία τους ,οι οποίοι ήταν και το μεγαλύτερο 
ποσοστό του επιβατικού κοινού,άρα η αύξηση 
της τιμής σημαίνει ταυτόχρονα και σημαντικό 
οικονομικό βάρος (περιττό να πούμε ότι ο 
μισθός δεν αυξήθηκε αλλά αντιθέτως μειωνόταν 
συνεχώς).Οι πρώτες αυθόρμητες αντιδράσεις 
λοιπόν ήταν από τους εργάτες και περιορίζονταν 
σε μπλοκαρίσματα λεωφορείων. Στη συνέχεια το 
συνδικάτο των μεταλλουργών στη Rivalta  έπαιξε 
σημαντικό ρόλο αφού πήρε την κατάσταση στα 
χέρια του και αποφάσισε ότι το εβδομαδιαίο 
πάσο θα αγοράζεται στην παλιά τιμή. Επιπλέον σε 
κάθε λεωφορείο είχαν οριστεί εξουσιοδοτημένοι 
αντιπρόσωποι οι οποίοι μάζευαν τις συνδρομές 
στην παλιά τιμή με αντάλλαγμα μια απόδειξη 
που εκδιδόταν από τα συνδικάτα. Τα χρήματα στο 
τέλος συλλέγονταν και δίνονταν στις εταιρείες.  
Αποτέλεσμα του αγώνα ήταν η τοπική κυβέρνηση να 
δεχτεί το αίτημα και να επαναφέρει τις παλιές τιμές.

ΜΜΜ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
 Αποφασισμένη  η εργατική τάξη ότι 
την κρίση τους (κράτους και κεφαλαίου) δεν θα 
την πληρώσει το προλεταριάτο,μετά τα ΜΜΜ 
αποφασίζουν να εφαρμόσουν την αυτομείωση και 
στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Αρχικά τα συνδικάτα δήλωσαν πως θα αρνούνταν 
να κλείσουν το ρεύμα στα διαμερίσματα που 
εφάρμοζαν αυτομείωση,ενώ  στη συνέχεια, 
αφού οργανώθηκαν, αποφάσισαν τη συλλογή 
υπογραφών δέσμευσης για την αυτομείωση έτσι 
ώστε να δοθεί μια μαζική διάσταση στον αγώνα. 
Αυτός που υπέγραφε δεσμευόταν να πληρώνει 
τη μισή τιμή των λογαριασμών και ταυτόχρονα 
να στέλνει ένα γράμμα στη διοίκηση στο οποίο 
θα εξηγεί ότι συμφωνεί με τα συνδικάτα CISL, CG  
και UIL. (Σωματεία που υποστηρίζονταν από την 
άκρα αριστερά και την αυτονομία ενώ δέχονταν τις 
επιθέσεις του ΙΚΚ και των συνδικαλιστών-ηγετών). 
Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί ότι η οδηγία 
που προωθούσαν οι επίσημοι συνδικαλιστές στις 
εργοστασιακές κινητοποιήσεις ήταν η μείωση των 
λογαριασμών στο 50%. Παρόλα αυτά το κίνημα 
ξέφυγε από τον έλεγχο των συνδικάτων και πέρασε 
στις γειτονιές, όπου πολύ σημαντικό ρόλο παίξαν 
οι νοικοκυρές. Όχι απλά ως αλληλέγγυων στους 
βιομηχανικούς αγώνες, μια τέτοια οπτική θα 
συσκότιζε με αριστερίστικο τρόπο μια σημαντική 
ταξική διεργασία. Διότι, παρά το ότι αυτή η επίθεση 
του κεφαλαίου κατευθυνόταν στο σύνολο της 
εργατικής τάξης, εκμεταλλευόταν το διαχωρισμό 
της εργασίας(εργασία στο εργοστάσιο- απλήρωτη 
εργασία στο σπίτι), χτυπώντας ουσιαστικά τις 
νοικοκυρές ως πιο «αδύναμο» κομμάτι της τάξης 
και εξαναγκάζοντάς τες σε περισσότερη απλήρωτη 
εργασία. Και κυρίως διότι όταν οι υπάλληλοι του 
δήμου πηγαίναν να κόψουν το ρεύμα ή φασίστες 
επιτίθονταν στις γειτονιές που αυτομείωναν, αυτές 
που τους αντιμετώπιζαν ήταν κατά κύριο λόγο 
νοικοκυρές...

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
 Αρχικά πολλά νοικοκυριά αρνούνταν 
να πληρώσουν τον λογαριασμό στην SIP(o 
αντίστοιχος OTE),με αποτέλεσμα η διοίκηση να 
τους κόψει το τηλέφωνο. Ακολούθησαν όμως 
πολλές επιθέσεις σε αστικά κέντρα της SIP με 
αποτέλεσμα να καταστραφούν πολλές γραμμές 
τηλεφώνου όπου σε αυτές περιλαμβάνονταν και 
των υπουργείων και του Προεδρικού Μεγάρου! 
Επίσης πραγματοποιήθηκανκαι καταστροφές στα 
καταγραφικά μηχανήματα.

54 55



ΣΤΕΓΑΣΗ
 Χιλιάδες άστεγοι και άνεργοι προχώρησαν 
σε καταλήψεις σπιτιών τα όποια λόγω του 
υψηλού ενοικίου παρέμεναν άδεια.Το σημαντικό 
είναι ότι ξεκίνησαν κινητοποιήσεις σε βάση 
γειτονίας,ανοιχτές συνελεύσεις και επιτροπές 
ενοικιαστών οι οποίες έδρασαν συλλογικά και 
πέτυχαν την άρνηση ενοικίων.Το μεγαλύτερο 
επίτευγμα αυτής της δράσης ήταν ότι μέσα από αυτές 
τις συνελεύσεις αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε 
κατάληψη στο San basilo στο Τorino, ενός δημόσιου 
κτιρίου που μετατράπηκε σε ελεύθερη κλινική.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 Ο λόγος που θεωρούμε σημαντικό 
να επικαλεστούμε την ιστορία είναι γιατί  
αναγνωρίζουμε το κίνημα αυτομείωσης ως 
ένα κίνημα βάσης, αμεσοδημοκρατικό και 
αντιιεραρχικό (εξάλλου αυτά είναιτα κινήματα που 
τρομάζουν τις κυρίαρχες τάξεις) ,  γιατίτο θεωρούμε 
χρήσιμο εργαλείο για προβληματισμό αλλά και για 
να συνειδητοποιήσουμε πως ανάλογα κινήματα με 
αυτά που προτάσσουμε στην ανάλυσή μας έχουν 
όντως υπάρξει και δεν είναι ουτοπικά. 

 Συμπερασματικά τα σημαντικότερα 
σημεία που θα θέλαμε να επικεντρωθούμε είναι 
τα εξής:

-Την κινητοποίηση της εργατικής τάξης .Ο ρόλος 
των εργατικών συνδικάτων ήταν καταλυτικός.  
Απαλλαγμένα  πλέον από ιεραρχικές και κομματικές  
λογικές καταφέρνουν να αυτοοργανωθούν ,να 
δράσουν ενεργητικά και με συνέπεια και να 
διαχύσουν τον αγώνα στα υπόλοιπα κομμάτια της 
κοινωνίας, έτσι ώστε να είναι ένας πραγματικός 
κοινός αγώνας από τα κάτω και όχι από 
απομονωμένους αγωνιστές .Είναι σημαντικό να 
αναφέρουμε ότι πριν τις αυτομειωτικές πρακτικές 
είχαν προηγηθεί αγώνες στα εργοστάσια, όπου 
είχε ασκηθεί έντονη κριτική στα παραδοσιακά 
συνδικάτα. Οι εργάτες είχαν αρνηθεί την ισχύ τους 
και δεν ήταν λίγες οι φορές που  εναντιώνονταν 
στις αποφάσεις τους . Χαρακτηριστικός και ο ρόλος 
του ΙΚΚ το οποίο ήταν ιδιαιτέρως εχθρικό ως προς 
το κίνημα και τις πρακτικές του.

-Τις  ανοιχτές συνελεύσεις σε επίπεδο γειτονίας.

-Διαφορετικής μορφής αγώνας, πέρα από 
παραδοσιακές λογικές που περιορίζονταν σε πορείες 

και παρεμβάσεις. Το κίνημα αυτό αμφισβήτησε 
την ουδετερότητα των δημόσιων θεσμών και 
υπηρεσιών και συνεπώς του ίδιου του Κράτους.

 Παρακολουθήσαμε ένα μικρό χρονικό της καθημερινής ζωής των Ελλήνων μεταναστών της 
Γερμανίας. Οι μετανάστες της Χαϊδελβέργης εξιστορούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο στην 
εργασία όσο και στην καθημερινή τους ζωή. Συνειδητοποιώντας ότι η υπεράσπιση των συμφερόντων τους 
και η διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών ζωής και εργασίας μπορεί να επιτευχθεί ομαδικά και όχι ατομικά, 
αποφασίζουν την ίδρυση της ελληνικής κοινότητας Χαϊδελβέργης. Με πρωτοβουλία της κοινότητας 
γυρίζεται το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ που καταδεικνύει τις αντιξοότητες και την εκμετάλλευση στην 
εργασία, στη στέγαση και στην εκπαίδευση των μεταναστών. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι 
Έλληνες της Χαϊδελβέργης μπορούν εύκολα να αναχθούν στην πραγματικότητα εκατοντάδων μεταναστών 
στην Ελλάδα του σήμερα.
 Από τις αρχές του 90’,όπου έγινε το περίφημο άνοιγμα των συνόρων, εκατοντάδες χιλιάδες 
άνθρωποι, κυρίως από χώρες του ανατολικού μπλοκ, μετανάστευσαν στην Ελλάδα ρισκάροντας με 
διάφορους τρόπους τις ζωές τους αναζητώντας ελπίδα στην αναπτυγμένη Ευρώπη. Η πραγματικότητα 
όμως αντικρούεται με την ελπίδα. Πολλοί από αυτούς φθάνουν στην Ελλάδα, η οποία χωροταξικά είναι 
ένας εύκολα προσβάσιμος σταθμός, στον οποίο όμως τελικά εγκλωβίζονται λόγω περιορισμών από 
διεθνείς συνθήκες και απειλές απελάσεων. Η συνέχεια λίγο πολύ γνωστή… Είτε γίνονται αναλώσιμοι 
εργάτες στα χέρια αφεντικών, είτε ακόλουθοι της ντόπιας μαφίας. (πουλώντας ό,τι πουλιέται, από CD 
μέχρι το ίδιο τους το σώμα).

 Αυτό δε σημαίνει ότι οι μετανάστες κάθονται με τα χέρια σταυρωμένα. Αντιθέτως, τα 
τελευταία χρόνια οι αγώνες τους δεν είναι λίγοι. Από την απεργία των εκατοντάδων εργατών γης στα 
φραουλοχώραφα, τις συγκρούσεις αφρικανών μεταναστών με μπάτσους στη Θεσσαλονίκη μετά τη 
δολοφονία του μικροπωλητή Τόνυ Ονούα κατά την καταδίωξή του από ασφαλίτες και τη δίμηνη απεργία 
των Αιγυπτίων αλιεργατών στη Νέα Μηχανιώνα ενάντια στη μείωση του μισθού τους μέχρι τους 
αποκλεισμούς δρόμων έξω από το κολαστήριο της Πέτρου Ράλλη ενάντια στην αστυνομική βία και την 
καταδυνάστευση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τη μαχητική στάση της Κωνσταντίνας Κούνεβα στις 
υπεργολαβίες καθαρισμού των σταθμών του ΗΣΑΠ και τις συνεχείς απεργίες πείνας προσφύγων για να 
τους δοθεί πολιτικό άσυλο. Αποκορύφωμα των αγώνων αποτελεί η πρόσφατη απεργία πείνας των 300 
μεταναστών εργατών που παρόλη την κοινωνική αδιαφορία και τη μιντιακή παραπληροφόρηση, πέτυχε 
μια σημαντική νίκη.

 Σε μια κοινωνία η οποία χτίστηκε πάνω 
στο νόμο του ισχυρού, οι μετανάστες – όντας το πιο 
εξαθλιωμένο κομμάτι αυτής- βιώνουν τον κοινωνικό 
αποκλεισμό. Τα «κράτη πρόνοιας» έχουν φροντίσει 
όμως να εθνοποιήσουν την εργατική τάξη βάζοντας το 
άτομο σε ένα ψεύτικο δίλημμα μεταξύ της πάλης των 
φυλών και της πάλης των τάξεων.
 Οι μετανάστες ειδικότερα βρίσκονται 
μετέωροι ανάμεσα σε ένα δίπολο. Αφενός παράγουν 
πλούτο για το εθνικό κεφάλαιο, αλλά από την άλλη 
η όποια οργάνωση και ένωσή τους με την υπόλοιπη 
εργατική τάξη σαμποτάρεται με κάθε τρόπο.

«Η εκμετάλλευση των γερμανών είναι οπωσδήποτε κι αυτή τεράστια 
για τους ξένους εργάτες. Μας δίνουν τις πιο βρώμικες δουλειές και 
μας φοβερίζουν ότι θα επιστρέψουμε αμέσως στην Ελλάδα...»
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 Αυτό που προσπαθεί το ντοκυμαντέρ να καταδείξει είναι οι συνθήκες ζωής ατόμων που έχουν 
χαρακτηριστεί ως ψυχικά “άρρωστοι”. Άλλα ποια είναι τα κριτήρια και τα όρια με βάση τα οποία κάποιος 
αποφασίζει για την ψυχική ισορροπία;

 Μια κοινωνία προκειμένου να ελέγξει την λειτουργία της έχει ανάγκη από την ύπαρξη κανόνων 
και θεσμών που θα οριοθετούν την συμπεριφορά των μελών της. Οποιοσδήποτε παρεκκλίνει από αυτά 
τα όρια θεωρείται επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο και επομένως εξορίζεται από τους κόλπους της 
κοινότητας. Από τη στιγμή όμως που τα όρια δεν τα έχουμε ορίσει εμείς οι ίδιοι πως μπορεί να είναι 
κοινώς αποδεκτά;

 Οι ψυχικά “άρρωστοι” αμέσως μόλις διαγνωστεί η ασθένεια τους εγκλύονται σε ίδρυμα 
προκειμένου να “γίνουν καλά”. Το πρώτο μέλημα των ψυχιάτρων είναι τους πείσουν ότι είναι άρρωστοι 
έτσι ώστε να συναινέσουν στον εγκλεισμό τους, προετοιμάζοντας παράλληλα και το έδαφος για τα 
επόμενα στάδια της θεραπείας τους. Μπαίνοντας λοιπόν στο άσυλο χάνουν βασικά τους δικαιώμα- 
τα, ελευθερίες, προσωπικά γούστα και επιθυμίες όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ντοκυμαντέρ. 
Επειδή όμως στον άνθρωπο υπάρχει έμφυτη η ανάγκη της κοινωνικοποίησης, ακόμα και μέσα στο χώρο 
του ιδρύματος επιχειρεί να δημιουργήσει μια μικρή κοινωνία. Πως όμως να θεραπευτεί κάποιος ψυχικά 
“ασθενής” όταν συναναστρέφεται ως επι το πλείστον με άτομα “προβληματικά”; 

 

προβλήματα από τα ήδη υπάρχοντα πως είναι δυνατόν αυτή η διαδικασία να αποκαλείται θεραπεία;
 
 Επίσης από μαρτυρίες ίδιων φαίνεται πως αρχικά αντιμετώπιζαν προβλήματα 
προσαρμοστικότητας στα χαρακτηριστικά αυτής της κοινωνίας.Τέτοιοπαράδειγμα είναι ότι ένας εξ αυτών 
ένιωθε να εγκλωβίζεται από τον χρόνο μη μπορώντας να τον προγραμματίσει. Σε αυτό το σημείο είναι 
σκόπιμο να αναρωτηθεί κανείς πόσο “ξένο” είναι ένα τέτοιο συναίσθημα στη σημερινή εποχή που οι 
ρυθμοί ζωής είναι εξωφρενικοί. Άραγε είμαστε όλοι μας εν δυνάμει τρελοί; 

 Άξιες λόγου είναι οι περιπτώσεις ατόμων χαρακτηρισμένων ψυχικά “ασθενών” οι οποίοι στην 
πορεία της ζωής τους παρήγαγαν κοινώς αποδεκτά αξιοθαύμαστα έργα στον κόσμο που βασιλεύει η 
“λογική”. Τέτοια παραδείγματα είναι ο Νίτσε, ο Νας και πολλοί άλλοι. Πως γίνεται κάποιος παρα φύσιν 
άνθρωπος να δημιουργεί κάτι ανώτερο που φυσιολογικοί άνθρωποι δε μπορούν; Επομένως η απομόνωση 
από την κοινωνία στερεί στα άτομα εμπειρίες και ερεθίσματα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην 
παραγωγή τέτοιου είδους αξιόλογων δημιουργημάτων.

Η χρόνια στέρηση ελευθεριών όχι μόνο δε βοηθάει αλλά 
αντίθετα δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα. Όπως 
οι ίδιοι λένε στο ντοκυμαντέρ η έλλειψη επαφής με τον έξω 
κόσμο δυσχαιρένει την προσαρμογή τους στην κοινωνία όταν 
θα είναι έτοιμοι να επιστρέψουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί το γεγονός ότι όταν κάποιοι έγκλειστοι βγήκαν 
στον δρόμο δεν ήξεραν τι σημαίνει φανάρι, ενώ άλλοι δεν 
ήξεραν να χρησιμοποιούν το πιρούνι μιας και για χρόνια 
τους είχε απαγορευτεί. Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί 
η χορήγηση και ψυχοφαρμάκων που δρουν κατασταλτικά

Μερικοί προβληματισμοί πάνω στο ζήτημα του εγκλεισμού ως θεραπεία ψυχικών 
«ασθενειών »

“Τελικά η τρέλα είναι συνυφασμένη με το ανθρώπινο.
Άρα δε μπορεί ούτε να εξοριστεί, ούτε να εξορκιστεί.”

και όχι θεραπευτικά με την βιολογική έννοια. Αφού λοιπόν προκαλούνται περισσότερα

το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την εισήγηγση για 
την προβολή “ο άνθρωπος που ενόχλησε το σύμπαν”
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• Θεσμοθετείται η ιδιωτική χρηματοδότηση. Δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων θα καθορίζουν την 
πορεία των Πανεπιστημίων. Ξεκάθαρα, η διοίκηση σταδιακά περνά στα χέρια τεχνοκρατών, ατόμων που 
δεν έχουν καμία σχέση με τα Ιδρύματα και με τη δημόσια εκπαίδευση και τα αντιλαμβάνονται ως μια 
ακόμα εταιρεία-επιχείρηση τους. Αντίστοιχα, η αξιολόγηση φοιτητών και σχολών θα γίνεται με βάση αυτά 
τα χαρακτηριστικά. Συνεπώς, η γνώση μεταφράζεται ξεκάθαρα πλέον σε κέρδος και οικονομικά νούμερα.
• Συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολών και τμημάτων βάση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. 
Δηλαδή δεν θα επιβιώσουν τμήματα τα οποία δεν συμβαδίζουν με την αγορά όπως για παράδειγμα 
τμήματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Υποβαθμίζονται εντελώς ειδικότητες με μειωμένο 
κοινωνικά κύρος.
• Καταργείται ο θεσμοθετημένος ρόλος του ασύλου. Ίσως το μόνο στοιχείο του Νομοσχεδίου που έκανε 
όλες τις αντιδραστικές και συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις να συγκλίνουν και εντέλει να συμφωνήσουν, 
ώστε να επιτευχθεί ο κατάλληλος αριθμός βουλευτών για να ψηφιστεί ο νόμος. Όμως δεν ήταν μόνο τα 
κόμματα, αλλά και η πλειοψηφία της κοινωνίας που ζητούσε την κατάργηση της νομικής κατοχύρωσης του 
ασύλου, επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από τη προπαγάνδα των Μ.Μ.Ε και του Κράτους που στόχευε 
στην εγκληματοποίηση αυτών που δραστηριοποιούνταν στο άσυλο με τον έναν η τον άλλο τρόπο. Από 
τη μία, πρόβαλλαν σε μεγάλο βαθμό τις κοινές παραβατικές δραστηριότητες, που γίνονταν στο άσυλο 
θέλοντας να τονίσουν ότι η αιτία τους ήταν το άσυλο ενώ γνωρίζουμε ότι αντίστοιχα πράγματα γίνονται 
καθημερινά έξω από αυτό. Από την άλλη, οι ριζοσπαστικές δυναμικές ενέργειες (καταλήψεις, συγκρούσεις, 
παρεμβάσεις) που λάμβαναν χώρο στα Πανεπιστήμια προβάλλονταν ως απλές παραβατικές πράξεις που
στόχο έχουν την αύξηση της εγκληματικότητας και τη δημιουργία του χάους στη πόλη. Με αυτόν τον 
τρόπο κατάφεραν να αλλοιώσουν τον κοινωνικό ριζοσπαστικό χαρακτήρα του ασύλου στα μάτια της 
κοινωνίας, ο οποίος ιστορικά έχει καθοριστεί από τους συνεχείς κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες και ως 
τέτοιο οφείλουμε να τον αναλύσουμε και τον επαναπροσδιορίσουμε.

 Τα παραπάνω μέτρα έχουν ξεκάθαρη ταξική κατεύθυνση. Το ζήτημα είναι απλό, η παιδεία πλέον 
θα είναι για λίγους και εκλεκτούς, οι φοιτητές από τα δυσχερέστερα οικονομικά κομμάτια της κοινωνίας 
αποκλείονται σταδιακά αφού δεν υπάρχουν περιθώρια ταυτόχρονης εργασίας για την επιβίωση ενώ 
παράλληλα τους εγκλωβίζει σε μελλοντικές επιλογές οι οποίες θα τους προσφέρουν όλο και λιγότερα 
επαγγελματικά δικαιώματα (μειωμένους μισθούς, μαύρη εργασία κτλ). Σε αυτό το σημείο, ξεκαθαρίζουμε 
ότι ανάμεσα στο νέο και στο παλιό Πανεπιστήμιο, δεν θεοποιούμε το παλιό, θεωρούμε ότι είναι ήδη 
σάπιο αλλά τα νέα μέτρα δεν έχουν σκοπό τη βελτίωση του υπάρχοντος από τη σκοπιά του «φοιτητή» 
και της «γνώσης» αλλά ξεκάθαρα από τη σκοπιά του Κεφαλαίου. Χρησιμοποιείται πλέον ως ξεκάθαρο 
μέσο για την ταξική ανέλιξη και παραγωγή μικροαστικών υποσχέσεων. Απέναντι σε αυτό, προκρίνουμε 
ένα Πανεπιστήμιο ελεύθερο, με ανοιχτή πρόσβαση για όλους, που θα δέχεται και θα ενισχύει τη 
διαφορετικότητα και την δημιουργικότητα και θα ξεδιπλώνει τη δίψα για γνώση. Προτάσσουμε την 
αυτοδιαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αν και κατανοούμε ότι μπορεί να θεωρηθεί ουτοπικό 
στο υπάρχον σύστημα. Παρόλα αυτά, σε οποιοδήποτε πεδίο που υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να 
αναπτυχθούν αξίες όπως η συλλογικότητα, η αντίσταση και η αυτοοργάνωση εμείς θα τις διαδίδουμε 
αλληλεπιδρώντας με τους γύρω μας και δημιουργώντας εστίες αντίστασης που σπάνε την κανονικότητα.

 Τέλος αρνούμαστε να παραμείνουμε βουβοί ακροατές των νέων αλλαγών που οξύνουν τις 
οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, αρνούμαστε να περιοριστούμε μόνο σε οικονομικές αναλύσεις και 
ερμηνείες και να κλειστούμε στα στενά όρια της Χρηματιστηριακής αγοράς και των παραγώγων. Αντίστοιχα, 
δεν μας αναλογεί να περιοριστούμε όπως οι αριστερές παρατάξεις σε 2-3 φοιτητικές κινητοποιήσεις που έχουν 
ως μόνο πεδίο απεύθυνσης και δράσης τις σχολές, τους φοιτητές και καλύπτονται με μερικές διεκδικήσεις.
Ακριβώς επειδή η επίθεση που δεχόμαστε είναι συνολική έτσι οφείλουμε να απαντήσουμε. Να 
συλλογικοποιήσουμε τις αρνήσεις μας με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας, να θέσουμε τους φοιτητικούς 
αγώνες μέρος του κοινωνικού και ταξικού αγώνα. Γιατί μπορεί αυτή τη χρονική στιγμή να είμαστε 
φοιτητές βγάζοντας τα και τώρα δύσκολα, αλλά αργότερα θα βρεθούμε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση 
έχοντας μπεί για τα καλά στο χώρο της μισθωτής εργασίας. Επιδιώκουμε την διαμόρφωση ενός κοινού

 Μέρα με την μέρα, η κρίση γίνεται ολοένα και πιο αισθητή στις ζωές μας. Παράλληλα, η 
καθημερινή λιτότητα συνοδεύεται από πληθώρα οικονομικών αναλύσεων που προσφέρονται απλόχερα, 
φυσικά κυρίως μέσα από τα Μ.Μ.Ε. Οικονομικές αναλύσεις που από τη μία τρομοκρατούν για το μέλλον 
και έχουν αποτέλεσμα να παγώνουν τα αντανακλαστικά αντίδρασης και συνειδητοποίησης αλλά και από 
την άλλη είναι φυσικά ελλιπή σε δεδομένα και πληροφορίες. Η κρίση δεν είναι σε καμία περίπτωση κάτι 
ξένο και μη αναμενόμενο για τους καπιταλιστές, αντιθέτως είναι φυσικό επακόλουθο, είναι το τελευταίο 
στάδιο του οικονομικού κύκλου. Η σύγχρονη κρίση δεν έχει απλά οικονομικό χαρακτήρα. Το κεφάλαιο 
προκειμένου να βγεί από τη κρίση της αναπαραγωγής του, επιτίθεται σε όλα τα κοινωνικά κομμάτια 
με αποτέλεσμα αυτή η κρίση να διαχέεται σε όλον τον κοινωνικό ιστό. Για να την αντιμετωπίσουν οι 
καπιταλιστές οι οποίοι βλέπουν το μεγαλείο του συστήματος (συνεπώς τα δικά τους συμφέροντα) 
να καταρρέει εφαρμόζουν μια σειρά από μέτρα και αλλαγές που ξεκάθαρα οδηγούν στην έπακρου 
εκμετάλλευση μας. Χαρακτηριστικά είναι τα μέτρα στον εργασιακό τομέα, με την πλαστικοποίηση της 
εργασίας, τη συρρίκνωση μισθών, την περιστολή των εργασιακών δικαιωμάτων, την αμφισβήτηση των 
συνδικάτων αλλά και μια συντονισμένη επίθεση στη κοινωνία γενικότερα, κάθε απόπειρα ελεύθερης 
αντίδρασης είτε να καταστέλλεται είτε να ποινικοποιείται. Στα πλαίσια αυτής της αναδιάρθρωσης του 
οικονομικού και πολιτικού συστήματος η εκπαίδευση, ως βασικός ιδεολογικός μηχανισμός των αφεντικών 
και γρανάζι παραγωγής υπάκουων και ευέλικτων εργατών, δε θα μπορούσε να μείνει άθικτη από τα πυρά 
των νέων μέτρων.

 Σε κάθε φάση του καπιταλισμού αναλογεί μια συγκεκριμένη μορφή εκπαιδευτικού συστήματος, 
αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς και να 
αναπαράγει τις θεωρίες που θα διαχειριστούν τις εκάστοτε κρίσεις. Τα Πανεπιστήμια ως οι ανώτατες 
βαθμίδες και ως το προπύργιο της εργασιακής εκμετάλλευσης, κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν τις ολοένα 
αυξανόμενες ανάγκες για περαιτέρω ̈ μόρφωση και γνώση¨. Δύο έννοιες που αποτελούν βασικό εργαλείο 
σε αυτή τη διαδικασία, αφού μέσω αυτών παρέχονται τα απαιτούμενα εφόδια για την δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού εργατικού δυναμικού. Η γνώση έχει μετατραπεί από έμφυτη 
ανάγκη του ανθρώπου σε μια τυποποιημένη και άχαρη διαδικασία που αναπαράγει τις υφιστάμενες 
αλλοτριωμένες κοινωνικές σχέσεις. Οι αλλαγές επομένως στη παιδεία δεν έχουν μόνο στόχο την 
αδιαφάνεια, την αναβάθμιση των πτυχίων ή την κατάργηση των παρατάξεων όπως μας διατυμπανίζουν, 
είναι μέρος της συνολικής κίνησης τους προς την αναδιάρθρωση του συστήματος.

«Ο εγκλεισμός στα κάτεργα της εκπαίδευσης πέρα από την μαθησιακή προπαγάνδα, στοχεύει και στη 
πειθάρχηση του έγκλειστου. Ο νέος υποχρεούται να συναινέσει στον στραγγαλισμό της σκέψης και στην 
αλλοίωση της προσωπικότητας του.»

Ο νέος νόμος-πλαίσιο εκφράζει ξεκάθαρα τις προθέσεις του κράτους.

Οι σημαντικότερες αλλαγές μέσω των οποίων 
εκδηλώνεται ο νέος χαρακτήρας του πανεπιστημίου:

• Εντατικοποιεί τις σπουδές, με την εισαγωγή 
του ν+2 έτη για την συμπλήρωση τους. 
Μετατρέποντας συνεπώς τον φοιτητή σε ένα καλό 
και αποτελεσματικό ρομποτάκι, εγκλωβίζοντας τη 
σκέψη στα στενά όρια της σχολής του, χωρίς να 
του αφήνει περιθώρια για ελεύθερη ανάπτυξη της 
κρίσης και της πολιτικής του δράσης. Επιπλέον, 
όσον αφορά το επιχείρημα περί διαγραφής των 
αιώνιων φοιτητών λόγω οικονομικής επιβάρυνσης 
της κοινωνίας, καταρρίπτεται από μόνο του, καθώς 
έτσι και αλλιώς μετά από ν+2 έτη χάνονται όλες 
οι φοιτητικές διευκολύνσεις(πάσο, δικαίωμα για 
στέγαση, συγγράμματα)

6160



Σε αυτόν τον κόσμο των ¨μορφωμένων¨, ¨αμόρφωτος¨ για μας είναι εκείνος που δεν έχει επίγνωση 
της ταξικής του συνείδησης. Μέσα από την διεξαγωγή αντι-μαθημάτων που θα δρουν ανταγωνιστικά 
προς την υπάρχουσα σχέση εκπαίδευσης-χρήματος, να καλλιεργήσουμε το έδαφος για τη ανάπτυξη 
απ-αλλοτριωμένων κοινωνικών σχέσεων σπάζοντας τους διαχωρισμούς και την ιεραρχία που γεννά-
ει η στοχευμένη γνώση και παίρνουν σάρκα και οστά στους εργασιακούς χώρους. Ας γίνουμε εμείς 
παρεκκλίνουσες συμπεριφορές.

Ας στρέψουμε τα όπλα της εξουσίας εναντίον της

 Παρόλη τη θεώρηση ότι η γνώση πλασάρεται ως ουδέτερη στην πραγματικότητα δεν είναι 
καθώς, για να αποκτηθεί, ειδικά μετά από κάποιο στάδιο, θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋ-
ποθέσεις. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, πέρα από τα προφανή φυσικά χαρακτηριστικά βάσει 
των οποίων διανέμεται, υπάρχει και μια σχέση χρηματικής εξάρτησης που καθορίζει το κατά πόσο 
κάποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτή. Επομένως, αναδύεται μια ταξικότητα που μετασχηματίζει το 
¨αγαθό¨ της γνώσης, από ελεύθερο σε ιδιωτικό. Παρόλο που κάποιος θα μπορούσε να αντιτάξει ότι 
με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα του internet, η γνώση ανακτά τη χαμένη της ελευθερία, 
αυτό δεν συμβαίνει, καθώς είναι ολοκληρωτικά υποταγμένη και σε κάθε της μορφή στην εξουσία. 
Από την πιο ανατρεπτική μέχρι την πιο συντηρητική, η σχέση εξουσίας-γνώσης είναι πανταχού πα-
ρούσα.

 Ένα ακόμα ζήτημα που προκύπτει είναι το πώς και σε ποιους διανέμεται, καθώς επίσης και 
το ποιους σκοπούς εξυπηρετεί αυτή η διανομή. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι ενός σημείου η γνώση που 
διδάσκεται (εκπαιδευτική και όχι καθολική) είναι κοινή για όλους. Από κει και έπειτα, η ¨ζήτηση¨ 
στην αγορά εργασίας καθορίζει το τι γνώση χρειάζεται και σε ποιους θα μεταβιβαστεί, εξυπηρε-
τώντας τον αντικειμενικό σκοπό του κεφαλαίου και των κυρίαρχων που δεν είναι άλλος από την 
μεγιστοποίηση του κέρδους. Τα παραπάνω πραγματώνονται μέσα στον χώρο των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, όπου τα προγράμματα σπουδών είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις ανάγκες της αγο-
ράς, οι απόφοιτοι των σχολών αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και επανακαταρτίζονται 
προκειμένου να αποδίδουν καλύτερα στον εργασιακό τομέα. Με στόχο η γνώση να αξιοποιείται στο 
έπακρο, η εκπαίδευση έχει δομηθεί έτσι από την κυριαρχία με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιού-
νται οι πιθανότητες παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, πράγμα που θα μπορούσε να στρέψει τη γνώση 
ενάντια στην εξουσία.    

 Απόρροια του τρόπου που παράγεται και χρησιμο-
ποιείται η γνώση είναι η εντατικοποίηση των ζωών μας, η 
αναπαραγωγή των ήδη υπάρχοντων αλλοτριωμένων κοινω-
νικών σχέσεων, η εξάρτηση μας όλο και περισσότερο από το 
κεφάλαιο και τη δυνατότητα του ίδιου να αυξάνει τη συσσώ-
ρευσή του, η υιοθέτηση κανονιστικών προτύπων συμπεριφο-
ράς, η εξατομίκευση και ο αέναος αγώνας δρόμου προς την 
προσωπική ανέλιξη, η αποδοχή της ήττας και η ολοκληρωτι-
κή υποταγή μας εν τέλει στην παντοδυναμία των κυρίαρχων.

 Ξεκινώντας, είναι σημαντικό να δούμε την εξέλιξη της γνώσης με την πάροδο των ετών και 
πώς ο άνθρωπος επηρέασε αλλά και επηρεάστηκε από αυτή. Παλιότερα η έννοια της γνώσης εμπε-
ριείχε και το πρακτικό στοιχείο και το θεωρητικό. Αργότερα όμως αυτά τα δύο στοιχεία διαχωρίστη-
καν πλήρως και έτσι το θεωρητικό στοιχείο αποτέλεσε τη γνώση, το δε πρακτικό χαρακτηρίζεται ως 
κατάρτιση. Ο διαχωρισμός αυτός έχει σαν αποτέλεσμα το υποκείμενο ποτέ να μην μπορεί να οικειο-
ποιηθεί τη γνώση, καθώς αυτή πλέον δεν αποτελεί μια ολότητα, αλλά ένα  απλό υποσύνολο.

 Θυμίζει το φορντικό μοντέλο παραγωγής, στο οποίο ο κατακερματισμός της εργασίας απα-
γορεύει στον εργάτη να απολαύσει το παραχθέν προϊόν, όχι από τη πλευρά της κατανάλωσης, αλλά 
ως αυτοτελή οντότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που ειδικεύεται σε ένα μόνο τμήμα της παραγωγής και 
όχι στο σύνολό της αποτελεί και ο ίδιος ένα κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας και παύει να είναι 
ο δημιουργός και εμπνευστής του τελικού αποτελέσματος.

 Η γνώση αποτελεί μια έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου, επομένως ο άνθρωπος προϋπάρχει 
αυτής και είναι ουσιαστικά αυτός που τη δημιούργησε, ο εφευρέτης της. Καθώς οι γενιές διαδέχο-
νταν η μια την άλλη, κληροδοτούσαν στις επόμενες τη συσσωρευμένη γνώση όλων των προηγού-
μενων ετών, φτάνοντας έτσι στον homo universalis. Αλλά είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γίνει 
κάτοχος όλης της γνώσης;

 Όσο πιο πίσω πηγαίνουμε χρονικά και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο παγκόσμιος 
πληθυσμός ήταν πολύ πιο συρρικνωμένος απ’ότι σήμερα (άρα και το εύρος της γνώσης που είχε κα-
ταφέρει ν’ανακαλύψει), τόσο πιο εφικτό είναι κάτι τέτοιο. Αντίστροφα, είναι αδύνατον στη σημερινή 
εποχή να κατέχει κάποιος το σύνολο της γνώσης. Η υπερδιόγκωση της γνώσης είναι αποτέλεσμα του 
γεγονότος ότι η ίδια έπαψε να υπηρετεί τον άνθρωπο και έγινε υπηρέτης του ίδιου της του εαυτού 
και κατά συνέπεια, ανατροφοδοτείται από την ανάγκη της ίδιας για γνώση. Βέβαια, πέρα  από τη 
διόγκωση της, εγείρεται και ένα ζήτημα σχετικά με το ποιος  μπορεί να γίνει κάτοχός της.

Ξορκίζοντας την 
από-γνωση...

αγώνα που θα υποστηρίζει και θα υποστηρίζεται από τα υπόλοιπα αγωνιζόμενα κομμάτια. Έναν αγώνα 
συλλογικό, συνολικό, ισότιμο και αυτοοργανωμένο που εναντιώνεται στη κυρίαρχη τάσητου ατομικισμού. 
Να δημιουργήσουμε κοινότητες αγώνα και αλληλεγγύης που θα καταφέρουν να διαμορφώσουν τις 
κατάλληλες προοπτικές ώστε να γίνει κατανοητή η κρίση ώς ευκαιρία για να επέλθει η επαναστατική 

“Οι επιθυμίες μας ούτε επιβάλλονται ούτε προπαγανδίζονται,
οπλίζονται και στη συνέχεια αλληλοσυγκρούονται.”
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 Στην επίθεση αυτή, οι εργαζόμενοι απαντούν δυναμικά και παραδειγματικά προβαίνοντας σε 
διαρκείς απεργιακές κινητοποιήσεις. Μάλιστα στον ΗΣΑΠ οι εργαζόμενοι και όχι η διοίκηση, επέλεξαν 
μια διαφορετική από τις παραδοσιακές μορφές αγώνα, στο τέλος της στάσης εργασίας έκλεισαν τα 
ακυρωτικά μηχανήματα και ενημέρωσαν το επιβατικό κοινό να μην ακυρώσει τα εισιτηριά του. Επίσης οι 
εργαζόμενοι στα Μ.Μ.Μ κήρυξαν απεργία ως ένδειξη αλληλεγγύης στους εμποροϋπαλλήλους στις 12/12. 
Κινήσεις σαν και αυτές θέτουν ταξικά και κοινωνικά προτάγματα στον αγώνα τους και αναγνωρίζοντάς 
τον ως τέτοιο, όχι μόνο είμαστε αλληλέγγυοι αλλά και κομμάτι αυτού. Θεωρώντας τον αγώνα αυτό, έναν 
ακόμα αγώνα από τα κάτω, επιλέγουμε να οργανωθούμε και να αντισταθούμε συλλογικά διεκδικώντας 
όλα αυτά που μας ανήκουν. Από την άλλη πλευρά η στάση μας ως προς τους ελεγκτές-φοροεισπράκτορες 
δεν μπορεί παρά να είναι αρνητική, καθώς είναι αυτοί που πρώτοι σπάνε τη συνθήκη της κοινωνικής 
αλληλεγγύης βάζοντας μπροστά το προσωπικό όφελος (τα bonus που κερδίζουν, δηλαδή το 50% επί 
του προστίμου και εξευτελιστικές συμπεριφορές σε επιβάτες). Δεν ακυρώνουμε εισιτήριο, αρνούμαστε 
να δεχτούμε την φοροεισπρακτική πολιτική του κράτους, την εμπορευματοποίηση στις μεταφορές ,την 
παράλογη ύπαρξη του εισιτηρίου και κατ’επέκταση την αύξηση της τιμής του.
 
 Φυσικά το κράτος με την αγαστή βοήθεια των παπαγάλων μεγάλο-δημοσιογράφων κάνουν 
ότι μπορούν να λειτουργήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός και οι κινητοποιήσεις να κατασταλούν. Είτε 
παρουσιάζοντας τους εργαζόμενους ως τεμπέληδες, προνομιούχους και υπεύθυνους για τη ταλαιπωρία, 
είτε κρίνοντας παράνομες τις απεργίες με προαποφασισμένες ετυμηγορίες δικαστηρίων και απειλώντας 
τους με απολύσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση της Δικαιοσύνης να κρίνει 
την 24ωρη απεργία της Πέμπτης 13/1 παράνομη. Όμως οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν την απεργία 
κανονικά, θέλοντας να κάνουν σαφές ότι θα υπερασπίσουν τις κατακτήσεις τους αναλαμβάνοντας 
άμεσα πρωτοβουλίες και δείχνοντας διάθεση να συγκρουστούν με την οικονομική και πολιτική εξουσία. 
Για να έχει προοπτική αυτός ο αγώνας, ο οποίος όπως φαίνεται θα προσλάβει χαρακτήρα κοινωνικής 
σύγκρουσης, είναι απαραίτητο αφενός οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να πάρουν τη κατάσταση στα χέρια τους 
και αφετέρου να ξεφύγουν από τις συντεχνιακές λογικές. Να πάρουν τη κατάσταση στα χέρια τους, 
καθορίζοντας μέσα από διαδικασίες ανοιχτών συνελεύσεων τους στόχους και την κοινή τους δράση, 
προτάσσοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και την ενότητα των εργαζομένων και των καταπιεσμένων.

«Η στάση πληρωμών και το πάγωμα τον εισιτηρίων δεν είναι 
ουτοπικό, έχει επιτευχθεί εξάλλου μέσα από κοινούς αγώνες στην 
Ιταλία το 1974 όταν η τιμή του εισιτηρίου αυξήθηκε από 20 έως 
30% ,ο κόσμος αντέδρασε άμεσα και συλλογικά. Συγκεκριμένα το 
συνδικάτο των μεταλλουργών (ήταν οι πρώτοι που αντέδρασαν 
αφού οι συγκοινωνίες χρησιμοποιούνταν κυρίως από εργάτες που 
πήγαιναν στην δουλειά τους) αποφάσισε να συνεχίζει να αγοράζει 
το εισιτήριο στην παλιά του τιμή. Σε συνεργασία με τα συνδικάτα 
των μεταφορών ορίστηκαν αντιπρόσωποι που εξασφάλιζαν στο 
επιβατικό κοινό την έκδοση εισιτηρίων στην παλιά τιμή.»

Νίκη στον αγώνα των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Mεταφοράς
Κάθε νίκη μέσα στο εργατικό κίνημα είναι και δική μας νίκη
Ελεύθερες μετακινήσεις για όλους
Συλλογική άρνηση ακύρωσης εισιτηρίων

 Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους περισσότερους από εμάς είναι απαραίτητα για τη 
καθημερινή μας διαβίωση. Δεν είναι επιλογή υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, είναι ο πιο οικονομικός, 
ενδεχομένως για κάποιους ο μοναδικός τρόπος μετακίνησης στην εργασία, στη σχολή, στη διασκέδαση 
και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα τους. Δεν είναι ευχαρίστηση, αφού η πολύωρη αναμονή στις 
στάσεις, τα ελλιπή δρομολόγια το στοίβαγμα στα λεωφορεία και η ταλαιπωρία θυμίζει περισσότερο 
μεταφορά αντικειμένων παρά ανθρώπινων σωμάτων.

     Όλα αυτά όμως, φαντάζουν πταίσματα και περιττά μπροστά στις επικείμενες διαθρωτικές 
αλλαγές σε πολλούς τομείς που απαιτεί η χώρα λόγω της οικονομικής και κοινωνικής της κατάστασης. 
«Όλοι τα φάγαμε - όλοι θα πληρώσουμε» είναι η μόνιμη απάντηση κράτους, αφεντικών, τραπεζών, ΜΜΕ, 
που έχουν επιδοθεί σ’ ένα λυσσαλέο αγώνα δρόμου ώστε να μας πείσουν ότι ο μόνος τρόπος για να 
σωθούμε από την καπιταλιστική κρίση είναι να γίνουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί, πιο ευέλικτοι, πιο 
συναινετικοί στις βάρβαρες πολιτικές τους, υποτιμώντας περισσότερο τις ζωές μας. Ενώ κάθε τέτοια 
υποτίμηση συνεπάγεται βέβαια ακόμα μεγαλύτερα κέρδη για τις ήδη παχυλές τσέπες των αφεντικών. 

    Η επίθεση του κράτους και του κεφαλαίου πραγματοποιείται αρχικά στο δημόσιο και σε τομείς 
παραγωγής και κατανάλωσης βασικών αγαθών και υπηρεσιών (αύξηση τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης, 
πλήρης ιδιωτικοποίηση στους  τομείς υγείας και παιδείας). Στο στόχαστρο δηλαδή είναι οι υπηρεσίες που 
εισήχθησαν  σαν πρόνοια από «κοινωνικό» κράτος, και στο πλαίσιο αυτό δεν θα μπορούσαν φυσικά να 
μείνουν στην απέξω και οι αστικές συγκοινωνίες. Ενώ ταυτόχρονα  η  μόνη υπηρεσία που φαίνεται να 
μην παρουσιάζει ελλείμματα, αλλά αντιθέτως χρηματοδοτείται συνεχώς είναι ο τομέας της ασφάλειας, 
δηλαδή η Ελληνική αστυνομία. Εξάλλου δεν έχει σημασία αν δεν μπορούμε να μετακινηθούμε, να 
τραφούμε, να έχουμε πρόσβαση στα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης… θα νιώθουμε τουλάχιστον 
«ασφαλείς» απέναντι στους «τρομοκράτες» !

  Λέγοντας ότι οι μεταφορές είναι κοινωνική 
ανάγκη, εννοούμε ότι πρέπει να  εξασφαλίζεται 
σε όλους η πρόσβαση και να μην υπάρχει κανένα 
κριτήριο,  οικονομικό, δηλαδή κόμιστρο-εισιτήριο. 
Οι μεταφορές θα πρέπει να είναι ελεύθερες και σε 
καμία περίπτωση να μην είναι κερδοσκοπικές. 
     Το νέο νομοσχέδιο που κατατίθεται στη 
Βουλή αυτές τις μέρες, έχει ξεκάθαρο σκοπό 
την υποβάθμιση των δημόσιων μεταφορών, 
ουσιαστικά ανοίγει το έδαφος για ένα καινούργιο 
πεδίο αγοράς, για «επικερδείς» πια επιχειρήσεις, 
με ότι αυτό συνεπάγεται (κρίνοντας και από την 
αντίστοιχη «δουλειά» που έγινε στα νοσοκομεία, 
στις ΔΕΚΟ κλπ). 

Συγκεκριμένα:
* Τα εισιτήρια θα ακριβύνουν 30-50% και οι μισθοί θα μειωθούν κατά 20-40%
* Το 1/5 των εργαζομένων θα πρέπει να δεχθεί αναγκαστική μετάταξη σε άλλη υπηρεσία ή θα 
πρέπει να βγει (εθελούσια φυσικά) σε πρόωρη και μειωμένη σύνταξη- και αν αυτό δεν κριθεί αρκετό θα 
υπάρξουν απολύσεις.
* Οι γραμμές που θα αξιολογηθούν ως μη κερδοφόρες θα κλείσουν ανεξάρτητα αν εξυπηρετούν ή 
όχι χιλιάδες επιβάτες.
* Τέλος, ένα νέο σώμα ελεγκτών (πιθανόν από ιδιωτική εταιρεία security) θα περιπολεί 
στάσεις και λεωφορεία στο κυνήγι των εγκλημάτων της λαθρεπίβασης και της φιλικής απόδοσης ενός 
χρησιμοποιημένου και σε ισχύ εισιτηρίου σε κάποιον άγνωστο.

Αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων στα ΜΜΜ
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 Τα κείμενα που ακολουθούν αποτελούν προϊόντα συλλογικής 
διαδικασίας της ανοιχτής συνέλευσης του στεκιού και ενώ τα γεγονότα 
μπορεί να έχουν πάρει διαφορετική εκδοχή ή η εξέλιξή τους να είναι 
διαφορετική στο σήμερα ,ωστόσο δεν χάνουν την αξία τους για 
δημοσίευση στο συγκεκριμένο ‘αρχειακό’ , κατά τα άλλα, τεύχος της 
προβοκάτσιας.

 Ακολουθούν κείμενα για συγκεκριμένα γεγονότα που αφορούν 
ένοπλες επαναστατικές οργανώσεις και για άτομα με πλήρη συνείδηση 
των επιλογών τους που έδωσαν ή/και συνεχίζουν να δίνουν προοπτική στο 
πολύμορφο ταξικό κίνημα που ευρύτερα επαφιόμαστε.

 Η συγγραφή των κειμένων αποτέλεσε καθαρά ένα πρώτο 
αντανακλαστικό που συνειδησιακά υπήρξε «καθήκον» , για να εστιάσει 
κανείς , πως οι διώξεις, ασχέτου πολιτικής επιλογής ή όχι, αναπαράγονται  από 
τα ΜΜΕ και ταυτόχρονα σε ποια χρονική συγκυρία γίνονται (π.χ.προεκλογικά).

 Η αντιπληροφόρηση αποτελεί χρέος μας, καθώς έρχεται σε αντιδιαστολή 
του οχετού που πλασάρεται από τα ΜΜΕ ως κυρίαρχος ιδεολογικός μηχανισμός 
του κράτους, με μόνο σκοπό την παραπλάνηση και τον αποπροσανατολισμό της 
κοινής γνώμης από τα ζητήματα της καθημερινότητας..

 Τα παρακάτω κείμενα αποτελούν προϊόντα συλλογικής διαδικασίας της ανοιχτής 
συνέλευσης του στεκιού και ενώ τα γεγονότα μπορεί να έχουν πάρει διαφορετική εκδοχή 
ή η εξέλιξή τους να είναι διαφορετική στο σήμερα ,ωστόσο δεν χάνουν την αξία τους για 
δημοσίευση στο συγκεκριμένο ‘αρχειακό’ , κατά τα άλλα, τεύχος της προβοκάτσιας.

 Ακολουθούν κείμενα για συγκεκριμένα γεγονότα που αφορούν ένοπλες 
επαναστατικές οργανώσεις και για άτομα με πλήρη συνείδηση των επιλογών τους 
που έδωσαν ή/και συνεχίζουν να δίνουν προοπτική στο πολύμορφο ταξικό κίνημα που 
ευρύτερα επαφιόμαστε.
 Η συγγραφή των κειμένων αποτέλεσε καθαρά ένα πρώτο αντανακλαστικό 
που συνειδησιακά υπήρξε «καθήκον» , για να εστιάσει κανείς , πως οι διώξεις, ασχέτου 
πολιτικής επιλογής ή όχι, αναπαράγονται  από τα ΜΜΕ και ταυτόχρονα σε ποια χρονική 
συγκυρία γίνονται (π.χ.προεκλογικά)
 Η αντιπληροφόρηση αποτελεί χρέος μας, καθώς έρχεται σε αντιδιαστολή του 
οχετού που πλασάρεται από τα ΜΜΕ ως κυρίαρχος ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους, 
με μόνο σκοπό την παραπλάνηση και τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τα 
ζητήματα της καθημερινότητας.
 Εκτενέστερα, τέτοιου είδους στοιχεία καταδεικνύονται και σε ένα από τα 
παρακάτω κείμενα της συγκεκριμένης θεματικής καθώς επίσης και πως η έννοια της 
αλληλεγγύης αποτελεί ζωτικό κομμάτι του κινήματος.

 
 Τα παρακάτω κείμενα αποτελούν προϊόντα συλλογικής διαδικασίας 
της ανοιχτής συνέλευσης του στεκιού και ενώ τα γεγονότα μπορεί να έχουν 
πάρει διαφορετική εκδοχή ή η εξέλιξή τους να είναι διαφορετική στο σήμερα 
,ωστόσο δεν χάνουν την αξία τους για δημοσίευση στο συγκεκριμένο ‘αρχειακό’ 
, κατά τα άλλα, τεύχος της προβοκάτσιας.
 Ακολουθούν κείμενα για συγκεκριμένα γεγονότα που αφορούν ένοπλες 
επαναστατικές οργανώσεις και για άτομα με πλήρη συνείδηση των επιλογών 
τους που έδωσαν ή/και συνεχίζουν να δίνουν προοπτική στο πολύμορφο ταξικό 
κίνημα που ευρύτερα επαφιόμαστε.
 Η συγγραφή των κειμένων αποτέλεσε καθαρά ένα πρώτο αντανακλαστικό 
που συνειδησιακά υπήρξε «καθήκον» , για να εστιάσει κανείς , πως οι διώξεις, 
ασχέτου πολιτικής επιλογής ή όχι, αναπαράγονται  από τα ΜΜΕ και ταυτόχρονα σε 
ποια χρονική συγκυρία γίνονται (π.χ.προεκλογικά)
 Η αντιπληροφόρηση αποτελεί χρέος μας, καθώς έρχεται σε αντιδιαστολή 
του οχετού που πλασάρεται από τα ΜΜΕ ως κυρίαρχος ιδεολογικός μηχανισμός του 
κράτους, με μόνο σκοπό την παραπλάνηση και τον αποπροσανατολισμό της κοινής 
γνώμης από τα ζητήματα της καθημερινότητας.
 Εκτενέστερα, τέτοιου είδους στοιχεία καταδεικνύονται και σε ένα από τα 
παρακάτω κείμενα της συγκεκριμένης θεματικής καθώς επίσης και πως η 
έννοια της αλληλεγγύης αποτελεί ζωτικό κομμάτι του κινήματος.

 Το μόνο που αποζητάτε είναι η αμέριστη μας προσοχή. Σε 
κάθε σας κίνηση υποκρίνεστε, παίζοντας την καλύτερη δυνατή 
παράσταση κάθε μέρα... Μα χαμογελάστε λιγάκι παραπάνω!... 
Ίσως έτσι κ εσείς οι ίδιοι πιστείτε ότι η ψυχή σας δεν είναι και 
τόσο σάπια. Σάπια από το κλάμα που τόσο καιρό αγνοείτε. 
Μουγκή γιατί δεν της μάθατε ποτέ να μιλάει. Τυφλή 
γιατί με νύχια και με δόντια την κρατάτε δέσμια στα 
πιο βαθιά σκοτάδια του μυαλού σας.

 Λυπάμαι που θα γκρεμίσω την 
πραγματικότητα σας, κύριοι, αλλά δεν προσέχει 
κάνεις την προσωπική σας χαριτωμένη 
παράσταση, τον καλοπαιγμένο κωμικοτραγικό 
σας θίασο..
 Απορείς γιατί? Γιατί έχουν καταντήσει 
πια όλοι τυφλοί κοιτώντας μέρα νύχτα 
την λάμψη του καθρέφτη τους. Συνεχώς 
απέναντι από τον εαυτό τους...έτη φωτός 
μακριά απ την ουσία του.
 Μια θερμή παράκληση 
λοιπόν για σας πολιτισμένοι μου 
συνάνθρωποι…Σταματήστε να σέρνετε 
το σάπιο καλούπι σας παντού!... 
δεν το προσέχουμε πλέον ούτε κ 
όσοι  δεν έχουμε ακόμα τυφλωθεί 
από τις φωτεινές δημιουργίες του 
ναρκισσισμού μας..
     Μα γιατί, λοιπόν, υπάρχετε ακόμη?
 Αν αυτό το περιτύλιγμα σας 
δεν το έσερνε η ενεργεία χιλιάδων 
διαφημίσεων, μασκών ομορφιάς, 
καφέδων , τονωτικών χαπιών και 
πολυβιταμινούχων παρασκευασμάτων θα 
είχαν ήδη πέσει ένα ένα τα σαθρά κομμάτια 
του εαυτού σας.
 Ένα καλουπι σας περίμενε πάντα από 
την αίθουσα του τοκετού της μάνας σας, στην 
είσοδο του σχολειού σας, στη μέρα του γάμου σας. 
Με κάθε μέσο κάποιοι  υπηρέτες της κανονικότητας, 
σάς έμπαζαν μέσα. Αν δεν εφαρμόζατε καλά, σας 
σουλούπωναν σκοτώνοντας κάθε ψήγμα διαφορετικότητας  
πάντα όμως παίρνοντας τη δική σας συγκατάθεση!…

Μα γιατί, λοιπόν, απορείτε που σας 
αγνοούμε ?

αναπάντεχη γι αυτούς ανακάλυψη σάστισαν και πήγαν να μας σπάσουν μέχρι και τα κόκαλα πασχίζοντας 
να μας εγκλωβίσουν στα όρια τους αλλά εμείς σαν απάντηση σπάσαμε τα καλούπια. Λυτρωθήκαμε 
από τα δεσμά. Αναπτυσσόμαστε ελευθέρα με όποιο τρόπο θέλουμε, χαράσουμε τη διαδρομή μας προς 
όποια κατεύθυνση θα επιλέξουμε εμείς! Κι εσύ απλά δακρύζεις όταν σε πονάει το περιτύλιγμα σου αλλά 
ούτε ένα φθόγγο δεν αρθρώνεις. Γι αυτό λοιπόν δε σε λυπάμαι… το αξίζεις! Υπέμεινε κ άλλο μέχρι να σε 
συνθλίψουν οι τοίχοι, όσο εμείς θα περπατάμε ελευθέρα κι ας προσπαθούν ακόμα με κάθε μέσο να μας 
διαλύσουν. Δε θα ηρεμίσουμε λοιπόν μέχρι το σπάσιμο του τελευταίου καλουπιού!
Και ‘όσα δεν σπάσετε εσείς, όταν έρθει η στιγμή, θα τα σπάσουμε εμείς  μαζί με όποια υποτυπώδη μορφή 
ζωής έχουν για περιεχόμενο τους!…

  Προσπάθησαν κ εμάς να μας χωρέσουν. αλλά δεν είχαμε τη μορφή που επιζητούσαν. Μπροστά σ’ αυτή την

Ακόμα πιστεύετε λοιπόν, κύριες και κύριοι, ότι είστε το κέντρο του κόσμου?
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ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑ... 

 Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη, ζούμε μία ευρύτερη και 
μεθοδευμένη επίθεση του Κράτους και του Κεφαλαίου τόσο στα ριζοσπαστικά κομμάτια της κοινωνίας, 
όσο και σε ολόκληρη την κοινωνία. Μειώσεις μισθών, κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, απολύσεις, 
πογκρόμ στους μετανάστες αποτελούν καθημερινά γεγονότα. Τα φαινόμενα αυτά δεν ήρθαν από το 
πουθενά, αποτελούν τα βασικά συστατικά της διαχείρισης της οικονομικής και συστημικής κρίσης. 
Είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων διεργασιών, που με πρόσχημα της κρίσης βρήκαν το έδαφος για να 
ενταθούν ακόμα περισσότερο. Είναι ολοφάνερο, ότι σε αυτή τη συνθήκη  το Κράτος,  για να διαφυλάξει 
τα συμφέροντα των αφεντικών, αλλά και για να εδραιωθεί ακόμα περισσότερο, έχει εγκαθιδρύσει ένα 
καθεστώς ‘μηδενικής ανοχής’ , προωθώντας το δόγμα της νομιμότητας και της δημοκρατικής πυγμής.
 
 Οι απεργίες των εργαζομένων σε κλάδους που θίγονται, κρίνονται παράνομες, οποιαδήποτε 
μορφή διαμαρτυρίας που είναι παράνομη ή είναι ασύμβατη με την κυρίαρχη ηθική(καταλήψεις, 
παρεμβάσεις), λοιδωρείται και δαιμονοποιείται στα μάτια της υπόλοιπης κοινωνίας με την βοήθεια 
των ΜΜΕ. Εκτός από την ιδεολογική επίθεση, η καταστολή παίρνει και πιο απτή μορφή. Ωμή καταστολή 
δέχθηκε ,για παράδειγμα, η συγκέντρωση της 6ης Μάη του 2010, στην  οποία δεν υπήρξε καμία πρόκληση, 
αναιρώντας  ,κατά αυτόν τον τρόπο, και τα στοιχειώδη κατοχυρωμένα δημοκρατικά δικαιώματα της 
‘διαμαρτυρίας’. Εξάλλου, δεν είναι τυχαία η αναβάθμιση των κατασταλτικών μέσων καθώς και ο όλο 
και πιο έντονος έλεγχος (αναβάθμιση τρομονόμου-κουκουλονόμου, ίδρυση ομάδας ΔΕΛΤΑ, ειδικευμένη 
‘συμμορία’ για τη   διάλυση πορειών, ομάδας ΔΙΑΣ με καθημερινούς ελέγχους στις γειτονιές , εγκατάσταση 
περισσότερων καμερών).

 Αντίστοιχα, το κράτος  δεν θα μπορούσε να μην εντατικοποιήσει την καταστολή στα 
κομμάτια εκείνα που με το λόγο και την δράση τους αμφισβητούν το υπάρχον, εναντιώνονται 

στο κυρίαρχο σύστημα και τάσσονται υπέρ της κοινωνικής απελευθέρωσης. Αυτό 
είναι το σημείο στο οποίο επικεντρώνεται το σύστημα, καθώς δεν επιθυμεί σε καμία 
περίπτωση τα νοήματα που προωθούνται να έχουν κοινωνικό έρισμα, πόσο μάλλον 
βιώνοντας  μία συνθήκη όπου η κοινωνική ειρήνη διασαλεύεται, τα πολιτικά κόμματα 
απαξιώνονται (αποδοκιμασίες – διαπομπεύσεις πολιτικών στο δρόμο και στις 
παρελάσεις), και εν τέλει η οικονομική κρίση οδηγεί σε μία κρίση συναίνεσης με τους 

κυρίαρχους θεσμούς . Σκοπό του ,λοιπόν, αποτελεί  η ακύρωση ή η εκμηδένιση της 
κοινωνικής επίδρασης που μπορεί να έχουν αυτά τα ριζοσπαστικά κομμάτια και αυτό 

επιτυγχάνεται με την απονοηματοδότηση των επιλογών τους και του πολιτικού τους λόγο. 
Σε αυτή τη στρατηγική εγκληματοποίησης και απονοηματοδότησης προσώπων και επιλογών 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο το Κράτος και οι μηχανισμοί του. Από την κρατική Ασφάλεια 
και την Αντιτρομοκρατική που εκτελούν εντολές της πολιτικής εξουσία, η οποία ψηφίζει τους 

αντιτρομοκρατικούς νόμους, μέχρι τους δικαστές και την στοχευμένη προπαγάνδα των ΜΜΕ. 

 Μην έχοντας καμία δημοκρατική αυταπάτη , δεν 
μπορούμε να αντιληφθούμε αυτούς τους μηχανισμούς 
αυτόνομους και ανεξάρτητους μεταξύ τους, αλλά άμεσα 
συνδεδεμένους και αλληλένδετους με την κοινωνική και 
οικονομική ελίτ. Μία έκφανση αυτής της στρατηγικής είναι 
η διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων από τα κυρίαρχα 
μέσα, δρώντας ως φερέφωνα των δελτίων τύπου και των 
‘πληροφοριών’ της ΕΛ.ΑΣ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες  
           καταζητούμενων ή διωκόμενων.

...ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΕΣ...

            ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
                   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΩΝ
                              ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΑΞΙΚΟΣ...ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Όλα αυτά, ενταγμένα σε ένα πλαίσιο προβολής γεγονότων με θεαματικούς όρους(έκτακτα δελτία, 
αναφορές και εικόνες για εισβολές σε σπίτια, αναπαραγωγή των υψίστης ασφαλείας μεταγωγών των 
συλληφθέντων), με απώτερο στόχο την εγκληματοποίηση των ατόμων στις συνειδήσεις της κοινωνίας.

 Δεν αγνοούμε το δικαστικό σύστημα ως άλλο ένα πρόσωπο της εξουσίας , που πλέον καταρρίπτει 
το ‘τεκμήριο’ της αθωότητας  προφυλακίζοντας όσους είναι επικίνδυνοι για το σύστημα με αβάσιμες 
κατηγορίες, ποινικοποιώντας προσωπικές και συντροφικές σχέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
η προφυλάκιση της Φ.Μάγιερ,  βασιζόμενη αρχικά σε φιλικές της σχέσεις και ύστερα στη φαεινή ιδέα της 
ΕΛ.ΑΣ ,την οποία αναπαρήγαγαν και τα ΜΜΕ, ότι η μητέρα της ήταν μέλος της RAF, πράγμα ανυπόστατο 
λόγω απλής συνωνυμίας. Όλα αυτά συμπληρώνουν το πάζλ της κατασταλτικής επεκτατικής πολιτικής του 
καθεστώτος  απέναντι στις εξεγερμένες συνειδήσεις και τις επιλογές τους. 
 Σε αυτή την ατέρμονη μεθόδευση δεν μπορούμε παρά να επιλέξουμε το στρατόπεδο της 
αντίστασης και της αλληλεγγύης ως ταξικά και συνειδησιακά υποκείμενα, που αντιτίθενται στο υπάρχον.

 Αντιλαμβανόμενοι  τους πολιτικούς κρατούμενους ως κοινωνικούς αγωνιστές, θεωρούμε την 
αλληλεγγύη προς αυτούς αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και ταξικού πολέμου. Σκοπός δεν 
είναι να αναδειχθούν μόνο οι νομικές προεκτάσεις μιας υπόθεσης και να εγκλωβιστούμε στο δίπολο 
αθωότητας-ενοχής, αλλά να αναδείξουμε τα στοιχεία εκείνα που καθορίζουν μια δίωξη αγωνιστή/
ών ως πολιτική. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να απαντήσουμε στο δίπολο αυτό και να επιλέξουμε 
πλευρά καθώς οι ίδιοι θα ‘παίξουμε’ το παιχνίδι της εξουσίας που προσπαθεί να απομονώσει 
και να σπρώξει στο  περιθώριο κάποιες πρακτικές αγώνα. Αν επιλέγαμε να διαχωρίσουμε 
τις υποθέσεις με βάση την ανάληψη πολιτικής ευθύνης ή και όχι, θέτουμε όρια για την 
αλληλεγγύη σύμφωνα με τους φραγμούς που θέτει η κυρίαρχη ιδεολογία. Από την άλλη 
πλευρά όμως, δε μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να μην υποστηρίξουμε τις επιλογές 
του καθενός να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της αστικής δικαιοσύνης για να αποφύγει 
τον εγκλεισμό, γνωρίζοντας ότι διακυβεύεται η ελευθερία του. Ούτε μπορούμε να μην 
επεξεργαζόμαστε τις διατάξεις του τρομονόμου, το πως αυτές εφαρμόζονται σε κάθε 
υπόθεση και πως αναβαθμίζονται με βάση προηγούμενα κατηγορητήρια. Σκοπός της 
αλληλεγγύης είναι επίσης να αναδείξει μέσα από την αλληλουχία των γεγονότων, πως 
αυτά σχετίζονται με τις τωρινές συνθήκες και με την ιστορικότητα τέτοιων υποθέσεων, 
θέλοντας να τις επανανοηματοδοτήσει. Αποτελεί εν τέλει μια προσπάθεια να σπάσει το 
τείχος που έχει στήσει η κυριαρχία ανάμεσα στην κοινωνία και τα πολιτικά υποκείμενα 
που αγωνίζονται, να επαναπροωθήσει τα προτάγματα που αντιπροσωπεύουν. Γι’αυτόν 
ακριβώς το λόγο, η αλληλεγγύη αποτελεί μία σχέση συνολική και όχι αποσπασματική και 
μερική. Με λίγα λόγια, είναι η συνέχιση της ριζοσπαστικής δράσης του κινήματος, η εξέλιξη 
της διεισδυτικότητάς του στους καταπιεσμένους και η αέναη προσπάθεια διαμόρφωσης των 
κατάλληλων συνθηκών για την ανατροπή. Η αλληλεγγύη δε σημαίνει σε καμία περίπτωση 
ταύτιση. Η ανάγκη να πάρει κανείς θέση απέναντι στα ερωτήματα που προκύπτουν σε μία 
υπόθεση, ορίζει το τι θεωρεί κανείς υπερασπίσιμο ή προταγματικό. Δε χρειάστηκε κάποιος 
να απαλλοτριώσει μία τράπεζα για να δείξει την αλληλεγγύη του στο Γ. Δημητράκη, ούτε να 
υποδυθεί το μετανάστη στην πλατεία Αττικής για να δράσει αλληλέγγυα σε αυτούς. Η αλληλεγγύη 
είναι μια σχέση που ο καθένας συμβάλλει ως αυτό που είναι, κουβαλώντας τις εμπειρίες του, τις 
προθέσεις του, μία σχέση που δεν αποσκοπεί στην εξομοίωση των μορφών , αλλά τη συγγένεια 
των κινήτρων, της ταξικής θέσης και δυνητικά των στόχων. Είναι μία σχέση που στέκει ανάχωμα 
στην πάγια τακτική του κράτους να απομονώνει και να εξοντώνει όσους αποφάσισαν να πάρουν τη 
ζωή τους στα χέρια τους, μία σχέση που αντιπροσωπεύει τη συλλογική δύναμη της κοινότητας των 
από τα κάτω και της αλληλοϋποστήριξης των αγώνων τους.
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 Στις 23-09-2009 το απόγευμα της τετάρτηςη αντιτρομοκρατική υπηρεσία εισβάλει στοσπίτι του 
Χάρη Χατζημιχελάκη στο Χαλάνδριαποκαλώντας το γιάφκα και συνδέουν το σπίτιμε την “τρομοκρατική” 
οργάνωση συνομωσία πυρήνων της φωτιάς. Συλλαμβάνουν 4 άτομα απότα οποία ο Χ. Χατζημιχελάκης 
συλλαμβάνεταισπίτι του, ο Π. Μασούρας στο σπίτι του στο Γαλάτσι, ο Μ.Γ. και η Μ.Π. κατά την 
επιστροφήτους στο σπίτι του Μ.Γ. το οποίο βρίσκεται στοίδιο οίκημα με του Χατζημιχελάκη. Aπό 
τους4 συλληφθέντες προφυλακίζονται οι 3 καιαφήνεται ελεύθερη η κοπέλα με περιοριστικούςόρους. 
Για την ίδια υπόθεση εκδίδονται αλλά 10εντάλματα με βάση τα οποία συλλαμβάνονται 3άτομα. 
Ξημερώματα Σαββάτου 14 Νοεμβρίουσυλλαμβάνουν την 22χρονη φοιτήτρια Α.Χ. στην οδό Πατησίων 
και την κατηγορούν για συμμετοχήστην οργάνωση ΣΠτΦ. Περνά ανακριτή και αφήνεται ελεύθερη με 
περιοριστικούς όρους, το ένταλμαβασίζεται σε ένα αποτύπωμα που βρέθηκε σε ένα κηροπήγιο στο 
σπίτι στο Χαλάνδρι. Λίγους μήνεςαργότερα συλλαμβάνεται στις 1-01-2010 26χρονος Ν.Μ. φοιτητής 
πολυτεχνείου την ώρα πουπαρουσιάζεται στο τμήμα για να δώσει το παρόν αφού είχε συλληφθεί στο 
παρελθόν για συμμετοχήτου σε συλλαλητήριο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ. Tου ανακοινώνεται 
τότε ότι κατηγορείταιγια συμμέτοχη στην οργάνωση Συνομωσία πυρήνων της φωτιάς. Για ακόμη μια 
φορά το ένταλμαβασίζεται σε αποτυπώματα που βρέθηκαν στο Χαλάνδρι. Το τελευταίο ένταλμα αφορά 
τον 21χρονοΝ.Β. Κατηγορείται για τον ίδιο ακριβώς λόγο με τους προηγούμενους, για αποτυπώματα 
δηλαδή πουβρέθηκαν σε κινητά αντικείμενα και προφυλακίζεται για να αφεθεί τελικά ελεύθερος μετά 
από ένα μήνα.

 Λίγο πριν την ήττα της ΝΔ η ΕΛ.ΑΣ. παράγει έργο. Σαν ύστατη προσπάθεια προσπαθούν να σώσουν 
το πεσμένο τους γόητρο σε συνεργασία με τους ρουφιάνους της δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα? Βαφτίζουν 
ένα σπίτι γιάφκα και εκδίδουν εντάλματα κρυφά χωρίς να γνωστοποιούν τα ονόματα.. Ποινικοποιούν 
φιλικές σχέσεις και εμπλέκουν στην υπόθεση οποιονδήποτε έχει περάσει από το σπίτι στο Χαλάνδρι. 
Οι δημοσιογράφοι στα δελτία τους στήνουν λαϊκά δικαστήρια και διασύρουν με περίσσεια χαρά όσους 
εμπλέκονται στην υπόθεση. Η παραφιλολογία και το πανηγύρι των δημοσιογράφων σε συνεργασία με 
τους μπάτσους έχει αρχίσει… μα κάπου πρέπει να σταματήσει. Γιάφκα ένα σπίτι που μένεις καθημερινά 
και μπαινοβγαίνει ο κοινωνικός και φιλικός σου περίγυρος? Μια παρέα 20χρονων γίνεται τρομοκρατική 
οργάνωση? και μάλιστα επικίνδυνη για την κοινωνία? Αρκεί λοιπόν ένα αποτύπωμα και μια φιλική σχέση 
με τους συλληφθέντες για να βρεθείς εμπλεκόμενος σε ένα φαύλο κύκλο κατηγοριών. Αποτυπώματα σε 
ένα σπίτι που μπορεί να έχουν μείνει χρόνια γιατί ακριβώς ήταν σπίτι και όχι γιάφκα. Αν είχες πάει εκεί 
πριν 3 χρόνια τώρα εμπλέκεσαι και κατηγορείσαι για τρομοκρατία. Τέρμα οι επισκέψεις! Κάτσε σπίτι 
σου προτείνει ο κ. Χρυσοχοϊηδης. Ο Χ.Χατζημιχελάκης και ο Π.Μασούρας μέσα από τα γράμματα τους 
υπερασπίζονται την πολιτική τους ταυτότητα ως αναρχικοί και αρνούνται τις κατηγορίες. Ο υπουργός 
ανασφάλειας του πολίτη από την άλλη στοχοποιεί τον αναρχικό χώρο με σκοπό να τον απομονώσει 
κοινωνικά και να τον συνδέσει με τρομοκρατικές οργανώσεις. Το νέο σκεπτικό και η πρακτική είναι τα εξής: 
όποιος είναι εν δυνάμει ύποπτος για οτιδήποτε τιμωρείται για να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι ή 
αλλιώς ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Το γενικότερο πλαίσιο καταστολής που εντείνεται με στόχο το χώρο του κοινωνικού αγώνα και του 
ριζοσπαστικοποιημένου κόσμου του είναι μια συνιστώσα της γενικότερης καταστολής που δέχεται 
η κοινωνία . Το σύστημα μηδενικής ανοχής φέρνει τους μπάτσους στις γειτονιές μας, σκοτώνει 
μετανάστες, εισβάλει σε κοινωνικούς χώρους ,καταπατά το άσυλο, εκτελεί εν ψυχρώ . 
Μια πραγματικότητα που υπάρχει εδώ και καιρό αλλά ίσως τώρα γίνεται περισσότερο 
ολοφάνερη και αντιληπτή από κάποιους, στην οποία πρέπει να αντισταθούμε και να 
αντιδράσουμε με κάθε μέσο και με ένα σκοπό, δεν θυματοποιούμαστε αλλά περνάμε στην 
αντεπίθεση.

 Το κείμενο αυτό αποσκοπεί στο να καταδείξει την στημένη διαχείριση της συγκεκριμένης 
υπόθεσης αφού δεν τηρούνται τα προσχήματα στα νομικά πλαίσια που η ίδια η αστική δικαιοσύνη 
έχει ορίσει. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να υπερασπίσουμε κανενός τις πράξεις αφού οι ίδιοι 

το κάνουν με τις αναλήψεις ευθύνης που δημοσιεύουν. Ούτε μας ενδιαφέρει αν όντως ευσταθούν 
οι κατηγορίες που αποδίδουν σε όσους κατηγορούνται για την υπόθεση στο Χαλάνδρι. Σε εκείνο που 

εναντιωνόμαστε είναι στην αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων. Πόσο εύκολο είναι να προφυλακίζεις 
ανθρώπους χωρίς στοιχεία? Πόσο εύκολο είναι να παρουσιάζεις ένα κανονικό σπίτι σαν γιάφκα? Τα 
νομικά στοιχεία είναι  περιττά όταν υπάρχουν πολιτικές εντολές από τα πάνω.

 Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Χατζημιχελάκη και Μασούρα όλα τα εντάλματα εκτός από του
Χατζημιχελάκη βασίζονται σε αποτυπώματα που βρέθηκαν σε κινητά αντικείμενα στο σπίτι 

στο Χαλάνδρι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ικανά τα στοιχεία αυτά για 
να δικαιολογηθεί η προφυλάκιση όσων η αντιτρομοκρατική εμπλέκει στην υπόθεση. Ο 

Π. Μασούρας είχε κλειδιά από το σπίτι του Χατζημιχελάκη γιατί είχε αφήσει τη μηχανή 
του στην αυλή του σπιτιού. Ο Μ.Γ. είναι ξάδερφος του Χ. Χατζημιχελάκη καιμένει στο 
πάνω διαμέρισμα. Είναι λογικό λοιπόν να υπάρχουν τα αποτυπώματα τους στο σπίτι 
του Χατζημιχελάκη όπως και πολλών άλλων αφού ήταν σπίτι. Ένα σπίτι όπως όλα 

που μπαινοβγαίνει κόσμος. Κατάσχουν από τα σπίτια των προφυλακισθέντων βιβλία 
στα οποία υπάρχουν αποτυπώματα όπως είναι φυσικό, αφού οι κατηγορούμενοι δεν 

αρνήθηκαν ποτέ τις φιλικές τους σχέσεις. Και σαν να μην φτάνει όλο αυτό δεσμεύουν 
τους τραπεζικούς λογαριασμούς των γονιών όλων όσων βρίσκονται προφυλακισμένοι με 

αποτέλεσμα κάποιοι γονείς να βρίσκονται σε πλήρη οικονομική εξαθλίωση.
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 Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια έχει συμβεί στον ελλαδικό χώρο 
από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Αρκεί, βέβαια, το κράτος, τα αφεντικά και οι συνένοχοι τους να 
αναλάβουν την ευθύνη για: τις χιλιάδες δολοφονίες εργατών, τις καθημερινές εκτελέσεις μεταναστών στα 
σύνορα και στα αστικά κέντρα, τις κρατικές δολοφονίες, τα οικονομικά σκάνδαλα (Βατοπέδι, SΙΕΜΕΝS, 
ομόλογα, χρηματιστήριο κα.), τη διαρκή υποβάθμιση των ζωών μας, τις ανεπανόρθωτες οικολογικές 
καταστροφές που έχουν προκαλέσει και, εντέλει, για όλα τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει. 
 Τις τελευταίες μέρες και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ειδεχθέστερη επίθεση στα λίγα 
εναπομείναντα εργασιακά μας δικαιώματα, το κράτος με μπροστάρηδες τα Μ.Μ.Ε. στήνει  για άλλη μια 
φορά το πανηγυράκι της τρομουστερίας. Στη δίνη του κυκλώνα βρίσκονται οι αντιεξουσιαστές (οι οποίοι 
κατηγορούνται για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα) και κατ’ επέκταση το ριζοσπαστικό κομμάτι της 
κοινωνίας. 
 Από την πρώτη στιγμή των συλλήψεων τα Μ.Μ.Ε. με περισσό ζήλο ανέλαβαν το ρόλο του δικαστή, 
του εισαγγελέα και λοιπών ευυπόληπτων κρατικών λειτουργών. Αρχικά, με τη γνωστή  μέθοδο των 
“έγκυρων πηγών” (οι οποίες δεν είναι παρά ελεγχόμενες διαρροές της ΕΛΑΣ.) έβγαλαν στη δημοσιότητα 
ονόματα αντιεξουσιαστών εμφανίζοντας τους ως συλληφθέντες, τη στιγμή που οι ίδιοι δεν είχαν καν 
προαχθεί. Επόμενο βήμα ήταν -κατόπιν εντολής της ασφάλειας- να δημοσιοποιήσουν φωτογραφίες των 

 Αυτό, όμως, που τους ανησυχεί περισσότερο σε σχέση με την οικονομική κρίση είναι μην 
τυχόν και πυροδοτήσει κοινωνικές εκρήξεις. Η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να αντιμετωπιστούν οι 
κοινωνικές αντιδράσεις είναι η πρόληψη τους. Προκειμένου να το πετύχουν, επιχειρούν να καταστείλουν 
εκ των προτέρων τα πιο ριζοσπαστικά κομμάτια της κοινωνίας. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό

*Φυσικά, ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν σε περιπτώσεις καταδικασμένων αστυνομικών, 
πολιτικών και άλλων εξεχόντων μελών της κοινωνίας για υποθέσεις  μαστροπείας, 
διαφθοράς κ.α. δε μαθαίνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο το γεγονός. 

ανάληψη ευθύνης

πραγματικότητα είναι με το να δημιουργήσουν την 
πλάστη εικόνα ότι οι αγωνιζόμενοι δεν είναι κομμάτι 
της κοινωνίας, αλλά εγκληματίες επικίνδυνοι για το 
κοινωνικά σύνολο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αυτής της τακτικής που έχουν επιλέξει είναι η 
υιοθέτηση του όρου “κουκουλοφόρος” για τους 
δράστες οποιασδήποτε έκνομης ενέργειας και 
η προσπάθεια σύνδεσης των συλληφθέντων με 
“τυφλά” χτυπήματα (βλ. θάνατος 15χρονου Αφγανού 
από έκρηξη βόμβας). ‘Έτσι λοιπόν, οποιαδήποτε 
πράξη αντίστασης ξεπερνάει τα όρια της νομιμότητας 
που οι ίδιοι έχουν ορίσει, αυτομάτως βαφτίζεται 
εγκληματική, χάνει το πολιτικό της υπόβαθρο και 
αποτρέπει οποιονδήποτε να ταυτιστεί μαζί της. 
Η επίθεση αυτή μπορεί αρχικά να αγγίζει μόνο το 
ριζοσπαστικό κομμάτι αυτής της κοινωνίας αλλά σταδιακά θα επηρεάσει πιθανότατα και το 

πραγματικών συλληφθέντων καθώς και ρουφιανοτηλέφωνα για συλλογή πληροφοριών*. Σειρά είχε 
η διαπόμπευση της προσωπικής τους ζωής με την εισβολή των καμερών στα σπίτια τους και τη 

live μετάδοση εικόνων μέσα από αυτά. Από τη στιγμή που δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να 
αποδεικνύουν την ανάμειξή τους σε “τρομοκρατικές” ενέργειες, φρόντισαν να αναβαθμίσουν 

βιβλία και χώρους εκγύμνασης σε πειστήρια ενοχής. Χαρακτηριστικό συγκλονιστικό “εύρημα” 
είναι το βιβλίο με τις προκηρύξεις της ΠΝ το οποίο πωλείται στα βιβλιοπωλεία! Φυσικά, το 

τεκμήριο της αθωότητας πάει περίπατο, αφού στα τηλεπαράθυρα η έκβαση της δίκης είναι 
προκαθορισμένη. Αλλά ακόμα και αν η τυφλή δικαιοσύνη βρει το φως της και κριθούν 
αβάσιμες οι κατηγορίες, οι ζωές τους θα έχουν στιγματιστεί ανεπανόρθωτα με τη στάμπα 
του “τρομοκράτη”. 

 Επειδή σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο, την ημέρα της τηλεδιάσκεψης των 
υπουργών με θέμα το επιτόκιο και τους όρους δανεισμού της Ελλάδας επέλεξαν να 
“εξαρθρώσουν” τον Επαναστατικό Αγώνα. Άραγε, αφού όπως υποστηρίζουν είχαν τα 
συλληφθέντα άτομα υπό παρακολούθηση, γιατί αποφάσισαν να τους συλλάβουν τη 
δεδομένη χρονική στιγμή και όχι αργότερα, ακόμα και επ’ αυτοφόρω, ώστε να έχουν 
και ακλόνητα στοιχεία για την ενοχή τους; Ο Χρυσοχοϊδης χρησιμοποιώντας τα γνωστά 
επικοινωνιακά του τρικ κάλεσε τους δημοσιογράφους για ενημέρωση σχετικά με την 

υπόθεση λίγο πριν τα δελτία των 8, παραμερίζοντας έτσι από την κορυφή της επικαιρότητας 
το θέμα της οικονομικής κρίσης. Μιας κρίσης που δεν ήρθε από τον ουρανό αλλά έχει 

τους υπαίτιους της, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους εμπόρους του καταναλωτικού 
ονείρου: οι φιλεύσπλαχνες τράπεζες που πρόσφεραν απλόχερα τα τοκογλυφικά τους δάνεια, 

εισπράττοντας τα στο υπερδιπλάσιο και, τώρα, σε περίοδο κρίσης, είναι οι μόνες που δέχονται 
κρατική βοήθεια και παρόλα αυτά ωθούν ανθρώπους στην αυτοκτονία, παίρνοντάς τους τα σπίτια 

και ζητώντας τους ποσά που αδυνατούν να πληρώσουν, οι πολυεθνικές που τόσα χρονιά παρήγαγαν 
υπερκέρδη με τον ιδρώτα και το αιμα των εργαζομένων τους και τώρα έρχονται να τους απολύσουν 

χωρίς κανέναν ενδοιασμό και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να τους καταβάλουν αποζημιώσεις και τα 
δεδουλευμένα, το κράτος που με το “γλυκύτατο” προσωπείο  της συμπόνοιας έρχεται να εξασφαλίσει την 
πολυπόθητη κοινωνική συναίνεση, η οποία ανοίγει το δρόμο για μια ληστρική επιδρομή στα εργασιακά 
μας δικαιώματα, στα όρια συνταξιοδότησης, στις συντάξεις και στους “υπερασπιστές”  τον εργασιακών 

σύνολο της. Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα οι καταπιεσμένοι να θεωρούν  εχθρούς 
τους και να φοβούνται τους αγωνιζόμενους καταπιεσμένους και να μη στρέφονται  ενάντια 
σε αυτούς που πραγματικά τους απομυζούν και τους εκμεταλλεύονται διαχρονικά. 
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 Στις 8 Ιουνίου ξεκινάει εκ νέου η δίκη του αναρχικού αγωνιστή Άρη Σειρηνίδη στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών. Μια δίκη η οποία ξεκίνησε στις 24 Μαρτίου για να συνεχιστεί μέχρι τις 17 Απριλίου και λόγω 
ασθένειας μέλους της έδρας θα διακοπεί εξ’ολοκλήρου για να ξεκινήσει από την αρχή, αποτελώντας έτσι 
το κερασάκι στην τούρτα σε ένα πλήθος αστυνομικών και δικαστικών μεθοδεύσεων που αποσκοπούν 
στην ηθική σπίλωση και την φυσική εξόντωση ενός αγωνιστή.

 Όλα ξεκίνησαν στις 3 Μαϊου 2010 όταν σε αστυνομικό μπλόκο συλλαμβάνεται και του αποδίδεται 
αρχικά η ληστεία ενός πολυκαταστήματος καθώς και η απόπειρα ληστείας ενός πολυκαταστήματος. 
Τα αρχικά σενάρια όμως της αστυνομίας σύντομα πέφτουν στο κενό, και σύντομα διαψέυδουν τιςε 
πληροφορίες που διοχεύτευαν στα ΜΜΕ και αφορούσαν την εμπλοκή του Άρη στη ληστεία, και ο Άρης 
παραπέμπεται σε ανακριτή-εισαγγελέα για κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα και άσχετους με την 
υπόθεση. Και ενώ αναμενόταν να βγει έξω, η παραπάνω κράτηση του στη ΓΑΔΑ, δήλωνε αυτό που  θα 
ακολουθούσε.  Με ένα κακοστημένο αλλά με πολλή φαντασία σενάριο, ο Άρης κατηγορείται ξαφνικά για 
την υπόθεση του «τρελού» με το σομπρέρο και τις σαγιονάρες που στις 10 Ιουλίου 2009 πυροβόλησε 
εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ  στα Εξάρχεια. 
 
 Παραθέτουμε κάποια στοιχεία και γεγονότα τα οποία στο παρόν κείμενο δεν έχουν τόσο σκοπό 
να αποδείξουν την αθωότητα του Άρη σε δικονομικό επίπεδο αλλά να ξεμπροστιάσουν τις μεθοδεύσεις 
και την αγαστή συνεργασία αστυνομίας-δικαστών κάνοντας φανερή για άλλη μια φορά την εκδικητική         
μανία της εξουσίας απέναντι στα πρόσωπα των αγωνιστών. Έχουμε και λέμε λοιπόν.

• Μοναδικό στοιχείο ενοχής αποτελεί η ταύτιση γενετικού υλικού (DNA) Που πάρθηκε 
από το πορτοφόλι του Άρη, με χειρουργική μάσκα που βρέθηκε στην περιοχή των 

Εξαρχείων(και η οποία είχε επάνω DNA ακόμα 2 ατόμων)
• Η ταυτοποίηση του DNA έγινε μόνο από τα εργαστήρια της ασφάλειας χωρίς να 
επιτρέψουν οι αρχές στην υπεράσπιση να δοθεί και σε κάποιο ανεξάρτητο εργαστήριο.
• Κανένας μάρτυρας δεν τον αναγνωρίζει σαν δράστη και ο μοναδικός μάρτυρας 
που εμπεριέχεται στη δικογραφία και τον αναγνωρίζει, είναι κάποιος που δήλωσε σαν 

τόπο διαμονής του ένα εδώ και 18 χρόνια εγκαταλλελημένο σπίτι και παραμένει μέχρι 
και σήμερα άφαντος!

• Ένα μήνα μετά την προφυλάκιση του Άρη ο πατέρας του και σύντροφος , Κώστας 
Σειρηνίδης φεύγει από κοντά μας, έπειτα από ανακοπή καρδιάς, αφού δεν άντεξε τη 

σκευωρία που έχει στηθεί στην πλάτη του γιου του.
• Στη δίκη μέχρι στιγμής οι καταθέσεις των μπάτσων συναντούν βαθιές αντιφάσεις 

ειδικά στο θέμα του σωματότυπου, αφού υπάρχει διαφορά 23 πόντων ύψους απ’την κατώτατη 
κατάθεση με την πραγματικότητα (ο Άρης Σειρηνίδης έχει ύψος γύρω στο 1,80). Οι αντιφάσεις 

εντοπίζονται τόσο μεταξύ μπάτσου με μπάτσου όσο και κατάθεσης του κάθε μπάτσου στο δικαστήριο 
με τα λεγόμενά του στη δικογραφία.

 Το διακήβευμα της υπόθεσης του Άρη Σειρηνίδη έχει πολλαπλές σημασίες για την κοινωνία και 
ειδικά για τα αγωνιζόμενα κομμάτια της.  

 Σε κάθε έκφανση της καταστολής η εξουσία μέσω των κατασταλτικών μηχανισμών της επιτίθεται 
στην αιχμή του δόρατος των αγώνων. Όπως για παράδειγμα σε κινητοποιήσεις σε κάποιο εργασιακό 
χώρο θα στοχοποιηθούν οι πιο δραστήριοι συνδικαλιστές, έτσι και σε άλλες περιπτώσεις 
τοποθετούνται στο στόχαστρο της ασφάλειας άνθρωποι λόγω της μακροχρόνιας κοινωνικο-
πολιτικής τους δράσης. Αυτό έχει διττό αποτέλεσμα για την εξουσία. Από τη μία σκοπεύει στην 
απομόνωση και στην απονοηματοδότηση της πολιτικής δράσης των αγωνιστών από την υπόλοιπη 
κοινωνία, θέτοντας τα όρια του νόμιμου/παράνομου, και από την άλλη στον εξευτελισμό και στη 
φυσική εξόντωση των ιδίων κυρίως για παραδειγματισμό της υπόλοιπης κοινωνίας σπέρνοντας το 

φόβο στον καθένα μας. Επίσης σε πολλά στιγμιότυπα της ιστορίας, η εξουσία έχει αρκεστεί στην 
κατασκευή ενόχων και στην καταδίκη αθώων για επιτύχει τον παραδειγματισμό αυτό.

 Επίσης η συγκεκριμένη δίκη αποτελεί μια πειραματική δίκη που επιχειρείται να δημιουργήσει 
ένα δικαστικό προηγούμενο αν επιτρέψουμε να πραγματωθεί χωρίς τη συμμετοχή μας. Η χρήση 
της ταυτοποίησης DNA γινόταν ως τώρα ως τεκμήριο αθωότητας καθώς από μόνη της δεν μπορεί να 
στοιχειοθετήσει κατηγορίες, ενώ τώρα αποπειράται να αποτελέσει τεκμήριο ενοχής. 

 Το ζήτημα της αλληλεγγύης 
στον Άρη Σειρηνίδη δεν είναι το 
ζήτημα της αλληλεγγύης σε μια 
συγκεκριμένη προσωπικότητα. 
Αποτελεί τη συνειδητή επιλογή του 
να στέκεσαι δίπλα σε αυτούς που 
υψώνουν τη φωνή τους σε αυτό που 
είναι κοινωνικά άδικο. Εϊναι οι ίδιοι 
λόγοι που στεκόμαστε αλληλέγγυοι 
με τους κοινωνικούς αγωνιστές 
που βρίσκονται στη φυλακή , στους 
πολιτικούς κρατούμενους δηλαδή, 

“ Αν είναι, λοιπόν, κάτι που δίνει υπόσταση στο κατηγορητήριο, αυτό δεν είναι το γενετικό υλικό 
που ανιχνεύτηκε σε μια από τις διάσπαρτες μάσκες που βρέθηκαν στην περιοχή των Εξαρχείων εξ 
αιτίας των επεισοδίων των προηγούμενων ημερών, αλλά η πολιτική γενετική μου ύλη, η παρουσία 
μου σε εκείνη την πλευρά του οδοφράγματος που ορίζει η ταξική μου θέση και συνείδηση, ενάντια 
στην καπιταλιστική κυριαρχία και την κρατική τρομοκρατία. “
                                                                                    

                                                                                                               Άρης Σειρηνίδης, πολιτικός κρατούμενος
                                                                                                                           10/02/2011

είτε είναι ένοχοι είτε αθώοι, γιατί στο κάτω κάτω οι κοινωνικοί αγώνες ποτέ δε μπορούν να τοποθετηθουν 
σε αυτό το δίπολο, αφού δεν πραγματέυονται τις αξίες του συστήματος της οικονομικής δικτατορίας των 
αφεντικών αλλά τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της ανθρώπινης  αξιοπρέπειας 
και της ελευθερίας. Γιατί στο κάτω κάτω το μόνο που μας χωρίζει με τους πολιτικούς κρατούμενους 
είναι μπετό και σίδερα και μας συνδέουν άλλα τόσα πολλά.

 Γι’ αυτό και για πολλούς άλλους λόγους λοιπόν τασσόμαστε αλληλέγγυοι στο 
πλευρό του συντρόφου Άρη Σειρηνίδη, γιατί εμείς που έχουμε μάθει να οργανωνόμαστε 
οριζόντια και αντιιεραρχικά συνειδητοποιούμε ότι η συντροφικότητα και η αλληλεγγύη 
είναι αυτές οι αξίες οι οποίες μπορούν να πολεμήσουν το φόβο που σπέρνουν οι 
μηχανισμοί που διαχειρίζονται την καθημερινότητά μας και μπορούν να αποτελέσουν 
τροχοπέδη στη χειροτέρευση των συνθηκών εκμετάλλευσης των εργαζομένων στη 
συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.
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 Στις 16/1/06 μετά από ληστεία της Εθνικής τράπεζας στη Σόλωνος, λαμβάνει χώρα άγρια καταδίωξη 
του ενός απ’ τους ληστές, με αποτέλεσμα το βαρύ τραυματισμό του από 2 σφαίρες μπάτσων και τη 
σύλληψή του. Εξ’ αιτίας της πολιτικής ταυτότητας του ιδίου ως αναρχικού, ενορχηστρώνεται αμέσως ένα 
επικοινωνιακό παραλήρημα επιστημονικής φαντασίας με συστηματικά κατασκευασμένες πληροφορίες, 
οι οποίες τροφοδοτήθηκαν απ’ τα γραφεία της ασφάλειας και διαδόθηκαν απ’ τα παπαγαλάκια των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Όλα αυτά συνέβαλαν στην προαποφασισμένη εξοντωτική ποινή των 35 
ετών και 6 μηνών που του επέσυραν πρωτοδίκως τον Ιούνη του 2007, καθώς και την επικήρυξη 3 ακόμα 
ατόμων που ταίριαζαν στο προφίλ της ασφάλειας για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
 Το τραπεζικό σύστημα ως δομικός λίθος 
του οικονομικού συστήματος ανέκαθεν αποτελούσε 
έναν μηχανισμό διαχείρισης και καταλήστευσης του 
κοινωνικού πλούτου, ο οποίος παράγεται καθημερινά 
από όλου εμάς. Όταν ένας τέτοιος μηχανισμός δέχεται 
επίθεση, όπως στην περίπτωση μιας ληστείας, τότε 
αυτός που πλήττεται είναι η ίδια η τράπεζα ίσως, 
αλλά κατ’ ουσίαν οι ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες 
τις αποζημιώνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Επειδή

λοιπόν οι τράπεζες και το κράτος δε μπορούν 
να στηρίξουν με λογικά επιχειρήματα ότι

η ληστεία τράπεζας είναι κοινωνικά επιζήμια, στρέφει την επιχειρηματολογία της στο να 
καταδείξει ως «ανήθικη» μια τέτοια πράξη, διατυμπανίζοντας ότι οποιαδήποτε ληστεία είναι 
μια ανεπαίσχυντη πράξη. Αυτό που παραβλέπουν σκόπιμα όμως είναι να εξετάζουν κάθε 
φορά ποιος είναι ο ληστής, ποιοι οι λόγοι που τον ώθησαν σε αυτή την πράξη καθώς και το 
κυριότερο, ποιος ζημιώνεται κάθε φορά. Ένα άλλο επιχείρημα που χρησιμοποιούν για να 
στρέψουν την κοινωνία ενάντια στην πρακτική αυτή αλλά και στο άτομο που την επιλέγει 
είναι να κάνουν τον εργαζόμενο να αισθάνεται ο ίδιος θιγμένος(«μαλάκας είμαι εγώ που 
δουλεύω?»). Στην πραγματικότητα όμως το άτομο που διαπράττει τη ληστεία έχει πάρει 
το ρίσκο τόσο της ελευθερίας όσο κ της ίδιας του της ζωής. Την πιο ειλικρινή απάντηση 
σε αυτό το ηθικό δίλλημα δίνει η ερώτηση «θα λήστευες αόρατος μια τράπεζα?».  Στην 
προκειμένη περίπτωση κάποιοι επέλεξαν να το κάνουν ορατοί…

 Στην περίπτωση του Γιάννη Δημητράκη, μια ληστεία που πραγματοποιήθηκε σε ήρεμο 
κλίμα, ήρθε και αναστάτωσε την επικαιρότητα, λόγω της συμπεριφοράς του ειδικού φρουρού 
της τράπεζας, ο οποίος, δείχνοντας υπερβάλλον ζήλο, κυνήγησε και πυροβόλησε το Δημητράκη, 
ο οποίος απαντώντας πυροβόλησε στον αέρα. Η καταδίωξη καταλήγει με το Γιάννη Δημητράκη 
αιμόφυρτο στο έδαφος και δεμένο πισθάγκωνα να δέχεται κλωτσιές στο πρόσωπο και έναν 
λαχειοπώλη τραυματία από πυρά μπάτσων. Για τη στάση του σχετικά με τη ληστεία δεν υπάρχουν 
πολλά να πεις. Τα έχει πει όλα ο ίδιος. Η επιλογή της ληστείας από μέρους του έγινε για να 
καλύψει βιοτικά προβλήματα αλλά και να μπορεί να αγωνίζεται ενάντια σε καθετί καταπιεστικό, 
χωρίς να χρειάζεται να εργάζεται ο ίδιος για κάποιο διάστημα. Δηλαδή, δεν αποτέλεσε σε καμία 
περίπτωση προσπάθεια για την απόκτηση ατομικής περιουσίας. Η στάση του αυτή, δηλαδή του 
«αμετανόητου ληστή», είναι αυτή η οποία δίνει το «πάτημα» στο δικαστικό κύκλωμα να του 
επιτεθεί λυσσαλέα, όχι μόνο στερώντας του τη δική του ελευθερία, αλλά κατηγορώντας τον για 
απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά τη διάρκεια της ληστείας τις οποίες αποδεδειγμένα δεν έκανε 
(όλοι οι μάρτυρες της δίκης ισχυρίστηκαν το αντίθετο, αλλά και η σφηνωμένη σφαίρα σε μπαλκόνι 
αποδεικνύει ότι πυροβόλησε στον αέρα).

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
 Αυτοί που δίνουν όμως το πάτημα στις δικαστικές αρχές για αυστηρή μεταχείριση είναι τα ΜΜΕ 
και ο τρόπος που χειρίζονται τέτοια ζητήματα. Γίνονται από την πρώτη στιγμή φερέφωνα της ασφάλειας, 
δημοσιεύοντας οποιαδήποτε είδηση μπορεί να ακούστηκε έστω και αν πρόκειται για  κακόγουστα αστεία. 
Έτσι τα σενάρια που παρουσιάζονται φαντάζουν ιδανικά για μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας: 
Όσοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ληστεία κατηγορούνται και για άλλες 6 σε μια οργάνωση που 
παίρνει το όνομα «ληστές με τα μαύρα», χρεώνοντάς τους δηλαδή όποια άλλη ληστεία έχει γίνει στο 
κέντρο της Αθήνας από μαυροντυμένους. Αμέσως ξεκινά μια άνευ προηγουμένου συκοφάντηση του 
αναρχικού-αντιεξουσιαστικού χώρου προσπαθώντας να το συνδέσουν με το κοινό και το οργανωμένο 
έγκλημα. Και επειδή σε όλο αυτό το παζλ κάτι έλειπε, μιλάνε για κοινό «επαναστατικό ταμείο» , όπου 
μαζεύονται λεφτά από ληστείες για να χρησιμοποιηθούν ύστερα από «τρομοκρατικές» οργανώσεις, 
συνδέοντας έτσι τον κατηγορούμενο με τον Επαναστατικό Αγώνα (υποθέσεις οι οποίες κατέρρευσαν 
και στο δικαστήριο).  Και σα να μην έφταναν αυτά, τον Οκτώβρη του 2009, ο Χρυσοχοϊδης επικηρύσει 
τα 3 άτομα που κατηγορούνταν για την ίδια ληστεία με το ποσό των 600.000 ευρώ, προσπαθώντας να 
δημιουργήσει μια κοινωνία ρουφιάνων που ξεπουλάνε τα πάντα για λίγα λεφτά, αρκεί να αγωνιστούμε 
όλοι μαζί για την τήρηση της δημόσιας τάξης. Καλεί δηλαδή εμένα κι εσένα να καταδώσουμε άτομα 
τα οποία κατηγορούνται για ληστεία τράπεζας, να παίξουμε δηλαδή τους προστάτες του μεγαλύτερου 
ληστή στην ανθρώπινη ιστορία!

Από αυτό που είναι νομικά δίκαιο, την παύση διωξής του για απόπειρες ανθρωποκτονιών, εώς 
αυτό που είναι κοινωνικά δίκαιο, δηλαδή την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ

 Πέρα από την υπόθεση της ληστείας όμως, ο Γιάννης Δημητράκης ξεχώρισε για τη στάση 
του εντός της φυλακής. Από την πρώτη στιγμή δεν παραιτείται στην «αγκαλιά» του εγκλεισμού, 
δηλώνει ότι «η φυλακή δε θα γίνει ποτέ σπίτι μας» και προσπαθεί να δημιουργήσει κινηματικές 
καταστάσεις μέσα στις φυλακές, να δηλώσουν με τους άλλους κρατούμενους ότι όλοι μαζί θα 
συνεχίσουν να αγωνίζονται για το ύψιστο αγαθό: την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Εξ’αιτίας της στάσης αυτής 
ξεκινάν οι εκδικητικές μεταγωγές του σε φυλακές σε όλη την επικράτεια. Την άνοιξη του 
2007 ο ξυλοδαρμούς του ιδίου από δεσμοφύλακες θα είναι αποτέλεσμα να ξεσπάσει 
εξέγερση στη φυλακή του Μαλανδρίνου, η οποία εξαπλώθηκε αμέσως σαν ντόμινο στα 
«σωφρονιστικά καταστήματα» ολόκληρου του ελλαδικού χώρου. Επίσης, το Νοέμβριο 
του 2008, και παρά τα προβλήματα υγείας του, συμμετέχει στη μαζική απεργία πείνας 
των κρατουμένων, η οποία αποτέλεσε ένα τρόπο διεκδίκησης καλύτερων συνθηκών 
κράτησης για πολλούς, αλλά και για άλλους έναν ύστατο τρόπο να εκφράσουν την 
αντίθεσή τους στο ιδεολόγημα του εγκλεισμού.
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 Στις 10 Απριλίου 2010, λίγες μέρες προτού μπει  η χώρα στον μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συλλαμβάνονται 
6 αναρχικοί αγωνιστές, κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα. Η Πόλα Ρούπα, ο 
Κώστας Γουρνάς και ο Νίκος Μαζιώτης αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη για τον Επαναστατικό Αγώνα, 
ενώ ο Σαράντος Νικητόπουλος, ο Βαγγέλης Σταθόπουλος και ο Χριστόφορος Κορτέσης αρνούνται από 
την πρώτη στιγμή τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι διώκονται για την μακροχρόνια δράση τους στον 
αναρχικό – αντιεξουσιαστικό χώρο, αλλά και για τις φιλικές σχέσεις  που είχαν με κάποια από τα μέλη 
του Επαναστατικού Αγώνα. Τελικά οι δικαστικές αρχές επικύρωσαν την απόφαση των media για την 
προφυλάκιση και των 6, ύστερα από πολυήμερο τηλεκανιβαλισμό. 

 Περίπου έναν χρόνο μετά στις 5 Απρίλη 2011 μετά από ομόφωνη και αμετάκλητη απόφαση 
του συμβουλίου εφετών, αντικαθίσταται η προσωρινή κράτηση με υπό όρους αποφυλάκισή του Σ. 
Νικητόπουλου, του Β. Σταθόπουλου και του Χ. Κορτέση. Στις 15 Μαΐου όμως σε μια, πρωτοφανή για τα 
δεδομένα των προφυλακίσεων, απόφασή του ο Άρειος Πάγος κάνει δεκτό το αίτημα του εισαγγελέα για 
επανεξέταση της αποφυλάκισης τους, ουσιαστικά υποδεικνύοντας το ‘λάθος’ του συμβουλίου εφετών 
και προτείνοντας του να αλλάξει μια αμετάκλητη απόφασή του.

 Η περίπτωση αυτή όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκομμένη από ότι συμβαίνει τα τελευταία 
χρόνια στην Ελλάδα. Η αστική δημοκρατία σήμερα εγκαθιδρύει σε κάθε σημείο επέμβασής της μικρά 

δικτατορικά καθεστώτα. Κάθε επιμέρους περίπτωση κρίσης του συστήματος αντιμετωπίζεται 
με ολοκληρωτικό τρόπο. Από την 3μηνη στρατοπέδευση των ΜΑΤ στην Κερατέα για την 

καταστολή του αυτοοργανωμένου αγώνα των κατοίκων, μέχρι την απαγόρευση συνάθροισης 
και κυκλοφορίας των αγροτών στις Σέρρες. Από τις μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, 
μέχρι τις περικοπές για την υγεία και την εκπαίδευση. Και όλα αυτά με επιστέγασμα την 
υπογραφή του μνημονίου, που στην ουσία ακυρώνει την λειτουργία της βουλής, μιας και 
ο Παπακωνσταντίνου μπορεί χωρίς την έγκριση κανενός να ψηφίζει νόμους. Παντού η 

δημοκρατία επιβάλει ολικές απαγορεύσεις, είτε συμμετοχής, είτε αντίδρασης.

 Σε μια περίοδο που η κοινωνική 
καταπίεση ολοένα και αυξάνεται, που η 
ανεργία και η ανέχεια αποτελούν το νέο 
καθημερινό εκβιασμό, τώρα είναι που 
πρέπει να συλλογικοποιήσουμε τις αρνήσεις 

και τα θέλω μας και να οργανωθούμε. Η 
κυριαρχία με τη μέθοδο του διαχωρισμού 

καταφέρνει να επιβιώνει εις βάρος μας, 
προσπαθώντας και εν μέρει καταφέρνοντας να 

απονοηματοδοτήσει πράξεις από το πολιτικό τους περιεχόμενο και να τους δώσει ένα νέο. Έτσι οι
απεργοί στις πορείες ονομάζονται κουκουλοφόροι, το κίνημα ‘δεν πληρώνω’ τζαμπατζήδες και οι απεργοί 

στα μέσα μαζικής μεταφοράς εχθροί του κοινωνικού καλού. Εμείς αναγνωρίζοντας αυτή τη συνθήκη 
πρέπει να την φέρουμε καθολικά αντιμέτωπή μας στο πεδίο της ταξικής κοινωνικής αντιπαράθεσης. 
Γιατί όπως ο αγώνας των κατοίκων της Κερατέας δεν αντικατοπτρίζει μόνο το, σοβαρό και υπαρκτό, 
πρόβλημα της διαχείρισης των σκουπιδιών, έτσι και η ενδεχόμενη επαναπροφυλάκιση δεν είναι 
μόνο μια ακόμα μορφή της καταστολής, όλα εντάσσονται στον ταξικό πόλεμο. Έναν πόλεμο που 
θα μας βρίσκει πάντα με το πλευρό των καταπιεσμένων, των προλετάριων, των ανθρώπων που 
αντιστέκονται, στο πλευρό των μεταναστών, όχι λόγω κάποιας μεταφυσικής τους ιδιότητας, αλλά 
ακριβώς επειδή βιώνουμε την ίδια καταπίεση. Έναν πόλεμο που πάντα θα μας βρίσκει ενάντια σε 

κάθε είδους εξουσιαστή, από τους πολιτικούς, τους δικαστές, τους δημοσιογράφους, τα αφεντικά, 
τους μπάτσους.

 Όσο δεν οργανώνουμε τις αντιστάσεις μας τόσο το κράτος θα επιβάλλει εν κρυπτώ τα μικρά 
ολοκληρωτικά καθεστώτα. Όπως οι δεκάδες απεργίες που κρίνονται παράνομες και καταχρηστικές, χωρίς 
να το μάθει κανείς. Όπως τους καθημερινούς ξυλοδαρμούς μεταναστών στα αστυνομικά τμήματα και 
πρόσφατα και στις περιοχές πού μένουν, όπως τις δεκάδες αυτοκτονίες φαντάρων κάθε χρόνο. Όπως τους 
νέους αντιτρομοκρατικούς νόμους που ψηφίζονται στη θερινή βουλή και επισύρουν ποινικές κυρώσεις 
ακόμα και σε περιπτώσεις συνδικαλισμού. Όπως η προσπάθεια προφυλάκισης ξανά του Σαράντου 
Νικητόπουλου, του Βαγγέλη Σταθόπουλου και του Χριστόφορου Κορτέση.

 Όμως κανένας αγώνας δεν είναι αποκομμένος από τους άλλους και όλοι εντάσσονται 
στον κοινό αγώνα για ισότητα, ελευθερία και αλληλεγγύη. 

Γι’ αυτό…

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ 
Σ. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟ 
Β. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ
 Χ. ΚΟΡΤΕΣΗ

… γιατί κάποιος μπορεί να το έλεγε και χούντα

Ευτυχώς δηλαδή που έχουμε δημοκρατία…
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