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Ιούλιος 2016 και οι δρόμοι που κυκλοφορού-
με, τα στενά που μένουμε, οι χώροι που βρι-
σκόμαστε, οι πλατείες που αράζουμε φαίνεται 
σαν να βρωμάνε ένα επίπλαστο πάθος που 
ξεκινά και καταλήγει σε μία νομοτελειακή πα-
θητικότητα, μοιάζει σαν να ξερνάνε ατελείωτη 
γκρίνια και μεμψιμοιρία για ό,τι «κάποιοι άλ-
λοι» επιλέγουν, μοιάζει σαν να ζέχνουν αυτα-
ρέσκεια -εκείνη που γεννιέται μόνο μέσα από 
ανταγωνισμούς και ανόητα αυτονόητα- αργο-
πεθαίνοντας ωστόσο από μία αφόρητη μοναξιά 
που δεν αντέχουν, μοιάζει σαν να κανιβαλίζουν 
μόνο εκείνους που τους «παίρνει» με εκείνη τη 
μαγκιά και ματσίλα που σκύβει το κεφάλι υπο-
τακτικά απέναντι σε ό,τι και όποιον «χρειάζο-
νται» ή είναι «δυνατότερος», μοιάζει σαν να 
εξαρτώνται από οθόνες, μηχανήματα, ουσίες, 
αρένες και ομοιομορφίες για να νιώσουν στιγ-
μιαία λίγη διέξοδο, λίγη ενέργεια, λίγη χαλα-
ρότητα, λίγη δημιουργία, λίγο παρεϊσμό… Δύ-
σκολα θα μπορούσε κάποιος/α να χαρακτηρίσει 
αυτή την περιγραφή ως αναληθή και εύκολα 
θα έβρισκε κομμάτια της να αντικατοπτρίζονται 
σε στιγμές της δικής του/της καθημερινότητας. 
Ωστόσο, για να μετατραπεί σε μια ακριβή περι-
γραφή, δεν πρέπει να λείπει το Κυρίαρχο κομ-
μάτι της και δεν είναι άλλο από αυτό που πλέον 
όλοι/ες νιώθουμε στο πετσί μας: ο κόσμος ως 
έχει (πατριαρχικός, εθνικιστικός, αστικός, κα-
πιταλιστικός) που όταν βρίσκεται σε κρίση όχι 
μόνο επιβάλλεται, εκμεταλλεύεται, καταπιέζει 
με εντατικότερους και σκληρότερους όρους, 
όπως πάντα κάνει, αλλά και θα εξαιρεί αργά, 

σταθερά και βασανιστικά μέχρι και τα πιο ενδό-
μυχα κομμάτια μας. Η αλλοτρίωση, η εξατομί-
κευση, ο ετεροκαθορισμός, ο ανταγωνισμός και 
η βολική σιωπή των αντιφάσεων θα συνεργα-
στούν με την αυτάρκεια, την ανεπάρκεια και το 
ανικανοποίητο, την ανάθεση και την υποκρισία, 
την ομοιομορφία και τη «φασίζουσα» συμφω-
νία, την ευκολία, την καβάτζα και την κούρα-
ση για να διασπάσουν όποιο «σώμα» θέλει να 
αντισταθεί και να ανατρέψει αυτόν τον κόσμο. 
Οφείλουμε να ζούμε, να επεξεργαζόμαστε, να 
κατανοούμε, να μοιραζόμαστε, να προτείνουμε, 
για να αντισταθούμε στην επέλαση της βαρβα-
ρότητας κάθε εξουσίας… Γι’ αυτό και οι δρόμοι 
που κυκλοφορούμε, τα στενά που μένουμε, οι 
χώροι που βρισκόμαστε, οι πλατείες που αρά-
ζουμε, δεν είναι μόνο όσα επιβάλλονται και 
φαίνεται πως συμβαίνουν, είναι και οι χωρο-
χρόνοι που συναντιούνται ή θα συναντηθούν 
όλοι εκείνοι και εκείνες που δεν θέλουν να 
χωράνε στην Κυρίαρχη περιγραφή, που θέλουν 
να πάψουν να αντικατοπτρίζονται στιγμές τους 
στο Εξουσιαστικό Συμβάν, που θέλουν να επι-
τεθούν σε ό,τι τους πνίγει και σε ό,τι τους ωθεί 
να κανιβαλίσουν τις σάρκες τους.



Το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου φτιάχτηκε από 
την πολιτική συνέλευση του αυτοοργανωμένου χώ-
ρου αλληλεγγύης και ρήξης ΡΕΣΑΛΤΟ. Το ΡΕΣΑΛΤΟ 
είναι ένα εγχείρημα πολιτικής-κοινωνικής-πολιτισμι-
κής παρέμβασης αναρχικού-αντιεξουσιαστικού χαρα-
κτήρα στις περιοχές του Κερατσινίου και της Δραπε-
τσώνας. Ένας χώρος αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας 
και συναναστροφής, χωρίς ιεραρχίες και ειδικούς, 
μακριά από εμπορευματικές σχέσεις, καταναλωτικά 
και θεαματικά πρότυπα. Ένα πείραμα διασταύρωσης, 
γνωριμίας, συντροφικότητας και δράσης ενάντια σε 
κάθε μορφή εξουσίας.

Το τεύχος αυτό είναι το δεύτερο, της τρίτης περιόδου 
έκδοσης του εντύπου δρόμου ΡΕΣΑΛΤΟ, που εκδίδε-
ται από το 2000. Τυπώθηκε τον Ιούλιο του 2016 σε 
1.200 αντίτυπα και περιλαμβάνει ζητήματα τόσο τοπι-
κού όσο και γενικότερου (κεντρικού) χαρακτήρα, όπως 
αυτά έχουν συζητηθεί αυτή την περίοδο από την πολι-
τική συνέλευση του στεκιού αλλά και από τις διάφο-
ρες πρωτοβουλίες του, επιδιώκοντας την όξυνση μιας 
ανταγωνιστικής απέναντι στην κυριαρχία κοινωνικής 
συνείδησης.

Το έντυπο δεν πουλιέται και δεν αγοράζεται. Μοιρά-
ζεται χέρι με χέρι σε δρόμους, πλατείες, σχολεία, ερ-
γασιακούς χώρους και σε κοινωνικές-πολιτικές πα-
ρεμβάσεις, χωρίς κανενός είδους αντίτιμο, μιας και οι 
αξίες μας, τα όνειρα μας, οι ζωές μας ολόκληρες δεν 
είναι εμπορεύματα για να ανταλλάσσονται. Το κόστος 
της έκδοσης καλύπτεται αποκλειστικά από τη συνέ-
λευση του στεκιού και είναι ρητή και αδιαπραγμάτευτη 
η άρνηση οικονομικής στήριξης του εγχειρήματος από 
κρατικά ή κομματικά ταμεία, τοπικές αρχές ή δημοτι-
κές παρατάξεις, “μη” κυβερνητικές οργανώσεις ή ιδι-
ώτες χορηγούς και διαφημιστές.

Η ηλεκτρονική σελίδα του στεκιού είναι anarxiko-
resalto.blogspot.gr και ο χώρος είναι ανοιχτός κάθε 
Παρασκευή από τις 8μμ, είτε με την πραγματοποίη-
ση εκδηλώσεων είτε για γνωριμία, κοινωνικότητα 
και χαλαρή συνεύρεση. Το στέκι βρίσκεται στην οδό 
Έβρου 23 & Ελ. Βενιζέλου, στο Κερατσίνι (Ταμπού-
ρια), 100μ από την πλ. Λαού.



Ο νέος αντιασφαλιστικός νόμος – οδοστρωτήρας, όπως σωστά χαρακτηρίστηκε, ολοκλη-
ρώνει μια σειρά νομοθετημάτων και ρυθμίσεων νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης του 

λεγόμενου «ασφαλιστικού συστήματος» σε βάθος 25ετίας, με αφετηρία το νόμο Σιούφα, επί 
κυβέρνησης Ν.Δ., το 1992. Με ιδιαίτερη επιτάχυνση των ισοπεδωτικών αλλαγών τα τελευταία 
χρόνια των «περιβόητων» μνημονίων, με την αγαστή συνεργασία των ελληνικών κυβερνήσε-
ων με τους ευρωπαϊκούς και υπερατλαντικούς θεσμούς εποπτείας. Εξάλλου, τα μνημόνια δεν 
είναι παρά ένας κοινά συμφωνημένος (μεταξύ εγχώριας και υπερεθνικής πολιτικής και οικο-
νομικής εξουσίας) «οδικός χάρτης» καταιγιστικών καπιταλιστικών «διαρθρωτικών αλλαγών» 
εις βάρος των εργαζομένων, των ανέργων, της νεολαίας, των συνταξιούχων αλλά και τμήμα-
τος των μικρομεσαίων στρωμάτων. Σε περιβάλλον συστημικής κρίσης, για τη διασφάλιση του 
πλούτου και των προνομίων των οικονομικών και πολιτικών αφεντικών.

Κορμός αυτών των αναδιαρθρωτικών αλλαγών του ασφαλιστικού συστήματος μέσα στα χρό-
νια (που ολοκληρώνονται με τον πρόσφατο νόμο), υπήρξε η αύξηση του ηλικιακού ορίου για 
συνταξιοδότηση, η κατακόρυφη μείωση των συντάξιμων αποδοχών, η αύξηση των ασφαλιστι-
κών εισφορών των εργαζομένων, η κατάργηση των ειδικών κατηγοριών ασφαλισμένων (π.χ. 
οι εργαζόμενες γυναίκες με παιδιά) καθώς και των παράλληλων συνταξιοδοτικών απολαβών 
και ειδικών επιδομάτων (επικουρικές συντάξεις, ΕΚΑΣ κ.ά.), η ενοποίηση των ασφαλιστικών 
ταμείων σε ενιαίο φορέα, η συρρίκνωση των ιατροφαρμακευτικών, νοσοκομειακών και εν 
γένει «προνοιακών παροχών», η μετατροπή του ασφαλιστικού συστήματος από αναδιανεμη-
τικό-προνοιακό σε κεφαλαιοποιητικό-ανταποδοτικό, η πρόσδεση των συντάξιμων αποδοχών 
στις νέες μορφές μερικής, ελαστικής, ασυνεχούς εργασίας.

Το μοντέλο αυτό είχε τεθεί ξεκάθαρα ως κρατικός προσανατολισμός ήδη από τα τέλη της δε-
καετίας του ’90, επί κυβέρνησης τότε ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη, σύμφωνα 
με την εισήγηση μιας αντίστοιχης με τη σημερινή «επιτροπής σοφών», με επικεφαλής τον κα-
θηγητή Σπράο. Η πρόταση αυτή αναφερόταν σε ένα ασφαλιστικό σύστημα 3 πυλώνων κατά το 
πρότυπο της Χιλής, που ήταν η πρώτη χώρα παγκοσμίως που είχε εφαρμοστεί το πρόγραμμα 
της νεοφιλελεύθερης σχολής του Σικάγο, επί δικτατορίας Πινοσέτ, ήδη από τη δεκαετία του 
΄70. Το σχετικό, όμως, νομοσχέδιο Γιαννίτση, όπως ονομάστηκε τότε, το 2001, αποσύρθηκε 
τελικά λόγω μεγάλων κοινωνικών αντιδράσεων και κινητοποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το 
μοντέλο των 3 πυλώνων αφορά σε μια ελάχιστη κρατικά εγγυημένη σύνταξη (1ος πυλώνας), 
σε έναν συντελεστή υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών σε απόλυτη αντιστοιχία με τα χρό-
νια ασφάλισης και το ύψος εισφορών κάθε εργαζόμενου/ης (2ος πυλώνας) και σε ιδιωτικά 
συμβόλαια ασφάλισης για όσους λιγοστούς μπορούν να καλύψουν κάποιο (3ος πυλώνας). 
Αυτό το «μεταρρυθμιστικό» πλαίσιο ήρθε να ολοκληρώσει ο γνωστός και ως «νόμος Κατρού-
γκαλου» της αριστεροακροδεξιάς συγκυβέρνησης, στον οποίο προβλέπεται ότι «οι πόροι που 
θα εξοικονομηθούν» από τη μείωση των συντάξεων (τόσο από απευθείας περικοπές όσο και 
από τους νέους συντελεστές υπολογισμού) δε θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία κάποιου 
αποθέματος αλλά θα τοποθετηθούν στο λογαριασμό αποπληρωμής των «δανειστών».
Τα ασφαλιστικά ταμεία δεν είναι πλέον ταμεία (με εισφορές και παροχές) αλλά ασφαλιστικοί 
φορείς. Το κράτος έχει αναλάβει πλέον το ίδιο την καταβολή των συντάξεων, με τη νομοθετη-
μένη βέβαια προϋπόθεση να μην υπάρχουν ελλείμματα μεταξύ εισφορών-παροχών. Βάσει αυ-
τού, θεσμοθετήθηκε η περίφημη «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος», η οποία θα ενεργοποιείται 
με νέες μειώσεις κάθε φορά που οι εισφορές θα υστερούν των παροχών. Ένα επικοινωνιακό 
τρικ για να ακούγεται εξασφαλισμένη η παροχή συντάξεων, τη στιγμή που τα ασφαλιστικά τα-
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Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης πρωτοεμφανί-
ζονται στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα 
(κατά κύριο λόγο κλαδικά ταμεία υπό κρατικό έλεγχο) 
και η δημιουργία τους σχετίζεται με συγκεκριμένους 
κοινωνικο-οικονομικούς και πολιτικο-ιδεολογικούς 
λόγους.

Από τη μία, αφορούσε στη συλλογική (μέσω του κρά-
τους) και εξορθολογισμένη (για τη μείωση των διακυ-
μάνσεων του εργατικού δυναμικού) από τα αφεντικά 
αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, το πρωτογενές 
και κύριο εμπόρευμα στην εμπορευματική οικονο-
μία του καπιταλισμού. Από την άλλη, αφορούσε στην 
αντιμετώπιση των ταξικών αγώνων και ξεσηκωμών 
με την προσπάθεια ενσωμάτωσής τους στην καπιταλι-
στική ρύθμιση (ανταλλάγματα, συμβιβασμός, συναίνε-
ση) με ταυτόχρονη επίτευξη του κατακερματισμού της 
εργατικής και υπαλληλικής τάξης μέσω της κλαδικό-
τητας (διαχωρισμός σε κλάδους με τη συνδρομή και 
των σχετικών συνδικάτων). Σχετιζόταν, επίσης, με την 
προσπάθεια εμφάνισης του κράτους ως προνοιακού, 
πανκοινωνικού και ουδέτερου υπερθεσμού ρύθμισης 
(για την άμβλυνση του ταξικού ανταγωνισμού) και όχι 
ως μηχανισμού καταστολής, όργανο ταξικής καταπί-
εσης και συλλογικού καπιταλιστή. Εξίσου σημαντική 
υπήρξε η τάση ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης 
των εκμεταλλευόμενων (άμεσος και έμμεσος μισθός) 
για την ολοκλήρωση του οικονομικού κύκλου παρα-
γωγής-κυκλοφορίας εμπορευμάτων και την πραγμά-
τωση υλικά της υπεραξίας από τα αφεντικά μέσω και 
της εργατικής κατανάλωσης, μέσα σε περιβάλλον ρα-
γδαίας εκβιομηχάνισης, νέων τεχνολογιών, μεγάλων 
ρυθμών ανάπτυξης, σταθερής και επιστημονικά οργα-
νωμένης εργασίας (φορντισμός-τεϋλορισμός), μετά-
βασης από τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα στην 
εποχή της μαζικής παραγωγής-μαζικής κατανάλωσης.
Οι κεϋνσιανές λογικές, όμως, αντιμετώπισης της 
καπιταλιστικής κρίσης του μεσοπολέμου (το λεγόμε-
νο «κραχ του ΄29») και η ανάδυση του λεγόμενου 
«κράτους-πρόνοιας», που μεσουράνησε στον δυτικό 
κόσμο τις μεταπολεμικές δεκαετίες μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας του ΄70, αναιρέθηκε ανεπιστρεπτί από τη 
νεοφιλελεύθερη στρατηγική του κεφαλαίου από την 
εποχή της λεγόμενης πετρελαϊκής κρίσης του 1973 
και μετά.

Τα αναδιανεμητικά ασφαλιστικά συστήματα του «κρά-
τους-πρόνοιας», τα οποία σχετίζονταν με συγκεκρι-
μένες μορφές μισθωτής εκμετάλλευσης (σταθερή και 
πλήρης απασχόληση), τέθηκαν υπό αμφισβήτηση και 
δρομολογήθηκε η μετατροπή τους σε κεφαλαιοποι-
ητικά-ανταποδοτικά με αύξηση των ορίων συνταξιο-
δότησης και μείωση των συντάξεων, σε παραλληλία 
με την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων (ελα-
στικότητα, επισφάλεια, υποαπασχόληση) και την επί-
θεση στον μισθό. Από εκεί κι έπειτα ακολούθησαν οι 
περίφημες «αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές για τη 
διάσωση των ασφαλιστικών συστημάτων», πανομοι-
ότυπες σε όλα τα κράτη, όπως περιγράφονται στο κυ-
ρίως κείμενο.

Δυο λόγια 
για τη γέννηση των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

μεία κατέληξαν ελλειμματικά λόγω της λεη-
λασίας των αποθεματικών τους για δεκαετίες 
από την κρατική διαχείριση και την επιδότηση 
του κεφαλαίου.

Από τις μεταπολεμικές δεκαετίες μέχρι σή-
μερα, οι απώλειες αυτές υπολογίζονται σε 
80-90 δις ευρώ. Η αρχή έγινε με την άτοκη 
διάθεση των αποθεματικών για επιδότηση 
της βιομηχανίας (ντόπιας και πολυεθνικής) 
τις μεταπολεμικές δεκαετίες (ιδιαίτερα τις 
δεκαετίες ’60-’70), τη στιγμή που τα τραπε-
ζικά επιτόκια έτρεχαν σε επίπεδα ανώτερα 
του 20%. Στη συνέχεια, με αφετηρία τη δε-
καετία του ΄80, τα αποθεματικά άρχισαν να 
«επενδύονται» στον χρηματιστηριακό τζόγο, 
με σημαντικές απώλειες τη δεκαετία του ΄90 
και αποκορύφωμα την τοποθέτηση μεριδί-
ων τους σε δομημένα («τοξικά») ομόλογα τη 
δεκαετία του 2000. Η λεηλασία ολοκληρώ-
θηκε με την «αξιοποίησή» τους στην αγορά 
κρατικών ομολόγων που κατείχαν γερμανι-
κές, γαλλικές και αμερικάνικες τράπεζες τη 
διετία 2010-12 (βασική δέσμευση στο 1ο 
μνημόνιο για να ξεφορτωθούν οι συγκεκρι-
μένοι τραπεζικοί όμιλοι τα ομόλογα ελληνι-
κού κρατικού χρέους) και κατόπιν το κούρε-
μα αυτού του χρέους (το περίφημο PSI του 
2012) με αποτέλεσμα την απώλεια 14 και 
πλέον δις ευρώ, την εξαΰλωση κάθε έννοιας 
αποθέματος και την ανεπίστρεπτη χρεοκοπία 
των ασφαλιστικών ταμείων.

Ωστόσο, το ζήτημα των συντάξεων και των 
ασφαλιστικών ταμείων δεν είναι ζήτημα κα-
κοδιαχείρισης, ελλειμμάτων, υψηλών πα-
ροχών και άλλα σχετικά καθεστωτικά προ-
παγανδιστικά «επιχειρήματα». Είναι ζήτημα 
συσχετισμών μεταξύ εκμεταλλευόμενων και 
εκμεταλλευτών, κυρίαρχων και κυριαρχού-
μενων. Και όσο δεν φροντίζουμε να ανα-
τρέψουμε αυτούς τους εναντίον μας συσχε-
τισμούς τόσο οι συνθήκες ζωής, επιβίωσης 
και αναπαραγωγής μας θα χειροτερεύουν, με 
ή χωρίς μνημόνια.
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H ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά 
γίνεται μέσα στην περίοδο της συνέχισης 

της μνημονιακής κρατικής διαχείρισης από 
την αριστεροακροδεξιά συγκυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η πολιτική της βίαιης εκμετάλ-
λευσης και καθυπόταξης των «από κάτω», 
με νέες μειώσεις στις συντάξεις και περαι-
τέρω κατεδάφιση του ασφαλιστικού συστή-
ματος, με ολοένα αυξανόμενη φορολογία, 
εξευτελιστικούς μισθούς και ιδιωτικοποίηση 
λιμανιών, αεροδρομίων, νοσοκομείων κ.ο.κ. 
Μετά τον υποτιθέμενο ελπιδοφόρο αγώνα 
διεκδικήσεων και σκληρών διαπραγματεύ-
σεων, που οδήγησαν στον περίφημο «έντιμο 
συμβιβασμό», ήρθε η λογική του «μύλου που 
όλα τα αλέθει» στο όνομα της εθνικής σω-
τηρίας. Ενός «μύλου» που δυστυχώς τον δέ-
χτηκε και μεγάλο μέρος κόσμου που όλο το 
προηγούμενο διάστημα αγωνίστηκε και βγή-
κε στον δρόμο. Η ματαιότητα και η απογοή-
τευση, που μόνο μία αριστερή διακυβέρνηση 
θα μπορούσε να επιβάλλει με τέτοιο τρόπο, 
έχουν διαμορφώσει ένα ευνοϊκό πεδίο για 
την κυριαρχία και την εφαρμογή των επιθετι-
κών πολιτικών στους «από κάτω».

Το λιμάνι του Πειραιά υπήρξε πάντα περιο-
χή υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων. Ένα 
λιμάνι πολλαπλών οικονομικών και ταξικών 
διεργασιών. Το μεγαλύτερο τέρμιναλ κρουα-
ζιέρας -όπως επίσης και αυτοκινήτων- στην 
Ανατολική Μεσόγειο, το μεγαλύτερο λιμάνι 
ακτοπλοΐας στην Ευρώπη και το κέντρο δια-
μετακόμισης για τα Βαλκάνια και τη Μαύρη 
Θάλασσα. Εμπεριέχει την Ναυπηγοεπισκευ-
αστική Ζώνη Περάματος, δύο πλωτές δε-
ξαμενές και επίσης διαθέτει δύο σταθμούς 
εμπορευματοκιβωτίων (τα τελευταία πέντε 
χρόνια, ο ένας από αυτούς είναι ήδη υπό τη 
διαχείριση της Cosco).

Στις 8/4/16, υπεγράφη η συμφωνία ΤΑΙ-
ΠΕΔ – Cosco για την πώληση του 67% του 
ΟΛΠ έναντι 368,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην 
Ευρώπη, παρόμοιο προηγούμενο ανάλογων 
πωλήσεων καταγράφηκε μόνο σε ορισμένα 
λιμάνια της Βρετανίας επί Θάτσερ. Με την 
ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, την επικείμενη 
ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ στην Θεσσαλονίκη 
και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το ελληνικό κράτος επιδι-
ώκει να καταστεί ως «διεθνές διαμετακομι-
στιστικό κέντρο εμπορίου» και «πόλος επεν-

Ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ 
και περιοχή των πρώην Λιπασμάτων
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δύσεων». Άλλος ένας αγώνας δρόμου για το 
έθνος ώστε να πιάσει τον στόχο της ανάπτυ-
ξης, που όπως πάντα θα πατήσει πάνω στα 
σώματα των καταπιεζόμενων τάξεών του.

Έτσι, το τοπίο στο λιμάνι αναμένεται να γί-
νει ακόμα πιο αποπνικτικό. Προβλήτες για 
να αράζουν τα κρουαζιερόπλοια από τη 
μια πλευρά, προβλήτες για να αράζουν τα 
«mega-yachts» από την άλλη. Ένας τεράστι-
ος αριθμός εμπορευμάτων από εταιρείες-κο-
λοσσούς ηλεκτρονικών συσκευών/πληρο-
φορικής/τροφίμων/αυτοκινητοβιομηχανίας 
θα περνάει πάνω από τα κεφάλια μας. Ακόμα 
μεγαλύτερη υποβάθμιση των εργασιακών 
συνθηκών (που έχουν ήδη υποβαθμιστεί από 
τους υπεργολάβους της COSCO), εξαντλητι-
κά/ελαστικά ωράρια, εξευτελιστικοί μισθοί 
και απολύσεις, αυξήσεις ακτοπλοϊκών εισι-
τηρίων. Τεράστιοι τοίχοι-κυματοθραύστες, 
πολλών μέτρων σε μήκος και ύψος, θα μας 
πνίξουν ακόμα περισσότερο μέσα στο τσιμέ-
ντο (βάσει μελέτης που είχε εκπονήσει το Ερ-
γαστήριο Λιμενικών Έργων της Σχολής Πο-
λιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου για λογαριασμό του ΟΛΠ, για 

την διασφάλιση των mega-yachts και των 
κρουαζιερόπλοιων).

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Τσίπρα και 
του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής πο-
λιτικής Δρίτσα για την εξαίρεση της περιοχής 
των λιπασμάτων από το πακέτο πώλησης 
του ΟΛΠ, καθώς και οι εξαγγελίες για αντα-
ποδοτικά οφέλη προς τους δήμους και ανά-
θεση κάποιων διοικητικών λειτουργιών του 
λιμανιού σε έναν οργανισμό του δημοσίου, 
αποτέλεσαν όλο το προηγούμενο διάστημα 
ένα άλλοθι στα σχέδια της ιδιωτικοποίησης 
του λιμανιού. Η κυβέρνηση μιλούσε για μία 
ακόμα «μικρή νίκη» μέσα σε ένα «ασφυκτικό 
πλαίσιο». Το ίδιο έργο, ωστόσο, βλέπουμε 
κάθε φορά που η αριστερή κυβέρνηση νομο-
θετεί και ασκεί πολιτική. «Μικρές νίκες» που 
αποτελούν το νέο άλλοθι της συνέχισης της 
πολιτικής της κυριαρχίας και προσπαθούν να 
στηρίξουν την εικόνα μιας κρατικής εξουσίας 
με «συμπάθεια στα κινήματα» και στο «λαό 
που υποφέρει, που αγωνίζεται αλλά κάνει 
και έντιμους συμβιβασμούς». Σκοπός της, ο 
αποπροσανατολισμός, η ενσωμάτωση και ο 
αφοπλισμός των κοινωνικών αντιστάσεων, 
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ενώ οποιαδήποτε σύγκρουση με τα επικεί-
μενα σχέδια υποβάθμισης και λεηλασίας των 
«από κάτω», παρουσιάζεται ως μία γραφικό-
τητα.

Οι τοπικοί θεσμοί και άρχοντες κλείνουν έμ-
μεσα ή άμεσα το μάτι στην επικείμενη ιδιω-
τικοποίηση του λιμανιού, συμβάλλοντας στη 
στρατηγική της κυβέρνησης να χρυσώσει 
το χάπι, ενώ παράλληλα εμφανίζονται ως 
μπροστάρηδες στις κινητοποιήσεις εναντίον 
της πώλησης του λιμανιού. Έτσι, είχαμε τον 
ενθουσιώδη χαιρετισμό της εξαίρεσης των 
λιπασμάτων, τις εξαγγελίες για δημιουργία 
πάρκου και τις εγκωμιαστικές δηλώσεις για 
στελέχη της κυβέρνησης από τον δήμαρχο 
Κερατσινίου – Δραπετσώνας Χρήστο Βρετ-
τάκο. Καθώς και το παζάρι από όλους τους 
δήμους για καλύτερα ανταποδοτικά οφέλη, 
μιας και «η ιδιωτικοποίηση δεν μπορεί να 
αντιστραφεί», όπως έσπευσε από νωρίς να 
δηλώσει ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώ-
ραλης. Άλλωστε, ο τελευταίος μαζί με τον 
δημοτικό σύμβουλο και εφοπλιστή Βαγγέλη 
Μαρινάκη ζήτησαν και προβλήτα για κρουα-
ζιέρα. Τη σημαία της αντίστασης στην ιδιω-
τικοποίηση σήκωσε και η «Λαική Ενότητα» 
του Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος βέβαια 
όσο διατελούσε υπουργός και στέλεχος του 
ΣΥΡΙΖΑ κρατούσε για μήνες κρυφή την προ-
ηγούμενη πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ για ιδιωτικο-
ποίηση του Λιμανιού.

Αφού η συζήτηση για εξαίρεση της περιοχής 
των λιπασμάτων και για δημιουργία πάρκου 
παρείχε τα θεαματικά οφέλη στον λόγο της 
κυριαρχίας, άρχισε σιγά σιγά να ξεπροβάλει 
η πραγματικότητα πίσω από την προπαγάνδα. 
Όλο το προηγούμενο διάστημα οι δηλώσεις 
του πρωθυπουργού, του υπουργού Ναυτιλί-
ας, αλλά και πλήθος άλλων τοπικών παραγό-
ντων, μιλούσαν για την εξαίρεση της περιο-
χής των λιπασμάτων από το πακέτο πώλησης 
του ΟΛΠ. Στις 5/11/15, ψηφίζεται στη βου-
λή η αλλαγή χρήσης γης της περιοχής των 
λιπασμάτων, η οποία χαρακτηρίζεται ως «πό-
λος υπερτοπικής εμβέλειας με χρήσεις πο-
λιτισμού, εκπαίδευσης, υγείας, αθλητισμού, 
πράσινου, και αναψυχής». Στις 28/4/16, ο 

Δρίτσας καταθέτει σχέδιο νόμου στη Βουλή, 
όπου παραχωρείται στον Δήμο Κερατσινί-
ου-Δραπετσώνας το παράκτιο μέτωπο 99 
στρεμμάτων που ανήκει στον ΟΛΠ. Ταυτό-
χρονα όμως, μετά την συμφωνία για πώληση 
του ΟΛΠ στην Cosco, με πρωτοβουλία του 
ΟΛΠ ξεκινάει η συζήτηση για κατεδάφιση 
ενός βιομηχανικού κτιρίου στην περιοχή των 
λιπασμάτων, στην έκταση που υποτίθεται θα 
παραχωρηθεί στον Δήμο. Πράγμα που μπο-
ρεί να σημαίνει την εκ νέου διεκδίκηση από 
τον ΟΛΠ (δηλαδή την Cosco) εκείνου του 
κομματιού. Άλλωστε, δεν ήταν μικρή η δυσα-
ρέσκεια από στελέχη της Cosco για την αρχι-
κή εξαίρεση της περιοχής, και δεν θα πέσει 
κανείς από τα σύννεφα αν η πρώτη-φορά-α-
ριστερή κυβέρνηση πραγματοποιήσει άλλη 
μία θεαματική ντρίπλα, όπως έκανε και με το 
δημοψήφισμα.

Παράλληλα, δεν είναι λίγα τα οικονομικά 
συμφέροντα που δραστηριοποιούνται ή κοι-
τάνε προς την περιοχή των λιπασμάτων, λαμ-
βάνοντας υπόψη και την πώληση του λιμα-
νιού. Στην περιοχή βρίσκεται η εταιρία «Oil 
One» του Μελισσανίδη, η οποία συλλέγει 
απόβλητα πετρελαιοειδών από τα πλοία, έχο-
ντας άδεια για ανάπτυξη επιπλέον βιομηχανι-
κών δραστηριοτήτων. Επίσης, στην περιοχή 
βρίσκεται η εταιρεία μεταφοράς και εμπορίας 
τσιμέντου «Lafarge», η οποία έχει δηλώσει 
την πρόθεση να επεκτείνει και να εμπλου-
τίσει τις δραστηριότητες της. Το μεγαλύτερο 
μέρος της περιοχής των λιπασμάτων (254 
στρέμματα) κατέχεται από την Εθνική Τράπε-
ζα, η οποία πρόσφατα έχει δηλώσει δυναμι-
κό παρόν στην περιοχή. Έκανε μήνυση στον 
δήμαρχο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, όταν 
σε μία από τις υποκριτικές φιέστες που δι-
οργάνωσε ο τελευταίος, δεντροφύτευσε ένα 
μέρος της ιδιοκτησίας της, ενώ κέρδισε κιό-
λας τη «διαμάχη». Τέλος, εκδήλωσε ανοιχτά 
την δυσαρέσκειά της για την εξαίρεση των λι-
πασμάτων από την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, 
για την αλλαγή της χρήσης της γης και τον 
μειωμένο συντελεστή δόμησης.

Ακόμα και αν ο χώρος τελικά παραχωρηθεί 
στον Δήμο Κερατσινίου–Δραπετσώνας, οι 
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δηλώσεις του Βρεττάκου σε τοπικό ιντερνετι-
κό blog δίνουν μια εικόνα για το τι θα επακο-
λουθήσει. Εμπορική ανάπλαση στα λιπάσμα-
τα για προσέλκυση τουριστών και ανάπτυξη 
της κρουαζιέρας, επιχειρηματικές δραστηρι-
ότητες και μουσεία, με ένα άγνωστης έκτα-
σης κομμάτι γης να γίνεται αγνώστου ποιό-
τητας πράσινο. Περισσότερο διαφαίνεται ως 
ένα συμπληρωματικό στολίδι πλάι και υπέρ 
των επενδύσεων, παρά ως κάτι που θα ανα-
βαθμίσει την ποιότητα της ζωής των κατοί-
κων των γύρω περιοχών.

Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά για την περιο-
χή των λιπασμάτων. Είτε με τις εταιρίες να 
κρατούν τις εκτάσεις τους και παράλληλα με 
τον δήμο να κάνει τα σχέδιά του στην πα-
ραλιακή έκταση των λιπασμάτων. Είτε τελι-
κά με την παραχώρηση της περιοχής στην 
Cosco. Eίτε με όλα τα σχέδια να συγκρούο-
νται και να αλληλοδιαπλέκονται το ένα με το 
άλλο. Ένα, όμως, είναι σίγουρο: τόσο με την 
ιδιωτικοποίηση της περιοχής όσο και με την 
κρατική-δημοτική διαχείριση αναμένονται 
επενδύσεις με μισθούς πείνας για τους «από 
κάτω», καθώς επίσης και πλήρης ή μερική 
περίφραξη/τσιμεντοποίηση της περιοχής για 
να φιλοξενηθούν τα σύγχρονα κάτεργα.

Οι αγώνες στο παρελθόν για την δημιουργία 
ενιαίου άλσους στην περιοχή των λιπασμά-
των έθεταν το ζήτημα των ανοιχτών πράσι-
νων χώρων ενάντια στις κάθε λογής επεν-
δύσεις, όσο αναγκαίες και αν προβάλλονται 
από την κυριαρχία μέσα από τον εκβιασμό της 
μισθωτής σκλαβιάς και της επιβίωσης. Σήμε-
ρα, υπάρχουν και πάλι «πλούσια επενδυτικά 
σχέδια» για τις περιοχές μας. Η ιδιωτικοποί-
ηση του λιμανιού σημαίνει εντονότερη ταξική 
εκμετάλλευση και μια σειρά από εμπορικές 
δραστηριότητες μέσα και γύρω από το λιμάνι. 
Μία συνθήκη που εναντιώνεται στην ύπαρξη 
δημόσιων χώρων, όπου οι «από κάτω» θα 
μπορούν να συναντηθούν έξω από το πεδίο 
των αλλοτριωμένων σχέσεων, της εμπορευ-
ματοποίησης και της εκμετάλλευσης γης και 
ανθρώπων. Την ίδια στιγμή, επαναλαμβανό-
μενες απεργίες εξελίσσονται από πλευράς 
λιμενεργατών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση 

του λιμανιού και την επαπειλούμενη χειροτέ-
ρευση των συνθηκών εργασίας: εντατικοποί-
ηση, μείωση αποδοχών, επισφάλεια σχετικά 
με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Κό-
ντρα στη λογική του «λιγότερο κακού» που 
παρουσιάζει η αριστερή διαχείριση, να ενα-
ντιωθούμε στις επιδιώξεις των κυρίαρχων, 
με αυτοοργανωμένους και ακηδεμόνευτους 
αγώνες, που θα υπερβαίνουν την κλαδικότη-
τα, θα διασυνδέουν τους εργασιακούς αγώ-
νες με τις τοπικές αντιστάσεις αλλά και με 
ευρύτερα κοινωνικά κομμάτια, μακριά από 
την «καθοδήγηση» των συνδικαλιστικών 
ηγεσιών που πάντα εξυπηρετούν κομματικές 
λογικές, συμφέροντα ή ισορροπίες.

9





Οι επίσημες πηγές για το 2016, κάνουν 
λόγο για 157 χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι 
διέσχισαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 
Περισσότεροι από τους 140.000 εξ αυτών, 
προέρχονται από τρία μόλις κράτη: τη Συρία 
κατά 50%, το Αφγανιστάν κατά 25%, καθώς 
και το Ιράκ κατά 15%. Οι περίπου 15 χιλιάδες 
άνθρωποι που απομένουν προέρχονται κατά 
βάση από το Πακιστάν και το Ιράν. Από όλον 
αυτόν τον πληθυσμό, οι περισσότεροι έχουν 
καταφέρει να συνεχίσουν την πορεία τους σε 
άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ενώ περίπου 57.000 
άνθρωποι εξακολουθούν και βρίσκονται στην 
ελληνική επικράτεια, με τη συντριπτική τους 
πλειονότητα να βρίσκεται πλέον μέσα σε 
στρατοπεδικούς (ή στρατιωτικοποιημένους) 
χώρους.

* Η κυριαρχία χρησιμοποιεί τους όρους τους «μετανάστη» και του «πρόσφυγα» προκειμένου να κατηγοριοποιεί, να δια-
χωρίζει και να καταστέλλει κατά το δοκούν τους εξορισμένους, εκτοπισμένους και μετακινούμενους πληθυσμούς. Ιδίως, 
όταν η ταυτότητα του «πρόσφυγα» γίνεται εργαλείο όξυνσης της καταστολής όσων κατηγοριοποιούνται ως «μετανάστες». 
Η χρήση από πλευράς μας των όρων αυτών, γίνεται προς χάρη συντομίας και κατανόησης, χωρίς να ενσωματώνονται 
επουδενί οι κοινωνικοί διαχωρισμοί και οι ιδεολογικές επιταγές της Εξουσίας.

Η όξυνση της 
αντιμεταναστευτικής πολιτικής

Π αγκοσμίως, η κρατική και καπιταλιστική 
λεηλασία ολόκληρων περιοχών και πλη-

θυσμών συνεχίζεται αδιάκοπα, ενώ τα τελευ-
ταία χρόνια ολοένα και εντείνεται. Ανάμεσα 
σε διαχρονικά εμπόλεμες και ρημαγμένες 
επικράτειες -όπως αυτές του Ιράκ, του Αφγα-
νιστάν και άλλων κρατών- ήρθε να προστεθεί 
μία ακόμα επικράτεια, 20 εκατομμύριων αν-

Η εξόφθαλμη 
καταστολή των αοράτων
(για τους μετανάστες/πρόσφυγες* 
που πέρασαν ή εγκλωβίστηκαν 
στις περιοχές του Πειραιά)
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θρώπων, με ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτική 
βαρύτητα για τη Μέση Ανατολή αλλά και για 
τα δυτικά κράτη. Η Συρία, από το 2011, βρί-
σκεται σε μία περίπλοκη και εξαιρετικά βίαιη 
πολεμική διαδικασία στην οποία αναμετρού-
νται με άμεσους όρους διάφοροι εξουσιαστι-
κοί σχηματισμοί (Άσαντ, Ρωσία, Η.Π.Α., Ισλα-
μικό Κράτος κ.ά.), ενώ εμμέσως εμπλέκονται 
διάφοροι άλλοι πολιτικοί και οικονομικοί πα-
ράγοντες. Η έως τώρα κοινωνική αποτύπω-
ση των αποτελεσμάτων αυτού του πολέμου, 
αντιστοιχεί σε πάνω από 300.000 νεκρούς, 
σε ολοσχερώς κατεστραμμένες πόλεις και 
χωριά, καθώς και σε περισσότερους/ες των 
10 εκατομμυρίων εκτοπισμένων, οι μισοί 
εξ αυτών εκτός των συνόρων της Συρίας. 
Ωστόσο, η Συρία δεν αποτελεί κάποια εξαί-
ρεση συγκριτικά με τους υπόλοιπους τόπους 
προέλευσης των μεταναστών. Απεναντίας, 
εκβάλλει ως μία χαρακτηριστική περίπτωση 
ενός ευρύτερου κανόνα πολέμων, οικονομι-
κής εξαθλίωσης και κοινωνικής καταπίεσης, 
που προέρχεται από τις κυρίαρχες τάξεις και 
στοχεύει τους «από κάτω», όπου γης.

Είναι ευρέως αντιληπτό πλέον ότι η Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχει δομική και ενεργή 
συμμετοχή στην ισοπέδωση των περιοχών 
αυτών, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί έναν από 
τους κύριους προορισμούς των ανθρώπων 
που μεταναστεύουν. Αυτό, δεν την σταματάει 
από το να συνεχίσει μία δολοφονική πολιτική 
εναντίον των μεταναστών, ολοκληρώνοντας 
έναν κύκλο καταστολής και καταπίεσης των 
«περισσευούμενων» αυτών πληθυσμών. 
Το σχέδιο της θωράκισης των ευρωπαϊκών 
συνόρων (ή, αλλιώς, η οικοδόμηση της «Ευ-
ρώπης-Φρούριο») ενάντια σε όσους/ες δεν 
χωρούν στις κοινωνικές και οικονομικές 
ανάγκες του ευρωπαϊκού καθεστώτος, εξε-
λίσσεται εδώ και χρόνια με κονδύλια δισεκα-
τομμυρίων ευρώ, στρατιωτικές δυνάμεις και 
τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς. 
Τα τελευταία χρόνια, τα χερσαία σύνορα της 
Ευρώπης οχυρώθηκαν με φράχτες και μεγα-
λύτερη στρατιωτική φύλαξη, ενώ τα θαλάσ-
σια σύνορα της Μεσογείου και του Αιγαίου 
μετατράπηκαν σε υγρούς τάφους για χιλιάδες 
μετανάστες/ριες ετησίως. Ωστόσο, η μετακί-

νηση των ανθρώπων προς την ευρωπαϊκή 
ενδοχώρα δεν έπαυσε, αφού οι λόγοι στους 
τόπους προέλευσής τους που τους ωθού-
σαν στη μετανάστευση γίνονταν όλο και πιο 
αφόρητοι. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι 
πέρασαν τα σύνορα της Ε.Ε. και κινήθηκαν 
προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα, μέχρι και το 
2015, χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε η 
μεγαλύτερη μετακίνηση των τελευταίων δε-
καετιών.

Στη συνέχεια, η αντιμεταναστευτική πολιτι-
κή της Ε.Ε. οξύνθηκε πάνω σε δύο άξονες: 
αφενός, στην καταστολή και τον έλεγχο της 
μετακίνησης όσων μεταναστών/ριών είχαν 
ήδη εισέλθει σε ευρωπαϊκό έδαφος και αφε-
τέρου, στη διακοπή των νέων αφίξεων μετα-
ναστών που συνεχίζονταν. Οι θεσμικές διερ-
γασίες κορυφώθηκαν στα τέλη του 2015 και 
από τις αρχές του 2016 επισημοποιήθηκαν 
και άρχισαν να υλοποιούνται οι νέοι διακρα-
τικοί σχεδιασμοί. Κομβικές και αλληλένδετες 
αποφάσεις, μεταξύ άλλων, ήταν το κλείσι-
μο των χερσαίων συνόρων των κρατών της 
Ε.Ε., οι νέες μέθοδοι στρατιωτικής φύλαξης 
των θαλάσσιων συνόρων με την εμπλοκή 
και τη συνεργασία εθνικών στρατών, ΝΑΤΟ, 
FRONTEX κ.ά., καθώς και η συμφωνία μετα-
ξύ Ε.Ε.-Τουρκίας τον Μάρτιο του 2016. Με 
τον τρόπο αυτόν, μία νέα στρατιωτικού τύπου 
διαχείριση ολόκληρων κοινωνικών ομάδων 
ήρθε να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή καθημερι-
νότητα. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και Hot 
Spots στα σύνορα, στρατοπεδικοί και μη χώ-
ροι εγκλεισμού στην ενδοχώρα, γκετοποιη-
μένες ζώνες και διάφοροι άλλοι τόποι εξαί-
ρεσης, έθεσαν ένα καθεστώς πολιορκίας, 
ομηρίας, διαχωρισμών και ωμών εκβιασμών 
ενάντια στους μετανάστες. 

Το ελληνικό κράτος δεν ήταν ένας απλός 
εντολοδόχος αυτού του σχεδιασμού αλλά 
μία δομική του πτυχή. Η γεωγραφική του 
θέση, η εμπειρία και η τεχνογνωσία πολλών 
ετών αντιμεταναστευτικής πολιτικής, καθώς 
επίσης και η τρέχουσα σοσιαλδημοκρατική 
διαχείριση που κραδαίνει όλο και περισσό-
τερο τα συρματοπλέγματα ενός στρατιωτικού 
ανθρωπισμού, το αναδεικνύουν ως ενεργό 
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συμμέτοχο των ευρύτερων κυριαρχικών δι-
εργασιών. Η απευθείας ανάθεση της κρατι-
κής διαχείρισης δεκάδων χιλιάδων ζωών 
-και μάλιστα των πλέον απαξιωμένων- στον 
στρατό και το ΥΠ.ΕΘ.Α. στις αρχές του 2016, 
δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνειών 
της σαφούς στρατιωτικοποίησης, του θεσμι-

Π ερίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι 
έχουν διασχίσει τη διαδρομή Ανατολι-

κό Αιγαίο-Πειραιάς-Ειδομένη, προκειμένου 
να εισέλθουν στην Ευρώπη. Το 2016, η 
απρόσκοπτη αυτή ροή διακόπηκε λόγω του 
κλεισίματος των συνόρων της Ειδομένης και 
την απαγόρευση της μετακίνησης των μετα-
ναστών προς τα εκεί, από την ελληνική αστυ-
νομία. Επακόλουθο της νέας αυτής συνθή-
κης, ήταν η παραμονή των μεταναστών στο 
λιμάνι του Πειραιά ή στο κέντρο της Αθήνας 
-που μέχρι τότε ήταν απλά σημεία μετάβα-
σης (transit) και αθρόας οικονομικής εκμε-
τάλλευσης από ταξιδιωτικά πρακτορεία και 
διακινητές και όχι τόποι παραμονής- αναμέ-
νοντας ή διεκδικώντας τη συνέχιση της πο-
ρείας τους προς τα βόρεια σύνορα. Ωστόσο, 
η στασιμότητα αυτή επέφερε παράλληλα και 
την παρουσία των μέχρι τότε αόρατων στο 
δημόσιο πεδίο. Οι φευγαλέες και εφήμερες 
φιγούρες όσων μετέβαιναν από τον Πειραιά 
στην Ειδομένη, μετατράπηκαν μέσα σε λίγες 
μέρες σε ευπρόσωπες και αναγνωρίσιμες 
παρουσίες στην καθημερινότητα και τους 
κατοίκους της περιοχής. Στον σταθμό του 
ηλεκτρικού, στους δρόμους, τις πλατείες και 
τις κεντρικές πύλες του λιμανιού συγκεντρώ-
νονταν καθημερινά εκατοντάδες μετανάστες 
που διαρρήγνυαν την κυρίαρχη εικόνα του 
λιμανιού, ως κόμβου εμπορευματικών ροών, 
εμπορικών δραστηριοτήτων, κεφαλαίων και 

Λιμάνι Πειραιά: 
μεταξύ καταστολής και εμπορευματοποίησης

φυσικά τουριστών. Επιπλέον, η προσβασιμό-
τητα στον σταθμό του Ηλεκτρικού και από εκεί 
σε διάφορες άλλες περιοχές της Αθήνας, οι 
αυθόρμητες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, η 
καθημερινή άμεση επικοινωνία των σύγχρο-
νων πληβείων με τους αλληλέγγυους/ες και 
τους κατοίκους των περιοχών που έσπευδαν 
να τους βοηθήσουν με τρόφιμα, ρούχα, είδη 
υγιεινής κ.ο.κ., έθεταν υπό ανοιχτή δοκιμα-
σία -και πιθανή αμφισβήτηση- ένα ολόκληρο 
πλέγμα κοινωνικών διαχωρισμών, ρατσι-
σμών και θεσμικών διαμεσολαβήσεων. 

Μπροστά στη συνθήκη αυτή, η διαχείριση του 
ελληνικού κράτους (με την αρωγή δημοτι-
κών αρχών, αστυνομικών δυνάμεων, λιμενι-
κών, κομματικών νεροκουβαλητών, διαφό-
ρων Μ.Κ.Ο. και κυρίως κάποιων ηγετίσκων 
της «Παμπειραϊκής Πρωτοβουλίας») έσπρω-
ξε τους μετανάστες στις πιο απομακρυσμέ-
νες και αφανείς πύλες του λιμανιού (Ε1, Ε2). 
Λίγο αργότερα όταν οι εγκλωβισμένοι μετα-
νάστες έγιναν πολλές χιλιάδες, μέρος εξ αυ-
τών κινήθηκε προς την -πιο ορατή- Ε3 των 
κρητικών νηολογίων, η οποία εκκενώθηκε 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι, παρά τη 
θέλησή τους, οι μετανάστες εξαναγκάστηκαν 
να παραμείνουν σε έναν πρόχειρο καταυ-
λισμό στην περιοχή της ταξικά χαρακτηρι-
σμένης Δραπετσώνας, και όσο το δυνατόν 
πιο μακριά από το κέντρο του Πειραιά, τον 

κού ρατσισμού και του κοινωνικού εκφα-
σισμού που προωθείται. Στο λιμάνι και τις 
περιοχές του Πειραιά, συντελείται μία χαρα-
κτηριστική έκφανση αυτής της διαδικασίας 
εξαίρεσης, καταστολής και κοινωνικών δια-
χωρισμών.
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ηλεκτρικό, τις κεντρικές πύλες του λιμανιού 
(των Κυκλάδων και των περισσότερων νη-
σιών) και ακόμα μακρύτερα από αυτές των 
κρουαζιερόπλοιων. Χιλιάδες άνθρωποι, ανά-
μεσά τους πολλά παιδιά, στοιβάχθηκαν υπό 
τις υποδείξεις των αρχών σε άθλιες συνθήκες 
στις πύλες αυτές, καθώς και σε μία εγκατα-
λελειμμένη και ερειπωμένη πέτρινη αποθήκη 
δίπλα ακριβώς από το κτίριο του Υπουργείου 
Ναυτιλίας. 

Ήταν η αρχή μίας κρατικής στρατηγικής στη 
λογική της πολιορκίας, που επεδίωκε τη στα-
διακή φθορά, την εξουθένωση, τον εκμηδε-
νισμό και εν τέλει την άνευ όρων παράδοση 
των μεταναστών στους ανθρωπιστικούς τρα-
μπουκισμούς (λιμενικών, αστυνομικών και 
διάφορων άλλων καλοθελητών από Μ.Κ.Ο.) 
για τον οικειοθελή τους εγκλεισμό σε στρα-
τοπεδικούς χώρους, οι οποίοι εν τω μεταξύ 
είχαν αρχίσει να ανοίγουν ο ένας μετά τον άλ-
λον, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Κυβερ-
νώντες, Ο.Λ.Π., δήμαρχοι κ.ά. με συνειδητές 
πολιτικές αποφάσεις στέρησαν επί εβδομάδες 
το νερό, τη στοιχειώδη περίθαλψη και υγιει-
νή στους μετανάστες (ανεξαρτήτως ηλικίας) 
για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξαθλίωσή 
τους. Τα Μ.Μ.Ε. έσερναν τον ρατσιστικό χορό 
της συστηματικής διάχυσης ενός κλίματος πα-
νικού και κινδύνου, όχι για τους μετανάστες 
που υπέφεραν από έναν απάνθρωπο κρατικό 
σαδισμό αλλά «για την ομαλή λειτουργία του 
λιμανιού». Παράλληλα, ξεδιπλωνόταν ο θε-
σμικός ρόλος της Παμπειραϊκής Πρωτοβουλί-
ας αλλά και πολλών άλλων οργανώσεων και 
Μ.Κ.Ο. (Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., Ερυθρός 
Σταυρός κ.ά.), ως διπλού χωροφύλακα: από 
τη μία να παραπληροφορούν, να χειραγωγούν 
ή και να εκφοβίζουν τους μετανάστες σύμφω-
να με τις επιταγές και τις εντολές των αρμό-
διων υπουργείων και των κατασταλτικών μη-
χανισμών και από την άλλη να αφομοιώνουν, 
να ποδηγετούν ή και να καταπνίγουν οποιαδή-
ποτε ανιδιοτελή και αγωνιστική κίνηση αλλη-
λεγγύης, είτε αυτή προερχόταν από τις τάξεις 
τους, είτε από οπουδήποτε αλλού.

Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώθηκε μία κινη-
ματογραφική δυστοπία. Σε λίγα χιλιόμετρα 

στην άκρη του λιμανιού, εν πολλοίς αόρατοι 
από την καθημερινότητά του, χιλιάδες εκτο-
πισμένοι/ες στις άθλιες συνθήκες μιας ανοι-
χτής φυλακής, ανάμεσα σε ένα φουτουριστικό 
υπουργείο-φρούριο, σε ΝΑΤΟϊκές φρεγάτες 
και πλοία του ελληνικού ναυτικού, σε χλιδάτα 
κρουαζεριόπλοια, σε εκατομμύρια εμπορεύ-
ματα με προορισμό τις καταναλωτικές κοινω-
νίες της Ευρώπης, σε κλειδωμένα κοντέινερ 
γεμάτα ρουχισμό και τρόφιμα που όμως δεν 
δίνονται σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη, κα-
θώς και σε χιλιάδες «ανυποψίαστους» τουρί-
στες που αναχωρούν ή επιστρέφουν από τα 
«ταξίδια αναψυχής» τους. Έτσι, ο μύλος της 
κυριαρχίας, των εμπορευματικών σχέσεων 
και του θεάματος κατάφερε να αλέσει ακόμα 
και την πλέον αντιθετική συνθήκη: ανάμεσα 
στις διάφορες εικόνες και τις αντίστοιχες φω-
τογραφίες ενός λιμανιού-αξιοθέατου, ήρθε 
να χωρέσει (και να αξιοποιηθεί) ένα φευγα-
λέο στιγμιότυπο ανθρώπινης δυστυχίας, ως 
ένας στυγνός παραδειγματισμός προς τους 
υπηκόους της Δύσης, για όσα συμβαίνουν σε 
όσους/ες δεν την (εξ)υπηρετούν.
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Στρατόπεδα Σχιστού-Σκαραμαγκά: 
η «φιλοξενία» της εξαίρεσης

Σ τα τέλη του Ιανουαρίου του 2016, με 
fast-track κυβερνητικές αποφάσεις και 

απευθείας ανάθεση της διαχείρισης των με-
ταναστών (και των σχετικών ευρωπαϊκών 
κονδυλίων) προς τον μηχανισμό του στρα-
τού, ανακοινώθηκε η εφαρμογή των νέων 
αντιμεταναστευτικών σχεδιασμών. Από τη 
μία, άνοιγμα κέντρων «Hot-Spot» σε 5 με-
γάλα νησιά των ελληνοτουρκικών συνόρων, 
για μία πρώτη διαδικασία «καταγραφής» και 
«διαλογής» των μεταναστών, ως κατασταλ-
τικά Logistics ανθρώπινων ζωών. Από την 
άλλη, άνοιγμα μίας σειράς στρατοπεδικών 
χώρων για την «αποθήκευση» όσων περά-
σουν το πρώτο φιλτράρισμα στα σύνορα. Το 
στρατόπεδο «Στεφανάκη» στο Σχιστό (μαζί 
με ένα ακόμα στη Σίνδο) ήταν ο πρώτος τέ-
τοιος χώρος που ανακοινώθηκε πανελλαδι-
κά, αρχικά ως δήθεν «κέντρο μετεγκατάστα-
σης». Σύντομα, αποδείχθηκε ότι πρόκειται 
για ένα στρατοπεδικό κέντρο κράτησης περί-
που 2.000 ατόμων, με στόχο τους μετανά-

σταστες/πρόσφυγες από το Αφγανιστάν που 
βρίσκονταν στο λιμάνι του Πειραιά. Ακολού-
θως, παρόμοιοι χώροι φτιάχτηκαν σε διάφο-
ρες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, ενώ 
λίγους μήνες αργότερα άρχισε να λειτουργεί 
και ένα δεύτερο, μεγαλύτερης χωρητικότη-
τας, στρατοπεδικό κέντρο στην περιοχή, αυτό 
του Σκαραμαγκά, για Σύρους, Κούρδους, 
Ιρανούς κ.ά που βρίσκονταν επίσης κατά κύ-
ριο λόγο στο λιμάνι.

Χώροι, όπως το στρατόπεδο του Σχιστού, δε 
θα μπορούσαν παρά να οργανώσουν την κα-
ταπίεση και τον πειθαναγκασμό της στρατο-
πεδικής ζωής και μάλιστα με όρους ανοιχτής 
φυλακής του χειρίστου είδους. Χιλιάδες άν-
θρωποι όλων των ηλικιών, που ήδη έχουν 
διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα με αμέτρητες 
δυσκολίες και κινδύνους, βιώνουν τον αν-
θρωπιστικό καταναγκασμό μίας διαμονής σε 
συνθήκες «αποθήκης ψυχών». Σε μία περι-
φραγμένη έκταση, μακριά, αόρατη και δυ-
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σπρόσιτη από τον αστικό ιστό και την τοπική 
κοινωνία, σε υγρά και ασυντήρητα κτίρια, σε 
σκηνές στημένες πάνω σε πέτρες, τσιμέντο 
και φίδια, με μόνιμη διατροφή βραστής πατά-
τας που οδηγεί σε ασθένειες ή ακόμα και θα-
νάτους, με μηδαμινή ιατρική περίθαλψη από 
στρατιωτικούς ιατρούς (κάποιοι εκ των οποί-
ων με ναζιστικές αντιλήψεις και αντίστοιχες 
αγωγές) και με μια αβέβαιη καθημερινότη-
τα, στερούμενη κοινωνικών, πολιτισμικών, 
ψυχαγωγικών και μορφωτικών δραστηριο-
τήτων. Την ίδια στιγμή, τα κρατικά κονδύλια 
αλλά και πολλά συγκεντρωμένα αγαθά από 
κινήσεις αλληλεγγύης αποτελούν εύρωστη 
λεία για τον ελληνικό στρατό, τις ανάδοχες 
εργολαβικές εταιρίες σίτισης και για τις πε-
ρισσότερες των Μ.Κ.Ο., η λειτουργία των 
οποίων βασίζεται περισσότερο στη λογική 
του κέρδους παρά της προσφοράς βοήθειας, 
ανεξαρτήτως των εκάστοτε προσπαθειών και 
προθέσεων των εργαζομένων τους. 

Η περιβόητη «ανοιχτότητα» των κέντρων 
αυτών αναδεικνύει τη φτηνή υποκρισία της 
σοσιαλδημοκρατικής διαχείρισης. Ο στρα-
τιωτικός έλεγχος εντός των στρατοπέδων 
απαγορεύει αυστηρά την είσοδο σε κάθε αδι-
αμεσολάβητη κοινωνική παρουσία στον κατά 
τα άλλα «χώρο φιλοξενίας», ενώ παράλληλα 
εποπτεύει και καταστέλλει την εσωτερική κα-
θημερινότητα των ημι-έγκλειστων. Η αστυ-
νομική παρουσία εκτός των στρατοπέδων 
ολοκληρώνει την κρατική επιτήρηση. Η ήδη 
δύσκολη πρόσβαση των μεταναστών στον 
αστικό ιστό, γίνεται ακόμα δυσκολότερη από 
την ολοένα και μεγαλύτερη οικονομική τους 
ένδεια, αφού τα όποια χρήματα διέθεταν 
έχουν ήδη γίνει βορά στην οικονομική τους 
εκμετάλλευση από κυκλώματα ταξιδιωτικών 
πρακτορείων, διακινητών και φυσικά των 
καθημερινών αγορών προϊόντων τροφής, 
ένδυσης, υγιεινής και φαρμάκων, λόγω της 
στέρησης των στοιχειωδών αγαθών διαβίω-
σης και υπηρεσιών υγείας για τα οποία όμως 
χρηματοδοτούνται αδρά, ελληνικό κράτος, 
στρατός και Μ.Κ.Ο. Παρόλα αυτά, η κρατι-
κή καταστολή δεν έχει όρια στην πολιορκία 
ακόμα και μίας τέτοιας βάναυσης καθημε-
ρινότητας, αφού τόσο η είσοδος όσο και η 

παρουσία ενός μετανάστη/πρόσφυγα στους 
χώρους αυτούς, συνδέεται ολοένα και περισ-
σότερο όχι μόνο με την «καλή διαγωγή» του 
σύμφωνα με τις επιταγές του στρατωνισμού, 
αλλά και με την πολυπόθητη διαδικασία της 
αίτησης ασύλου, διαμορφώνοντας έτσι έναν 
αμείλικτο πειθαρχικό και αυτό-κατασταλτικό 
κώδικα συμπεριφοράς και αυτο-εγκλεισμού.

Οι δομές των στρατοπέδων προσφέρουν στο 
κράτος μία σειρά πλεονεκτημάτων για την 
αντιμεταναστευτική του πολιτική. Αορατότη-
τα και κοινωνικός διαχωρισμός από τις τοπι-
κές κοινωνίες, διαμοσελαβημένες και εξαρ-
τημένες σχέσεις υπό τον έλεγχο του στρατού 
και ακολούθως της Ύπατης Αρμοστείας του 
Ο.Η.Ε. και των Μ.Κ.Ο., εξουθένωση των ήδη 
καταπονημένων μεταναστών, δυνατότητα 
άμεσης αποτροπής οποιασδήποτε ακηδε-
μόνευτης αλληλέγγυας κίνησης. Ακόμα πε-
ρισσότερο, ένας στρατοπεδικός χώρος δίνει 
την ευκαιρία (νομικά, πρακτικά και πολιτικά) 
για άμεση μετατροπή του σε στρατόπεδο συ-
γκέντρωσης και πλήρους εγκλεισμού. Μία 
δυνατότητα που παρέχεται στο καθεστώς 
εξαίρεσης με υπογραφή της αριστερής δια-
κυβέρνησης και του ιδεολογήματος του αν-
θρωπισμού.
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Αγώνες και γειτονιές αλληλεγγύης, ενάντια στην στρατιωτικοποί-
ηση της καθημερινής ζωής και την κρατική/ καπιταλιστική βαρβαρότητα

Η αντιμεταναστευτική πολιτική δεν περι-
ορίζεται μόνο στην καταστολή των με-

ταναστών/προσφύγων αλλά αναδιατάσσει 
ευρύτερα όλες τις κοινωνικές σχέσεις. Η 
κοινωνική διαίρεση και οι επίπλαστες ταυτό-
τητες της θρησκείας, του έθνους και της φυ-
λής, βρίσκουν το πλέον προνομιακό έδαφος 
στη φιγούρα του μετανάστη, του Άλλου, του 
ανεπιθύμητου. Στη φιγούρα αυτή, εκατομμύ-
ρια άνθρωποι ξεριζωμένοι και εκτοπισμένοι 
από την καπιταλιστική λεηλασία και τον πό-
λεμο, δαιμονοποιούνται, μυστικοποιούνται 
και ξορκίζονται ως κατάρα. Η κυρίαρχη ιδεο-
λογία διαχέεται κοινωνικά ως μία πλήρης και 
χυδαία αντιστροφή: το «πρόβλημα» της ίδιας 
της ύπαρξης του κεφαλαίου, του κράτους, του 
μιλιταρισμού και των θρησκειών μετατοπίζε-
ται εξολοκλήρου σε όσους υποφέρουν όσο 
κανείς άλλος τα αποτελέσματα της ύπαρξης 
αυτής. Η καθημερινή ζωή εγκολπώνει τους 
κοινωνικούς διαχωρισμούς, ο ανθρωπισμός 
διατηρεί την ιεραρχία του «ανώτερου» δότη 
και του «κατώτερου» δέκτη, τα στρατόπε-
δα αρχίζουν να γίνονται κόμβοι κοινωνικής 
αναπαραγωγής και βασικό σημείο αναφο-
ράς της καθημερινότητάς μας. Ο θεσμικός 
ρατσισμός, ο κοινωνικός κανιβαλισμός, οι 
μεσολαβητικοί μηχανισμοί, οι φασιστικές 
και νεοναζιστικές παραφυάδες της αστικής 
δημοκρατίας δε θα μπορούσαν να βρουν με-
γαλύτερη επιβεβαίωση από αυτήν της στρατι-
ωτικής διαχείρισης μίας κοινωνικής ομάδας, 
και ειδικότερα της πιο καταπιεσμένης και 
απαξιωμένης.

Το εγγύς μέλλον προδιαγράφει την εντατικο-
ποίηση της παρούσας κατάστασης. Τα στρα-
τόπεδα ήρθαν για να μείνουν ως δομική πτυ-
χή της κρατικής καταστολής, οι κρατικοί και 
τοπικοί άρχοντες θα συνεχίσουν την καταπί-
εση και την εκμετάλλευση των σύγχρονων 
πληβείων, ενώ η καπιταλιστική βαρβαρότητα 
ήδη σχεδιάζει πιθανούς τρόπους ταξικής και 
εργασιακής υπερ-εκμετάλλευσης των συσ-
σωρευμένων εργατικών χεριών, με πενιχρά 

ανταλλάγματα κόκκων αξιοπρέπειας. Επι-
πλέον, η αντιμεταναστευτική πολιτική (αφού 
πρώτα φρόντισε με την στρατιωτικοποίηση 
και το κλείσιμο των συνόρων να διακόψει 
την αμφισβήτησή τους από την κίνηση των 
μεταναστών) δρομολογεί πλέον την πλήρη 
μετατόπιση του «μεταναστευτικού» στη θε-
σμική διελκυστίνδα της παροχής ή μη ασύ-
λου. Με τον τρόπο αυτό, οργανώνεται βαθύ-
τερα η συστηματικοποίηση του εγκλεισμού, 
της ομηρίας και του εξανδραποδισμού των 
μεταναστών, ενώ παράλληλα επιχειρείται η 
αφομοίωση της αλληλεγγύης, των αγώνων 
και της ατομικής/κοινωνικής χειραφέτησης 
σε θεσμικές διαδικασίες, στα μέτρα και τα 
σταθμά της κρατικής λειτουργίας.

Απέναντι στον εξουσιαστικό εσμό, η αδιαμε-
σολάβητη, αυτοοργανωμένη και αντιθεσμική 
αλληλεγγύη έχει ήδη ανοίξει και ιχνηλατεί 
νέους δρόμους ενάντια στην επελαύνου-
σα κρατική/καπιταλιστική βαρβαρότητα. Η 
εναντίωση στα σύνορα, τους φράχτες, τον 
μιλιταρισμό, τους επίπλαστους διαχωρι-
σμούς, τους εθνικισμούς, τα ιδεολογήματα 
της ασφάλειας και τη διάχυση του φόβου 
αμφισβητεί τις κυριαρχικές αφηγήσεις και τα 
ψευδοδιλλήματα της εξουσίας, χτίζοντας γέ-
φυρες μεταξύ των καταπιεσμένων. Οι κοινοί 
αγώνες με τους μετανάστες, το σπάσιμο των 
διαχωρισμών, οι καταλήψεις και οι αντιδομές 
στέγασης και σίτισης, η οριζόντια συλλογή 
και το μοίρασμα αγαθών και τροφίμων χωρίς 
τη θεσμική μεσολάβηση κρατικών και θεσμι-
κών φορέων, η αντιφασιστική δράση ενάντια 
στις φασιστικές και ακροδεξιές κουστωδίες 
που οργανώνουν φιέστες μισανθρωπισμού, 
η άρνηση της αφομοίωσης στον ανθρωπισμό 
της αστικής τάξης, των ΜΚΟ, των τοπικών 
αρχόντων, των ΜΜΕ και των εργολάβων 
της αλληλεγγύης, είναι περάσματα προς μία 
κοινωνία αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, 
για έναν κόσμο χωρίς σύνορα, κράτη, χαρτιά, 
πατρίδες, θρησκείες, εκμετάλλευση.
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Κοινοί αγώνες - Αλληλεγγύη 
στους μετανάστες/πρόσφυγες

Ούτε στρατόπεδα ούτε κέντρα «φιλοξενίας»

Είμαστε με τους αόρατους 
αυτής της κοινωνίας



Αποκρυπτογραφώντας την T.T.I.P.



H Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορί-
ου και Επενδύσεων, ή αλλιώς T.T.I.P. 

(Transatlantic Trade and Investment 
Partnership), δεν συνιστά απλά μια διατλα-
ντική συμφωνία για την «ελεύθερη» δια-
κίνηση αγαθών και υπηρεσιών. Πρόκειται 
για μια ενδοκυριαρχική και νεοφιλελεύθερη 
τομή μεταξύ της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Ε.Ε.) 
και των Η.Π.Α. με σαφέστατες οικονομικές, 
πολιτικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις, σε συνέχεια άλλων αντίστοιχων 
διακρατικών συμφωνιών που έχουν προηγη-
θεί στο παρελθόν (όπως η N.A.F.T.A.). Είναι 
δεδομένο ότι η διαδικασία αυτή σκοπεύει να 
αλλάξει τις ζωές μας ποικιλοτρόπως, καθώς 
διαπραγματεύεται μια σειρά ζητημάτων που 
έχουν να κάνουν με τις εργασιακές συνθήκες, 
την ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, 
την υγεία, τα προσωπικά δεδομένα κ.ά. Μέ-
χρι και πριν ορισμένες εβδομάδες, όταν και 
διέρρευσαν στη δημοσιότητα μεγάλα μέρη 
της T.T.I.P., οι διαθέσιμες πληροφορίες ήταν 
ελάχιστες και ελεγχόμενα δημοσιευμένες. 
Οι διαπραγματεύσεις γίνονται με απόρρητα 
έγγραφα, ενώ ταυτόχρονα διάφορες πολυε-
θνικές εταιρίες έχουν άμεση πρόσβαση, όχι 
μόνο στα περιεχόμενα αλλά ακόμα και στην 
εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Παρακάτω, ακολουθεί μία πρώτη καταγραφή 
των αλλαγών που θα επιφέρει η εφαρμογή της 
T.T.I.P., σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα.

Βασικά σημεία της T.T.I.P.
Πρόσβαση στην αγορά

Η υποτιθέμενη κατάργηση των τελωνει-
ακών δασμών μεταξύ των αγορών των 

Η.Π.Α. και της Ε.Ε., πρακτικά σημαίνει ότι οι 
εταιρίες θα προμηθεύονται αγαθά και υπη-
ρεσίες από πολιτείες των Η.Π.Α., όπου τα 
εργασιακά πρότυπα είναι πολύ πιο νεοφι-
λελεύθερα από ό,τι στην Ε.Ε. Το κόστος της 
παραγωγής θα είναι πολύ μικρότερο και τα 
αφεντικά θα μπορούν να μεταφέρουν τις επι-
χειρήσεις τους σε χώρες όπου οι εργαζόμε-
νοι έχουν ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα, 
επιδεινώνοντας κατά τόπους είτε την ανερ-
γία είτε την εργασιακή εκμετάλλευση και αυ-
ξάνοντας παράλληλα τα κέρδη των μεγάλων 
εταιριών.
Η απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών και 
η δυνατότητα πρόσβασης και αμερικάνικων 
εταιρειών σε διαγωνισμούς για τις λεγόμε-
νες «υπηρεσίες» όπως αυτές της υγείας, της 
παιδείας, του νερού και του ρεύματος θα εί-
ναι καταστροφική για τους «από κάτω». Στην 
Αμερική, ήδη τα συστήματα της υγείας και της 
παιδείας είναι ιδιωτικοποιημένα και αυτές οι 
«υπηρεσίες» του καπιταλισμού λειτουργούν 
επί της ουσίας μόνο για αυτούς που κατέχουν 
αρκετά χρήματα (στα καθ’ ημάς, για παράδειγ-
μα, η ολοένα και μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση 
των δημόσιων νοσοκομείων στο ελληνικό 
κράτος –τα οποία ήδη υπολειτουργούν- θα 
«μεταρρυθμίσει» ακόμα περισσότερο τον το-
μέα της υγείας, ως ένα προνόμιο για ταξικά 
λίγους και εκλεκτούς). Η απελευθέρωση της 
αγοράς αφορά και πολλές άλλες υπηρεσίες, 
όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι θαλάσσιες μετα-
φορές, το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.
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Χημικές ουσίες, καλλυντικά

Η T.T.I.P. απειλεί βασικούς περιβαλλο-
ντικούς κανονισμούς εντός της Ε.Ε., 

όπως ο ευρωπαϊκός κανονισμός REACH για 
τα χημικά προϊόντα, που βασίζεται επίσης 
στην αρχή της προφύλαξης και υποχρεώνει 
τους βιομηχάνους να αποδείξουν ότι μια χη-
μική ουσία είναι ασφαλής, προτού πάρουν 
έγκριση για την εμπορική της εκμετάλλευση. 
Αντιθέτως, ο αμερικανικός νόμος του 1976 
για τον Έλεγχο των Τοξικών Ουσιών (Toxic 
Substances Control Act - T.S.C.A.) υποχρε-
ώνει τη δημόσια ρυθμιστική αρχή να αποδεί-
ξει ότι μια χημική ουσία δεν είναι ασφαλής 
προτού περιορίσει τη χρήση της και επιτρέπει 
μονάχα τη λήψη του «λιγότερο επαχθούς» 
μέτρου. Έτσι, η Ε.Ε. απαγορεύει τη χρήση 
1.200 ουσιών στα καλλυντικά, ενώ οι ΗΠΑ 
απαγορεύουν μόλις δώδεκα.

Ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα και φάρμακα 

Μ έσω αυτής της συμφωνίας, ταυτόχρονα 
με την ιδιωτικοποίηση της υγείας, η ια-

τροφαρμακευτική κάλυψη θα γίνει λιγότερο 
προσβάσιμη για ακόμα μεγαλύτερα κομμάτια 
του πληθυσμού. Υπονομεύεται η ασφάλεια 
των φαρμακευτικών προϊόντων, με την εισα-
γωγή νέων χημικών ουσιών και αυξάνεται η 
διάρκεια στις πατέντες των ιατρικών φαρμά-
κων, καθιστώντας αδύνατη την πώληση γε-
νόσημων φαρμάκων σε χαμηλότερες τιμές. 

Τρόφιμα, φυτοφάρμακα 
και ζωοτροφές

Μ έσω της T.T.I.P. θα απελευθερωθεί το 
εμπόριο γενετικά τροποποιημένων ορ-

γανισμών και προϊόντων για τον τομέα της 
διατροφής, κάτι που μέχρι σήμερα είναι ελεγ-
χόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mε βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία στην Ε.Ε., όλα τα τρόφι-
μα που εμπεριέχουν γενετικά τροποποιημένα 
προϊόντα πρέπει να φέρουν ειδική ένδειξη 
στη συσκευασία. Με την T.T.I.P. θα καταργη-
θεί η ενημέρωση με ετικέτες στα προϊόντα, 
καθώς θεωρείται εμπόδιο στην εμπορική 
τους διακίνηση.
Θα επιτραπεί η παραγωγή πουλερικών, μο-
σχαρίσιου και αγελαδινού κρέατος από ζώα, 
για τη διατροφή των οποίων έχουν χρησιμο-
ποιηθεί ορμόνες, όπως και χοιρινού κρέατος 
του οποίου η επεξεργασία έχει γίνει με χλώ-
ριο (πάνω από το 90% του βοδινού κρέατος 
στις ΗΠΑ παράγεται με τη χρήση βόειων αυ-
ξητικών ορμονών, οι οποίες έχουν συνδεθεί 
με διάφορα είδη καρκίνων στον άνθρωπο).
Θα περιορισθεί ή θα καταργηθεί η αρχή της 
προφύλαξης των πολιτών από επικίνδυνα 
προϊόντα, βάση της οποίας δίνεται η δυνα-
τότητα να αποσυρθεί ένα τρόφιμο από την 
αγορά, αν υπάρχει πιθανότητα να αποτελεί 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ακόμα και 
χωρίς να υπάρχουν επαρκή επιστημονικά 
στοιχεία. Ουσιαστικά, το βάρος πέφτει στον 
παραγωγό ώστε να διασφαλίζεται ότι ένα 
προϊόν δεν είναι επιβλαβές για την υγεία. Με 
την T.T.I.P. το βάρος της διασφάλισης αυτής 
μεταφέρεται στις κρατικές αρχές που θα κα-
λούνται ετεροχρονισμένα να αποδείξουν ότι 
το προϊόν είναι επιβλαβές και μόνο αφού 
αυτό αποδειχθεί, θα αποσύρεται το προϊόν.
Η αρχή της προφύλαξης ισχύει και για τα φυ-
τοφάρμακα. Αυτή τη στιγμή, λόγω των φυτο-
φαρμάκων που χρησιμοποιούνται, το 40% 
των εισαγωγών από τις Η.Π.Α. μπλοκάρεται 
από τη νομοθεσία της Ε.Ε. Η χρήση απαγο-
ρευμένων, μέχρι τώρα, φυτοφαρμάκων θα 
επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το περιβάλ-
λον, μαζί φυσικά με την υγεία.
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Δικαιώματα Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας (Δ.Δ.Ι.) 
και οι γεωγραφικές ενδείξεις

Όσον αφορά στο κομμάτι των προσωπικών 
δεδομένων, θεωρείται πολύ πιθανό η Τ.Τ.I.P. 
να επαναφέρει διατάξεις που υπήρχαν στην 
ACTA. Η ACTA θα καταπατούσε τα προσωπι-
κά δεδομένα παρέχοντας πληροφορίες (π.χ. 
ιατρικά αρχεία) σε επιχειρήσεις. Θα υπο-
χρέωνε τους πάροχους των διαδικτυακών 
υπηρεσιών, στο όνομα της προστασίας της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, να καταγγέλλουν 
τους ύποπτους για παραβάσεις και τέλος θα 
περιόριζε το τι μπορεί να δημοσιοποιείται στο 
διαδίκτυο.

Βιώσιμη ανάπτυξη, 
ενέργεια και πρώτες ύλες

Ο ι συνέπειες από την T.T.I.P. θα είναι αρ-
κετά ζημιογόνες και για το περιβάλλον. 

Θα υπάρξει χαλάρωση των κανόνων προστα-
σίας του περιβάλλοντος, πώληση προϊόντων 
με χημικές ουσίες που δεν έχουν δοκιμαστεί, 
καθώς και απορρύθμιση των επιπέδων των 
εκπομπών αερίων στον τομέα των αερομετα-
φορών. Όσον αφορά στις εκπομπές αερίων 
που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου, η ευρωπαϊκή επιτροπή αναφέρει 
ότι το προτιμητέο αποτέλεσμα της T.T.I.P. θα 
επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με έντεκα επι-
πλέον τόνους διοξειδίου του άνθρακα, κάτι 
που έρχεται σε αντίθεση με τις ίδιες τις δε-
σμεύσεις της Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών 
στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Επίλυση διαφορών
μεταξύ επενδυτών και κράτους

Το σύστημα για την επίλυση διαφορών μετα-
ξύ κρατών και επενδυτών είναι ένα επιπλέ-
ον μέτρο για την ενίσχυση του κεφαλαίου 
παγκοσμίως. Όταν μια εταιρεία προσφύγει 
εναντίον ενός κράτους, το ζήτημα πηγαίνει 
στα διεθνή διαιτητικά δικαστήρια. Για παρά-
δειγμα, ο αμερικανικός κολοσσός προϊόντων 
καπνού Philip Morris άσκησε αγωγή κατά της 
κυβέρνησης της Αυστραλίας, διεκδικώντας 
ποσό δισεκατομμυρίων δολαρίων σχετικά με 
την πολιτική της δημόσιας υγείας.
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Ο Καρλ Λιμπκνεχτ γεννήθηκε στη Γερμανία 
το 1871, τη χρονιά του ξεσπάσματος 

της Παρισινής Κομμούνας, αλλά επίσης και 
της σκληρής και ωμής καταστολής της από 
το γαλλικό κράτος, που έπληξε καθοριστικά 
τις κοινωνικές-απελευθερωτικές διεργασίες. 
Υπήρξε ένας από τους δύο γιους του 
Βίλχελμ Λίμπκνεχτ, ενός εκ των ιδρυτών 
του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της 
Γερμανίας, το 1875, την περίοδο της διάλυσης 
της Διεθνούς Ένωσης Εργατών ή πιο απλά 
της Α΄ Διεθνούς (1864-1876). Ο Βίλχελμ 
Λίμπκνετ ήταν μία ηγετική προσωπικότητα της 
σοσιαλδημοκρατίας και του μαρξισμού, και 
φίλος του ίδιου του Μαρξ από το 1850 μέχρι 
και τον θάνατο του τελευταίου, το 1883. Ο 
Καρλ Λίμπκνεχτ σπούδασε νομικά με έξοδα 
του κόμματος και άνοιξε τη δεκαετία του 
1890 δικηγορικό γραφείο με τον αδερφό του. 
Το 1900 εγγράφεται στο Σοσιαλδημοκρατικό 
Κόμμα της Γερμανίας και έκτοτε, μαζί με 
τη συνομήλική του Ρόζα Λούξεμπουργκ, 
θα αποτελέσει το πιο αναγνωρίσιμο και 
ηγετικό πρόσωπο της πιο ριζοσπαστικής 

του πτέρυγας. Το 1907, όντας παράλληλα 
πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Νέων, 
θα εκδώσει την εργασία του «Μιλιταρισμός και 
Αντιμιλιταρισμός» για την οποία θα φυλακιστεί 
(και εντός φυλακής θα εκλεγεί βουλευτής στο 
γερμανικό κοινοβούλιο). Η εργασία του αυτή, 
που λόγω της θεματικής και της σημασίας της 
σύντομα εκδόθηκε ως βιβλίο, παραμένει έως 
και σήμερα ένα κεντρικό σημείο αναφοράς 
για τον μαρξιστικό αντιμιλιταρισμό, ενώ ο 
Λίμπκνεχτ θεωρείται πλέον ένας κλασικός 
μαρξιστής αναλυτής του μιλιταρισμού.

Καθ’ όλη την περίοδο της λειτουργίας του μέ-
χρι και τον Α΄ Π.Π., το Σοσιαλδημοκρατικό 
Κόμμα της Γερμανίας αποτελεί το μεγαλύτερο 
και πιο ισχυρό κόμμα ανάμεσα σε όλα τα αντί-
στοιχα κόμματα και τις οργανώσεις παγκοσμί-
ως, κάτι σαν το βαρύ πυροβολικό όλης της 
σοσιαλδημοκρατίας. Η τελευταία, την περίο-
δο εκείνη διαπνεόταν μεν από τον μαρξισμό, 
αλλά επίσης και από τη συνένωση πολλών 
άλλων πολιτικών ρευμάτων της εποχής, άλ-
λων πιο ριζοσπαστικών και άλλων πιο μετρι-

Μία κριτική προσέγγιση 
σε έναν αιωνόβιο μαρξιστικό (αντι)μιλιταρισμό
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οπαθών. Μερικά εξ αυτών, τα πιο μεταρρυθ-
μιστικά, θα μπορούσαν να αντιστοιχισθούν σε 
αυτό που αποτελεί σήμερα ο όρος «σοσιαλδη-
μοκρατία». Όλα τα υπόλοιπα πολιτικά ρεύμα-
τα, όμως, είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν 
αντιληπτά με αναχρονιστικό τρόπο, σύμφωνα 
με τα σημερινά δεδομένα. Η βαρύτητα των 
Γερμανών σοσιαλδημοκρατών και κομμου-
νιστών παρέμεινε ηγεμονική ακόμα και κατά 
τα πρώτα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, από 
το 1917 και μετά, όπου υπήρχε η προσδοκία 
της αλυσιδωτής εξάπλωσης των επαναστά-
σεων παγκοσμίως. Σε αυτό συνέβαλε το ότι 
το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας 
σημείωνε κοινοβουλευτικά μία σχεδόν αδιά-
κοπη ανοδική πορεία, φτάνοντας το 1912 
(δύο χρόνια πριν το ξέσπασμα του Α΄ Π.Π.) να 
έχει το 34,8% των ψήφων και τη μεγαλύτε-
ρη κοινοβουλευτική ομάδα στο Ράιχσταγκ. Η 
πορεία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος 
της Γερμανίας σχετίζεται με δύο βασικούς και 
αλληλένδετους παράγοντες: 

α) τον δομικό χαρακτήρα του, ο οποίος αφορά 
στην πολιτική συστέγαση και τον συνασπισμό 
διαφόρων τάσεων/κινημάτων, με σημείο 
σύνδεσης την αντίθεση στον απολυταρχισμό, 
τη μοναρχία ή τον φιλελευθερισμό και όχι μία 
κοινή βάση για την επανάσταση, τα περιεχόμε-
να, τα μέσα και τους σκοπούς.

β) τη συστημική εγκαθίδρυση της αστικής 
δημοκρατίας (αν μη τι άλλο στην Ευρώπη), η 
οποία επιθυμούσε σταδιακά στους κόλπους 
της πολιτικής και του κοινοβουλευτισμού της, 
μία οργανική δέσμευση, ενσωμάτωση και 
αφομοίωση των μεγάλων κοινωνικών στρω-
μάτων -και κυρίως τα εργατικά κινήματα- που 
στα μέχρι τότε μοναρχικά, ολιγαρχικά συστή-
ματα ήταν εντελώς αποκλεισμένα από τον 
πολιτικό βίο.

Τόσο ο Λίμπκνεχτ, όσο και το Σοσιαλδημο-
κρατικό Κόμμα της Γερμανίας, συνδέονται 
στενά με τη Β’ Διεθνή (1889-1916), καθώς 
αποτελούσαν από τα πλέον ηγετικά πρόσω-
πα και οργανώσεις της αντιστοίχως. Ο ίδιος 
ο Λίμπκνεχτ ενεργούσε και στη Β’ Διεθνή και 
σε γενικές γραμμές τα περιεχόμενα και οι 
αποφάσεις της τελευταίας, ιδίως στα θέματα 
του μιλιταρισμού και του πολέμου, ήταν επη-
ρεασμένα από τον ίδιο και το Σοσιαλδημο-
κρατικό Κόμμα της Γερμανίας (μέχρι την ολο-
ένα και μεγαλύτερη ρήξη που κορυφώθηκε 
στο ξεκίνημα του Α’ Παγκόσμιου Πόλεμου, 
το 1914). Εξ ου και η εμφατική αναφορά και 
παρουσίαση του Λίμπκνεχτ στις αντιμιλιταρι-
στικές αποφάσεις της Β’ Διεθνούς, προκει-
μένου να εκφράσει τις δικές του ιδέες.

Η πλήρης ανικανότητα της Β’ Διεθνούς (και 
φυσικά του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος 
της Γερμανίας) στο να αντιπαρατεθεί έστω 
στοιχειωδώς στο σφαγείο του Α’ Π.Π. -και 
για την ακρίβεια, η οικειοθελής της προσχώ-
ρηση στο εθνικιστικό μακελειό που μέτρησε 
πάνω από 8 εκατομμύρια νεκρούς, κυρίως 
προλετάριους τους οποίους η Β’ Διεθνής 
κατά τα άλλα τους καλούσε να είναι ενωμέ-
νοι και αδελφωμένοι- οδήγησε στο συνολι-
κό εκφυλισμό και τη διάλυσή της1. Η πορεία 
αυτή για πολλούς αντιμετωπίζεται μέχρι και 
σήμερα, ως ένα οξύμωρο και παράδοξο γε-
γονός. Αν δούμε, όμως, τη διαδρομή των 
αποφάσεών της πάνω στα θέματα του πο-
λέμου και του μιλιταρισμού από το 1889 
έως και το 1914, τότε θα διαπιστώσουμε εξ 
αρχής σημαντικά προμηνύματα και στοιχεία 
ενσωμάτωσης στις κυρίαρχες εθνοκρατικές 
επιταγές της εποχής. Σταδιακά μέσα στα χρό-

Αν μη τι άλλο, ο ίδιος ο Λίμπκνεχτ μαζί με διάφορους συντρόφους/ισσές του, έστω και τραγικά ετεροχρονι-
σμένα κράτησε σαφείς αποστάσεις από τη συντριπτική πλειονότητα των Σοσιαλδημοκρατών και αρνήθηκε να 
παραδοθεί πλήρως στην εθνικιστική φρενίτιδα της εποχής του. Η ριζοσπαστική απόσχιση του Σοσιαλδημοκρα-
τικού Κόμματος της Γερμανίας, στη μέση του Α΄ Π.Π., δημιούργησε την Ένωση Σπάρτακος (που λίγο αργότερα 
εξελίχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας) η οποία συμμετείχε στην επαναστατική διαδικασία που ξεκί-
νησε τον Νοέμβρη του 1918 και καταστάλθηκε αιματηρά λίγο αργότερα από την Δημοκρατία που θα ονομαζό-
ταν λίγο αργότερα «Δημοκρατία της Βαϊμάρης». Στο πλαίσιο αυτό, ο Καρλ Λίμπκνεχτ και η Ρόζα Λούξεμπουργκ 
αιχμαλωτίστηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν από μία παραστρατιωτική φασιστική γκρούπα της περιόδου 
εκείνης, υπό την ανοχή -αν όχι τις ευλογίες- της τότε κυβέρνησης που διοικούνταν από Σοσιαλδημοκράτες 
πρώην συντρόφους των εκτελεσθέντων.

1.
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νια, από τη γενική απεργία και τη στρατιωτική 
απεργία που προέτασσε η Α’ Διεθνής (κάτι 
που ο ίδιος ο Λίμπκνεχτ και η Β’ Διεθνής 
κατέκριναν ως «πολύ προχωρημένη πρότα-
ση» για τις «ανώριμες μάζες» της εποχής), 
η Β’ Διεθνής μεταθέτει την εναντίωση στον 
πόλεμο και τον μιλιταρισμό από το πεδίο της 
κοινωνικής/ταξικής σύγκρουσης στο πεδίο 
της κινηματικής/θεσμικής διαμαρτυρίας (με 
πρόταγμα τη «διεθνιστική αλληλεγγύη» και 
την «ειρήνη»), αυστηρά εντός των νομίμων 
πλαισίων του εκάστοτε κράτους.

Τα γραπτά του ίδιου του Λίμπκνεχτ είναι 
διαφωτιστικά της μεταστροφής αυτής. Οι 
βασικές θέσεις του, που τότε αποτελούσαν 
μία «καινοτόμα πρωτοπορία», μέχρι και 
σήμερα υιοθετούνται είτε εξ ολοκλήρου, 
είτε σε μεγάλο μέρος τους, από τα κάθε 
λογής κομμουνιστικά/αριστερά/προοδευτικά 
κόμματα και οργανώσεις. Με μία αμφιβόλου 
ποιότητας και αρκετά στεγανή μαρξιστική 
ανάλυση, ο μιλιταρισμός αποτελεί απλά 
ένα μέσο άσκησης πολιτικής εξουσίας 
που βρίσκεται σε λάθος χέρια (στην αστική 
τάξη), όπως άλλωστε και το κράτος, τα 
μέσα παραγωγής και διάφοροι ιδεολογικοί 
μηχανισμοί. Ο Λίμπκνεχτ, με κεντρικό 
αναλυτικό εργαλείο έναν δογματικό 
οικονομισμό, αγνοεί εμφατικά την επίδραση 
του μιλιταρισμού στην κοινωνία ως αγωγή 
και φιλοσοφία που συντηρητικοποιεί, 
διαχωρίζει, ομογενοποιεί, αλλοτριώνει, 
αφομοιώνει, πειθαρχεί, χειραγωγεί 
ανθρώπους, σώματα και συνειδήσεις και 
εχθρεύεται απελευθερωτικές διεργασίες 
και χειραφετήσεις. Ο τελικός σκοπός 
εναρμονίζεται ευθέως με τη λογική των 
ορθολογικών μαρξιστικών σταδίων: το 
προλεταριάτο θα καταλάβει τα μέσα εξουσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μιλιταριστικών 
δομών, και σε δεύτερη φάση θα ξεκινήσει να 
χειραφετείται και να διαμορφώνει μία αταξική 
κοινωνία. Με λίγα λόγια, (και) ο στρατός θα 
καταληφθεί «από μέσα», αυξάνοντας τον 
αριθμό των σοσιαλδημοκρατών στρατιωτών. 
Για να επιτευχθεί αυτό, ο Λίμπκνεχτ 
παραθέτει ένα πολιτικό πρόγραμμα στο 
οποίο ταυτίζει το έθνος με το προλεταριάτο, 

αποδέχεται αυστηρά μόνο τις εκάστοτε 
νόμιμες μορφές αντιστάσεων εντός και εκτός 
στρατού (οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται, 
να κηδεμονεύονται και να αξιοποιούνται από 
την κομματική/κοινοβουλευτική δράση και 
λειτουργία), υπερασπίζεται τα συμφέροντα 
των στρατιωτών και των υπαξιωματικών 
έναντι των ανωτέρων τους, προτάσσει τον 
«στρατιωτικό συνδικαλισμό», επικεντρώνει 
την αντιμιλιταριστική δράση εκτός στρατού 
σε κομματικές «οργανώσεις νεολαίας» και 
βασίζεται στον θεσμό της (προλεταριακής) 
οικογενείας για την ανατροφή «γνήσιων 
σοσιαλδημοκρατών».

Όλη αυτή η ντιρεκτίβα, βασίζεται σε μία δη-
λωμένη μαρξιστική «αδιαφορία» για τον πα-
τριωτισμό και τον εθνικισμό, σε μία εποχή 
μάλιστα που οι δύο αυτές έννοιες γιγαντώ-
νονταν κυριαρχικά και έμελλαν να μακελέ-
ψουν όλη την υφήλιο για ολόκληρο τον 20ο 
αιώνα. Από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι 
και τον Α΄Π.Π., υπήρξαν διεθνώς πολλές 
αναρχικές και σοσιαλιστικές αντιλήψεις, πο-
λιτικά και πολιτισμικά ρεύματα σκέψης, προ-
τάγματα και φυσικά κινήματα, δράσεις και 
επιθετικές ενέργειες, των οποίων βασικό 
και κοινό χαρακτηριστικό ήταν ο αντιπατρι-
ωτισμός. Ωστόσο, οι θεσμικοί θιασώτες του 
μαρξισμού απαξίωναν, λοιδορούσαν και συ-
κοφαντούσαν ολόκληρο αυτό τα φάσμα των 
αντιστάσεων, αρνούνταν να εναντιωθούν 
στα θεμέλια της αστικής εξουσίας (το έθνος, 
το κράτος και την πατρίδα), ταύτιζαν τον πα-
τριωτισμό και το έθνος με το προλεταριάτο 
είτε ως έννοιες, είτε ως «συμφέροντα» και 
κατήγγειλαν τους αστούς ως «προδότες» 
και «ψευτοπατριώτες» του έθνους. Είναι όλη 
αυτή η δομική εναρμόνιση του Λίμπκνεχτ και 
της Σοσιαλδημοκρατίας, με την «ιστορική 
αναγκαιότητα» του κράτους, του έθνους, του 
κεφαλαίου και του στρατού που διαμορφώνει 
την πορεία τους μέχρι και την υποστήριξη του 
Α΄ Π.Π. και όχι κάποια αφαιρετικά «παράδοξα», 
«ανεξήγητα» ή οι «αντιφάσεις» της ιστορίας.
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Ας σπάσουμε τις «πόρτες»
με αφορμή έναν ακόμα «μεμονωμένο» βιασμό



Ο βιασμός είναι μία από τις πιο ακραί-
ες μορφές κακοποίησης και επιβολής 

πάνω στα σώματά μας. Σώματα ήδη κατακερ-
ματισμένα και κομματιασμένα ώστε κάθε ένα 
από αυτά τα κομμάτια να μπορεί να ικανοποι-
εί, κατά το δοκούν, κάθε σύστημα εξουσίας, 
καταπίεσης και εκμετάλλευσης (πατριαρχία, 
καπιταλισμός, έθνος/κράτος) που βιώνουμε.

Πώς να εξηγήσεις τον βιασμό; Κρίνεται από 
το αν «μπήκε» ή «δεν μπήκε»; Αν «τα ‘θελε» 
ή «δεν τα ‘θελε»; Πώς έγινε και τί ώρα; Πού 
έγινε; Χυδαίες ερωτήσεις. Υπάρχει όμως, 
μέσα σε όλες αυτές και μία αστεία, «κι αυτός 
τί θα πάθει»; Οι απαντήσεις τόσο λαμπρές 
όσο και ο θεσμός της δικαιοσύνης: βιαστές 
που δεν δικάζονται ποτέ, αθωώσεις βιαστών, 
ηλίθιες δικαιολογίες και μία επιζώσα να βιά-
ζεται ξανά και ξανά σε όσα ακροατήρια τολ-
μήσει να βρεθεί…

Οι επιζώσες πάντα γυναίκες (ή ό,τι φέρνει σε 
αυτό που χαρακτηρίζεται ως γυναίκα: αδύνα-
μο, θηλυκό, ερωτικό, τρωτό…). Που ΟΧΙ δεν 
τα θέλαν και τα πάθανε, ΝΑΙ φορούσαν ό,τι 

Ας ςπΑςουμε τις «πορτες»

Περπατούσα, βλέπω μια κοπέλα, 
πεταμένη στην άκρη του δρόμου, 
την πλησιάζω, δεν μιλούσε, έβγαζε ήχους, 
της έδωσα νερό, συνέχιζε να κλαίει… 

ψελλίζει: με βίασε

Μέρα: όποια
Τόπος: εδώ
Ώρα: αδιάφορο
Συμβάν: βιασμός

ρούχα ήθελαν, ΝΑΙ ήταν όσο χρωματισμένες 
ήθελαν, ΝΑΙ περπατούσαν μόνες τους, ΝΑΙ 
αργά το βράδυ, τα ξημερώματα, το απόγευμα, 
όποτε γουστάρουν και ΝΑΙ είπαν ΟΧΙ!

Οι δράστες, πάντα άντρες. Πάντα «ξένοι», 
«ανοίκειοι», «άγνωστοι», πάντα κρίνονται 
ως «μη φυσιολογικοί», «ανώμαλοι», «ψυ-
χασθενείς», «αλλόθρησκοι»…Που ΟΧΙ δεν 
είχαν κανένα δικαίωμα, αφορμή για να βιά-
σουν, ΝΑΙ το ήθελαν, ΝΑΙ είχαν σώας τας 
φρένας, ΝΑΙ ήταν δυνατοί και ΝΑΙ άκουσαν 
πολύ καλά το ΟΧΙ!

Πόσο πιο τραγική αντιστροφή!

Οι βιασμοί, οι κακοποιήσεις γίνονται δίπλα 
μας, ακούμε, βλέπουμε, υποψιαζόμαστε… 
Μελανιασμένα μάτια, σπασμένα χέρια, κραυ-
γές και κλάματα από το διπλανό διαμέρισμα… 
Τρομαγμένα μάτια, τρεμάμενα άκρα, τρέξιμο 
και δάκρυα στους δρόμους, τις πλατείες… 
Δεν υπάρχει το «κοίτα τη δουλειά σου», δεν 
υπάρχει ιδιωτικό και δημόσιο… Δεν γίνεται 
να επιτρέπουμε σε αυτές τις σάπιες «πόρ-
τες» (ορατές ή αόρατες) να κρύβουν και να 
προσφέρουν χώρο σε κακοποιήσεις και βι-
ασμούς.
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Ο ι πανελλαδικές είναι ένας θεσμός ο 
οποίος απορροφάει το μεγαλύτερο 
μέρος της ζωής του «διαγωνιζόμενου». 

Τα εξαντλητικά ωράρια των φροντιστηρίων 
και οι ατελείωτες ώρες διαβάσματος στο σπίτι 
αφήνουν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο ακόμα 
και για τον ύπνο. Αυτά συνοδεύονται με το 
καθημερινό άγχος για το αν θα γράψεις 
καλά επειδή «δεν θα έχεις άλλη ευκαιρία», 
επειδή «το πώς θα γράψεις θα καθορίσει όλη 
σου τη ζωή», γιατί «ο ξάδερφός σου πέρασε 
στη νομική πρώτος». Παραμελούνται έτσι οι 
σχέσεις με τους φίλους σου, αφήνοντάς σου 
την γλυκόξινη γεύση αυτής της πρωινής βόλτας 
που λέγατε να βγείτε και τελικά δε βγήκατε, 
αυτής της συναυλίας που λέγατε να πάτε, αλλά 
ποτέ δεν πήγατε.

Ο θεσμός της εκπαίδευσης είναι ενάντια στη 
φαντασία, στη δημιουργικότητα, στην κριτική 
σκέψη. Είναι στην ουσία μια ακόμη μηχανή 
παραγωγής υπηκόων, που σκοπό έχει την 
καλλιέργεια της εθνικής-θρησκευτικής 
συνείδησης και των έμφυλων διαχωρισμών. 
Κι αν αυτό δεν είναι πλύση εγκεφάλου, 
τότε τι είναι; Θεωρείται φυσιολογικό να 
βαθμολογείσαι, να αξιολογείσαι, να κρίνεσαι, 
φυσιολογικό να υπάρχουν καθηγητές που 
θα πρέπει να τους σέβεσαι, όπως το αυριανό 
αφεντικό σου, φυσιολογικό να μάθεις να 
ξυπνάς το πρωί, όπως μεθαύριο στη δουλειά 
σου, φυσιολογικό να υπάρχει ανταγωνισμός 
στις πανελλήνιες, αφού η ίδια η κοινωνία 
είναι ανταγωνιστική. Οι ίδιες οι πανελλήνιες 
προάγουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα 
άτομα, αλλοιώνοντας τις σχέσεις των μαθητών-
μαθητριών, και καλώντας τα να αγωνιστούν το 
καθένα με τα δικά του μέσα, βάζοντάς τα στη 
διαδικασία να συγκριθούν.

Τα όνειρά μας δεν φυλακίζονται                                                  
στις σελίδες της σχολικής ύλης

Οι εξετάσεις δεν θα μπορούσαν παρά να 
αναπαράγουν τις ανισότητες στο όνομα της 
«εξίσωσης» και της «ελεύθερης πρόσβασης» 
στην «πολυπόθητη γνώση»… Λες και οι 
επιδιώξεις και στοχεύσεις των μαθητών/ριών δεν 
καθορίζονται από κοινωνικά-ταξικά κριτήρια. 
Οι όροι με τους οποίους παλεύουν δεν είναι 
ίδιοι και η βάση από την οποία ξεκινούν δεν 
είναι κοινή. Το σχολείο, το φροντιστήριο, το 
σπίτι, το κοινωνικό περιβάλλον, η ανάγκη για 
επιτυχία αλλά και το κόστος της αποτυχίας 
αντίστοιχα δεν είναι σε καμία περίπτωση κοινές 
βάσεις, διότι άλλο να είσαι παιδί εφοπλιστή 
και άλλο παιδί οικοδόμου, άλλο να μένεις 
Κερατσίνι και άλλο Εκάλη, άλλο ο μπαμπάς 
σου να έχει πλοία και άλλο ψιλικατζίδικο και 
άλλο να δίνεις χιλιάρικα σε φροντιστήρια, 
άλλο να πηγαίνεις σε ένα συνοικιακό και άλλο 
να μην πηγαίνεις καθόλου.

Για μας δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα 
σε «καλούς» και «κακούς» μαθητές, όπως 
άλλωστε και κανένας άλλος πλαστός 
διαχωρισμός. Για μας δεν διαχωρίζονται 
τα άτομα σύμφωνα με τις σχολικές τους 
επιδόσεις. Εμείς τασσόμαστε ενάντια στους 
βαθμούς, στις πανελλήνιες, στις ανισότιμες 
σχέσεις, στον εξουσιαστικό τρόπο μετάδοσης 
της γνώσης, στον ανταγωνισμό, και απέναντι 
σε όλο αυτό προτάσσουμε την αλληλεγγύη, 
την ισότητα, την αυτοδιάθεση του ατόμου, την 
ολική και ριζική αλλαγή της κοινωνίας και των 
σχέσεων. 

ΠρώΤα Πανελλήνιες, μεΤα ενδΟςχΟλικες, 
Τα ςχΟλεια μας ειναι μΟνΤερνες φυλακες
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Για ποιά πατρίδα μου μιλάς?
Για ποιά ιδανικά?

Για έθνη να πολεμάς?
Για ποιό συμφέρον να γεμίσεις τα χέρια σου με αίμα;

Μίλα μου για ελευθερία…
Μίλα μου για τη δίψα του αύριο...

Μίλα μου για τα όνειρα που δεν ήρθαν
Μίλα μου για τα όνειρα που ήρθαν...

Μίλα μου για το φως της ελπίδας
Μίλα μου για τις ελπίδες που ακόμη περιμένεις

Μίλα μου για το πως οραματίζεσαι το αύριο
Μίλα μου για τη στιγμή που όλοι θα ‘ναι ελεύθεροι…

Μη σταματάς να ελπίζεις…
Μη σταματάς να ονειρεύεσαι

Μη σταματάς να βαδίζεις στο γρασίδι της ουτοπίας…
Μη σταματάς να χαμογελάς….

Μη σταματάς να κόβεις τα χαμόγελα απ’ τα παιδιά...
Μη σταματάς να τους μιλάς για αγάπη…
Μη σταματάς να τους μιλάς για ελπίδα....

Συνέχισε να ελπίζεις…
Συνέχισε να αγωνίζεσαι…

ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ…

Το πείρα(γ)μα
πειρα(γ)ματική πρωτοβουλία, ενάντια στο θεσμό της εκπαίδευσης



«Το να ζεις στη συνοριογραμμή σημαίνει ότι 
δεν είσαι ούτε ισπανίδα, ινδή, νέγρα, σπανιόλα 

ούτε αλλοδαπή, ευρωαμερικάνα, μιγάδα, μπάσταρδη 
εγκλωβισμένη ανάμεσα στα πυρά στρατοπέδων 

ενώ κουβαλάς και τις πέντε ράτσες στην πλάτη σου 
δεν γνωρίζεις σε ποια πλευρά να καταφύγεις 

  
[...] 
  

Το να ζεις στη συνοριογραμμή σημαίνει πως  
οι άνθρωποι περπατούν μέσα από σένα, 

πως ο αέρας κλέβει τη φωνή σου,  
πως είσαι ηλίθιος, βόδι, αποδιοπομπαίος τράγος 

προάγγελος μία νέας ράτσας, 
μισός αλλά και μισός γυναίκα-μισός άντρας, ούτε καν – ένα νέα φύλο. 

  
[...] 
  

Ζώντας στη συνοριογραμμή σημαίνει πως μάχεσαι σκληρά 
πως αντιστέκεσαι [...] να μην στρέψεις την κάννη 

να μην τραβήξεις το σκοινί που θα συνθλίψει το λαιμό σου.  
 

Στη συνοριογραμμή 
είσαι το πεδίο της μάχης 

κι εκεί, οι εχθροί είναι συγγενείς 
και πίσω στο σπίτι, είσαι ένας ξένος 

-οι συνοριακές διαμάχες έχουν διευθετηθεί 
ο καταιγισμός των πυρών έχει διαλύσει την ανακωχή- 

είσαι ένας τραυματισμένος, χαμένος στη μάχη 
είσαι ένας νεκρός, αντεπιτιθέμενος. 

  
Το να ζεις στη συνοριογραμμή σημαίνει 

ότι ο μύλος με τα κοφτερά άσπρα δόντια θέλει να ξεσκίσει 
το λαδί-κόκκινο δέρμα σου, να συντρίψει τον πυρήνα, την καρδιά σου 

να σε βαρέσει, να σε χτυπήσει, να σε στροβιλίσει [..] 
  

Για να επιβιώσεις στη συνοριογραμμή 
πρέπει να ζεις χωρίς σύνορα 

να είσαι σταυροδρόμι.»

[αποσπάσματα ποίηματος της Gloria Anzaldua, 
ελεύθερη μετάφραση απο το Ρεσάλτο]
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