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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Η ΦΥΓΕ ΚΑΚΟ ΑΠ’ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ) 
                                                                                 
Όλα καλά μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των στρατοπέδων «υποδοχής» 
μεταναστών? Και η επίσημη λίστα της κυβέρνησης στην οποία δε περιλαμβάνεται 
η ξάνθη  εκδόθηκε και πολύ όμορφα ο κύριος ντόπιος βουλευτής με φύλλο τοπικής 
εφημερίδας στη βουλή, ανέδειξε το ζήτημα και πρόλαβε τα «σκοτεινά σχέδια της 
κυβέρνησης» . Άρα, όλοι χαρούμενοι με τον ευεργέτη τους. ( μόνο σε μας βρομάνε οι 
πάσες εξουσίας-δημοσιογράφων δηλαδή?) 
      Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η στάση και των υπόλοιπων «φορέων». Η περιφέρεια αν.
μακεδονίας και θράκης για παράδειγμα υποστήριξε ότι στα μεγάλα ζητήματα (και τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι ένα τέτοιο) «διαβουλευόμαστε και συναποφασίζουμε» 
και μιλάει για «πρωτοφανή περίπτωση άμεσης δημοκρατίας». Και όμως από κει που 
μιλήσανε για εναντίωση στα «κολαστήρια ψυχών» στην τοπική ανακοίνωσή τους, στο 
επίσημο κείμενο που υπογράφηκε από περιφέρεια, δήμους, μητροπόλεις και το κακό 
συναπάντημα η ανθρωπιστική πλευρά πάει περίπατο και εκφράζονται θέσεις που μιλάνε 
για την ευαισθησία της θράκης και την γεωστρατηγική της θέση, για το ότι η περιοχή με 
τις θρησκευτικές-φυλετικές διαφορές της δεν αντέχει άλλες δοκιμασίες. Το πρόβλημα 
όμως, είχε ήδη μετατεθεί και συγκεκριμενοποιηθεί πολύ ύπουλα. 
        Από τη μία έχουμε τους πολέμους, πολέμους στους οποίους το ελληνικό κράτος 
συμμετέχει ενεργά εδώ και πολλά χρόνια( η Λιβύη τελευταίο παράδειγμα). Συνεπώς 
ο ίδιος παράγοντας που προκαλεί τη μεταναστευτική κίνηση, είναι ο ίδιος που 
δημιουργεί αυτή τη κατασταση μέσα στη χώρα παρανομοποιώντας τους μετανάστες 
και πλασάροντας τους στο ντόπιο κοινό μεταξύ άλλων και ως «βάρος» στην εθνική 
οικονομία (κανείς δεν μιλάει για το υπερχειραγωγήσιμο εργατικό δυναμικό που 
εκμεταλλεύονται τ’ αφεντικά βέβαια). Από την άλλη έχουμε την ευθύνη της ίδιας της 
τοπικής κοινωνίας. Μια κοινωνία που ποτέ δεν έκανε υπόθεση δική της τα αντιπολεμικά, 
αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά κινήματα που εμφανίστηκαν στην ευρώπη την 
προηγούμενη δεκαετία. Η απάθεια στην εκμετάλλευση από όπου κι αν προέρχεται 
βέβαια δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της κοινωνίας της ξάνθης, είναι ένα γενικότερο 
ελληνικό (αν όχι δυτικοευρωπαϊκό) χαρακτηριστικό. Τον τοπικό κόσμο όμως μπορείς 
να τον ξεσηκώσεις οξύνοντας τα συντηρητικά του αντανακλαστικά και οδηγώντας τον 
στην υπεράσπιση της ευαίσθητης και χιλιοταλαιπωρημένης περιοχής του πιο εύκολα 
από ότι τον ξεσηκώνεις για να υπερασπιστεί λ.χ. πακιστανούς ή να διαδηλώσει ενάντια 
σε έναν πόλεμο που γίνεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και επιφανειακά δεν τον 
επηρεάζει κιόλας                                                                                                                                                 
Δε θα μιλήσουμε για το μάταιο του να αντιδράς μόνο όταν έρχεται το πρόβλημα στην 
πόρτα σου. Έχει νόημα όμως να σταθούμε στην επικινδυνότητα του να μη βλέπεις το 
πρόβλημα έκει από όπου πραγματικά πηγάζει. Γιατί όταν οι «αρμόδιοι» μιλάνε για μηδενική 
ανοχή από το λαό της θράκης και η καθημερινότητα μας δείχνει ότι , ειδικά σε περίοδο 
κρίσης, οι κρατικές εξαγγελίες αυτοαναιρούνται διαρκώς, τότε όταν θα γίνει ένα στρατόπεδο 
συγκέντρωσης στις πόλεις της θράκης η «μηδενική ανοχή» που θα στραφεί; Οι μετανάστες 
πλασάρονται ως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ήδη στο κέντρο της αθήνας είναι πολύ πιθανό 
αν είσαι αλλοδαπός να έχεις κάποια «ατυχή συνάντηση» με κάποιον φασίστα ακροδεξιό . Η 
σημερινή κοινωνία βράζει από αγωνία και πανικό και σε αυτό το κλίμα είναι που οι εκκλήσεις για 
εθνική ομοψυχία πιάνουν τόπο. Σε αυτό το κλίμα είναι που η κοινωνία φασιστικοποιείται 
και αδυνατεί να δει τον εχθρό και τα προβλήματα εκεί όπου πραγματικά υπάρχουν. 
Δυστυχώς, το κέντρο της αθήνας απέχει μερικούς μήνες από τις ελληνικές 
επαρχίες . Κι αν όχι τόσο ως προς το πρακτικό μέρος (γιατί άλλο αθήνα κι άλλο 
π.χ. κομοτηνή), ως προς το νοητικό σίγουρα περισσότερο.

‘’Ένα ίσον κανένα΄΄
Τα αφεντικά δε χάνουν ευκαιρία να μας επιβάλλουν το ένα 
χαράτσι μετά το άλλο ώστε να καταφέρει η ‘’ πατρίδα ‘’ 
μας να βγει από την κρίση. Στη συνεδρίαση τις 30 Μαϊου 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας και Θρά-
κης ανακοινώθηκε από τον Γ. Παυλίδη ότι το πλάνο της 
κυβέρνησης για την τριπλή καταβολή διοδίων στην Εγνα-
τία δεν εγκρίθηκε. Αντί αυτού, προτάθηκε μία καταβολή, 
στην περιοχή ανάμεσα στο Στρυμόνα και τους Κήπους κα-
θώς επίσης και την καθιέρωση ετήσιας εκπτωτικής κάρ-
τας διοδίων για τους επαγγελματίες οδηγούς (τι καλά!!!). 
Παρόλο που η Εγνατία σχεδιάστηκε με την προοπτική της 
δωρεάν μετακίνησης για όλους, το κράτος όταν τα βρίσκει 
σκούρα αναιρεί τις υποσχέσεις του πολύ εύκολα. Με την 
νέα πρόταση του ‘’ κυρίου ‘’ Παυλίδη, καλείται ο κόσμος 
να συμβιβαστεί σε μία λιγότερο κακή για τις τσέπες του 
λύση και κατά συνέπεια να πληρώσει τη χασούρα των 
κατασκευαστικών στην κρίση της κερδοφορίας τους. Εκ-
φράζεται ουσιαστικά η επιφανειακή αντίθεσή του με την 
κυβερνητική πολιτική, με την οποία είναι αγανακτισμένος 
και οργισμένος πλέον ο κόσμος. Για μας είναι δεδομένο 
ότι οποιαδήποτε πολιτική εξουσία απ’ όποιον χώρο και 
αν προέρχεται χρησιμοποιείται ώστε να εξυπηρετήσει 
κράτος και αφεντικά. Αποτελεί μία λαϊκίστικη κίνηση από 
μεριάς Παυλίδη ο οποίος θέλει να ‘’ανέβει στα μάτια’’ των 
ντόπιων και να τους πείσει ότι εργάζεται για το συμφέρον 
τους. Με λίγα λόγια, θα μας κάνει τα τρία ένα και πρέπει 
να είμαστε και ευχαριστημένοι.

STEKIKSANTHIS.SQUAT.GR

AUTONOMO.STEKI.XANTHIS@GMAIL.COM

  Στη Γερμανία ξαναφουντώνει το αντιπυρηνικό κίνημα που έχει ριζώσει εδώ και 20 
χρόνια τουλάχιστον. Από τις 17 έως τις 19 του Μάη διοργανώθηκε ένα συνέδριο 
στο Βερολίνο, το οποίο ονομαζόταν «Ετήσιο Φόρουμ για την Ατομική Ενέργεια». 
Οι εταιρίες και οι πολιτικοί που υποστηρίζουν-διατηρούν την πυρηνική ενέργεια 
συναντήθηκαν μετά το «ατύχημα» που συνέβη στην Ιαπωνία.
    Έγιναν κάποιες κινήσεις ενάντια σ’ αυτή τη συνάντηση, επειδή αυτοί που απο-
τελούν το συγκεκριμένο Φόρουμ  δεν σταματούν τον πυρηνικό κίνδυνο. Θα κατα-
στρέψουν τον κόσμο για να συνεχίσουν να βγάζουν λεφτά.
                                                                                                                                                                                                                                                   
26 Απρίλη: κάηκε ένα αμάξι της Vattenfall(*) στο Αμβούργο.
 28 Απρίλη: κάηκε ένα αμάξι της Deutsche Bahn(**) στο Βερολίνο.
 29 Απρίλη: κάηκαν δύο αμάξια της Vattenfall στο Αμβούργο.
 14 Μάη: έγινε επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Vatt enfall στο Βερολίνο με πέ-Vattenfall στο Βερολίνο με πέ- στο Βερολίνο με πέ-
τρες και μπογιές.
 14 Μάη: έγινε επίθεση σ’ ένα γραφείο της Vattenfall στο Βερολίνο με φωτιά.
 14 Μάη: έγινε επίθεση με μπογιές στη βίλα του διοργανωτή, της συνάντησης.
 16 Μάη: επίθεση με βόμβες μπογιάς στο Vattenfall, στο κέντρο του Βερολίνου.
 17 Μάη: κάηκαν δύο αμάξια στο Βερολίνο. Το ένα ήταν της Siemens και το άλλο 
της Deutsche Bahn.
 18 Μάη: κάηκε ένα αμάξι της Vattenfall στο Βερολίνο.
 18 Μάη: έγινε πορεία ενάντια στο «Ετήσιο Φόρουμ για την Ατομική Ενέργεια»
 23 Μάη: η ομάδα “Συντρίμμια του Eyjafjallajökull” (το ισλανδικό ηφαίστειο που 
εξερράγη πρόσφατα προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στις ευρωπαϊκές μετα-
φορές), ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό σε δίαυλο με καλώδια του σιδη-
ρόδρομου, ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιών (μεταξύ των οποίων και ένα καλώδιο 
30 kilovolt).Η πράξη αυτή έγινε στο σταθμό Ostkreuz. 
  *Εταιρία με πυρηνικά εργοστάσια.
  ** Ο ΟΣΕ της Γερμανίας, που είναι ο κύριος μεταφορέας πυρηνικών αποβλήτων.
                                                                                                                                                                                                                                       
28 Μάη έγιναν αντιπυρηνικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γερμανία. Γύρω στις 200,000 
κόσμου κατέβηκαν στο δρόμο απαιτώντας να εγκαταλείψει το γερμανικό κράτος 
την πυρηνική τεχνολογία. Κάτω από την γενικευμένη πίεση των πολιτών, η κυβέρ-
νηση αποφάσισε την οριστική διακοπή των 7 παλαιότερων αντιδραστήρων της 
χώρας που βρίσκονταν σε αδράνεια από τις αρχές του Μάρτη.                                                                                           
   
7-5: Πορεία 10.000 ατόμων έγινε στο Τόκιο της Ιαπωνίας ενάντια στην πυρη-
νική ενέργεια. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφαν: “Η πυρηνική 
είναι ξεπερασμένη!” και “Θέλουμε μεταστροφή στην ενεργειακή πολιτική!”. 
Η διαμαρτυρία ήρθε μια ημέρα αφότου ο πρωθυπουργός N. Καν ζήτησε να 
σταματήσουν οι εργασίες σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο νοτιοδυτικά του Τόκιο, 
επειδή είναι κοντά σε ένα τεκτονικό ρήγμα, φοβούμενος μια καταστροφή πα-
ρόμοια με αυτή που έπληξε τη Fukushima Daiichi.

ΤΟ ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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  Την Δευτέρα 30 Μαϊου έχασε τη ζωή του ένας 34χρονος εργάτης 
που δούλευε σε έργα αποχέτευσης στην Κηφισιά. Πρόκειται για τον 
Singhtajander Joginderο, ινδικής καταγωγής, ο οποίος σκοτώθηκε κατά 
τη διάρκεια δοκιμαστικής τομής, για εγκατάσταση φρεατίου αποχέτευ-
σης, όταν υποχώρησε ο δρόμος δίπλα από το χαντάκι που είχε ανοιχτεί. 
Τα έργα είχε αναλάβει η τεχνική εταιρεία «ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ». Να σημειωθεί ότι 
τον Σεπτέμβρη του 2009 σε έργα αποχέτευσης της ίδιας εταιρείας στην 
Κάτω Κηφισιά είχαν χάσει τη ζωή τους άλλοι δύο εργάτες.
  “ Ατύχημα” σημειώθηκε το Σάββατο 28 Μαϊου, όταν για άγνωστη μέ-
χρι στιγμής αιτία, ανατράπηκε το απορριμματοφόρο που οδηγούσε ο 
Στέργιος Λαζαρίδης και πήρε φωτιά  η καμπίνα. Ο οδηγός νοσηλεύεται 
στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με αιμάτωμα στον εγκέφαλο και εγκαύ-
ματα 3ου βαθμού. Δούλευε στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου 
Συκεών με 4ωρη απασχόληση. Το σωματείο εργαζομένων στους ΟΤΑ 
θα ζητήσει ενημέρωση από την τεχνική επιθεώρηση εργασίας για τις 
αιτίες του ατυχήματος.
       Δυο μερες μετα,την δευτερα 30 Μαιου δύο οδηγοί απορριμματο-
φόρων τραυματίστηκαν ελαφρά όταν συγκρούστηκαν τα οχήματα, στο 
δρόμο που οδηγεί στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, λίγο μετά την Ασσηρο. Οι ερ-
γαζόμενοι δουλεύουν στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων Αμπε-
λοκήπων - Μενεμένης και Ευόσμου - Κορδελιού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
των συνδικαλιστών, το ατύχημα ήταν αναμενόμενο να συμβεί καθώς ο 
δρόμος που οδηγεί προς το ΧΥΤΑ είναι πολύ στενός και δεν μπορεί να 
εξυπηρετεί τέτοια βαρέα και μεγάλα οχήματα.  
    Θανατηφόρο εργατικό “ατύχημα” έγινε το απόγευμα της Πέμπτης 2 
Ιουνίου στο εργοτάξιο κατασκευής του δρόμου Αμβρακίας - Ακτιο έξω 
από τη Βόνιτσα. Νεκρός είναι ο 52χρονος Θεόδωρος Γαλανός που ερ-
γαζόταν ως οδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος εργάτης σκο-
τώθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του όταν χτυπήθηκε από άλλο 
μηχάνημα του εργοταξίου και ενώ βρισκόταν πίσω από την καρότσα του 
φορτηγού. Σε σχετική του ανακοίνωση, το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου κα-
ταγγέλλει την ανυπαρξία μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς που 
κοστίζουν στη μεγαλοεργοδοσία, τους αντεργατικούς 

νόμους που οδηγούν στην εντατικοποίηση της εργασίας και την κατα-
στρατήγηση των ωραρίων. Απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές να διερευνη-
θούν τα αίτια του εργατικού θανατηφόρου ατυχήματος και να αποδο-
θούν οι σχετικές ευθύνες.
    Με σοβαρά εγκαύματα έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη δι-
άρκεια εργασιών σε δεξαμενόπλοιο στο Κερατσίνι, το πρωί της Πέμπτης 
2 Ιουνίου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ ένας 58χρονος εργάτης. Το 
ατύχημα συνέβη την ώρα που ο ηλεκτροσυγκολλητής πραγματοποιούσε 
εργασίες κοπής σε σωλήνα προπανίου δεξαμενόπλοιου. Για την υπόθε-
ση συνελήφθησαν ο 59χρονος εργοδηγός της εταιρείας που εκτελούσε 
επισκευαστικές εργασίες στο δεξαμενόπλοιο, 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΑΣ ΤΑ ΒΡΟΥΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥ 
 Ημέρα «ελεύθερης πρόσβασης» στις υπηρεσίες 
του ΕΣΥ, κηρύχτηκε η 1 Ιούνη από την Ομοσπον-
δία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας 
(ΟΕΝΓΕ) και κάλεσε τους προσερχομένους στα 
δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας όλης 
της χώρας, να μην καταβάλλουν το αντίτιμο των 
5 ευρώ. Ναι είναι μια αρχή και αυτή, όμως ο σε-
βασμός προς τις διεκδικήσεις των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων πρέπει να γίνει ρίζωμα της ατομικής 
ευθύνης του καθενός. Επομένως, αν ποτέ βρε-
θείς σε νοσοκομείο, μην ξεχάσεις να απαιτήσεις 
και από τον άλλον καταπιεσμένο, να σταματήσει 
να ζητάει το χαράτσι των αφεντικάδων και της 
κρατικής διαχείρισης.

Παιχνίδια Συναίνεσης
Η δραστηριότητα – η επίσημη τουλάχιστον – των εκάστοτε διαχειριστών 
της εξουσίας πέραν του διοικητικού-διεκπαιρεωτικού κομματιού περιλαμ-
βάνει και εκείνο των μεταρρυθμίσεων. Αρκετές από αυτές προήλθαν μετά 
από αγώνες και άσκηση πίεσης κοινωνικών ομάδων από-τα-κάτω. Χαρα-
κτηρίζονται είτε ως κατακτήσεις είτε ως αναγκαστικές παραχωρήσεις από 
πλευράς κράτους ώστε να διατηρήσει τα “κεκτημένα” του. Από μια άλλη 
οπτική, που αποτελεί και την κυρίαρχη αντίληψη, το κράτος θεωρείται η 
αναγκαία δομή που φροντίζει για τους υπηκόους του και την ευημερία τους.
(1) Και κατ’ επέκταση προβαίνει στις εν λόγω “βελτιωτικές” αλλαγές όταν το 
κρίνει απαραίτητο. Με καινούρια σχέδια νόμων ή τροποποιήσεις παλαιό-
τερων, “πάντα με γνώμονα το συμφέρον του πολίτη, του κοινωνικού συνό-
λου, της χώρας, του έθνους”. 
 Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε σε κυριακάτικη εφημερίδα(2), χωρίς να διαψευ-
στεί από τους εμπλεκόμενους, η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει 
σε “αποποινικοποίηση της κατοχής μαλακών και σκληρών ναρκωτικών(3) 
ουσιών εφόσον αποδειχτεί ότι προορίζονται για προσωπική χρήση”. Το 
νομοσχέδιο βρίσκεται υπο επεξεργασία από επιτροπή που όρισε ο υπουρ-
γός Δικαιοσύνης Καστανίδης και θα ανακοινωθεί όταν θα είναι έτοιμο προς 
ψήφιση στη Βουλή.
  Σε ορισμένους ενδεχομένως να δημιουργούνται κάποια ερώτηματα. Το 
πασοκ αποφάσισε να κάνει πράξη την, εδώ και χρόνια, προεκλογική του 
δέσμευση; Ενδιαφέρθηκε για την αποσυμφόρηση των φυλακών (σημα-
ντικός αριθμός ανθρώπων βρίσκεται έγκλειστος λόγω υποθέσεων μικρο-
παραβατικότητας που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με χρήση και κατοχή 
τέτοιων ουσιών); Εισακούστηκαν τα “legalize-it” αιτήματα; Ή μήπως ήρθε 
επιτέλους η ώρα να αναγνωριστεί το...περίφημο δικαίωμα στην αυτοδιά-
θεση και να πληγούν οι έμποροι;
     Μακριά από βεβιασμένες απλοποιήσεις και αναγωγές, ό,τι συμβαίνει 
δε μπορεί να εξετάζεται ξεκομμένα από το εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο μέσα 
στο οποίο συναντάται. Αναμφίβολα, βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου το 
καπιταλιστικό σύστημα “δοκιμάζεται”, κατά τόπους αλλά και παγκόσμια, 
από μια ακόμη (από τις πολλές) κρίση που το ίδιο δημιούργησε, με ορι-
σμένα καινούρια χαρακτηριστικά αναφορικά με παλιότερα. Η διαχείρισή 
της, όπως γίνονταν πάντα, περνάει πάνω απο τις πλάτες (και τα πτώματα 
ενίοτε) εκείνων που βρίσκονται στη βάση της εξουσιαστικής πυραμίδας – 
δηλαδή των εξουσιαζόμενων – αλλά και αυτών που με τα σημερινά δεδο-
μένα φαίνεται να μεταπίπτουν από τη μέση προς τα κάτω(μικροιδιοκτήτες 
κτλ.). Μέρος της διαδικασίας αποτελεί η συναίνεση των καταπιεζόμενων 
και η εξασφάλισή της με κάθε μέσο. Ένα “έξυπνο” όπλο προς αυτή την κα-
τεύθυνση είναι η τοξικοεξάρτηση. Εξάλλου, η έμμεση και αόρατη καταστο-
λή, με την κάθε είδους νάρκωση, είναι συνήθως αποτελεσματικότερη από 
την άμεση (φόβος).
     Υπάρχουν πάμπολλα παραδείγματα από την ιστορία – μέχρι και σήμερα 
– που αποδεικνύουν ότι η επιστράτευση τέτοιων μεθόδων αποτελεί πά-
για τακτική του κράτους σε δύσκολες, για το ίδιο, περιόδους συστημικών 
ανισορροπιών ενάντια σε “ενοχλητικές” κοινωνικές ομάδες και σε όσους 
πρέπει να μένουν υπάκουοι, άβουλοι και απολύτως ελεγχόμενοι. Απο τους 
χίπις μέχρι τα γκέτο των μητροπόλεων και από τους ντοπαρισμένους στρα-
τιώτες στον πόλεμο του Βιετνάμ μέχρι το ναρκοπαράδεισο των κολαστή-
ριων που αποκαλούνται σωφρονιστικά καταστήματα. Στον ελλαδικό χώρο 
παρατηρείται έξαρση στη διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών, ιδίως 
στις μεγαλουπόλεις, μετά τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια – μια εποχή 
έντονων κοινωνικο-πολιτικών ζυμώσεων και αγώνων. Η πρόσφατη περί-
πτωση της Αργεντινής με το πάμφθηνο “πάκο” (ουσία που παρασκευάζε-
ται από τα υπολείμματα της κατεργασίας κοκαίνης) μόνο απαρατήρητη δε 
μπορεί να περάσει!(4)

    Παρολ’αυτά, σε πολλές χώρες τέτοιες ουσίες είναι παράνομες (σύμφωνα 

με την αστική νομιμότητα). Τελικά τα περί τακτικής και εργαλείου, που προ-
αναφέρθηκαν είναι αβάσιμα ή μήπως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά; Η 
παρανομοποίηση (ή μη) μιας κατάστασης καθορίζεται από το κράτος και 
με τους όρους που αυτό θέτει (ποινικός κώδικας). Η διατήρησή της – και 
πάλι από το ίδιο – έχει να κάνει με τα εξής : είτε αφήνει κάτι να λειτουργεί 
ως παράνομο, με ό,τι συνεπάγεται, και το ελέγχει ανοίγοντας ή κλείνοντας 
τη βαλβίδα που ρυθμίζει την εξέλιξή του όσο και όποτε το βολεύει είτε 
συνεχίζει να το χαρακτηρίζει και να το αντιμετώπιζει ως παράνομο χωρίς 
όμως να το ελέγχει. 
Στην πρώτη περίπτωση εντάσσονται, μεταξύ άλλων, η διαχείριση ναρκωτι-
κών και μεταναστών – οι μετανάστες ως εργατικό δυναμικό που ανάλογα 
με τις ανάγκες θεωρείται χρήσιμο ή περιττό. Είναι κοινό μυστικό άλλωστε 
πως από μια ποσότητα και πάνω η πλειονότητα των εμπλεκόμενων είναι 
γνωστή στις αρχές. Οι συλλήψεις που γίνονται κατά καιρούς, αν και για τα 
μάτια του κόσμου κυρίως, είναι ενδεικτικές για το ποιός ελέγχει και κατευ-
θύνει το παιχνίδι και υπό την ανοχή ποιανού. Η δεύτερη προσέγγιση αφορά 
καταστάσεις που είναι ουσιαστικά και όχι κατ’επίφαση παράνομες, είναι 
δηλαδή απειλητικές για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.
       Σχετικά με ορισμένα επιχειρήματα υπέρ της αποποινικοποίησης. Σίγουρα 
δεν θα οδηγείται στη φυλακή αυτός που θα πληρεί τα...κριτήρια. Πιθανώς 
να αποφυλακιστούν και όσοι καταδικάστηκαν με τις σχετικές κατηγορίες. 
Πλεόν το κράτος δεν θα έχει (ή δεν θα έχει τόσο εύκολα) το “πάτημα” να 
εμπλέξει, να ταλαιπωρήσει, να καταστείλει άτομα και χώρους με αφορμή 
την κατοχή και τη διακίνηση. Όσο όμορφα και θεμιτά κι αν ακούγονται τα 
παραπάνω οφείλουμε να τα ερμηνεύσουμε λαμβάνοντας υπ’όψιν τον τρόπο 
λειτουργίας της εξουσίας και την εκάστοτε ιστορική συνθήκη που βιώνου-
με. Πόσο εφικτή είναι άραγε η αυτοδιάθεση μυαλού και σώματος (ως αυτό 
που πραγματικά είναι) και ποιά τα αντικειμενικά της όρια σε καπιταλιστικές 
συνθήκες ζωής; Σε ένα περιβάλλον εκμετάλλευσης, καταπίεσης, αποξένω-
σης, ανασφάλειας, άγχους που βαίνει προς το χειρότερο μέρα με τη μέρα...
       Σκοπός του κειμένου αυτού δεν είναι σε καμιά περίπτωση να επιτεθεί 
ή να φορτώσει ευθύνες στο χρήστη – εξαρτημένο ή μη – τασσόμενο υπέρ 
της ποινικοποίησης και, κατά συνέπεια, της τιμωρίας του. Αποτελεί μια από-
πειρα κριτικής προσέγγισης στο πως και πότε επιλέγει το κράτος να βγάλει 
από τη φαρέτρα του το πανίσχυρο βέλος που λέγεται νάρκωση μέσω της 
εξάρτησης απο ναρκωτικές ουσίες και να σημαδέψει κατευθείαν στο στόχο.

“Ξέρω πως ποτέ δε σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο Στόχος, 
το νού σου ε;“ (5)

(1) “ Η κοινωνική μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη πολιτική για τη διατήρη-
ση του κράτους. Στόχος της πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αντίληψης 
ότι το κράτος δεν είναι απλά ένας απαραίτητος αλλά και ένας ευεργετικός 
θεσμός” – Καγκελάριος Βίσμαρκ για την κρατική ασφάλιση το 1880.   

(2) Πρώτο Θέμα, Κυριακή 29/5/11.

(3)  Η χρήση του όρου “ναρκωτικά” στο κείμενο αναφέρεται σ’εκεινες τις 
ουσίες που είναι σήμερα απαγορευμένες (ή ημι-απαγορευμένες) από το 
ελληνικό κράτος και όχι γενικά στις ψυχοτρόπες ουσίες. 

(4) “ΠΑΚΟ” – Το ναρκωτικό που γέννησε η κρίση, απόσπασμα από το 
ντοκιμαντέρ του Εξάντα “Το πείραμα της Αργεντινής”, http://www.
exandasdocumentaries.com/series/argentina/exandas-paco.php

(5) Απόσπασμα από ποίημα της Κατερίνας Γώγου που περιέχεται στο βιβλίο 
Τρία κλικ αριστερά, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1η έκδοση 1978.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ “ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ”

Για να έχουμε την ικανότητα να αναλύσουμε τις καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε είτε στο εσωτε-
ρικό της χώρας είτε σε επίπεδο διακρατικών ανταγωνισμών, είναι απαραίτητο να αναλύσουμε την 

ουσία της καπιταλιστικής μηχανής και της κρίσης της. Θα προσπαθήσουμε να διακρίνουμε προς τα πού 
κινείται και να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα, πάντα από θέση μάχης. Γιατί πόλεμος ενάντια στο 
άγνωστο, είναι και πόλεμος ενάντια στον φόβο.
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καθώς και ο 56χρονος τεχνικός ασφαλείας. Και οι δύο θα οδηγηθούν 
στον εισαγγελέα.
    Κατέληξε τελίκα ο “εναερίτης” της ΔΕΗ την 1η Ιουνίου 2011, ύστερα 
από σοβαρό εργατικό ατύχημα, την Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011 και ώρα 
18:00 που συνέβη στις Δάφνες Ηρακλείου Κρήτης, όπου είχε μεταβεί 
προκειμένου να αντικαταστήσει μετασχηματιστή δικτύου που είχε 
παρουσιάσει βλάβη. Ο άτυχος εργαζόμενος, που ανέβηκε πάνω στον 
στύλο της ΔΕΗ κεραυνοβολήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα, λόγω της δι-
έλευσης Μέσης Τάσης πάνω από τον Μετασχηματιστή, με αποτέλεσμα 
να υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα και να νοσηλευτεί σε σοβαρή κατά-
σταση αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου και εν συνεχεία 
να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου μετά την νοσηλεία του 
κατέληξε. Αξίζει να σημειώθει οτι ο εργαζόμενος είχε προσληφθεί ως 
οδηγός και οχι ως εναερίτης. Ας μας απαντήσουν οι κύριοι της ΔΕΗ τι 
δουλειά είχε ενας ανειδήκευτος οδηγός να αντικαταστήσει τον μετα-
σχηματιστή του δικτύου.



   

Καθημερινά παρατηρούμε την ανεργία γύρω μας να αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα από την ΕΛ-
ΣΤΑΤ(ελληνική στατιστική αρχή) υπάρχει σημαντική αύξηση της ανεργίας στο 16.2% . Ειδικότερα στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονί-
ας- Θράκης το ποσοστό ανεργίας έφτασε το 14.9%. Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω πίνακας που παραθέτει στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανερ-
γία:
  

              Παρόλο την κατάσταση που επικρατεί σήμερα γύρω μας και διαψεύδει συνεχώς αυτά τα στοιχεία για άλλη μια φορά προσπαθούν με επιστη-
μονικά κόλπα  να αποκρύψουν την αλήθεια. Αρκεί μόνο να αναφερθεί ότι δεν θεωρείται άνεργος όποιος έχει δουλέψει έστω και μια ώρα μια βδο-
μάδα πριν από την καταγραφή των στοιχείων της ανεργίας. Προφανώς εμείς πιστεύουμε ότι τα νούμερα είναι  πολύ μεγαλύτερα μη μπορώντας να 
θεωρήσουμε έναν άνθρωπο που δουλεύει μια ώρα την εβδομάδα εργαζόμενο που μπορεί να εξασφαλίσει τα προς το ζην.                                                                                  
 Ζούμε την εποχή όπου τα κέρδη των αφεντικών απειλούνται και οι μεταξύ τους ανταγωνισμοί οξύνονται λόγω της κρίσης της κερδοφορίας  
που διέπει τον καπιταλισμό. Στην προσπάθειά τους τα αφεντικά για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους , επιδιώκουν να αντλήσουν την μεγαλύτερη 
δυνατή υπεραξία από την εργασία(δηλαδή η εκμετάλλευση των καταπιεσμένων πρέπει να ολοκληρωθεί στον μέγιστο βαθμό). Βλέποντας γύρω 
μας καθημερινά να απολύονται δεκάδες εργαζόμενοι ή άλλοι να εξωθούνται προς την παραίτηση, την μαύρη εργασία να ανθίζει, τους μισθούς να 
μειώνονται, να βάζουν λουκέτο δεκάδες επιχειρήσεις και άλλες να μεταφέρονται στο εξωτερικό για την αναζήτηση φθηνότερου εργατικού δυνα-
μικού μπορεί κάνεις εύκολα να δει την ξεκάθαρη επίθεση τους απέναντι στους εργαζόμενους. Είναι ανούσιο να πιστέψει κάποιος ότι το αφεντικό 
του θα προτιμήσει να προστατέψει τον ίδιο παρά να διασφαλίσει τα χρήματα του. Ταυτόχρονα το κράτος δείχνοντας για ακόμα μια φορά το πραγ-
ματικό του πρόσωπο, δηλαδή δουλεύοντας ως εκφραστής και εγγυητής των συμφερόντων και της πολιτικής των καταπιεστών, έχει ξεκινήσει μια 
πρωτοφανή σε σφοδρότητα επίθεση ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα: στην ουσία ακυρώνει της συμβάσεις αορίστου χρόνου (έχει εξαγγείλει 
ότι θα αυξήσει το χρόνο διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου από δύο σε τρία χρόνια χωρίς  να αλλάξει το κενό των 45 ημερών για να 
θεωρούνται διαδοχικές οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου) , δίνει το δικαίωμα στους εργοδότες να μην πληρώνουν και νόμιμα πλέον τις υπερωρίες 
και να απαιτούν από τους εργαζόμενους να δουλεύουν περισσότερες μέρες  πληρώνοντας τους κανονικό μισθό (με την διευθέτηση του χρόνου 
εργασίας για έξι μήνες το χρόνο και την εκ περιτροπής εργασίας για εννιά μήνες το χρόνο). Πλέον πιο απροκάλυπτα από ποτέ μας ωθούν προς την 
εξαθλίωση. Το ζήτημα για εμάς δεν είναι να βγούμε στου δρόμους και να ζητήσουμε τα ψίχουλα που απαιτούν οι ξεπουλημένες συνδικαλιστικές 
ηγεσίες. Ο καπιταλισμός κρατάει μια αλυσίδα και μας έχει δεμένους, όποτε μπορεί την χαλαρώνει και δίνει ένα ελάχιστο κομμάτι από την πίτα των 
κερδών στους καταπιεσμένους αλλά όταν τα κέρδη των αφεντικών απειλούνται, την σφίγγει εξαπολύοντας  επίθεση κατά πάντων αδιαφορώντας 
για τις απώλειες και την εξαθλίωση των από κάτω. Αν δεν καταστρέψουμε τον καπιταλισμό τότε  θα πατήσει πάνω από τα πτώματα μας για να επι-
βιώσει. Το έχει κάνει στο παρελθόν και θα το ξανακάνει.    

                    

  

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΥΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ . . .

    Ισως ο χαλκός να είναι ο χρυσός του μέλλοντος. Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές 
των βασικών μετάλλων φαίνονται καλές.
      Η δήλωση αυτή του Πινακί Ραθ, γενικού διευθυντή της Gold Matrix Resources 
συνοψίζει τη νέα εικόνα που παρουσιάζει η ζήτηση για μέταλλα στην     παγκοσμια 
οικονομία. Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για χαλκό σε παγκόσμιο επίπεδο 
φαίνεται να καθιστά το θεμελιώδες για τη βιομηχανία μέταλλο καλύτερη      
επένδυση από τον χρυσό. Η ΒΑ χαλκιδική αποτελούσε και αποτελεί «σεντούκι 
χρυσού» για τους επιχειρηματίες εξόρυξης μεταλλων είτε ξένης προέλευσης 
,όπως TVX GOLD, είτε  ελληνκής , όπως  μποδοσάκη, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
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ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ !! ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ-
ΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΙΛΚΙΣ!

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στα ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ, οι οποίοι συμμετείχαν σχεδόν καθολικά στη 
48ωρη απεργία που προκήρυξε το σωματείο τους, διεκδικώντας την κατάργηση της εκ περιτροπής εργασίας που αυθαίρετα επιχειρεί να επιβάλ-
λει η εργοδοσία, και την καταβολή των δεδουλευμένων ημερομισθίων τους.
Στις προσπάθειες της εργοδοσίας να δημιουργήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό ήρθε αρωγός η εισαγγελία Κιλκίς (!) η οποία έδωσε εντολή στις 
αστυνομικές δυνάμεις να συνοδέψουν τους 4 μοναδικούς απεργοσπάστες εντός του εργοστασίου  παρά το γεγονός ότι δεν εμποδίζονταν από 
τους απεργούς.
Το πρωτοφανές και απαράδεκτο αυτό γεγονός αποκαλύπτει την πλήρη ταύτιση της εργοδοσίας με τη δικαστική εξουσία και τον κατασταλτικό 
μηχανισμό (εισαγγελία, αστυνομία ), οι οποίοι απ΄ότι φαίνεται ανέλαβαν «νέα καθήκοντα», με μοναδικό σκοπό την τρομοκράτηση των εργαζό-
μενων και την καταστολή των κινητοποιήσεών τους, για την ενίσχυση των συμφερόντων των αφεντικών 
    
Σε κοινή απεργία προχώρησαν στις 2 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών και 
η Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, διεκδικώντας άμεσα την ικανοποιητική κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ).
Ένα ακόμα ζήτημα για τους εργαζόμενους στον Τύπο και το Χαρτί, αποτελεί και η απόπειρα της εργοδοσίας να ποινικοποιήσει τους αγώνες των 
εργαζομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αγωγή της «Μακεδονικής Εταιρείας Χάρτου» (ΜΕΛ ΑΕ) προς την Ομοσπονδία, απαιτώντας το πο-
σό των 228.000 ευρώ, διότι οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν απεργία ενάντια σε τρομοκρατική απόλυση συνδικαλιστή. Με την απεργία στις 2 
Ιούνη απαίτησαν ταυτόχρονα, και την απόσυρση της αγωγής.

  ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ: Φίλκεραμ – Τζόνσον
 Στη μια ιούνη έκλεισαν πέντε μήνες απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στη Φίλκεραμ Τζόνσον που συνεχίζουν την κατάληψη του εργοστασίου ζη 
τώντας την πληρωμή των δεδουλευμένων. Η Διοίκηση της εταιρίας όχι μόνο κοροϊδεύει τους εργαζόμενους με πρόφαση ότι δεν έχει λε-φτά 
λόγω της κρίσης, αλλά επίσης έχει ανακοινώσει το κλείσιμο του εργοστασίου για να μπορέσει να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία με ‘
’άλλους τρόπους’’.

   Πλήρης ασυδοσία επικρατεί στο ξενοδοχείο «Δόρυσσα» στη Σάμο, καθώς η εργοδοσία δεν επαναπροσλαμβάνει τους εργαζόμενους που 
έχουν κάνει αίτηση μέσω του σωματείου (ως είθισται για τους εποχιακά απασχολούμενους) και δεν εφαρμόζει την κλαδική συλλογική σύμβαση 
εργασίας, αλλά επιβάλλει την εντατικοποίηση.
Συγκεκριμένα, η εργοδοσία με την έναρξη της σεζόν εντατικοποιεί στο έπακρο τη δουλειά, καταργώντας το πενθήμερο και απαγορεύοντας το διά-
λειμμα στο προσωπικό. Επανειλημμένα σημειώνει, ότι έχουν εντοπιστεί παραβιάσεις που έχουν να κάνουν: με δεδουλευμένες αποδοχές, με την 
ασφάλιση στο ΙΚΑ και με κατάθεση ψευδών στοιχείων όταν η κατάσταση το απαιτεί (διακυβευομένων των οικονομικών συμφερόντων της εται-
ρίας). Και  όμως η εργοδοτική αυθαιρεσία δεν έχει τέλος, αντί να επαναπροσλάβει τους εργαζόμενους που έχουν κάνει αίτηση, προχωρεί στην 
πρόσληψη νέου προσωπικού, με συμφωνίες πέρα και κάτω από την κλαδική ΣΣΕ. Πώς να έχει τέλος άλλωστε, αφού το ξενοδοχείο λειτουργεί υπό 
την αιγίδα της επιθεώρησης εργασίας. Για όλα αυτά που καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία, Τουριστικά Γραφεία και Επισιτι-
στικά Επαγγέλματα Σάμου αποφάσισε να προχωρήσει σε κινητοποίηση για την υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ, ΛΕΝΕ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ! 
Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Εργασίας γενικεύει το καθεστώς της ημιαπασχόλησης και διευρύνεται η χρήση συμβάσεων ορισμένου χρό-
νου με δυνατότητα ανανέωσης έως και τρεις φορές επί τρία χρόνια! Προβλέπονται μισθοί για τους νέους ώς 25 ετών 591 ευρώ μικτά ή 520 καθαρά.
Ένα πρόσφατο παράδειγμα η πολυεθνική εταιρεία Praktiker που προχώρησε παράνομα σε ατομικές συμβάσεις, με περιορισμό εργασίας από 8 σε 
6 ώρες και μειώσεις αμοιβών κατά 25%.
Οι πρόσφατες στατιστικές των Επιθεωρήσεων Εργασίας δείχνουν ότι περισσότερες από 10.000 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν 
σε μερικής ή εκ περιτροπής εργασία, εντός του πρώτου διμήνου του 
έτους. Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που μετατράπηκαν σε εκ 
περιτροπής αυξήθηκαν κατά 2.725% με μονομερή απόφαση του εργο-
δότη. Την ίδια στιγμή οι φοροελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις έχουν ξε-
περάσει κάθε προηγούμενο.
Τα παραδείγματα όλων αυτών φαίνονται ξεκάθαρα στο χώρο του βιβλί-
ου: ο Παπασωτηρίου την ίδια ώρα που ετοιμάζεται να ανοίξει καινούργιο 
κατάστημα, προχωρά σε μειώσεις μισθών και ωραρίων και σε μονομε-
ρή εκ περιτροπής εργασία. Ο Ελευθερουδάκης εγκαινιάζει καινούργιο 
κατάστημα ίδιας έκτασης με το οκταώροφο της Πανεπιστημίου αλλά με 
τους μισούς εργαζόμενους – αφού έχει ήδη κάνει 18 απολύσεις από την 
αρχή του χρόνου! Την ίδια στιγμή αρνείται να εφαρμόσει την κλαδική 
σύμβαση του βιβλίου. Η λίστα όμως δεν τελειώνει εδώ: Metropolis, Αντ. 
Σάκκουλας, εκδ. Ίων, Φλωράς, εκδ. Κέρκυρα, Λιβάνης, Σαββάλας προ-
χωρούν σε καθυστερήσεις πληρωμών των μισθών (με αποκορύφωμα 
το Σάκκουλα που ξεπερνά τους έξι μήνες), απολύσεις και βλαπτικές με-
ταβολές στους όρους και τις συνθήκες δουλειάς.



ΑΠΟ ΧΕΡΙ ΣΕ ΧΕΡΙ
Η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος αλλα και τις ίδιας της ζωής των 
κατοιίκων της περιοχης, αρχισε να καλπάζει από τα μέσα του προη-
γούμενου αιώνα
 1947:Τα μεταλεία κασσάνδρας περνάν στα χέρια του μποδοσάκη( μέ-
χρι  το 1960 κατέχει τη μιση βαριά βιομηχανία της ελλάδας και  συνερ-
γάζετε με τις μεγαλύτερες ευρωπαικές πολυεθνικές)
1952:Ξεκινάει η λειτουργεία εργοστασίου εξόρυξης μεταλλευμάτων 
στην περιοχή στρατώνι και διαρκεί μέχρι το 1990
1992: τα μεταλλεία του Μποδοσάκη (που μες στις στοές τους έθαψαν 
αμέτρητους μεταλλωρύχους και άλλους τόσους κατέστρεψαν από πνευ-
μονοκονίαση), αφού περνούν λόγω “προβληματικότητας” στα χέρια 
του κράτους, μπαίνουν σε καθεστώς εκκαθάρισης, καθώς η λειτουρ-
γία τους παύει να είναι επικερδής για το κεφάλαιο.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκποιεί τα περιουσιακά του στοιχεία και ανα-
θέτει την πώληση των μεταλλείων στη CITIBANK.Κυρήσσεται διεθνής 
διαγωνισμός -κομμένος και ραμμένος στα σχέδια της εταιρείας ΚΑΡΑΧ-
η οποία τελικά δηλώνει πτώχευση.3 μέλη της ΚΑΡΑΧ συγκροτούν την 
ALPHA ��O�P αναζητώντας συνέταιρους για να εκπληρώσουν τα σχέ- ��O�P αναζητώντας συνέταιρους για να εκπληρώσουν τα σχέ-��O�P αναζητώντας συνέταιρους για να εκπληρώσουν τα σχέ- αναζητώντας συνέταιρους για να εκπληρώσουν τα σχέ-
δια τους. Στις 23/11/1994 προκηρύσσεται ο 2ος διεθνής διαγωνισμός, 
ενδιαφέρον για την αγορά των μεταλλείων εκδηλώνουν 32 εταιρίες, η 
TVX όμως έχει πλήρεις φακέλλους για όλα (αφού είχε συναντηθει ένα 
χρονο πρίν με τα μέλη της ALPHA ��O�P και κατόπιν με τον τότε υφυ-ALPHA ��O�P και κατόπιν με τον τότε υφυ- ��O�P και κατόπιν με τον τότε υφυ-��O�P και κατόπιν με τον τότε υφυ- και κατόπιν με τον τότε υφυ-
πουργό Πάχτα του ΠΑΣΟΚ) πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού.
Καταθέτει τη μόνη ολοκληρωμένη πρόταση, κερδίζει τον διαγωνισμό 
και βγάζει από το παιχνίδι την Alpha �roup. Τον Μάιο του 2003, η TVX 
HELLAS δηλώνει πτώχευση, επικαλούμενη χρέη ύψους 216.156.000 ευ-
ρώ. Στις αρχές Νοεμβρίου του ίδιου έτους, το Πολυμελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών εκδίδει την ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 1286/2003 της TVX HELLAS. 
Tον Ιανουάριο του 2004 το ελληνικό δημόσιο ανακαλεί την πτώχευση 
της TVX HELLAS, της αποδίδει 400 εκατομύρια ευρώ ως αποζημίωση για 
διαφυγόντα κέρδη, καταγγέλει τη σύμβαση πώλησης των μεταλλείων 
αντί 11.000.000 ευρώ και την ίδια ημέρα, τα μεταπωλεί στην εταιρεία 
Ελληνικός Χρυσός (ιδιοκτησίας Μπόμπολα) που έχει συσταθεί εκείνη 
την περίοδο, με εταιρικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ.Σε αυτό το σημείο 
οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η αντικειμενική αξία των μεταλεί-
ων ανέρχεται στα 400 εκ.ευρώ.Με λίγα λόγια, για ακόμη μια φορά οι 
«σωτήρες του λαού» αποδεικνύουν το ρόλο τους ως τα πιο υπάκουα 
σκυλιά των αφεντικών-επιχειρηματιών(εν προκειμένω).
ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ
Στην ΒΑ χαλκιδική σήμερα λειτουργουν 4 μεταλλεία στις περιοχές Στρα-
τονίκη Μαντέμ-Λάκκος Καρακόλι και Στρατώνι τα οποία είναι παρω-
νυχίδα μπροστά σε ότι ετοιμάζουν να κάνουν.ΟΙ νέες περιοχές για το 
μεγάλο πλιάτσικο των εταιρειών είναι  οι:Στανός,Πιάβιτσα,Σκουριές,Ο
λυμπιάδα,Βίνα,Φισώκα,Τσικάρα και Ζέπκο
Χωροθετικά το εγχείρημα της εξόρυξης απειλεί 314.000 στρέματα στην 
πλειοψηφία τους δασικές εκτάσεις,μεταξύ των οποίων και 100.000 
στρέμματα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας περι-
βάλλοντος  ΝΑT��A 2000, το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από την 
ΕΕ. Πρέπει να τονιστεί ότι η περιοχή NAT��A θα παραμείνει ανεπη-NAT��A θα παραμείνει ανεπη- θα παραμείνει ανεπη-
ρέαστη από τις εξορύξεις παρόλα αυτά τα συγκεκριμένα εγχειρήμα-
τα επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχη της χαλκιδικής μολύνοντας τον 
υδροφόρο ορίζοντα και την ατμόσφαιρα. Συγκεκριμένα στην περιοχή 
του στρατωνίου προβλέπετε εγκατάσταση μεταλουργείας χρυσού και 
πιο συγκεκριμένα στην τοποθεσια μαντεμ λάκο.Στα μετάλεια πού ήδη 
υπάρχουν (μεταλλείο Μαύρων Πετρών) η εταιρεία σχεδιάζει να δημι-
ουργήσει καινούργιο εργαστάσιο με μελλοντικο στόχο να μετατραπεί 
η περιοχή σε μεταλευτικό πάρκο.Επίσης θα αναγερθεί νεο εργοστά-
σιο διαχωρισμού των μεταλλευμάτων που θα εξορύσσονται από τις 
στοές των μαύρων πετρών και εκείνων που θα εξορύσσονται από τα 
μεταλλεία της ολυμπιάδας,εργοστάσιο παραγωγής θειικού οξέος, κα-
θώς και την μετατροπή του λιμανιού του στρατωνίου σε λιμάνι βαριάς 
βιομηχανίας.Δηλαδή  θα έχουμε μεταλουργεία μολύβδου,ψευδαργύ-

ρου,χαλκού,χρυσού και αργύρου,τις βαρύτερες βιομηχανίες που υπάρ-
χουν στον κόσμο  σε απόσταση 1 χιλιομέτρου από το όριο της περιοχής 
NAT��A. Επιπρόσθετα σκοπεύουν να δημιουργήσουν υπόγεια συραγ-. Επιπρόσθετα σκοπεύουν να δημιουργήσουν υπόγεια συραγ-
γα που θα διατρυπά το Στρυμωνικό ορος και θα συνδέει τα μεταλλεία 
,αποσκωπόντας να καθησυχάσουν τους πολίτες για την μη παρεμβολή 
στην γεωμορφολογία της περιοχής.Τέλος στην ίδια τοποθεσία,σε ρέμα 
της περιοχής που υδροδοτεί ολη την χαλκιδική, σχεδιάζουν να κατα-
σκεύασουν τεράστια εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Η καταστροφή των δασών και των βουνών,η εξάντληση των υδάτινων 
πόρων  από τη μεταλλευτική δραστηριότητα,η μόλυνση των νερών και 
του αέρα δεν έχουν σύνορα.Είναι φανερό ότι οι συνέπειες θα αγγίξουν 
ολόκληρη τη χαλκιδίκη με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να συνειδητοποιής-
σουν την εξάπλωση της καταστροφής και να εναντιωθούν όπως έχουν 
αποδείξει στο παρελθόν.
Η περιοχή έχει πλούσια παράδοση ταξικών κοινωνικών αγώνων συν-
δεδεμένων με την ύπαρξη μεταλλείων:
  1957:Η παραδοση ξεκινάει με την απεργεία του ‘57 την οποία η 
εταιρεία δε μπορεί να αντιμετωπίσει παρά απολύωντας ένα μεγάλο 
αριθμό ντόπιων εργατών από το Στρατώνι και  αντικαθιστώντας τους 
με άλλους εργάτες από άλλες περιοχές της χώρας.
1977: Στις 10 Μάρτη του ’77, οι περίπου 600 εργάτες που δουλεύουν 
στις στοές των μεταλλείων του Μάντεμ Λάκκο και της Ολυμπιάδας 
κατεβαίνουν σε απεργία διαρκείας. Καταλαμβάνουν τα μεταλλεία 
και δέχονται την επίθεση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, με 
αποτέλεσμα η περιοχή των Μαντεμοχωρίων να μετατραπεί σε 
πεδίο ολονύχτιων συγκρούσεων. Το κράτος κηρύσσει στην περιοχή 
στρατιωτικό νόμο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στρατοπεδεύουν 
στα Μαντεμοχώρια. Παρά την άγρια κρατική τρομοκρατία, τις 
συλλήψεις και τις καταδίκες, τις αυξανόμενες απολύσεις και την 
εκστρατεία εκφοβισμού που έχει εξαπολύσει ο ιδιοκτήτης των 
μεταλλείων Μποδοσάκης, οι εργάτες θα συνεχίσουν τον αγώνα 
και θα συγκρουστούν επανειλημμένα με τις δυνάμεις καταστολής, 
αλλά και με τους πληρωμένους απεργοσπάστες, οι οποίοι με την 
προστασία τηςς αστυνομίας κυκλοφορούν οπλισμένοι στα χωριά και 
απειλούν τους απεργούς. Η απεργία των μεταλλωρύχων του Μαντέμ 
Λάκκο και της Ολυμπιάδας είναι από τις σκληρότερες και πιο 
μακροχρόνιες απεργίες των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης. Θα 
διαρκέσει 7 ολόκληρους μήνες και θα λήξει κάτω από το βάρος των 
μαζικών απολύσεων και της συνεχούς κρατικής τρομοκρατίας.
1995: Η εταιρία αποφασίζει να εγκαταστήεσι μεταλλεία χρυσού 
στην περιοχή. Οι αντιδράσεις του κόσμου είναι άμεσες. Αρχές 
Φλεβάρη συγκεντρώνονται οι κάτοικοι της Βαρβάρας και της 
Ολυμπιάδας, καθώς και των υπόλοιπων χωριών του Στρυμονικού 
κόλπου και κλείνουν για δυο μέρες την εθνική οδό Θεσ/νίκης-
Καβάλας. Παράλληλα στήνουν φυλάκια που επι 24ωρου βάσεως 
ελέγχουν την είσοδο του μεταλλείου της Ολυμπιάδας, εμποδίζοντας 
τη μεταφορά μηχανημάτων. Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται επί 9 
ολόκληρους μήνες, με αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες της 
εταιρείας να περάσει μηχανήματα στο μεταλλείο. Οι κάτοικοι 
είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την εγκατάσταση 
της μεταλλουργίας χρυσού στην περιοχή τους. Στις εκλογές, η 
Ολυμπιάδα και η Βαρβάρα αποφασίζουν να ψηφίσουν άκυρο - 
αφού η σύμβαση πώλησης των μεταλλείων και η εγκατάσταση 
της μεταλλουργίας χρυσού επικυρώθηκαν από τη συντριπτική 
πλειοψηφία των κομμάτων στη Βουλή -, εκφράζοντας με αυτό τον 
τρόπο την οργή και τη δυσπιστία τους απέναντι σε ένα πολιτικό 
σύστημα εχθρικό στα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας.
       Στο σήμερα οι κάτοικοι συνεχίζουν τους αγώνες τους παρά τις ψευ-
δείς υποσχέσεις του κράτους για την εφ’ όρου ζωής εργασία.Αποτελεί 
γεγονός πως η κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής είναι τα 
μεταλλεία κάτι το οποίο η κυβέρνηση  εκμεταλλεύετε. Κάτω απο τη συ-
νεχή προπαγάνδιση για οικονομική «ανάπτυξη» της περιοχής και τις 
υποσχέσεις για την διασφάλιση της υγείας των κατοίκων(με τις υποτιθέ-
μενες υπόγειες σύραγγες για την σύνδεση των μεταλλείων) η κυβέρνη-
ση προσπαθεί να βρεί πρόσφορο έδαφος για να περάσει τα σχέδιά της.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 

ΠΕΤΖΕΤΑΚΗ

Εδώ και 11 μήνες πραγματοποιείται ενας πολυ σημαντικός ερ-
γατικος αγώνας απο τους  94 εργαζόμενους τους ομίλου Πετζε-
τάκις στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονικης. Αρχικά προχωράνε σε επίσχεση 
εργασίας στις 9 Δεκεμβρίου 2010 και στη συνέχεια καταλαμ-
βάνουν το εργοστάσιο στις 24 Μαρτίου ελπίζοντας ετσι να πι-
έσουν ώστε να τους καταβληθούν επιτέλους τα δεδουλευμένα 
τους . 
     Η βιομηχανία Πετζετάκις δραστηριοποιείτε στον κλάδο, εδω 
και δεκαετίες με μονάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικο. Στη 
διάθεση του ομίλου του Πετζετάκη βρίσκονται μονάδες σε 
Ν.Αφρικη, Ευρώπη, Αμερική, Μέση Ανατολή, όμως οι 94 ερ-
γαζόμενοι, που απασχολεί στη νέα βιομηχανική ζώνη Θεσσα-
λονίκης, παραμένουν απλήρωτοι απο τον Αύγουστο του 2010, 
ενώ στηρίζονται μονάχα σ’ ένα πενιχρό βοήθημα του ΟΑΕΔ το 
οποίο μάλιστα τους παρέχεται “δανεικό.
Την ίδια περίοδο ο κύριος επενδυτής του ομίλου παραμένει ενα 
προσωπο φάντασμα αφου δεν έχει δεήσει να εμφανιστεί είτε 
για να δώσει εξηγήσεις είτε για να διαπραγματευτεί το θέμα 
των πληρωμών. Οι απεσταλμένοι της διοίκησης οι οποίοι λένε 
πως δεν γνωρίζουν σε ποια χώρα ακριβώς βρίσκεται ο κύριος 
Πετζετάκης αλλά λύση θα δώθει χάρη στη μεγαλοψυχία του. 
Είναι γνωστή βλέπεται η μεγαλοψυχία της οικογένειας Πετζε-
τάκι αφου η γυναίκα του κυρίου (που μόνο κύριος δεν είναι η 
λέρα) είναι η πρόεδρος της «φιλανθρωπικής-φοροαπαλλακτι-
κής» Make a Wish.Για δήθεν φιλανθρωπίες και χλιδάτα φιλαν-
θρωπικά gala, έχουμε λεφτα να δίνουμε, με το τσουβάλι κιόλας.
   Στο μόνο που επιμένει η διοίκηση εδώ και αρκετούς μήνες, 
είναι ότι «εντός των επόμενων ημερών» θα καταβληθεί η πρώ-
τη δόση, στα πλαίσια ενός συνολικού προγράμματος αναδιάρ-
θρωσης των υποχρεώσεων της εταιρείας. Το «εντός των ημε-
ρών» όμως ακούγεται εδώ και μήνες, χωρίς να επέμβει καμιά 
αρμόδια εποπτική αρχή. Συγκεκριμένα, η μόνη αρχή που έχει 
εμπλακεί είναι η αστυνομία που ζήτησε τα ρέστα όταν άρχισε 
η κατάληψη απο τους εργάτες.Το μόνο που έχει δωθεί στους 
εργαζόμενους είναι τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και 
αυτά μετά απο μηνύσεις.
  Σύμφωνα με καταγγελίες των εργαζομένων το εργοστάσιο 
είναι πανέτοιμο για να λειτουργήσει ενώ μάλιστα υπάρχουν 
και παραγγελίες που περιμένουν. Παρόλα αυτά ο Πετζετάκις 
προσπαθεί περίτεχνα να δηλώσει πτώχευση ώστε να γλυτώ-
σει τα περίπου 1,3 εκ (ούτε χαρτζιλίκι δεν είναι αυτο για τον 
Πετζετάκι) που οφείλει στους εργαζόμενους.
  Μέτα απο χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο εργοστάσιο οι 
εργαζόμενοι δείχνουν πως δεν θα συμβιβαστούν με τις ορέξεις 
της μεγαλοεργοδοσίας και οτι θα παλέψουν μέχρι να πάρουν 
αυτό που δικαιωματικά τους ανήκει και έχουν δουλέψει. Οι αυ-
θαιρεσίες των αφεντικών δεν θα περάσουν. Αλληλεγγύη στον 
αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι εναντία στην εξοντωσή τους.
Στο παρόν άρθρο χρησημοποιήθηκαν κάποια αυτούσια κομ-
μάτια απο το ψήφισμα του σωματείου των εργαζομένων και 
απο κείμενο της συλλογικότητας “Κίνηση εργατικής χειραφέ-
τησης και αυτοοργάνωσης” οι οποίοι στέκονται στο πλευρό 
των εργαζομένων. 

Στην ιδιαίτερη περίοδο που διανύουμε, είναι αναγκαίο 
να κατασταλεί μια ενδεχόμενη οργή του κόσμου, ώστε να 
συνεχίσουν να κερδίζουν εις βάρος των καταπιεσμένων 
κράτος και αφεντικά. Το ρόλο αυτό έχoυν αναλάβει από 
καιρό και προβάλλουν σήμερα στον εντονότερο βαθμό 
ΜΜΕ. Πλάθουν αντιλήψεις ώστε η εθνική συνείδηση να 
επικρατήσει  και να κορυφωθεί σε καθαρά εθνικιστική 
(χαρακτηριστικό το πόσο πουλάει η σωτηρία της 
‘’πατρίδας’’) αποπροσανατολίζοντας από τον πραγματικό 
εχθρό, το κράτος. Δημιουργούν πλαστές ανάγκες για 
εντονότερη αστυνόμευση η οποία θα οδηγήσει σε 
μια γενικευμένη  πειθάρχηση, μέσω  ξενοφοβικών 
ρατσιστικών-φασιστικών  τάσεων (απαραίτητες για την 
επικράτηση της εθνικής συνείδησης). Χαρακτηριστικό το 
επόμενο παράδειγμα από τοπικό blog.  
’’ Γύφτισα έκανε μπάνιο το παιδί της στην κεντρική μας 
πλατεία.’’ Γίνεται ολοφάνερο ότι το άτομο που ανήρτησε 
την είδηση καλλιεργεί άμεσα το ρατσισμό και κατ’ 
επέκταση το μίσος σε άτομα διαφορετικού χρώματος 
και κουλτούρας τονίζοντας επανειλημμένα ότι η πλατεία 
ανήκει σ’ ένα αόριστο ‘’μας’’ και όχι στη γύφτισα την 
οποία υποβίβασε και ως ανθρώπινη ύπαρξη γράφοντας 
ότι ‘’θέλει πολύ δουλειά η Ελλάδα για να πούμε ότι γίναμε 
άνθρωποι’’. Mάλλον σήμερα είναι περισσότερο άνθρωποι 
όλοι αυτοί οι πολιτικοί που εκμεταλλεύονται τη θέση 
τους για να τα παίρνουν από ‘’μας’’, έμποροι ναρκωτικών, 
άτομα του κλήρου που χρησιμοποιούν την πίστη του 
κόσμου προς όφελος τους, φασισταριά που δέρνουν 
μετανάστες με τις πλάτες των μπάτσων, δημοσιογράφοι 
που χτίζουν συνειδήσεις για την εξυπηρέτηση των δικών 
τους συμφερόντων και όλων των παραπάνω, οι οποίοι μια 
χαρά στο σπιτάκι τους κάνουν μπάνιο… 

    ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
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Ο κλοιός της «ανάπτυξης» γιγαντώνετε εις βάρος τωνκα-
τοικων της χαλκιδικης και του περιβάλοντος τους.Μιλά-
με για «σημαντικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο 
φυσικό περιβάλλον» όπως αναφέρει και το πόρισμα της 
περιβαλοντικής μελέτης της ίδιας της εταιρείας, οι οποί-
ες θα καταστρέψουν το πυκνό δάσος των σκουριών που 
αποτελεί παρθένα δασική έκταση. Επίσης ,το 2007 το 
συμβούλιο περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. και το τεχνικο επι-
μελητήριο εξέδωσαν περιβαλλοντική μελέτη που κρίνει 
ακατάλληλη την μεταλευτική δραστηριότητα στην περι-
οχή. Παρόλα αυτά την ίδια χρονιά η αρχαιολογία αναί-
ρεσε την απόφαση της για απαγόρευση εξόρυξης των 
σκουριών και πλέον το μόνο που αρκεί για την έναρξη 
της δαιδικασίας είναι η μελέτη στατικότητας για τη χω-
ροθέτηση του εργοστασίου κατεργασίας.Αλληλεγγύη 
στους κατοίκους της περιοχής που εναντιώνονται 
στην λεηλασία της φύσης 
                                                              
Υ.Γ. 1«Τοποθέτησα έναν εκρηκτικό μηχανισμό σε 
έναν πολιτικό στόχο, το υπουργείο Βιομηχανίας και 
Ανάπτυξης, και τα κίνητρα ήταν πολιτικά, η αλληλεγγύη 
σε ένα κοινωνικό αγώνα, αυτόν των κατοίκων 
των χωριών του Στρυμονικού, που αντιστέκονται 
στην εγκατάσταση της μεταλλουργίας χρυσού της 
TVX GOLD. Kι αυτό ακριβώς είναι που διώκεται, η 
πράξη αλληλεγγύης στον αγώνα των κατοίκων του 
Στρυμονικού.» Νικος Μαζιωτης, κατά τη δίκη του στις 
7 Ιουλιου 1999
Υ.Γ.2  «Η μεταλευτική δραστηριότητα αποτελεί υπόθεση 
εθνικής ωφέλειας και ως τέτοια υπερισχύει κάθε άλλης 
δραστηριότητας,συμπεριλαμβανομένης της προστσί-
ας των δασών»          Νόμος μεταλλευτικού κώδικα που 
ισχύει απο τη χούντα

ΑΜΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ
   “Συγκλονισμένοι” δηλώνουν οι άνδρες της ασφάλειας Ξάνθης 
όταν μετά από επιχείρηση αποκαλύφθηκε αγοραπωλησία 
ναρκωτικών ουσιών στην οποία ενεπλάκησαν 2 λιμενόμπατσοι κι 
ένας στρατιωτικός από τη Βέροια.. Η ποσότητα που κατασχέθηκε 
είναι περίπου 3 κιλά χασίς ενώ από το γράμμα του νόμου δε ξέφυγε 
ούτε ο σκύλος της δίωξης που ήταν μαζί τους, ο οποίος τέθηκε σε 
διαθεσιμότητα!!! Οι λιμενόμπατσοι είχαν πάει για παραλαβή της 
ποσότητας με το όχημα της υπηρεσίας τους. 
    Ο αστυνομικός διευθυντής της Ξάνθης δηλώνοντας ότι «η 
διαφθορά είναι κάτι το οποίο δε γνωρίζει στρώματα» θέλησε να 
τονίσει την μεγάλη θλίψη του για το συμβάν και να πει πως ελπίζει 
να είναι το τελευταίο που αφορά τα σώματα ασφαλείας. Ναι καλά. 
Λες και δε ξέρουμε ότι οι μπάτσοι καταχρώνται συνεχώς την εξουσία 
που τους δίνει το κράτος, ότι εμπορεύονται ηρωίνη στις μητροπόλεις 
ή ότι το παίζουνε νταβατζήδες για τις πόρνες. Ότι σαπίζουν στο 
ξύλο και ξεφτιλίζουν μετανάστες και κατόχους ναρκωτικών χωρίς 
να υπάρχει λόγος, μόνο και μόνο γιατί μπορούν. Και μπορούν 
γιατί κάθε φορά που κάποιο ένστολο φιντάνι την πατάει στις 
«παρατυπίες» του και γίνεται βούκινο το σώμα του στα μάτια του 
κόσμου, έρχεται πάντα ο αντίστοιχος «ανώτερος» να εκφράσει τη 
«θλίψη» του , την αποφασιστικότητά του να πατάξει τη διαφθορά 
και να δηλώσει παράλληλα ότι πρόκειται για μερικά «μεμονωμένα 
περιστατικά». Αλλά το ζήτημα δεν είναι η διαφθορά, ούτε τα 
πολλά «μεμονωμένα περιστατικά» που έχουν συμβεί κατά καιρούς 
στον ελλαδικό χώρο . Η «διαφθορά» είναι το αποτέλεσμα μιας 
συγκεκριμένης πολιτικής που ασκείται από το κράτος και συντηρεί 
μαφίες, παράνομα κεφάλαια καθώς και διεφθαρμένους μπάτσους 
και δικαστικούς εδώ και πολύ καιρό. 
   Η πολιτική των απαγορεύσεων και οι διαδικασίες 
των παρανομοποιήσεων, είναι μια κρατική τακτική η οποία στην 
ουσία έχει διπλό αποτέλεσμα. Από τη μία έχουμε ολόκληρες 
ομάδες ανθρώπων να υπάγονται στη «αστυνομική διαχείριση» 
(χρήστες ναρκωτικών, πόρνες, μετανάστες) και από την άλλη 
μεγάλα παράνομα κεφάλαια, τα οποία με την υπεραξία που τους 
δίνεται εξαιτίας της ίδιας της απαγορευμένης δραστηριότητας τους 
συνεπάγονται δύναμη και παγίωση για το οργανωμένο έγκλημα. 
Είναι η ίδια η φύση της εδραίωσης του οργανωμένου εγκλήματος και 
του παράνομου κεφαλαίου τέτοια, που μετατρέπει σε βεβαιότητα 
την πεποίθηση ότι κράτος, αφεντικά και μαφίες είναι  αλληλένδετα.

Στις 5 Απρίλη 2011 στο πλαίσιο της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας, το 
συμβούλιο εφετών αποφάσισε ομόφωνα και αμετάκλητα την αντικατάσταση της 
προσωρινής κράτησης των τριών συντρόφων και την αποφυλάκισή τους. Ωστόσο 
την Πέμπτη 19 Μάη ο Άρειος Πάγος ακύρωσε αυτή την απόφαση, καλώντας τους 
την Πέμπτη 9 Ιουνίου να εμφανιστούν στο συμβούλιο εφετών, μεθοδεύοντας 
έτσι την εκ νέου επαναπροφυλάκισή τους. Κίνηση, η οποία έγινε εν κρυπτώ 
και ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή το συμβούλιο 
εφετών θα ξανά αποφάσιζε και θα επανεξέταζε το ίδιο θέμα τη στιγμή μάλιστα 
που έχει περάσει το όριο της 12μηνης προφυλάκισης και οι νόμοι τους ορίζουν 
ότι κανένα συμβούλιο πλέον δεν έχει τη δικαιοδοσία να επαναπροφυλακίσει. 
Τελικά στις 17 Ιουνίου και λίγο πριν κλείσει η ύλη του τεύχους, μετά από 
βούλευμα το συμβούλιο εφετών έκρινε ότι οι τρεις σύντροφοι δεν θα ξανά 
οδηγηθούν στις φυλακές κορυδαλλού κι επομένως η ελευθερία τους παύει να 
βρίσκεται στο μετέωρο. 
Τα δικαστικά πραξικοπήματα δεν μας εκπλήσσουν. Εντάσσονται στο ευρύτερο 
πεδίο της συνεχούς επίθεσης απέναντι σε όσους αντιστέκονται με αξιοπρέπεια 
στην επιβολή μιας ολοκληρωτικής βαρβαρότητας. Επίθεση που προσπαθεί να 
εμποτίσει τις κοινωνικές σχέσεις με φόβο ώστε να απομονωθούν οι κοινωνικοί 
αγώνες και να παγώσουν. Η κρατική τρομοκρατία φαίνεται πως έχει πετάξει τον 
δημοκρατικό της μανδύα αποδεικνύοντας πως θα χρησιμοποιήσει όλα τις τα 
εργαλεία για να προασπίσει τα συμφέροντα του κράτους και των αφεντικών. 
Η κοινωνική αλληλεγγύη ανάμεσα σε όσους καταπιεσμένους αρνούνται και 
αντιμάχονται τα σχέδια της πολιτικής εξουσίας, είναι σήμερα κάτι παραπάνω 
από προϋπόθεση για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπειά μας.  

ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ, ΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΟ  
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΟΡΤΕΣΗ 

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΑ 3 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 
Κ.ΓΟΥΡΝΑ, Ν.ΜΑΖΙΩΤΗ ΚΑΙ Π.ΡΟΥΠΑ 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΟΥ  

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΟΡΤΕΣΗ    

ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ ΔΕ ΜΑΣ ΕΚΠΛΗΣΟΥΝ 
  Στις 10 Απρίλη 2010 συλλαμβάνονται έξι αγωνιστές κατηγορούμενοι για 
συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα. Ο Κ.Γουρνάς,ο Ν.Μαζιώτης και η 
Π.Ρούπα αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη για τον Επαναστατικό Αγώνα. Ο 
Χ.Κορτέσης, ο Σ.Νικητόπουλος και ο Β.Σταθόπουλος αρνούνται από την πρώτη 
στιγμή τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι διώκονται εξαιτίας της συνεχούς 
και συνεπούς δραστηριοποίησής τους στο αναρχικό- αντιεξουσιαστικό κίνημα 
και της ποινικοποίησης των πολιτικών και συντροφικών τους σχέσεων. Για 
ένα χρόνο παραμένουν φυλακισμένοι, σε διαφορετικές φυλακές και σε ειδικό 
καθεστώς κράτησης. Παρά τη βίαιη συνθήκη του εγκλεισμού οι σύντροφοι 
συμμετείχαν σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις εντός των τειχών και τοποθετούνταν 
διαρκώς με δημόσιο λόγο, τόσο για την υπόθεσή τους, όσο και για ευρύτερα 
ζητήματα του κοινωνικού-ταξικού ανταγωνισμού.

παρακάτω παραθέτονται κάποιες πηγές: 
 
κείμενο Χριστόφορου Κορτέση 
http://tinyurl.com/62cxg8z  
κείμενο Βαγγέλη Σταθόπουλου 
http://tinyurl.com/5w2n5gb  
Γράμμα κρατουμένων από τις ελληνικές φυλακές 
http://tinyurl.com/6779y6q  
Δράσεις αλληλεγγύης 
κατάληψη στο πολιτικό γραφείο του 
Χάρη Καστανίδη (Θεσσαλονίκη) 
http://tinyurl.com/3kf4am4  
κατάληψη δικηγορικού συλλόγου (Αθήνα) 
http://tinyurl.com/655h8z3  
Μικροφωνική αλληλεγγύης στην νομική Αθήνας 
http://tinyurl.com/6balv5a  
Αποκλεισμός του συμβουλίου της επικράτειας 
http://tinyurl.com/6795yao  
Διαμαρτυρία έξω από την οικία του εισαγγελέα 
Ι.Τέντε 
http://tinyurl.com/5svj8le

 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ                                           
Εισαγωγή 
Η δραματική αύξηση των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές, οι οποίοι διώ-
κονται για την πολιτική τους δράση, αποτελεί μια κατάσταση που αφορά ολό-
κληρο τον κόσμο που συμμετέχει στους σημερινούς κοινωνικούς αγώνες. Δεκά-
δες άνθρωποι οδηγούνται στις φυλακές ως «τρομοκράτες», όχι μόνο ελλείψει 
αποδεικτικών στοιχείων, αλλά και υπό το βάρος αστυνομικών σκευωριών που 
παίρνουν σάρκα και οστά στις αίθουσες των αστικών δικαστηρίων. Δεν είναι 
πρωτόγνωρη ούτε η εμπειρία κατασκευής ενόχων, ούτε το στήσιμο φρονημα-
τικών πολιτικών διώξεων και δικών από την πλευρά του κρατικού μηχανισμού, 
ιδιαίτερα σε περιόδους οξυμμένου κοινωνικού ανταγωνισμού. Στην εποχή των 
τρομονόμων, όμως, η δίωξη του φρονήματος έχει πλέον νομική ισχύ και βάσει 
αυτής στήνονται δίκες που δύνανται να καταδικάζουν αγωνιζόμενα άτομα και 
συλλογικότητες. Βασικές επιδιώξεις αυτής της στήλης αποτελούν η συμβολή 
της στην αποκάλυψη των κρατικών σκευωριών, η διάδοση της αλήθειας για 
υποθέσεις κοινωνικών αγωνιστών που διώκονται  από τη δικαστική εξουσία 
και η έμπρακτη αλληλεγγύη προς αυτούς. 

Η υπόθεση του αναρχικού Άρη Σειρηνίδη, όπως είχαμε παραθέσει και 
στο προηγούμενο τεύχος, ανέδειξε για ακόμα μια φορά τον ελιγματικό 
χαρακτήρα της « νομο(τρομο)κρατίας»  και των εκπροσώπων της. 
Στην προσπάθεια τους  να καταστείλουν και να αποσιωπήσουν τον 
ριζοσπαστικό και ανατρεπτικό λόγο, τα μέσα μαζικής καταστολής 
ξεπέρασαν την απόδοση ποινών βάση των δακτυλικών αποτυπωμάτων 
και  ως πρωτοπόροι της αυθαιρεσίας  χρησιμοποίησαν τη διαδικασία 
σύγκρισης  γενετικού υλικού(DNA). Υποτίθεται ότι εντοπίστηκε  
γενετικό υλικό που  αντιστοιχούσε στο DNA του Άρη, σε μία μάσκα 
που βρέθηκε στη γύρω περιοχή ενός περιστατικού για πυροβολισμό 
μιας κλούβας των ΜΑΤ. Κατηγορητήριο το οποίο δεν έχει καμία ισχύ, 
λαμβάνοντας  υπόψη επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει για την 
αποδοτικότητά του και όχι την κάθε ρουφιανογνωμοδότηση των 
δημοσιογράφων, των μπάτσων και των δικαστικών υπαλλήλων. Έτσι 
ενώ η κατηγορία κατέρρεε και οι μάρτυρες δεν αναγνώριζαν τον Άρη, 
τα δικαστικά σκυλιά αποφάσισαν την αναβολή και την επανεκκίνηση 
της δίκης στις 7/6/11. Αποτέλεσμα αυτής της απόφασης ήταν για 
ακόμα μια φορά η πανελλαδική αλληλεγγύη στον Άρη την ημέρα 
εκείνη σε πόλεις όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Νάξος, Ξάνθη, 
Γιάννενα, Νάουσα. Η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Άρη Σειρηνίδη, 
Συλλογικότητες, Άτομα και Κάτοικοι των Εξαρχείων, πανεπιστημιακοί, 
μεμονωμένα άτομα, πολιτικές ομάδες, στέκια, καταλήψεις και 
ελεύθεροι κοινωνικοί χώροι πραγματοποίησαν μικροφωνικές, 
πορείες, μοιράσματα κειμένων, μηχανοκίνητες πορείες, πανελλαδικά 
καλέσματα αλληλεγγύης, συγκεντρώσεις και αφισοκολλήσεις. Τέλος, 
η αποφασιστικότητα και η αξιοπρέπεια του Άρη δικαιώθηκαν, καθώς 
παρά τις όποιες προσπάθειες από τους εκπροσώπους της καταστολής 
να τον φυλακίσουν, το δικαστήριο κατέληξε στην αθώωση του στις 
23/6/11. Κλείνουμε με τα λόγια του Άρη λίγο πριν οι ένορκοι και οι 
δικαστές αποσυρθούν για την απόφαση:
«Στην επίμονή σας ερώτηση για τη θέση μου ως προς τον ένοπλο 
αγώνα, η απάντηση που αναμένετε είναι η δήλωση νομιμοφροσύνης. 
Η δήλωση νομιμοφροσύνης στην αστική τάξη και τους εκπροσώπους 
της. Αυτή δεν θα τη λάβετε από μένα ποτέ. Επαναλαμβάνω, λοιπόν, 
σταθερά τη θέση που είχα προβάλει στην απολογία μου. Στο 
οικογενειακό και πολιτικό μου περιβάλλον, η ρήση του Μαρξ από 
το Κομμουνιστικό Μανιφέστο ότι οι “κομμουνιστές θεωρούν ανάξιό 
τους να κρύβουν τις επιδιώξεις τους για τη βίαιη ανατροπή του 
καπιταλιστικού συστήματος” αποκαλούσε αξιακή επιταγή.
Υπάρχει κάτι χειρότερο από τη φυλακή. Η απουσία της αξιοπρέπειας. 
Καταγόμαστε από μια παράδοση αγώνα που πηγαίνει βαθιά στο 
παρελθόν και προχωρά ορμητικά στο μέλλον. Και αυτή δεν πρόκειται 
να την πετάξουμε σαν ένα πουκάμισο αδειανό.»
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
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         ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ      Το γεγονός αυτό πυροδότησε διαδήλωση 10.000 ατόμων(κυρίως 
φοιτητών) την επόμενη μέρα στην οποία έγινε επίθεση σε ένα 
κυβερνητικό κτίριο.

12-5: Στην Κίνα ένας απολυμένος τραπεζικός υπάλληλος μπούκα-
ρε σε συνεδρίαση τραπεζικών στελεχών στην επαρχία Γκανζού. 
Η κυβέρνηση της Τιαντσού ανακοίνωσε πως ο Γιανγκ Σιανγουέν 
μπήκε μέσα στη συνεδρίαση κι έριξε μια «βόμβα» βενζίνης τραυ-
ματίζοντας 39 άτομα. Πληροφορίες ανέφεραν πως έπεφταν από 
τον 4ο όροφο κτιρίου τα στελέχη.  
    Μετά από τα ρατσιστικά πογκρόμ στο κέντρο της Αθήνας 
και τις δολοφονικές επιθέσεις των μπάτσων στην απεργιακή 
συγκέντρωση της 11ης Μάη δημιουργήθηκε αυθόρμητα 
ένα διεθνές «δίκτυο» αλληλεγγύης στους εν ελλάδι 
καταπιεσμένους. Ας δούμε μερικές από τις ενέργειες που 
έγιναν στο πλαίσιο αυτό:

Το απόγευμα του Σαββάτου 14 Μάη, το Κοινοτικό Κέντρο Αστυνό-
μευσης του Ανατολικού Βανκούβερ δέχτηκε επίθεση σε ένδειξη αλ-
ληλεγγύης στον κοινωνικό αγώνα στην Ελλάδα. Πετάχτηκαν μπογιές 
στην πρόσοψη του κτιρίου ενώ επιχειρήθηκε να σπαστούν και τα 
παράθυρά του με σφυρί.
(...)Η πράξη είναι ένας χαιρετισμός στους συντρόφους μας στην Ελ-
λάδα και ειδικότερα στον Γιάννη Καυκά, που ξυλοκοπήθηκε άγρια 
από τα γουρούνια στη Γενική Απεργία της 11ης Μάη με αποτέλε-
σμα να βρεθεί σε κωματώδη κατάσταση.

14-5: Έγινε συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Βερολίνο στην Heinrich 
Platz, Berlin-Kreuzberg, από αριστεριστές και αναρχικούς. Σύμφωνα 
με την ανακοίνωσή τους η συγκέντρωση έγινε: «Για να δείξουμε την 
αποστροφή μας για τη ρατσιστική δολοφονία ενός μετανάστη από 
χέρια φασιστών, όπως και την αλληλεγγύη μας προς τους διαδηλω-
τές, συλληφθέντες και τραυματισμένους ακτιβιστές των κοινωνικών 
αγώνων στην Ελλάδα, προκειμένου να εκφράσουμε την οργή μας 
για το σύστημα και τις κατασταλτικές του δυνάμεις, βγαίνουμε στο 
δρόμο το Σάββατο στο Κρόυτσμπεργκ.»

16-5: Μια μικρή ομάδα ατόμων, που δήλωναν αναρχικοί, εισέβαλε 
στο γενικό προξενείο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ και άφησε προκή-
ρυξη, στα γαλλικά και τα αγγλικά, με την οποία εξέφραζαν τη συμπα-
ράστασή τους στους αναρχικούς της Ελλάδας και τους μετανάστες.
Η προκήρυξη αναφέρεται στα πρόσφατα γεγονότα της 11ης Μαΐου 
στην Αθήνα, ενώ καταδικάζεται και η πολιτική, τόσο της Ελλάδας όσο 
και του Καναδά, κατά των μεταναστών, καθώς και τα μέτρα λιτότη-
τας που -όπως αναφέρουν οι συντάκτες της- προκαλούν συγκρού-
σεις ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις.

16-5: Στο Σηάτλ των η.π.α έλαβε χώρα μία ακτιβιστική ενέργεια˙ μέρος 
της εξήγησης για τη ενέργεια αυτή παρατίθεται: (...) Έτσι, στο πνεύμα 
της αλληλεγγύης με όσους αγωνίζονται στην Ελλάδα, κλείσαμε μια 
πολυσύχναστη διασταύρωση στην επιχειρηματική ζώνη του Σηατλ 
κατά την διάρκεια της μεγάλης κίνησης με ένα πανό που έγραφε: «Η 
εξέγερση καίει μέσα μας. Τώρα είναι η ώρα. Από τις πρώτες φλόγες, 
είμαστε μαζί σας.» Η διασταύρωση αυτή βρίσκεται έξω από το γρα-
φείο της �oldman Sachs, αρχιτεκτόνων της οικονομικής κρίσης που 

έθεσε την σκηνή για την προσάρτηση της ελλάδας από το ΔΝΤ.(...)
Όλη η προκήρυξη μπορεί να βρεθεί: http://tinyurl.com/3f6b77l 
Στη ρωσία και την περιφέρεια Ogibdd, που βρίσκεται νότια της Μό-
σχας στις 18 και 20 Μάη έγινε επίθεση σε ένα αμάξι των μπάτσων 
και σ’ ένα αμάξι του υπουργείου εσωτερικών, αντίστοιχα. Και τα δύο 
αμάξια κάηκαν ολοσχερώς. Την ευθύνη ανέλαβε η ομάδα «E.L.F (Μέ-
τωπο Απελευθέρωσης της Γης) Ρωσίας – I.F.A(Άτυπη Αναρχική Ομο-
σπονδία). Η πράξη έγινε σε ένδειξη αλληλεγγύης στους διαδηλωτές 
της 11ης Μάη, σε αναρχικούς συντρόφους που κατηγορούνται στη 
Λευκορωσία και στην οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς.

27-5: Επίθεση δέχτηκε το Γενικό προξενείο της ελλάδας(που έχει 
και τον Ε.Ο.Τ εντός) στο Βερολίνο. Την ευθύνη ανέλαβαν «Κάποιοι 
Αναρχικοί» λέγοντας χαρακτηριστικά στην προκήρυξη που άφησαν 
φεύγοντας: «Είναι ένα σημάδι αλληλεγγύης σ’ αυτούς που δέχονται 
την κρατική τρομοκρατία».
15-5: Μετά από την διαδήλωση με το σύνθημα  «Αληθινή Δημο-
κρατία Τώρα», συγκεντρώνονται στις κεντρικές πλατείες της Μα-
δρίτης και σε πολλές άλλες πόλεις χιλιάδες άτομα, χωρίς κανένα 
πολιτικό χρωματισμό (χωρίς κόμματα), ούτε αριστεροί ούτε δεξιοί 
απλά ο “επαναστατημένος λαός”, διαφορετικών ηλικιών, και συγκε-
ντρωμένοι ειρηνικά απαιτούν μια συνολική αλλαγή του Συστήμα-
τος που βασίζεται στην οικονομία και ελέγχεται από κάποιους πο-
λιτικούς που δεν τους αντιπροσωπεύουν και χαίρουν εξοργιστικών 
προνομίων. Στις 17 έγινε βίαιη εκκένωση της πλατείας Σολ αλλά οι 
«εξεγερμένοι» την επόμενη μέρα επανακατέλαβαν την πλατεία. Το 
ισπανικό Κράτος βλέποντας πάντως αυτές τις απολύτως ειρηνικές 
εκδηλώσεις δεν έχει «φοβηθεί» και πολύ, καθώς στην ουσία δεν 
γίνεται τίποτα. Να θυμίσουμε όμως, πως στις συγκεντρώσεις των 
Αραβόφωνων στις πλατείες υπήρχε μαχητικότητα και χύθηκε αίμα 
για την ανατροπή των καθεστώτων.
Στις 27 Μάη οι μπάτσοι εισβάλουν στην Plaza de Catalunya της Βαρ-
κελώνης και δέρνουν κόσμο με το τσουβάλι. Έριξαν και σφαίρες κα-
ουτσούκ κι έτσι είχαμε μία εκατοστή από τραυματίες και όλο τον εξο-
πλισμό των «καταληψιών» της πλατείας διαλυμένο. Η μη βία όπως 
βλέπουμε δεν εμποδίζει τους κρατιστές να χτυπήσουν στο ψαχνό 
πάντως... Δείτε στο λινκ: http://tinyurl.com/45yexff

17-5: Η πρώτη επίσκεψη βασιλιά-βασίλισας του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου στην Ιρλανδία μετά από 120 χρόνια είναι γεγονός. Στο Κορκ οι 
διαδηλωτές όμως την έπεσαν στις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες 
έκαναν την ιρλανδία να μοιάζει με στρατοκρατούμενη αποικία της 
αγγλίας. Το κόστος για την «ασφάλεια» της επίσκεψης της Ελισσά-
βετ ανήλθε στα 30 εκκατομύρια πάουντς.  

18-5: Στην Argentiera της ιταλίας αξιωματούχος του κράτους έδωσε 
την άδεια να εγκατασταθεί ραντάρ 36 μέτρων στην παραθαλάσσια 
αυτή περιοχή. Το πλήρωσε όμως ακριβά αφού οι κάτοικοι έκαψαν 
την εξοχική του βίλα που βρίσκεται στην περιοχή στέλνοντας ένα 
σαφές μήνυμα πως ο «παράδεισος» τους, δεν πρόκειται να γίνει η 
κόλαση τους...

Θα το λέμε πάντα, πως η πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Ούτε 
και μέρα για να «πιάσουμε το Μάη». Σε όλο τον κόσμο η εργατιά βγήκε 
στους δρόμους, θέλοντας να επαναδιεκδικίσει μέρος της κλεμμένης ζωής 
αλλά και τιμώντας την μνήμη για να μη γίνει λήθη. Τιμώντας την ΕΡΓΑΤΙ-
ΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ...
Κολομβία: Συγκρούσεις ξέσπασαν στη Μπογκοτά μετά την καθιερωμέ-
νη πρωτομαγιάτικη πορεία. Περίπου 10.000 άνθρωποι διαδήλωσαν από 
την Plaza de Toros στην κεντρική Plaza de Bolivar. Σύμφωνα με πολλά δημο-
σιεύματα, διαδηλωτές μετά το τέλος της πορείας πέταξαν μολότοφ και πέ-
τρες σε κρατικά κτίρια και οι μπάτσοι απάντησαν με δακρυγόνα και γκλομπ.
Περίπου 20 εμπορικά κέντρα υπέστησαν φθορές κατά τη διάρκεια της 
πορείας.
Περίπου 6,500 μπάτσοι είχαν αναπτυχθεί στους δρόμους της πρωτεύουσας.
Τουρκία: Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ταξίμ, θυμούμενοι το 
μακελειό της Πρωτομαγιάς του 1977, όταν ακροδεξιοί πράκτορες άνοι-
ξαν πυρ δολοφονώντας 33 άτομα. Δείτε στο λινκ ποια είναι η δουλειά των 
Τούρκων εργατών την 1η Μάη:   http://tinyurl.com/68gcbhk
Πορτογαλία: Στο Σετούμπαλ οι μπάτσοι άνοιξαν πυρ με πλαστικές σφαί-
ρες και αληθινά πυρά σε πορεία αναρχικών και αντικαπιταλιστών η οποία 
κατευθύνθηκε σε εργατική γειτονιά. Εκεί οι κάτοικοι στήριξαν την πορεία 
και βοήθησαν στο να αντιμετωπιστούν οι μπάτσοι αλλά και να σωθούν 
οι διαδηλωτές. http://tinyurl.com/6fxscsy
Στη Ντάκα του Μπαγκλαντές διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες σε εστιατόρια 
που ήταν ανοιχτά την Πρωτομαγιά(πρακτική που κατά τη δεκαετία του 80’ 
ήταν διαδεδομένη και στην ελλάδα). 
Πάνω από 420.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στη Γερμανία, όπου ξέσπασαν 
συγκρούσεις και τραυματίστηκαν μπάτσοι στο Αμβούργο και τη Βρέμη.   
http://tinyurl.com/3s27q8g
Καναδάς: Στο Μόντρεαλ έγινε πορεία 1.200 ατόμων με αντικαπιταλιστι-
κά προτάγματα. Εκεί χωρίς λόγο οι μπάτσοι θέλησαν να κάνουν μία σύλ-
ληψη αλλά αποκρούστηκαν από το μπλόκ των οικογενειών το λεγόμενο 
«Baby Bloc». Οι συγκρούσεις δεν άργησαν να ξεκινήσουν καθώς οι μπάτσοι 
ήθελαν να τσακίσουν τους διαδηλωτές καθόλη τη διάρκεια της πορείας.
Αυτή τη στιγμή διεξάγεται στην Ιταλία ένας αγώνας αξιοσημείωτος όσον 
αφορά τις δυνατότητες της εργατικής διεκδίκησης στην Ευρώπη σήμερα. 
Οι απολυμένοι εργάτες της Fincantieri στήνουν συνελεύσεις και κλείνουν 
δρόμους, αντιμετωπίζουν την αστυνομία και ξεσπούν με λύσσα σε κρα-
τικά κτίρια διεκδικώντας μια μεσολάβηση του κράτους υπέρ της επιχεί-
ρησης, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί. Δυστυχώς ο χώρος δεν μας επι-
τρέπει να τον καλύψουμε εκτενώς. Παρακαλούμε δείτε το λινκ: http://
tinyurl.com/6lasc7q

Μια εταιρία με έδρα το Βανκούβερ (Bear Creek Mining Corp.) σχεδιάζει 
να χτίσει ένα μεταλλείο ασημιού στο νοτιοανατολικό Περού. Το αποτέλε-

σμα ήταν να ξεσπάσουν βίαιες κινητοποιήσεις κατοίκων που αντιδρούν 
στα καταστροφικά για το περιβάλλον σχέδια.
Διαδηλωτές στην πόλη Πούνο έκλεισαν δρόμους την Παρασκευή(27-5), μια 
μέρα μετά την εισβολή διαδηλωτών στην εφορία και σε ένα άλλο κρατικό 
κτίριο. Οι διαδηλωτές είναι κυρίως Ινδιάνοι Aymara Indians και αντέδρα-
σαν μετά την αδειοδότηση της εταιρίας να προχωρήσει τις εργασίες στην 
κοινότητα Santa Ana, 140 χλμ. νότια του Πούνο, φοβούμενοι ότι το νερό 
θα μολυνθεί ανεπανόρθωτα.Παρακαλούμε δείτε περισσότερα:  http://
tinyurl.com/42wmcyd

3-5: Έγινε εμπρησμός σε τρία φορτηγά μέσα στο φυλασσόμενο συγκρό-
τημα του γραφείου αναστολών στο saint pauls – μόλις έξω από το Stokes 
Croft στο Μπρίστολ.
Στην ανάληψη ευθύνης, την οποία υπογράφουν οι “Ανεπίσημοι Αναρχικοί” 
γίνεται λόγος για το ρόλο των υπαλλήλων του γραφείου αναστολών. Γίνε-
ται επίσης αναφορά στις κινητοποιήσεις στο Stoke Croft και στο  Telepathic 
Heights και σε επιδρομές των μπάτσων σε Αγγλία και Ιταλία.
4-5: Τα ξημερώματα η φοιτητική κατάληψη Spazio Liberato 400 Copli δέχτη-
κε την αιφνιδιαστική επίθεση της αστυνομίας. Το πρωί της 4ης Μάη 2011, 
ένα μήνα μετά την κατασταλτική επίθεση που έπληξε την Μπολόνια(δείτε 
και το προηγούμενο τεύχος του ΡΗΓΜΑτος), η Ασφάλεια επαναλαμβάνει 
το ίδιο σενάριο και στη Φλωρεντία. Εκτός από την αναζήτηση 78 ατόμων 
και τις 27 προσαγωγές, κατηγορεί 7 από αυτούς για συνωμοσία, και οι 5 
βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Τους τελευταίους μήνες η καταστολή και η τρομοκρατία ενάντια στον αντε-
ξουσιαστικό χώρο, στα κοινωνικά κέντρα, αλλά και σε κάθε αντιστεκόμενο 
αυξάνονται. Σε δυο πόλεις όπου το κίνημα είναι πολύ ισχυρό και τα κοι-
νωνικά κέντρα χαίρουν μεγάλης κοινωνικής νομιμοποίησης, σε αντίθεση 
με το φασιστικό χώρο που χωλαίνει.                                                                                                      
4-5: Στην πόλη Λουμπίν της Πολωνίας μεταλλεργάτες ξέσπασαν απαιτώντας 
αύξηση στους μισθούς τους. Κατά τη διάρκεια συνάντησης της εργοδοσίας 
της εταιρίας K�HM K�HM.WA με συνδικαλιστές, οι μεταλλεργάτες έξω από 
το κτίριο έσπασαν τζάμια, πέταξαν αυγά και τραυμάτισαν σεκιουριτάδες που 
τους εμπόδιζαν να εκφράσουν την οργή τους. Τα συνδικάτα ζητάνε αύξηση 
μεγαλύτερη από το 4,6% που προσφέρει η εταιρία, η οποία είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη στη μεταλλευτική δραστηριότητα στην Ευρώπη, με διπλάσια 
κέρδη αυτή τη χρονιά που φτάνουν τα 3,16 δισ. δολάρια.
4-5: Ο Yu Hui, ένας καθηγητής της 3ης τάξης του λυκείου Shehong στην πόλη 
Suining κινούνταν προς το σχολείο του για να συμμετέχει σε μια εορταστική 
εκδήλωση. Οι μπάτσοι προσπάθησαν να τον ελέγξουν και αυτός προσπά-
θησε να τους αποφύγει.
Τότε 7 μπάτσοι τον έγδυσαν και άρχισαν να τον χτυπούν για 30 λεπτά! Μα-
θητές και καθηγητές τους φώναξαν ότι είναι καθηγητής και επιτέθηκαν στους 
μπάτσους απελευθερώνοντας τον καθηγητή.
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