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Το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου φτιάχτηκε από 
την πολιτική συνέλευση του αυτοοργανωμένου χώρου αλληλεγγύης 
και ρήξης ΡΕΣΑΛΤΟ. Το ΡΕΣΑΛΤΟ είναι ένα εγχείρημα 
κοινωνικής-πολιτικής-πολιτισμικής παρέμβασης αναρχικού-αντιεξουσιαστικού 
χαρακτήρα στις περιοχές του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, 
κάποιες φορές και σε άλλες περιοχές του Πειραιά. 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 4ο, της 3ης περιόδου έκδοσης του έντυπου 
δρόμου ΡΕΣΑΛΤΟ, που εκδίδεται από το 2000. Τυπώθηκε τον Ιούνη 
του 2017 σε 2000 αντίτυπα και περιλαμβάνει ζητήματα τόσο τοπικού 
όσο και γενικότερου (κεντρικού) χαρακτήρα, όπως αυτά έχουν 
συζητηθεί αυτή την περίοδο από την πολιτική συνέλευση του στεκιού 
αλλά και από τις διάφορες πρωτοβουλίες του, επιδιώκοντας την όξυνση 
μιας ανταγωνιστικής απέναντι στην κυριαρχία κοινωνικής συνείδησης.

Το έντυπο δεν πουλιέται και δεν αγοράζεται. Μοιράζεται χέρι με χέρι 
σε δρόμους, πλατείες, σχολεία, εργασιακούς χώρους και σε κοινωνικές-
πολιτικές παρεμβάσεις, 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 συνέλευση του στεκιού και είναι ρητή 
και αδιαπραγμάτευτη η άρνηση οικονομικής στήριξης του εγχειρήματος 
από κρατικά ή κομματικά ταμεία, τοπικές αρχές ή δημοτικές παρατάξεις,

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

«μη» κυβερνητικές οργανώσεις ή ιδιώτες χορηγούς και διαφημιστές.



Πόρτες ανοιχτές
που μας ξαπόστασαν πολλές φορές

Πόρτες ανοιχτές 
που μας περιέθαλψαν άλλες τόσες

Πόρτες ανοιχτές
που μας φυγάδευσαν μα δεν θυμάμαι πόσες

Όμως θυμάμαι εκείνες τις φορές
πως υπήρξαν κάποιες μικρές πόρτες

ερμητικά κλειστές
ανίκανες να μας αντικρίσουν

κατάβαθα στα μάτια

Προγραμματιστές κάποιες πόρτες σπάσαν
Άλλες τις μαρκάραν, ελεγκτές

για να ξέρουν από που να παίρνουν
Άλλες πάλι, έφοροι 

τις άδειαζαν λίγο-λίγο
από τα χέρια, που χάϊδευαν τα μέτωπά μας

τρέφοντάς μας με κουράγια κι αντοχές

Τρέχουνε ξοπίσω μας οι εξολοθρευτές
Στέκουνε φωτιές στο πέρασμά μας

Με μια οσμή στις νερατζιές
σημαίνον κακών μαντάτων

πως λέει, το άθυρμα των άρβυλων 
όλο και ζυγώνει



Οι στιγμές της καθημερινής ζωής δεν είναι ουδέτερες.
Οι στιγμές τις καθημερινής ζωής έχουν πρόσημα...

Κάθε μέρα μετράμε. Τα σκαλιά βγαίνοντας από το μετρό, 
τα σκαλιά για να φτάσουμε στην τάξη, τα βήματά μας 
από και προς την δουλειά, τα λεπτά για να αναπνεύσουμε, 
τα λεπτά για να φτάσει το λεωφορείο. Αφού σταματήσει 
προσωρινά αυτό το μέτρημα ξεκινάει ένα άλλο, ή και 
το ίδιο πάλι από την αρχή. Πόσες ώρες απέμειναν 
ως το σχόλασμα, πόσοι είναι μπροστά μου στην ουρά, 
πόσα λεφτά έβαλαν από τον ΟΑΕΔ, πόσο ήρθε η ΔΕΗ, 
πόσες μέρες για το καλοκαίρι, πόσες για την Κυριακή-
την Δευτέρα-την Πέμπτη. Πόσα χρόνια έχουν περάσει 
ανεβαίνοντας αυτές τις σκάλες και μετρώντας όλα 
αυτά τα λεπτά. Τι ώρα είναι, πρέπει να κοιμηθώ, 
να ξεχάσω, να ηρεμήσω, να κλείσω τα μάτια.

Πέθανες τώρα μέρα, σε μισώ μέρα, πέρασες...

Καλημέρα, μια καινούργια μέρα αρχίζει.

Τώρα πια βλέπουμε και δεν κοιτάζουμε. Βλέπουμε 
πως οι δρόμοι είναι για τους αρτιμελείς, τα πεζοδρόμια 
για τους βλέποντες, τα σκοτεινά στενά αργά το βράδυ 
για τους έχοντες προνόμια, οι φωτισμένες πλατείες για 
τους λευκούς. Και να, πως η μοναξιά δεν είναι ουδέτερη, 
πως οι αποκλεισμοί δεν είναι ουδέτεροι, πως οι διακρίσεις 
δεν είναι ουδέτερες. Δεν είναι και δεν θέλουμε ποτέ να δεχθούμε 
πως είναι. Δεν θέλουμε να αποδεχθούμε αυτή την επιβεβλημένη 
κανονικοποίηση μιας καθημερινότητας, μιας ζωής, μιας μέρας 
στην ατομική ματαιότητα. Γι’ αυτό και κάθε στιγμή επιδιώκουμε 
τη συνάντηση, την επικοινωνία, τη δημιουργική καταστροφή 
αυτού που ζούμε, αυτού που μας κάνει να καταριόμαστε τη μέρα 
που πέρασε αντί να φτιάχνουμε με τους δικούς μας τρόπους 
την επόμενη μέρα που θα έρθει. Φτιάχνουμε τους τρόπους 
με τους οποίους θα συναντηθούν αυτά τα βλέμματα, 
αυτές οι φωνές, οι γλώσσες και όλα αυτά μαζί 
και από κοινού θα γίνουν κραυγές 
του νέου που ονειρευόμαστε.

Γιατί αυτό τον κόσμο τον βαρεθήκαμε, 
δεν μας αρέσει, μας τρώει κάθε στιγμή 
και δεν θα τους κάνουμε τη χάρη 
να τον παρατήσουμε...
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Στις αρχές του 2008, στην τοπική εφημερί-
δα του στεκιού ΡΕΣΑΛΤΟ, είχαμε γράψει για 
τις αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές μας, 
στην περίπτωση που υλοποιούταν το σχέδιο 
ανάπλασης και δημιουργίας πρότυπου ναυ-
τιλιακού κέντρου στην παραθαλάσσια ζώνη 
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, συνολικής έκτα-
σης 640 στρεμμάτων. Σχεδόν για 1 χρόνο 
(από το 2007) είχε ξεσπάσει ένα απίστευ-
το κυριαρχικό και μιντιακό ντελίριο σχετικά 
με τη μετατροπή του Πειραιά σε «σύγχρο-
νο ναυτιλιακό city» -αφού πρώτα υπήρξε 
η συμφωνία και οι υπογραφές γι’ αυτό το 
σχέδιο μεταξύ των υπουργών Ναυτιλίας και 
ΠΕΧΩΔΕ και των συνιδιοκτητών της περιο-
χής των λιπασμάτων (δήμαρχοι Δραπετσώ-
νας και Κερατσινίου, ΟΛΠ, Εθνική Τράπεζα, 
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΒΡ και Mobil). Τότε, μαζί 
με το ντελίριο περί πολυτέλειας και μεγαγιότ, 
θέσεις εργασιών, πρασίνου, πρόσβασης των 
κατοίκων στη θάλασσα κι άλλα χολιγουντια-
νά -στην πραγματικότητα απολύτως εφιαλτι-
κά- λίγο πιο δίπλα στο Ικόνιο, «ήσυχα» και 

Ιστορία μου, αμαρτία μου, 
λιμάνι μου μεγάλο...

με «σεμνότητα» ολοκληρωνόταν από τον 
ΟΛΠ μία νέα προβλήτα, επέκτασης του Σταθ-
μού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ). Τότε 
ήταν που έγινε και η πρώτη εμφάνιση του 
κολοσσού COSCO, μιας και λίγο αργότερα 
κέρδισε στον διαγωνισμό που είχε προκηρύ-
ξει ο ΟΛΠ για την «εκχώρηση των ΣΕΜΠΟ» 
σε ιδιώτες. Από το 2009 κι ύστερα, δεν έχει 
κανείς απορίες για το τί σημαίνει η επένδυ-
ση COSCO για την περιοχή και την ποιότητα 
ζωής. Αξιόπιστη «καλλιτεχνική» απεικόνισή 
της θα μπορούσε να είναι η χτισμένη με γε-
ρανούς θάλασσα από τη Δραπετσώνα μέχρι 
το Πέραμα, ενώ για τους πιο ορθολογικούς 
κρίνουμε πως αρκεί το γεγονός ότι σε διά-
στημα λιγότερο των 8 ετών η COSCO έγινε 
το Μεγάλο Αφεντικό συνολικά του λιμανιού 
του Πειραιά, από το Φάληρο μέχρι το Πέραμα 
και τη Σαλαμίνα.

Από το 2007 μέχρι και το 2011,  κι ενώ ήδη 
η COSCO επεκτεινόταν και κερδοφορούσε 
(κάτι «εργατικά ατυχήματα» περνούσαν στα 
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ψιλά γράμματα), κι ενώ είχε ήδη ολοκληρω-
θεί η κατασκευή της νέας τσιμεντένιας πε-
ριφρούρησης των ΣΕΜΠΟ και του λιμανιού 
με το όνομα «περιφερειακός δρόμος Δραπε-
τσώνας», κι ενώ η νεοφιλελεύθερη αναδι-
άρθρωση με όχημα την «κρίση χρέους» είχε 
ξεκινήσει και το πρώτο μνημόνιο είχε ψη-
φιστεί, τότε ήταν που ο πρόεδρος του ΟΛΠ 
κατέθεσε το masterplan για το λιμάνι και 
την παραθαλάσσια ζώνη του, συμπεριλαμβά-
νοντας φυσικά και την περιοχή των πρώην 
λιπασμάτων. Αυτή τη φορά, το πλάνο αλλά-
ζει ελαφρώς και από σβαρόφσκι και μεγα-
γιότ προτείνεται «διαμόρφωση πολιτιστικής 
ακτής […] ενός πνεύμονα παιδείας, ιστορίας, 
τέχνης και αναψυχής […] εστιασμένο στον 
Τουρισμό, τον Πολιτισμό και τις υποδομές» 
από τον Άγιο Διονύση, τον σταθμό του τρέ-
νου, και την Πέτρινη Αποθήκη μέχρι την Ηι-
ετιώνεια Ακτή, το Καστράκι και την περιοχή 
των πρώην Λιπασμάτων.

Από το 2011 μέχρι και σήμερα, με την καπι-
ταλιστική επίθεση να έχει αφήσει ανεξίτηλα 
τα σημάδια στις περιοχές μας σε όλα τα πε-
δία της ζωής (πολιτικά, κοινωνικά, οικονομι-

κά, υπαρξιακά), οι κυριαρχικές προσπάθειες 
ανάπτυξης, επένδυσης και ανάπλασης στο 
λιμάνι δεν σταμάτησαν λεπτό. Μάλιστα, σε 
βαθμό τρομακτικής γελοιότητας σε στιγμές, 
με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόταση 
ενός μελετητικού γραφείου και ενός προη-
γούμενου δημάρχου για τη μετατροπή των 
640 στρεμμάτων της περιοχής των πρώην 
λιπασμάτων σε πίστα αγώνων formula 1. 
Ωστόσο έχει μία σημασία να σταχυολογήσου-
με κάποια από τα έργα που είτε δρομολογού-
νται είτε έχουν υλοποιηθεί. Η ιδιωτικοποίηση 
του λιμανιού, η λειτουργία μονάδας αποθή-
κευσης πετρελαιοειδών και ορυκτελαίων και 
μονάδας επεξεργασίας υγρών πετρελαιο-
ειδών αποβλήτων της εταιρίας Oil One στη 
Δραπετσώνα, η πώληση σε μεγάλες εταιρεί-
ες real estate των κτιριακών εγκαταστάσεων 
της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος πίσω 
από τον Άγιο Διονύση και η μετατροπή τους 
σε πάρκιν, μουσείο, πολυτελές ξενοδοχείο 
και ίσως σε γραφεία διοίκησης της COSCO, η 
επέκταση του τραμ στον Πειραιά και του με-
τρό στη Νίκαια και τον Κορυδαλλό, ο διαγω-
νισμός τοπογραφικής μελέτης για επέκταση 
του τραμ στο Κερατσίνι και το Πέραμα, ο χα-
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Όταν θες να ασχοληθείς με αυτά που συμβαίνουν στην πόλη σου, από τη 
μία, η ιστορία της σε σκουντάει επίμονα για να σου σπάσει τα νεύρα με τις 
ομοιότητες που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Από την άλλη, σκοντάφτεις 
πάντα πάνω σε ενδοκαρεκλοκένταυρους ανταγωνισμούς μεταξύ των τοπικών, 
δημοτικών παρατάξεων ή κομμάτων αλλά και πάνω σε ενδοκαπιταλιστικούς 
ανταγωνισμούς εθνικών και πολυεθνικών αφεντικών, με τους οποίους δεν 
θέλεις να έχεις καμία σχέση. Όταν μάλιστα, προσπαθείς να ενημερωθείς 
για να βγάλεις μία άκρη μέσα από τα διάφορα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, όπως και τους επίσημους φορείς (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, site των 
ΔΗΜΩΝ, της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ κλπ) τότε σε πιάνουν νευρικά γέλια για την κοροϊδία 
που κρύβεται πίσω από όλο αυτό το υποτιθέμενο τεράστιο εύρος δημόσιας 
πληροφόρησης και ενημέρωσης. Με αυτά ως προαπαιτούμενα, μια μικρή 
αντιπληροφόρηση και αποδόμηση μερικών νέων της πόλης μας.

ρακτηρισμός ως αρχαιοτήτων ή διατηρητέων 
κάποιων από τα κτίρια που βρίσκονται στην 
ευρύτερη περιοχή, η κίνηση του δημάρχου 
Κερατσινίου-Δραπετσώνας να ξεκινήσει την 
δικιά του ανάπλαση στα 86 στρέμματα της 
έκτασης των πρώην λιπασμάτων, η ανάπλα-
ση του περιβαλλοντικού πάρκου Σχιστού και 
η δημιουργία Εργοστασίου Μηχανικής Ανα-
κύκλωσης και Κομποστοποίησης αστικών 
στερεών αποβλήτων (Ε.Μ.Α.Κ.) στο Σχιστό…

Η επιγραμματική και κυριολεκτικά λειψή 
αναφορά, απλώς θέλει να επισημάνει πως η 
ουσία που κουβαλάει το masterplan ή η πρό-
ταση περί ναυτιλιακού city ή η όποια άλλη 
έχει εμφανιστεί και θα εμφανιστεί όχι μόνο 
δεν έχει μείνει πίσω αλλά πραγματώνεται 
κομμάτι-κομμάτι, μήνα τον μήνα, όποιο όνο-
μα κι αν αποκτά. Συμμέτοχοι και συνεργοί 
είναι πολυεθνικές εταιρίες όπως η COSCO ή 
ντόπιες όπως η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, εφοπλιστές 
και τραπεζίτες, όλες οι δημοτικές παρατά-
ξεις ανεξαιρέτως (η κάθε μία προσθέτοντας 

το δικό της ματαιόδοξο, διορθωτικό κομμάτι 
ανεξαρτήτως μουρμούρας ή «αγωνιστικών 
ενσήμων»), πανεπιστήμια και ακαδημαϊ-
κοί όλων των ρευμάτων και επιστημών και 
πολλοί άλλοι φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας. Κι αυτή η ουσία δεν είναι 
άλλη από τη δημιουργία μίας πόλης που το 
σημείο αναφοράς της θα είναι αποκλειστικά 
και μόνο οι κύκλοι εργασιών του λιμανιού 
-από τη ναυπηγοεπισκευή και τις φορτοεκ-
φορτώσεις, στα logistics και τις υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης τουριστών. Ο στόχος δεν εί-
ναι άλλος από ένα μεγάλο, λειτουργικό, απο-
στειρωμένο, καθολικά ελεγχόμενο και επι-
τηρούμενο, σύγχρονο, καπιταλιστικό λιμάνι 
μετακίνησης ανθρώπων και εμπορευμάτων 
που ταυτόχρονα κάποιες από τις όμορες πε-
ριοχές του θα βρωμάνε, θα μολύνονται, δεν 
θα είναι «λειτουργικές» ή «σύγχρονες», θα 
υποσιτίζονται και θα ημιεργάζονται, προσφέ-
ροντας ταυτόχρονα τη θέση -από απόσταση 
ασφαλείας- του θεατή ενός «θαυμαστού κό-
σμου» που προορίζεται για άλλους.

για του λόγου το αληθές...
(πρώτα μία  παρένθεση)
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Από τον Αύγουστο του 2016, αποδόθηκαν 
στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, 86 
από τα 640 στρέμματα της πρώην περιοχής 
λιπασμάτων που ανήκαν στον ΟΛΠ και τα 
οποία εξαιρέθηκαν από την ιδιωτικοποίησή 
του. Πανηγυρισμοί, μεγάλοι τίτλοι σε εφημε-
ρίδες. Όλοι ανεξαιρέτως (από την Καθημερι-
νή του Αλαφούζου μέχρι την Εφημερίδα των 
Συντακτών) χρησιμοποιούσαν προτάσεις του 
τύπου «διαχρονικό αίτημα των κατοίκων» 
«μετά από πολυετείς και μαζικούς αγώνες 
των πολιτών αλλά και προσπάθειες της Δη-
μοτικής Αρχής» «ξεκινά άμεσα η δημόσια 
αξιοποίηση των λιπασμάτων» «για να με-
τατραπεί σε ένα χώρο βιώσιμης ανάπτυξης, 
πρασίνου, πολιτισμού και αθλητισμού, σε 
τόπο ανάπτυξης και ευκαιριών αξιοπρεπούς 
εργασίας». Πράγματι από το Νοέμβρη του 
2016 η δημοτική αρχή ξεκίνησε εργασίες 
στα 86 στρέμματα και η πρώτη φάση θα πα-
ραδοθεί, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της, 
αυτό το καλοκαίρι. Δεν έχει καμία σημασία 
να εστιάσουμε σε διαδικαστικές εκκρεμό-
τητες όπως: ότι ακόμα δεν έχει υπογραφεί 
η Κοινή Υπουργική Απόφαση παράδοσης 
των 86 στρεμμάτων και ότι εκκρεμεί νέα δι-
καστική διαμάχη μεταξύ Εθνικής Τράπεζας 
και Δήμου για καταπάτηση κάποιων στρεμ-
μάτων από το Δήμο -ας καταπατήσει και τα 
640 στρέμματα αν μπορεί. Ούτε θα χρησι-
μοποιήσουμε τη θέση του Δημάρχου -ήδη 
από τον Ιούλιο του 2014 (στην εφημερίδα 
το Έθνος), πριν καν ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΛΠ - 
ότι «σε άλλες εποχές θα έλεγα να φυτέψου-
με παντού δέντρα, θα μου άρεσε, αλλά ξέρω 
ότι δεν γίνεται» για να τον κριτικάρουμε με 

μια ελαφριά δόση ειρωνείας «γιατί τώρα δεν 
γίνεται ενώ πριν από 5, 7, 10 χρόνια γι-
νόταν;». Μιας και σε αντίθεση με κάποιους 
«αδαείς» γνωρίζουμε πως οι καρέκλες, οι 
τίτλοι, οι θέσεις εξουσίας είναι ουσία και 
«ποτέ δεν άλλαξαν τον κόσμο». Ωστόσο, δεν 
γίνεται να μην αναφέρουμε ότι το όραμα και 
το πλάνο του Δημάρχου όχι μόνο δεν συ-
γκρούεται αλλά συμπληρώνει το masterplan 
των εφοπλιστών και των επιχειρηματιών στη 
μικρογραφία των 86 στρεμμάτων. Κι όπως 
είπε και ο υπουργός Κουρουμπλής στους 
Lloyd’s, τον Φλεβάρη του 2017: «φιλοδο-
ξεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός με-
γάλου παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου, σε 
μεγάλη αναξιοποίητη έκταση στον Πειραιά 
(Κερατσίνι)». Όπως δεν γίνεται να μην πού-
με ότι το όραμά του έχει ως κύριο και σχε-
δόν αποκλειστικό υλικό το τσιμέντο (θέατρο, 
γήπεδα, αναψυκτήρια, αποδυτήρια, πάρκιν, 
πίστα σκέιτμπορντ, χώρο για εκθέσεις, πάρ-
κο κυκλοφορικής αγωγής). Δεν γίνεται να 
μην σχολιάσουμε ότι το έργο του δεν δίνει 
πρόσβαση στη θάλασσα, όπως διαφημίζει 
ο αντιπεριφερειάρχης αλλά θέαση της θά-
λασσας. Επιπλέον, δεν γίνεται να μην εστι-
άσουμε στο ότι το όραμά του έχει περίφραξη 
και ασφάλεια ακόμα και για τα ζώα που θα 
τα μαντρώσει σε ειδικό χώρο απαγορεύο-
ντάς τα σε όλους τους υπόλοιπους. Όπως ο 
ίδιος έγραψε σε επιστολή του ως απάντηση 
σε έναν δημοσιογράφο «ο συνολικός χώρος 
πρόκειται να περιφραχτεί και να φυλάσσεται 
σε 24ωρη βάση». Μάλλον αυτό εννοούσε ο 
δήμαρχος όταν μιλούσε για αξιοπρεπείς θέ-
σεις εργασίας –μπάτσους, σεκιουριτάδες και 
φύλακες. Και φυσικά δεν γίνεται να μην κα-
ταλήξουμε, στο ότι το έργο ανάπλασης δεν 
έχει καμία σχέση με τους αγώνες των κατοί-
κων και τις ανάγκες μας αλλά με την καπιτα-
λιστική ανάπτυξη, δηλαδή τα επιχειρηματικά 
συμφέροντα. Καλά Εγκαίνια και Καλή Σταδι-
οδρομία στο κυνήγι των ανυπότακτων!

...Λιπάσματα
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Ω! τί πρωτόγνωρο! Εδώ και κάποιους μήνες, 
από τη Δραπετσώνα μέχρι τα Ταμπούρια οι 
γειτονιές υπομένουν άτακτα ρεύματα δυσω-
δίας, όσο πιο κοντά είναι στη θάλασσα τόσο 
πιο έντονα. Πολύ σύντομα οι φήμες για τη μο-
νάδα Oil One του ομίλου Aegean άρχισαν να 
φουντώνουν και να διαδίδονται με καταιγι-
στικό ρυθμό. Η κόντρα μεταξύ των δημοτικών 
αρχών του Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώ-
νας και της Περιφέρειας με τον Μελισσανί-
δη (που έχει ξεκινήσει μετά την αλλαγή των 
δημοτικών αρχόντων και των μελλοντικών 
τους σχεδίων, το 2014), θα μπορούσε να 
δικαιολογήσει την ταχύτητα ροής αυτής της 
φήμης. Παρόλα αυτά -χωρίς να χρειάζεται να 
αποκτήσουμε πτυχία περιβαλλοντικών σπου-
δών- δεν αναιρείται το γεγονός ότι μία τέτοια 
μονάδα αποθήκευσης και επεξεργασίας απο-
βλήτων πετρελαιοειδών και ορυκτελαίων όχι 
μόνο έχει υψηλά ρίσκα ατυχημάτων περιβαλ-
λοντικής καταστροφής (κάτι που έχει ήδη γί-
νει μια φορά στα 4 χρόνια λειτουργίας της αν 
και πέρασε στα ψιλά), αλλά και με το πέρασμα 
των ετών, σίγουρα επιβαρύνει την ατμόσφαι-
ρα, όσες ενεργειακές υπογραφές κι αν πάρει. 
Από την άλλη βέβαια, υπάρχει και το ενδεχό-
μενο, η μυρωδιά να προέρχεται από την Ψυτ-
τάλεια. Ενδεχόμενο που φαίνεται παράλογο 
αφού είχε σταματήσει να μας ταλαιπωρεί για 

...Πάλι, κάτι βρωμάει, 2 σε 1

κάποιο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, εδώ και 
1-2 χρόνια και παρά τις κραυγές παραπόνων 
των τότε τοπικών αρχόντων, η Ψυττάλεια δέ-
χεται τα απόβλητα όλης της Ανατολικής Αττι-
κής και σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη 
έχει συναντήσει τα όριά της ως υποδομή. Θα 
υπήρχε κι άλλο ενδεχόμενο, αν δεν ταλαιπω-
ρούνταν κάποιες συγκεκριμένες από τις περι-
οχές του Κερατσινίου. Θα μπορούσαμε φερ’ 
ειπείν να πούμε ότι αυτή η μπόχα προέρχε-
ται από το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμ-
μάτων στο Σχιστό -γιατί κι από αυτό έχουμε. 
Μάλιστα μάθαμε πως υπάρχει πλάνο από την 
περιφέρεια μαζί με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό 
Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ, που είναι 
ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
αττικής) δημιουργίας Ε.Μ.Α.Κ στο Σχιστό, δη-
λαδή εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης 
και κομποστοποίησης απορριμμάτων. Μάλ-
λον τυχαία, λίγο αργότερα, οι ίδιοι φορείς 
-η Περιφέρεια και o ΕΔΣΝΑ- επισκέφθηκαν 
το ξεχασμένο έργο πνοής, κόστους δισεκα-
τομμυρίων δραχμών, Περιβαλλοντικό Πάρκο 
Σχιστού και αποφάσισαν να το επαναξιοποι-
ήσουν γιατί, όπως μας ενημερώνουν, είναι 
σημαντικό για τις περιοχές του Πειραιά ως 
πνεύμονας ζωής (sic!).

Καλό καλοκαίρι
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η σύγχυση φοβάται το συγκεκριμένο. Και ο μόνος τρόπος 
να διαλύσουμε τη σύγχυση είναι να ξεκινήσουμε να μιλάμε γι’ αυτή.

Αν σήμερα υπάρχει ανάγκη να μιλήσουμε για «αριστερή διαχείριση», αυτό 
δεν προκύπτει από τεχνοκρατικής προέλευσης αγωνίες για το μέλλον της χώρας, 
η οποία υποτίθεται κινδυνεύει από τις επιδόσεις της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 
Ούτε, εννοείται, από ένα άγχος για τη χαμένη ριζοσπαστικότητα της αριστεράς που 
δήθεν εξαναγκάζεται να προβεί σε υποχωρήσεις, ενώ είναι στην εξουσία. Άγχη 
και αγωνίες που προϋποθέτουν την πρόσδεση στην κρατική εξουσία και γι’ αυτό 
δεν μπορεί να είναι δικά μας.

Αν για κάτι αγωνιούμε, αυτό δεν είναι παρά η υποχώρηση των αγώνων από την άνοιξη 
του 2012 και μετά, που συνδέεται στενά με την ισχυροποίηση και μετέπειτα άνοδο 
της αριστεράς στην εξουσία. Σύνδεση αδιάψευστη όσο και πικρή. Αν κάτι χαρακτηρίζει 
ιστορικά την αριστερά είναι η εμφάνισή της πάντοτε σε στενή σχέση με τα κινήματα των 
από κάτω και η υιοθέτηση -από πλευράς της- αγωνιστικής φρασεολογίας για να μπορεί 
να επιτύχει την ενσωμάτωσή τους στους κρατικούς θεσμούς. Τα κινήματα είναι 
η αναγκαία προϋπόθεση της εκάστοτε, ιστορικά προσδιορισμένης, αριστερής 
διαχείρισης και πρέπει να συναντήσουν τα όρια των περιεχομένων τους 
και να εξασθενήσουν για να καταστεί δυνατή η πολιτική εκπροσώπησή τους 
στο κοινοβούλιο ή αλλού.

Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία αποτελεί προϊόν όχι μόνο της εξαπάτησης 
της διευρυμένης κοινωνικής δυσαρέσκειας αλλά και της κεφαλαιοποίησης 
των κινημάτων της προηγούμενης περιόδου. Της αποδυνάμωσης και της απώλειας 
κάθε ανατρεπτικού ίχνους τους από τα εσωτερικά τους όρια ριζοσπαστικοποίησης, 
τη χειραγώγηση και την καταστολή. Η τελική πολιτική τους διαμεσολάβηση σε επίπεδο 
κυβερνητισμού. Αυτή είναι και η εκ των υστέρων αλήθεια του ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικού/
κομματικού σχηματισμού, μάλλον επιτυχημένου στη λειτουργία του από την άποψη 
της απουσίας αγώνων εδώ και δυόμιση χρόνια και της συνεπαγόμενης «κοινωνικής 
ομαλότητας» που αυτή η απουσία επιτυγχάνει. Ελάχιστη συμβολή σε αυτή την αναγκαία 
επίγνωση αποτελεί το παρακάτω αντι-λεξικό ορισμένων βασικών συνθημάτων
 που σημάδεψαν τη μέχρι σήμερα ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν τον τιμημένο τόπο. 
Για να θυμίζει πόσο κοντά μας βρέθηκε στον δρόμο ως αυτό που στη συνέχεια 
γιγαντώθηκε εναντίον μας και φιλοδοξεί (μάταια) να διαχειριστεί τις ζωές μας. 
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Μια άλλη Ευρώπη είναι εφικτή: 
Κεντρικό σύνθημα της διαδήλωσης περίπου 
40.000 ατόμων που λαμβάνει χώρα στις 
7.5.2006 μετά από τις εργασίες του 4ου 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ που διορ-
γανώνεται στην Αθήνα. Σημαντικά κομμάτια 
των συμμετεχόντων στο λεγόμενο «κίνημα 
κατά της παγκοσμιοποίησης», που κορυφώ-
θηκε στην Ευρώπη μετά από τη διεθνή δια-
δήλωση στη Γένοβα τον Ιούλιο του 2001, 
θα επιλέξουν να ενισχύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο 
οποίος ιδρύεται τον Μάρτιο του 2004 επι-
διώκοντας να αναδειχθεί ως σύγχρονη αρι-
στερά εντός της κοινωνικής δυναμικής που 
απελευθερώνεται εκείνη την περίοδο, ειδικά 
μετά τις κινηματικές διεργασίες και τα συ-
γκρουσιακά γεγονότα ενάντια στη σύνοδο 
κορυφής των ηγετών της ΕΕ στη Θεσσαλονί-
κη τον Ιούνη 2003.

Μάχη για το άρθρο 16: 
Την περίοδο 2006-2007, ο ΣΥΡΙΖΑ και η 
νεολαία που προσπαθεί να στήσει μέσα στις 
πανεπιστημιακές σχολές, επιδιώκει να δι-
αμεσολαβήσει πολιτικά όλη την αντίσταση 
εναντίον της αναθεώρησης του άρθρου 16 
του Συντάγματος που υποτίθεται κατοχυρώ-
νει τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδιάμεσα, τον 
Οκτώβριο του 2006, ο Τσίπρας κατεβαίνει 
για πρώτη φορά υποψήφιος στον δήμο Αθη-
ναίων έχοντας ως target group την «αγωνι-
ζόμενη νεολαία», στην οποία υποτίθεται ότι 
ανήκει και ο ίδιος.

Αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη: 
Ως αριστερό κόμμα πλέον, υποτίθεται εγνω-
σμένης ριζοσπαστικότητας, θα προσπαθή-
σει να εγκολπώσει όψεις της εξέγερσης του 
Δεκεμβρίου 2008 παίρνοντας –μηντιακά, 
ανώδυνα και προσωρινά–  το μέρος των εξε-
γερμένων. Από τα έδρανα της Βουλής, θα 
ζητήσει να διερευνηθούν οι βαθύτερες αιτίες 

της κοινωνικής έκρηξης απευθυνόμενος σε 
δυνητικούς υποστηρικτές παντός προέλευ-
σης. Παρόλα αυτά, στις ευρωεκλογές και στις 
εθνικές εκλογές του 2009, η εξαργύρωση 
του ριζοσπαστικού προφίλ με τη μορφή ψή-
φων θα είναι κάτω των κομματικών προσδο-
κιών. 

Από την ίδρυσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί 
ένα τυπικό γραφειοκρατικό αριστερό κόμμα 
σταθερής σύνθεσης. Ανανεώνεται, από λίγο 
έως πολύ, αλληλεπιδρώντας με τα σύγχρονα 
κινήματα. Η ανακοίνωση, του τότε πρωθυ-
πουργού Γιώργου Παπανδρέου τον Απρίλιο 
του 2010 από το Καστελόριζο, περί ένταξης 
της χώρας σε δημοσιονομική επιτήρηση, οι 
μεγάλες διαδηλώσεις του Μαΐου που ακο-
λουθούν και οι αντινεοφιλελεύθερες θέσεις 
που υιοθετεί το κόμμα εξωθούν σε αποχώ-
ρηση την «Ανανεωτική Πτέρυγα», η οποία 
θα φτιάξει τη ΔΗΜ.ΑΡ. Εντούτοις, ο ΣΥΡΙΖΑ, 
που εμφανίζει τον εαυτό του ως σύγχρονο 
«κόμμα των συνιστωσών», δεν θα καταφέρει 
καθόλου να εκφράσει τη διογκούμενη κοι-
νωνική δυσαρέσκεια στις δημοτικές εκλογές 
του 2010. 
 

Πρώτη φορά Αριστερά: 

Δεν αποτελεί υπερβολή να ισχυριστούμε ότι 
η σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
πρωτοσυναντήθηκε το καλοκαίρι του 2011 
ως πάνω πλατεία (εθνικόφρονες) και κάτω 
πλατεία (αριστερή και εναλλακτική αμφι-
σβήτηση) Συντάγματος κατά τη διάρκεια του 
λεγόμενου "κινήματος των πλατειών". Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ειδικά συντονίζεται με τις αντιμνημονι-
ακές διαθέσεις του κόσμου που κατεβαίνει 
στις κινητοποιήσεις εκείνης της περιόδου για 
να πλασαριστεί στη συνείδησή του ως «αντι-
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συστημικό» κόμμα που δεν ανήκει στο παλιό 
πολιτικό σύστημα. Εμφανίστηκε μάλιστα να 
στηρίζει πολιτικές μορφές οργάνωσης, όπως 
π.χ. οι συνελεύσεις γειτονιάς, που ήταν και-
νούργιες και πιο κοινωνικοποιημένες από 
ποτέ. Στις εκλογές του Μαΐου 2012, για 
πρώτη φορά θα επιτευχθεί η μετάφραση της 
κοινωνικής δυσαρέσκειας και του κινήματος 
των πλατειών με όρους κοινοβουλευτισμού 
και κρατικής εξουσίας. Το σύνθημα «κυβέρ-
νηση της αριστεράς» θα εμφανιστεί αυτή την 
περίοδο, όπως και το αείμνηστο «Ή Μνημό-
νιο ή ΣΥΡΙΖΑ» κατά την παρουσίαση του κυ-
βερνητικού του προγράμματος. Ο κομματικός 
μηχανισμός θα υποδεχτεί σημαντικά τμήματα 
του καταρρέοντος ΠΑΣΟΚ, μεταλλασσόμε-
νος και ο ίδιος σε σημαντικό βαθμό καθ’ όλη 
την περίοδο μέχρι το τέλος του 2014, όπου 
και μετατρέπεται από κόμμα συνιστωσών σε 
ενιαίο κόμμα καθοδηγούμενο από ηγετική 
ομάδα, έτοιμο να αναλάβει την εξουσία.

Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης: 
Το σύνολο σχεδόν των υποσχόμενων μέ-
τρων, που θα αποτελέσουν τον κορμό της 
προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές 
του Ιανουαρίου 2015, προέρχεται από εδώ. 
Πρόκειται ήδη για ένα αριστερό κόμμα που 
ξέρει να πουλάει παλιές σοσιαλδημοκρατι-
κές υποσχέσεις για μια καλύτερη ζωή. Και 
που επιδιώκει να καναλιζάρει την πατριωτική 
υλοποίησή τους προς την κατεύθυνση ενός 
Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης της χώ-
ρας. Δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της αρι-
στεράς του δρόμου και της αριστεράς που 
θέλει να γίνει κράτος, μόνο η διαμεσολάβηση 
από τις εκλογές. «Το κράτος», όπως θα δη-
λώσουν ρητά στη συνέχεια ο Τσίπρας και ο 

Βαρουφάκης, «έχει συνέχεια». 

Κόκκινη γραμμή: 
Αφορά τον μετασχηματισμό της «αντίστασης 
στα μνημόνια» σε «σκληρή διαπραγμάτευση» 
μετά τις εκλογές του 2015, στην οποία πε-
ριλαμβάνεται και η εξώθηση σε αποχώρηση 
σχεδόν του ενός τρίτου του. Οπωσδήποτε 
αξιοσημείωτο προϊόν πολιτικής αυτοπεποί-
θησης αποτελεί η διαχείριση του δημοψηφί-
σματος της 5ης Ιουλίου 2015, που καθιστά 
τον ΣΥΡΙΖΑ μόνο πολιτικό ηγεμόνα στο εσω-
τερικό της χώρας. Και αυτό ξανά πάνω στις 
πλάτες όσων πίστεψαν ότι θα μπορούσε ένα 
δημοψήφισμα να αναιρέσει την υιοθέτηση 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Ευτυχώς δεν 
ανήκουμε σε αυτούς. Όπως και να ’χει, όμως, 
από εκείνη τη χρονική στιγμή και μετά, η ελίτ 
των κυρίαρχων πίστεψε στις δυνατότητες 
της αριστερής διαχείρισης των κοινωνικών 
προσδοκιών, η οποία περιλαμβάνει την κατα-
στολή μόνο σε έκτακτη ανάγκη. 

Μάχη με τα συμφέροντα, 
προστασία των αδύνατων, 
παράλληλο πρόγραμμα, αντίμετρα: 
Πρόκειται για την τελευταία γκάμα συνθη-
μάτων προς συλλογική κατανάλωση, μόνο 
που δεν ξέρουμε πραγματικά πόσοι/ες τα 
πιστεύουν. Όσο βαθαίνει η κρίση αναπα-
ραγωγής της ζωής μας, οι κυβερνώντες θα 
πατάνε στον φόβο για να νομιμοποιήσουν 
την εξουσία τους. Είναι η δική μας αίσθηση 
αδυναμίας που τρέφει την αλαζονεία μιας 
ρητορικής που επιδιώκει ακόμα να μιλάει εξ 
ονόματος των αδύναμων.
 
«Ο αγώνας ενάντια στη λήθη είναι αγώνας 
ενάντια στην εξουσία», όπως έλεγε και 
ένα παλιό σύνθημα, πάντα επίκαιρο...
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«Refugees you are 
  not welcome»

Τ
ο 2015 αποτέλεσε χρονιά που τα σύνο-
ρα του ελληνικού κράτους και ευρύτερα 
της ευρωπαϊκής ένωσης «λύγισαν» από 

τη μετακίνηση εκατομμυρίων εκτοπισμένων, 
κυρίως από τη Συρία και το Αφγανιστάν αλλά 
και άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής, της 
κεντρικής Ασίας, της Αφρικής. Η αρχική αμη-
χανία των ευρωπαϊκών κρατών απέναντι στο 
«μεγαλύτερο μεταπολεμικό μεταναστευτικό/
προσφυγικό ρεύμα» και η βεβαιότητα για πε-
ραιτέρω πολλαπλασιασμό των εκτοπισμένων 
λόγω της κλιμάκωσης των ενδοκυριαρχικών 
πολεμικών επιχειρήσεων στη Συρία, πριμο-
δότησε τότε μια κρατική και μιντιακή ανθρω-
πιστική ρητορεία, που θέλησε να προβάλλει 
ένα είδος ευαισθησίας και να δημιουργήσει 
μια αίσθηση τομής και ασυνέχειας σε σχέση 
με τις ακολουθούμενες (αντι)μεταναστευτι-
κές πολιτικές δεκαετιών.

«Ευαίσθητα κράτη» που έπρεπε να φτιάξουν 
«δομές φιλοξενίας» (προσφυγικούς καταυ-
λισμούς δηλαδή) μιας και είχαν μόνο κέ-
ντρα κράτησης και απελάσεων. «Ευαίσθητοι 
λιμενικοί και συνοριοφύλακες», που πλέον 
«έσωζαν παιδιά» αντί να βυθίζουν πλοιάρια, 
να πνίγουν ή να κακοποιούν μετανάστες/
ριες. «Ευαίσθητοι δημοσιογράφοι» που κα-
τέγραφαν το «ανθρώπινο δράμα» των ξερι-
ζωμένων αντί να κραυγάζουν για «εισβολείς 
λαθρομετανάστες» όπως έκαναν όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια. «Ευαίσθητες ΜΚΟ» που 
πλημμύρισαν τα συνοριακά νησιά για να στη-
ρίξουν με την τεχνογνωσία τους τις κρατικές 
αρχές, να καταγράψουν και να «παρέχουν 
συνδρομή στους αναξιοπαθούντες», επιχο-
ρηγούμενες με παχυλά κονδύλια. «Ευαίσθη-
τοι κάτοικοι των συνοριακών νησιών» που 
έσπευδαν προς βοήθεια, αρκετοί/ες όντως 
με ειλικρινείς και ανιδιοτελείς προθέσεις αλ-

ληλεγγύης, πολλοί/ες άλλοι/ες όμως για να 
αρπάξουν τις μηχανές των φουσκωτών που 
κατέφταναν, για να παρέχουν μία πρίζα φόρ-
τισης κινητού για 5 ευρώ, για να πουλήσουν 
ένα μπουκαλάκι νερό σε δεκαπλάσια τιμή, για 
να «προσφέρουν» μεταφορά προς την ενδο-
χώρα και τα σύνορα με αδιανόητα κόμιστρα 
και πόσες άλλες περιπτώσεις εκμετάλλευσης 
και παλιανθρωπιάς.

Τα ευρωπαϊκά κράτη όμως, που πραγματο-
ποιούν οικονομικό, διπλωματικό και στρατι-
ωτικό πόλεμο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη 
του πλανήτη και ευθύνονται για τον εκτοπι-
σμό ολόκληρων πληθυσμών, ανασυντάχθη-
καν γρήγορα και φρόντισαν αυτή η σύντομη 
πολιτική «υποδοχής» (refugees welcome) 
και «ανθρωπιστικής διαχείρισης» να κλεί-
σει τον κύκλο της το ταχύτερο. Ήδη από τις 
αρχές του 2016 και με επιταχυνόμενο ρυθ-
μό μέχρι σήμερα, η ελληνική και ευρωπαϊκή 
(αντι)μεταναστευτική πολιτική επιστρέφει (με 
σκληρότερους θεσμικούς-ιδεολογικούς-κα-
τασταλτικούς όρους και αναβαθμισμένη 
συνεργασία) στη διοικητική κράτηση, στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, στην ολοένα 
πιο αιματηρή θωράκιση των συνόρων, στις 
άμεσες επαναπροωθήσεις, στις μαζικές απε-
λάσεις και στους λεγόμενους «εθελούσιους 
επαναπατρισμούς».

Επανέρχεται η απεικόνιση και αντιμετώπιση 
του μεταναστευτικού ζητήματος μέσα από το 
κυριαρχικό ιδεολόγημα της «ασφάλειας», του 
«συναγερμού» για τον κίνδυνο «υγειονομι-
κών βομβών»,  «τρομοκρατικών απειλών», 
«πολιτισμικής και δημογραφικής κοινωνικής 
αλλοίωσης». Την ίδια στιγμή προωθούνται 
θεσμικά στρατηγικές «συγκράτησης» των 
προσφύγων/μεταναστών εκτός των συνό-

το τέλος του «σύντομου 
καλοκαιριού του 
ανθρωπισμού»
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ρων της ΕΕ, σε camps και χώρους κράτησης 
στην Τουρκία, τη Λιβύη και άλλες χώρες-πε-
ράσματα προς την Ευρώπη, με αντίστοιχες 
συμφωνίες, χρηματοδοτήσεις και εποπτεία. 
Στο πρότυπο της Θεούτα και της Μελίγια, 
θυλάκων του ισπανικού κράτους στο βόρειο 
Μαρόκο, με συνοριοφύλακες, φράχτες και 
κέντρα κράτησης για την αποτροπή εισόδου 
μεταναστών στο ισπανικό έδαφος.

Παράλληλα, καταστρέφεται κάθε μη ελεγχό-
μενος από τα κράτη και τις ΜΚΟ προσφυγικός 
καταυλισμός, όπως μέσα στο 2016 οι δύο 
αστυνομικές επεμβάσεις-κατεδαφίσεις αυ-
τοσχέδιων καταυλισμών στο CALAIS από το 
γαλλικό κράτος και η αντίστοιχη επιχείρηση 
του ελληνικού κράτους στην Ειδομένη. Ενώ 
δρομολογείται η εκ νέου κρατικοποίηση της 
διαχείρισης των προσφύγων/μεταναστών με 
παράλληλο περιορισμό του ρόλου των ΜΚΟ 
σε συγκεκριμένα πεδία και υπό κρατικές/δια-
κρατικές οδηγίες και πλαίσια.

Πρόκειται για το τέλος του «σύντομου καλοκαι-
ριού του ανθρωπισμού» στην αντιμετώπιση της 
λεγόμενης «προσφυγικής κρίσης», του μεγα-
λύτερου μεταπολεμικού ρεύματος μετανάστευ-
σης, που απ’ ότι φαίνεται (αν δεν είναι απολύ-
τως βέβαιο) θα μεγεθύνεται διαρκώς. Για την 
επιστροφή με αναβαθμισμένους όρους στην 
Ευρώπη-φρούριο, στους χερσαίους φράχτες 
και τις ενισχυμένες θαλάσσιες περιπολίες απο-
τροπής και αποκλεισμού των εκτοπισμένων, 
στους αυξανόμενους συνοριακούς θανάτους, 
στην περαιτέρω ενίσχυση και πλουτισμό των 
κυκλωμάτων διακίνησης από την πολιτική των 
«κλειστών συνόρων». Ενώ έχει ήδη γίνει έκδη-
λος ο θεσμικός ρατσισμός των πολιτικών «εν-
σωμάτωσης» όσων κατόρθωσαν να περάσουν 
στον ευρωπαϊκό χώρο πριν τις 18/3/2016.

Σχετικά με τον 
στρατοπεδικό 

χώρο του Σχιστού

Στον στρατοπεδικό χώρο του 
Σχιστού, η απομόνωση, η 

γκετοποίηση, η αορατότητα και η 
παντελής έλλειψη επαφής με την 

τοπική (και όχι μόνο) κοινωνία 
συνεχίζουν να είναι τα κυρίαρχα 

στοιχεία της καθημερινότητας των 
εκτοπισμένων. Παράλληλα, όσο 
περνάει ο καιρός, η στρατιωτική 

και αστυνομική επιτήρηση και 
καταστολή εντείνεται μαζί με 

τις απαραίτητες απειλές και 
τραμπουκισμούς όσων δεν 

τηρούν τους στρατιωτικούς όρους 
της «απαράμιλλης ελληνικής 

φιλοξενίας». Η όποια «βελτίωση» 
των συνθηκών διαβίωσης 

εξαντλείται στην τοποθέτηση 
οικίσκων-κοντέινερ μετά από 

έναν χρόνο διαμονής σε υπαίθριες 
σκηνές, ενώ με την τροφή δεν έχει 

αλλάξει τίποτα, καθώς παραμένει 
εξίσου άθλια από την πρώτη στιγμή 

μέχρι σήμερα τόσο σε ποσότητα όσο 
και σε ποιότητα. Το προηγούμενο 

διάστημα υπήρξε (και συνεχίζει 
και σήμερα ως ένα βαθμό να 

υπάρχει) αγωνία για τη φοίτηση των 
παιδιών τους σε σχολεία, λόγω των 
ρατσιστικών αντιδράσεων τις οποίες 

πληροφορούνταν. Τέλος, μέσα 
σε ένα διαρκές πλαίσιο απουσίας 

δεδομένων και πληροφόρησης, 
ανασφάλειας και αγωνίας στο οποίο 

υποχρεούνται να ζουν, υπάρχει 
ανησυχία για την εξέλιξη των 

αιτήσεων τους για άσυλο, όπως και 
για την ενδεχόμενη μετατροπή των 
κέντρων «φιλοξενίας» σε κλειστά 

κέντρα κράτησης.
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Α
πό τις 18 Μάρτη 2016 έχει τεθεί σε 
ισχύ συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία 
για άμεσες επιστροφές-επαναπροωθή-

σεις προσφύγων/μεταναστών (που εισέρχο-
νται κυρίως στα ανατολικά συνοριακά νησιά 
του ελλαδικού χώρου και στη νότια Ιταλία) και 
για συγκράτηση εκατομμυρίων εκτοπισμένων 
σε καταυλισμούς εντός Τουρκίας, με την ανά-
λογη χρηματοδότηση και θεσμικά ανταλλάγ-
ματα. Με την ενεργοποίηση της συμφωνίας 
ενισχύθηκαν και οι θαλάσσιες περιπολίες στο 
Αιγαίο από το ελληνικό και τούρκικο λιμενικό 
μαζί με νατοϊκές φρεγάτες, ενώ το τουρκικό 
κράτος δρομολόγησε την κατασκευή συνορι-
ακού φράχτη μήκους 911 χιλιομέτρων κατά 
μήκος των συνόρων του με τη Συρία (τα 2/3 
είναι ήδη έτοιμα και θα ολοκληρωθεί μέσα 
στο 2017).

Είχε προηγηθεί, στις αρχές του 2016, το 
σφράγισμα του λεγόμενου «βαλκανικού δια-
δρόμου» μετακίνησης των προσφύγων/μετα-
ναστών προς την κεντρική και δυτική Ευρώπη, 
το «κλείσιμο των συνόρων» με αναστολή της 
συνθήκης Σένγκεν, εντατικούς ελέγχους στα 
σύνορα μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών εντός 
και εκτός της ΕΕ, συνοριακούς φράχτες και 
τείχη που ορθώθηκαν και παραστρατιωτικές 
ομάδες κεφαλοκυνηγών που συγκροτήθηκαν.

Τείχη, όμως, ορθώθηκαν και στο εσωτερικό 
των κρατών. Όχι μόνο νομικά, κοινωνικά, ιδε-
ολογικά αλλά και πραγματικά. Όπως το τείχος 
στο Μόναχο, μεγαλύτερου ύψους ακόμα κι 
από το τείχος του Βερολίνου κατά τη διάρκεια 
του λεγόμενου Ψυχρού Πολέμου, που φτιά-
χτηκε σε χρόνο ρεκόρ μέσα στο 2016 για 
να διαχωρίσει κρατικά κατασκευασμένο προ-
σφυγικό καταυλισμό από τις κατοικίες των 
ντόπιων.

Το επόμενο διάστημα η Ε.Ε. προχώρησε σε 
συμφωνίες με κράτη προέλευσης προσφύ-
γων/μεταναστών, όπως το Αφγανιστάν, για 
μαζικές «επιστροφές», δηλαδή απελάσεις. 
Ενώ έχει κατατεθεί πρόταση από πλευράς του 

Ενημέρωση από τη γιορτή 
αλληλεγγύης για την ιρανική 
πρωτοχρονιά στο Σχιστό 
το Σάββατο 25/3

Σε συνέχεια της παρουσίας μας το 
βράδυ του Σαββάτου 31/12, στην 
αλλαγή του χρόνου έτσι όπως έχει 
θεσμιστεί εδώ και κάποιους αιώνες 
στον δυτικό πολιτισμό, βρεθήκαμε 
εκ νέου το Σάββατο 25/3  με 
τους/τις εκτοπισμένους/ες στον 
στρατοπεδικό χώρο "φιλοξενίας" 
του Σχιστού, σε αλάνα στο πλάι του 
στρατοπέδου για να γιορτάσουμε 
μαζί τους την Νowruz, τη δική τους 
πρωτοχρονιά, επονομαζόμενη και 
«ιρανική πρωτοχρονιά», που είναι 
ο εορτασμός της αλλαγής του έτους 
κατά την εαρινή ισημερία. Στην 
αρχαιότητα, η έλευση της εαρινής 
ισημερίας σηματοδοτούσε για το 
σύνολο του κόσμου την αλλαγή 
του χρόνου, καθώς γιορταζόταν  ο 
ερχομός της άνοιξης, ως η μέρα που 
ο ήλιος αποκτά ξανά τη δυναμική 
του. Σήμερα συνεχίζει και αποτελεί 
για διάφορους λαούς (Ιρανούς, 
Αφγανούς, Κούρδους, Αζέρους κ.α.) 
την γιορτή της αλλαγής του έτους.

για μια νέα χρονιά χωρίς σύνορα, 
απελάσεις, κέντρα κράτησης 
και "φιλοξενίας"

Αναδημοσίευση από το blog 
της Συνέλευσης της Πλατείας 
Κερατσινίου-Δραπετσώνας:
suneleushkeratsiniou.blogspot.gr
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γερμανικού κράτους για δυνατότητα «άμεσων 
επιστροφών» ακόμα και αιτούντων ασύλου 
«σε περίπτωση μαζικών και ανεξέλεγκτων 
εισροών στην ΕΕ», όχι κατ’ ανάγκη στις χώ-
ρες καταγωγής των μεταναστών αλλά σε χώ-
ρες που θα χαρακτηριστούν ασφαλείς ζώνες, 
όπως η περίπτωση της Τουρκίας. Για τη νότια 
Μεσόγειο σχετικές συζητήσεις γίνονται με Λι-
βύη, Αίγυπτο, Τυνησία, σε μια προοπτική εξω-
τερίκευσης των συνόρων και των κέντρων 
κράτησης της ΕΕ.

Κομβικής σημασίας είναι και η αναβάθμιση 
του ρόλου του FRONTEX (ευρωπαϊκή συνο-
ριοφυλακή). Τόσο με τη δημιουργία της νέας 
υπηρεσίας του «Border and Coast Guard 
Agency» (πρώτη αποστολή της οποίας, από 
τον Οκτώβρη του 2016, είναι το «σφρά-
γισμα» του χερσαίου περάσματος Τουρκί-
ας-Βουλγαρίας), όσο και με την ενίσχυσή 
του σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογί-
ες και την οργανική συνεργασία του με την 
EUROPOL, με πρώτη προτεραιότητα τη δημι-
ουργία πλήρους βάσης δεδομένων όσων με-
ταναστών εισέρχονται στον ευρωπαϊκό χώρο 
(με αποτυπώματα, φωτογραφίες, DNA, πλήρη 
στοιχεία προσωπικά και καταγωγής).

Η ανασυγκρότηση της Ευρώπης-φρούριο για 
την αποτροπή των μεταναστών εξελίσσεται σε 
τέσσερις αλληλένδετους άξονες: α) Άμεσες 
βίαιες επαναπροωθήσεις και σχετικές συμ-
φωνίες τόσο με κράτη-περάσματα στην περί-
μετρο της ΕΕ (όπως η Τουρκία, η Λιβύη κ.α.), 
όσο και με κράτη από όπου προέρχεται μεγά-
λος αριθμός μεταναστών, β) Επέκταση της δι-
οικητικής κράτησης με πολλά νέα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και μετατροπή κέντρων «φι-
λοξενίας» σε κέντρα κράτησης-επαναπροώ-
θησης, γ) Σύνδεση των διαδικασιών ασύλου 
με τον εγκλεισμό των αιτούντων (από εδώ και 
πέρα) σε συνοριακά κέντρα κράτησης, επιτά-
χυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσε-
ων και καθολική απόρριψή τους ακόμα και για 
αιτούντες από εμπόλεμες ζώνες, δ) Κονδύλια 
και ενίσχυση των οργανισμών και διαδικασι-

ών «εθελούσιας επιστροφής» με τη σχετική 
εξώθηση των προσφύγων/μεταναστών να 
ενταχθούν σε αυτές δεδομένης της απόρρι-
ψης των αιτήσεών τους για άσυλο.

Οι διεργασίες αυτές έρχονται σε παραλληλία 
με την ανακοίνωση του νέου προέδρου των 
ΗΠΑ για δημιουργία τσιμεντένιου συνοριακού 
τείχους με το Μεξικό μήκους 3.140 χιλιομέ-
τρων, για σκληρότερη (θεσμικά και κατασταλ-
τικά) αντιμεταναστευτική πολιτική, για μαζικές 
απελάσεις και επανεξετάσεις «φιλοξενίας» 
μεταναστών που ζουν χρόνια στη χώρα, για 
απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ των κατοίκων 
7 μουσουλμανικών χωρών ακόμα και για δι-
ακοπές. Πέρα από τις ΗΠΑ, η συζήτηση για 
επανεξέταση της «φιλοξενίας» μεταναστών 
που ζουν χρόνια σε μια χώρα και έχουν όλα 
τα σχετικά έγγραφα παραμονής έχει επίσης 
ανοίξει στο Βέλγιο, στη Γαλλία και αλλού. 
Προφανώς γιατί η αβεβαιότητα, η επισφάλεια, 
η επιβολή της σιωπής και της πειθαρχίας δεν 
πρέπει να σταματήσει ποτέ για τα «αόρατα» 
γρανάζια της καπιταλιστικής μηχανής.

Έτσι βρεθήκαμε στο στρατοπεδικό χώρο 
«φιλοξενίας» του Σχιστού, λίγες μέρες 

μετά την επίσημη αλλαγή του έτους στις 
21 Μαρτίου και για περισσότερες από 3 

ώρες γιορτάσαμε με τσάι, μουσική και 
χορό σε ένα κλίμα αμοιβαιότητας και 
αλληλεγγύης, με κέφι, καλή διάθεση 

και σύσφιξη των σχέσεων ενάντια στους 
πλαστούς διαχωρισμούς, τον εκτοπισμό 

και την αορατότητα.
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Τ
ο ελληνικό κράτος και η αριστερή κυ-
βέρνησή του μετατρέπει την επικράτεια 
του σε συνοριακό φράγμα αποτροπής, 

φυλάκισης και απελάσεων της ΕΕ για τους 
«παράτυπους μετανάστες» (sic). Ένα χρόνο 
πριν προχώρησε στην καταστροφή του αυτο-
σχέδιου συνοριακού καταυλισμού της Ειδο-
μένης και στη βίαιη μεταφορά των προσφύ-
γων/μεταναστών σε κέντρα «φιλοξενίας». 
Επαναλειτούργησε το κέντρο κράτησης της 
Αμυγδαλέζας ως προαναχωρησιακό κέντρο 
μεταναστών που «επιθυμούν» (!;) «εθελού-
σια» επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους. 
Κρατάει σε καθεστώς ομηρίας δεκάδες χιλιά-
δες ανθρώπους σε προσωρινές δομές «φι-
λοξενίας»,  που δεν είναι τίποτε άλλο από 
κακής ποιότητας, διαβίωσης και διατροφής 
κρατικά ελεγχόμενοι στρατοπεδικοί χώροι 
μακροχρόνιας διαμονής, στην περίμετρο των 
πόλεων σε συνθήκες εκτοπισμού, γκετοποί-
ησης και αορατότητας (13 άνθρωποι έχουν 
πεθάνει τον τελευταίο ένα χρόνο σε αυτές 
τις υποδειγματικές δομές, οι οποίες συνεχί-
ζουν να προβάλλονται ως σύμβολα ανθρω-
πιάς και φιλοξενίας, όπως η πιο πρόσφατη, 
10 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Θήβας, 
στη μέση του πουθενά, σε βιομηχανική ζώνη, 
στην οποία «φιλοξενούνται» χιλιάδες άν-
θρωποι σε συνθήκες κοινωνικής απομόνω-
σης). Έχει εκκενώσει 5 καταλήψεις στέγης 
προσφύγων/μεταναστών και αλληλέγγυων 
σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Μετέφερε εκδι-
κητικά (μετά από δυναμική διαδήλωση αλλη-
λεγγύης) 26 κρατούμενες μετανάστριες από 
το κέντρο κράτησης Ελληνικού στο κέντρο 
κράτησης-διεύθυνση αλλοδαπών της Πέτρου 
Ράλλη, ένα κολαστήριο εμβληματικό για την 
κρατική (αντι)μεταναστευτική πολιτική πάνω 
από δέκα χρόνια τώρα. Και προχωράει με 
γοργά βήματα στη δημιουργία στρατοπέδων 
συγκέντρωσης σε 5 συνοριακά νησιά (Κως, 
Χίος, Μυτιλήνη, Λέρος, Σάμος) για τον εγκλει-
σμό και την άμεση απέλαση των εισερχόμε-
νων προσφύγων/μεταναστών. Η «επιχει-
ρηματολογία» ιδιαίτερα κατατοπιστική, έτσι 
όπως αναπτύχθηκε από τον ίδιο τον υπουργό 
μεταναστευτικής πολιτικής (πάλαι ποτέ πρόε-
δρο των «γιατρών του κόσμου») Γιάννη Μου-
ζάλα, στη βουλή στις 31/3/2017:

Η εκκένωση της κατάληψης προσφύγων/
μεταναστών Αλκιβιάδου 9 μετά τις 3 
εκκενώσεις πέρσι το καλοκαίρι στη 
Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση 
του No Border Camp

Η περίπτωση των μεταναστριών κρατουμένων 
στο Ελληνικό και η εκδικητική μεταφορά τους 
στο κέντρο κράτησης-υπηρεσία αλλοδαπών 
της Πέτρου Ράλλη

τα κλουβιά ανθρώπων της Χίου
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«Είναι άμεση ανάγκη η δημιουργία κλειστού κέντρου κράτησης στη Χίο και στα υπόλοιπα συνοριακά νησιά. 
Η Κως είναι το παράδειγμα. Είναι προϋπόθεση για να λειτουργήσει το άσυλο».

«Καλούμαστε να ξαναδούμε, κάτω από καινούργια ωριμότητα, το ζήτημα. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε τα κλειστά κέντρα κράτησης για τις συνθήκες τους. Ελπίζω οι συνθήκες 

που θα δημιουργήσουμε να μην είναι τέτοιες που θα καταγγελθούν».

«Μόνο 52 αποφάσεις αιτήσεων ασύλου έχουν εξεταστεί σε δεύτερο βαθμό και είναι όλες απορριπτικές. 
Υπάρχει πράγματι αδυναμία επίδοσης των αποφάσεων, διότι είτε προσπαθούν να αποφύγουν να την πάρουν 

είτε με μικρά κυκλώματα έρχονται παράνομα στην ενδοχώρα. Έχουμε επίγνωση της κατάστασης. 
Χωρίς κλειστά κέντρα οι αποφάσεις δεύτερου βαθμού δεν μπορούν να εφαρμοστούν».

«Θα πάρουμε και άλλα μέτρα για να περιορίσουμε την κατάχρηση του ασύλου. Θα περιορίσουμε το προνόμιο 
της επιστροφής στην πατρίδα. Αν δεν το ζητήσουν οικειοθελώς σε πέντε μέρες, δεν θα το δικαιούνται».

Η οργή των «φιλοξενούμενων» ή έγκλειστων προσφύγων/μεταναστών-
στριών ενάντια στους φράχτες, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή 

«φιλοξενίας», τις απελάσεις, τον εκτοπισμό, είναι κομμάτι της δικής 
μας οργής. Είμαστε μαζί τους στις προσπάθειες και στους αγώνες τους 
να σπάσουν τον ασφυκτικό κλοιό που τους συνθλίβει. Η αλληλεγγύη 

ανοίγει περάσματα ελευθερίας, γκρεμίζει φράχτες, σύνορα, πλαστούς 
διαχωρισμούς και χτίζει γέφυρες μεταξύ των καταπιεσμένων.
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«Δουλίτσα να υπάρχει», μία από τις πιο συ-
νηθισμένες φράσεις της καθημερινότητας. 
Δουλίτσα, κι ας μη φτάνει ο μισθός ούτε για τα 
βασικά. Κι ας είμαστε ανασφάλιστοι. Κι ας δου-
λεύουμε απλήρωτες υπερωρίες. Κι ας βγάζου-
με δουλειά για δυο. Kι ας σκύβουμε το κεφάλι. 
Kι ας καταπατιέται κάθε έννοια «εργασιακού 
κεκτημένου». Kι ας τσαλακώνεται η αξιοπρέ-
πεια. Kι ας υποθηκεύεται κάθε μέρα η ζωή μας.

Δουλειές-παιχνίδι με το θάνατο. 
Μόνο που δεν είναι παιχνίδι...

Τους τελευταίους μήνες συμπληρώθηκαν νέα 
κεφάλαια στο βιβλίο των εργατικών ‘’ατυχη-
μάτων’’. Ένα βιβλίο που ποτέ δεν κλείνει και 
στο οποίο προστίθενται διαρκώς νέες σελί-
δες, όπου καταγράφονται το σακάτεμα και 
οι δολοφονίες εργαζομένων στο βωμό του 
εργασιακού εκβιασμού. Σε εργοστάσια, κατα-
σκευές και βιοτεχνίες (Ελληνικά Πετρέλαια, 
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, 
οδικά έργα κτλ) και σε υπηρεσίες του τριτογε-
νούς τομέα παραγωγής (courier, διανομείς, 
delivery κ.α.). Ένας καθημερινός, υπόκωφος 
αλλά αδυσώπητος πόλεμος..

01/12: Στα Everest της πλατείας Βικτωρί-
ας στην Αθήνα σημειώνεται έκρηξη σε φι-
άλη βουτανίου ενώ εκτελούνταν εργασίες 
ηλεκτροσυγκόλλησης στο υπόγειο του κα-
ταστήματος, όπου λειτουργούσαν το λογι-
στήριο και η κουζίνα του καταστήματος, με 
αποτέλεσμα το θάνατο της 38χρονης λογί-
στρια Βασιλικής Παραστατίδου

.14/02: Ο εργαζόμενος courier στη Speedex, 
Παναγιώτης Βρεττάρος, σκοτώνεται εν ώρα 
εργασίας στη Λ. Βουλιαγμένης 

09/03: Ο 22χρονος Μέμο, εργαζόμενος ως 
διανομέας στο κατάστημα Mikel της Λ. Αθη-
νών πεθαίνει στο νοσοκομείο έπειτα από πο-
λυήμερη νοσηλεία, λόγω ‘’ατυχήματος’’ με το 
μηχανάκι του, στις 02/03.

Κι ένα από τα πλέον αδιανόητα -αλλά καθόλου 
σπάνια- περιστατικά εργοδοτικής βαρβαρότη-
τας: 17χρονος ανασφάλιστος ντελιβεράς στο 
συνοικιακό σουβλατζίδικο Αλεξανδρινό στην 
Αγ. Βαρβάρα, σκοτώνεται εν ώρα εργασίας σε 
δρόμο του Κορυδαλλού. Το αφεντικό σπεύδει 
στο σημείο του “ατυχήματος” και αποσπά από 
το μηχανάκι το κουτί που αναγράφει την επω-
νυμία της επιχείρησης του.

Θανατηφόρα εργατικά ‘’ατυχήματα’’ που πέρα-
σαν -αν πέρασαν- στα ψιλά των έντυπων και 
ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, έτυχαν 
της αδιαφορίας των επίσημων συνδικαλιστι-
κών φορέων, καταγράφηκαν ως «μεμονωμέ-
να» και «ατυχή» περιστατικά και ξεχάστηκαν 
από τη σιωπή φοβισμένων συναδέλφων. Μια 
συνθήκη όπου τα αφεντικά απαιτούν να την 
ενσωματώσουμε ως παράπλευρη απώλεια 
της εργασιακής μας πραγματικότητας ώστε να 
συνεχίσουν ανενόχλητα να προσφέρουν στην 
«ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας».
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Ο κλάδος των courier και των διανομέων φα-
γητού ήταν πάντα από τους πιο υποτιμημένους 
και αιματηρούς εργασιακούς κλάδους, συγκε-
ντρώνοντας μεγάλο αριθμό νέων ή/και ανει-
δίκευτων εργαζομένων, υποχρεωμένων να 
εργάζονται καθημερινά εκτεθειμένοι σε αντί-
ξοες καιρικές συνθήκες (βροχή, κρύο, καύ-
σωνα), πολλές φορές με ιδιόκτητα μηχανάκια, 
που αναγκάζονται όχι μόνο να τα διαθέτουν 
αλλά και να συντηρούν οι ίδιοι. Η κινητικότητα 
και η επισφάλεια που χαρακτηρίζει τον κλάδο 
επιτρέπει στα αφεντικά, είτε πρόκειται για ιδι-
οκτήτες μεγάλων αλυσίδων είτε για συνοικια-
κές επιχειρήσεις και ταχυφαγεία, να αγνοούν 
επιδεικτικά τα στοιχειώδη μέσα ασφάλειας 
που, κατά τα άλλα, υποχρεούνται να παρέχουν 
στους εργαζόμενους. Η παροχή του κατάλλη-
λου εξοπλισμού (κράνος, ένδυση και υπόδηση) 
για δικυκλιστές είναι μάλλον ένα παλιό ανέκ-
δοτο με το οποίο όμως κανείς πλέον δε γελάει.

Κι ενώ οι μισθοί και η ασφάλεια των εργαζομέ-
νων παραπέμπουν σε όλο και πιο εξαθλιωτικές 
συνθήκες, η πίεση για αύξηση της αποδοτικό-
τητας είναι συνεχής και πλέον οργανώνεται 
με όρους τεχνολογικής αιχμής. Αφενός όλο 
και περισσότερες επιχειρήσεις εξοπλίζουν τα 
μηχανάκια του στόλου τους με συσκευές γεω-
γραφικού εντοπισμού (GPS), δίνοντας τη δυ-
νατότητα διαρκούς παρακολούθησης των δια-
δρομών, των στάσεων και των χρόνων που ο 
κάθε διανομέας διανύει μέσα στην πόλη. Αφε-
τέρου στο χορό της ηλεκτρονικής ρουφιανιάς 
μπαίνουν και οι ίδιοι οι καταναλωτές με ακόμα 
πιο ολοκληρωτικούς όρους: με την χρήση ηλε-
κτρονικών εφαρμογών (efood, forky κτλ), ο 
κάθε εργαζόμενος/η αξιολογείται ανά παραγ-
γελία της βάρδιας του, σύμφωνα με τα γούστα 

(ή και τις παραξενιές) του κάθε πελάτη: χρόνος 
παράδοσης, συμπεριφορά, ντύσιμο, μέχρι και 
το πώς ο διανομέας πρέπει να μυρίζει! 

Μέσα σε αυτή την εκβιαστική συνθήκη, τα ερ-
γατικά ‘’ατυχήματα’’ τις περισσότερες φορές 
ούτε καν καταγράφονται ως τέτοια. Ο εκβια-
σμός της απόλυσης και της ανεργίας αποτε-
λούν τα κυριότερα όπλα των αφεντικών για να 
αποσιωπούν κάθε παρόμοιο περιστατικό. Στην 
καλύτερη περίπτωση, δηλώνονται ως τροχαία 
ατυχήματα, γεγονός που συνεπάγεται μηδενι-
κές ευθύνες και καμία υποχρέωση για καταβο-
λή αποζημιώσεων από την εκάστοτε επιχείρη-
ση. Οι εργαζόμενοι αντικαθιστούνται και νέα 
ανθρώπινα εξαρτήματα εισάγονται στην κρε-
ατομηχανή του κέρδους. Η «στραβοτιμονιά», 
η «κακιά στιγμή», η «απροσεξία» βαραίνει πά-
ντα τους εργαζόμενους και ποτέ τα αφεντικά 
ή τους πελάτες που πιέζουν για ταχύτητα στις 
παραδόσεις. Η περαιτέρω εντατικοποίηση του 
εργασιακού χρόνου σημαίνει ακόμα μεγαλύ-
τερα κέρδη για τα αφεντικά, ακόμα κι αν αυτό 
μεταφράζεται σε σακατεμένους ή δολοφονη-
μένους εργαζόμενους.

Δεν πρόκειται για κάποιο σύμπτωμα των πε-
ριβόητων μνημονίων. Τα εργατικά ‘’ατυχήμα-
τα’’ δεν αποτελούν απότοκο της κρίσης του 
καπιταλισμού αλλά δομικό του στοιχείο και 
εντείνονται σε περιόδους κρίσεων. Το εργατι-
κό κόστος αποτελούσε πάντα τον πιο ελαστικό 
παραγωγικό συντελεστή για μια επιχείρηση. 
Η μείωση των μισθών ή του αριθμού των ερ-
γαζομένων και η απαίτηση για περισσότερη 
δουλειά από τους υπόλοιπους είναι νόμος του 
καπιταλισμού για την ανάπτυξη και την κερδο-
φορία του κεφαλαίου.
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Στην εποχή που διανύουμε έχει οξυνθεί η επίθεση στις εργατικές κατακτήσεις που κερδήθη-
καν με αγώνες ενώ οι ταξικές αντιστάσεις έχουν αναδιπλωθεί. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν 
έχουμε δυνατότητες αντεπίθεσης. Η συλλογικοποίηση και η αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομέ-
νων κόντρα στην εξατομίκευση και τη ματαιότητα, οι διεκδικήσεις και οι ακηδεμόνευτοι ριζο-
σπαστικοί αγώνες ενάντια στην εκμετάλλευση, την καταπίεση και την αλλοτρίωση μπορούν να 
αποτελέσουν ανάχωμα στις ορέξεις και τον τσαμπουκά της εργοδοσίας. Για μια κοινωνία χωρίς 

ταξική διαίρεση, χωρίς αφεντικά και εργάτες.

Δεν είμαστε αναλώσιμοι-αναλώσιμες
Σύγκρουση με όσους μας κλέβουν τη ζωή

Αντίσταση, αυτοοργάνωση, αλληλεγγύη σε κάθε γειτονιά και εργασιακό χώρο

Αυτοοργανωμένος χώρος αλληλεγγύης & ρήξης ΡΕΣΑΛΤΟ
Συνέλευση της Πλατείας Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Μοτοπορεία για τα «εργατικά ατυχήματα» στις περιοχές του Πειραιά (18/5/17)
Μοτοπορεία για τα λεγόμενα «εργατικά ατυχήματα», με επικέντρωση στον κλάδο των courier-

delivery-εξωτερικών, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 18/5, σε κεντρικούς 
δρόμους και πλατείες του Κορυδαλλού, της Νίκαιας και του Κερατσινίου. Με συνθήματα, τρικάκια, 

σημαίες και στάσεις σε πλατείες για μοίρασμα κειμένων και εφημερίδων σε ντελιβεράδες και 
κατοίκους, τοποθέτηση πανό, αναγραφή συνθημάτων. Τη μοτοπορεία συνδιοργάνωσαν οι τοπικές 
αυτοοργανωμένες συλλογικότητες Pasamontana (Κορυδαλλός), Εργατική Πτέρυγα (Κορυδαλλός), 

Μπλόκο στην Εξουσία (Νίκαια), Ρεσάλτο (Κερατσίνι), Συνέλευση της Πλατείας Κερατσινίου-
Δραπετσώνας, με τη συμμετοχή συντρόφων της Συνέλευσης Βάσης Εργαζομένων Οδηγών 

Δικύκλου (ΣΒΕΟΔ). Η κάθε τοπική συλλογικότητα είχε αναλάβει την τοποθέτηση των πανό και 
το μοίρασμα του δικού της κειμένου στην περιοχή της. Το ΣΒΕΟΔ συμμετείχε με τρικάκια και 

εφημερίδες που αναφέρονταν στην απεργιακή κινητοποίηση που καλούσε στις 25 Μάη και στο 
πλαίσιό της (το κάλεσμα για την απεργία: http://sveod.gr/ και η εφημερίδα Ρελαντί - απεργιακό 

φύλλο: http://sveod.gr/2017/04/12/relantiapergiako)
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Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αποτέλεσαν 
και αποτελούν βασικό εργαλείο αναπαρα-
γωγής των καπιταλιστικών σχέσεων. Εμφα-
νίστηκαν ως ανάγκη και όχι ως πολυτέλεια 
για την κάλυψη των χαοτικών αποστάσεων 
στους ιστούς των πόλεων και για την ταχεία 
μετάβαση των ανθρώπων-εμπορευμάτων 
στους προορισμούς τους: των εργαζόμενων 
στη δουλειά τους, των μαθητών και φοιτη-
τών στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, των 
μεταναστών, των άνεργων και των συνταξι-
ούχων στις αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες, 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ

για τα μέσα μαζικής μεταφοράς...
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών συνεχίστηκαν οι 
παρεμβάσεις και τα μοιράσματα κειμένων σε πλατείες, κεντρικούς 
δρόμους, στάσεις και λεωφορεία στο Κερατσίνι από τις δύο 
αυτοοργανωμένες συλλογικότητες της περιοχής (Συνέλευση της 
Πλατείας Κερατσινίου-Δραπετσώνας & Αυτοοργανωμένος χώρος 
αλληλεγγύης και ρήξης ΡΕΣΑΛΤΟ), σχετικά με τις Ελεύθερες 
Μετακινήσεις και το νέο σχέδιο «αναδιάρθρωσης» των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς. Σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και του 
Πειραιά συνεχίζονται οι πολύμορφες παρεμβάσεις λόγου και 
δράσης, κοινωνικής απεύθυνσης και σαμποτάζ ενάντια στα νέα 
μέτρα επίτασης του ελέγχου και των αποκλεισμών 
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

(Για να βρείτε προηγούμενα κείμενα και δράσεις σχετικά με 
το παραπάνω ζήτημα, μπορείτε να επισκεφθείτε τα blog:
http://suneleushkeratsiniou.blogspot.gr
http://anarxiko-resalto.blogspot.gr )

Ακολουθεί το δεύτερο κείμενο 
που μοιράστηκε στην περιοχή μας:

των καταναλωτών στα εμπορικά κέντρα ή τα 
γκέτο της διασκέδασης.

 Η επιχειρούμενη αναδιάρθρωση στα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς, με το ηλεκτρονικό ει-
σιτήριο, τις μπάρες, την εντατικοποίηση της 
επιτήρησης (κάμερες) και του ελέγχου (νέο 
σώμα ελεγκτών) στοχεύει στην οχύρωση και 
περαιτέρω διεύρυνση των κοινωνικών-τα-
ξικών αποκλεισμών, με την παράλληλη 
αναβάθμιση της επιτήρησης, της καταγρα-
φής-φακελώματος, του κοινωνικού ελέγ-
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χου. Επιβάλλεται μία γενικότερη συνθήκη 
απαγόρευσης που θέλει να αποσυλλογικο-
ποιήσει τις κοινωνικές αντιστάσεις των επι-
βατών απέναντι στους ελεγκτές κομίστρου 
και να ποινικοποιήσει την αλληλεγγύη μετα-
ξύ τους. Στόχος είναι η απόλυτη πειθάρχη-
ση και ο αποκλεισμός των «μη κανονικών», 
καθώς με αυτόν τον τρόπο τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς μετασχηματίζονται σε εξειδικεύ-
μενες ζώνες αποκλεισμού, ελέγχου, εξατο-
μίκευσης και απαγορεύσεων, υπόδειγμα της 
εν γένει κοινωνικής οργάνωσης που μας 
επιφυλάσσεται.
 
 Η κυρίαρχη προπαγάνδα είναι παντού προ-
σπαθώντας να απονοηματοδοτήσει και απο-
πολιτικοποιήσει τις συλλογικές πράξεις αντί-
στασης και ανυπακοής των αγωνιζόμενων 
και να πριμοδοτήσει τον κοινωνικό κανιβα-
λισμό. Οι ενέργειες σαμποταρίσματος των 
ακυρωτικών μηχανημάτων άλλοτε παρουσι-
άζονται από τους αρμόδιους υπουργούς ως 
ενέργειες μίας δράκας εταιρειών σεκιούριτι 
και μαφιόζικων συμμοριών που πουλάνε 
πλαστά εισιτήρια και δεν θέλουν τον «εκ-
συγχρονισμό» των ΜΜΜ, άλλοτε εμφανίζο-
νται από τα ΜΜΕ ως ενέργειες συνωμοτι-
κών ομάδων ελεγχόμενων από 35άρηδες 
ομαδάρχες και άλλοτε χρησιμοποιούνται 
υπό μορφή εκβιασμού από τους κρατικούς 
αξιωματούχους του ΟΑΣΑ απέναντι στους 
εργαζομένους περί μείωσης των μισθών 
τους στην περίπτωση που συνεχιστούν τα 
ελλείμματα και πάντα υπό τη σκιά της ιδιωτι-
κοποίησής τους. Επιπλέον, η καταστολή έχει 
γίνει επιθετικότερη με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα τις προσαγωγές συντρόφων από τις 
συνελεύσεις γειτονιών και εργαζομένων στα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην προσπάθεια 
τους να προβούν σε πολιτική παρέμβαση με 
πανό και μοιράσματα κειμένων στο αμαξο-
στάσιο των λεωφορείων του Πειραιά στον 

Ρέντη, στην έναρξη της βάρδιας την Παρα-
σκευή 7/4/17. Η προπαγάνδα που ακολού-
θησε περί «εισβολέων» για τις συνελεύσεις 
γειτονιών και οι υπηρεσιακές απειλές προς 
τους οδηγούς που συμμετείχαν στην παρέμ-
βαση, αποσκοπούν στην αποτροπή αυτού 
που φοβούνται: τον κοινό αγώνα εργαζομέ-
νων-επιβατών.

Βασικός μοχλός της κυρίαρχης προπαγάν-
δας και της καταστολής αποτελεί το θεώρη-
μα περί “τζαμπατζήδων” για εκείνους που 
αντιστέκονται: “εκείνων που δεν επιθυμούν 
τον εκσυγχρονισμό των μέσων”, “εκείνων 
που βλάπτουν οικονομικά το κράτος σπάζο-
ντας και μη πληρώνοντας”. Το κόμιστρο για 
τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
έχει συνδεθεί από την κυρίαρχη προπαγάνδα 
πλήρως με τη «βιωσιμότητα» τους, δηλαδή 
την ανυπαρξία ελλειμμάτων. Βέβαια, οι κυ-
βερνητικοί αξιωματούχοι και οι διοικήσεις 
των “ελλειμματικών” οργανισμών συγκοι-
νωνιών βρήκαν να δώσουν 125.000.000 
ευρώ για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, τις μπά-
ρες, τις κάμερες, την τηλεματική, τη στιγμή 
που τα δρομολόγια των λεωφορείων συρ-
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ρικνώνονται και η εργασία των οδηγών 
εντατικοποιείται. Τα περιβόητα “ελλείμματα” 
δε δημιουργούνται από τη μη πληρωμή του 
εισιτηρίου αλλά κυρίως από τη σταδιακή 
απόσυρση τα τελευταία χρόνια της κρατικής 
συμμετοχής στους δημόσιους οργανισμούς 
συγκοινωνιών, την ίδια στιγμή που η φορο-
λόγηση των κατώτερων κοινωνικών στρω-
μάτων (των κυρίως χρηστών δηλαδή των 
Μ.Μ.Μ.) αυξάνεται σταθερά. Και θέλουν να 
μας πουν ότι είναι λογικό να πληρώνει ένας 
εργαζόμενος το 6% των 480 ευρώ του βα-
σικού μισθού (ή των 450 ευρώ για όσους/
ες είναι κάτω από 25 ετών) για να μετακι-
νείται στην πόλη.

Σε μία εποχή αναδιάρθρωσης του καπιταλι-
σμού που λεηλατείται κάθε έννοια “δημοσίου 
αγαθού”, μεταβιβάζεται κάθε κρατική οικο-
νομική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, 
συρρικνώνονται μισθοί, καταργούνται εργα-
τικές κατακτήσεις δεκαετιών που κερδήθη-
καν με αγώνες, ελαστικοποιείται η εργασία, 
μεγεθύνονται οι στρατιές των ανέργων και 
εν γένει των “πλεοναζόντων πληθυσμών”, 
διευρύνονται οι κοινωνικοί-ταξικοί αποκλει-
σμοί και μεταφέρεται το κόστος κοινωνικής 
αναπαραγωγής (περίθαλψη, εκπαίδευση, 
μετακινήσεις κλπ) από το κράτος και το κε-
φάλαιο στις πλάτες των από κάτω, προ-
τάσσουμε την αυτοοργανωμένη συλλογική 
αντίσταση μέσα από κοινότητες αγώνα και 
αλληλεγγύης. Απέναντι στην κυρίαρχη ρητο-
ρεία που επιχειρεί να αποπολιτικοποιήσει τις 
πολύπλευρες δράσεις του τελευταίου χρο-
νικού διαστήματος και να καταστείλει τις κι-
νήσεις των αγωνιζόμενων, συνεχίζουμε να 
αντιστεκόμαστε στην επιτήρηση, τον έλεγχο, 
τα πρόστιμα και την αποστείρωση του δημό-
σιου χώρου, προτάσσοντας τις ελεύθερες 
μετακινήσεις για όλες και όλους με τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς. Στεκόμαστε ο ένας δί-

πλα στην άλλη αρνούμενες/οι να αναλωθού-
με σε κατακερματισμένες και εξατομικευμέ-
νες ζωές και υπερασπιζόμαστε όσους/ες δεν 
μπορούν, δεν θέλουν ή συνειδητά αρνούνται 
να πληρώσουν εισιτήριο. Σαμποτάρουμε τα 
μηχανήματα ελέγχου, καταγραφής και απο-
κλεισμών των μετακινήσεων μας μέσα στην 
πόλη ανοίγοντας περάσματα για μία ζωή χω-
ρίς μπάρες, φράχτες και πλαστούς διαχωρι-
σμούς ανάμεσά μας.

Δεν ακυρώνουμε εισιτήρια, 

ας ακυρώσουμε 

το σύστημα ελέγχου 

και αποκλεισμών!
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Κ άποια χρόνια νωρίτερα, τον χειμώνα 
του 2012-13 και το καλοκαίρι του 
2013, σε ένα πογκρόμ αστυνομικών 

εκκενώσεων καταλήψεων, η τότε δεξιά δι-
ακυβέρνηση είχε αναπτύξει την ατζέντα της 
δημόσιας τάξης και ο προπαγανδιστικός 
της λόγος επικέντρωνε στον χαρακτηρισμό 
των καταλήψεων και εν γένει των αυτοορ-
γανωμένων χώρων ως «εστιών ανομίας». 
Ο κυρίαρχος λόγος της δεξιάς του κράτους 
αρθρώνει το δόγμα «Νόμος και Τάξη» και η 
καθεστωτική «επιχειρηματολογία» περί (εν 
δυνάμει) άλλων χρήσεων των κτιρίων εμφα-
νίζεται συμπληρωματικά στο λόγο της.

Στις μέρες μας, η αριστερά του κράτους προ-
χωρά στο δικό της κατασταλτικό σερί εκκε-
νώσεων, με εμφατικές αναφορές όμως στη 
χρηστικότητα των κτιρίων, στα αντίστοιχα 
πλάνα που υπάρχουν από θεσμικούς φορείς 
για την αξιοποίησή τους, στην ανοιχτότητα 
(;!) των δικών της επιλογών (μαζί με δήμους, 
οργανισμούς κλπ) σε σχέση με τον «ανεξέ-
λεγκτο χαρακτήρα», την «κλειστότητα» και 
τον «μικρό αριθμό των καταληψιών». Με 
ιδιαίτερη επικέντρωση των κατασταλτικών 
μεθοδεύσεων στις καταλήψεις προσφύγων/
μεταναστών και αλληλέγγυων, για τη βίαιη 
μεταφορά τους σε κρατικές δομές (δηλα-
δή στρατόπεδα), για τη «φροντίδα» και την 
«τακτοποίηση» των ζητημάτων τους, σε μια 
περίοδο που η πρακτική και το πρόταγμα της 
κατάληψης (της συλλογικής επανοικειοποί-
ησης χώρων και χρόνων) διασταυρώνονται 
με την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες/μετα-
νάστες. Ο κρατικός έλεγχος, η θεσμικότητα, η 
διαμεσολάβηση, η ανάθεση, οι ειδικοί, η «ιε-
ρότητα» της ατομικής ιδιοκτησίας, συνιστούν 
εξίσου (και αναμενόμενα) τον πυρήνα των 
επιλογών -και- της περίφημης αριστερής δια-
κυβέρνησης. Ενώ η αφήγησή της συγκροτεί-
ται γύρω από το ότι οι θεσμικοί παράγοντες 
έρχονται να υποσχεθούν ό,τι ήδη γίνεται με 
αυτοοργανωμένους όρους.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που συμβαίνει είναι 
η συνέχεια του κράτους και της καταστολής 
των καταλήψεων και γενικότερα του «εσωτε-

ρικού εχθρού», όπως πολύπλευρα ανέπτυξε 
ο υπουργός δημόσιας τάξης Νίκος Τόσκας 
σε τηλεοπτική συνέντευξη-εκπομπή που πα-
ραχώρησε στον καθεστωτικό δημοσιογράφο 
Αντώνη Σρόιτερ λίγο καιρό πριν. Ο υπουργός 
μάλιστα προανήγγειλε και άλλες βίαιες εκ-
κενώσεις καταλήψεων, με το πρόσχημα της 
«επιστροφής των κτιρίων στους νόμιμους 
ιδιοκτήτες τους, εφόσον αυτοί τα ζητήσουν».
Σχετικά με τις βίαιες εκκενώσεις καταλήψε-
ων του τελευταίου διαστήματος, στις 17/2, 
μπάτσοι μαζί με συνεργείο καθαρισμού του 

δήμου εισβάλλουν στην κατάληψη του εγκα-
ταλειμμένου πρώην δημοτικού σχολείου 
«Ανοιχτό 3ο» στη Σύρο, καταστρέφοντας 
το εσωτερικό του χώρου και τις υποδομές, 
σφραγίζοντας ένα ανοιχτό κοινωνικό εγχεί-
ρημα που για περισσότερα από δύο χρόνια 
αποτελούσε ένα αυτοοργανωμένο κύτταρο 
συλλογικοποίησης, αυτομόρφωσης και αγώ-
να.

Στις 13/3, σε μια υπουργικά ενορχηστρω-
μένη εκκένωση, κατόπιν αιτήματος της αρι-
στερής δημάρχου Ζωγράφου Τίνα Καφατσά-
κη-Βλάχου, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις 
εισβάλλουν στην κατάληψη «Βίλα Ζωγρά-
φου», κατάσχοντας τις υποδομές και συλ-
λαμβάνοντας 7 καταληψίες. Ένα διατηρητέο 

Αλληλεγγύη
στις καταλήψεις
και σε όλα τα 
ΑύτοοργΑνωμενΑ
εγχειρήματα
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κτίριο με μεγάλο περίβολο, χρόνια παρατημέ-
νο, που ζωντάνεψε ξανά από το 2011, οπότε 
και καταλήφθηκε, φιλοξενώντας δεκάδες εκ-
δηλώσεις κοινωνικού, πολιτικού και πολιτι-
σμικού χαρακτήρα, προωθώντας παράλληλα 
την αυτοδιαχειριζόμενη καλλιέργεια της γης 
και την αυτομόρφωση. Ένα διαφιλονικούμε-
νο «φιλέτο» ανάμεσα σε ιδιωτικά εμπορικά 
συμφέροντα που ήθελαν να το κάνουν εμπο-
ρικό κέντρο και «ευαίσθητους» αριστερούς 
τοπικούς αρχοντίσκους που θέλουν να το με-
τατρέψουν σε δημοτικό ωδείο, τη στιγμή που 
στον χώρο της κατάληψης λειτουργούσε και 
αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό στούντιο.

Παράλληλα την ίδια μέρα, με μια αστυνομική 
επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, εκκενώνεται 
η κατάληψη στέγης προσφύγων/μετανα-
στών στην οδό Αλκιβιάδου 9 στην Αθήνα. Η 
αστυνομική εισβολή έγινε κατόπιν αιτήματος 
του «Ερυθρού Σταυρού», ο οποίος σκοπεύ-
ει -λέει- να χρησιμοποιήσει το κτίριο για τη 
φιλοξενία ανήλικων προσφυγόπουλων (;!) 
Με τις ευλογίες του δημάρχου Αθηναίων 
Γιώργου Καμίνη (γνωστού για την εμμονή 
του στην καταστολή των καταλήψεων) και 
την εποπτεία του υπουργού δημόσιας τάξης 
Νίκου Τόσκα που προσπαθεί να δώσει ένα 
ανθρώπινο και δίκαιο πρόσωπο στην κρατική 
καταστολή. Οι πρόσφυγες/μετανάστες, ανά-
μεσά τους και 37 παιδιά, οδηγήθηκαν στη 
Διεύθυνση Αλλοδαπών και Κέντρο Κράτη-
σης της Πέτρου Ράλλη. Κάποιοι/ες κατέλη-
ξαν τελικά σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και 
οι υπόλοιποι/ες αφέθηκαν στην Ομόνοια να 
αναζητήσουν την τύχη τους.

Επίσης την ίδια μέρα, μπάτσοι μαζί με δικα-
στική επιμελήτρια, εισβάλλουν στο Αυτοδι-
αχειριζόμενο Στέκι Αγρινίου προξενώντας 
φθορές και αφαιρώντας ποσό 600 ευρώ, 
ενώ πριν αποχωρήσουν αλλάζουν τις κλει-
δαριές. Λίγη ώρα αργότερα σύντροφοι/ισσες 
και αλληλέγγυοι/ες απελευθέρωσαν εκ νέου 
τον χώρο, τον οποίο συνεχίζουν να ανοίγουν 
καθημερινά με κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις 
και λειτουργία των αυτοδιαχειριζόμενων δο-
μών του.

Την Τετάρτη 5/4, εκκενώνεται η κατάληψη 
ALBATROS στο Τσινάρι Θεσσαλονίκης, από 
μπάτσους μαζί με τους ιδιοκτήτες, η οποία 
είχε πραγματοποιηθεί 6 μήνες νωρίτερα από 
αλληλέγγυους και μετανάστες με σκοπό να 
καλύψει τις στεγαστικές τους ανάγκες. Απο-
τέλεσμα της εισβολής ήταν η σύλληψη 14 
ατόμων, ανάμεσά τους και μεταναστών, ενώ 
ένα άτομο οδηγήθηκε στο νοσοκομείο λόγω 
ξυλοδαρμού από μπάτσους. Μια κρατική επι-
χείρηση που ήρθε σε συνέχεια των εκκενώ-
σεων καταλήψεων προσφύγων/μεταναστών 
στη Θεσσαλονίκη πέρσι το καλοκαίρι (Ορ-
φανοτροφείο, Hurriya, Νίκης) μετά το No 
Border Camp.

Στις 27/5 εκκενώνεται από ισχυρές αστυ-
νομικές δυνάμεις η στεγαστική κατάληψη 
Barricada στην οδό 28ης Οκτωβρίου στη 
Λάρισα. Το σπίτι είχε καταληφθεί στις 14/5, 
άνηκε σε εύπορη οικογένεια της πόλης, ήταν 
παρατημένο 5 χρόνια όταν η ιδιοκτήτρια είχε 
πεθάνει μόνη της χωρίς κανείς να την ανα-
ζητήσει για ένα μήνα, ενώ η κληρονομιά δεν 
είχε γίνει αποδεκτή από κανέναν από τους 
11 κληρονόμους. Αυτοί που είχαν σκυλιάσει 
από την πρώτη στιγμή ήταν οι μπάτσοι, οι ει-
σαγγελείς και οι τοπικοί αρχοντίσκοι ενώ η 
γειτονιά είχε καλοδεχτεί τους καταληψίες.

Και η κατασταλτική στρατηγική συνεχίζεται. 
Στην Κρήτη, στην παλιά πόλη των Χανιών, 
συστηματική είναι το τελευταίο διάστημα η 
στοχοποίηση της ιστορικής κατάληψης ROSA 
NERA, λόγω της πρόθεσης του Πολυτεχνείου 
Κρήτης να ενοικιάσει σε ιδιώτη το κτίριο για 
να το κάνει ξενοδοχείο. Ενώ για την Αττική, 
το πιο πρόσφατο επεισόδιο είναι σειρά δημο-
σιευμάτων για τις καταλήψεις που υπάρχουν, 
για το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, για την 
κατανομή τους σε καταλήψεις προσφύγων/
μεταναστών ή αντιεξουσιαστών, για εισαγγε-
λικές εντολές εκκενώσεων που δεν εκτελού-
νται, για ολιγωρία και αναποφασιστικότητα 
του υπουργείου δημόσιας τάξης. Η προπα-
γανδιστική αυτή εκστρατεία ξεδιπλώθηκε τη 
μέρα που εξέπνευσε εισαγγελική εντολή που 
είχε εκδοθεί 15 μέρες νωρίτερα για εκκέ-
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νωση των καταλήψεων Παπουτσάδικο στο Χαϊδάρι (αντιεξουσιαστική), City Plaza στην οδό 
Αχαρνών στη Βικτώρια (προσφύγων/μεταναστών), Ζωοδόχου Πηγής 119 στα Εξάρχεια (προ-
σφύγων/μεταναστών). Οι εισαγγελικές εντολές, η ετοιμότητα των κατασταλτικών μηχανισμών 
και η στοχοποίηση, θέλει να δημιουργήσει ένα κλίμα ανησυχίας, εκφοβισμού και εσωστρεφούς 
αναδίπλωσης των καταλήψεων και ευρύτερα των αυτοοργανωμένων εγχειρημάτων. Όμως οι 
καταλήψεις είναι αγκάθια για την εξουσία και το κράτος θα ματώσει για να τις πάρει. Γιατί…

*Αποσπάσματα από κείμενα και αφίσες της κατάληψης Πατησίων 61 & Σκαραμαγκά, 
η οποία εκκενώθηκε από το κράτος στις 9/1/2013. Λίγες ώρες μετά την ανακατάληψη της Villa 
Amalias και την αστυνομική εισβολή που ακολούθησε με τη σύλληψη των 93 συντρόφων και συ-
ντροφισσών που επιχείρησαν την ανακατάληψη. Η κατάληψη Πατησίων 61 & Σκαραμαγκά υπήρξε ένα 
εγχείρημα απότοκο της εξέγερσης του Δεκέμβρη του 2008 (το κτίριο καταλήφθηκε στις 19/3/2009) 
και η εκκένωσή της ήταν από την πρώτη στιγμή επίδικο για το κράτος. Για το λόγο αυτό 2 χρόνια νω-
ρίτερα είχε υπάρξει κι άλλη αστυνομική εισβολή. Το κτίριο όμως ανακαταλήφθηκε άμεσα κάτι που δεν 
κατορθώθηκε μετά τη δεύτερη εκκένωση.

οι ρίζες μας είναι βαθιές*
Είναι η παρισινή κομμούνα, τα χειμερινά ανά-
κτορα του τσάρου, η Βαρκελώνη της ισπανι-
κής επανάστασης, η Οαχάκα και η Τσιάπας 
αλλά και οι παραγκουπόλεις στην περιφέρεια 
των καπιταλιστικών μητροπόλεων. Είναι η 
στιγμή που οι μαθητές και οι μαθήτριες απαλ-
λοτριώνουν τον χώρο και τον χρόνο ενός 
σχολείου-φυλακή και οι εργάτες/τριες μπλο-
κάρουν εκείνη τη μηχανή που ισοπεδώνει 
τη ζωή τους. Είναι στεγαστικές κολλεκτίβες, 
ραδιόφωνα, κοινωνικά ιατρεία, εργαστήρια. 
Η κατάληψη είναι πράξη και αποτέλεσμα της 
επαναστατικής κίνησης για τη χειραφέτηση, 
την αυτοοργάνωση, την ελευθερία. Είναι ένα 
άπειρο πλήθος συλλογικών κόσμων που γεν-
νιούνται και εδραιώνονται κάθε στιγμή από τη 
θέληση, το πείσμα, την επιμονή εκατομμυρί-
ων ανθρώπων. Είναι το ώριμο τέκνο της ορ-
γής, της αδήριτης ανάγκης και της ασίγαστης 
επιθυμίας.

Όσο η ιστορία
Αν το παρόν είναι εφιαλτικό, αν εκατομμύ-
ρια άνθρωποι καταδικάζονται σε φτώχεια και 
εξαθλίωση, αν το δίλημμα βρίσκεται ανάμε-
σα στον σκουπιδοτενεκέ της ανεργίας και το 
κάτεργο μιας εξοντωτικής και συχνά απλή-
ρωτης εργασίας, αν το σχολείο γίνεται ακό-
μη περισσότερο κρεατομηχανή της νεότητας 
και τα νοσοκομεία απαγορευμένος τόπος. Αν 
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης -σύμβολο και 

υλική συμπύκνωση του πιο απόλυτου τρόμου 
στην ιστορία- πολλαπλασιάζονται διαρκώς 
στο σώμα μιας λεηλατημένης κοινωνίας. Αν 
φασιστικά μαχαίρια δολοφονούν αντιφασί-
στες και η ζωή των 19χρονων αποτιμάται όσο 
ένα εισιτήριο στο τρόλεϊ. Ακόμη και τότε, είναι 
τρελοί και βαθιά ανιστόρητοι όσοι νομίζουν 
ότι αυτό το παρόν έχει οποιοδήποτε μέλλον. 
Η αναμέτρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνα-
το είχε πάντα προδιαγεγραμμένο τέλος.

Κατάληψη παντού, κατάληψη για πάντα
Γιατί η κατάληψη δεν είναι απλά ένα μέσο 
αγώνα αλλά το ίδιο του το περιεχόμενο. Η αμ-
φισβήτηση της ιδιοκτησίας, της διαμεσολάβη-
σης κάθε είδους διάκρισης και διαχωρισμού. 
Η απαλλοτρίωση-επανοικειοποίηση ενός τμή-
ματος του κλεμμένου χώρου και χρόνου, μέχρι 
τη συνολική κοινωνική και ατομική απελευθέ-
ρωση μέσων, τρόπων, δυνατοτήτων, του ίδιου 
μας του εαυτού, από το κεφάλαιο και την εξου-
σία. Η συλλογικοποίηση και συνδιαμόρφωση 
μέσα από οριζόντιες-αντιιεραρχικές διαδικασί-
ες λήψης αποφάσεων. Η δημιουργία ριζοσπα-
στικών κοινοτήτων αγώνα, χειραφετημένης 
καθημερινής ζωής, δημιουργικότητας, αυτο-
μόρφωσης, νέου τύπου σχέσεων, βασισμένων 
στην ισοτιμία, την αμοιβαιότητα, την αλληλεγ-
γύη. Στην προοπτική μιας αυτοοργανωμένης 
κοινωνίας ελευθερίας, αξιοπρέπειας, αλληλο-
βοήθειας, κοινοκτημοσύνης.



2929



30

Το Antifa League Athens είναι ένα αντιφα-
σιστικό-αντισεξιστικό-αντιεξουσιαστικό εγ-
χείρημα δρόμου που ταξιδεύει σε διάφορες 
γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. «Παί-
ζει μπάλα» σε δρόμους, πλατείες, γειτονιές, 
απέναντι σε κάθε είδους «επαγγελματίες» 
και «ειδικούς» του ποδοσφαίρου, απέναντι 
σε αυτούς που διαχωρίζουν τους ανθρώπους 
με βάση την ηλικία, τη θρησκεία, το φύλο, τη 
φυλή. Σε μια περίοδο που οι ελεύθεροι χώ-
ροι γίνονται όλο και λιγότεροι, που οι πλα-
τείες, τα πάρκα, τα γήπεδα ιδιωτικοποιούνται 
και εμπορευματοποιούνται, επιδιώκουμε τη 
συνάντηση στις δικές μας γιορτές μακριά 

από μεσολαβήσεις, με ελεύθερη πρόσβαση 
σε όλους και όλες. Έτσι, την Κυριακή στις 
14/5 σύντροφοι και συντρόφισσες από κάθε 
γωνιά της Αττικής με τη στήριξη αυτοοργα-
νωμένων συλλογικοτήτων από τις περιοχές 
του Πειραιά και της δυτικής Αθήνας, συνα-
ντηθήκαμε για τη 14η αγωνιστική του αντι-
φασιστικού τουρνουά ποδοσφαίρου «Antifa 
League» στα Γηπεδάκια στη Shell (γήπεδο 
ποδοσφαίρου Περαμαϊκού) στο Πέραμα. Με 
ποδόσφαιρο, μουσικές, συλλογική κουζίνα, 
τσουβαλοδρομίες και κεντρικό σύνθημα «να 
κάνουμε κάθε γειτονιά, έναν κόσμο ισότητας 
και αλληλεγγύης».

Αντιφασιστικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου στο Πέραμα (14/5/17) 
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ΕΚΔΗΛωΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΗ* 
πΟΥ πΡΑΓΜΑΤΟπΟΙΗΘΗΚΑν ΣΟ ΡΕΣΑΛΤΟ:

στις 5/5 εκδήλωση-συζήτηση: 
«Η οικογένεια ως τόπος παραγωγής και 
αναπαραγωγής του θεσμού της ιδιοκτησίας, ως 
κατεξοχήν πεδίο οργάνωσης και επιτέλεσης των 
ιεραρχικά έμφυλων σχέσεων, διαμόρφωσης 
κοινωνικών και σεξουαλικών ταυτοτήτων, 
παραγωγής εθνικών σωμάτων». 
(εισήγηση από τον ΘΕΡΣΙΤΗ | χώρος

 ραδιουργίας και ανατροπής στο Ίλιον) 

στις 12/5 εκδήλωση-συζήτηση: 
ΠΡΟΔΟΣΙΑ: αθέτηση (ηθικής) υποχρέωσης, 
δέσμευσης, αρχής, ιδανικών // εγκατάλειψη 
φιλικού ή οικείου προσώπου σε ώρα ανάγκης.

Μια μπροσούρα και η μετάφρασή της 
ως έναυσμα για μια συζήτηση 
που έχει ήδη ξεκινήσει...

“Όταν η σεξουαλική/σεξιστική βία
και οι παραβιάσεις παρεισφρέουν
σε κύκλους αντίστασης ενάντια 
στις καταπιέσεις, τους διαχωρισμούς και 
την εκμετάλλευση, στην πορεία προς την 
απελευθέρωση.”

στις 13/5 παρουσιάστηκε η παράσταση της 
θεατρικής ομάδας ΤΟΤΕ-ΠΟΤΕ, «ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ» του Μάρτιν Κριμπ. 
Οι «Απόπειρες» παίζονται σε αυτοοργανωμένους 
και απελευθερωμένους από εμπορευματικές και 
θεαματικές διαμεσολαβήσεις χώρους. Χωρίς 
αντίτιμο, με ελεύθερη οικονομική συνεισφορά, όπως 
άλλωστε και οτιδήποτε δημιουργούμε.

Σε όλες τις εκδηλώσεις του Μάη, 
υπήρχε κουτί οικονομικής ενίσχυσης 
για τα ιατρικά έξοδα της συντρόφισσας Β.Μ. 
Οι εισηγήσεις των εκδηλώσεων 
είναι ανεβασμένες στο blog μας:
anarxiko-resalto.blogspot.gr

*



Υπάρχει ένας κρυφός κόσμος, ένας κόσμος που μας μαθαίνουν να μην βλέπουμε…
Και είναι τα πάντα γύρω μας…

METROPOLIS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 30.06.17

21:00  - ΠΡΟΒΟΛΗ 
στο ΡΕΣΑΛΤΟ

“θα δείξουμε το μητροπολιτικό δίκτυο, έτσι όπως είναι, πώς δουλεύει και πώς μοιάζει…
το φιλμ είναι η βιτρίνα εκείνης της σκιάς που υπάρχει κάτω από το δίκτυο της μητρόπολης…
είναι μία αφήγηση, σπασμένη σε κομμάτια, που καλύπτει τις υλικές όψεις της αστικής επιβίωσης…
το φιλμ θέλει να καταστρέψει αυτή την κατακερματισμένη, επίπλαστη αρμονία...” [2012]

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 23.06.17

ΙΟΥΝΙΟΣ anarxiko-resalto.blogspot.com

για την υπόθεση-δίκη του Τ. Θεοφίλου
& τις τακτικές της κρατικής καταστολής

21:00 - ΕΚΔΗΛΩΣΗ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ
προβολή στο ΡΕΣΑΛΤΟ

ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
στον αναρχικό κομμουνιστή Τάσο Θεοφίλου

12:00 - ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ - 24.06.17

Έβρου 23 & Βενιζέλου, Ταμπούρια, Κερατσίνι
100μ. από την πλατεία Λαού
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