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Ενα δωμάτιο, καθολικά πλημμυρισμένο απεικονίσεων, 
αναπαραστάσεων, ομοιωμάτων και ειδώλων. ακριβής παράσταση 

της αναπνοής και του θανάτου, πιστή απεικόνιση των συναισθημάτων, 
κατασκευάσματα όμοια των καθημερινών κινήσεων, φαινομενικές 
εικόνες σχέσεων που δημιουργούνται με το νόμο της ανάκλασης. 
ένας άνθρωπος στο δωμάτιο, η αίσθηση της όρασης εκβιάζεται να 
ενθρονιστεί. μάτια που δακρύζουν, καρδιά που ριγεί και η γλώσσα να 
παραμιλά για το άδικο κάποιου θανάτου, για το «όμορφο» κάποιας 
ανάσας. συγκίνηση: συνταράζω ψυχικά, προκαλώ συναίσθημα λύπης ή χαράς. 
κορνίζες θανάτου και ζωής που υποτάσσουν τη λύπη και τη χαρά σε 
τετραγωνικά μέτρα. κορνίζες θανάτου και ζωής που αιχμαλωτίζουν 
τη λύπη και τη χαρά σε ευθύγραμμα τμήματα δευτερολέπτων. εικόνες 
που υποτάσσουν τα συναισθήματα στη συγκίνηση, απαγορεύοντας 
την πράξη. ο άνθρωπος στο δωμάτιο, μάτια που διαστέλλονται, 
συστέλλονται, στόμα που χαμογελά, που συνοφρυώνεται και το 
σώμα, σπασμωδικά ακολουθεί, μιμείται κινήσεις εικόνων. οθόνες 
με προκαθορισμένες ιστορίες καθημερινότητας που δολοφονούν τη 
μαγεία του απροσδιόριστου και της δημιουργίας. οθόνες που διαθλούν 
την πραγματικότητα σε μεγεθυσμένες στιγμές, μέχρι αυτές να γίνουν 
η πραγματικότητα. οθόνες που πνίγουν τη ζωή στην αίσθησή της, 
απαγορεύοντας το βίωμά της. ένας άνθρωπος στο δωμάτιο… ποια 
είναι η πραγματικότητα και ποια η απεικόνιση και η αναπαράστασή 
της;
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Το 1957, το Υπουργείο Πρόνοιας παραχώρησε 
στον βιομήχανο Καχραμάνογλου έκταση 

5 στρεμμάτων πάνω από την εκκλησία του 
Αγ. Παντελεήμωνα (επί της σημερινής οδού 
Κωνσταντινουπόλεως) για να εγκαταστήσει εκεί το 
εργοστάσιο του παραγωγής χαλιών (ταπητουργία), 
δυναμικής 300 αργαλειών. Η συγκεκριμένη έκταση, 
μέσα στη ζώνη των προσφυγικών κατοικιών, 
προοριζόταν για τους μικρασιάτες πρόσφυγες, για 
κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, Παιδική Στέγη 
κ.α. Στη συνέχεια, το εργοστάσιο μετατράπηκε 
σε υφαντουργείο παραγωγής κασμιριών 
(Κασμίρια Μερινός), ενώ κεντρικό σύνθημα του 
Καχραμάνογλου προς τις εκατοντάδες -κυρίως- 
εργάτριες του εργοστασίου ήταν: λιγότερο φαγητό, 
λιγότερος ύπνος, περισσότερη δουλειά. Από τα μέσα 
της δεκαετίας του ΄70, η εταιρεία μπήκε σε τροχιά 
σταδιακής ύφεσης μέχρι τη χρεοκοπία της και το 
κλείσιμο του εργοστασίου το 1992.
Κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης 
δημοτικής αρχής (παράταξη του ΠΑΣΟΚ με δήμαρχο 
τον Δημήτρη Σαράφογλου), αλυσίδα σούπερ μάρκετ 
επιδίωξε την εξαγορά του εγκαταλελειμμένου κτιρίου 
για τη δημιουργία υποκαταστήματος της. Η έντονη 
αντίδραση των μικρομεσαίων καταστηματαρχών 

του εμπορικού συλλόγου Κερατσινίου απέναντι σε 
αυτή την προοπτική, που εκτίμησαν ότι θα σήμαινε 
και τον αφανισμό τους, οδήγησε τη δημοτική αρχή 
στην εξαγορά του κτιρίου, προφανώς για λόγους 
εκλογικής πελατείας και ψηφοθηρίας.
Στην προεκλογική εκστρατεία που ακολούθησε, 
ενόψει των δημοτικών εκλογών του Οκτώβρη 2006, 
καμία δημοτική παράταξη (προφανώς σκόπιμα) δεν 
πήρε σαφή θέση γύρω από το ζήτημα του πρώην 
εργοστασίου. Ο Χρήστος Σαλαλές (νέος επικεφαλής 
της παράταξης του ΠΑΣΟΚ) ανεπίσημα διακινούσε 
την ιδέα για παραχώρηση της έκτασης σε ιδιώτη με 
σκοπό τη δημιουργία Village Entertainment Park 
και αντισταθμιστικά οφέλη για το δήμο. Η Δημοτική 
Αγωνιστική Συσπείρωση του ΚΚΕ κάτι ψιθύριζε για 
δημιουργία πολιτιστικού κέντρου, άλλου ενός δηλαδή 
παραρτήματος της ΔΕΠΑΚ, εμπορευματοποιημένων 
και δημοτικά ελεγχόμενων δραστηριοτήτων, τη 
στιγμή μάλιστα που τα περισσότερα από τα ήδη 
υπάρχοντα πολιτιστικά κέντρα υπολειτουργούν. Η 
παράταξη Καλημέρα Κερατσίνι (με επικεφαλής τον 
Λουκά Τζανή) εκ των υστέρων μίλησε για πάρκο, 
χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν αντιτίθεται σε 
εμπορευματικές χρήσεις (σαν αυτές που γέμισαν 
καφετέριες και τραπεζοκαθίσματα την πλατεία 
Λαού) και στην περιμετρική του περίφραξη για 
να αποφευχθεί η κατάντια του Σελεπίτσαρι: 
καγκελόφρακτο, αφιλόξενο και κλειστό για πολλές 
ώρες ημερησίως. Ενώ η σημερινή δημοτική αρχή 
(παράταξη της ΝΔ με επικεφαλής τον Φώτη Μελά), 

που προεκλογικά σιωπούσε, πέρασε σε δημοτικό 
συμβούλιο το προηγούμενο καλοκαίρι, με πλειοψηφία 
μόνο των μελών της, απόφαση για τη δημιουργία 
παραρτήματος του ΤΕΙ Πειραιά στην έκταση των 
5 στρεμμάτων του πρώην εργοστασίου. Απόφαση 
την οποία με στόμφο ο κύριος Μελάς ανακοίνωσε 
σε τοπική εκδήλωση στην Χαραυγή τον περασμένο 
Οκτώβρη. Σε αυτή την κατεύθυνση, το επόμενο βήμα 
στο οποίο προσανατολίζεται η παρούσα δημοτική 
αρχή είναι η υπογραφή μνημονίου με το ΤΕΙ Πειραιά 
για την ακόλουθη δρομολόγηση των πολεοδομικών, 
οικονομικών και λοιπών παραμέτρων αυτού του 
«μεγάλου αναπτυξιακού έργου», σύμφωνα με τον 
κύριο δήμαρχο.
Στην ίδια εκδήλωση, στη Χαραυγή, τον περασμένο 
Οκτώβρη, ο κύριος Μελάς ανακοίνωσε τη 
δρομολόγηση κι ενός δεύτερου «μεγάλου 
αναπτυξιακού έργου για το Κερατσίνι»: τη δημιουργία 
υπόγειου γκαράζ 300 θέσεων στην πλατεία Κύπρου, 
απέναντι από το δημαρχείο. Η συγκεκριμένη 
απόφαση είχε ληφθεί με διευρυμένη πλειοψηφία 
κατά τη θητεία της προηγούμενης δημοτικής αρχής 
και φαίνεται να χαίρει ευρείας αποδοχής από τις 
διάφορες δημοτικές παρατάξεις αφού καμία δεν 
τοποθετείται αρνητικά.

Πρόκειται για έναν προσανατολισμό που είχε 
κατατεθεί ήδη από τη δεκαετία του ́ 80 (επί δημαρχίας 
Δημήτρη Σαράφογλου, με το ΚΚΕ τότε). Εκείνη την 
περίοδο σχετιζόταν με ένα πλάνο πεζοδρόμησης 
της Ελευθερίου Βενιζέλου και όλων των κάθετων 
σε αυτήν δρόμων -από την πάνω πλευρά της 
πλατείας Κύπρου μέχρι τη Λεωφ. Δημοκρατίας- 
και το πάρκινγκ θα ήταν δημοτικό για τη δωρεάν 
στάθμευση των οχημάτων των κατοίκων των 
πεζοδρομημένων οδών. Σήμερα, είναι δεδομένο ότι 
το υπόγειο αυτό γκαράζ (είτε δημοτικό είτε ιδιωτικό 
με αντισταθμιστικά οφέλη για το δήμο) θα είναι 
μισθωμένης στάθμευσης.
Δε μας είπαν, όμως, ο κύριος δήμαρχος κι οι υπόλοιποι 
τοπικοί αρχοντίσκοι ποιους θα ωφελήσουν έργα 
σαν κι αυτά. Μήπως από τη δημιουργία αυτού 
του υπόγειου γκαράζ θα ωφεληθούν μόνο 30-40 
εμπορικές επιχειρήσεις στον άξονα της Ελ. Βενιζέλου 
και της Λεωφ. Δημοκρατίας, εκ των οποίων οι μισές 
είναι καταστήματα είτε εγχώριων είτε πολυεθνικών 
αλυσίδων; Μήπως την ίδια στιγμή η ζωή των χιλιάδων 
κατοίκων του κέντρου των Ταμπουρίων θα γίνει 
κόλαση από το καυσαέριο, την ηχορύπανση και το 
μποτιλιάρισμα, σε ένα κομμάτι του Κερατσινίου ήδη 
υπερκορεσμένο από τέτοιου είδους επιβαρύνσεις; 
Εκτός κι αν το γκαράζ το θέλουν για πιο ιδιοτελείς 
σκοπούς, όπως για να παρκάρουν τα αυτοκίνητα 
τους οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι 
και δημοτικοί υπάλληλοι. Και μια απορία: τι θα 
συμβεί με τον κεντρικό αγωγό όλων των λημμάτων 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
το άλλο όνομα της υποβάθμισης

και της λεηλασίας στις γειτονιές μας
Πάνε πλέον δέκα χρόνια από τότε που η ευρύτε-

ρη περιοχή του πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων 
στη Δραπετσώνα αποτέλεσε το επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος για κάθε λογής πολιτικά και οικονομικά αφε-
ντικά, εγχώρια και μη. Μετά από δεκαετίες μόλυνσης, 
καρκίνων και πνευμονολογικών ασθενειών (σύμφωνα 
με μετρήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ τη δεκαετία του ΄80 το 
εργοστάσιο Λιπασμάτων ευθυνόταν για το 80% των 
αέριων ρύπων στο λεκανοπέδιο Αττικής), το κλείσιμο 
λόγω χρεοκοπίας του εργοστασίου το 1999, άφησε 
από τη μία ξεκρέμαστους δεκάδες εργάτες (με κρα-
τικές υποσχέσεις εργασιακής «αποκατάστασης» που 
δεν τηρήθηκαν ποτέ) και τροφοδότησε από την άλλη 
συσκέψεις επί συσκέψεων, παρασκηνιακές συνδιαλλα-
γές, σχέδια επί χάρτου, μελέτες, συνεντεύξεις τύπου. Κι 
όχι μάταια. Οι υποψήφιοι «παίκτες» είναι πολλοί, πολ-
λά και τα συμφέροντα που γυρεύουν ικανοποίηση και, 
φυσικά, ακόμη περισσότερα τα λεφτά, μιας και πρόκει-
ται για μια περιοχή-«φιλέτο», όπως απροκάλυπτα την 
αποκαλεί ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γιώργος Σουφλιάς 
και όχι μόνο. Σήμερα, γι' αυτήν την περιοχή, δημοτικές 
αρχές και κεντρική εξουσία έχουν ήδη αποφασίσει ένα 
«μεγαλόπνοο» σχέδιο, δίνοντας του διάφορα ονόματα, 

όπως «Ελληνικό City του Πειραιά», «Μανχάταν του 
Πειραιά», «Doclands της Δραπετσώνας», κάτω από τον 
γενικό τίτλο «Ανάπλαση-Ανάπτυξη-Αξιοποίηση».
Η ευρύτερη περιοχή των Λιπασμάτων, στα όρια του 
Δήμου Κερατσινίου με τον Δήμο Δραπετσώνας (όπου 
και το μεγαλύτερο τμήμα της), έχει συνολική έκταση 
640 στρεμμάτων. Από αυτά, τα 240 στρέμματα ανή-
κουν σε θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας και τα υπό-
λοιπα ανήκουν στην BP, στον Ο.Λ.Π., στην ΑΓΕΤ 
ΗΡΑΚΛΗΣ, στη ΜΟΒΙL και στους Δήμους Δραπετσώ-
νας και Κερατσινίου.
Το σχέδιο «ανάπλασης», φτιαγμένο για να «ταιριάξει 
γάντι» στους κατοίκους των περιοχών, προβλέπει, με-
ταξύ άλλων, ναυτιλιακό επιχειρηματικό κέντρο, πο-
λυτελές συνεδριακό κέντρο, μαρίνες για γιοτ και θα-
λαμηγούς, ναυταθλητικά κέντρα υψηλού επιπέδου, 
εμπορικά μεγαθήρια, ξενοδοχεία πολλών αστέρων 
και ζώνη πολυτελών κατοικιών, συνολικού εμβαδού 
380.000 τ.μ. 
Ως επίχρισμα γι' αυτές τις εγκληματικές βλέψεις, στην 
έκταση που απομένει (300 περίπου στρεμμάτων), προ-
βάλλεται η δήθεν «βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων», με τη δημιουργία σημαντικών(;) εκτάσεων 
οργανωμένου πρασίνου και υπαίθριων δραστηριοτή-
των, στα πρότυπα προφανώς της Πλ.Ομονοίας, της 
Πλ.Κοτζιά και του Village Park στον Ρέντη, που πολε-
οδομικά θεωρούνται υπαίθριοι χώροι πρασίνου. Εντέ-
χνως, επίσης, παραλείπεται να αναφερθεί ότι σε αυτά 
τα 300 (δήθεν ελεύθερα και κοινόχρηστα) στρέμματα 
συμπεριλαμβάνονται όλοι οι δρόμοι της περιοχής (από 
τις μεγάλες λεωφόρους έως τον τελευταίο παράδρο-
μο), τα πεζοδρόμια, οι χώροι στάθμευσης οχημάτων, 
οι ακτές και οι εκτάσεις που θα καταλάβουν τα κάθε 
λογής τραπεζάκια και καρέκλες που πάντα φυτρώ-
νουν σε αυτές τις περιπτώσεις.
Δεν χρειάζεται, όμως, και πολλή φαντασία για να 
αντιληφθεί κανείς αυτό που μας επιφυλάσσεται, στις 
πραγματικές του διαστάσεις. Ένα τεράστιο ιδιωτικό 
οικόπεδο, που ο μόνος του σκοπός θα είναι να εξυ-
πηρετήσει τις ανάγκες των εφοπλιστών, των μεγαλο-
επιχειρηματιών, των τουριστών πολυτελείας και των 
πλουσίων κατοίκων του. Ένα υπερσύγχρονο security 
city (πόλη-φρούριο) στα πρότυπα του εξωτερικού, 
όπου η πρόσβαση θα είναι αδύνατη κι όπου τα πάντα 
θα ελέγχονται με υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλεί-
ας, ιδιωτικούς μπράβους υψηλών προσώπων και μπό-
λικη αστυνομία. Απομονωμένες εκτάσεις γκαζόν (αυ-
τές είναι οι ζώνες πρασίνου στις οποίες αναφέρονται) 
που θα χρησιμεύουν μόνο για την αισθητική αναβάθμι-
ση των πολυτελών κτιριακών εγκαταστάσεων και κα-

τοικιών. Ενώ σχετικά με την πολυσυζητημένη επανα-
σύνδεση και πρόσβαση των περιοχών στη θάλασσα, 
επιφυλάσσεται μια λωρίδα πεζόδρομου και ποδηλα-
τόδρομου με θέα είτε παρκαρισμένα πολυτελή σκάφη 
είτε τραπεζοκαθίσματα και πολύχρωμες ομπρέλες, και 
πάλι υπό το «άγρυπνο βλέμμα» εταιριών security και 
καμερών παρακολούθησης.
Όλες αυτές οι δηλώσεις για δήθεν αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής θα φάνταζαν σαν ένα κακόγουστο 
αστείο, αν δεν ήταν απλά χυδαίες. Θα μπορούσε κα-
νείς να τις αγνοήσει, αν δεν ειπώνονταν από αυτούς 
που διαχειρίζονται τις ζωές μας.
H δημιουργία μιας τέτοιας πόλης μέσα στην ήδη υπάρ-
χουσα πόλη, πέρα από τη μηδενική της ωφέλεια, θα 
έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των 
περιοχών μας. Νέα οδικά δίκτυα, πολλά περισσότε-
ρα αυτοκίνητα, ακόμα περισσότερο καυσαέριο, σε 
έναν τόπο που δεν αντέχει άλλη μόλυνση. Ταυτόχρο-
να, είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητη η εκτίναξη 
των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων αλλά και των 
ενοικίων και η συνακόλουθη εκτόπιση όσων θα αδυ-
νατούν πλέον να ανταποκριθούν στο υψηλός κόστος 
ζωής. Όσο, δε, για τη συμβολή αυτού του έργου στη 
μείωση της ανεργίας, την οποία όλοι ευαγγελίζονται, 
είναι σαφές ότι αυτό αφορά όσους καταφέρουν να 
απασχοληθούν πρόσκαιρα στην ανοικοδόμηση της 
περιοχής. Έπειτα, για λίγους και «τυχερούς», θα επι-
φυλάσσονται θέσεις κηπουρών, οικιακών βοηθών και 
καθαριστών πισίνων...
Όσο για τους τοπικούς αρχοντίσκους αξίζει να σημει-
ωθεί η συμβολή τους σχετικά και με αυτό το πλάνο. 
Αφενός, ο δήμαρχος Κερατσινίου, Φώτης Μελάς, είδε 
στα σχέδια ανάπλασης «ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο και 
ένα μεγάλο όνειρο(!) των κατοίκων των δύο δήμων, 
που θα αλλάξει το τοπίο σε όλο το λεκανοπέδιο και θα 
βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανεργίας στην πε-
ριοχή μας», με μόνο εντοπισμένο πρόβλημα ότι απλά 
έχει καθυστερήσει η υλοποίησή του σημαντικά. Αφε-
τέρου, ο δήμαρχος Δραπετσώνας, Αλέκος Χρυσός, 
ασκώντας το «ιερό» του καθήκον της αντιπολίτευσης 
(παράταξη του ΠΑΣΟΚ), είδε μόνο ένα προβληματάκι 
σχετικά με τον συντελεστή δόμησης, κάτι που θα λυθεί 
εύκολα, βέβαια, με ένα μικρό αντισταθμιστικό όφελος 
για τον Δήμο του.
Όμως, η ευρύτερη περιοχή του πρώην εργοστασίου 
Λιπασμάτων δεν είναι το φιλέτο που θα χορτάσει τους 
κάθε λογής μεγαλοκαρχαρίες αλλά ο τελευταίος μεγά-
λος «αναξιοποίητος» χώρος για κοινωνική χρήση που 
έχει απομείνει για τις περιοχές του Πειραιά.

συνεχεια σελ 4

Το κείμενο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΟ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙ-
ΣΗΣ & ΤΗΣ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ», που δημοσιεύεται στο  παρόν τεύχος, συνό-
δευσε παρέμβαση-συγκέντρωση, καλεσμένη με αφίσα από το ΡΕΣΑΛΤΟ, που πραγματοποιήθηκε 
το απόγευμα της Παρασκευής 16 Μάη, στην πλατεία Λαού, στο Κερατσίνι, με μικροφωνική, τα-
μπλό, πανό, έντυπο υλικό και προβολή βίντεο γύρω από τα συγκεκριμένα τοπικά ζητήματα.
Το πρωί του Σαββάτου 29 Μάρτη είχε προηγηθεί μια πρώτη παρέμβαση-συγκέντρωση για τα τοπι-
κά αυτά θέματα, επίσης στην πλατεία Λαού.
Η επόμενη κίνηση θα είναι ένα διήμερο εκδηλώσεων-παρεμβάσεων στις 21-22 Ιούνη, με συναυλία 
το Σάββατο 21 Ιούνη, στις 9:00μμ, στην πλατεία Λαού και συζήτηση (με προβολή εισηγητικού βί-
ντεο) την Κυριακή 22 Ιούνη, στις 8:30, στο παρκάκι της οδού Ερμού (100 μέτρα από την πλατεία 
Λαού, μπροστά από το σχολείο του Στέγκα).

Από τα μέσα Ιούνη 2005, στη λεωφόρο Δημο-
κρατίας 54 (είσοδος από Ερμού 9), στο Κερα-
τσίνι, λειτουργεί ο αυτοοργανωμένος χώρος 
αλληλεγγύης και ρήξης ΡΕΣΑΛΤΟ. Ένα εγ-
χείρημα κοινωνικής - πολιτικής - πολιτισμικής 
παρέμβασης, αναρχικού - αντιεξουσιαστικού 
χαρακτήρα, που έχει ως βεληνεκές της απεύ-
θυνσης και της δράσης του τις περιοχές του 
Κερατσινίου, της Νίκαιας, της Δραπετσώνας 
και του Περάματος και που μέχρι στιγμής έχει 
κατορθώσει μια πρώτη παρουσία (με κείμενα, 
εκδηλώσεις, παρεμβάσεις, προβολές βίντεο) 
γύρω από τα ζητήματα του κοινωνικού ελέγ-
χου, της μισθωτής σκλαβιάς, του ασφαλιστι-
κού, της εκπαίδευσης, του ρατσισμού, του σε-
ξισμού, του εγκλεισμού, των ναρκωτικών, της 
οικολογικής καταστροφής, της αλληλεγγύης σε 
φυλακισμένους αγωνιστές. Ένας χώρος αδια-
μεσολάβητης επικοινωνίας, συναναστροφής 
και ανθρώπινης δημιουργίας, χωρίς ιεραρχίες 
και ειδικούς, μακριά από εμπορευματικές σχέ-
σεις, θεαματικά και καταναλωτικά πρότυπα. 
Ένα πείραμα διασταύρωσης, γνωριμίας, συ-
ντροφικότητας και δράσης ενάντια σε κάθε 
μορφή εξουσίας.
Το τελευταίο διάστημα οι παρεμβάσεις του στε-
κιού εστιάστηκαν στα πολλά και σημαντικά 
τοπικά ζητήματα ενώ η πρωτοβουλία προβο-
λών ταινιών πραγματοποίησε δύο θεματικούς 
κύκλους προβολών (από 4 ταινίες) αντισεξι-
στικού και αντιεθνικιστικού περιεχομένου. Το 
στέκι είναι ανοιχτό κάθε Παρασκευή μετά τις 
9:00μμ.

αυτοοργανωμένος χώρος 
αλληλεγγύης & ρήξης 

ΡΕΣΑΛΤΟ
3 χρόνια ύπαρξης και δράσης

της Αττικής που περνάει λίγα μέτρα κάτω από την πλατεία 
Κύπρου, καταλήγοντας Ακροκέραμο-Ψυττάλεια;
Το παράρτημα του ΤΕΙ στου Καχαραμάνογλου, πέρα από 
τα ίδια προβλήματα (της υπερσυσσώρευσης ανθρώπων, 
αυτοκινήτων, ατμοσφαιρικών και ηχητικών ρύπων), δεν 
θα προκαλέσει και αύξηση των αντικειμενικών αξιών γης; 
Ποιους όμως ευνοεί μια αύξηση των αντικειμενικών αξιών 
(και μάλιστα σημαντική) πέρα από τους μεγαλοεργολάβους 
και τους ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας; Μήπως 
ευνοεί τους ενοικιαστές ή τους μελλοντικούς δανειολήπτες 
για απόκτηση κατοικίας, που θα καλεστούν να καταβάλουν 
πολύ μεγαλύτερο αντίτιμο; Ή μήπως τους κατόχους μόνο 
της κατοικίας τους που δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν 
από μια τέτοια εξέλιξη αφού ούτε να ενοικιάσουν ούτε 
να πουλήσουν τίποτα έχουν; Πόσοι ανήκουν στην 
πρώτη κατηγορία (μεγαλοεργολάβοι, ιδιοκτήτες μεγάλης 
ακίνητης περιουσίας) και πόσοι στη δεύτερη (ενοικιαστές, 
μελλοντικοί δανειολήπτες για απόκτηση σπιτιού ή κάτοχοι 
μόνο της κύριας κατοικίας τους); Μήπως μας δουλεύουν;

Παράρτημα των ΤΕΙ στο πρώην
εργοστάσιο του Καχραμάνογλου;

Υπόγειο γκαράζ στην πλατεία Κύπρου;

Εφοπλιστικό “city” 
στην περιοχή 

των Λιπασμάτων;

Τοπικές παρεμβάσεις από το ΡΕΣΑΛΤΟ
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Παρεμβάσεις για την περιοχή των Λιπασμάτων
από την Πρωτοβουλία Αγώνα για Ενιαίο Άλσος

Στις 12-13 Απρίλη, η «Πρωτοβουλία Αγώνα για Ενι-
αίο Άλσος» στην ευρύτερη περιοχή του πρώην ερ-

γοστασίου Λιπασμάτων, που δραστηριοποιείται πάνω 
από ένα χρόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα, κάλεσε 
διήμερο παρεμβάσεων ενάντια στα σχέδια ανάπλα-
σης της περιοχής που προωθούν η κεντρική και τοπική 
εξουσία προς εξυπηρέτηση μεγάλων κεφαλαιουχικών 
συμφερόντων: ναυτιλιακό επιχειρηματικό κέντρο, πο-
λυτελές συνεδριακό κέντρο, μαρίνες για γιοτ και θα-
λαμηγούς, εμπορικά μεγαθήρια, ξενοδοχεία πολλών 
αστέρων, ζώνη πολυτελών κατοικιών κ.α.
Το Σάββατο 12/4 πραγματοποιήθηκε παρέμβαση σε 
ανοιχτή ημερίδα του Δήμου Δραπετσώνας σε αίθουσα 
του Δημαρχείου για την ανάπλαση στην περιοχή. Πα-
ρότι θεωρητικά ανοιχτή, η ημερίδα δεν είχε καλεστεί δη-
μόσια, ενώ είχαν προσκληθεί σε αυτήν και εκπρόσωποι 

των ιδιοκτητών της έκτασης (Εθνική Τράπεζα, ΑΓΕΤ, 
MOBIL, BP), οι οποίοι συναισθανόμενοι προφανώς τι 
θα συμβεί δεν εμφανίστηκαν. Από τα 50 περίπου άτομα 
που εμφανίστηκαν για να παρακολουθήσουν την ημε-
ρίδα, αν εξαιρέσουμε κάποιους λίγους συνταξιούχους 
από τη γειτονιά, όλοι οι υπόλοιποι ήταν κομματικά 
στελέχη και καταστηματάρχες. Με την έναρξη της ημε-
ρίδας, οι επίσης 50 περίπου συγκεντρωμένοι, που για 
ώρα μοίραζαν κείμενα έξω από το Δημαρχείο, μπήκαν 
μέσα στην αίθουσα διεξαγωγής της. Τα διαρκή συνθή-
ματα έκαναν σχεδόν αδύνατη την απίθανη εισήγηση 
του προεδρείου, που από τη μία πρόβαλε τη συμβολή 
των καρκινογόνων εργοστασίων του παρελθόντος και 
των σημερινών ιδιοκτητών της έκτασης κατά της ανερ-
γίας (!) και από την άλλη κατέθεσε τη βεβαιότητα ότι 
οι αντιδράσεις απέναντι στην επιδιωκόμενη ανάπλαση 

προέρχονται από μια μικρή μειοψηφία, ενώ η σιωπη-
ρή(!) πλειοψηφία των κατοίκων την επικροτεί και την 
προσμένει. Μετά τα συνθήματα, η «ατυχής» πτώση του 
ρεύματος από «απώλεια» των κεντρικών ασφαλειών 
του ηλεκτρολογικού πίνακα ολοκλήρωσε τις εργασίες 
της ημερίδας (πριν καν αρχίσει) με αντεγκλήσεις μετα-
ξύ διοργανωτών και συγκεντρωμένων.
Την επόμενη μέρα, Κυριακή 13/4, πραγματοποιήθηκε 
πορεία από το δημαρχείο Δραπετσώνας προς την πε-
ριοχή των Λιπασμάτων, περνώντας από κεντρικούς 
δρόμους της περιοχής. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν 
150 περίπου άνθρωποι ενώ η διαδήλωση κατέληξε 
μέσα στον περίφρακτο και φυλασσόμενο από security 
πλέον χώρο του πρώην εργοστασίου (ιδιοκτησίας θυ-
γατρικής εταιρείας της Εθνικής Τράπεζας), ως μια 
πρώτη συμβολική κίνηση για την ελεύθερη πρόσβαση 
στη θάλασσα.
Οι κινητοποιήσεις της Πρωτοβουλίας Αγώνα συνεχί-
στηκαν την Κυριακή 8 Ιούνη, με νέα πορεία, συμμετο-
χής 150 περίπου ανθρώπων, από την πεζογέφυρα του 
Άη Διονύση προς τον χώρο του πρώην εργοστασίου 
Λιπασμάτων, που αυτή τη φορά πλαισιώθηκε σε επί-
πεδο καλέσματος κι από πολιτιστικούς και εκπαιδευτι-
κούς συλλόγους της περιοχής.
Η αλληλεγγύη κι η συμμετοχή μας στις κινήσεις της 
Πρωτοβουλίας Αγώνα για Ενιαίο Άλσος είναι δεδομέ-
νη, μιας και πρόκειται για μια ακηδεμόνευτη και αυτο-
οργανωμένη πρωτοβουλία αντίστασης (αντιιεραρχική 
και αμεσοδημοκρατική), που αρθρώνει ριζοσπαστικό 
λόγο και δεν συνδιαλέγεται ούτε παζαρεύει με τα το-
πικά και υπερτοπικά, πολιτικά και οικονομικά συμφέ-
ροντα.

Άμεσο ξήλωμα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Σαν τα μανιτάρια φυτρώνουν και στις περιοχές μας 
οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, όπως σε ολόκληρη 
την Αττική άλλωστε. Πάνω σε ταράτσες σπιτιών, 
πολυκατοικιών και καταστημάτων, με μηνιαία 
μισθώματα προς τους ιδιοκτήτες, που στις περισσότερες 
περιπτώσεις ξεπερνούν τα 3.000 ευρώ!
Κανένας λόγος ανησυχίας, ωστόσο. Γιατί είναι τόσο 
«αβλαβείς» -όπως ισχυρίζονται οι εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας- που σχεδόν πάντα καμουφλάρονται για 
να μοιάζουν με θερμοσίφωνες ή καμινάδες (αυτό που 
τις ξεχωρίζει είναι το δυσανάλογα μεγαλύτερο ύψος 
τους από έναν συνηθισμένο θερμοσίφωνα ή καμινάδα). 
Είναι τόσο «αβλαβείς», ώστε όπου εγκαθίστανται, μέσα 
σε μικρό χρονικό διάστημα, εμφανίζονται καθημερινοί 
έντονοι πονοκέφαλοι και αϋπνίες στους κατοίκους 
της γύρω περιοχής, που δέχονται τον κύριο όγκο της 
ακτινοβολίας. Είναι τόσο «αβλαβείς», που υπάρχουν 
σοβαρές υπόνοιες μέχρι και για όγκους στον εγκέφαλο 
και αλλοιώσεις στο γενετικό υλικό από τη μακροχρόνια 
έκθεση στην ακτινοβολία τους.

Μήπως είναι καιρός να οργανωθούμε και να 
δράσουμε και στις περιοχές μας κατά των κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας; Το δρόμο τον έχουν ήδη 
ανοίξει τον τελευταίο ένα χρόνο αυτοοργανωμένες 
πρωτοβουλίες κατοίκων σε διάφορες περιοχές του 
λεκανοπεδίου, που ανέλαβαν δράση με αφίσες, 
κείμενα, συγκεντρώσεις και ξήλωμα κεραιών, 
χωρίς ψευτοδιλλήματα  ανάμεσα σε «νόμιμες» 
και «παράνομες» κεραίες, χωρίς να περιμένουν 
τις ευλογίες ή την «κάλυψη» κανενός θεσμικού 
παράγοντα για τις ενέργειες τους.

να πάρουμε την υγεία μας
στα χέρια μας

ανάπτυξη-ανάπλαση-αξιοποίηση...
ανάπτυξη-ανάπλαση-αξιοποίηση...

βελτίωση της 
ποιότητας ζωής;

Η λογική της ανάπτυξης αποτελεί μία από τις 
ιδρυτικές αρχές κι ένα από τα βασικά ιδεο-

λογήματα του καπιταλιστικού (κι αργότερα και 
του σοσιαλιστικού) τρόπου οργάνωσης των κοι-
νωνιών, με ιστορία 2 μόλις αιώνων και ιδιαίτερη 
έμφαση στις δεκαετίες μετά τον 2ο παγκόσμιο πό-
λεμο. Το ιδεολόγημα της ανάπτυξης συνιστά μια 
ανθρωποκεντρική-οικονομοκεντρική προσέγγιση 
που εδράζεται στον κατασκευασμένο διαχωρι-
σμό του ανθρώπου από τη φύση (ως διακριτές 
και αυτονομημένες οντότητες) και στην τοποθέ-
τηση του ανθρώπου στο επίκεντρο της εξέλιξης, 
με σκοπό την κυριαρχία του επί της φύσης, την 
εκμετάλλευση και την αξιοποίηση της, για την 
«κοινωνική πρόοδο και ευημερία». Μια «πρόοδος 
και ευημερία», βέβαια, που επιφέρει, καθόλου τυ-
χαία, δυσθεώρητα πλούτη σε ολοένα λιγότερους 
και «εκλεκτούς» και περισσότερη οικονομική και 
καθημερινή φτώχεια στη συντριπτική πλειοψηφία 
του πλανητικού πληθυσμού. Όσο για τις «παρά-
πλευρες απώλειες» της αναπτυξιακής λογικής 
μέσα στο ελάχιστο αυτό χρονικό διάστημα (αν 
αναλογιστούμε την ιστορία του πλανήτη και την 
ύπαρξη ανθρώπων σε αυτόν), είναι ανυπολόγι-
στες και αρκετά γνωστές πλέον σήμερα στους 
περισσότερους και στις περισσότερες: υπερσυσ-
σώρευση βιομηχανικών αέριων ρύπων, τρύπα 
του όζοντος, φαινόμενο του θερμοκηπίου, λιώ-
σιμο των παγόβουνων, ακραίες κλιματικές αλλα-
γές, ακατάπαυτη αποψίλωση δασών, εκτεταμένη 
μόλυνση των θαλασσών, των ποταμών και των 
λιμνών, εξαφάνιση εκατοντάδων ζωικών ειδών, 
σημαντική συρρίκνωση της φυτικής βιοποικιλό-
τητας, απονέκρωση τεράστιων εκτάσεων από 
τις εντατικές καλλιέργειες (χημικές και γενετικές), 
λεηλασία του υπεδάφους από τη φρενήρη άντλη-
ση πετρελαίου και φυσικού αερίου και την εξό-
ρυξη μεταλλευμάτων, μετατροπή μεγάλων περιο-
χών του πλανήτη σε χωματερές καταναλωτικών 
σκουπιδιών, τοξικών και πυρηνικών αποβλήτων, 
τουριστική τσιμεντοποίηση των ακτών και των 
βουνών, εκβιαστική μετακίνηση εκατομμυρίων 
ανθρώπων στις εκτρωματικές τσιμεντουπόλεις 
και επιχειρηματική αξιοποίηση-ανάπλαση κάθε 
τελευταίου «αναξιοποίητου» χώρου εντός των 
αστικών κέντρων.
Αυτή είναι η «βελτίωση της ποιότητας ζωής» που 
ευαγγελίζονται οι διάφοροι αναπτυξιολάγνοι 
και αναπλαστές (κρατική εξουσία, τοπικές αρ-
χές, μεγάλα οικονομικά συμφέροντα), όταν επι-
χειρούν τη νάρκωση μας με το χρυσωμένο χάπι 
της ανάπτυξης. Τα τελευταία 20 χρόνια, μάλιστα, 

αποφάσισαν να βελτιώσουν τη συσκευασία και 
να προτείνουν το ίδιο εγγυημένο αποτέλεσμα 
της «βελτίωσης ποιότητας ζωής» μέσω της «αει-
φόρου» ή «βιώσιμης» -πλέον- ανάπτυξης. Το νέο 
περιτύλιγμα θέλει να μας πείσει ότι υπάρχει κι 
ένα άλλος τρόπος επενδύσεων και οικονομικής 
δραστηριότητας με οικολογικές και κοινωνικές 
ευαισθησίες. Ένας πράσινος καπιταλισμός με 
κοινωνική αντίληψη, όπως η δημιουργία του πα-
γκόσμιου χρηματιστήριου ρύπων, της Συμφωνίας 
του Κιότο, όπου γίνονται αγοροπωλησίες δικαιω-
μάτων καταστροφής του πλανήτη.
Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να σιωπή-
σουμε ή να συναινέσουμε μπρος σε σχέδια περαι-
τέρω υποβάθμισης της ζωής μας. Και κυρίως εδώ, 
σε αυτές τις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες 
στην ιστορική τους διαδρομή από την πολιτική 
και οικονομική εξουσία ως χωματερές σκουπι-
διών, λυμάτων και ανθρώπων. Στις περιοχές αυ-
τές, όπου, σε συνθήκες εξαθλίωσης και απόλυτης 
ανέχειας, στοιβάχτηκαν δεκάδες χιλιάδες προ-
σφύγων, για να αποτελέσουν, μαζί με τους εσω-
τερικούς μετανάστες, το φθηνό εργατικό δυναμι-
κό που θα έδινε ζωή στις βιομηχανικές μονάδες 
της περιοχής, ανάμεσα τους και τα εργοστάσια 
των Λιπασμάτων και του Καχραμάνογλου. Εί-
ναι οι ίδιοι άνθρωποι κι οι γενιές που ακολούθη-
σαν μέχρι σήμερα, που ανατράφηκαν μέσα στη 
μόλυνση, τον καρκίνο και τις κάθε λογής παθή-
σεις. Είναι οι ίδιες περιοχές που αποτέλεσαν για 
χρόνια τη χαβούζα και τη χωματερή όλου του 
λεκανοπεδίου και που συνεχίζουν μέχρι 
σήμερα να αποτελούν τις πλέον υπο-
βαθμισμένες περιοχές της Αττικής: 
απέναντι από την Ψυττάλεια, 
δίπλα στα φουγάρα της ΔΕΗ, 
στο Βιομηχανικό Πάρκο 
Σχιστού και στο υπερκο-
ρεσμένο νεκροταφείο της 
Ανάστασης, κάτω από 
δεκάδες κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας και πυλώ-
νες υψηλής τάσης, όπως 
στον Αγ. Μηνά και στον 
Αγ. Αντώνιο μέσα σε κα-
τοικημένες ζώνες. Είναι 
οι ίδιες περιοχές που κατέ-
χουν το θλιβερό αρνητικό 
ρεκόρ αναλογίας πρασίνου 
ανά κάτοικο στην Ευρώπη 
(μόλις 1,4 τ.μ. ανά κάτοικο) και 
που θα έχουν το «προνόμιο» των 

πολλαπλάσιων αναπνευστικών παθήσεων και 
καρκίνων από τη δρομολογούμενη κατασκευή 
και νέου ηλεκτρικού εργοστασίου, δυναμικής 
800MW, εντός της Χαλυβουργικής των Αγγελό-
πουλων στην Ελευσίνα (άλλο ένα έργο «βελτίω-
σης της ποιότητας ζωής»).
Ας αναλογιστεί ο καθένας κι η καθεμία πως εί-
ναι η ώρα να πάρουμε τις υποθέσεις και τη ζωή 
μας στα χέρια μας και να αντισταθούμε σε αυτή 
τη νέα λεηλασία που οργανώνεται. Συλλογικά, 
αμεσοδημοκρατικά και αντιιεραρχικά, χωρίς πο-
λιτικάντικες μανούβρες, κομματικές ταμπέλες, 
ψηφοθηρία και παραγοντισμό. Ξέρουμε εμείς, οι 
ίδιοι οι κάτοικοι, τι συνιστά «βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής μας» και δε χρειαζόμαστε υποδείξεις 
από αναπτυξιολάγνους τοπικούς ή υπερτοπικούς 
αρχοντίσκους και μεγαλοκαρχαρίες, που δεν μας 
έκαναν την τιμή ούτε καν να μας ρωτήσουν για 
τα σχέδια τους, αλλά προσπαθούν με διάφορα 
επιχρίσματα να μας σερβίρουν τις νέες εγκλημα-
τικές τους βλέψεις.
Το σφράγισμα της χαβούζας, η απομάκρυνση 
της χωματερής και το πολυετές κλείσιμο του ερ-
γοστασίου της ΔΕΗ, στο παρελθόν, δε χαρίστη-
καν αλλά κερδίθηκαν με αγώνες.
Κανένα υπόγειο γκαράζ στην Πλ. Κύπρου. Κα-
νένα παράρτημα των ΤΕΙ στου Καχραμάνογλου. 
Καμία επιχειρηματική αξιοποίηση και τσιμεντο-
ποίηση στην ευρύτερη περιοχή του πρώην εργο-

στασίου Λιπασμάτων. Ραντεβού 
στις αυτοοργανωμένες 

διαδικασίες και στις 
ακηδεμόνευτες 

κ ινητοπο ιή-
σεις για τον 

α υ τ ο κ α -
θορισμό 
τ η ς 
ζ ω ή ς 
μας.
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Ξέχασα να σας πω ότι ζούσαμε στο Πριπιάτ, δί-
πλα στον αντιδραστήρα. Φέρνω στο μυαλό μου 

μια κοκκινωπή λάμψη. Ο αντιδραστήρας έμοιαζε να 
εκπέμπει ένα παράξενο φως από το εσωτερικό του. 
Δεν ήταν πυρκαγιά – έμοιαζε να φωσφορίζει. Ήταν 
πολύ ωραία. Ποτέ δεν είχα δει κάτι παρόμοιο… Όταν 
σκοτείνιασε, όλη η πόλη βγήκε στα μπαλκόνια. Οι γο-
νείς έβγαζαν τα παιδιά τους έξω, τα σήκωναν στην 
αγκαλιά τους κι έλεγαν ΄΄κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι! 
Κοίτα να το θυμάσαι όταν μεγαλώσεις!΄΄ Κι όλοι αυτοί 
ήταν υπάλληλοι στον πυρηνικό σταθμό – μηχανικοί, 
εργάτες, καθηγητές φυσικής… Δεν είχαμε ποτέ διανο-
ηθεί ότι ο θάνατος θα μπορούσε να έχει τόσο όμορφη 
όψη…»
Όπως, ούτε ο κος Σιμόπουλος (καθηγητής και διευθυ-
ντής του τομέα πυρηνικής τεχνολογίας στο Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο) το 2006 (είκοσι χρόνια μετά την έκρηξη 
του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Τσέρνομπιλ) μπο-
ρούσε να διανοηθεί τις επιπτώσεις αυτού του «δυστυ-
χήματος» στην Ελλάδα. «Το είδος της ραδιενέργειας 
που έφτασε στην Ελλάδα αποτελεί την αιτία εκδήλω-
σης ραγδαία εξελισσόμενου καρκίνου στο γαστρεντε-
ρικό σύστημα. Για να εκδηλωθεί καρκίνος στο γαστρε-
ντερικό σύστημα από ραδιενέργεια, όμως, χρειάζονται 
περίπου 20 χρόνια. Εάν επαληθευτούν αυτές οι δυσοί-
ωνες θεωρίες, κάτι για το οποίο δεν είμαι σίγουρος, 
από τώρα και μετά θα αρχίσουμε να μετράμε θύματα 
από το Τσερνόμπιλ». Την ίδια χρονιά (2006) η Ευρω-
παϊκή Εταιρία Καρκίνου του Θυρεοειδούς δήλωσε ότι 

χιλιάδες παιδιά που είχαν εκτεθεί στο ραδιενεργό νέ-
φος το 1986 (δηλαδή το 53% της Ευρώπης, συμπερι-
λαμβανομένης της Ελλάδας) θα αναπτύξουν τον συ-
γκεκριμένο καρκίνο στα επόμενα 30 χρόνια (δηλαδή 
μέχρι το 2016). Όπως, επίσης, ο κος Σιμόπουλος ανέ-
φερε ότι στις τελευταίες μετρήσεις (2006) τα ραδιενερ-
γά στοιχεία -και ιδιαίτερα το ραδιενεργό καίσιο- στο 
έδαφος, στα υπόγεια νερά, στο χώμα, στα φυτά και 
στα ζώα παραμένουν σε ορισμένες περιοχές της χώ-
ρας στα ίδια επίπεδα με αυτά του 1986, που φτάνουν 
τα 65 Κιλομπεκερέλ ανά τετραγωνικό μέτρο εδάφους, 
όταν το όριο επικινδυνότητας, σύμφωνα με τους «ειδι-
κούς», είναι τα 5 Κιλομπεκερέλ. Και συνέχισε λέγοντας 
πως «κανείς δεν γνωρίζει για πόσα χρόνια ακόμα θα 
μας βασανίζει η ραδιενέργεια. Δεν έχουμε εμπειρία. 
Τώρα την μαθαίνουμε. Ένα από τα άγνωστα σε μας 
στοιχεία είναι η χρονική διάρκεια των επιπτώσεων». 
Έτσι, μόλις πριν από δύο χρόνια μάθαμε ότι δεν ξέ-
ρουμε ουσιαστικά τίποτα για τις επιπτώσεις από την 
έκθεση σε ραδιενεργά ισότοπα λόγω της ύπαρξης πυ-
ρηνικού αντιδραστήρα σε μία περιοχή ή ενός πυρηνι-
κού «ατυχήματος». Και μόλις πριν από μερικές εβδο-
μάδες ο υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και 
δημόσιων έργων, κος Σουφλιάς, μας δήλωσε (κατά 
τη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου για την ενεργειακή 
ασφάλεια) ότι «στόχος είναι η πράσινη ενέργεια και 
κατά την άποψή μου ορθά η Ε.Ε. έχει συμπεριλάβει σε 

αυτήν την κατηγορία και την πυρηνική ενέργεια». Πρό-
κειται ουσιαστικά για το άνοιγμα της συζήτησης σχε-
τικά με την εγκατάσταση πυρηνικών εργοστασίων και 
στον ελλαδικό χώρο (μετά το 2020), σε αντιστοίχηση 
με τον κύριο ενεργειακό προσανατολισμό διεθνώς τα 
τελευταία χρόνια. Ο λόγος προφανής: οι ενεργειακές 
ανάγκες του παγκόσμιου καπιταλισμού διευρύνονται 
με γεωμετρικό ρυθμό ενώ τα ενεργειακά αποθέματα σε 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο μειώνονται.
Μετά τη συγκεκριμένη δήλωση ξέσπασε «θύελλα αντι-
δράσεων» από κοινοβουλευτικούς, κομματικούς, ερευ-
νητικούς φορείς και δημοσιογράφους που είχε αποκα-
λυπτικό ενδιαφέρον. Οι διαξιφισμοί εξαντλήθηκαν σε 
επιφανειακά ερωτήματα του τύπου «είναι ή δεν είναι 
πράσινη η πυρηνική ενέργεια;», «είναι ή δεν είναι η οι-
κονομικότερη λύση;». Όλοι τους προβληματίστηκαν 
σχετικά με την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων (αντί 
της πυρηνικής ενέργειας) για το παγκόσμιο ενεργεια-
κό ζήτημα που έχει προκύψει. Και κανείς τους, όπως 
ήταν αναμενόμενο, δεν διανοήθηκε να αμφισβητήσει 
την εύρυθμη λειτουργία και τις αδηφάγες τάσεις του 
συστήματος. Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να απασχολή-
σει κανέναν από αυτούς ποτέ το ερώτημα… Ποιες θα 
είναι οι επιπτώσεις της πυρηνικής ενέργειας στη ζωή 
μας;

Αποσύνθεση του φαινoμένου
της «κοινωνικής δικτύωσης»

Eπικαιρότητα Eπικαιρότητα

Ο γεωγραφικός χώρος που στην αρχαιότητα ονομαζόταν Μακεδονία αφορούσε μια περιοχή που σήμερα καταλαμβάνεται από το 
κράτος της πρώην γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας της μακεδονίας, το βουλγάρικο κράτος (στα δυτικά σύνορα του) και το ελληνι-

κό κράτος (στα βόρεια σύνορα του, τμήμα που ενσωμάτωσε με τη λήξη των βαλκανικών πολέμων στη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 
1913).
Επίσης, οι μακεδόνες δεν ήταν κομμάτι του προσδιοριζόμενου ως «ελληνικού κόσμου» στην αρχαιότητα, γι’ αυτό και πριν ο μακελάρης 
Αλέξανδρος ξεκινήσει τη μεγάλη κατακτητική του εκστρατεία στην Ασία ήταν απαραίτητο να καταλάβει στρατιωτικά τη Θήβα και την 
Αθήνα για να μην δεχτεί επίθεση το βασίλειο του από τα νότια. Από την άλλη, τα σλαβικά φύλα, στα οποία ανήκει μεγάλο μέρος του 
σημερινού πληθυσμού του μακεδονικού κράτους, εμφανίστηκαν στην περιοχή των Βαλκανίων τον 6ο αιώνα μ.Χ.
Γι’ αυτό, οποιαδήποτε γεωγραφική ή εθνολογική διεκδίκηση «πατρότητας» της μακεδονίας στις μέρες μας είτε από το ελληνικό είτε από 
το μακεδονικό κράτος είναι απλώς αστεία και ανεδαφική.

Η διαδικασία συρρίκνωσης-διάλυσης της Οθωμανικής αυτο-
κρατορίας κατά τη διάρκεια του 19ου μέχρι και το πρώτο 

τέταρτο του 20ου αιώνα (με κομβικό τον ρόλο των δυτικοευ-
ρωπαϊκών «μεγάλων δυνάμεων») και η παράλληλη δημιουργία 
εθνικών κρατών στα Βαλκάνια (με διαρκείς ανακατατάξεις 
συνόρων μέσω πολέμων και συνθηκών μέχρι και το τέλος του 
2ου παγκοσμίου πολέμου) βρέθηκε αντιμέτωπη με πληθυσμούς 
απόλυτα μπασταρδεμένους, χωρίς καμία «εθνοτική καθαρό-
τητα» (η συμβίωση τους εξάλλου δε χρειαζόταν τέτοιου είδους 
κριτήρια).
Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι εθνικοί μύθοι που κατασκεύ-
ασε κάθε βαλκανικό κράτος στην προσπάθεια εθνικής ομογενο-
ποίησης του πληθυσμού του ήταν ιδιαίτερα σημαντικοί (διαδι-
κασία που περιλάμβανε εξίσου σειρά γενοκτονιών, εκτοπισμών, 
αποκλεισμών και βίαιων ενσωματώσεων). Γι’ αυτό κι ο όρος 
«βαλκανοποίηση» χρησιμοποιείται διεθνώς μέχρι και τις μέρες 
μας για να περιγράψει την πλέον εξόφθαλμη διαδικασία συνορι-
ακού τεμαχισμού περιοχών και κατασκευής εθνικών ταυτοτή-
των των διαμοιραζόμενων πληθυσμών.
Απτή απόδειξη αποτελεί η μακεδονίτικη γλώσσα (την ύπαρξη 
της οποίας το ελληνικό κράτος δεν αναγνωρίζει, παρότι μιλιέται 
ακόμα σε αρκετά χωριά της βόρειας ελλάδας), που είναι ένα 
κράμα από σλάβικα (κυρίως) με ελληνικά και τούρκικα.

Ερχόμενοι στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 με 
αρχές της δεκαετίας του ΄90, η κατάρρευση 

του ανατολικού μπλοκ κυριαρχίας (υπαρκτός 
σοσιαλισμός) κι ο διαμελισμός του γιουγκοσλαβι-
κού κράτους (αποτέλεσμα εθνικιστικών λογικών-
επιδιώξεων, που υποδαυλίστηκαν από την ΕΕ και 
τις ΗΠΑ προς όφελος των δικών τους συμφε-
ρόντων), οδήγησαν στη δημιουργία ενός μικρού 
κρατιδίου στα βόρεια του ελληνικού κράτους, το 
οποίο επιδίωξε να διατηρήσει το όνομα που είχε 
σε όλη την μεταπολεμική περίοδο ως τμήμα της 
ομόσπονδης γιουγκοσλαβίας: «δημοκρατία της 
μακεδονίας».
Η επιδίωξη αυτή ξεσήκωσε εθνικό σάλαγο σε 
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια: συμφωνία των 
κοινοβουλευτικών κομμάτων για αδιαπραγμά-
τευτη άρνηση στη χρήση του όρου μακεδονία και 
κάθε παράγωγού της από το νεοσύστατο κράτος, 
εθνικιστικά συλλαλητήρια με υποχρεωτική κάθο-
δο των σχολείων, μέχρι και εμπάργκο το 1994. Η 
οργανωμένη διάχυση της εθνικιστικής πανούκλας 
από τις συνασπισμένες δυνάμεις των ιδεολογικών 
μηχανισμών του κράτους (κόμματα, ΜΜΕ, εκ-
κλησία, καλλιτέχνες, «άνθρωποι του πνεύματος») 
δεν ήταν τυχαία. Η μετατροπή των Βαλκανίων 
(όπως και της ανατολικής Ευρώπης) σε μια νέα 
-και πολλά υποσχόμενη- καπιταλιστική περιφέ-
ρεια προς λεηλασία, πριμοδότησε τις επεκτατικές 
βλέψεις του ισχυρότερου (οικονομικά) και σταθε-
ρότερου (πολιτικά) παράγοντα της νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης, του ελληνικού κράτους και κεφα-
λαίου: οικονομική διείσδυση, πολιτική επιρροή, 
στρατιωτική παρουσία, βλέψεις ενσωμάτωσης 
των νότιων εδαφών του αλβανικού και μακεδονι-
κού κράτους (τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της δε-
καετίας του ΄90). Και για τα μετόπισθεν: απαιτού-
μενος μετασχηματισμός της ελληνικής κοινωνίας 

σε εθνικιστική και ρατσιστική κατεύθυνση, για 
την αφομοίωση του «οράματος» της «μεγάλης και 
ισχυρής Ελλάδας» και τη δουλοκτητική «υποδο-
χή» των εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών από 
τις βαλκανικές και ανατολικοευρωπαϊκές χώρες.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η ανάδειξη του 
ελληνικού κρατικο-καπιταλιστικού σχηματι-

σμού σε ηγεμονική δύναμη της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης επιτεύχθηκε, και η ψωροκώσταινα του 
παρελθόντος μετατράπηκε σε μια μικρή αμερική 
των Βαλκανίων. Μόνο στο μακεδονικό κράτος 
δραστηριοποιούνται 251 επιχειρήσεις ελληνικών 
συμφερόντων εκμεταλλευόμενες 20.000 περίπου 
εργαζόμενους. Τα Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, η 
Ε.Τ.Ε. κι ο ΟΤΕ κατέχουν πλειοψηφικά πακέτα 
μετοχών και ελέγχουν τους τομείς της ενέργει-
ας, του τραπεζικού συστήματος και των τηλεπι-
κοινωνιών. Από τις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι 
ελληνικές κατέχουν το 70%. Ενώ στις εισαγωγές 
ξένων προϊόντων τα ελληνικά κατέχουν τη δεύ-
τερη θέση.
Έτσι στις μέρες μας, με την επαναφορά του ζη-
τήματος της ονομασίας, ενόψει της ένταξης του 
μακεδονικού κράτους στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, 
δεν είναι τυχαίο ότι δεν απαιτούνται ξεπερασμέ-
νοι μοχλοί πίεσης, όπως τα εθνικιστικά συλλα-
λητήρια του παρελθόντος, παρά προβάλλεται η 
«πυγμή κι η σταθερότητα των ελληνικών θέσεων». 
Δεδομένου και του έντονου αμερικάνικου ενδι-
αφέροντος (όπως και πολλών κρατών της ΕΕ) 
για λήξη της εκκρεμότητας, η ελληνική εξωτερική 
πολιτική επιδιώκει μια συμβιβαστική λύση τέτοια, 
που, από τη μία, θα επιβεβαιώσει την αδιαμφισβή-
τητη ηγεμονική θέση του ελληνικού κράτους και 
κεφαλαίου στην περιοχή των Βαλκανίων κι από 
την άλλη, δεν θα κλονίσει το ριζωμένο σε πολλά 

μυαλά υπηκόων σύνθημα «η μακεδονία είναι μια 
και είναι ελληνική» (το οποίο χρησιμοποιήθηκε 
κατά κόρον τη δεκαετία του ΄90 αποκλειστικά για 
εσωτερική κατανάλωση, χωρίς βέβαια να κατατε-
θεί ποτέ από την ελληνική διπλωματία σε διεθνείς 
οργανισμούς: ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ κλπ).

Κι αυτό είναι το πλέον δυστυχές στην όλη 
ιστορία: η επίδραση της εθνικιστικής προπα-

γάνδας στη συνείδηση των καταπιεσμένων και 
η συστράτευση με τους καταπιεστές τους. Και 
κυρίως εδώ, στα Βαλκάνια του πιο γλυκού μπα-
σταρδέματος των ανθρώπων και των κοινοτήτων 
τους για αιώνες, που τροφοδότησε στις αρχές του 
19ου αιώνα το όραμα πολλών φλογερών επα-
ναστατών για βαλκανική ομοσπονδία των λαών 
ενάντια στις αυτοκρατορίες της εποχής και τις το-
πικές δεσποτείες.
Ωστόσο, κανένα εθνικό σύμβολο όσο ψηλά κι αν 
υψωθεί, καμιά εθνικιστική ιαχή όσο δυνατά κι αν 
κραυγάσει δεν μπορεί να αποκρύψει την πλαστό-
τητα των εθνικών διαχωρισμών, τα εγκλήματα 
των εθνικισμών. Δεν αναγνωρίζουμε καμιά πα-
τρίδα και καμιά ιδεολογία που οργανώνεται γύρω 
από αυτήν, γιατί πατρίδα μας είναι ολόκληρη η 
γη, γιατί τα σύνορα είναι ματωμένες χαρακιές στο 
σώμα του πλανήτη.

Σημειώσεις πάνω στο 
μακεδονικό ζήτημα

η πυρηνική ενέργεια & τα ερωτήματά της
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Τα τελευταία χρόνια το internet (διαδίκτυο) εξελίσσεται ολοένα και εντονότερα, 
από μέσο διάχυσης πληροφοριών, σε μέσο κοινωνικής διαδραστικότητας και συμ-
μετοχής. Οι μεγαλύτεροι διαδικτυακοί χώροι έχουν κατασκευάσει «πλατφόρμες» 
που επιτρέπουν τη δημιουργία προσωπικής σελίδας (δωρεάν) και στην οποία πα-
ρουσιάζονται τα ενδιαφέροντα, οι απόψεις, οι φίλοι, μοιράζονται φωτογραφίες, βί-
ντεο και μουσικές με σκοπό τη διαδικτυακή γνωριμία. Ονόματα όπως το MySpace, 
το Facebook, το Linkedin είναι κάποιοι από τους πλέον δημοφιλείς τόπους διαδι-
κτυακών «κοινοτήτων». Μέχρι τα τέλη του 2007, διαπιστώθηκε πως το 80% των 
χρηστ(ριών-ών) του internet έχουν επισκεφθεί τουλάχιστον μία φορά έναν τέτοιο 
διαδικτυακό τόπο κι ένα τεράστιο ποσοστό είναι εγγεγραμμέν(ες-οι).

Μέρος      : ποιος κατέχει το «μέσο»; και το παράδειγμα του MySpace…

Το MySpace είναι ένα social networking που δημιουργήθηκε το 1995 από δύο τύ-
πους και σήμερα «φιλοξενεί» πάνω από 192.000.000 χρήστ(ριες-ες). Η φιλοσοφία 
του αποσκοπούσε στο να μοιάζει «με έναν τεράστιο, ελεύθερο και καλά οργανω-
μένο τοίχο μιας αυλής». Καθεμία και καθένας θα μπορούσε να αποτυπώνει πάνω 
του ό,τι ήθελε και επιθυμούσε να μοιραστεί και, σε γενικές γραμμές, αυτό συνέ-
βη. Δέκα χρόνια μετά, το 2005, διαπιστώθηκαν στο MySpace κάποιες αλλαγές... 
Μπλοκαρίστηκαν όλες οι συνδέσεις (links) προς ανταγωνιστικές εταιρίες της FOX 
NEWS CORPORATION (δες π.χ. prison break) και διαγράφηκαν όλες οι σελίδες 
που διακωμωδούσαν ή σατίριζαν τον Βαρόνο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 
Κο Rupert Murdoch. Απαγορεύτηκαν όλα τα banners που στρέφονταν ενάντια σε 
μεγάλους οργανισμούς μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τσεκουρώθηκαν όλα τα προ-
φίλ μουσικών, φωτογράφων, οργανισμών ή ομάδων με queer ταυτότητα κι όταν οι 
χρήστ(ριες-ες) ξεκίνησαν να συζητούν στα φόρουμ του MySpace για όσα ζητήματα 
ελέγχου και λογοκρισίας αντιλαμβάνονταν, τα συγκεκριμένα φόρουμ κλειδώθηκαν. 
Η απάντηση στη λογική απορία που προέκυπτε και προκύπτει, τι συνέβη τελικά 
στο «φαινόμενο online δημοκρατίας» MySpace, είναι απλούστατη: από το 2005, το 
MySpace έγινε το νέο απόκτημα του ιδιοκτήτη της FOX NEWS, Κου Murdoch! 
Ό,τι συνέβη στον διαδικτυακό τόπο του MySpace, δεν οφείλεται στην ιδιαιτερότητα 
του «βρώμικου αυστραλού» -όπως είναι το παρατσούκλι του Murdoch- να μην παί-
ζει «δίκαια» με τα νέα του παιχνίδια. Ό,τι συνέβη, απλώς επιβεβαίωσε για μία ακόμη 
φορά τη σχέση που διέπει τον ιδιοκτήτη του «μέσου» με το «εξαγόμενο» μήνυμα… 
Στον «ελεύθερο και καλά οργανωμένο τοίχο μιας τέτοιας αυλής» δεν πρόκειται ποτέ 
να επιτραπεί η αποδυνάμωση των συμφερόντων του ιδιοκτήτη της αυλής και των 
φίλων του.

1

«Ο Δήμος σας διοργανώνει μια εκδήλωση με θέμα την παράδοση. Ως 
εκπρόσωπος της μαθητικής σας κοινότητας, αναλάβατε τη σύνταξη 
ενός κειμένου που θα εκφωνηθεί στην εκδήλωση. Σε αυτό να αναφέ-
ρετε τις αιτίες για τις οποίες πολλοί νέοι σήμερα έχουν απομακρυνθεί 
από την παράδοση και να προτείνετε τρόπους επανασύνδεσής τους με 
αυτήν.»
Την εποχή που η φτώχια και η ανέχεια μαστίζουν το μεγαλύτερο μέρος 
της υφηλίου, πόλεμοι ξεσπούν σε κάθε γωνιά της και οι διεθνείς ορδές 
των καπιταλιστών λεηλατούν ανθρώπους και περιβάλλον. Την εποχή 
που οι νέοι, και όχι μόνο, βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία, την 
ημιαπασχόληση και την επισφαλή εργασία και εργασιακά «κεκτημένα» 
ποδοπατούνται στο βωμό του κέρδους, της ανταγωνιστικότητας και 
της ανάπτυξης. Την εποχή που καραβάνια προσφύγων κατακλύζουν 
την «πολιτισμένη» δύση αφήνοντας πίσω τους στάχτες και ερείπια, θύ-
ματα της εξουσιαστικής παράνοιας των αυτοκρατόρων αυτού του κό-
σμου. Την εποχή που προσωπικές και συλλογικές ελευθερίες πέφτουν 
ως θύματα στο σύγχρονο κυνήγι μαγισσών στο όνομα της ασφάλειας. 
Την εποχή που οι κλιματικές αλλαγές απειλούν την ίδια της επιβίω-
ση σε αυτόν τον πλανήτη. Την εποχή που διατροφικά σκάνδαλα μας 
επιβεβαιώνουν κάθε στιγμή πόσο απέχουμε από τον έλεγχο της ίδιας 
μας της ζωής. Την εποχή που ο ωχαδερφισμός και η απάθεια έχουν 
αναδειχθεί σε αξίες, η υποταγή σε ιδανικό και η ρουφιανιά σε «τυπικό 
προσόν». Αυτή την εποχή λοιπόν οι "πεφωτισμένοι ηγέτες" της εγχώ-
ριας εκπαίδευσης συνεδρίασαν στα κλειστά γραφεία του υπουργείου 
παιδείας και αποφάσισαν ότι το μέγα θέμα που οφείλει να απασχολή-
σει κάθε νέο είναι πως θα επανασυνδεθούμε με την παράδοσή μας από 
την οποία κατά έναν περίεργο όσο και σατανικό τρόπο έχουμε απο-
μακρυνθεί. Γιατί, δηλαδή, ενώ ο κόσμος καίγεται, εμείς δεν ξέρουμε να 
χορεύουμε τσάμικο και καλαματιανό ή γιατί δεν κάνουμε πλέον θυσίες 
στο Δία ή όποια άλλη μαλακία μπορεί να θεωρούν αυτοί παράδοση. 
Και όπως εύστοχα αναρωτήθηκε ένας συνάδελφος: Μπας και το θέμα 
των εξετάσεων το έβαλε το φάντασμα του Χριστόδουλου;
Ήμαρτον...

θέμα έκθεσης πανελληνίων εξετάσεων(;)
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Όταν το καμένο κρέας μυρίζει πετρέλαιο

Κατά τη διάρκεια κατασκευής οδικής 
αρτηρίας στο χωριό Ιγενκούν, βόρεια της 
Νιγηριανής πρωτεύουσας, έγινε έκρηξη 
σε αγωγό πετρελαίου, με περισσότερους 
από 100 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, 
προκαλώντας παράλληλα φωτιές σε δεκάδες 
σπίτια και σχολεία.
Εκατοντάδες νιγηριανοί έχουν χάσει τη ζωή 
τους από παρόμοια περιστατικά, ενώ οι 
δολοφονίες και οι εκτοπίσεις για τα συμφέροντα 
πετρελαϊκών εταιριών έχουν μακριά λίστα.

Νιγηρία
100.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να 
εγκαταλείψουν την πόλη Αμπιγέι σε μια 
διαφιλονικούμενη πετρελαιοφόρα περιοχή, 
που μετρά εκατοντάδες νεκρούς, και τα 
πλούσια κοιτάσματά της εποφθαλμιούν 
εγχώρια αντιμαχόμενα στρατόπεδα.

Σουδάν
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ν Συνεχίζουν να επελαύνουν ανά δεκάδες οι ανεμοστρόβιλοι 
στις Η.Π.Α. Αυτή τη φορά χτυπήθηκαν το  Μιζούρι και 
η Οκλαχόμα, με αποτέλεσμα εκτεταμένες καταστροφές 
και δεκάδες άτομα να έχουν προστεθεί στη μακρά λίστα 
των νεκρών. Το Σάββατο 10/5, στην πόλη Πίτσερ, 24 
οικοδομικά τετράγωνα καταστράφηκαν ολοσχερώς. 
Αυτά όμως είναι μεγέθη «πρωτοκοσμικών» απωλειών. 
Την ίδια στιγμή, στην τριτοκοσμική Μιανμάρ, από τον 
κυκλώνα «Ναργκίς», μέσα στον Μάιο: 128.000 νεκροί, 
220.000 αγνοούμενοι, συνολικά 2.500.000 πληγέντες.

Η.Π.Α. vs  Μιανμάρ

Πάνω από 10.000 νεκροί από τον σεισμό 
στην Κίνα, μόνο στην πόλη Σιφάνκ, ενώ 6.000 
εναπομείναντες κάτοικοι την εγκατέλειψαν, 
έπειτα από την κατάρρευση 2 χημικών 
εργοστασίων, που είχε ως αποτέλεσμα τη 
διαρροή 80 τόνων αμμωνίας στον αέρα.

Κίνα, 12/5

Φτώχια-πείνα-δολοφονίες-εκτοπίσεις

Η αλληλοεξόντωση των εξαθλιωμένων συνεχίζεται...
Με τους κατοίκους να λιμοκτονούν και τους μετανάστες να έχουν μετατραπεί σε αποδιοπομπαίους 
τράγους για τα κοινωνικά προβλήματα, την ανεργία, την έλλειψη στέγης, για όλα «τα δεινά» του 
κόσμου. 
Με έναν όχλο οπλισμένο με μαχαίρια, ρόπαλα και δοχεία με πετρέλαιο να τρομοκρατεί τους 
μετανάστες που κατοικούν στις φτωχογειτονιές του Γιοχάνεσμπουργκ, σε μια περίοδο που η Νότια 
Αφρική κλυδωνίζεται από υψηλό πληθωρισμό, διακοπές ρεύματος και αυξανόμενη δυσαρέσκεια 
των «οικονομικά ασθενέστερων». 
Με τους «επιδρομείς» να βάζουν φωτιά στις πρόχειρες καλύβες των θυμάτων τους και σε ορισμένες 
περιπτώσεις να πυρπολούν όποιον δεν προλάβει να ξεφύγει. Σε μια κλιμάκωση της ξενοφοβικής 
βίας στις φτωχές συνοικίες της «οικονομικής» πρωτεύουσας της χώρας, όπου, μέσα στο Μάιο, 
έχασαν τη ζωή τους 62 άνθρωποι και εκατοντάδες τραυματίστηκαν.

Νότια Αφρική

Πολλά τα «αναπτυξιακά αστέρια» στην παραλία Βάι-
«Καβοσίδερο», σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται 
προστατευόμενη από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Natura. Έπειτα από συμφωνία της Μονής Τόπλου 
με αγγλική εταιρία, αποφασίστηκε η δημιουργία 
τουριστικών χωριών σε έκταση 26.000 στρεμμάτων, 
με σύμβαση παραχώρησης του έργου για 80 χρόνια. 
Προβλέπονται: ξενοδοχεία 7.000 κλινών, 730 πισίνες, 
γήπεδα γκολφ, συνεδριακά κέντρα, εργοστάσια 
ασφαλτόστρωσης, μονάδες επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων για το «αγαπημένο τους» Φοινικόδασος. 
Καλά μπάνια…

Ο λόγος για το κεδρόδασος, την πολυδιαφημισμένη 
πλέον παραλία «του Σίμου»,  στην Ελαφόνησο, 
και ό,τι έχει απομείνει από την ομορφιά του 
τοπίου, έπειτα από την αστυνομική «εκκαθάριση» 
της παραλίας από τους κατασκηνωτές και 
την τουριστική της «αξιοποίηση». Το νησάκι 
και «οι σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας» 
δεν χρειάζονται άλλο τους «φτωχομπινέδες 
ξεβράκωτους», όπως αποκάλεσε ντόπιος τους 
κατασκηνωτές, αλλά -προσθέτουμε εμείς- την 
επέλαση χιλιάδων τουριστών, πρόθυμων να 
στηρίξουν οικονομικά, με την εκεί διαμονή τους, τη 
λειτουργία κάμπινγκ, ενοικιαζόμενων δωματίων, 
εστιατορίων, κλαμπ κ.α. Το κερασάκι-ταφόπλακα 
έρχεται με τη δυναμική πρόθεση ιδιωτικής εταιρίας 
να εγκαταστήσει εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, σε απόσταση «αναπνοής» (κρατείστε 
την)… μόλις 1 χιλιόμετρο από την παραλία. Πολλά 
τα συμφέροντα.

Ψάχνοντας χώρο για να τοποθετήσουμε τα γαλάζια σημαιάκια, 
σήμα κατατεθέν των πεντακάθαρων ακρογιαλιών «μας».

Περί ανάπτυξης

Μετά τα «αποκαλυπτήρια» για το ντοπάρισμα ολόκληρης 
της Εθνικής ομάδας άρσης βαρών, αλλά και αρκετών άλλων 
αθλητών-τριων, σύσσωμη η παγκόσμια ομοσπονδία αντι-
ντόπινγκ ψάχνει να «ανιχνεύσει» τι χορηγούν τα σαΐνια της 
παγκόσμιας οικονομίας στο πετρέλαιο, αφού εδώ και μήνες 
αγωνίζεται ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο, καταρρίπτοντας το 
ένα ατομικό ρεκόρ μετά το άλλο. Τελευταίο εντυπωσιακό 
ρεκόρ πραγματοποίησε στο άλμα εις ύψος, όταν μέσα σε 24 
ώρες, από  τις 6/6 έως τις 7/6, «σήκωσε» τον πήχη της αξίας 
του κατά 10 δολάρια, ανεβάζοντας την τιμή του στα 138 
δολάρια το βαρέλι. Επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε: μέσα 
σε 24 ώρες, 10 δολάρια.

Αθλη(α)τικά

Όταν το πετρέλαιο βρίσκεται σε τρελά κέφια ή αλλιώς…
πες μας τι πίνεις και δεν μας δίνεις

Νεκρά ψάρια στην υδάτινη χωματερή που λέγεται Αμβρακικός

Αρχές Μάρτη. Μαζικοί θάνατοι ψαριών σε τρεις μονάδες 
ιχθυοκαλλιέργειας. Τα νεκρά ψάρια που εντοπίστηκαν 
υπολογίζονται σε πάνω από 1.000 τόνους. 
Αιτία -σύμφωνα  με τους «ειδικούς»- το γεγονός ότι τα 
βιομηχανικά και αστικά απόβλητα ρίχνονται ανεπεξέργαστα 
στους ποταμούς Άραχθο και Λούρο, οι οποίοι εκβάλλουν στον 
Αμβρακικό Κόλπο. Από τις πηγές αυτών των ποταμών έως τις 
εκβολές τους, βιομηχανίες, κτηνοτροφικές μονάδες, ελαιοτριβεία, 
σφαγεία, χοιροστάσια, μονάδες χυμοποίησης διοχετεύουν τα 
λύματά τους αδιάκοπα και ανεπεξέργαστα, μαζί με τα απόβλητα 
από τις πετρελαιοδεξαμενές της περιοχής, τα χημικά και τα 
ζιζανιοκτόνα. 
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Η «λεκάνη» της Μεσογείου και ιδιαίτερα το βορειοδυτικό τμήμα της -δηλαδή οι θάλασσες 
της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας- έχει τη θλιβερή πρωτιά της πιο μολυσμένης, 
με  σκουπίδια κάθε είδους, θάλασσας του κόσμου. 
Οι αριθμοί των επιστημόνων έχουν πάρει φωτιά και αναφέρουν ότι στην επιφάνεια των 
ωκεανών και των θαλασσών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης εντοπίζονται  6,5 
εκατομμύρια τόνοι σκουπιδιών. Η μόλυνση βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερη αν προστεθούν 
και όλα τα υπόλοιπα λύματα που «φροντίζει επιμελώς» να διοχετεύει το «όραμα» της 
βιομηχανοποίησης και της ανάπτυξης. 
Παρόλα αυτά, αναφορικά με τη μεσόγειο, τα ορατά σκουπίδια είναι μόνο το 30%, 
ενώ το υπόλοιπο 70% έχει κατακαθίσει στον βυθό της θάλασσας. «Η απαράδεκτη 
αυτή κατάσταση», επισημαίνουν οι «ειδικοί», επισημοποιώντας τα αυτονόητα για τις 
επιπτώσεις της ύπαρξης του καπιταλισμού, «οφείλεται στο γεγονός ότι η Μεσόγειος 
είναι περίκλειστη θάλασσα και περιβάλλεται από χώρες βιομηχανοποιημένες, με υψηλά 
επίπεδα τουρισμού και εμπορίου». 

Απέραντος… σκουπιδότοπος η Μεσόγειος, και όχι μόνο

Έργα και ημέρες 
στον «θαυμαστό κόσμο» των κυρίαρχων
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Υμηττός. Τρίτη 19/5, τρίτη φωτιά μέσα σε ένα μήνα, στην περιοχή  «Γλυκά Νερά».

Ν. Πεντέλη. Τετάρτη 20/5, 2 φωτιές σε 24 ώρες στο ίδιο σημείο. 

Περιοχές-φιλέτα, με πανοραμική θέα, για οικοπεδοφάγους με γούστο.

Πάρνηθα. Να χτίσουν ζητούν 4 δήμοι. Μεγάλη η στενοχώ-
ρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τεσσάρων δήμων της βό-
ρειας πλευράς της Πάρνηθας για τις καταστροφικές πυρκαγιές. 
Γι’ αυτό και μαζί με τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής προσέ-
φυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας τη «χαλάρω-
ση» των περιοριστικών ρυθμίσεων του Προεδρικού Διατάγμα-
τος για την προστασία του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας. 
«Αιτία», οι αυστηρότεροι περιορισμοί που επιβάλλει το νέο διά-
ταγμα και οι οποίοι, όπως εκτιμούν οι προσφεύγοντες, «θίγουν 
το δικαίωμα των πολιτών... στην οικοδόμηση και στη γεωργική 
χρήση περιοχών του δρυμού». Οι προσφυγές θα εξεταστούν 
στις 5 Νοεμβρίου 2008. Στα επιχειρήματά τους, εκτός από το 
ομολογουμένως πετυχημένο «θίγουν το δικαίωμα των πολι-
τών... στην οικοδόμηση», υπάρχουν απίστευτες ατάκες όπως: 
«οι κάτοικοί της “ασφυκτιούν” με τους νέους αυστηρότερους 
όρους του Προεδρικού Διατάγματος και... αναπόφευκτα θα 
οδηγηθούν στην αυθαίρετη δόμηση» ή ακόμα «προσβάλλει το 
δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη χρήση και διάθεση της 
περιουσίας τους», μιας και η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής 
υποστηρίζει ότι πρέπει να είναι αναφαίρετο το δικαίωμα των 
κατοίκων της περιοχής να μπορούν (επιτέλους!) να χτίσουν 
ανεμπόδιστα κι αυτοί μέσα στον δρυμό. Τέλος, αξίζει να ση-
μειωθεί ότι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατα-
τέθηκαν και ενάντια στην πράξη αναδάσωσης του δρυμού. Οι 
περισσότερες ήταν από ιδιώτες που ζητούσαν να εξαιρεθούν οι 
εκτάσεις τους από την αναδάσωση. 
Κουράγιο καρχαρίες και μην ανησυχείτε. 
Το κράτος θα μεριμνήσει για το δίκιο του αγώνα σας.                     

Για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος  

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και η ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ βρίσκεται στην «δύ-
σκολη» θέση να ανακοινώσει  ότι «24 εκατομμύρια  άνθρωποι είναι ήδη  περιβαλλοντι-
κοί  πρόσφυγες». 

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και το ντόπιο κεφάλαιο βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση (για το ίδιο) να ανακοινώσει ότι, μόνο τον Μάρτιο, βγήκαν στους δρόμους της 
χώρας συνολικά 28.036 αυτοκίνητα. Δηλαδή «μόνο» 935 Ι.Χ. τη μέρα. Κουράγιο παιδιά! 
Είναι βέβαιο ότι μπορούμε και καλύτερα.  

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και η «αποφασιστικότητα» της πολιτείας να το υπε-
ρασπιστεί, αποτυπώνεται εύγλωττα στην πρόταση του δημάρχου Αθήνας, Νικήτα Κα-
κλαμάνη: «Ελάτε να φυτέψουμε όλοι μαζί και να μετατρέψουμε τις ταράτσες, τα μπαλ-
κόνια  και τους ακάλυπτους χώρους τη πόλης μας σε… πράσινες οάσεις ».

Κέρκυρα, Λευκίμμη 29/05/2008, κά-
τοικοι συγκεντρώνονται για να 

αντισταθούν στην κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 
Μπάτσοι μπλε, χακί παραταγμένοι απέ-
ναντι τους. Η δημοτική αρχή κρυμμένη, 
άφωνη, μιας και θα χαθούν εκατομμύρια 
ευρώ, αν δεν ξεκινήσει άμεσα ο εργολά-
βος που έχει αναλάβει την κατασκευή 
του Χ.Υ.Τ.Α. Οι κάτοικοι στήνουν οδο-
φράγματα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
στήνουν κάμερες και μικρόφωνα, όπως 
στήνονται και οι διμοιρίες. Οι κάμερες 
και τα μικρόφωνα εξαφανίζονται. Οι δι-
μοιρίες επιτίθενται. Οι κάτοικοι αντιστέ-
κονται. Συγκρούσεις, συλλήψεις, ξύλο. 

Οι διμοιρίες ξυλοφορτώνουν ένα νεαρό 
πάνω σε κινούμενο μηχανάκι, χάνει τον 
έλεγχο της μηχανής, χτυπάει μια γυναίκα. 
Τέσσερις ημέρες μετά οι κάτοικοι καλούν 
σε νέα πορεία λέγοντας «ο αγώνας μας 
συνεχίζεται πιο έντονα, πιο δυναμικά και 
με πίστη στο δίκιο μας. Οι παρανομίες 
των πολιτικών όλα αυτά τα χρόνια και η 
εγκληματική, άνανδρη και ανέντιμη συ-
μπεριφορά των αστυνομικών δυνάμεων 
δεν μπορούν πλέον να αφήσουν κανένα 
ευσυνείδητο πολίτη, κάτοικο της Λευ-
κίμμης άπραγο και αδιάφορο. Ο κύβος 
ερρίφθη. Μετά όσα συνέβησαν στις 29/5 
αισθανόμαστε αδικημένοι, προσβεβλημέ-

νοι, εξοργισμένοι, αγανακτισμένοι. Όμως 
το ηθικό μας είναι πιο ψηλά από ποτέ. 
Πρέπει να ξέρουν εχθροί και φίλοι ότι δεν 
πρόκειται να κάνουμε πίσω με τίποτα και 
για κανέναν λόγο». Μετέχουν 1.500-2.000 
κάτοικοι και κατά την διάρκεια της πο-
ρείας μαθαίνουν πως η γυναίκα πέθανε. 
Οι μπάτσοι και τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης μιλούν για λάδια και ρίχνουν την 
υπαιτιότητα στον οδηγό της μηχανής. Οι 
κάτοικοι και οι συγγενείς απ’ την άλλη 
δείχνουν τον μόνο υπαίτιο, την ελληνι-
κή αστυνομία. Η δημοτική αρχή όπως 
και διάφοροι κομματικοί φορείς, μετά 
τη δολοφονία της γυναίκας, θυμούνται 

την περιβαλλοντική καταστροφή που θα 
προκαλέσουν οι 80.000 τόνοι σκουπι-
διών (όλου του νησιού) στην περιοχή της 
Λευκίμμης, θυμούνται τα μειονεκτήματα 
των χώρων υγειονομικής ταφής απορ-
ριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και εκδίδουν ανα-
κοινώσεις. Μερικές ημέρες μετά, αν και 
επιμελώς σιώπησαν τα μικρόφωνα και οι 
κάμερες, αν και οικιοθελώς σιώπησαν οι 
κομματικοί και δημοτικοί φορείς, αν και 
αναγκαστικά το βούλωσαν οι μπάτσοι, η 
σιωπή δεν κυριαρχεί… Οι κάτοικοι συνε-
χίζουν να αγωνίζονται, καλώντας σε πα-
νελλαδικές παρεμβάσεις αλληλεγγύης.

ΛΕΥΚΙΜΜΗ κέρκυρα

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΥΑΚΙ πτολεμαϊδα

Πτολεμαΐδα, σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, 02/06/2008, χαράματα. Έξι άνθρω-

ποι στην περιφρούρηση της 23ης μέρας κατάληψης των δύο 
ταινιόδρομων (αποκομιδής τέφρας και τροφοδοσίας λιγνίτη) 
του εργοστασίου της ΔΕΗ, από ανέργους των χωριών Αγ. 
Δημητρίου & Ρυακίου, που οργανώνονται στον τοπικό σύλ-
λογο «καταπολέμησης της ανεργίας και ανάπτυξης». Τους 
επιτίθενται διμοιρίες των ΜΑΤ, παρουσία εισαγγελέα, τους 
συλλαμβάνουν και σπάει η κατάληψη. Μεταφέρονται στα Δι-
καστήρια της Κοζάνης, όπου οι κάτοικοι μαζί με αλληλέγγυ-
ους συγκρούονται σώμα με σώμα με τους μπάτσους. Την ίδια 
στιγμή, στο μπλόκο του χωριού, 8 διμοιρίες επιτίθενται στους 
κατοίκους, συλλαμβάνοντας άλλους δύο και τραυματίζοντας 
έναν. Και οι τρεις, την Παρασκευή 6 Ιούνη, περνούν από τα 
δικαστήρια της Κοζάνης με πλημμελήματα. Η αιτία της επί-
θεσης ήταν, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις, η προάσπιση 
των συμφερόντων των «πολιτών» -με την κατάληψη το εργο-
στάσιο δεν μπορούσε να παράγει την απαιτούμενη ηλεκτρική 
ενέργεια και το ενδεχόμενο για «black out» δεν ήταν καθόλου 
απίθανο. Επιχειρηματολογία το λιγότερο ιλαρή, αν αναλογι-
στούμε την κατάσταση που βιώνουν οι «πολίτες» των χωριών 
αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Κατάσταση, που αποτυ-
πώνεται στο εξουσιαστικό δίλημμα: «ανεργία ή καρκίνος».

Στην περιοχή της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας λειτουργούν πέντε εργοστάσια παραγω-
γής ρεύματος από λιγνίτη, τα οποία καλύπτουν το 70% της ηλεκτροδότησης ολόκληρης 
της χώρας, ενώ ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου είναι η πλέον ρυπογόνος μονάδα σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.
Ένας στους τρεις θανάτους που σημειώνονται στην Πτολεμαΐδα προκαλείται από καρκί-
νο. Τα κρούσματα, σήμερα, είναι κατά 16% περισσότερα σε σχέση με το 1950 και ο αριθ-
μός αυξάνεται αλματωδώς κάθε δεκαετία. Η μεγαλύτερη αύξηση σε εμφάνιση καρκίνου 
παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 45–65 ετών, την ίδια στιγμή που οι πνευμονολογικές 
ασθένειες θερίζουν τον πληθυσμό και ο μέσος όρος ζωής μειώνεται.
Αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουν όλοι όσοι ζουν στην ευρύτερη περιοχή για χάρη της 
ανάπτυξης.

Περί εμπρησμών, καταπατήσεων...

και άλλων «παραπόνων»

Μιλώντας για χωματερές 
ανθρώπων και λυμάτων…
Λίγο πριν το κλείσιμο αυτού του εντύπου, με αφορμή το ετήσιο μνημόσυνο 
(βλ. παγκόσμια ημέρα) για το περιβάλλον, οι περιοχές μας έγιναν 
πρωτοσέλιδο σε μια από τις αστικές φυλλάδες. 
Το θέμα; Οι πάνω από 10.000.000 τόνοι φωσφογύψου σε χωματερή 125 
στρεμμάτων, στο Σχιστό, δίπλα στο Βιομηχανικό Πάρκο. 
Τι είναι ο φωσφογύψος; Ορυκτό υλικό, με μεγάλη περιεκτικότητα σε 
ραδιενεργό ράδιο, που μεταφέρεται στον οργανισμό με τη μορφή σκόνης 
και είναι εξαιρετικά καρκινογόνο (και όχι μόνο).
Πόση είναι η συγκέντρωση της ραδιενεργής αυτής ουσίας στο Σχιστό; 
Δεκάδες φορές μεγαλύτερη από τα διεθνώς επιτρεπτά(?) όρια.
Πώς βρέθηκε εκεί ο φωσφογύψος; Τον πετούσε εκεί η Εταιρία Λιπασμάτων 
της Δραπετσώνας, επί 20 ολόκληρα χρόνια, από το 1979 ως το 1999, οπότε 
και έκλεισε (πριν το 1979, απλά τον πετούσε στη θάλασσα).
Μόνο φωσφογύψο έχει εκεί; Όχι, έχει και ουράνιο, διαλύτες, πετρελαϊκές 
λάσπες και διάφορα άλλα τοξικά βιομηχανικά απόβλητα.
Αν και το ζήτημα δεν μπορεί να εξαντληθεί σε ένα σχόλιο, παραμένει 
(ως ρητορικό) το ερώτημα: αν η κοινωνική οργή παρομοιαζόταν με ένα 
ηφαίστειο, τι παραπάνω θα χρειαζόταν για να εκραγεί;
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Λευτεριά
στους αναρχικούς Μάριο Τσουραπά και Χρυσόστομο Κοντορεβυθάκη

Δίκη 11 Ιούλη 2008, Δικαστήρια πρώην σχολής Ευελπίδων
Πορεία αλληλεγγύης Πέμπτη 3 Ιούλη 6μ.μ. πλ. Βικτωρίας

Στις 11 Ιούλη, στα δικαστήρια της πρώην 
σχολής Ευελπίδων, δικάζονται οι αναρχικοί 

Μάριος Τσουραπάς και Χρυσόστομος Κοντορε-
βυθάκης, οι οποίοι βρίσκονται προφυλακισμένοι 
από τον περσινό Ιούνη για απόπειρα εμπρη-
σμού οχήματος της δημοτικής αστυνομίας, στο 
Παλαιό Φάληρο, στις 5/6/2007, την ευθύνη της 
οποίας έχουν αναλάβει από την πρώτη στιγμή.
Μαζί τους δικάζεται και η 20χρονη φοιτήτρια 
της ΑΣΟΕΕ, Στεφανία Δ., που συνελήφθη στην 
ευρύτερη περιοχή το ίδιο βράδυ. Η ίδια αρνείται 
τη συμμετοχή της, γεγονός που υπογραμμίζουν 
κι ο Μάριος με τον Χρυσόστομο.
Σχετικά με την επιλογή της συγκεκριμένης κίνη-
σης είναι κατατοπιστικός ο λόγος που έχουν οι 
ίδιοι αρθρώσει σε κείμενα τους μέσα από την φυ-
λακή, απόσπασμα του οποίου παραθέτουμε:
«Σε έναν κόσμο διαποτισμένο από την ανασφά-
λεια που γεννά το υπάρχον σύστημα, οι ζωές 
μας υποβαθμίζονται συνεχώς. Όσο εντείνονται 
οι εξοντωτικοί ρυθμοί, το άγχος, η αβεβαιότητα 
για το μέλλον και η τρομοκρατία της μισθωτής 
εργασίας, τόσο ο ανταγωνισμός και η εξατο-
μίκευση εμφανίζονται ως μονόδρομος, τόσο οι 
ανθρώπινες σχέσεις αλλοτριώνονται. Οι επιδιώ-
ξεις της κυριαρχίας είναι ξεκάθαρες. Η μετατρο-
πή μας σε μια άβουλη μάζα που κινείται γοργά 
στους ρυθμούς της παραγωγής, που μαστουρώ-
νει καταναλώνοντας και στριμώχνεται μαζικά 
σε διασκεδαστήρια και εμπορικά κέντρα. Με 
απαραίτητο σύμμαχο τα Μέσα Μαζικής Εξαπά-
τησης, οι κυρίαρχοι εμφανίζουν τα συμφέροντά 
τους ως συμφέροντα όλης της κοινωνίας, επιδι-
ώκοντας την απόσπαση κοινωνικής συναίνεσης 

για τα σχέδιά τους. Τη δημιουργία μιας κοινω-
νίας χωρίς αντανακλαστικά αντίδρασης. Μιας 
κοινωνίας που δεν θα αντιστέκεται στις άθλιες 
συνθήκες εργασίας με τα αμέτρητα εργατικά 
ατυχήματα, στην καθημερινή ληστεία μέσω του 
τραπεζικού συστήματος, στην καταστροφή της 
φύσης, στα κάθε λογής εγκλήματα που διαπράτ-
τονται στα σχολεία, στα στρατόπεδα, στις φυ-
λακές, στα ψυχιατρεία.
Με απώτερο σκοπό την επιβολή ενός “δημοκρα-
τικού” ολοκληρωτισμού, το κράτος ξαμολάει τα 
σώματα “ασφαλείας” με στόχο την καταστολή 
και την εξόντωση κάθε μορφής αντίστασης απ’ 
τη μεριά των καταπιεσμένων. 

Σε ένα απ’ αυτά τα σώματα ασφαλείας επιτεθή-
καμε κι εμείς, γνωρίζοντας το ρόλο και τη δράση 
της δημοτικής αστυνομίας, τα όργανα της οποί-
ας, αν και “περιορισμένων αρμοδιοτήτων”, κά-
νουν τους νταήδες, ξυλοκοπώντας μετανάστες, 
μικροπωλητές, ιερόδουλες και τοξικομανείς και 
επιτελούν τον “κοινωνικό” τους ρόλο, προστα-
τεύοντας δημοτικούς άρχοντες και τα τσιφλίκια 
τους, λειτουργώντας εν τέλει συμπληρωματικά 
στο κατασταλτικό έργο της ελληνικής αστυνο-
μίας.
Θεωρούμε εξ αρχής την συγκεκριμένη ενέργεια 
ως επίθεση στα κατοχικά στρατεύματα της 
αστικής δημοκρατίας. Ενέργεια που εναντιώνε-
ται στην άγρια καταστολή κάθε κινητοποίησης 
που ξεφεύγει απ’ τα συντεχνιακά πλαίσια, ανα-
δεικνύοντας δυνατότητες ριζοσπαστικοποίησης 
των κοινωνικών αγώνων (ναυτεργάτες, πανεκ-

παιδευτικά συλλαλητήρια, χωματερή Άνω Λιο-
σίων κ.ο.κ.). Αγώνων την απήχηση των οποίων 
προσπαθεί να μειώσει η κυριαρχία μέσα από 
εκστρατείες κατασυκοφάντησής τους, με προ-
ληπτικές συλλήψεις και προφυλακίσεις χωρίς 
κανένα στοιχείο. Κινητοποιήσεων που πλαισιώ-
νουν δράσεις που θέτουν το ζήτημα της ευρύτε-
ρης ρήξης με τον κόσμο της εκμετάλλευσης και 
της υποταγής. 
Ενέργεια που στέκεται απέναντι στο κλίμα του 
ασφυκτικού ελέγχου και της αστυνομοκρατίας, 
όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά το καλοκαίρι 
του 2002 με την εγκαινίαση των λευκών κελιών 
για την υποδοχή των επαναστατών της 17Ν και 
του ΕΛΑ, την ψήφιση κι εφαρμογή τρομονόμων, 
την “εθνική υπόθεση” του 2004 και την τοποθέ-
τηση χιλιάδων καμερών στους δρόμους της μη-
τρόπολης.
Ενέργεια που εναντιώνεται στις δολοφονίες που 
βαφτίζονται “τυχαίες εκπυρσοκροτήσεις”, στην 
άγρια καταστολή των πρόσφατων εξεγέρσεων 
στις φυλακές, στη φρίκη του εγκλεισμού, στις 
άθλιες συνθήκες κράτησης, στους βασανισμούς 
και τις δολοφονίες κρατουμένων στα σύγχρο-
να σωφρονιστικά κολαστήρια που βαφτίζονται 
“αυτοκτονίες”.
Γεγονότα που δεν θα μπορούσαν να αφήσουν 
απαθή και αμέτοχο όποιον σέβεται την ανθρώ-
πινη ύπαρξη…»

Στις 3.30 τα ξημερώματα, η κατάληψη Κτήμα-
τος Πραποπούλου στο Χαλάνδρι γίνεται στόχος 
εμπρηστικής επίθεσης, με αποτέλεσμα να κατα-
στραφεί μεγάλο μέρος του κτιρίου και να καταρ-
ρεύσει η στέγη. Οι γείτονες, την ώρα που ξέσπα-
σε η φωτιά, είδαν τρία άτομα να βγαίνουν από 
την είσοδο του κτήματος, κρατώντας λοστό και 
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή τον οποίο αφαίρε-
σαν από τον χώρο.
Το κτήμα Πραποπούλου κατελήφθη τον Δεκέμ-
βριο του 2006 από μια ετερόκλητη ομάδα ατό-
μων, με σκοπό την προάσπισή του ως ελεύθερου 
χώρου και την ευρύτερη τοπική δράση σε οικο-
λογικά και κοινωνικά ζητήματα, μετατρέποντας 
έτσι ένα –επί αρκετές δεκαετίες- εγκαταλελειμμέ-
νο οίκημα σε έναν ανοιχτό κοινωνικό εγχείρη-
μα.

25 Μάρτη 2008

Σε μια πρωτοφανή, για την περιοχή, κατασταλ-
τική επιχείρηση, αστυνομικές δυνάμεις (ΟΠΚΕ 
και ΜΑΤ) εισβάλουν στην κατάληψη του παλιού 
κτιρίου του Ι.Κ.Α. στη Λάρισα και εκκενώνουν 
βίαια το κτίριο, προσάγοντας 7 καταληψίες (κά-
ποιοι από αυτούς χτυπημένους από τα ΜΑΤ).
Αμέσως μετά την εκκένωση, αρχίζει η κατεδάφι-
ση του κτιρίου.
Στις 8 Μαρτίου 2008, το κτίριο αυτό είχε κατα-
ληφθεί από ομάδα αντιεξουσιαστών, αναρχικών 
και αυτόνομων και ένα μήνα μετά, είχε καθαρι-
στεί και ήδη λειτουργούσε παιδική χαριστική βι-
βλιοθήκη και αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο. Σκο-
πός ήταν η επανοικειοποίηση του κτιρίου και η 
δημιουργία ενός αυτοοργανωμένου χώρου αντί-
στασης, κοινωνικής και πολιτικής ζύμωσης. 

23 Απριλίου 2008

Την Κυριακή 18/5, γύρω στις 7.30 το πρωί, ξε-
σπάει φωτιά στην κατάληψη Villa Amalias στην 
οδό Αχαρνών, στη Βικτώρια, η οποία πριν κα-
τασβεστεί προκαλεί υλικές ζημιές. 30 ώρες αρ-
γότερα, γύρω στη 1 το μεσημέρι της επομένης, 
μια παρακρατική ομάδα κρούσης, επιτίθεται και 
πάλι με εμπρηστική ύλη -μέρα μεσημέρι σ’ έναν 
από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της 
Αθήνας- προκαλώντας και δεύτερη φωτιά, σε 
άλλο τμήμα του κτιρίου. 
Ας σημειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις υπήρ-
χαν άνθρωποι μέσα στο κτίριο, κάτι που φυσικά 
ήταν άμεσα αντιληπτό από αυτούς που πραγμα-
τοποίησαν τις δύο αυτές δολοφονικές επιθέσεις.
Η κατάληψη Villa Amalias είναι ένας ανοιχτός 
κοινωνικοπολιτικός χώρος που λειτουργεί αντι-
θεσμικά και αυτοοργανωμένα εδώ και 18 χρό-
νια, μια εστία συλλογικής συνεύρεσης και αντί-
στασης στην καρδιά της αθηναϊκής μητρόπολης. 
Γι’ αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που απο-
τελεί στόχο για την αστυνομία και τα διάφορα 
φασιστοειδή.
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Οι πρόσφατες επιθέσεις στις καταλήψεις 
Villa Amalias, Κτήματος Πραποπούλου 

και Ιού Κοινωνικής Απελευθέρωσης (Ι.Κ.Α.) 
στη Λάρισα αποτελούν τη συνέχεια μιας σει-
ράς κρατικών και «παρα»κρατικών επιθέσεων 
σε καταλήψεις, στέκια, αυτοοργανωμένους χώ-
ρους, που εξελίσσονται με ιδιαίτερη ένταση τους 
τελευταίους 6 μήνες.
Αυτά τα χτυπήματα κάθε άλλο παρά τυφλά και 
πρωτόγνωρα είναι. Στόχος είναι ανοιχτοί κοινω-
νικοί χώροι που λειτουργούν αυτοοργανωμένα 
και αδιαμεσολάβητα, με συλλογικές και αμεσο-
δημοκρατικές διαδικασίες. Χώροι πολυεπίπεδης 
κοινωνικής παρέμβασης, που δεν εμπορεύονται 
τη δράση τους και που πραγματώνουν την έν-
νοια της αλληλεγγύης, όχι ως μορφή κοινωνικής 
«καλοσύνης» αλλά ως ξεκάθαρης και αδιαπραγ-
μάτευτης επιλογής. Χώροι ριζοσπαστικοί, που 
αποτελούν εστίες σύγκρουσης και αντίστασης 
στις επιλογές της κυριαρχίας, τόσο σε επίπεδο 
λόγου όσο και πρακτικής, ενάντια στην κρατική 
βία και καταστολή, ενάντια στον ρατσισμό και 
τις διακρίσεις, ενάντια στο εμπόριο ανθρώπων 
και τις κρατικές δολοφονίες, ενάντια στον σύγ-
χρονο εργασιακό μεσαίωνα, τη λεηλασία του 
περιβάλλοντος, το σύγχρονο life-style. Ενάντια 
στην πατριωτική και εθνικιστική πανούκλα…
Αυτοί οι χώροι, εξαιτίας ακριβώς αυτών τους 
των χαρακτηριστικών, αποτελούν ένα σταθε-
ρό αγκάθι στις επιλογές της κυριαρχίας, ένα 
μη ελέγξιμο και μη αφομοιώσιμο κομμάτι της 
κοινωνίας, έναν εχθρό που σε κάθε της βήμα 
απειλεί ή δύναται να απειλήσει την επιβεβλημέ-
νη ομαλότητα. Πολύ περισσότερο σήμερα, που 
η δημοκρατία έχει πετάξει προ πολλού το δήθεν 
κοινωνικό και ανθρωπιστικό της προσωπείο 
και η πολύτιμη κοινωνική συναίνεση εκβιάζεται 
πλέον μέσω της καταστολής, της προώθησης 
κοινωνικά φοβικών συνδρόμων, της ακραί-
ας εξατομίκευσης και αλλοτρίωσης αλλά και 
διαφόρων ιδεολογημάτων (εθνική ομοψυχία, 
ασφάλεια κλπ).

Το δημοκρατικό καθεστώς, γνωρίζοντας πολύ 
καλά την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων 
που προκαλεί, θωρακίζεται κατασταλτικά, για 
την αντιμετώπιση των διευρυνόμενων κοινωνικών 
αντιστάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τα 
«προληπτικά» χτυπήματα πορειών, οι συνεχείς και 
«εξόφθαλμες» παρακολουθήσεις πολιτικών χώ-
ρων, οι συλλήψεις και προφυλακίσεις αγωνιστών, 
οι εκκενώσεις καταλήψεων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσ-
σεται και η στοχοποίηση των αυτοοργανωμένων 
χώρων από «παρα»κρατικούς μηχανισμούς και η 
επέκταση των επιθέσεων μέχρι και σε πρωτοβάθ-
μια σωματεία και πρωτοβουλίες κατοίκων με έντο-
νη δραστηριότητα: εκεί που η επίσημη κρατική κα-
ταστολή συναντά τα θεσμικά της όρια, «αφήνεται» 
ελεύθερο και ανεκτικό το πεδίο στη δράση κάθε 
επίδοξης φασιστικης-«παρα»κρατικής ομάδας 
κρούσης. Κι ανάμεσα σε όλα αυτά, δεν είναι τυ-
χαίο που τα καθεστωτικά Μ.Μ.Ε. «παραλείπουν» 
σταθερά να αναφέρουν έστω και μια λέξη γι’ αυτές 
τις επιθέσεις, τη στιγμή που επιμελώς απαξιώνουν 
και συκοφαντούν σε καθημερινή βάση κάθε εστία 
κοινωνικής αντίστασης.
Το μήνυμα είναι σαφές: οποιοσδήποτε δεν επιλέγει 
την απολύτως ελέγξιμη οδό της θεσμικής διαμαρ-
τυρίας, μπαίνει απευθείας στην ατζέντα της επίση-
μης ή ανεπίσημης καταστολής.
Οι μάσκες έχουν πέσει προ πολλού και το έργο το 
έχουμε ξαναδεί. Αν νομίζουν τα κάθε λογής κρατι-
κά και «παρα»κρατικά καθάρματα ότι οι μεθοδεύ-
σεις και οι επιθέσεις τους θα μας πλήξουν, ας τους 
ενημερώσουμε ότι το μόνο που καταφέρνουν είναι 
να ενδυναμώσουν τη δράση μας, την αλληλεγγύη 
μας και την οργή μας. Θα μας βρίσκουν πάντα 
μπροστά τους.

...ΣΥΝΕΧΕΙΑ...ΣΥΝΕΧΕΙΑ

“ΠΑΡΑ”ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ... “ΠΑΡΑ”ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ... 

Αλληλεγγύη Αλληλεγγύη
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Το βράδυ της Τετάρτης 14 Μαΐου, ομάδα 12-15 ατόμων πραγματοποίησε σε δύο κύματα επί-
θεση με πέτρες και ξύλα (λίγο πριν και λίγο μετά τα μεσάνυχτα) κατά μουσουλμανικού τόπου 
λατρείας (αυτοσχέδιο τζαμί), στην οδό Μακρυγιάννη 15, στου Ρέντη, που ενοικιάζεται και χρη-
σιμοποιείται από πακιστανούς μετανάστες που ζουν στη γύρω περιοχή.
Τα φασιστοειδή προκάλεσαν ζημιές στο χώρο, τραμπούκισαν τους 7 παρευρισκόμενους μετα-
νάστες και τους απείλησαν «να σηκωθούν να φύγουν από την Ελλάδα», ενώ προπηλάκισαν κι 
έναν έλληνα γείτονα που διαμαρτυρήθηκε για την επίθεση.
Ο συγκεκριμένος χώρος στην οδό Μακρυγιάννη βρίσκεται πολύ κοντά στα χαμόσπιτα πακι-
στανών μεταναστών, στις οδούς Σαρανταπόρου και Λαχανά, που τα τελευταία 2 χρόνια έχουν 
γίνει κατ’ επανάληψη στόχος ρατσιστικών επιθέσεων, σε μια περιοχή που εδώ και πολλά χρόνια 
ζουν χιλιάδες πακιστανοί φτωχοδιάβολοι, οι οποίοι επιβιώνουν δουλεύοντας ως χαμηλόμισθοι 
εργάτες.
Η ρατσιστική πανούκλα δεν είναι δυνατό να αλωνίζει ανενόχλητη, ιδιαίτερα σε φτωχοσυνοικίες 
με χιλιάδες μετανάστες. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Η σιωπή είναι συνενοχή.

Για τον προσφυγικό καταυλισμό
στο λιμάνι της Πάτρας
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Στην άκρη του λιμανιού της Πάτρας εδώ και πολ-

λά χρόνια υπάρχει ένας αυτοσχέδιος προσφυ-
γικός καταυλισμός, με εκατοντάδες παραπήγματα 
φτιαγμένα από χαρτόνι, τεντόπανα, νοβοπάν, ελενίτ 
και άλλα παρεμφερή υλικά, που πρωτοδημιουργήθη-
κε από κούρδους -κυρίως- πρόσφυγες.
Τα τελευταία χρόνια, η πληθυσμιακή σύνθεση του 
καταυλισμού άλλαξε, περιλαμβάνοντας κυρίως αφ-
γανούς και ιρακινούς πρόσφυγες, γεγονός καθόλου 
τυχαίο αν αναλογιστεί κανείς τα αντίστοιχα πολεμι-
κά μέτωπα της περίφημης «αντι»τρομοκρατικής εκ-
στρατείας.
Πρόκειται για έναν χώρο άθλιας διαβίωσης, όπου 
οι εκατοντάδες προσωρινοί κάτοικοί του δεν επιδι-
ώκουν την παραμονή τους εκεί αλλά τη μετάβαση 
τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέσω κάποιας 
αυτοσχέδιας ή καλοπληρωμένης (σε δουλεμπορικά 
κυκλώματα) επιβίβασής τους σε κάποιο πλοίο για 
Ιταλία, μέσα σε κάποια νταλίκα.
Όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν λίγες οι στιγμές που 
από πλευράς τοπικών αρχών, τοπικών επιχειρημα-
τιών και κρατικών αξιωματούχων τέθηκε το ζήτημα 
της «αντιμετώπισης του προβλήματος που συνιστά ο 
καταυλισμός για την εικόνα της πόλης», στην προο-
πτική της διάλυσής του, χωρίς ωστόσο να υπάρξει 
κάποια αποφασιστική κίνηση.
Στα μέσα όμως του φετινού Γενάρη, οι 2.500 (εκείνο 
το διάστημα) πρόσφυγες του καταυλισμού, έλαβαν 
μια ανυπόγραφη προειδοποίηση από τις τοπικές 
αρχές να εγκαταλείψουν την πόλη, και τις αμέσως 
επόμενες μέρες εξαπολύθηκε εκτεταμένη επιχείρηση 
«σκούπα» σε όλο τον άξονα του λιμανιού και γύρω 
από τον καταυλισμό. Άμεσα πραγματοποιούνται 
πορείες αλληλεγγύης στην Πάτρα, οι οποίες, ωστό-
σο, δεν κατορθώνουν να αποτρέψουν την κατεδά-
φιση ενός μέρους του καταυλισμού στις 23 Γενάρη. 
Η συνέχεια ήταν μια έκπληξη για όλους. Την Τρίτη 
29 Γενάρη, πάνω από 1000 πρόσφυγες, σε μια πρω-
τοφανή κίνηση, βγαίνουν από τον καταυλισμό και 
συμμετέχουν σε πορεία αλληλεγγύης στο κέντρο της 
πόλης, ορθώνοντας το ανάστημα της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και απαιτώντας άσυλο. Η απάντηση 
από μεριάς των αρχών άμεση τις επόμενες μέρες: 
εκτεταμένες συλλήψεις μεταναστών και μεταφορά 
τους σε χώρους κράτησης σε όλη την επικράτεια και 

ασφυκτικός περιμετρικός αποκλεισμός του καταυλι-
σμού από αστυνομικές δυνάμεις για την αδυναμία 
ανεφοδιασμού και επίσκεψης στις κοντινές δημόσιες 
τουαλέτες και τη σύλληψη κάθε εξερχόμενου μετα-
νάστη. Μια κατάσταση πολιορκίας που προωθή-
θηκε από τα κατασταλτικά επιτελεία ως αντίμετρο 
στην αποτροπή κατεδάφισης του καταυλισμού.
Στο διάστημα που ακολούθησε, η καθημερινή πα-
ρουσία αλληλέγγυων στον καταυλισμό κι οι πα-
ρεμβάσεις στην πόλη συνεχίστηκαν, ο ασφυκτικός 
κλοιός χαλάρωσε και η επιδίωξη κατεδάφισης του 
καταυλισμού αποσύρθηκε, σε μια σαφή νίκη των 
προσφύγων (με πολλές όμως απώλειες) και των αλ-
ληλέγγυων κατά της τοπικής και κεντρικής εξουσί-
ας, του θεσμισμένου και μη ρατσισμού. Ωστόσο, τα 
ενισχυμένα αστυνομικά μέτρα, οι διάσπαρτες καθη-
μερινές συλλήψεις και οι βλέψεις για κατεδάφιση του 
καταυλισμού σε κάποια επόμενη στιγμή συνεχίζο-
νται.
Ζώντας υπό κλοιό, οι αφγανοί και ιρακινοί πρόσφυ-
γες στην Πάτρα έχουν ζήσει όλες τις μορφές πολέ-
μου που συνηθίζει να ασκεί η «πολιτισμένη» Δύση 
σε ό,τι περισσεύει ή αντιστέκεται στις επιλογές της. 
Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν και στη συνέχεια στο 
Ιράκ δημιούργησε διαλυμένες κοινωνίες ξεσπιτω-
μένων και απεγνωσμένων ανθρώπων, σε ένα φό-
ντο εκατοντάδων χιλιάδων νεκρών, εκατομμυρίων 
τραυματιών και μιας γης ρημαγμένης. Ξεριζωμένοι 
και ακολουθώντας το ένστικτο της ζωής θέλησαν να 
ξεφύγουν από τη «μοίρα» του πολέμου. Για προορι-
σμούς που δε θα μοιάζουν με θάνατο και εξαθλίωση. 
Με το λιμάνι της Πάτρας ενδιάμεσο σταθμό. Για να 
φτάσουν να βιώνουν κάτι από την παλαιστινιακή 
εμπειρία αποκλεισμού και πολιορκίας της Λωρίδας 
της Γάζας.
Όποιος θέλει να εθελοτυφλεί απέναντι στην εξό-
φθαλμη αυτή πραγματικότητα και δεν παίρνει σαφή 
θέση κατά των πολεμικών επιχειρήσεων των σταυ-
ροφόρων «αντι»τρομοκρατών (του ελληνικού κρά-
τους συμπεριλαμβανομένου) και υπέρ των προσφύ-
γων και των μεταναστών, συνηγορεί -εσκεμμένα ή 
μη- υπέρ των επιχειρήσεων στα πολεμικά μέτωπα, 
υπέρ των ρατσιστικών εγκλημάτων και διωγμών 
στην ελληνική επικράτεια.

Στην περιοχή της Νέας Μανωλάδας στο νομό Ηλείας, 
από το 2004 ιδρύθηκε και λειτουργεί ένας αγροτικός 

συνεταιρισμός για την καλλιέργεια φράουλας, με την 
επωνυμία ΥΡΜΙΝΗ. Από το 2004 μέχρι σήμερα, τα 600 
καλλιεργήσιμα στρέμματα, που είχε αρχικά στην κατοχή 
της η συγκεκριμένη Ομάδα Παραγωγών, ξεπέρασαν τα 
3.000 στρέμματα, με το 20% της παραγωγής να καλύπτει 
την εγχώρια ζήτηση και το υπόλοιπο 80% να εξάγεται 
(καλλιέργειες θερμοκηπίου).
Η Ομάδα Παραγωγών ΥΡΜΙΝΗ αυτοπαρουσιάζεται 
(αλλά και προβάλλεται από το Υπουργείο Γεωργίας) ως 
ένας «σύγχρονος και πρότυπος αγροτικός συνεταιρι-
σμός» 30 παραγωγών, με μέσο όρο ηλικίας κάτω των 40 
χρόνων, που κατόρθωσε με επιτυχία να προωθήσει μια 
ποιοτική καλλιέργεια αιχμής και υψηλής κερδοφορίας.
Και ξάφνου, στα μέσα Απρίλη, η καλογυαλισμένη βιτρί-
να σπάει. Ο «σύγχρονος και πρότυπος αγροτικός συ-
νεταιρισμός» αποκαλύπτεται ως πρότυπο κάτεργο των 
σύγχρονων φεουδαρχικών μεθόδων: άγρια εκμετάλλευ-
ση ανασφάλιστης εργασίας μεταναστών, από το ξημέ-
ρωμα ως τη δύση, για 23 ευρώ ημερησίως και διαμονή σε 
παράγκες πλάι στα θερμοκήπια με ενοίκιο 120 ευρώ το 
μήνα. Το δουλοκτητικό καθεστώς αποκαλύπτεται με την 
απεργία των 2000 περίπου μεταναστών εργατών γης στη 
συγκομιδή φράουλας (κυρίως από Μπαγκλαντές και 
Βουλγαρία), που διακόπτουν τη συγκομιδή διεκδικώντας 
30 ευρώ μεροκάματο.
Η αντίδραση των σύγχρονων τσιφλικάδων στη διακο-
πή της συγκομιδής τις πρώτες μέρες κινείται στη σφαίρα 
του γελοίου: περιφέρονται στα τηλεοπτικά παράθυρα 

κλαψουρίζοντας ότι δε βγαίνουν κι ότι αν δώσουν τέτοια 
αύξηση θα καταστραφούν. Τις επόμενες μέρες όμως τα 
πράγματα αγριεύουν. Το Σάββατο 19/4, η συγκέντρωση 
των μεταναστών εργατών γης μέσα στη Νέα Μανωλάδα 
θα δεχτεί επίθεση με ξύλα, λοστούς και πυροβολισμούς 
στον αέρα από τους τσιφλικάδες και τους επιστάτες 
τους, με τις ευλογίες της αστυνομίας, που είναι παρούσα 
αλλά κάνει τα στραβά μάτια. Αρκετοί εργάτες θα μετα-
φερθούν σοβαρά χτυπημένοι στο νοσοκομείο. Η επίθεση 
συνοδεύεται από διακοπή του νερού στα παραπήγματα, 
ως ένας επιπλέον μοχλός πίεσης για την επιστροφή στη 
συγκομιδή.
Δεδομένης της σαββατιάτικης τρομοκρατίας, η συγκέ-
ντρωση που καλείται την Κυριακή 20/4 έχει μικρότερη 
συμμετοχή κι η κινητοποίηση κλείνει με συμβιβασμό των 
εργατών στα 26 ευρώ (άγνωστο αν ακόμα κι αυτή η 
«συμφωνία» τηρείται).
Η απεργία των μεταναστών εργατών γης στη Νέα Μα-
νωλάδα, οι κινητοποιήσεις των αφγανών και ιρακινών 
προσφύγων ενάντια στην κατεδάφιση του καταυλισμού 
τους λίγους μήνες πριν στην Πάτρα κι οι συγκρούσεις 
των αφρικανών μεταναστών με τους μπάτσους ένα χρό-
νο πριν στη Θεσσαλονίκη μετά τη δολοφονία του νιγη-
ριανού μικροπωλητή Τόνυ Όνουα, υποδεικνύουν ότι οι 
πρόσφυγες κι οι μετανάστες έχουν μπει σε έναν κύκλο 
αγώνων για την προάσπιση της ατομικής και συλλογι-
κής τους αξιοπρέπειας, υποδηλώνοντας τις δυνατότητες 
της πληβειακής συλλογικής μαχητικότητας και θέτοντας 
σε νέες βάσεις το ζήτημα της αλληλεγγύης μας απέναντι 
τους.

Ο αγώνας των μεταναστών εργατών γης
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Λέρος, μέσα Μαΐου 2008. 121 ανήλικοι μετανά-
στες, ηλικίας 10 έως 16 ετών, προερχόμενοι από 

το Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη και την Ερυθραία, 
πραγματοποιούν απεργία πείνας για τις άθλιες συνθή-
κες κράτησης τους (έλλειψη σε κρεβάτια, τουαλέτες και 
στοιχειώδεις όρους υγιεινής).
Μια από τις όλο και περισσότερες περιπτώσεις παιδιών, 
που διανύουν χιλιόμετρα επί χιλιομέτρων για να «ξεβρα-
στούν» σε κάποιο νησί και να εγκλειστούν-στοιβαχτούν 
σε ένα από τα περίφημα «κέντρα υποδοχής» του ελλη-
νικού κράτους.
Και στην περίπτωση της Λέρου, ωστόσο, πέρα από το 
έμπρακτο ενδιαφέρον κάποιων κατοίκων του νησιού 
και τη συνδρομή των «γιατρών του κόσμου», το θέμα 
θάφτηκε επιμελώς. Μάλλον πρέπει να φτάσουμε σε 
απεργία πείνας βρεφών για να γίνει ζήτημα και να αντι-
ληφθούμε τι συμβαίνει.
Αλλά αυτό δεν είναι ο συνοριακός πόλεμος κατά των 
μεταναστών στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα της 
επικράτειας; Βυθίσεις πλοιαρίων, ναρκοπέδια, «τυχαί-
ες εκπυρσοκροτήσεις», στρατόπεδα συγκέντρωσης και 

διαρκείς «επαναπροωθήσεις»; Τι ανήλικοι και ενήλικοι, 
άντρες ή γυναίκες; Εδώ μιλάμε για έναν «ανεπιθύμητο 
εισβολέα» που πρέπει να αναχαιτιστεί, χωρίς διακρί-
σεις.
Εξάλλου, έχουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε 
τον ανθρωπισμό και τη φιλευσπλαχνία μας με καμιά 
καρτούλα της UNICEF, με καμιά συνδρομή σε κάποια 
«μη» κυβερνητική οργάνωση, με τον οβολό μας στο πα-
γκάρι της εκκλησίας ή με τη συμμετοχή μας σε κανέναν 
τηλεοπτικό έρανο.
Οι λέξεις μπερδεύονται. Η φωνή πνίγεται. Νιώθεις να 
λυγίζεις κάτω από το βάρος των γεγονότων. Οι δυνά-
μεις κι οι δυνατότητες τόσο περιορισμένες για να μπο-
ρέσουν να πραγματώσουν την επιθυμία ουσιαστικής 
παρέμβασης για τα δεκάδες καθημερινά περιστατικά 
στο συνοριακό άξονα της επικράτειας. Χιλιάδες κατα-
τρεγμένων που η ζωή και η αξιοπρέπεια τους ισοπε-
δώνεται. Ένα κράτος αποφασισμένο να δολοφονήσει, 
να φυλακίσει και να βασανίσει μαζικά. Και μια ντόπια 
κοινωνία σε κατάσταση αφασίας, πολλές φορές και 
συναίνεσης, να σφυρίζει αδιάφορα.

Απεργία πείνας ανήλικων μεταναστών

στη Λέρο
Μετανάστες - Ρατσισμός Μετανάστες - Ρα τσισμός
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αυτοοργανωμένος χώρος αλληλεγγύης & ρήξης ΡΕΣΑΛΤΟ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 54, Κερατσίνι, είσοδος από Ερμού 9,  Παρασκευές μετά τις 9:00μμ

Πόλεμος
Φοράς κράνος, ζώνη, μπότες, γάντια, αερόσακο, βαρύ μπουφάν. 
Δεδομένα πολέμου, ρόδες, λαμαρίνες, κιμάς.
Ορμή = Μάζα × Ταχύτητα
Πιθανότητες ορίζουν τον κανόνα του θανάτου.

Κώδικας οδικής κυκλοφορίας
Οι νόμοι οι πλέον αποδεκτοί, οι πλέον αφομοιώσιμοι. Ανθρώπινα 
κορμιά που ρυθμίζονται, ελέγχονται, τακτοποιούνται από 
φανάρια, διαβάσεις, απαγορευτικά και λωρίδες. Κανόνες και 
τροχαία καταστολή, ουρές δρομικής γραφειοκρατίας. Ομόνοια-
ομόνοια μισή ώρα.

Κομμένη ανάσα, χολή, καυτό μοτέρ, εξατμίσεις. Θερμοκήπιο 
καυσαερίου μεταλλαγμένων φυτών και ζώων. Βρωμάει 
λίγο παραπάνω, αλλά τί ζεστή πόλη, τί θαλπωρή μπρος στο 
καταχείμωνο. Αν κρυώνεις απλά ακολουθείς το λεωφορείο.

Τί όμορφο σκυλί! Γιατί κοιμάται στην άκρη του δρόμου; Είναι 
κατακρεουργημένο, το μισό έλιωσε κάτω από μηχανές κιμά. 
Βάφει από το πρωί την άχρωμη άσφαλτο. Από μια κοκκινωπή 
μουτζούρα εξέχει ένα λευκό πούπουλο, το περιστέρι της 
ειρήνης!

Η γριά πάει να περάσει τον δρόμο. Πισωπατεί, σαστίζει. 
Παλιότερα έπαιζε ξέγνοιαστη σ’αυτόν το δρόμο. Κάποιος 
πείραξε το φανάρι για τους πεζούς. Αργεί να ανοίξει και κλείνει 
τόσο γρήγορα. Ίσως αλλάξει το καθημερινό της δρομολόγιο. 
Ίσως μείνει σπίτι.

Δρόμος = Τρέξιμο
Η πόλη προστάζει να τρέξεις. Τα αφεντικά της ιδρώνουν όταν 
φρενάρεις στην λακκούβα. Χαρτούρα, εμπορεύματα, κορμιά 
συναγωνίζονται σε έναν ξέφρενο αγώνα δρόμου που φρενάρει 
το νου. Ο ίλιγγος της ακινησίας των πραγμάτων.

Και εσύ τρέχεις
Βιάζεσαι πάντα, πάντα χωρίς αιτία. Επιβάλλεσαι στον δρόμο, 
βρωμάς επίθεση και ανδρισμό.  Παραχώρηση προτεραιοτί;;;  
Είσαι ο γρηγορότερος στο δρόμο, στην πόλη, στον κόσμο όλο 
και ακόμα μακρύτερα. Άλλωστε τόσα πλήρωσες στο συνεργείο.

Courier
Δουλεύεις μηχανάκι ή είσαι; Ό,τι γρηγορότερο κυκλοφορεί στην 
πόλη. Αποφεύγεις να φρενάρεις, άλλωστε υπάρχει και η κόρνα. 
Ο άλλος οδηγεί με το ένα χέρι, με το άλλο κάνει τον σταυρό 
του.

Μηχανοκίνηση
Δεν είσαι πια αβέβαιος. Προεκτείνεις τον αμφίβολο εγωισμό σου 
στο αλάνθαστο μηχανικό κατασκεύασμα. Πιάνεις τα 100 και 
σταματάς στα 20 μέτρα. Είσαι πια σίγουρος.

Σε αναζητώ
Κανείς δεν συναντάει κανέναν. Μόνο οι βουβές κοσμοσυρροές 
μαρσάρουν περιφέροντας την εικόνα τους.

αξιοποίησηυποβάθμιση
ανάπτυξηλεηλασία

ανάπλασηκαταστροφή

γκαράζ στην πλ. κύπρου, τει στο
υ 

καχραμάνογλου, εφοπλιστικό city στα 

λιπάσματα της δραπετσώνας2 ημέρεςενάντια
 στην

στην πλ. λαού

“η ανάπλαση στις 

περιοχές μας”
μαυρακόρντα &

incognita sperans
συναυλία

προβολή βίντεο 

συζήτησησάββατο 21/06
9 : 00 μ.μ.

κυριακή 22/06
8 : 30 μ.μ.

(100m, από την πλ. λαού, μπροστά από το σχολείο Στεγκα)

στο παρκάκι της 
οδού Ερμού

αυτοοργανωµένος χώρος 
αλληλεγγύης & ρήξης

(Λεωφ. Δηµοκρατίας 54, Κερατσίνι, 
είσοδος από Ερµού 9)

ρεσάλτο

Το έντυπο δρόμου που βαστάς στα χέρια σου εκδίδεται από την πολιτική 
συνέλευση του αυτοοργανωμένου χώρου αλληλεγγύης & ρήξης ΡΕΣΑΛΤΟ, 
με μια περιοδικότητα 3 μηνών ανά τεύχος και τιράζ έκδοσης 3.000 αντίτυ-
πα, περιλαμβάνοντας ζητήματα τόσο τοπικού όσο και γενικότερου (κεντρι-
κού) χαρακτήρα, επιδιώκοντας την όξυνση μιας ανταγωνιστικής απέναντι 
στην κυριαρχία κοινωνικής συνείδησης.

Η διακίνηση του γίνεται με μοιράσματα χέρι-χέρι σε δρόμους, πλατείες, 
σχολεία, εργασιακούς χώρους και κοινωνικές παρεμβάσεις, χωρίς κανενός 
είδους αντίτιμο, μια και οι ιδέες, οι αξίες, οι πράξεις μας, η ζωή μας ολόκλη-
ρη, δεν είναι εμπόρευμα για να ανταλλάσσονται με χρήματα ή οτιδήποτε 
άλλο. Το κόστος της έκδοσης καλύπτεται αποκλειστικά από τη συνέλευ-
ση του στεκιού και είναι ρητή και αδιαπραγμάτευτη η άρνηση οικονομικής 
στήριξης του εγχειρήματος από κρατικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια, κομματικά 
ταμεία ή τοπικές αρχές, δημοτικές παρατάξεις ή «μη» κυβερνητικές οργανώ-
σεις, ιδιώτες «χορηγούς» ή διαφημιστές.

Για το έντυπο που βαστάς στα χέρια σου


