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Αστικό τοπίο, ασφυκτικά γεμάτο από ανθρώπους μεταμορφωμένους σε στάσιμα ερωτηματικά. 
Από τον λήθαργο, μιας μονότονης αλλά ικανοποιητικά βέβαιης επιβίωσης, ξύπνησαν εξαιτίας 
του εφιάλτη -μιας δολοφονίας ενός 15χρονου- και απ’ τα παράθυρά τους είδαν στις πόλεις τους 
να τρέχει μια εξέγερση που έθετε ερωτήσεις. Αλλά η συνήθεια, αυτή η ασφάλεια της ακινησίας, 
επικράτησε ξανά. Όχι για πολύ. [Κάποιοι άλλοι -οι «εξουσιοδοτημένοι»- είχαν ήδη αποφασίσει πως 
αυτή η συνήθεια οφείλει να αλλάξει χαρακτηριστικά.] Κρίση. Ένιωσαν τη σοβαρότητα της απειλής κι 
έτσι ξεκίνησαν να προβληματίζονται, να επανακτούν απόψεις για τη ζωή, την πολιτική, να γεμί-
ζουν οι δρόμοι, οι πλατείες, να απεργούν. Δοκίμασαν τα δακρυγόνα και στάθηκαν, λέρωσαν τα 
χέρια τους με μάρμαρα και χάρηκαν, φώναξαν συνθήματα και παθιάστηκαν, τσακώνονταν για 
τις απόψεις τους και επιβεβαιώνονταν. 3 χρόνια ζούσαν την πιο ζωντανή εκδοχή της ζωής τους, 
αλλά… Χάθηκαν στον λαβύρινθο της βιασύνης, ανυπόμονοι για αποτελέσματα εδώ και τώρα. 
3 χρόνια έπνιγαν τη μονοτονία της συνήθειας, ελπίζοντας, ότι θα επιστρέψουν στη συνήθεια. 
[Οι «κυρίαρχοι αρμόδιοι» από την άλλη δεν χαρίζονται, στάθηκαν σοφότεροι, συμπεριέλαβαν σοβαρά 
τόσο τη ζωντάνια όσο την ανυπομονησία και τη συνήθεια.] Έκλογές. Η συνήθεια τελικά εδραιώνεται, 
αλλά… λίγο διαφορετική. Κάρτες ανεργίας, συσσίτια, φιλανθρωπίες, λαϊκές χωρίς μεσάζοντες, 
κατ’ ευφημισμό κοινωνικά παντοπωλεία και ιατρεία, δακρύβρεχτες μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
καταναλωτικές «διευκολύνσεις» σε άνεργους, ουρές διακανονισμών σε ΔΈΗ, ΈΥΔΑΠ και εφορίες, 
μασούρια χρημάτων και κρύπτες στα σπίτια, μαυραγορίτες με ΑΦΜ, κομματικές, εκκλησιαστι-
κές, δημοτικές δημαγωγίες για τους φτωχούς, τους νέους, τους συνταξιούχους, τους άρρωστους 
μέχρι και για τους αυτόχειρες, μιντιακές προσφορές, κουπόνια και παροχή 24ωρης σαχλαμάρας, 
χρυσαυγίτικοι, φασιστικοί λαϊκισμοί και επιθέσεις θεαματικού τσαμπουκά, κοινωνικός κανιβαλι-
σμός, κρατικές, καπιταλιστικές δόσεις αναπτυξιακής ελπίδας, γενικευμένη καταστολή απέναντι 
σε ό,τι δεν θέλησε να συνηθίσει. Ξανά ματαιότητα, ξανά ανάθεση και ξανά ερωτηματικά που δεν 
ψάχνουν για απαντήσεις. Με άλλα λόγια, επιστροφή. Έπιστροφή στην απόλυτη ανασφάλεια της 
ακινησίας. Έπιστροφή στον λήθαργο μιας μονότονης αλλά καθόλου βέβαιης επιβίωσης.
Εν τέλει, μήπως η επιστροφή στη συνήθεια ήταν η κακή επιλογή;
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Εν ευθέτω χρόνω
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η μπροσούρα για την συλλογική κουζίνα 
εκδόθηκε τον Γενάρη του 2011 από την τότε 
συνέλευση αλληλεγγύης, αυτοοργάνωσης 
και δράσης περάματος, κερατσινίου, νίκαιας, 
κορυδαλλού, πειραιά και μπορείτε να τη βρεί-
τε στην κεντρική σελίδα του blog του στεκιού.
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Από τα μέσα Ιούνη 2005, στο Κερατσίνι, στην 
οδό Ερμού 9, 100 μέτρα από την πλατεία 
Λαού, λειτουργεί ο αυτοοργανωμένος 
χώρος αλληλεγγύης και ρήξης ΡΕΣΑΛΤΟ. Ενα 
εγχείρημα κοινωνικής-πολιτικής-πολιτισμικής 
παρέμβασης, αναρχικού-αντιεξουσιαστικού 
χαρακτήρα, που έχει ως επίκεντρο της 
απεύθυνσης και της δράσης του την περιοχή 
του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, με 
συμμετοχή σε κινητοποιήσεις και στις γύρω 
περιοχές του Πειραιά.

Ολα αυτά τα χρόνια το στέκι έχει καταθέσει 
λόγο και έχει προχωρήσει σε εκδηλώσεις και 
δράσεις (με κείμενα, εφημερίδες, αφίσες, 
εκδηλώσεις, παρεμβάσεις, συζητήσεις, 
προβολές βίντεο, συναυλίες, πορείες) γύρω 
από το σύνολο της ατζέντας των κοινωνικών-
ταξικών ζητημάτων, τοπικών και κεντρικών. 
Και συνεχίζουμε κόντρα στην καπιταλιστική 
ερημοποίηση, την κρατική βαρβαρότητα, την 
παρακρατική τρομοκρατία, την κατάντια ενός 
πολιτισμού αλλοτρίωσης, εκμετάλλευσης 
και υποταγής. Στην προοπτική μιας 
αυτοοργανωμένης κοινωνίας ελευθερίας, 
ισότητας, αξιοπρέπειας, αλληλεγγύης, 
κοινοκτημοσύνης.

Από τον Οκτώβριο 2012 μέχρι και τον Μάιο 
2013, τις Παρασκευές πραγματοποιηθήκαν 
στο στέκι δεκάδες θεματικές παρουσιάσεις, 
συζητήσεις και προβολές, ενώ την 1η και 3η 
Κυριακή κάθε μήνα λειτουργούσε στον χώρο 
συλλογική κουζίνα. Δραστηριότητες στις 
οποίες ανταποκρίθηκαν δεκάδες άνθρωποι 
της περιοχής. Παράλληλα, η ανοιχτή κοινωνική 
απεύθυνση και δράση συνεχίστηκε πάνω στα 
τρέχοντα κοινωνικά και τοπικά ζητήματα.

Το ΡΕΣΑΛΤΟ είναι ένας ανοιχτός κοινωνικός 
χώρος αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας, 
συναναστροφής και ανθρώπινης δημιουργίας, 
χωρίς ιεραρχίες και ειδικούς, μακριά από 
εμπορευματικές σχέσεις, θεαματικά και 
καταναλωτικά πρότυπα. Ενα πείραμα 
διασταύρωσης, γνωριμίας, συντροφικότητας, 
ρηξικέλευθου και αδιαμεσολάβητου αγώνα 
ενάντια κάθε μορφή εξουσίας. Για τους 
καλοκαιρινούς μήνες, το στέκι είναι ανοιχτό 
για γνωριμία, κοινωνικότητα και χαλαρή 
συνεύρεση κάθε Παρασκευή μετά τις 
9:00μμ, στη δροσιά της ταράτσας. Για διαρκή 
ενημέρωση επισκεφτείτε το blog του στεκιού: 

anarxiko-resalto.blogspot.gr

Εδώ ο κόσμος φλέγεται, για αλλεπάλληλες εξεγέρσεις
Και εκεί να έχουν κάψες, για νέα κρατικά οιδιπόδεια

Εδώ ο κόσμος γεύεται, ωσμώσεις και διευρύνεται
Και εκεί να έχουν προσδοκίες, σε διαγγέλματα και αξιοκρατίες

Εδώ ο κόσμος πνίγεται, σε δηλητήρια θανατικά και πλαίσια
Και εκεί να αιτούνται, απαστράπτουσα εποχή και στείρωση

Όμως εδώ ο κόσμος, στέκεται και αντιστέκεται
και κυνηγιέται και βασανίζεται και δολοφονείται
Και εκεί, κάποιοι
σταβλισμένοι οικόσιτοι να μηρυκάζουν
να χαρωπούνε θλιβερά, σε αδηφάγες καραμέλες

Τώρα, που γράφεται ιστορία
πάνω στα σώματα μας.

Εν ευθέτω χρόνω

η μπροσούρα για την εξέγερση του Δεκέμβρη 2008 
εκδόθηκε σε 2000 αντίτυπα από το ΡΈΣΑΛΤΌ, διακι-
νείται σε αυτοοργανωμένους χώρους και καταλήψεις 
χωρίς αντίτιμο με ελεύθερη οικονομική συνεισφορά 
και μπορείτε να τη βρείτε στον χώρο του στεκιού και 
στις εκδηλώσεις του
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...συνέχεια στη σελ.4

μονόστηλα από τις γειτονιές μας...12 Απριλίου 2013, Έυγένεια-Κερατσίνι, 40 
χρόνων άντρας, άνεργος, κρεμασμένος. 
Μία ακόμα αυτοκτονία στις επίσημες 7 
(σύμφωνα με τα Α.Τ. της περιοχής) τον 
τελευταίο χρόνο στο Κερατσίνι. Η ανερ-
γία στις περιοχές του Πειραιά ξεπερνά το 
32% (το Πέραμα υποθέτουμε πως δεν έχει 
συνυπολογιστεί σε αυτήν τη στατιστική).

Όταν έρθει εκείνη η ημέρα που οι αυτό-
χειρες θα έχουν ονοματεπώνυμα, που οι 
κοντινοί τους θα μπορούν να πενθούν 
χωρίς να αυτοενοχοποιούνται ή να ντρέ-
πονται, τότε… θα έχουμε συνειδητοποι-
ήσει πως όλες αυτές οι αυτοκτονίες δεν 
είναι αυτοκτονίες αλλά δολοφονίες ενός 
συστήματος που αναγκάζει τους ανθρώ-
πους να νιώθουν ανήμποροι, ανίκανοι, 
άβολοι να ανταπεξέλθουν σε έναν επιβαλ-
λόμενο, εξατομικευμένο τρόπο ζωής, πνιγ-
μένο στην ηθική της εξουσίας. Όταν έρθει 
εκείνη η ημέρα, τότε… θα ξέρουμε καλά ότι 
το αδιέξοδο δεν γκρεμίζεται (από άλλους), 
δεν το γκρεμίζεις (μόνος σου) αλλά το 
γκρεμίζουμε (μαζί).

5 Φεβρουαρίου 2013. Πέραμα, ένας στους 
δύο είναι άνεργος, 1.000 οικογένειες σιτί-
ζονται από τρόφιμα του ιατρείου της ΜΚΌ 
«γιατροί του κόσμου», για 25 θέσεις κοινω-
φελούς εργασίας στο Δήμο έγιναν 3.500-

4.000 αιτήσεις, από τις 16.000 παροχές της 
ΔΈΗ, οι 1.600 έχουν διακοπεί αλλά οι κάτοι-
κοι των συγκεκριμένων σπιτιών εξακολου-
θούν να ζουν εκεί -χωρίς ρεύμα (δηλώσεις 
του γενικού γραμματέα του Δήμου Περά-
ματος, Ν. Νικολαΐδη).

Όταν διαβάζουμε τέτοιες ειδήσεις και 
μένουμε άφωνοι ή βουρκώνουμε ή σιχτιρί-
ζουμε για το χάλι που κάποιοι μας έφεραν, 
τότε -με απόλυτη βεβαιότητα- δεν ανήκου-
με σε αυτούς που ζουν χωρίς ρεύμα ή που, 
σκυφτοί, περιμένουν σε ουρές για το καθη-
μερινό τους φαγητό. Συνηθίζεται, δε, στο 
άκουσμα τέτοιων ειδήσεων, κάποιοι -πολύ 
λιγότεροι- να αναρωτιούνται λυπημένοι: τι 
να κάνω για να βοηθήσω; Έυγενείς προθέ-
σεις βεβαίως, όμως αν -για 1 λεπτό μόνο- 
φανταστεί κάποιος ότι βρίσκεται σε μία 
τέτοια κατάσταση ανέχειας -όντας ειλικρι-
νής με τον εαυτό του-, θα συνειδητοποιή-
σει ότι: ούτε θα ήθελε να τον λυπούνται, 
ούτε θα ήθελε να τον σιτίζει η εκκλησία, 
ο δήμος ή μια μη κυβερνητική οργάνωση 
και προφανώς θα ήθελε να ζήσει. Πριν από 
κάθε δάκρυ, πριν από κάθε ερώτηση, πριν 
από κάθε απάντηση βρίσκεται η κίνηση 
προς τον Αλλο. Κι αν αυτός ο Αλλος μέχρι 
χθες βρισκόταν στην οθόνη της τηλεόρα-
σης με αποτρόπαιες φωτογραφίες σκελε-
τωμένων παιδιών από απομακρυσμένους 

τόπους, σήμερα, αυτός ο Αλλος βρίσκεται 
στη διπλανή πόρτα. Δεν θα ανακαλυφθούν 
ποτέ οι σωστές απαντήσεις, όταν τίθενται 
λανθασμένα τα ερωτήματα

23 Μαρτίου 2013. Δραπετσώνα, ταμεία 
πολυεθνικού supermarket. Ένας ηλικιωμέ-
νος πληρώνει 13 ευρώ για παιδικό γάλα 
και 1 μπύρα, περνάει από τα μηχανήμα-
τα ελέγχου κλοπών και αυτά αρχίζουν 
να χτυπάνε. Όσοι βρίσκονται στα ταμεία 
γυρνούν προς το μέρος του. Αυτόματα, λες 
και σταμάτησε η ροή της πραγματικότη-
τας των ταμείων ενός εμπορικού χώρου, η 
ταμίας δεν χτυπάει, οι πελάτες δεν βιάζο-
νται. Ταυτόχρονα, εμφανίζεται ο σεκιου-
ριτάς κι ένας άλλος ταμίας. Ό ηλικιωμέ-
νος έχει ήδη σταματήσει και κοιτάει σαν 
φάντασμα τα ταμεία. Ό σεκιουριτάς μαζί 
με τον έναν ταμία ζητούν από τον ηλικιω-
μένο την τσάντα και την απόδειξη, αυτός 
υπακούει. Όι πελάτες και η μία ταμίας με 
φανατική προσήλωση παρακολουθούν 
την σκηνή, λες και πρόκειται για θεατρική 
παράσταση. Ό ηλικιωμένος εντωμεταξύ 
βγάζει από την τσέπη του παντελονιού 
του, μία σοκολάτα του 1 ευρώ. Όι πελάτες 
και η μία ταμίας δεν αναπνέουν. Ό υπάλ-
ληλος διώχνει τον σεκιουριτά με ένα νεύμα 
ενώ ο κύριος δηλώνει πως την αγόρασε 

χθες την σοκολάτα και την είχε ξεχάσει στο 
παντελόνι του, ο υπάλληλος ευγενικά και 
χαμηλόφωνα του λέει πως «δεν μπορεί 
να έχει συμβεί αυτό, έχει και στην είσοδο 
μηχαν…», ο κύριος βιαστικά τον διακόπτει, 
κοιτώντας μες στα μάτια τον υπάλληλο, 
επιμένοντας «παιδί μου, την ξέχασα», ο 
νεαρός υπάλληλος υποκύπτει και με ένα 
«τελοσπάντων, δεν τρέχει τίποτα, να έχετε 
το νου σας την επόμενη φορά για να μην 
ξαναξεχάσετε τίποτα, γιατί όλα τα προϊό-
ντα έχουν ασφάλεια» τον αποχαιρέτησε 
και γύρισε στο ταμείο. Ό κύριος, μαζεύει 
την τσάντα του, γυρνάει προς το μέρος των 
ταμείων -όπου οι πελάτες και η μία ταμίας 
τον κοιτούσαν αποσβολωμένοι- λέγοντας 
χαμηλόφωνα και σε επανάληψη πως «την 
είχε ξεχάσει στο παντελόνι του».  Μόλις 
βγήκε απ’ την πόρτα, οι πελάτες επέστρε-
ψαν στην πραγματικότητα, τοποθετώντας 
τα προϊόντα στον κυλιόμενο διάδρομο των 
ταμείων σα να μην είχε συμβεί τίποτα. Η  
δεύτερη ταμίας όμως έκρινε πως έπρεπε 
να σχολιάσει το περιστατικό και με όση 
φωνή είχε, είπε: «καλά, δεν ντρέπεται 
γέρος άνθρωπος, να γίνεται ρεζίλι για μία 
σοκολάτα;»

Η ταμίας κατάφερε με τη στάση της να 
αποτυπώσει, με τον πλέον παραστατι-
κό τρόπο, αυτό που κοινωνιολόγοι και 
συγγραφείς αποτυγχάνουν να αποδώσουν 
τόσο άρτια: τον κοινωνικό κανιβαλισμό της 
εποχής μας, για μία σοκολάτα!

σ χ ό λ ι ο

Ένώ οι κάτοικοι, ειδικά σ’ αυτές τις γειτο-
νιές, παλεύουν με την ανεργία, τη φτώχεια, 
την πείνα, τις εξώσεις, τις οικονομικές 
υποχρεώσεις, την απομόνωση, την ντρο-
πή, τη ματαιότητα, την απαισιοδοξία, οι 
τοπικοί άρχοντες λειτουργούν βάσει αυτού 
που ήξεραν κι εμπιστεύονται, στο πλαίσιο 
πάντα που επιβάλλεται από τους καιρούς 
της κρίσης: παλεύουν για να κερδίσουν 
ένα κομμάτι από την πίτα της όποιας επέν-
δυσης, γκρινιάζουν στους δημότες τους 
για τα προβληματικά δημοτικά ταμεία, 
προτείνουν κινήσεις -με κάθε κόστος- για 
να γεμίσουν υποτίθεται τα ταμεία και δεν 
ξεχνούν να λαϊκίζουν περί εξαθλίωσης και 
αλληλέγγυας διάθεσης στους καταβεβλη-
μένους πολίτες τους.

[Προσπαθώντας να επιλέξουμε τα πιο 
σημαντικά τοπικά νέα, μετά τις εκλογές, 
διαπιστώσαμε πως σε γενικές γραμμές 
δεν έχουν αλλάξει πολλά. Αντιθέτως, 
εξακολουθούν να αναμοχλεύονται τα ίδια 
και τα ίδια ζητήματα. Χαρακτηριστικά, 
πέρσι τον Μάιο, ο δήμαρχος Κερατσινίου-
Δραπετσώνας είχε θέσει στο τραπέζι την 
πρόταση περί κατασκευής πίστας αγώνων 
Formula 1, ενώ την ίδια εποχή είχε αποφα-
σιστεί -από την ΈΥΔΑΠ και το Υπ. Περι-
βάλλοντος- η μεταφορά των λυμάτων της 
Ανατολικής Αττικής στην υπερκορεσμένη 
Ψυττάλεια. Με μία εξαίρεση: την πρότα-
ση για επαναλειτουργία του εργοστασίου 
της ΔΈΗ στο Κερατσίνι από τον δήμαρχο 
Τζανή.]

Έδώ και πάνω από 2 χρόνια, ο αρχιτέκτο-
νας Παπαθεοδώρου μαζί με τον δήμαρ-

χο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, κινούσαν 
διάφορες διαδικασίες για την κατασκευή 
πίστας και διεξαγωγής αγώνων Formula 1 
στη Δραπετσώνα. Μία από τις τελευταί-
ες κινήσεις τους ήταν η ενημέρωση του 
-ανενημέρωτου μέχρι εκείνη την ημέρα- 
δημοτικού συμβουλίου, στα μέσα Όκτώβρη 
2012. Προς τέρψη της ενημέρωσης, ήδη 
από την Κυριακή 1η Όκτωβρίου, ο υπουρ-
γός ανάπτυξης είχε υπογράψει τη σχετική 
απόφαση περί υπαγωγής στις διατάξεις 
του Αναπτυξιακού Νόμου της επιχείρησης 
«ΑΥΤΌΚΙΝΗΤΌΔΡΌΜΙΌ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΌΣ ΈΤΑΙΡΈΙΑ», που αφορά στην ίδρυ-
ση αυτοκινητοδρομίου στην περιοχή της 
Χαλανδρίτσας. Βέβαια, επειδή η υπαγω-
γή μιας εταιρίας στον αναπτυξιακό νόμο 
πρέπει να εγκριθεί και από τη Βουλή -κι 
αυτό θα έπαιρνε κάποιο χρόνο- και επειδή 
τα συμφέροντα είναι μεγάλα και ποικίλα 
και αφού η Χαλανδρίτσα τα κατάφερε να 
προταθεί για να ενταχθεί στον αναπτυ-
ξιακό νόμο… μπήκε τελικά στο παιχνίδι 
για τη μάχη κατασκευής πίστας F1 στη 
Δραπετσώνα και ο δήμαρχος του Πειραιά, 
Β.Μιχολολιάκος! Πραγματοποιήθηκε, έτσι, 
στις αρχές του Ιανουαρίου, σύσκεψη του 
δημάρχου Πειραιά με τον project-manager 
Θ.Παπαθεοδώρου, τον δήμαρχο Τζανή, 
το αφεντικό της ΈΛΠΑ Δεσποτόπουλο και 

φυσικά τον πρώην υπουργό και κουνιά-
δο του Παπαθεοδώρου, Σήφη Βαλυράκη. 
Αποτέλεσμα της σύσκεψης ήταν αφενός η 
εμφάνιση της απαραίτητης εικόνας: μιας 
συμπαγούς θεσμικής ομάδας στήριξης του 
έργου για την κατασκευή πίστας αγώνων 
F1 στη Δραπετσώνα. Αφετέρου, η πολυπό-
θητη ανακοίνωση και από τον δήμαρχο του 
Πειραιά που «δεσμεύτηκε ότι ο Πειραιάς 
όχι απλά θα στηρίξει την πρόταση αλλά 
θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις δράσεις 
ώστε να έχει ενεργή συμμετοχή ο Δήμος». 
Και φτάνουμε στο σήμερα...
Το όνειρο του δημάρχου Τζανή (και των 
υπολοίπων) να μετατρέψει τις φτωχογειτο-
νιές της Δραπετσώνας και του Κερατσινίου 
σε γκέτο γύρω από ένα «πριγκιπάτο» απ’ 
ό,τι φαίνεται δε θα πραγματοποιηθεί. Στις 
10 Απριλίου, επικυρώθηκε από τη Βουλή 
η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων για ένταξη της επένδυσης 
(κατασκευή πίστας αγώνων στην Χαλαν-
δρίτσα, έξω από την Πάτρα)- στον αναπτυ-
ξιακό νόμο.

Έλπίζοντας ότι δεν θα ασχοληθούμε 
ξανά με το θέμα αυτό -παρά μόνο ως 

αλληλέγγυοι στους ενδεχόμενους αγώνες 
εναντίωσης κατασκευής του έργου των 
κατοίκων στη Χαλανδρίτσα- αντιγράφουμε 
μόνο τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, 
όπως φαίνονται στην υπουργική απόφαση 
(http://www.opengov.gr/ypoian/?p=3315):

«Έργα και ημέραι»1 των τοπικών
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«Φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι η επιχείρηση 
«ΑΥΤΌΚΙΝΗΤΌΔΡΌΜΙΌ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΌΣ ΈΤΑΙΡΈΙΑ» 
[…] το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 
1.325.810,50 ευρώ και η μετοχική της σύνθεση είναι:

Μέτοχος ή Εταίρος
Ποσοστό 

Συμμετοχής
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΕ  21,15%
ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ    1,55%
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ    7,74%
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΡΩΝ    3,87%
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ    5,32%
ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    1,55%
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ   10,32%
ΤΕΔΚ ΑΧΑΙΑΣ     5,30%
ΛΟΙΠΟΙ (403) ΜΕΤΟΧΟΙ   43,20%

                                                   
ΣΥΝΟΛΟ 100,00%

Όπως είναι εμφανές, η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο 
στη Χαλανδρίτσα, έχει διάφορους θεσμικούς μετόχους εκ 
των οποίων οι τρεις (του 16% των 1.325.810 ευρώ) είναι η 
τοπική αυτοδιοίκηση! Με άλλα λόγια, η τοπική αυτοδιοί-
κηση θα βάλει πάνω από 100.000 ευρώ. Ό μόνος λόγος που 
δημοσιοποιούμε αυτά τα στοιχεία είναι για να μην είμα-
στε αδαείς όταν εμφανιστεί κάποιο νέο «έργο ανάπτυξης» 
από τον δήμαρχο ή όποιον άλλο. Ένώ, στα μέσα Όκτώβρη, 
έσκιζαν τα ιμάτιά τους ο δήμαρχος και ο Θ.Παπαθεοδώρου 
για το ότι ο δήμος δεν θα πληρώσει ούτε 1 ευρώ, βλέπου-
με ότι στο μέρος που θα υλοποιηθεί εντέλει ένα ανάλογο 
έργο ο δήμος αντιθέτως πληρώνει μπόλικα από τα ελλειμ-
ματικά δημοτικά του ταμεία! Το τί θα πάρουν οι κάτοικοι 
στο διηνεκές είναι ένα άλλο επιβλαβές θέμα…

Γύρω στο 1995, ξεκίνησε το έργο ανάπτυξης και «περι-
βαλλοντικής» πνοής για τις περιοχές του Πειραιά, με 

το όνομα ΚΈΛ Ψυττάλειας. Έργο που διαφημίστηκε θερμά 
τότε απ’ όλο το σύστημα ενάντια στη χαβούζα και την 
κατάσταση που επικρατούσε στον Ακροκέραμο μέχρι 
το 1994, με τα λύματα να χύνονται στον Σαρωνικό. Ένα 
ολόκληρο νησί μεταμορφώθηκε σε εργοστάσιο επεξερ-
γασίας λυμάτων, το οποίο μάλιστα επειδή φτιαχνόταν 
σε φάσεις, τα προβλήματα που προκαλούσε, συγκριτικά 
με τα οφέλη, έγερναν κατά πολύ στη ζυγαριά. Με αποκο-
ρύφωμα, γύρω στο 2003, που η κατάσταση της δυσοσμί-
ας -από την Ψυττάλεια- είχε φτάσει στο απροχώρητο. 
Κάποια λίγα χρόνια αργότερα και παρά την ολοκλήρωση 
του έργου και τις διαβεβαιώσεις των υπευθύνων, η κατά-
σταση δεν είχε βελτιωθεί. Αντιθέτως, το 2012, από τη μία 
επανεμφανίστηκαν ακόμα εντονότερα τα ήδη υπάρχοντα 
προβλήματα, από την άλλη έγινε σαφής ο κίνδυνος δημι-
ουργίας καινούργιων. Καταρχήν, γέμισαν οι δεξαμενές 
και υπάρχει ανεξέλεγκτη ταφή αποξηραμένης λυματολά-
σπης πάνω στο νησί. Κατά δεύτερον, η ΈΥΔΑΠ αποφάσισε 
(ενάντια στον αρχικό σχεδιασμό του ΚΈΛ Ψυττάλειας) να 
μεταφέρει τα λύματα της Ανατολικής Αττικής στο ΚΈΛΨ 
-επειδή οι κάτοικοι, στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την 
Κερατέα, έμαθαν για τις επιπτώσεις σε άλλες περιοχές 
από αντίστοιχα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων και αγωνί-

στηκαν με σθένος για να μην φτιαχτεί ΚΈΛ στην περιοχή 
τους. Και τρίτον, συζητιέται η κατασκευή αγωγού που θα 
μεταφέρει τις εκροές του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων 
προς χρήση από τους δήμους.
Έίναι γνωστό σε όλους ότι οι επιχειρήσεις (ιδιωτικές, 
κρατικές ή κοινωφελείς) διαπλέκονται  στενά με την τοπι-
κή αυτοδιοίκηση και τις εκάστοτε κρατικές επιλογές. Και 
πρόκειται για σχέσεις εξαιρετικά σύνθετες, δυναμικές, 
ιδιοτελείς. Λογικό κι επόμενο είναι, ενίοτε, να προκύπτει 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των διάφορων φορέων. 
Στην περίπτωση, δε, μιας χώρας σε κατάσταση «κρίσης» 
ή, πιο απλά, σε κατάσταση αναδιάταξης, τέτοιου τύπου 
συγκρούσεις θα εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα. 
Ιστορικά αποδεδειγμένο ότι τα «θύματα», ανεξαρτήτως 
«νικητή», δεν είναι άλλα από τους κατοίκους. Όι μόνοι 
τρόποι που μας δίνουν τη δυνατότητα να πάψουμε να 
είμαστε «παράπλευρες απώλειες» (ή να μην συνηθίζου-
με ως τέτοιες) είναι: να αναγνωρίζουμε κάθε φορά πίσω 
από τις λέξεις και τα τσιτάτα των «αρμόδιων» -βασισμένα 
πάντα στις ανθρώπινες ανάγκες- τί επί της ουσίας λέγεται̇  
όπως και να θυμόμαστε τί έλεγαν χθες για τα ίδια ακριβώς 
θέματα.

Για παράδειγμα, αρχές Φεβρουαρίου 2013, η επιχείρη-
ση της ΈΥΔΑΠ διέκοψε την παροχή νερού σε κοινωφε-
λείς χώρους, ιδρύματα πρόνοιας, δημοτικά κτίρια και 
επιπλέον προχώρησε σε κατάσχεση, εις χείρας τρίτου, 
των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Κερατσινίου-
Δραπετσώνας. Ό λόγος; Ό δήμος, ενώ ήταν υποχρεωμένος 
με απόφαση του Διοικητικού Έφετείου τον Σεπτέμβρη να 
καταβάλει το 40% των οφειλομένων του προς την επιχεί-
ρηση, δεν ήταν συνεπής τόσο στην καταβολή χρέους όσο 
και των διακανονισμών προηγούμενων χρεών που είχαν 
συμφωνήσει. Σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο υπερα-
σπίστηκε την ιδιότυπη στάση πληρωμών, αφού η ΈΥΔΑΠ 
χρωστάει χρήματα στον Δήμο, ως αντισταθμιστικά τέλη, 
τόσο για τη διέλευση του κεντρικού αγωγού λυμάτων όσο 
και γιατί «διατηρεί μεγάλες εγκαταστάσεις στο Κερα-
τσίνι επεξεργασίας λυμάτων, όπου σε συνδυασμό με τις 
εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας, θεωρείται ο μεγαλύτερος 
ρυπαντής στην περιοχή». Έπίσης, εγκάλεσε την ΈΥΔΑΠ για 
εκδικητική πρακτική, γιατί με την κατάσχεση των τραπε-
ζικών λογαριασμών «ο δήμος αδυνατεί να ανταπεξέλθει 
στα έξοδα μισθοδοσίας του και οδηγεί έτσι σε εξαθλίωση 
650 οικογένειες!».

Στα τέλη του Φεβρουαρίου 2013, ο δήμος Περάματος εκδί-
δει νέα ανακοίνωση για τη μεταφορά των λυμάτων της 
Ανατολικής Αττικής στην Ψυττάλεια. «Το ΚΈΛ Ψυττάλει-
ας κατασκευάσθηκε με μέγιστο όριο λυμάτων 1.000.000 
κ.μ ημερησίως και ήδη είναι κορεσμένο αφού δέχεται 
900.000κ.μ σήμερα και με τα λύματα της Σαλαμίνας θα 
φτάσει στα όριά του. Λειτουργούσε με μεγάλες τεχνικές 
ελλείψεις, με αποτέλεσμα να υποφέρουμε από οσμές, 
κουνούπια, για πολλά χρόνια, και ακόμα δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί η βιολογική επεξεργασία ώστε να έχουμε 800.000 
κ.μ ημερησίως νερό χωρίς αιωρούμενα σωματίδια  και 
μικρόβια και απομάκρυνση της αποξηραμένης λυματο-

λάσπης καθημερινά. Το Δ.Σ. του Δήμου Περάματος κατά 
τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 25/02/2013 
ομόφωνα εκφράζει την απόλυτη αντίθεση του στις 
αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος για μεταφορά 
των λυμάτων της Ανατολικής Αττικής στην Ψυττάλεια και 
απαιτεί: […] Αμεση ένταξη στο ΈΣΠΑ από το ΥΠΈΚΑ του 
έργου κατασκευής αγωγού για επαναφορά του παραγό-
μενου νερού για πλύσιμο-πότισμα στους Δήμους της περι-
οχής ως το ελάχιστο αντιστάθμισμα για την όχληση στην 
περιοχή. Αντισταθμιστικά οφέλη από την ΈΥΔΑΠ στους 
όμορους Δήμους για την όχληση και υποβάθμιση από τη 
λειτουργία του ΚΈΛ Ψυττάλειας[…].»

Τί γίνεται λοιπόν αντιληπτό; Η πρόταση των δημοτικών 
αρχών για λύση, απέναντι «στον μεγαλύτερο ρυπαντή της 
περιοχής, την όχληση και υποβάθμιση από τη λειτουργία 
του ΚΈΛ Ψυττάλειας», είναι να πάρουν αντισταθμιστικά 
τέλη από την ΈΥΔΑΠ. Με άλλα λόγια, οι τοπικοί άρχοντες 
στο πρόβλημα της μόλυνσης προτείνουν την αντιστάθμι-
ση της υγείας των κατοίκων… με τα χρήματα!(;) Προχω-
ρώντας λίγο παραπέρα, αντιλαμβανόμαστε πως, ενώ το 
ΚΈΛΨ λειτουργεί με μεγάλες τεχνικές ελλείψεις και ακόμα 
δεν έχει ολοκληρωθεί η βιολογική επεξεργασία, απαιτούν 
οι δήμοι να ενταχθεί στο ΈΣΠΑ η κατασκευή αγωγού για 
επαναφορά του παραγόμενου νερού από την Ψυττά-
λεια για πότισμα στους δήμους της περιοχής. Δηλαδή, οι 
δήμοι κατακρίνουν μία ήδη υπάρχουσα προβληματική 
λειτουργία μιας εγκατάστασης που δημιουργεί απίστευ-
τες επιπτώσεις και παράλληλα ΠΙΣΤΈΥΌΥΝ πως το παρα-
γόμενο νερό που θα προκύψει θα είναι καθαρό -και χωρίς 
κολοβακτηρίδια, όπως ισχύει σήμερα- για πότισμα των 
φυτών, δέντρων ή για τα σιντριβάνια που πλατσουρίζουν 
τα πιτσιρίκια στις περιοχές μας. Αν και φαίνεται έτσι, 
δυστυχώς δεν είναι ηλίθιοι. Γιατί να μην συμφωνήσουν 
όλοι οι φορείς με τέτοιου τύπου προτάσεις; Όι δήμοι 
θα πάρουν λεφτά -σε μία περίοδο που δεν πρόκειται να 
πάρουν από τα κονδύλια του κράτους- για να τα κάνουν 
ό,τι τα κάνουν από τότε που υπάρχει τοπική αυτοδιοίκη-
ση. Έπιπλέον, θα θριαμβολογούν για νίκες στους δημότες 
τους, του τύπου «καταφέραμε να πάρουμε χρήματα για 
να πληρωθούν οι εργαζόμενοι του δήμου και να παρέχουν 
τις πολύτιμες υπηρεσίες τους». Η ΈΥΔΑΠ (ή όπως αλλιώς 
θα ονομαστεί όταν πωληθεί) θα συνεχίζει ως επιχείρηση 
να κερδοφορεί, θα συνεχίσει να παίρνει κονδύλια και… 
θα κάνουν γαργάρα οι πάντες (εξαιτίας των αντισταθμι-
στικών τελών) την απόφαση της ΈΥΔΑΠ με το υπουργείο 
για μεταφορά των λυμάτων της Ανατολικής Αττικής στην 
υπερκορεσμένη Ψυττάλεια. Ένώ, οι εκάστοτε κυβερνήσεις 
θα διώξουν, προς στιγμήν, μερικούς βραχνάδες τύπου 
ευρωπαϊκών δικαστηρίων για την επεξεργασία λυμάτων. 
Συμφωνία κυρίων με παράπλευρη απώλεια τα σώματα 
μας!

Τέλη Φεβρουαρίου και ο δήμαρχος Κερατσινίου-
Δραπετσώνας ρίχνει νέα βόμβα. Προτείνει τη μακρο-

χρόνια λειτουργία του εργοστασίου της ΔΈΗ (25 έτη) με 
την κατασκευή και νέων μονάδων παραγωγής ενέργει-
ας -προφανώς κι αυτή βασισμένη στα «αντισταθμιστι-
κά οφέλη». Όι λόγοι, όπως έγραψε και η Συνέλευση της 
Πλατείας Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σε κείμενό της με 
τίτλο «Το φουγάρο του θανάτου ξανά στο προσκήνιο» 
(suneleushkeratsiniou.blogspot.gr/2013/02/blog-post_27.
html): «Ισως, για να γίνει το εργοστάσιο πιο ελκυστικό σε 
ιδιωτικά κεφάλαια που θα ήθελαν να το αγοράσουν στο 
πλαίσιο «απελευθέρωσης»-ιδιωτικοποίησης της αγοράς 
ενέργειας. Ισως, γιατί ενδιαφέρεται η COSCO. Το «τυράκι» 
πάντως, θα είναι και πάλι τα περίφημα «αντισταθμιστικά 
οφέλη»: 200.000 ευρώ το χρόνο και εξόφληση προηγού-
μενων οφειλών από τη ΔΈΗ προς το δήμο, απόδοση του 
Πρεσσόφ στο δήμο και 8 στρεμμάτων για 25ετη χρήση, 
κυριότητας του ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου». Για την ιστορία, μιλάμε 
για το ίδιο εργοστάσιο που, του οποίου η λειτουργία διακό-
πηκε τη δεκαετία του ‘80, μετά από αγώνες των κατοίκων. 
Για το ίδιο εργοστάσιο για το οποίο το 1996, η τότε δημοτι-
κή αρχή υπέγραψε συμφωνία μερικής επαναλειτουργίας 
του (για 3+3 χρόνια), με όφελος…(;) αντισταθμιστικά τέλη 
για τον δήμο, οριστική παύση της λειτουργίας του μετά 

ΕΥΔΑΠ-ΔΗΜΟΙ-ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ
ΔΕΗ

Ασχολίαστο Σχόλιο
Τον Όκτώβρη του 2012, στο eurogroup, 
οι υπουργοί οικονομικών Σλοβακίας 
και Μάλτας επέκριναν τον Στουρνά-
ρα λέγοντας: «μα είναι δυνατόν! να 
αρνείστε την προσαρμογή, να ζητάτε 
τη βοήθειά φτωχότερων χωρών με το 
μισό εισόδημα από το δικό σας και 
σε αυτές τις συνθήκες να διαθέτετε 
δημόσιους πόρους για την κατασκευή 
πίστας  Formula 1!»

Ασχολίαστο Σχόλιο
Πληροφοριακά, οι εργαζόμενοι του 
Δήμου ήταν απλήρωτοι από το προη-
γούμενο καλοκαίρι και μάλιστα ο δήμος 
τούς ζητούσε, στα τέλη Όκτώβρη, να 
κάνουν υπομονή. Την ίδια στιγμή, είχε 
διακόψει σχεδόν όλα τα προγράμμα-
τα που λειτουργούσαν στα πνευματικά 
κέντρα του δήμου (χορωδίας, μουσικών 
οργάνων, ζωγραφικής κλπ) όπως και τη 
λειτουργία του δημοτικού κολυμβητηρί-
ου. Παρόλο που για τη λειτουργία τους 
οι κάτοικοι πληρώνουν συνδρομές και 
μάλιστα σε επίπεδα σχεδόν ιδιωτικών 
σχολών και γυμναστηρίων (οι φήμες που 
ακούστηκαν ότι το δημοτικό κολυμβητή-
ριο, από Σεπτέμβρη, θα το πάρει ιδιώ-
της, με... αντισταθμιστικά οφέλη προς 
τον Δήμο, μένουν να επιβεβαιωθούν).

συνέχεια από σελ.3
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από τα 6 χρόνια και μετατροπή του σε Μουσείο Τεχνολο-
γίας και Έθνικής Αντίστασης, με πάρκο και πρόσβαση στη 
θάλασσα για τους κατοίκους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
μας αντιμετωπίζουν ως βλάκες.
Το δημοτικό συμβούλιο, όμως, που ήταν να γίνει τέλη 
Φλεβάρη για το συγκεκριμένο θέμα, δεν πραγματοποιή-
θηκε ποτέ, μετά από πολλά καλέσματα τοπικών συλλο-
γικοτήτων, φορέων και παρατάξεων για συγκέντρω-
ση-παρέμβαση στο εν λόγω δημοτικό συμβούλιο. Από 
τότε και μετά, σιγή ιχθύος. Μυστηριωδώς, σήμερα που 
γράφονται αυτές οι γραμμές, το θέμα έχει «εξαφανιστεί» 
από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο του δήμου, όμως οφεί-
λουμε να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά για ενδεχόμενες 
νέες κινήσεις του Δημάρχου. Αλλωστε στην ηλεκτρονική 
αυτοδιοικητική εφημερίδα «newsta.gr», στις 10 Μαρτίου, 
στην ανάρτηση με τίτλο «Όριστικό κλείσιμο του εργοστα-
σίου της ΔΈΗ στο Κερατσίνι, ζητεί ο Τζανής» αναφέρεται 
μεταξύ άλλων ότι «σύμφωνα με το Δήμο, η  ΔΈΗ, “ποτέ 
δεν τήρησε ΑΠΌΛΥΤΑ τα συμφωνηθέντα” που απέρρεαν 

από το Πρωτόκολλο συνεργασίας του 1996 ανάμεσα στη 
ΔΈΗ και το Δήμο. Έπίσης, τονίζει ότι παρά τις προσπάθει-
ες όλων των δημοτικών αρχών από τότε μέχρι σήμερα 
να επιτευχθεί κοινός τόπος συζήτησης και συνεργασίας, 
“ποτέ δεν βρέθηκε η χρυσή τομή”» και πως «τα επόμε-
να δύο χρόνια η ΔΈΗ θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό 
απ’ αυτό που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, ενώ κάτι ανάλογο 
πρόκειται να συμβεί και με την Αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό ο 
δήμαρχος “κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς πάσα 
κατεύθυνση και συνιστά ενότητα και υπευθυνότητα, ώστε 
να βρεθεί η πιο συμφέρουσα λύση για το Δήμο”». Δηλώ-
σεις που σημαίνουν ότι το θέμα πράγματι παραμένει ανοι-
χτό, παρότι είναι περίπλοκο. Από τη μία, η ΔΈΗ βρίσκεται 
σε καθεστώς αναμονής, τόσο όσον αφορά στη νομική και 
εταιρική της μορφή όσο και το αν θα πωληθούν κάποια 
κομμάτια της και σε ποιούς. Από την άλλη, σε έντυπα της 
ΑΔΜΗΈ (πρώην ΔΈΗ) αναφέρεται2 ότι ο Αγγελόπουλος 
της χαλυβουργικής έχει ήδη πάρει το πράσινο φως για την 
κατασκευή δύο θερμοηλεκτρικών μονάδων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Έλευσίνα, συνολικής ισχύος 
880ΜW (για να γίνουν αντιληπτά τα μεγέθη: οι 2 σταθ-
μοί της Μεγαλόπολης έχουν συνολική ισχύ 600MW και 
οι μονάδες του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, 1595MW). Μία από 
τις μεγαλύτερες μονάδες δηλαδή, που αν κατασκευαστεί, 
δε φαίνεται πιθανό να λειτουργεί κι άλλη μία στο Κερα-
τσίνι -μερικά χιλιόμετρα πιο δίπλα. Δυστυχώς είτε κατα-
σκευαστεί στην Έλευσίνα (ο αέρας και το μονοξείδιο δεν 
καταλαβαίνουν από διοικητικά σύνορα) είτε επανέλθει η 
πρόταση για την επαναλειτουργία της μονάδας στο Κερα-
τσίνι, οι συνέπειες είναι ήδη γνωστές.

1  Το έργα και ημέραι είναι έργο -επικά ποιήματα- του 
Ησίοδου, με αφορμή τη δικαστική διαμάχη του Ησιόδου 
με τον αδελφό του Πέρση για την πατρική κληρονομιά.
2 http://www.admie.gr/fileadmin/groups/EDAS_DSS/
DPA_2014-2023_Schedio_pros_RAE_Kyrio_teychos.pdf 
-σελ.16, αδειοδοτημένες συμβατικές μονάδες, Μάρτης 
2013

συνέχεια από σελ.4

Το πείρα(γ)μα είναι μία πρωτοβουλία ενάντια στον θεσμό της εκπαίδευσης από τη 
συνέλευση του Ρεσάλτο. Αυτοοργανωμένα, αντιιεραρχικά και αντιεμπορευματικά, 
παρεμβαίνει στους δρόμους και τα σχολεία του Κερατσινίου, της Δραπετσώνας, 
του Περάματος, μέσα από έντυπα, εκδηλώσεις, αφίσες, δράσεις.

Στις 12 & 13 Μάη 2012, πραγματοποιήθηκε 2ήμερο εκδηλώσεων ενάντια στον 
θεσμό της εκπαίδευσης (2 μέρες με μαθητική hip-hop συναυλία, προβολή, συζήτη-
ση, ταμπλό, έντυπο υλικό).

Το Σάββατο 13/10, στην πλατεία Λαού (Ταμπούρια), διοργανώθηκε προβολή του 
animation «9».

Στις 22/2, στο πλαίσιο των Παρασκευών στο Ρεσάλτο, προβλήθηκε από
το πείρα(γ)μα το ντοκιμαντέρ Uprising Hip-Hop & the L.A riots.

Στις 23/2, πραγματοποιήθηκε αντιμιλιταριστική εκδήλωση από το πείρα(γ)μα και 
την «αυτόνομη συνέλευση μαθητών/μαθητριών» γύρω από τον θεσμό του στρατού 
και τις αρνήσεις απέναντί του.

Από το φθινόπωρο μέχρι και σήμερα, έχουν κολληθεί στα σχολεία των περιοχών 
μας αφίσες για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και την εξέγερση του Δεκέμβρη. 
Έχουν επίσης εκδοθεί δύο πειρα(γ)ματικά τεύχη (1.500 αντίτυπα το καθένα) που 
μοιράστηκαν στα σχολεία, με κείμενα για τον αντιμιλιταρισμό, τον αντιφασισμό, 
το ζήτημα των φύλων, τις μαθητικές αντιστάσεις και την καταστολή που δέχτηκαν 
οι καταλήψεις και οι αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι μέσα στον χειμώνα.

Συνεχίζουμε, με όπλα μας την κριτική σκέψη, την εξεγερτική ευαισθησία, την 
ανυποταγή σε κάθε θεσμική ή άτυπη εξουσία, και πρόταγμά μας την ατομική 
και συλλογική αυτομόρφωση και αυτοκαθορισμό.

τ ο   Π Ε Ι Ρ Α
 (Γ) Μ

 Α
τ ο   Π Ε Ι Ρ Α  Γ  Μ Α
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Σχετικά με τη μάχη της Κοκκινιάς 
4-8 Μάρτη 1944

Ενάντια στη λήθη και στις κυρίαρχες 
ιστορικές αφηγήσεις, ανασύρουμε 
τα γεγονότα της μάχης της Κοκκινιάς, 

που έλαβαν χώρα 4-8 Μάρτη του 1944, 
γυρνάμε στους δρόμους όπου έγιναν οι 
μάχες, ενεργοποιούμε και πάλι την τοπική 
μνήμη, στεκόμαστε όρθιοι και απέναντι 
σε κάθε μορφή οργανωμένου φασισμού, 
ενάντια στον κοινωνικό κανιβαλισμό τον 
οποίο η εξουσία καλλιεργεί και προωθεί 
για την ανασύσταση της κυριαρχίας της…

Κατά τη διάρκεια των 5 ημερών 4-8 Μάρτη 
2013, εκατοντάδες αφίσες ιστορικού και 
αντιφασιστικού περιεχομένου κολλήθηκαν 
σε κεντρικούς 
δρόμους και 
γειτονιές της 
Νίκαιας. Χιλιά-
δες έντυπα, 
με αναφορά στα ιστορικά γεγονότα των 
ημερών των μαχών του ‘44, μοιράστηκαν σε 
σχολεία της Νίκαιας, κεντρικούς δρόμους, 
πλατείες. Δεκάδες χιλιάδες τρικάκια πετά-
χτηκαν σε όλα τα σημεία όπου διαδραμα-
τίστηκαν τότε τα γεγονότα των ημερών. 
Από την περιοχή του Γ’ νεκροταφείου και 
την οδό Θηβών, μέχρι την Παιδική Στέγη, 
το Περιβολάκι, την Πλατεία του Αγίου 
Νικολάου και το σχολείο στη συμβολή των 
οδών Γρεβενών και Ραιδεστού. 

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, αντιφα-
σιστική πορεία μνήμης και αντίστασης 
πραγματοποιήθηκε στις γειτονιές μας, στις 
προσφυγικές γειτονιές των κοινωνικών 
και ταξικών αντιφασιστικών αγώνων, στη 
Νίκαια.Περισσότεροι από 300 άνθρωποι, 
σύντροφοι και συντρόφισσες, κάτοικοι 
της γειτονιάς κάθε ηλικίας και αλληλέγ-
γυοι αντιφασίστες, διαδηλώσαμε ενάντια 
στις ρατσιστικές επιθέσεις, τον κοινωνι-
κό εκφασισμό, την αστυνομοκρατία, την 
τρομοκρατία κράτους και παρακράτους, 

που ωθεί στην εντεινόμενη υλική, πνευ-
ματική και συναισθηματική ένδεια. Από 
νωρίς το απόγευμα, στήθηκε μικροφωνική 
στο Περιβολάκι (πλατεία Δαβάκη), διαβά-
στηκε το κείμενο της πορείας που αφηγού-
νταν τα γεγονότα των τότε ημερών, ανασύ-
ροντας τις μνήμες που θα πυροδοτήσουν 
τους αγώνες του σήμερα. Η πορεία κινήθη-
κε επί της 7ης Μάρτη, ανέβηκε τη Γρεβενών 
περνώντας από το δημαρχείο, μέσω της 
Αμερικανίδων Κυριών έφτασε στην Κύπρου, 
στάθηκε στην πλατεία της Όσίας Ξένης 
και το σημείο εκτέλεσης των συλληφθέ-
ντων αγωνιστών του Μπλόκου της Κοκκι-
νιάς του 1944, έστριψε στη Μαγνησίας, 

περνώντας από 
γειτονιές όπου 
ζουν κι εργά-
ζονται καθη-
μερινά ντόπιοι 

και μετανάστες, μέσω της οδού Μιαούλη 
έφτασε στην Αθηνάς και από κει και πάλι 
στο Περιβολάκι.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, μοιράστηκαν 
εκατοντάδες κείμενα, πετάχτηκαν χιλιά-
δες τρικάκια, γράφτηκαν και φωνάχτηκαν 
δεκάδες συνθήματα ιστορικού, αντιφασι-
στικού, αντικρατικού και αντικαπιταλιστι-
κού χαρακτήρα. Το κεντρικό σύνθημα στο 
πανό της πορείας έγραφε: αγώνας ενάντια 
στον φασισμό - μνήμη ενάντια στη λήθη / 
4-8 Μάρτη 1944.

Κάθε πλατεία, κάθε δρόμος, κάθε συνοικία 
στη Νίκαια είναι ποτισμένη με τις μνήμες 
σκληρών αντιφασιστικών αγώνων. Έίμαστε 
εδώ, για να θυμίζουμε ότι δεν θα επιτρέ-
ψουμε, στις γειτονιές όπου ζούμε καθημε-
ρινά, η τοπική ιστορία να λησμονηθεί ή να 
διαβάζεται ανάποδα.

Στη Νίκαια, ο αντιφασιστικός αγώνας 
συνεχίζεται…

Το πρωί του Σαββάτου 6 Απρίλη, πραγ-
ματοποιήθηκε μη ανακοινωμένη πορεία 

στη Δραπετσώνα για τα πρόσφατα βασανι-
στήρια κατά μεταναστών «χωρίς χαρτιά» 
που κρατούνται κατά δεκάδες και για μήνες 
στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα (όπως 
και στα υπόλοιπα τμήματα και χώρους 
κράτησης) και τις απεργίες πείνας που 
ακολούθησαν.
Η πορεία διοργανώθηκε από το ΡΕΣΑΛ-
ΤΟ και τη συλλογικότητα για την αυτόνο-
μη δράση στον Πειραιά GASTARBEITER 
(gastarbeiter11.wordpress.com). Στηρί-
χθηκε από συντρόφους και συντρόφισσες 
των γύρω περιοχών, διέσχισε κεντρικούς 
δρόμους της περιοχής με παλμό, συνθή-
ματα, τρικάκια, μοίρασμα κειμένων, και 
πέρασε από το αστυνομικό τμήμα, το οποίο 
φυλασσόταν από διμοιρία των ΜΑΤ.
Το μήνυμα σαφές:
ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ,
ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΜΠΑΤΣΟΥΣ & ΝΑΖΙ
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ,
ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ.
Ακολουθεί το κείμενο του ΡΕΣΑΛΤΟ που 
μοιραζόταν κατά τη διάρκεια της πορείας 
στη Δραπετσώνα αλλά και λίγο μετά την 
ολοκλήρωσή της σε κεντρικούς δρόμους και 
πλατείες της περιοχής των Ταμπουρίων στο 
Κερατσίνι.

Συμβαίνει κάτι στο Α.Τ. Δραπετσώνας;
παράνομες» ζωές κρατούνται και
βασανίζονται στα κελιά της νομιμότητας

Οι καθημερινές συλλήψεις και η βάρβα-
ρη αντιμετώπιση των μεταναστών 

«χωρίς χαρτιά» στο πλαίσιο των επιχει-
ρήσεων-σκούπα του φιλόξενου «Ξένιου 
Δία», με ξυλοδαρμούς, ταπεινώσεις και 
βασανιστήρια στις αστυνομικές κλούβες, 
στα μπουντρούμια των κρατητηρίων, στα 
κελιά των περίφημων «χώρων κράτησης», 
είναι αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρο-
νου ολοκληρωτισμού που επιβάλλει τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό κανιβαλισμό, 
επιτάσσει απεργούς, καταστέλλει κάθε 
κινητοποίηση, εισβάλλει σε καταλήψεις 
και επιτίθεται στα αυτοοργανωμένα κοινω-
νικά εγχειρήματα.
Στο Α.Τ. Δραπετσώνας, όπως και στα υπόλοι-
πα τμήματα, μεταφέρονται και στοιβάζο-
νται δεκάδες μετανάστες «χωρίς χαρτιά», 
παραμένοντας κρατούμενοι για μήνες. Σε 
άθλιες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης, 
χωρίς προαυλισμό. Με τη γνωστή βάρβα-
ρη, μισάνθρωπη και ρατσιστική αντιμετώ-
πιση των αστυνομικών και με παράταση 
της κράτησής τους ανά τρίμηνο από δικα-
στικά συμβούλια χωρίς καμία αιτιολόγηση. 
Με μόνο «αδίκημα» ότι δεν έχουν έγγραφα 

παραμονής. Για τους λόγους αυτούς έχουν 
γίνει διαδοχικές απεργίες πείνας. Ανάμεσά 
τους και η απεργία πείνας 70 μεταναστών 
που ξεκίνησε στις 14 Μάρτη, με αποτέλε-
σμα τη διασπορά των απεργών πείνας και 
σε άλλα τμήματα, όπως αυτό του Ασπρο-
πύργου, και την εκεί αστυνομική «υποδο-
χή» τους με βρισιές, τραμπουκισμούς και 
απειλές.
Όι απεργίες πείνας μεταναστών στα αστυ-
νομικά τμήματα των περιοχών μας ξεκί-
νησαν κάποιες βδομάδες πριν, μετά από 
ξυλοδαρμούς στο Α.Τ. Νίκαιας. Η απεργία 
πείνας των μεταναστών στο Α.Τ. Δραπετσώ-
νας -η οποία προσωρινά έχει κλείσει τον 
κύκλο της- ξεκίνησε επίσης λόγω των καθη-
μερινών σωματικών και ψυχικών κακοποι-
ήσεων αλλά και λόγω της αναιτιολόγητης 
απόφασης του δικαστικού συμβουλίου 
για παράταση της κράτησης ενός αριθμού 
μεταναστών για άλλους 3 μήνες, οι οποίοι 
βρίσκονται ήδη 9 μήνες στο κρατητήριο. 
Ένδεικτική περίπτωση αντιμετώπισης των 
απεργών πείνας, αυτή του Ιμπραήμ Φαράζ, 
παλαιστίνιου πρόσφυγα, που στην 8η μέρα 
απεργίας πείνας (22/3) αποπειράθηκε να 
αυτοκτονήσει, λιποθύμησε και οδηγήθη-
κε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ οι 
μπάτσοι του έδωσαν σαμπουάν λέγοντάς 
του πως είναι φάρμακο. Αυτή τη στιγμή 

τουλάχιστον 100 μετανάστες βρίσκονται 
στοιβαγμένοι στα κελιά του τμήματος, 
χωρητικότητας 30 ατόμων.
20 χρόνια τώρα, οι μετανάστες αντιμετω-
πίζονταν ως λαθραίες ζωές, ως παράνο-
μοι εργάτες προς ξεζούμισμα, ως άνθρω-
ποι-σκιές στα σκοτάδια του κοινωνικού 
περιθωρίου, ως όμηροι των κρατικών 
υπηρεσιών για έκδοση προσωρινών αδει-
ών παραμονής ή για την ανανέωση των 
χαρτιών τους. Το τελευταίο διάστημα, η 
αντιμετώπιση έχει αλλάξει προς το χειρό-
τερο. Όι μετανάστες έχουν στοχοποιηθεί 
από πρωθυπουργούς, σημαίνοντες υπουρ-
γούς, ΜΜΈ και φασίστες ως υπαίτιοι των 
κοινωνικών δεινών που προκαλεί η καπιτα-
λιστική κρίση-επέλαση, ως αποδιοπομπαί-
ος τράγος για την έκρηξη της ανεργίας ή για 
την κατάρρευση του συστήματος περίθαλ-
ψης, εκπαίδευσης κλπ. Και η αστυνομία 
έχει πιάσει εντατική δουλειά. Έτσι, οι μετα-
νάστες υποβιβάζονται ακόμα περισσότερο 
και μετατρέπονται σε κοινωνικά απόβλητα, 
σε παράνομες ζωές που δεν έχουν νόημα 
ύπαρξης και συνεπώς μπορούν να συλλη-
φθούν, να εγκλειστούν, να βασανιστούν, 
να ξυλοκοπηθούν, να δολοφονηθούν (από 
μπάτσους, φασίστες και οποιοδήποτε 
άλλο ρατσιστικό απόβρασμα), χωρίς αυτό 
να προκαλεί κοινωνικές αντιδράσεις. Το 

... στο τοπικό Α.Τ.»Πορεία στη Δραπετσώνα και...

»

Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στις 4-8 Μάρτη 1944 στην Κοκκινιά 
αφέθηκαν στη λήθη, παραμένοντας για πολλούς άγνωστα στις μέρες μας. 
Η αφήγησή τους αξιοποιείται κυρίαρχα από κάθε μορφή («ριζοσπαστικής» 
ή συντηρητικής) εξουσίας, η οποία και αντιστρέφει το περιεχόμενο των 
τοπικών ιστορικών αντιφασιστικών αγώνων, απονεκρώνοντάς τους και 
καθιστώντας τους αδρανές-μουσειακό γεγονός.

Ένάντια στη λήθη, ενάντια στις κυρίαρχες αφηγήσεις, ανασύρουμε τις μνήμες που 
θα πυροδοτήσουν τους αγώνες του σήμερα. Πέρα από τα απονεκρωμένα «μαθήματα 
ιστορίας», τους επικήδειους λόγους, τις επετειακές παρωδίες και κάθε είδους πανηγυ-
ρικά θεάματα, η αναζήτηση της ιστορικής γνώσης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο και 
ταυτόχρονα προϋπόθεση για την κατανόηση της πραγματικότητας στην οποία ζούμε.
Την ιστορία δε θέλουμε να την αποστηθίσουμε. Δε θέλουμε να την μάθουμε απ’ έξω. 
Θέλουμε να την προσεγγίζουμε κριτικά… να μάθουμε να τη νιώθουμε μέσα μας… να τη 
συναντάμε γύρω μας… στις γειτονιές όπου ζούμε, στις πλατείες όπου μεγαλώνουμε, 
στους δρόμους όπου γυρνάμε νύχτα μέρα, στους τοίχους και τα παγκάκια όπου ζωγρα-
φίζουμε τις δικές μας ιστορίες.
Έτσι, η ιστορία αποκτά πραγματικό νόημα, ενσταλάζει στις σκέψεις μας, προβάλλει 
στις επιλογές, μετασχηματίζει την καθημερινότητά μας. Γίνεται συνειδητό κομμάτι της 
δικής μας ζωής και μαζί ανεκτίμητος σύντροφος σε κάθε μας προσπάθεια να ζούμε 
συλλογικά, περισσότερο ελεύθεροι. Μας βοηθά να φανταστούμε μονοπάτια νέα, να 
περπατήσουμε σε δρόμους παλιούς, να αναγνωρίσουμε λάθη και ήττες, χαρές και 
νίκες, προσωπικές, συλλογικές, κοινωνικές. Μας προτρέπει να παραμένουμε όρθιοι 
και να αντιστεκόμαστε σε οτιδήποτε δυναστεύει τη ζωή μας.

Σάββατο 4 Μάρτη 4́4
Καμιόνι (στρατιωτικό φορτηγό) γεμάτο χωροφύλακες εισβάλλει στην Κοκκινιά από την 
περιοχή της Λεύκας. Έκεί, έρχεται αντιμέτωπο με δυνάμεις του ΈΛΑΣ όπου και αναχαι-
τίζεται.
Την ίδια στιγμή, ένα δεύτερο φορτηγό με ταγματασφαλίτες πλησιάζει από την οδό 
Κυδωνιών (σημερινή Π. Ράλλη) στην περιοχή του Γ’ Νεκροταφείου. Ξεσπούν σκλη-
ρές συγκρούσεις και οι μάχες εξαπλώνονται μέχρι τις εργατικές κατοικίες. Ό ΈΛΑΣ 

Αντιφασιστική πορεία μνήμης
Νίκαια 8 Μάρτη

[φιλοξενούμενο άρθρο από την ομάδα «μπλόκο στη εξουσία»]

Χρονικό των γεγονότων
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αντίθετο, από πολλούς θεωρείται ζητού-
μενο.
Πρόκειται για την ίδια συστημική διαδικα-
σία που προκαλεί την εκτεταμένη κοινω-
νική φτωχοποίηση, που πολλαπλασιάζει 
ραγδαία τον αριθμό των αστέγων και όσων 
αναζητούν ένα πιάτο φαΐ στα συσσίτια των 
δήμων και της εκκλησίας, που έχει οδηγή-
σει σε πρωτόγνωρη διόγκωση της ανεργίας, 
που εκβιάζει όσους εργάζονται να δουλεύ-
ουν για 400 και 500 ευρώ, που επιβάλλει 
χαράτσια και αυξάνει τους φόρους, που 
υποβιβάζει και προλεταριοποιεί μέχρι και 
πρώην μικροαστικά κομμάτια, που στέλνει 
ξανά δεκάδες χιλιάδες ντόπιους μετανά-
στες (κυρίως νέους) σε Γερμανία, Αυστρα-

λία, Καναδά, όπου αντιμετωπίζονται όπως 
οι εδώ μετανάστες.
Γι’ αυτό, το ρατσιστικό δηλητήριο και οι 
φασιστικές αντιλήψεις στις γραμμές των 
«από κάτω» ωφελούν μόνο τους πολιτικά 
και οικονομικά ισχυρούς. Το κράτος, τους 
επιχειρηματικούς ομίλους, τα ευρωπαϊκά 
διευθυντήρια, το ΔΝΤ, που ισοπεδώνουν 
τις ζωές μας και επιθυμούν έναν εμφύλιο 
στις γραμμές των φτωχών για να αποτρέ-
ψουν την κοινή κοινωνική-ταξική αντεπίθε-
ση εναντίον τους.
Δεν πρόκειται ούτε να συνηθίσουμε ούτε 
να αποδεχτούμε την ασχήμια αυτού του 
κόσμου, σε πείσμα της καπιταλιστικής 
ερημοποίησης, της κρατικής βαρβαρότη-

τας, του κοινωνικού εκφασισμού. Ένάντια 
στη λεηλασία, τη φτωχοποίηση, τη βαρβα-
ρότητα, τον ρατσισμό και την καταστολή, 
αντιτάσσουμε την αντίσταση, την αυτοορ-
γάνωση και την αλληλεγγύη, τους κοινούς 
αγώνες ντόπιων και μεταναστών, ενάντια 
στο σύστημα της εκμετάλλευσης, των 
αποκλεισμών και της υποταγής.

Λευτεριά στους έγκλειστους μετανά-
στες, αλληλεγγύη στους απεργούς 

πείνας και όλους όσοι αγωνίζονται για ζωή 
με αξιοπρέπεια. Να γκρεμίσουμε τον πολι-
τισμό των στρατοπέδων συγκέντρωσης, 
των κοινωνικών διακρίσεων και ανισοτή-
των, στην προοπτική μιας αυτοοργανω-

μένης κοινωνίας ελευθερίας, ισότητας, 
αλληλοβοήθειας, κοινοκτημοσύνης, χωρίς 
καταπίεση και εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο.

Καμιά εξουσία φίλος μας
Κανένας καταπιεσμένος 

εχθρός μας
αυτοοργανωμένος χώρος

αλληλεγγύης & ρήξης
ΡΈΣΑΛΤΌ

... στο τοπικό Α.Τ.»Πορεία στη Δραπετσώνα και...

»

διασπά και απωθεί τους ταγματασφαλίτες, 
οι οποίοι υποχωρούν προς την Αθήνα και 
την περιοχή της πλατείας Έλευθερίας στον 
Κορυδαλλό.
Κατά τη διάρκεια της υποχώρησης τους, 
οι συνεργάτες των ναζί βάζουν φωτιές, 
λεηλατούν και τρομοκρατούν τον ντόπιο 
πληθυσμό, σκοτώνοντας δυο εργάτες.

Κυριακή 5 Μάρτη 4́4
Στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, πραγ-
ματοποιείται μεγάλη διαδήλωση ενάντια 
στην εισβολή της προηγούμενης ημέρας 
και την προσπάθεια τρομοκράτησης των 
κατοίκων της Κοκκινιάς. Μετά τη λήξη της 
διαδήλωσης, δύο καμιόνια με ταγματα-
σφαλίτες εισβάλλουν και πάλι από την 
πλευρά της Λεύκας, φτάνουν μέχρι την 
εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, τρομο-
κρατούν και συλλαμβάνουν πέντε κατοί-
κους. Ταυτόχρονα, τρία φορτηγά με γερμα-
νοτσολιάδες επιτίθενται ορμώμενα από 
την οδό Θηβών. 
Έκτεταμένες μάχες ξεσπούν και σύντομα 
εκτείνονται μέχρι την περιοχή της Παιδι-
κής Στέγης. Όι ΈΛΑΣίτες τούς αποκρούουν 
δυναμικά και τους αναγκάζουν να διασπα-
στούν και να τραπούν σε φυγή προς την 
Παλιά Κοκκινιά, το Κουτσικάρι (Κορυδαλ-
λό) και την Αθήνα. Η πόλη της Κοκκινιάς 
μένει χωρίς στρατιωτική κάλυψη από τις 
κατοχικές δυνάμεις και ο (διορισμένος από 
την κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη) δήμαρ-
χος, Γρηγόρης Χατζής, παραιτείται.

Δευτέρα 6 Μάρτη 4́4
Τη στιγμή που στον Πειραιά εξελίσσεται 
πανεργατική απεργία αλληλεγγύης στον 
λαό της Κοκκινιάς, δύο καμιόνια ταγματα-
σφαλιτών εισβάλλουν για ακόμα μια φορά 
στην Κοκκινιά, από το σημείο του  Γ’ Νεκρο-
ταφείου. Όι δυνάμεις του ΈΛΑΣ και πλήθος 
κατοίκων της περιοχής τους αναχαιτίζουν, 
αναγκάζοντάς τους σε άτακτη υποχώρηση. 
Όι ντόπιοι συνεργάτες των ναζί αναδιορ-
γανώνονται, ενισχύονται και περίπου 600 

χωροφύλακες και ταγματασφαλίτες με 10 
καμιόνια κινούνται στην οδό Κυδωνιών. 
Στο ύψος των εργατικών κατοικιών (περιο-
χή του σημερινού κρατικού νοσοκομείου), 
δέχονται επίθεση από τις ταράτσες των 
σπιτιών και αναγκάζονται να καθυστερή-
σουν.
Όι ντόπιοι αντιστεκόμενοι καταφέρνουν 
έτσι να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους από 
την κατεύθυνση της Παιδικής Στέγης. Έκεί, 
διασπάται η φάλαγγα των φορτηγών των 
ταγματασφαλιτών, τρέπεται σε άτακτη 
φυγή προς το Κουτσικάρι και τα Ασπρα 
Χώματα, όπου και δέχεται σκληρή επίθε-
ση. Πολλοί ταγματασφαλίτες ταμπουρώ-
νονται στο δημαρχείο (συμβολή των οδών 
Κονδύλη και Κινικίου), ενώ άλλοι μεταβαί-
νουν στο κρατικό νοσοκομείο (τότε ονομα-
ζόταν Σαπόρτα και είχε μετεγκατασταθεί 
σε κτήριο αποθήκης επί της οδού Θηβών, 
εξαιτίας του πολέμου), όπου απαγάγουν 
το προσωπικό και το χρησιμοποιούν ως 
ασπίδα για να αποδράσουν προς τον 
Πειραιά από την οδό Θηβών. Δέχονται και 
πάλι, ωστόσο, σφοδρή επίθεση από τάγμα 
του ΈΛΑΣ, υποχωρούν, ενώ οι αιχμάλωτοι 
απελευθερώνονται.

Τρίτη 7 Μάρτη 4́4
Μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, 
ο ΈΛΑΣ βρίσκεται σε επιφυλακή, αναλαμ-
βάνει την περιφρούρηση της πόλης με τη 
συνδρομή μεγάλου αριθμού κατοίκων, 
ενώ η κύρια δύναμή του οχυρώνεται στο 
Περιβολάκι.
Ξημερώματα Τρίτης, 40 περίπου γερμανο-
τσολιάδες εντοπίζονται στην οδό Θηβών, 
ενώ 4 φορτηγά με δυνάμεις των ναζί 
επιχειρούν να μπουν στην Κοκκινιά από 
την πλατεία του Κουτσικαρίου. Όι μάχες 
εκκινούν και σύντομα οδηγούν σε μείω-
ση του λιγοστού αποθέματος πυρομαχι-
κών των αντιστεκόμενων, αναγκάζοντας 
τον ΈΛΑΣ σε υποχώρηση. Όι γερμανοτσο-
λιάδες μπαίνουν στην πόλη από τη μεριά 

του δημαρχείου, όπου αντιμετωπίζονται 
σθεναρά από τον ΈΛΑΣ μέχρι τις 11:00 το 
πρωί οπότε και η αντίσταση θα καμφθεί 
λόγω της ναζιστικής υπεροπλίας.
Το Περιβολάκι έχει καταληφθεί από τους 
ναζί και κάποιοι από αυτούς επιχειρούν να 
μπουν στην οδό Καραϊσκάκη με όλμους και 
πολυβόλα. Σε πρώτο χρόνο απωθούνται 
από τους κατοίκους, οι οποίοι, τη στιγμή 
εκείνη, παρά την έλλειψη πυρομαχικών, 
επιχειρούν την κατάληψη της πλατείας στο 
Περιβολάκι με κάθε μέσο, ακόμα και με 
πέτρες. Από τέσσερα διαφορετικά σημεία, 
οι αντιστεκόμενοι επιτίθενται και αιφνιδι-
άζουν τους ναζί και τους ντόπιους συνερ-
γάτες τους. Αυτοί υποχωρούν και κατευ-
θύνονται στην εκκλησία του Αγ. Γεώργιου 
Νίκαιας, όπου οχυρώνονται στο σχολείο 
μεταξύ των οδών Γρεβενών και Ραιδεστού. 
Η Κοκκινιά, ωστόσο, είναι πλέον περικυ-
κλωμένη από τις πολυπληθείς δυνάμεις 
των ναζί, γεγονός που καθιστά αδύνατο 
τον ανεφοδιασμό του ΈΛΑΣ και την αντε-
πίθεσή του.

Τετάρτη 8 Μάρτη ’44
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ναζί παρα-
μένουν ταμπουρωμένοι μαζί με τους συνερ-
γάτες τους στο σχολείο, απ’ όπου πραγμα-
τοποιούν επιδρομές, τρομοκρατώντας και 
συλλαμβάνοντας κατοίκους, αναζητώντας 
μέλη του ΈΑΜ και του ΈΛΑΣ.
Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, πολλοί από 
τους αιχμάλωτους αγωνιστές των προηγού-
μενων ημερών, μεταφέρονται στο στρατό-
πεδο του Χαϊδαρίου, ενώ στην πλατεία των 
Αγ. Αποστόλων εκτελούνται οι αιχμάλωτοι 
της 5ης Μάρτη. Αργά το απόγευμα, ναζί 
και ταγματασφαλίτες αποχωρούν από την 
πόλη της Κοκκινιάς και δεν επιστρέφουν 
στην ευρύτερη περιοχή οργανωμένα, μέχρι 
τις 17 Αυγούστου.
Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τις 
μέρες εκείνες, σύμφωνα με σχετική έκθεση 
του ΈΛΑΣ, 8 αγωνιστές σκοτώθηκαν και 20 
τραυματίστηκαν. 300 Κοκκινιώτες αιχμα-

λωτίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο στρα-
τόπεδο Χαϊδαρίου. Όι 37 εκτελέστηκαν 
επί τόπου. Όι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν 
ως κρατούμενοι σε στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης στη Γερμανία. Όι ναζιστικές δυνά-
μεις (συμπεριλαμβανομένων των ντόπιων 
υποστηρικτών τους) είχαν τουλάχιστον 34 
νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυ-
ματίες.

Ο ι παραπάνω αφηγήσεις 
αποτελούν κομμάτι της 
ιστορίας του τόπου που 
ζούμε. Την ιστορία αυτή 
δεν την ανασύρουμε για 
να υμνήσουμε «ήρωες 

ενός ένδοξου παρελθόντος». Γιατί κανένα 
αγωνιστικό παρελθόν, όσο ένδοξο κι αν 
φαντάζει στις σκέψεις μας, δεν έχει νόημα, 
αν δεν καταφέρνει να κινητοποιεί το παρόν, 
ως εφαλτήριο νέων αντιστάσεων. Αντιστά-
σεις που αποκτούν νόημα, όταν απαντούν 
στις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες 
όλων εκείνων που θέλουν να ορίζουν δημι-
ουργικά κι ελεύθερα τη ζωή τους. Γιατί 
η κατασκευή και η εξύμνηση «ηρώων» 
είναι προσφιλής πρακτική κάθε μορφής 
(συντηρητικής ή ριζοσπαστικής) εξουσίας, 
η οποία αναζητά πολιτικό κέρδος σφετερι-
ζόμενη κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες. 
Κάθε εξουσίας που επιδιώκει να ευνουχίζει 
τις δυνατότητες για μια διαφορετική οργά-
νωση της καθημερινής ζωής.
Έπιλέγουμε να μην ξεχνάμε, γιατί ο ολοκλη-
ρωτικός χαρακτήρας προς τον οποίο διαρ-
κώς κινείται η σύγχρονη κυριαρχία επιδι-
ώκει να ξαναγράψει την ιστορία με τους 
δικούς του όρους. Όρίζει τι πρέπει να είναι 
σημαντικό και τι όχι. Τι πρέπει να διδάσκε-
ται και τι όχι. Τι πρέπει να λέγεται και τι όχι. 
Τι πρέπει να ακούγεται και τι όχι. Τι πρέπει 

Ενάντια στη λήθη, ενάντια στις
κυρίαρχες ιστορικές αφηγήσεις

...συνέχεια στη σελ.8
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Η πάγια διατυπω-
μένη θέση των 
αναρχικών και 
αντιεξουσιαστών 
πως «η δουλειά 
δεν είναι δικαίωμα 

αλλά εκβιασμός» 
σίγουρα έρχεται σε 

ευθεία αντιπαράθε-
ση τόσο με την κυρίαρ-

χη αστική ηθική για την 
εργασία, η οποία διαχωρί-

ζει και αντιλαμβάνεται τους 
ανθρώπους με όρους παραγωγι-

κότητας, όσο και με την διεκδίκηση που 
εκφράζει σύσσωμη η αριστερά, κοινοβουλευτική και 
εξωκοινοβουλευτική, για το «αναφαίρετο και ιερό 
δικαίωμα στην εργασία». 

Μέχρι τη στιγμή που η παραγωγή ήταν άρρηκτα συνδε-
δεμένη με τον φυσικό κύκλο εναλλαγής των εποχών και 
της ζωής των ανθρώπων, στη βάση των «δουλειών που 
πρέπει να γίνουν», υπήρχε στενότερη και γι’ αυτόν τον 
λόγο πιο κατανοητή σύνδεση ανάμεσα στις καθημερινές 
δουλειές και ασχολίες και την υπόλοιπη κοινωνική ζωή. 
Ό χρόνος της εργασίας και ο χρόνος της ξεκούρασης ή 
της σχόλης ήταν σχεδόν αδιαχώριστοι, καθώς η εργάσι-
μη μέρα επιμηκυνόταν και συρρικνωνόταν ανάλογα με 
τη συγκεκριμένη εργασία και εποχή και εμπλεκόταν σε 
μεγάλο βαθμό με τις υπόλοιπες καθημερινές δραστη-
ριότητες. Αυτός ο τρόπος οργάνωσης της παραγωγής 
ίσχυσε -και σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις εξακο-
λουθεί να ισχύει- σε κοινωνίες που η οικονομία τους 
στηριζόταν κυρίως στην αγροτική παραγωγή ή περι-
στρεφόταν γύρω από αυτήν.

Από τη στιγμή της εκβιομηχάνισης και της σταδιακής 
αστικοποίησης, ο χρόνος δεν μετριέται πλέον σύμφωνα 
με τη φυσική εναλλαγή των εποχών. Έφόσον κατά ένα 
μεγάλο μέρος η παραγωγική διαδικασία μεταφέρθη-
κε από το χωράφι στη βιοτεχνία και από τα χωριά στα 
αστικά κέντρα, ο χρόνος από κυκλικός μετατράπηκε σε 
γραμμικό και έχασε τη στενή σύνδεσή του με τη φύση. 
Αυτή η μετάλλαξη είχε ως  συνέπεια να αποξενωθεί 
η εργασία από τα υπόλοιπα κοινωνικά πεδία. Αντιμε-
τωπίζεται πλέον ως κάτι διαχωρισμένο, αλλότριο και 
εμβόλιμο στη ζωή των ανθρώπων. Έπίσης, οι νέες -πιο 
εντατικές και επιστημονοποιημένες- μέθοδοι παραγω-
γής που εισήχθησαν με το φορντικό μοντέλο αλυσίδας 
μαζικής παραγωγής πριν έναν αιώνα (μηχανές, εξειδί-
κευση, γραμμές παραγωγής), οι επίσης νέες μέθοδοι 
επιτήρησης και αυστηρών κανονισμών (επιστάτες, 
αυστηρό ωράριο, χρονομέτρηση εργασιών, νόρμες 
παραγωγικότητας) καθώς και η σαφής διάκριση ανάμε-
σα σε αυτούς που κατέχουν τα μέσα παραγωγής -άρα 
και τον πλούτο- και στους υπόλοιπους, επιτείνουν την 

αποξένωση των εργαζομένων - που πλέον μετατράπη-
καν σε εργάτες- τόσο από το προϊόν του μόχθου τους, 
όσο και από την ίδια την εργασιακή δραστηριότητα.

Από την εποχή που όλα αυτά συνέβησαν για πρώτη 
φορά, ούτε δυόμιση αιώνες πίσω, λίγα πράγματα 
έχουν αλλάξει αναφορικά με την οργάνωση της παρα-
γωγής και σίγουρα όχι προς το καλύτερο. Αντίθετα, 
ακολούθησε ένας μακρύς, συνεχόμενος και αιματηρός 
κύκλος εργατικών διεκδικήσεων και αγώνων, ο οποίος 
με διακυμάνσεις, υφέσεις και εξάρσεις εξακολουθεί 
να μαίνεται. Η κομβική και θεμελιώδης ανταγωνιστι-
κή σχέση κεφαλαίου-εργασίας είναι κάτι που ποτέ 
δεν πρόκειται να συμβιβαστεί, αφού πατάει πάνω στη 
βάση των αντικρουόμενων συμφερόντων. Όσο, λοιπόν, 
η συζήτηση γύρω από την εργασία συνεχίζει να διεξά-
γεται μέσα στο εκμεταλλευτικό πλαίσιο του καπιτα-
λιστικού τρόπου οργάνωσης της οικονομίας και κατ’ 
επέκταση της κοινωνίας, η παραχώρηση της εργατικής 
δύναμης των φτωχών προς όφελος της ευημερίας και 
ανάπτυξης  του κεφαλαίου θα γίνεται αντιληπτή μόνο 
ως «αναγκαίο κακό».

Ό εκβιασμός της εργασίας είναι τόσο βαθιά συνυφα-
σμένος με όλο το πλέγμα σχέσεων στις σύγχρονες 
κοινωνίες, ώστε φαντάζει σχεδόν αδύνατη η οποιαδή-
ποτε άλλη αξιοπρεπής διευθέτηση του βιοποριστικού 
ζητήματος. Με βάση, δε, το ισχύον νομικό πλαίσιο που 
επιβάλλει παραδειγματική τιμωρία σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια επανοικειοποίησης της κλεμμένης εργα-
σιακής μας υπεραξίας από την άρχουσα τάξη, είναι 
σχεδόν αδύνατο μια τέτοια επιλογή, έστω και μακρο-
χρόνια, να μην υποθηκεύσει την ελευθερία αυτού που 
θα την πάρει. Ωστόσο, η προοπτική της άρνησης της 
εργασίας είναι μια σκέψη και μια πρακτική που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη, όχι μόνο από χειραφετημένα κομμάτια 
της κοινωνίας αλλά και από κάθε άνθρωπο που έχει 
βιώσει τη «μισθωτή σκλαβιά». Κι ενώ ιδεατά φανταζό-
μαστε έναν κόσμο όπου δε θα ήμασταν υποχρεωμένοι 
να δουλεύουμε, εμφανίζεται μια υπαρκτή, αναγκαία 
και επιβεβλημένη συνθήκη που μας αναγκάζει να το 
πράξουμε.

Τις τελευταίες δυόμιση δεκαετίες περίπου, συντελέ-
στηκε στην Έλλάδα μια ραγδαία ανάπτυξη του κεφα-
λαίου. Τα μεγάλα οδικά έργα, το ΜΈΤΡΌ, το αεροδρόμιο 
Έλ. Βενιζέλος, τα έργα των Όλυμπιακών Αγώνων, είναι 
τρανταχτά παραδείγματα όχι μόνο κατασπατάλησης 
του δημόσιου χρήματος αλλά επίσης και μιας συνο-
λικότερης αναδιάταξης του ντόπιου και ξένου κεφα-
λαίου στα Βαλκάνια, με κέντρο την ελληνική επικρά-
τεια. Πίσω απ’ όλα αυτά, υπήρξαν πάντα διαθέσιμες 
στρατιές εργατών και εργατριών τόσο ντόπιων όσο και 
μεταναστών, που αποτέλεσαν προνομιακό πεδίο εκμε-
τάλλευσης και περαιτέρω κερδοφορίας. Όι πενιχροί 
μισθοί, η ανασφάλιστη - μαύρη εργασία, η επισφά-

να σκέφτεται κανείς και τι όχι. Τι πρέπει να αισθά-
νεται κανείς και τι όχι.
Λέξεις, όπως «κατοχή», «τάγματα ασφαλείας», 
«(εθνική) αντίσταση», «αντιφασιστικός αγώνας», 
είναι λέξεις που επανέρχονται δυναμικά στο 
καθημερινό λεξιλόγιο μέσα από μία προσπάθεια 
ανακατασκευής του νοήματος και της ιστορικότη-
τάς τους. 
Όμως οι λέξεις είναι φορείς της ιστορίας και 
συμπυκνώνουν νοήματα που παραμένουν ζωντα-
νά και για τα οποία αγωνιζόμαστε. Ό κοινωνικός 
εκφασισμός και οι οργανωμένες φασιστικές δυνά-
μεις δεν αποτελούν πρωτόγνωρο ιστορικό φαινό-
μενο. Υπήρχε συχνά δίπλα μας με διαφορετικούς 
τρόπους και σε διαφορετικές εντάσεις. Δεν ήταν 
αλλοεθνής, δεν κατοικούσε χιλιόμετρα μακριά 
μας.
Τα ελληνικά τάγματα ασφαλείας, οι χωροφύλακες, 
οι χίτες, οι δοσίλογοι αγωνιστών, οι μεγαλοεπιχει-
ρηματίες συνεργάτες των ναζί, οι απαθείς φιλήσυ-
χοι πολίτες, ήταν η ουσία της εκμετάλλευσης, της 
καταπίεσης και της επίθεσης που δέχονταν οι «από 
κάτω» αντιστεκόμενοι κάτοικοι στης Κοκκινιάς. Ό 
«ξένος κατακτητής», οι ναζιστές Γερμανοί, έρχο-
νταν να συνδράμουν μοναχά εκεί που οι ντόπιοι 
εκμεταλλευτές συνεργάτες δεν κατάφερναν να 
τα φέρουν πέρα. Όπως συνέβη και στην Κοκκινιά. 
Τρεις μέρες επιτίθονταν στους κατοίκους οπλι-
σμένες πολυπληθείς ομάδες ταγματασφαλιτών 
και χωροφυλάκων και διαρκώς απωθούνταν από 
τους ντόπιους αγωνιστές. Μονάχα όταν συνέβα-
λαν οι στρατιωτικές ομάδες των ναζί, κατάφεραν 
να κάμψουν την αντίσταση των ΈΛΑΣιτών και των 
υπόλοιπων κατοίκων.
Σήμερα, στη Νίκαια, ορισμένοι προσπαθούν να 
ξαναγράψουν την ιστορία αντίστροφα. Όμάδες 
νεοφασιστών, οργανωμένες σε πολιτικά κόμματα 
εγκληματικές συμμορίες, νοσταλγούν τις μέρες 
εκείνες που ναζί και ντόπιοι συνεργάτες τους 
ήθελαν να φτύσουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο 
στις προσφυγικές γειτονιές της Κοκκινιάς…
Πολλοί όμως επιμένουμε να παραμένουμε εδώ, 
στις γειτονιές μας, και να διαβάζουμε την ιστορία 
έτσι όπως την έγραψαν αντιφασιστικοί αγώνες, 
όπως αυτοί της «μάχης της Κοκκινιάς». Έίμαστε 
εδώ για να ανασύρουμε τις μνήμες εκείνες, που 
θα πυροδοτήσουν τους αντιφασιστικούς, κοινω-
νικούς και ταξικούς αγώνες του σήμερα. Έίμαστε 
εδώ, σε πείσμα αυτών που επιμένουν να αλληθω-
ρίζουν διαβάζοντας την ιστορία ανάποδα. Έίμα-
στε εδώ για να συνεχίσουμε την ιστορία που δεν 
τέλειωσε ποτέ…

μπλόκο στην εξουσία
mplokonikaia.squat.gr

συνέχεια από σελ.7

από τον εκβιασμό της εργασίας,
στον εκβιασμό της ανεργίας

την περίοδο της κρίσης
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λεια, η κινητικότητα των εργαζομένων, 
τα εργατικά ατυχήματα, είναι σημεία που 
χαρακτήρισαν την περίοδο αυτή, με μια 
κλιμακούμενη ένταση σε όλα τα επίπεδα. 

Παρόλη την πίεση που ασκήθηκε στα κατώ-
τερα κοινωνικά στρώματα, η προσπάθεια 
να χρυσωθεί το χάπι της εκμετάλλευσης, 
μέσω διάφορων μορφών κρατικών παρο-
χών ή επιδομάτων, κατάφερε να κρατήσει 
σε πολύ χαμηλό επίπεδο τους εργατικούς 
αγώνες και τις διεκδικήσεις. Το όνειρο της 
κίβδηλης ευημερίας και μιας πιο κατανα-
λωτικής ζωής αποδείχθηκε ισχυρότερο της 
ταξικής συνείδησης και του αγωνιστικού 
φρονήματος της εργατικής τάξης. 

Από την άλλη, οι συνδικαλιστικές ηγεσί-
ες της ΓΣΣΈ και της ΑΔΈΔΥ, όλα αυτά τα 
χρόνια, συντέλεσαν τα μέγιστα σε αυτή 
την κατεύθυνση, με τη συνολική απαξίωση 
των συνδικάτων τόσο σε θεσμικό επίπεδο 
όσο και σε επίπεδο πρόσληψης του ρόλου 
τους από αυτούς που υποτίθεται ότι αντι-
προσωπεύουν. Με υποσχέσεις προς το 
κράτος και τα αφεντικά για διασφάλιση 
της -μονομερούς απ’ ό,τι φάνηκε- κοινω-
νικής ειρήνης, τις άσφαιρες απεργιακές 
κινητοποιήσεις, τη συναίνεση στις επιλο-
γές του κεφαλαίου, συνέβαλαν και φυσικά 
εξακολουθούν να συμβάλλουν στο ξεθε-
μελίωμα κάθε έννοιας ταξικής άμυνας, 
αντεπίθεσης και κεκτημένων εργασιακών 
δικαιωμάτων.

Η παραπάνω κατάσταση θα μπορούσε 
κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως το «σύνηθες 
περιβάλλον» μέσα στο οποίο ευδοκιμεί ο 
καπιταλισμός. Τα τελευταία χρόνια όμως, 
μέσα σε μια νέα πραγματικότητα οικονο-
μικής, πολιτικής, κοινωνικής και γενικό-
τερης συστημικής κρίσης, φαίνεται πως 
αυτό δεν είναι πλέον αρκετό. Το διεθνές 
κεφάλαιο, σε μια απέλπιδα προσπάθεια 
να ανταπεξέλθει και να ξεπεράσει την 
κρίση αυτή, αναδιατάσσει και επαναδιευ-
θετεί με νέους, εξόχως επιθετικούς όρους 
την εκμετάλλευση των «από κάτω». 
Ό σχεδιασμός αυτός έχει ως πεδίο 
εφαρμογής όλο τον ευρωπαϊκό νότο, 
με ιδιαίτερη έμφαση σε πρώτο χρόνο 
στην Έλλάδα και στην Πορτογαλία.

Όι επαχθέστατοι όροι των τριών 
μνημονιακών συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί μέχρι στιγμής έχουν κατα-
φέρει βαρύτατα πλήγματα στο 
μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής 
κοινωνίας. Αυτό είναι κάτι που δεν 
χρειάζεται πια καμία επιχειρηματο-
λογία για να γίνει πιστευτό και καμία 
στατιστική έρευνα ή οικονομολογική 
μελέτη για να τεκμηριωθεί. Η απρο-
κάλυπτη επέλαση της βαρβαρότητας 
είναι καθημερινό βίωμα για εκατομ-
μύρια ανθρώπους που παλεύουν με 
την ανέχεια, την εξαθλίωση και τη 
βαθύτατη εκμετάλλευση. Ό βασικό-
τερος στόχος δεν είναι άλλος από 
την κατάλυση κάθε εργασιακού 
δικαιώματος και τη μετατροπή του 
πληθυσμού σε έναν πειθήνιο και 
φοβισμένο στρατό εργαζομένων ή 
ανέργων, χωρίς ελπίδες και όνειρα. 
Η μείωση των μισθών στο δημόσιο, η 

αύξηση του ΦΠΑ και τα εξοντωτικά φορο-
λογικά χαράτσια δεν ήταν παρά η αρχή 
σε αυτήν την επέλαση. Ακολούθησαν νέα 
μέτρα, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που 
έχουν επιφέρει πλήρη ελαστικοποίηση 
των εργασιακών σχέσεων, με κατάργηση 
των συλλογικών συμβάσεων, κατάργηση 
επιδομάτων και πάγωμα των τριετιών, 
διάλυση των ασφαλιστικών ταμείων και 
συγχώνευση όλων στον ΈΌΠΥΥ, μειώσεις 
μισθών και στον ιδιωτικό τομέα που ανέρ-
χονται έως και 50% (σε σχέση με το 2008) 
και αγοραστική δύναμη των κατώτατων 
μισθών που αντιστοιχεί στα επίπεδα του 
1978 - 1979 (σύμφωνα με έκθεση του 
ΙΝΈ). Το σκηνικό της πλήρους εργασιακής 
επισφάλειας συμπληρώνεται με την άρση 
των περιορισμών στις απολύσεις και τις 
περικοπές στις αποζημιώσεις, τη μακρο-
χρόνια ανεργία για όλο και περισσότε-
ρους απολυμένους, τις δεκάδες χιλιάδες 
«απομακρύνσεις» και τη διαθεσιμότητα, 
που προβλέπονται για τον δημόσιο τομέα, 
τη μείωση συντάξεων και την αύξηση 
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την 
απελευθέρωση των ωραρίων εργασίας 
και την εξαήμερη εβδομαδιαία απασχόλη-
ση. Έταιρείες και επιχειρήσεις, κάνοντας 
χρήση των νέων δεδομένων ελαστικής 
εργασίας και των διευκολύνσεων που τους 
δίνει ο νόμος, απολύουν αθρόα προσω-
πικό με βασικό επιχείρημα την οικονομι-
κή κρίση, προχωρούν σε εκ περιτροπής 
εργασία των εργαζομένων τους, μειώσεις 
μισθών και ατομικές ή επιχειρησιακές 
συμβάσεις, ενώ άλλες πτωχεύουν εν μια 
νυκτί και κλείνουν χωρίς να πληρώσουν 
οφειλόμενους μισθούς και αποζημιώσεις, 
αρκετές φορές μεταφέροντας τις εργασίες 
τους σε κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη.

Έγγυητής της όλης διαδικασίας η τρικομ-
ματική κυβέρνηση, που τηρεί απαρέγκλι-
τα τις δεσμεύσεις της προς ΈΈ και ΔΝΤ για 
αυστηρή εφαρμογή όλων των παραπάνω, 
με κάθε κόστος στο εσωτερικό της χώρας. 
Αυτό, άλλωστε, μαρτυρούν, σε θεσμι-

κό επίπεδο, ο νέος τρόπος ψήφισης των 
μέτρων, τα οποία κατατίθενται στη βουλή 
σαν ένα και μοναδικό άρθρο, καθώς και η 
νομοθετική ρύθμιση με την οποία ο κατώ-
τατος μισθός ρυθμίζεται πλέον μόνο από 
την κυβέρνηση και όχι από τους κοινωνι-
κούς εταίρους. Αλλά και σε επίπεδο κατα-
στολής και αποφασιστικότητας, οι συλλή-
ψεις και οι προληπτικές προσαγωγές πριν 
και κατά τη διάρκεια κάθε απεργιακής 
κινητοποίησης, οι χουντικής επινόησης 
απαγορεύσεις (κλείσιμο δρόμων, απαγό-
ρευση συγκεντρώσεων, κλείσιμο σταθμών 
μετρό, προληπτικές προσαγωγές) κάθε 
φορά που ψηφίζονται νέα μέτρα, το βίαιο 
σπάσιμο απεργιών και οι επιστρατεύ-
σεις των απεργών (Χαλυβουργία, Αττικό 
Μετρό, ναυτεργάτες).

Για το 2013, οι προβλέψεις του ίδιου του 
ΔΝΤ αναφέρουν περαιτέρω αύξηση του 
δημόσιου χρέους επί του ΑΈΠ, μεγαλύ-
τερη φτωχοποίηση, περισσότερη ύφεση 
και ανεργία. Δεδομένης της κατάρρευσης 
κάθε έννοιας προνοιακής πολιτικής του 
κράτους, οι περίπου 1,5 εκατομμύριο 
-επίσημα πλέον- καταγεγραμμένοι άνερ-
γοι και οι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες μη 
καταγεγραμμένοι αφήνονται στην τύχη 
τους. Στην καλύτερη περίπτωση, στριμωγ-
μένοι στην ουρά κάποιου τοπικού ΌΑΈΔ, 
περιμένοντας το πενιχρό εισόδημα του 
ταμείου ανεργίας, το οποίο, βάσει των 
νέων τροπολογιών, δίνεται με πολύ αυστη-
ρά κριτήρια και για μικρότερα χρονικά 
διαστήματα. Σύμφωνα με στοιχεία του 
ΌΑΈΔ και της ΈΛΣΤΑΤ, μέχρι τον Φλεβάρη 
του 2013, η επίσημη ανεργία ανήλθε σε 
πάνω από 30% του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού, ενώ τρομακτικό είναι το ότι 
περίπου τα 2/5 των εγγεγραμμένων ανέρ-
γων έχουν σταματήσει εντελώς την αναζή-
τηση νέας εργασίας, θεωρώντας μάταιη τη 
διατήρηση οποιασδήποτε ελπίδας. 

Η δημιουργία ενός στρατού εξαθλιωμέ-
νων, υποτιμημένων και απογοητευμένων 

ανέργων, που σήμερα δεν χωράνε στη 
γαλέρα του καπιταλισμού, θα αποτελέσει 
τη χρήσιμη, φθηνή και πειθήνια πρώτη 
ύλη για τα σχέδια που επιφυλάσσει το 
κεφάλαιο στο κοντινό μέλλον.  Όι όροι 
με τους οποίους αυτό θα γίνει δεν αποτε-
λούν επτασφράγιστο μυστικό. Έίναι αυτό 
που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχει 
αρχίσει να διαμορφώνεται και ισχύει ήδη 
για μεγάλο μέρος των εργαζομένων ενώ 
μεθοδικά απλώνεται σε όλο το εύρος του 
εργασιακά ενεργού πληθυσμού. Κατώτα-
τοι μισθοί στα επίπεδα άλλων βαλκανι-
κών κρατών (Έσθονία, Κροατία), μηδαμινά 
εργασιακά δικαιώματα, μη σύναψη ΣΣΈ, 
μηδενικές παροχές, ρημαγμένα ασφαλι-
στικά ταμεία, καμία ιατροφαρμακευτική 
και νοσοκομειακή κάλυψη. Και ό,τι απομέ-
νει, θα απομυζάται με ληστρικούς όρους 
μέσω της φορολογίας.   

Έίναι φανερό πως αυτό που συμβαίνει 
είναι η εγκαθίδρυση ενός νέου μοντέ-
λου καπιταλισμού, όπου η λεηλασία των 
ανθρώπινων ζωών και των φυσικών πόρων 
κρίνεται απαραίτητη για την πολυδιαφημι-
σμένη ανάπτυξη και την προσέλκυση των 
«πολυπόθητων» επενδύσεων. Η μετατρο-
πή ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας 
σε μια «Έιδική Όικονομική Ζώνη», όπου το 
κεφάλαιο θα σαρώνει τα πάντα στο πέρα-
σμά του με τις ευλογίες του ελληνικού 
κράτους και της Έ.Έ., δεν είναι πλέον ένα 
μακρινό σενάριο. Έίναι μια απτή πραγμα-
τικότητα που ήδη ξεδιπλώνεται. Πρόκειται 
για ένα μοντέλο λεηλασίας που χρόνια 
εφαρμόζεται στην καπιταλιστική περι-
φέρεια και τώρα εισάγεται και στα καπι-
ταλιστικά κέντρα, ξεκινώντας από τους 
«αδύναμους κρίκους».

Έφόσον, λοιπόν, το μόνο μέλλον που μας 
επιφυλάσσουν είναι μια ζωή μέσα στην 
έρημο που ο καπιταλισμός επιβάλλει, θα 
πρέπει να βρούμε τους τρόπους και να 
δημιουργήσουμε οι ίδιοι και οι ίδιες τους 
τόπους που θα μας οδηγήσουν από την 

κατάθλιψη που φέρνουν η μοναξιά, 
η φτώχια και η ανεργία, στη δημι-
ουργικότητα που φέρνουν η συλλο-
γικοποίηση, οι ενωμένες μας δυνα-
τότητες, η συνείδηση πως είμαστε 
όλοι μαζί απέναντί τους, ικανοί όχι 
μόνο να τους σταματήσουμε αλλά 
και να τους ανατρέψουμε. Μέχρι να 
συμβεί αυτό, μπορούμε επίσης να 
σταθούμε αξιοπρεπώς στα πόδια 
μας ακόμα και μέσα σε αυτό το περι-
βάλλον. Χωρίς να έχουμε ανάγκη την 
ελεημοσύνη κανενός «ευαίσθητου» 
φορέα, καμιάς υποκρίτριας εκκλη-
σίας, κανενός αυτόκλητου κομμα-
τικού σωτήρα. Η δημιουργία δικών 
μας οριζόντιων αντιδομών αλληλο-
βοήθειας μπορεί όχι μόνο να δώσει 
τη διέξοδο και τη λύση σε πληθώ-
ρα καθημερινών ζητημάτων, που 
διαφορετικά θα φάνταζαν δυσε-
πίλυτα, αλλά  πολύ περισσότερο 
μπορεί να μας δείξει την προοπτική 
για ένα διαφορετικό τρόπο δόμησης 
της κοινωνίας, της οικονομίας, της 
κοινωνικής ζωής στο σύνολό της.



ρεσάλτο, μάιος 2013 10

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 
Στις 7:00 το πρωί, αστυνομικές δυνά-
μεις εισβάλλουν στην κατάληψη Villa 
Amalias. 8 σύντροφοι και συντρόφισ-
σες που βρίσκονταν μέσα στην κατά-
ληψη συλλαμβάνονται και κρατούνται 
μέχρι τη Δευτέρα, 24/12, οπότε και αφήνονται ελεύ-
θεροι με υποχρέωση παρουσίας στο αστυνομικό τμή-
μα 2 φορές τον μήνα, εξαιτίας των κατηγοριών που 
τους αποδόθηκαν. 
Αλληλέγγυοι σύντροφοι συγκεντρώνονται έξω από 
την κατάληψη ενώ άλλοι παρεμβαίνουν στο δημαρ-
χείο Αθηνών. 
Τις επόμενες μέρες πραγματοποιούνται κινήσεις αλ-
ληλεγγύης από συντρόφους σε ολόκληρη την Έλλάδα 
(ανάρτηση πανό, αφίσες, μικροφωνικές παρεμβάσεις 
σε πλατείες, πορείες, μοίρασμα κειμένων κ.α).

O ανοιχτός κοινωνικός χώρος Xanadu 
στην Ξάνθη δέχεται φασιστική εμπρη-
στική επίθεση.
Όι εργασίες αποκατάστασης των υλικών 
ζημιών ξεκινούν άμεσα. Όι κινήσεις αλ-
ληλεγγύης στη Villa Amalias, που συνε-
χίζονται, συμπεριλαμβάνουν πλέον και 
τον ανοιχτό κοινωνικό χώρο Xanadu.

Πραγματοποιείται αστυνομική εισβο-
λή στο οικονομικό πανεπιστήμιο της 
ΑΣΌΈΈ και επιδρομή των μπάτσων σε 
στέκια αριστερών παρατάξεων, στο 
αυτοδιαχειριζόμενο στέκι της ΑΣΌΈΈ 
και τον ραδιοφωνικό σταθμό 98FM. Αφορμή για την 
επιχείρηση είναι μία «ανώνυμη καταγγελία» αναφο-
ρικά με τα προϊόντα που πωλούν έξω από την ΑΣΌΈΈ, 
επί της Πατησίων, μετανάστες μικροπωλητές. 16 με-
τανάστες συλλαμβάνονται (μικροπωλητές και περα-
στικοί). Παράλληλα, γίνεται κατάσχεση των μηχανη-
μάτων του ραδιοφωνικού σταθμού 98fm-ραδιοζώνες 
ανατρεπτικής έκφρασης.
Αμεσα φοιτητές/-τριες και αλληλέγγυοι/-ες συγκε-
ντρώνονται στην Πατησίων. Τις επόμενες μέρες, διά-
φορες κινήσεις αντιπληροφόρησης και αλληλεγγύης 
πραγματοποιούνται στην Αθήνα και άλλα μέρη της 
Έλλάδας, ενώ στις 4/1/13 πραγματοποιείται πορεία 
που ξεκινάει από την ΑΣΣΌΈ, περνάει από τις γειτονιές 
γύρω από την ΑΣΣΌΈ και κοντά από τη Villa Amalias 
και καταλήγει στη νομική.

Νωρίς το πρωί, ανακαταλαμβάνεται από 
συντρόφους η Villa Amalias. Αλληλέγγυ-
οι συγκεντρώνονται στην πλατεία Βικτω-
ρίας. 2 ώρες περίπου αργότερα, μπάτσοι 
εκκενώνουν ξανά την κατάληψη και συλ-

λαμβάνουν 92 καταληψίες.
Λίγη ώρα αργότερα, συντρόφισσες και σύντροφοι 
καταλαμβάνουν τα γραφεία της ΔΗΜΑΡ στο Μετα-
ξουργείο. Έίναι μια κίνηση αλληλεγγύης στην ανα-
κατάληψη της Villa Amalias και την προσαγωγή των 
καταληψιών της Villas από τα ΈΚΑΜ. Λίγη ώρα αρ-
γότερα, η κατάληψη των γραφείων εκκενώνεται και 
50 σύντροφοι προσάγονται. Αργότερα την ίδια μέρα, 
αφήνονται ελεύθεροι.
Συγκέντρωση από 300 αλληλέγγυους/-ες πραγματο-
ποιείται στο Σύνταγμα και πιο συγκεκριμένα έξω απ’ 
το Υπουργείο Όικονομικών, όπου θα πραγματοποιού-
σε συνέντευξη τύπου ο Σαμαράς.
Έκκενώνεται η κατάληψη Πατησίων 61 και Σκαραμα-
γκά. Όι 7 σύντροφοι που βρίσκονται την ώρα εκείνη 
στην κατάληψη συλλαμβάνονται και θα κρατηθούν 
μέχρι την Πέμπτη, 10/1, οπότε και θα αφεθούν ελεύ-
θεροι με κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα. 
Αλληλέγγυοι συγκεντρώνονται στο μουσείο.
Το απόγευμα, πραγματοποιείται συγκέντρωση αλλη-

Από το 1990, καταλαμβάνεται το κτίριο επί των οδών Αχαρνών και Χέυδεν, δί-
πλα στην πλατεία Βικτωρίας, στο κέντρο της Αθήνας. Στα 23 χρόνια λειτουργί-
ας της, η κατάληψη λειτουργεί με ξεκάθαρο αντιεξουσιαστικό λόγο και δράση, 
με αντιιεραρχικές, αυτοοργανωμένες διαδικασίες, προτάσσοντας την αντίσταση, τη ρήξη, την αλληλεγγύη. 
Στον χώρο λειτουργεί συναυλιακός χώρος, αντιεμπορευματικό καφενείο, τυπογραφική κολλεκτίβα (Rotta) 
(η οποία έχει τυπώσει πλήθος κινηματικών εντύπων και αφισών), ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται πο-
λιτικές εκδηλώσεις, πολιτικές συνελεύσεις, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις χωρίς εισιτήριο, αφού η 
κατάληψη στέκεται μακριά από τη λογική του εμπορεύματος και του κέρδους. 
Όλα αυτά τα χρόνια, η κατάληψη έχει συμμετάσχει σε πλήθος κοινωνικών-ταξικών αγώνων και έχει αποτελέ-
σει «προπύργιο» στο κέντρο της Αθήνας απέναντι στον ρατσισμό, τις προσπάθειες κοινωνικού εκφασισμού 
και τη δράση των φασιστοειδών, που ως συστημική εμπροσθοφυλακή επιχειρούν να μετατρέψουν γειτονιές 
του κέντρου, όπως τον Αγ. Παντελεήμονα, σε σύγχρονα απαρτχάιντ.
Για τους λόγους αυτούς, η κατάληψη της Villa Amalias έχει δεχτεί μια σειρά από κρατικές και παρακρατικές 
επιθέσεις, που περιλαμβάνουν εισβολές, εκκενώσεις και εμπρηστικές επιθέσεις.

Σύντροφοι και συντρόφισσες που βρέθηκαν στον δρόμο και στις καταλήψεις κατά τη διάρκεια των εξεγερ-
σιακών γεγονότων του Δεκέμβρη καταλαμβάνουν τον Μάρτιο του 2009 το κτίριο επί των οδών Πατησίων 61 
και Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, που είχε εγκαταλειφθεί από το ΝΑΤ και ρήμαζε για 10 χρόνια. 
Η διαχείριση του κτιρίου γίνεται από την οριζόντια και αντιιεραρχική συνέλευση της κατάληψης. Το κόστος 
των εξόδων καλύπτεται αποκλειστικά από την ελεύθερη συνεισφορά των συντρόφων/-ισσών που συμμε-
τέχουν στη συνέλευση και των διάφορων εγχειρημάτων που στεγάζονται σε αυτήν. Στους χώρους της κατά-
ληψης παρουσιάζονται πολιτικές εκδηλώσεις, δραστηριοποιούνται πολιτικές ομάδες που πραγματοποιούν 
εκεί τις συνελεύσεις τους, ομάδες αυτομόρφωσης, ομάδα μαθημάτων ελληνικών σε μετανάστες, ομάδα 
κινηματογραφικών προβολών, στεγαστική κολεκτίβα, ενώ επίσης στεγάζονται υποδομές όπως δανειστική 
βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο, ξυλουργείο, αίθουσα Η/Υ, αίθουσα χορού και πολεμικών τεχνών, εργαστήριο 
ραπτικής, πίστα αναρρίχησης κ.α.
Η κατάληψη Πατησίων 61 και Σκαραμαγκά είναι ένα κοινωνικοπολιτικό εγχείρημα αυτοοργάνωσης, αντί-
στασης, αλληλεγγύης, δημιουργικότητας, συλλογικών αντιδομών και επιλογών αγώνα. Αναπόσπαστο τμήμα 
των κοινωνικών-ταξικών αγώνων των τελευταίων τεσσάρων χρόνων και ζωντανό κύτταρο της επιθυμίας και 
επιδίωξης ενός άλλου κόσμου ελευθερίας, ισότητας, συλλογικότητας, αξιοπρέπειας, αλληλοβοήθειας, κοι-
νοκτημοσύνης.

Το Xanadu είναι ένας κοινωνικός χώρος που δημιουργήθηκε στην Ξάνθη με στόχο να 
αποτελέσει μια υποδομή που θα στεγάζει κοινωνικοπολιτικές και πολιτιστικές αναζη-
τήσεις. Γεννημένο μέσα απ’ τις πρωτόγνωρες κοινωνικές διεργασίες του Δεκέμβρη του ‘08, διαπνέεται από 
το πνεύμα της ελευθερίας, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και στέκεται έξω από τη λογική της 
διαμεσολάβησης και της ιεραρχίας. Σε αντίθεση με την καθημερινότητα, όπου οι κοινωνικές σχέσεις εμφανί-
ζονται αλλοτριωμένες και με κυρίαρχο διαμεσολαβητή το εμπόρευμα, το Xanadu κινείται στην κατεύθυνση 
ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων που βασίζονται στην ισότητα, τη -συλλογική και ατομική- υπευθυνότητα, τη 
συντροφικότητα, την αλληλεγγύη. Προσπαθεί να κάνει πράξη την αυτοοργάνωση και την αυτοδιαχείριση, 
λειτουργώντας με οριζόντιες δομές. Στις εβδομαδιαίες συνελεύσεις, τα άτομα που συμμετέχουν συνδιαχει-
ρίζονται τον χώρο και τον χρόνο του Xanadu, συζητώντας ισότιμα και παίρνοντας αποφάσεις μέσω διαδικα-
σιών συνδιαμόρφωσης και συναίνεσης. Στο Xanadu δεν χωράνε πρακτικές και συμπεριφορές ρατσιστικές, 
εθνικιστικές, σεξιστικές, ομοφοβικές και εν γένει εξουσιαστικές. Δε χωράει στο Xanadu η λογική της εμπο-
ρευματικής δοσοληψίας που στηρίζεται στην οικονομική εκμετάλλευση.

Η συνέλευση του αυτοδιαχειριζόμενου στεκιού της ΑΣΌΈΈ λειτουργεί σε 2 χώρους εντός του οικονομικού 
πανεπιστημιακού ιδρύματος της ΑΣΌΈΈ. Παρεμβαίνει εντός αλλά και εκτός πανεπιστημίου, στις γύρω γει-
τονιές, μέσα από αφίσες, έντυπα, εκδηλώσεις με ξεκάθαρα αντιιεραρχικά, αντιρατσιστικά, αντιφασιστικά, 
αντισεξιστικά, αντιεμπορευματικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα λειτουργεί ως ανάχωμα στις προσπάθειες 
του δήμου Αθηναίων να εφαρμόσει πάνω στα σώματα των μεταναστών το σχέδιο «καθαρή Αθήνα και πάτα-
ξη του παραεμπορίου». Αντιστέκεται δίπλα στους μετανάστες-μικροπωλητές που βρίσκονται γύρω από τη 
σχολή, στις σχεδόν καθημερινές επιθέσεις των αστυνομικών δυνάμεων.

Όι Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης λειτουργούν αδιάκοπα από το 2002. Η προσπάθεια δημιουργίας και 
λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού βασίστηκε στην αμφισβήτηση της διαμεσολάβησης σε οποιοδήπο-
τε επίπεδο της ζωής, στο πάθος για ελεύθερη έκφραση και στην επιθυμία για επικοινωνία.
Ό χαρακτήρας του προγράμματος συνδιαμορφώνεται χωρίς περιορισμούς και απαγορεύσεις στην έκφραση, 
χωρίς διαφημίσεις και έσοδα από κερδοσκόπους, αλλά με τη στήριξη αυτών που αναγνωρίζουν τον απελευ-
θερωτικό χαρακτήρα μιας τέτοιας προσπάθειας. 
Τα ερτζιανά, όπως και κάθε μέσο έκφρασης, θα έπρεπε να είναι απελευθερωμένα από κάθε μορφή ελέγχου 
και χειραγώγησης. Η εξάρτηση από κρατικούς μηχανισμούς και οικονομικούς παράγοντες περιορίζει την 
ελευθερία της έκφρασης, αφού για να επιβιώσεις πρέπει να υποκύψεις σε σχέσεις (διαφημίσεις, πολιτικά 
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λεγγύης 2.000 ατόμων στη ΓΑΔΑ και βραδινή πορεία 
προς το Πολυτεχνείο στη συνέχεια.
προς το Πολυτεχνείο στη συνέχεια.

Στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποι-
είται πορεία 10.000 ατόμων (που δι-
οργανώθηκε από καταλήψεις, στέκια, 
αυτοοργανωνομένους χώρους, συλ-
λογικότητες και συντρόφους/-ισσες 

του α/α/α χώρου) αλληλεγγύης στην κατάληψη Villa 
Amalias, το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Xanadu στην 
Ξάνθη, τις Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης – 
98fm, το Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι της ΑΣΌΈΈ, τους 
16 συλληφθέντες μετανάστες μικροπωλητές έξω από 
την ΑΣΌΈΈ. Τα πρόσφατα γεγονότα της Τετάρτης 9/12 
ενισχύουν τον παλμό των διαδηλωτών και προστίθε-
νται στα συνθήματα που ακούγονται κατά την διάρ-
κεια της πορείας. Η πορεία κατέληξε στα δικαστήρια 
της Έυελπίδων, όπου εκκρεμούσε η ανακριτική εξέτα-
ση των 92 συλληφθέντων της ανακατάληψης της Villa 
Amalias. Κόσμος παρέμεινε συγκεντρωμένος μέχρι 
αργά το βράδυ, οπότε αφέθηκαν ελεύθεροι οι συλ-
ληφθέντες.
Παράλληλα, πορείες αλληλεγγύης πραγματοποιήθη-
καν και σε άλλες πόλεις  της Έλλάδας.

Έκκενώνεται η κατάληψη Λέλας Καρα-
γιάννη 37 στην Κυψέλη και συλλαμβάνο-
νται 14 σύντροφοι που βρίσκονταν εκεί-
νη την ώρα στο κτίριο. 
Αµεσα, έξω από την κατάληψη, συγκε-
ντρώνονται αλληλέγγυοι. Λίγες ώρες αργότερα, το 
κτίριο ανακαταλαμβάνεται από δεκάδες συντρόφους. 
Το απόγευμα, οι 14 σύντροφοι αφήνονται ελεύθεροι.

Το βράδυ του Σαββάτου, μετά από 
πορεία φασιστών, καμία δεκαπεντα-
ριά εξ αυτών κάνουν επίθεση πρώτα 
στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Μπερ-
ντέ, σπάζοντας το τζάμι της εισόδου, 

και έπειτα στον αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο 
Βίλα Ζωγράφου, όπου αποκρούονται και τρέπονται 
σε άτακτη φυγή, αφήνοντας πίσω δύο μηχανάκια. Η 
περιοχή γύρω από τη Βίλα γεμίζει μπάτσους. Αμεσα 
πραγματοποιείται συγκέντρωση από 100άδες αλλη-
λέγγυους, αποτρέποντας οποιαδήποτε κατασταλτική 
κίνηση.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, 7 Φεβρου-
αρίου, γίνεται απόπειρα εμπρησμού 
στον χώρο του Θερσίτη. Ό εμπρηστικός 
μηχανισμός που τοποθετήθηκε στην εί-
σοδο δεν προκαλεί καμία ζημιά στον χώρο, παρά μόνο 
στο χρώμα του εξωτερικού τοίχου, το οποίο και απο-
καθίσταται άμεσα. Το ίδιο απόγευμα πραγματοποιεί-
ται συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τον χώρο.

Οι αρχές δηλώνουν αποφασισμένες να συνεχί-
σουν το έργο της καταστολής ελεύθερων, κοι-

νωνικών χώρων, στοχοποιώντας και άλλες καταλή-
ψεις και αυτοδιαχειριζόμενους χώρους στην Αθήνα 
και σε άλλες πόλεις. Απέναντι τους θα βρουν όσους 
αγωνίζονται, όσους είναι κομμάτι των καταλήψεων, 
όσους θεωρούν ότι οι καταλήψεις είναι κομμάτι των 
από κάτω, όσους θεωρούν ότι η επίθεση αυτή θα 
συνεχιστεί σε όλους και ότι η αλληλεγγύη σε όσους 
δέχονται επίθεση είναι δεδομένη.

παιχνίδια, διαπλοκές, χορηγούς, δισκογραφικές) που θέτουν συγκεκριμένα όρια στη δράση σου. 
Στις εκπομπές ακούγεται κάθε είδος μουσικής, χωρίς να συντηρείται ο μηχανισμός εμπορευματοποίησης της 
καλλιτεχνικής έκφρασης. Δεν διαφημίζονται τα συγκροτήματα, δεν προωθούνται είδωλα και «life style», δεν 
υποστηρίζεται η μουσική βιομηχανία. Γίνεται ενημέρωση για κοινωνικά γεγονότα και, μέσα από τις εκπομπές λό-
γου, επιχειρείται το γκρέμισμα όλων των μύθων που κρατάνε τον άνθρωπο δέσμιο και δούλο του συστήματος.

Το κτίριο της οδού Λέλας Καραγιάννη 37 στην Κυψέλη καταλήφθηκε στις 15 Απρίλη 1988 μετά από τρεις δεκαετί-
ες εγκατάλειψης από τα τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα (ΈΚΠΑ, ΈΜΠ και ΑΣΚΤ) στα οποία κληροδοτήθηκε. Χάρη 
στις κοπιώδεις προσπάθειες πολλών καταληψιών και αλληλέγγυων, το κτίριο, το οποίο θα βρισκόταν σε μία 
διαρκή κατάσταση αποσύνθεσης, μετατράπηκε σε χώρο στέγασης από τους καταληψίες, οι οποίοι το συντηρούν 
αποκλειστικά με δικά τους έξοδα εδώ και 25 χρόνια.
Στον χώρο της κατάληψης έχουν φιλοξενηθεί αμέτρητες εκδηλώσεις, συζητήσεις, προβολές, πραγματοποιούνται 
συλλογικές κουζίνες, γίνονται εκδηλώσεις για παιδιά και συναυλίες, λειτουργεί βιβλιοθήκη, ομάδα προπόνησης 
και γυμναστηρίου, θεατρική σκηνή, καθώς και η θεατρική ομάδα Ανάπλους.
Η κατάληψη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το αναρχικό και αντιεξουσιαστικό κίνημα και τους κοινωνικούς και 
ταξικούς αγώνες. Σε αγώνες προάσπισης του φυσικού κόσμου και των δημόσιων χώρων, σε συνελεύσεις γειτο-
νιάς και ταξικά σωματεία, σε αγώνες ενάντια στην παγκοσμιοποίηση της κυριαρχίας αλλά και σε τοπικές αντι-
στάσεις, σε αντιφασιστικές κινητοποιήσεις και στην προσπάθεια ανάπτυξης και ενδυνάμωσης του αναρχικού 
κινήματος, στις μικρές και μεγάλες στιγμές του αγώνα.

Από τον Όκτώβριο του 2011, λειτουργεί στη γειτονιά των Ιλισίων ο αυτοδιαχειριζόμενος κοινωνικός χώρος 
Μπερντές. Στον χώρο, στεγάζονται διάφορα εγχειρήματα: θεατρική ομάδα, ομάδα χορού, προβολές, ομάδα 
σχεδίου-ζωγραφικής, ομάδα βιβλιοθήκης, συλλογική κουζίνα, καφενείο-μπαρ, ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά. 
Πραγματοποιούνται επίσης εκδηλώσεις, συζητήσεις, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις κλπ, ενώ στον χώρο 
πραγματοποιεί τις συνελεύσεις της η αυτόνομη συνέλευση Ζωγράφου.
Η λειτουργία των ομάδων, των πρωτοβουλιών και των διαφόρων εγχειρημάτων βασίζεται στην ισότιμη ανταλλα-
γή εμπειριών και γνώσεων, μακριά από ιεραρχίες και ειδικούς. Όι αποφάσεις για τη λειτουργία του χώρου συνδι-
αμορφώνονται μέσα από τη διαχειριστική συνέλευση, η οποία είναι ανοικτή σε όποιον θέλει να εδαφικοποιήσει 
την ανάγκη του για δημιουργία και έκφραση, μακριά από τη λογική του θεάματος και του εμπορεύματος.

Τον Νοέμβριο του 2011, καταλαμβάνεται η Βίλα Ζωγράφου, ένας χώρος ορόσημο και σημείο αναφοράς για 
την ευρύτερη περιοχή. Αναζητώντας τόπους και χρόνους συνάντησης, δημιουργείται ένας αυτοδιαχειριζόμενος 
κοινωνικός χώρος, ανοιχτός σε όλους τους κατοίκους, με στόχο τη δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης, μακριά 
από χρηματικές σχέσεις και δομές εκμετάλλευσης, αποκλείοντας έτσι σεξιστικές και ρατσιστικές συμπεριφορές. 
Στον χώρο της κατάληψης, λειτουργούν αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο και ανταλλακτικό-χαριστικό παζάρι, μπαρ 
οικονομικής ενίσχυσης του ταμείου αλληλεγγύης διωκόμενων αγωνιστών, παιδικό θεατρικό παιχνίδι, αυτοδια-
χειριζόμενο καφενείο, συλλογικές κουζίνες.

Η αναρχική ομάδα Ν.Λιοσίων έδρασε στις περιοχές -με λόγο και δράση- την περίοδο 1989-2000. Με συνεχείς 
παρεμβάσεις και εκδηλώσεις προσπάθησε να εμφυσήσει το πνεύμα της αντίστασης και να δημιουργήσει μια 
μικρή παράδοση ελευθερίας, μπαίνοντας στα ρουθούνια των τοπικών αρχών και όχι μόνο. Το 2000, μαζί και 
με άλλους συντρόφους/-ισσες αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα πιο σταθερό σημείο αναφοράς στην πόλη, 
στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, ανοίγοντας τον Θερσίτη, στο πλαίσιο πάντα της άρθρωσης αναρχικού-
ανατρεπτικού λόγου. Έχει εχθρική σχέση και στάση με χορηγίες και πατροναρίσματα από μηχανισμούς χειρα-
γώγησης και αφομοίωσης, κόμματα, ευαίσθητους ή αναίσθητους δημάρχους, σπόνσορες του «πολιτισμού» ή 
της «οικολογίας». Δεν υπάρχει οποιοδήποτε είδος αντιτίμου σε δρώμενα,  συναυλίες και στο έντυπο υλικό που 
διακινείται. Το μοίρασμα της γνώσης γίνεται μέσα από τις διαδικασίες συλλογικής αυτομόρφωσης, ενάντια στα 
κυρίαρχα εκπαιδευτικά, εμπορευματοποιημένα πρότυπα και μέσα μετάδοσής της. Ό χώρος του Θερσίτη είναι 
ανοιχτός για συναντήσεις με πηγαδάκια, συμπάθεια, ρεφενέ, συλλογικά «μαγειρέματα», δημιουργικούς πειρα-
ματισμούς, μουσικές συμπράξεις, προβολές, downloading, δανειστική βιβλιοθήκη, αρχείο εντύπων κι αφισών, 
αυτοσχέδιες συζητήσεις…
Συναντήσεις αρνήσεων στον κόσμο του χρήματος και του εμπορεύματος, στον κόσμο των παθητικών διασκε-
δάσεων και της αστικής τέχνης, της μοναξιάς και της πλήξης, των στρατών και της αστυνομίας, των κομματικών 
μαντριών και της διαμεσολάβησης, του ρατσισμού και του σεξισμού, της κάθε είδους πρέζας… Συναντήσεις ελευ-
θερίας μέσα στον χρόνο.

Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37

Αυτοδιαχειριζόμενος κοινωνικός χώρος Μπερντές

Κατάληψη Βίλα Ζωγράφου

Θερσίτης, χώρος ραδιουργίας και ανατροπής
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Tην Πέμπτη 11 Απριλίου, η υπηρεσία 
δικτύου του ΈΜΠ (Έθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο), με εντολή του πρύτανη, 
διέκοψε την παροχή διαδικτύου στο 
Athens Indymedia, τον 98 fm-Ραδιοζώνες 
Ανατρεπτικής Έκφρασης και στο Ράδιο 
Ένταση, τα οποία εκπέμπουν από τον 
χώρο του πολυτεχνείου. Αφορμή υπήρξε 
καταδικαστική απόφαση σε βάρος της 
πρυτανικής αρχής για το Ράδιο Ένταση 
(με την αιτιολογία ότι εξέπεμπε σε εύρος 
συχνότητας ιδιοκτησίας ΣΚΑΐ). Ζητώντας, 
πλέον, ονοματεπώνυμο για την παροχή 
διαδικτύου στον χώρο του πολυτεχνείου, 
κάτι το οποίο αρνούνται οι διαχειριστές 
των αυτοοργανωμένων μέσων αντιπλη-
ροφόρησης, η πρυτανική αρχή καταστέλ-
λει τη δυνατότητα έκφρασής τους. Από 
τότε και στο εξής, πραγματοποιούνται 
μια σειρά κινήσεων αντιπληροφόρησης 
και αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανόμε-
νης παρέμβασης στα προπύλαια (κατά 
τη διάρκεια της οποίας έγιναν 70 προσα-
γωγές από τις οποίες οι 6 μετατράπηκαν 
σε συλλήψεις) και πορείας αλληλεγγύης 
στο κέντρο της Αθήνας στις 24 Απριλίου, 

ενώ η εκπομπή τους συνεχίζει από τον 
χώρο της πολυτεχνειούπολης, στο πλαί-
σιο παρεμβάσεων και συμβολικών κατα-
λήψεων.

Το Athens indymedia και οι ραδιοζώνες 
ανατρεπτικής έκφρασης 98fm αποτε-
λούν δυνατότητες αδιαμεσολάβητης 
έκφρασης, ενημέρωσης και αντιπλη-
ροφόρησης, τόσο σε εγχώριο όσο και 
σε διεθνές επίπεδο. Συμβάλλουν στην 
προπαγάνδιση και δημοσιοποίηση γεγο-
νότων και εκδηλώσεων από καταλήψεις, 
στέκια σχολών και περιοχών, συνελεύσε-
ων γειτονιών, σωματείων βάσης, πολι-
τικών, εργατικών, θεματικών ομάδων, 
πρωτοβουλιών και συνελεύσεων, ενώ 
προσφέρουν και τη δυνατότητα επικοι-
νωνίας με φυλακισμένους. Έίναι σημεία 
συνάντησης του ευρύτερου αντικαθε-
στωτικού λόγου και δεν είναι τυχαίο οτι 
όλα αυτά τα χρόνια, με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο, στοχοποιούνται με πολλούς 
τρόπους, από μηνύσεις σε βάρος τους 
μέχρι επερωτήσεις φασιστοειδών στη 
βουλή. 

Η προπαγάνδα του κράτους στοχοποιεί 
τον εσωτερικό εχθρό, όλα αυτά τα κοινω-
νικά κομμάτια που αμφισβητούν τον 
πολιτισμό της εκμετάλλευσης. Η κατα-
στολή των μέσων αντιπληροφόρισης δεν 
είναι αποκομμένη απο την καταστολή 
των καταλήψεων, το αμέσως προηγού-
μενο διάστημα. Έίναι η συνέχεια ενός 
κρατικού σχεδιασμού επίθεσης σε κάθε 
φωνή που εναντιώνεται στο υπάρχον. 
Η φίμωση ιδεών και ο επικοινωνιακός 
σκοταδισμός είναι αναπόσπαστο μέρος 
του σύγχρονου ολοκληρωτισμού. Ό ιδεο-
λογικός πόλεμος του καθεστώτος για την 
πάταξη κάθε μορφής αντίστασης δεν 
περιορίζεται στα υπουργικά και πρωθυ-
πουργικά διαγγέλματα, στην προπαγάν-
δα, την παραπληροφόρηση και τα εκφο-
βιστικά διλήμματα των media. Περνάει 
και πάνω από την καταστολή των δυνα-
τοτήτων έκφρασης και κοινωνικής απεύ-
θυνσης των αντίθετων και ανταγωνιστι-
κών απόψεων. Όι ιδέες όμως δεν φιμώ-
νονται ούτε «διακόπτονται».

Στις 8-9 Ιουνίου του 1943, μια μάχη δόθηκε στην Πύλη των 
Τρικάλων, η μάχη της Πόρτας. Ό ΈΛΑΣ κατατρόπωσε τους 
Ιταλούς φασίστες, οι οποίοι ήθελαν να διεισδύσουν στην ορει-
νή Πίνδο, που ήταν και το προπύργιο της αντίστασης, αφού το 
σύνολο των ορεινών χωριών στήριζαν τους αντάρτες με υλικό 
και έμψυχο δυναμικό. Όι φασίστες, όμως, δεν κατάφεραν ούτε 
από μακριά να αντικρύσουν τα σκουρόχρωμα ελατοδάση και 
τα ορμητικά νερά των ποταμών της Πίνδου.
70 χρόνια μετά, σε μια άλλη τοποθεσία, αυτή του Κερατσινίου, 
μια άλλη μάχη της πόρτας έλαβε χώρα. Αυτή τη φορά, όμως, 
με μια καρέκλα. Ό φασισμός αναπαρέστησε με έναν ιδιαίτερο 
τρόπο αυτήν την ιστορική μάχη. Η καρέκλα οπλίστηκε, κεντρά-
ρισε και προσγειώθηκε στην πόρτα. Μια μεταμοντέρνα άποψη 
για τη σύγκρουση δύο κόσμων. Των ανθρώπων που αγωνίζο-
νται και αντιστέκονται για έναν κόσμο ελευθερίας, ισότητας 
και αλληλεγγύης, και του φασισμού, που σπέρνει μίσος, φόβο 
και εξαθλίωση.
Όσα μηχανάκια μεταναστών και αν αναποδογυρίσουν, σε όσους 
τραμπουκισμούς ηλικιωμένων και αν επιδοθούν, όσες καρέκλες 
και αν καρφώσουν σε πόρτες κοινωνικών χώρων, δεν θα μπορέ-

σουν να κατανοήσουν ποτέ ότι στις γειτονιές μας, στις γειτονιές 
της προσφυγιάς και των εργατικών αγώνων, οι πόρτες μας είναι 
φτιαγμένες από γιασεμί, όπου κάθε φορά τα θραύσματά τους 
θα καρφώνονται στα ανεγκέφαλα κρανία του μίσους. Όπως και 
πριν 70 χρόνια, έτσι και τώρα, ο φασισμός ούτε από μακριά δεν 
θα μπορέσει να αντικρύσει μέσα από τις πόρτες τα ελατοδάση 
του αγώνα, τους χείμαρρους της ελευθερίας.

*Μετά τους πρόσφατους τραμπουκισμούς χρυσαυγιτών 
κατά ασθενών και γιατρών στο ιατρείο των «γιατρών του 

κόσμου» στο Πέραμα, στο οποίο απευθύνονται οι απόκλη-
ροι και παραπεταμένοι του «καπιταλιστικού παραδείσου», το 
βράδυ της Δευτέρας 18/2, ομάδα φασιστοειδών της εν λόγω 
«οργάνωσης» αναποδογύρισε τρίκυκλα αιγύπτιων ψαράδων, 
στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Μικράς Ασίας, στο Κερα-
τσίνι. Αμέσως πριν, είχαν περάσει από το ΡΈΣΑΛΤΌ, ξηλώνοντας 
το κουδούνι του στεκιού και πετώντας μια καρέκλα στην πόρτα. 
Πάντα θρασύδειλοι, τραμπούκοι και παρακρατικοί.

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ & ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Τα τελευταία χρόνια, στους καιρούς γενι-
κευμένης κρίσης και καπιταλιστικής λεη-
λασίας, στους καιρούς που επιβάλλονται 
χαράτσια και δυσβάσταχτες φορολογί-
ες, κλείνουν δημόσιοι παιδικοί σταθμοί, 
συγχωνεύονται σχολεία, υποβαθμίζεται 
ο τομέας της υγείας, παραβιάζονται και 
καταπατούνται εργασιακά δικαιώματα, 
πραγματοποιούνται κατασχέσεις σπιτιών 
από τις τράπεζες και διακοπές ρευμάτων 
στα σπίτια, οι κυρίαρχοι επιτίθενται σε 
όσους αντιστέκονται, σε όσους περισσεύ-
ουν από τα σχέδια τους. Έπιτίθενται στους 

μετανάστες, στους άστεγους, στους τοξι-
κοεξαρτημένους, στις εκδιδόμενες οροθε-
τικές γυναίκες, σε όσους βγαίνουν στους 
δρόμους και τις πλατείες για να διαδηλώ-
σουν, σε όσους απεργούν, στους μαθη-
τές που καταλαμβάνουν τα σχολεία τους 
και αντιστέκονται, σε όσους αρνούνται ή 
αδυνατούν να πληρώσουν τα χαράτσια.

Το τελευταίο διάστημα, η καταστολή έχει 
εστιάσει την προσοχή της στις καταλήψεις 
και τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους. 
Όι κυρίαρχοι επιτίθενται στις καταλή-

ψεις γιατί αποτελούν εστίες αντίστασης, 
αλληλεγγύης και ρήξης, γιατί φωνάζουν 
ότι τα κτίρια, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι 
γειτονιές μας ανήκουν. Γιατί προτείνουν 
να ανακαταλάβουμε κάθε στιγμή της κα-
θημερινότητας μας και να αποφασίσουμε 
εμείς πως θα τη διαχειριστούμε με όρους 
ισοτιμίας, ελευθερίας, αλληλεγγύης. Γιατί 
προτείνουν να μην υπάρχουν άστεγοι και 
την ίδια στιγμή χιλιάδες άδεια εγκατα-
λελειμμένα σπίτια, γιατί προτείνουν την 
κατάληψη κτιρίων για να στεγάζονται οι 
μουσικές, θεατρικές και οι όποιες άλλες 

δημιουργικές ανησυχίες μας, μακριά από 
τη λογική του κέρδους και του φαίνεσθαι, 
γιατί προτείνουν την κατάληψη κτιρίων 
μέσα στα οποία η γνώση θα μοιράζε-
ται ελεύθερα, με ισότιμους όρους, γιατί 
προτείνουν να μην έχουμε κανένα κομ-
ματόσκυλο, κανέναν δήμαρχο, κανέναν 
αφέντη πάνω από το κεφάλι μας, αλλά 
να αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι για τη δι-
αχείριση των κτιρίων, των πλατειών, των 
γειτονιών, της ζωής μας.

στο Athens Indymedia και
τον 98fm-Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης

Η μάχη της 
πόρτας*

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Για την καταστολή
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Σκουριές Χαλκιδικής,
ο «προβοκάτορας λαός» σε δράση

Μεταλλεία χρυσού, επενδύ-
σεις, οικονομική ανάπτυ-
ξη. Μπόμπολας, ελληνικό 
κράτος, El Dorado Gold (πολυ-

εθνικός όμιλος εξόρυξης χρυσού καναδι-
κών συμφερόντων), fast track διαδικασίες. 
Αποψίλωση δασών, ανατίναξη βουνών, 
εργοστάσια επεξεργασίας, ανοιχτές λεκά-
νες-χαβούζες απόθεσης τοξικών αποβλή-
των, καταστροφή του περιβάλλοντος, του 
υδροφόρου ορίζοντα, των χωριών, των 
αγροτικών δραστηριοτήτων και της καθη-
μερινότητας των κατοίκων. ΜΑΤ, ξύλο και 
χημικά μέσα στο βουνό για την εγκατάστα-
ση της εταιρείας, την έναρξη των εργασιών, 
την εξόρυξη και χημική επεξεργασία 0,18 gr 
χρυσού ανά τόνο. Έργαζόμενοι-γενίτσαροι, 
που έχουν επιτεθεί κατ’ επανάληψη στους 
αγωνιζόμενους κατοίκους, σε ρόλο μισθω-
μένων τραμπούκων της εταιρείας. Χιλιάδες 
κάτοικοι που αγωνίζονται εδώ και χρόνια 
ενάντια στο χρυσό θάνατο, με λαϊκές συνε-
λεύσεις στα χωριά, με εκδηλώσεις, ενημε-
ρώσεις και κινητοποιήσεις σε διάφορες 
πόλεις, με πορείες μέσα στο βουνό, με 
συγκεντρώσεις στα δικαστήρια για τους 
πολλούς συλληφθέντες από τις κινητοποι-
ήσεις στο όρος Κάκαβος (Β.Α. Χαλκιδική).
Κι ενώ 3.450 στρέμματα αρχέγονου δάσους 
έχουν ήδη αποψιλωθεί από την εταιρεία 
με την έγκριση του δασαρχείου (με διαδι-
κασίες fast track) και οι αδίστακτοι χρυσο-
θήρες έχουν καταθέσει αίτηση για αποψί-
λωση άλλων 1.770 στρεμμάτων, το βράδυ 
του Σαββάτου 16 Φλεβάρη, ομάδα ατόμων 

αιφνιδίασε και ακινητοποίησε τους σεκιού-
ριτι των εγκαταστάσεων στο βουνό και 
πυρπόλησε τα οχήματα και τις υποδομές 
του εργοταξίου.
Από εκείνο το βράδυ και μετά, ένα κλίμα 
ιδεολογικής και αστυνομικής τρομοκρατίας 
έχει απλωθεί στην περιοχή. Τα ΜΜΈ καθ’ 
υπόδειξη των αφεντικών τους, παραληρού-
σαν για μέρες, για κουκουλοφόρους, για 
καταστροφή των επενδύσεων, για απώλει-
ες θέσεων εργασίας. Τα κόμματα έκαναν 
διαγωνισμό ποιο θα καταδικάσει εντονότε-
ρα την πράξη. Ό απίθανος κύριος Δένδιας 
(υπουργός δημόσιας τάξης) ανέβηκε στην 
περιοχή για να κάνει δηλώσεις σχετικά με 
τη διασφάλιση της νομιμότητας, την εντα-
τική έρευνα ανακάλυψης των δραστών, την 
παραδειγματική τιμωρία όσων θεωρηθούν 
υπεύθυνοι. Η αστυνομία προχώρησε σε 
κατ’ οίκον έρευνες, σε προσαγωγές αγωνι-
ζόμενων κατοίκων και σε κλήσεις δεκάδων 
ατόμων για δείγμα DNA, με την απειλή της 
δίωξης για απείθεια σε όσους δεν παρου-
σιάζονταν, δεν συνεργάζονταν και δεν 
έδιναν δείγμα από το γενετικό τους υλικό. 
Πρακτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί 
κατά κατηγορουμένων για συγκρούσεις, 
ένοπλες ενέργειες κλπ, αλλά αποδεικνύ-
εται περίτρανα ότι δεν θεσπίστηκαν για 
να εφαρμοστούν μόνο στους αναρχικούς, 
αλλά σε κάθε εστία ανυποχώρητης και 
αδιάλλακτης αντίστασης. Ένάντια στον 
«προβοκάτορα λαό».
Ακολούθησε εισβολή δεκάδων διμοιριών 
των ΜΑΤ, με τη συνδρομή και ΈΚΑΜ, στην 

Ιερισσό, όπου οι αστυνομικές κατοχικές 
δυνάμεις συνάντησαν τη σθεναρή αντίστα-
ση των κατοίκων, με αποτέλεσμα συγκρού-
σεις και εκτεταμένη χρήση χημικών ακόμα 
και μέσα σε σπίτια και στο δημοτικό σχολείο 
του χωριού. Στα τέλη Μάρτη, αποδόθηκαν 
αυθαίρετα σε 20 κατοίκους κατηγορίες 
σε βαθμό κακουργήματος, όπως συμμε-
τοχή σε τρομοκρατική ομάδα, εμπρησμός 
των οχημάτων και υποδομών της εταιρεί-
ας στο βουνό κλπ (σύνολο 9 κακουργή-
ματα και 7 πλημμελήματα). Παράλληλα, 
η εταιρεία επιδόθηκε σε διαφημιστικές 
καμπάνιες αποκατάστασης της φήμης της 
και της ωφελιμότητας(?!) της επένδυσης, 
όχι μόνο για την ίδια αλλά επίσης για την 
περιοχή, τις θέσεις εργασίας και γενικότε-
ρα την οικονομία, με την αγαστή συνδρο-
μή και απόλυτη στήριξη όλων των αρμό-
διων κρατικών, κυβερνητικών και τοπικών 
φορέων. Τελικά, στα μέσα Απρίλη, δύο από 
τους κατηγορούμενους προφυλακίστηκαν, 
αφού πρώτα απήχθησαν βράδυ από τα 
σπίτια τους στην Ιερισσό, με εισβολή των 
ΈΚΑΜ μπροστά στα μάτια των έντρομων 
παιδιών τους, γεγονός που είχε ως αποτέ-
λεσμα την καταστροφή του Α.Τ. Ιερισσού 
από τους κατοίκους και κατόπιν τον εμπρη-
σμό του.
Ωστόσο, όσο κι αν ψεύδονται, παραπληρο-
φορούν, καταστέλλουν και τρομοκρατούν, 
δεν θα καταφέρουν να κάμψουν το δίκιο, 
το πάθος και την αποφασιστικότητα των 
αγώνων για ζωή με αξιοπρέπεια. Στεκόμα-
στε αταλάντευτα στο πλευρό των αγωνιζό-

μενων κατοίκων ενάντια σε κράτος, μεγα-
λοεργολάβους, πολυεθνικούς ομίλους, 
ευρωπαϊκά διευθυντήρια, δυνάμεις κατα-
στολής.
Η εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική και τη 
Θράκη είναι η επιτομή του νέου μοντέλου 
καπιταλισμού που επιχειρείται να εφαρ-
μοστεί στον ελλαδικό χώρο. Ένός καπι-
ταλισμού όχι απλά εκμετάλλευσης αλλά 
λεηλασίας των ανθρώπων και της φύσης, 
που θα εκδηλωθεί σύντομα και σε άλλα 
μέτωπα. Στην ιδιωτικοποίηση της ύδρευ-
σης στην Αττική. Στους ιδιώτες παραγω-
γούς-παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. 
Στην επιδιωκόμενη εκμετάλλευση των 
υδρογονανθράκων στο Αιγαίο, στις περί-
φημες ΑΌΖ, στις διακρατικές διενέξεις και 
συμφωνίες. Στη μετατροπή ολόκληρης της 
επικράτειας σε μια «Έιδική Όικονομική 
Ζώνη» για το κεφάλαιο, με μισθούς πείνας, 
απόλυτα ελαστικές μορφές εργασίας και 
απουσία κάθε εργασιακού δικαιώματος 
για τους «από κάτω». Ένός καπιταλισμού 
που χρόνια ισοπεδώνει τις χώρες και τους 
πληθυσμούς της καπιταλιστικής περιφέ-
ρειας και πλέον εισάγεται και στα καπιτα-
λιστικά κέντρα, με αφετηρία, για την ΈΈ, τις 
χώρες του ευρωπαϊκού νότου.

Ό καπιταλισμός είναι μηχανή θανάτου. Η 
ανάπτυξή τους θέλει να αποτελειώσει ό,τι 
άφησε όρθιο η κρίση τους.

Αγώνας για τη γη και την ελευθερία

αντιστάσεις

Το Σάββατο 13 Απρίλη, πραγματοποιή-
θηκε κεντρική διαδήλωση στην Αθήνα 
με δρομολόγιο Μοναστηράκι-Αθηνάς-
Σταδίου-Σύν ταγμα-Πανεπισ τημίου-
Προπύλαια και συμμετοχή περισσο-
τέρων των 3.000 ανθρώπων, για την 
αλληλεγγύη στον αγώνα των κατοίκων 
της Β.Α. Χαλκιδικής ενάντια στα μεταλ-
λεία χρυσού και την κρατική καταστο-
λή.
Ό κύριος Δένδιας δηλώνει ότι δε θα 
δεχτεί την ύπαρξη γαλατικών χωριών. 
Δική μας επιθυμία και επιδίωξη είναι 
αυτά να πολλαπλασιαστούν τόσο στις 
επαρχίες όσο και στις πόλεις. Το ζήτη-
μα έχει τεθεί:

ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΟΙ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ,
Ή ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ

Ή ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΑΛΑΤΕΣ!
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Ό Δ. Νιώτης είναι κομμάτι ενός αγώνα 
που δεν αναγνωρίζει καμιά υποχρέω-

ση προς έναν εχθρικό μηχανισμό επιβολής 
και αυταρχισμού. Ένός αγώνα που εναντι-
ώνεται στην κρατική βαρβαρότητα, στους 
απανταχού εθνικούς μύθους, τους σωβινι-
σμούς και τους πατριωτισμούς. Ένός αγώνα 
με αντιθεσμικό χαρακτήρα που αρνείται το 
αστικό δικαίωμα της αντίρρησης συνεί-
δησης που προϋποθέτει την αποδοχή της 
ιδιότητας του πολίτη. Ένός αγώνα που 
προκρίνει την ελευθερία της συνείδησης 
και του αυτοκαθορισμού σε ατομική και 
συλλογική βάση, με οριζόντιο και αυτο-
οργανωτικό τρόπο. Ένός αγώνα μακριά 
από κάθε πασιφιστική ρητορεία για τον 
εξευγενισμό και τον εξανθρωπισμό ενός 
δολοφονικού μηχανισμού. Ένός αγώνα 
που προτάσσει τη ρήξη με τον πιο σκληρό 
πυρήνα του κράτους και τους πολέμους της 
κυριαρχίας.

Η συγκεκριμένη δίωξη αλλά και οι διώξεις 
πολλών ακόμη αρνητών στράτευσης 

την τελευταία περίοδο, δεν μπορούν να 
εξεταστούν έξω από τις ευρύτερες συστη-
μικές εξελίξεις. Η δομική κρίση του καπι-
ταλισμού σε ένα καθεστώς παγκοσμιοποί-
ησης, οι «μεταρρυθμίσεις» των παραγωγι-
κών μοντέλων, η αύξηση των κοινωνικών 
ανισοτήτων, η ακροδεξιά στροφή των 
κυβερνήσεων και ο καθεστωτικός ολοκλη-
ρωτισμός, διαμορφώνουν αντίστοιχα και 
το νέο επιθετικό χαρακτήρα του μιλιταρι-
σμού και του εθνοκεντρισμού.

Έδώ και περίπου τρία χρόνια, η ελληνική 
κοινωνία έχει κηρυχτεί σε «κατάστα-

ση έκτακτης ανάγκης», με αποτέλεσμα το 
βομβαρδισμό της από πραξικοπηματικούς 
νόμους, οικονομική τρομοκρατία, χαρά-
τσια, φόβο και απόγνωση. Μια συνθήκη 
που συνοδεύεται από αδιάκοπη αστυνο-
μικοστρατιωτική καταστολή όσων αντι-
στέκονται, με συλλήψεις, ξυλοδαρμούς, 
βασανιστήρια, δικαστική ομηρία και φυλα-
κίσεις. Μια συνθήκη που συνοδεύεται από 
την κοινωνική διάχυση του μιλιταρισμού, 

με τελική επιδίωξη την εκπειθάρχηση και 
την, ενεργητική ή παθητική, συμμετοχή της 
κοινωνίας στις προσταγές της εξουσίας. Ό 
εκφασισμός αυτός της κοινωνίας έρχεται 
και ως αποτέλεσμα της αγαστής συνερ-
γασίας θεσμών του κράτους (στρατός, 
αστυνομία, δικαιοσύνη, εκπαίδευση κ.ά.) 
με πολιτικούς σχηματισμούς που αντικα-
τοπτρίζουν τις συστημικές επιλογές (ακρο-
δεξιές κυβερνήσεις, φασιστικά κόμματα, 
συντηρητισμός κ.ά.). Μέσα σε αυτό το πλαί-
σιο, ο μιλιταρισμός στρέφεται και αυτός σε 
νέες ολοκληρωτικές και φασιστικές κατευ-
θύνσεις. Όι πρόσφατες κρίσεις στην ηγεσία 
των ενόπλων δυνάμεων που οδήγησαν 
στην επικράτηση των φίλιων προσώπων 
της ακροδεξιάς κυβερνητικής πτέρυγας της 
ελληνικής βουλής το επιβεβαιώνουν…

Την εποχή, λοιπόν, που ο μιλιταρισμός 
χρησιμοποιείται από την εξουσία για 

να επιβληθεί η κοινωνική σιωπή και να 
διασφαλιστούν τα συμφέροντα των «από 
πάνω», δεν έχουμε παρά να τον ξεριζώσου-
με από οπουδήποτε επιχειρεί να ριζωθεί. 
Την εποχή που ο στρατιωτικός μηχανισμός 
επιχειρεί να διαμορφώσει τους υπηκόους 
και τους φαντάρους που χρειάζονται οι 
«από πάνω», δεν έχουμε παρά να αρνη-

θούμε κάθε στρατιωτική θητεία. Την εποχή 
που πληθαίνουν οι αυτοκτονίες μέσα 
στα στρατόπεδα, δεν μπορούμε παρά 
να απεχθανόμαστε τους στρατώνες. Την 
εποχή που ο στρατός υποβοηθά τον κατα-
σταλτικό πόλεμο και τη διαχείριση των 
«ασύμμετρων απειλών» της μετανάστευ-
σης, δεν έχουμε παρά να αγωνιστούμε 
ενάντια σε σύνορα και πλαστούς διαχωρι-
σμούς. Την εποχή που ο στρατός, σε πλήρη 
αρμονία και συνεργασία με τις υπόλοιπες 
αστυνομικές-κατασταλτικές δυνάμεις, 
ετοιμάζεται να βγει στους δρόμους για 
να καταπνίξει τις κοινωνικές εκρήξεις που 
παράγουν οι μνημονιακές και ολοκληρωτι-
κές πολιτικές, δεν έχουμε παρά να στήσου-
με οδοφράγματα στην επέλασή του. Την 
εποχή που οι πόλεμοι νομιμοποιούνται με 
το ιδεολόγημα της «εθνικής σωτηρίας» και 
την επίκληση των εθνικών γεωστρατηγικών 
προσόδων, δεν έχουμε παρά να λιποτακτή-
σουμε από τα εθνικά τους μέτωπα και να 
ενισχύσουμε τους ακηδεμόνευτους κοινω-
νικούς και ταξικούς αγώνες. Την εποχή που 
οι ένοπλες δυνάμεις καλούνται να πάρουν 
θέση απέναντι στον «οικονομικό πόλε-
μο» τον οποίο βιώνει η ελληνική κοινω-
νία –έτσι όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται 
διάφοροι υπουργοί, δεν έχουμε παρά να 
μένουμε μακριά από τα πολεμικά μέτω-
πα που στήνουν οι στρατάρχες. Την εποχή 
που η επιστράτευση απεργών επιβάλλε-
ται ως μέθοδος καταστολής κοινωνικών 
αγώνων, δεν έχουμε παρά να απαντούμε 
με γενικευμένη ανυποταξία στην εξουσία. 
Την εποχή που οι κοινωνικές αντιστάσεις 
τίθενται στο στόχαστρο των στρατιωτι-
κών μελετών και των οπλοπολυβόλων, δεν 
έχουμε παρά να απλώσουμε την αλληλεγ-
γύη και τις απελευθερωτικές προοπτικές. 
Την εποχή που η εξουσία θέλει να εγκατα-
στήσει μόνιμους στρατούς στις ζωές μας 
για να επιβάλλει το νόμο και την τάξη, δεν 
έχουμε παρά να τους αποβάλουμε μια και 
καλή από την καθημερινότητά μας!

Η αλληλεγγύη μας στο διωκόμενο 
σύντροφο και σε όλους τους ολικούς 

αρνητές στράτευσης δεν είναι μόνο μια 
στάση αντίθεσης προς τα έθνη, τα κράτη 
και τους στρατοκράτες. Έίναι μια επιθετική 
στάση προς κάθε θεσμική και παραθεσμι-
κή μιλιταριστική έκφραση της κυριαρχίας. 
Η επιλογή των ολικών αρνητών να στέκο-
νται ευπρόσωπα και επιθετικά απέναντι 
στο στρατό, δηλώνοντας δημόσια πως 
ανήκουν στους αγώνες των «από κάτω» και 
πως δε διαθέτουν τον εαυτό τους σε κανένα 
στρατηγό, σε κανέναν υπουργό, σε κανένα 
έθνος- κράτος και σε καμιά εξουσία, είναι 
μια επιλογή που διαμορφώνει και το πεδίο 
της αλληλεγγύης. Τη στιγμή μάλιστα που 
οι υπερασπιστές του συστήματος αποποι-
ούνται καθημερινά κάθε ευθύνη για τις 
εγκληματικές επιλογές τους, επικαλούμε-
νοι τους νόμους και τις εντολές που λαμβά-
νουν (καλυπτόμενοι πίσω από την ανωνυ-
μία και τις κουκούλες τους), η αλληλεγγύη 
σε ανθρώπους που με το σώμα τους επικυ-
ρώνουν το συνειδητό τους αγώνα είναι κάτι 
παραπάνω από δεδομένη…

Η θεσμική σκλήρυνση που τα τελευταία 
χρόνια έχει επιβληθεί στον ελλαδικό 

χώρο προς την ανυποταξία και την άρνηση 
στράτευσης (χρηματικά πρόστιμα, οικονο-
μική ομηρία, εντάλματα σύλληψης, διαρκή 
κι επαναλαμβανόμενα αυτόφωρα, ποινικές 
διώξεις, στοχοποιήσεις κ.ά.) δε μπορεί να 
μένει αναπάντητη. Για αυτό και είναι κρίσι-
μο να απλώσει η αλληλεγγύη προς κάθε 
έναν/μία από αυτούς/ες που βρίσκονται 
στο στόχαστρο των κατασταλτικών μηχανι-
σμών. Τη στιγμή που χαράτσια, πρόστιμα, 
φόροι και οικονομική τρομοκρατία αποτε-

Για κάθε εκπλήρωση εντολών
των ανωτέρων

κάθε φανατική πλειοδοσία
μεσαίων στελεχών

κάθε προσπάθεια πειθούς ή αναγκα-
σμού

πόσες ζωές, πόσοι νεκροί πιο πίσω;

Κι οι αποφάσεις ένδοξων τότε αρχηγών

τώρα να φαίνονται από μακριά

σαν αποτυχημένες κινήσεις του σκακιού,

τ’ άσπρα πιόνια εμείς,
οι αντίπαλοι τα μαύρα

κι όλοι μαζί στρατιώτες
στην αχανή σκακιέρα

για μια πατρίδα
που άλλοι την αποφάσιζαν…

(Τ. Πατρίκιος, Κατοικία της Μνήμης)

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥΣ,
ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥΣ,
ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥΣ

Σ
τις 21 Μαΐου, ο ολικός αρνητής στράτευσης Δημήτρης Νιώτης δικάζεται στο στρατοδικείο Ιωαννίνων για την άρνησή 
του να καταταγεί στον ελληνικό στρατό. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη πολιτική δίωξη που έρχεται να προστεθεί με τη 
σειρά της στην πρόσφατη έξαρση της στρατιωτικής καταστολής, με τις εκδικητικές διώξεις, τις ολιγοήμερες «προσω-
ρινές κρατήσεις» και την οικονομική καταστολή αρνητών στράτευσης. Στην περίπτωση αυτή, ο «κατηγορούμενος για 
ανυποταξία» – ένας αναρχικός που εδώ και χρόνια συμμετέχει σε κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες και σε διάφορα 
πολιτικά/κοινωνικά εγχειρήματα αυτοοργάνωσης και αλληλεγγύης – έχει τοποθετηθεί δημόσια, μέσω συλλογικής 
δήλωσης ολικής άρνησης στράτευσης, για την πολιτική και αξιακή του αντίθεση στη θητεία, τους εθνικούς στρατούς 
και κάθε μηχανισμό καθυπόταξης και καταπίεσης. Το στρατοδικείο που τον δικάζει, διόλου τυχαία, έχει «φιλοξενήσει» 
στο παρελθόν κι άλλες δίκες αρνητών στράτευσης, με πιο χαρακτηριστική τη δίκη του Γεράσιμου Κορωναίου στις 13 
Δεκέμβρη του 2011. Την ημέρα εκείνη, δεκάδες ένστολοι πραιτοριανοί επιβεβαίωσαν την πολιτικότητα και εκείνης της 
δίωξης με την πολυπληθή παρουσία τους στο δικαστήριο, απέναντι στη συγκέντρωση αλληλεγγύης που διεξαγόταν 
έξω από το στρατοδικείο…

βιβλίο π
ου εκδόθηκε τον Μ

ά
ιο του 2013



ρεσάλτο, μάιος 201315

Μας καλούν να υπηρετήσουμε τον κό-
σμο της εξουσίας, του μιλιταρισμού, 
του εθνικισμού, της πατριαρχίας.

Μας ταχυδρόμησαν αμέτρητους φακέ-
λους, μας τηλεφώνησαν από «αρμόδιες 
υπηρεσίες», μας παρέδωσαν κλητεύ-
σεις, πρόστιμα και ποινικές διώξεις. Και 
ξανά από την αρχή… Αστυνομίες, στρα-
τολογίες, εφορίες, εισαγγελίες, δημοτο-
λόγια και άλλα «ευαγή» ιδρύματα του 
ελληνικού κράτους μάς υπενθύμισαν, 
μας προειδοποίησαν, μας απείλησαν, 
μας καταδίκασαν, μας χρέωσαν και μας 
«υποχρέωσαν» να «υπηρετήσουμε την 
πατρίδα». Ό ελληνικός στρατός, ένας 
μηχανισμός θανάτου, ιεραρχίας και επι-
βολής, μας καλεί στην ακανθώδη αγκα-
λιά του. Να εκπαιδευτούμε στο πώς να 
σκοτώνουμε και πώς να πεθαίνουμε 
«ένδοξα», όχι φυσικά για τις δικές μας 
ανάγκες και αξίες, αλλά για αυτές των 
«από πάνω». Τους ευχαριστούμε που 
δεν μας εξαίρεσαν από τα δολοφονικά 
και αντικοινωνικά σχέδιά τους, όμως 
εμείς αρνούμαστε!

Αρνούμαστε…
…τη φυλακή των στρατοπέδων, την εξα-
τομίκευση, τον φόβο, τη σιωπή και τον 
μιλιταρισμό. Αρνούμαστε να κατατα-
γούμε στον ελληνικό στρατό, σε οποιο-
δήποτε πόστο. Ταυτόχρονα, η άρνησή 
μας ενέχει και μία θέση ενάντια σε όλο 
το φάσμα των εξουσιαστικών σχέσεων 
και αξιών που διέπουν την κοινωνία. 
Δεν υπηρετούμε (καν)έναν μηχανισμό 
που πρεσβεύει σχέσεις ανισότητας, ιε-
ραρχίας, επιβολής κι υποταγής. Ό στρα-
τός, μία δομή άρρηκτα συνυφασμένη 
με την ύπαρξη και τη λειτουργία του 
έθνους-κράτους και του καπιταλισμού, 
είναι βασικός πυλώνας παραγωγής και 
αναπαραγωγής της εξουσίας και των 
επίπλαστων διαχωρισμών.

Όι αξίες αυτού του εχθρικού για εμάς 
κόσμου δεν περικλείονται μόνο εντός 

των στρατοπέδων και δεν επιβάλλονται 
μόνο στους στρατεύσιμους. Διαχέονται 
από τους στρατώνες στην κοινωνία, 
μέσα από μία διαρκή αλληλεπίδραση. 
Η διαδικασία της «κλήτευσης» και της 
«θητείας» είναι μία από τις ορατές γε-
φυρώσεις στρατού-κοινωνίας. Έπειδή 
λοιπόν ο στρατός δεν σταματάει στη θη-
τεία, η στάση απέναντί του δεν μπορεί 
παρά να είναι ολική, αδιαμεσολάβητη, 
αδιάλλακτη και διαρκής.

Ολική, γιατί εναντιωνόμαστε στη φιλο-
σοφία και στο σύνολο των θεσμικών, 
ιδεολογικών και κατασταλτικών επιτα-
γών που πρεσβεύει ο στρατός και όχι σε 
μία επιμέρους λειτουργία του. Γι’ αυτό 
και οποιαδήποτε εναλλακτική μορφή 
θητείας, οποιαδήποτε συνδιαλλαγή με 
τις υπηρεσίες του στρατού, οποιαδή-
ποτε απόπειρα «εξυγίανσης» ή εξωρα-
ϊσμού ενός δολοφονικού μηχανισμού, 
αποτελούν για εμάς αδόκιμους όρους 
άρνησής του.

Αδιάλλακτη, γιατί θεωρούμε πως η 
άρνηση δεν είναι δικαίωμα που παρα-
χωρείται, αλλά συνειδητή επιλογή ενα-
ντίωσης στις προσταγές των στρατοκρα-
τών. Μια στάση που αντικατοπτρίζει τη 
θέση μας και για κάθε απελευθερωτικό 
αγώνα. Η σύγκρουση με τον πολιτισμό 
της εξουσίας, τους προστάτες της και τη 
βία των μηχανισμών της αποτελεί προ-
ϋπόθεση για την ατομική και κοινωνική 
απελευθέρωση. Παράλληλα, η γενικευ-
μένη απελευθερωτική κοινωνική αντι-
βία, απεγκλωβισμένη από πασιφιστικά 
αδιέξοδα, αποτελεί αναπόσπαστο τμή-
μα –κι όχι αυτοσκοπό– της διαδικασίας 
του μετασχηματισμού της κοινωνίας.

Αδιαμεσολάβητη, γιατί δεν προσδοκού-
με κανενός είδους προβολή από τους 
μηχανισμούς του θεάματος και τους 
χειραγωγικούς φακούς των Μ.Μ.Έ. Θε-
μελιώνουμε και απλώνουμε κάθε μας 
κίνηση, με γνώμονα τις οριζόντιες κοι-

αντιστάσεις

λούν καθημερινότητα για όλη την κοινωνία, τη στιγμή που κατά διαστήματα έρχο-
νται νέοι νόμοι να σπείρουν φτώχεια, εξαθλίωση και απόγνωση, η αλληλεγγύη 
μεταξύ των «από κάτω» γίνεται το βασικό επίδικο της εποχής…

Όταν η εξουσία οργανώνει τον παγερό της μονόλογο, όταν θέλει να μας κλείσει 
μέσα στα στρατόπεδα για να ξεχάσουμε πώς είναι το συλλογικό και το «από 

κοινού», όταν θέλει να μας αφανίσει με την εξατομίκευση και τον «ωχαδερφισμό» 
που επιβάλλει, όταν θέλει να δεχτούμε τη μιζέρια και τη μοιρολατρία ως όρους 
ζωής, όταν θέλει να μας ντύσει με στολές συναίνεσης, φόβου και παραλλαγής, 
εμείς, οι «από κάτω», οφείλουμε να ενδυναμώνουμε τις φωνές μας και να στεκό-
μαστε ακόμη πιο πολύ ο ένας δίπλα στην άλλη. Πέρα από λογικές διακρίσεων 
και διαχωρισμών, με πυξίδα την αλληλεγγύη, συγκρουόμαστε με τον πολιτισμό 
της εξουσίας, της πειθαρχίας, της ιεραρχίας, του ρατσισμού, του εθνικισμού, του 
σεξισμού. Και δημιουργούμε το δικό μας κόσμο. Τον κόσμο της ισότητας, της αυτο-
οργάνωσης, των αντιστάσεων και των αντιδομών. Τον κόσμο της ελευθερίας.

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, 

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ

που δικάζεται την Τρίτη 21 Μαΐου στο στρατοδικείο Ιωαννίνων για την άρνησή του 
να καταταγεί στον ελληνικό στρατό

21.05.2013, 09:00,
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(απέναντι από τη δημοτική βιβλιοθήκη)

Πρωτοβουλία για την
Όλική Αρνηση Στράτευσης – Αθήνα

Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η
ΣΤΟΝ ΟΛΙΚΟ ΑΡΝΗΤΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΙΩΤΗ

συνέχεια από σελ.14

...συνέχεια στη σελ.16

Συλλογική δήλωση

ολικής άρνησης στράτευσης
Δεκέμβριος 2012
[ α π ό σ π α σ μ α ]
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Τα ξημερώματα της Πέμπτης 17 
Γενάρη 2013, ο 27χρονος μετα-
νάστης από το Πακιστάν, Σαχτζάτ 
Λουκμάν, δολοφονήθηκε στα Ανω 
Πετράλωνα την ώρα που πήγαινε 

με το ποδήλατο στη δουλειά του, μαχαιρω-
μένος θανάσιμα από 2 χρυσαυγίτες νεοναζί 
που επέβαιναν σε μηχανή.

Το συγκεκριμένο περιστατικό κάθε άλλο 
παρά μεμονωμένο είναι. Από την προηγού-
μενη άνοιξη υπάρχει μια δραματική κλιμά-
κωση των ρατσιστικών επιθέσεων (που 
συμβαίνουν βέβαια με εξάρσεις και υφέσεις 
εδώ και 20 χρόνια) κατά μεταναστών, σε 
δρόμους, πλατείες, μέσα μαζικής μεταφο-
ράς, μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
Καθόλου τυχαία οι δολοφονικές επιθέσεις και 
τα πογκρόμ πραγματοποιούνται σε παραλ-
ληλία με τη σκλήρυνση της κρατικής αντιμε-
ταναστευτικής πολιτικής, με ομαδικούς πνιγ-
μούς μεταναστών στα θαλάσσια σύνορα, 
καθημερινές απελάσεις, πολλαπλασιασμό 
των στρατοπέδων συγκέντρωσης («χώροι 
κράτησης»), λυσσαλέο κυνηγητό των μικρο-
πωλητών, διαρκείς αστυνομικές «επιχειρή-
σεις σκούπα» στο πλαίσιο του «Ξένιου Δία», 
συνοδευόμενες από τις «κατάλληλες περι-
ποιήσεις» μέσα στα αστυνομικά τμήματα.

Απόρροια αυτών των μεθόδων και πολιτι-
κών, της αντίστοιχης εκπαίδευσης και εντο-
λών προς τα αστυνομικά σώματα, υπήρξε 
και μια δεύτερη δολοφονία μετανάστη δυο 
εβδομάδες μετά. Αυτή τη φορά του αφρικα-
νού μικροπωλητή, Babakar Ndiaye, ο οποίος 

έχασε τη ζωή του από πτώση στη γέφυρα 
του ηλεκτρικού σταθμού στο Θησείο, την 1η 
Φλεβάρη, καταδιωκόμενος από δημοτόμπα-
τσους του «δημοκράτη δημάρχου» Αθηναί-
ων, Καμίνη.

Με την είσοδο στην αστική περίοδο, στη 
λεγόμενη νεωτερικότητα, στο έθνος-κράτος, 
στην καπιταλιστική οργάνωση της κοινω-
νίας, ο ρατσισμός (που είχε αναδυθεί στην 
αμέσως προηγούμενη φάση της αποικιοκρα-
τίας, με την κατάκτηση των «νέων κόσμων») 
εντάσσεται επίσημα στους κρατικούς μηχανι-
σμούς και εγγράφεται ως θεμελιώδης τεχνι-
κή της εξουσίας. Πρόκειται για μια τεχνική 
που εισάγει τη διατίμηση της ζωής, μια τομή 
ανάμεσα στον αξιοβίωτο και μη αξιοβίωτο 
βίο. Σκοπός δεν είναι απλώς η εντατικότε-
ρη εκμετάλλευση αλλά ο συνολικός υποβι-
βασμός -μέχρι του σημείου της εξόντωσης- 
εκείνων που καταχωρούνται ως «άλλοι», εν 
προκειμένω ως «ξένοι».

Η εξόντωση δεν περιλαμβάνει μόνο πρακτι-
κές άμεσης θανάτωσης αλλά και έμμεσης 
καταδίκης ή έκθεσης σε θάνατο, όπως η 
υποδούλωση, η αιχμαλωσία, η εξορία στην 
αορατότητα των ανθρώπων-σκιών, ο κοινω-
νικός θάνατος, η αφαίρεση της κοινωνικής 
υπόστασης της ζωής και του υποβιβασμού 
της σε απλό έμβιο γεγονός, η στέρηση των 
μέσων διαβίωσης και κάθε «δικαιώματος».

Η «κατάσταση εξαίρεσης» που ισχύει (έχει 
επιβληθεί) για τους μετανάστες, τους απογυ-
μνώνει από κάθε ανθρώπινη και κοινωνική 

νωνικές σχέσεις, τα κινήματα 
αντίστασης και αλληλεγγύης, 
τους δρόμους και τις γειτονιές. 
Γι’ αυτό κι αρνούμαστε τον κό-
σμο των εικόνων, τον κόσμο των 
διαμεσολαβήσεων, τον κόσμο 
του οργανωμένου ψεύδους.

Διαρκής, γιατί θεωρούμε πως όσο θα υπάρ-
χουν έθνη-κράτη, όσο θα υπάρχουν τάξεις, 
καθεστώτα και ηγέτες, όσο θα υπάρχουν 
πλαστές διακρίσεις, αντιπαλότητες και 
ανταγωνισμοί, άλλο τόσο θα υπάρχει και ο 
στρατός. Μέχρι λοιπόν την οριστική κατάρ-
γηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από 
άνθρωπο, μέχρι την οριστική κατάργηση 
της κρατικής οργάνωσης των κοινωνιών, 
οι αρνήσεις μας κι οι αγώνες μας θα είναι 
αδιάκοποι και παρόντες.

(…)

Δύο κόσμοι σε σύγκρουση

Ως αναρχικοί-αντιεξουσιαστές, δεν εντάσ-
σουμε τους εαυτούς μας σε καμία επίπλα-
στη κοινότητα και δεν καθοριζόμαστε από 
εθνικές αυταπάτες. Αντιθέτως, διεκδικούμε 
τον αυτοκαθορισμό μας με βάση τις ατομι-
κές και κοινωνικές επιλογές μας, τους αγώ-
νες μας και τις αξίες της ελευθερίας, της 
ισότητας και της αλληλεγγύης. Τα σώματά 
μας δεν είναι αναλώσιμα υλικά για καπι-
ταλιστικούς σχεδιασμούς, δεν είναι υπο-
λογίσιμα μεγέθη σε καμία μεγάλη ή μικρή 
εθνική ιδέα, δεν είναι πιόνια κανενός στρα-
τοκράτη, δε συγκροτούν καμία ομοιόμορ-
φη μάζα, δεν υποτάσσονται σε «άνωθεν 
εντολές», δεν περιφράσσονται σε κανέναν 
στρατώνα. Αντιθέτως, λειτουργούν αδιαχώ-
ριστα από τη σκέψη μας, τις ιδέες μας, τη 
συνείδησή μας, τους αγώνες μας, για μία 
κοινωνία ελευθερίας και όχι μία κοινωνία 
φυλακή, για μία κοινωνία ίσων απέναντι σε 
ίσους και όχι για μία κοινωνία αρχηγών και 
ιεραρχίας, για μία κοινωνία κοινοτήτων και 
όχι ιδιοκτητών. Απεχθανόμαστε την εξατο-
μίκευση και την αγελοποίηση, τη χειραγώ-
γηση, την αλλοτρίωση και τον κανιβαλισμό, 
τις διαδικασίες που η εξουσία λατρεύει για 
να πλάθει χρήσιμους υπηκόους. Δε θα μπο-
ρούσαμε λοιπόν να διαθέσουμε τους εαυ-
τούς μας σε κανέναν στρατηγό, σε κανέναν 
υπουργό, σε κανένα έθνος, σε καμία πατρί-
δα, στον κόσμο της εξουσίας.

Ό κόσμος μας είναι εκείνος της αλληλεγγύ-
ης, της αυτοοργάνωσης, των αντιστάσεων 
και των αντιδομών. Ένας κόσμος ελεύθερης 
δημιουργικότητας και έκφρασης, ζωντα-
νών διαδικασιών και κοινωνικών σχέσεων, 
οριζόντιων συνελεύσεων σε πλατείες, γει-
τονιές, αμφιθέατρα και καταλήψεις. Στους 
στρατώνες ας κλειστούν τα αφεντικά, οι 
στρατοκράτες και οι φασίστες.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ

Δεκέμβριος 2012

Αλέξανδρος Καρακώστας / Κώστας Καρράς 
/ Δημήτρης Νιώτης / Ζαχαρίας Όυσουτζό-
γλου / Λάζαρος Πετράκης

συνέχεια από σελ.15

Μη-αξιοβίωτοι βίοι

...συνέχεια στη σελ.17

η ρατσιστική διατίμηση της ζωής

από την αυθόρμητη πορεία στα Πετράλωνα την επομένη της δολοφονίας Σαχτζάτ Λουκμάν από φασίστες
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Τ
α όσα έγιναν στα φραουλο-
χώραφα της Νέας Μανω-
λάδας, με τους μετανάστες 
εργάτες γης που εργάζονται 
από ξημερώματα μέχρι 
σούρουπο, χωρίς ασφάλι-
ση, με απλήρωτα μεροκά-

ματα των 22 ευρώ, έχοντας για κατάλυμα 
αυτοσχέδια παραπήγματα χωρίς τουαλέ-
τα και νερό, δεν είναι καινούργια. Όύτε οι 
καραμπίνες των επιστατών, οι τραμπου-
κισμοί, οι ξυλοδαρμοί, το σύρσιμο με 
αγροτικά όσων έχουν διεκδικήσει ξανά 
στο παρελθόν τα μεροκάματά τους, οι 

πυροβολισμοί, οι απειλές, ο διωγμός των 
απείθαρχων. Το καινούργιο ήταν οι κατά 
μέτωπο μαζικοί πυροβολισμοί των μετα-
ναστών εργατών γης που διεκδικούσαν 
τα δεδουλευμένα τους, τα σκάγια και τα 
αίματα στα σώματά τους.
Έίναι υποκριτικό, ωστόσο, μια ολόκλη-
ρη κοινωνία να κάνει ότι πέφτει από τα 
σύννεφα (πολύ περισσότερο οι διάφοροι 
κυβερνητικοί και θεσμικοί φορείς και οι 
δημοσιογράφοι) όταν το θέμα της Μανω-
λάδας έχει έρθει στο προσκήνιο πολλές 
φορές στο παρελθόν. Και πάλι λόγω των 
άθλιων συνθηκών διαβίωσης των μετανα-
στών εργατών γης, των χαμηλών και απλή-
ρωτων ημερομισθίων, των ακόλλητων 
ενσήμων. Η αντήχηση των πυροβολισμών 
σόκαρε τον μακάριο ύπνο μιας κοινωνίας, 
που ανέχεται (ή αναπαράγει) τη βαρβα-
ρότητα αλλά δεν θέλει να λερώνεται από 
το αίμα του γδαρσίματος.
Και είναι ακόμα πιο υποκριτικό η αντί-
δραση να εστιάζει και να περιορίζεται στο 
αυθόρμητο ή οργανωμένο μποϋκοτάζ στις 
φράουλες Μανωλάδας, τη στιγμή που όλη 
η Έλλάδα είναι γεμάτη Μανωλάδες και δεν 
πρόκειται μονάχα για μια βάναυση ιστο-
ρία με φράουλες και αίμα. Καλό είναι το 
θέμα να παίρνει διαστάσεις και να προκα-
λείς στους τραμπούκους και οικονομική 
ζημιά, χωρίς όμως να βγάζεις λάδι έμμεσα 
ή άμεσα τους υπόλοιπους τσιφλικάδες, 
της υπαίθρου ή της πόλης, των χωραφιών, 
των οικοδομών, των εργοστασίων.
Έδώ και 20 χρόνια, αυτή είναι η κατάστα-
ση που επικρατεί στις καλλιέργειες και 

στις συγκομιδές. Μετανάστες εργάτες γης 
δουλεύουν σαν σύγχρονοι είλωτες στα 
χωράφια, με την επιτήρηση επιστατών 
(πολλές φορές ένοπλων, με καραμπίνες) 
για μια χούφτα ευρώ, σχεδόν πάντα χωρίς 
ένσημα, με σωρεία περιστατικών που 
μετά τη συγκομιδή αντί για την πληρωμή 
έρχεται -όλως τυχαίως- η αστυνομία να 
απελάσει τους παράνομους εργάτες.
Αυτός είναι ο λόγος που τα μεσαία και 
ανώτερα στρώματα της τιμημένης αγρο-
τιάς δεν έχουν καταλάβει τίποτα από 
κρίση, μνημόνια, νέες φορολογίες κλπ και 
το μόνο που διεκδικούν είναι χαμηλότε-
ρο κόστος στο πετρέλαιο για τα τρακτέρ 
και καλύτερες τιμές από τους εμπόρους 
χονδρικής, τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 
τα εργοστάσια επεξεργασίας, συσκευασί-
ας, τυποποίησης νωπών προϊόντων.
Και βέβαια, όλα αυτά δεν συμβαίνουν 
αποκλειστικά στην αγροτική παραγωγή 
αλλά εξίσου στις βιοτεχνίες, στις οικοδο-
μές, στα μεγάλα έργα. Έτσι ερμηνεύεται 
άλλωστε το νέο νομοθέτημα που προβλέ-
πει αστυνομικούς ελέγχους (αφού η 
επιθεώρηση εργασίας δεν τα καταφέρνει) 
για νομιμοποιητικά χαρτιά και «κανονι-
κές» προσλήψεις με ασφάλιση των μετα-
ναστών εργατών στους χώρους δουλειάς: 
πιο οργανική διασύνδεση κράτους-
εργοδοτών για το ξεζούμισμα και κατόπιν 
τον εκτοπισμό των αόρατων, παράνομων 
και χωρίς φωνή εργατών.
Το κύκλωμα της εργασιακής εκμετάλ-
λευσης δουλεύει ρολόι. Όι δεξαμενές 
«μαύρης εργασίας», πέρα από την άγρια 

εκμετάλλευση, χρησιμεύουν πάντα και 
για την υποτίμηση της «λευκής εργασί-
ας» (των θέσεων εργασίας με πρόσληψη 
και βασικό μισθό). Και η υποτίμηση της 
«λευκής εργασίας» με τη σειρά της, δημι-
ουργεί τις προϋποθέσεις για νέα συμπί-
εση της «μαύρης εργασίας». Σε απόλυτο 
συσχετισμό, η στρατηγική της καταστο-
λής, με τον διωγμό και τον εγκλεισμό των 
«περισσευούμενων», έρχεται να εδραιώ-
σει αυτήν την υποτίμηση. Και η ηλιθιότη-
τα του κοινωνικού ρατσισμού τσιμεντώνει 
το οικοδόμημα. Με τον τρόπο αυτό γίνε-
ται σαφής η ορθότητα του συνθήματος 
«ο ρατσισμός ρίχνει τα μεροκάματα». Και 
βέβαια, οι μόνοι που τρίβουν τα χέρια 
τους είναι τα μικρά και μεγάλα αφεντικά.
Βάσει δημοσιευμάτων, οι φραουλοπα-
ραγωγοί της περιοχής (300 στον αριθμό) 
ζητούν από τον υπουργό εργασίας ανοχή 
σχετικά με τη φετινή συγκομιδή (όχι 
ελέγχους δηλαδή) με την υπόσχεση(?!) 
ότι θα φροντίσουν από τη νέα σεζόν να 
ρυθμίσουν το «ζήτημα» (να εφαρμόσουν 
προφανώς μια πιο εκλεπτυσμένη μορφή 
δουλοπαροικίας). Αυτό που απομένει 
είναι να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί η 
συγχώνευση των στρατοπέδων συγκέ-
ντρωσης μεταναστών με τα στρατόπεδα 
εργασίας. Για τον καλύτερο συνδυασμό 
του εγκλεισμού, της απόλυτης επιτήρη-
σης και πειθαρχίας με την εντατική μέχρι 
εξόντωσης εργασία. Και στην είσοδο ξανά 
εκείνη η περίφημη ταμπέλα: «η εργα-
σία απελευθερώνει». Μίλησε κανείς για 
ολοκληρωτισμό;

η Νέα Μανωλάδα δεν είναι η εξαίρεση είναι ο κανόνας

Η αφίσα καλέσματος της πορείας που
πραγματοποιήθηκε στις 12/2 από τον σταθμό ΗΣΑΠ 
του Θησείου στον σταθμό ΗΣΑΠ Πετραλώνων

ιδιότητα και χαρακτηριστικό και έχει 
μετατρέψει την ύπαρξη τους σε ένα απλό 
αδιάφορο έμβιο γεγονός στο μεταίχμιο 
ζωής και θανάτου. Δε διατάσσεται από 
την πολιτεία η επίσημη θυσία ή εκτέλεσή 
τους αλλά η ζωή τους είναι εκτεθειμένη 
στον θάνατο. Έκτεθειμένη στον φόνο, 
που δεν λογίζεται ως ανθρωποκτονία, 
αφού τα θύματα, έχοντας εξαιρεθεί από 
το πεδίο της κοινωνικής ζωής, φτάνουν 
να εξαιρούνται μέχρι και από το «δικαί-
ωμα» της φυσικής ζωής. Πρόκειται για το 
υπόστρωμα πάνω στο οποίο εκδηλώνο-
νται τα αίσχη των μπάτσων και τα μαχαί-
ρια των φασιστών.

Η «κατάσταση εξαίρεσης», βέβαια, που 
περιβάλλει ολοκληρωτικά τους μετανά-
στες, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη 
συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα αλλά 
επιδιώκει προοπτικά να συμπεριλάβει 
όλες τις φιγούρες-εκδοχές των «άλλων» 
που δεν αντιστοιχούν στις νόρμες και 
την κανονικότητα του συστήματος: τσιγ-
γάνους, άστεγους, τοξικοεξαρτημένους, 
ομοφυλόφιλους, μειονοτικούς, ηλικιω-
μένους, ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, 
άνομους...

Ως συνολική στρατηγική της εξουσίας, η 
εξόντωση διεξάγεται με όρους «φυσικής 

επιλογής» στο πλαίσιο του σύγχρονου 
νεοφιλελεύθερου «κοινωνικού δαρβι-
νισμού»: όσοι/ες δεν αναπτύσσουν τις 
απαραίτητες ικανότητες, δεν προσπα-
θούν επαρκώς να ανταποκριθούν και 
να ενσωματωθούν, δεν προσαρμόζο-
νται επιτυχώς στις διαρκείς μεταβολές 
και μεγιστοποιούμενες απαιτήσεις του 
συστήματος, δεν είναι πειθαρχημένοι και 
αποδοτικοί, τείνουν να αποβάλλονται ως 
παρείσακτοι και να περιθωριοποιούνται, 
μέχρι του σημείου αφανισμού τους. Μαζί 
και όλοι εκείνοι και εκείνες που επιλέγουν 
τους δρόμους της αντίστασης και όχι της 
υποταγής στις κυρίαρχες επιλογές.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι «το κράτος οπλίζει, οι φασί-
στες εκτελούν, ο εθνικός κορμός επικρο-
τεί». Το χειρότερο απ’ όλα, όμως, είναι 
ότι οι «από κάτω» σιωπούν. Και εξοργίζο-
νται μόνο όταν αφαιρεθεί η ζωή κάποιου 
ή κάποιας που ανήκει στους «κανονι-
κούς», στους «αποδεκτούς», όπως με την 
αστυνομική δολοφονία του Αλέξη Γρηγο-
ρόπουλου, στις 6 Δεκέμβρη 2008. Ακόμα 
και έμμεσα, ακόμα και παθητικά, συμμε-
τέχουμε κι εμείς οι ίδιοι στη ρατσιστική 
διατίμηση της ζωής, αποδεχόμενοι δια 
της σιωπής και της στάσης μας την ύπαρ-
ξη μη-αξιοβίωτων βίων.

...συνέχεια απο σελ.16
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Μετά από μια πολύμηνη δικαστική διαδι-
κασία-οπερέτα για την υπόθεση του Έπανα-
στατικού Αγώνα, στο ειδικά διαμορφωμέ-
νο τρομοδικείο στις γυναικείες φυλακές 
Κορυδαλλού, στις 4/3/2013, το δικαστήριο 
ανακοίνωσε την προειλημμένη του εκδικη-
τική απόφαση ενδοσυστημικών ισορροπι-
ών για τους διωκόμενους αγωνιστές.

Από τη μία, αθώωσε τη Μαρί Μπεραχά 
(συντρόφισσα του Κώστα Γουρνά), τον 
Σαράντο Νικητόπουλο και τον Κώστα 
Κάτσενο (οι δυο τελευταίοι είχαν προφυ-
λακιστεί για μήνες) λόγω αμφιβολιών για 
τη συμμετοχή τους στην οργάνωση. Από 
την άλλη, καταδίκασε χωρίς κανένα σαφές 
στοιχείο τους Χριστόφορο Κορτέση και 
Βαγγέλη Σταθόπουλο για συμμετοχή στην 
οργάνωση.

Από τη μία, απάλλαξε τους Νίκο Μαζιώτη, 
Πόλα Ρούπα και Κώστα Γουρνά, που έχουν 
αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τη δράση 
της οργάνωσης, από την κατηγορία της 
«διεύθυνσης τρομοκρατικής οργάνωσης», 
αποδεχόμενο ότι ως αναρχικοί δεν συγκρο-
τούν ιεραρχικά διαρθρωμένες ομάδες 
και οργανώσεις. Από την άλλη, πέρα από 
τη συμμετοχή τους στην οργάνωση, τους 
καταδίκασε για «απλή συνέργεια» σε όλες 
τις ενέργειες του Έπαναστατικού Αγώνα, 
χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει από τις 
συλλήψεις τους μέχρι την ολοκλήρωση της 
ακροαματικής διαδικασίας οποιοδήποτε 
σχετικό στοιχείο.
Έπίσης, το τρομοδικείο δεν αναγνώρισε το 
ελαφρυντικό των «μη ταπεινών κινήτρων» 
στους Κώστα Γουρνά, Βαγγέλη Σταθόπουλο 
και Χριστόφορο Κορτέση και το ελαφρυντι-
κό του «πρότερου έντιμου βίου» που ζήτη-
σαν οι δυο τελευταίοι.

Όι τελικές ποινές μετά τις συγχωνεύσεις 
ήταν για την Πόλα Ρούπα και τον Κώστα 
Γουρνά 50 χρόνια και 6 μήνες και για τον 
Νίκο Μαζιώτη 50 χρόνια (μέγιστη ποινή 
25 χρόνια και για τους τρεις). Ένώ για τον 
Βαγγέλη Σταθόπουλο 7 χρόνια και 6 μήνες 
και για τον Χριστόφορο Κορτέση 7 χρόνια.

Η πολιτική σκοπιμότητα επικράτησε μέχρι 
την τελευταία στιγμή με την απόρριψη του 
αιτήματος των Κορτέση, Σταθόπουλου για 
αναστολή εκτέλεσης της ποινής τους μέχρι 
το εφετείο (είναι συνηθισμένο για ποινές 
αυτού του ύψους το συγκεκριμένο αίτημα 
να γίνεται δεκτό).

Ως γνωστό, η Πόλα Ρούπα και ο Νίκος 
Μαζιώτης διαφεύγουν των αρχών, ενώ ο 
Κώστας Γουρνάς, ο Βαγγέλης Σταθόπουλος 
και ο Χριστόφορος Κορτέσης οδηγήθηκαν 
στην ειδική διαμορφωμένη πτέρυγα των 
γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, όπου 
κρατείται και ο Δημήτρης Κουφοντίνας που 
έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τη 
συμμετοχή του στην ένοπλη οργάνωση 17 
Νοέμβρη.

Η δίκη κράτησε 18 μήνες, σε μια προσπά-
θεια των δικαστών και των πολιτικών τους 
προϊσταμένων στο υπουργείο δικαιοσύνης 
να κρατήσουν τα προσχήματα περί «δίκαι-

ης δίκης» με βάση το αστικό πλαίσιο. Να 
τηρηθούν, δηλαδή, τα δικαιώματα των 
κατηγορουμένων να μπορούν να μιλήσουν 
και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, 
σε ένα έδαφος βέβαια προειλημμένης 
απόφασης αλλά και ανταγωνιστικής από 
τη φύση της σχέσης.

Όι κοινωνικοί αγωνιστές δεν αναγνωρίζουν 
δικαστήρια και δικαστές, δεν απολογού-
νται στον εχθρό, δεν συνδιαλέγονται με το 
καθεστώς. Και αυτό το επιβεβαίωσαν με τη 
στάση τους τόσο οι Νίκος Μαζιώτης, Πόλα 
Ρούπα και Κώστας Γουρνάς, όσοι και οι 
υπόλοιποι κατηγορούμενοι με την υπερά-
σπιση της πολιτικής τους ταυτότητας και 
της συμμετοχής τους στους πολύμορφους 
κοινωνικούς-ταξικούς αγώνες.

Για 18 μήνες η έδρα, ο εισαγγελέας και 
μάρτυρες κατηγορίας, όπως ο τμηματάρ-
χης της αντιτρομοκρατικής Παπαθανασά-
κης, επιχείρησαν να εδραιώσουν μια καθε-
στωτική και αποπροσανατολιστική για 
την οργάνωση αφήγηση. Προσπάθεια που 
έπεσε στο κενό από τις διαρκείς παρεμ-
βάσεις και τον πολιτικό λόγο των κατηγο-
ρουμένων αγωνιστών. Κυρίως εκείνων που 
έχουν αναλάβει από την πρώτη στιγμή 
τη συμμετοχή τους στην οργάνωση, για 
την πολιτική υπεράσπιση της δράσης, του 
λόγου και των επιδιώξεων της καθώς και για 
την υπεράσπιση της μνήμης του συντρό-
φου Λάμπρου Φούντα, που έπεσε νεκρός 
σε συμπλοκή με μπάτσους στη Δάφνη κατά 
τη διάρκεια προπαρασκευαστικής ενέργει-
ας του Έπαναστατικού Αγώνα.

Αυτό που υπερασπίστηκαν και μέσα στη 
δικαστική αίθουσα είναι ότι η δράση του 
Έπαναστατικού Αγώνα αφορούσε σε πλήγ-
ματα κατά της πολιτικής και οικονομικής 
εξουσίας και επιδίωκε τη ριζοσπαστικοποί-
ηση των κοινωνικών-ταξικών αγώνων και 
συνειδήσεων στην κατεύθυνση της κοινω-
νικής επανάστασης. Από εκεί κι έπειτα, η 
απόφαση του δικαστηρίου ήταν αναμενό-
μενα εκδικητική απέναντι σε ενσυνείδη-
τους και αμετανόητους εχθρούς του καθε-
στώτος.

Η τελευταία εικόνα της δίκης ήταν τα μαχη-
τικά συνθήματα του ακροατήριου και οι 
υψωμένες γροθιές των τριών αγωνιστών 
που οδηγήθηκαν στη φυλακή (Γουρνάς, 
Σταθόπουλος, Κορτέσης). Ό λόγος και οι 
επιλογές των συντρόφων σε καμία περί-
πτωση δεν εγκλωβίζονται πίσω από τους 
τοίχους και τα κάγκελα των φυλακών.

Η απόφαση του δικαστηρίου

για τον Επαναστατικό Αγώνα
«Ζήτω η αναρχία ρε κουφάλες»
Μόνο θετικά είχαν να λένε οι αυτόπτες μάρτυρες της διπλής ληστείας στο Βελβε-
ντό Κοζάνης για την ηρεμία και την ψυχραιμία της ομάδας των απαλλοτριωτών. 
Μέχρι και κάποιους ανθρώπους που πιέστηκαν ψυχολογικά τούς έβγαλαν έξω από 
την τράπεζα, ενώ καθησύχαζαν τους υπόλοιπους.
Μια μέρα μετά, στις φωτογραφίες τους που δημοσίευσε η αστυνομία, ήταν εμφα-
νή τα σημάδια της κακοποίησης και του βασανισμού τους. Κατά τη διάρκεια της 
σύλληψής τους δεν υπήρξε συμπλοκή, στο τμήμα όμως που τους οδήγησαν τους 
κακοποιούσαν τουλάχιστον για δύο (2) ώρες, δεμένους πισθάγκωνα με χειροπέ-
δες.
Το υπουργείο δημόσιας τάξης και η φυσική ηγεσία της αστυνομίας ισχυρίστηκαν 
ότι τα σημάδια ήταν από τη συμπλοκή κατά τη στιγμή της σύλληψης και σε μια 
σύντομη «πραγματογνωμοσύνη» και ΈΔΈ που πραγματοποίησαν έβγαλαν καθα-
ρούς τα μπουμπούκια της ΈΛ.ΑΣ.
Ό σκοπός του ξυλοδαρμού και των βασανιστηρίων των συγκεκριμένων αναρχικών 
αφορά τόσο στην εκδικητικότητα των μηχανισμών απέναντι σε όσους αμφισβη-
τούν τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό του κράτους και της οικονομίας, των εγχώριων 
και ευρωπαϊκών διευθυντηρίων, όσο και στην περιφορά των φωτογραφιών των 
κακοποιημένων ως τρόπαιων επίδειξης της τιμωρίας των αντιφρονούντων, εκεί-
νων που κάνουν πράξη την εχθρότητά τους σε κάθε εξουσία.
Η συγκεκριμένη πρακτική θυμίζει -κατ’ αναλογία- τη σκύλευση πτωμάτων ανταρ-
τών κατά τη διάρκεια της αντίστασης και του εμφυλίου και την περιφορά των 
κομμένων τους κεφαλιών σε πόλεις και χωριά για τρομοκράτηση και παραδειγμα-
τισμό. Και έρχεται σε συνέχεια των βασανιστηρίων 15 αντιφασιστών διαδηλωτών 
στη ΓΑΔΑ, που είχαν συλληφθεί στις 30/9/2012 σε αντιφασιστική μοτοπορεία στην 
περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα.
Αν θεωρούν οι σύγχρονοι κυνηγοί κεφαλών ότι οι πρακτικές τους εκφοβίζουν τον 
κόσμο του αγώνα απατώνται οικτρά. Μάλλον εξοργίζουν ακόμα περισσότερο τους 
«από κάτω» και κυρίως τους νεολαίους. Πολύ περισσότερο όταν συναντούν την 
ανυποχώρητη στάση των συλληφθέντων.
Μήπως σας λέει κάτι ότι ο ένας εκ των συλληφθέντων ήταν φίλος του Αλέξη Γρηγο-
ρόπουλου και ακριβώς δίπλα του το βράδυ της δολοφονίας του από μπάτσους στα 
Έξάρχεια; «Ζήτω η αναρχία, ρε κουφάλες»…

Τ
ην Παρασκευή 5 Απρίλη, στο ειδικό τρομο-
δικαστήριο των φυλακών Κορυδαλλού, ξεκίνησε η 
εκδίκαση της υπόθεσης των περίπου 160 εμπρηστι-
κών και βομβιστικών επιθέσεων της Συνωμοσίας 
Πυρήνων της Φωτιάς. Στο δικαστήριο αυτό, εκτός 
από τους 9 αναρχικούς που έχουν αναλάβει την 
ευθύνη για συμμετοχή στην οργάνωση, κατηγορού-
νται άλλοι 9 αναρχικοί. Όι κατηγορίες αφορούν σε 
σειρά επιθέσεων από το 2008 μέχρι το 2011, όπως 
οι επιθέσεις στη Βουλή, στα γραφεία των νεοναζί 
της Χρυσής Αυγής, στην Έθνική Ασφαλιστική, σε 
τράπεζες, υπουργεία, αστυνομικά τμήματα.

Πάνω από εξακόσιοι μάρτυρες κατηγορίας (μπάτσοι, δικαστές, νεοναζί 
βουλευτές), οι στόχοι των παραπάνω επιθέσεων, πρόκειται να παρελά-
σουν σε μια κακόγουστη παράσταση με υπαγορευμένες προειλημμένες 
αποφάσεις από τους πολιτικούς προϊσταμένους μπάτσων και δικαστών. 
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση-μαμούθ έχουν προηγηθεί ήδη δύο δικαστή-
ρια, αφήνοντας πίσω αναρίθμητες δικονομικές αυθαιρεσίες, διαδικαστικές 
ακροβασίες, χρόνια καταδίκης σε αγωνιστές, δεκάδες συντρόφους υπό 
ομηρία.

Η συγκεκριμένη υπόθεση υπερβαίνει, όμως, κατά πολύ την «εξάρθρωση 
μιας οργάνωσης»(sic). Συνεχίζει να αποτελεί ένα πεδίο πειραματισμού για 
τον κατασταλτικό μηχανισμό. Παράγει συνεχώς νέους κατηγορούμενους 
και υπόπτους, οριοθετώντας μια στρατηγική παραδειγματισμού ώστε να 
επιτευχθεί τελικά η απομόνωση και αναχαίτιση μέρους των εξεγερτικών 
πρακτικών και αντιλήψεων. Γι’ αυτόν τον λόγο δε μπορεί να αφήνει αδιάφο-
ρο κανέναν αγωνιζόμενο και επαναστατημένο άνθρωπο.

4O τρομοδικείο για την...
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«Να δημοσιοποιήσουμε το σκάνδαλο,
καθιστώντας το ακόμα πιο επαίσχυντο»

Έδώ και τέσσερα και πλέον χρόνια που 
είμαι «φιλοξενούμενος» στις αποθήκες 
σωφρονισμού, διάφοροι μηχανισμοί 
δεν χάνουν την ευκαιρία να εξωτερι-
κεύσουν το εκδικητικό τους μένος: από 
τις συνεχείς μεταγωγές και απειλές στο 
πρώτο διάστημα της κράτησης μου και 
την παράτυπη παρακώλυση του επισκε-
πτηρίου της συζύγου μου, στον Κορυ-
δαλλό, μέχρι τις πιο πρόσφατες παρα-
κολουθήσεις και παρενοχλήσεις φιλικών 
και συγγενικών μου προσώπων που με 
επισκέπτονται στη φυλακή (με αποκορύ-
φωμα την μετεμφυλιακής υφής παρέμ-
βαση στον υποψήφιο χώρο εργασίας της 
Φαίης Μάγιερ). Λίγο-πολύ, ως αναρχικοί 
έχουμε συνηθίσει αυτή τη συμπεριφορά 
των διωκτικών μηχανισμών και δεν μας 
κάνει ιδιαίτερη εντύπωση…
Τώρα όμως, η εκδικητική μανία οξύνεται 
σε βαθμό παραλογισμού, με την κατά 
συρροή απόρριψη των αιτημάτων χορή-
γησης άδειας με αστείες κα προσχημα-
τικές δικαιολογίες, παρότι πληρώ στο 
ακέραιο όλες τις κατά νόμο αντικειμε-
νικές κα υποκειμενικές προϋποθέσεις 
(και να φανταστεί κανείς πως μόλις λίγες 
μέρες πριν ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύ-

νης είπε σε επιτροπή κρατουμένων των 
φυλακών Κέρκυρας πως όσοι πληρούν τα 
αντικειμενικά κριτήρια του νόμου παίρ-
νουν όλοι άδεια χωρίς καμιά ΈΞΑΙΡΈΣΗ)! 
Έτσι, ενώ έχω εκτίσει το μισό της ονομα-
στικής ποινής (ενώ το δικαίωμα της άδεια 
χορηγείται στο 1/5!), ενώ δεν έχω τιμω-
ρηθεί ποτέ πειθαρχικά και ενώ αποφυ-
λακίζομαι σε μερικούς μήνες, στερούμαι 
το νόμιμο δικαίωμα της άδειας.
Έσχατο κρούσμα αυθαιρεσίας είναι η 
απορριπτική εισήγηση του εισαγγελέα 
στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, στο 
οποίο έχω προσφύγει. Ό εισαγγελέας 
ψευδώς αναφέρει πως επί δύο μήνες 
πριν τη σύλληψη μου υπήρξα φυγόδικος. 
Αν χρησιμοποιεί τη λέξη κατά κυριολεξία, 
τότε ο εισαγγελέας ψεύδεται συνειδη-
τά, καθώς ποτέ δεν υπήρξα φυγόδικος. 
Έάν απλώς κάνει λεκτικό ατόπημα και 
χρησιμοποιεί τη λέξη κατά προσέγγιση, 
τότε καταλήγει σε μια κενή περιεχομέ-
νου ταυτολογία: με κατηγορεί πως δεν 
είχα συλληφθεί πριν τη σύλληψη μου! 
Πέρα από τη σουρεαλιστική ταυτολο-
γία, το λογικό άλμα αυτής της ακροβα-
σίας καταλήγει στο εντελώς παράλογο 
σκεπτικό πως μόνο όσοι έχουν παραδο-

θεί στην αστυνομία δικαιούνται άδεια, 
αφού σχεδόν όλοι οι κρατούμενοι υπήρ-
ξαν ασύλληπτοι πριν τη σύλληψη τους! 
Προφανώς, ούτε όσοι έχουν συλληφθεί 
επ’ αυτοφώρω δικαιούνται άδειας, 
αφού απλούστατα συνελήφθησαν παρά 
τη θέληση τους… Ό ύπνος της λογικής 
γεννά τερατώδη σκεπτικά!
Όσο για τη δεύτερη προσχηματική δικαι-
ολογία, ο εισαγγελέας αναφέρει ένα 
διαβιβαστικό της αστυνομίας, που κατά 
τη διάρκεια μεταγωγής μου στις φυλακές 
Διαβατών με χαρακτηρίζει ως «ύποπτο 
απόδρασης». Καλωσορίσατε στα άδυτα 
της μεταφυσικής! Η αυθαίρετη και χωρίς 
στοιχειώδες αιτιολογικό υποκειμενική 
κρίση ορισμένων γραφειοκρατών της 
αστυνομίας, υιοθετείται και καταπίνεται 
αμάσητη από τον εισαγγελέα, πράγμα 
που δεν προκύπτει από πουθενά (ούτε 
κατά τη σύλληψη μου, ούτε κατά τις 
μεταγωγές μου, ούτε κατά την τετραε-
τή κράτησή μου υπήρξε υποψία κίνησης 
που να συνηγορεί στο ελάχιστο στον 
χαρακτηρισμό μου ως ύποπτο απόδρα-
σης). Όπότε έχουμε δύο εναλλακτικές: 
από τη μια το Συμβούλιο να λάβει υπόψη 
τα αδιάψευστα αντικειμενικά γεγονό-

τα ή από την άλλη, αφού μυρίσουν τα 
δάχτυλά τους, να με κρίνουν ως «ύποπτο 
απόδρασης», επειδή το λένε τα άστρα, 
τα ταρώ και το μαντείο των Δελφών (εν 
προκειμένω μία χούφτα γραφειοκρα-
τών).
Γνωρίζω πολύ καλά πως η ΔΗΜΌΣΙΑ, 
ΑΝΌΙΧΤΗ και ΈΠΩΝΥΜΗ αυτή τοποθέ-
τηση μου ενδέχεται να δυσχεραίνει την 
θέση μου, αφού θα οξύνει την εκδικητική 
μανία των κουκουλοφόρων της νομιμό-
τητας. Αυτό, όμως, που πρωτίστως με 
απασχολεί είναι να μην απολέσω αυτό 
που προ πολλού έχει χάσει το καλοπλη-
ρωμένο ή κακοπληρωμένο υπηρετικό 
προσωπικό της αστικής τάξης: την προσω-
πική μου αξιοπρέπεια! Κι ας μάθουν οι 
θιασώτες της καμαρίλας, οι εθισμένοι 
στην εξουσιομανία, πως όποια ενδεχό-
μενα αντίποινα κι αν ακολουθήσουν, δε 
θα κάνω ούτε βήμα πίσω από την ενεργό 
συμμετοχή μου στο πολιτικό κίνημα της 
προλεταριακής αυτό-απελευθέρωσης. 
Μέσα κι έξω από τη φυλακή, με ή χωρίς 
άδεια…

Πολύκαρπος Γεωργιάδης
από τις φυλακές Κέρκυρας 

Κείμενο των Καραγιαννίδη, Μητρούσια, 
Σακκά σχετικά με τη συγκεκριμένη δίκη

Στις 5 Απριλίου, ξεκινάει το τελευταίο 
-με τα μέχρι τώρα δεδομένα- δικαστή-
ριο που μας αφορά. Με αφορμή αυτή τη 
δίκη θα θέλαμε να διευκρινίσουμε και να 
τοποθετηθούμε για κάποια ζητήματα.
Ένα χρόνο πριν, κληθήκαμε τόσο εμείς 
όσο και τα μέλη της ε.ο. ΣΠΦ αλλά και 
άλλοι αναρχικοί/ες που είχαν κατηγορη-
θεί και φυλακιστεί για συμμετοχή στην 
οργάνωση και είχαν πρόσφατα αποφυ-
λακιστεί, να «απολογηθούμε» για 160 
περίπου εμπρηστικές και εκρηκτικές 
επιθέσεις, την ευθύνη των οποίων έχει 
αναλάβει η ε.ο. ΣΠΦ.
Με αυτή την κίνηση, το κράτος, μέσω των 
ειδικών εφετών-ανακριτών Μόκκα και 
Μπαλντά, επιχείρησε ένα ακόμα κατα-
σταλτικό πείραμα, δημιουργώντας μια 
δικογραφία με στοιχεία όχι χαλκευμένα 
ή στημένα, αλλά παντελώς ανύπαρκτα 
όσον μας αφορά. Σε μια δικογραφία 
χιλιάδων σελίδων και σε ένα βούλευ-
μα που θα κληθούν να καταθέσουν 680 
μάρτυρες, τα ονόματα μας δεν αναφέρο-
νται πουθενά. Συνειδητά λοιπόν οι δύο 
προαναφερόμενοι ανακριτές υποσκέ-

λισαν την (ανύπαρκτη ούτως ή άλλως) 
νομική βαρύτητα του κατηγορητηρίου 
χάριν της κατασταλτικής σκοπιμότητας. 
Και αν για τη νομική πλευρά της υπόθε-
σης δεν υπάρχουν πολλά να ειπωθούν 
από εμάς, υπάρχουν αρκετά για την 
πολιτική της στόχευση. Το αστικό δίκαιο 
αποτελεί εργαλείο της κυριαρχίας για 
να πλήττει τους αντιπάλους της. Έτσι 
και οι νέες αυτές προφυλακίσεις χρησι-
μοποιήθηκαν εργαλειακά με σκοπό να 
επιβάλουν ακόμα μια 12μηνη προφυλά-
κιση και να αποκλείσουν την πιθανότητα 
όποιων αποφυλακίσεων λόγω λήξης του 
18μηνου. Γι’ αυτό τον λόγο και ενώ τα 
«στοιχεία» της δικογραφίας ήταν γνωστά 
στους ανακριτές τουλάχιστον ένα χρόνο, 
επέλεξαν να ξεκινήσουν τις νέες διώξεις 
στην εκπνοή του ορίου προφυλάκισης.
Αυτές οι νέες διώξεις, οι οποίες σε πρώτο 
χρόνο στόχευαν εμάς, είχαν μια επιπλέ-
ον σημασία. Σηματοδοτούσαν την επιθυ-
μία του κράτους να κάνει ένα μεγάλο 
κατασταλτικό  βήμα. Να αποκτήσει τη 
δυνατότητα να συνδέει κατά το δοκούν 
πρόσωπα και καταστάσεις μη έχοντας 
πλέον την ανάγκη νομικής τεκμηρίωσης. 
Αντιλαμβανόμενοι με αυτό το σκεπτικό 
τη σημασία που είχε αυτή η επίθεση, 

επιλέξαμε να προχωρήσουμε σε απερ-
γία πείνας, διεκδικώντας εκτός από την 
άρση των προφυλακίσεων μας και την 
αποφυλάκιση της συντρόφισσας μας, 
Στέλλας Αντωνίου, για λόγους υγείας.
Αν και το δεύτερο αίτημά μας ικανοποιή-
θηκε, στο κείμενο που ανακοινώναμε τη 
λήξη της απεργίας μιλούσαμε για ήττα. 
Θεωρήσαμε ήττα προσωπική και πολιτι-
κή το ότι επιτεύχθηκε μόνο το ένα σκέλος 
των αιτημάτων μας, κρίναμε όμως αδιέ-
ξοδη τη συνέχιση μιας απεργίας πείνας 
που το διακύβευμά της δεν είχε γίνει 
αντιληπτό σε ευρύ κινηματικό επίπεδο 
και η αλληλεγγύη, πέρα από ενέργειες 
άμεσης δράσης, καθυστέρησε να εκδη-
λωθεί. Έπειδή στην αντίληψη μας δεν 
υπάρχει χώρος για μάρτυρες, αποφασί-
σαμε τη λήξη της απεργίας. Πάραυτα, τα 
ζητήματα που τέθηκαν τότε παραμένουν 
επίκαιρα.
Διάφορες ασύνδετες μεταξύ τους 
υποθέσεις, όπως η ληστεία της Πάρου, 
η ληστεία στο Βελβενδό, η ανακάλυψη 
όπλων στην Πολυτεχνειούπολη, επιχει-
ρείται να συνδεθούν κάτω από μια κοινή 
ονομασία, αυτή της ΣΠΦ, η οποία έχει 
γίνει «ομπρέλα» στα χέρια των διωκτι-
κών αρχών.

Μέχρι σήμερα, αυτή η «ομπρέλα» κάθε 
άλλο παρά έχει κλείσει. Παραμένει ανοι-
χτή για να χωράει κάθε αναρχικό που 
πράττει επιθετικά απέναντι στο κράτος. 
Έπειδή κάθε δίωξη αναρχικού εκτός 
από την άμεση στόχευση του εκάστοτε 
διωκόμενου στοχεύει και τον ευρύτερο 
αναρχικό χώρο, χρειάζεται κάθε έκφρα-
ση αλληλεγγύης να τίθεται ολοκληρω-
μένα περιλαμβάνοντας το γενικότερο 
κατασταλτικό σκεπτικό της δίωξης.
Η αλληλεγγύη είναι ο πολλαπλασιαστής 
ισχύος των εξεγερμένων που μπορεί να 
δημιουργεί ρωγμές στο καθεστώς επιφέ-
ροντας κάποιες φορές και άμεσα απτά 
αποτελέσματα.
Ξέρουμε πως το κράτος εκμεταλλεύε-
ται κατασταλτικά ή αφομοιωτικά κάθε 
αδράνεια ή υποχώρησή μας σε χρόνο και 
τόπο που αυτό επιλέγει οπότε…

ΔΈΝ ΈΧΌΥΜΈ ΚΑΝΈΝΑ ΛΌΓΌ
ΝΑ ΥΠΌΧΩΡΗΣΌΥΜΈ,
ΈΧΌΥΜΈ ΚΑΘΈ ΛΌΓΌ ΝΑ ΈΠΙΤΈΘΌΥΜΈ 
ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

Γιώργος Καραγιαννίδης
Αλέξανδρος Μητρούσιας

Κώστας Σακκάς
φυλακές Κορυδαλλού, 26/3/2013

...υπόθεση Συνομωσία Πυρήνων της Φωτιάς

Το κείμενο που ακολουθεί είναι του αναρχικού, Πολύκαρπου Γεωργιάδη, κρατούμενου στη φυλακή Κέρκυρας, σχετικά με την απόρριψη των αιτήσεων άδειάς του και τα 
πρωτοφανή ψεύδη εισαγγελικής πρότασης. Ό Π.Γεωργιάδης κρατείται περισσότερα από 4  χρόνια, φυλακισμένος για την άρνηση του να συνεργαστεί με τις αρχές και 
την ανιδιοτελή αλληλεγγύη που πρόσφερε στον δραπέτη Βασίλη Παλαιοκώστα, κατηγορούμενος και ήδη καταδικασμένος σε δεύτερο βαθμό σε 12 χρόνια και 2 μήνες 
κάθειρξη για την απαγωγή του προέδρου Βιομηχάνων Βορείου Έλλάδος, Μυλωνά, και την απόσπαση λύτρων για την απελευθέρωσή του.



Η εφημερίδα που κρατάς στα χέρια σου εκδίδεται από 
τη συνέλευση του αυτοοργανωμένου χώρου αλληλεγ-
γύης και ρήξης ΡΕΣΑΛΤΟ, περιλαμβάνοντας ζητήματα 
τόσο τοπικού όσο και γενικότερου (κεντρικού) χαρα-
κτήρα και επιδιώκοντας την όξυνση μιας ανταγωνιστι-
κής κοινωνικής συνείδησης απέναντι στην κυριαρχία 
και κάθε μορφή εξουσίας.

Το παρόν τεύχος τυπώθηκε σε 5.000 αντίτυπα και η 
διακίνησή του γίνεται όπως πάντα με μοιράσματα χέ-
ρι-χέρι σε δρόμους, πλατείες, σχολεία, εργασιακούς 
χώρους και κοινωνικές-πολιτικές παρεμβάσεις χωρίς 

κανενός είδους αντίτιμο, μια και οι ιδέες, οι αξίες, οι 
πράξεις μας, η ζωή μας ολόκληρη, δεν είναι εμπόρευ-
μα για να ανταλλάσσονται με χρήματα ή οτιδήποτε 
άλλο.

Το κόστος της έκδοσης καλύπτεται αποκλειστικά από 
τη συνέλευση του στεκιού και είναι ρητή και αδια-
πραγμάτευτη η άρνηση οικονομικής στήριξης του 
εγχειρήματος από κρατικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια, 
κομματικά ταμεία ή τοπικές αρχές, δημοτικές παρα-
τάξεις ή «μη» κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιώτες «χο-
ρηγούς» ή διαφημιστές.

αυτοοργανωμένος χώρος αλληλεγγύης & ρήξης ΡΕΣΑΛΤΟ, Ερμού 9, Κερατσίνι (Ταμπούρια), 100μ από την Πλ. Λαού, Παρασκευές μετά τις 9.00μμ
anarxiko-resalto.blogspot.gr

για την εφημερίδα που 
κρατάς στα χέρια σου


