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Το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου φτιάχτηκε από την πολιτική 
συνέλευση του αυτοοργανωμένου χώρου αλληλεγγύης και ρήξης 
ΡΕΣΑΛΤΟ. Το ΡΕΣΑΛΤΟ είναι ένα εγχείρημα κοινωνικής-πολιτικής-
πολιτισμικής παρέμβασης αναρχικού-αντιεξουσιαστικού χαρακτήρα 
στις περιοχές του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, κάποιες φορές 
και σε άλλες περιοχές του Πειραιά. Ένας χώρος αδιαμεσολάβητης 
επικοινωνίας και συναναστροφής, χωρίς ιεραρχίες και ειδικούς, μακριά 
από εμπορευματικές σχέσεις, καταναλωτικά και θεαματικά πρότυπα. Ένα 
πείραμα διασταύρωσης, γνωριμίας, συντροφικότητας και δράσης ενάντια 
σε κάθε μορφή εξουσίας.

Το τεύχος αυτό είναι το τρίτο, της 3ης περιόδου έκδοσης του έντυπου 
δρόμου ΡΕΣΑΛΤΟ, που εκδίδεται από το 2000. Τυπώθηκε τον Μάρτη 
του 2017 σε 2500 αντίτυπα και περιλαμβάνει ζητήματα τόσο τοπικού όσο 
και γενικότερου (κεντρικού) χαρακτήρα, όπως αυτά έχουν συζητηθεί 
αυτή την περίοδο από την πολιτική συνέλευση του στεκιού αλλά και 
από τις διάφορες πρωτοβουλίες του, επιδιώκοντας την όξυνση μιας 
ανταγωνιστικής απέναντι στην κυριαρχία κοινωνικής συνείδησης.

Το έντυπο δεν πουλιέται και δεν αγοράζεται. Μοιράζεται χέρι με χέρι σε 
δρόμους, πλατείες, σχολεία, εργασιακούς χώρους και σε κοινωνικές-
πολιτικές παρεμβάσεις, χωρίς κανενός είδους αντίτιμο, μιας και οι αξίες 
μας, τα όνειρα μας, οι ζωές μας ολόκληρες δεν είναι εμπορεύματα για 
να ανταλλάσσονται. Το κόστος της έκδοσης καλύπτεται αποκλειστικά από 
τη συνέλευση του στεκιού και είναι ρητή και αδιαπραγμάτευτη η άρνηση 
οικονομικής στήριξης του εγχειρήματος από κρατικά ή κομματικά ταμεία, 
τοπικές αρχές ή δημοτικές παρατάξεις, “μη” κυβερνητικές οργανώσεις ή 
ιδιώτες χορηγούς και διαφημιστές.

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



πορεία που καλέστηκε από το Ρεσάλτο και τη Συνέλευση τη Πλατείας 
Κερατσινίου-Δραπετσώνας ενάντια στον ρατσισμό και τον κοινωνικό 
εκφασισμό, το Σάββατο 26/11/16 στις γειτονιές των Ταμπουρίων

το 23ο τεύχος του Πειρά(γ)ματος (πρωτοβουλία  από το Ρεσάλτο 
ενάντια στον θεσμό της εκπαίδευσης) που μοιράστηκε 

στα σχολεία των περιοχών μας
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Τ α τελευταία χρόνια, στη συνοικία της 
Τρούμπας διεξάγεται ένα από τα πιο 

γνωστά σχέδια ανάπλασης, του γνωστού 
πια σε πολλούς/ες «gentrification». Η λογι-
κή του gentrification είναι απλή: επενδυτικά 
κεφάλαια βρίσκουν υποβαθμισμένες (άρα 
και φθηνές) γειτονιές και σε συνεργασία με 
κρατικές και δημοτικές αρχές προχωρούν σε 
συντονισμένα έργα «ανακαίνισης» και επι-
χειρηματικής δραστηριοποίησης, με αποτέ-
λεσμα την ακόμα μεγαλύτερη κοινωνική και 
οικονομική περιθωριοποίηση του ήδη «υπο-
βαθμισμένου» πληθυσμού που ζει εκεί.

Ο «εξευγενισμός» λοιπόν της Τρούμπας έθε-
σε ως διαφημιστική προμετωπίδα το «ένδοξο 



5

παρελθόν» της που σχετιζόταν με τα καμπαρέ, 
τους οίκους ανοχής και τα «κακόφημα» μπαρ, 
κυρίως στα μέσα του 20ου αιώνα. Βέβαια, το 
παρελθόν αυτό δεν θα μπορούσε παρά να 
περάσει το δικό του καπιταλιστικό «εξευγενι-
σμό», ώστε η ιστορία της συνοικίας και των 
ντόπιων να μετατραπεί από ιστορία πολλών 
ταξικών αντιθέσεων και αντιφάσεων, σε εύ-
πεπτη εξιστόρηση για τον τουρίστα, τον κατα-
ναλωτή, τον περαστικό. Έτσι, το επενδυτικό 
κεφάλαιο και όλοι οι συμπαριστάμενοι θε-
σμοί αναδεικνύουν ό,τι χειρότερο είχε να επι-
δείξει η Τρούμπα (δηλαδή τον σεξισμό, τον 
καταναλωτισμό, τις εμπορευματικές σχέσεις, 
τη λατρεία του κέρδους, την αποδοχή και τη 
νομιμοποίηση του μιλιταρισμού, την έμφυ-
λη καταπίεση κ.α.) και θάβουν ό,τι καλύτερο 
υπήρχε σε αυτήν (την ταξική αλληλεγγύη του 
πληθυσμού που ζούσε και εργαζόταν εκεί, τις 
αντιστάσεις ενάντια στην καταπίεση και την 
εκμετάλλευση από αφεντικά και πελάτες, τις 
βαθιές σχέσεις και την αλληλοϋποστήριξη 
των εκδιδόμενων γυναικών, πολλές εκ των 
οποίων είχαν και την ιδιότητα της ντόπιας, 
της γειτόνισσας, της φίλης κ.ο.κ.).

Το «Τρούμπα ’60 Revival» στα τέλη του Φε-
βρουαρίου στο πλαίσιο των εορτασμών του 
καρναβαλιού, υπό την αιγίδα και τη σφραγίδα 
του Δήμου Πειραιά, ήρθε να κεφαλαιοποιήσει 
τη χυδαιότητα του gentrification στις «άγιες» 
-για τους εμπόρους- μέρες των Αποκριών (οι 
οποίες θεωρητικά σκοπεύουν στην αντιστρο-
φή των κανονικοτήτων και όχι στην εξιδανί-
κευσή τους). Έτσι, οι δημοτικοί άρχοντες και 
οι μαγαζάτορες του Πειραιά αφισοκόλλησαν 

μαζικά το κέντρο αλλά και τους γειτονικούς 
δήμους (του Κερατσινίου συμπεριλαμβανο-
μένου) με το κάλεσμά τους για μια αστική και 
εξευγενισμένη «αναβίωση» σε γιορτινούς 
ρυθμούς, που από κάτω όμως ζέχνουν πα-
τριαρχία, ανθρώπους-εμπορεύματα, αντικεί-
μενα-εμπορεύματα, σεξισμό και εξωραϊσμέ-
νο μιλιταρισμό. Αυτή η διασταύρωση όμως 
θεάματος-εμπορεύματος-καταπιέσεων είναι 
διπλά χυδαία και επικίνδυνη, γιατί εκτός της 
ισοπέδωσης ενός παρελθόντος με πλούτο 
κοινωνικών/ταξικών αντιθέσεων, προωθεί 
παράλληλα και την κοινωνική νομιμοποίηση 
της σημερινής «Τρούμπας», που εδράζεται 
στην Παλιά Πόλη των Χανίων στην Κρήτη. 
Εκεί, όπου πριν λίγες εβδομάδες ένας συντο-
νισμός Περιφέρειας, Δήμου και Εμπόρων κα-
λοδέχτηκε χιλιάδες νατοϊκούς στρατιώτες οι 
οποίοι αγκυροβόλησαν στην διπλανή Σούδα 
(τη μεγαλύτερη νατοϊκή βάση της Μεσογεί-
ου) και ξαμολήθηκαν προς «εκτόνωση» στα 
μαγαζιά και τους δρόμους της πόλης. Ήταν 
τέτοια η φροντίδα και η υπεραξία των τοπι-
κών αρχόντων και εμπόρων, που φρόντισαν 
να «στρατολογήσουν» 200 και πλέον γυναί-
κες από την Κρήτη αλλά και άλλες περιοχές, 
ώστε οι σύγχρονοι μισθοφόροι να έχουν τη 
δυνατότητα να επιβάλλουν τις σεξουαλικές 
τους ορμές… Έτσι, τις ίδιες μέρες που στον 
Πειραιά γίνονταν «ξέφρενα πάρτι» αναπαρά-
στασης με στολές καμπαρέ και ναυτών, στην 
Κρήτη εκατοντάδες γυναίκες (αλλά και χιλιά-
δες κάτοικοι) βίωναν την πραγματική συνθή-
κη αυτής της αναπαράστασης. 

Στον μύλο του Θεάματος, 

όλα εξευγενίζονται…
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Ταχυφαγεία
εργαζομένων Α.Ε.

Ε ίσαι 17 χρόνων, ζεις σε μια φτωχή συ-
νοικία της μητρόπολης ενός χρεωκοπη-

μένου κράτους. Δεν βιώνεις την κρίση ως 
μια αναπάντεχη αλλαγή της ζωής σου, όπως 
όλοι οι μεγαλύτεροί σου, αφού δεν έχεις καν 
προλάβει να ζήσεις κάτι διαφορετικό από αυ-
τήν. Μεγαλώνεις, συνειδητοποιείσαι, κοινω-
νικοποιείσαι εντός της. Μακροπρόθεσμα, όλα 
μοιάζουν μάταια, το μόνο που έχει αξία είναι 
το κυνήγι της επιβίωσης και μιας καθημερι-
νότητας που προσπαθείς να αρπάξεις και την 
τελευταία στιγμή πάντα σου ξεφεύγει. Ένα 
χαρτζιλίκι όσο μικρό κι αν είναι, σου παρέχει 
τις λιγοστές σου δυνατότητες να επικοινω-
νείς, να κινείσαι, να απολαύσεις, να διεκδι-
κείς μια σχετική αυτονομία από τα δεσμά της 
οικογενειακής εστίας. Πιάνεις δουλειά ως 
διανομέας σε ταχυφαγείο (σε κεμπαπτζίδικο 
της γειτονιάς σου). Προφανώς ανασφάλι-
στος, προφανώς κακοπληρωμένος, προφα-
νώς με δικό σου παπάκι, προφανώς με ελα-
στικό ωράριο, προφανώς χωρίς τις δήθεν δια 
νόμου υποχρεωτικές παροχές εξοπλισμού 
για την ασφάλειά σου, προφανώς με το άγχος 
να βγει η δουλειά, να πάρεις ίσως ένα φιλο-
δώρημα μπας και βελτιωθεί το χαρτζιλίκι που 
παίρνεις για μισθό, να αποφύγεις τη γκρί-
νια μιας καθυστερημένης παραγγελίας, μιας 
«πατημένης» πίτας, μιας επίπληξης για το ότι 
«δεν είσαι όσο ταχύς χρειάζεται». Αυτή είναι 
η εργασιακή συνθήκη σου (που ίσως να μην 
την αντιλαμβάνεσαι καν ακόμα ως τέτοια), 
μιας εργασίας όμως που παράγει υπεραξία 
-χρηματικό ή έμμεσο κέρδος δηλαδή- για το 
αφεντικό, ανεξάρτητα αν αυτό το αφεντικό 
είναι ζάπλουτο ή αποτυχημένος επενδυτής 
ενός μικρού κεφαλαίου. Αυτήν τη συνθήκη, 
την αποδέχεσαι ως έχει αφού μάλλον δεν 
μπορείς να κάνεις κι αλλιώς.

Είσαι 17 χρονών, και πεθαίνεις στον κεντρι-
κό δρόμο της γειτονιάς που ζεις. Στη λεω-
φόρο που διέσχιζες να πας στο σχολείο σου, 
στο παιχνίδι σου, στους φίλους σου, στη φίλη 
σου, αφήνεις άδικα και αστραπιαία μια ταχύ-

τατη ζωή που δεν πρόλαβες να ζήσεις, για 
μια ταχύτατη παραγγελία που δεν πρόλαβες 
να παραδόσεις, για ένα μικρό χαρτονόμισμα 
που δεν πρόλαβες να πάρεις, για μια μισθωτή 
σκλαβιά που δεν πρόλαβες να αναλογιστείς. 
Το αφεντικό σου σπεύδει στο σημείο που 
έπεσες, όχι για να σε βοηθήσει, όχι για να 
σε φροντίσει, όχι για να χάσει τα λογικά του 
από το γεγονός, αλλά για να βγάλει γρήγορα 
το κουτί από το γκρεμισμένο παπάκι σου για 
να μην «μπλέξει» αυτός και το μαγαζί του. Κι 
αν σε βοηθούσε, πάλι για αυτόν και το μαγαζί 
του θα το έκανε και όχι για τα 17 σου χρόνια 
και τη ζωή που σου κλάπηκε.

Η παραπάνω ιστορία βασίζεται στην πραγμα-
τική ιστορία ενός 17χρονου στον Κορυδαλ-
λό τους πρώτους μήνες του 2017, μέχρι και 
τη στιγμή του «θανάτου» του όπως θα πουν 
διάφοροι, της εργοδοτικής δολοφονίας του 
όπως θα πουν καλύτερα οι συνάδελφοί του. 
Επιπλέον όμως, η παραπάνω ιστορία είναι η 
ιστορία όλων μας, τόσο στο βαθμό που όλοι/
ες μας βιώνουμε την αναλωσιμότητά μας 
στους χώρους εργασίας, στις καπιταλιστικές 
σχέσεις, στην καθημερινότητα της κρίσης (να 
σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα έχουν 
αυξηθεί ραγδαία τα εργατικά «δυστυχήματα» 
και «ατυχήματα» στις ταχυμεταφορές), όσο και 
στον βαθμό που η αλληλεγγύη μας δεν σταμα-
τάει εκεί που τελειώνει ο εαυτός μας, αλλά το 
ανάποδο: ξεκινάει εκεί που συναισθανόμαστε 
τον Άλλον/η. Και αυτή η ιστορία θα παραμείνει 
έτσι, μέχρι να τη συνειδητοποιήσουμε και να 
τη μετατρέψουμε σε συλλογική αντίσταση ενά-
ντια σε ό,τι μας κλέβει τη ζωή (και όχι μόνο τη 
ζωή του καθενός/καθεμιάς ξεχωριστά).
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Λίγους μήνες πριν, τον περασμένο Νοέμβρη, η γειτονιά των Ταμπουρίων έζησε
από πρώτο χέρι το θέατρο του αντιμεταναστευτικού παραλόγου. Πρωταγωνιστές:

Μ ία δήθεν «Μη» Κερδοσκοπική Οργάνωση 
που μισθώνει ένα εγκαταλειμμένο κτίριο 

στην οδό Σπάρτης για τη δημιουργία ξενώνα 
φιλοξενίας ασυνόδευτων προσφυγόπουλων. 
Ένας δήθεν «φιλάνθρωπος» Δήμος Πειραιά δι-
εκπεραιώνει την «ευαισθησία» του σε γειτονιά 
του… Κερατσινίου (την ίδια ευαισθησία άλλωστε 
που πέρσι άφηνε σκοπίμως τα ίδια προσφυγό-
πουλα σε απάνθρωπες συνθήκες στο λιμάνι, 
για να τα οδηγήσει μετά στο στρατόπεδο του 
Σχιστού). Κάτι δήθεν «αμερόληπτα» ΜΜΕ -σε 
πλήρη ταύτιση με τη ναζιστική προπαγάνδα- δι-
αχέουν μια «αποκλειστική» είδηση/αποκάλυψη 
για δημιουργία «Hot Spot»(!) στις γειτονιές μας 
και όχι για ξενώνα φιλοξενίας ορφανών/ασυ-
νόδευτων ανήλικων. Μια δήθεν επιτροπή «αγα-
νακτισμένων» κατοίκων καλεί ανυπόγραφα και 
υπογείως το πρωί της… 17ης Νοέμβρη(!) σε 
ρατσιστική συγκέντρωση με σύνθημα «όχι ξε-
νώνες προσφύγων στις γειτονιές μας» -για να 
στηριχθεί κατά βάση από ναζί της χρυσής αυγής 
και λοιπούς οργανωμένους φασίστες όλου του 
Πειραιά- και στη συνέχεια για να εκβιάσει όλη τη 
γειτονιά να αναθέσει πάνω της έναν «αγώνα» με 
στρογγυλοποιημένα ναζιστικά περιεχόμενα. Μια 
δήθεν «σωφρονισμένη» και «political correct» 
χρυσή αυγή που ήρθε να πουλήσει εθνικισμό 
και προστασία στη γειτονιά (από τα… «ανήλικα» 
προφανώς) και να δρέψει ψήφους. Κάτι δήθεν 
«αγανακτισμένοι κάτοικοι» -δηλωμένοι εθνικο-
σοσιαλιστές- που πρώτη φορά τους είδε η γειτο-
νιά και που διαγκωνίζονται με τη «μαμά» χρυσή 
αυγή ποιος είναι καλύτερος ναζί και μαχαιρο-
βγάλτης. Ένας δήθεν «αγωνιστικός» δήμος Κε-

ρατσινίου που -ενώ διαμορφωνόταν ένας ρατσι-
στικός οχετός ο οποίος επεδίωκε την κοινωνική 
του νομιμοποίηση 4(!) μόλις τετράγωνα από το 
Δημαρχείο Κερατσινίου- δεν έβγαλε άχνα και 
δεν έκανε την παραμικρή επίσημη εμφάνιση. 
Στον ρόλο του κομπάρσου, τα αδιάφορα σφυρίγ-
ματα των «προοδευτικών δυνάμεων» του «δη-
μοκρατικού τόξου», της κοινωνικής απάθειας, 
της εξατομίκευσης, του μικροαστισμού και του 
στρουθοκαμηλισμού.

Στο μικρό μας τσίρκο λοιπόν, οι θιασάρχες της 
αντιμεταναστευτικής πολιτικής και των κοινω-
νικών διαχωρισμών (κράτος, κεφάλαιο, ΜΚΟ) 
ήλθαν, είδαν και απήλθαν, διαχέοντας και πρι-
μοδοτώντας περισσότερη μισαλλοδοξία, συντη-
ρητισμό και κοινωνικό κανιβαλισμό και μάλιστα 
αυτή τη φορά πάνω στις (αόρατες πάντα) φιγού-
ρες μικρών παιδιών δίχως γονείς/κηδεμόνες, 
παιδιών που δαιμονοποιήθηκαν και στιγματί-
στηκαν ως «κίνδυνος» χωρίς κανέναν δισταγμό 
από τις ρατσιστικές κραυγές. Και ως συνήθως, 
το μοναδικό πραγματικό ανάχωμα ενάντια σε 
αυτήν τη σαπίλα στήθηκε από τις αυτοοργανω-
μένες κοινότητες αγώνα των «από κάτω», που 
αψηφώντας τις θεσμικές διαμεσολαβήσεις, τον 
φόβο και τη ματαιότητα των καιρών, έθεσε -με 
ψυχραιμία και άμεσα αντανακλαστικά- τα πραγ-
ματικά κοινωνικά διακυβεύματα που προέκυ-
ψαν, ξεσκέπασε τις πολιτικές μεθοδεύσεις και 
πήρε θέση ενάντια στη ρατσιστική βαρβαρότητα 
και τις φασιστικές δράκες.

Στην… Praksis
κολλάει το σίδερο
(του κοινωνικού κανιβαλισμού)
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Δεν ακυρώνουμε εισιτήρια, 
ας ακυρώσουμε το σύστημα ελέγχου και αποκλεισμών!

Η μετακίνηση στην πόλη με τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) είναι ανάγκη, δεν εί-

ναι πολυτέλεια. Η μετακίνηση στην πόλη έχει 
καθορισμένες αφετηρίες και τέρματα, έχει επι-
βεβλημένους χρόνους και παύσεις. Η μετακί-
νηση στην πόλη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς 
δεν ήταν ούτε και θα είναι ποτέ ουδέτερη αλλά 
κουβαλάει όλο το βάρος της καθημερινότητας 
και των εξουσιαστικών-εκμεταλλευτικών κοι-
νωνικών σχέσεων. Στον τόπο που ζούμε και 
ειδικά αυτή την περίοδο, αυτό το βάρος φαίνε-
ται στη γενικευμένη κοινωνική απελπισία που 
μετακινείται ατέρμονα στην πόλη με τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, ψάχνοντας καθημερινά 
διεξόδους μέσα από συμφωνίες για δόσεις 
στο ρεύμα, το νερό, τη θέρμανση, μαζεύοντας 
χαρτιά για κάθε λογής κρατικά ψιχουλοεπιδό-
ματα, συντάξεις, κουπόνια, άδειες παραμο-
νής, ασύλου ή περιμένοντας κάθε μήνα στις 
ουρές του ΟΑΕΔ για να πάρει ένα κουρελό-
χαρτο άδειας μετακίνησης χωρίς εισιτήριο ή 
στη χειρότερη, ζητιανεύοντας λίγη κοινωνική 
ευαισθησία μεταμορφωμένη σε χαρτομάντιλα, 
στυλό και αναπτήρες. Αυτό το βάρος φαίνεται 
στη γενικευμένη κοινωνική ματαιότητα που 
μετακινείται στην πόλη με τα μέσα μαζικής με-
ταφοράς κυνηγώντας την υπόσχεση ελπίδας 
στην εύρεση μιας «όποιας» εργασίας ή στα 
8μηνα κρατικά προγράμματα εκμάθησης του 
ΟΑΕΔ ή στις διαφόρων ειδών προσωρινές, 
ανασφάλιστες εργασίες…

Μόνο μέσα από αυτό το πρίσμα θα μπορούσα-
με να δούμε το νέο σχέδιο «αναδιάρθρωσης» 
ή «εξυγίανσης» ή «εκσυγχρονισμού» των 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, του οποίου η 
εφαρμογή ξεκίνησε πιλοτικά την 1η Φεβρου-
αρίου και θα τεθεί σε επίσημη εφαρμογή τον 
Απρίλιο. Σχέδιο που καταρχήν «στολίστηκε», 
ως λούνα παρκ ενηλίκων, με ηλεκτρονικές 
διάφανες μπάρες που θα ανοιγοκλείνουν, με 
σειρές νέων γυαλιστερών μηχανημάτων που 

θα αναβοσβήνουν, με νέες πλαστικοποιημέ-
νες κάρτες αντί εισιτηρίου και φυσικά σούπερ 
εφαρμογές κινητών σχετιζόμενες με τις με-
τακινήσεις μας. Ωστόσο, όλα αυτά όχι μόνο 
δεν είναι μία ρεαλιστική απεικόνιση αλλά επι-
μελώς αποκρύπτουν τη βαθιά ουσία που βρί-
σκεται πίσω από κάθε «αναδιάρθρωση»: επι-
πρόσθετη υποβάθμιση της καθημερινότητας, 
εντονότερη επιτήρηση και έλεγχος, βαθύτε-
ροι κοινωνικοί αποκλεισμοί και διαχωρισμοί, 
εξοικείωση με την καταστολή.

Όσο κι αν προωθούνται τα νέα μέτρα στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς με όμορφες λέξεις και 
φωτάκια, είναι ξεκάθαρο πως εντέλει αυτό 
που προωθείται είναι η οικειοθελής, συνολι-
κή καταγραφή των διαδρομών μας, η εξακρί-
βωση, αρχειοθέτηση και συνένωση όλων των 
επίσημων στοιχείων μας (ονοματεπώνυμο, 
υπογραφή, ΑΦΜ, τραπεζικός λογαριασμός) 
προς πάσα χρήση. Είναι η αύξηση του κόστους 
μετακίνησης για όσους συστηματικά χρησιμο-
ποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μιας και 
η μονάδα μέτρησης θα είναι πλέον η απόστα-
ση κι όχι η χρονική διάρκεια. Είναι η απαίτηση 
για τη σιωπηλή «συνενοχή» μας στους απο-
κλεισμούς που εγκαθιδρύονται: οι μπάρες 
στοχεύουν όσους αδυνατούν ή αρνούνται να 
πληρώσουν εισιτήριο και εξαιρούν όσους/ες 
κυκλοφορούν με αμαξίδια, με ποδήλατα, δεν 
βλέπουν, κουβαλάνε καροτσάκια παιδιών ή 
απλώς δεν χωράνε… Είναι τελικά η απόπειρα 
συμφιλίωσής μας με τον κοινωνικό κανιβαλι-
σμό και την καταστολή.

Η αναμενόμενη, πρώτη αντίδραση των ιθυνό-
ντων απέναντι σε όσους αντιστέκονται στα νέα 
μέτρα, είναι μία επιχειρηματολογία με ανάλο-
γους χαρακτηρισμούς τύπου «τσαμπατζήδες», 
«απολίτιστοι» ή «καταστροφείς δημόσιας πε-
ριουσίας». Η σαθρότητα του επιχειρήματος ότι 
το πρόβλημα των δημόσιων συγκοινωνιών 

8



9

έλεγχο, τα πρόστιμα και την αποστείρωση του 
δημόσιου χώρου. Στεκόμαστε ο ένας δίπλα 
στην άλλη αρνούμενοι/ες να αναλωθούμε σε 
κατακερματισμένες και εξατομικευμένες ζωές. 
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι/ες και υπερασπιζό-
μαστε όσους-ες δεν μπορούν, δεν θέλουν ή 
συνειδητά αρνούνται να πληρώσουν το όποιο 
κόμιστρο. Απομονώνουμε τους ελεγκτές και 
στεκόμαστε από κοινού απέναντι τους. Σαμπο-
τάρουμε τα μηχανήματα ελέγχου, καταγραφής 
και αποκλεισμών των μετακινήσεών μας μέσα 
στην πόλη ανοίγοντας περάσματα για μια ζωή 
χωρίς μπάρες, φράχτες και πλαστούς διαχωρι-
σμούς ανάμεσα μας.

Το παραπάνω διασυλλογικό κείμενο του ΡΕΣΑΛΤΟ και της Συνέλευσης της Πλατείας 
Κερατσινίου-Δραπετσώνας έχει μοιραστεί τις τελευταίες βδομάδες σε χιλιάδες 

αντίτυπα στις περιοχές μας, σε λεωφορεία, στάσεις, δρόμους και πλατείες

Τους τελευταίους μήνες έχουν 
πραγματοποιηθεί πολύμορφες 
παρεμβάσεις λόγου και δράσης, 
κοινωνικής απεύθυνσης και σαμποτάζ 
ενάντια στα νέα μέτρα επίτασης του 
ελέγχου και των αποκλεισμών στα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς, σε πολλές περιοχές 
της Αθήνας και του Πειραιά

*

Ούτε μπάρες, ούτε ελεγκτές, ούτε ηλεκτρονικό εισιτήριο

Ελεύθερες μετακινήσεις για όλες και όλους

είναι η «εισιτηριοδιαφυγή» αποκαλύπτεται 
πολύ εύκολα, για παράδειγμα από το γεγονός 
της «εξαφάνισης» από επόπτες της ΣΤΑ.ΣΥ. 
1,156 εκατομμύριων ευρώ από εισιτήρια και 
κάρτες απεριορίστων διαδρομών. Ένα ποσό 
που ξεπερνάει κατά πολύ τα λεγόμενα «διαφυ-
γόντα κέρδη» από την μη επικύρωση εισιτηρί-
ων! Οι χαρακτηρισμοί συνεπώς επιστρέφονται 
και συνεχίζουμε…

Απέναντι και σε αυτή την επίθεση κράτους και 
αφεντικών, συνεχίζουμε να προτάσσουμε τη 
συλλογική μας αντίσταση μέσα από κοινότη-
τες αγώνα και αλληλεγγύης. Αυτοοργανωνό-
μαστε και αντιστεκόμαστε στην επιτήρηση, τον 
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Η δουλειά δεν είναι δικαίωμα 
είναι εκβιασμός (σήμερα περισσότερο από ποτέ)

Ανεργία, από συνέντευξη σε συνέντευξη με μια αίσθηση 
ματαιότητας, προσωρινές δουλειές του ποδαριού, μερική 
απασχόληση, προσωρινότητα, ελαστικά ωράρια, ανασφά-
λιστη εργασία, διαρκής αναζήτηση κάτι καλύτερου, 8ωρα 
με τον κατώτατο μισθό-χαρτζιλίκι που μειώνεται ακόμα 
περισσότερο αν είσαι κάτω από 25, απλήρωτες υπερω-
ρίες αν το «χρειάζεται» η επιχείρηση, αιτήσεις στα 5μηνα 
ή 8μηνα κρατικά προγράμματα voucher για «ωφελούμε-
νους»(;!), ξανά αιτήσεις για επιδοτούμενα προγράμματα 
«κατάρτισης» από τον ΟΑΕΔ ή τα ΚΕΚ και ο κατάλογος 
δεν έχει τέλος.

Μια εφιαλτική κατάσταση επικρατεί στο πεδίο των λεγόμε-
νων εργασιακών σχέσεων και συνθηκών: μεσοσταθμική 
μείωση 40% στους μισθούς και τα ημερομίσθια, γενικευ-
μένη επισφάλεια, κατάργηση των συλλογικών συμβάσε-
ων εργασίας. Την ίδια στιγμή, η επίσημα καταγεγραμμένη 
ανεργία κινείται στο 30%, η πραγματική είναι αρκετά με-
γαλύτερη και αυξάνει ακόμα περισσότερο αν συνυπολογι-
στούν όλοι/ες εκείνοι/ες που κινούνται μεταξύ ανεργίας, 
«μαύρης εργασίας» και ευκαιριακών μεροκάματων. Με-
γέθη τα οποία σε περιοχές όπως το Κερατσίνι, η Δραπε-
τσώνα, το Πέραμα, η Κοκκινιά είναι ακόμα μεγαλύτερα και 
που στις γραμμές των νεολαίων διπλασιάζονται.

Η διευρυμένη ανεργία αποτελεί εργαλείο των πολιτικών και 
οικονομικών αφεντικών για τη διασφάλιση της κατάργησης 
κάθε εργασιακού «κεκτημένου» -τα οποία κερδήθηκαν με 
αιματηρούς αγώνες- και για την υπονόμευση των διεκδικη-
τικών και διαπραγματευτικών μας δυνατοτήτων. Αποτελεί 
φορέα επιβολής της πειθαρχίας και της σιωπής στα κάτερ-
γα της μισθωτής σκλαβιάς και αναπαράγει την εντύπωση 
ότι η δουλειά είναι ένα είδος ευλογίας και προνομίου που 
προσφέρει εισόδημα και κοινωνική αναγνώριση.

Το γεγονός ότι η εργασία είναι ο μόνος τρόπος δημιουρ-
γίας του κοινωνικού πλούτου, τον οποίο ιδιοποιούνται 
τα αφεντικά (ως υπεραξία και κατ’ επέκταση ως κέρδος), 
αποδίδοντας ένα μικρό κλάσμα του παραγόμενου προϊό-
ντος στους/στις εκμεταλλευόμενους/ες με τη μορφή του 
μεροκάματου, του μισθού ή των κρατικών επιδομάτων, 
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γίνεται όλο και πιο δύσκολα αντιληπτό από 
τους/τις σύγχρονους/ες προλετάριους/ες. Η 
εκμεταλλευτική φύση της μισθωτής σκλαβιάς 
συσκοτίζεται από την αίσθηση των εκμεταλ-
λευόμενων ότι είναι όλο και περισσότερο πε-
ρισσευούμενοι/ες και περιττοί/ες, ξεθωριά-
ζει μπρος στην απεγνωσμένη αναζήτηση της 
δυνατότητας να πουλήσουν για την επιβίωση 
και τη συντήρησή τους το μοναδικό εμπόρευ-
μα που διαθέτουν: την εργατική τους δύναμη, 
χειρωνακτική, σωματική ή πνευματική.

Την ίδια στιγμή, ο διαρκώς διευρυνόμενος κα-
πιταλιστικός καταμερισμός της εργασίας σε επι-
μέρους κατακερματισμένες εργασίες, την κάνει 
ολοένα πιο αφηρημένη και αλλοτριωτική, απο-
κρύπτοντας τον θεμελιώδη κοινωνικό της χα-
ρακτήρα μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα: κάθε 
ξεχωριστή εργασία αποτελεί έναν κρίκο στην 
παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής και κυκλοφο-
ρίας υλικών και άυλων προϊόντων-εμπορευ-
μάτων, στο πλαίσιο της λεγόμενης «οικονομίας 
της αγοράς». Από τον αγροτικό και βιομηχανικό 
τομέα μέχρι τις σύγχρονες τεχνολογίες και τον 
τομέα των κάθε είδους υπηρεσιών που έχουν 
καταλάβει τις τελευταίες δεκαετίες εξέχουσα 
θέση ειδικά στις δυτικές κοινωνίες: δημόσιες 
υπηρεσίες, ΜΚΟ, διαδίκτυο, ΜΜΕ, βιομηχανία 
του Θεάματος και της διασκέδασης, τουριστική 
βιομηχανία, κλάδος εστίασης, εμπορικά κέντρα 
και αλυσίδες καταστημάτων, υπηρεσίες υγείας, 
σωματικής και ψυχικής χαλάρωσης, εκγύμνα-
σης κ.α.

Μια διαδικασία αποικιοποίησης κάθε κοινω-
νικού χωροχρόνου, κάθε κοινωνικής σχέ-
σης, μέχρι και του κοινωνικού φαντασιακού, 
διάρκειας μόλις δυόμιση αιώνων, που κατάρ-

γησε κάθε εκδοχή αυτοσυντήρητων κοινο-
τήτων, με περιφράξεις και βίαιη-εκβιαστική 
ενσωμάτωση στις κεφαλαιοκρατικές νόρμες 
και επιταγές.

Με την έννοια αυτή γίνεται σαφές ότι η μι-
σθωτή σκλαβιά, όποια μορφή κι αν έχει, δεν 
είναι ούτε δικαίωμα ούτε προνόμιο. Είναι 
ένας ξεκάθαρος εκβιασμός που υφίστανται 
οι εκμεταλλευόμενοι/ες για την επιβίωση και 
συντήρηση τους από τους ιδιοκτήτες-σφετε-
ριστές των μέσων παραγωγής και του κοι-
νωνικού πλούτου, από τα μικρά και μεγάλα 
αφεντικά. Και βέβαια, η διευρυμένη ανεργία 
αποτελεί τον πιο πιστό φρουρό αυτού του εκ-
βιασμού.

Είναι γεγονός ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. 
Για να επιχειρήσουμε όμως να αλλάξουμε 
αυτή τη συνθήκη είναι απαραίτητο να ανα-
γνωρίσουμε και να αναδείξουμε ξανά τον 
εκβιαστικό-εκμεταλλευτικό-αλλοτριωτικό 
χαρακτήρα της μισθωτής σκλαβιάς. Να συ-
νειδητοποιήσουμε ότι δεν μας κάνουν χάρη 
τα αφεντικά αλλά εμείς τους κάνουμε χάρη 
και τους γεμίζουμε τις τσέπες. Να χτίσουμε 
ξανά τη συλλογικότητα και τη δύναμη των εκ-
μεταλλευόμενων μέσα κι έξω από τις εργασι-
ακές γαλέρες. Να σταθούμε ο ένας πλάι στην 
άλλη, να αναγνωρίσουμε την κοινή μας θέση, 
τα κοινά μας προβλήματα, τις κοινές μας δυ-
νατότητες και να αναπτύξουμε αυτοοργανω-
μένα και ακηδεμόνευτα τις αντιστάσεις μας. 

και η ανεργία φρουρός 
αυτού του εκβιασμού

Για να αγαπήσουμε ξανά 
τους εαυτούς μας, πρέπει να 

μισήσουμε ξανά τα αφεντικά μας
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Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις του, ο 
ΟΑΕΔ μετατρέπεται σε ελεγκτικό μηχανισμό επιτή-
ρησης και εκφοβισμού των ανέργων. Με την απει-
λή να διαγράφει από τα μητρώα του τους/τις άνερ-
γους/ες που δεν θα είναι απολύτως τυπικοί/ες στις 
γραφειοκρατικές απαιτήσεις του οργανισμού και 
διαθέσιμοι/ες να εργαστούν σε οποιαδήποτε θέση, 
με οποιοδήποτε μισθό και σχέση εργασίας τους/
τις επιτάξει ο οργανισμός. Αυτό σημαίνει ότι οι συ-
γκεκριμένοι άνεργοι/ες θα διαγράφονται από τα 
μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, χάνοντας το επίδομα 
ανεργίας όπως και τη δυνατότητα χρήσης της ανερ-
γίας για επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, 
για μοριοδότηση, για κρατικά προγράμματα εργασί-
ας ή για επιδοτούμενες προσλήψεις ανέργων από 
ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Το ίδιο ισχύει και για το «κοινωνικό επίδομα αλ-
ληλεγγύης». Θα κόβεται, επίσης, αυτόματα αν ο 
ΟΑΕΔ επιτάξει εργασιακά τον/την άνεργο/η και 
εκείνος/η για κάποιο λόγο αρνηθεί. Προφανώς 
γιατί άνεργος/η σημαίνει άνθρωπος σε ανάγκη, 
άρα απόλυτα διαθέσιμος/η να αποδεχτεί οτιδήπο-
τε, υπό οποιουσδήποτε όρους και αποδοχές.

Η ανεργία παρουσιάζεται διαρκώς από τους κυ-
βερνώντες, τους αντιπολιτευόμενους, τα Μέσα 
Μαζικής Εξαπάτησης, ως ένα σοβαρό επίδικο της 
κρίσης. Όλοι μιλούν, νοιάζονται και θέλουν κάτι 
να κάνουν για την ανακούφιση των ανέργων, που 
παρουσιάζονται ως αναξιοπαθούντες, λες και τους 
χτύπησε κάποια φυσική καταστροφή ή κάποια με-
ταδιδόμενη ασθένεια και όχι τα αποτελέσματα του 
ίδιου του συστήματος εκμετάλλευσης και καταπίε-
σης ανθρώπου από άνθρωπο. Και βέβαια, όποτε οι 
ίδιοι/ες οι άνεργοι/ες βγαίνουν από την αορατότη-
τα του «κοινωνικού περιθωρίου» και την παθητι-
κότητα των «προσωπικών δραμάτων» συγκροτώ-
ντας αρνήσεις και αντιστάσεις, καταστέλλονται με 
τον πιο χυδαίο τρόπο, ιδεολογικά και υλικά, όπως 
η καθεστωτική καμπάνια των ημερών μας (με πε-
ρίσσεια προπαγάνδα, ελεγκτές και μπάτσους) περί 
«τσαμπατζήδων» στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ποινολόγιο του ΟΑΕΔ για τους άνεργους
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Σ τις ΗΠΑ, υπάρχουν περίπου 220 εκα-
τομμύρια ενήλικες σε ηλικία ψήφου, από 

τους οποίους περίπου 90 εκατομμύρια δεν 
πήγαν καθόλου να ψηφίσουν. Οι στατιστικές 
δείχνουν μάλιστα ότι το μεγαλύτερο μέρος 
από αυτούς ανήκουν στην κατώτερη κλίμα-
κα από πλευράς εισοδήματος. Οπωσδήποτε, 
δεν μας αφήνει αδιάφορους το γεγονός πως 
εκεί, όπως κι εδώ, οι από κάτω συνειδητο-
ποιούν ότι οι εκλογές δεν έχουν κάτι να τους 
προσφέρουν, ότι όποιος και να βγει, η ζωή θα 
παραμείνει το ίδιο μίζερη όπως πριν. Το ίδιο 
πιστεύουμε κι εμείς και σε κάθε ευκαιρία δη-
λώνουμε την εναντίωσή μας στις εκλογικές 
(αυτ)απάτες. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, 
ωστόσο, πως αν η αποχή από τις κάλπες αντι-
στοιχεί μεν σε μια χειρονομία εναντίωσης στο 
υπάρχον, από την άλλη η αφαίρεση εκλογικών 
δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες κοινωνικές 
ομάδες αποτελεί συνειδητή πολιτική από την 
πλευρά του κράτους. Ένας τρόπος για να συμ-

βεί αυτό υπήρξε ο λεγόμενος «πόλεμος ενα-
ντίον των ναρκωτικών», ο οποίος έχει οδη-
γήσει εκατομμύρια μαύρους και λατίνος στη 
φυλακή με παράλληλη απαγόρευση του δικαι-
ώματος ψήφου. Ένας άλλος ήταν η διαρκής 
δημιουργία εμποδίων, με διάφορα προσχήμα-
τα, σε εκατομμύρια μετανάστες όσον αφορά τη 
νομιμοποίηση της παραμονής τους στη χώρα 
και των συνακόλουθων εκλογικών δικαιω-
μάτων που αυτή συνεπάγεται. Κάτι ανάλογο 
συνέβαινε, με πιο καθαρή μορφή, ήδη από 
την εποχή της δουλείας, όπου δεν επιτρεπό-
ταν στους σκλάβους να ψηφίζουν. Επιπλέον, 
καθώς από αριθμητικής πλευράς οι σκλάβοι 
προσμετρούνταν στον συνολικό πληθυσμό με 
βάση τη ρατσιστική αναλογία ένας σκλάβος = 
τρία πέμπτα ενός ελεύθερου πολίτη, οι Νότι-
ες Πολιτείες είχαν τη δυνατότητα να εκλέγουν 
περισσότερους γερουσιαστές αναλογικά με το 
εκλογικό σώμα που πραγματικά τους ψήφιζε, 
συγκριτικά με τις άλλες Πολιτείες. Είναι εξαιτί-
ας αυτών των απομειναριών ενός ολιγαρχικού 

και ρατσιστικού εκλογικού συστήματος που 
μπόρεσε ο Trump να εκλεγεί πρόεδρος των 
ΗΠΑ έχοντας λάβει λιγότερους ψήφους από 
την υποψήφια των Δημοκρατικών. Ή, αν θέ-
λουμε να είμαστε πιο ακριβείς, ο Trump ανέρ-
χεται στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα εν μέσω 
μιας βαθιάς κρίσης του κοινοβουλευτισμού 
στις ΗΠΑ, την ίδια στιγμή που κάποιοι επιλέ-
γουν να γαντζωθούν από αφηρημένες επικλή-
σεις ίσων δικαιωμάτων για όλους προσπαθώ-
ντας να σώσουν ένα φιλελεύθερο όραμα, στο 
οποίο τελικά πιστεύουν μόνο οι μεσαίες τάξεις 
για τον εαυτό τους. Δεν θα θρηνήσουμε ούτε 
για τον κοινοβουλευτισμό ούτε για τη δημο-
κρατία, η οποία πάντοτε συνδύαζε την τυπική 
ισότητα με τους αποκλεισμούς όσων δεν ταί-
ριαζαν με τις νόρμες της. Ακόμα και τη διαρκή 
δολοφονία τους. Και αυτή είναι μια αιχμή που 
μπορούμε διακρίνουμε πίσω από την ευρεία 
αντίδραση εναντίον της εκλογής Trump και το 
κίνημα nomorepresidents.

Η κατάρρευση της Lehman Brothers το 
2008 και μαζί της η λεγόμενη «κρίση των 
ενυπόθηκων δανείων», οπωσδήποτε δεν 
έχει κλείσει τον κύκλο της, το αντίθετο μά-
λιστα: οι συνέπειές της συνεχώς βαθαίνουν. 
Κι εκεί, όπως κι εδώ, η ανεργία αυξάνεται, 
επιχειρήσεις κλείνουν, το ομοσπονδιακό 
χρέος εκτοξεύεται στα ύψη. Όσο κι αν δεν 
τίθεται θέμα «επιτήρησης των δημοσιονομι-
κών της χώρας» από κάποιου είδους ΔΝΤ, 
η επίλυση της κρίσης με τη μορφή ευρείας 
καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης παραμένει 
βασικό ζητούμενο που θα κληθεί να επιλύσει 
η νέα ηγεσία στις ΗΠΑ. Ποιοι όμως θα υπο-
στούν τις συνέπειες π.χ. της κατάργησης του 
Obamacare -μιας μεταρρύθμισης, η οποία 
έδινε περισσότερη πρόσβαση και δικαιώμα-
τα στους «από κάτω» στο Εθνικό Συστήμα 
Υγείας και είχε τεθεί σε εφαρμογή από την 
προηγούμενη ηγεσία του Λευκού Οίκου- την 
οποία ο Trump είχε υποσχεθεί ότι θα είναι 
το πρώτο πράγμα που θα καταργούσε (και 

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης;
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όντως κάνει) αν έβγαινε πρόεδρος; Η σύ-
ζευξη ανάμεσα στη ρατσιστική, μισογύνικη, 
αντιμεταναστευτική και αντιμουσουλμανική 
προπαγάνδα που χρησιμοποίησε ο ίδιος κατά 
την προεκλογική εκστρατεία του με την ανά-
δυση ρατσιστικών και φασιστικών δυνάμεων 
στον δρόμο, από την Κu Klux Klan μέχρι την 
alt-right, μόνο τυχαία δεν είναι. Συστημικές 
δυνάμεις προσπαθούν με τον τρόπο αυτό να 
δώσουν κατευθύνσεις, να δείξουν ποιοι και 
ποιες πρέπει να πληρώσουν την κρίση, γιατί 
εξαρχής, με βάση μια τόσο διεστραμμένη όσο 
και λειτουργική εξουσιαστική λογική, οι ζωές 
τους θεωρούνται δεύτερης κατηγορίας. Ήδη, 
έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις σε εβραίους και 
μουσουλμάνους, ανακοινώθηκε η πρόθεση 
να απελαθούν εκατομμύρια «παράνομων» 
μεταναστών, απαγορεύτηκε προσωρινά η εί-
σοδος στη χώρα σε κατοίκους επτά μουσουλ-
μανικών χωρών, σχεδιάζεται η κατασκευή 
τείχους στα σύνορα με το Μεξικό που υποτί-
θεται θα εμποδίσει τη «λαθρομετανάστευση» 
κ.α. Μπορούν, όμως, οι ντόπιοι να πιστεύουν 
βάσιμα ότι θα τη γλυτώσουν; Tο Macomb 
County είναι ένα προάστιο του Detroit στην 
Πολιτεία του Michigan. Οι κάτοικοί του ήταν 
και είναι κατά πλειοψηφία λευκοί και εργατι-
κής προέλευσης. Ήδη τη δεκαετία του ’80,οι 
κάτοικοί του ψήφισαν τον Ronald Reagan, 
τον τότε υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων, ο 
οποίος υποσχόταν «να ξαναχτίσει την Αμερι-
κή» μετά την κρίση και τη στασιμότητα της δε-
καετίας του ’70. Όλοι ξέρουμε πως αυτό που 
πραγματοποιήθηκε ήταν ευρύτατες περικοπές 
του λεγόμενου κράτους-πρόνοιας, του έμμε-
σου (προνοιακές παροχές) και του άμεσου 
μισθού, ενώ οξύνθηκε η καταστολή και η πε-
ριθωριοποίηση. Έτσι ξαναχτίστηκε η «Αμερι-
κή», δηλαδή οι προϋποθέσεις συσσώρευσης 
του κεφαλαίου και η κανονικότητα των κρατι-
κών και κοινωνικών διαχωρισμών. Το 2008 
και το 2012, η πλειοψηφία των κατοίκων του 
Macomb County ψήφισε Barack Obama. Στις 
προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, 
ψήφισε τον Bernie Sanders ως εκπρόσωπο 
της αριστερής λαϊκίστικης πτέρυγας. Και στις 

εκλογές του Νοεμβρίου ψήφισε τον Trump… 
Όπως το ’80, έτσι και τώρα η ζωή δεν γίνεται 
καλύτερη ψηφίζοντας και η λύση στην κρίση 
δεν είναι οι προσευχές να πάρουν οι αμερι-
κάνικες επιχειρήσεις τα εργοστάσιά τους από 
την Κίνα και να τα φέρουν πίσω στις ΗΠΑ. 
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο θα μπο-
ρέσει ο Trump να εκπληρώσει τις προσδοκί-
ες για περισσότερες θέσεις εργασίας, προσ-
δοκίες που ο ίδιος ενίσχυσε προεκλογικά ως 
«φίλος της αμερικάνικης εργατικής τάξης», 
αν και έχουμε πολλές αμφιβολίες πάνω σε 
αυτό. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι πως 
αν και όποτε συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα μπο-
ρέσει να γίνει με τους όρους που φαντάζο-
νται όσοι ψήφισαν τον Trump. Το αμερικάνι-
κο όνειρο έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και δεν 
ξέρουμε πόσοι είναι διατεθειμένοι να ζήσουν 
με μισθούς Κίνας. Ούτε πιστεύουμε πως όσοι 
ζουν επιβεβλημένα στο περιθώριο θα επιλέ-
ξουν να παραμείνουν ήσυχα εκεί για πάντα... 
Γι’ αυτό και η νέα ηγεσία των ΗΠΑ δεν είναι 
κοινωνικά τόσο ισχυρή όσο επιθυμεί να φαί-
νεται στα λόγια. Στο επίπεδο των κοινωνικών 
συσχετισμών, εκεί που θα πρέπει να επιβλη-
θούν μεγάλες περικοπές και να ματαιωθούν 
προσδοκίες, να υποβιβαστούν κι άλλες ζωές 
σε κατάσταση αχρηστίας για το σύστημα, εκεί 
επικρατεί το απρόβλεπτο. Η κρίση αφορά και 
τον τρόπο με τον οποίο οι από πάνω (δεν) 
μπορούν να επιβάλουν τα σχέδια τους στους 
από κάτω, όταν αυτοί δεν το θέλουν. Become 
ungovernable, αυτό μας προτρέπουν ακηδε-
μόνευτοι ριζοσπάστες διαδηλωτές στις ΗΠΑ.

Θα μπορέσει η νέα ηγεσία να επιβάλλει τις 
μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να ξεπε-
ραστεί η πολυεπίπεδη κρίση; Και ποιες αντι-
δράσεις θα συναντήσει; Αυτά τα ερωτήματα 
απασχολούν κάθε αντίπαλο του καθεστώτος 
αυτή την περίοδο καθώς ανοίγεται μια περί-
οδος αβεβαιότητας για τον αμερικάνικο κοι-
νωνικό σχηματισμό μετά την εκλογή Trump. 
Και μαζί της, η αβεβαιότητα για το μέλλον 
των από κάτω, που είναι πάρα πολλοί. Αυτά 
τα ερωτήματα απασχολούν όμως κι εμάς, 
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μιας και όποια αστάθεια κι αν προκληθεί στις ΗΠΑ, 
δε θα αφήσει εύκολα ανεπηρέαστη τη ζωή σε όλο 
τον πλανήτη, συνεπώς και τη δική μας εδώ. Για να 
μπορέσουμε, λοιπόν, να κατανοήσουμε τους αγώ-
νες που ίσως ξεσπάσουν την ερχόμενη περίοδο θα 
πρέπει να κάνουμε τη σύνδεση με τα προηγούμενα. 
Και να την κάνουμε καλά. Τα τελευταία χρόνια, υπάρ-
χει ένας πλούτος εμπειριών από το κίνημα εναντίον 
της παγκοσμιοποίησης, τα κινήματα των μεταναστών 
για καλύτερες συνθήκες επιβίωσης, το Black Lives 
Matter, το Occupy, τις αντιφασιστικές διεργασίες, τις 
διάφορες κομμούνες και πολλές άλλες στιγμές αγώ-
να που θα αποτελέσει το έδαφος πάνω στο οποίο 
ευελπιστούμε να ανθίσει το λουλούδι της αντίστασης 
σε ένα καθεστώς, το οποίο ετοιμάζεται να επιβάλει τη 
θέλησή του σε βάρος όσων εκτιμά πως βρίσκονται 
σε αδύναμη θέση να απαντήσουν. Όσες κοινωνικές 
συμμαχίες κι αν έχει το καθεστώς, όμως, αυτές δεν 
είναι τόσο ισχυρές ώστε να μπορέσουν από μόνες 
τους να αντισταθμίσουν σε επίπεδο δρόμου όσους και 
όσες επιλέξουν να μην κάνουν πίσω. Γι’ αυτό, οι κα-
τασταλτικές δυνάμεις θα αποδειχτούν, ξανά, ο κρισι-
μότερος φρουρός του υπάρχοντος. Με τον αυξημένο 
κίνδυνο, βέβαια, η βία τους να ενοποιήσει στο δρόμο 
όσους και όσες αντιπαρατίθενται με το κράτος πέρα 
από τους κοινωνικούς διαχωρισμούς στη βάση της 
φυλής, του φύλου, της εθνικότητας, της θρησκείας, 
της σεξουαλικής προτίμησης… Συμφέρει πράγματι τις 
συστημικές δυνάμεις στις ΗΠΑ να επικαλεστούν, αν 
όχι να δημιουργήσουν, μια κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης για να επικρατήσουν απέναντι στον πολύμορφο 
εσωτερικό εχθρό;
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Η θεσμοθέτηση εθνικών επετείων, αλλά 
και η ίδια η έννοια της εθνικής επετείου 

(όπως επίσης η κατασκευή εθνικών ύμνων 
και σημαιών), δεν μπορούν να αναγνωστούν 
ιστορικά και πολιτικά έξω από το πλαίσιο των 
μεγάλων αστικών επαναστάσεων (όπως στη 
Γαλλία το 1789) του 18ου και 19ου αιώνα 
και της διαμόρφωσης των εθνών-κρατών. 

Οι εκάστοτε εθνικές επέτειοι, μνημονεύ-
οντας (σε κατασκευασμένη και παραχα-
ραγμένη μορφή) ιστορικά γεγονότα ως 
στιγμές-κλειδιά της εθνικής βιογραφίας, 
λειτούργησαν για την αστική εξουσία ως ση-
μεία διάκρισης από τα παλιά καθεστώτα και 
παράλληλα ως σημεία γέννησης και εκκί-
νησης των νέων κοινωνικών σχηματισμών, 
στη βάση της φαντασιακής κοινότητας του 
έθνους. Μια συστηματική αφήγηση από τη 
νέου τύπου κυριαρχία που, βασιζόμενη πλέ-
ον στα δικά της εργαλεία, επιδόθηκε στην 
καλλιέργεια του εθνικού φαντασιακού και 
στην ομογενοποίηση των υπηκόων της στη 
βάση της εθνικής ταυτότητας και της υπα-
κοής στη νεότευκτη εθνοκρατική εξουσία. 
Κατά τα πρώτα χρόνια του νεοσύστατου ελλη-
νικού κράτους, οι επίσημες επέτειοι-γιορτές 
σχετίζονταν μόνο με τη δυναστική εξουσία 
και το πρόσωπο του βασιλιά. Η ονομαστική 
εορτή και τα γενέθλια του βασιλιά Όθωνα 
και αργότερα της βασίλισσας Αμαλίας -όπως 
επίσης και η μεγάλη γιορτή των αποβατηρίων 
(στις 25 Ιανουαρίου εορταζόταν η υποδοχή 
του βασιλιά Όθωνα στο Ναύπλιο)- έκαναν 
σαφή την προσπάθεια της κρατικής εξουσί-

ας να συνδεθεί με τους υποτελείς της κάτω 
από το στέμμα και τη μοναρχία. Οι επέτειοι 
όμως αυτές δεν μπορούσαν να δημιουργή-
σουν την απαραίτητη συνοχή με τον νεοσύ-
στατο πληθυσμό αλλά και να εγκαθιδρύσουν 
στη συνείδηση του τη νέα εθνική ταυτότητα. 
Έπρεπε να κατασκευαστεί μια επέτειος που 
θα συμπύκνωνε τα νέα εθνικά ιδεώδη για 
να μπορέσει να ταυτιστεί το κοινωνικό σώμα 
ως έθνος πλέον με τη νέα κρατική εξουσία.  
Τα νέα αυτά «ιδεώδη» στράφηκαν προς την 
επανάσταση του 1821, η οποία παρότι χα-
ρακτηρίζεται δομικά από αντιφάσεις και 
συγκρούσεις, όπως και από εντελώς δια-
φορετικούς στόχους μεταξύ πληβείων και 
κοτζαμπάσηδων, καταχωρήθηκε μονοσή-
μαντα και αυθαίρετα ως απλά το εφαλτή-
ριο για τη δημιουργία ελληνικού κράτους, 
σε μια μνημειώδη προσπάθεια παραχά-
ραξης της ιστορίας, όχι μόνο των γεγονό-
των της επανάστασης του 1821 αλλά και 
της εξ ολοκλήρου νοηματοδότησής της. 
Η καθιέρωση λοιπόν της 25ης Μαρτίου, ως 
της πρώτης επίσημης εθνικής επετείου από 
το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, εντασσό-
ταν σε μια προσπάθεια συνολικής χάραξης 
της ιστορίας και της πολιτισμικής αφήγησης, 
πάνω σε έναν -«φυλετικά» και «πολιτισμι-
κά»- ετερόκλητο για την εθνική ιδεολογία 
πληθυσμό. Ενώ, η επιλογή της συγκεκριμέ-
νης μέρας ορίστηκε με βασιλικό διάταγμα 
στις 15 Μαρτίου του 1838, 17 χρόνια μετά. 
 
Γιατί όμως επιλέχθηκε η 25η Μαρτίου του 
1821; Τη συγκεκριμένη μέρα (σε αντίθεση 

εθνικών επετείων
και ο μύθος της 25ης Μαρτίου

Η κατασκευή των



17

με τις προηγούμενες ή τις επόμενες της) δεν 
συνέβη κανένα αξιοσημείωτο γεγονός, είτε 
ως μάχη είτε ως κοινωνική διεργασία, ενώ 
η επανάσταση δεν ήταν κάτι που ξέσπασε σε 
μια συγκεκριμένη ή προσυμφωνημένη ημε-
ρομηνία της περιόδου εκείνης, αλλά κάτι που 
απλώθηκε σταδιακά μέσω διαδοχικών το-
πικών εξεγέρσεων λιγότερο ή περισσότερο 
συντονισμένων μεταξύ τους. Η επιλογή της 
ημερομηνίας είχε να κάνει με την ανάγκη της 
εξουσίας να συνδέσει την επανάσταση με την 
ορθοδοξία (παρά το ότι η τελευταία επισήμως 
στεκόταν εναντίον της) και με μια μεγάλη 
γιορτή της (τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου 
που γιορτάζεται στις 25 Μαρτίου), ώστε η 
θρησκεία και το νεοσύστατο ελληνικό κράτος 
να ταυτιστούν στις συνειδήσεις των υπηκό-
ων. Έτσι, ο μύθος της Αγίας Λαύρας έγινε η 
κυρίαρχη αφήγηση για το πώς και από ποιους 
ξεκίνησε η επανάσταση, δημιουργώντας στη 
διάρκεια των επόμενων δεκαετιών το πάν-
θεον των ηρώων και των ηρωικών μαχών. 
Πέρα όμως από την ταύτιση του έθνους με 
την ορθοδοξία, εκείνη την περίοδο η εθνι-
κή επέτειος έπρεπε να συμβολίζει και την 
πίστη στον βασιλιά και τη δυναστεία, αφού 
μέσω αυτής θα επιδιωκόταν η σταθερότη-
τα της κρατικής εξουσίας. Για τη βασιλική 
εξουσία και την προσπάθεια εδραίωσής της 
ήταν ζητούμενο ο εορτασμός της θεσπι-
σμένης πλέον 25ης Μαρτίου να επισκιάσει 
οποιαδήποτε άλλη γιορτή* της επανάστασης 
που τα προηγούμενα χρόνια λάμβανε χώρα. 
Στις δεκαετίες που ακολούθησαν -και κυρίως 
μετά την εκδίωξη του Όθωνα το 1863 και την 

έλευση της νέας δυναστείας με βασιλιά τον 
Κωνσταντίνο- οι εθνικές επέτειοι αλλάζουν 
τον δυναστικό χαρακτήρα που είχαν, ενσωμα-
τώνοντας πλέον σε αυτές τον κύριο θεσμικό 
εκφραστή του έθνους, τον στρατό. Το 1875 
για πρώτη φορά παρελαύνουν στρατιωτικά 
σώματα, ενώ το 1876 συμμετέχει και ένα 
κράμα στρατού και φοιτητών, η πανεπιστη-
μιακή φάλαγγα (ειδικά στρατιωτικά σώματα, 
συγκροτούμενα από φοιτητές και καθηγητές 
του Πανεπιστημίου Αθηνών για την τήρηση 
της τάξης, που δημιουργήθηκαν αμέσως μετά 
την εκδίωξη του Βασιλιά Όθωνα). Επίσης, την 
περίοδο εκείνη, ξεκινάει ο «στολισμός» των 
πάρκων της Αθήνας με προτομές των ηρώ-
ων** και των οπλαρχηγών της επανάστασης, 
ενώ δίνονται σε δρόμους τα ονόματά τους. Η 
«Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» του Παπαρ-
ρηγόπουλου γίνεται η κυρίαρχη και μη αμφι-
σβητούμενη εκδοχή της ιστορίας από το κρά-
τος, εισάγοντάς την και στο σχολικό μάθημα 
ιστορίας. Οι επέτειοι της 25ης Μαρτίου λαμ-
βάνουν πλέον λαμπρό χαρακτήρα με ιδιαίτε-
ρα δαπανηρό προϋπολογισμό, καθώς επιδι-
ώκουν όχι μόνο να μνημονεύσουν ιστορικά 
ένα ηρωικό παρελθόν αλλά και να συνδε-
θούν πολιτικά με ένα μεγαλοϊδεατικό μέλλον. 
Η κατασκευή λοιπόν της εθνικής επετείου 
της 25ης Μαρτίου λειτούργησε ως ένα ακό-
μα εργαλείο για τη διαμόρφωση του έθνους 
και τη σφυρηλάτηση της εθνικής ταυτότητας, 
ενώ μέχρι και τις μέρες μας χρησιμοποιείται 
από την πολιτική εξουσία για να επικαιροποι-
εί κάθε φορά την κυρίαρχη εθνική ιδεολογία.  

Παραπομπές
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Η εθιμοτυπική επέτειος της επανάστασης μέχρι και το 1838 
γιορτάζονταν την 1η Γενάρη, μέρα που ψηφίστηκε το πρώτο σύνταγμα 

στην Α’ Εθνοσυνέλευση το 1822 εν μέσω της επανάστασης. 
Οι εορτασμοί αυτοί είχαν το χαρακτήρα μνημόσυνου, τιμώντας τους 
νεκρούς των μαχών και εξυμνώντας τα κατορθώματα των εν ζωή 

ακόμα τραυματιών της επανάστασης. Ο εορτασμός της 1ης Γενάρη, 
τα χρόνια εκείνα, ταυτίστηκε με την απαίτηση του κόσμου για θέσπιση 

συντάγματος, οδηγώντας με ολοένα αυξανόμενη ένταση σε ανοιχτή ρήξη 
μεταξύ του παλατιού και των πιο φιλελεύθερων κοινωνικών στρωμάτων. 
Η σύγκρουση αυτή μεταφέρθηκε εν τέλει και στους εορτασμούς της νέας 
εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου του 1840-41, με αποτέλεσμα την 

ακύρωση των εορτασμών αυτών αλλά και τη σύλληψη δεκάδων ατόμων.

Στις φωτογραφίες απεικονίζεται 
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Αριστερά, 

σύμφωνα με σχέδιο, που δημοσιεύθηκε το 
1827 στο Παρίσι από τον A. Friedel και θεωρείται 

από τις πιο πιστές απεικονίσεις του και δεξιά σε σχέ-
διο (από φυσικού), του γάλλου συνταγματάρχη Voutier.  

Το 2000, κατά τη διάρκεια εργασιών στο άγαλμα του Θ. 
Κολοκοτρώνη στην οδό Σταδίου, οι συντηρητές ανακάλυψαν 
χαραγμένη μια σημείωση, με την οποία ο γλύπτης Λάζαρος 
Σώχος δικαιολογείται για την περικεφαλαία (η οποία φέρει 
τον σταυρό) που τον ανάγκασαν να προσθέσει στο άγαλ-
μα, προφανώς αντικαθιστώντας τον απλό σκούφο στην 

κάλυψη των ξυρισμένων μαλλιών στα πλάγια του 
κεφαλιού του Κολοκοτρώνη, καθώς και τα δυο 

αποτελούσαν αρβανίτικα χαρακτηριστικά.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
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Η άφιξη χιλιάδων προσφύγων/μεταναστών 
πέρσι στο λιμάνι του Πειραιά, η σαρδελοποί-
ησή τους σε αδιανόητες συνθήκες για μήνες 
στις Πύλες 1, 2 και 3 και η δημιουργία δύο 
στρατοπεδικών χώρων “φιλοξενίας” στις 
παρυφές της περιοχής μας (Σχιστό και Σκα-
ραμαγκάς) έκαναν επιτακτική τη σταθερή και 
συστηματική ενασχόλησή μας με το λεγό-
μενο μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα, 
για τη διάρρηξη της εξουσιαστικής διευθέ-
τησης της ανθρώπινης δυστυχίας με όρους 
logistics, αντίστοιχους του στοιβάγματος 
κιβωτίων σε κάποιον εμπορευματικό σταθ-
μό. Δεδομένου ότι η άρση των πλαστών δι-
αχωρισμών, η υπονόμευση του ρατσισμού, 
η επίθεση στον φασισμό και η αλληλεγγύη 
στους μετανάστες και τις μετανάστριες απο-
τελούν σταθερούς άξονες του λόγου και της 
δράσης του στεκιού σε όλη τη διαδρομή του. 
Και επειδή η κρατική και διακρατική (σε επί-
πεδο Ε.Ε. και ΝΑΤΟ) αντιμετώπιση των προ-
σφύγων/μεταναστών θα συνεχίσει να κινείται 
στη λογική του εκτοπισμού, του στοιβάγμα-
τος και της αορατότητας τους, με μεγαλύτερη 
επικέντρωση στην αιματηρή θωράκιση των 
συνόρων, τις φυλακίσεις σε κέντρα κράτη-
σης, τις μαζικές απελάσεις, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να καταδεικνύονται από τη μία 
οι αιτίες της αναγκαστικής ανθρώπινης με-
τακίνησης (πόλεμοι, οικονομική αφαίμαξη), 

οι υπαίτιοι (κράτη, οικονομικά συμφέροντα, 
στρατιωτικοί συνασπισμοί) και οι επίδοξοι 
ανθρωπιστές διαχειριστές της (Μ.Κ.Ο.) και 
να αναδεικνύονται από την άλλη οι ατομικές 
ιστορίες ξεριζωμού (με πρόσωπο και όνο-
μα) μαζί με τις συλλογικές αντιστάσεις και 
εξεγέρσεις για αξιοπρέπεια και ελευθερία. 
Ακολουθεί μια καταγραφή, με τη μορφή ενός 
διαρκώς συμπληρούμενου χρονολογίου δρά-
σεων και λόγου στις περιοχές μας, σε μια προ-
σπάθεια να διαρρηχθεί η εκκωφαντική σιωπή 
ή η μονοδιάστατη ροή πληροφοριών, από μια 
αντιτιθέμενη σε κάθε εξουσία κίνηση πλησιά-
σματος, σχέσεων, αλληλεγγύης, γιορτής και 
αγώνων με τους εκτοπισμένους/ες, από τις 
δυο τοπικές αυτοοργανωμένες συλλογικότη-
τες: του αυτοοργανωμένου χώρου αλληλεγ-
γύης και ρήξης ΡΕΣΑΛΤΟ και της Συνέλευσης 
της Πλατείας Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Εί-
χαν προηγηθεί η συστηματική πολύμηνη πα-
ρουσία μας στο λιμάνι, δύο εκδηλώσεις από τη 
Συνέλευση της Πλατείας Κερατσινίου-Δραπε-
τσώνας (η μια για τη διεύρυνση της αλληλεγ-
γύης κι η άλλη για τη νομική ενημέρωση των 
προσφύγων/μεταναστών σχετικά με τις αιτή-
σεις ασύλου) και μια εκδήλωση του ΡΕΣΑΛΤΟ 
στο πρώην εργοστάσιο Καχραμάνογλου για τη 
διασύνδεση με την προσφυγική ιστορία του 
Κερατσινίου και την εμβάθυνση του περιεχο-
μένου της αλληλεγγύης.
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Η φετινή αντιφασιστική διαδήλωση για τον 3ο χρόνο από τη δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα από τάγμα εφόδου της χρυσής αυγής, που καλέστηκε 
το πρωί του Σαββάτου 17/9 από τις δυο αυτοοργανωμένες συλλογικότητες 
του Κερατσινίου αυτόνομα και διακριτά από άλλα καλέσματα για το απόγευμα 
της ίδιας μέρας, επικαιροποίησε τον αντιφασιστικό της χαρακτήρα εμπλουτίζοντάς 
τον με αντιπολεμικό, αντιεθνικιστικό και αντιρατσιστικό λόγο και προτάγματα 
αλληλεγγύηςστους μετανάστες/πρόσφυγες. Τη διαδήλωση, που έγινε στους 
κεντρικούς δρόμους του Κερατσινίου από 300 αντιφασίστες/τριες, ακολούθησε 
μηχανοκίνητη πορεία προς τον στρατοπεδικό χώρο “φιλοξενίας” του Σχιστού. 
Η ανταπόκριση των εκτοπισμένωνήταν άμεση και θερμή καθώς όχι μόνο βγήκαν 
από το στρατόπεδο και πλαισίωσαν τη συγκέντρωση αλλά κατόπιν δικής τους 
πρότασης και επιθυμίας πραγματοποιήθηκε αυθόρμητη πορεία στη λεωφόρο Σχιστού. 
Ντόπιοι και μετανάστες ενώσαμε τις φωνές μας ενάντια στα κέντρα “φιλοξενίας”, 
τη γκετοποίηση και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και σίτισης.

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2016
(3 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα) 
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Με κεντρικό σύνθημα: “Θέλουμε γειτονιές 
αλληλεγγύης, όχι ρατσισμού και βαρβαρό-
τητας. Πίσω μισάνθρωποι, ρατσιστές, φασί-
στες”, εκτυλίχθηκε καμπάνια αντιπληροφό-
ρησης και παρέμβασης στις γειτονίες των 
Ταμπουρίων και πιο εστιασμένα περιμετρικά 
του Θεμιστόκλειου, η οποία κορυφώθηκε με 
πορεία ενάντια στον ρατσισμό και τον κοινω-
νικό εκφασισμό στις 26/11. Αιτία αποτέλε-
σε η ρατσιστική αντίδραση μερίδας κατοίκων 
(μάζεμα υπογραφών, συγκέντρωση έξω από 
το πρώην γυμνάσιο, παρέμβαση στο δημοτικό 
συμβούλιο Πειραιά) στην προοπτική δημιουρ-
γίας ξενώνα 20 ασυνόδευτων ανήλικων προ-

Η φετινή αντιφασιστική διαδήλωση για τον 3ο χρόνο από τη δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα από τάγμα εφόδου της χρυσής αυγής, που καλέστηκε 
το πρωί του Σαββάτου 17/9 από τις δυο αυτοοργανωμένες συλλογικότητες 
του Κερατσινίου αυτόνομα και διακριτά από άλλα καλέσματα για το απόγευμα 
της ίδιας μέρας, επικαιροποίησε τον αντιφασιστικό της χαρακτήρα εμπλουτίζοντάς 
τον με αντιπολεμικό, αντιεθνικιστικό και αντιρατσιστικό λόγο και προτάγματα 
αλληλεγγύηςστους μετανάστες/πρόσφυγες. Τη διαδήλωση, που έγινε στους 
κεντρικούς δρόμους του Κερατσινίου από 300 αντιφασίστες/τριες, ακολούθησε 
μηχανοκίνητη πορεία προς τον στρατοπεδικό χώρο “φιλοξενίας” του Σχιστού. 
Η ανταπόκριση των εκτοπισμένωνήταν άμεση και θερμή καθώς όχι μόνο βγήκαν 
από το στρατόπεδο και πλαισίωσαν τη συγκέντρωση αλλά κατόπιν δικής τους 
πρότασης και επιθυμίας πραγματοποιήθηκε αυθόρμητη πορεία στη λεωφόρο Σχιστού. 
Ντόπιοι και μετανάστες ενώσαμε τις φωνές μας ενάντια στα κέντρα “φιλοξενίας”, 
τη γκετοποίηση και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και σίτισης.

σφύγων/μεταναστών από την ΜΚΟ Praksis 
στο κτίριο του πρώην 4ου γυμνασίου στην 
οδό Σπάρτης και την εμφάνιση φασιστικών 
συμμοριών, αλλά και βουλευτών και δημοτι-
κών συμβούλων της ΝΔ, προς στήριξή τους.  
Το κείμενο της διαδήλωσης που μοιράστηκε 
πόρτα-πόρτα και η δυναμική παρουσία 250 
συντρόφων/ισσων έκαναν σαφές στους 30 
μπροστάρηδες ρατσιστές κατοίκους και κα-
ταστηματάρχες και τους φασίστες υποστηρι-
κτές τους, ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε οι 
γειτονιές μας να γίνουν πεδία έκφρασης του 
κοινωνικού κανιβαλισμού.
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26 Νοέμβρη 2016 

(αντιρατσιστική πορεία στα Ταμπούρια)
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Το βράδυ του Σαββάτου 31/12 βρεθήκαμε 
με τους/τις εκτοπισμένους/ες στον στρατοπεδικό 
χώρο “φιλοξενίας” του Σχιστού, σε αλάνα στο πλάι 
του στρατοπέδου και αλλάξαμε μαζί τη χρονιά με τσάι, 
μουσική από τα μέρη τους, χορό και βεγγαλικά. Μια 
δίωρη υπαίθρια συνάντηση -παρά το τσουχτερό κρύο- 
αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης, με κέφι, καλή διάθεση 
και σύσφιξη των σχέσεων ενάντια στους πλαστούς 
διαχωρισμούς, τον εκτοπισμό και την αορατότητα.

Μας θέλουν μονοδιάστατους ανθρώπους σε έναν τρισδιάστατο κόσμο. 
Να υπονομεύσουμε τον πολιτισμό των διακρίσεων και των διαχωρισμών. 
Καμία εξουσία φίλος μας, κανένας καταπιεσμένος εχθρός μας.

31 Δεκέμβρη 2016
(αλλαγή χρονιάς έξω από το στρατόπεδο Σχιστού)
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Μετά το ρατσιστικό σόου που έστησαν έξω από το 1ο δημοτικό σχολείο Ν. Ικονίου στο Πέραμα, 
το πρωί της Τρίτης 17/1, “αγανακτισμένοι γονείς”, ψηφοφόροι, μέλη και στελέχη  της χρυσής 
αυγής, ενάντια στη φοίτηση προσφυγόπουλων στα σχολεία και τον προπηλακισμό δασκάλων 
που στάθηκαν φράγμα στα φασιστοειδή, καλέστηκε διαδήλωση στο Πέραμα από συλλόγους 
εκπαιδευτικών και αντιρατσιστικές οργανώσεις. Το ΡΕΣΑΛΤΟ και η Συνέλευση της Πλατείας 

Κερατσινίου-Δραπετσώνας συμμετείχαμε στην πορεία με διακριτό μπλοκ και κάλεσμα, το οποίο 
ενισχύθηκε κι από πολλούς άλλους συντρόφους και συντρόφισσες, κυρίως από τις περιοχές του 
Πειραιά, διατηρώντας την κριτική μας στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην επιλογή του υπουργείου 

παιδείας να γκετοποιήσει τα προσφυγόπουλα διαχωρίζοντάς τα από τα υπόλοιπα παιδιά και στον 
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) που έχει αναλάβει τη μετακίνηση τους, την ίδια στιγμή 

που αποτελεί οργανικό μέρος των αντιμεταναστευτικών πολιτικών. 
Σε συνέχεια των δράσεων γύρω από το ζήτημα της φοίτησης προσφυγόπουλων από 

τον στρατοπεδικό χώρο εκτοπισμού του Σχιστού σε σχολεία των περιοχών μας αλλά και 
γενικότερα της αλληλεγγύης σε μετανάστες και πρόσφυγες, ακολούθησαν εκτεταμένα 

μοιράσματα κειμένων, ανάρτηση πανό και αφισοκολλήσεις στις συνοικίες του Κερατσινίου και 
της Δραπετσώνας, με επικέντρωση στις γειτονιές γύρω από τα συγκεκριμένα σχολεία. 

Για περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο των παρεμβάσεων μπορείτε να 
επισκεφτείτε το blog του στεκιού: anarxiko-resalto.blogspot.gr

21 Γενάρη 2017
(αντιρατσιστική/αντιφασιστική πορεία στο Πέραμα)

Παρέμβαση στα γραφεία του ΔΟΜ στον Άλιμο Παρέμβαση στα κεντρικά γραφεία της ΜΚΟ PRAKSIS
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