
Δεν θα μας τρελάνετε εσείς!!

Μήπως είσαι αναρχικός και δεν το ξέρεις?

Μια εικόνα για τον Φλεβάρη του 2012

τέυχος 0001 Απρίλιος 2012 έντυπο δρόμου -διαδίδεται δωρεάν

Στίχοι και λέξεις από το δρόμο

Τα νομοσχέδια SOPA / PIPA /ACTA 
ως Απόπειρα για την Επιβολή Παγκόσμιας Λογοκρισίας 
στο Διαδίκτυο & οι Κοινωνικές Αντιστάσεις





Το εντυπάκι που κρατάς στα χέρια σου δεν είναι προϊόν. 
Δεν πωλείται, δεν έχει τιμή. 

Είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς ,από την  
ομάδα ελευθεριακής σκέψης. 

Καθε χρηματική ή υλική συνεισφορά είναι καλοδεχούμενη, στα πλαίσια της 
αληλέγγυης, ώστε να είναι εφικτή η συνέχιση του ενχειρήματος.

Η ομάδας μας  συναντιέται στον αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο Η ομάδας μας  συναντιέται στον αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο 
Pasamontana 

στον Κορυδαλλό Δημητρακοπούλου 23.
 Όλοι μαζί συζητάμε και  φτιάχνουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε. 

Μακριά από κάθε εξουσία, εμπορικούς καταναγκασμούς , 
μακριά από θεσμούς ,ηγέτες και αυθεντίες. 
Εναντια σε κάθε ρατσισμό και φασισμό.  

Σε αυτό τον σύνδεσμο μπορείς να μας βρεις και στο διαδίκτυο Σε αυτό τον σύνδεσμο μπορείς να μας βρεις και στο διαδίκτυο 

http://eleftheriakiskepsi.blogspot.com/
 

Η ομορφιά είναι στο δρόμο...













Ολο τα τελευταία χρόνια η κοινωνία είναι διαρκώς σε αναταραχή. Κατά κύματα εκφράζεται η 

στάση της στα κυματα του αερα που θέλει βίαια να αλλάξει τις δομές του τοπικού και 

παγκόσμιου κοινωνικού ιστού. Πότε με τον έναν τρόπο, πότε με τον άλλο λόγο, άλλοτε για το 

ένα και μετά για κάτι άλλο, η κίνηση της κοινωνίας είναι σαν ένα παλλόμενο κύμα. Φουσκώνει 

και ξεφουσκώνει, και μόνο οι αφροί του τινάζονται στον αέρα του πλανητικού πελάγους . 

Ανάμεσα τους καποιες σταγόνες -απλές ιστορίες ξεχωρίζουν  απλών ανθρώπων που χορεύουν 

στην ράχη των παφλασμών.  Από την τρικυμιά του Φλεβάρη του ́12 καταθετουμε καποιες 

εικόνες και σκέψεις τετοιων ιστοριών. εικόνες και σκέψεις τετοιων ιστοριών. 

 Ετσι, η οπτική παίρνει μια προσωπική διάσταση, χωρίς να θέλει να εκθέσει ή να ειδωλοποιήσει 

πρόσωπα ως πρότυπα. Δίνει την περιγραφή 

εμπειριών και καταστάσεων που βιώθηκαν ή 

πραγματώθηκαν μέσα σε αυτή την κατάσταση. 

Οπως το κάρο που έσπρωξε άτσαλα τον ποδηλάτη 

και κατηγορήθηκε για σκοπούμενη βαριά 

σωματική βλάβη.Η ο εμπρησμος του κτίριο της 

ΑκαδημαϊκήςΑκαδημαϊκής μούχλας που δεν απειλήθηκε, αλλά 

προβλήθηκε ότι έγινε μπουρλότο αηθών 

εμπρηστών. Οπως αυτών που αντιστέκονταν στο 

κέντρο της πόλης στον χημικό θάλαμο αερίων που οι κρατικοί κατασταλτικοί μηχανισμοί 

δημιούργησαν, για να μην μένει παθητικό το ασφυξιογόνο οπλοστάσιο του Συστήματος. Αλλη 

εικόνα ο οχετός των Μέσων Διαμόρφωσης της κοινής γνώμης (sic) που προσπαθούσε να 

σκεπάσει με σκοτάδι τις φλόγες που ζωντανοί άνθρωποι αντανακλούσαν, στο βραδινό φόντο 

τηςτης μάχιμης πόλης. Το Εκτελεστικό Γραφείο του Μεγάλου Αδελφού σε αναβρασμό λόγω φόρτου 

εργασίας και το διακυβευμα τεράστιο. Αναγκαστικά κινητοποιηθηκε όλος ο μηχανισμος 

Κακοπληρωμένοι και επαρκώς δυσαρεστημένοι Δικαστικοί υπάλληλοι (ανακριτές, εισαγγελείς, 

μπάτσοι γαλονάδες) αναζητούσαν την πιο επιβαρυμένη αξιολόγηση του Νομικού σεναρίου. 

Αφού εκκαθάρισαν με πολύ δημοκρατικό ζήλο ,την υπόθεση, καταμέρισαν την Αδέκαστη 

Γνωμοδότηση στους Εγκληματίες που σύρθηκαν μπροστά τους, με όλες τις τιμές που επιβάλλει 

η Δημοκρατική μας κοινωνία στους υπηκόους της. Η επαναφορά του κύματος -αφού 

εκφράστηκε η πνοή του- στην θέση της νηνεμίας, ηρέμησε πρόσκαιρα το τοπίο στον ορίζοντα. εκφράστηκε η πνοή του- στην θέση της νηνεμίας, ηρέμησε πρόσκαιρα το τοπίο στον ορίζοντα. 

Μία εικόνα για τον Φλεβάρη του '12



Εδώ το καδρο μοιάζει να επανέρχεται, 

καθώς οι «υγιείς δυνάμεις» προσπαθούν 

να το ευθυγραμίσουν, βάζοντας για 

αντίβαρο τις γνωστές εγκλωβιστικές τους 

παγίδες, διανθισμένες με αληθοφανή 

προπαγανδίνη, μια πρέζα (δόση) εξαγοράς 

συνείδησης, με απαστράπτοντα 

καρυκεύματακαρυκεύματα ρουσφετολογικής γεύσης 

και υπερβολική ποσότητα προστασιο--

πολίτιδας. Η συνταγή γνωστή κάθε φορά 

που η κοινωνική ́́χύτρά  ́φουσκώνει από τους αδιάκοπους αναβρασμούς της. Ο ρόλος του 

πνέυματος έρχεται να συνδράμει στην εκτόνωση. Από ́́αισιόδοξους‘‘ δημοσιογράφους εως 

΄́πολυσχήμονες‘‘ πανεπιστημιακους κινειται μια ΄́εθελοντικής‘‘ φυσεως διαδικασία. 

Εμφανίζονται μέχρι και στο δρόμο δειχνοντας το πνεύμα του πλουραλισμου τους. Στοχοποιει τις 

ανθρώπινες υπάρξεις που περιφέρονται ως σκουπίδια στις γειτονιές της πόλης και κανει πασα 

στον κατασταλτικό βραχίονα του κράτους. Ο κυριος ΠΡΟΠΟ μπαίνει με τα μπούνια στο παιχνίδι 

καθοτι εκλογες. Οι ευεγερτες του έθνους επίσης. Το ιδρυμα Ωνάση προκυρησει διαγωνισμό 

αρχιτεκτονικών μελέτων για να συμβάλει στην αναπλαση κεντρικών αξόνων της Αθήνας.  Από 

κοντά όλοι οι παρατρεχάμενοι (Δήμος Αθηναίων κτλ) Τα βλέμματα όλων αυτών ενοχλούνται από 

τους ρύπους που ξερνά το τέρας του συστήματος τους. Αλλά πιο πολύ τους ενδιαφέρει η 

συνέχιση του ρόλου τους. Ακρίτες της μασας από καταβολής Ελληνικου κράτους παρεα με τους 

διεθνείςδιεθνείς συνεργάτες επανερχονται αναμασώντας το πνευμα τις πατρίδας στις κενές φιέστες τους 

θα μας σώσουν. Κινητοποιουνται όλοι μαζι, με χιλιάδες σχέδια, προτασεις και υποσχέσεις.



Δεν είναι τυχαίο που νέοι σωτήρες εμφανίστηκαν ξαφνικά ως μπουρμπουλήθρες απο το 

κοινωνικό καζάνι. Νέοι πολιτικοί σχηματισμοί πιέζουν το κόσμο να τους αναγνωρίσει ως 

λυτρωτές. Η κάλπη εμφανίζεται ως τόπος εκφρασης. Ολη αυτη η εικόνα επιστρέφει πίσω στην 

κοινωνία και το κύμα μπαινει πάλι σε κίνηση. Θα έμοιαζε με κωμωδια αν τα αποτελεσματα δεν 

έδειχναν τον τραγικό χαρακτήρα τους για τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπών.

ΜεΜε νέο φόντο τις εκλογές αλλά και τα τεκταινομενα παγκόσμια , ας βάλουμε και μεις το στίγμα 

μας, ως τμημα των ανθρώπων του Φλεβάρη μέσα απο τα ενχειρηματα των αυτοοργανωμενων 

διαδικασιων και αγώνων μας.

Ιμπαλ. 



Ιντερνετικό αυτοδιαχειριζόμενο ραδιόφωνο
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Στιγμές φυγής....
πάνω στο χάραγμα μιας νέας αναπόφευκτης αυγής.
Παρανοείς, όταν εσφαλμένα αναζητάς το ζητούμενο μιας ανυπόστατης ζωής.
Αφού πρώτα με τα μούτρα λερωμένα σωριαστείς, καταγής, παίζει να σκεφτείς,
Κι εκ των υστέρων ίσως σε θέση τέτοια σταθείς ώστε να μπεις,
σε διαδικασία με τα θέλω την αλήθεια σου να ισορροπείς.
Πρέπει να σκεφτείς τι συμβαίνει πίσω από την αφάνεια.Πρέπει να σκεφτείς τι συμβαίνει πίσω από την αφάνεια.
Ποια νήματα διαπλέκονται σε αυτή τη διαχρονικά δομημένη ανεπάρκεια.
Όμως παίζει να χαθείς, πάνω στην απόγνωση ανεύρεσης τρόπων διαφυγής,
παίζει να βρεθείς σε δωμάτια σιωπής,
κι ενώ έψαχνες το φως εν τέλει μέσα στο σκοτάδι να εγκλωβιστείς.
Φτιάξανε τα όνειρα που τους συνέφεραν,
βλέπεις ανίκανο πάντα σε θελαν προς αυτά που προσδοκείς να κινηθείς.
Φτιάξανε τα όνειρα που τους συνέφεραν, κάπου στο ψέμα τους για να χαθείςΦτιάξανε τα όνειρα που τους συνέφεραν, κάπου στο ψέμα τους για να χαθείς
μάταια φαντάσματα να ακoλουθείς.
Τα ψέματα τελειώσανε μαζί με την περίοδο της ανοχής
Μπήκαμε στην εποχή της απαγκίστρωσης,
σε μια εποχή αιτούσας ενσυνείδητης συλλογικής αντίδρασης.

Felocity 

 Female Hip-Hop Artist http://www.felocity.gr/

  Ήταν ένα πρωινό Μάης του 1997. 
Προχωρώντας σ’ένα στενό στα 
Εξάρχεια και ενώ σκεπτόμουν πόσο 
λαμπερός είναι ο ήλιος , ο ίδιος για 
όλες τις χώρες και όλους τους 
ανθρώπους, τα μάτια μου κόλλησαν 
σαν μαγνήτης σε μια αφίσα. Και να 
που πήρα την απάντηση σ’αυτά τα που πήρα την απάντηση σ’αυτά τα 
λίγα και απλά λόγια...

Στίχοι..λέξεις...από το δρόμο 



Δεν θα μας τρελάνετε εσείς!









Eπεξηγηση

Το Διαδίκτυο είναι μια από τις πιο εύρωστες και αναπτυσσόμενες βιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιτρέπει την Το Διαδίκτυο είναι μια από τις πιο εύρωστες και αναπτυσσόμενες βιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιτρέπει την 
ελεύθερη και ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ δισεκατομμυρίων ανθρώπων, και έχει αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά για 
διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο. Αλλά ένα νέο νομοσχέδιο προτείνει να δώσουμε τη δύναμη να λογοκρίνει το Διαδίκτυο 
στη βιομηχανία του ψυχαγωγίας. Ονομάζεται PROTECT IP, (ΠΡΟΤΕΚΤ ΑΙ ΠΙ) και λειτουργεί ως εξής. Ιδιωτικές εταιρείες 
επιθυμούν τη δυνατότητα να κλείσουν μη εξουσιοδοτημένους ιστότοπους ή ιστοσελίδες (sites) . από όπου οι άνθρωποι 
κατεβάζουν ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και μουσική. Δεδομένου ότι οι περισσότερες από αυτές τις ιστοσελίδες είναι 
εκτός δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, το PROTECT IP χρησιμοποιεί διαφορετικές τακτικές εντός των αμερικανικών συνόρων. εκτός δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, το PROTECT IP χρησιμοποιεί διαφορετικές τακτικές εντός των αμερικανικών συνόρων. 
Πρώτον, δίνει στην κυβέρνηση τη δύναμη να αναγκαζει τους παρόχους internet των ΗΠΑ να μπλοκάρουν την 
πρόσβαση σε ιστοτόπους που παραβιάζουν αυτό το νόμο. Μπορούν επίσης να μηνύσουν μηχανές αναζήτησης, 
καταλόγους, ή ακόμα και blogs και φόρουμ που έχουν έδρα στις ΗΠΑ, ώστε να αφαιρέσουν συνδέσμους προς τέτοιες 
ιστοσελίδες. 
Δεύτερον, το PROTECT IP δίνει σε εταιρείες και την κυβέρνηση την ικανότητα να κόβει το εισόδημα στις ιστοσελίδες που 
παραβιάζουν αυτό το νόμο αναγκάζοντας όσους διαφημιστές και υπηρεσίες πληρωμών έχουν έδρα στις ΗΠΑ να 
ακυρώσουν αυτούς τους λογαριασμούς. Με λίγα λόγια, αυτό θα προσπαθήσει να κάνει το PROTECT IP. Αλλά, κατά 
πάσα πιθανότητα, θα κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Καταρχήν, δεν θα σταματήσει όσους κατεβάζουν υλικό (ταινίες, 
μουσική κλπ). Θα εξακολουθείς να έχεις πρόσβαση σε μία μπλοκαρισμένη ιστοσελίδα εισάγωντας τη διεύθυνση IP της 
αντί για το όνομά της. Αυτό που θα κάνει το PROTECT IP είναι να ακρωτηριάσει νέα επιχειρηματικά ξεκινήματα επειδή 
επι πλέον, επιτρέπει σε εταιρείες να μηνύσουν οποιαδήποτε ιστοσελιδα αισθάνονται ότι δεν κάνει το φιλτράρισμα τους επι πλέον, επιτρέπει σε εταιρείες να μηνύσουν οποιαδήποτε ιστοσελιδα αισθάνονται ότι δεν κάνει το φιλτράρισμα τους 
αρκετά καλά. Αυτές οι αγωγές θα μπορούσαν να χρεοκοπήσουν εύκολα νέες μηχανές αναζήτησης και ιστοσελίδες 
κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Και η διατύπωση του PROTECT IP είναι αρκετά ασαφής ώστε σημαντικοί ιστότοποι 
κοινωνικών μέσων δικτύωσης να γίνουν στόχοι. Πολλές πρωτοπόρες ιστοσελίδες θα μπορούσαν να μοιάζουν με 
παραδείσους πειρατείας στο λάθος δικαστή: Tumblr, SoundCloud, και το αρχικό YouTube. Όπου οι άνθρωποι εκφράζονται, 
κάνουν τέχνη, αναμεταδίδουν ειδήσεις ή οργανώνουν διαδηλώσεις, υπάρχει άφθονο τηλεοπτικό υλικό, αποσπάσματα 
ταινιών και μουσική με πνευματικά δικαιώματα αναμεμειγμένα στο περιεχόμενο Και ακόμα κι αν εμπιστεύεστε την ταινιών και μουσική με πνευματικά δικαιώματα αναμεμειγμένα στο περιεχόμενο Και ακόμα κι αν εμπιστεύεστε την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ να μην κάνει κατάχρηση της νέας της εξουσίας ώστε να λογοκρίνει το διαδίκτυο, τι γίνεται με τις 
χώρες που θα ακολουθήσουν το δρόμο μας περνώντας παρόμοιους νόμους; Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα έχουν 
πλέον πολύ διαφορετικά Διαδίκτυα και οι αδίστακτες κυβερνήσεις θα έχουν ισχυρά εργαλεία για να παρεμποδίζουν την 
ελεύθερη έκφραση. 
Αλλά, ίσως το πιο επικίνδυνο είναι, το PROTECT IP θα αναμιχθεί με την εσωτερική λειτουργία του Δικτύου. Οι ειδικοί 
πιστεύουν ότι τα παιχνίδια με το μητρώο των ιστοτόπων θα έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερη ασφάλεια και λιγότερη 
σταθερότητα. Εν ολίγοις, το PROTECT IP δε θα σταματήσει την πειρατεία, αλλά θα εισάγει τεράστιες δυνατότητες για 
λογοκρισία και κατάχρηση, κάνοντας παράλληλα τον Παγκόσμιο Ιστό λιγότερο ασφαλή και λιγότερο αξιόπιστο. Μιλάμε για 
το Διαδίκτυο. Είναι ένα ζωτικό και ζωντανό μέσο και η κυβέρνησή της Αμερικής παρεμβαίνει στη βασική δομή του 
ώστε οι άνθρωποι, ίσως να αγοράσουν περισσότερες ταινίες του Hollywood. Αλλά οι ταινίες του Χόλυγουντ δεν 
εκλέγουν υποψήφιους από τη λαική βάση, δεν ανατρέπουν διεφθαρμένα καθεστώτα, και ολόκληρη η βιομηχανία του εκλέγουν υποψήφιους από τη λαική βάση, δεν ανατρέπουν διεφθαρμένα καθεστώτα, και ολόκληρη η βιομηχανία του 
θεάματος δεν συμβάλλει και πολύ στην οικονομία μας. Το Διαδίκτυο κάνει όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. 
Οι εταιρείες έχουν ήδη εργαλεία για την καταπολέμηση της πειρατείας. Έχουν τη δύναμη να αφαιρέσουν συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, να μηνύουν εταιρείες λογισμικού peer-to-peer μέχρι να τις εξαφανίσουν και να μηνύουν δημοσιογράφους 
μόνο και μόνο επειδή μίλησαν για το πώς να αντιγράψετε ένα DVD. Έχουν ιστορικό στην επέκταση και κατάχρηση 
εξουσίας. Προσπάθησαν να κατεβάσουν το βίντεο ενός μωρού από το YouTube μόνο και μόνο για τη μουσική που 
έπαιζε στο παρασκήνιο. Έχουν χρησιμοποιήσει νομικές κυρώσεις που γράφτηκαν για μεγάλης κλίμακας εμπορική 
πειρατεία, για να κυνηγήσουν οικογένειες και παιδιά. Έκαναν αγωγές για να απαγορευσουν ακόμα και το VCR και τα 
πρώτα MP3 players. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσο μακριά θα το πάνε όλο αυτό; Η απάντηση σε αυτό το σημείο είναι πρώτα MP3 players. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσο μακριά θα το πάνε όλο αυτό; Η απάντηση σε αυτό το σημείο είναι 
πια προφανής. Όσο μακριά εμείς τους επιτρέψουμε. Από τη στιγμή που κάναμε αυτό το κείμενο, το PROTECT IP έχει 
γίνει πολύ χειρότερο και έχει συσταθεί για γρήγορη έγκριση. Τώρα πια, η κυβέρνηση και οι εταιρίες θα μπορούν να 
μπλοκάρουν οποιοδήποτε site, ξένο ή εγχώριο, ακόμα και για έναν μόνο σύνδεσμο που να παραβιάζει το συγκεκριμένο 
νόμο. Ιστοσελίδες όπως το YouTube, το Twitter και το Facebook θα πρέπει να λογοκρίνουν τους χρήστες τους ή να 
κλείνουν εφόσον είναι υπέυθυνες για ότι ανεβάζουν οι χρήστες τους. Και οι απλοί χρήστες θα μπορούν να πάνε φυλακή 
για 5 χρόνια αν δημοσιεύσουν οποιοδήποτε υλικό με πνευματικά δικαιώματα ακόμη και αν τραγουδήσουν απλά ένα για 5 χρόνια αν δημοσιεύσουν οποιοδήποτε υλικό με πνευματικά δικαιώματα ακόμη και αν τραγουδήσουν απλά ένα 
ποπ τραγούδι.



Όταν οι μπάτσοι σκοτώσουν τα παιδιά σας τότε θα βγείτε από τα κλουβιά σας.




