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ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Εγώ αποφάσισα να χάσω το ακαδημαϊκό έτος» 
Carla Amtmann 
Δεν μπορούσα να κοιτάξω καταπρόσωπο τα παιδιά μου 
Και να τους πω ότι ζουν έτσι 
Επειδή εγώ δεν βρήκα τα κότσια ν’ αγωνιστώ 
(Φράση στην πρόσοψη του κατειλημμένου κτιρίου Γκίλμπερτ 
του Παπικού Καθολικού Πανεπιστημίου του Βαλπαραΐσο 
(PUCV), Χιλή) 
Εδώ και μερικές ημέρες έχω ένα δίλημμα. 
Σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό μου σχεδιασμό, αυτό το τρίμηνο 
όφειλα να κάνω την πρακτική μου, που αποτελεί το τελευταίο 
στάδιο για να πάρω πτυχίο. Απ’ τους είκοσι περίπου φοιτητές του 
Παιδαγωγικού στο τμήμα Ιστορίας, Γεωγραφίας και Κοινωνικών 
Επιστημών του PUCV που είχαν τα ίδια σχέδια, μόνο εφτά 
μπορούσαμε ν’ αρχίσουμε την πρακτική. Οι υπόλοιποι δεν 
πληρούν τα προαπαιτούμενα, μιας και δεν έχει κλείσει το πρώτο 
εξάμηνο. Από το Πρυτανικό ήταν σαφείς: σε περίπτωση που δεν 
σταματήσουν οι κινητοποιήσεις μέχρι τις 15 Αυγούστου, μόνο 
όσοι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να 
συνεχίσουν, παρακολουθώντας μαθήματα τόσο στο κολέγιο όσο 
και σε χώρους που θα προσδιόριζαν οι διδάσκοντες. Οπότε μας 
έθεσαν το ερώτημα: Θα συνεχίσετε την πρακτική αυτό το εξάμηνο 
ή όχι; 
   Έχω μια κόρη, ένα σύζυγο με μισθό καθηγητή, πολλές ευθύνες 
και θέματα στα οποία οφείλω να ανταποκριθώ, και μαζί με τα 
παραπάνω αρκετά χρόνια σε αυτό το πανεπιστήμιο. Προσπαθώντας 
να αναμετρηθώ με αυτό το δίλημμα, μπόρεσα να παραθέσω πάνω 
από 10 λόγους για να κάνω την τελική πρακτική, τον ένα πιο 
επείγοντα και σημαντικό από τον άλλο. 
   Και φανταζόμουν τι σκέφτονται από τα σπίτια τους ή τις 
καταλήψεις οι εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές καθώς η κυβέρνηση, 
οι δήμοι, οι διευθύνσεις των κολλεγίων ή οι πρυτανείες τούς 
απειλούν με την «απώλεια του έτους». Κι εκεί πήρα την απόφασή 
μου. 
ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ, ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟ 
ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ, ΝΑ ΧΑΣΩ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ. 
   Είμαι πεπεισμένη ότι διασχίζουμε μια σημαντική πολιτική συγκυρία, 
όπου η κοινωνική κριτική επεκτείνεται προς όλο το ισχύον σύστημα, 
προκαλώντας μια κρίση νομιμοποίησης στο πολιτικό σύστημα που 
προμηνύει ανυπολόγιστες αλλαγές. 
  Ήδη η ιστορία μάς έχει δείξει ότι οι μεγάλες αλλαγές έχουν πάντα 
σημαντικό κόστος. Εκατοντάδες εργάτες, γυναίκες και παιδιά έχουν 
υπομείνει τη σκληρή καταστολή, την πείνα και το κρύο για να 

επιτύχουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες, εκατοντάδες χιλιάδες 
έχουν ξεσηκωθεί, παρά τα βάσανά τους, ζητώντας σπίτια και 
αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής. Έχει χυθεί ακόμη και αίμα. Ναι, ακόμη κι 
αυτό! Κι εμείς δεν μπορούμε ν’ αφήσουμε ένα χρόνο απ’ την επιτυχία 
των ακαδημαϊκών μας στόχων; Ακούγεται ακόμη και άθλιο αν το 
αναρωτηθούμε. 
    Ο όποιος θρίαμβος θα είναι για όλους, και την όποια ήττα θα 
πρέπει επίσης να την αντιμετωπίσουμε. Σήμερα όποιος σηκώνει τη 
παντιέρα μιας δίκαιης και αξιοπρεπούς κοινωνίας για όλο το λαό, 
πρέπει να γνωρίζει ότι κουβαλά στους ώμους του την αφοσίωση 
εκατομμυρίων αντρών και γυναικών που πριν από εμάς είχαν την 
ετοιμότητα να υπερασπίσουν τα δικαιώματα των οικογενειών τους 
και ότι σε αυτή τη διαδικασία τα έδωσαν όλα, ακόμη και τις ζωές 
τους. Γι’ αυτό οφείλουμε να είμαστε αξιοπρεπείς, να σταθούμε στο 
ύψος τους. 
       Και σκεφτόμουν να ζητήσω συγγνώμη από την κόρη μου που 
δεν θα μπορέσω τον επόμενο χρόνο να φέρω καλύτερες οικονομικές 
συνθήκες στο σπίτι, συγγνώμη από το σύζυγο και την οικογένειά 
μου που δεν θα μπορέσω να τους βοηθήσω όπως θα ’θελα το χρόνο 
που έρχεται, και να ζητήσω επίσης συγγνώμη από όσους είχαν 
ακαδημαϊκές προσδοκίες από εμένα. Αλλά αντικρίζοντάς τους, 
και γνωρίζοντας ότι αυτή η νέα γενιά της οποίας θεωρώ ότι είμαι 
κομμάτι, έχει κάθε δυνατότητα να γίνει ο φορέας ενός νέου κόσμου, 
ξέρω ότι περισσότερο από ένα συγγνώμη τούς οφείλω μια υπόσχεση. 
Την υπόσχεση και τη δέσμευση ότι αυτό θα αξίζει τον κόπο, ότι 
σήμερα είναι εκατοντάδες χιλιάδες όσοι είναι προετοιμασμένοι να 
συνεχίσουν να αγωνίζονται, έτοιμοι να μην παραδοθούν, πρόθυμοι να 
υπερασπίσουν με όλη την απαραίτητη μαχητικότητα τη δικαιοσύνη 
και την αξιοπρέπεια που τόσες φορές τους έχουν υποσχεθεί και άλλες 
τόσες έχουν καπηλευτεί. 
      Η απώλεια ενός ακαδημαϊκού έτους δεν είναι τίποτα -άλλα 
πράγματα θα μας στοιχίσουν περισσότερο, και σήμερα και αύριο. 
Και αν θέλουμε πραγματικά να σφυρηλατήσουμε ένα νέο κόσμο, 
οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, για αυτό και για πολλά 
ακόμη. 
      Έχοντας ήδη αποφασίσει να χάσω ένα χρόνο, θα έλεγα ότι αν 
αυτό υπηρετήσει ως ένα μικρό έναυσμα για να αποκτηθεί η δύναμη 
συνέχισης του αγώνα, τότε θα αξίζει τον κόπο. 
 Πεπεισμένη ότι αυτή η γενιά δεν θα προδώσει τα ιστορικά 
συμφέροντα ενός ολόκληρου λαού, 
                                                                           Με εκτίμηση, 
                                                                           Carla Amtmann 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ APPLEBEE’S
   Καλοκαιρινή περίοδος. Μεσοπρόθεσμο. Αύξηση ΦΠΑ. Νομοσχέδιο για την 
παιδεία. Στοχοποίηση και εκκένωση καταλήψεων. Η φτώχεια και η καταστολή 
ολοένα και αυξάνεται γύρω μας ,αλλά δυστυχώς οι παραλίες για τους 
περισσότερους αποδείχθηκαν αρκετά ελκυστικές. Παρόλα αυτά η μειοψηφία που 
αποφάσισε να αντιδράσει μας τράβηξε το ενδιαφέρον.
       Έτσι , λοιπόν, η κατάληψη του καταστήματος applebee’s στη Θεσσαλονίκη 
από τους εργαζομένους του δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Από τον 
Δεκέμβρη του 2010 οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια 
τους για τη διοίκηση, η οποία δε πλήρωνε τους μισθούς τους. Μέχρι και τον 
Απρίλη έγιναν 2 καταγγελίες, οι οποίες δεν επέφεραν κανένα αποτέλεσμα. 
Στη συνέχεια, νιώθοντας απόγνωση για το μέλλον τους οι εργαζόμενοι ήρθαν 
σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη γενική διευθύντρια της εταιρίας, η οποία 
αντιμετώπισε τους προβληματισμούς και τα αιτήματά τους με εμπαιγμό και 
κοροϊδία. Το τελειωτικό χτύπημα ήρθε το πρωί στις 15/7 όπου η εταιρία δήλωσε 
πως όχι μόνο θα έκλεινε το μαγαζί, αλλά και ότι δεν είχε σκοπό να πληρώσει τα 
δεδουλευμένα του προσωπικού. Έτσι το ίδιο αποφάσισε να πάρει την κατάσταση 
στα χέρια του και να προβεί σε επίσχεση. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος 
αμέσως προχώρησε σε μηνύσεις. Μάλιστα προσπάθησε να διαστρεβλώσει την 
προσπάθεια του προσωπικού να υπερασπίσει τα δικαιώματα του, κατηγορώντας 
το ότι «διαπράττει ποινικά αδικήματα», ότι το μαγαζάκι του έγινε «κέντρο 
πολιτικών δραστηριοτήτων» και «άνδρο μεταναστών» και το πιο τραγελαφικό 
ότι οι εργαζόμενοι τρέφουν φιλοδοξίες καταστηματαρχών και καπηλεύτηκαν 
τη ευκαιρία για να λειτουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Έτσι, όπως ήταν 
αναμενόμενο το θέμα έφτασε στα δικαστήρια και στις 2/8 πραγματοποιήθηκε 
δίκη στην οποία η επιχείρηση δεν έδωσε το παρόν με αποτέλεσμα να αναβληθεί 
για άλλη μέρα. Παρόλα αυτά βγήκε απόφαση από το ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης  
για διατήρηση της προσωρινής διαταγής που είχαν ήδη οι εργαζόμενοι, 
προκειμένου να διατηρηθεί η ισχύουσα κατάσταση εντός του καταστήματος 
      Η κατάληψη έχει συνέχεια περίπου 50 ημερών μέχρι και σήμερα και οι 
εργαζόμενοι φαίνονται έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε εμπόδιο βρεθεί 
μπροστά τους. Φυσικά είναι ανοιχτοί και χρειάζονται την αλληλεγγύη του 
κόσμου. ‘Έτσι, όποιος θέλει να έρθει σε επικοινωνία μαζί τους μπορεί είτε να πάει  
στο κατάστημα που βρίσκεται στην λεωφόρο νικης 45,στις 8 το βράδυ όπου 
έχουν καθημερινά συνέλευση οι εργαζόμενοι και να ακούσει τις απόψεις τους 
από κοντά, είτε να επικοινωνήσει μαζί τους μέσω του  blog τους το οποίο είναι    
http://applebeessquat.blogspot.com/ . Οφείλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι σε 
οποιοδήποτε εγχείρημα εναντιώνεται στην εργοδοτική αυθαιρεσία και όχι μόνο. 
Πρέπει να κατανοήσουμε επιτέλους ότι η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας ενάντια 
σε οποιονδήποτε καταπιεστή

 

Εν μέσω θερινής ραστώνης το Αυτόνομο Στέκι Ξάνθης διοργάνωσε δύο εκδηλώ-
σεις. Η πρώτη έλαβε χώρο στο κήπο του στεκιού με έκθεση φωτογραφίας με τίτλο 
‘Μεσοπρόθεσμη καταστολή’ ,σχετική με την 48ωρη απεργία στις 28 και 29 Ιούνιου, 
που έγινε από της 25/7 έως της 29/7. Στις 30/7 η έκθεση φωτογραφίας μεταφέρθη-
κε στην κεντρική πλατεία Ξάνθης, μοιράστηκε το σχετικό κείμενο ενώ παράλληλα 
προβλήθηκαν video με την ωμη καταστολή της διήμερης απεργίας και στη συνεχεία 
ακολούθησε προβολή της ταινίας «Το χρήμα ως χρέος».
Η δεύτερη εκδήλωση, ένα μηνά σχεδόν μετά, στις 28/8 οπου πραγματοποιήθηκε μι-
κροφωνική και μοιράστηκε κείμενο σχετικό με τις εξελίξεις του καλοκαιριού και τα 
σχέδια της εξουσίας όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο, τις απολύσεις, την αύξηση του 
Φ.Π.Α., του νέου νομοσχέδιου για την Παιδεία, την ανεργία και την υποβάθμιση των 
ζωών μας. Στη συνεχεία ακλούθησε προβολή της ταινίας «Το δόγμα του σοκ». Και τις 
δύο εκδηλώσεις παρακολούθησε αρκετός κόσμος με θετική αντιμετώπιση πράγμα 
που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε ανάλογες κινήσεις και δράσεις.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΚΙΟΥ 

Γράμμα μιας Χιλιανής φοιτήτριας που εξηγεί τους λόγους που θεωρεί ότι αξίζει 
να χάσει το ακαδημαϊκό έτος προς όφελος των κινητοποιήσεων. 

Έκθεση φωτογραφίας:Μεσοπρόθεσμη 
καταστολή στο Αυτόνομο Στέκι Ξάνθης



Το χάσμα των τάξεων και των φυλών
Το παράδειγμα της Αγγλίας
Η κρατική δολοφονία από αστυνομικούς του 29χρονου μαύρου 
Μαρκ Ντάγκαν στις 6 Αυγούστου, στο Τότεναμ του βόρειου Λονδί-
νου και οι μέρες της άγριας εξέγερσης που ακολούθησαν, αποκάλυ-
ψαν το «άλλο πρόσωπο» που κρύβει η πρωτεύουσα της γενέτειρας 
της βιομηχανικής επανάστασης, του καπιταλισμού, του ευρωπαϊκού 
ιμπεριαλισμού και της πολυπολιτισμικότητας. Η κυρίαρχη λονδρέζι-
κη εικόνα είναι αυτή της κοσμοπολίτικης μητρόπολης, του ισχυρού 
οικονομικού κέντρου των εταιρειών, του πολυεθνικού μωσαϊκού και 
του αδιάκοπου τουρισμού. 
Οι εξεγερμένοι αυτών των ημερών ανέτρεψαν αυτήν την εικόνα του 
Λονδίνου, αλλά και άλλων πόλεων της Αγγλίας. Μέσα σε ένα τοπίο 
λίγο πολύ γνωστό σε όλους (μαζικές συγκρούσεις με τους μπάτσους, 
καταστροφές διάφορων κτιρίων, εμπρησμοί αυτοκινήτων, απαλλο-
τριώσεις (πολυ)καταστημάτων και σούπερ μάρκετ, οδοφράγματα, 
τρεις νεκροί, δεκάδες τραυματίες, καταστολή, συλλήψεις) ορισμένα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρατηρήθηκαν από πολλούς προ-
καλούν εντύπωση και δεύτερες σκέψεις. 
Πρωταγωνιστές αυτής της εξέγερσης ήταν άνθρωποι των πιο χαμη-
λών κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων, ηλικιακά κυρίως νέοι, φυ-
λετικά κυρίως μαύροι. Αρκετοί λευκοί πολιτικοποιημένοι (αναρχικοί 
και άλλοι) κατέβηκαν στο δρόμο εκείνες τις μέρες. Κάποιοι από αυ-
τούς έφαγαν ξύλο ή έπεσαν θύματα μικροκλοπών (ποδήλατα, κινητά 
κ.λ.π.), ακόμα και υπό την απειλή μαχαιριών, από εξεγερμένους (!) κι 
έκαναν λόγο για ανάμεικτα συναισθήματα αλληλεγγύης και συνάμα 
φόβου. Αντίστοιχα περιστατικά είχαν συμβεί και στα προάστια του 
Παρισιού στην εξέγερση του 2005. Επιπλέον, ομάδες μειονοτικών 
κοινοτήτων περιφρουρούσαν μόνοι τους τις γειτονιές τους κυνηγώ-
ντας τους εξεγερμένους1. Ταυτόχρονα, διάφορα γκάλοπ παρουσία-
σαν μεγάλη μερίδα πολιτών να υποστηρίζει την αναγκαιότητα ακόμα 
και των πιο ακραίων μέσων καταστολής. 
Διάφορα στόματα της εξουσίας (κυβέρνηση, κόμματα, αστυνομία, 
μ.μ.ε.) –κι όχι μόνο- έσπευσαν να χαρακτηρίσουν την εξέγερση «τα-
ραχή», «αδικαιολόγητη βία», ή «αποτέλεσμα της έλλειψης ηθικής και 
πειθαρχίας στη σύγχρονη διαπαιδαγώγηση (οικογένεια και σχολείο)» 
και τους εξεγερμένους «απολίτικους», «πλιατσικολόγους» κι «εγκλη-
ματίες». Λίγα ακαδημαϊκά και πολιτικά κείμενα  και περιορισμένα 
άρθρα του διεθνούς τύπου έκαναν λόγο για την εξέγερση ως «απο-
τέλεσμα της οικονομικής κρίσης» και των «φυλετικών διακρίσεων», 
λαμβάνοντας υπόψη και παλαιότερες εξεγέρσεις της δεκαετίας του 
’80, που έλαβαν χώρα μέσα σε επίσης σκληρές κοινωνικο-οικονομι-
κές συνθήκες.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως, η όποια εξέγερση διαμορφώ-
νεται από τις αξίες που κυριαρχούν στην κοινωνία. Στην περίπτωση 
λοιπόν της Αγγλίας, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μέσα σε ένα κοι-
νωνικό πλαίσιο που κραυγάζει συνεχώς «ψώνισε», «κατανάλωσε» ένα 
μεγάλο μέρος του σύγχρονου υπο-προλεταριάτου (ηλικίας 16-25, 
χωρίς δουλειά κι εκτός σχολείου2) για να επιβιώσει, ανταπαντά «κλέ-
ψε». Στο ίδιο πλαίσιο, από το 1998 ως σήμερα, έχουν δολοφονηθεί 
333 άνθρωποι-κυρίως μαύροι- από αστυνομικά πυρά και δεν έχει 
τιμωρηθεί ποτέ κανείς. Για να μην μιλήσουμε για τους αμέτρητους 
καθημερινούς σωματικούς ελέγχους από την αστυνομία, χωρίς κα-
μία άλλη αιτία, εκτός από αυτή που αφορά το χρώμα του δέρματος. 
     Από την άλλη, η απλή συνύπαρξη, χωρίς αλληλεπίδραση, ανθρώπων 
που προέρχονται από διαφορετικές εθνικότητες, μιλούν διαφορετικές 
γλώσσες, πιστεύουν σε διαφορετικές θρησκείες κι έχουν διαφορετικές 
πολιτισμικές καταβολές είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη (κι αυτό ισχύει για όλες τις πολυεθνικού τύπου κοινω-
νίες, όπως έχουν προκύψει από τη σύγχρονη μετανάστευση). Στην 
Αγγλία τα γκέτο δεν βρίσκονται μόνο στα προάστια. Βρίσκονται μέσα 
στην ίδια γειτονιά. Πλάι σε κυριλέ ή κουλτουριάρικα μπαράκια. Με 
άλλα λόγια διαφορετικοί άνθρωποι ζουν δίπλα αλλά όχι μαζί, συνυ-

πάρχουν αλλά δεν 
αναμειγνύονται3. 
Απέναντι σε όλα 
αυτά η εξουσία 
δεν κωφεύει, γιατί 
πολύ απλά αποτε-
λούν αποτελέσμα-
τα της δικής της 
πολιτικής επιλογής 
και το γνωρίζει πά-
ρα πολύ καλά. Αντι-
θέτως απαντά. Πώς; 
Φυσικά με περισσότερη καταστολή. Με πλαστικές σφαίρες, αντλίες 
νερού και άλλα πολλά. Κυρίως όμως με ποινικοποίηση των εξεγερ-
μένων. Αρχικά με δημόσιο στιγματισμό (βλ. οθόνες σε αστυνομικά 
βαν με φάτσες υπόπτων) κι ύστερα με μαζικές συλλήψεις και δίκες. 
Βάσει του BB� -τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι τα τελικά κι αυξάνο-BB� -τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι τα τελικά κι αυξάνο- -τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι τα τελικά κι αυξάνο-
νται συνεχώς- έχουν γίνει 1.581 συλλήψεις κι έχουν μέχρι στιγμής (οι 
δικαστές δουλεύουν υπερωρίες, από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευ-
μα) απαγγελθεί κατηγορίες σε 602 ανθρώπους. Από αυτούς το 70% 
είναι από 15 ως 24 ετών, το 76% κατηγορείται για κλοπή ή για πρό-
θεση κλοπής (πολλές συλλήψεις έγιναν προληπτικά) και το 62% έχει 
ήδη προφυλακιστεί ή κρατείται προσωρινά.4 Εντύπωση προκαλεί το 
γεγονός ότι δεν αναφέρονται στοιχεία για εθνικά χαρακτηριστικά.
Η εξουσία απαντά με αυτό τον τρόπο. Οι εξουσιαζόμενοι; Οι αμφι-
σβητίες της εξουσίας; Κι όχι μόνο στην Αγγλία. Κι εδώ. Και παντού. 
Πόσο εύκολη είναι η αποποίηση των όποιων ταξικών μας ευθυνών; 
Ή μήπως είμαστε όλοι στην ίδια μοίρα; Καταδικάζουμε τον «υπόκο-
σμο» και καθαρίσαμε; Αναγνωρίζουμε έλλειψη πολιτικού προτάγ-
ματος και κρατάμε τις αποστάσεις μας; Είμαστε αντιρατσιστές και 
σε μια ανάλογη περίπτωση θα μας δουν οι όποιοι εξεγερμένοι στο 
δρόμο και θα μας αγκαλιάσουνε;  Νιώθουμε πρωτοπορία κι ετοι-
μαζόμαστε να οργανώσουμε την πολιτικοποίηση των απολίτικων 
καταπιεσμένων; Ή μήπως αυτά είναι μακρινά και δεν αφορούν την 
ήσυχη μας γειτονιά και τη μικρή μας πόλη; Τα ερωτήματα αυτά δεν 
είναι ειρωνικά και μας προκαλούν σε έναν πολιτικό (θεωρητικό και 
πρακτικό) αναστοχασμό. Οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες. Μερικές 
πρώτες σκέψεις συνοψίζονται κάπως έτσι: Αν δεν εντάξουμε τους 
αποκλεισμένους στις παρέες μας. Αν δεν αγωνιστούμε μαζί τους κι 
όχι γι’ αυτούς. Αν δεν τους κοιτάξουμε στα ίσια κι όχι φιλανθρωπικά 
ή ξενοφοβικά. Αν δεν εργαστούμε -και πληρωθούμε- μαζί τους ισό-
τιμα. Αν δεν σπάσουμε τον φράχτη της αποξένωσης κι αν δεν μειώ-
σουμε το άνοιγμα της ψαλίδας που μας χωρίζει τότε η κατάσταση θα 
είναι, όπως την τραγουδά ο Πανούσης, οι νταβατζήδες στα θεωρεία 
κι εμείς στους λάκκους με τα θηρια
                                                                                                                                     
(Endnotes)
               1)  Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε εσκεμμένη ολι-
γωρία εμφάνισης της αστυνομίας , με σκοπό να απαντηθούν έμπρα-
κτα προγραμματικά σχέδια της κυβέρνησης για μείωση των αστυνο-
μικών. Ωστόσο, δεν είναι αυτή η ουσιαστική ερμηνεία μιας τέτοιας 
συμπεριφοράς.
              2)  Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι αρκετοί νεαροί, προερχόμε-
νοι από κωμοπόλεις, πήγαιναν σε γειτονικές μεγαλύτερες πόλεις, για 
να συμμετάσχουν στην εξέγερση, διανύοντας μεγάλες χιλιομετρικές 
αποστάσεις με τα πόδια, γιατί δεν είχαν χρήματα για να χρησιμοποι-
ήσουν μέσα μαζικής συγκοινωνίας.
              3)  Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα διαδήλωσης που 
πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη της εξέγερσης, όπου συμμετείχαν 
μόνο λευκοί, ούτε ένας μαύρος. Ο συνειρμός για τις εδώ διαδηλώ-
σεις για τους μετανάστες χωρίς μετανάστες είναι αναπόφευκτος.
                4) Υπάρχουν περιπτώσεις ανηλίκων που αντιμετωπίζουν ποι-
νές 7μηνης φυλάκισης, επειδή έκλεψαν ένα μπουκάλι νερό.
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ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
Συντονισμένη και καλά οργανωμένη 
επιχείρηση μπάτσων για την εκκένωση 
της κατάληψης του Ορφανοτροφείο 
στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το 
μεσημέρι της 16 Ιουνιου.              
  Οι μπάτσοι ισχυρίζονται ότι μπήκαν 
στην κατάληψη μετά από καταγγελία
για μικροποσότητα ναρκωτικών.
Ωστόσο, στον έλεγχο που 
πραγματοποιούν δεν βρήκαν τίποτα 
-και φυσικά είναι αναντίστοιχος ο 
αριθμός των μπάτσων που εισέβαλαν 
μέσα στον χώρο της κατάληψης, ενώ 
συνοδεύονται και από πταισματοδίκη.  
Επίσης  προσήχθησαν δύο με τέσσερα 
άτομα που ήταν μέσα κατά τη διάρκεια 
της εισβολής.Πρόκειται για κτίριο που 
ανήκει στο υπουργείο Υγείας και τα 
τελευταία -τουλάχιστον- πέντε χρόνια 
τελεί υπό κατάληψη.

Η κατασταλτική μανία 
του κράτους προς τα 
αυτοοργανωμένα εγχειρήματα 
δεν έχει τέλος
Στις 13 Ιουλίου, κάτοικοι της 
Αυτοδιαχειριζόμενης Εστίας 
(στις παλιές εστίες του Τ.Ε.Ι. 
Ηρακλείου) κατευθυνόμενοι 
προς την κατάληψη βρίσκουν τις 
πύλες που «προστατεύουν» το 
ίδρυμα κλειστές, απαγορεύοντάς 
τους την προσέλευση στο κτίριο. 
Την επομένη, μετά από σύντομη 
συνομιλία με τον πρόεδρο του 
Τ.Ε.Ι. μαθαίνουν ότι υπάρχει 
σχέδιο για εκκένωση του κτιρίου 
μέσα στον Αύγουστο, μετά την 
ψήφιση του νέου νομοσχεδίου 
σχετικά με το πανεπιστημιακό 
άσυλο. Σε διαφορετικό τόπο 
και χρόνο αλλά για τους 
ίδιους λόγους, απειλείται 
και η κατάληψη Δέλτα στη 
Θεσσαλονίκη, όπου η διοίκηση 
του ΤΕΙ Θεσ/κης επιδιώκει την 
εκμίσθωση του κτηρίου.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Την Παρασκευή 29 Ιουλίου ένας συρφετός ασφα-
λιτών, ματατζήδων και μηχανοκίνητων μπάτσων 
εισέβαλαν με οργανωμένη επιχείρηση παρουσία 
εισαγγελέα στην κατάληψη της Πατησίων 61 και 
Σκαραμαγκά. Τα ανδρείκελα του κράτους, που επι-
καλέστηκαν για την εισβολή εισαγγελική παραγγε-
λία μετά από μήνυση του ιδιοκτήτη το 2009, διέλυ-
σαν το εργαστήρι πληροφορικής της κατάληψης 
υφαρπάζοντας 15 υπολογιστές και ό,τι άλλο υλικό 
είχε να κάνει με τεχνολογική υποδομή. Την ίδια στιγ-
μή, περιμάζεψαν τις μαύρες και κόκκινες σημαίες 
που βρήκαν στο κτήριο, ενώ έγραψαν εμετικά φα-
σιστικά και σεξιστικά συνθήματα.
Η αστυνομική επιχείρηση διήρκησε περισσότερο 
από 3 ώρες και στη διάρκειά της συνελήφθη ένας 
από τους συντρόφους μας, ο οποίος απαίτησε να 
είναι παρών κατά την έρευνα. Στον σύντροφό μας 
αποδόθηκαν οι κατηγορίες της διατάραξης της οι-
κιακής ειρήνης, της οπλοκατοχής για τις σημαίες και 
–το πιο εξωφρενικό- της κλεπταποδοχής για την 
κατοχή των υπολογιστών.   Το φαινομενο της κα-
τηγοριας για κλεπταποδοχη ειναι ενα καινουριο ερ-
γαλειο που χρησιμοποιει η δικαστικη εξουσια που 
τις δινει τα απαραιτητα πειστηρια για την κρατηση 
και προφυλακιση οταν δεν μπορουν να υποστηρι-
ξουν τις κατασταλτικες τους διαθεσεις.δηλαδη με 
την ιδια λογικη ο καθενας απο μας πρεπει να κατε-
χει τα πειστηρια αγορας για οτι του ανηκει αλλιως 
κινδινευει να κατηγορηθει ως κλεφτης.

     Ο Χρήστος Σαλαγιάννης, ετών 31. πέθανε από ηλεκτροπληξία 
κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης σε αντλιοστάσιο πισίνας, 
στην περιοχή Αντώνηδες της Κύθνου, στις 6 Ιουλίου. 
     Ο Κασσωτάκης Γεώργιος, ετών 53 ο οποίος εργαζόταν ως οδη-
γός φορτηγού, τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διαδικασία εκ-
φόρτωσης οικοδομικών υλικών στην περιοχή Τρία Μοναστήρια 
Ρεθύμνου, όπου χτυπήθηκε από την πόρτα της καρότσας του 
ανωτέρω οχήματος, στις 12 Ιουλίου. 
     Ο Βλάχος Χαράλαμπος, ετών 45 τραυματίστηκε θανάσιμα όταν, 
κατά τη διάρκεια του βαψίματος του εσωτερικού της δεξαμενής 
και μετά τον καθαρισμό της με αμμοβολή, σημειώθηκε έκρηξη, με 
αποτέλεσμα να υποστεί θανάσιμα εγκαύματα (περίπου 95%), στις 
22 Ιουλίου.Το ατύχημα συνέβη στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Κοζάνης.
       Ο Βουδάκης Σταμάτης εργαζόμενος στην επιχείρηση ALFA 
BETA ROTO ΑΒΕΕ στην Κομοτηνή, υπέστη σοβαρά εγκαύματα 
κατά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην ανωτέρω επιχείρηση (22/7), 
με αποτέλεσμα να καταλήξει, μετά από δύο εικοσιτετράωρα, στο 
Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλευόταν.
       Ο Νικόλαος Πολίτης, ετών 42, κατά τη διάρκεια αποκομιδής 
απορριμμάτων με απορριμματοφόρο όχημα στο Τολό του Δήμου 
Ναυπλίου και συγκεκριμένα κατά την οπισθοπορεία του οχήμα-
τος, παρασύρθηκε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 
του, στις 28/7.
       Την ζωη του έχασε 45χρονος εργαζόμενος στην προσπάθειά 
του να καθαρίσει μηχάνημα στα λατομεία της εταιρείας Χάλυψ 
καθώς τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι, στις 14/7, σύμφωνα 
με καταγγελία του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας.
            Χρήστος Καρύδης, ετών 40. Εργαζόταν σε νεοανεγειρόμε-
νη οικοδομή στην Κέρκυρα όταν καταπλακώθηκε από τεράστιο 
όγκο χωμάτων που υποχώρησαν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 

θανάσιμα. Το γεγονός έγινε στις 25/7 και καταγγέλθηκε από το 
Συνδικάτο Οικοδόμων Κέρκυρας.
     Την Πέμπτη 11/8 και ώρα 9:00, κατά τη διάρκεια εργασιών σε 
υπόγειο καλώδιο στο Ηράκλειο Κρήτης, σημειώθηκε ατύχημα με 
αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρά εγκαύματα ο ηλεκτροτεχνίτης 
Χρηστάκης Γεώργιος, υπάλληλος ΔΕΗ και ελαφρά εγκαύματα ο 
ηλεκτροτεχνίτης Λυρώνης Μιχαήλ, επίσης υπάλληλος ΔΕΗ.
      Την Πέμπτη 18/8 στο Ρέθυμνο  ένας  30 χρονος εργάτης σε 
πρόγραμμα δακοκτονίας  στις Πρασσές ,έχασε τον έλεγχο και κα-
ταπλακώθηκε από τρακτέρ με το οποίο ψέκαζε τα ελαιόδεντρα 
,μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου 
διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
         Στο Ηράκλειο Κρήτης την Παρασκευή 19/8  τραυματίσθηκε, 
51χρονος λιμενεργάτης, κατά τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης 
εμπορευματοκιβωτίων από Φ/Γ πλοίο. Ο 51χρονος μεταφέρθηκε 
με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Νοσοκομείο, όπου 
διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα λεκάνης και πιθανή εξάρ-
θρωση ή κάταγμα του δεξιού του χεριού.
      Τραγικό τέλος βρήκαν το απόγευμα της Δευτερας 29/8 δύο 
αλλοδαποί εργάτες Πακιστανικής καταγωγής, στα Δένδρα Τυρνά-
βου, όταν καταπλακώθηκαν από τρακτέρ ενώ εκτελούσαν εργα-
σίες. Το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που στοίχισε τη ζωή των 
δύο εργατών  έγινε περίπου στις 6 το απόγευμα όταν ο αγροτικός 
ελκυστήρας τους καταπλάκωσε. 
     Στις 26/8 εργατικό ατύχημα είχε ενας 51χρονος εργαζόμενος 
στα Γιαννιτσά της Πέλλας με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται με σοβα-
ρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.Ο 51χρόνος εργαζόμενος  έπε-
σε από ύψος  που έφτανε τα τρία μέτρα την ώρα που επισκεύαζε 
μηχάνημα επεξεργασίας κάρβουνου σε εργοστάσιο.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Να μπούμε στα άδεια σπίτια 
και να προτάξουμε την 
αυτοοργάνωση
Αλληλεγγύη σε όλες τις 
καταλήψεις και τους 
αυτοοργανωμένους χώρους
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Για να έχουμε την ικανότητα να αναλύσουμε τις καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε είτε στο εσωτε-
ρικό της χώρας είτε σε επίπεδο διακρατικών ανταγωνισμών, είναι απαραίτητο να αναλύσουμε την 

ουσία της καπιταλιστικής μηχανής και της κρίσης της. Θα προσπαθήσουμε να διακρίνουμε προς τα πού 
κινείται και να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα, πάντα από θέση μάχης. Γιατί πόλεμος ενάντια στο 
άγνωστο, είναι και πόλεμος ενάντια στον φόβο.

     Η ΠΗΓΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Οι οικονομικές κρίσεις  δεν είναι κάτι ξεχωριστό και αδιάφορο από τα 
χρηματικά συστήματα, αντιθέτως   είναι αλληλένδετα και  υπήρχαν 
από τότε που ο άνθρωπος τα σκαρφίστηκε. Υπήρχαν στις ανεξέλεγκτες 
αγορές ,στα ελεύθερα εμπόρια και όπου υπήρχε οικονομική ανάπτυξη.  
Ωστόσο, μετά τη βιομηχανική  επανάσταση και την εδραίωση του 
νεότευκτου, τότε, οικονομικού συστήματος του καπιταλισμού, που 
οδηγεί τα αφεντικά στον πλουτισμό και τους εργάτες σε θύματα 
εκμετάλλευσης κι οικονομικής εξαθλίωσης, παρατηρούμε τη 
συστηματική εμφάνιση της οικονομικής  κρίσης αρκετές φορές. Οι 
τρεις μεγαλύτερες είναι:  η “μεγάλη ύφεση”(1873-1895), το κραχ  του 
1929 και αυτή που διανύουμε σήμερα. Έτσι αντιλαμβανόμαστε την οι-
κονομική κρίση σαν ένα τεχνικό-φυσικό φαινόμενο του καπιταλισμού.  

               ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΔΟΜΗ-ΕΞΕΛΙΞΗ
Η παγκόσμια οικονομική κρίση ξέσπασε το 2007 στις Η.Π.Α . και 
προέκυψε από τη χορήγηση των στεγαστικών δανείων και των 
τιτλοποιημένων  προϊόντων. Από το 2001, με το σκάσιμο της φούσκας της 
αγοράς υψηλής τεχνολογίας,  τα μεγάλα κεφάλαια έψαχναν διεξόδους 
από αυτή την κατάρρευση για μια νέα αγορά, για να διατηρήσουν την 
κερδοφορία τους. Μια καλή ευκαιρία ήταν τα στεγαστικά δάνεια κι ο 
κατασκευαστικός τομέας, που θεωρήθηκαν αρκετά  ασφαλείς. Όμως δεν 
υπολόγισαν καλά. Τα δάνεια απευθυνόντουσαν κυρίως  σε κατώτερες 
κοινωνικές τάξεις,  οι οποίες δεν είχαν ξαναεμπλακεί με δάνεια κι η 
κατάρρευση δεν άργησε.  Η κρίση περνώντας τον Ατλαντικό έφτασε 
και  στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα τα στάδια της οικονομικής κρίσης είναι 
συγκεκριμένα : πρώτα η κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και στη 
συνέχεια κρίση των κρατικών-δημοσίων οικονομικών με την πτώση του 
χρηματιστηρίου και με το πάγωμα των αγορών. Στην συνέχεια έχουμε 
την κρίση των τραπεζών, όπου  οι εκάστοτε κυβερνήσεις τις χορηγούν 
με τα πρώτα μεγάλα πακέτα  στήριξης (28 δις  η Ν.Δ. κι επί ΠΑΣΟΚ 2 
δόσεις 15 δις και 25 δις) και με την κρατικοποίηση των χρεών. Ακολουθεί 
η κρίση των δημόσιων-κρατικών οικονομικών χρεών κι ο δανεισμός της 
χώρας από  το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. 
Η εξέλιξη συνεχίζεται  με τη μη αποπληρωμή των δανείων,  που οδηγεί 
και σε αλλά δάνεια κ.ο.κ . Το τίμημα;  Μεγάλες περικοπές για όλους τους 
καταπιεσμένους, οι οποίοι πρέπει να ανεχτούν όρους δυσβάστακτους 
και να δεχτούν ότι ‘μαζί τα φάγαμε’, είναι πρόβλημα όλων, είναι ζήτημα 
εθνικής κυριαρχίας-ασφάλειας, τα οικονομικά προβλήματα επιδέχονται 
πολιτικές-στρατιωτικές λύσεις (βλ. συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο 
της Λιβύης για δήθεν ανθρωπιστική βοήθεια), οικουμενικές κυβερνήσεις 
για την διάσωση της χώρας από την κρίση και κατ’ επέκταση απ’ τη 
χρεοκοπία.
                             Η Κρίση ως Ευκαιρία!
Η οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 στο χρηματοπιστωτικό 
τομέα θέτει σε δοκιμασία και σε αδυναμία τη συνέχιση του μοντέλου, 
της δυνατότητας να μετατίθενται στο μέλλον οι προσαρμογές  τις 
οποίες απαιτεί το νεοφιλελεύθερο  μοντέλο της ευρωπαϊκής ένωσης. Η 
ευρωπαϊκή επιτροπή (European �ommission) αποφάσισε να υλοποιήσει 
άμεσα τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, που τόσο  καιρό ήθελε αλλά δεν 
τις είχε πετύχει,  σε πιο γρήγορους ρυθμούς με φόντο την οικονομική 
κρίση ως ευκαιρία. Μερικές αλλαγές είναι οι εξής: το άνοιγμα των 
κλειστών επαγγελμάτων κι η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων  
σε μεγάλο βαθμό, στο ασφαλιστικό σύστημα, στην υγεία, στην παιδεία 
προς την κατεύθυνση να εμπορευματοποιηθούν περισσότερο οι 
τομείς αυτοί οι οποίοι δεν ήταν τόσο ενταγμένοι στις εμπορευματικές 
λογικές με τον ίδιο τρόπο προηγουμένως. Και πως θα γίνει αυτό; Με 
τη δικαιολογία της οικονομικής κρίσης, οι καιροί είναι δύσκολοι και 
πρέπει μέσα από τις περικοπές να συμπιέσουμε το άδειο πορτοφόλι 

μας και να δώσουμε και την τελευταία σταγόνα μας  για το συμφέρον 
και τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Έτσι αντιλαμβανόμαστε 
ότι οι μηχανισμοί στήριξης της Ελλάδας  μέσα από την οικονομική 
κρίση επιταχύνουν μεταρρυθμίσεις τις οποίες δεν είχαν δρομολογήσει 
ή μέσα από κοινωνικές αντιστάσεις η στρατηγική τους πήγαινε με 
αργούς ρυθμούς ή και καμία φορά μπορεί και να πισωγύριζε όπως με 
το νομοσχέδιο Γιαννίτση ή όπως με τις μεγάλες απεργίες στην Γαλλία. 
           Τι Εννοούμε με τον όρο Οικονομική Κρίση
Με τον όρο οικονομική κρίση εννοούμε κρίση σε τρεις κλάδους. Πρώτος 
κλάδος  η δημόσια οικονομία, δηλαδή η οικονομία του κράτους. 
Δεύτερος κλάδος η εργασία όπου αυτό φαίνεται με την ανεργία, την 
πτώση των εισοδημάτων (μισθοί-συντάξεις), με απώλεια δικαιωμάτων 
και χειρότερες συνθήκες δουλειάς για τους εργαζόμενους.  Τρίτος και 
τελευταίος κλάδος  είναι η κρίση του κεφαλαίου, δηλαδή η μείωση 
της κερδοφορίας, η υποαπασχόληση των παραγωγικών μονάδων-
εγκαταστάσεων και χειρότερες προσδοκίες για το μέλλον.
                                     Παράταση Ζωής
Η οικονομική κρίση είναι προϊόν του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός 
βρίσκεται διαρκώς σε κρίση, όποτε θα λέγαμε ότι ο καπιταλισμός είναι 
ένα καζάνι στο οποίο η οικονομική κρίση σιγοβράζει, αναπαράγεται, 
κρύβεται κι όταν θελήσει χτυπά και κυρίως δεν ελέγχεται. Η κρίση έχει 
πολλές μορφές και πολλά ονόματα. Για να φτάσουμε στο ξέσπασμα 
της οικονομικής κρίσης που διανύουμε σήμερα έχουμε διανύσει ένα 
μεγάλο μέρος αυτής της διαδρομής. Μια διαδρομή που ξεκίνησε το 
1973 με την πετρελαϊκή κρίση, πέρασε στην κρίση χρέους του τρίτου 
κόσμου, μετά στην κρίση της αγοράς των νέων τεχνολογιών, στην κρίση 
και κατάρρευση των ασιατικών τίγρεων, στην κρίση αγοράς τροφίμων 
και τέλος  από ένα βουνό κρίσεων φτάνουμε και στην σημερινή. Μια 
κρίση που μοιάζει να ξεκίνησε ως χρηματιστηριακή, αλλά  είναι και 
χρηματοπιστωτική. Η τεχνολογική εντατικοποίηση, η μείωση της 
καταναλωτικής δύναμης των εργατών κι η ανεργία, όπως επίσης κι η 
αδυναμία ή παρεμπόδιση να καταναλώσουν οι εργάτες τον πλούτο 
τον οποίο οι ίδιοι παράγουν (υπερ-συσσώρευση)  είναι οι αίτιες των 
κρίσεων αυτών.
Κι όμως ένας  τέτοιος κόσμος με κρίσεις που διαρκούν 30 χρόνια θα 
έπρεπε να έχει καταρρεύσει  προ πολλού, αλλά πατάει  γερά στο έδαφος 
και δεν λέει να κουνηθεί. Αυτό συμβαίνει  κυρίως για δυο λόγους. Πρώτος 
λόγος ήταν η ήττα και πτώση των σοσιαλιστικών χωρών που μείωσε τις 
διαθέσεις  για ανταγωνισμό στα κινήματα της Δύσης κι έγινε προπύργιο 
για τα κινήματα του τρίτου κόσμου.  Έτσι μια ήπειρος αφήνεται στην 
τύχη της, μια καπιταλιστική έρημος έτοιμη για λεηλασία, επέκταση, 
εκμετάλλευση και κατάλληλη για τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς 
των νικητών του ψυχρού πολέμου που αφήναν αυτή την ευκαιρία 
ανεκμετάλλευτη. Μοίρασαν  αναλογικά την ‘πίτα’ και δέχτηκαν με 
χαρά τους μετανάστες, που κυρίως ήταν χωρίς τα απαραίτητα 
χαρτιά που τους εξασφάλιζαν νόμιμη και με δικαιώματα εργασία, 
στο εσωτερικό τους. Μετανάστες οι οποίοι χτίσανε σπίτια, δούλεψαν 
σε χωράφια κι έκαναν όλες τις υποτιμημένες εργασίες, παράγοντας 
απρόσμενο κέρδος και δίνοντας για άλλη μια φορά στην οικονομία 
την απαιτούμενη ώθηση.
Ο δεύτερος λόγος που ο κόσμος αυτός δεν καταρρέει είναι η 
αδιάκοπη χρήση των δανείων. Τα προϊόντα δεν μπορούσαν να 
πουληθούν, η οικονομία απειλούταν με στασιμότητα, το κεφάλαιο 
δοκιμαζόταν στο χρηματιστήριο. Σε όλα αυτά κάποια λύση θα 
ήταν να αυξηθούν οι μισθοί. Αυτό όμως είχε δοκιμαστεί ήδη με τον 
κεϋνσιανισμό*  κι είχε αποτύχει. Τα εργατικά κινήματα δεν ήταν σε 
θέση να διεκδικήσουν κάτι τέτοιο από τα μέσα ‘70 και μετά, όποτε 
προωθήθηκε ανεξέλεγκτα ο δανεισμός. Δάνεια (καταναλωτικά, 
στεγαστικά, φοιτητικά, διακοποδάνεια), πιστωτικές κάρτες, δόσεις 
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Υπάρχουν στιγμές που σκέφτομαι αυτά που ακούω γύρω μου και με κάνουν να τρελαίνομαι με τους πάντες. Καλό θα ήταν όμως να μετατραπεί 
σε κάτι πιο δημιουργικό από απλή αγανάκτηση και οργή αυτό το συναίσθημα. Καλό θα ήταν να ακούσουν κι εμάς τους νέους οι μεγαλύτεροι(σε 
ηλικία), για να μην τους έρθει ξαφνικός ένας νέος Δεκέμβρης και βγαίνουν στα πάσης φύσεως μίντια λέγοντας πόσο έκπληκτοι μένουν. 
Ζω στην επαρχία σε σχετικά μικρή πόλη κι έτσι θα ήθελα να αναφερθώ σ’ αυτά που βιώνω καθημερινά εδώ. 
Η μάνα μου εδώ και πόσο καιρό με έχει πρήξει, ότι είναι όλοι τους καθάρματα, κοιτάνε την τσέπη τους, οι 300 είναι κλέφτες και πως όλοι οι πολι-
τικοί μετά την μεταπολίτευση έκλεψαν. Πάλι καλά κράζει και τη χούντα καταλαβαίνοντας πλέον πως η καταπίεση που ένιωσε αυτή ως μικρό κο-
ρίτσι(αλλά και όλος σχεδόν ο πληθυσμός) έγινε για να “φτιαχτούν” ολίγοι οικονομικά. Απ’ τα λίγα που έχω διαβάσει κι εγώ, μάλλον έπεσε μεγάλη 
ρεμούλα σε βάρος του λαού...
Ο πατέρας μου μια απ’ τα ίδια, αλλά με περισσότερη εγκράτεια (ας πούμε) και πιο μετρημένα λόγια γι’ αυτά τα καθάρματα. Κοινωνικός άνθρωπος 
με μπόλικες παρέες και φίλους, που του αρέσει να συζητάει για τα τεκταινόμενα με αυτούς και το κυριότερο ως κλασικός έλληνας τα ξέρει όλα 
και χώνεται παντού σαν ειδήμονας, πράγμα το οποίο έχουν και ορισμένοι φίλοι του. Αυτά που ακούω στις μεταξύ τους κουβέντες(ο κύριος λό-
γος της οργής μου) είναι πέρα απ’ τα όρια της μέχρι πρότεινως φαντασίας μου. Μαλώνουν μεταξύ τους δημόσιοι με ιδιωτικούς υπάλληλους και 
αυτούς που έχουν δικά τους μικρομάγαζα, θαρρείς κι έχουν να χωρίσουν τίποτα. Οι τρόικες και το κράτος ή οι πολιτικοί τα παίρνουν σχεδόν στο 
ίδιο ποσοστό απ’ όλους αυτούς(τους παραπάνω). Ο άλλος λέει “ευτυχώς που βγήκα εγώ σύνταξη, τώρα δεν με νοιάζει τι θα κάνετε οι υπόλοιποι”, 
αλλά κλαίγεται που δεν ξέρει πότε και εάν θα την πάρει. Τους βλέπω να ανησυχούν αν η Ελλάδα θα πάρει τη δόση από την τρόικα (σαν τα πρεζά-
κια) για να μην πτωχεύσει η χώρα. “Αν πτωχεύσει η χώρα θα πάρετε τα 3” λένε στο συνταξιούχο και τους δημόσιους. Αυτοί ανταπαντούν πως “αν 
δεν τα πάρουμε εμείς, σ’ εσάς τους μαγαζάτορες τι θα πληρώνουμε? Θα πάρετε κι εσείς τα 3”. Έτσι πάει σχεδόν πάντα η κουβέντα.
Εγώ όμως κάθομαι και σκέφτομαι: καλά Μαλάκες είναι? Κάθονται και μαλώνουν μεταξύ τους κι ας έχουν φάει τη ζωή τους και κατηγορούνται με-
ταξύ τους αντί να σκεφτούν πως τις δικές τους μαλακίες θα τις πληρώσουμε εμείς οι νέοι? Ποια χώρα και εθνικές οικονομίες μου τσαμπουνάνε? 
Μας ρώτησαν πως βλέπουμε τη χώρα τους? Μας ρώτησαν πως βλέπουμε τη χώρα τους? 
Εγώ προσωπικά τη βλέπω σκατά. Με πρήζουν να την υπηρετήσω κιόλας, “για να φεύγει απ’ το κεφάλι μου”, όπως λένε. Να φορέσω δηλαδή την 
ίδια στολή και το ίδιο εθνόσημο με αυτούς που καταπιέζουν τους πολίτες άλλων χωρών, όπως π.χ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Δε σφάξανε... ή 
μάλλον με το εθνόσημο σφάζουν κιόλας. Όσο για την “εθνική οικονομία”, θέλω να πάει στο διάολο. Αν “εθνική οικονομία” (που πρέπει να σωθεί) 
είναι το φάγωμα των μικρών που περιέγραψα παραπάνω, που όλοι χρωστούν στις τράπεζες και δουλεύουν γι’ αυτές επειδή ξεχρεώνουν δάνεια για 
ασήμαντες ή και σημαντικές πολυτέλειες και είναι κάποιοι ολίγοι (εμφανίστηκαν ξανά αυτοί οι ολίγοι μετά τη χούντα) που αράζουν στις βιλλάρες 
τους και κυκλοφορούν με τις αμαξάρες τους, τότε ας πτωχεύσει το κωλοκράτος με την εθνική του οικονομία. Ίσως τότε ξυπνήσουν οι μεγάλοι(σε 
ηλικία και) -μικροί στο μυαλό και δουν πως οι άλλοι με την υπερπολυτέλεια (που οι μικροί δανείζονταν για να γίνουν σαν εκείνους) έκλεβαν απ’ 
τα δικά τους μεροκάματα, τα δικά τους ασφαλιστικά ταμεία, τις δικές τους συντάξεις και ήταν οι ίδιοι που τους έκατσαν στον καναπέ για να τους 
βάλουν ηλιθιότητες στη χαζοτηλεόραση. Ίσως τότε, τους γυρίσουν τα μυαλά κι αντί να μαλώνουν μεταξύ τους, να πάνε με επιθετικό, ακόμα και 
βίαιο τρόπο να πάρουν απ’ τους ολίγους αυτά που στην ουσία τους ανήκουν. Ναι τους ανήκουν, αφού οι πολιτικοί έκαναν χαζορουσφέτια στους 
μικρούς (που και σ’ αυτό διαφωνώ) κοιμίζοντας τους και από “πίσω” με λαδώματα και τέτοια έδιναν τον πλούτο του κόσμου που κατοικούσε σ’ 
αυτόν τον τόπο σε μεγαλοεργολάβους και βιομήχανους και άλλους πλούσιους. Πλούτο του κόσμου-λαού εννοώ τον ορυκτό πλούτο, τους δρό-
μους, τα λιμάνια, τις παραλίες, τις συγκοινωνίες και τόσα άλλα που δεν φτάνει ολόκληρο βιβλίο για να τα γράψω, τα οποία ανήκουν σε όλους αλ-
λά τα έχουν και τα διαχειρίζονται λίγοι. Το εξωφρενικό που διάβασα πρόσφατα είναι πως το 60% του “ελληνικού πλούτου” το κατέχει το 5% των 
Ελλήνων. Ε, να ποια είναι η εθνική οικονομία και η χώρα σας κι εσείς οι μικροί(στο μυαλό) που ίσως διαβάζετε αυτό το πράγμα κατηγορηθείτε 
μεταξύ σας, κατηγορήστε και κανέναν μετανάστη ή κανέναν που δεν έχει να φάει ή να ταΐσει τα παιδιά του και κλέβει και αφήστε τους ολίγους 
να σας κλέβουν την (τελειωμένη σας) ζωή και μαζί μ’ αυτή και τη δική μας. 
Μάλλον αυτά όμως δεν αλλάζουν τόσο απλά. Το σοκ θα πρέπει να είναι πιο δυνατό και μάλλον θα το κάνουμε εμείς οι νέοι και οι νέες, καταστρέ-
φοντας τα πάντα. Ακόμα και τις ίδιες τις “περιουσίες” μας, μπας και φτιάξουμε τίποτα καινούριο. Κάτι πιο όμορφο και με ελευθερία (η ελευθερία 
δεν ορίζεται με λέξεις του τύπου λιγότερη – περισσότερη, μικρότερη – μεγαλύτερη). Ίσως αυτό που θα φτιάξουμε να μην έχει μπάτσους στη γω-
νία να μας κάνουν εξακρίβωση επειδή τους χαλάει η φάτσα μας. Και τι καλύτερο απ’ το να έχουμε όλοι την ίδια “περιουσία” κι έτσι να μην μαλώ-
νουμε μεταξύ μας σαν τους σημερινούς μεγάλους(στην ηλικία). Τι καλύτερο απ’ το να καταλάβουν και οι μικροί(στο μυαλό) της Βουλγαρίας και 
της Τουρκίας ποιος είναι ο εχθρός τους (οι ανάλογοι πλούσιοι εκεί) και να ρίξουμε αυτές τις νοητές (και υλικές) μαλακίες που λέγονται σύνορα 
και μας χωρίζουν σε ταυτότητες που γράφουν Έλληνες, Τούρκοι, Βούλγαροι και να λεγόμαστε ξανά ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Πολλοί πάντως έχουν χάσει την 
τελευταία αυτή ιδιότητα και γι’ αυτό η φύση και το περιβάλλον τρελαίνονται και απαντούν σε όλους μας με το ίδιο νόμισμα.
Κούρασα γι’ αυτό ας κλείνω. Μόλις η νεολαία κλείσει τα υπέρ-κινητά, τα pc και αφήσει στην άκρη το lifestyle, τότε καλά θα κάνουν οι μεγαλύτερες 
γενιές να κρυφτούν. Στην τελική ούτε φόρο χρωστάμε που γεννηθήκαμε, ούτε στις τράπεζες, ούτε σ’ αυτό που λέτε χώρα. Χρωστάμε μόνο στον 
εαυτό μας. Χρωστάμε μια επανάσταση η οποία θα φέρει την ελευθερία, γιατί “μας κλέψατε και μας κλέβετε το χώρο και τη ζωή μας. Δεν θα σας 
αφήσουμε να κλέψετε και τα όνειρά μας.”
Ένας νέος που τρελαίνεται

ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
Σε καθε καλοκαιρινή περίοδο η εκάστοτε κυβέρνηση έβρισκε πάτημα για να περάσει τα ΣΧΕΔΙΑ της  χωρίς 
καμία αναμενόμενη αντίδραση.Αυτό εν μέρει έγινε και φέτος και ήμασταν στο ίδιο έργο θεατές.Το θέμα 
είναι οτι το φετινό καλοκαίρι ηταν ιδιαίτερα σημαντικό χρονικά διότι το ελληνικό κράτος εχει δεχθεί ήδη 
2 μνημονια, έχει υπερχρεωθεί με τα δάνεια που παίρνει για να σώσει τις τράπεζες αλλα ο κόσμος σιγά 
σιγά αρχίζει να ξυπνάει(δες αγανακτισμενους).Γνωριζοντας όμως  το μπατσοκ οτι το καλοκαίρι η προσο-
χή του πολίτη δεν ειναι στραμένη στα πολιτικά τεκταινόμενα  όχι μονο προχώρησε σε ριζικές μεταρυθμί-
σεις( μεσοπροθεσμο αύξηση του σιτιστικού φπα, χουντικό νομοσχέδιο για παιδεία) εις βάρος των πολι-
τών αλλά αποφάσισε να καθαρίσει το τοπίο απο τις οποασδήποτε αυτοοργανωμένες ομάδες αντίστασης.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΗΓΜΑ
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«Αυτό που οι έλληνες νομίζουν ότι δικαιούται η χώρα»    Στην κορυφή του ελληνικού τριγώνου 
βρίσκεται το καστελόριζο.  Πως το βλέπετε; Οι βλέψεις του ελληνικού κράτους είναι αρκετά 
φιλόδοξες.   Οι συγκρούσεις για την χάραξη των θαλασσίων συνόρων θα προκαλέσουν μέγάλες 
εντάσεις στην περιοχή στο προσεχές μέλλον. 
Η εικόνα κλάπηκε από την καθεστωτική εφημερίδα ελευθεροτυπία 9/1/2011  

ΣΑΝΤΙΑΓΟ - ΑΘΗΝΑ ΕΝΑ ΤΣΙΓΑΡΟ ΔΡΟΜΟΣ…
Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τις σφοδρότατες συγκρούσεις του Χιλιανού 
Μάη-Ιούνη το 2006 μεταξύ των «πιγκουΐνων» και των εκεί δυνάμεων καταστολής. 
Οι «πιγκουΐνοι», ονομαζόμενοι έτσι εξαιτίας των ασπρόμαυρων σχολικών στολών 
τους, κατέλαβαν τα σχολεία τους για περισσότερο από τρεις μήνες, κατέβηκαν 
στους δρόμους κατά πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ενάντια σε έναν από τους 
τελευταίους νόμους του Πινοσέτ, συγκεκριμένα το LO�E, που αποκρατικοποιούσε 
την παιδεία προς μια νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση. Το νέο μοντέλο τότε ήταν 
βασισμένο στην ελεύθερη αγορά, στην ιδιωτική διαχείριση και είχε φυσικά ως 
στόχο το κέρδος. Τα αιτήματα τους ήταν η δωρεάν μετακίνησή τους με τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, όπως επίσης την κατάργηση της καταβολής χρημάτων για 
τις εισαγωγικές εξετάσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, την κατάργηση όλων των 
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν από την δικτατορία Πινοσέτ 
το διάστημα 1973-90, και κυρίως μια δωρεάν και δημόσια ποιοτική παιδεία.

Σήμερα, με συνεχόμενες κινητοποιήσεις όλα τα ενδιάμεσα χρόνια και καταστολή που 
δεν τις έλειψαν οι νεκροί, το Χιλιανό φοιτητικό κίνημα, που πολύ πιθανών αρκετοί 
από αυτούς να είναι οι «πιγκουΐνοι» του 2006, μαζί με μαθητές αλλά και εργαζόμε-
νους είναι πάλι στους δρόμους. Οι φοιτητικές ενώσεις εκτός των άλλων ζητάνε την 
επιστροφή της εκπαίδευσης στην ευθύνη της κυβέρνησης, και όχι στων δήμων που 
είναι τώρα, και απαιτούν την πλήρη απαγόρευση οποιασδήποτε τάσης για κερδο-
φορία από την εκπαιδευτική διαδικασία. Δύο βδομάδες τώρα, και ενώ η κυβέρνη-
ση αποφάσισε να ενισχύσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με χρηματικά κονδύλια 4 
δισ. Δολαρίων, οι φοιτητικές ενώσεις όχι μόνο δεν τρώνε το καρώτο αλλά αντιθέτως 
σκληραίνουν κατακόρυφα τη στάση τους. 40 φοιτητές απεργοί πείνας συμπλήρωσαν 
περισσότερες από 40 μέρες αγώνα ενώ την στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο 3 
απεργοί αποφάσισαν να σταματήσουν και την λήψη νερού. Οι φοιτητές έχουν ήδη 
απορρίψει 2 κυβερνητικές προτάσεις μέχρι τώρα ως ανεπαρκείς ενώ στη μαχητικό-
τατη 48ωρη απεργία της 24-25 Αυγούστου μετράμε ήδη περισσότερους από 1,300 
συλληφθέντες και αρκετές δεκάδες τραυματίες, μεταξύ τους και αστυνομικοί, ενώ 
τη δεύτερη μέρα έχουμε δυστυχώς τον πρώτο νεκρό από την δικιά μας πλευρά του 
οδοφράγματος, τον 16χρονο Μανουέλ Ρεϊνόζο από σφαίρα γουρουνιού στο στήθος.
Δυστυχώς στην Ελλάδα και ενώ βαδίζουμε ολοταχώς στο γκρεμό, το φοιτητικό κί-
νημα, συμπεριλαμβανομένου και του γράφοντος,  αδυνατεί ή τουλάχιστον αυτό 
δείχνει μέχρι τώρα (ας ελπίσουμε σε κάτι καλύτερο σύντομα) να ανταπεξέλθει στο 
ύψος των περιστάσεων που απαιτούνται ενάντια σε ένα εκπαιδευτικό  νομοσχέδιο 
έκτρωμα που προβλέπει μόνο κέρδος για τα αφεντικά και εντατικοποίηση για τους 
φοιτητές. Και επιτέλους αυτή η ξεφτυλισμένη συναίνεση βρέθηκε για πρώτη φορά, 
και μόνο για το θέμα του ασύλου, από αυτό το χουντικό-κοινοβουλευτικό μόρφωμα 
και τα κοράκια χαριεντίζονταν μεταξύ τους. 

ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΝΑ Τ’ ΑΝΑΨΟΥ-

ΜΕ…

Το δάνειο σε οδηγεί στο να καταναλώνεις σήμερα, αύριο να 
πληρώνεις τις δόσεις και μεθαύριο να ξαναδανείζεσαι  για να 
πληρώσεις τους τόκους κ.ο.κ . Έτσι ο καπιταλισμός την έβγαζε 
30 χρόνια τώρα αναβάλλοντας το μοιραίο κι όχι ακυρώνοντας 
το.
                                   Αντί – Επίλογος  
Η βασική αντίθεση του καπιταλιστικού συστήματος  είναι 
η σύγκρουση κεφαλαίου – εργασίας . Η εντονότερη 
σύγκρουση οδηγεί στις κρίσεις του. Η πτωτική τάση των 
κερδών των αφεντικών, λόγω της οικονομικής κρίσης,  
φέρνει  στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα (εργαζομέ-(εργαζομέ-
νων και ανέργων) σκληρότερη και διαρκή εντατικοποίηση 
της καθημερινότητας και  μεταδίδει σ’ αυτά την ευθύνη του 
προβλήματος, καλώντας τα ν’ ανεχτούν  νόμους για τα ωράρια, 
ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, επισφαλής εργασία (μαύρη 
εργασία,  ημι-απασχόληση  κ.λ.π.), τη στιγμή που η ζωή κυλά 
χωρίς ελπίδα κι έχει υποβαθμιστεί στο επίπεδο της απλής 
επιβίωσης. Αυτή την στιγμή πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτός 
ο κόσμος δεν πρέπει να είναι άλλο πια ανεκτός. Δεν πρέπει να 
παραιτηθούμε και να αφήσουμε τον καπιταλισμό να περάσει 
την κρίση του και να κάνει τον κύκλο του. Πρέπει να πέσει και 
δεν θα πέσει από μόνος του.
Αρνούμαστε να δώσουμε, οποιαδήποτε, χείρα βοηθείας στον 
καπιταλισμό κι αν  τον αγγίξουμε θα το κάνουμε για να τον 
ρίξουμε. Τα κοινωνικά κινήματα μέσα από ακηδεμόνευτους 
αγώνες έχουν δώσει παραδείγματα τα οποία μπορούν να 
απαντήσουν δυναμικά στις όλο και πιο επιθετικές κινήσεις των 
αφεντικών και στο πώς να οξύνουμε την κοινωνική και ταξική 
σύγκρουση. Μέσα από τους χώρους της καθημερινότητας μας 
(σχολείο, σχολή, χώρος εργασίας, γειτονιές) είναι αναγκαίο 
να αυτοοργανωνόμαστε και να προτάσσουμε τις θέσεις μας. 
Εμπειρίες αγώνων μέσα από τους χώρους αυτούς έχουν δείξει 
αποτελέσματα απτά κι ότι μπορεί να υπάρξουν νικηφόροι 
αγώνες. Τέτοιες κινήσεις έχουν πραγματοποιηθεί από ανάλογα 
κινήματα, εργατικές-φοιτητικές συνελεύσεις, σωματεία βάσης 
και άλλα. Η συλλογικοποίηση  κι η αλληλεγγύη μπορεί να 
αποτελέσουν τα πρώτα αναχώματα. Ωστόσο, οι άγριες 
απεργίες, το μπλοκάρισμα της παραγωγής, το σαμποτάζ, οι 
καταλήψεις είναι όπλα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί  και 
έχουν οδηγήσει σε νίκες. Η αυτοδιαχείριση των εργοστασίων 
στην Αργεντινή, οι συγκρούσεις   των εργατών στην Κορέα, 
οι ομηρίες διευθυντών στη Γαλλία είναι παραδείγματα στο 
πως να κινηθούμε  ρηξιακά. Καμία διέξοδο δεν περιμένουμε  
από τις κρίσεις του καπιταλισμού, που γεννά εκμετάλλευση 
και καταπίεση. Αντίθετα, μένουμε αμείλικτα απρόθυμοι 
απέναντι του κι όσο οι επιθέσεις κράτους και κεφαλαίου 
γίνονται εντονότερες τόσο ο δικός μας αγώνας εναντία στον 
καπιταλισμό και τις κρίσεις του  θα εντείνεται μέχρι την τελική  
πτώση του.
* η αναδιανομή  μέρους των κερδών του κεφαλαίου στις 
κατώτερες τάξεις, με τη μορφή κοινωνικών και άλλων παροχών, 
προκειμένου να αποφεύγεται η κοινωνική δυσαρέσκεια και 
οι αναταραχές.

Πηγές:
Αυτόνομη πολιτική ομάδα  Σαχ,  The panic is on, θέσεις για 
την παγκόσμια οικονομική κρίση, την ιστορία και το μέλλον 
της, Αθήνα, 2010.
Λαπατσιώρας, Σ. – Μηλιός, Γ.  Θέσεις για την Οικονομική κρίση 
Χορός της καρμανιόλας, Οικονομική ύφεση & κρίση 
συναίνεσης, Αθήνα, 2010.

ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Στις αρχές του Ιουλίου το ελληνικό κράτος επικύρωσε και επίσημα τη συμμαχία 
του με τους χασάπηδες της μέσης ανατολής, το ισραηλινό κράτος, απαγορεύο-
ντας στο στόλο της ελευθερίας ΙΙ να μεταφέρει είδη πρώτης ανάγκης στη Γάζα1. 
Έστρεψε με τη μία την πλάτη στις «φίλες» αραβικές χώρες της μέσης ανατολής 
απλώνοντας χείρα βοηθείας στους καλούς μας πλέον συμμάχους ισραηλινούς. 
Από ότι φαίνεται πάντως η συμμαχία αυτή ήρθε για να μείνει. Από πέρσι ειδικά 
μετά την επίθεση στον πρώτο στόλο της ελευθερίας και τους δολοφονημένους 
τούρκους από τα ισραηλινά κομάντος η στρατιωτική συνεργασία της ελλάδας και 
του ισραήλ έχει πάρει φωτιά2. Χαρακτηριστικά μόνο μέσα στο καλοκαίρι επίση-
μα (γιατί ανεπίσημα μόνο να φανταστούμε μπορούμε) έγιναν δύο στρατιωτικές 
ασκήσεις μεταξύ των δύο κρατών. Απ’ ότι ακούγεται η συνεργασία φτάνει μέχρι 
τις ανταλλαγές στρατιωτικής τεχνολογίας, τις μεθόδους παρακολούθησης και τις 
σύγχρονες μεθόδους αντιτρομοκρατικού πολέμου που εφαρμόζει το ισραήλ εδώ 
και χρόνια απέναντι στους παλεστήνιους. 
Τώρα βέβαια τα παπαγαλάκια των μμε και ολόκληρος ο εθνικός κορμός θέλουν 
να μας πείσουν πως η συμμαχία με το ισραήλ ήταν αυτό που χρειαζόταν η ελλάδα 
για να αντιμετωπίσει τον τουρκικό επεκτατισμό και να κυκλώσει επιτέλους αυτό 
το τέρας που λέγεται τουρκία και έχει βαλθεί να μας ρουφήξει όλο το πετρέλαιο. 
Αυτό που δεν μας λένε βέβαια είναι αν τελικά η μεσόγειος είναι ελληνική λίμνη 
και η ελλάδα έχει δικαίωμα να κάνει ότι γουστάρει γιατί μόλις ακούσαμε κάτι για 
πετρέλαια λέει κάπου στο ελληνικό καστελόριζο πήγαμε να δούμε στο χάρτη της 
μεσογείου (γιατί έτσι όπως μας δείχνουν τη κύπρο στους ελληνικούς χάρτες νομί-
ζεις ότι είναι πάνω από τη κρήτη) και καταρχήν δεν βρήκαμε τίποτα. Μόλις βγάλα-
με μεγενθυτικό φακό το εντοπίσαμε κάπου ανάμεσα στην Κύπρο και τη Ρόδο 1,5 
μίλι από τις τουρκικές ακτές. Μάλιστα όλοι αυτοί οι εθνικιστές λένε πως ακριβώς 
επειδή βρίσκεται εκεί το καστελόριζο δικαιούται ΑΟΖ(αποκλειστική οικονομική 
ζώνη) που να καλύπτει τη μισή μεσόγειο. Και λέει μάλιστα πως εκεί από κάτω κρύ-
βονται αμύθητα πλούτη. Τι να πει κανείς είναι να απορείς πρώτον με τη βλακεία 
που διατρέχει τη πλειοψηφία των ελλήνων που πιστεύουν πως η μεσόγειος είναι 
ελληνική λίμνη και δεύτερον με τη μεθόδευση για τη συστράτευση της κοινωνί-
ας γύρω από το «εθνικό συμφέρον της χώρας» και τα πετρέλαια που βρίσκονται 
στις «θάλασσες της».Όπως φαίνεται το  ελληνικό κράτος για άλλη μια φορά κάνει 
αυτό που ξέρει καλύτερα, το παίζει θύμα στον τουρκικό επεκτατισμό (σε μία σύ-
γκρουση για το μοίρασμα των θαλασσών που κρατάει χρόνια ) για να πολώσει το 
κλίμα στο εσωτερικό του και να δικαιολογήσει την «νόμιμη άμυνα» του απέναντι 
στον εχθρό. Τώρα άμυνα-επίθεση ποιος ξέρει, παιχνίδι είναι αυτό…
Ένα είναι σίγουρο πάντως, οι ανταγωνισμοί στην ευρύτερη περιοχή της μέσης 
ανατολή και αν. μεσογείου έχουν οξυνθεί επικύνδινα και όλο και πιο πολύ τα αφε-
ντικά (ελληνικά, τουρκικά και ανέκαθεν τα ισραηλινά) δείχνουν τα δόντια τους το 
ένα στο άλλο. Άλλωστε τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο το ισραήλ έχει 
κλιμακώσει επικίνδυνα την κατάσταση στη γάζα, η τουρκία έχει κυρήξει τον πό-
λεμο στους κούρδους με βομβαρδισμούς και χερσαία εμπλοκή στα ανατολικά 
της, και με φυλακίσεις και δολοφονίες κούρδων στο εσωτερικό της. Ενώ η ελ-
λάδα συμμετέχει ανοιχτά στον πόλεμο στην λιβύη (χωρίς να ανοίξει ρουθούνι 
στο εσωτερικό της από τους φημισμένους αντιιμπεριαλιστές της), και τώρα είναι 
έτοιμη να επεκτείνει τις μπίζνες της προς τα εκεί. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και 
την ένταση γύρω από τα πετρέλαια της κύπρου και τις ΑΟΖ σε αγαστή συνεργα-
σία με το ισραηλινό κράτος απέναντι στο  τουκικό και όπως βλέπετε οι δουλειές 
έχουν ανοίξει επικίνδυνα.

1  Στα τέλη ιουνίου αρχές ιουλίου το ελληνικό κράτος εμπόδισε 
τον «στόλο της ειρήνης» να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς την 
αποκλεισμένη λωρίδα της γάζας ενώ την ίδια ακριβώς περίοδο έκανε 
στρατιωτικές ασκήσεις με το ισραήλ στην λάρισσα.

2  Πέρσι ίδια περίοδο είχε κατευθυνθεί στόλος προς τη γαζα 
όπου δέχθηκε επίθεση από τον ισραηλινό στρατό με αποτέλεσμα να 
δολοφονηθούν εννέα  τούρκοι που επέβαιναν στο καράβι mavi marmara. 
Παρεμπιπτόντως και τότε το ελληνικό κράτος έκανε στρατιωτικές 
ασκήσεις με το ισραήλ μόνο που εκείνες διακόπηκαν για επικοινωνιακούς 
λόγους.

 Το ποσοστό ανεργίας το Μάιο του 2011 ανήλθε 
σε 16,6%, έναντι 12,0% το Μάιο του 2010 και 15,8% τον 
Απρίλιο του 2011. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά 
το Μάιο του 2011 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.131.528 άτομα. 
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 822.719 άτομα, ενώ ο οικονομικά 
μη ενεργός πληθυσμός* ανήλθε σε 4.383.374 άτομα. 
Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 51.804 άτομα σε 
σχέση με τον Απρίλιο του 2011 (μείωση 1,24%).Οι άνεργοι 
αυξήθηκαν κατά 220.534 άτομα σε σχέση με το Μάιο του 
2010 (αύξηση 36,6%) και κατά 36.260 άτομα σε σχέση με 
τον Απρίλιο του 2011 (αύξηση 4,6%). Δεύτερο υψηλότερο 
ποσοστό ανεργίας παρουσιάζεται στα μέρη μας αγγίζοντας 
το 20,2% στην περιφέρεια ανατολικής μακεδονίας και θράκης. 
 Το νούμερο που πιστεύουμε ότι είναι το ενδεικτι-
κότερο για την κατάσταση που βιώνουμε είναι το ποσοστό 
αύξησης των ανέργων μεταξύ του Απρίλη και του Μάη στο 
4,6%(επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι το Μάη λόγω της έλευ-
σης της καλοκαιρινής περιόδου και της εποχιακής εργασίας 
υπήρχε μείωση της ανεργίας). Κοιτάζοντας λίγο πιο προσεχτι-
κά οι 36.260 επιπλέον άνεργοι για τον μήνα Μάη σημαίνουν 
ότι κάθε εργάσιμη μέρα απολύονταν 1510 εργαζόμενοι. Στο 
προηγούμενο τεύχος του ρήγματος είχαμε αναφερθεί πάλι στα 
ποσοστά ανεργίας, αυτή η επιμονή μας οφείλεται στο γεγονός 
ότι πλέον είναι τόσο ραγδαία και ανεξέλεγκτη η αύξηση της 
ανεργίας όπου τα ποσοστά κάθε μήνα, παρόλο που υπολογί-
ζονται από την επίσημη αρχή του κράτους (ελστατ) με ότι αυτό 
συνεπάγεται, μπορούν να δείξουν τι μέλλον μας επιφυλάσσε-
ται στον κόσμο των αφεντικών και ποιοι θα πληρώσουν για 
ακόμα μια φορά την κρίση που διέπει τον καπιταλισμό . Ένα 
μέλλον άγριας εκμετάλλευσης και υποδούλωσης που κάτω 
από την ομπρέλα της εθνικής και μετέπειτα ευρωπαϊκής δι-
άσωσης δίνει το «δικαίωμα» στους εξουσιαστές μέσα σε ένα 
χρόνο να διαλύουν όλα τα κοινωνικά και εργασιακά κεκτημένα 
μετατρέποντας τους εργαζόμενους έρμαια στις ορέξεις και στα 
συμφέροντα των αφεντικών: όποιος δεν συμμορφώνεται θα 
απολύεται, όποιος θέλει να δουλέψει θα το κάνει με τους όρους 
που του επιβάλλουν, με απλήρωτες υπερωρίες ,με συμβά-
σεις μιας μέρας(βλέπε cosco), με μισθούς πείνας, χωρίς καμία 
ασφάλιση και με τη σύνταξη να μοιάζει σαν ένα πολύ μακρινό 
όνειρο και σε όποιον δεν αρέσουν όλα αυτά άνεργος, άλλωστε 
υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να πάρουν την θέση του.  
 Το μέλλον μας είτε κρίνοντας από τα νούμερα 
είτε από τις καταστάσεις που βιώνουμε καθημερινά γύρω 
μας θα είναι πολύ δύσκολο και αβέβαιο. Υπάρχουν δύο 
δρόμοι: είτε θα αρκεστούμε στον ήδη υπάρχον κανιβαλισμό 
και θα προσπαθούμε να εκμεταλλευόμαστε ο ένας τον 
άλλον κλείνοντας τα μάτια στις πραγματικές αιτίες αυτής 
της κρίσης(μας θυμίζει λίγο την ιστορία με το γαϊδούρι 
και το καρότο) είτε θα συνειδητοποιήσουμε ποιοι είναι οι 
πραγματικοί μας εχθροί και θα αποζητήσουμε μια έξοδο από 
τον καπιταλισμό και όχι μόνο από την κρίση του αναζητώντας 
την αξιοπρέπεια ,την αλληλεγγύη και την ελευθερία.  
 
*τα άτομα εκείνα που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εργα-
στούν: μικρά παιδιά, στρατιώτες, ηλικιωμένοι, ασθενείς.
 * Επειδή οι αριθμοί δυστυχώς μας εντυπωσιάζουν όλο και 
περισσότερο αλλά επιβεβαιώνουν τις απόψεις μας για τον 
πραγματικό στόχο όλης αυτής της επίθεσης οι εγγεγραμμένοι 
άνεργοι φτάσανε τις 700.000 με τις επίσημες προβλέψεις να 
ανεβάζουν τα νούμερα στο 1.000.000 για το 2012(αν μετρή-(αν μετρή-
σουμε και τους υποαπασχολούμενους που μόνο το κράτος 
βρίσκει λόγους να μην τους θεωρεί ανέργους το νούμερο 
ανεβαίνει στο 1.250.000) . Άντε και καλό χειμώνα
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