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Παραφράζοντας  τον  στοχαστή  Φρέντυ  Πέρλμαν  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  πως  η  ολοκληρωτική  
καταστροφή ήταν η αναγκαία προϋπόθεση, το "μαγικό κλειδί" της μετεξέλιξης, για το πέρασμα από το  
άγριο φυσικό περιβάλλον στο τυποποιημένο περιβάλλον των γραφείων και των πάρκινγκ... 
Όλοι μας παρακολουθούμε, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, την καταστροφή δασών και 
βουνών από πυρκαγιές (στην Πάρνηθα, το Πήλιο, το Χελμό, τα Πιέρια, το Γράμμο, κ.α.).  Μια 
καταστροφή  που  δεν  είναι  βέβαια  φυσικό  φαινόμενο,  αλλά  αντίθετα  έχει  συγκεκριμένους  κι 
αναγνωρίσιμους υπεύθυνους: εκείνους που την υποδαυλίζουν,  που επιτρέπουν να συμβαίνει και 
εκείνους  που  επωφελούνται  από  αυτήν,  καθώς  η  καταστροφή  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την 
αξιοποίηση  των  κατεστραμμένων  περιοχών  με  σκοπό  την  κερδοσκοπία  πάνω  στη  γη,  την 
εμπορευματοποίηση αγαθών και πόρων της φύσης, και τον έλεγχο της κοινωνίας.

Μέρος αυτής της τραγωδίας που αριθμεί περισσότερα από 1.000.000 στρέμματα καμένα, ακόμα και 
χαμένες ανθρώπινες ζωές, και ανοίγει το δρόμο σε μια άλλη καταστροφή, αυτή των αντικοινωνικών 
σχεδιασμών της ανάπτυξης, είναι το ολοκαύτωμα της Πάρνηθας, η απανθράκωση απειράριθμων 
δέντρων του αρχέγονου δάσους και πλήθους από τα πλάσματα που φιλοξενεί: ελάφια, αλεπούδες, 
ζαρκάδια, σκίουρους καθώς και άλλα άγρια ζώα.

Πρόκειται για έναν Δρυμό που από χρόνια καταστρέφεται και λεηλατείται με την παρουσία του 
Καζίνο, στρατιωτικών βάσεων, πάρκου κεραιών και ενός οδικού δικτύου που οδηγεί σε αυτές τις 
εγκαταστάσεις, καθώς και με την οικιστική δόμηση στις παρυφές του (όπως στην “Ιπποκράτειο 
Πολιτεία”  και  τους  Θρακομακεδόνες)  που  ακόμα  κι  αν  νομιμοποιείται  από  τις  υπηρεσίες  του 
κράτους  είναι  αυθαίρετη  ως  προς  τη  μοναδική  και  ξεχωριστή  φύση  της  Πάρνηθας,  η  οποία 
υποτίθεται ότι προστατεύεται.

Ειδικά το Καζίνο της Πάρνηθας είναι τόσο νόμιμο όσο ήταν και η βίλα που έχτισε πάνω στο βουνό 
ο δικτάτορας Γ. Παπαδόπουλος, ο οποίος επέτρεψε και την λειτουργία του Καζίνο στο Μον Παρνές 
καθώς και τη δημιουργία του τελεφερίκ για την εξυπηρέτησή του, το 1972.Η χούντα έπεσε, η βίλα 
του  Παπαδόπουλου  στην  Πάρνηθα  εγκαταλείφθηκε,  αλλά  το  Καζίνο  έμεινε  αποτελώντας  στις 
μέρες της Δημοκρατίας την αιχμή του δόρατος της καταστροφής και της λεηλασίας του Δρυμού 
προς όφελος της βιομηχανίας του τζόγου και της τουριστικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα μετά το 2003 με 
την έναρξη ιδιωτικοποίησης του Μον Παρνές παράλληλα με την παραχώρηση 3.100 στρεμμάτων 
του Δρυμού για την επέκταση των δραστηριοτήτων του.

Σήμερα, το Καζίνο ανήκει κατά 51% στην κρατική Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης και κατά 49% 
σε ιδιώτες: το 70% στην Regency Entertainment (στην οποία ανήκει το Hyatt  Regency και το 
Regency Casino της Θεσσαλονίκης) η οποία είναι πλήρως ελεγχόμενη από την πολυεθνική BC 
Partners, και το 30% στην Ελληνική Τεχνοδομική, ιδιοκτησίας Μπόμπολα.

Στην ιστοσελίδα της (www.regency.gr), η εταιρία Regency ωμά και προκλητικά αποκαλύπτει τις 
φιλοδοξίες της: "…με την ολοκλήρωση του προγράμματος πλήρους ανακαίνισης του συγκροτήματος,  
προβλεπόμενης συνολικής δαπάνης 140.000.000 ευρώ, το Μον Παρνές προβλέπεται να μετεξελιχθεί  
σε ένα ολοκληρωμένο συγκρότημα αναψυχής που θα αλλάξει τον τουριστικό και ψυχαγωγικό χάρτη  
της Αθήνας". 
Εκείνο που θέλουν στο μέλλον είναι όταν θα λέμε Πάρνηθα να εννοούμε Μον Παρνές!

Μάλιστα,  λίγες  μέρες  πριν  την  καταστροφική πυρκαγιά,  στις  20  Ιούνη,  είχε  δημοσιευτεί  στην 
εφημερίδα της κυβέρνησης η οριστική απόφαση του υπουργού πολιτισμού Γ. Βουλγαράκη για τον 
εκσυγχρονισμό και την επέκταση των εγκαταστάσεων του Καζίνο μέσα στον πυρήνα του Δρυμού - 
ζώνη όπου υποτίθεται παρέχεται απόλυτη προστασία των οικοσυστημάτων.



Η ουσιαστική εγκατάλειψη από το κράτος του Δρυμού και γενικότερα του βουνού της Πάρνηθας 
στην καταστροφική πυρκαγιά της 28ης Ιούνη (προκειμένου να μη γίνει μπλακ άουτ στην Αθήνα και 
για να σταλούν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα στο Σχηματάρι ώστε να μην κινδυνέψουν από τη 
φωτιά  εργοστάσια  στη  βιομηχανική  ζώνη),  ταυτόχρονα  με  τη  θριαμβολογία  του  υπουργού 
δημόσιας τάξης Β. Πολύδωρα για τη διάσωση του Καζίνο - κάτι που είδαμε και προσωπικά καθότι 
μερικοί  από  εμάς  ήμασταν  εθελοντές  στην  κατάσβεση  της  φωτιάς  παρόλο  που  η  αστυνομία 
προσπάθησε  να  μας  εμποδίσει  -  ήταν  φυσικό  να  μας  εξοργίσει  όπως  και  μεγάλο  μέρος  της 
κοινωνίας.

Εξοργιστική ήταν επίσης η προκλητική δήλωση του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της 
Regency Εntertainment AE Στ. Θεοδωρίδη (σε ολοσέλιδη πληρωμένη καταχώρηση στον τύπο στις 
22/7/07) ότι  "…το συγκρότημα του Μον Παρνές συνυπάρχει αρμονικά με τον Εθνικό Δρυμό της  
Πάρνηθας" δηλαδή ότι είναι αρμονική η συνύπαρξη της βιομηχανίας του τζόγου και των ορεινών 
οικοσυστημάτων! 

(Την ίδια στιγμή που ακόμα και το Δασαρχείο Πάρνηθας δηλώνει ότι  εγκαταστάσεις όπως  "τα 
στρατόπεδα  της  Πολεμικής  Αεροπορίας  και  του  Πολεμικού  Ναυτικού,  ραδιοτηλεοπτικές,  
τηλεπικοινωνιακές  εγκαταστάσεις,  το  πάρκο κεραιών,  το Καζίνο,  το Τελεφερίκ…" κ.α.  πρέπει  να 
απομακρυνθούν γιατί: "… επηρεάζουν τόσο την χλωρίδα όσο και την πανίδα του Δρυμού. Καθώς οι  
περισσότερες από αυτές καταλαμβάνουν τις υψηλότερες κορυφές, έχουν εκτοπίσει είδη φυτών που  
ζουν αποκλειστικά στα σημεία αυτά και πλέον τα θεωρούμε σπάνια ή εξαφανισθέντα από το βουνό.  
Ακόμη, τόσο οι ίδιες οι εγκαταστάσεις, όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτές, προκαλούν όχληση στα ζώα  
του βουνού. Τέλος, η αισθητική αλλοίωση του τοπίου από αυτό το πλήθος κεραιών και των κτηρίων,  
σε συνδυασμό με την εναπόθεση μπαζών και  διάφορων άχρηστων υλικών στους χώρους αυτούς,  
γεννούν ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας ενός πυρήνα προστατευόμενης περιοχής").
Το  ίδιο  εξοργιστική  ήταν  η  απόφαση  της  κυβέρνησης  να  εξαιρέσει  62,5  στρέμματα  από  το 
πρόγραμμα αναδάσωσης μετά την πυρκαγιά προς όφελος της επέκτασης των εγκαταστάσεων του 
Καζίνο (Παρόλες τις  επιφυλάξεις  μας απέναντι  σε κάθε εκβιαστική επέμβαση, όπως η τεχνητή 
αναδάσωση, στην φυσική διαδικασία αναγέννησης του δάσους).

Εξ'άλλου αυτό που επιχειρείται στην πραγματικότητα, μετά την καταστροφική πυρκαγιά, δεν είναι 
η αναγέννηση της φύσης. Όπως είναι απόλυτα ασύμβατη η συνύπαρξη της βιομηχανίας του τζόγου 
με το παρθένο δάσος, είναι παράλογη και η υπαγωγή της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 
στο  Υπουργείο  Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων.  Είναι  πλήρης  άλλωστε  η  εχθρότητα  της 
χωροταξίας  του  καπιταλισμού  απέναντι  στη  φύση  και  οι  σχεδιασμοί  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  δεν 
αποσκοπούν παρά στην εκμετάλλευση της καταστροφικής πυρκαγιάς για τον έλεγχο και την πλήρη 
ενσωμάτωση  του  ορεινού  συγκροτήματος  της  Πάρνηθας  στην  καπιταλιστική  οικονομία  της 
αθηναϊκής μητρόπολης.

Η πυρκαγιά της 28ης Ιούνη στην Πάρνηθα προλείανε το έδαφος σήμερα για τις μπουλντόζες της 
ανάπτυξης αύριο, και ο Γ. Σουφλιάς -ο ολετήρας της φύσης πλήθους περιοχών της χώρας, όπως της 
ορεινής κοιλάδας του Άνω Αχελώου με την εκτροπή του μεγάλου ποταμού την οποία χαρακτήρισε 
“μέγα  περιβαλλοντικό  έργο”-  δήλωσε  (τρίβοντας  πιθανώς  τα  χέρια  του):  “Πάμε  τώρα  να 
οργανώσουμε  τον  εθνικό  Δρυμό  όπως  πρέπει”,  εννοώντας  νέα  αναπτυξιακά  έργα  για  την 
“αξιοποίηση” του βουνού.  Μην ξεχνάμε ότι  είναι  αυτός  που στις  15/6/07,  λίγες μέρες  πριν το 
ολοκαύτωμα της Πάρνηθας, είχε δηλώσει στη Βουλή: “Η βάση "άπαξ δάσος, πάντα δάσος" είναι 
αυτή που δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα”! 

Αυτοί οι λόγοι ήταν που μας εξόργισαν και μας ώθησαν να προχωρήσουμε στην παρέμβαση της 
29ης Ιούλη 2007 ενάντια στο Καζίνο, που προκλητικά εξακολουθεί να λειτουργεί σήμερα μέσα 
στον απανθρακωμένο Δρυμό. Αναγνωρίζοντας πως η παρουσία του είναι ασύμβατη και πλήρως 
ανταγωνιστική με το Δρυμό και  πως η απομάκρυνση και η αποτροπή της επέκτασής του είναι 
επιτακτική και επιβεβλημένη. Γι’ αυτό και η επίθεση με μπογιές ήταν μια συμβολική, δίκαιη και 
θετική ενέργεια που αποσκοπεί να συμβάλει στην αφύπνιση μιας ανάλογης κοινωνικής συνείδησης.



Την ίδια μέρα που ανεβήκαμε στο βουνό δημοσιεύτηκε και η προκλητική δήλωση του επιφανούς 
τζιτζιφιόγκου της άρχουσας τάξης Άρη Σπηλιωτόπουλου, βουλευτή της ΝΔ, περί δήθεν ευθύνης 
των αναρχικών για τους εμπρησμούς ("Τα δάση καίγονται από άναρχες ομάδες ανταρτών πόλης") 
προκειμένου  να  αμαυρώσουν  την  εικόνα  της  κυβέρνησης!  Αν  γνωρίζαμε  αυτή  τη  δήλωση  θα 
μπορούσε να προστεθεί στους λόγους που ήδη είχαμε για να δράσουμε άμεσα, ως ακραιφνείς φίλοι 
των δέντρων και των ζώων του δάσους. 

Και επειδή ως φίλοι του δάσους και του βουνού της Πάρνηθας δεν θα μπορούσαμε να αρκεστούμε 
στις  διαμαρτυρίες  μέσα  στην  πόλη,  ανεβήκαμε  στον  τόπο  του  εγκλήματος,  εκεί  που  κάηκε  ο 
Δρυμός και υψώνεται το τερατούργημα του Καζίνο ανάμεσα σε χιλιάδες καμένα δέντρα.

Έτσι, το πρωί της Κυριακής 29 Ιούλη πραγματοποιήσαμε παρέμβαση έξω από τo Regency Casino 
στην Πάρνηθα υψώνοντας  πανό που έγραφε "ΕΞΩ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ" και 
φωνάζοντας συνθήματα όπως: "Η οργή δεν σβήνει - Καζίνο δεν θα μείνει”, “Ή Καζίνο ή Δρυμός -  
τις  ρουλέτες  σας  και  μπρος”,  ενώ οι  σεκιουριτάδες  το  έβαλαν  στα  πόδια  τρέχοντας  μέσα στο 
Καζίνο από όπου αφού αντιλήφθηκαν ότι δεν κινδυνεύουν παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι.

Κατά  τη  διάρκεια  της  παρέμβασης  έγινε  ρίψη  κόκκινης  μπογιάς  (που  συμβόλιζε  το  αίμα  των 
αναρίθμητων ζώων που χάθηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά), στην πρόσοψη και την είσοδο του κτιρίου 
και αναγραφή συνθημάτων ενάντια στη λειτουργία του Καζίνο μέσα στο Δρυμό. 

Κατόπιν, μετά την παρέμβαση και τη συμβολική επίθεση στο Ναό του τζόγου και αφού διασχίσαμε 
καταρχήν τις καμένες περιοχές, συνεχίσαμε την πορεία μας ελισσόμενοι μέσα από μονοπάτια στις 
δασωμένες  πλαγιές  και  τις  ρεματιές  του  αγαπημένου  μας  βουνού,  ενώ από πάνω υπερίπταντο 
αναζητώντας  μας  χωρίς  αποτέλεσμα  δυο  ελικόπτερα  της  αστυνομίας  και  γύρω  μας 
πηγαινοέρχονταν  πλήθος  αστυνομικών  δυνάμεων  με  κλούβες,  τζιπ  και  μοτοσικλέτες  -  ΜΑΤ, 
ΟΠΚΕ, ΕΚΑΜ, συνοριοφύλακες, Ζητάδες, Άμεση Δράση και ασφαλίτες. Γνωρίζουμε ότι το ίδιο το 
αρχηγείο  της  ΕΛΑΣ  ανέβηκε  στο  βουνό  και  έξω  από  το  καταφύγιο  στο  Μπάφι  όπου 
εγκαταστάθηκε συντόνιζε  την όλη επιχείρηση ζητώντας  επίμονα τη  σύλληψη όλων αυτών που 
"τόλμησαν να επιτεθούν στο Καζίνο"! 

... Μια μεγάλη συντροφιά ανθρώπων μπήκαμε και πορευτήκαμε στο βουνό, για να μας αγκαλιάσει ο  
αέρας της άγριας ελευθερίας και να το υπερασπιστούμε ως σπίτι μας απέναντι στον καταστροφικό  
πολιτισμό του χρήματος και του τσιμέντου. Βρεθήκαμε εκεί, όχι σαν τουρίστες-θεατές τοπίων, αλλά με  
την  πηγαία  αγάπη  μας  για  τη  γη,  αποφασισμένοι  να  αγωνιστούμε  πάνω  στο  ίδιο  έδαφος  που  
αλλοιώνεται και αποικιοποιείται από την εξουσία, για την επανοικειοποίησή του. Όταν ξαμολήθηκαν  
τα κρατικά σκυλιά στην Πάρνηθα και στις γύρω περιοχές προς καταδίωξη ανθρώπων, το σθένος μας  
και οι αντοχές μας δυνάμωσαν. Ακούγαμε και βλέπαμε τις ιπτάμενες μηχανές της τεχνοκυριαρχίας,  
χωρίς να μας βλέπουν, και συνειδητοποιούσαμε την κρισιμότητα της αγωνιστικής επιλογής μας. Οι  
δεσμοί  μιας μικρής κι εφήμερης κοινότητας αντίστασης έσφιξαν και έγιναν ο βράχος πάνω στον  
οποίο αργότερα συνθλίφθηκε η κατασταλτική επιχείρηση του κράτους. Η εμπειρία αυτής της πορείας  
είναι πλέον κτήμα των αγώνων για την κοινωνική απελευθέρωση, και από εκείνη την ημέρα κανένας  
τόπος εξουσίας της ελληνικής επικράτειας δεν μπορεί να παραμείνει άβατος!
Μια συμβολική επίθεση με μπογιές απαντήθηκε στη βάση της "μηδενικής ανοχής" απέναντι στον 
"εσωτερικό  εχθρό"  με  πρωτοφανή  κινητοποίηση  δυνάμεων  στο  βουνό,  μπροστά  στην  οποία 
ωχριούσε  η  κινητοποίηση  για  την  αντιμετώπιση  της  μεγάλης  πυρκαγιάς  που  κατέκαψε  το 
μεγαλύτερο  μέρος  του  Δρυμού  της  Πάρνηθας.  Αυτή  η  γιγάντια  και  πολύωρη  κατασταλτική 
επιχείρηση που ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη, δεδομένου ότι το ίδιο το Καζίνο δεν αποτόλμησε να 
κάνει μήνυση, έγινε γιατί αυτή η χωρίς προηγούμενο ενέργεια πάνω στο βουνό άνοιξε καινούργια 
μονοπάτια αντίστασης με μεγάλες προοπτικές, αφού δεν είναι μόνο το Καζίνο της Πάρνηθας αλλά 
πλήθος καταστροφικών έργων κι εγκαταστάσεων που αναπτύσσονται και προγραμματίζονται πάνω 
στα βουνά. 

Στα αποκαΐδια του δάσους της Πάρνηθας φάνηκε ολοκάθαρα η αντιμετώπιση που επιφυλάσσει η 
κρατική εξουσία απέναντι στη φύση: αυτή της καταστροφής και της λεηλασίας της. Στο μακρύ 



κατάλογο της αναπτυξιακής λαίλαπας πάνω στα βουνά, τα ποτάμια, τις ακτές (γιγαντιαία φράγματα 
και ταμιευτήρες, όπως στον Άραχθο και την εκτροπή του Αχελώου, ορυχεία βωξίτη όπως αυτά που 
επεκτείνονται στην Γκιώνα κι επίκεινται να λειτουργήσουν στην Οίτη, ορυχεία χρυσού όπως αυτά 
που απειλούν με καταστροφή τα δάση στις Σκουριές και τα παρακείμενα χωριά στη ΒΑ Χαλκιδική, 
ξενοδοχειακά  συγκροτήματα,  χιονοδρομικά  κέντρα,  μεγάλα  "Αιολικά  πάρκα",  εγκαταστάσεις 
ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών κεραιών, τούνελ και οδικές αρτηρίες, βιομηχανικές και 
τουριστικές υποδομές, οικοδομικές άδειες, αναθεώρηση του άρθρου 24 του συντάγματος για τον 
αποχαρακτηρισμό  των  δασικών  εκτάσεων  κ.λπ.)  έρχεται  να  προστεθεί  η  αναβάθμιση  της 
λειτουργίας και η επέκταση του Καζίνο μέσα στον καμένο Δρυμό. 

Αφού πρώτα άφησε μια φωτιά που ξεκίνησε από σπινθήρες σε πυλώνα της ΔΕΗ να κατακάψει το 
βουνό σταματώντας τη μόνο μπροστά στο ελικοδρόμιο του Καζίνο, ο κρατικός μηχανισμός έρχεται 
τώρα, για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα, να το ξαναπροστατέψει, αυτή τη φορά απέναντι σε μια  
εκδήλωση της κοινωνικής οργής.

Μέσα από τις πρόσφατες δηλώσεις του Α. Σπηλιωτόπουλου επιχειρείται η σκόπιμη παραποίηση της 
πραγματικότητας ώστε να συγκαλυφθεί η διαπλοκή των σχεδιασμών πολιτικής και οικονομικής 
εξουσίας για τον έλεγχο και την καθυπόταξη της άγριας φύσης, και την μετατροπή της -όπως και 
των  δημόσιων  αστικών  χώρων-  σε  εμπόρευμα.  Μέσα  σε  μια  ατμόσφαιρα  έντονης  κοινωνικής 
κατακραυγής  για  την  τεράστια  καταστροφή  που  συντελείται  γύρω  μας,  η  χειραγώγηση  και  η 
φίμωση της αντίστασης αναδεικνύεται σε πρωταρχικό μέλημα της κρατικής εξουσίας. Προκειμένου 
να υλοποιήσει με το μικρότερο κοινωνικό κόστος τα μεγάλα καταστροφικά και κερδοσκοπικά έργα, 
αντλώντας  την  αναγκαία  συναίνεση  και  περιορίζοντας  τις  φωνές  αμφισβήτησης,  πρέπει  να 
εξουδετερώσει  τις  μορφές  άμεσης δράσης,  ακόμα και  όταν αυτές έχουν συμβολικό χαρακτήρα, 
διαστρεβλώνοντας το νόημά τους. 

Η  υποδειγματική  στόχευση,  η  αβίαστη  κοινωνική  απήχηση  της  συγκεκριμένης  ενέργειας  στο 
Καζίνο και τα καινοτόμα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της θορύβησαν σε τέτοιο βαθμό τον κρατικό 
μηχανισμό ώστε να καταδιώξει χωρίς φειδώ μέσων και δισταγμούς τους αγωνιστές με σκοπό τη 
σύλληψή  όσων  το  δυνατόν  περισσότερων  από  αυτούς  προκειμένου  να  τρομοκρατήσει  και  να 
παραδειγματίσει όχι μόνο όσους συμμετείχαν στην ενέργεια ενάντια στο Μον Παρνές, αλλά και 
όλους εκείνους που εξοργίζονται και ξεσηκώνονται καθημερινά όλο και περισσότεροι ενάντια στα 
καταστροφικά  σχέδια  που  απεργάζονται  για  τη  φύση  και  τον  άνθρωπο  το  κράτος  και  ο 
καπιταλισμός. 

Να σημειωθεί εδώ ότι αυτή η ενέργεια ενάντια στο Καζίνο έγινε κατανοητή από το κράτος ως 
προϊόν και συνέχεια της πορείας αντίστασης που πραγματοποιήθηκε δυο μέρες πριν, στις 27 Ιούλη, 
την οποία είχε καλέσει η "Ανοιχτή Συνέλευση από το Λόφο του Στρέφη". Η πορεία εκείνη με τα 
καινοτόμα επίσης αγωνιστικά χαρακτηριστικά κινήθηκε για πολλά χιλιόμετρα από τις παρυφές της 
πόλης προς το βουνό,  τον τόπο του εγκλήματος,  και  απέκλεισε την πρόσβαση στο Καζίνο για 
αρκετές ώρες προκαλώντας την μήνη των επιχειρηματιών του τζόγου, των κρατικών προστατών 
τους και των κατασταλτικών μηχανισμών.

Η αναζήτησή μας ωστόσο, παρά τα άφθονα μέσα και τις δυνάμεις της αστυνομίας, εξελισσόταν 
άκαρπη καθώς κινούμασταν με άνεση για έξι ώρες πάνω στο βουνό και τελεσφόρησε μόνο χάρη 
στη  μαρτυρία  ενός  ηλικιωμένου  πεζοπόρου  που  μας  συνάντησε  τυχαία  και  κατέδωσε  στους 
μπάτσους τη θέση μας καθώς και χάρη σε μια ατυχή, ανακριβή πληροφορία που λάβαμε και η 
οποία μας κράτησε στην περιοχή που είχε εντοπιστεί. Τότε, η όλη αστυνομική επιχείρηση μπόρεσε 
να επικεντρωθεί με εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις μπάτσων και χαφιέδων στην περιοχή που 
κινούμασταν δημιουργώντας κλοιό γύρω μας πριν απομακρυνθούμε εγκαίρως.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε για το μέτρο της επιτυχίας τους πως το γεγονός ότι παρά την  
πρωτοφανή  αστυνομική  κινητοποίηση  μια  μεγάλη  ομάδα  ανθρώπων,  αρκετοί  των  οποίων 
ανεκπαίδευτοι  ορειβατικά,  κινούνταν αθέατη  στα εναπομείναντα  δάση της  Πάρνηθας  κάνοντας 
συχνές  στάσεις  για  καφέ,  φαγητό  και  αναψυχή,  και  χρειάστηκε  μετά  από  6  ώρες  (λυσσαλέας 
καταδίωξης γι’ αυτούς, περίπατου για μας) η ρουφιανιά ενός τυχαίου περαστικού για να εντοπιστεί 



και να εγκλωβιστεί λίγα μέτρα πριν την έξοδο του μονοπατιού στους Θρακομακεδόνες, κάθε άλλο 
παρά δικαιώνει την εικόνα που θέλησαν να επιδείξουν.

Μετά τον εγκλωβισμό και τη σύλληψη των πρώτων συντρόφων στις παρυφές του βουνού προς τους 
Θρακομακεδόνες,  πολλοί  μπόρεσαν  να  περάσουν  μέσα  από  τον  κλοιό  και  να  καταφύγουν  σε 
γειτονικές περιοχές. Η αστυνομική επιχείρηση συμπληρώθηκε με τη συνδρομή του χαφιέ δημάρχου 
Θρακομακεδόνων Θ. Οικονόμου και οικοπεδοφάγων/ιδιοκτητών νεόκτιστων πολυτελών επαύλεων 
μέσα στο καταπατημένο δάσος, οι οποίοι κατέδωσαν στην αστυνομία όσους από τους συντρόφους 
μας μπόρεσαν να εντοπίσουν. 

Κάποιοι επίσης από όσους διέφυγαν και από τους μπάτσους και από τους ρουφιάνους σταμάτησαν, 
και σε μια εκδήλωση αυταπάρνησης γύρισαν πίσω μη μπορώντας να αφήσουν αυτούς που είχαν 
ήδη συλληφθεί.

Είκοσι  εφτά  συνολικά  από  εμάς,  αναρχικοί,  αντιεξουσιαστές,  κομμουνιστές  και  αγωνιστές  της 
φύσης βρέθηκαν τελικά αιχμάλωτοι στα χέρια της αστυνομίας. 

Οι περισσότεροι από αυτούς, ιδιαίτερα όσοι συνελήφθησαν πάνω στο βουνό, δέχτηκαν επίθεση από 
τα ΜΑΤ αφού πρώτα είχαν δεθεί πισθάγκωνα και βρίσκονταν πεσμένοι στο έδαφος. Οι άντρες των 
ΜΑΤ εφόρμησαν επάνω στους ακινητοποιημένους συλληφθέντες ως αγέλη αφηνιασμένων σκύλων, 
χτυπώντας  τους βάναυσα,  βρίζοντάς  τους και  απειλώντας  τους ότι  θα πεθάνουν.  Οι σύντροφοι 
απάντησαν  φωνάζοντας  ασταμάτητα  συνθήματα  και  οι  μπάτσοι  αντιλήφθηκαν  ότι  θα  ήταν 
αδύνατον  να  τρομοκρατήσουν  και  να  σπάσουν  το  ηθικό  των  συλληφθέντων,  έστω  και  στο 
ελάχιστο.

Τα χτυπήματα, οι απειλές και οι βρισιές, η διήμερη κράτηση στη ΓΑΔΑ και η απαγγελία γελοίων 
κατηγοριών δεν στάθηκαν ικανά να λυγίσουν τους συλληφθέντες, να φιμώσουν το λόγο για την 
επιτακτική  απομάκρυνση  του  Καζίνο  από  την  Πάρνηθα,  και  για  το  δίκαιο  συνολικά  του 
αντικρατικού  -  αντικαπιταλιστικού  αγώνα,  ούτε  να  συνθλίψουν  την  αλληλεγγύη  τους  η  οποία 
γιγαντώθηκε αποκρούοντας αποτελεσματικά κάθε απόπειρα εκφοβισμού και τρομοκράτησης και 
ανατρέποντας κάθε σχεδιασμό των μπάτσων κατά τη διάρκεια της κράτησης. 

Όσο για τις κατηγορίες περί διατάραξης κοινής ειρήνης και διακεκριμένες φθορές από μέρους μας,  
είναι γελοίες καθόσον αυτά που συντελούνται πάνω στην Πάρνηθα, όπου απανθρακώθηκαν 56.000 
στρέμματα δασικών εκτάσεων (από τα οποία 20.500 στρ.  ελατοδάσους) και προγραμματίζονται 
μεγάλα  αναπτυξιακά  έργα,  συνιστούν  εγκλήματα  και  κακουργήματα  του  κράτους  και  του 
κεφάλαιου επάνω στη φύση και την κοινωνία.

Με όπλα το αγωνιστικό πνεύμα, τη συντροφικότητα και την αλληλεγγύη τους, οι συλληφθέντες 
αντιστάθηκαν στους εκβιασμούς και τις απειλές που δέχτηκαν στην Ασφάλεια, αντεπιτεθήκαν βίαια 
μέσα στη ΓΑΔΑ στην επίθεση που επιχείρησαν εναντίον τους διμοιρία ΥΜΕΤ και διμοιρία ΜΑΤ 
(που  τους  είχε  χτυπήσει  στο  βουνό)  μπροστά  στην  επίμονη  απαίτησή τους  για  μεταφορά  των 
τραυματισμένων σε νοσοκομείο -η οποία τελικά έγινε μετά από τις συμπλοκές-, αντιμετώπισαν τις 
άθλιες συνθήκες κράτησης και την απόπειρα διαχωρισμού σε κελιά -η οποία δεν πέρασε καθώς οι  
συλληφθέντες  απαίτησαν  ανυποχώρητα  να  βρίσκονται  όλοι  μαζί  άνδρες  και  γυναίκες  σε  μια 
πτέρυγα με ανοιχτά κελιά- παραμένοντας μέχρι τέλους ενωμένοι, αντιτάσσοντας στην καταστολή 
τη μαχητικότητα της αξιοπρέπειας. 

Το ίδιο  μαχητικό πνεύμα  διαπνέει  και  τις  συγκεντρώσεις  αλληλεγγύης  που πραγματοποιούνται 
ξεκινώντας από το πρώτο κιόλας βράδυ της σύλληψης όταν δεκάδες αλληλέγγυοι συγκεντρώνονται 
έξω από το κτίριο της ΓΑΔΑ, και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των 27 στον εισαγγελέα την 
επομένη,  30  Ιούλη,  όπου  μετά  την  ανακοίνωση  της  παράτασης  της  κράτησής  τους  ξεσπούν 
συμπλοκές  ανάμεσα  στους  συγκεντρωμένους  και  τα  ΜΑΤ  μέσα  και  έξω  από  το  χώρο  των 
δικαστηρίων. Μετά τις συμπλοκές συνελήφθη ένας αγωνιστής ο οποίος διακηρύσσοντας με σθένος 
την αλληλεγγύη του στους 27 και τη συμβολική επίθεση στο Καζίνο για την οποία διώκονται,  
καταδικάστηκε τελικά σε 5 μήνες φυλάκισης με αναστολή.



Στις  31  Ιούλη  απειλήθηκαν  και  νέες  συμπλοκές  στα  δικαστήρια  όταν  η  εισαγγελέας  πρότεινε 
παράταση  της  κράτησης  των  27  μέχρι  την  δίκη  τους  την  επομένη,  αλλά  τελικά  εν  μέσω της 
δήλωσης  άρνησης  των 27 να  επιστρέψουν στη  ΓΑΔΑ και  συνθημάτων αλληλεγγύης  από τους 
συγκεντρωμένους αποφασίσθηκε η απελευθέρωσή τους.

Και την 1η Αυγούστου όμως, στη δίκη των 27, η οποία τελικά αναβλήθηκε παρά τη θέλησή τους με 
βάση  βλακώδη  προσχήματα  του  εισαγγελέα  για  τις  9  Αυγούστου*,  σημειώνονται  και  πάλι 
συμπλοκές  αλληλέγγυων  με  τα  ΜΑΤ έξω  από  τη  δικαστική  αίθουσα,  μετά  από  ένταση  που 
δημιουργήθηκε  όταν  εμφανίστηκαν  ως  μάρτυρες  κατηγορίας  οι  βασανιστές  των  ΜΑΤ  που 
χτυπούσαν  τους  συλληφθέντες  στο  βουνό.  Σε  αυτές  τις  συμπλοκές,  μία  συντρόφισσα 
τραυματίστηκε ενώ χτυπήθηκε ακόμα και η συνήγορος των 27. 

Αυτή τη στιγμή το βουνό της Πάρνηθας είναι υπό καθεστώς αστυνομικής κατοχής και ασφυκτικού 
κρατικού ελέγχου, με πρόσχημα την προστασία του αλλά ουσιαστικά για την αποτροπή και την 
καταστολή κάθε εκδήλωσης κοινωνικής αντίστασης στη συνεχιζόμενη καταστροφή και λεηλασία 
του μέσω της ανάπτυξης.

Ο αγώνας ενάντια στην καταστροφή της φύσης, σήμερα πιο πολύ από ποτέ, θεωρούμε ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη απέναντι στην αναπτυξιακή λαίλαπα, και με αυτή την έννοια κάθε πρόταση 
αντίστασης είναι θεμιτή.

Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, μέσα στις πόλεις και πάνω στα βουνά, ενάντια στη 
λεηλασία και την καταστροφή της Πάρνηθας αλλά και ευρύτερα του φυσικού περιβάλλοντος μαζί 
με όλους όσοι μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες.

Η επιχείρηση τρομοκράτησης και φίμωσης της κοινωνικής οργής δεν θα περάσει!
Να  αντισταθούμε  στην  κρατική  και  καπιταλιστική  επίθεση  στη  φύση  και  την  κοινωνία,  και  να  
αντεπιτεθούμε!
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΒΟΥΝΑ ΧΤΙΖΟΥΝΕ ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ!
ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ Η ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΝΗΘΑ!
ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ!

Αυτοί που αιχμαλωτίστηκαν και αυτοί που διέφυγαν
Τα Ελάφια της Πάρνηθας

5/8/2007 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ 27 ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
Το απόγευμα της Κυριακής 29 Ιούλη συνελήφθησαν 27 σύντροφοι/ισσες στους πρόποδες της 
Πάρνηθας,  στην περιοχή  Θρακομακεδόνες,  κατηγορούμενοι  για  τη  συμβολική  επίθεση με 
μπογιές στο καζίνο Μον Παρνές που πραγματοποιήθηκε το πρωί της ίδιας μέρας.

Η ύπαρξη του καζίνο μέσα στον πυρήνα του δρυμού της  Πάρνηθας και  πόσο μάλλον τα 
σχέδια για την περαιτέρω επέκτασή του αποτελούν ένα διαρκές έγκλημα ενάντια στο δάσος 
της Πάρνηθας. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα του ολοκαυτώματος στην Πάρνηθα και ενώ 
ο δρυμός αφηνόταν να καεί, το καζίνο προστατεύτηκε με κάθε μέσο.

Με τον ίδιο ζήλο που το κράτος και οι μηχανισμοί του υπερασπίζονται την ανάπτυξη και τις 
επενδύσεις  των αφεντικών σε βάρος της  φύσης θέλοντας  ταυτόχρονα να  εμφανιστούν ως 
προστάτες  της,  επιχειρούν  να  καταστείλουν  όσους  αντιστέκονται  στη  λεηλασία  και  την 
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και στους εφιαλτικούς σχεδιασμούς του κράτους και 
των αφεντικών.



Μετά  λοιπόν  την  προκλητική  παρουσία  διμοιριών  ΜΑΤ  κατά  τη  διάρκεια  της  πορείας 
αντίστασης που είχε καλέσει την Παρασκευή 27/7 η Ανοιχτή Συνέλευση από το Λόφο του 
Στρέφη και τον αποκλεισμό του τελεφερίκ του καζίνο, ακολούθησε η τεράστια αστυνομική 
επιχείρηση  στο  βουνό  της  Πάρνηθας  με  ελικόπτερα,  ΜΑΤ,  περιπολικά  και  μονάδες  της 
ΟΠΚΕ. Η επιχείρηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 27 συντρόφων και συντροφισσών 
οι οποίοι ξυλοκοπήθηκαν ενώ ήταν δεμένοι με χειροπέδες. 

Οι ξυλοδαρμοί συνεχίστηκαν και μέσα στη ΓΑΔΑ όπου οι σύντροφοι δεν είχαν τη δυνατότητα 
να επικοινωνήσουν με δικηγόρο και δεν επιτρεπόταν στους τραυματίες να μεταφερθούν στο 
νοσοκομείο. Αργά το βράδυ της Κυριακής 29/7 τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διατάραξη 
κοινής  ειρήνης  και  διακεκριμένες  φθορές  σε  βαθμό  πλημμελήματος,  ενώ  έπειτα  από  τη 
δυναμική στάση των συλληφθέντων μέσα στο κτίριο της ΓΑΔΑ επιτράπηκε η μεταφορά των 
τραυματιών στο νοσοκομείο.

Μπροστά στην αποφασιστική στάση των συντρόφων και την κινητοποίηση αλληλέγγυων οι 
οποίοι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή 29 Ιούλη έξω από τη ΓΑΔΑ και τη Δευτέρα 30 Ιούλη 
στα  δικαστήρια  της  Ευελπίδων,  το  κράτος  παρέτεινε  την  ομηρία  των  συλληφθέντων  μια 
ακόμα ημέρα με αστήρικτες δικαιολογίες και νομικά τεχνάσματα από μέρους της εισαγγελίας, 
ενώ  επιχείρησε  -ανεπιτυχώς-  να  χτυπήσει  μέσω  των  λακέδων  του,  των  ΜΑΤ,  τους 
συγκεντρωμένους αλληλέγγυους, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συμπλοκές στα δικαστήρια 
και έξω από αυτά, προχωρώντας παράλληλα στη σύλληψη ενός ακόμα ατόμου.

Οι 27 συλληφθέντες θα δικαστούν στο αυτόφωρο αύριο, Τρίτη 31 Ιούλη.

ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΤΗ  ΛΕΗΛΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  ΤΟΥ  ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  ΣΤΟΥΣ  27  ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ  ΤΗΣ  29ης  ΙΟΥΛΗ  ΠΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΘΕΣΗ  ΜΕ  ΜΠΟΓΙΕΣ  ΣΤΟ 
ΚΑΖΙΝΟ ΜΟΝ ΠΑΡΝΕΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ: Τρίτη 31 Ιούλη, 9 π. μ.

Ανοιχτή Συνέλευση από το Λόφο του Στρέφη, 
30/7/07

Κείμενο που μοιράστηκε στη Λευκάδα και την Άρτα ενώ τοιχοκολλήθηκε και σε άλλες πόλεις της  
Δυτικής Ελλάδας:

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οι  καταστροφικές  πυρκαγιές  που  εξελίσσονται  καθημερινά  σχεδόν  στο  σύνολο  των  δασικών 
εκτάσεων στην ελληνική επικράτεια, αποτελούν μέρος του διαρκή πολέμου που έχουν κηρύξει το 
κράτος  και  το  κεφάλαιο  στη  φύση  και  την  κοινωνία  για  την  προώθηση  των  καπιταλιστικών 
συμφερόντων, την λεηλασία του φυσικού πλούτου και την όξυνση των συνθηκών εκμετάλλευσης 
και  καταπίεσης  όλων  των  προλετάριων  προς  όφελος  της  ελίτ  των  οικονομικών  και  πολιτικών 
αφεντικών και των λακέδων τους.

Το πρωί της Κυριακής 29/7/07, ομάδα αναρχικών – αντιεξουσιαστών προχώρησε σε μια συμβολική 
επίθεση πετώντας μπογιές κατά του καζίνο της Πάρνηθας, στοχοποιώντας κοινωνικά έναν από τους 
βασικότερους  εκφραστές  των καπιταλιστικών συμφερόντων και  των αναπτυξιακών σχεδιασμών 



στην καρδιά του καμένου πλέον ελατοδάσους της Πάρνηθας. Είχε προηγηθεί δυο μέρες νωρίτερα 
πορεία ενάντια στην καταστροφή της φύσης από το κράτος και το κεφάλαιο που καλέστηκε από 
πρωτοβουλία συντρόφων και η οποία κατέληξε στο τελεφερίκ στην Πάρνηθα όπου και υπήρχαν 
αναπτυγμένες ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Να σημειωθεί ότι το καζίνο αποτέλεσε το μοναδικό σημείο μέσα στο δάσος που υπερασπίστηκε 
από  την  φωτιά  ο  κρατικός  μηχανισμός  πυρόσβεσης  αδιαφορώντας  προκλητικά  για  την 
ανυπολόγιστη  καταστροφή  αυτού  του  θαυμάσιου  οικοσυστήματος  άγριας  ζωής  το  οποίο  δεν 
υπάρχει  πια.  Ενώ  ήδη έχει  δρομολογηθεί  η  επέκτασή  του  καζίνο  σε  μια  έκταση  62  επιπλέον 
στρεμμάτων  καθώς  και  η  εκμετάλλευση  εκ  μέρους  του  3.000  στρεμμάτων  στον  πυρήνα  του 
δρυμού.

Απέναντι σε αυτή την κίνηση αντίστασης και για την τρομοκράτηση όσων αγωνίζονται ενάντια 
στην κρατική-καπιταλιστική λεηλασία, η κινητοποίηση των μηχανισμών καταστολής ήταν άμεση 
και  πολυάριθμη  και  με  την  συνδρομή  ελικοπτέρου  (μεγαλύτερη  από  την  κινητοποίηση  του 
μηχανισμού πυρόσβεσης κατά την διάρκεια του ολοκαυτώματος της Πάρνηθας και τόσον άλλων 
δασικών εκτάσεων) για τον εντοπισμό και την σύλληψη όσων τόλμησαν να επιτεθούν στο καζίνο-
σύμβολο του κέρδους και της χλιδής. Οι σύντροφοι κυκλώθηκαν από τις κατασταλτικές δυνάμεις 
και χτυπήθηκαν άγρια από τους ένστολους φονιάδες του κράτους ενώ ήταν δεμένοι με χειροπέδες 
ακόμα και μέσα στα κεντρικά της Ασφάλειας όπου οδηγήθηκαν. Τραυματίστηκαν έξι από τους 27 
συνολικά  συλληφθέντες  εκ  των  οποίων  τουλάχιστον  οι  δυο  σοβαρά,  ενώ  τους  αρνήθηκαν  να 
μεταφερθούν  σε  νοσοκομείο.  Τους  απαγγέλθηκαν  οι  κατηγορίες  της  απρόκλητης  φθοράς  και 
διατάραξης  κοινής  ειρήνης.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  πρόκειται  για  ανθρώπους  πολλοί  εκ  των 
οποίων  βρέθηκαν  από  την  πρώτη  στιγμή  της  καταστροφικής  πυρκαγιάς  στην  Πάρνηθα  για  να 
συνδράμουν  στην  κατάσβεσή  της  ερχόμενοι  και  τότε  αντιμέτωποι  με διμοιρίες  των  ΜΑΤ που 
απαγόρευαν την παρουσία εθελοντών στο βουνό.

Τόσο κατά την διάρκεια της κράτησής τους στη ΓΑΔΑ αλλά και στα δικαστήρια που μεταφέρθηκαν 
υπήρξε έντονη παρουσία αλληλέγγυων ανθρώπων. Δεν θα αφήσουμε κανέναν αγωνιστή μόνο του 
στα χέρια του κράτους.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ 27 ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΝΑ  ΜΗΝ  ΑΦΗΣΟΥΜΕ  ΚΑΝΕΝΑ  ΚΡΑΤΙΚΟ-ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 
ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αλληλέγγυοι σύντροφοι
Λευκάδα 30/7/07

Κείμενο που μοιράστηκε στη Νάξο: 
 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ 27 ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ 
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥΣ
 

Το ελληνικό κράτος εφαρμόζει αποφασιστικά πλέον ένα συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό με την 
απόπειρα να καταργήσει το άρθρο 24, προχωράει με το χωροταξικό σχέδιο του Σουφλιά για τον 



τουρισμό  το  οποίο  προωθεί  την  οικοδόμηση  τουριστικών  θυλάκων  στις  ωραιότερες  και  πιο 
ευαίσθητες περιοχές καθώς και με το χωροταξικό για τα αιολικά πάρκα, ενώ δείχνει τη βούλησή 
του να εκποιήσει κάθε σπιθαμή γης που μπορεί να αποβεί κερδοφόρα για το κεφάλαιο. Άλλωστε η 
φύση έχει  αξία  για  όλον αυτό  τον  συρφετό μόνο  στο βαθμό που μπορεί  να  αποτελέσει  πεδίο 
εκμετάλλευσης,  όπως  για  παράδειγμα  στον  τουρισμό,  ή  όταν  χρησιμεύει  ως  φόντο  για  τις 
πολυτελείς επαύλεις των πλουσίων.

Έτσι και στην Πάρνηθα ο δρυμός και τα κόκκινα ελάφια δεν ήταν παρά το φυσικό ντεκόρ για το 
καζίνο και για τα συμφέροντα των επενδυτών του (ο όμιλος “Hayatt” και η Ελληνική Τεχνοδομική)  
που επιμελώς  προετοιμάζουν την επέκτασή του κατά 3.100 στρέμματα μέσα στον πυρήνα του 
δάσους!

Ήταν  λοιπόν  φυσικό  επακόλουθο  ο  κρατικός  μηχανισμός  να  ρίξει  όλες  τις  δυνάμεις  του 
προκειμένου να σώσει τους μπακαράδες και τους κουλοχέρηδες που κατοικοεδρεύουν στο ναό του 
τζόγου  κατά  τη  διάρκεια  του  εγκλήματος  της  πυρκαγιάς  της  Πάρνηθας.  Βασικό  μέλημα  των 
ιθυνόντων ήταν να περιφρουρήσουν την κερδοφορία των επενδυτών και τις βίλες των πολιτικών 
και των μεγαλοκαρχαριών παρά να επικεντρώσουν στη διάσωση του βασικότερου πνεύμονα της 
Αττικής.  Άφησαν  έτσι  να  αποτεφρωθούν  σημαντικά  και  μοναδικά  οικοσυστήματα  με  σπάνια 
ενδημικά  είδη  βλάστησης  και  πανίδας,  ενώ  εξαφανίστηκε  ένας  ολόκληρος  κόσμος  ζωής  και 
ομορφιάς.

Αντίθετα,  οι  αρχές  με  τη  συνδρομή  των  καταπατητών-ιδιοκτητών  κατοικιών  και  του  τοπικού 
πολιτικού  εκπροσώπου  τους,  του  δήμαρχου  Θρακομακεδόνων,  έδειξαν  μεγάλη  σπουδή  στην 
πάταξη των αντιφρονούντων. Η λυσσαλέα επίθεση που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις καταστολής από 
ξηράς και αέρος για να καταδιώξουν, να συλλάβουν, να κακοποιήσουν (έστειλαν πέντε αγωνιστές 
στο νοσοκομείο) και να διώξουν δικαστικά τους αναρχικούς-αντιεξουσιαστές που κατήγγειλαν τους 
αυτουργούς της καταστροφής με την ρίψη κόκκινης μπογιάς στο καζίνο, ήταν πρωτοφανής. 

Το μέγεθος της επιχείρησης αλλά και η σκληρή μεταχείριση που επιφυλάχθηκε στο δικαστήριο για 
τους  27  συλληφθέντες  καταδείχνει  αφενός  την  εκδικητικότητα  του  κράτους  απέναντι  στους 
αναρχικούς  και  αφετέρου  λειτουργεί  παραδειγματικά  για  το  τι  περιμένει  όσους  αποτελέσουν 
πρόσκομμα στην ασυδοσία του κεφαλαίου.

Από την άλλη πλευρά, για μας η δυναμική ενέργεια των συντρόφων (που μάλιστα πήγαν εκεί χωρίς 
την κάλυψη κανενός ασύλου όπως κακόβουλα ισχυρίζονταν όλο τον προηγούμενο χειμώνα πολλοί 
μαϊντανοί  των  ΜΜΕ),  η  άμεση  δράση  χωρίς  τη  διαμεσολάβηση  πολιτικών  και  θεσμικών 
παραγόντων,  η  μαχητική  τους  στάση  που  χαρακτηρίστηκε  από  την  αλληλεγγύη  και  τη 
συνεκτικότητα  αποτελεί  παράδειγμα  για  το  πώς  πρέπει  να  διεξάγεται  μια  σύγκρουση  με  τα 
συμφέροντα της εκμετάλλευσης και της καταστροφής.

Επειδή  ως  κάτοικοι  των  νησιών  ζούμε  χρόνο  με  το  χρόνο  τις  συνέπειες  της  αναπτυξιακής 
φρενίτιδας που αποτυπώνεται στην ανεξέλεγκτη δόμηση, στην εκποίηση των ακτογραμμών, στις 
συνεχείς διανοίξεις δρόμων, στις κατασκευές μεγάλων έργων-υποδομών για την εξυπηρέτηση της 
τουριστικής  βιομηχανίας  (έναν  τομέα  που  συναντιούνται  οι  μεγάλες  κατασκευαστικές  με  τις 
πολυεθνικές του ταξιδιού), επειδή βιώνουμε άμεσα την παράδοση της φύσης στους επιτήδειους δεν 
μπορούμε παρά να ενώσουμε τη φωνή μας με όσους είναι αποφασισμένοι να αντισταθούν στην 
επιβολή των εγκληματικών τους σχεδίων.

Αυτόνομη Πρωτοβουλία Νάξου,
1/8/07

Κείμενο που μοιράστηκε στην Πάτρα σε ενδειξη αλληλεγγυης στους 27 συλληφθεντες για την επίθεση  
με μπογιες στο καζινο Μον Παρνες:

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ



“…Η φωτιά που εκδηλώθηκε από σπινθηρισμούς σε πυλώνα υψηλής τάσης της  ΔΕΗ στο χωριό  
Στεφάνη  στα  Δερβενοχώρια,  εξαιτίας  της  υπερφόρτωσης  του  δικτύου,  αποτέλεσε  την  εναρκτήρια  
σπίθα μια πύρινης  λαίλαπας που κατέκαψε την Πάρνηθα.  Η εγκληματική ολιγωρία στην έγκαιρη  
αντιμετώπιση της φωτιάς στη Στεφάνη για να αποφευχθεί ένα black out στην Αθήνα, της επέτρεψε  
τελικά να ανέβει ανεμπόδιστα στο βουνό και να γιγαντωθεί καταπίνοντας τα δάση. Περισσότερα από  
25.000 στρέμματα δάσους από τα 38.000 στρεμ. του πυρήνα του Δρυμού κάηκαν καθώς και άλλες  
τόσες χιλιάδες στρέμματα από την ευρύτερη ζώνη του. Να σημειωθεί ότι το καζίνο ήταν το μόνο  
σημείο μέσα στο δάσος που διασώθηκε, την ώρα που ο κρατικός μηχανισμός επιδεικτικά αδιαφόρησε  
για  την  καταστροφή  του  οικοσυστήματος…”  
(Μαύρη Σημαία νο.47, Ιούλιος 2007) 
Η  ύπαρξη  του  καζίνο  μέσα  στον  πυρήνα  του  δρυμού  της  Πάρνηθας  σε  συνδυασμό  με  την 
δρομολογούμενη παραχώρηση σε αυτό 62 επιπλέον στρεμμάτων για την επέκτασή του αποτελούν 
ένα ολοφάνερο έγκλημα που διαπράττεται από το κράτος και τα αφεντικά ενάντια στη φύση, και 
παράλληλα αναγάγει το καζίνο ως τον κύριο ωφελημένο από την καταστροφή του δρυμού της 
Πάρνηθας. 

Το πρωί της Κυριακής 29 Ιούλη, ομάδα συντρόφων επιτίθεται συμβολικά με μπογιές και σπρέι στο 
καζίνο “Μον Παρνές”, στην περιοχή της Πάρνηθας, θέλοντας να καταδείξουν τον ρόλο του καζίνο 
ως το βασικότερο εκφραστή των καπιταλιστικών συμφερόντων στην περιοχή.

Οι μηχανισμοί καταστολής του κράτους στήνουν μια πρωτοφανή επιχείρηση στην περιοχή – με 2 
ελικόπτερα της αστυνομίας, διμοιρίες των ΜΑΤ και των ΥΜΕΤ καθώς και υψηλόβαθμων στελεχών 
της αστυνομίας που συντόνιζαν την επιχείρηση – με αποτέλεσμα τη σύλληψη των 27 συντρόφων οι 
οποίοι χτυπήθηκαν τόσο κατά τη σύλληψή τους όσο και κατά τη μεταφορά τους στα κεντρικά της 
ασφάλειας Αθηνών. Τραυματίστηκαν έξι από τους συλληφθέντες εκ των οποίων τουλάχιστον οι 
δυο σοβαρά ενώ τους αρνήθηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. 

Η αγωνιστική στάση των συντρόφων σε συνδυασμό με την παρουσία πλήθους αλληλέγγυων -τόσο 
κατά τη διήμερη κράτηση τους στη ΓΑΔΑ, όσο και στα δικαστήρια- δείχνει πως ο πόλεμος ενάντια 
σε κράτος και κεφάλαιο είναι πολύπλευρος και διαρκής, καθώς και πως κανείς αιχμάλωτος αυτού 
του πολέμου δεν είναι μονός του.

Στις 9 Αυγούστου, οι 27 συλληφθέντες δικάζονται στα δικαστήρια της Ευελπίδων στην Αθήνα. Η 
αλληλεγγύη είναι το όπλο μας! 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  ΣΤΟΥΣ  27  ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ  ΤΗΣ  29ης  ΙΟΥΛΗ  ΠΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΠΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ 
ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 
ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ 

Αναρχική ομάδα “Δυσήνιος Ίππος” και σύντροφοι
9/8/07


