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Για την εκκένωση της Κατάληψης στην Αλεξανδρούπολη…
αυτό το σπίτι που γεννήθηκα θέλουν να γκρεμιστεί

κι εκεί που γεννήθηκαν οι ιδέες το σπίτι ν’ απανθρακωθεί
πεινάω

πεινάω μα πασχίζετε να φύγω νηστική
στο σάπιο μου αίμα να ρέει υποταγή

να λιμοκτονήσω, να αφανιστώ, στον δρόμο να μη ξαναπατήσω
να πεθάνω εγώ μαντρωμένος στο κρατικό κλουβί

κι όσο η ζωή μας γίνεται κόλαση
από τις κρατικές αμυχές

και μας παίρνετε τα σπίτια, τις σκέψεις και τις ζωές
όσο κι αν μας διαμελίζετε

Εμείς θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε
κόψτε μας πόδια χέρια κοιλιές

θα δαγκώσουμε τα μάγουλα, θα βγάλουμε κραυγές
δεν είναι και κάτι να πονέσεις

για να αλλάξεις τη ζωή
για το σπίτι που γεννήθηκα

το σπίτι των ιδεών
που θέλουν να γκρεμιστεί.

Στις 16 Αυγούστου, πρωινές ώρες, πραγματοποιήθηκε η εκκένωση της Κατά-
ληψης Παλιού Νεκροτομείου στην Αλεξανδρούπολη, με δυνάμεις των  ΟΠΚΕ και 
μηχανές της ΔΙΑΣ να έχουν αποκλείσει το συγκρότημα του παλιού νοσοκομείου 
και με παρουσία εισαγγελέα, να κόβουν τα λουκέτα και να εισβάλλουν μέσα στο 
κτίριο. Η επιχείρηση συνοδευόταν από απειλές για προσαγωγές του αλληλέγγυου 
κόσμου που είχε συγκεντρωθεί. Τα σχέδια της εκκένωσης είχαν γίνει ήδη γνω-
στά από τις 22 Ιουλίου, μέσω τοιχοκολλημένου κρατικού εγγράφου, παρόλα αυτά 
υλοποιήθηκαν μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, κατά την πάγια τακτική τους, 
επιχειρώντας να αιφνιδιάσουν το κίνημα πόλης και τα αντανακλαστικά του, και 
αναίμακτα να τελειώνουν μια και καλή με αυτό το “αγκάθι” στην  Αλεξανδρούπολη. 
Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται να ξεμπερδεύουν τόσο εύκολα με έναν από τους 
ενεργούς πυρήνες ταξικού ανταγωνισμού στην πόλη, όσο και να χτίζουν ένα ιδιότυπο 
καθεστώς αστυνομοκρατίας , όσο και να προσπαθούν να εκκενώσουν τις δομές του 
αγώνα στην πόλη, με απειλές, επικοινωνιακά τεχνάσματα και κατασταλτικές επιχειρή-
σεις. Δεν μπορούν να κάμψουν το φρόνημα όσων αγωνίζονται, δεν μπορούν να αντι-
στρέψουν την παρακαταθήκη αγώνα που γεννήθηκε και θα συνεχίσει να γεννιέται, 
δεν μπορούν να κατευνάσουν την κοινωνική οργή που θα ξεσπάσει. Για τον κόσμο 
του αγώνα είναι δέσμευση πως το νεκροτομείο θα μείνει κατάληψη, πως οι κοινωνι-
κές αντιστάσεις θα συνεχίζουν να ανθίζουν και να ενοχλούν.

Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας εκκένωσης
Η κατάληψη Παλιού Νεκροτομείου στεγάζεται στο συγκρότημα του παλιού νο-

σοκομείου, έναν χώρο που παρέμενε παραμελημένος για χρόνια, πέρα από τις δι-
κές μας προσπάθειες να διατηρηθεί ανοιχτός και βιώσιμος για την τοπική κοινωνία 
και την γειτονιά. Η παραχώρησή του στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης τον Δεκέμβρη 2018 σηματοδότησε και την έναρξη της συζήτησης για την 
αξιοποίησή του και τη ροή κρατικού χρήματος πάνω στην οποία θα μπορούσε να 
ξεδιπλωθεί το αλισβερίσι των τοπικών αρχόντων και αφεντικών. Έτσι, από το 2021, 
για να  περιφραχθεί το συγκρότημα  με σιδεριές και λαμαρίνες και για να ανατεθεί 
η φύλαξή του σε εταιρεία σεκιούριτι, δηλαδή για να ερημοποιηθεί και να αποκοπεί 
ένας από τους λίγους δημόσιους χώρους από την γειτονιά, κατασπαταλήθηκαν χι-
λιάδες ευρώ. Δεν αποτελεί πρωτοτυπία η τακτική του κράτους να υποβαθμίζει και 
να παραμελεί συστηματικά καθετί δημόσιο και δωρεάν για την κοινωνία, με σκοπό 
η έλευση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των μεγαλοκαρχαριών να φανεί ως “σω-
τήρια” και να ξεπουληθεί άρον άρον το “φιλέτο” στο όνομα της “ανάπτυξης” και  της 
δήθεν ικανοποίησης των αναγκών της κοινωνικής βάσης. Ένα σαθρό αφήγημα που 
επιχειρεί να κουκουλώσει την μπίζνα που έχουν στήσει κράτος και κεφάλαιο για την 
καταλήστευση δημόσιων αγαθών, την υφαρπαγή δημόσιων χώρων, τη λεηλασία της 
φύσης, την ιδιωτικοποίηση κάθε πτυχής των ζωών μας, με σκοπό γη και ύδωρ να 
διαμοιραστούν στα καπιταλιστικά αρπακτικά. Στο πλαίσιο αυτής της “αξιοποίησης”, το 
σκηνικό στο συγκρότημα άλλαξε άρδην. Σεκιουριτάδες εκδιώκουν και φακελώνουν 
(με εντολή της Ασφάλειας) τον κόσμο που κινείται σε αυτό ενώ πρόκειται να τοποθε-
τηθούν κάμερες, εντείνοντας τον γενικευμένο έλεγχο και την επιβολή της επιτήρησης 
της κοινωνικής ζωής. Έτσι, μαζί με την απομάκρυνση των ανθρώπων της γειτονιάς, 
των συλλόγων που δραστηριοποιούνταν σε αυτό, του άστεγου που για χρόνια το δω-
μάτιο που είχε καταλάβει για να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες του ήταν το πραγ-
ματικό του σπίτι, έρχεται και η εκδίωξη των ανθρώπων που τα τελευταία 6 χρόνια 
έδιναν ζωή και μια ανάσα ελευθεριακή στο συγκρότημα του παλιού νοσοκομείου και 
την πόλη της Αλεξανδρούπολης, της Κατάληψης του Παλιού Νεκροτομείου. Στις 22 
Ιούλη, ανακοινώνεται η απειλή για την εκκένωσή μας, η οποία παίρνει σάρκα και οστά 
τον επόμενο μήνα, με τον αγώνα υπεράσπισης να συνεχίζεται με πείσμα και αποφασι-
στικότητα ακόμα και την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Η εκκένωση της Κατάληψης δεν είναι τυχαία, καθώς η ύπαρξή της δεν αποτελεί 
αμιγώς πρακτικό εμπόδιο για την “αξιοποίηση” του συγκροτήματος του παλιού νο-
σοκομείου. Αντίθετα, έρχεται σε μια προεκλογική περίοδο, όπου η κυβέρνηση της 
ΝΔ επιχειρεί να συσπειρώσει το ακροδεξιό, συντηρητικό ακροατήριό της γύρω από 
την όξυνση της καταστολής των δομών και του κόσμου του αγώνα, και να  ανασυ-
γκροτήσει τον εθνικό κορμό, για την υλοποίηση της εξωτερικής πολεμοχαρούς και 
αντιμεταναστευτικής πολιτικής της. Η εκκένωση είναι η κλιμάκωση της καταστολής 
του κράτους και του κεφαλαίου απέναντι στους χώρους αμφισβήτησης, οργάνωσης 
των κοινωνικών αντιστάσεων και ταξικής αντεπίθεσης, που τόσο ενοχλούν την εξου-
σία, ακόμα περισσότερο σε μια πόλη σαν την Αλεξανδρούπολη. Δεν αποτελεί κάποιο 
επτασφράγιστο μυστικό ο ρόλος που διαδραματίζει η Αλεξανδρούπολη ως γεωστρα-
τηγικός κόμβος, προπύργιο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, ως προθάλαμος στρατιωτικών 

επιχειρήσεων και ενεργειακό πέρασμα.  Για αυτό μας διαβεβαιώνουν διαρκώς ο τέως 
πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, αλλά και ο διάδοχός του, Τ. Τσούνης, 
αλλά και η σταθερή και αυξανόμενη εμπλοκή του ελληνικού κράτους σε εμπόλεμες 
εστίες και σε πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς, με πιο χαρακτηριστικό τον πόλεμο στην 
Ουκρανία. Όπως είναι γνωστό, στην πόλη θα δημιουργηθεί βάση του ΝΑΤΟ, ενώ 
το λιμάνι της, το οποίο πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί, χρησιμοποιείται για την πρόσ-
δεση τεράστιων αμερικανικών και νατοϊκών μεταγωγικών, μεταφορά ανθρώπινου 
δυναμικού και στρατιωτικού εξοπλισμού προς την ανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη 
Θάλασσα, παίζοντας και αυτό, όπως και το σιδηροδρομικό δίκτυο, κομβικό ρόλο στον 
πόλεμο στην Ουκρανία. Από τη δική μας πλευρά, με όχημα την ταξική και διεθνιστική 
αλληλεγγύη και μέσα από πλατιά αντιπολεμικά μέτωπα και σχηματισμούς με άλλες 
πόλεις, τρέξαμε και τρέχουμε τη δόμηση αντιπολεμικών εστιών εναντίωσης στη με-
τατροπή του Ελλαδικού χώρου σε μια απέραντη νατοϊκή βάση και της πόλης της Αλε-
ξανδρούπολης σε στρατιωτικοποιημένη ζώνη, ορμητήριο και στόχο πολεμικών επι-
χειρήσεων που σφαγιάζουν λαούς, σπέρνουν τον θάνατο και την οδύνη. Οι μαζικές 
αντιπολεμικές κινητοποιήσεις και οι κινητοποιήσεις αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και 
μετανάστες του τελευταίου διαστήματος, δεν θα μπορούσαν παρά να ενοχλούν, ανα-
τρέποντας τα σχέδια του κράτους, που επιχειρεί να αποσπάσει κοινωνική συναίνεση 
για την μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε προκεχωρημένο φρούριο των ΗΠΑ και 
του ΝΑΤΟ, και να αποσιωπήσει τις κοινωνικές αντιστάσεις απέναντι στην πολεμοχαρή 
θανατοπολιτική του. Η κοινή λογική, λοιπόν, αναδεικνύει πως η εκκένωση της Κατά-
ληψης αποτελεί τμήμα της απαραίτητης “εκκαθάρισης” που πρέπει να γίνει, ώστε να 
καμφθούν τα αντιπολεμικά μέτωπα που ξεπηδούν.

Η σπίθα του αγώνα  στην Αλεξανδρούπολη θα συνεχίσει να σιγοκαίει...
Η κατάληψη παλιού νεκροτομείου μετρά έξι χρόνια ζωής, έξι χρόνια στις επάλ-

ξεις του ταξικού ανταγωνισμού στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, αποτελώντας μια 
αφετηρία αγώνα, ένα σημείο αναφοράς για το κίνημα πόλης, ένα πεδίο συνάντη-
σης και συλλογικοποίησης για την τοπική κοινωνία. Αυτά τα χρόνια ζωής παράγουμε 
και συμμετέχουμε, ως κομμάτι των καταπιεσμένων, με τις μικρές μας δυνάμεις, σε 
κάθε απελευθερωτικό εγχείρημα, σε κάθε πεδίο ταξικής σύγκρουσης, ενάντια στον 
πόλεμο, την πατριαρχία, τη λεηλασία της φύσης, την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων 
κοινωνικών αγαθών, στο πλάι και σε κοινό βηματισμό με τους εργαζόμενους, τους 
φοιτητές και τους αγώνες τους, που δείχνουν τον δρόμο. Ταυτόχρονα, ο χώρος έχει 
φιλοξενήσει μέσα σε αυτά τα χρόνια δεκάδες πολιτικές εκδηλώσεις, πολιτικές συζη-
τήσεις και διαδικασίες, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκτός των πλαισίων της 
εμπορευματοποιημένης διασκέδασης, με γνώμονα τις αρχές της αυτοοργάνωσης και 
της αλληλεγγύης, προτάσσοντας έναν ελευθεριακό τρόπο σκέψης και δράσης.

Οι καταλήψεις, οι δομές και ο κόσμος του αγώνα βρίσκονται στο στόχαστρο της 
κρατικής καταστολής, η οποία οξύνεται διαρκώς, σε μια περίοδο όπου η πολιτική 
αποσταθεροποίηση, η καπιταλιστική κρίση που βαθαίνει, η όξυνση των διακρατικών 
ανταγωνισμών και ο κοινωνικός αναβρασμός που μαίνεται, προμηνύει πολυεπίπεδη 
ρήξη στην καπιταλιστική ομαλότητα, στο φόντο της οποίας οχυρώνονται και προετοι-
μάζονται τα κράτη και τα αφεντικά.  Απέναντι σε αυτή την ολομέτωπη επίθεση στους 
ανθρώπους της τάξης και στις διεκδικήσεις μας, δεν πρόκειται να μείνουμε άπραγοι. 
Ενημερώνουμε τους πραιτωριανούς του κράτους, πως όσο και να επιχειρούν να κα-
ταστείλουν, να μας τρομοκρατήσουν, να πνίξουν τις φωνές μας, για κάθε κατάληψη 
που εκκενώνεται θα ανοίγει μια άλλη, για κάθε απεργία που τερματίζεται θα ξεκινάει 
μια άλλη, για κάθε αγώνα που δίνουμε, πάντα θα υπάρχει ο επόμενος, ακούραστα, 
ακλόνητα, μέχρι να τσακίσουμε το σάπιο σύστημα, μέχρι το γκρέμισμα του κράτους, 
του καπιταλισμού και της πατριαρχίας.

Κατάληψη Παλιού Νεκροτομείου

Artwork: Υρώ Μανδαλάκη
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Ο ενεργειακός πόλεμος που διεξάγουν με όλα 
τα μέσα πλέον οι δυνάμεις του κεφαλαίου εναντί-
ον της κοινωνικής πλειοψηφίας και του φυσικού 
πλούτου έχει μπει στα σπίτια όλων μας. Δυσθε-
ώρητα ενεργειακά κόστη , κοινωνίες που γίνο-
νται όμηροι των καταστροφικών συνεπειών των 
«ενεργειακών επενδύσεων», στρατοί που καλούν 
τη νεολαία να πολεμήσει για τα κέρδη των ενερ-
γειακών μονοπωλίων, ΜΜΕ που μας καλούν να 
«αντέξουμε» το βαρύ χειμώνα. Μέσα σε ελάχιστα 
χρόνια, οι πτυχές που ανέδειξαν τα κινήματα ενά-
ντια στην καταστροφική καπιταλιστική ανάπτυξη, 
από το Βόλο μέχρι τα Άγραφα και αλλού, επιβεβαι-
ώνουν πως η «πράσινη μετάβαση» είναι ένα ακό-
μα επεισόδιο ενός γιγαντιαίου πολέμου εναντίον 
κάθε πτυχής της κοινωνικής και οικονομικής μας 
ζωής.

Η «μεγάλη επενδυτική ευκαιρία» που άδραξε 
ο καπιταλισμός καταρχάς με την ιδιωτικοποίηση 
όλων των μορφών ενέργειας και σε δεύτερο χρόνο 
με το σαφάρι εξάπλωσης και κυριαρχίας σε παλιές 
και νέες ενεργειακές πηγές είναι μόνο στην αρχή 
της.  Το “δάσος” των ανεμογεννητριών σχεδιάζε-
ται να επεκταθεί ταχύτατα.  Η εξάπλωση εγκατα-
στάσεων υγροποιημένου αερίου (LNG) ακόμα και 
μέσα σε κλειστούς κόλπους (βλ. Παγασητικός), 
θα πριμοδοτηθεί ως βασική πλευρά του ανταγω-
νισμού του Ρώσικου και Αμερικάνικου καπιταλι-
σμού και ως συνέπεια των μεγάλων επενδύσεων 
που έκαναν στους στόλους τους όλοι οι Έλληνες 
εφοπλιστές. Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός θα 
φουντώσει για «δικαιώματα» επι της θάλασσας, 
προς τέρψη των ενεργειακών κολοσσών. 

Πλευρά αυτού του πολέμου ήταν και είναι, το κυ-
βερνητικό και επιχειρηματικό σχέδιο της Lafarge 
στο Βόλο με την καύση σκουπιδιών. Η εταιρία, μα-
θημένη στα πεδία στρατιωτικών επιχειρήσεων της 
Συρίας, δεν έκρυψε ποτέ πως αντιμετωπίζει την 
πόλη του Βόλου και τους κατοίκους της ως πεδίο 
πολέμου για την παγίωση των συμφερόντων της. 
Στρατός της στο πολιτικό πεδίο οι κυβερνήσεις, η 
ΕΕ και οι τοπικοί κρατικοί θεσμοί, και στο πεδίο 
των δρόμων οι δυνάμεις καταστολής και «απόδο-
σης δικαιοσύνης».      

Ο Βασίλης Μάγγος ήταν ο πρώτος νεκρός του 
δικού μας στρατοπέδου σε αυτό τον πόλεμο. Ήταν 
ο αγωνιστής που με το βασανισμό του και το θά-

νατό του, έπρεπε να «σωφρονιστεί» ένα ολόκληρο 
κίνημα που γιγαντώνονταν και πλέον δεν διεκδι-
κούσε διευθέτηση των όρων των «ενεργειακών 
επενδύσεων», αλλά ακύρωσή τους, εκδίωξη των 
μονοπωλιακών ομίλων από τη γη μας και τελικά, 
διεκδίκησε τον πρώτο λόγο για τις πόλεις μας, τα 
βουνά μας, τον αέρα μας και την ίδια μας τη ζωή 
να τον έχουμε εμείς και όχι οι πολυεθνικές, οι κυ-
βερνήσεις του κεφαλαίου και οι τοπικοί τους εκ-
πρόσωποι.

Η κρατική βία που αντιμετωπίζουνε όσοι θέτουν 
τους εαυτούς τους ανάχωμα των καπιταλιστικών  
αναδιαρθρώσεων δεν αποτελεί μια αντιδημοκρα-
τική εκτροπή ή μια ακραία εξαίρεση. Δεν αποτελεί 
απλά ιδιαίτερο γνώρισμα της σημερινής κυβέρ-
νησης, αλλά θεμέλιο λίθο μιας ολόκληρης κοινω-
νικής αντεπανάστασης στην οποία στρατεύεται ο 
σημερινός καπιταλισμός. Το επιχειρηματικό κρά-
τος θωρακίζεται με πολεμικούς όρους και οι κα-
τασταλτικοί μηχανισμοί εντάσσονται περισσότερο 
από ποτέ  ως αναπόσπαστο κομμάτι των αντιλαϊ-
κών κατευθύνσεων. 

Σε αυτό το πλαίσιο επιχειρείται να διεξαχθεί η 
«δίκη» των βασανιστών του Βασίλη Μάγγου στις 
21 Οκτώβρη στο Βόλο. Σε αγαστή συνεργασία δι-
καστικές, διωκτικές και κρατικές αρχές, σε απόλυ-
τη ευθυγράμμιση με τις βουλές των πολυεθνικών 
επιχειρούν, με μία δίκη παρωδία, ουσιαστικά να 
αθωώσουν τους βασανιστές του Βασίλη ορίζοντας 
στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου δικάσιμο σε 
βαθμό πλημμελήματος, τριών μόνο αστυνομικών, 
από τους 7 τουλάχιστον εμπλεκόμενους στον ξυ-
λοδαρμό και βασανισμό. Η κατ́  ευφημισμό δίωξη 
των αστυνομικών αγνοεί τόσο τη μήνυση τις οικο-
γένειας Μάγγου, όσο και τους αυτόπτες μάρτυρες 
του βασανισμού του Βασίλη.

Η αστυνομική βία και καταστολή δεν είναι αρ-
κετή για να διασπείρει το φόβο και να αποτελέσει 
εμπόδιο των κοινωνικών αγώνων. Δεν αρκεί η βι-
ομηχανία δικών κατά αγωνιστών. Απαιτείται και η 
προστασία των εκπροσώπων του “νόμου και της 
τάξης” του κεφαλαίου. Η δίκη δεν αποτελεί απλά 
μια προσπάθεια «πτώσης στα μαλακά» για τους 
βασανιστές, αλλά συνολικής αθώωσης του άγριου 
πολέμου που διεξάγει η Lafarge και άλλες πολυε-
θνικές για την παγίωση και ενίσχυση των επενδυ-
τικών τους συμφερόντων. Το επιχειρηματικό κρά-

τος αναζητά αποδοχή τόσο των 
σχεδιασμών του, όσο και υπο-
ταγή στα μέσα επιβολής τους.

Ο Συντονισμός συλλογικο-
τήτων Βόλου από την πρώτη 
στιγμή τόνισε πως ο χαμός του 
Βασίλη ήταν μια κρατική δο-
λοφονία που δεν αφορούσε 
ένα τυχαίο θύμα της αστυνομι-
κής βίας, αλλά μια στοχευμένη 
ενέργεια εναντίων του αγω-
νιζόμενου λαού της πόλης. Σε 
αυτό το πλαίσιο ενέταξε στη 
δραστηριότητά του την ανάδει-
ξη της υπόθεσης του Βασίλη και 
την πάλη για τιμωρία των βασα-
νιστών του. 

Δεν επενδύουμε στην ανύ-
παρκτη δικαιοσύνη που τελεί 
υπό την ηγεμονία του αστικού 
κράτους και των κυβερνήσεων 
του. Τον τελευταίο εξάλλου χρό-
νο με τις δίκες των δολοφόνων 
του Ζακ, του Γρηγορόπουλου, 
την απελευθέρωση του καταδι-
κασμένου Λιγνάδη, την εξώθη-

ση στο θάνατο των απεργών πείνας Κουφοντίνα 
και Μιχαϊλίδη, η αστική δικαιοσύνη έχει δείξει με 
τον πιο σκληρό τρόπο το ταξικό της πρόσωπο. Επι-
διώκουμε να συμβάλλουμε στη συγκρότηση ενός 
ρεύματος διαμόρφωσης νέων όρων κοινωνικής 
δικαιοσύνης που επιδιώκει να αλλάξει το ρου των 
πραγμάτων στο πεδίο της καθημερινής ζωής. Να 
αλλάξει τους όρους ελευθερίας προς όφελος των 
πολλών και εναντίον της ολιγαρχίας του πλούτου. 

Σε αυτό το πλαίσιο ιεραρχήθηκαν μια σειρά 
δράσεις, από εκδηλώσεις μέχρι το μεγάλο γκράφι-
τι στην πόλη του Βόλου τον περασμένο Απρίλη για 
την υπόθεση του Βασίλη, οι οποίες ενόψει της επι-
κείμενης δίκης βαίνουν προς κλιμάκωση. Σε αυτή 
τη βάση εδράζεται και η πρωτοβουλία του Συντονι-
σμού Συλλογικοτήτων για τη διενέργεια πανελλα-
δικής διαδήλωσης στο Βόλο στις 15 Οκτωβρίου, 
μια κατεύθυνση που ήδη επιχειρείται να δικτυωθεί 
με μια σειρά πανελλαδικών συνελεύσεων που δι-
εξάγονται αυτή την περίοδο.

Είναι ανοιχτό στοίχημα και πρόκληση ο ενεργει-
ακός πόλεμος του κεφαλαίου να αντιμετωπιστεί με 
όρους κινήματος ενάντια στους μονοπωλιακούς 
σχεδιασμούς που μετέτρεψαν την ενέργεια σε πο-
λυτέλεια και το περιβάλλον σε πεδίο καταστροφι-
κών σχεδιασμών. Είναι ευθύνη μας, η τιμωρία των 
βασανιστών του Βασίλη να γίνει πλατύ λαϊκό αί-
τημα, και να φτιαχτεί παράλληλα ένα δίκτυο προ-
στασίας των αγωνιστών που στοχοποιούνται από 
τους κρατικούς μηχανισμούς. Η έκβαση της δίκης 
των βασανιστών του Βασίλη, είναι άμεσα συνδε-
δεμένη με την πορεία των εν εξελίξει αγώνων ενά-
ντια στον ενεργειακό πόλεμο του κεφαλαίου. Είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με τους όρους που θα ζήσει 
το επόμενο διάστημα η κοινωνική πλειοψηφία στο 
πεδίο των λαϊκών ελευθεριών και στην περιφρού-
ρηση της δυνατότητας του αγώνα για τη διεκδίκη-
ση ενός άλλου πλαισίου ζωής που να χωράει τις 
ανάγκες μας.

Στάθης Ντ.

Οι κοινωνικοί αγώνες να ορίσουν νέους κώδικες δικαιοσύνης
για τις ζωές μας και τους χαμένους μας συντρόφους.



4 Ζερμινάλ #11

Αφιερώνεται στη Μνήμη ενός ξεχωριστού προλετά-
ριου, σεμνού κομμουνιστή και παντοτινού αντάρτη, του 
Salvatore Ricciardi που έφυγε από τη ζωή -έπειτα από 
ένα μήνα νοσηλείας- στις 9/4/2020 στη γενέτειρα του 
Ρώμη, έπειτα από τον βαρύτατο τραυματισμό του, μετά την 
πτώση του από μεγάλο ύψος, καθώς σκαρφάλωνε ψηλά, 
στα ογδόντα του -εν μέσω πανδημίας και καραντίνας- για 
να κρεμάσει πανό αλληλεγγύης στους αγωνιζόμενους και 
εξεγερμένους και τις αγωνιζόμενες και εξεγερμένες, κρα-
τούμενους και κρατούμενες των ιταλικών φυλακών…

Αντί προλόγου

[...] Να! όλα τα επειχειρήματα ενός περιπετιώδικου μυ-
θιστορήματος πολιτικής φαντασίας δείχνουν τη θέληση 
του μην κοιτάς για να μη δεις και διαφθείρουν ως το με-
δούλι τους ανθρώπους και την ικανότητα τους να σκέφτο-
νται λογικά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να αλλοτριώνει 
την ικανότητα του πνεύματος από το να ζει και να κρίνει 
ένα φαινόμενο -μια διαδικασία, ένα γεγονός- από σκοπιά 
δαιμονιακή και μυστηριώδικη, συνδέοντας το μ’ ένα κό-
σμο γιομάτο τέρατα, όπου ενεργούν μυστηριώδικες δυνά-
μεις, που ξεφεύγουν από την αντίληψη, που κινούνται στο 
βασίλειο του ασύλληπτου και άπιαστου […] [1]

[...] Την επίσημη ιστορία τη γράφουν πάντοτε οι νικη-
τές. Τη γράφουν, τη μεταδίδουν και τη διηγούνται, πα-
ραποιώντας και διαστρεβλώνοντας με βάση τα πολιτικά 
συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης. Αυτό συνέβη και με 
την ιστορία του κύκλου αγώνων των δεκαετιών 1970-
80. Η παραποίηση και η διαστρέβλωση ακολουθούνε 
δυο συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές: τον απολο-
γητικό εγκωμιασμό του νικητή και τη δαιμονοποίηση του 
εχθρού. Ο νικητής παρουσιάζεται σαν ένας ήρωας και 
ένας πρωταθλητής της δημοκρατίας, ο εχθρός ως ένας 
αποκρουστικός τρομοκράτης που στερείται οποιασδήποτε 
νομιμοποίησης. Ο βαθμός της έντασης της απολογίας του 
νικητή και της απαξίας για τον εχθρό εξαρτάται από το επί-
πεδο στο οποίο έχει φτάσει η αναμέτρηση και η σύγκρου-
ση. Στην περίπτωση μιας αναμέτρησης και μιας ένοπλης 
σύγκρουσης, όπου το διακύβευμα είναι η ίδια η πολιτική 
εξουσία, είναι ξεκάθαρο ότι η απαξία και η απονομιμοποί-
ηση του εχθρού αγγίζουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο. 
Αυτή ακριβώς είναι και η δική μας περίπτωση.

Η ιστορική αλήθεια που δεν γίνεται αποδεκτή και θάβε-
ται ή διαστρεβλώνεται μέσω συνωμοσιολογικών και κα-
τασκοπευτικών αναπαραστάσεων είναι πάρα πολύ απλή, 
στην Ιταλία, και όχι μόνο στην Ιταλία, από τα τέλη της δε-
καετίας του ‘60 ως τις αρχές εκείνης του ’80, υπήρξε μια 
κοινωνική και ταξική σύγκρουση, η οποία διεξήχθη και με 
τα όπλα. Μια ένοπλη σύγκρουση που έθετε στην ημερήσια 
διάταξη το ζήτημα της πολιτικής εξουσίας, μια επαναστα-
τική απόπειρα που στόχευε στην ανατροπή του καπιταλι-
στικού κράτους και την οικοδόμηση μιας σοσιαλιστικής 
κοινωνίας, μιας κοινωνίας χωρίς τάξεις, χωρίς εκμεταλ-
λευτές και εκμετελλευόμενους, μια κοινωνία μέσα στην 
οποία όλοι συμμετέχουν στην κοινωνική παραγωγή και 
διανομή του πλούτου, όπου ο σκοπός της εργασίας δεν εί-

ναι το κέρδος των λίγων και η εκμετάλλευση των εργαζο-
μένων αλλά η κοινωνική ευημερία του λαού. Αυτή η ένο-
πλη σύγκρουση διεξήχθη με τις μεθόδους του αντάρτικου 
πόλης και στη χώρα μας έλαβε τις διαστάσεις ενός εμφυ-
λίου πολέμου χαμηλής έντασης. Αυτός είναι και ο λόγος 
για τον οποίο υπήρξαν πάρα πολλοί νεκροί, τραυματίες 
και φυλακισμένοι και από τις δυο πλευρές. Δεν επρόκει-
το για ανυπεράσπιστα θύματα αλλά για μαχόμενους που 
έπεσαν, τραυματίστηκαν και αιχμαλωτίστηκαν κατά τη δι-
άρκεια των μαχών. Από τη μια πλευρά, είναι οι πεσόντες 
των δυνάμεων που, υπό διάφορες ιδιότητες, πολεμούσαν 
στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση αυτού του κρά-
τους. Από την άλλη πλευρά, οι πεσόντες των επαναστα-
τικών δυνάμεων που μάχονταν για να το ανατρέψουν. Τα 
μοναδικά αθώα θύματα ήταν εκείνα των σφαγών του κρά-
τους, από τη σφαγή της πλατείας Φοντάνα μέχρι τη σφαγή 
στο σταθμό της Μπολόνιας. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια 
που θάβεται με τη λογοκρισία, τη λήθη και τα ψέματα. Όλα 
αυτά, παρά τα στατιστικά στοιχεία που είχαν δημοσιοποι-
ηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών τον Δεκέμβρη του 
1979 και στα οποία δηλωνόταν ότι κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας 1969-79 πραγματοποιήθηκαν 12.000 ένο-
πλες ενέργειες, έδρασαν γύρω στις 100 μαχόμενες επα-
ναστατικές ομάδες, ενώ υπήρξαν 6.000 πολιτικοί κρα-
τούμενοι και εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες. Επίσης, 
μονάχα κατά τη διάρκεια του 1976 καταγράφηκαν 430 
αποδράσεις από τις φυλακές, πολλές από τις οποίες με το 
όπλο στο χέρι και την ένοπλη υποστήριξη από έξω.

Μέσα σε αυτό το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο εντάσ-
σεται η Καμπάνια της Άνοιξης των Ερυθρών Ταξιαρχιών, 
η απαγωγή και η θανάτωση του προέδρου της Χριστιανο-
δημοκρατίας Άλντο Μόρο […][2]

“Όποιος απαγάγει το παρελθόν κρατάει σε ομηρία το 
μέλλον”

Όπως διαχρονικά έχει διαπιστωθεί, σε κάθε καιρό και 
κάθε τόπο, η Εξουσία του Κεφαλαίου και του Κράτους του, 
με ή χωρίς δημοκρατική προβιά, περιφρουρεί τα συμφέ-
ροντα της ενάντια “στις επικίνδυνες Τάξεις, τον εχθρό λαό 
και τους υποκινητές τους”, όχι μονάχα με το αστυνομικό 
κνούτο, τα κελιά των φυλακών και την άσκηση απροκάλυ-
πτης τρομοκρατίας από τα ένστολα (και μη) τάγματα εφό-
δου, αλλά σε -βάθος χρόνου και μακροπρόθεσμα- θωρα-
κίζεται και διαιωνίζεται με τη “διχαλωτή γλώσσα και την 
αργυρώνητη πένα των αυλικών της”.

Η Ιταλία των τελευταίων δεκαετιών, η γειτονική χώρα 
όπου -από τον Μάη του ‘68, το θερμό εργατικό φθινόπω-
ρο του ‘69 και επί σχεδόν μια εικοσαετία- έλαβε χώρα η 
τελευταία μαζική και μακρόχρονη, οργανωμένη και ένο-
πλη απόπειρα για την προλεταριακή Έφοδο στον Ουρανό 
στην καρδιά της “ψυχροπολεμικής” δυτικής Ευρώπης του 
20ου αιώνα, αποτελεί -αν μη τι άλλο- ένα κυριολεκτικό 
εργαστήριο όχι μονάχα της “αντι”τρομοκρατίας (με τις 
υπερεξουσίες των αστυνομικοδικαστικών μηχανισμών, το 
εξοντωτικό καθεστώς εξαίρεσης και τις ειδικές συνθήκες 
κράτησης των πολιτικών κρατούμενων του) αλλά και του 
ιστορικού αναθεωρητισμού. Ένας αντιδρ-αστικός αναθε-
ωρητισμός που καλλιεργείται και συντηρείται μέσα από τα 
συνωμοσιολογικά και κατασκοσκοπευτικά ιδεολογήματα 
με τα οποία έκανε και εξακολουθεί να κάνει καριέρα ένας 
ολόκληρος εσμός δεξιών, κεντρώων και “αριστερών” πο-
λιτικών, δικαστών, δημοσιογράφων, “στοχαστών και δια-
νοούμενων”, δημοσιολόγων απολογητών και άγρυπνων 
φρουρών αυτού του αυτοαποκαλούμενου “δημοκρατι-
κού” καταπιεστικού – εκμεταλλευτικού καθεστώτος.

Ένας αντιδρ-αστικός αναθεωρητισμός που εκκίνησε 
και εξελίσσεται μέσα από πολύχρονες και πολύπλευρες 
επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέμου, οι οποίες και συνα-
ποτελούν μια κυριολεκτική φάμπρικα παραγωγής ψεμμά-
των και διαστρεβλώσεων, λασπολογιών και παραποιήσε-
ων, όπου με όχημα την ιστορική παραχάραξη εξ’ αρχής 
στόχευσε (και σ’ ένα μεγάλο βαθμό πέτυχε) “ν’ ακρω-
τηριάσει τις μελλοντικές γενιές επίδοξων “ταραξιών και 
διασαλευτών της Τάξης που βασιλεύει αλλά δεν κυβερνά”, 
φτάνοντας (μετά από χρόνια) μέχρι και να τους δολοφονεί 
και πάλι στους δρόμους (όπως εκείνο τον καυτό Ιούλη του 
2001 στη Γένοβα.)” [3].   

Ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της σύγχρονης “Ιε-
ράς Εξέτασης της Ιστορίας” αποτελεί η καφκική δίωξη και 

ομηρία που βιώνει από το καλοκαίρι του 2021 μέχρι και 
σήμερα ο σύντροφος Paolo Persichetti. Είχαν προηγηθεί 
δυο ακόμα (από τα πολλά) επεισόδια αυτού του άσβεστου 
ρεβανσισμού, με την παράτυπη σύλληψη και έκδοση τον 
Γενάρη του 2019 του πολιτικού πρόσφυγα και συγγρα-
φέα Cesare Battisti από τη Βολιβία στην Ιταλία, όπου και 
βρίσκεται έγκλειστος σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, αλλά 
και με την κατασταλτική επιχείρηση “Κόκκινες Σκιές” τον 
Απρίλη του 2021 στη Γαλλία, στο στόχαστρο της οποίας 
βρέθηκαν έπειτα από το αίτημα έκδοσης τους στην Ιταλία, 
άλλοι δέκα πολιτικοί πρόσφυγες, αγωνιστές και αγωνί-
στριες, μέλη επαναστατικών οργανώσεων των δεκαετιών 
του 1970-80 (Giovanni Alimonti, Luigi Bergamin, Enzo 
Calvitti, Roberta Cappelli, Maurizio Di Marzio, Marina 
Petrella, Giorgio Pietrostefani, Sergio Tornanghi, Narciso 
Manenti και Raffaele Ventura). [4]

Ο βίος και η πολιτεία του 60χρονου Π. Περσικέτι φα-
νερώνει πολλά για τους λόγους για τους οποίους βρίσκε-
ται στο μάτι του κυκλώνα της “αστυνομίας της Ιστορίας”, 
κατηγορούμενος εν πολλοίς για το “αμάρτημα” της ανα-
ζήτησης, παράθεσης και αποκατάστασης της ιστορικής 
αλήθειας.

Προερχόμενος από μια εργατική κομμουνιστική οικο-
γένεια της ιταλικής πρωτεύουσας, έπειτα από το πέρασμα 
του από τον πολιτικό χώρο της Εργατικής Αυτονομίας, το 
1984 θα ενταχθεί στις Κόκκινες Ταξιαρχίες – Ένωση Μα-
χόμενων Κομμουνιστών [BR – UCC] [5]. Θα συλληφθεί 
το 1987 κι έπειτα από μια πρωτόδικη αθώωση και μια 
ερήμην καταδίκη στο εφετείο, θα ζήσει (όπως και πολλές 
δεκάδες άλλοι διωκόμενοι και διωκόμενες) την πολιτική 
προσφυγιά στη Γαλλία, όπου θα δραστηριοποιηθεί ως 
ανεξάρτητος ιστορικός ερευνητής και θα διδάξει Πολιτική 
Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Παρισίου VII.

Ένεργο μέλος της κοινότητας των πολιτικών προσφύ-
γων και του κινήματος για Αμνηστία, τον Αύγουστο του 
2002 θα εκδοθεί στην Ιταλία του Μπερλουσκόνι από την 
Γαλλία του Σαρκοζί, χαρακτηριζόμενος από τα καθεστωτι-
κά ΜΜΕ ως “το πρώτο ζωντανό παράδειγμα ενταφιασμού 
του δόγματος Μιτεράν”, με το οποίο αναγνωριζόταν -ως 
τότε από το γαλλικό Κράτος- η πολιτική φύση των αδι-
κημάτων για τα οποία είχαν καταδικαστεί οι διωκόμενοι 
αγωνιστές και αγωνίστριες, απορρίπτοντας τα αιτήματα 
για έκδοση τους στην Ιταλία.

Μετά την απέλαση του από τη Γαλλία θα εκτίσει μακρό-
χρονη ποινή κάθειρξης στις ιταλικές φυλακές και μετά 
την αποφυλάκιση του θα αφιερωθεί εξ’ ολοκλήρου στην 
ανεξάρτητη ιστορική έρευνα για το “παρελθόν που δεν 
περνάει”, κυρίως μέσα από την προσωπική ιστοσελίδα 
του insorgenze.net (την οποία και ανανεώνει με αναρτή-
σεις του ως σήμερα) αλλά και με τη συγγραφή άρθρων 
σε εφημερίδες και άλλα έντυπα. Διόλου τυχαία, στον υπό-
τιτλο της ιστοσελίδας του, αναγράφεται η προτροπή του 
Paul Klee: Μην αφήσεις τη σπίθα να σβήσει εντελώς από 
το νόμο...

Βασικό και πολύτιμο καρπό αυτής της κοπιαστικής και 
πολύχρονης ερευνητικής δουλειάς θ’ αποτελέσει ο πρώ-
τος τόμος της έρευνας που κυκλοφόρησε στη Ρώμη το 
2017 από τις εκδόσεις Derive Approdi με τίτλο Κόκκινες 
Ταξιαρχίες. Από τα εργοστάσια στην “καμπάνια της άνοιξης”, 
την οποία και έφερε σε πέρας και συνυπέγραψε μαζί με 
τον Marco Clementi και την Elisa Santalena. Ένα μνη-
μειώδες έργο ιστορικής αναδρομής της Οργάνωσης της 
οποίας υπήρξε μέλος, με το οποίο -μέσα από ατράνταχτα 
στοιχεία και ντοκουμέντα- αποκαθηλώνεται ολόκληρη η 
συνωμοσιολογική – κατασκοπευτική ιδεολογία της αστι-
κής ιστοριογραφίας. Ένα έργο που έστρεψε επάνω του με 
μένος το “ενδιαφέρον” των “αντι”-τρομοκρατών και των 
“χωροφυλάκων της Μνήμης”...  

[...] Τον Ιούνη του 2021, η Αστυνομία πρόληψης 
[Polizia di prevenzione], η Ασφάλεια προστασίας πολι-
τεύματος [DIGOS] και η ταχυδρομική Αστυνομία [Polizia 
postale] εισέβαλαν στην κατοικία του, κατάσχοντας ολό-
κληρο το αρχείο του και τα ντοκουμέντα που είχε συλλέ-
ξει έπειτα από χρόνια ερευνών.  Από εκείνη τη στιγμή κι 
έπειτα, ο συγγραφέας βρίσκεται αντιμέτωπος μ’ ένα κου-
βάρι από κατηγορίες που με το πέρασμα του χρόνου η μια 
αντικαθιστά την άλλη.

Η παρούσα έκδοση διηγείται αυτό το μακρόσυρτο κυ-

H Μάχη της Μνήμης ενάντια στη Λήθη της σύγχρονης “Ιεράς Εξέτασης της Ιστορίας”

Με αφορμή την καφκική δίωξη & ομηρία από το ιταλικό Κράτος του κομμουνιστή ιστορικού ερευνητή Πάολο Περσικέτι.

Ρώμη, Αύγουστος 2002: Ο Π. Περσικέτι κατά τη διάρκεια της άφιξης του 
ως “λάφυρο” στην Ιταλία του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, μετά τη σύλληψη και 
την έκδοση του από τη Γαλλία του Νικολά Σαρκοζί.
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νήγι του “αδικήματος της έρευνας” και καταγγέλλει την 
ύπαρξη ενός αστυνομικού μηχανισμού που απασχολείται 
με την ιστορία, ο οποίος -όπως σε ένα οργουελικό σενά-
ριο- ανακηρύσσεται σε υπουργείο αλήθειας, υπαγορεύο-
ντας το παρελθόν, περιφράζοντας τα ζητήματα, φιλτράρο-
ντας τα περιεχόμενα. Η ανέφικτη αλήθεια για την υπόθεση 
Μόρο αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο το να κατα-
πιάνεσαι με την ιστορία μπορεί να μετατραπεί σε αδίκημα 
[...] [6]

Περισσότερο από ένα χρόνο έπειτα από την έναρξη αυ-
τής της καφκικής δίωξης, οι προσχηματικές “έρευνες των 
αρχών” συνεχίζονται, ο Πάολο -μαζί με την οικογένεια 
του- εξακολουθεί να βιώνει αυτό το ιδιότυπο καθεστώς 
ομηρίας, με το αρχείο του να βρίσκεται ακόμα στα χέρια 
των απηνών διωκτών του, με κύριο στόχο την παρεμπό-
διση της ιστορικής έρευνας του, μέσα από την οποία έχει 
καταφέρει να ρίξει “σταγόνες αλήθειας στη στοιχειωμένη 
πόλη”, μέσα στον ανιστόρητο ωκεανό των καθεστωτικών 
ψεμμάτων που υπηρετούν αέναα τη Λήθη...

Αντί επιλόγου
[...] οι δημοσιογράφοι ρωτάνε τον κομμουνιστή που 

ίσως όσο κανέναν άλλον δεν θυμούνται με τόσο δίκαιο 
τρόμο οι αστοί στην Ιταλία του ύστερου 20ου αιώνα: “Μέ-
χρι τώρα βίωσες τη φυλακή και τη διάλυση της μνήμης. Αν 
ένας κακός άγγελος σου προσέφερε σε ένα πιάτο ελευθερία 
και λήθη και σε ένα άλλο φυλακή και μνήμη, ποιο θα προ-
τιμούσες;”. Και εκείνος, όπως και τόσοι άλλοι πριν αλλά 
και μετά απ’ αυτόν, ακόμα και τώρα που μιλάμε, που δεν 
φοβούνται να δωρίσουν τη ζωή τους, να προσφέρουν τα 
χρόνια τους και να “λερώσουν τα χέρια τους”, σ’ όλους 
τους καιρούς, σ’ όλους τους τόπους για το “πέρασμα από 
την προϊστορία στην ιστορία της ανθρωπότητας, από το 
βασίλειο της αναγκαιότητας στο βασίλειο της ελευθερίας” 
απαντάει με βαθιά ανθρωπιά και απαράμιλλη νηφαλιότη-
τα: “Δεν υπάρχουν τόσο καταχθόνιοι άγγελοι, μονάχα οι άν-
θρωποι σου προσφέρουν δύο εξίσου οδυνηρούς τρόπους 

για να πεθάνεις. Επομένως θα του έλεγα: δώσε μου ελευθε-
ρία και μνήμη. Αν δεν είσαι ικανός για κάτι τέτοιο, αγαπητέ 
μου άγγελε, τότε πετάς χαμηλά, δεν φτάνεις καν στο ύψος 
της δικής μας ήττας” [7]

Σημειώσεις:
[1] Απόσπασμα από Ορέστε Σκαλτσόνε, “Μια άποψη 

για την πολιτική βια”. Δημοσιεύθηκε στα ελληνικά στο 
1ο τεύχος του περιοδικού “Κείμενα” [Αθήνα, καλοκαίρι 
1979].

[2] Απόσπασμα από “Διαδικτυακή κουβέντα με τον Πα-

σκουάλε Αμπατάντζελο”, με αφορμή την κυκλοφορία στα 
ελληνικά της βιογραφίας του “Έτρεχα και σκεφτόμουν την 
Άννα. Μια ιστορία της δεκαετίας του ‘70” [Εκδόσεις Διά-
δοση. Αθήνα 2020]. Πηγή: rednnoir.gr

[3] Απόσπασμα από Λεωνίδας Β. [Εξάρχεια, 17 Νοέμ-
βρη 2021] Εισαγωγικό Σημείωμα στη βιογραφία του συ-
ντρόφου Μιχάλη Μαυρόπουλου “Εκκενώστε τους δρόμους 
από τα όνειρα...” [Εκδόσεις Μέθεξις. Θεσσαλονίκη 2021]

[4] Τον περασμένο Ιούνη, το Εφετείο του Παρισιού 
απέρριψε τελικά το ιταλικό αίτημα έκδοσης των 10 ηλικι-
ωμένων κομμουνιστών και κομμουνιστριών, επικαλούμε-
νο τα άρθρα 6 και 8 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων περί “σεβασμού της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής και της ερήμην εκδίκασης”.

[5] Περισσότερα στοιχεία για την ιστορία και τις δια-
σπάσεις της μακροβιότερης και μαζικότερης κομμουνιστι-
κής Οργάνωσης του δυτικοευρωπαϊκού Αντάρτικου στο 
συλλογικό έργο της Επιτροπής για μια Διεθνή Κόκκινη 
Βοήθεια (Βρυξέλλες – Ζυρίχη) “Επανάσταση και Αντεπα-
νάσταση στην Ιταλία”. [Πρώτη (εξαντλημένη) έκδοση στα 
ελληνικά από τις εκδόσεις Προλεταριακή Πρωτοβουλία, 
Αθήνα 2011. Κυκλοφορεί σε επανέκδοση από το Ταμείο 
Αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνι-
στών, Αθήνα, 2015].

 [6] Απόσπασμα από το οπισθόφυλλο της πρόσφατης 
έκδοσης (στα ιταλικά) Paolo Persichetti. “H αστυνομία της 
ιστορίας. Η φάμπρικα των ψευδών ειδήσεων για την υπόθε-
ση Μόρο”. [Εκδόσεις Derive Approdi. Ρώμη, 2022].

[7] Απόσπασμα από την εισήγηση της Προλεταριακής 
Πρωτοβουλίας στη Bιβλιοπαρουσίαση “Μάριο Μορέτ-
τι. Ερυθρές Ταξιαρχίες. Μια Ιταλική Υπόθεση” (εκδόσεις 
Διάδοση, Αθήνα 2016) που πραγματοποιήθηκε στις 
3/12/2016 στο Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο 
Εμπρός. Πηγή: prolprot.espivblogs.net

Λεωνίδας Β.

To εξώφυλλο του πρώτου τόμου του (προς το παρόν) αναλοκλήρωτου 
έργου, το οποίο αποτέλεσε την αφορμή και την αιτία για να τεθεί ο 
60χρονος αγωνιστής – ιστορικός ερευνητής στο στόχαστρο των “χω-
ροφυλάκων της Μνήμης”.

Όσοι διάβαζαν παλιότερα τα δημοφιλή τεύχη του Αστε-
ρίξ (γραμμένα από την οξύτατη πένα και τον κοινωνικά ευ-
αισθητοποιημένο νου του Ρενέ Γκοσινί), θυμούνται τους 
Ρωμαίους κατακτητές να “αμείβουν” τους Αιγύπτιους 
σκλάβους-εργάτες με μια κούπα μπίρα και ένα πιάτο φα-
κές. Όσοι δεν φορούν παρωπίδες κοινωνικής αδιαφορί-
ας και φροντίζουν να ρίχνουν μια –έστω πρόχειρη– ματιά 
στο τι ακριβώς συμβαίνει γύρω τους, έχουν εδώ και καιρό 
καταλάβει πως περίπου το ίδιο συμβαίνει στην εγχώρια 
αγορά εργασίας. Οι σύγχρονοι σκλάβοι μπορεί να μην 
λαμβάνουν αλκοόλ και φθηνό φαγητό με το δελτίο, όμως 
οι τιμές των βασικών αγαθών, των ενοικίων και των λο-
γαριασμών τους οδηγούν αναπόφευκτα στο να ξοδεύουν 
τους πενιχρούς μισθούς τους αποκλειστικά στα παραπά-
νω.

Δεν αποτελεί έκπληξη, άλλωστε, πως η συσπείρωση 
όλων των ΜΜΕ (ειδικότερα εφημερίδων και sites) κάτω 
από το “πρόβλημα” της άρνησης εργασίας στη σεζόν 
της εστίασης, πέρασε τουλάχιστον αδιάφορη –ακόμα και 
χλευαζόμενη– από τη μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού. 
Ίσως για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό, τα κροκο-
δείλια δάκρυα των βολεμένων και των εκμεταλλευτών 
για τη νεολαία “που κάθεται όλη μέρα με ένα καφέ στο 
χέρι και δεν έρχεται για δουλειά” έπεσαν σε ένα απύθμενο 
κενό σκαμμένο από τα ίδια τους τα χέρια: σε μια περίοδο 
που οι ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ μοιάζουν να βγά-
ζουν τη γλώσσα στην ολοένα αυξανόμενη φτωχοποίηση, 
καθώς η στέγαση και η αξιοπρεπής επιβίωση μετατρέπο-
νται σε άθλο, το πρόβλημα μετατίθεται στην ατομική ευ-
θύνη των από τα κάτω και στις αόριστες συνέπειες ενός 
προαναγγελθέντος πολέμου, τα οικονομικά και ιδεολογι-
κά συμφέροντα του οποίου καθόλου δεν αφορούν τους 
καταπιεσμένους.

Την ίδια στιγμή που οι αυξήσεις στα τρόφιμα, στα καύ-
σιμα, στο ρεύμα και στα ενοίκια σπρώχνουν τις κατώτερες 
τάξεις σε βίαιη και ταχύτατη λουμπενοποίηση, ο τουρι-
σμός, ίσως η μοναδική “βιομηχανία” που ακμάζει σε με-
γάλη κλίμακα στην Ελλάδα, είναι εμφανές πως βρίσκεται 
στις κορυφαίες θέσεις της λίστας που κρατά το κράτος 
στην επενδυτική ατζέντα του. Ήδη από τις πρώτες μέρες 
της θητείας της παρούσας κυβέρνησης, η πρώτη κίνηση 
καταστολής που επιλέχθηκε ήταν να χτυπηθεί άγρια από 
την αστυνομία μια διαδήλωση στο Κουκάκι ενάντια στο 
Airbnb, η εξάπλωση του οποίου είχε πραγματοποιηθεί 
με όρους εισβολής στη γειτονιά αφήνοντας εκατοντάδες 
ανθρώπους δίχως σπίτι και “προφητεύοντας” αυτό που 
μέσα σε ελάχιστα χρόνια θα συνέβαινε σε ολόκληρη την 

πρωτεύουσα – προσεχώς σε όλη τη χώρα. Οι τιμές των 
αγαθών πλησιάζουν επικίνδυνα εκείνες των πλέον πλου-
σίων κρατών της Ευρώπης δίχως οι μισθοί να ακολου-
θούν αναλογικά αυτή την άνοδο, κάνοντας σαφές πως η 
επιχείρηση πλουτισμού και κερδοσκοπίας δεν λαμβάνει 
καν υπόψη της την ικανότητα της εγχώριας αγοραστικής 
δύναμης να ανταπεξέλθει, αφού απευθύνεται σε διαφο-
ρετικά πορτοφόλια. Οι επιχειρήσεις ανάπλασης στο αθη-
ναϊκό κέντρο, με το ζήτημα της πλατείας Εξαρχείων στο 
επίκεντρο, αφορούν αφενός μια ιδεολογική επίθεση κυ-
ριαρχίας του κράτους έναντι των αντιστεκόμενων κοινω-
νικών κομματιών και των διεκδικήσεών τους, επιτελούν 
αφετέρου μια αναδιαμόρφωση του ταξικού-γεωγραφικού 
πλαισίου εντός του οποίου μπορούν να κινούνται και να 
υπάρχουν από τη μια οι φτωχοί ντόπιοι και οι μετανάστες, 
από την άλλη οι πλούσιοι και οι τουρίστες, δίχως καν οι 
κόσμοι τους να συναντιούνται.

Δημιουργούνται επί της ουσίας ζώνες απαγορευμένες 
για τους από τα κάτω, ζώνες όπου οι επενδύσεις και ο 
τουρισμός βρίσκονται στο επίκεντρο, και όπου ο κόσμος 
της εργασίας δεν θα έχει τη δυνατότητα να κατοικεί, να κα-
ταναλώνει και να υφίσταται, παρά μόνο για να προσφέρει 
την εργατική του δύναμη, προτού αποχωρήσει για τη δική 
του γεωγραφική ζώνη αποκλεισμού, ώστε να προσφέρει 
τον απαραίτητο χώρο στην ανώτερη αγοραστική δύναμη 
να κινηθεί. Αν η πόλη του Παρισιού, με το λαμπερό του-
ριστικό κέντρο και τα εξαθλιωμένα εργατικά και λούμπεν 
προάστια, μας φαινόταν ως μια μακρινή εικόνα από τα 
πλάνα της ταινίας «Το μίσος», πλέον βιώνουμε στο από-
λυτο τη μετατροπή των δικών μας πόλεων στο άνωθεν 
μοντέλο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιχείρησης τουριστι-
κοποίησης της χώρας αποτελεί η κυνική αντιμετώπιση του 
ζητήματος της πανδημίας από την κυβέρνηση: οι καρα-
ντίνες οδηγούνταν σε δικτατορικού τύπου απαγορεύσεις 
κυκλοφορίας και διαδηλώσεων κατά τους χειμερινούς 
μήνες, αίρονταν όμως πανηγυρικά μαζί με το παραμικρό 
υγειονομικό μέτρο για την ανενόχλητη άφιξη του θερινού 
τουρισμού. Οι τουρίστες απέκτησαν το δικαίωμα της ελεύ-
θερης κυκλοφορίας εάν νοσούσαν με covid-19, την ίδια 
στιγμή που οι πολίτες υποχρεούνταν να παραμένουν σπί-
τια τους. Το αμερικανικό αφήγημα που ήθελε «έναν πολίτη 
αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων να μην είναι δυ-
νατόν να βρίσκεται υπόλογος για εγκλήματα» έρχεται να 
μεταφραστεί στην ελληνική μπανανία ως «ένας τουρίστας 
που θα ενισχύει την εγχώρια οικονομία δεν είναι δυνατόν 
να αντιμετωπίζεται κατά τον ίδιο τρόπο με τον εργαζόμενο 

που προορίζεται να τον υπηρετεί».
Όπως ταξική είναι η αντιμετώπιση των από τα πάνω ως 

προς το ποιοι λαοί επιλέγονται για υπηρετικό προσωπικό 
(στην καλύτερη περίπτωση) των πλουσιότερων τουρι-
στών που αλώνουν στην κυριολεξία τη γη και το ύδωρ της 
όποιας χώρας στην οποία εισβάλουν, έτσι η συνειδητο-
ποίηση αυτής της τακτικής και η αντιμετώπισή της οφείλει 
να είναι εξίσου ταξική και συλλογική. Η άρνηση χιλιάδων 
εργαζόμενων –κατά βάση στον επισιτισμό– να εργαστούν 
με μισθούς πείνας, υπό άθλιες συνθήκες διαβίωσης και με 
εξοντωτικά ωράρια, στη φετινή καλοκαιρινή σεζόν, απο-
τελεί ένα ιδιαίτερα πρώιμο και όχι απαραίτητα πλήρως συ-
νειδητοποιημένο βήμα, που όμως κινείται προς αυτή την 
κατεύθυνση. Ο τρόμος και η υστερία των επικεφαλίδων 
των ΜΜΕ που για σχεδόν έναν μήνα το ανέφεραν ως κύ-
ριο ζήτημά τους είναι μια ενδεικτική αντίδραση των φερέ-
φωνων της κυριαρχίας. Το πρόβλημά τους, ασφαλώς, δεν 
ήταν τα σουβλατζίδικα και τα εστιατόρια που δεν θα έβρι-
σκαν υπαλλήλους. Το πρόβλημά τους ήταν και θα είναι 
ολοένα περισσότερο το χτίσιμο της ταξικής συνείδησης 
των εργαζομένων και το τι αρνήσεις και διεκδικήσεις αυτό 
θα σημάνει. Όπως η πρωτοφανής απεργία των διανομέων 
της Efood, όπως ο αγώνας των εργατών της Μαλαματί-
νας, το μόνο που μπορεί να φοβίσει και να αναστείλει τα 
σχέδια όσων αποφασίζουν για εμάς δίχως εμάς είναι οι 
πλατιές, συλλογικές κοινωνικές αντιστάσεις. Και οτιδήπο-
τε τις προϊδεάζει, φροντίζουν να το στοχοποιούν για να το 
σβήσουν εν τη γενέσει του.

Ως εκ τούτου, οφείλουμε να στεκόμαστε αλληλέγγυοι 
σε κάθε δίκαιο αγώνα ενάντια στην εκστρατεία τουριστι-
κοποίησης της χώρας, η οποία δεν είναι στην πραγματι-
κότητα παρά μια συντονισμένη απόπειρα καταπάτησης 
κεκτημένων, κοινωνικών δεδομένων, της ίδιας της φυ-
σικής ύπαρξης και του δικαιώματος στον προσωπικό και 
δημόσιο χώρο. Από τα κατεχόμενα Εξάρχεια ως τα τουρι-
στικά κάτεργα στα νησιά, από την άνοδο των ενοικίων και 
των τιμών βασικών αγαθών μέχρι την μπιρ παρά εξαγορά 
τεράστιων εκτάσεων και την μετατροπή τους σε υπερ-πο-
λυτελής ξενοδοχειακές μονάδες, πρέπει να υψώσουμε 
οδοφράγματα στα επενδυτικά σχέδια της κυριαρχίας, να 
διεκδικήσουμε όσα δικαιωματικά μας ανήκουν. Προτού να 
μην έχει απομείνει ελεύθερος χώρος για να κινηθούμε, 
προτού ο μοναδικός ρόλος που θα έχει απομείνει για να 
παίξουμε να είναι αυτός του σκλάβου-εργάτη για μια κού-
πα μπίρα και ένα πιάτο φακές.

Ρωμανός Γ.

Για ενα πιάτο φακές
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Στις 21 Αυγούστου του 2018, ο τότε πρωθυπουρ-
γός της χώρας, Αλέξης Τσίπρας, με διάγγελμά του 
από την Ιθάκη ανακοίνωσε την οριστική λήξη των 
μνημονίων και της επιτροπείας: «Η χώρα μας ανακτά 
το δικαίωμα της, να ορίζει αυτή τις τύχες και το μέλλον 
της. Σαν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Χωρίς εξωτε-
ρικούς καταναγκασμούς. Χωρίς άλλους εκβιασμούς. 
Χωρίς άλλες θυσίες του λαού μας». Τέσσερα χρόνια 
μετά, στις 20 Αυγούστου του 2022, ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κρήτη ανακοίνω-
σε κι αυτός με τη σειρά του τη λήξη των μνημονίων και 
της επιτροπείας: «Η σημερινή εξέλιξη σηματοδοτεί 
το τέλος των Μνημονίων και όσων επιβλήθηκαν στο 
όνομά τους (…) Η απαλλαγή από την Ενισχυμένη Επο-
πτεία σημαίνει μεγαλύτερη εθνική ευχέρεια στις οικο-
νομικές μας επιλογές». Λίγους μήνες πριν, τον Ιούνιο 
του 2022 ο Κ. Μητσοτάκης έλεγε: «με τη σφραγίδα 
του Eurogroup, η οικονομία μας απελευθερώνεται, 
πλέον, από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας (...) 
Και, ταυτόχρονα, ανοίγει μία νέα εποχή αυτόνομων 
επιλογών για την ανάπτυξη της χώρας και την ευημε-
ρία των πολιτών της». Τελικά, ποιος έβγαλε τη χώρα 
από τα μνημόνια και την επιτροπεία; Ο ΣΥΡΙΖΑ το 
2018 ή η Νέα Δημοκρατία το 2022; 

Η απάντηση είναι απλή: κανένας από τους δυο. Για-
τί στην πραγματικότητα ποτέ δεν βγήκαμε από τα μνη-
μόνια. Απλώς η αντικοινωνική μνημονιακή πολιτική 
(ως ειδική έκφραση της καπιταλιστικής αναδιάρθρω-
σης στην Ελλάδα από το 2010 και μετά) έχει ενσωμα-
τωθεί ατόφια στη λεγόμενη «μετά-μνημονιακή» επο-
χή, ενώ η επιτροπεία από την ΕΕ σε διάφορες μορφές 
θα συνεχιστεί περνώντας σε νέα φάση. ΣΥΡΙΖΑ και 
ΝΔ χέρι χέρι πουλάνε πολιτικό παπατζιλίκι συμβολο-
ποιώντας το μνημόνιο και εμφανίζοντας τα διάφορα 
στάδια εφαρμογής του ως μυθική «Έξοδο» από την 
κοιλάδα των δακρύων. Είναι ήδη γνωστό από το 2013 
πως η εποπτεία χρέους θα διατηρηθεί μέχρι την απο-
πληρωμή του 75% των δανείων που έλαβε η Ελλάδα 
από τους μηχανισμούς στήριξης. Μέχρι να αποπλη-
ρωθούν δηλαδή 188 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως 
προβλέπει το Άρθρο 14.1 του Κανονισμού 472/2013 
της ΕΕ: «Τα κράτη μέλη παραμένουν υπό εποπτεία 
μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί του-
λάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που 
έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, 
τον ΕΜΧΣ (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονο-
μικής Σταθεροποίησης), τον ΕΜΣ (Ευρωπαϊκός Μηχα-
νισμός Σταθερότητας) ή το ΕΤΧΣ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας». Στην πραγμα-
τικότητα, δηλαδή, η εποπτεία και επιτήρηση της ελ-
ληνικής οικονομίας, της εξυπηρέτησης δηλαδή των 
συμφερόντων του κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστών 
δανειστών, θα συνεχιστεί επ’ αόριστο με τα «μνημό-
νια διαρκείας» που έχουν επιβληθεί (αφού οι χιλιά-
δες εφαρμοστικοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί κατά τη 
διάρκεια των τριών διαδοχικών μνημονίων παραμέ-
νουν σε πλήρη ισχύ).

Αντίστοιχο παπατζιλίκι με την μυθική «Έξοδο» από 
τα μνημόνια και την επιτήρηση πούλησε ο Κ. Μητσο-
τάκης τον περασμένο Απρίλιο, όταν διαφήμιζε την 
αποπληρωμή του δανείου του ΔΝΤ, λέγοντας μά-
λιστα: «κλείνει ένα γκρίζο κεφάλαιο που άνοιξε τον 
Μάρτιο του 2010». Βεβαίως, η αποπληρωμή της τε-
λευταίας δόσης στο ΔΝΤ (1,86 δις ευρώ) είναι ένα 
φθηνό επικοινωνιακό κόλπο αφού βασικός χρηματο-
δότης του ελληνικού χρέους δεν είναι το ΔΝΤ αλλά ο 

Μηχανισμός Στήριξης της ΕΕ. Το 2010, όταν το ελλη-
νικό κράτος χρεοκόπησε, το χρέος έφτανε στα 330 
δις ευρώ (περίπου 130% επί του ΑΕΠ). Μετά από 3 
διαδοχικά μνημόνια, φτωχοποίηση της κοινωνίας και 
καταβαράθρωση του ΑΕΠ, με την τυπική λήξη των 
μνημονίων το 2018 και τη μετάβαση στη «μετα-μνη-
μονιακή» Ελλάδα το χρέος έφτασε στα 334 δις ευρώ. 
Δηλαδή, παρά τα δυσβάστακτα μέτρα και το PSI το 
χρέος έμεινε ίδιο ως προς το απόλυτο μέγεθος ενώ 
εκτοξεύθηκε ως λόγος προς το ΑΕΠ. Σήμερα μετά 
από τρία χρόνια διακυβέρνησης των αρίστων έχουν 
προστεθεί πάνω από 50 δισεκατομμύρια επιπλέον 
κρατικό χρέος, σπάζοντας το φράγμα του 200% επί 
του ΑΕΠ. Το ύψος του χρέους σύμφωνα με τον ΟΔ-
ΔΗΧ έχει ξεπεράσει σήμερα τα 394 δισεκατομμύρια 
ευρώ, με αυξητικές τάσεις και με το μεγαλύτερό του 
κομμάτι (244 δισ.) να βρίσκεται στα χέρια των Μη-
χανισμών Στήριξης της ΕΕ. Για την ακρίβεια, βασικοί 
πιστωτές του ελληνικού κράτους (με στοιχεία έως 
30/06/2022) είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας (33,21%), ο Ευρωπαϊκός Μη-
χανισμός Σταθερότητας (15,18%), διάφορες χώρες 
της ΕΕ στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών (12,38%), 
ενώ υπάρχει και συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων, της Τράπεζας Ανάπτυξης και του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Σταθερότητας (περίπου 
3%). Είναι ενδεικτικό πως ενώ το 2010 η σύνθεση 
του ελληνικού χρέους ανά είδος πιστωτή αφορούσε 
κατά 84% τον ιδιωτικό τομέα και κατά 16% τον επί-
σημο, σήμερα το 76% αφορά τον επίσημο τομέα και 
μόλις το 24% τον ιδιωτικό, γεγονός που μειώνει αντι-
κειμενικά τη διαπραγματευτική ισχύ του ελληνικού 
κράτους (παρά την αμίμητη μπούρδα που εκτόξευε ο 
Τσίπρας από τη Λαμία τον Νοέμβριο του 2014: «Εμείς 
θα βαράμε το νταούλι και αυτοί θα χορεύουνε, δεν θα 
παίζουνε αυτοί το ζουρνά και εμείς θα χορεύουμε»).

Παρά, λοιπόν, τα όσα διακηρύσσουν οι πολιτι-
κοί απατεώνες, όπως ο βουλευτής της ΝΔ Μπάμπης 
Παπαδημητρίου που έλεγε τον περασμένο Φλεβάρη 
πως «τα οικονομικά της χώρας είναι αλφάδι», μόλις 
τον περασμένο Ιούνη σε έκθεσή του ο ESM ανέφερε 
πως «μακροπρόθεσμα η Ελλάδα παραμένει ευάλωτη 
λόγω των μακροοικονομικών ανισορροπιών, ιδιαίτε-
ρα του πολύ υψηλού δημόσιου χρέους της, καθώς και 
του επίμονου επενδυτικού κενού, της χαμηλής παρα-
γωγικότητας και των υψηλών μη εξυπηρετούμενων 
δανείων».

Αυτή τη νέα εκτόξευση του χρέους θα κληθεί να 
την πληρώσει για μια φορά ακόμα ο εργαζόμενος 
λαός και η κοινωνική βάση, αφού το χρέος δεν είναι 
ένας απλός και ουδέτερος στατιστικός δείκτης, αλλά 
πολιορκητικός κριός για την άλωση όσων εργατικών 
και κοινωνικών κατακτήσεων είχαν μείνει όρθιες από 
τον προηγούμενο μνημονιακό κύκλο καπιταλιστικής 
αναδιάρθρωσης. Ήδη από το 2020 το ΔΝΤ προειδο-
ποίησε πως για να δαμαστεί η κούρσα υπερχρέωσης 
«επιβάλλεται να ληφθούν μετά το τέλος της πανδημί-
ας αυστηρά μέτρα λιτότητας». Από το 2024 θα τεθεί 
εκ νέου σε ισχύ το αναθεωρημένο ευρωπαϊκό Σύμ-
φωνο Σταθερότητας, που δεσμεύει τις χώρες της ΕΕ 
σε ρύθμιση των χρεών τους με ειδικά μέτρα, τα οποία 
κάποιοι οικονομικοί αναλυτές ονομάζουν «μίνι μνη-
μόνια». Αυτά τα πακέτα μέτρων  θα εγκρίνονται από 
την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα εί-
ναι πιο σκληρά σε χώρες που είναι πιο ευάλωτες σε 
μια ενδεχόμενη κρίση χρέους, όπως η Ελλάδα. Ας μην 

ξεχνάμε πως η χρηματοδότηση των χωρών της ΕΕ 
μέσω του προγράμματος του «νέου μέσου ανάκαμ-
ψης» NGEU που ξεκίνησε το 2020 προβλέπει πως 
κυβερνήσεις θα πρέπει να δίνουν εισακτέες εξετάσεις 
με την κατάρτιση εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και αν-
θεκτικότητας: «Τα σχέδια θα πρέπει να ακολουθούν 
τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να συμβάλλουν στην 
ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού». Η Ελλάδα θα 
εισπράξει 32 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 12,7 
θα είναι με τη μορφή δανείων και θα επιβαρύνουν 
επιπλέον το θηριώδες χρέος. 

Για να εξισορροπηθούν οι δημοσιονομικοί εκτρο-
χιασμοί υπάρχει μονάχα μια οδός: να γίνει αβίωτος 
ο βίος του εργαζόμενου λαού με δεκαετίες λιτότητας 
και δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και αυτό θα πλασαρι-
στεί ως το νέο «εθνικό μας καθήκον», για να ορθοπο-
δήσει η ελληνική οικονομία (το κεφάλαιο δηλαδή). Η 
προσπάθεια να δαμαστεί το θηριώδες χρέος και η επι-
στροφή στα αιματοβαμμένα πρωτογενή πλεονάσμα-
τα, μαζί με άλλες δομικές αδυναμίες του ελληνικού 
καπιταλισμού (χρηματοπιστωτική αστάθεια, αύξηση 
του κόστους δανεισμού, έλλειμμα εμπορικού ισοζυ-
γίου, χαμηλή παραγωγικότητα, ενεργειακή εξάρτηση 
κλπ) σε συνδυασμό με την κοστοβόρα πολεμική προ-
παρασκευή του ελληνικού κράτους και την εκπλήρω-
ση των «συμμαχικών υποχρεώσεων» στο πλαίσιο του 
ΝΑΤΟ, δημιουργεί ένα εφιαλτικό τοπίο για την κοινω-
νία και αναμένεται ένα σκοτεινό μέλλον που μπορεί 
να ανατραπεί μόνο αν οργανώσουμε ένα αντίπαλο 
δέος απέναντι στο ταξικό σφαγείο και τον ιμπεριαλι-
στικό πόλεμο.

Πέρα, λοιπόν, από την αστική ρητορική, αλλά και 
τον εθνικιστικό «αντιμνομονιακό» βούρκο (ΕΠΑΜ, 
Λαφαζάνης, Κωνσταντοπούλου κλπ), θα πρέπει να το-
νίσουμε ξανά τι ακριβώς ήταν τα μνημόνια από ταξική 
σκοπιά: «Tα μνημόνια, λοιπόν, δεν ήταν μια μεταφυ-
σική παρένθεση ή μια μαγική εικόνα, αλλά ιστορική 
και υλική αποκρυστάλλωση ταξικών συσχετισμών, 
η απάντηση στη δομική καπιταλιστική κρίση από τη 
σκοπιά των συμφερόντων του κεφαλαίου και του 
ιμπεριαλισμού. Λειτούργησαν με διπλό τρόπο, τόσο 
ως βασικός μοχλός απαξίωσης της εργατικής δύνα-
μης, όσο και ως ιμάντας μεταβίβασης αξίας και υπε-
ραξίας από την περιφέρεια προς το κέντρο. Κεντρικός 
τους στόχος υπήρξε η τεράστια μεταφορά παραγόμε-
νων αξιών στο όνομα της εξυπηρέτησης του κρατικού 
χρέους και η επιτάχυνση της εφαρμογής ενός μοντέ-
λου κεφαλαιακής συσσώρευσης, που βασίζεται στην 
ιδιαίτερη ένταση της πολύπλευρης εκμετάλλευσης, 
στην αφαίρεση κεκτημένων της ταξικής πάλης, στην 
παραπέρα μεταβολή του συσχετισμού ισχύος ανάμε-
σα στις κυρίαρχες και κυριαρχούμενες τάξεις και στη 
μεταφορά τεράστιου όγκου πλούτου από την εργασία 
στο κεφάλαιο. Η τυπική λήξη των μνημονίων δε ση-
μαίνει άρση των όρων εκμετάλλευσης και κυριαρχίας 
του κεφαλαίου, αλλά το αντίθετο: το κεφάλαιο βγαίνει 
ακόμα πιο ισχυρό, ακόμα πιο δυνατό, με μια κοινωνία 
γονατισμένη από τη διαρκή φτωχοποίησή της και την 
έλλειψη χειραφετητικού οράματος Και με αυτό το βα-
σικό αβαντάζ το κεφάλαιο θα εξακολουθήσει την ίδια 
επίθεση και χωρίς την τυπική ύπαρξη μνημονίων».

Πολύκαρπος Γ.

Το διαρκές παραμύθι της «εξόδου από τα μνημόνια»
και ο νέος γύρος επίθεσης του κεφαλαίου που έρχεται

είναι ό μήνας της άνοιξης σύμφωνα με το γαλλικό επα-
ναστατικό ημερολόγιο. Άρχιζε στις 21 Μάρτη και τελεί-
ωνε στις 19 Απρίλη.
Ζερμέν (Germen) στα λατινικά σημαίνει σπόρος. Αυ-

τόν το σπόρο της ελευθερίας και την ελπίδα για έναν 
καλύτερο και δίκαιο κόσμο προσπάθησε να περιγράψει 
και ο Εμίλ Ζολά στο ομώνυμο μυθιστόρημα του στα 
1885. Αυτή την ελπίδα κουβαλάμε κι εμείς στις καρδιές 
μας.
Ένα όνομα είναι απλά ένα όνομα, ωστόσο δεν ξεχνάμε 

πως την ίδια ονομασία χρησιμοποίησαν συντρόφισσες 
και σύντροφοι στην πόλη της Πάτρας, δυο δεκαετίες 
πριν, για να εκφράσουν τις δικές τους πολιτικές θέσεις 
και ανησυχίες μέσα από ένα αναρχικό περιοδικό. Το ίδιο 
όνομα για να εκφράσουν τον ίδιο ασίγαστο πόθο της 
ελευθερίας χρησιμοποίησαν ουκ ολίγες φορές σύντρο-
φοι διεθνώς, μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Από την 
πρώτη απόπειρα του Ρούντολφ Ρόκερ στα 1900 μέχρι 
πρόσφατα παραδείγματα αναρχικών επιθεωρήσεων, 
κολεκτίβων, βιβλιοθηκών, ομάδων και πιθανώς άλλων 

που αγνοούμε.
Σε αυτό το -πολλές φορές απροσπέλαστο και απροσ-

διόριστο- ιστορικό συνεχές αναφερόμαστε και τον ίδιο 
αγώνα υπηρετούμε κι εμείς σήμερα.
Τον αγώνα για την κοινωνική επανάσταση, την αναρ-

χία και τον ελευθεριακό κομμουνισμό!

Για επιπλέον υλικό, ενημερώσεις και αναλύσεις: 
ipposd.org

Ζερμινάλ
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Τις τελευταίες εβδομάδες, ο χώρος των πανεπιστη-
μίων αποτελεί για ακόμα μια φορά ένα μείζον πεδίο 
αντιπαράθεσης μεταξύ του κράτους και της αγωνι-
ζόμενης κοινωνίας. Μέσα στο καλοκαίρι, ολοκληρώ-
θηκε η εκπαίδευση της ΟΠΠΙ, ενώ έγινε πράξη και η 
εγκατάσταση των πρώτων τουρνικέ στις εισόδους 
του ΑΠΘ, το οποίο αποτελούσε αναγκαίο βήμα για 
να προχωρήσει το σχέδιο εγκατάστασης της πανεπι-
στημιακής αστυνομίας. Μόλις πριν από λίγες μέρες, 
έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του το νέο αστυ-
νομικό σώμα έξω από τις εισόδους των σχολών, με 
τη συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών δυνάμεων κάθε 
είδους. Ως απάντηση στην όξυνση της κατασταλτικής 
εκστρατείας και την προσπάθεια τρομοκράτησης της 
κοινωνίας, οι φοιτητές εδώ και πολλές ημέρες προ-
σπαθούν να οργανωθούν και βρίσκονται καθημερινά 
στις σχολές τους προκειμένου να αποτρέψουν την εί-
σοδο των ένστολων καθαρμάτων και να περιφρουρή-
σουν τις κατακτήσεις που έχουν κερδίσει εδώ και δε-
καετίες μέσα από τους αγώνες τους.

Το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας δεν εί-
ναι βέβαια μεμονωμένο, αλλά αποτελεί έναν εκ των  
βασικών κρίκων της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης 
που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και χρόνια. Η κα-
τάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, η αστυνομία, 
η αναβάθμιση των πειθαρχικών ποινών εναντίων των 
φοιτητών, η διαγραφές, η καθιέρωση της Ελάχιστης 
Βάσης Εισαγωγής και η επιβολή διδάκτρων σε μετα-
πτυχιακά αλλά και προπτυχιακά προγράμματα σπου-
δών, είναι μερικές μόνο από τις διατάξεις που συν-
θέτουν αυτήν την αναδιάρθρωση και δεν αφήνουν 
περιθώρια αμφιβολίας για τις στοχεύσεις των κυρίαρ-
χων, οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν στους όρους 
ταξικοί φραγμοί – ιδιωτικοποίηση – καταστολή.

Η ίδια η πανεπιστημιακή αστυνομία έρχεται να 
επιτελέσει έναν διττό ρόλο. Αφενός, καλείται να πε-
ριφρουρήσει την ευρύτερη εκπαιδευτική αναδιάρ-
θρωση. Να καταστείλει δηλαδή τους αγώνες που 

πραγματοποιούνται μέσα 
στα πανεπιστήμια, να δια-
λύσει αγωνιστικές Γενικές 
Συνελεύσεις και μαζικές 
διαδικασίες των φοιτητών, 
προκειμένου να συνεχίσει 
απρόσκοπτα η διάλυση του 
δημόσιου και δωρεάν χα-
ρακτήρα του πανεπιστημίου 
και να μην υπάρχει αντίδρα-
ση όταν οι σχολές μετα-
τρέπονται σε ερευνητικά 
κέντρα για λογαριασμό του 
κεφαλαίου, της αστυνομίας 
και του στρατού. Αφετέρου, 
η παρουσία της αστυνομίας εντός των σχολών έρχε-
ται να διαδραματίσει έναν πολύ πιο μακροπρόθεσμο 
ρόλο, που δεν είναι άλλος από την προληπτική κατα-
στολή κάθε πιθανής εστίας αντίστασης. Καθώς είναι 
πασιφανές ότι βιώνουμε μια περίοδο βαθιάς και γενι-
κευμένης κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος, οι 
κυρίαρχοι τρέμουν μπροστά στην ιδέα του ξεσπάσμα-
τος της συσσωρευμένης κοινωνικής οργής. Έτσι, το 
κράτος επιδιώκει διακαώς να συντρίψει εκ των προ-
τέρων κάθε αγωνιστική διαδικασία και να τελειώνει 
με τους «θύλακες» της ριζοσπαστικοποίησης, με τα 
πανεπιστήμια να αποτελούν έναν από τους πρώτους 
και σημαντικότερους στόχους. Και είναι εύκολο να κα-
ταλάβουμε την αιτία. Από την εξέγερση του Πολυτε-
χνείου το 1973 και τους αγώνες της Μεταπολίτευσης, 
μέχρι τους φοιτητικούς αγώνες της περιόδου ’06-’07, 
την εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 και τις κινη-
τοποιήσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης, το φοιτητικό 
κίνημα ήταν πάντα μπροστά και αγωνιζόταν έτσι ώστε 
να μην ξεδιπλωθούν τα σχέδια των ισχυρών που απο-
σκοπούν στην ολοένα και μεγαλύτερη εμβάθυνση της 
ανισότητας, της εκμετάλλευσης και της αδικίας. 

Όσα αναφέρουμε παραπάνω και ιδιαίτερα τα γεγο-

νότα των τελευταίων ημερών, καθιστούν σαφές πως 
βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική και οριακή συν-
θήκη. Η περιφρούρηση του πανεπιστημιακού ασύλου 
και η εναντίωση στο σύνολο της εκπαιδευτικής αναδι-
άρθρωσης, όπως αποτυπώνεται στα σημεία που ανα-
φέρουμε παραπάνω, δεν αποτελεί ένα «χρέος» των 
φοιτητών, αλλά αφορά όλη την κοινωνία. Οφείλουμε 
να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να φω-
νάξουμε ότι, όπως λέει και το σύνθημα που ακούγεται 
στους δρόμους εδώ και κάποια χρόνια, «τον λόγο για 
το άσυλο τον έχουμε εμείς». Εμείς οι αγωνιζόμενοι 
φοιτητές, οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι, τα πιο ταξι-
κά υποβαθμισμένα κομμάτια της κοινωνίας. Εμείς οι 
εκμεταλλευόμενοι και οι κατατρεγμένοι, όσοι «είμα-
στε εξαρτημένοι από τον μισθό μας», όσοι θέλουμε 
να λεγόμαστε άνθρωποι και δεν παύουμε στιγμή να 
αγωνιζόμαστε για την ειρήνη και για το δίκιο, για την 
ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Εμείς θα πούμε, λοιπόν, 
την τελευταία λέξη και ας το θυμούνται καλά αυτό οι 
κάθε λογής εξουσιαστές.

Ανδρέας Κ.

Πανεπιστημιακή αστυνομία «ώρα μηδέν»: 
Ένας αγώνας που μας αφορά όλους

Πρώτα έρχονται τα κέρδη και μάλιστα για δεκαε-
τίες. 

Ύστερα έρχεται ο ανταγωνισμός της αγοράς, τα 
“επιχειρηματικά ρίσκα”, η κακή διαχείριση, η χλιδή 
που χαρακτηρίζει την ζωή όσων παρασιτούν ζώντας 
πλουσιοπάροχα από την εργασία των άλλων.

Κάπου εκεί ξεκινάει η γκρίνια μέσω των ΜΜΕ: “Να 
βάλουν πλάτη οι εργαζόμενοι”, “Δίνουμε δουλειές σε 
κόσμο”, “Αν δεν δεχτούν ατομικές συμβάσεις και μει-
ώσεις μισθών οδηγούν το εργοστάσιο στο κλείσιμο”, 
“Ευθύνονται οι συνδικαλιστές”.

Αργότερα έρχονται οι παρεμβάσεις του κράτους, 
ως συλλογικού καπιταλιστή: 

Φωτογραφικές διατάξεις και κατά παραγγελία 
πτωχευτικοί κώδικες, απελευθέρωση απολύσεων, 
πλήρης ελευθερία στα αφεντικά να διώχνουν όποιον 
και όποτε κρίνουν και να παίρνουν στην θέση του 
έναν φτηνό, και με ατομική σύμβαση εργασίας, απερ-
γοσπάστη. 

Διαγραφές χρεών προς ιδιώτες, προς το δημόσιο 
αλλά και τα ρημαγμένα ασφαλιστικά ταμεία, φακέλω-
μα των σωματείων και συνεχή νομικά εμπόδια στην 
κήρυξη απεργιών. 

Ποινικοποίηση της απεργιακής περιφρούρησης, 
συλλήψεις, χημικά και ξύλο σε ανθρώπους που πετι-
ούνται στις ουρές της ανεργίας λίγο πριν την σύντα-
ξη, αλλά και στους συναδέλφους και στις συναδέλ-
φισσές τους που στέκονται στο πλευρό τους.

Με μία λέξη... Μαλαματίνα, ακόμα κι αν τα τελευ-
ταία χρόνια, όλο και πιο πολλά ονόματα επιχειρήσε-
ων, συμπυκνώνουν σε λίγα μόλις γράμματα το τι μας 
επιφυλάσσει η “αειφόρος ανάπτυξη της ελεύθερης 
αγοράς” για την οποία μπορεί κανείς να ακούσει στα 
δελτία ειδήσεων και στα πρωθυπουργικά διαγγέλμα-
τα.

Εδώ όμως το παραμύθι σταματά και η υλική συν-
θήκη, η βιωμένη πραγματικότητα γίνεται αμείλικτη. 

Μέσα σε ένα περιβάλλον ασφυκτικού πληθωρι-
σμού και φτωχοποίησης της κοινωνικής βάσης, τερά-
στιων ποσοστών κακοπληρωμένης εργασίας και ελα-
στικών μορφών απασχόλησης, ιδιωτικοποιήσεων και 

όλο και πιο ισχυρών ταξικών φραγμών στην κάλυψη 
βασικών κοινωνικών αναγκών όπως η Υγεία και η 
Παιδεία, η προοπτική της απόλυσης και της ανεργίας 
δεν λειτουργούν μόνο ως φόβητρο και ως μοχλός πί-
εσης για να πέσουν τα μεροκάματα, για να μένει υπο-
ταγμένη η εργατική τάξη.

Γιατί, αν για όσους από εμάς ανήκουμε στην νέα ερ-
γατική βάρδια, η ανακύκλωση μεταξύ ανεργίας-ψευ-
τοαπασχόλησης σε κάποιο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ-ΔΥ-
ΠΑ ή σε κάποια σκατοδουλειά του ποδαριού έχει γίνει 
συνήθεια, η κατάσταση αυτή γίνεται όλο και πιο βίαια 
για τους πατεράδες και τις μανάδες μας, τους οποίους 
κανείς δεν θα προτιμήσει καθώς “κοστίζουν”...

Αυτό συμβαίνει στην Μαλαματίνα, αυτό συμβαίνει 
με δεκάδες χιλιάδες άνεργους και άνεργες μεγαλύτε-
ρης ηλικίας, οι οποίοι όπως τα άλογα, “σκοτώνονται 
όταν γεράσουν” και μαζί τους “τελειώνουν” και οι 
κατακτήσεις δεκαετιών που κερδήθηκαν κλάδο τον 
κλάδο και δουλειά την δουλειά.

Και εδώ ακριβώς είναι το σημείο όπου, υπό προϋ-
ποθέσεις, η βαρβαρότητα ενός άδικου, από την ρίζα 
του, συστήματος, όχι μόνο κινητοποιεί τους άμεσα 
εμπλεκόμενους, τους απολυμένους εν προκειμένη, 
αλλά γεννά απεργίες διαρκείας από τους συναδέλ-
φους τους, μία πανθεσσαλονίκεια απεργία (μετά από 
σχεδόν 3 δεκαετίες) που γίνεται σε αλληλεγγύη με 
μερικές δεκάδες απεργούς, την στήριξη και τις κινη-
τοποιήσεις συμπαράστασης από δεκάδες σωματεία, 
συλλογικότητες και οργανώσεις, τις μάχες χαρακω-
μάτων που έδωσαν μία χούφτα απεργοί και αλληλέγ-
γυοι με υπερπολλαπλάσιους ματατζήδες-σεκιούριτυ.

“Στην δουλειά θα γυρίσουμε όλοι μας ή κανείς” δι-
αμηνύουν συνεχώς οι εργαζόμενοι. Την ίδια στιγμή 
τα χαμένα μεροκάματα στιβάζουν τα χρέη τους, αλλά 
χέρι με χέρι ή  μέσω του τραπεζικού τους λογαρια-
σμού εκατοντάδες εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές, 
συνταξιούχοι δίνουν από το υστέρημά τους.

Δεν είναι φιλανθρωπία, δεν είναι ελεημοσύνη.
Είναι το προϋπάρχον ταξικό ένστικτο, αλλά και η 

υπό διαμόρφωση ταξική συνείδηση που ατσαλώνεται 
μέσα από κάθε κίνηση στήριξης ενός εργαζόμενου 

απέναντι σε έναν άλλον.
Για όσους και όσες έτυχε να βρεθούν στις πρωινές 

συγκεντρώσεις στο εργοστάσιο, στη διαδήλωση της 
6ης Σεπτέμβρη στο κέντρο της πόλης, στη διαδήλω-
ση της ΔΕΘ, είναι πλέον πασιφανές. 

Ο αγώνας των εργαζομένων στην Μαλαματίνα, 
έχει καταφέρει να χαρίσει χαμόγελα στα πρόσωπα 
πολλών χιλιάδων ανθρώπων.

Οι οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων που σήκω-
ναν τις γροθιές από τα ανοιχτά παράθυρα, οι εργα-
ζόμενοι στα σκάμματα του Μετρό που κουνούσαν τα 
κράνη τους και φώναζαν συνθήματα, οι ντελιβεράδες 
που κόρναραν ρυθμικά, ξέρουν από πρώτο χέρι γιατί 
η στήριξη αλλά και η νίκη αυτού του αγώνα τους αφο-
ρά άμεσα.

Κι αυτό γιατί, παρά τα όποια προβλήματα αντιμετω-
πίζει, είναι ένας ζωντανός αγώνας, ένας αγώνας που 
παίρνει την σκυτάλη από την E-food, την Cosco, την 
Energean, την Λάρκο, ένας αγώνας που μας υπενθυ-
μίζει το πού δοκιμάζεται αλλά και το πού ατσαλώνεται 
η όποια θεωρία, ενή η βουβή οργή της εργατικής τά-
ξης και του λαού απλώνεται και καρτερά.

Γιατί σε τελική ανάλυση, η εργατική τάξη, μπορεί να 
είναι ένας ωκεανός αντιφάσεων ή/ και ψευδαισθήσε-
ων αλλά παραμένει ταυτόχρονα και μια πυριτιδαπο-
θήκη μέσα στην οποία κανείς δεν πρέπει να ρισκάρει 
το άναμμα ενός τσιγάρου.

Είναι πολλά τα διδάγματα του συγκεκριμένου αγώ-
να, τα οποία όμως οφείλουν να ιδωθούν σε δεύτερο 
χρόνο και μετά την νικηφόρα εκβασή του. Ως τότε ας 
ευχαριστήσουμε έμπρακτα τους απεργούς για την 
υπενθύμιση του αποστάγματος δύο και πλέον αιώ-
νων προλεταριακής πάλης:

“Ή όλοι μας ή κανείς”.
Γιατί αυτή είναι η απαραίτητη αφετηρία για να πε-

ράσουμε σ’ αυτό που συχνά-πυκνά τους ακούει κα-
νείς να λένε στα τραπεζάκι που πίνουν τον καφέ τους 
ή στις συγκεντρώσεις τους:

“Κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από 
άνθρωπο”. 

Δημήτρης Δ.

Ολόκληρη η κρατική και καπιταλιστική λειτουργία συμπυκνωμένη σε ένα εργοστάσιο του Καλοχωρίου...
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Παρακολουθούμε τις τελευταίες εβδομάδες να ξε-
διπλώνονται κρατικές επιχειρήσεις καταστολής και 
δυσφήμισης ενάντια σε κινήματα ιθαγενών λαών. Στό-
χο αποτελούν οι αγώνες για τη γη και την ελευθερία 
των Μαπούτσε στη Χιλή και των Νάσα στην Κάουκα 
της Κολομβίας. Τα δύο αυτά κινήματα έχουν πολλά 
κοινά μεταξύ τους, οι μεν Μαπούτσε κάνουν λόγο για 
επανάκτηση εδαφών, οι δε Νάσα για Απελευθέρωση 
της Μητέρας Γης. Ο εχθρός και στις δύο περιπτώσεις 
είναι το νεοφιλελεύθερο μοντέλο «ανάπτυξης» και 
το Κράτος, που έχει χαρίσει γη και ύδωρ στις εταιρί-
ες υλοτομίας στην περίπτωση των Μαπούτσε και στην 
αγροτοβιομηχανία του ζαχαροκάλαμου, στην περί-
πτωση των ιθαγενών της Κάουκα.

Χιλή και Κολομβία έχουν ένα ακόμα κοινό: την πρό-
σφατη εκλογή αριστερών κυβερνήσεων στην προε-
δρία και των δύο αυτών χωρών. Κυβερνήσεων, που 
γρήγορα φάνηκαν ασυνεπείς ως προς αυτά που είχαν 
υποσχεθεί προεκλογικά. Ο Γκαμπριέλ Μπόριτς δήλω-
νε ότι θα βάλει τέλος στην κατάσταση έκτακτης ανάγκη 
που είχε επιβληθεί από τον προκάτοχό του, Σεμπαστι-
άν Πινιέρα στην περιοχή της Αραουκανίας και στις γει-
τονικές επαρχίες του Μπιομπίο και του Αράουκο.  Δύο 
μήνες αργότερα, διέταξε ακόμα μεγαλύτερη στρατιω-
τικοποίηση αυτών των εδαφών. Επιπλέον, στις 24 Αυ-
γούστου προχώρησε στη σύλληψη και προφυλάκιση 
του ηγέτη του Συντονιστικού Αράουκο Μαγιέκο (CAM), 
Έκτορ Γιαϊτούλ, στον οποίο αποδίδει αδικήματα όπως 
κλοπή ξυλείας και αρπαγή ιδιωτικής περιουσίας, αλλά 
και υποκίνηση σε βία, με βάση προφορικές δηλώσεις 
του Γιαϊτούλ, στις οποίες καλούσε σε εξέγερση, σε σα-
μποτάζ των εταιριών και σε ένοπλη αντίσταση εναντί-
ον των οικονομικά ισχυρών της χώρας. Πέντε μέρες 
αργότερα συνελήφθη και ο γιος του, Ερνέστο, μαζί 
με άλλα τρία μέλη του CAM. Οι συλλήψεις αυτές, έγι-
ναν με τις ευλογίες του ΚΚ Χιλής, το οποίο συμμετέχει 
στην κυβέρνηση και το οποίο δήλωσε ότι «τα δικαστή-
ρια είναι εκείνα που θα αποφασίσουν», αποδεχόμενο 
έτσι πλήρως την αστική νομιμότητα.

Μετά τη σύλληψη του Γιαϊτούλ, το CAM σε ανακοί-
νωσή του αναφέρει: «η απόφαση αυτής της ψευτοαρι-
στερής κυβέρνησης θέτει την ηγεσία της στην υπηρε-
σία των ολιγαρχιών και των οικονομικών ομίλων που 
διατηρούν συμφέροντα στα αρχέγονα εδάφη των Μα-
πούτσε (…) Η σύλληψη του εκπροσώπου και ιστορικού 
ηγέτη μας Έκτορ Γιαϊτούλ, επιδιώκει να απειλήσει το 
πολιτικό-στρατηγικό σχέδιο που φέρνουν αξιοπρε-
πώς εις πέρας οικογένειες, κοινότητες και γουεϊτσάφε 
(αγωνιστές). Όλοι αυτοί, μαζικά, έχουμε ανακαταλάβει 
εδάφη που μέχρι τώρα βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της 
βιομηχανίας υλοτομίας και του λατιφούντιου. Σήμερα, 
αυτή η διαδικασία είναι μέρος της εθνικής ανασυγκρό-
τησης του λαού μας και της αυτονομίας που ασκείται 
μέσα από έναν αληθινό και αξιοπρεπή εδαφικό έλεγχο, 
που δεν έχει καμία σχέση με τις μαφίες της ξυλείας και 
με το εμπόριο ναρκωτικών, από το οποίο πάντα είχαμε 
ευθέως διαχωριστεί, κάτι που γνωρίζουν πολύ καλά 
οι διώκτες μας. Αυτό το πολιτικό-στρατηγικό σχέδιο, 
που φέρει εις πέρας το CAM, έχει υπάρξει η μήτρα του 
αυτονομιστικού και εθνικοαπελευθερωτικού κινήμα-
τος Μαπούτσε εδώ και 25 χρόνια (…) Η σύλληψη του 
αδερφού μας είναι, χωρίς αμφιβολία, ένα σημείο κα-
μπής για το αυτονομιστικό επαναστατικό κίνημα των 
Μαπούτσε που αντιπαρατίθεται ξεκάθαρα σε αυτό το 
αποικιακό Κράτος και στην πολιτική του εξαναγκαστι-

κής ενσωμάτωσης».
Το CAM, τέλος, απευθύνει έκκληση στις υπόλοιπες 

κοινότητες σε αντίσταση να συνεχίσουν τα σαμποτάζ 
ενάντια στις βιομηχανίες της υλοτομίας, των υδροη-
λεκτρικών, των εξορύξεων και της υπεραλίευσης του 
σολομού, ως τη μόνη βιώσιμη οδό αγώνα. Ο ίδιος ο 
Έκτορ Γιαϊτούλ, σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε 
δηλώσει ότι, η θεσμική τάξη πραγμάτων σε αυτήν τη 
σύγκρουση είχε αποτύχει: «έχουν περάσει περισσότε-
ρες από δύο δεκαετίες που μας λένε να σεβαστούμε τη 
θεσμική οδό, το Κράτος Δικαίου και αυτό αποδείχτηκε 
απολύτως ψευδές. Εάν σήμερα υπάρχουν περισσότε-
ρες από 200 επανακτήσεις γης, είναι επειδή με την 
πολιτική της παράδοσης εδαφών ποτέ δεν υπήρξαν 
πραγματικά επιτεύγματα για τους ανθρώπους μας. 
Ήταν όλα απάτη, δεν γίνονται επιστροφές εδαφών 
μέσω αυτής της οδού. Εάν θέλουμε να επανακτήσου-
με τη γη μας, πρέπει να οργανωθούμε και να αγωνι-
στούμε».

Στην περίπτωση της Κολομβίας, ο νέος πρόεδρος 
Γκουστάβο Πέτρο, δεν είχε επιδείξει κανένα τρομερά 
ριζοσπαστικό προφίλ, ενώ προϊδέασε για τις πολιτι-
κές που θα εφάρμοζε, κάνοντας λόγο για «δημοκρα-
τικό καπιταλισμό». Οι ελπίδες του λαού που τον ψή-
φισε μαζικά είχαν εναποτεθεί κυρίως στο πρόσωπο 
της αντιπροέδρου, Φράνσια Μάρκες, γνωστής για τον 
ενεργό ρόλο της στο κίνημα ενάντια στις εξορύξεις 
χρυσού. Η ίδια, επιπλέον, είχε συμμετάσχει σε δράσεις 
απελευθέρωσης γης στο Καταφύγιο Λας Λομίτας. Η 
Φράνσια δυστυχώς έκανε μια τεράστια κωλοτούμπα, 
που αποτέλεσε γερό χαστούκι για το ιθαγενικό κίνημα 
της Κάουκα, καθώς σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε 
τις κοινότητες που πραγματοποιούν απελευθερώσεις 
εδαφών ως εισβολείς, ενώ κάλεσε τους πολίτες «να 
σέβονται την κατοχή γης και την ιδιωτική περιουσία», 
σα να μη γνώριζε ότι την περιουσία αυτήν την έχουν 
συσσωρεύσει οι ελίτ του λατιφούντιου και της αγρο-
τοβιομηχανίας χάρη στην παραστρατιωτική βία. Σα να 
μην γνώριζε ότι χωρίς την παρουσία των ιθαγενών 
κοινοτήτων, το μεγαλύτερο μέρος της νοτιοδυτικής 
Κολομβίας θα είχε λεηλατηθεί από τις μαφίες του ναρ-
κοεμπορίου και θα αποτελούνταν αποκλειστικά από 
μονοκαλλιέργειες ζαχαροκάλαμου και αφρικανικού 
φοίνικα.

Σε λιγότερες από 48 ώρες από τις δηλώσεις της 
Μάρκες, αστυνομικές δυνάμεις των ESMAD (του σώ-
ματος της αστυνομίας που ο Πέτρο θα «μεταρρύθμι-
ζε», όπως και ο Μπόριτς τους Καραμπινέρος στη Χιλή) 
άρχισαν να επιτίθενται στη διαδικασία Απελευθέρω-
σης της Γης στη Βόρεια Κάουκα, προσπαθώντας με 

δακρυγόνα και τανκς να απομακρύνουν τις οικογένει-
ες που κατοικούν στα απελευθερωμένα εδάφη, χωρίς 
ωστόσο να το καταφέρουν. Την ίδια στιγμή, τα μέσα 
ενημέρωσης επιδίδονται σε μια καμπάνια στιγματι-
σμού των Νάσα, κατηγορώντας τους ως τεμπέληδες, 
ισχυριζόμενα ότι έχουν παραπάνω γη από όση χρειά-
ζονται και ότι παράγουν τρόφιμα μόνο για τους ίδιους. 
Οι Απελευθερωτές/τριες της Γης απαντούν: «αγωνι-
ζόμαστε για ένα κομμάτι γης, αλλά επίσης αγωνιζό-
μαστε για να σταματήσουμε την υπερθέρμανση του 
πλανήτη, για να υπάρχουν τρόφιμα για όλα τα ζωντανά 
πλάσματα. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε σπείρει τρόφι-
μα και έχουμε μεταφέρει τόνους από αυτά τα τρόφιμα 
στις πόλεις, έχουμε συντονιστεί με άλλους αγώνες 
που αντιμάχονται τον καπιταλισμό και έχουμε διατη-
ρήσει τον αγώνα μας, ακόμα και όταν όλες οι δυνάμεις 
του άξονα του κακού (γαιοκτήμονες, εταιρίες, Κράτος 
και παραστρατιωτικοί), μας επιτίθενται ταυτόχρονα».

Υποδείγματα αντίστασης
Οι Μαπούτσε, έχοντας μεγάλη αγωνιστική εμπειρία 

και πολιτική ωριμότητα, κρατάνε μια ξεκάθαρη στά-
ση: δεν έχουν καμία αυταπάτη σχετικά με την κυβέρ-
νηση Μπόριτς και δεν δέχονται να μπουν σε διάλογο 
μαζί της, όσο οι ξένες εταιρίες λυμαίνονται τα εδάφη 
τους, αλλά και όσο δεκάδες πολιτικοί κρατούμενοι/
ες Μαπούτσε παραμένουν στις φυλακές της Χιλής: «ή 
αγωνιζόμαστε στ’ αλήθεια ή πιέζουμε μόνο στα λόγια, 
προκειμένου να λάβουμε τα ψίχουλα που προσφέρει 
το Κράτος», τόσο σαφής είναι η θέση τους. Οι Νάσα, 
από την πλευρά τους, μετρούν 12 νεκρούς από το 
2005, κατεστραμμένες καλλιέργειες, εκτοπισμούς 
και πολλές ποινικές διώξεις εναντίον τους, ενώ έχουν 
εξαπατηθεί πολλάκις από το Κράτος, υποχωρώντας 
στον αγώνα τους και υπογράφοντας συμφωνίες που 
καμία κυβέρνηση δεν τήρησε. Μετά από την πρόσφα-
τη ψυχρολουσία που υπέστησαν από την αυτοαποκα-
λούμενη Κυβέρνηση για τη Ζωή, μια κυβέρνηση που 
θεωρούσαν «δική τους», σε σημείο που είδαμε την 
Ιθαγενική Πολιτοφυλακή να συνοδεύει τον Γκουστάβο 
Πέτρο τις περιοδείες του, προκειμένου να τον προστα-
τεύει, οι κοινότητες σε όλα τα απελευθερωμένα εδάφη 
πραγματοποίησαν συνελεύσεις, μέσα από τις οποίες 
προέκυψε η παρακάτω απάντηση στο τελεσίγραφο 
της κυβέρνησης: 

«Εμείς, η διαδικασία απελευθέρωσης της Μητέρας 
Γης της Βόρειας Κάουκα, ανακοινώνουμε στο μεγάλο 
αφεντικό ότι ΔΕΝ πρόκειται να εκκενώσουμε αυτά τα 
εδάφη, ότι εδώ θα παραμείνουμε επειδή αυτό είναι το 
σπίτι μας όπου ζούμε και αγωνιζόμαστε. Του ανακοι-
νώνουμε επίσης ότι πρόκειται να μπούμε και σε άλλα 
κτήματα, επειδή ο αγώνας μας δεν σταματάει (…) Προ-
σκαλούμε περισσότερες οικογένειες, περισσότερες 
κοινότητες στη Βόρεια Κάουκα, την Κολομβία και τον 
κόσμο, να απελευθερώσουν περισσότερα κτήματα, 
να εγκατασταθούν και να χτίσουν ζωή και κοινότη-
τα, όπως κάνουμε εμείς σε αυτά τα εδάφη και όπως 
κάνουν πολλά αγωνιζόμενα υποκείμενα που έχουν 
στιγματιστεί ως εισβολείς από τα μεγάλα αφεντικά της 
πατρίδας».

Εμείς εδώ, στην άλλη άκρη της γης, χαιρετίζουμε 
τους αγώνες των Μαπούτσε και των Νάσα και εμπνεό-
μαστε από αυτούς.

Γη και Ελευθερία - Tierra y Libertad

Επιθέσεις αριστερών κυβερνήσεων στα ιθαγενικά κινήματα Χιλής και Κολομβίας

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ:”ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ”
Είναι δύσκολο να προλογίζεις ποιήματα ανθρώπων 

που αγαπάς. Όχι γιατί η κρίση σου δεν έχει μπορεί να 
είναι δίκαιη —αν υποθέσουμε βέβαια πως υπάρχει δί-
καιη κρίση— αλλά κυρίως γιατί διατρέχεις τον εύλογο 
κίνδυνο να παρασυρθείς από τις συναισθηματικές εκ-
χυμώσεις, να ενωθείς με τις λέξεις και τα πράγματα, να 
οσμωθείς με τον κόσμο τού έργου, χάνοντας την λεπτή 
αποστασιοποίηση που κάθε κριτική, άξια των δεσμεύ-
σεών της, πρέπει, υποτίθεται, να έχει. 

Οι Λέξεις που γεννήθηκαν στο δρόμο σε βγάζουν 
αυτοστιγμεί από το αδιέξοδο. Από τις πρώτες κιόλας 
γραμμές δεν αξιώνουν να είσαι δίκαιος. Αντίθετα, σε 
θέλουν μαζί τους ή εναντίον τους! «Δεν είμαστε ποιή-
ματα για απαγγελία και πώληση αλλά για αυτοπυρπό-
ληση»* μοιάζουν σαν να λένε· είμαστε μαύρες χήρες, 
ζωσμένες με λέξεις — εκρηκτικά· πεθαίνεις μαζί μας ή 
φεύγεις αδιάφορος μακριά. 

Αυτή η απαίτηση για συμπόρευση, αντιστρέφει όλες 
τις αξιολογικές κατηγορίες. Αυτό που απαιτείς από μια 
τέτοια ποίηση δεν είναι να μην υποπέσει στις λακκού-
βες τής υπερβολής, του διδακτισμού ή ενός έκρυθμου 
λυρισμού, αυτό που ζητάς από αυτή την ποίηση δεν 
είναι να εκπληρώσει τις πουριτανικές ρυθμικές και 
αισθητικές ασκήσεις που η ακαδημαϊκή νόρμα απαι-
τεί από το έργο, αυτό που ζητάς από αυτά τα ποιήμα-
τα είναι να τα κάνουν όλα λάθος. Γιατί δεν μπορείς να 
είσαι σωστός όταν θέλεις να περιγράψεις έναν λάθος 
κόσμο. Δεν μπορεί να βγαίνεις ατσαλάκωτος αν θέλεις 
να τον πολεμήσεις. 

Ποίηση σημαίνει επίθεση, θα πει ο ποιητής Jazra 
Khaleed. Η Θένια και η Μαρία ακριβώς αυτή τη φρά-
ση προσπαθούν να πραγματώσουν. Για να επιτεθείς 
πρέπει να φορέσεις τα χρώματα τού πολέμου, η μορφή 
της κραυγής σου δεν είναι μπορεί να είναι αξεχώριστη 
με τις προθέσεις σου. Γι’ αυτό και οι λέξεις τους είναι 

ωμές, σαν άγρια δηλητηριώδη φρούτα, οι στίχοι τους 
αγκομαχητοί, που κόβουν το ρυθμό στη μέση, όπως 
κόβεται η ανάσα στις διαδηλώσεις από τα δακρυγόνα 
και το ποδοβολητό των τεράτων, οι φράσεις τους είναι 
σεσημασμένες, όπως οι γνωστές – άγνωστες που οι 
φάκελοι τής ασφάλειας ξέρουν τα πάντα γι’ αυτές (έτσι 
νομίζουν!). 

Μα τίποτα δεν ξέρουν… όπως δεν ξέρουν και οι βα-
σανιστές, οι βιαστές και οι χωροφύλακες, πότε τα ποι-
ήματα θα γίνουν πέτρες. Γιατί στο μεταιχμιακό σύμπαν 
αυτών των λέξεων, δεν ξέρεις αν γράφτηκαν τελικά για 
να καταλήξουν σε μια συλλογή ποιημάτων, να μοιρα-
στούν σε προκήρυξεις, να ακουστούν σαν απελπισμέ-
νη ερωτική πρόκληση ενός μεταμεσονύχτιου τηλεφω-
νήματος, να κηρύξουν την επανάσταση ή να ζυμώσουν 
πράξεις, φωνές και συνθήματα στους δρόμους.  Τα 
ποιήματα που κρατάτε στα χέρια σας αναδεικνύουν 
μια ιδιαίτερη σχέση με την απαγγελίας. Είναι γραμμένα 
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Τέσσερις μεσήλικες, εντιμότατα μέλη της αστικής τάξης, αποφασίζουν να οργανώ-
σουν ένα τριήμερο οργιαστικό φαγοπότι με σκοπό έναν ηδονικά χορταστικό θάνατο. 
Στα μελαγχολικά σκηνικά εκείνης τής εξοχικής βίλας, με τα λουκούλλεια τραπέζια και 
τις ηδονιστικές παρουσίες, προαναγγέλλεται αλληγορικά η κρισιακή πορεία τού σύγ-
χρονου καπιταλισμού. Η αδηφαγία του οδηγεί σε αποπνικτική συσσώρευση και αυτή σε 
εξαθλίωση. Ο καπιταλισμός θα αυτοκτονήσει τρώγοντας μέχρι θανάτου, η επιθανάτια 
αγωνία του θα έχει τη γεύση τού εμετού.

Κι όμως, η πρόβλεψη εκείνης τής προφητικής ταινίας, που προβλήθηκε τη σημαδι-
ακή χρονιά τής μεγάλης ενεργειακής κρίσης, τη χρονιά που σηματοδότησε τη στροφή 
προς τον σύγχρονο καπιταλισμό, δεν πραγματώθηκε ακόμα. Αφού σε αντίθεση με την 
προβλέψιμη πορεία τής αγοράς προς τη συσσώρευση, η πορεία τής ανθρώπινης ιστο-
ρίας δεν είναι εξίσου νομοτελειακή. Ο καπιταλισμός δεν θα τελειώσει πνιγμένος μέσα 
στις αντιφάσεις που γεννά η αφθονία του, αν ο συλλογικός νεκροθάφτης του δεν απο-
φασίσει να ρίξει τη χαριστική βολή.

Το κλασικό κινηματογραφικό αριστούργημα 
του Μάρκο Φερέρι μας έρχεται πάλι στο μυα-
λό αυτές τις μέρες που ένα ζωντανό «μεγάλο 
φαγοπότι» βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόνο που τους 
ρόλους τού Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, του Ούγκο 
Τονάτσι, του Μισέλ Πικολί και του Φιλίπ Νουα-
ρέ, παίζουν οι αξιότιμοι κύριοι Βαρδινογιάννης, 
Μυτιληναίος, Λάτσης και Περιστέρης, με σκη-
νοθέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Η τεράστια αναδιανομή πλούτου που συ-
ντελείται μπροστά στα μάτια μας, αποτελεί για 
κάποιους έναν δομικό παραλογισμό. Μέσω τού 
χρηματιστηρίου ενέργειας, η τρέχουσα λιανική 
τιμή τού ρεύματος είναι σήμερα 14 φορές με-
γαλύτερη από το κόστος λιγνιτικής παραγωγής, 
20 και πλέον φορές μεγαλύτερη από το κόστος 
παραγωγής και συντήρησης των ΑΠΕ. Με μια απλή κυβερνητική απόφαση αναστολής 
τού χρηματιστηρίου, με μια απόφαση δραστικής μείωσης εισφοράς τού φυσικού αε-
ριού και αύξησης τού λιγνίτη, το κόστος θα έπεφτε αυτομάτως στο 10% της σημερινής 
του τιμής και το κερδοσκοπικό παιχνίδι τεχνητής σπάνης, θα έπεφτε στο κενό. Είναι άλ-
λωστε εμφανές σε όλους το ολιγοπωλιακό παιχνίδι των τραστ, αφού από τη στιγμή που 
έσπασε το κρατικό μονοπώλιο τής ΔΕΗ και επικράτησε ο «ελεύθερος» ανταγωνισμός, 
η τιμή τής κιλοβατώρας έχει ανέβει σχεδόν 1000%.

Κι όμως, σε συνθήκες άγριας κρίσης τού καπιταλισμού, διαρκούς πτώσης τού ποσο-
στού κέρδους, αυτός ο τερατώδης παραλογισμός  ξεδιαλύνεται αυτοστιγμεί αν σκεφτεί 
κανείς πως το κράτος λειτουργεί διαχρονικά ως το «κόμμα των αφεντικών», πως οι 
εγχώριοι πάροχοι ενέργειας καθώς και οι μεγαλύτεροι μεταφορείς φυσικού αερίου 
στον πλανήτη (οι Έλληνες εφοπλιστές) είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του ελληνικού 
κράτους, οι ουσιαστικοί εντολείς κάθε κυβέρνησης μέσα στον καπιταλισμό. Οι εγχώρι-
οι ιδιώτες πάροχοι κερδίζουν καθημερινά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ με τις πλά-
τες τού κράτους που, σε ένα απίστευτο ράλι αναδιανομής, μεταφέρει μεγάλο μέρος 
του κοινωνικού πλούτου στα χέρια μιας δράκας ολιγαρχών. Η ταχύτητα και το μέγεθος 
αυτής τής κοινωνικής ληστείας συγκαλύπτεται εν μέρει από το γεγονός πως το κράτος, 
δανειζόμενο αγρίως, επιδοτεί το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους, γνωρίζοντας 
πως το νέο χρέος θα φορτωθεί ξανά στους φτωχούς στο επερχόμενη κρισιακό κύκλο.

Κι όμως οι καπιταλιστές, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, δεν είναι απλά μια χούφτα 
από αδηφάγα καθάρματα, είναι  α ν α γ κ α σ μ έ ν ο ι  σε αυτό το φαγοπότι. Πολλά χρό-
νια πριν τον Μαρξ, οι κλασικοί αστοί οικονομολόγοι είχαν διαπιστώσει πως η φυσική 
τάση τής αγοράς οδηγεί στην πτωτική τάση τού κέδρους. Ήξεραν, κι ας το αρνούνται 
σήμερα οι φιλελεύθεροι και αριστεροί τους επίγονοι, πως το μόνο που παράγει αξία 
είναι η ανθρώπινη εργασία, αφού τα μηχανήματα μπορεί να «έχουν αξία», όμως δεν 
«παράγουν αξία». Ο Μαρξ απλά έβαλε κάτω την «εξίσωση» και είδε πως οι κεφαλαι-
οκράτες είναι υποχρεωμένοι εξαιτίας τού ανταγωνισμού τους να επενδύουν διαρκώς 
σε σταθερό κεφάλαιο (μηχανήματα και καινοτόμες υποδομές), και έτσι, μειώνοντας 
διαρκώς την εξάρτησή του από την ανθρώπινη εργασία, πετώντας όλο και περισσότε-
ρους εργάτες εκτός παραγωγής, να αυξάνουν εκείνη την περίφημη Οργανική Σύνθεση 

τού Κεφαλαίου, που με τη σειρά της, μοιραία και παράδοξα ταυτόχρονα, αποσαθρώνει 
τον ίδιο τον καπιταλισμό, αφού βρίσκεται στον παρονομαστή τού κλάσματος τής κερ-
δοφορίας του. Ο Μαρξ απέδειξε τη νομοτελειακή πορεία προς την κρίση. Όσο η αγορά 
λειτουργεί «κανονικά», όσο δηλαδή ο νόμος της συσσώρευσης εκτρέπει τον πλούτο 
στα χέρια όλο και λιγότερων, τόσο τα ποσοστά κέρδους θα μειώνονται ασφυκτικά, πα-
ραλύονται το ίδιο το «κίνητρο» επένδυσης, την ίδια την αγορά.

Από την εποχή του Μαρξ ο καπιταλισμός μηχανεύτηκε πολλούς τρόπους για να 
υπερβεί την πτώση τού ποσοστού κέρδους, τον βέβαιο θάνατό του. Με την αποικιοκρα-
τία προσπάθησε να διευρύνει τις αγορές σε όλο τον πλανήτη, με τους παγκόσμιους πο-
λέμους προτίμησε να καταστρέψει υποδομές, σταθερό και μεταβλητό κεφάλαιο, για να 
μπολιάσει εκ νέου την κερδοφορία πάνω στα ερείπια. Μετά επιχείρησε τον εσωτερικό 
αποικισμό, εμπορευματοποιώντας κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής, κάθε ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Με την Τρίτη βιομηχανική επανάσταση ενέταξε τον αυτοματισμό στην 
παραγωγή ελπίζοντας σε ένα άλμα παραγωγικότητας και κερδοφορίας, που όμως, 
οδηγώντας σε μαζική ανεργία, πριόνισε ταχύτατα την κερδοφορία και βάθυνε την 
κρίση. Μην έχοντας άλλη στρατηγική, εδώ και δυο δεκαετίες, αποικιοποιεί το μέλλον, 
δανείζεται μανιωδώς, εξαργυρώνοντας στο σήμερα τους καρπούς μιας υποτιθέμενης 

μελλοντικής αξίας, που μόνο στην φαντασία 
του υπάρχει. Όσες στρατηγικές κι αν ακολού-
θησε, καμία δεν του βγήκε. Κι όμως συνεχίζει, 
σαν ημιθανής υπέρβαρος ήρωας τού Φερέρ. 
Θα προτιμήσει την αυτοκτονία από το να αμ-
φισβητηθεί η ιδιοκτησία του.

Γιατί στη βάση όλης αυτής της αυτοκτονι-
κής αδηφαγίας, αυτής που νομοτελειακά τον 
οδηγεί στον θάνατο δια πνιγμού, είναι η ιδι-
οκτησία τού κεφαλαίου. Όσο η ιδιοκτησία πα-
ραμένει ο θεμελιώδης θεσμός τής κοινωνικής 
μηχανικής, όσο η παραγωγή βασίζεται ακόμα 
στον ανταγωνισμό, τόσο θα γίνεται περισσό-
τερο παρόντας και ασφυκτικά ανυπέρβατος 
εκείνος ο παλαιός νόμος της πτωτικής τάσης 
του ποσοστού κέρδους. Όσο ο κόσμος αρνεί-
ται τη σωτηρία του και ο συλλογικός λυτρωτής 

απουσιάζει, τόσο οι επενδύσεις θα δίνουν ασύμφορες (έως αρνητικές) αποδόσεις και 
οι τράπεζες θα τυπώνουν χρήμα πάνω στο χρήμα: εικονική επέκταση της πίστωσης, μια 
μελλοντική προσδοκία που έχει την αφέλεια να θεωρεί πως εξαργυρώνεται στο παρόν.

Στο περιβάλλον αυτής της οριακής κρίσης, με τους καπιταλιστές πιο αδηφάγους από 
ποτέ, με την αναδιανομή πλούτου να τρέχει με πρωτοφανείς ρυθμούς στην ανθρώπινη 
ιστορία, κάτω από την επίκληση μια διαρκούς (πραγματικής) κρίσης του κεφαλαίου, οι 
όποιες μεταρρυθμιστικές ή «φιλολαϊκές» πολιτικές εντός τού συστήματος, που κάποτε 
υπόσχονταν μια ζούγκλα με «ανθρώπινο πρόσωπο», μοιάζουν με σαχλαμάρες εγχει-
ριδίων «αυτοβελτίωσης».

Εγκλωβισμένη στο παλαιό σχήμα τής ήττας, αποδεχόμενη εδώ και δεκαετίας το 
there is no alternative (ΤΙΝΑ) τού καπιταλιστικού τρόπου, καμία σοσιαλδημοκρατική, 
εναλλακτική ή ριζοσπαστική πολιτική δεν έχει κατανοήσει (ή δεν θέλει να κατανοήσει) 
το μέγεθος τής κρίσης, σε τι τερατώδες αδιέξοδο βρίσκεται ο παγκόσμιος καπιταλισμός 
και πως προσπαθεί να συγκαλύψει μια ολοκληρωτική κατάρρευση σωρεύοντας δυ-
σθεώρητα χρέη. Καμία τέτοια δεν έχει κατανοήσει τι φτώχεια και εξαθλίωση περιμένει 
την εργατική τάξη τα ερχόμενα χρόνια και τον πολιτικό ολοκληρωτισμό που εγκυμονεί 
για να τη διαχειριστεί, έναν πολιτικό ολοκληρωτισμό που προκύπτει ως «φυσικό 
εποικοδόμημα» μιας όλο και μονοπωλιακότερης αγοράς. 

Καμία μεταρρυθμιστική πολιτική δεν έχει κατανοήσει (ή δεν θέλει να κατανοή-
σει) όλα τα παραπάνω, γιατί αν τα κατανοούσε θα μιλούσε για απαλλοτρίωση των 
μέσων παραγωγής εδώ και τώρα, για κοινωνική αυτοδιαχείριση παντού εδώ και 
τώρα, για μηδενισμό των εξοπλιστικών δαπανών, για ριζική μείωση των ωρών ερ-
γασίας, μηδενισμό της ανεργίας, για έναν ενιαίο μισθό και μία σύνταξη για όλους, 
για κοινωνική απαλλοτρίωση τού αμύθητου ολιγαρχικού πλούτου και του κεφαλαί-
ου ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, και όχι για «επιδόματα», «κοινωνικό (παρα)κράτος», «φιλολαϊκή 
στροφή», για 13ο δρόμο προς τον σοσιαλισμό, για «μετα-καπιταλισμό» και διάφο-
ρες άλλες τέτοιες αβυθομέτρητες μπαρούφες.

Σωτήρης Λ.

για να διαβάζονται φωναχτά. Η σχέση τους με τη γλώσ-
σα αποκαλύπτει την αντίληψη που οι συγγραφείς τους 
έχουν για το λόγο. Το ποίημα πάνω στο χαρτί είναι νε-
κρό — ζωντανεύει μόνο όταν διαβάζεται.

Η Θένια και η Μαρία δεν κάνουν τέχνη με τη σημασία 
που δίνουν σ’ αυτήν οι τεχνοκριτικοί, δεν τις ενδιαφέρει 
κάτι τέτοιο. Κάνουν όμως κάτι άλλο, που χαρακτηρίζει 
διαχρονικότερα την ποίηση: προσπαθούν να διασώ-
σουν τη δική τους βιωμένη ιστορία. Αγωνιούν γιατί φο-
βούνται πως το δικό μας βίωμα θα το αφηγηθούν τελικά 
οι ισχυροί και πως σε μια τέτοια περίπτωση «ακόμα και 
οι νεκροί μας δεν θα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι» 
(Μπένγιαμιν). Γι’ αυτό γράφουν. Για τον ίδιο λόγο που ο 
Αριστοτέλης έλεγε πως η τέχνη είναι η πιο προνομιακή 
περιγραφή της ιστορικής στιγμής, καθώς μέσα της δεν 
αποτυπώνει μόνο τα θορυβώδη και μείζονα γεγονότα 
αλλά και οι μικρές λεπτομέρειες που στο τέλος θα απο-
δειχθούν σημαντικότερες. 

Οι Λέξεις που γεννήθηκαν στο δρόμο συλλαμβάνουν 
διαισθητικά αυτό που ο Καντ δείχνει στην κριτική του, 

πως η αισθητική γνώση είναι ανώτερη τόσο της γνωσι-
οθεωρητικής όσο και της μεταφυσικής. Αντιλαμβάνο-
νται αυτό που έλεγε ο Μαρξ, όταν αντιστρέφοντας το 
σύστημα του Χέγκελ, τοποθετεί την τέχνη στην τελική 
βαθμίδα του απολύτου πνεύματος· στον τελικό σκοπό 
της ιστορίας. Όταν ο κόσμος απελευθερωθεί από το 
σκλαβιά τού κράτους και τού κεφαλαίου, η ζωή θα εί-
ναι το ομόλογο τής ποίησης· ένα ελεύθερο δημιουργικό 
παιχνίδι. 

Η Θένια και η Μαριά κάνουν τέχνη πολιτική, μια ποί-
ηση που συλλαμβάνει τις ιστορικές αλλαγές πριν αυ-
τές συντελεστούν, οραματίζεται την ουτοπία πολύ πριν 
τη σκεφτούν οι θεωρητικοί, προαναγγέλλει έναν άλλο 
κόσμο. Και όλα αυτά, γιατί σε αντίθεση με τον ορθο-
λογισμό τής πολιτικής δράσης, η ποίηση συλλαμβάνει 
τους μη ορθολογικά ανακατασκευάσιμους σκοπούς τής 
ιστορίας. Αντιλαμβάνεται, συνειδητά ή ασυνείδητα, την 
ανέκοπη σχέση τού έρωτα με την επανάσταση, του αντι-
εξουσιαστικού πνεύματος με τη ζωή που γεννιέται από 
τις στάχτες. Πάνω στο σώμα αυτών των ποιημάτων, θα 

έλεγε ο Χορκχάιμερ, έχει καταγραφεί η μη συνειδητή 
ιστοριογραφία τής ζωής, είναι μια τέχνη κοινωνική άρ-
νηση της κοινωνίας (Αντόρνο).

Γιατί η ποίηση που κρατάτε στα χέρια σας, όπως και 
κάθε τέχνη άξια τελικά του σκοπού της, είναι πρώτα και 
κύρια άρνηση της κοινωνίας, άρνηση τού άμεσα αντιμέ-
τωπου, του κόσμου των τεχνοκρατών, των δολοφόνων 
και των τεράτων. Είναι όμως μια κοινωνική άρνηση. 
Όχι μόνο γιατί αναδεικνύει μια αντι-ιστορία των κατα-
πιεσμένων, των ματαιωμένων δυνατοτήτων κάθε ιστο-
ρικής στιγμής αλλά και γιατί είναι ταυτόχρονα δεμένη 
μοιραία με την κοινωνία, εντός και δια της οποίας απο-
κτάει το νόημά της. Μαζί της θα νικήσουμε ή μαζί της θα 
χαθούμε.

Ή με τα λόγια τού Βύρωνα Λεοντάρης «Είμαστε με-
σοπόλεμος σου λέω, / ανίατα μεσοπόλεμος… Ας πάμε 
λοιπόν κι απόψε, ας πάμε πάλι κάπου / να χορέψουμε ή 
να σκοτωθούμε…»

Σωτήρης Λ.

Το μεγάλο φαγοπότι

Μέσο ποσοστό κέρδους (1869-2010) [πηγή: Maito, E. E. (2014). The historical tran-
sience of capital: The downward trend in the rate of profit since XIX century.]
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Drag Queen Lafert
Political and Social Art Performance

Η συνέντευξη αυτή επιδιώκει να σπάσει τα στερε-
ότυπα, επιχειρεί να εισάγει νέους τρόπους και μέσα 
πάλης, νέες δημιουργικές κραυγές αντίστασης ενάντια 
στο υπάρχον πατριαρχικό, κρατικό και καπιταλιστικό 
σύστημα, νέους δρόμους για τον καινούριο κόσμο που 
κουβαλάμε μέσα μας.

Μάλλον πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά, τι 
είναι η τέχνη του Drag;

Η τέχνη του Drag είναι η τέχνη της μεταμόρφω-
σης ενός ατόμου με σκοπό την παραγωγή τέχνης, την 
παρουσίαση μιας performance. Μεταμόρφωση στην 
υπερβολική εκδοχή είτε του ίδιου φύλου είτε του αντί-
θετου φύλου είτε άλλου φύλου είτε σε ένα απροσδιό-
ριστο πλάσμα.   Τα πρώτα δείγματα της τέχνης αυτής, 
τα συναντάμε στα θεατρικά του Αριστοφάνη και αργό-
τερα του Σαίξπηρ. 

Την εποχή του Μεσαίωνα όπου η θέση της γυναίκας 
στο θέατρο απαγορευόταν, πολλοί θεατρικοί χρησι-
μοποιούσαν άντρες ηθοποιούς για τους γυναικείους 
ρόλους. Και με αφορμή αυτό αλλά και λόγω σάτιρας, 
τους μεταμόρφωναν στην υπερβολική εκδοχή μιας γυ-
ναίκας για λόγους αμφισβήτησης της  στερεοτυπικής 
θέσης της γυναίκας στην κοινωνία. 

Αργότερα, την δεκαετία του ’50 και έπειτα,   η τέχνη 
αυτή άνθισε στα μπαρ της Νέας Υόρκης από κουίρ και 
τρανς άτομα ως τέχνη ελεύθερης έκφρασης,  ως τέ-
χνη αμφισβήτησης των στερεοτύπων, αλλά και για βι-
οποριστικούς λόγους των αποκλεισμένων ατόμων της 
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Μέχρι σήμερα εξελίσσεται στα-
θερά ανοδικά, εμπορευματικά και μη, ακόμα και από 
γυναίκες που έφεραν στο προσκήνιο την Drag King 
τέχνη, τη μεταμόρφωση δηλαδή μιας θηλυκότητας σε 
ανδρική μορφή.

Έχεις ξαναπεί πως υπάρχουν διαφορετικά είδη 
Drag. Θες να πεις δυο λόγια γι αυτά;

Η τέχνη του Drag είναι μια ελεύθερη τέχνη. Τα είδη 
εμφανίζονται και πολλαπλασιάζονται,  όσο οικειοποι-
ούνται την τέχνη αυτή περισσότεροι άνθρωποι από 
κάθε γωνιά του πλανήτη.   Κάθε άτομο δηλαδή, ανάλο-
γα με το τι έχει να πει και να παρουσιάσει, με τις κατα-
βολές και τα βιώματά του, είτε ακολουθεί υπάρχοντα 
είδη είτε φέρνει στο προσκήνιο νέες προσεγγίσεις.  
Μίμηση, τραγούδι, χορός, μονόλογος, αφήγηση, κεί-
μενα, ποίηση, θεατρικό, κ.α.   Όλα αυτά είτε ξεχωριστά 
είτε σε συνδυασμούς, είτε σε κωμική είτε σε δραμα-
τική εκδοχή. Και φυσικά, διαλέγει και την πορεία που 
θα ακολουθήσει. Στην εμπορευματική σκηνή, στην 
Underground, στον ακτιβισμό, στα κινήματα. 

Ο Ζακ και η δολοφονία του πως επηρέασε την 
καλλιτεχνική σου δράση;

Η δολοφονία του Ζακ ήταν η αφορμή για να ξεκι-
νήσει μέσα μου μια διαδικασία κατανόησης της τέ-
χνης αυτής,   και σιγά σιγά να καλλιεργηθεί μέσα μου 
η ιδέα,  να αναζητήσω τον τρόπο που θα μπορούσα 
να παρουσιαστώ στο κοινό και να επιλέξω τι  έχω να 
πω,  σε τέτοιο βαθμό που μια μέρα ξύπνησα και είπα, 
πάω να πάρω το πρώτο μου φόρεμα. Αυτό έγινε το 
2020 στο Μόναχο μέσα στην πρώτη καραντίνα της 
πανδημίας.   Έκτοτε εξελίσσεται συνεχώς μέσα μου. 
Η μορφή της Zackie Oh  με συντροφεύει πάντα από 
τότε, σε κάθε μεταμόρφωσή μου. Το γεγονός της άγρι-
ας δολοφονίας του, από νοικοκυραίους και μπάτσους, 
με κράτησε για αρκετό καιρό στη σιωπή και στη σκέψη. 
Με στιγμάτισε. Ο κανιβαλισμός προς τον αδύναμο και 
τον φοβισμένο, είναι βασικό στοιχείο της νοοτροπίας 
της επιβολής. Είναι στοιχείο της μάτσο κουλτούρας  
που φέρνει ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωής. Αυτό 
με ώθησε περισσότερο στο να βγω στο προσκήνιο με 
περισσότερο θάρρος και θράσος.

Πως και που η τέχνη του Drag ενώνεται για σένα 
με την πολιτική δράση; 

Εξ αρχής ήμουν αποφασισμένη ότι αυτό που θα πα-
ρουσιάσω στο κοινό θα έχει πολιτική ταυτότητα.   Η τέ-
χνη του Drag είναι επαναστατική από μόνη της, όπως 

κάθε τέχνη άλλωστε, αρκεί να το επιλέξεις.  
Ο καμβάς είναι μπροστά σου και ξεκινάς 
την δημιουργία.  Η εκφορά του λόγου μου,  
η επιλογή των τραγουδιών που διασκευ-
άζω,  η επιλογή των χώρων που επιλέγω 
να εμφανίζομαι,  οι άνθρωποι που συμφω-
νούμε  να συνεργαζόμαστε.   Όλα αυτά εί-
ναι τα στοιχεία της δικής μου Drag έκφρα-
σης που συνυπάρχουν με την πολιτική μου 
δράση.

Πως αυτό μπορεί εν  γένει να αποτε-
λέσει εργαλείο αγώνα και μέσο πάλης 
ενάντια σε κράτος, κεφάλαιο και πατρι-
αρχία;

Από τη στιγμή που εναντιώνομαι ως 
άνθρωπος σε κράτος, κεφάλαιο και πατρι-
αρχία, προσπαθώ να χρησιμοποιήσω και 
την τέχνη μου, να την εργαλειοποιήσω ,  να 
την προσαρμόσω  πάνω στις αξίες για τις 
οποίες αγωνίζομαι. Σίγουρα δεν αποτελεί 
την μοναδική επιλογή αγώνα και δράσης,  
αλλά για μένα είναι η ουσία και ο λόγος που 
υπηρετώ την Drag τέχνη.  Είναι  τέχνη της 
αμφισβήτησης,   πάει κόντρα στα εθνικο-
χριστιανικά στερεότυπα,  ταράζει τα νερά 
στην κανονικότητα.   Η βασική όμως προ-
ϋπόθεση είναι η ταξική προσέγγιση.   Όταν 
βρίσκεσαι ταξικά δίπλα σε ανθρώπους που 
διεκδικούν και παλεύουν για έναν καλύ-
τερο κόσμο, τότε και η τέχνη που υπηρε-
τείς θα προσφέρει το δικό της λιθαράκι σε 
αυτό που ονομάζουμε συλλογικοποίηση 
του αγώνα.

Σε συνέντευξη σου στην ertopen 
έχεις πει πως το drag από μόνο του σπά-
ει τα κατεστημένα, και το κατανοώ με 
βάση τα κυρίαρχα πρότυπα. Αρκεί όμως 
αυτό;

Αυτό υπόκειται  στο κάθε άτομο που 
κάνει Drag.  Ανάλογα τις ευαισθησίες, την 
έμπνευση και την όρεξη του καθένα,  να μι-
λήσει πιο άμεσα και πιο καυστικά για αυτά 
που βασανίζουν τις κοινωνίες.   Έχει να κάνει με την 
αυτοδιάθεση του καθένα. Εγώ δεν μπορώ να  αρκεστώ 
μόνο στο καλλιτεχνικό κομμάτι της τέχνης του Drag. 
Και έχω δεχθεί κριτική γι αυτό.   Εμπνέομαι και λει-
τουργώ, όταν εκφέρω πολιτικό λόγο, έστω και μέσα 
από τις επιλογές των τραγουδιών ή των ποιημάτων 
που ερμηνεύω. 

Πως συνδέεται το drag με τα πολιτικά, κοινωνι-
κά και ταξικά κινήματα (σε Ελλάδα και Βερολίνο);

Η σύνδεση της τέχνης του Drag με τα κινήματα,  
έρχεται όταν το άτομο που υπηρετεί αυτήν  την τέχνη 
αποφασίζει να επεκτείνει τον λόγο του και την  πα-
ρουσία του μέσα σε αυτά.   Κανένα κίνημα και καμία 
συλλογικότητα, είτε στην Ελλάδα είτε στο Βερολίνο δε 
θα σε πάρει τηλέφωνο να σου πει, έλα να συνδιαμορ-
φώσεις και να συμμετέχεις.   Αυτό θα γίνει όταν οι 
ματιές μας κοιτάνε την ίδια θέα.   Όταν οι αντιλήψεις 
μας συμβαδίζουν  και  ταυτίζονται οι σκέψεις και οι 
ανησυχίες μας.

Μπορεί η τέχνη να κινητοποιήσει, να στρατεύ-
σει επί της ουσίας στον αγώνα για την Κοινωνική 
Επανάσταση; Κι αυτό το ρωτάω γιατί βλέπουμε το 
εξής παράδοξο τελευταία: τεράστια προσέλευση 
κόσμου σε κινηματικές συναυλίες και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, ιδιαίτερα στην Αθήνα αλλά και γενι-
κά, και πολύ μικρή συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, 
πολλώ δε μάλλον σε συνελεύσεις και συλλογικό-
τητες. Μπορεί η τέχνη να στρατεύσει επί της ουσίας 
κι όχι στο πλαίσιο ενός lifestyle αναρχισμού και 
αγώνα;

Σίγουρα οι πολιτικοποιημένες τέχνες  είναι μια 
μορφή έκφρασης από ανθρώπους που έχουν μια προ-

σέγγιση ευαισθητοποίησης για συλλογικοποίηση και 
συμμετοχή.  

Η προσπάθεια γίνεται και είναι ολοφάνερη.   Ο στό-
χος βέβαια είναι να υπάρχει και αποτέλεσμα.  Μπορεί 
η τέχνη, ναι.   Μπορεί και η τέχνη να προσελκύσει αν-
θρώπους στις συλλογικότητες και στις συνελεύσεις,  
αρκεί να αυτό να γίνεται κατανοητό ως προτροπή.  

Ας κλείσουμε με κάτι πρoταγματικό, κάτι δη-
μιουργικό. Τι οραματίζεσαι; Ως καλλιτέχνης, ως 
αναρχική, ως άτομο της εργατικής τάξης;

Δε θα επεκταθώ σε κάτι ρομαντικά μελλοντικό. 
Θέλω οι άνθρωποι και κυρίως οι νέες γενιές να 

τους δοθεί η ευκαιρία να χειραφετηθούν πάνω σε 
ελευθεριακά προτάγματα,  αντιλαμβανόμενοι τη θέση 
τους μέσα στην σημερινή κοινωνία.   

Θέλω να βλέπω πολυπληθής συνελεύσεις και κα-
τειλημμένους χώρους αντίστασης και αλληλεγγύης,  
με λαμπερά μάτια και όμορφα χαμόγελα με σιγουριά.  

Θέλω να συνυπάρχουμε ταξικά και συντροφικά, 
όσο γίνεται περισσότερα άτομα, γυναίκες, κουίρς, 
αγόρια, και οι γροθιές μας να ταράζουν κάθε γειτονιά,  
κάθε πόλη, έχοντας μια μεγάλη αγκαλιά για κάθε κα-
ταπιεσμένο και βασανισμένο που βρίσκεται δίπλα μας.  

Θέλω να στεκόμαστε αντάξιοι των ιδεών  και των 
αξιών μας,  που μας έχουν δοθεί από ανθρώπους που 
πάλεψαν, αγωνίστηκαν και έδωσαν η ζωή τους.

Να στεκόμαστε συνειδητά και με δράση απέναντι 
στην πατριαρχία, την ομοφοβία, τον ρατσισμό και σε 
όλες τις νοοτροπίες που τα υπηρετούν, σε όλες τις 
εξουσίες που τα γεννούν.

Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε, να 
δρούμε, να αντιστεκόμαστε.

Το ραντεβού είναι πάντα στους δρόμους!

Συνέντευξη με τη Drag Queen Lafert
από την Μαρία Μ.
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Το πλαίσιο γνωστό και ξεκάθαρο: ρευστότητα και 
αβεβαιότητα σε γεωπολιτικό, οικονομικό, πολιτικο-
κοινωνικό επίπεδο, ένα σύστημα σε βαθιά σήψη, που 
μπορεί να «υποσχεθεί» μόνο ότι έρχεται ο χειρότερος 
χειμώνας των τελευταίων πολλών δεκαετιών (μέχρι… 
τον επόμενο βέβαια), με τις απαντήσεις να αναζητού-
νται από τα κυρίαρχα μέσα εξαπάτησης σε λογικές 
εξοικονόμησης ενέργειας… όταν π.χ. βράζουμε τα 
μακαρόνια! Μια κόλαση ακρίβειας, φτώχειας, εξαθλί-
ωσης, παγωνιάς, ανεργίας, πλήρους διάλυσης εργα-
σιακών σχέσεων, που συμπληρώνεται με ωμή, άγρια 
κρατική βία. Μια πολιτική διαχείριση που παραμένει 
ώστε να κάνει τη «δουλειά» της ως το τέλος. Η επίθεση 
στα όποια υπολείμματα κατακτήσεων εξελίσσεται μα-
νιασμένη, το κατασταλτικό οπλοστάσιο εμπλουτίζεται 
καθημερινά, οι αντεργατικοί νόμοι ψηφίζονται με ρυθ-
μό πολυβόλου. Και στο φόντο τα τύμπανα του πολέμου 
ηχούν δυνατά πλέον στα αυτιά μας, με την όξυνση των 
ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών να προϊδεάζει 
για τα χειρότερα!

Ένα τέτοιο πλαίσιο δεν μπορεί παρά να επηρεάσει 
βαθιά τα σχολεία, τους μαθητές, τις οικογένειές τους, 
τους εργαζομένους στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερα τους 
πιο ευάλωτους, τους αναπληρωτές, που από την αρχή 
της χρονιάς αντιμετωπίζονται από τη διοίκηση πραγ-
ματικά σαν ανταλλακτικά εξαρτήματα δεύτερης δια-
λογής, αλλά και όλους όσοι βρίσκονται υπό καθεστώς 
ελαστικής εργασίας.Για όποιον, λοι-
πόν, αναρωτιέται με τι ασχολείται το 
αντίστοιχο υπουργείο, η απάντηση 
είναι κι αυτή ξεκάθαρη: συνεχίζει 
επίσης εμμονικά το «έργο» του. Με 
τη συνδρομή των κυρίαρχων δυ-
νάμεων της ήττας και της υποταγής 
στις δύο μεγάλες εκπαιδευτικές 
ομοσπονδίες επιχειρεί να εκμεταλ-
λευτεί τα όποια σημεία κέρδισε στη 
μάχη της αξιολόγησης και να τα δι-
ευρύνει. Παρά τη φανερή αποτυχία 
του να πείσει τον κλάδο, αλλά και 
τον εκνευρισμό που του έχει δημι-
ουργήσει η συνεχιζόμενη απροθυ-
μία της βάσης να συναινέσει, ακόμα 
κι αν έχει μπλοκαριστεί προς το πα-
ρόν σχεδόν κάθε τρόπος έκφρασής 
της. Κι ενώ ένα σημαντικό τμήμα 
της εξακολουθεί είτε να μη συμμε-
τέχει καθόλου στον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση των σχεδίων δράσης 
των ομάδων, είτε το κάνει με «βαριά καρδιά», αφήνο-
ντας σε πρόθυμους διευθυντές, συντονιστές και άλλα 
επίδοξα στελέχη τη «βρώμικη» δουλειά.

Έχοντας περάσει τα άθλια ταξικά μέτρα της τράπε-
ζας θεμάτων, της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, των 
προτύπων και των εξετάσεων «PISA», ρίχνει το βάρος 
στην ενίσχυση της αξιολογικής θηλιάς. Προωθώντας 
πιο πιεστικά την εφαρμογή των διαδικασιών (αυτο)αξι-
ολόγησης της σχολικής μονάδας, θέτοντας τις βάσεις 
και προετοιμάζοντας τον μηχανισμό για την εφαρμογή 
της ατομικής αξιολόγησης, εγκαινιάζοντας νέες δομές: 
μέντορες -παιδαγωγικοί σύμβουλοι, ενδοσχολικοί συ-
ντονιστές (συντονιστές τάξεων ή συντονιστές γνω-
στικών πεδίων), εκπαιδευτικοί όμιλοι, ηλεκτρονικοί 
φάκελοι. Είναι αξιοσημείωτη η δήλωση Κεραμέως: «η 
ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα ξεκινήσει 
με συγκεκριμένες προτεραιότητες για να μπει το νερό 
στο αυλάκι και να εφαρμοστεί η νέα κουλτούρα», μια 
μέρα πριν τρέξει να διαφημίσει τα εγκαίνια ενός ακόμα 
ιδιωτικού νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, αυτή 
τη φορά στα Σπάτα, και μόλις λίγες ημέρες μετά την 
απόφασή της για τη συγχώνευση δεκάδων δημόσιων 
δημοτικών και νηπιαγωγείων.

Η «νέα κουλτούρα» έχει στόχο την καρδιά της σχο-
λικής μονάδας, το καθημερινό σπάσιμο μέσα από τη 
μετατροπή της σε στρατώνα, ώστε, υποθάλποντας τον 
κανιβαλισμό, να μετατραπούν οι εκπαιδευτικοί σε κρα-
τικούς υπαλλήλους, σε απρόσκοπτους ιμάντες υλο-
ποίησης κρατικών επιταγών που θα βαράνε προσοχές 
σε κάθε νέα εντολή πετσοκόμματος των μαθητών. Τα 

χαρακτηριστικά των νέων δομών αποκαλυπτικά: νο-
μιμοποιούν την απλήρωτη εργασία, καταστρατηγούν 
διδακτικό και εργασιακό ωράριο, φέρνουν ένταση 
εξαρτήσεων, ανταγωνισμών, διαχωρισμών και κατη-
γοριοποιήσεων μέσα από την πολυδιάσπαση των συλ-
λόγων σε ομαδοποιήσεις, φατρίες και κυνηγούς μορί-
ων, καθιερώνουν εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου 
και επιτήρησης, ώστε να οργανωθεί ένας πολιορκη-
τικός κριός, μια σύνθετη ιεραρχία, ένας μηχανισμός 
επιβολής ιδεολογικής χειραγώγησης και συμμόρφω-
σης μέσα στον ίδιο χώρο, προκειμένου να κυριαρχήσει 
κλίμα φόβου, να εξοβελιστούν επιτέλους οι «επικίν-
δυνες» λογικές της συναδελφικότητας και της αλλη-
λεγγύης.

Υπάρχουν περιθώρια, θα υπάρξουν ευκαιρίες πα-
ρέμβασης μέσα σε τέτοιες συνθήκες, απέναντι σε ένα 
σύστημα που θέλει να φαίνεται παντοδύναμο; Και 
μάλιστα όχι μόνο χωρίς συνεκτικούς πολιτικούς κινη-
τήρες για την οργάνωση του αγώνα, αλλά και με τις 
ομοσπονδίες μπετοναρισμένες σε γραμμή ήττας και 
ξεπουλήματος; Ενδεικτικά στην περίπτωση της ΟΛΜΕ, 
μετά το παρατεταμένο καθεστώς παραλυσίας και τους 
αυτοδιορισμούς μέσω δικαστικών αποφάσεων, ήρθε 
και η επίσημη επικύρωση της συγκρότησης «ιερής 
συμμαχίας» ΔΑΚΕ - ΣΥΝΕΚ - ΠΕΚ, μέσα από την από 
κοινού υλοποίηση του πραξικοπήματος στο 20ο συ-
νέδριό της, σε μια επιχείρηση διασφάλισης της συν-

θηκολόγησης. Υπάρχει, λοιπόν, καμία προοπτική να 
ζήσουμε επιτέλους μια χρονιά που πραγματικά δεν θα 
είναι σαν τις άλλες; Να μπορέσουμε να βάλουμε μπρο-
στά τα δικά μας συμφέροντα, τις δικές μας ανάγκες, 
τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών του λαού, να 
ορθώσουμε αναχώματα απέναντι στην ενίσχυση των 
ταξικών φραγμών στο δημόσιο σχολείο και τη διάλυ-
ση των εργασιακών μας σχέσεων, να στήσουμε οδο-
φράγματα απέναντι στις σκληρές αντιεκπαιδευτικές 
και αντιλαϊκές πολιτικές;

Είναι εκ των ων ουκ άνευ να έχουμε εδώ με αυτο-
πεποίθηση και σιγουριά μια επίσης ξεκάθαρη απάντη-
ση, μια ξεκάθαρη στάση: όχι μόνο υπάρχει, όχι μόνο η 
μάχη παραμένει ζωντανή, αλλά πρόκειται και για μία 
χρονιά που είναι και αναγκαίο όσο ποτέ, και αξίζει, και 
αντιστοιχεί στον κόσμο του αγώνα να την ενισχύσει 
αποφασιστικά σε όλα τα επίπεδα. Προς μία συγκεκρι-
μένη κατεύθυνση, με μία μόνο αλάνθαστη πυξίδα: την 
ανάπτυξη κοινωνικού - ταξικού κινήματος. ΚΙΝΗΜΑ-
ΤΟΣ.

Που δεν εκφράζεται σε διοικητικά όργανα, σε κρα-
τικές διαδικασίες, σε συναντήσεις για να «κοιταχτούμε 
στα μάτια» και να «κατανοήσουμε τις περιστάσεις». 
Που σημαίνει κόσμος να παλεύει μαζικά στον δρόμο. 
Στις διαδηλώσεις. Να μην αντιμετωπίζει το σωματείο 
του ως «αποκούμπι». Αντί να το χαρίζει, να το διεκδικεί 
και να το ζωντανεύει. Να πλαισιώνει μαζικά τις γενικές 
συνελεύσεις. Να απεργεί. Να δημιουργεί γεγονότα και 
να αναδεικνύει ζητήματα στο κεντρικό πολιτικό πεδίο. 
Να ξεπερνάει συλλογικά τον φόβο, να αναλαμβάνει 

ευθύνη παίρνοντας την υπόθεση στα δικά του χέρια, 
με πίστη στην ισχύ των δίκαιων, ανυποχώρητων, ακη-
δεμόνευτων, οργανωμένων από τα κάτω αγώνων. Κό-
ντρα σε λογικές ανάθεσης και «νομιμότητες» ταξικής 
συνεργασίας, δηλαδή ταξικής υποταγής. Κόντρα σε 
εκλογικές αυταπάτες, αλλαγές συσχετισμών, πρόθυ-
μους συνομιλητές, εμπόρους «ελπίδας», «ειδικούς» 
και επαγγελματίες «σωτήρες».

Δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις προς μία τέτοια κα-
τεύθυνση, θα πρέπει να ψάξουμε να τις βρούμε. Ο 
δρόμος είναι δύσβατος, άλλος όμως δεν υπάρχει, 
θα πρέπει να τον περιγράψουμε και να τον ανοίξουμε 
προχωρώντας. Να εμπνεύσουμε αντλώντας δύναμη 
και πείσμα από το συνολικό όραμα μιας άλλης κοινω-
νικής οργάνωσης, μιας νέας κοινωνίας ισότητας, αλ-
ληλεγγύης και ελευθερίας. Και να εμπνευστούμε μέσα 
από τη γείωση με τους αμείλικτους υλικούς όρους, 
με τους κοινούς αγώνες υπεράσπισης κατακτήσεων, 
διεκδίκησης κάλυψης βασικών αναγκών. Στήνοντας 
από τα κάτω διαδικασίες, απευθυνόμενοι πλατιά στον 
κλάδο, χτίζοντας τις απαραίτητες συλλογικότητες. Με 
τη συγκρότηση μετώπων, τη σύνδεση, την αναζήτηση 
κοινού βηματισμού ή ενδεχομένως και τον οριζόντιο 
συντονισμό με πεδία που εκδηλώνονται αντίστοιχες 
αντιστάσεις. Οι οποίες μπορεί να αναδύονται σπορα-
δικά, αλλά με μια μαχητικότητα, επιμονή και ζωντάνια 
που έχει δημιουργήσει ελπιδοφόρες ρωγμές στην 

εικόνα σιγής νεκροταφείου που 
με νύχια και με δόντια επιχειρείται 
να επιβληθεί ως μόνιμο καθεστώς 
με γλοιώδεις επικοινωνιακούς και 
ανηλεείς κατασταλτικούς μηχανι-
σμούς.

Υπάρχουν παραδείγματα στο πα-
ρελθόν από τα οποία μπορούμε να 
αντλήσουμε πολύτιμες εμπειρίες. 
Όπως η πρώτη διακλαδική οργα-
νωμένη από τα κάτω απεργία, μια 
πρωτοβουλία κλαδικών και επιχει-
ρησιακών σωματείων του σκλη-
ρού ιδιωτικού τομέα, που έγινε την 
Πέμπτη 1η Νοέμβρη 2018 μέσα 
από διαδικασίες βάσης, με αποφά-
σεις γενικών συνελεύσεων και ως 
αποτέλεσμα πολύμηνης οριζόντι-
ας διεργασίας συντονισμού τους. 
Αλλά και αρκετές απόπειρες, ακόμα 
και αξιοσημείωτοι αγώνες τους τε-
λευταίους μήνες. Ενδεικτικός στην 

περίπτωσή μας ο σημαντικός ρόλος που αναμένουμε 
να διαδραματίσει το επόμενο διάστημα η «Δικτύωση 
εκπαιδευτικών για την ανατροπή της αξιολόγησης» 
(ediktiosi.blogspot.com, www.facebook.com/groups/
ediktiosi), η οποία, σε λιγότερο από έναν χρόνο πα-
ρέμβασης, έχει συσσωρεύσει ως παρακαταθήκη 
πλούσια και ουσιαστική δράση.

Αντί επιλόγου, χαρακτηριστικό είναι το χάος που 
επικράτησε στο ΔΣ πρωτοβάθμιου σωματείου, μετά 
την επιτυχημένη προσπάθεια να ζωντανέψουν οι από 
τα κάτω διαδικασίες του, μέσα από τη συλλογή υπο-
γραφών για την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης 
τον περασμένο Δεκέμβρη, σε μια κρίσιμη καμπή της 
μάχης ενάντια στην αξιολόγηση, την ώρα που η συν-
δικαλιστική γραφειοκρατία είχε κηρύξει σιωπητήριο, 
αφήνοντας ξεκρέμαστους τους συναδέλφους, υπονο-
μεύοντας τον αγώνα, βάζοντας πλάτη στις επιδιώξεις 
του υπουργείου. Δεχτήκαμε πρωτοφανείς προπηλακι-
σμούς, επειδή «δεν αφήναμε το ΔΣ να κάνει τη δουλειά 
του» (sic!). Εκλεγμένο στέλεχος των ΣΥΝΕΚ κραύγα-
ζε «κόκκινοι φασίστες», ενώ ο πρόεδρος, μέλος του 
ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών, μας επέπληττε σε έντονο ύφος, 
κατηγορώντας μας ότι… «θέλουμε μια συνέλευση τον 
μήνα» -χρειάστηκαν, η αλήθεια είναι, αρκετά δευτε-
ρόλεπτα για να μεταβολίσουμε τη «μομφή»- και ότι 
με αυτά που κάνουμε… ευτελίζουμε τη λειτουργία του 
συνδικάτου!!!

Γιάννης Δάσκαλος

Πόσες ακόμα χρονιές που… “δεν θα είναι σαν τις άλλες”;
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Ο αγώνας στα Άγραφα συνεχίζεται…
Ο δρόμος μένει ανοιχτός όσο τον βαδίζουμε

Στο τέλος Ιουλίου έγινε γνωστό ότι αρχίζει η διέ-
λευση των φορτηγών που μεταφέρουν εξοπλισμό και 
τμήματα των ανεμογεννητριών, τα οποία προορίζονται 
για την περιοχή του Τυμπάνου Αργιθέας. Μια περιοχή 
που έχει μετατραπεί εδώ και πάνω από ένα χρόνο (από 
τότε ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του αιολικού 
εργοστασίου) σε πραγματικό εργοτάξιο. Συγκεκριμένα, 
λίγο πιο πάνω από το διάσελο του Προφήτη Ηλία, στη 
θέση Αέρας – Αφεντικό πρόκειται να τοποθετηθούν 8 
ανεμογεννήτριες. Για πάνω από ένα μήνα προβλέπεται 
κλείσιμο συγκεκριμένων δρόμων και κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις έτσι ώστε τα φορτηγά να κυκλοφορούν ανε-
μπόδιστα.

Οι εργασίες κατασκευής του υποσταθμού στη συ-
γκεκριμένη περιοχή έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί ενώ 
αρκετά προχωρημένες είναι και οι εργασίες που αφο-
ρούν τις βάσεις των ανεμογεννητριών. Η μεταφορά 
τμημάτων των ανεμογεννητριών ουσιαστικά αποτελεί 
μια από τις τελευταίες διαδικασίες, όσον αφορά την 
ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου. Εν μέσω αυ-
τών των καθοριστικών εξελίξεων, πραγματοποιήθηκε 
άμεσα κινητοποίηση στο σημείο όπου δρομολογείται 
η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Για ακόμα μια 
φορά τις εγκαταστάσεις φυλούσαν όλων των ειδών 
αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες είχαν στήσει φραγ-
μό στον υποσταθμό και στα σημεία οπού θα τοποθε-
τηθούν οι ανεμογεννήτριες. Αφού ο κόσμος προσέγ-
γισε αρχικά το φραγμό, στη συνέχεια κινήθηκε από 
ένα μονοπάτι στο βουνό με αποτέλεσμα να πλησιάσει 
αρκετά το σημείο που βρισκόταν ο γερανός για την 
εγκατάσταση της ανεμογεννήτριας. Εκεί η αστυνομία 
αποφάσισε να επιτεθεί στον κόσμο που βρισκόταν στο 
βουνό, πετώντας κρότου λάμψεις και χημικά και πραγ-
ματοποιώντας 3 προσαγωγές. Ταυτόχρονα η αστυνο-
μία προσήγαγε άλλα 3 άτομα τα οποία προσπαθούσαν 
να προσεγγίσουν το σημείο της συγκέντρωσης. Τελικά, 
η αστυνομία προχώρησε σε 2 συλλήψεις με κατηγορί-
ες πλημμεληματικού χαρακτήρα και η δίκη έχει οριστεί 
στις 22 Νοεμβρίου στα δικαστήρια της Καρδίτσας.

Από την πρώτη στιγμή έγινε φανερό ότι μαζί με τη 
δημιουργία του εργοταξίου στην περιοχή και το προ-
χώρημα των εργασιών θα υπήρχε και η κατάλληλη 
κατασταλτική οχύρωση. Η περιοχή για καιρό είχε με-
τατραπεί σε μια αστυνομοκρατούμενη ζώνη, ενώ ταυ-
τόχρονα υπήρχε μόνιμη φύλαξη των εγκαταστάσεων 
τόσο από security, όσο και από την αστυνομία. Με 
έλεγχο των αυτοκινήτων που περνούσαν και καταγρα-
φή των στοιχείων όσων βρισκόντουσαν στο βουνό. 
Άλλωστε, εδώ και 3 χρόνια υπάρχει μόνιμη παρουσία 
security στο βουνό στα σημεία που έχουν τοποθετηθεί 
ανεμοϊστοί, ενώ πολλές φορές κόσμος έχει τραμπου-
κιστεί ή του έχουν ζητηθεί στοιχεία. 

Για να μπορέσουν να επιβληθούν οι εγκληματικοί 
σχεδιασμοί κράτους και κεφαλαίου -ιδιαίτερα όταν 
αδυνατούν να αποσπάσουν την ελάχιστη κοινωνική 
συναίνεση-  είναι απαραίτητο να τσακιστεί οποιαδή-
ποτε μορφή αντίστασης και αγώνα στέκεται απέναντι 
τους. Για αυτό από την  πρώτη στιγμή που άρχισε να 

αναπτύσσεται το πολύμορφο και δυναμικό κίνημα ενά-
ντια στην εγκατάσταση αιολικών εργοστασίων στην 
περιοχή των Αγράφων, βρέθηκε αντιμέτωπο με την 
καταστολή και τις διώξεις.

Οι μαζικές-μαχητικές κινητοποιήσεις στο Δημαρχείο 
Καρδίτσας, τον Αύγουστο του 2019, που είχαν ως στό-
χο να αποτρέψουν το ξεπούλημα δημοτικών δασικών 
τεμαχίων μέσα από τα οποία θα περνούσε η γραμμή 
μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανεμογεννή-
τριες, βρέθηκαν αντιμέτωπες με τις δυνάμεις των ΜΑΤ, 
με ξύλο και χημικά. Μάλιστα για την 2η κινητοποίηση 
ασκήθηκαν και διώξεις σε 4 αγωνιστές έπειτα από την 
υποτιθέμενη αναγνώρισή τους από την ασφάλεια. Η 
δίκη έχει οριστεί στις 4 Οκτωβρίου στα δικαστήρια της 
Καρδίτσας. Οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις αποτέ-
λεσαν έναν πρώτο σταθμό συσπείρωσης του κόσμου 
και ανάδειξης του ζητήματος των Αγράφων σε πανελ-
λαδικό επίπεδο. Ανέδειξαν τη δυναμική που μπορεί να 
αποκτήσει το κίνημα όταν είναι αποφασισμένο και συ-
σπειρώνει ένα αρκετά πλατύ κομμάτι κόσμου. Αποτε-
λεί μια σημαντική παρακαταθήκη ότι μέχρι και σήμερα, 
τρία χρόνια μετά, η δημοπρασία δεν έχει ολοκληρωθεί 
ενώ και οι αντίστοιχες εργασίες για την εγκατάσταση 
αιολικού εργοστασίου στη Νιάλα δεν έχουν ξεκινήσει.

Πέρυσι τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε ακόμα μια μα-
ζική κινητοποίηση στον Τύμπανο που βρέθηκε αντιμέ-
τωπη με τις δυνάμεις καταστολής. Λίγο καιρό αφότου 
είχαν ξεκινήσει οι εργασίες και αφού οι μεγάλες κατα-
σκευαστικές εταιρίες, εκμεταλλευόμενες το lockdown 
και τα μέτρα περιορισμού που ήταν σε ισχύ, κάναν χρυ-
σές δουλειές, γεμίζοντας τις τσέπες τους και καταστρέ-
φοντας τη φύση, πλήθος κόσμου βρέθηκε στο βουνό 
να υπερασπιστεί τα Άγραφα. Έπειτα από την κινητοποί-
ηση όπου ο κόσμος είχε συγκρουστεί με τα ΜΑΤ στο 
φραγμό της αστυνομίας, η ασφάλεια της Καρδίτσας 
άσκησε δίωξη σε 17 αγωνιστές-τριες, με κατασκευα-
σμένο κατηγορητήριο, πάλι έπειτα από την υποτιθέμε-
νη αναγνώρισή τους.

Η καταστολή όσων αμφισβητούν, αντιστέκονται και 
υψώνουν το ανάστημα τους είναι δομικό στοιχείο της 
«ανάπτυξης», «πράσινης» ή όχι, που ευαγγελίζονται 
το κράτος και οι επενδυτές. Επιβάλλεται βίαια, ακρι-
βώς γιατί αυτή η ανάπτυξη είναι καταστροφική τόσο 
για τη φύση όσο και για την κοινωνία και στρέφεται 
ενάντια στα συμφέροντα και τις ανάγκες της μεγάλης 
κοινωνικής πλειοψηφίας. Γι’ αυτό και έπειτα από την 
επιχείρηση εξαγοράς κατοίκων και συνειδήσεων που 
προηγήθηκε, τώρα ακολουθεί η επιχείρηση καταστο-
λής, εκφοβισμού και φίμωσης όσων αγωνίζονται και 
αντιστέκονται.

Απέναντι στις διώξεις και την καταστολή, απέναντι 
στο προχώρημα των σχεδιασμών του κράτους και του 
κεφαλαίου, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε οπισθοχώρη-
ση ούτε αναμονή και περιορισμός σε ένα ατέρμονο κυ-
νήγι θεσμικών και νομικών αποφάσεων. Οφείλουμε να 
προσπαθήσουμε να μαζικοποιήσουμε τον αγώνα στην 
κατεύθυνση της σύγκρουσης, να συσπειρώσουμε εκεί-
νο τον κόσμο που αντιλαμβάνεται τις καταστροφικές 

συνέπειες της καπιταλιστικής ανάπτυξης πάνω στη ζωή 
του και τη φύση. Η πραγματικότητα έχει δείξει ότι ο πε-
ριορισμός του αγώνα στενά σε ένα πλαίσιο αναμονής 
«θεσμικών αποφάσεων», παροπλίζει τις κοινωνικές 
αντιστάσεις και τις απονευρώνει. Η εμπιστοσύνη στους 
θεσμούς -είτε αυτοί έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη, 
είτε με την τοπική αυτοδιοίκηση- οδηγούν τον αγώνα 
σε ένα μονοπάτι ενσωμάτωσης και διαπραγμάτευσης, 
το οποίο σύντομα θα βγει αδιέξοδο. Με δηλώσεις νο-
μιμοφροσύνης κανένας αγώνας ποτέ δεν βγήκε νικη-
φόρος. Με το να περιορίζεις τα μέσα και τις μεθόδους 
που χρησιμοποιείς για να αγωνιστείς σε ένα ατέρμονο 
νομικό αγώνα απέναντι στο κράτος και τους επενδυτές 
καταδικάζεις τα Αγραφιώτικα βουνά στη λεηλασία.

Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα γίνεται όλο και πε-
ρισσότερο κατανοητό στις κοινωνίες ότι η «πράσινη 
ανάπτυξη» δεν σημαίνει παρά αμύθητα κέρδη για το 
κεφάλαιο, φτώχεια και ακρίβεια για τις ίδιες και κατα-
στροφή για τη φύση. Κάθε αφήγημα που έχει χρησιμο-
ποιηθεί για να πλασαριστεί η «πράσινη» ανάπτυξη ως 
ευεργετική για το κοινωνικό σύνολο καταρρέει εκκω-
φαντικά. Τα «ανταποδοτικά» οφέλη έχουν πάει περίπα-
το, οι θέσεις εργασίας ακόμα ανοίγουν, η κρατική δια-
χείριση της πανδημίας αλλά και των πλημμυρών που 
έπληξαν την περιοχή ανέδειξε την παρασιτική φύση του 
κράτους αλλά και το ότι για τις εταιρίες η καταστροφή 
που προκλήθηκε δεν είναι παρά ευκαιρία για μεγάλη 
μπίζνα. Το «ανθρωπιστικό» προσωπείο παραγόντων 
και εταιριών καταρρέει, μαζί με τους μύθους περί 
πτώσης της τιμής του ρεύματος. Με βάση το θεσμικό 
πλαίσιο που έχει κατασκευαστεί από τις κυβερνήσεις 
και την ΕΕ στο όνομα της «πράσινης μετάβασης» και 
της ενεργειακής και περιβαλλοντικής κρίσης η τελική 
τιμή του ρεύματος τζογάρεται και διαμορφώνεται στα 
χρηματιστήρια (χρηματιστήριο ρύπων, χρηματιστήριο 
φυσικού αερίου, ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας). 
Η απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας και η ιδι-
ωτικοποίηση της ΔΕΗ έχουν εκτινάξει τις τιμές του 
ρεύματος στα ύψη. Οι πλημμύρες σε περιοχές που 
κυριολεκτικά έχουν ισοπεδωθεί από την εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών αποτελούν τρανταχτό παράδειγμα 
σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες της καπιταλι-
στικής ανάπτυξης. Οι πυρκαγιές σε περιοχές «φιλέτα» 
που στη συνέχεια αξιοποιούνται από διαφορετικές με-
ρίδες του κεφαλαίου και η αδιαφορία του κρατικού μη-
χανισμού αποτελούν πλέον πείρα όλης της κοινωνίας. 
Την ίδια στιγμή που καίγονται ολόκληρες περιοχές και 
οικισμοί, αντί να ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνά-
μεις, ενισχύεται η αστυνομία. Την ίδια στιγμή που σε 
περιοχές που υπάρχει πυρκαγιά δεν υπάρχει στοιχειώ-
δης δύναμη πυρόσβεσης, σε κινητοποιήσεις κατοίκων 
στο βουνό στέλνονται εκατοντάδες άνδρες της αστυ-
νομίας, καταδεικνύοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο τις 
προτεραιότητες του συστήματος.

Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν τις υλικές συν-
θήκες μέσα από τις οποίες η καπιταλιστική ανάπτυξη, 
με όποια μορφή και αν παίρνει αυτή, «πράσινη» ή όχι, 
καταστρέφει τη ζωή και τη φύση και δημιουργεί ασφυ-
κτικές συνθήκες στην επιβίωση των ανθρώπων. Η ζωή 
της κοινωνικής πλειοψηφίας και οι ανάγκες της δεν 
μετράνε μπροστά στα κέρδη του κεφαλαίου. Κι αυτό, 
ιδιαίτερα μέσα σε συνθήκες συστημικής κρίσης, μετα-
τρέπει σε πραγματική κόλαση τις ζωές μας.

Μέσα σε συνθήκες λυσσαλέας επίθεσης του συστή-
ματος και ακραίας φτωχοποίησης, οφείλουμε να πιστέ-
ψουμε στον αγώνα. Να αγωνιστούμε μέχρι οι ζωές μας 
και η φύση να σταματήσουν αποτελούν ένα χρηματι-
στηριακό δείκτη. Να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες 
και τις ανάγκες της πλειοψηφίας του κόσμου και να κα-
ταφέρουμε να βρεθούμε μαζί του στους δρόμους του 
αγώνα μπλοκάροντας τους σχεδιασμούς του κράτους 
και του κεφαλαίου. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και 
να παλέψουμε ενάντια στις διώξεις και την καταστολή. 
Ενάντια στη λεηλασία και την καταστροφή των Αγρά-
φων. Ενάντια στην φτώχεια, την ακρίβεια, τον ενερ-
γειακό παροξυσμό, την ιδιωτικοποίηση του ρεύματος 
και του νερού. Να υπερασπιστούμε τη φύση και τις κοι-
νωνικές ανάγκες ενάντια στα κέρδη του κεφαλαίου. Ο 
δρόμος μένει ανοιχτός όσο τον βαδίζουμε…

Θωμάς Μ.


