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Το έντυπο «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ», αποτελεί μια ελάχιστη συμβολή  στις 
προσπάθειες που γίνονται στον αναρχικό/αντιεξουσιαστικό 
χώρο, να ξαναβρεθεί ο κοινός τόπος αγώνα που επιβάλλουν οι 
συνθήκες, για να αντιμετωπιστεί  η σφοδρή επίθεση κράτους και 
κεφαλαίου. Στην δαιδαλώδη και πολύπλοκη συγκυρία φιλοδο-
ξεί μέσω κριτικών απόψεων και προβληματισμών να προάγει 
την απαραίτητη οργάνωση του χώρου. Οι απόψεις του εντύπου, 
αφενός δεν χαρακτηρίζονται από κανενός είδους κακεντρέχεια, 
αφετέρου δεν έχει πρόθεση να μην πάρει καθαρή θέση στον 
πολιτικό «αχταρμά», που έχει δημιουργηθεί. Το έντυπο αυτό 
εκφράζει και εκφράζεται από την αγωνία πολλών συντρόφων 
για μια νέα κινηματική αρχή, χωρίς αγκυλώσεις και ιδεοληψίες 
του παρελθόντος. Καλή ανάγνωση…..

EDITORIAL

*Το παρόν τεύχος αφιερώνεται στη μνήμη των θυμάτων της MARFIΝ, που δολοφονήθηκαν
τον Μάη του 2010. Επτά  χρόνια ακριβώς, κι εμείς ακόμα  στον γύψο.

«ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ ΜΟΥ»
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ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;
   Μετά τα τρία πρώτα τεύχη του εντύπου μας, μπορούμε να πούμε πως έχουμε 

κάνει ξεκάθαρο το αποτύπωμα που θέλουμε να αφήσουμε, σαν συμβολή στα γρα-
πτά του χώρου. Το διάστημα που πέρασε άφησε το «σχέδιο Ηλέκτρα Αποστόλου» 
χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποδοχή. Δεν θέλουμε να κρύψουμε από κανέναν, πως 
δεχτήκαμε αρκετή κριτική (επιθυμητό), για τις απόψεις που εκφράζουμε, ανοιχτά 
και ξεκάθαρα, όπως και αρκετούς χαρακτηρισμούς (μη αποδεκτό) από «συντρό-
φους». Στους ιεροκήρυκες της αναρχίας, έχουμε μιαν απάντηση. Σύντροφοι; Από 
πότε; 

     Ας ξεκαθαρίσουμε καλά κάποια πραγματάκια που μάλλον κάποιοι νομίζουν 
πως θα κάνουμε γαργάρα, λιτά και απερίφραστα . Αν για κάποιους, σύγχρονος 
αναρχισμός σημαίνει, τυφλός αντικοινωνικός κανιβαλισμός, άστοχη και άσκοπη 
βία στα πλαίσια μιας μηδενιστικής θεώρησης, που έχουμε εξηγήσει- σε βαθμό που 
κουραστήκαμε και εμείς οι ίδιοι - μας τοποθετεί σε διαφορετικό στρατόπεδο. 

    Αν κάποιοι ονειρεύονται να αλλάξουν τον κόσμο, απευθυνόμενοι στο σήμερα, 
βάζοντας την όπισθεν, είναι βαθειά νυχτωμένοι και εκτός τόπου και χρόνου. Είτε 
όσοι προσπαθούν να αναλύσουν το σήμερα με εργαλεία του 18ου αιώνα, είτε βαδί-
ζουν σε βολικά μονοπάτια, μιας αμιγώς προσωπικής  ονείρωξης. Αναφερόμαστε σε 
όσους θέλουν να αναβιώσουν στον 21 ο αιώνα, τις  αξίες της μοναστηριακής, λιτής 
ζωής. Στους εκφραστές που αρνούνται την ανθρώπινη πρόοδο, μέσω της ανάπτυ-
ξης των επιστημών και της τεχνολογίας. Οι δήθεν φυσιολάτρες,  ποδηλατολάγνοι, 
σποροφάγοι, αρνητές της καλλιέργειας της γης, εμβολιοκράχτες και άλλοι γραφι-
κοί, που τις προσωπικές τους επιλογές ή ευαισθησίες, τις έχουν κάνει προμετωπίδα 
αγώνα, κράζοντας όλους τους υπολοίπους. Αυτοί δηλαδή που θα ευχαριστιόντου-
σαν, αν το ανθρώπινο είδος εξαφανιζόταν για να επανέλθει η ισορροπία της άγριας 
φύσης. Τι πιο εξουσιαστικό από την επάνοδο της δύναμης του ισχυρού δηλαδή. 
Καμαρώνουμε  τους νεολουδίτες φίλους μας, που με έπαρση μετατρέπουν  ένα 
πολιτικό κίνημα σε alternative life style  φορέα, κομμένο και ραμμένο στα προσω-
πικά τους γούστα.

     Ο κόσμος τρέχει με χίλια και αντί να εκφράσουμε την οργή μας, γιατί δεν 
«γευόμαστε» εμείς ως εργατική τάξη, που παράγουμε τον πλούτο, την ποικιλία, την 
αφθονία,  που εκφράζουμε την πρόοδο, που αναβαθμίζουμε τη γνώση, το παίζουμε 
εκφραστές της στείρας άρνησης, «βαμμένοι ινδιάνοι», απαρνούμενοι μέχρι και την 
αξία της ταξικότητα μας. Αυτό σηματοδοτεί την απόλυτη αυτοταπείνωση και υπο-
βάθμιση της ύπαρξης μας. Όσα μας οφείλουν και δεν έχουν ξεχρεώσει ακόμα τα 
αφεντικά του καπιταλισμού, χάρισμά τους, στον οίστρο της βολικότητας και της 
τεμπελιάς. Το δόγμα δηλαδή, που εκφράζει, ότι όσο πιο απλοϊκό σύστημα των επι-
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θυμιών και των απαιτήσεων μας, τόσο πιο εύκολη θα είναι η πορεία μιας μελλοντι-
κής κοινωνίας (πχ αφού δεν θα έχουμε αυτοκίνητα, δεν θα χουμε και εργοστάσια, 
άρα θα εργαζόμαστε λιγότερο. Ζωή και κότα που λέμε). 

   Στον τόπο αυτό, που είναι ανεδαφικό και αντιιδεολογικό, να μιλάς για αντί-
σταση στον καπιταλιστικό νεοσύστατο ολοκληρωτισμό(όχι μόνο Γερμανικό), που 
δεν υπάρχει χρόνος να αγωνιστούμε,  για να δώσουμε λύσεις σε σοβαρά θέματα 
επιβίωσης, υπάρχει χρόνος πχ για καταδίωξη  κρεοπωλείων ,πόλεμο ενάντια  στα 
αιλοκά πάρκα(κι όχι στα αφεντικά) για ελεύθερα βουνά, σκληρές μάχες για άλση, 
επιθετικά party κτλ.

Λοιπόν, σύντροφοι μας είναι όσοι αγωνίζονται στα πλαίσια των συμφερόντων του 
λαού, στην προσπάθεια που κάνουν όσοι έχουν στόχο(ειρηνικά ή ανταπαντώντας 
ένοπλα), να γίνουμε «λεύτεροι μες στη λευτεριά μας», που πολεμάνε τον εχθρό σε 
άλλα μήκη και πλάτη της γης και για λογαριασμό μας, που παλεύουν με την φτώ-
χεια, με ξυπνητήρια, με αρρώστιες και πολλά άλλα στο στίβο του καθημερινού 
αγώνα, «για μια στάλα αξιοπρέπεια». Εντάξει είμαστε? Εντάξει είμαστε…….. 
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Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΩΡΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ1

    Η ανοχή απέναντι στην μηδενιστική παράνοια εξαντλείται, μέρα με την μέρα, 
σε σημείο που η όποια περαιτέρω σιωπή, θα σημάνει την απόλυτη συνενοχή μας. 
Ορισμένοι ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους πλέον αυτό.

    Βολεμένα παιδάκια που στο όνομα της αναρχίας κάνουν ότι γουστάρουν, 
παίζουν το παιχνιδάκι των χρήσιμων ηλίθιων του κράτους, που τους δίνει άπλετο 
χώρο, σπιλώνοντας κάθε πτυχή αγώνα, με κινήσεις άνευ περιεχομένου και αποτε-
λέσματος. Η κυριαρχία δεν τρίβει τα χέρια της απλά, με τα καλομαθημένα παρτά-
κια, αλλά έχει βρει τον τρόπο για την πλήρη αποπολιτικοποίηση και απαξίωση του 
αναρχικού χώρου. 

   Χαύνοι του μιντιακού θεάματος, που στριμώχτηκαν από την φάπα της μαμάς 
και συμπορεύονται με την λούμπεν πλέμπα του μικροαστισμού και της χουλιγκα-
νοκαρικατούρας, δεν είναι και δεν θα γίνουν τίποτα άλλο, εκτός από την απαραί-
τητη  εικόνα του μιντιακού κατεστημένου, που τόσο πολύ ερωτοτροπούν με αυτή. 
Χωρίς την ιδιότητα  αυτή, του μαϊντανού δηλαδή, δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης, δεν 
θα ασχολούνταν κανένας μαζί τους.

1 «Κύριε, προστάτεψε με από τους φίλους μου, τους εχθρούς μου τους κανονίζω μόνος 
μου».
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    Οι θρασύδειλοι, ιδεολογικοί νταβατζήδες, εμφανίζονται  πίσω από ένα άσυλο 
παραχώρησης, που το απονοηματοδοτούν και κουρελιάζουν μια κινηματική νίκη , 
λερώνοντας με την παρουσία τους και μόνο, την ιστορικότητα βίαιων λαϊκών αγώ-
νων. Ενδιαφέρον έχει και το χριστιανικό απωθημένο τους, με τον ρόλο που έχουν 
αναλάβει, του νονού, αφού όποιος διαφωνεί μαζί τους, βαφτίζεται «αριστερός», 
ενώ τόνοι λάσπης, προσβολών και χαρακτηρισμών ρίχνονται στο όνομα των «αλη-
θινών». Όσοι δεν συμπεριλαμβάνονται στην εμμονική λογική «καγκουριάς», κρί-
νονται ως ρεφορμιστές Συριζαίοι, από τους εξεγερμένους του σαββατοκύριακου με 
ημερομηνία λήξης.

    Οι  ανιστόρητοι νεομηδενιστές  που πολιτικά ξεράστηκαν από τους κόλπους 
του αναρχισμού, γράφουν το νέο μυθιστόρημα με  ήρωες τους εαυτούς τους, με 
καμένα τρόλεϊ, σπασμένα φανάρια, τηλεκάρτες ,οχετούς αντικοινωνισμού και κου-
ραδίστικους τραμπουκισμούς. Ξέρουμε ότι η ανθρωπινή βλακεία είναι ανίκητη, 
αυτό δεν συμβαίνει το ίδιο με τους νεοκαουμπόηδες των Εξαρχείων. 

     Κανένας δεν μπορεί να διεκδικήσει για πάρτη του την ορθότητα και την ευρύ-
τητα των χαρακτηριστικών του ελευθεριακού χώρου, πέραν των όσων αγωνίζονται 
βίαια ή μη, για την κοινωνική απελευθέρωση, στον τόπο αυτό, στον κόσμο όλο . Το 
ποιος ,το που και το πως, δεν θα το κρίνει ο πεζοδρομιακός σταρχιδισμος ,ούτε το 
παρείστικο μοναστήρι. Αυτός μπορεί να αποφασίσει για την παρέα του ή για την 
στυλιστική άποψη που έχει, για το κούρεμα και το ντύσιμο του. Ο εναλλακτισμός, 
ο πολιτικός και ηθικός ξεπεσμός που δρομολογείται ως μια δήθεν νέα «υποκουλ-
τούρα», έχει και πάτο που τον έχει πιάσει, και τέλος.  Και το party τελειώνει…..

Αναρχικό έντυπο ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΑΘΗΝΑ

21/12/2016

Το κείμενο αυτό, αναρτήθηκε στο athens indymedia, σε μια περίοδο που η 
κυριαρχία, «γλένταγε» επικοινωνιακά τον χώρο, με πρωταγωνιστή, την ανούσια, 
αντικοινωνική δυσοσμία των κινήσεων αυτών. Γράφτηκε στο ίδιο ύφος με τους 
«κριτές των πάντων», για να καταλαβαινόμαστε.  



5

Η ΠΛΑΝΗ ΤΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
    Τα τελευταία χρόνια, ένα από τα θέματα  που απασχολεί τον σκεπτόμενο κόσμο 

στον χώρο, είναι το ζήτημα των αντικειμενικών συνθηκών και του χρόνου της κοι-
νωνικής επανάστασης. Οι προβληματισμοί γύρω από αυτό το θέμα, επανήλθαν στο 
προσκήνιο μετά και από την ουσιαστική τοποθέτηση του Επαναστατικού Αγώνα 
για την ύπαρξη, στην τρέχουσα περίοδο, των αντικειμενικών συνθηκών, για την 
βίαιη ανατροπή του υπάρχοντος. Και είχε δίκιο ως προς αυτό.

   Πράγματι, σήμερα δεν υπάρχουν πιο εξόφθαλμες, ώριμες και αντικειμενικές 
συνθήκες για το βίαιο ξέσπασμα του κόσμου, απέναντι σε αυτό που βιώνει και ο 
ρόλος του επαναστάτη είναι να ωθεί με όλες του τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Η φτώχια, η εξαθλίωση ,ο καθημερινός εμπαιγμός των πολιτικών βιτρινών 
του συστήματος και το χάσιμο όλο και μεγαλύτερου περιθωρίου πίστης σε αυτούς, 
συνθέτουν ένα ρεαλιστικό σκηνικό ανατροπής της κυριαρχίας. 

    Τα ερωτήματα που τίθενται  ποικίλουν είτε από την ιδεολογική αφετηρία του 
καθενός, είτε από την υπάρχουσα συγκυρία. Είναι αλήθεια, πως ιστορικά μια από 
τις πολιτικές διαφορές μεταξύ μαρξισμού και αναρχισμού, ήταν το ζήτημα του χρό-
νου της επανάστασης. Ο ι ιστορικές συνθήκες όμως στο χωροχρόνο διαφέρουν και 
οι παράγοντες που συνθέτουν την δόμηση μιας ανάλυσης, δεν μπορούν να είναι 
παντού και πάντα οι ίδιες, ενώ παράλληλα, πριν την τελική απάντηση, προϋπάρχει 
η έννοια της σχετικότητας. Η υποσημείωση δηλαδή του «εξαρτάται». 
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    Αρχικά πρέπει να αναρωτηθούμε δυο πράγματα σήμερα. Πρώτον, ποιες είναι οι 
υποκειμενικές συνθήκες και ο συσχετισμός δυνάμεων προς την επιθυμητή κατεύ-
θυνση. Δεύτερον, το αν και κατά πόσον  ο αποδέκτης των πολιτικών στοχεύσεων 
και μηνυμάτων, η κοινωνία δηλαδή, επεξεργάζεται τα σήματα που στέλνονται από 
τους εκφραστές του επαναστατικού χώρου και αν αυτό γίνεται με τον σωστό τρόπο. 
Σημαντικό κομμάτι σε αυτό το σημείο, θεωρούμε πως είναι κάποιες παραδοχές.

   Με βάση αυτές, μπορούμε σήμερα με βεβαιότητα να πούμε πως η περίοδος που 
ζούμε σηματοδοτεί το τέλος της εποχής  των ιδεολογιών.. Το «μοντέλο» ανθρώπου 
που χαρακτηριζόταν πρωτίστως από την ιδεολογική του πεποίθηση, τελειώνει έστω 
και προς ώρας  και αυτήν την νίκη οφείλουμε να την αναγνωρίσουμε στο σύστημα. 
Η παθητικότητα, η εσωστρέφεια, η ηττοπάθεια, διαπιστώνονται ως σύνδρομα του 
σύγχρονου ανθρώπου ενώ παράλληλα η «κρυφή γοητεία» του όχλου, της δύνα-
μης και της πειθαρχίας του φασισμού, δείχνουν να σαγηνεύουν μεγάλα κομμάτια 
της κοινωνίας, που της φαντάζει ως το εναλλακτικό μοντέλο αντίδρασης. Φυσικά, 
δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την αλλοιωμένη μορφή πια της εργατικής τάξης, 
που λόγω έλλειψης σκοπού και συνείδησης, ονειρεύεται απλά να μεταπηδήσει, στα 
χούγια «ανώτερων» τάξεων, με κριτήριο την μικρότητα και το εγώ. Αυτό αποτελεί 
νίκη του καπιταλισμού και ήττα των κινημάτων. Βαθύτερο πρότυπο των σύγχρο-
νων κοινωνιών, είναι ο κόσμος των αφεντικών(Βασιλικότεροι του βασιλέως).

    Το μέγιστο και άλυτο ερώτημα για όσους δεν έχουν μορφοποιηθεί ιδεολογικά 
και όχι μόνο, αλλά  πιστεύουν απλά σε έναν καλύτερο κόσμο δεν είναι η αντικει-
μενική αναγκαιότητα της επανάστασης αλλά η υποκειμενική έκφραση προβλημα-
τισμού, για το αν αξίζει τον κόπο κι αν σήμερα είναι εφικτή. Έχουμε ξανατονίσει 
και το επαναλαμβάνουμε, ότι είναι μεγίστης σημασίας ζήτημα, να αλλάξουμε τον 
κόσμο περιγράφοντας όχι μονό το γιατί, αλλά και το πώς και το μετά τί. Αν κρί-
νουμε βέβαια από ορισμένους επαγγελματίες της επανάστασης,  που αναμασούν 
και ονειρεύονται έναν μη σύνθετο κόσμο ,γεμάτο προχειροδουλειές και αναγκαιό-
τητες, τότε καταλαβαίνουμε και την απογοήτευση αυτού του τμήματος της κοινω-
νίας και μάλλον δεν θα συμμεριστούμε την ανάγκη της γενναίας αυτοθυσίας.(παί-
ζουν και σήμερα μοναστήρια, σπηλιές,cool!!!!!)

      Σε αυτόν τον κόσμο πολλές φορές εμείς μιλάμε με μικρόφωνο αδιαφορώ-
ντας αν το βύσμα είναι στην θέση του. Ο πόλεμος από τον μεγαλύτερο σύμμαχο 
των αφεντικών, των ΜΜΕ, ο αποπροσανατολισμός αλλά και ο δικός μας αποστε-
ωμένος ξύλινος λόγος, οι παρωχημένες μορφές προπαγάνδισης, που μιλάνε στο 
φαντασιακό ,χωρίς ρεαλιστικές προτάσεις-σχέδιο, εφαρμόζοντας μόνο τον αυτό-
ματο πιλότο, περί  πανάκειας λύσης της επανάστασης, με γενικότητες και αφέλειες, 
καθίστα ουσιαστικά την επανάσταση, όχημα ιδιωτικής χρήσης.

     Ο «σύλλογος», που λέγεται αναρχικός χώρος, ευτυχώς όχι στην ολότητα του, 
έχει χάσει κάθε επαφή(στην Ελλάδα δεν την είχε και ποτέ) με την κοινωνία, τους 
χώρους εργασίας και τα προβλήματα τους. Φαίνεται πως έχει μεγαλύτερη σημασία 
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η εναλλακτική συμπεριφορά, οι  προσωπικές ψευτοεπιλογές, οι πολιτικές γνωρι-
μίες,  η ματσίλα γενικώς  κτλ, από τον εγκλωβισμό και την ανέχεια μιας ολόκληρης 
κοινωνίας, που φυσικά και  είναι υπεύθυνη, αλλά χωρίς αυτήν η όποια κουβέντα 
είναι άνευ αντικειμένου.

   Παίρνοντας ως αφορμή τον Δεκέμβρη του 2008, ο χώρος βρέθηκε μπροστά σε 
μια πραγματικότητα με  διλλήματα και προβληματισμούς., τα οποία ενώ έβγαζαν 
χρήσιμα συμπεράσματα, δεν αξιοποιήθηκαν, οδηγώντας σε αδιέξοδα μονοπάτια. 
Ας αναρωτηθούμε  πως για να γίνει ένας  τέτοιος γενικός ξεσηκωμός(γεωγραφικά 
τουλάχιστον), σε όλη τη χώρα, ποσά χρόνια συνειδητής ή υποσυνείδητης διεργα-
σίας και δουλειάς «μυρμηγκιού» χρειάστηκε(στέκια, καταλήψεις κτλ). Πόσος χρό-
νος και απογοητεύσεις, πριν το γεγονός αυτό κάθε αυτό, χρειάστηκε για να έρθει η 
στιγμή, να θεωρείται αυτονόητο σε μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πως το περιστα-
τικό δεν ήταν μια μεμονωμένη πράξη, αλλά ο τσαμπουκάς του κράτους(ως μηχα-
νισμός) που παραπήρε αέρα. Αποτέλεσμα των προσπαθειών χρόνων ήταν να αμφι-
σβητηθεί το μονοπώλιο της βίας από το κράτος ,να γενικευτούν δικά μας χαρακτη-
ριστικά στους δρόμους, να κοινωνικοποιηθεί η οργή ως φυσικό επακόλουθο. Αυτά 
μπορούσαμε και  αυτά κάναμε ή κάναμε αυτά που μπορούσαμε, σε προνομιακή 
ατμόσφαιρα πχ αντιμπατσικό (ντοκτορά!!!!);

     Από την άλλη πόσοι ήταν αυτοί που σκεφτόντουσαν γενικευμένη σύγκρουση 
με το καθεστώς, «εδώ και τώρα» ,πόσοι τράβηξαν από τα μαλλιά το χρονικό διά-
στημα του ξεσηκωμού, ενώ είχαν μείνει τρεις και ο κούκος(η ΙΧ επανάσταση που 
λέμε) . Γιατί σταμάτησε η εξέγερση εν τέλει, εκτός της καταστολής και της κού-
ρασης; Γιατί, δεν νοηματοδοτήθηκε περαιτέρω,  ποτέ ο σκοπός της; Γιατί δεν 
υπήρξε κίνημα δομών να την διαχειριστεί, γιατί δεν μπορούσε κάνεις να περι-
γράψει το καλύτερο αύριο της. Ήθελε μάλλον και αυτή τον χρόνο της.

   Για ένα και μόνο στιγμιότυπο πολέμου χρειάστηκε πολλών ετών αγώνας, 
πόσο μάλλον για μια νικηφόρα κοινωνική επανάσταση, συν τα όσα ζητήματα 
πλέον έχουμε εκφράσει, όπως ο συσχετισμός δυνάμεων σε στρατιωτικό επίπεδο 
και ο γεωπολιτικός παράγοντας (κείμενα: «γόρδιος δεσμός», «νιτερέσσο») . Αυτό 
τί σημαίνει, ότι πρέπει να περιμένουμε το πλήρωμα του χρόνου, όπως το ΚΚΕ 
(και καλά);;;;, να αναβάλουμε για αύριο δηλαδή, αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει 
χθες;;;. Όχι απλά να γίνουμε το οργανωμένο πλήρωμα, που παρά τις καθημερινές 
μας ήττες, με την πάλη του, να μικρύνει το χρόνο του μεσοδιαστήματος, μέχρι να 
αλλάξει έτσι όπως θα θέλει και πρέπει ο σύγχρονος κόσμος, επιταχύνοντας εξε-
λίξεις, νικώντας και μειώνοντας «τα συντρίμμια από των γυρισμό των κύκλων», 
χωρίς πλάνες.  Άλλωστε η απόσταση του δρόμου που θα διανύσουμε  αποτελεί επι-
θυμία,  ο προορισμός ιστορική αναγκαιότητα. 
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ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΓΙΑΣ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ
«Αφού επιμένεις θα σου πω, μια ιστορία,

σαν την ακούσεις θα γελάς ειρωνικά»

    Στο πρώτο μας έντυπο παρουσιάσαμε την Κα Ξαφά, που θα την ξαναβρούμε 
μπροστά μας σύντομα, ως μια από τους ανθρώπους που θα διαδραματίσουν καθο-
ριστικό ρόλο, στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη. Αυτή 
τη φορά θα ασχοληθούμε, με μια ακόμα περσόνα, που κυβερνά ουσιαστικά αυτόν 
τον τόπο. Έναν ακόμα λακέ που ακούει στο όνομα Σπύρος Σαγιάς.

   Ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, προσπαθεί να εδραιώσει στέρεες βάσεις με 
την δικιά του επιχειρηματική κλίκα, αφού σιγά σιγά  μαθαίνει πως πρέπει να παί-
ζεται το παιχνίδι εξουσίας. Ο Τσίπρας, ο οποίος έχουμε ξανά δηλώσει από αυτό το 
έντυπο, είναι η βολική φιγούρα, σε ρόλο εξαπτέρυγου του προσωπικού του κύκλου. 
Οι απόλυτοι άρχοντες στην πολιτική που χαράζει, είναι οι στενοί του συνεργά-
τες, Φλαμπουράρης, Δραγασάκης, Παππάς, Σταθάκης, Σαγιάς. Ο τελευταίος είναι 
ο συνδετικός κρίκος μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρηματιών. Ο πρωθυπουργός 
της χώρας αυτής, ως καλος σοσιαλοδημοκρατικός  πλασιέ συμφερόντων, ακολου-
θεί πιστά τα νέα του πρότυπα(τύπου Όλαντ), κινείται μεταξύ ηρεμιστικών χαπιών 
και «ερωμένης» και περιορίζεται στο πλαίσιο της δημαγωγίας. Ας περιγράψουμε 
σαφέστερα όμως, τον πραγματικό σχεδιαστή των όσων διαδραματίζονται.

   Τον Ιανουάριο του 2015 η είδηση που πέρασε στα ψιλά, ήταν η τοποθέτηση του 
Σ. Σαγιά στην νευραλγική  θέση του γενικού γραμματέας της κυβέρνησης. Αυτό 
από μόνο του, έδινε την βεβαιότητα για τις πολιτικές επιλογές και εν τέλει εξελί-
ξεις, που θα έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Ο «διακεκριμένος» αυτός νομικός, με το 
γνωστό low profile του είδους, μπορεί να είχε μια άγνωστη επαγγελματική σταδι-
οδρομία για τους περισσότερους, αλλά με μια απλή αναζήτηση του ονόματος του 
στο διαδίκτυο, θα καταλάβαινε κανείς, ότι όποια πέτρα διαπλοκής και να σήκωνες 
στο παρελθόν, βρισκόταν από κάτω.

    Η δικηγορική εταιρία του κυρίου αυτού, είχε αναλάβει την υλοποίηση των 
μεγαλύτερων ιδιωτικοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην χώρα τα προηγού-
μενα έτη. Διετέλεσε ο ίδιος δικηγόρος της εταιρίας cosco, ενώ παράλληλα ανέ-
πτυσσε συνεργασίες με εταιρίες κολοσσούς, όπως ο ote, η cosmote, η τραπεζα πει-
ραιώς, η Aegean oil(Μελισσανίδης), ενώ προασπίστηκε νομικά της υπόθεσης του 
γηπέδου «Καραισκάκης» και ως διαμεσολαβητής, μεταξύ της Ολυμπιακής Επιτρο-
πής και της ΙΝΤΡΑΚΑΤ του Σ. Κόκκαλη. Είναι χαρακτηριστική η ευκολία μεταπή-
δησης του στα δύο τότε κόμματα εξουσίας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αφού το ταλέντο του 
δεν θα μπορούσε να μείνει ανεκμετάλλευτο. Γι αυτό και επιλέχτηκε να παίξει πρω-
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ταγωνιστικό ρόλο στις αποκρατικοποιήσεις που έγιναν, ως προσωπική επιλογή του 
Σημίτη, Παπανδρέου, Καραμανλή και Παπαδήμου. Στην πιάτσα της εποχής, ανα-
φέρονταν ως «ο άνθρωπος του Αβραμόπουλου» και είναι αυτός, που παραμένει ο 
κυρίως δίαυλος επικοινωνίας του, με τον Τσίπρα. 

    Το σκηνικό της προσωπικής του ανέλιξης, ξεκίνησε άλλωστε στην κυβέρνηση 
Ανδρέα Παπανδρέου, ως νομικός σύμβουλος του τότε υπουργού τουρισμού, Διονύ-
σιου Λιβανού και πέρασε από διάφορες θέσεις και πρόσωπα. Υπήρξε εμπνευστής 
του αποτυχημένου σχεδίου, για την κατασκευή καζίνο στον Φλοίσβο, δημιούργησε 
την σύμβαση ορόσημο για την αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ. Επί εποχής Σημίτη, 
σχεδίασε την μετατροπή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σε ανώνυμη εταιρία , 
όπου σύμφωνα με αυτήν ο υπουργός Βερελής της ΝΔ,  την υλοποιεί και από  τότε 
ξεκινά η πτωχευτική του πορεία.

     Συμπληρωματικά καταρτίζει τον νομικό οδικό χάρτη για την ιδιωτικοποίηση 
του ΟΣΕ, ενώ τις νομικές του γνώσεις ως συμβούλου, εμπιστεύονται οι Κεφαλο-
γιάννης, Παπαληγούρας, Βουλγαράκης.  Συμμετείχε επίσης, στον φιλικό διακανο-
νισμό μεταξύ του βουλευτή τη ΝΔ Φορτσάκη με την cosco, ενώ φυσικά διατελεί  
νομικός σύμβουλος από την ίδρυση του κιόλας , του ΤΑΙΠΕΔ. Συμμετείχε στην 
πώληση της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, ενώ επί πρωθυπουργικής θητείας Λ. Παπαδήμου, 
εκπόνησε νομικές μελέτες για την πώληση δημόσιας περιουσίας, όπως η ΔΕΠΑ, 
ακίνητα κτλ.
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ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
    Κάθε χρονική περίοδος, που αφήνουμε πίσω μας, γεννά μια νέα συνθήκη 

αγώνα. Μια εμπειρία, που πρέπει να προσμετρείται σοβαρά στο πεδίο των συμπε-
ρασμάτων, ως οδηγός, με  βάση τις αβέβαιες συνθήκες που αναπτύσσονται. 

   Μεταλλαγμένα παραγωγικά  υποκείμενα στο προσκήνιο, εξαθλίωση, άνθρωποι 
χωρίς δικαίωμα στα δικαιώματα, αόρατες υποστάσεις. Αόριστες και πειραγμένες 
έννοιες λέξεων και αρχών, που τα νοήματα αλλοιώνονται από τα επαναστατικά 
υποκείμενα, με αποτέλεσμα να χαρίζονται στην κυριαρχία. Η εργατική τάξη σε 
μεταμορφωτική αργία, υπνωτισμένη, σε κρίση ταυτότητας. 

   Ακόμα να ξεφύγουμε από την κουβέντα  ανάγκης των αποσπασματικών  επα-
ναστατικών διαδικασιών, σαν να μην μπορούμε να ξεφύγουμε από μιαν αδιόρατη 
φοβία και να προχωρήσουμε, λες και  το βασικό ζήτημα είναι αυτό και όχι το οργα-
νωτικό επίπεδο και η δυνατότητα έκφρασης του εφικτού σχεδίου. Είναι η ουσιώδης 
περιγραφή του ιδεατού, στοιχείο εμβάθυνσης που θα πείσει και όχι μόνο η κριτική 
και οι διαπιστώσεις του υπάρχοντος. Μετέωρο βήμα του μετά, η ανακύκλωση των 
υποθέσεων του πριν. Είναι καιρός να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα της επινόη-
σης των συνθηκών και των δομών, όχι ως αποτέλεσμα αλλά ως συνθήκη των επα-
ναστατικών διαδικασιών.

   Είναι σαφέστατη η  ριζοσπαστική κριτική στο κράτος, αλλά φαντάζει εμμονική 
διαταραχή όταν σταμπάρεις στην θεωρητική αποστροφή και μόνο  και κάτω από 
τις παρούσες συνθήκες, που αυταπόδεικτα η ουσία του κράτους λειτουργεί παρα-
σιτικά, καταντά κουραστικός βερμπαλισμός και πλεονασμός. 

    Ο αχυράνθρωπος αυτός, είναι μέλος του ελληνοαγγλικού, ελληνοαμερικανι-
κού, ελληνογαλλικού επιμελητηρίου και προσωπικός φίλος του πρώην δημοσιο-
γράφου του ΔΟΛ και  αρχηγού της ΕΥΠ, Γ. Ρουμπάτη. 

     Οι γνωριμίες του με τους επιχειρηματικούς κύκλους είναι προφανείς. Πιο προ-
φανές είναι η επιλογή του Σύριζα στην επιλογή του. Ίσως έτσι γίνεται πιο κατα-
νοητή η έννοια της «σύγκρουσης» και της «αντίστασης», για το παρεάκι της Κου-
μουνδούρου. Το επόμενο διάστημα θα ακουστούν πολλά και για τον ρόλο του στην 
κωλοτούμπα του δημοψηφίσματος. Η περίπτωση του, κάνει και τους τυφλούς να 
δουν ή κι όσους δεν βλέπουν να βρουν τον στόχο….. 

Για νομικές συμβουλές και επικοινωνία: Λυκαβηττού 5, 2103630301.
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   Πρέπει να ξεφύγουμε από τον λόγο αρχών και να τονίσουμε ότι πέραν από τα 
δεσμά της ανάγκης και της ανεπάρκειας, αντιτάσσουμε το εμείς της επιθυμίας, 
περιγράφοντας το σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ευελιξίας και της κινητικότητας. 
Ορίζοντας σαν στόχο το νεοφιλελεύθερο καθεστώς και την επέλαση του, που απλά 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ατομικής δυστυχίας.

   Η δυναμική βρίσκεται  στο συλλογικό υποσυνείδητο και αναπτύσσεται μέσω 
του πολέμου των εργασιακών συνθηκών. Η σοσιαλδημοκρατία απαιτεί συναίνεση, 
αλλά απέτυχε να δώσει απαντήσεις και λύσεις, αφού αφενός δεν αμφισβήτησε το 
σύστημα αφετέρου παρέμεινε μέρος του προβλήματος, μην μπορώντας να δικαιω-
θεί και να εδραιωθεί ιστορικά. Μπροστά από την ατομικότητα και τα εμπόδια της, 
πρέπει να καταστεί σαφές, τι μπορούμε να καταφέρουμε κατακτώντας το πνεύμα 
του «μαζί», κατασκευάζοντας το από την αρχή, με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις.

    Βήμα το βήμα, οικειοποιώντας τις μικρές νίκες, μεταπηδούμε στην θεσμική, 
μελλοντική επινόηση, με συνοχή και συνεργασία. Ανοίγουμε τα πεδία της ενεργής 
και βιώσιμης πολιτικής, χωρίς ιδεοληψίες και τότε τα πράγματα θα κινηθούν με 
άλλους ρυθμούς, χωρίς να φαντάζει μυθική η εξέλιξη των αυριανών κοινωνιών, 
μέσω μιας μακρόπνοης, δύσκολης διαδικασίας εύρεσης ρεαλιστικών λύσεων, για 
την ευτυχία και την πρόοδο όλων. Πρώτα φτιάχνοντας τον χάρτη, μετά περιγράφο-
ντας  το ταξίδι.
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ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ
   Αν ο χτύπος της καρδιάς του επαναστάτη μεταφραζόταν με μια λέξη, αυτή θα 

ήταν η αλληλεγγύη. Το ζήτημα της, αποτελεί το πρώτο και το τελευταίο κομμάτι 
της ηθικής του,  συνθέτει την πιο όμορφη και αγνή έκφραση της συντροφικότη-
τας και της ανθρωπιάς,στο κινηματικό-πολιτικό ή το ευρύτερο κοινωνικό πεδίο. 
Ανθρωπιά, ακόμα μια  έννοια χαρισμένη στους αντιπάλους. 

   Η πολιτική  αλληλεγγύη που εκφράζει ο αναρχικός χώρος είναι ένα θέμα, που 
σίγουρα στα πλαίσια του συσπειρώνει μαζικά τον κόσμο, αλλά είναι και ένα θέμα 
που κάποιες από τις εκφάνσεις του, όταν παρουσιάζονται, λειτουργούν ως μια δια-
στρεβλωμένη στάση. 

    Κάποιες φορές για να ειπωθεί κάτι, δεν χρειάζονται πολλές κουβέντες και ανα-
λύσεις. Έτσι για εμάς, η αλληλεγγύη δεν είναι μια ακόμα προσωπική υπόθεση, 
αφορά τις πολιτικές πράξεις που αφορούν το κίνημα και όχι τα πρόσωπα. Δεν μας 
αφορά καθόλου η  πολιτική προέλευση του ατόμου και οι πεποιθήσεις του, μπρο-
στά στην αναγκαία συνθήκη, του κατά πόσον αυτό που πράττει, αφορά μια κινη-
ματική επιλογή ή προς όφελος της. Οι ατομικές επιλογές μας, δεν μπορούν να σέρ-
νουν έναν ολόκληρο χώρο από πίσω.  Έχει μεγάλη διαφορά να εκφράζεις κάποια 
προσωπική συμπάθεια, για κάποιον που θεωρείς από την «δικιά σου πλευρά», με  
το να κινητοποιείται ένας ολόκληρος κόσμος, ως πολιτική ασπίδα στις προσωπικές 
επιλογές του καθενός.  
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   Αν πχ κάποιος αναρχικός, που αυτοπροσδιορίζεται ως αρνητής εργασίας(ουαου), 
έχει κάνει την επιλογή να απαλλοτριώσει μια τράπεζα, για προσωπικό όφελος 
και συλλαμβάνεται, δεν μπορεί ούτε να επιζητά, ούτε να θεωρεί αυτονόητη την 
έκφραση της αλληλεγγύης του κινήματος. Έτσι έχει παρατηρηθεί πολλές φορές 
που διάφοροι κάνουν αυτές τις επιλογές, να τις στολίζουν  με έναν πολιτικό λόγο 
και να τις παρουσιάζουν και ως πρόταγμα αγώνα. 

   Απεναντίας, ιστορικά πολλοί ένοπλοι αντάρτες, έχουν κάνει παρόμοιες πράξεις, 
για να χρηματοδοτήσουν την δράση τους ή δραστηριότητες του κινήματος και δεν 
τις προβάλλανε εμβληματικά έτσι ποτέ. Επιπροσθέτως,  υπάρχουν πλείστα παρα-
δείγματα ανθρώπων, που παρότι πέρναγαν από μπροστά τους  πολλά «ποσά» από 
ενέργειες τέτοιου τύπου, που όχι μόνο δεν βούτηξαν το δάχτυλο στο μέλι, αλλά 
κυκλοφορούσαν σχεδόν ρακένδυτοι( πχ Ντουρρούτι). Όπως εύκολα μπορεί να 
κατανοήσει κάποιος, υπάρχει σαφής και ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δυο κατα-
στάσεων.

   Σε αυτό το σημείο θέλουμε να τονίσουμε, την προσωπική ευθύνη του όποιου 
χρησιμοποιεί εργαλειακά τον χώρο, σε καταστάσεις που προαναφέραμε και λει-
τουργεί διαρκώς αυτοαναφορικά, ξεκινώντας μεγαλοστομίες που αρχίζουν με το 
ΕΓΩ. Εδώ μπαίνει και ένα άλλο τεράστιο ζήτημα επιλογών, που όχι μόνο γίνονται 
πολλές φορές εύκολα (και επικίνδυνα), αλλά λειτουργούν άκρως αυτοματιστικά 
και ιδεοληπτικά. Μια από αυτές, που ξεχειλώνετε κατά καιρούς και προκαλεί ως 
φυσικό επακόλουθο, την κινηματική αλληλεγγύη, είναι η απεργία πείνας. Αυτή την 
στιγμή δεν θα πούμε κάτι περαιτέρω γι αυτήν την παρατραβηγμένη ιστορία.

     Η αλληλεγγύη αφορά και βάση ορισμού εκτός των άλλων και το κοινό συναί-
σθημα ενότητας αγώνα, με κοινούς στόχους και συμφέροντα και πρέπει πολλές 
φορές να παίρνει και πιο επιθετικά χαρακτηριστικά, ως μια ακόμα πράξη ταξικού 
πολέμου. Μπορεί να αποτελέσει όπλο στα χέρια των αγωνιζόμενων και όχι απλά 
ένα μέσο  υπερεκτιμημένων προσωπικών επιδιώξεων. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή 
στην προσέγγιση και μεγαλύτερη στις γενικεύσεις μας, σε σχέση με το που, σε ποι-
ούς και γιατί.  



Α

ΑΣΤΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΑ, ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
•	 Μια πρόσκαιρη λύση για τα Βαλκάνια, θα ήταν μια σφαίρα στο κεφάλι του Έντι Ράμα.

•	 Αφίσα, «ποιος προκαλεί την Τουρκική επιθετικότητα». Ασχολίαστο.

•	 ORIGINAL 21, πόσο μας πληγώνεις. Λευτεριά στην μονή Εσφιγμένου…
πάτος(προσωπικό).

•	 Στη γύρα με κράνος η Βίκυ Σταμάτη, για το απαιτούμενο ποσό.

•	 Σοκ στο πανελλήνιο, από τον θάνατο του Δαρείου των ΜΑΤ. 

•	 «Θα τελειώσω με τα Εξάρχεια τον πρώτο μήνα», δήλωσε ο Κούλης. Έχουν χώρο και 
για το δικό σου μνήμα...

•	 Στο Μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού, δώσαμε βάση όλοι στην εστίαση;

•	 Να θυμίσουμε ότι οι μετανάστες θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα.

•	 Κλείνετε το κράτος των «real» Μακεδόνων; Κλείνετε και τον τάφος σας… 

•	 Είμαστε αναρχικοί κομμουνιστές που διαφωνούν με τον Στίνα και τις αστήρικτες 
θεωρίες του ντεφαιτισμού. Είναι και οι καιροί περίεργοι.

•	 Ένας φίλος, μας θύμισε το ζήτημα της προσωπικής ευθύνης του καθενός μας, για όσα 
βιώνουμε. Ένα ακόμα ξεχασμένο θέμα.

•	 Αύξηση στα είδη προσωπικής προστασίας από πυρηνικό πόλεμο, παρατηρείτε στην 
Ιαπωνία, το τελευταίο διάστημα.

•	 Άδεια τώρα στον Δημήτρη Κουφοντίνα και τον Κώστα Γουρνά.

•	 Δεν μας φαίνεται να διαλύεται το φασιστικό κράτος της Τουρκίας, έτσι όπως διαμηνύουν 
διάφοροι. Τουναντίον.

•	 Οι κρίσεις γενικότερα, φέρνουν και κενά εξουσίας. Το στοίχημα είναι να είσαι έτοιμος 
και όχι μαρμαρωμένος, μπροστά στις εξελίξεις.

•	 Κι όμως υπήρξαν κάποιοι, που η διαφωνία τους με το σχέδιο «ΗΛΕΚΤΡΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ», ήταν η ονομασία του. Εμείς πάλι, τιμάμε κάθε λέξη που είπε πεθαίνοντας, 
η μεγάλη αυτή αγωνίστρια, για όλους τους σημερινούς αγκυλωμένους μεγαλοκήρυκες, με 
βάση την χρονική περίοδο και τις συνθήκες που λέχθηκαν. Πιο σαφές δεν γίνεται.

 Σχέδιο «ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ»
ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ή ΣΚΑΣΜΟΣ


