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Στο ξεδίπλωμα της ταξικής πάλης, περίοδοι ανάπτυξης των προλεταριακώναγώνων, χειραφέτησης και εξέγερσης, περίοδοι επαναστατικές, διαδέχονταιπεριόδους υποχώρησης, αποτυχιών και επέλασης του αντιπάλου, περιόδουςαντεπαναστατικές. Και πάντα τα σπέρματα κάθε περιόδου ενυπάρχουν στηνάλλη. Η περίοδος που διανύουμε είναι, από αυτήν την άποψη, βαθιά αντεπα-ναστατική, και γι’ αυτό ακριβώς εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς η χωρίς προ-ηγούμενο υποτίμησή μας και ο φανερός εκφασισμός των “αναπτυγμένων”κοινωνιών παίρνουν τον χαρακτήρα ενός ολοκληρωτικού πολέμου ενάντιαστο προλεταριάτο και τους καταπιεσμένους, με στόχο την εξαθλίωση και τονέλεγχο της συνολικής μας αναπαραγωγής.Στη δική μας τοπική, ελλαδική, πραγματικότητα, το ελληνικό κράτος και τααφεντικά οξύνουν διαρκώς αυτόν τον πόλεμο, με έναν καινούριο “μετά το μνη-μόνιο” κύκλο υποτίμησης, χωρίς κατά τα φαινόμενα να συναντούν κάποια σθε-ναρή αντίσταση. Τα πράγματα δε μοιάζουν καθόλου αισιόδοξα. Δε φαίνεταινα νοιαζόμαστε καν για τις πολεμικές προετοιμασίες του ελληνικού κράτουςκαι το κλίμα αναμέτρησης που στήνεται ανοιχτά με την Τουρκία (αλλά καιάλλες αντίπαλες εθνικές ζώνες εκμετάλλευσης). Πολλά, βέβαια, θα κριθούναπό την ικανότητα του ελληνικού κράτους να στήσει μια καινούρια εθνική

ενότητα που θα μας κάνει να πιστέψουμε ότι θα αξίζει τον κόπο να “θυσια-στούμε υπέρ πατρίδος”.Εδώ, όμως, ανοίγεται ένα ενδιαφέρον ρήγμα. Γιατί είμαστε εμείς που πρέπεινα “πειστούμε”. Εμείς είμαστε – έστω κι αν δε μας φαίνεται ή δεν το νιώθουμε– το περίφημο “αντίπαλο δέος”. Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι είμαστε “ενι-αίο και αδιαίρετο” δέος. Ξέρουμε τις αντιθέσεις και τις διαιρέσεις που ανα-πτύχθηκαν εντός μας ζώντας μέσα στο κεφάλαιο και το κράτος. Οι κόσμοι δενείναι δύο, εμείς οι ίδιοι είμαστε πολλοί κόσμοι, κι αυτό ισχύει και για τους εκ-μεταλλευτές. Ξέρουμε, όμως, επίσης ότι όπως η πλημμυρίδα ακολουθεί
την άμπωτη, έτσι και η σημερινή ζοφερή περίοδος κυοφορεί, ταυτό-
χρονα, όχι μόνο τον πόλεμο αλλά και την επόμενη “έφοδο στον ουρανό”.Να, λοιπόν, η απλή πηγή της αισιοδοξίας μας: αυτό το διαλεκτικό ρήγμα, πουμας δείχνει ότι το πώς θα ξετυλιχτεί το κουβάρι της ιστορίας του κόσμου, τι θα
γεννήσει ο καιρός μας, εξαρτάται από μας. Ας ανασκουμπωθούμε, λοιπόν, γιανα δούμε πού βρισκόμαστε, πώς στο καλό θα αντισταθούμε και πώς θα περά-σουμε στην αντεπίθεση! Πώς θα κάνουμε τις γειτονιές μας, τις πόλεις μας,
τον κόσμο ολόκληρο κινούμενη άμμο για το κράτος, το κεφάλαιο και
τον φασισμό!
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πόλεµος των κόσµων

"Ό,τι κι αν συµβεί, θα εξασκήσουµε
κάποια επίδραση πάνω στα γεγονότα, 

µε την αριθµητική µας δύναµη, 
την ενεργητικότητα, την εξυπνάδα και την

σταθερότητά µας... Αν πέφτουµε σήµερα 
δίχως να κατεβάζουµε τις σηµαίες µας,

ο σκοπός µας είναι βέβαιο ότι  θα  
θριαµβεύσει αύριο”. 

E. Malatesta

Endnotes: Παρουσίαση της  επιθεώρησηςμε αφορμή το  κείμενο “Οι Θέσεις του LA” 
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σσεε  εελλεεύύθθεερρηη  ππττώώσσηη
Μετά το πέρασμα σχεδόν ενός χρόνου, κρατάμε επι-τέλους το νέο τεύχος στα χέρια μας. Λίγο οι κινημα-τικες μας δραστηριότητες, λίγο οι αυξημένες μαςαπαιτήσεις για την τρίτη έκδοση του “Ελέφαντα”,συντέλεσαν σ’ αυτήν την καθυστέρηση. Στόχος μαςωστόσο είναι από εδώ και πέρα να βάλουμε τις βά-σεις  για την τακτικότερη έκδοση της εφημερίδας,με στόχο τη διμηνιαία έκδοσή της. 
Τρίτο τεύχος του “Ελέφαντα”, λοιπόν, με  νέεςστήλες, κινηματικές... “συμμαχίες”, πειραματισμούς,και αρκετές σελίδες γύρω από την τέχνη. Η αλήθειαείναι ότι  προβληματιστήκαμε αρκετά με τη θεμα-τολογία του εν λόγω φύλλου, καθώς τα πράγματαγύρω μας αλλάζουν με αστραπιαία ταχύτητα. Παρ’όλο που συναντήσαμε αρκετές δυσκολίες όσοναφορά την ανάγνωση των γεγονότων, πιστεύουμε

ότι κάναμε το καλύτερο δυνατόν ώστε να συνει-σφέρουμε από τη μεριά μας  ένα ακόμα  λιθαράκιστο πεδίο της αντιπληροφόρησης και την άρθρωσητου ανταγωνιστικού στον κυρίαρχο λόγο, πάνω σεζητήματα τα οποία είναι πολλές φορές κομβικά γιατις ζωές μας.
Ιχνηλατώντας τα σημάδια των καιρών, βλέ-πουμε  ότι το ερώτημα που απασχολεί έντονα  αυτήντη στιγμή είναι το αν η εκλογή Τραμπ στις   ΗΠΑ θασηματοδοτήσει το νέο δόγμα του ολοκληρωτισμού ήθα εγκαινιάσει ένα νέο πεδίο αρνήσεων. Στα ευρω-παϊκά κράτη παρατηρούμε ότι μετά το μπαράζ τυ-φλών χτυπημάτων καλλιεργείται  για  τα καλά τοκλίμα του φόβου, με τις κυρίαρχες τάξεις να εκμε-ταλλεύονται  τις  καταστάσεις για τη θεμελίωση τουνέου ολοκληρωτισμού. Στη Μέση Ανατολή ο πό-

λεμος  δε  λέει να σταματήσει, και ένα προλε-ταριάτο εξαθλιωμένο να ψάχνει τρόπους να περά-σει τα σύνορα για να ξεφύγει από τη μήνη τουπολέμου. Μπήκαμε, επομένως, για τα καλά στην νέαεποχή, με τα κράτη γύρω μας να φλέγονται και τοπολεμικό κλίμα να διαμορφώνεται μεθοδευμένα στοεσωτερικό μας (και τον πολεμαχαρή Καμμένο ναανοίγει χάρτες, τρίβοντας τα χέρια του)...
Αλλά  ας κάνουμε, στο σημείο αυτό, μια πρόποσηγια τους καιρούς που ζούμε, εγκαινιάζοντας αυτήντη στήλη, την ώρα που ονειρευόμαστε αντί για πό-λεμο στα χαρακώματα εξεγερμένες...νύχτες, και ταμπουκάλια να περιέχουν, αντί  για  αλκόολ, βενζίνη! 

Συντακτική Ομάδα
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Για τη μνήμη που μας
κυνηγά και δε μας αφήνει να ξεχά-

σουμε όλους αυτούς τους αιώνες, γεμά-
τους από επαναστάσεις, εξεγέρσεις και το

αίμα αυτών που κατάφεραν να γυρίσουν τα
πολυπόθητα γρανάζια. Για το αόρατο βάρος
όλων εκείνων των φορών που η ιστορία μας
έπαιξε άσχημο παιχνίδι σε μία σχέση που αι-

ωνίως διακυβεύεται, που θα συνεχίσει
μέχρι το τέλος της , αυτή των καταπιε-

στών και καταπιεζόμενων...

Ο “Ελέφαντας” 
κυκλοφορει
σε  3.000 φύλλα.
∆ιανέµεται σε 
στέκια και 
καταλήψεις,  
ενώ  µοιράζεται 
χέρι - χέρι και 
:όρτα - :όρτα, 
στις γειτονίες του
Βύρωνα,Καισαριανής
και  Παγκρατίου. 

H αναρχική  εφημερίδα  “ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ”
ενσαρκώνει τις  επιθυμίες και τις ανάγκες μας
για αντι-πληροφόρηση,  ελεύθερη έκφραση και
διάχυση του αναρχικού λόγου στις γειτονιές μας.
Η πολιτική ομάδα που απαρτίζει και τη
συντακτική, ήρθε κοντά με τις ιδέες της αυτό-
οργάνωσης και της συνδιαμόρφωσης,
μετατρέποντας την ατομική σκέψη και
δημιουργικότητα σε συλλογικό αγώνα.

Σε αυτήν, πέρα από εκείνους που
αυτοπροσδιορίζονται ως αναρχικοί/ες,
συμμετέχουν και άτομα που βρίσκουν τους
εαυτούς τους σύμφωνους με τις αναρχικές δομές
και τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας τους. Από
τον Ιανουάριο του 2016 ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ
διανέμεται δωρεάν “τρυπώνοντας” σε πόρτες
πολυκατοικιών, “χέρι με χέρι” -κυρίως στις
περιοχές του Βύρωνα, Παγκρατίου,
Καισαριανής- αλλά και με σταθερή παρουσία σε
κινηματικούς χώρους στις ευρύτερες περιοχές.
Στόχος αυτού  του εγχειρήματος είναι η πολιτική
προσέγγιση, κριτική και παρουσίαση όχι μόνο
αμιγώς πολιτικών θεματικών αλλά και
διάφορων κοινωνικών ζητημάτων και
πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Επιζητάμε με τα μέσα που διαθέτουμε την
αφύπνιση της καθησυχασμένης συνείδησης
μέσα στην υπνωτική κανονικότητα που όλοι
βιώνουμε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. 

Τα απαιτούμενα έσοδα για την πραγμάτωση
αυτού του εγχειρήματος προέρχονται από
εκδηλώσεις, bar οικονομικής ενίσχυσης αλλά και
την υποστήριξη της ίδιας της ομάδας.  Επίσης για
την οικονομική ενίσχυση του εγχειρήματος
μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τη
συντακτική ομάδα, ενώ υπάρχει μόνιμα κουτί
ελευθερης συνεισφοράς στην Κατάληψη
Ανάληψης.

ΚΚ αα ιι   γγ ιι αα ττ ίί

““ EE λλ έέ φφ αα νν ττ αα ςς ””

;;

ΠΠ οο ιι οο ιι   ΕΕ ίί µµ αα σσ ττ εε
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Σοβαρή αναρχική εφημερίδα λέμε ότι είμαστε, αλλά και λίγο χιούμορ δενέβλαψε ποτέ κανέναν. Σκεφτήκαμε, λοιπόν, μαζί με τη νέα τρολο-στήλη μας, μετα τρολο-ρεπορτάζ μας, να έχουμε και μερικά από τα περίεργα και αστεία τωνγειτονιών που κινούμαστε, μιας και φτάνουν στα αυτιά μας καθημερινά πολ-λές ιστορίες άξιες... αναφοράς. Οπότε από εδώ θα κάνουμε κάτι σαν...ανταπό-κριση αυτών των πραγμάτων, που συζητιούνται βασικά στις πλατείες, τιςταβέρνες και τα καφενεία και μας κάνουν να ξεχνιόμαστε για λίγο με τα ανάλογαγέλια που τα συνοδεύουν. Λαϊκή συνοικία ο Βύρωνας, όπου κατά κύριο λόγο κι-νούμαστε, και αυτό το αυθεντικό και αυθόρμητο  χιούμορ των ανθρώπων γύρωμας έχει για μας μια αξία καταγραφής. 
s Έφτασε λοιπόν στα αυτιά μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Βύρωνα μετακόμισε σε νέα γρα-φεία λόγω των πολλών επιθέσεων που είχε δεχτεί, μήπως και γλιτώσουν βα-σικά καμιά τζαμαρία. Από την οδο Χειμάρρας στην οδο Ερυθραίας. Εγγυάται,ακούσαμε, την καλύτερη οχύρωση, καθώς ο χώρος προστατεύεται από ρολά.Οι κακές γλώσσες πάντως λένε ότι γνώριζαν καιρό για το νέο μνημόνιο και προ-νόησαν! 
w Εθεάθη από συντρόφους στην ταβέρνα του “Τζίμη”, στον Άγιο Λάζαρο, ο...Μπαμπούλας! Ο διασημος, λόγω ονόματος, νεκροθάφτης της Θεσσαλονίκης.Μαύρο σακκάκι φόραγε, λευκό φρεσκοσιδερωμένο πουκάμισο, μαύρη γραβάτακ.λπ, κ.λπ. Ίδιος ο Αλ Καπόνε  ήτανε λέει. Ε, με τον ελεύθερο συνειρμό, φτάσαμεστους αριστεραίους, απ’ αυτούς όλα μπορούμε να τα περιμένουμε. Μέχρι καιγια τον τελευταιο ασπασμό να μεσολαβεί η μαφία δηλαδή μπορούμε να φαν-ταστούμε. Μόνο χαράτσια μετά θάνατον μη ζητήσουν! 
t Και άντε τώρα να παρακολουθήσεις την βιβλιοπαρουσίαση στην Ανάληψη,για τους “Ταριχευτές του Λένιν”, και ν’ ακούς ότι, μετά τον Βλαντιμίρ Ίλιτς,άνοιξε ολόκληρη επιχείρηση. Για την ταρίχευση διάφορων ηγετών κομμουνι-στικών κομμάτων, μιλάμε, οπότε κινητοποιούνταν ολόκληροι στρατοί και μυ-στικές υπηρεσίες, με τους επιστήμονες να φοβούνται για τη ζωή τους έτσι κι

έκαναν κάτι λάθος. Τα κόλπα της ταρίχευσης, διηγείται  ο συγγραφέας, τα ήξέ-ραν λίγοι, και αν μίλαγαν θα εξαφανίζονταν από προσώπου γης. Πέρασε μετάτην περεστρόικα και στη μαφία όλη αυτή η παράδοση και άρχισαν  να ταρι-χεύουν μαφιόζους ηγέτες, πλέον, αντί για ηγέτες κρατών, τώρα ποια η διαφορά,θα μου πεις...μεγάλη η συζήτηση...ο Στάλιν πάντως τους την έκανε. Δε φτούραγελέει το πτώμα, και η ταρίχευση μετά από κάποια χρόνια απέτυχε. Ο Χρουτσώφανέλαβε για την ιστορία ;)
q Είπες μια μέρα να ξεκολλήσεις και λίγο από τις διαδικτυακές ειδήσεις και ναπιάσεις το τηλεχειριστήριο. Και... ανοίγεις το Σταρ! Ακούς, στην τρεμάμενηφωνή του παρουσιαστή έγκυρων ειδήσεων, ότι οι γείτονες ετοιμάζουν, λέει, πυ-ρηνικά εργοστάσια και τέτοια. Συμπέρασμα πρώτο. Στη Ευρώπη ολόκληρη δενυπάρχουν πυρηνικά εργοστάσια. Όπως και στα υπόλοιπα Βαλκάνια, βέβαια.Συμπέρασμα δεύτερο. Οι Τούρκοι είναι έτοιμοι για επίθεση με πυρηνικά όπλα.Είναι σχεδόν βέβαιο. Πρέπει να αρχίσουμε τα αντίμετρα. Βασικά, καλύτερα νασκάβουμε πυρηνικά καταφύγια. Σε κάποιες δεκάδες χρόνια, βέβαια, στο μέλ-λον, που θα έχουν τα πυρηνικά εργοστάσια έτοιμα λέμε.
�� Άντε τώρα με όλα αυτά  να  κοιμάσαι  και  μέσα στον ύπνο σου να σφυρί-ζουν ξαφνικά τα μαχητικά. Άντε ν’ ακούς και τη βοή σαν μια βόμβα που σκάει,είτε επειδή στούμπωσε η τουρμπίνα είτε επειδή ο “μαχητικός” πιλότος του δίνεικαι  καταλαβαίνει. Πες τώρα ότι δεν έχεις παρακολουθήσει, όπως υποχρεούσαι,τις προηγούμενες μέρες την επικαιρότητα για να ξέρεις περί αεροπορικών πο-λυεθνικών ασκήσεων κ.λπ, κ.λπ. Ε, το παθαίνεις το εγκεφαλικό! Κάτω από τοκρεβάτι πάντα, έρποντας στο πάτωμα, με το μαξιλάρι μούσκεμα από τον ιδρώταπάνω από το κεφάλι σου, να σε προστατεύει από τα συντρίμμια της οροφής.
� “Η επανάσταση θα έρθει από το να ξέρεις να πετάς τον ρήγα”! ατάκα συνα-γωνιστή στην κριτική για τον ρόλο των τυχερών παιγνίων. Ε, με κάτι τέτοια σεβρίσκει το ξημέρωμα στα πάρκα, με τις “σημειώσεις για το ποκερ”  του ΓκυΝτεμπόρ στο χέρι.

ΜΜόόννιι µµοο ςς   κκάάττ οοιικκοοςς
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Σύντροφοι και συντρόφισσες από ταανατολικά αισθανθήκαμε την ανάγκη,μετά τα τελευταία περιστατικά αναβαθ-μισμένης δράσης και παρουσίας φασι-στών στις γειτονιές μας, καθώς και με τοάνοιγμα “συνδικαλιστικών” γραφείων τηςΧ.Α.  στην περιοχή του Παγκρατίου,  ναπροχωρήσουμε στη δημιουργία αντιφα-σιστικής συνέλευσης. Με δεδομένο ότι οκαπιταλισμός και κάθε μορφή εξουσίαςείναι η γενεσιουργός αιτία του φασισμούκαι της έμφυλης κυριαρχίας, δεν είναι δυ-νατή η συνεύρεσή μας με άτομα ή πολιτι-κούς σχηματισμούς που προβάλλουν τηνκομματική τους ταυτότητα, προάγουν τιςσυγκεντρωτικές και γραφειοκρατικές λο-γικές ή ενστερνίζονται σεξιστικές συμπε-ριφορές.Η συνέλευση μας λειτουργεί αντιιε-ραρχικά, αυτοοργανωμένα και αδιαμεσο-λάβητα και είναι ανοιχτή σε όποιον/αδέχεται  τις αρχές αυτές και τον τρόπο λει-τουργίας της. Έχει σαν σκοπό να αντιμε-τωπίσει το φασισμό σαν ιδεολογία αλλάκαι σαν πρακτική. Προχωρεί στην ενεργο-ποίηση δικτύου άμεσης ενημέρωσης και

σημείων πιθανής δράσης σε συνεννόησημε τις συλλογικότητες των γειτονιών μας.Χαράζει στρατηγική αντιμετώπισης χωρίςσε καμία περίπτωση να λειτουργεί αντα-γωνιστικά στις υπάρχουσες συλλογικότη-τες που έτσι κι αλλιώς, με τις δράσεις,τιςπαρεμβάσεις και το λόγο τους σηκώνουντο κύριο βάρος της αντιφασιστικής πρα-κτικής.Στεκόμαστε αλληλέγγυα σε κάθε αντι-φασιστική δράση που λαμβάνει ή θαλάβει χώρα στις γειτονιές. Η συνέλευσημα ς  δεν  έχε ι  συντονιστικό  χαρα-κτήρα, αλλά προσδοκά και επιδιώκει τησυνεννόηση με τις άλλες συλλογικότητες,καθώς και με τους/τις ανένταχτους/ες σεαυτές   αντιφασίστες/αντιφασίστριες τωνανατολικών συνοικιών της Αθήνας. Στό-χος μας είναι, σε πρωταρχικό στάδιο,η κι-νητοποίηση των γειτονιών μας μέσω τηςαντιπληροφόρησης με κάθε πρόσφορομέσο.
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΑΠΟ ΤΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Πηγή: antifasceasta.espivblogs.net

ΜΜ ιι κκ ρρ άά   αα ππ όό   
ττ ιι ςς   γγ εε ιι ττ οο νν ιι έέ ςς .. .. ..



ΜΜιικκρράά   ααππόό   
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Πολύχρωµο Παγκράτι
Στο πολύχρωμο Παγκράτι, συναντιούνται εμπειρίες, αναμνήσεις, επιθυμίες, γλώσσες, βιώματα, φωνές και σιωπές.Συνυπάρχουν και συνομιλούν, δημιουργούν ένα πολυσύνθετο πλέγμα σχέσεων, το οποίο απαιτεί  τον  σεβασμόστην ιδιαιτερότητα και τη διαφορετικότητα, την κατανόηση της ισότιμης παρουσίας όλων μας στην κοινωνία.Είναι αυτό που λέμε συνύπαρξη.Η συνύπαρξη απαιτεί, βέβαια, διανοητική προσπάθεια, όχι τόσο απλή και αυτονόητη. Ένα μέρος της κοινωνίαςείτε δε θέλει καν να μπει σε αυτήν διαδικασία, είτε λόγω ατομικού συμφέροντος αδιαφορεί για την κοινωνικήπραγματικότητα, με τις εκφράσεις αυτής της λογικής να τις συναντάμε τακτικά. Κάποιοι αποπειρώνται να δια-χύσουν τον ρατσιστικό λόγο και να τον ντύσουν με τεχνητούς διαχωρισμούς και κούφιες θεωρίες «καθαρότη-τας». Άλλοι  βγάζουν το συσσωρευμένο μίσος τους δηλητηριάζοντας αδέσποτα (και μη) ζώα. Η ομοφοβική επίθεσητον Αύγουστο του ‘14 σε δύο νέους στην Πλ. Βαρνάβα, οι καθημερινές αντικοινωνικές συμπεριφορές από συγκε-κριμένους μαγαζάτορες, που δεν αφήνουν ούτε σπιθαμή πεζοδρομίου και δημόσιου χώρου ακάλυπτη από τρα-πέζια, έστω για τη δίοδο ανθρώπων με περιορισμένη κινητικότητα, είναι παραδείγματα αυτής της λογικής. Αυτέςείναι εικόνες και συμπεριφορές από ένα γκρίζο και άσχημο Παγκράτι.  Από τη μεριά μας, αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε μία γειτονιά χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό σε όσους-ες βρί-σκονται σε μειονεκτική θέση. Θέλουμε να συμβάλλουμε καθημερινά στο να ηττηθεί η μισαλλοδοξία και ο ρατσι-σμός, ο ατομικισμός και το κοντόφθαλμο οικονομικό συμφέρον, ο φθόνος για τη διαφορετικότητα – και να νικήσειη αλληλεγγύη. Θέλουμε για ένα διήμερο να γεμίσουμε το Άλσος Παγκρατίου, τον κεντρικό δημόσιο και ελεύθεροχώρο της γειτονιάς, με  εικόνες που να προβάλλουν τη συνύπαρξη και την αλληλεγγύη. Σε αυτό χρειάζεται η ενεργήσυμμετοχή όσων πρεσβεύουν αυτές τις αξίες.

Συλλογική υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας με θέμα
«Παγκράτι: γειτονιά συνύπαρξης και αλληλεγγύης»

27 & 28 Μαΐου στο Άλσος ΠαγκρατίουΣυνέλευση Άλσους Παγκρατίου 
alsospagkratiou.wordpress.com

Όπως και την προηγούμενη χρονιά, η Αν-τιφασιστική Πρωτοβουλία Βύρωνα οργά-νωσε μια σειρά δράσεων στη γειτονιά μαςμε στόχο την ανάδειξη κρίσιμων ζητημά-των του αντιφασιστικού αγώνα όπως ανα-δεικνύονται στη σημερινή συγκυρία, τηνεπικοινώνησή τους και την ευαισθητοποί-ηση των κατοίκων της περιοχής, ντόπιωνκαι μεταναστών. Η θεματική αυτών τωνδράσεων ήταν το ζήτημα της προσπάθειας(ανα)συγκρότησης της εθνικής ενότηταςαπό την πλευρά του ελληνικού κράτους καικεφαλαίου και μάλιστα στο πλαίσιο τηςαυξανόμενης προετοιμασίας του για πολε-μικές περιπέτειες στην περιοχή.Στο πλαίσιο των δράσεων τυπώθηκε καιαφισοκολλήθηκε κεντρική αφίσα και μοι-ράστηκε 4σέλιδο με τίτλο: “Στο γεύμα τηςεθνικής ενότητας το μενού είμαστε εμείς”.Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα:  “Οι εθνι-κιστικές συνωμοσιολογίες, όμως, δεν είναιμόνο απλουστευτικά ή αναλγητικά παρα-μύθια. Βοηθάνε πολύ και στο να δέσει καλάτο μείγμα στο τσιμέντο της εθνικής ενότη-τας. Αν κανείς χάψει την ανοησία ότι τοπρόβλημα είναι κάποιοι “διεθνείς τοκογλύ-φοι”, τότε τα ελληνικά αφεντικά, πέρα απότο να μοιάζουν ασήμαντοι κομπάρσοι, μπο-ρεί να μοιάζουν και εν δυνάμει σύμμαχοι.Κι αυτοί, εξάλλου, έχουν να αντιμετωπί-σουν τα ίδια σκοτεινά νήματα[...]Ο καθέ-νας, επομένως, που εξηγεί από τον καναπέτου ή στο καφενείο που συχνάζει πως γιαό,τι μας συμβαίνει δε φταίνε παρά οι συ-νωμοτικές συναντήσεις μασόνων και τρα-πεζιτών στα ελβετικά βουνά, μπορείεύκολα και απενοχοποιημένα να ψηφίζειΤραμπ, Λεπέν ή Μιχαλολιάκο, θεωρώνταςπως έτσι προβαίνει σε μια αντισυστημική

πράξη, ενώ αυτό στο οποίο συνειδητά συμ-βάλει δεν είναι παρά η επαναχάραξη τωνεθνικών ζωνών συσσώρευσης του κεφα-λαίου”.“Αντικειμενικά, αυτή η κίνηση κοινωνι-κών διεργασιών εκκαθάρισης, ομογενοποί-ησης και ενοποίησης που είναι σήμερα ησυγκρότηση μιας νέας εθνικής ενότηταςτροφοδοτείται όχι μόνο από αφηγήσειςπου εμφανίζονται ανοιχτά ως ακροδεξιέςαλλά και από αφηγήσεις που εμφανίζονταιως αριστερές. Ο επιθετικός εθνικισμόςείναι διάχυτος[...] Όπως, όμως, ο επιθετι-κός εθνικισμός ριζώνει στις κοινωνικέςσυνθήκες, το ίδιο ισχύει και για την αντί-σταση στην επέλασή του. Όσες και όσοι αν-τιστέκονται στον επιθετικό εθνικισμό δεναντλούν δύναμη μόνο, ούτε κυρίως, απόκάποια αφηρημένα ιδεώδη [...] Επιλέγουννα αντισταθούν γιατί η συλλογική αντί-σταση στην εκμετάλλευση και την κατα-πίεση, η αμφισβήτηση κάθε εθνικού,έμφυλου και φυλετικού διαχωρισμού, συγ-κροτούν σχέσεις, διαμορφώνουν ζωές, καιέχουν απτά πραγματικά αποτελέσματα,χωρίς να χρειαστεί να μεσολαβήσει κανένακράτος και καμιά ΜΚΟ. Είναι το πλήθοςτων δικών μας έμπρακτων αρνήσεων, καιτων δικών μας πρακτικών αλληλοβοήθειαςκαι αναπαραγωγής, που όλα τα τελευταίαχρόνια δημιούργησε πραγματικά αναχώ-ματα στη βαρβαρότητα, από τις επανασυν-δέσεις ρεύματος στις γειτονιές μας ως τηναναχαίτιση των Ναζί στους δρόμους τωνπόλεών μας. Οι εξαθλιωτικές υλικές συν-θήκες παύουν να είναι μια θηλιά που μαςπνίγει μονάχα αν αρχίσουμε να τις αλλά-ζουμε. Όχι αμυνόμενες/οι για τη ζωή όπωςσήμερα είναι, αλλά επιτιθέμενες/οι για μια

ζωή καλύτερη και ριζικά διαφορετική, ηδυνατότητα της οποίας γίνεται αισθητήκάθε φορά που συναντιόμαστε πέρα απότους κοινωνικούς μας ρόλους και ενάντιασε αυτούς”.
Επιπλέον οι δράσεις περιλάμβαναν:Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, συζήτησηστη Λαμπηδόνα (Κοινωνικό ΠολιτιστικόΚέντρο Βύρωνα) με θέμα: “Εθνική ενότητα,μιλιταρισμός με “ανθρώπινο πρόσωπο”,πολεμική προετοιμασία” Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, συζή-τηση στην Κατάληψη της Ανάληψης μεθέμα “Αντιστάσεις, σήμερα, στην υποτί-μηση των ζωών μας και τον φασισμό”και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, συγ-κέντρωση και πορεία ενάντια στον φασι-σμό, την εθνική ενότητα, την πολεμικήπροετοιμασία. Και  οι δυο συζητήσεις είχαν ικανοποι-ητική συμμετοχή και ήταν ιδιαίτερα γόνι-μες. Η πορεία ξεκίνησε από την πλατείαΑγίου Λαζάρου και στηρίχθηκε από πολλέςσυλλογικότητες των γειτονιών μας. Συμμε-τείχαν γύρω στις/ους 80 αντιφασί-στριες/ες, που πορεύτηκαν με αρκετόπαλμό, θυμίζοντας στους φασίστες ότι δενχωράνε στις γειτονιές μας και στα αφεν-τικά τους, τους έλληνες καπιταλιστές, ότιόχι μόνο δε θα γίνουμε το μενού στο γεύματους αλλά και ότι αν πολεμήσουμε θα είναιμονάχα ενάντια στην ταξική τους βαρβα-ρότητα.
Περισσότερα στο blog της ΑΠΒ:
http://antifavironas.blogspot.gr/ 
Το κείμενο: Στο γεύμα της εθνικής ενό-
τητας το μενού είμαστε εμείς
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ίδιος είναι ο πόλεμος ενάντια στους μετανάστες και τους πρό-
σφυγες, ίδιες και οι αντιστάσεις μας! (Για την εκκένωση κατει-
λημμένων αποθηκών στο Βελιγράδι)Για να μην ξεχνάμε την “ομοψυχία” όλων των κρατών στον αντιμε-ταναστευτικό πόλεμο και ότι οι εκκενώσεις αυτοοργανωμένων κα-ταλήψεων στέγης μεταναστών δεν είναι “προνόμιο” του ελληνικούκράτους  μαζί με  τη Βίλα Ζωγράφου εκκενώθηκε η κατάληψη στέ-γης στην  Αλκιβιάδου δημοσιεύουμε εδώ την είδηση για την εκκένωσηκατειλημμένων αποθήκη στο Βελιγράδι, όπως ανακοινώθηκε από τησυλλογικότητα No Border στο Βελιγράδι:Στις 5 Μαΐου το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Θεμάτων και Βε-τεράνων, ανακοίνωσε την μετεγκατάσταστη μεταναστών που μένουνστο Βελιγράδι σε κέντρα υποδοχής σε ολόκληρη τη Σερβία. Το σχέδιοθα πρέπει να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον υπουργό Nenad Ivanse-vic, μέσα σε 20 μέρες.

Η εκκένωση έγινε πολύ άμεσα (ενημέρωση υπάρχει στον λογαριασμό
Twitter: https://twitter.com/bm_serbia), καθώς φαίνεται ότι τo σερ-
βικό κράτος δρα υπό μεγάλη οικονομική και πολιτική πίεση αφού οι
αποθήκες είναι σε περιοχή “φιλέτο” όπου προωθείται το μεγαλεπήβολο
project αστικού εξευγενισμού Belgrade Waterfront.

Οι αποθήκες πίσω από τον σταθμό λεωφορείων στο Βελιγράδι κατα-
λήφθηκαν από τον Αύγουστο του 2016, μετά την εκκένωση από την
Επιτροπή για τους πρόσφυγες και την αστυνομία του Πάρκου γύρω
από τον σταθμό, και έγιναν αμέσως ένας χώρος αυτοοργανωμένης αλ-
ληλεγγύης και επικοινωνίας. Γι’ αυτό και η αντίδραση του σερβικού
κράτου είναι βγαλμένη λες από το manual του αντιμεταναστευτικού
πολέμου. Όπως λέει και η ανακοίνωση του No Border:

Έκτοτε χρησιμοποιούνταν με έναν αυτοοργανωμένο τρόπο για δια-
μονή από ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στη Σερβία και από αλλη-
λέγγυους. Στη διάρκεια του χειμώνα προσέλκυσαν το έντονο
ενδιαφέρον των ΜΜΕ εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών στο Βε-
λιγράδι και παρ’ όλο που οι άνθρωποι κυρίως παρουσιάζονταν θυμα-
τοποιημένοι και ως ξεχωριστά άτομα που υποφέρουν, οι αποθήκες
ήταν ταυτόχρονα ένας χώρος όπου έγιναν δυνατά η συλλογική οργά-
νωση, διαφορετικές μορφές αλληλεγγύης και ανταλλαγής, επικοινω-
νίας και μάθησης. Λίγος κόσμος ξέρει για το επίπεδο αυτοοργάνωσης
που επιτεύχθηκε εκεί: συλλογικές κουζίνες, ένα αυτοοργανωμένο σχο-
λείο εκμάθησης γλωσσών, αθλήματα, συζητήσεις και ανταλλαγή γνώ-
σης, απλή καθημερινή ζωή σε όχι συνηθισμένες καταστάσεις. 

Το σχέδιο της κυβέρνησης, της εκκένωσης των καταλήψεων και της
μετακίνησης του κόσμου σε απομακρυσμένες περιοχές, υπερκατοικη-
μένες και με άθλιες συνθήκες είναι στην ίδια γραμμή με τις γενικότερες
πρακτικές της ΕΕ. Η εξώθηση των ανθρώπων μακριά από τη δημόσια
θέα, ο περιορισμός τους σε απομόνωση και χωρίς τη δυνατότητα ορ-
γάνωσης, διαμαρτυρίας, ορατοποίησης των αιτημάτων και συλλογικής
ανταλλαγής με άλλους είναι κάτι που συνέβη με ανάλογο τρόπο σε όλη
την λεγόμενη “Βαλκανική διαδρομή” καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες.
Κανείς δεν πιστεύει φυσικά τις διαβεβαιώσεις των αρχών ότι η μετα-
φορά των προσφύγων θα γίνει με “ειρηνικό και ανθρώπινο τρόπο”. Η
αντίσταση είναι αναμενόμενη. Και φυσικά καμμιά τέτοια εκκένωση δεν
μπορεί να κάμψει την αντίσταση και την αλληλεγγύη μας. Όπως λένε
και οι συντρόφισες/σύντροφοι του No Border”  
“Μπορεί να πετύχουν στην εκκένωση των αποθηκών αλλά δεν θα κα-

ταφέρουν ποτέ να εκκενώσουν την ελευθερία της μετακίνησης...Να
ενημερώνεστε, να δείχνετε αλληλεγγύη και να δράτε”.

Εδώ είναι Βαλκάνια:

Σηµάδια σε σώµατα χωρίς χαρτιά: 
άλλη µία καρτ-ποστάλ από τη φιλόξενη συριζανέλ ελλάδα 

Στην ελλάδα, που το κράτος, υπό την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν μπορεί, όπως μαςδηλώνουν, σχεδόν δακρύζοντας, οι εκπρόσωποι και οι επαγγελματίες διαδικτυακοί ήμη παπαγάλοι του, να συγκρατήσει τα “ανθρωπιστικά” του αισθήματα, ο εγκλεισμόςπρολετάριων χωρίς χαρτιά είναι κάτι που εδώ και χρόνια γίνεται με μια ιδιαίτερη γεν-ναιοδωρία: από τα κρατητήρια μέχρι τα στρατόπεδα με τις σειρές από κοντέινερ, το ελ-ληνικό κράτος δε φείδεται φιλοξενίας, και δίνει συνεχώς εντατικά μαθήματα real-timeβαρβαρότητας τόσο στο προλεταριάτο που ζει εδώ όσο και στους δυτικο-ευρωπαίουςσυνεταίρους του, που παραμένουν περισσότερο υποκριτές, κρατώντας πιο συχνά ταπροσχήματα.Το αρχιπέλαγος των hot-spots, που στήθηκε υπό την ευθύνη του ελληνικού στρατού,βάζοντας τις ΜΚΟ να δουλεύουν δίπλα-δίπλα στους ένστολους επιτηρητές πίσω απόσυρματοπλέγματα, είναι όντως ένα ακόμα καινοτόμο βήμα κλιμάκωσης του ταξικού πο-λέμου που το ελληνικό κράτος έχει να επιδείξει. Κι επειδή δεν είναι ακριβώς και νόμιμο,με βάση την ίδια τη δική τους νομιμότητα, να κλείνονται εκεί χωρίς κανένα δικαίωμα με-τακίνησης οι μετανάστες και μετανάστριες που στοιβάζονται σε αυτά τα αποκαλού-μενα “Κέντρα Πρώτης Υποδοχής”, πρέπει κάποιος να υπενθυμίζει στις υπό επιτήρηση“ροές” ότι είναι “ροές” και όχι ανθρώπινα όντα, ή με απλά λόγια, ότι δεν μπορούν, στησκληρή  χειροπιαστή πραγματικότητα και  όχι  στην ιδεατή σφαίρα των τυπικών κανό-νων, να κυκλοφορούν έτσι ανεξέλεγκτα ανάμεσά μας, ακόμα και στο περιορισμένο ωρά-ριο που τους επιτρέπεται τυπικά να βγαίνουν έξω από τους περιφραγμένους χώρους“υποδοχή” τους. Ποιος θα κάνει λοιπόν αυτή τη βρώμικη δουλειά υπενθύμισης, αν όχι οδοκιμασμένος πια συνεργάτης του ελληνικού κράτους, όποτε χρειάζεται να γίνουν βρώ-μικες, τυπικά παράτυπες, δουλειές ενάντια σε προλετάριους; Οι έλληνες Ναζί έχουν απο-δείξει εκατοντάδες φορές ότι αυτό το σπορ το ξέρουν καλά.Έτσι, δεν πρέπει να μας παραξενεύει ότι πρόσφατα στη Λέρο, για τρεις συνεχόμενεςμέρες (2-4 Μάη), μηχανοκίνητες ομάδες φασιστών επιτίθονταν με ρόπαλα και καλώδιασε μετανάστες και μετανάστριες που επέστρεφαν στο hot-spot του συγκεκριμένου νη-σιού, στέλνοντας συνολικά 20 άτομα στο νοσοκομείο με κακώσεις στο σώμα τους. Θαπρέπει τάχα να αναρωτηθούμε πώς είναι δυνατόν επί τρεις ημέρες σε ένα μικρό νησί ναπεριφέρεται με μηχανάκια μια συμμορία κακοποιώντας δεκάδες ανθρώπους χωρίς νατο έχει πάρει πρέφα η τοπική αστυνομία και χωρίς να ξέρει ποιοι αποτελούν αυτήν τησυμμορία; Όχι, γιατί το ελληνικό κράτος και θέλει και μπορεί, και γνωρίζει καλά το πώς,να προστατεύει τους συνεργάτες του κάνοντας το κορόιδο όταν πρέπει να μεταβιβα-στούν σημαντικά μηνύματα σε εκείνες και εκείνους που πρέπει να καθυποταχθούν με τοκαλό ή με το άγριο. Το πολύ-πολύ, αν υπάρξει καμιά δημόσια διεθνή κατακραυγή, οι το-πικοί μπάτσοι να προσάγουν τους φασίστες φίλους τους και να φτιάξουν από κοινούένα τυπικό κατηγορητήριο που να είναι το πιο βολικό και για τους μεν και για τους δευπό συνθήκες δικαιολόγησης των τυπικά αδικαιολόγητων. Το ότι όλα αυτά, επίσης, γί-νονται υπό την πολιτική ευθύνη μιας κυβέρνησης στην οποία τον πρώτο ρόλο έχει ένακόμμα που ονομάζεται «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» μπορεί να ξενίζει μόνοεκείνες και εκείνους που δεν έχουν καταλάβει χριστό από το τι έγινε τα τελευταία χρό-νια, και που ακόμα αρνούνται να δουν ότι αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει και εμβαθύνει, μεμεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά και πιο ακομπλεξάριστα, για να μην πούμε πιοπανηγυρικά, από τους προκατόχους της, τον κοινωνικό πόλεμο των εγχώριων αφεντι-κών απέναντι στην τάξη μας.Δεν είναι, τέλος, χωρίς την ιδιαίτερη σημασία του και το γεγονός ότι στο πογκρόμ αυτότης Λέρου, ανάμεσα στους μετανάστες που δέχτηκαν στα σώματά τους τα χτυπήματαυπενθύμισης των ελλήνων Ναζί ήταν και δύο διεμφυλικά άτομα. Η τρανς κοινότητααποτελεί έτσι κι αλλιώς αγαπημένο στόχο των Ναζί, καθώς και ένα από τα αγαπημένααντικείμενα καθημερινών διακρίσεων, καθημερινής καταστολής και καθυπόταξης στηνκοινωνική κανονικότητα, για κάθε “φιλήσυχο” έλληνα. Τα σημάδια στο σώμα μιας τρανςμετανάστριας στη Λέρο: να ποια είναι η εικόνα που πρέπει να φέρνουμε στο μυαλό μαςκάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωπες/οι με τον ελληνικό φασισμό και τους ποικίλουςεκφραστές ή τις πολλαπλές πολιτικές παραφυάδες και πολιτικές ουρές του. Όχι μόνογια να έχουμε έναν ακόμα λόγο να μισούμε τους φασίστες, αλλά και για να μην ξεχνάμεότι δε θα έχουμε κάνει τίποτα εναντίον τους, αν δεν αμφισβητήσουμε εδώ και τώρακάθε μορφή καταπίεσης και εκμετάλλευσης, αν δεν αρχίσουμε εδώ και τώρα να γκρε-μίζουμε κάθε έναν από τους βωμούς τους. 
Lenorman



Μάιος 20176/Ελέφαντας Τυφλοπόντικας

ΣΒΕΟ∆: Η απεργία τις 25ης Μαίου
και δράσεις στις γειτονιές  

Δεν ονομάζουμε τη στήλη του “Ελέφαντα” πουαφορά τον ταξικό ανταγωνισμό “Αγώνες” ή “Αντι-στάσεις” ή “Εργατικά”, όχι απλά  λόγω της “αριστε-ρίστικης” αίσθησης που αποπνέουν αυτές  οι λέξεις,αλλά, κυρίως, γιατί η μεταφορά του Μαρξ, τηνοποία ο ίδιος έχει δανειστεί από τον Άμλετ τουΣαίξπηρ (“Καλά τα κατάφερες, παλιέ  τυφλοπόν-τικα”, λέει ο Άμλετ για το φάντασμα του πατέρατου) συμπυκνώνει, για μας, με τον καλύτερο τρόποτην ουσία της πάλης που διεξάγει το προλεταριάτο:σαν μια τυφλή δύναμη, στο πυκνό βρώμικο σκοτάδιτης εκμετάλλευσής του, χωρίς πάντα έναν ορατόσκοπό, αυτό το καθόλου ευγενές ζώο σκάβει, σαναπό ένστικτο, προετοιμάζει την επανάστασή τουκάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων, υπονο-μεύοντας την  κανονικότητα αυτού του κόσμου και,ξέροντας ότι το έδαφος μπορεί να καταρρεύσει απόπάνω του, ανοίγει διόδους στην ελευθερία.
Συντακτική ομάδα

Σκάψε καλά τυφλοπόντικα!!!

“Αλλά  η επανάσταση είναι συστηματική.Ακόμα, ταξιδεύει μέσα στο καθαρτήριο.Κάνει τη δουλειά της μεθοδικά...Και ότανέχει ολοκληρώσει  το  δεύτερο μισό της προ-καταρκτικής της εργασίας, η Ευρώπη θααναπηδήσει απ' το κάθισμά της και θα φω-νάξει: έσκαψες καλά, γερο- τυφλοπόντικα!”
Κ. Μαρξ, 18η Μπρυμαίρ

Με παρεμβάσεις σε καταστήματα ταχυμεταφορών και τη συγκέντρωση-μηχανοκίνητη πο-ρεία από το Πεδίον του Άρεως προς το υπουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου, υποστηρίχθηκεη απεργία της 25ης Μαΐου,που είχε καλέσει το Σωματείο της ΣΒΕΟΔ (Συνέλευση Βάσης Εργα-ζομένων Οδηγών Δικύκλου). Το πρωί πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες παρεμβάσειςσε  6 καταστήματα ταχυμεταφορών (Γενική Ταχυδρομική, Speedex, ACS Courier στην οδό Μι-χαλακοπούλου, και στην οδό Θηβών, ενώ η  μηχανοκίνητη πορεία κατέληξε στο υπουργείο Ερ-γασίας στην οδό Σταδίου, όπου επιτροπή των απεργών κατέθεσε τα αιτήματα της απεργίαςστο  υπουργείο. Η απεργία ολοκληρώθηκε το απόγευμα με νέες παρεμβάσεις σε εταιρείες πουαπασχολούν εργαζόμενους με δίκυκλο. 
∆ράσεις του ΣΒΕΟ∆ στις γειτονιέςΜε τα εργατικά “ατυχήματα”, τα εργοδοτικά εγκλήματα, δηλαδή, να συμβαίνουν με τη στυ-γνή κανονικότητα της εκμετάλλευσης από τα αφεντικά, το Σωματείο Βάσης ΕργαζομένωνΟδηγών Δικύκλων (ΣΒΕΟΔ) οργάνωσε δύο μοτοπορείες και αντίστοιχες συζητήσεις στις 2 και9 του Μάρτη, στον Κορυδαλλό και την Καισαριανή.

Την Πέμπτη 2/3, η μοτοπορεία στον Κορυδαλλό ξεκίνησε από το “Μπαρουτάδικο” και ακο-λούθησε συζήτηση στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης. Την επόμενη Πέμπτη, 9/3, η μοτοπορείαξεκίνησε από το Πεδίο του Άρεως, και διασχίζοντας το κέντρο έφτασε στην Καισαριανή, όπουκαι ακολούθησε συζήτηση στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Καισαριανής. Και οιδυο εκδηλώσεις συνοδεύτηκαν από οργανωμένη και μαζική αφισοκόλληση/προπαγάνδιση.
“Κούριερ- Ντελίβερι - Εξωτερικοί, 25 Μάη  δεν βάζουμε κουτί...” Αυτό το σύνθημαακούστηκε από το μπλοκ του ΣΒΕΟΔ στην πορεία της Πρωτομαγιάς, προπαγανδίζοντας τηναπεργία που έχει κηρύξει το σωματείο για την Πέμπτη 25 Μαΐου, με συγκέντρωση και μοτο-πορεία από το Πεδίο του Άρεως (άγαλμα Κωνσταντίνου) στις 11 το πρωί.

Παραθέτουμε το κείμενο-κάλεσμα στην απεργία: “Η οδήγηση στους επικίνδυ-νους δρόμους, η παντελής ασυδοσία-αδιαφορία των εργοδοτών, το γεγονός πως ερ-γαζόμαστε με τα δικά μας πολλές φορές κακοσυντηρημένα μηχανάκια, λόγω τωνχαμηλών μισθών ή της έλλειψης οικονομικής αποζημίωσης για τη χρήσης τους, η έλ-λειψη Μέσων Ατομικής Προστασίας, μας καθιστούν πλήρως αναλώσιμους και μονί-μως υποψήφιους για τροχαίο εργατικό ατύχημα. Ξεκινάμε από το σπίτι μας χωρίς τιςστοιχειώδεις διασφαλίσεις και χαιρόμαστε απλά και μόνο επειδή γυρίζουμε πίσω σώοικαι αβλαβείς. Οι συνθήκες εργασίας μας παλινδρομούν μεταξύ της απόλυτης και στυ-γνής εκμετάλλευσης. Βιώνουμε την αφόρητη πίεση όχι μόνο των εργοδοτών αλλά συ-χνότατα και των πελατών για την έγκαιρη και γρήγορη παράδοση. Για όλα τα παραπάνω που απλά σκιαγραφούν την εργασιακή μας πραγματικότητααλλά και για όλους τους λόγους του κόσμου της δουλειάς, σας καλούμε να στηρίξετεαλλά και να πλαισιώσετε την απεργία μας στις 25 Μαΐου του 2017”.
Στο “Πενηνταράκι” κάποιοι δεν διασκεδάζουν, 
ξεζουµίζονται και απολύονται!
να γίνουµε ορατές/ορατοί εµείς και οι αντιστάσεις µας!

Δεν θα αναλύσουμε εδώ τη βιαιότητα της επίθεσης του κεφαλαίου· θα ανα-δείξουμε κάποιες ιδιαιτερότητες αυτής της συνθήκης και μιασυγκεκριμένη στιγμή της.-Ιδιαιτερότητα: “μικρά” αφεντικά-Ιδιαιτερότητα: “αριστερά” “μικρά” αφεντικά-Ιδιαιτερότητα: “αριστερά” “μικρά” αφεντικά στον Βύρωνα.Τις “ιδιαιτερότητες” αυτές νιώθουνε στο πετσί τους οι ερ-γαζομένοι στο “τρέντυ” μεζεδοπωλείο “Το Πενηνταράκι”: “οι-κογενειακή επιχείρησις” και “οικειότητα” μέχρι εξαντλήσεώςτους. Και όπως σε κάθε οικογένεια, τα “παιδιά” πρέπει να ευ-γνωμονούν τον πατέρα που τα χαρτζηλικώνει και να μην αν-τιμιλάνε. Και τι να τις κάνεις τις συμβάσεις και τις“τυπικότητες”; Τι στο διάολο, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στηνοικογένεια; Άλλωστε το αφεντικό είναι και “ψιλο-αριστερό”. Επαναπροσληφθείς στηνΕΡΤ (ναι, χάρη στον “ηρωϊκό” αγώνα για το “χαμένο σήμα της δημοκρατίας”,που επανήλθε εκπέμποντας εθνικιστικές αηδίες τύπου “Αρετή και Τόλμη” τωνΚαμένων και άφθονη καθεστωτική προπαγάνδα) ο οποίος, σαν τις καλές επο-χές των προνομιούχων της τάξης μας, συνδυάζει το δημόσιο μετά του “ωφελί-μου”. Και δημόσιος υπάλληλος και αφεντικό! Οι δουλειές πήγαιναν καλά, άρα περισσότερο χώσιμο για τους εργαζόμε-νους,  περισσότερα κέρδη για το αφεντικό· και, καθώς τρώγοντας ανοίγει η

όρεξη, περικοπές, απλήρωτες υπερωρίες - για δώρα εννοείται ούτε κουβέντα.Όταν κάποιοι εργαζόμενοι άρχισαν να δυσανασχετούν, ο “πατέρας” άρχισε ταγνωστά: εγώ που σας έχω σαν παιδιά μου, που σας ταΐζω και σας ποτίζω καισας έκανα φίρμες βρε, εδώ που δουλεύετε! Κι επειδή τα λόγια δεν πιάνουνπάντα, άρχισε συστηματικός ψυχολογικός πόλεμος, με εξευτελισμούς, απειλέςκ.λπ.  στους “αχάριστους”.Τελικά, δυο εργαζόμενοι παραιτήθηκαν μην αντέχοντας όλο αυτό. Ο ένας, οΓιάννης Κ., δεν το άφησε έτσι. Απευθύνθηκε σε κάποιο κόσμοαπό τη γειτονιά, συγκεκριμένα από το Κοινωνικό ΠολιτιστικόΚέντρο Βύρωνα, και στη “Λάντζα”. Από ό,τι μαθαίνουμε έγινεήδη μια συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας που “πήγεκαλά”. Την Τετάρτη 24 Μαΐου έγινε επίσης, με πρωτοβουλία τουΚΠΚΒ στη Λαμπηδόνα, συνάντηση με θέμα την “ανάγκη μιας ερ-γατικής παρέμβασης στη γειτονιά”. Δεν μας ξάφνιασε η μικρήανταπόκριση. Ξέρουμε ότι η “μιζέρια των εργατικών κύκλων”δεν είναι “τεχνητή” αλλά δομική της αναδιάρθρωσης. Η απάν-τηση δεν βρίσκεται σε αγωνιώδεις πρωτοβουλίες “από ταπάνω” χάριν μιας επίπλαστης ενότητας. Πρέπει να εστιάσουμεσε συγκεκριμένους αγώνες, σε συγκεκριμένες καταστάσεις, μεδιαδικασίες οριζόντιες και άμεσες που να φτιάχνουν σχέσειςπραγματικής αλληλεγγύης. Το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχει η ανάγκη. Στις γειτονιές μας είναι φανε-ρές πολλές στιγμές βαρβαρότητας των αφεντικών, μικρών και πιο μεγάλων.Το θέμα είναι να γίνει ορατός και όλος αυτός ο κόσμος της τάξης μας που τιςυφίσταται· και να γίνουν υπαρκτές και ορατές οι συλλογικές μας αντιστάσεις.
prole_vision



Μάιος 2017

Πέντε συνεχόμενα χρόνια οι εργοδότες της κλινι-κής, ο αγγειοχειρουργός Μιχάλης Χριστοφορίδης καιο αναισθησιολόγος Ιωάννης Τοπαλίδης κρατούσανόμηρους, με τον εκβιασμό της μη καταβολής του μι-σθού και του “έναντι”, μεγάλη μερίδα των εργαζο-μένων. Την ίδια περίοδο μετέφεραν από τα ταμείατης κλινικής σε προσωπικούς τους λογαριασμούςποσά άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η κλινική,παρά τα χρέη και τις οφειλές της, έπαιρνε  πιστο-ποιητικά καλής λειτουργίας  με  τις  πλάτες  των τότεγαλαζοπράσινων κυβερώντων.Η παρατεταμένη μη καταβολή δεδουλευμένωνκαι ασφαλιστικών εισφορών οδήγησε  μεγάλο μέροςτου προσωπικού είτε σε παραίτηση είτε  σε επί-σχεση εργασίας. Το 2016, η κλινική δεν απέδωσεούτε ένα ένσημο, με αποτέλεσμα το σύνολο τωναπλήρωτων εργαζομένων, εκτός από στοιχειώδη ια-τροφαρμακευτική περίθαλψη, να κινδυνεύει ναχάσει και τα ψίχουλα του επιδόματος ανεργίας. Ταυ-τόχρονα  οι  υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. κωλυσιεργούσαναδικαιολόγητα στην καταβολή του επιδόματος αφε-ρεγγυότητας. Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας τηςεπιχείρησης οι οφειλές της προς το σύνολο του προ-σωπικού, μέχρι τα τέλη Νοέμβρη 2015, ανέρχοντανστα 3 εκατομμύρια ευρώ.Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας έχειτεράστιες ευθύνες για την εκμετάλλευση αυτή. Όλοτο προηγούμενο διάστημα, όχι μόνο αρνήθηκε ναπάρει συγκεκριμένα μέτρα για να εξασφαλιστεί ηκαταβολή των δεδουλευμένων αλλά, συνεχώς, εξα-πατούσε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες κά-νοντας το θέμα μπαλάκι ανάμεσα στον αντιπρόεδροτου Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Παναγιώτη Γεωργακόπουλο και τηνΕπιθεώρηση Εργασίας μέχρι, όπως ισχυριζόταν, ναπαρθεί πολιτική απόφαση επίλυσης του ζητήματος.Σήμερα ο αγώνας των εργαζομένων βρίσκεταιστην πιο κρίσιμη καμπή του. Κατά την τελευταία συ-νάντηση των εργαζομένων με τον Γενικό Γραμματέατου Υπουργείου Εργασίας Ανδρέα Νεφελούδη(11/4/17), στην οποία συμμετείχαν και εκπροσώ-

ποι από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και το κλαδικόσωματείο καθώς και αρκετός αλληλέγγυος κόσμος,υποστήριξε ότι, δήθεν, έκαναν λάθος γιατί δεν υπάρ-χει πτώχευση, αλλά εγκατάλειψη της κλινικής απ’ τααφεντικά. Έτσι, ενώ ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την περίοδο 2014-2015, κάλυπτε τη μισθοδοσία του απλήρωτου προ-σωπικού επί 9 μήνες, με εκχώρηση της μισθοδοσίας,από χρήματα που χρωστούσε στην κλινική όσο αυτήβρισκόταν σε λειτουργία, τώρα δήλωσε πως, όσοναφορά την οφειλή των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ τουΟργανισμού προς την Κλινική, θα τηρηθούν οι αστι-κοί νόμοι και θα ακολουθηθεί η νόμιμη σειρά προ-τεραιότητας. Θα εξοφληθούν πρώτα οι τράπεζες, ηεφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, και οι προμηθευτέςκαι τελευταίο και καταϊδρωμένο το απλήρωτο προ-σωπικό με όσα ψίχουλα έχουν απομείνει. Μετά απόσχεδόν τρία χρόνια αγώνα διεκδίκησης, μέσα απόσυνεχείς παρεμβάσεις, τόσο στην κλινική (για όσοδιάστημα λειτουργούσε) όσο και στο Υπουργείο Ερ-γασίας, δια στόματος του Γενικού Γραμματέα, αναγ-γέλθηκε πως δεν είναι δυνατό να παρθεί καμιάπολιτική απόφαση που να αντιβαίνει τους μνημο-νιακούς νόμους. Όλο αυτό το διάστημα,  ο κύριος Νε-φελούδης, κέρδιζε χρόνο στοχεύοντας στηναπογοήτευση των αγωνιζόμενων. Με την απόφασήτου να αθετήσει τόσο τις έγγραφες όσο και τις προ-φορικές υποσχέσεις για επίλυση του προβλήματοςυπέρ των εργαζομένων, επέλεξε, με σαφήνεια, τηνπλευρά των εργοδοτών και των μνημονιακώννόμων και εντολών. Παρότρυνε, δε, όσους και όσεςπαρευρίσκονταν στην πιο πάνω συνάντηση να προ-σφύγουν στην αστική δικαιοσύνη, ενώ γνωρίζει πωςη πλειοψηφία δεν έχει την οικονομική δυνατότητανα το κάνει.Ο κύριος Νεφελούδης γνωρίζει πολύ καλά πως, σεκάθε περίπτωση, η νίκη του αγωνιζόμενου προσω-πικού θα αποτελούσε παρακαταθήκη και για άλλουςεργατικούς αγώνες που δίνονται ή πρόκειται να δο-θούν. Για τον λόγο αυτό η πολιτική ηγεσία τουΥπουργείου πέταξε, εν τέλει,  τον αριστερό μανδύακαι το δήθεν φιλεργατικό προσωπείο και υπερα-

σπίστηκε, επί της ουσίας, τα κέρδη των αφεντικών,των βιομηχάνων και των εφοπλιστών.Εμείς, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι και οι απλήρω-τες εργαζόμενες της κλινικής “Νέο Αθήναιον” δεν θαγίνουμε  παρατηρητές της κλοπής των δεδουλευμέ-νων μας για να τα ‘χει καλά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και κάθε κυβέρνηση με τα αφεντικά , τιςτρόικες και του ληστές της τάξης μας. Δεν θα θυσιά-σουμε την ζωή, την αξιοπρέπειά και την ταξική μαςσυνείδηση για να φουσκώσουν κι άλλο οι, ήδη, ξε-χειλωμένες τσέπες τους.Η συνολική επίθεση που δεχόμαστε μπορεί νααπαντηθεί και να ανατραπεί στη βάση της σύνδεσηςτων ταξικών - κοινωνικών αγώνων.Στο χέρι μας είναι να μπλοκάρουμε και θα μπλο-κάρουμε τις δρομολογημένες διαθέσεις και τις πολι-τικές επιλογές τους. Προέχει η ζωή μας, ηαξιοπρέπειά μας και όχι τα κέρδη των αφεντικών,των τραπεζών και των φαρμακοβιομηχανιών. Οπλισμένοι με αποφασιστικότητα και επιμονή θααγωνιστούμε για να ανατρέψουμε το ξεκοκάλισματων μισθών μας. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ πολιτική λύση ώστε να προηγηθούνοι κατακλεμμένοι εργαζόμενοι και οι κατακλεμμένεςεργαζόμενες του “Νέο Αθήναιον” έναντι κάθε  απαί-τησης είτε κρατικής είτε επιχειρηματικής.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑ-

ΖΟΜΕΝΗ, ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΟ ΔΟΥ-
ΛΕΙΑΣ, ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ 29) ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ, 5-7ΜΜ ΚΑΙ

ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ,

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΓΩΝΑ 
ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΤΟΥ ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ

Έκπληξη μας περίμενε στηνπρογραμματισμένη τριμερήσυνάντηση για την καταγγε-λία του συναδέλφου μας πουπροσέφυγε εναντίον της ΘΕΡΜΟΙΛ Α.Ε. Ο συνάδελ-φος και οι αλληλέγγυοι από τα σωματεία και τις συ-νελεύσεις έπρεπε να δίνουν τα “διαπιστευτήρια”τους στην Ελληνική Αστυνομία για να μπορέσουν ναβρεθούν στην εξέταση της υπόθεσης. Έπρεπε ναδεχθούν την έντονη παρενόχληση με ερωτήσεις σχε-τικά με τον λόγο της παρουσίας τους, τη συνδικαλι-στική τους ιδιότητα, και στην ερώτηση μας για τονλόγο της παρέμβασής τους σε έναν χώρο που θαπρέπει να είναι ανοιχτός προς όλους όπως η Επιθε-ώρηση Εργασίας απάντησαν πως έχουν “εντολέςαπό την Ασφάλεια για μία προγραμματισμένη πα-ρέμβαση της συνέλευσης εργαζομένων και ανέργωντηλεφωνητών”.Ζητήσαμε και από την προϊσταμένη επιθεωρήτριανα φύγουν το περιπολικό και οι 8 περίπου “καπελά-κηδες” και λοιποί τύποι και βαθμοί μπάτσων απότους χώρους και την είσοδο της επιθεώρησης τηςΑγίας Παρασκευής και κατεβήκαμε στην είσοδο γιανα το απαιτήσουμε από τον επικεφαλής.Με τη βοήθεια της προϊσταμένης καταφέραμε και

διώξαμε τους “κρατικούς λειτουργούς” (!) της αστυ-νομίας που θέλανε να αφήσουν συγκεκριμένοαριθμό αλληλέγγυων να παραστεί στην εξέταση τηςκαταγγελίας και ήθελαν να μιλήσουν ιδιαιτέρως  μετους “κρατικούς λειτουργούς” -όπως τους χαρακτή-ρισαν- της Επιθεώρησης.Τα σχόλια μπορεί να περισσεύουν για το ξεσκέ-πασμα  των μεθόδων εκφοβισμού μας και τη δεδο-μένη στήριξη της ΕΛ.ΑΣ. στα αφεντικά αλλά όλοαυτό δε στάθηκε εμπόδιο για την πλέον εξόφθαλμηπαρουσίαση και κατάδειξη των τρόπων εκμετάλ-λευσης και εξαπάτησης των εργαζομένων από τηνεν λόγω εταιρεία. Η απουσία τους από την εξέτασηαυτής της καταγγελίας και η επιβολή προστίμου,μας αποδεικνύει πως τα αφεντικά δεν καταλαβαί-νουν από καταγγελίες και πρόστιμα μέχρι να τουςσυμβούν. Το μόνο που αρκεί για μας είναι πως έστωκαι αργά κάποιος εργαζόμενος βρέθηκε μπροστάτους με αυτούς τους τρόπους τουλάχιστον, για νατους αποδείξει πως το “δεν βαριέσαι” δεν είναι η συ-νηθέστερη πρακτική που έχουν οι εργαζόμενοι απέ-ναντι στην ασυδοσία τους.

Σημαντικό να αναφερθείείναι πως βρέθηκε αλληλέγ-γυος που είχε δουλέψειχωρίς να έχει πληρωθεί  απότη ΘΕΡΜΟΙΛ, είχε κάνει κα-ταγγελία για μη καταβολή δεδουλευμένων και μπό-ρεσε να ξαναζητήσει να κινηθούν οι διαδικασίεςεναντίον τους για να πάρει τουλάχιστον τα δεδου-λευμένα του.Εν αναμονή λοιπόν της εκδίκασης της αγωγής τουσυναδέλφου μας εναντίον της ΘΕΡΜΟΙΛ στις8/5/2017.
ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. ΝΑ ΣΤΑ-
ΘΟΥΜΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ(Τελικά καταλάβαμε πως οι μεγαλύτεροι φαν ενη-μέρωσης του  indymedia είναι οι μπάτσοι και η κρα-τική ασφάλεια…)

Μάιος 20177/Ελέφαντας

Ενηµέρωση από την “Αστυνοµική” Επιθεώρηση της Αγίας
Παρασκευής για την ΘΕΡΜΟΙΛ Α.Ε. τη ∆ευτέρα 6 Μαρτίου

ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ “ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ”

Τυφλοπόντικας



Πέρσι οι στάσεις των ΜΜΜ άρχισαν να γεμίζουν με τους περίφημους πίνακεςτου ΟΑΣΑ. “Ωραία” λες, επιτέλους γινόμαστε Ευρώπη, να ξέρουμε πότε έρχεταιτο λεωφορείο, ρε παιδί μου, να κανονίζουμε τον χρόνο μας καλλίτερα.  Στην πο-ρεία βέβαια συνειδητοποιείς, τι μαλακίες λέω; Οι πίνακες (όπου υπάρχουν) σεενημερώνουν ότι είναι 7 το απόγευμα – ώρα αιχμής - και το γαμω732 θα κάνειπάλι 35 λεπτά να ξαναπεράσει, πήχτρα στον κόσμο που είναι αρπαγμένος καιστο τσακ να πλακωθεί για μια θέση σαρδέλας. Καταλαβαίνεις ότι όλος αυτός ο“εκσυγχρονισμός” είναι  ευφημισμός για τις μπάρες, τα ηλεκτρονικά εισιτήριαπου θα ρουφιανεύουν πού πηγαίνεις, τα μητρώα επιβατών, τις κάμερες, τα πρό-στιμα και τους μαλάκες ελεγκτές, εν ολίγοις για τις καινούριες μορφές ελέγχου,καταστολής και κοινωνικού αποκλεισμού μέσα σ’ αυτή την  μισο-μητρόπολη. 
Αντί άλλης τοποθέτησης, αναδημοσιεύουμε ένα τμήμα από το  κείμενο ανάλη-

ψης ευθύνης για την καταστροφή ακυρωτικών από τους “Πυρήνες Λυσσασμένων
Λαθρεπιβατών”, το οποίο πολύ μας άρεσε.“Το ρολόι δείχνει 7:30. Πρέπει να πας στη δουλειά, στο σχολείο/σχολή, ναβγείς στο ψάξιμο για την επόμενη μέρα. Σηκώνεσαι και ντύνεσαι στα γρήγορα.Στρίβεις τσιγάρο και μετράς τα ψιλά για καφέ στο χέρι.Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος  βγήκες  για να τσατιστείς, να ρίξεις χρι-στοπαναγίες, να βάλεις τα κλάματα, να οραματιστείς γλαφυρά την εξάλειψητου ανθρώπινου είδους.  Ας είμαστε ειλικρινείς, αυτό κάνουμε όλοι/ες. Κι ας τοπαίζουν μερικοί  καλοκάγαθοι μπας και ξεσηκωθεί το πόπολο. Η υγρασία στηνστάση, το ρίγος απ’ το ξύπνημα, ακόμα, το άγχος. Η μαλάκω που τραμπουκίζειμε το γάντι την μαύρη κοπέλα με το μωρό της, αφού δεν βρίσκει αρκετό χώρονα αποθέσει τα φτιασιδωμένα της προνόμια. Παλιά δεν ήταν έτσι, θυμάται,“τώρα γεμίσαμε ξένους”. Ναι, και μαύρους και απ' όλα. Της κόψαν και την σύν-ταξη και δεν έχει να δώσει χαρτζιλίκι στα εγγόνια, πάλι καλά που ο γόνος τηςέχει σταθερό μισθό. Φοβάται όμως και του τηλεφωνεί όποτε τελειώνει την βάρ-δια. Επικίνδυνη δουλειά, φωτιές, κακό. Μια φορά κόντεψε να πάθει εγκεφαλικόόταν έμαθε πως τον είχαν στο 401. Δε βαριέσαι, το ψωμί να βγαίνει.Οι άνθρωποι που μιλάνε για επανάσταση και αναρχία χωρίς να καταλαβαί-νουν πως ο έρωτας είναι ανατρεπτικός, χωρίς να βλέπουν την θετικότητα τηςάρνησης των περιορισμών - αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα πτώμα στο στόματους. Οι μικρές πράξεις άρνησης στην καθημερινή ζωή, η παράβαση των ορίωντων κανόνων και των νόμων, η επίθεση, μικρή ή μεγάλη, αυθόρμητη ή οργανω-μένη, στο φως των καθημερινών στιγμών ή το σκοτάδι της συνομωτικής νύ-χτας – είναι αυτά που πληρούν τις εξεγερτικές μας επιθυμίες και την ανάγκημας για ζωή. Άλλωστε, είναι ωραία εκείνη η στιγμή που εξαπολύεται μια επί-θεση εναντίον της τάξης του κόσμου. Αρκετά όμως με τους μηρυκασμένους κα-ταστασιακούς.Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου το βράδυ επιτεθήκαμε συντονισμένα και κα-ταστρέψαμε ακυρωτικά μηχανήματα και κάμερες σε λεωφορεία των γραμμών054, 747, 021 και Β5, σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας.Είναι προσωποπαγές μας καθήκον να μπούμε έμπρακτα εμπόδιο στην επιτή-ρηση της ζωής μας, την χαρτογράφηση των κινήσεων μας. Είναι παραβατικόμας χρέος προς τους εαυτούς μας/τις εαυτές μας να αρνούμαστε να πληρώ-σουμε στα ΜΜΜ, τους κομιστές της ροής ενός κόσμου που εχθρευόμαστε καιπου όμως μας περιέχει.Για την συνέχιση των εχθροπραξιών...Μονάχοι είμαστε ξεχωριστοί, μαζί είμα-στε δυνατοί...και για το τέλος μερικά βασικά: ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣΑΠΟ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ-ΜΗ ΧΤΥΠΑΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΧΤΥΠΑ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΣΑΜΠΟΤΑΖΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ,  ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΞΥΛΟ ΣΤΟΥΣ ΡΟΥΦΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙΚΥΝΗΓΙ ΚΑΜΕΡΩΝ- ΚΟΤΡΩΝΙ ΣΑΝ ΚΟΜΗΤΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΤΗ * αλλά καιγια τα μη ανθρώπινα ζώα που αποκλείονται από σχεδόν όλα τα ΜΜΜ.-Βεβα-ρΕμένες για φασίστες και ρουφιάνους.

Πυρήνες Λυσσασμένων Λαθρεπιβατών

Ο αγώνας ενάντια στα νέα συστή-
µατα ελέγχου στις µετακινήσεις στη
Μητρόπολη
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∆ράσεις και παρεµβάσεις ενάντια
στα µέτρα ελέγχου στα ΜΜΜ

Σάββατο 18/2/2017 Το Σάββατο 18/2 πραγματοποιήθηκε από τον “Συντονισμό Συλλογικοτήτωναπό το κέντρο της Αθήνας για τις ελεύθερες μετακινήσεις” και στο πλαίσιο τωνδράσεων ενάντια στα νέα συστήματα ελέγχου στα ΜΜΜ και υπέρ των ελεύθε-ρων μετακινήσεων, παρέμβαση στους σταθμούς “Αττική” και “Ομόνοια”. Ξεκι-νώντας από την πλατεία Αττικής οι 150 περίπου συγκεντρωμένοι κινήθηκανσυντεταγμένα προς τον σταθμό, όπου περίμενε πλήθος αστυνομικών δυνάμεων.Μοιράστηκαν κείμενα, πετάχτηκαν τρικάκια, γράφτηκαν συνθήματα, αποκλεί-στηκαν τα ακυρωτικά μηχανήματα με σακούλες και τα μηχανήματα έκδοσης ει-σιτηρίων με πανό, ενώ παράλληλα κολλούνταν αφίσες και αυτοκόλλητα. Ηπαρέμβαση συνεχίστηκε με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά στο σταθμό “Ομό-νοια”, παρά το κλίμα τρομοκρατίας που προσπάθησε να επιβάλει η αστυνομίακαι τις ψευδείς φήμες για δήθεν ζημιές στον σταθμό “Αττική”. Τη δράση στήρι-ξαν και πλαισίωσαν συνελεύσεις/συντονισμοί τόσο από το κέντρο όσο και απόδιάφορες γειτονιές της Αθήνας, καθώς και πλήθος συντρόφων/ισσών.

Σάββατο 1/4/2017- Πορεία για τις ελεύθερες μετακινήσειςΜε τη συμμετοχή εκατοντάδων ατόμων, ως επί το πλείστον από τον αναρ-χικό/αντιεξουσιαστικό χώρο, αλλά και από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά,μελών πολιτικών συλλογικοτήτων, λαϊκών συνελεύσεων και καταλήψεων απόόλη την Αθήνα, πραγματοποιήθηκε σήμερα πορεία στο κέντρο της πρωτεύου-σας υπέρ των ελεύθερων μετακινήσεων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η πο-ρεία κατέληξε σε παρέμβαση στο μετρό του Συντάγματος. Εκεί, τέθηκαν εκτόςλειτουργίας τα ακυρωτικά μηχανήματα, φωνάζονταν συνθήματα, ενώ μοιρά-στηκαν στο επιβατικό κοινό και διαβάστηκαν από τα μικρόφωνα του σταθμούκείμενα συλλογικοτήτων για το ζήτημα των ελεύθερων μετακινήσεων.Η πορεία ξεκίνησε γύρω στις 13:25 από την πλατεία Μοναστηρακίου, ο σταθ-μός του οποίου ήταν κλειστός “καθ’ υπόδειξη της αστυνομίας” από τις 10:30 τοπρωί και κατευθύνθηκε με συχνά δυνατό παλμό και συνθήματα μέσω τηςΕρμού στο μετρό της πλατείας Συντάγματος, όπου και παρέμεινε για μία ώρα.Οι αντιδράσεις του κοινού κυμαίνονταν από ευμενή αδιαφορία μέχρι ενθου-σιώδη αποδοχή, με λίγες χαρακτηριστικές εξαιρέσεις επιβατών, οι οποίοι επέ-μεναν, συχνά απευθυνόμενοι με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς προς τουςσυγκεντρωμένους, να αγοράσουν ή να ακυρώσουν το εισιτήριό τους. Όπως μεστόμφο δήλωσε μία από αυτές τις επιβάτριες “εγώ έχω μάθει να πληρώνω”.Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, οπότε και το σώματης πορείας σταδιακά άρχισε να αποχωρεί.
(από το Hit&Run: https://www.hitandrun.gr/oute-bares-oute-elegktes-arnisi-

pliromon-gia-anagkes-vasikes.)

Ανάληψη ευθύνης για την καταστροφή ακυρωτικών μηχανημάτων σε
λεωφορεία στα Α.Ιλίσια και στου Ζωγράφο“...Οι μετακινήσεις στη μητρόπολη είναι βασική ανάγκη, που είτε αναγκαζόμα-στε να κάνουμε (όπως για να εργαστούμε) είτε προέρχονται από δικές μας επι-θυμίες. Καταλαβαίνουμε ότι οι μετακινήσεις είναι από τους πιο βασικούςπυλώνες της οικονομίας από τη στιγμή που τα κέρδη των αφεντικών μας δενμπορούν να βγούν χωρίς μετακινήσεις εργατικού δυναμικού και “καταναλω-τών”. Μέσα στην οικονομική κατάσταση που ζούμε, τα έξοδα μετακίνησης μαςείναι δυσβάσταχτα, για αυτό επιλέξαμε να μπλοκάρουμε έμπρακτα τα ακυρω-τικά μηχανήματα, παλιά και νέα. Την Παρασκευή 13/1 και την Τετάρτη 25/1καταστήσαμε συνολικά 10 ακυρωτικά, 7 νέου και 3 παλιά “τελείως διακοσμη-τικά”, σε οχήματα της γραμμής 220 και 608 αντίστοιχα”. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ

Συνεπιβάτες χωρίς εισιτήριο
Kαι τώρα σειρά παίρνει η καταστολή...Για το κράτος η επιβολή των νέων ελέγχων στις μετακινήσεις είναι κομβικήςσημασίας. Γι’ αυτό και η καταστολή που εφαρμόζει είναι προληπτική, άμεσηκαι θα ενταθεί.
“Υγιειονομικές ζώνες” στους χώρους εργασίας: δεν μπορείτε να μοιρά-
ζετε κείμενα!Στις 7 Απριλίου, στις 4 το πρωί, συνελεύσεις από τις γειτονιές της Αθήνας, μαζίμε εργαζομένους από την ΟΣΥ και τη ΣΤΑΣΥ προσπάθησαν να κάνουν μοίρασμακειμένων έξω από το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ του Πειραιά, απευθυνόμενοι στουςοδηγούς των λεωφορείων που έπιαναν δουλειά και έβγαζαν τα λεωφορεία απότο αμαξοστάσιο. Με την έναρξη της εξόρμησης δυνάμεις των ειδικών κατα-σταλτικών μηχανισμών (ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ασφαλίτες), που ήταν κρυμμένες στουςγύρω χώρους, περικύκλωσαν τον κόσμο που έκανε το μοίρασμα καταστέλλον-τας την παρέμβαση.Επικαλούμενοι εντολή "του γενικού αστυνομικού διευθυντή Αθήνας"  απαγό-ρευσαν το μοίρασμα  και απαίτησαν προσαγωγή 5 συντρόφων. Τελικά προσή-γαγαν όλους και όλες, οδηγώντας τους στη ΓΑΔΑ όπου κρατήθηκαν για 3 ώρες.Σαν απάντηση στην προσπάθεια αυτή καταστολής της διακίνησης των ιδεώνκαι της επιβολής μιας ιδιότυπης “υγειονομικής ζώνης” στους εργασιακούς χώ-ρους, έγινε με επιτυχία καινούρια παρέμβαση στο αμαξοστάσιο το πρωί τηςΔευτέρας 15 Μαΐου.



Μάιος 2017

Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο ιδρυτής της “Ελλήνων Συ-νέλευσις” Αρτέμης Σώρρας καταζητείται, για να εκτίσει οκταετή ποινή φυλά-κισης. Το γεγονός αυτό έδωσε τροφή σε κάθε “καλόπιστο” αντίζηλο, να ρίξειτόνους λάσπης σχετικά με την υπόθεση της εξαφάνισής του.  Και ενώ τα σενά-ρια δίνουν και παίρνουν, ο “Ελέφαντας” άριστα πάντα πληροφορημένος, έρχε-ται να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Στις γραμμές που ακολουθούνπαραθέτουμε σημαντικά στοιχεία του δράματος. Ανώνυμα τηλεφωνήματα, έγ-γραφα και αποδείξεις που έφτασαν στα χέρια μας, για το τι ακολούθησε τημέρα που τα δημοσιογραφικά στυλό στέρεψαν απο μελάνι και τα ποντίκια τωνpc το έβαλαν στα πόδια...Από τις πρώτες κιόλας ώρες που έγινε γνωστή η ετυμηγορία, ο πρόεδρος της“Ελλήνων Συνέλευσις” ήταν φανερά ενοχλημένος από το γεγονός ότι η ποινήπου του επιβλήθηκε δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα.  “Πρώτα τον  Σωκράτηκαι τον Κολοκοτρώνη, και τώρα τον Σώρρα!” αναφώνησε  μόλις έμαθε ταπρώτα  μαντάτα, σύμφωνα με κοντινό του πρόσωπο, το οποίο υποστηρίζει ότι:“Αποκλείεται να το σκασε! Τον συνόδεψα μέχρι το σταθμο των ΚΤΕΛ για τηνΑθήνα. Επιβιβάστηκε στο πρώτο δρομολόγιο που βρήκε. Στάθηκε μάλιστα στο

μεσαίο σκαλοπάτι της πόρτας, και μας  χαιρέτησε  υψώνοντας τη σφιγμένη τουγροθιά. Ξεκίνησε να παραδοθεί, αποφασισμένος να αποδείξει την αθωότητάτου”. Όπως αποκαλύπτει δεύτερη πηγή που θέλει να κρατήσει για ευνόητουςλόγους την ανωνυμία της, η απόφασή του να περάσει την πόρτα της Λ. Αλε-ξάνδρας και να μην εμφανιστεί στις τοπικές αρχές είχε να κάνει με κυκλώματαεντός του πατρινού αστυνομικού σώματος. “Η κοινωνία εδώ γνωρίζει πολύκαλά ότι ελέγχονται από αντίπαλες ιδεολογικές τάσεις και τον καταδιώκουνχρονια”. Η υπόθεση από το σημείο της επιβίβασης και έπειτα παίρνει τρομακτικές δια-στάσεις, με αποτέλεσμα  να γεμίζουν τα ρεπορτάζ με ανακρίβειες και λιβελο-γραφήματα, ενώ οι πολιτικοί του αντίπαλοι δεν έχασαν την ευκαιρία ναστάξουν χολή.  Τι και αν η εξαφάνιση του Α. Σώρρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθη-νων - Κορίνθου, συνέθεσε το πορτραίτο του διασημότερου έλληνα δραπέτη;Στην έρευνά του “Ε” τα συμπεράσματα είναι διαφορετικά. Εξετάσαμε  κάθε πι-θανό ενδεχόμενο, μαρτυρία και δρομολόγιο των ΚΤΕΛ Αχαίας.  Ο Αρτέμης Σώρ-ρας, όπως μάθαμε, δε δραπέτευσε για να γλιτώσει την φυλακή. Ο ΑρτέμηςΣώρρας σύμφωνα με κάποια σενάρια, δεν ανέβηκε ποτέ στο ΚΤΕΛ. Ο ΑρτέμηςΣώρρας μάθαμε ότι........ απήχθη! 
το θρίλερ της εξαφάνισης  του Έλληνα Κροίσου

Μάιος 20179/Ελέφαντας Στη χώρα των τρολ

Τα σενάρια  της  απαγωγής  ωστόσο  διαψεύδονται  απο  τους  ντετέκτιβ τηςΕΛΑΣ.  Όπως δείχνουν τα στοιχεία των ερευνών πίσω από την πολυσυζητημένηεξαφάνιση ανακαλύπτουμε  ένα  καλά  κρυμμένο σχέδιο δολοφονίας!  Σύμφωναμε μάρτυρα – κλειδί, άτομα από τον στενό κύκλο του ιδρυτή της “Ελλήνων Συ-νέλευσις” είχαν βάλει εδώ και πολλούς μήνες στο μάτι την προεδρική καρέκλα.Όλα ήταν προσχεδιασμένα με κάθε λεπτομέρεια, σε τέτοιο βαθμό που ακόμακαι οι πιο φανατικοί οπαδοί της ταινίας “Τρελό γουίκεντ στου Μπέρνι”  θα έμε-ναν με το στόμα ανοιχτό. Συγκεκριμένα η πρόταση για ένα διήμερο σε κοσμικόνησί  των Κυκλάδων έγινε από κοντινή του συνεργάτιδα, η οποία επέμενε καιρόγια το άνοιγμα γραφείων σε παραθαλάσσια περιοχή. Η δελεαστική τούτη πρό-ταση, σε συνδυασμό με τα σωτήρια πλάνα του, οδήγησε, αυτόν τον οραματιστήέλληνα, στην απόφαση να κλείσει δωμάτια σε πολυτελές ξενοδοχείο για τον πεν-ταμελή ηγετικό πυρήνα της Ε.Σ. Στόχος της απόφασής του ήταν οι συνεργάτεςτου να κάνουν αυτοψία στην περιοχή, για να σχηματίσουν όσο το δυνατόν πιοολοκληρωμένη άποψη. Όταν όλα ήταν έτοιμα,  το μόνο που έμενε ήταν η συμ-φωνία όλων των μελών της “Συνέλευσις”. Αυτή τελικά επικυρώθηκε κατά τηδιάρκεια ενος λουκούλλειου γεύματος σε κεντρικό εστιατόριο του νησιού. Εκείήταν που ξεδιπλώθηκε  αθόρυβα ένα μυστικό σχέδιο, που μόνο οι πιο σατανικοίεγκέφαλοι μπορούν να συλλάβουν. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι προετοιμασίεςγια το μενού είχαν ξεκινήσει μια εβδομάδα πριν, όταν και στέλεχος του σκληρούηγετικού πυρήνα τηλεφώνησε προσωπικά στον σεφ για να κανονίσει τα πιατα.Μάλιστα όπως μάθαμε, παρουσίασε τον Αρτέμη Σώρρα ως εναν απαιτητικό πε-λάτη, με γούστο στο ακριβό γαλλικό κρασί, λάτρη των οστρακοειδών και τρελάερωτευμένο με την κρύα καραβίδα! Αυτές τις ανθρώπινες αδυναμίες ήταν πουεκμεταλλεύτηκαν όσοι οραματίζονταν τον προεδρικό θώκο, για να τον δηλητη-ριάσουν!

Γεύμα για... δολοφόνους (;)  Πριν ο πρόεδρος φτάσει στο τραπέζι, γαλαν-τόμος όπως πάντα, χαιρέτησε κάθε μέλος του προσωπικού, μοιράζοντας απλό-χερα δηνάρια από το Κουβέιτ. Γέλασε παράλληλα με νόημα στις παραινέσειςγια συμμετοχή στις επόμενες εκλογές. Την ώρα του πρώτου σερβιρίσματος, οισυνδαιτυμόνες του εκμεταλλεύτηκαν το οικείο περιβάλλον, και  ανταλλάσσον-τας ματιές με νόημα πρόσθεσαν στο “σπαγγέτι με μύδια” του προέδρου... τηγα-νητές πατάτες! Ο Σώρρας τότε φανερά εκνευρισμένος για αυτήν τηνακατανόητη -μέχρι εκείνη τη στιγμή- κίνηση, γύρισε κρατώντας το αηδιαστικόπλέον πιάτο προς τον σερβιτόρο που καθόταν λίγα μέτρα παραπέρα. Τότε ήτανπου αυτοί οι Βρούτοι της “Ελλήνων Συνέλευσις” έριξαν στο κρασί του σταγόνεςαπό αρσενικό. Εκείνον τον “βασιλιά των δηλητηρίων”, που αιώνες τώρα έχειεξοντώσει τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας ιστορίας!                 Το θέμα ξεχάστηκε αμέσως. Ο Αρτέμης γυρνάει προς τον ηγετικό πυρήνα, καισε μια πράξη συμφιλίωσης για το ασήμαντο αυτό γεγονός, υψώνει το ποτήριμε το φαρμάκι. Οι συνωμότες πίνουν όλοι γουλιά τη γουλιά, με τα πρόσωπά τουςνα σχηματίζουν φανερά εκφράσεις ικανοποίησης. Σε λίγα λεπτά το πρόσωποτου προέδρου βουτάει μέσα στη σούπα με λαχανικά. Το προσωπικό αναστα-τώνεται. Οι συνδαιτυμόνες καθησυχάζουν, “ήπιε πολύ” δικαιολόγησαν. Η γραμ-ματέας τον αρπάζει από τον σβέρκο. Τον σηκώνουν και καλούν ασθενοφόρο.Τα νέα διαδίδονται ταχύτατα σε όλο το νησί. Ο πρόεδρος εξαφανίζεται ως διαμαγείας στη διαδρομή για το ιατρείο. Οι κραυγές αγωνίας πληθαίνουν. Ο Σροι-τερ πιεζει. Ο σκύλος των φιλμ νουάρ ουρλιάζει. Είναι νεκρός άραγε την ώρα πουγράφονται αυτές οι γραμμές ο Αρτέμης Σώρρας ή ένας νέος Φιντέλ Κάστρο γεν-νιέται;

Σχέδιο δολοφονίας 
βλέπει η ΕΛΑΣ

Σενάριο 1: Καρτέρι στην εθνικήΜε την εφημερίδα στο χέρι και με μεγάλο ενδιαφέ-ρον, ο ιδρυτής της “Ελλήνων Συνέλευσις” διαβάζει ταοικονομικά νέα, καθώς το ΚΤΕΛ κατευθύνεται προςΑθήνα. Ανήσυχος, ρίχνει μια ματιά έξω στο πηχτόσκοτάδι, όπου τα εργοστάσια αγκαλιάζουν τα οφι-οειδή κάθετα στο δρόμο μονοπάτια, αναπολώνταςτον αιώνα της ανάπτυξης. Ο χρόνος από αυτή τηστιγμή και μετά μετράει μόνο αντίστροφα...Μπαί-νουν στη σήραγγα. Το προπορευόμενο όχημα φρε-νάρει απότομα. Ο οδηγός του ΚΤΕΛ, συνετόςοικογενειάρχης, κατεβαίνει. Γέρνει αποφασισμένοςτο κεφάλι στο παράθυρο συνοδηγού, του σκουρο-πράσινου Honda. Η παγωμένη κάννη ενός Κολτ 45του γαργαλάει τον κρόταφο. Ο ιδρώτας στάζει. Δίνειπορτοφόλι, κινητό, ταυτότητα και το τυχερό δελτίοτου Τζόκερ με το τζακ ποτ των 2,5 εκ ε. Η πόρτα τουπίσω καθίσματος ανοίγει. Ο αέρας σφυρίζει. Ένα πε-ριπολικό της τροχαίας προσπερνάει. Ο μαυροντυμέ-νος άντρας με την μακριά καμπαρντίνα και τοθεληματικό πηγούνι κάνει νόημα στον Σώρρα να κα-τέβει. Υπακούει και βιάζεται. Οι ζωές των υπολοίπωνκρέμονται σε μια κλωστή. Μπαίνει φιμωμένος στοαμάξι. Τα λάστιχα σπινιάρουν στη λεωφόρο. Η ηλι-κιωμένη συνεπιβάτης ήταν σίγουρη: Τον πήραν οιαναρχικοί για τα 600 δις! 

Σενάριο 2 : Ενώ διασκέδαζε ο
άµοιρος!Η ρακέτα θερίζει τον άνεμο. Το μπαλάκι εκτο-ξεύεται με δύναμη ρουκετοβόλου, για να προ-σκρούσει  στο αντίπαλο τερέν. Ο  χρόνια φίλοςκαι συναθλητής του ιδρυτή της “Ελλήνων Συνέ-λευσις” φεύγει με σκυμμένο το κεφάλι, και ο πο-λύωρος αγωνας στο τένις της Γλυφάδας... έλαβετέλος! Ο Αρτέμης σκουπίζει χαμογελώντας το μέ-τωπο. Συγχαίρει με σφιχτή χειραψία τον άν-θρωπο που τον δυσκόλεψε όσο κανείς, καικάθεται στον πάγκο μια στιγμή να ηρεμήσει. Ογερο-ναυτικός που μαζεύει τις γόπες των θεατώντον προσπερνάει, κοιτάζοντας φευγαλέα με λοξήματιά. Το ρίγος του θερίζει τα κόκαλα... Ο γέροςπλησιάζει και σηκώνει με τον αντίχειρα του δε-ξιού χεριού ελαφριά το ναυτικό του καπέλο.Ένας άντρας 35 χρονών φανερώνεται. Του κάνεινόημα να τον ακολουθήσει. Περπατάνε καταμήκος του τερέν. Βγαίνουν από το γήπεδο, στοπάρκο δίπλα από τους ευκάλυπτους. Το γκρίζοτζιπ  τον περιμένει. Πριν καταλάβει τι συμβαίνει,η μαύρη κουκούλα του κόβει την ανάσα. Τηνμέρα που θα ανοίξουν τα αρχεία, θα μαθευτεί οτιο Αρτέμης Σώρρας απήχθη από ισραηλινούς κο-μάντο!

Σενάριο 3 : Μπλέ ∆ωµάτιοΤην ώρα που η δικαιοσύνη έκανε το μεγάλολάθος, το τρανζίστορ έπαιζε μπλουζ. Ο Αρτέμηςψαλίδιζε αμέριμνος την πλούσια γενιάδα τουστον κήπο του πατρικού του. Η μουσική διακό-πτεται. Ακούγεται η μοιραία είδηση. Δέχεται τηνετυμηγορία με δάκρυα. Καθώς τα λεπτά περνάνεξαπλώνει στον καναπέ του σαλονιού, βάζονταςτο τελευταίο, ίσως, τσιγάρο της ελευθερίας σταχείλη. Δυνατοί χτύποι ακούγονται στην πόρτα.Κολλάει διστακτικά το μάτι στην κλειδαρότρυπα.Τρεις μεγαλώσομοι σοβαροί καλοντυμένοι τύποιτον περιμένουν. Ανοίγει από περιέργεια. Τον βου-τάνε  χειροπόδορα, τον σηκώνουν ψηλά και τρέ-χουν. Το πισωκίνητο Zastava εξαφανίστηκε μεδυνατούς θορύβους να ακούγονται στο πορτ-μπαγκάζ. Η πόρτα του σπιτιού έμεινε μισάνοικτη.Το τρανζίστορ συνέχισε να παίζει μπλουζ. Τονείδαν είπαν σε ένα ποτάμι να ψαρεύει πέστρο-φες, άλλοι ρακένδυτο να παριστάνει τον αλήτηστην αυλόπορτα του οίκου των Κράουτς. Κά-ποιος τον είδε στο πόγκο μιας πανκ συναυ-λίας.Τα πιο αληθινά ψέματα τα ακούς από μικράπαιδία: “Οι τραπεζίτες απήγαγαν  τον κύρ Αρ-τέμη” !

Αποκλειστικό



ο κείμενο που ακολουθεί μοιράστηκε
το Σάββατο 18 Μαρτίου σε δράση αν-
τιπληροφόρησης σε Ζωγράφου και

Ιλίσια, για την καταστολή που δέχτηκε
η κατάληψη της Βίλας Ζωγράφου. Κατά τη
διάκεια της δράσης μοιράστηκαν κείμενα,
πετάχτηκαν τρικάκια και κρεμάστηκαν
πανό στις 2 κεντρικές πλατείες της περιοχής
καθώς και δίπλα στην κατάληψη, η οποία
ακόμα φυλάσσεται από αστυνομικές δυνά-
μεις. 

1) Επειδή την πλήρωσες και την πλη-
ρώνεις: Το 50% του κτήματος της ΒίλαςΖωγράφου αγοράστηκε με παράνομο δά-νειο  το 2006 ύψους 19.000.000 ευρώ(χωρίς τους τόκους), δάνειο το οποίο νο-μιμοποιήθηκε το 2013 με τη σύμφωνηψήφο των δημοτικών παρατάξεων τουΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.
2) Επειδή θα την πληρώσεις εκ νέου:Δεν έχει ακόμα στεγνώσει το μελάνι απότη σύμβαση για έργο προϋπολογισμού154.430 ευρώ με στόχο την ανακαίνισητων βιλών Κοτοπούλη, Βουγά και Βονα-πάρτη που υπέγραψαν  δημοτική αρχήκαι περιφέρεια. Και δεν ξεχνάμε την πρό-σφατη αγορά του θεάτρου “ΔημήτρηςΠοταμίτης” έναντι 550.000 ευρώ, επίσηςγια να γίνει πολιτιστικό κέντρο, που γιατην ανακατασκευή του θα χρειαστούνένα κάρο αδειοδοτήσεις  και έναςσκασμός  χρήματα. Ο Δήμος συνεπώςέχει λεφτά για πνευματικά κέντρα,πολιτιστικές εκδηλώσεις και σο-πράνο καλλιτεχνικές διευθύντριες μεετήσιο μισθό 23 χιλιάρικα. Αντιθέ-τως, για μονιμοποίηση των εργαζο-μένων του Δήμου που παρ' όλες τιςπροεκλογικές και μετεκλογικές δια-κηρύξεις ακόμα δουλεύουν υπό κα-θεστώς προγραμμάτων“κοινωφελούς εργασίας” δεν έχει.Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν με εξαιρε-τικά χαμηλό μισθό, χωρίς να τους ανα-γνωρίζεται κανένα εργατικό δικαίωμα(άδεια ασθενείας, δικαίωμα απεργίαςκ.α.).  Στην τελική, έπρεπε να γίνει απεργίαδιαρκείας για να πάρουν οι εργαζόμενοιστην καθαριότηταμόνο κάποια από τα αυτονόητα ΜέσαΑτομικής Προστασίας. Αυτές είναι οι προ-τεραιότητες όχι μόνον αυτής αλλά και τηςκάθε Δημοτικής Αρχής.
3) Επειδή όσο λειτουργούσε η κατά-
ληψη, μπορούσες να αποφασίσεις για ταπάντα. Κάθε εβδομάδα πραγματοποιούν-ταν ανακοινωμένες συνελεύσεις ανοιχτέςπρος όλο τον κόσμο. Στις διαδικασίεςαυτές συμμετείχαν όλα τα άτομα οριζόν-τια, δηλαδή χωρίς ιεραρχία και διακρίσεις.Μάλιστα πέρα από τη διαχείριση τουχώρου με την αυστηρά πρακτική έννοιαπου ήταν πάντα στην ατζέντα, ο οποιοσ-δήποτε μπορούσε να θέσει το όποιο θέμακοινωνικοπολιτικού ενδιαφέροντος καινα πει την άποψη του πάνω σε αυτό.Αρκεί να μην εκπροσωπούσε κομματικά ήεμπορευματικά συμφέροντα και να μηνήταν φορέας φασιστικών αντιλήψεων.Όλες οι αποφάσεις είτε αφορούσαν τομέλλον της Βίλας είτε κάποιο άλλο θέμαδιαμορφώνονταν από όλους. Για κάνε μιαβόλτα από το δημοτικό συμβούλιο καιπροσπάθησε να πεις την άποψη σου. Σεδιαβεβαιώνουμε πως δεν μπορείς.
4) Επειδή “ωδείο” ήταν  ήδη η Βίλα Ζω-
γράφου. Μαθήματα μουσικής γινόντου-σαν πάντα στην κατάληψη. Εδώ

στήθηκε ολόκληρο στούντιο/προβάδικο.Και να 'ταν μόνο αυτό; Κατά καιρούςπραγματοποιούνταν μαθήματα γιαμαθητές γυμνασίου/λυκείου, διαφόρωνγλωσσών, φωτογραφίας, ιστορίας, κινη-ματογράφου, θεάτρου, κ.α.,  καθώςκαι συναντήσεις μελέτης επιστημονικώνκαι λογοτεχνικών έργων. Και όλα αυτάχωρίς κανένα χρηματικό αντίτιμο!Γενικότερα, η κατάληψη ήταν ένας χώροςανταλλαγής γνώσεων και ιδεών, από ταπιο μικρά και καθημερινά πράγματα μέχριτα πιο μεγάλα και πολύπλοκα ζητήματα.
5) Επειδή “πολιτιστικό κέντρο” ήταν
ήδη η Βίλα Ζωγράφου. Όχι μόνο με τηνπαραδοσιακή έννοια, δηλαδή έναςχώρος που περιλάμβανε  παιδικό δωμά-

τιο, βιβλιοθήκη και κουκλοθέατρο αλλάκαι  γίνονταν θεατρικές παραστάσεις,

προβολές ταινιών, συναυλίες και  εκδηλώ-σεις. Λειτουργούσε  επίσης ως μια εστίαδιαμόρφωσης και αναπαραγωγής ενόςδιαφορετικού πολιτισμού. Του πολιτι-σμού των ανθρώπων που δε  σταματούννα αγωνίζονται για έναν καλύτερο κόσμο,που δε σκύβουν το κεφάλι, που δε φιμώ-νονται, που δεν αναθέτουν το μέλλον τουςστον κάθε πολιτικάντη και “ειδικό”. Καιαυτό, διότι ο κόσμος που συμμετείχε στηνκατάληψη ανήκει σε αυτές τις κοινωνικέςτάξεις οι οποίες, ενώ παράγουν τονπλούτο όλου του πλανήτη, εισπράττουνμόνο ψίχουλα, εκμετάλλευση και κατα-πίεση.
6) Επειδή “χώρος πρασίνου” ήταν  ήδη
η Βίλα Ζωγράφου. Αυτό αφενός  το ξέ-ρουν καλά όσοι  κάτοικοι συμμετείχανστη δεντροφύτευση του χώρου, ανατρέ-ποντας  έτσι  την εικόνα εγκατάλειψηςπου κυριαρχούσε στον χώρο πριν αυτόςγίνει κατάληψη. Αφετέρου μπορεί  να τοδιαβεβαιώσει  όποιος έχει φέρει το παιδίτου για να παίξει στο προαύλιο και στιςδιάφορες παιδικές εκδηλώσεις που γίνον-ταν, όποιος έχει βγάλει το σκυλί τουβόλτα στο κτήμα, όποιος έχει παίξειμπάλα στο γηπεδάκι  και, γενικά, όποιοςέχει περάσει έστω και μία φορά απ' έξω.Και όσοι ξεχνάνε ή αδιαφορούν για τηνκαλλιέργεια τροφίμων στο Μπαξέ, ένα με-γάλο κομμάτι του εξωτερικού χώρου,ίσως αντιληφθούν σύντομα πως το γκα-ζόν δεν τρώγεται. Αξίζει εδώ να σημειωθεί,πως η δημοτική αρχή προσλαμβάνει εργο-λάβους για να κλαδεύει τα δέντρα ενώυπάρχουν δημοτικοί κηπουροί.

7) Επειδή η κατάληψη στα πεντέμισι
χρόνια λειτουργίας της κάλυπτε βασι-
κές ανάγκες και επιθυμίες. Μάζευε χρή-ματα για φυλακισμένους αγωνιστές, γιααπεργούς, για ιατρικά έξοδα, για δικαστή-ρια, για σωματεία βάσης και εργατικέςσυλλογικότητες. Καλλιεργούσε προϊόντακαι οργάνωνε συλλογικές κουζίνες. Είχεχαριστικό παζάρι και μάζευε περιστα-σιακά είδη πρώτης ανάγκης. Στέγασεπροσωρινά άστεγους και αδέσποτα. Καιόλα αυτά μακριά από ΜΚΟ, Εκκλησία, φι-λανθρωπικά ιδρύματα και κρατικούς θε-σμούς. Γιατί ο “ανθρωπισμός” τους έχεικοντά ποδάρια και απλά διαιωνίζει τηφτωχοποίηση ενώ η αγωνιστική αλληλεγ-γύη μας είναι πρόταγμα και λύση για τα

προβλήματα της κοινωνίας.
8) Επειδή δε σου στοίχιζε τίποτα.
Μέχρι που οι Δημοτικές Αρχές αποφά-
σισαν αυθαίρετα να πληρώνουν ένα
τυχαίο πόσο στη ΔΕΗ, ξεκάθαρα για νααποκτήσουν ένα προπαγανδιστικό χαρτίενάντια στην κατάληψη, βαρύνονταςοικονομικά τους κατοίκους της περιοχής.Όσον αφορά το νερό για το πότισμα, αυτόπροερχόταν από προϋπάρχουσα γεώ-τρηση. Ουδέποτε  επιτράπηκε  στη ΔΕΗ ήστην  ΕΥΔΑΠ  να τσεκάρει τα ρολόγια τηςκατάληψης. Το ρεύμα και το νερό ανή-κουν σε αυτούς που τα παράγουν και ταχρειάζονται.
9) Επειδή ΜΜΕ και Κράτος σε κοροϊ-
δεύουν. Βάπτισαν τα βαζάκια της
μαρμελάδας “μπουκάλια”,τα πατσαβούρια “στουπιά”, τα χρηματο-κιβώτια των τσιφλικάδων Ζωγραφαίωνταμειακές μηχανές και άλλα ευφάνταστα.Θέλουν να σε κάνουν να πιστέψεις πωςτην κατάληψη τη χρησιμοποιούσαν μόνοτα 7 άτομα που συνελήφθησαν μέσα (καιόχι απ' έξω όπως είπαν). Τα ψέματά τουςκατέρρευσαν παταγωδώς όταν στην πο-ρεία που καλέστηκε το ίδιο κιόλαςβράδυ συμμετείχαν δυναμικά 1500άτομα.
10) Επειδή η Βίλα Ζωγράφου είναι
ακόμα μία από τις πολλές καταλήψεις
και εστίες αγώνα που χτυπήθηκαν
από το Κράτος και το παρακράτος. Οι καταλήψεις και οι αυτοοργανωμένοιχώροι είναι στο στόχαστρο, γιατίαποτελούν τους χώρους όπου οικοδομεί-ται καθημερινά “από τα κάτω” ένας ζων-τανός πολιτισμός αγώνα. Είναι χώροιελεύθερης διάδοσης ιδεών, πολιτικής ζύ-μωσης και ποικιλόμορφης δραστηριοποί-ησης για πάρα πολύ κόσμο. Αποτελούνσημείο ελεύθερης  συνάντησης, έκφρα-σης, δημιουργίας σχέσεων και καλλιέρ-γειας συνειδήσεων ενάντια στηναποξένωση και την εξαθλίωση που χαρα-κτηρίζουν τη σημερινή πραγματικότητα.
11) Επειδή οι καταλήψεις είναι αγκά-

θια  στα σχέδια αυτών που λιγου-
ρεύονται την εμπορική εκμετάλλευση
των τελευταίων ελεύθερων κοινωνικώνχώρων και την ιδιωτικοποίηση τους. Δεντρώμε κουτόχορτο· κανένας  Δήμος δενξοδεύει 19.500.000 ευρώ για να στήσει“ωδεία” και “χώρους πρασίνου”. Το γεγο-νός πως η Βίλα Ζωγράφου μπορείνα  μην  γίνει  σήμερα εμπορικό κέντρο,αυτό δε σημαίνει πως δε θα γίνει αύριο.Έρχεται και το ΜΕΤΡΟ. Το κτήμα τηςΒίλας είναι φιλετάκι για να τον τσιμεντώ-σει με εργολαβίες, όπως έχει κάνει και σεάλλους χώρους στο παρελθόν, μετατρέ-πονάς τον σε χώρο που πληρώνεις για ναυπάρξεις. Ενδεικτικό των προθέσεων τουδήμου, πάντως, είναι πως, πριν ακόμα κα-ταστείλει την κατάληψη, προσέλαβε  με

κρυφό διαγωνισμό εταιρία σεκιούριτι γιανα απαγορεύει την είσοδο στον χώρο, καιπως η πρώτη της κίνηση αφού την εκκέ-νωσε είναι να εγκαταστήσει κάμερες.Αυτό θα πει “Δημόσιος Χώρος” για τη δη-μοτική αρχή.
12) Επειδή  τη Βίλα την κατέστειλε το
Κράτος, του οποίου συνέχεια είναι ο
ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που προεκλογικά“στήριζε” τα κινήματα και “κοβόταν” γιατους όπου γης καταπιεσμένους και σουπούλαγε φούμαρα και φύκια για μεταξω-τές κορδέλες. Ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ που τώραψηφίζει το ένα αντιλαϊκό μέτρο πίσω απότο άλλο (ασφαλιστικό, πλειστηριασμούςπρώτης κατοικίας κ.α.), που φέρνει νέαμνημόνια, που επιτίθεται με τα ματ στουςσυνταξιούχους και  προωθεί τις κατα-στροφικές αλλαγές στην Παιδεία, πουβάζει μπάρες στους σταθμούς, πουιδιωτικοποιεί και ξεπουλάει το δημόσιοπλούτο. Ο ίδιος  πάντα ΣΥΡΙΖΑ είναι πουκαταστέλλει τις καταλήψεις σε Αθήνα,Θεσσαλονίκη και αλλού, και διαλύει δομέςστέγασης προσφύγων και μετά τους πε-τάει  μεσάνυχτα στο δρόμο και τα πράγ-ματα τους στα σκουπίδια. Αυτό έγινε μετους πρόσφυγες και τα παιδιά τους απότην κατάληψη στην Αλκιβιάδου που εκκέ-νωσαν την ίδια μέρα. Και αν όλα αυτά σουθυμίζουν έντονα το πρόσφατο παρελθόν,επί ΝΔ/ΠΑΣΟΚ, στα λόγια μας έρχεσαι.Ίδια είναι τα αφεντικά, δεξιά και αρι-στερά. Ως πότε θα δέχεσαι να σε φτύνουνκαι να σου λένε πως βρέχει, ως πότε θαδέχεσαι να σε χτυπάνε και να μην αντι-δράς;

Συνέλευση Βίλας Ζωγράφου και
Αλληλέγγυες/οι

http://villazografou.espivblogs.net
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Αγώνες11/Ελέφαντας

"∆Ε ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙΛΟΥΝ ΠΟΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ"
(Αναδηµοσίευση από το Athens Indymedia, 15/03/17)

Ο ’’Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος’’ Βίλα Ζωγράφου ξεκίνησε τη λειτουργία του το2011 με τους καταληψίες να δίνουν ζωή σ’ ένα ερειπωμένο και "ξεχασμένο" κτίριο απο τοκράτος και τις δημοτικές αρχές. Τα επόμενα χρόνια η Βίλα Ζωγράφου αποτέλεσε σημείο ανα-φοράς για τους εργατικούς και αντικρατικούς αγώνες στην περιοχή του Ζωγράφου. Μια κα-τάληψη γειτονιάς με εξωστρεφή χαρακτήρα και πολύμορφες δραστηριότητες, η οποία απότην πρώτη στιγμή της δημιουργίας της λειτουργούσε αυτοοργανωμένα και αντι-ιεραρχικά.Παραδειγματικά αναφέρουμε ομάδες οι οποίες ασχολούνταν με παιδικά θέατρα, μουσικόστούντιο, καλλιέργεια γης, μαθήματα ξένων γλωσσών, χορού, ρεμπέτικης μουσικής, ομάδεςαυτομόρφωσης πολιτικών βιβλίων, κινηματογραφικών προβολών κ.α. Μέσα στον χώρο διορ-γανώνονταν πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις  χωρίς  είσοδο ή κέρδος για τους διορ-γανωτές. Τα χρήματα που συγκεντρώνονταν από τις εκδηλώσεις δίνονταν σε αλληλέγγυαεγχειρήματα αλλά και σε συλληφθέντες διωκόμενους ή φυλακισμένους αγωνιστές.
Στις 13 Μαρτίου, ξημερώματα Δευτέρας, ώρα 7.00, 7 σύντροφοι/-φισσες, που βρισκόμα-σταν στον χώρο της Βίλας Ζωγράφου αντιληφθήκαμε την έντονη κινητικότητα και την πα-ρουσία κατασταλτικών δυνάμεων. Αμέσως αρχίσαμε, μέσω της μικροφωνικής τηςκατάληψης να ενημερώνουμε τον κόσμο  της  γειτονιάς για την επικείμενη καταστολή τηςΒίλας Ζωγράφου. Μέσα στα επόμενα λεπτά οι δυνάμεις καταστολής εισήλθαν στον περι-βάλλοντα χώρο του κτηρίου, αφού πρώτα διέρρηξαν την κεντρική πύλη με  τροχό, και ενώη μικροφωνική συνέχιζε το κάλεσμα του κόσμου, οι 7 σύντροφοι/-φισσες φωνάζαμε συν-θήματα. Οι δυνάμεις καταστολής επιχείρησαν να μπουν από την κεντρική είσοδο του κτι-ρίου χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, λόγω της οχύρωσης που υπήρχε. Εντέλει,κατάφεραν ναμπουν στο εσωτερικό του χώρου από πλαινή είσοδο, κάποιοι κατέληξαν στην ταράτσα, όπουκαι μας συνέλαβαν, ενώ οι υπόλοιποι λεηλατούσαν και κατέστρεφαν τον χώρο.
Μετά τη σύλληψη μας απαιτήσαμε να παραμείνει ένας σύντροφος για την καταγραφήπραγμάτων της κατάληψης. Όταν κόσμος απο τη γειτονιά αποδοκίμασε την αστυνομική επι-χείρηση απομακρύνθηκε πάραυτα. Μόλις οι μπάτσοι ενημερώθηκαν ότι ερχόταν η δήμαρ-χος, ο σύντροφος που παρέμενε για την καταγραφή απομακρύνθηκε κακήν κακώς. Στησυνέχεια και για πρώτη φορά στα χρονικά της καταστολής των καταλήψεων γίναμε μάρτυ-ρες της αγαστής συνεργασίας της δημοτικής αρχής και της αστυνομίας, καθώς η ίδια η δή-μαρχος Τίνα Καφατσάκη κατέφθασε μετά το πέρας της "χολιγουντιανής" επιχείρησης τηςαστυνομίας για να παραλάβει τα κλειδιά της Βίλας Ζωγράφου. Αμέσως μετά μας έβαλαν σεπεριπολικά και μας μετέφεραν στη ΓΑΔΑ. Την ίδια μέρα, καθόλου τυχαία, εκκενώθηκε κα-τάληψη στέγης προσφύγων/μεταναστών στην Αλκιβιάδου 4 στο κέντρο της Αθήνας και στοΑγρίνιο πραγματοποιήθηκε μεμονωμένη εισβολή στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Αγρινίου.Όλα αυτά στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής των "σωτήρων" ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που περνάμέτρα εξαθλίωσης, ποινικοποιεί και καταστέλλει τους από τα κάτω αγώνες.

ΝΑ ΞΕΡΙΖΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

Οι 7 συλληφθέντες της Βίλας Ζωγράφου

Καταστολή στη Βίλα
Ζωγράφου – ΣΕ ΑΦΟΡΑ

Μάιος 2017 Μάιος 2017

Νέα κατάληψη στο Παγκράτι: Εδώ και 7 μήνες η συλλογικότητα“Πρωτοβουλία αναρχικών -αντιεξουσιαστών από τους πρόποδες του Υμηττού”έχει προχωρήσει σε  κατάληψη του κτιρίου επί των οδων Φιλολάου και Νεο-πτολέμου. Στον χώρο έχουν  ξεκινήσει εργασίες ώστε να καταστεί λειτουργι-κός. Όπως αναφέρουν οι σύντροφοι/ισσες σε κείμενο τους : “Επιθυμούμε οχώρος αυτός να μετατραπεί σε εστία αγώνα,συνάντησης κι επικοινωνίας γιατους αγωνιζόμενους ανθρώπους και τους κατοίκους των γειτονιών που ζούμεκαι δρούμε εδώ και χρόνια”.  Σε αυτό το διαστημα έγιναν προσπάθειες για δια-κοπή του ρεύματος της κατάληψης. Για αυτές τις προσπάθειες  αναδημοσι-εύουμε από τον ιστότοπο της συλλογικότητας (paapty.squat.gr) :
∆εν θα αφήσουµε το κράτος και τους εργολάβους του να
βυθίσουν στο σκοτάδι τους αγώνες.

Το πρωί της Πέμπτης 28/4 σύντροφο/ισσες πραγματοποιήσαμε παρέμβασηστο κτίριο της ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Αγησιλάου όπου στεγάζονται οι τεχνικές υπη-ρεσίες του οργανισμού. Αφορμή για την παρέμβαση ήταν οι αλλεπάλληλες προ-σπάθειες να αποκόψουν την παροχή ρεύματος του κατειλημμένου κτιρίου τηςΦιλολάου 99.Δυστυχώς, η παρουσία μας αντιμετωπίστηκε εξαρχής με υπέρμετρη εχθρό-

τητα από τους  security του κτιρίου και τους λίγους υπεύθυνους που βρήκαμεεκεί. Ταυτόχρονα, έγινε σαφές ότι οι υπεύθυνοι και οι διευθυντάδες είναι επι-σταμένως ενημερωμένοι και για την ύπαρξη της κατάληψης αλλά και για τηνπρόθεσή μας να υπερασπιστούμε έμπρακτα την πρόσβασή της σε ρεύμα.Παρών και συνομιλητής μας ήταν ο κ. Τσιατάς, υπεύθυνος  τεχνικού τμήματοςπεριφ. Αθήνας, ο οποίος ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για την εκτέλεση τηςεντολής αποκοπής. Παράλληλα, έγινε σαφές ότι ο ίδιος “εκτελεί το χρέος του” μευπερβάλλοντα ζήλο αφού υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική απόφαση κι εντολήώστε  να  χτυπηθεί  με  τον τρόπο αυτόν άλλο ένα κατειλημμένο εγχείρημα, άλλημια εστία αγώνα. Δεν δίστασε να δηλώσει ότι, αν απαιτηθεί, θα ζητήσει και τησυμβολή της ΕΛΑΣ για να “κάνει τη δουλειά του”, κάτι που ήδη έκανε αφού απότην αρχή της παρουσίας μας κάλεσε τις αστυνομικές δυνάμεις “προς ενίσχυση”.Αυτή ακριβώς η “αυτονόητη” σύμπραξη ΔΕΗ-ΕΛΑΣ αποκαλύπτει την πλήρηαποθράσυνση των κρατικών μηχανισμών που δε διστάζουν να εξαντλούν τηνπυγμή τους απέναντι σε όσες κι όσους αντιστέκονται, μετατρέποντας την ελεύ-θερη πρόσβαση στο αγαθό του ρεύματος σε γεγονός προς αστυνομική διαχεί-ριση.Από την πλευρά μας, παρά την εχθρότητα που αντιμετωπίσαμε και την πα-ράλληλη αστυνομική περικύκλωσή μας, καταστήσαμε σαφές ότι ούτε μας τρο-μοκρατούν ούτε μας πτοούν. Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε την κατάληψητης Φιλολάου 99 και κάθε αυτοοργανωμένη εστία αγώνα.  Συλλογικά, αυτοορ-γανωμένα, μαχητικά. Με όλα τα μέσα και κάθε κόστος.

https://apatris.info



ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΜΟΧΑΜΕΝΤ Α.
ΑΓΩΝΑΣ/∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Στις 13/12/2017 ο Μοχάμεντ Α. ξεκινά απεργίας πείνας, αγωνιζόμενος γιαελευθερία και αξιοπρέπεια, απογυμνώνοντας ξανά την υποκρισία του δυτικούοικοδομήματος του ασύλου, στην πραγματικότητα ένα τουβλάκι στο τείχος με-ταξύ “αναπτυσσόμενου” και “αναπτυγμένου” κόσμου, μια βιτρίνα στο μαγαζίτης λογιστικής διαχείρισης πληθυσμών που στήνεται και ξεστήνεται ανάλογα μετους παγκόσμιους γεωπολιτικούς και οικονομικούς ανταγωνισμούς. Η ενέργειααυτή αποτέλεσε το τελευταίο μέσο της κλιμάκωσης του προσωπικού και συ-νάμα πολιτικού του αγώνα, με την ίδια του τη ζωή, στη διεκδίκηση της ελευθε-ρίας του. Από τον Οκτώβριο του 2016, ο Μοχάμεντ Α. βρίσκεται σε καθεστώςδιοικητικής κράτησης στην ΓΑΔ Λέσβου, ως υποψήφιος για απέλαση, καθώςέχουν απορριφθεί τα αιτήματά του για χορήγηση πολιτικού ασύλου. Ζητάει πολιτικό άσυλο γιατί μετά την εξέγερση του 2012 στην Αίγυπτο επέ-λεξε να δημοσιοποιήσει βίντεο με τις δολοφονίες οπαδών του Μόρσι από τοστρατιωτικό καθεστώς Σίσι. Το ηλεκτρονικό του ίχνος εντοπίστηκε, και απότότε διώκεται με τον κίνδυνο να εκτελεστεί αμέσως μόλις βρεθεί στα χέρια τουαιγυπτιακού κράτους. Έφυγε από τη χώρα και πλέον βρίσκεται στην Ελλάδααπό τον Απρίλη του 2015. Στις 10/1/2017 κρίνεται αναγκαία η νοσηλεία του στο Βοστάνειο Νοσοκο-μείο Μυτιλήνης καθώς η υγεία του επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Αντ’ αυτούκρατείται ακόμα ένα βράδυ στα κρατητήρια και όταν, τελικά, μεταφέρεται στονοσοκομείο, δέχεται πιέσεις και διαβεβαιώσεις για τη μεταφορά του στην Αθήνακαι την επίλυση της υπόθεσής του και συναινεί να μην παραμείνει νοσηλευό-μενος.

Στις 12/01 ο διοικητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μυτιλήνης του ανακοι-νώνει ότι έχει αποφασιστεί η απέλασή του στην Τουρκία, μέσω της διαδικασίαςεπανεισδοχής της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. Μετά από πιέσεις αλληλέγγυων καιδικηγόρων διακομίζεται και πάλι στο νοσοκομείο σε άσχημη σωματική και ψυ-χολογική κατάσταση όπου οι γιατροί κρίνουν απαραίτητη την εισαγωγή τουκαθώς παρουσίαζε έντονα σημάδια εξάντλησης (ζαλάδες, λιποθυμίες, προβλή-ματα όρασης) και του χορηγείται ορός. Η νοσηλεία του οδήγησε τελικά στην αναβολή της απέλασής του. Ωστόσο, οψυχολογικός εκβιασμός συνεχίζεται από τις αρχές σε αγαστή συνεργασία με τηδιευθύντρια της Α’ Παθολογικής Κλινικής του νοσοκομείου. Οι αλλεπάλληλεςμεταφορές από το νοσοκομείο στο αστυνομικό τμήμα, ο εμπαιγμός του δικη-γόρου του Μοχάμεντ Α. και η παρακώλυση της υπεράσπισης της υπόθεσής του,με την παρακράτηση των ιατρικών του εγγράφων, δείχνουν την ξεκάθαρη απα-ξίωση του αγώνα του απεργού πείνας και την προσήλωση στον ευρωπαϊκό σχε-διασμό για το προσφυγικό, ο οποίος βλέπει τα υποκείμενα με όρους ποσοστώνκαι εθνικοτήτων. Επιδιώκοντας να απελάσουν έναν μετανάστη απεργό πείνας, που διένυε ήδητην 50ή ημέρα, το κράτος και όσοι το υπηρετούν, προχωρούν ένα βήμα παρα-πέρα τον ολοκληρωτισμό που συντελείται, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν έχεισυμβεί κάτι παρόμοιο, γιατον προφανή λόγο πως ηζωή του βρίσκεται σε κίν-δυνο. Είναι οι μηχανισμοίτου ίδιου του κράτους πουβασανίζει καθημερινά στακέντρα κράτησης χιλιάδεςμετανάστες/ριες μέχρι την
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Ενηµερωτικό Σηµείωµα της οµάδας Musaferat για το
κέντρο κράτησης µεταναστών στη ΜόριαΤον  τελευταίο μήνα και μετά τις τραγωδίες του Ιανουαρίου φαίνεται πωςπραγματοποιείται η περιβόητη “αποσυμφόρηση” του κέντρου κράτησης  τηςΜόριας. Μέσα στον Φεβρουάριο πολλοί μετανάστες/στριες που συγκαταλέ-γονται  σε  ”ευάλωτες ομάδες” έχουν μεταφερθεί από το κέντρο κράτησης  στονκαταυλισμό του Καρά Τεπέ και σε ξενοδοχεία που-παρά τις αρχικές αρνήσειςτων ξενοδόχων-τελικά μισθώθηκαν για τη στέγαση μεταναστών. Επίσης κά-ποιοι έχουν μεταφερθεί στην ενδοχώρα.  Την ίδια στιγμή μέσα στη Μόρια εκτε-λούνται οικοδομικές εργασίες με την τοποθέτηση και  χτίσιμο οικίσκων αλλάκαι την περαιτέρω περίφραξη ανάμεσα από τους  ήδη υπάρχοντες τομείς. Αυτήτη στιγμή περίπου 1600 μετανάστες/στριες συνεχίζουν να μένουν μέσα στοκέντρο.Στον τομέα Α και C μένουν μετανάστες/στριες από διάφορες χώρες και η κί-νησή τους  τόσο στο camp όσο και έξω από αυτό γίνεται ελευθέρα. Στον τομέαΒ βρίσκεται μικρός αριθμός ανήλικων (κυρίως από τη Σομαλία, το Αφγανιστάνκαι το Πακιστάν) και κάποιες γυναίκες που είτε θεωρούνται ευάλωτες περι-πτώσεις, είτε είναι θύματα  trafficking. Η κίνηση προς και από αυτόν τον τομέαείναι περιορισμένη αποκλειστικά στους εργαζόμενους των ΜΚΟ που δουλεύουνεκεί και για τους ανήλικους που έχουν ξεπεράσει τις 25 ημέρες.Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία όσων βρίσκονται στο κέντρο είναι ενήλι-κοι άντρες. Σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων, τις τελευταίες μέρες, κατά τιςβραδινές ώρες οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν ελέγχους στοιχείωνκαι συλλήψεις μέσα στο κέντρο κράτησης. Οι μετανάστες που δεν έχουν κατα-θέσει ακόμα αιτήματα ασύλου και όσοι έχουν απορριφθεί (σε πρώτο και δεύ-τερο βαθμό) τα αιτήματα τους μεταφέρονται στον κλειστό τομέα του κέντρου,περιμένοντας την απέλαση τους. Μέσα σε αυτόν βρίσκονται πάνω από 130άτομα  με  κάποιους εξ αυτών να έχουν παραιτηθεί του αιτήματος ασύλου καινα περιμένουν τη διαδικασία απέλασης/επαναπατρισμού τους. Οι υπόλοιποι, κυρίως από τις χώρες του Μαγκρέμπ, έχουν ουσιαστικά κριθείανεπιθύμητοι και έχουν συλληφθεί προς απέλαση. Όπως όλα δείχνουν οι αριθ-μοί τόσο των έγκλειστων μεταναστών όσο και των απελάσεων θα αυξηθούν τοεπόμενο διάστημα, καθώς φαίνεται να υπάρχει ειλημμένη πολιτική απόφασηγια μαζικές απορρίψεις αιτημάτων ασύλου με αρκετά γρήγορες διαδικασίες.Για τους μετανάστες/στριες που συνεχίζουν να αναμένουν απαντήσεις στααιτήματα ασύλου που έχουν καταθέσει, έχουν δημιουργηθεί αρκετά προγράμ-ματα κοινωνικής ”ενσωμάτωσης” από διάφορες ΜΚΟ. Κάποια, δε, από αυτάλαμβάνουν χώρα μέσα στο κέντρο κράτησης της  Μόριας με αποτέλεσμά κό-σμος  που δε μένει πια εκεί να επιστρέφει για να παρακολουθήσει τα μαθήματα.Παρακολουθούμε έτσι μια μετατόπιση από νησί “πέρασμά”, σε έναν πιο μόνιμοτόπο διαμονής κάποιων μεταναστών.

Ωστόσο η  εικόνα  της  “ειρηνικής συνύπαρξης” τελειώνει μπροστά
στις συνέχεις περιπολίες, στις προσαγωγές και τους εκφοβισμούς

μεταναστών σε δημόσιους χώρους, στην παρακολούθηση σημείων
όπου συχνάζουν οι μετανάστες. Καθώς είναι αυτές οι εικόνες, μεταξύάλλων, που συστήνουν την καθημερινότητα της πόλης. Η εμπέδωση της ασφά-λειας για τους ντόπιους περνάει μέσα από την εμπέδωση του τρόμου όλων τωνάλλων.Την ίδια στιγμή το αστυνομικό τμήμα της Μυτιλήνης (όπως και κάθε άλλοτμήμα) αποτελεί ένα ακόμα  “σκοτεινό σημείο” για τις ορέξεις των δυνάμεωνκαταστολής. Απαλλαγμένες  από τα περιττά  βλέμματα  των ανθρωπιστικώνοργανώσεων οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν το έργο τους. Το τελευταίο διά-στημα έχουν αναφερθεί από μετανάστες αρκετά περιστατικά αναίτιων προσα-γωγών και ξυλοδαρμών στο αστυνομικό τμήμα.

Τα κρατητήρια του τμήματος αποτελούν τον κατεξο-
χήν τόπο άτυπου ή  και  τυπικού βασανιστηρίου. Σε εγ-
καταστάσεις που προορίζονται για μέγιστη διάρκεια

κράτησης τριών ημερών βρίσκονται να κρατούνται, με
διοικητική κράτηση, άνθρωποι για μήνες.Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 21χρονου Σύριου που βρίσκεται στακρατητήρια από τις 9 Σεπτεμβρίου του 2016 ενόσω περιμένει την απόφαση τουΣτΕ για την απέλαση του ή μη στην Τουρκία.Οι συνθήκες που επικρατούν είναι χειρότερες από φυλακή, καθώς για όσουςβρίσκονται μέσα δεν υπάρχει δικαίωμα προαυλισμού και οι συνθήκες υγιεινήςείναι παραπάνω από άθλιες. Ενδεικτικό είναι ότι υπάρχει ένα μόνο ντουζ, χωρίςπόρτα για άντρες και γυναίκες που βρίσκονται εκεί, με τον αριθμό των ανθρώ-πων να ποικίλει από 15 μέχρι 60. Συχνοί είναι οι αυτοτραυματισμοί μέσα στακρατητήρια καθώς πολλοί είτε βρίσκονται σε απόγνωση και προτιμούν να με-ταφερθούν στο νοσοκομείο, είτε προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να καθυστε-ρήσουν την απέλαση τους.Μπαίνοντας  η άνοιξη, αυξάνονται  και οι  ρατσιστικές φωνές επαγγελματικώνφορέων που κάνουν  λόγο  για  δυσφήμηση του νησιού από το “προσφυγικόπρόβλημα”  και  τις  χιλιάδες  των φωτογραφιών που “ενώ ποια έχουν σχεδόνμηδενιστεί  οι αφίξεις, αυτές εξακολουθούν να κυκλοφορούν στα ΜΜΕ δια-στρεβλώνοντας την εικόνα του νησιού”.Βεβαίως καθόλου δεν φαίνεται να τους ενοχλούν οι κάθε λογής μπάτσοι πουκυκλοφορούν δίνοντας μια νότα στρατιωτικού καθεστώτος… ιδανική για τοπροσεχές μέλλον.
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οριστική απέλασή τους, που “προστατεύει” τους πρόσφυγες  στοιβάζοντάς τουςσε καταυλισμούς/στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου οι άθλιες συνθήκες δια-βίωσης τους κοστίζουν της ζωή τους, που επιτελεί το ρόλο  του  συνοριοφύλακαή δεσμοφύλακα της Ευρώπης, κλείνοντας τα σύνορα ανάλογα με τις “ροές”, πουεκδικητικά στέρησε από 26 γυναίκες στο κέντρο κράτησης Ελληνικού το δι-καίωμα επισκεπτηρίων και, στη συνέχεια, τις έκρυψε στο Αλλοδαπών στην Π.Ράλλη, με σκοπό να κόψει τους δεσμούς τους με το κίνημα αλληλεγγύης και νακαταστείλει τον αγώνα τους. Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του χρησιμοποίησαν το αντιρα-τσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα για να αντλήσουν πολιτική υπεραξία, αφούτώρα δεν έχουν απλώς αποκοπεί από τους αγώνες για τα πολιτικά και τα αν-θρώπινα δικαιώματα, αλλά στέκονται σθεναρά απέναντί τους. Από αυτό το κρά-τος οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες θα βαφτίζονται πάντοτε εχθροί και ηαλληλεγγύη τραμπουκισμός. Δε θα περιμέναμε ποτέ τίποτα λιγότερο από ταΜΜΕ του, τους λειτουργούς ή τους διανοούμενούς του, από το να καταδικάζουντη βία των αυγών, των γιαουρτιών και των συνθημάτων, την ίδια ώρα που στιςεκδηλώσεις τους θα εξωραΐζουν ή θα δικαιολογούν τη βία των απελάσεων, τωνκρατητηρίων και των βασανισμών. Μετά από σειρά κλιμακούμενων κινητοποιήσεων στην Αθήνα, όπως την πα-ρέμβαση αλληλεγγύης από 50 περίπου άτομα σε εκδήλωση της Ελληνικής Ένω-σης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (16/1) στην ΕΣΗΕΑ, την κατάληψη σταγραφεία της, φίλα προσκείμενης στην κυβέρνηση, εφημερίδας “Αυγή” (30/1),καθώς και τις 2 μαζικές πορείες στο κέντρο της μητρόπολης (18/1 & 31/1, ανή-μερα της τελευταίας κατάθεσης αίτησης ασύλου), στις 3/2 και έπειτα απο 53εξαντλητικές ημέρες απεργίας πείνας, εξαιτίας της επιδεινωμένης υγείας του,

πάρθηκε κατεπειγόντως η απόφαση επανεξέτασης του αιτήματος ασύλου τουΜοχάμεντ απο την αρμόδια υπηρεσία της Λέσβου. Η θετική αυτή εξέλιξη οδήγησε τελικά στη λήξη της απεργίας πείνας του Μο-χάμεντ και την άρση της κράτησης του στο hot spot της Μόριας. Την Παρασκευή7 Απριλίου ο Μοχάμεντ Α. πέρασε από συνέντευξη για την επανεξέταση του αι-τήματος ασύλου του. Η απόφαση ακόμα εκκρεμεί να βγεί. Εμείς ως αναπόσπα-στο κομμάτι του κινήματος αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε, καθώς και αιώνιοισυνοδοιπόροι του στον αγώνα για την ατομική χειραφέτηση και την κοινωνικήαπελευθέρωση και ως άνθρωποι με κοινή ταξική προέλευση, του ευχόμαστε οπολύμορφος, επίπονος και έντιμος αγώνας που έχει ξεκινήσει να αποτελέσειεφαλτήριο για την κατάργηση κάθε συνόρου και κάθε φράχτη σε ολόκληρη τηνανθρωπότητα. Κοινοί αγώνες ντόπιων-μεταναστών παντού και πάντα!
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Η Συνέλευση του Άλσους Παγκρατίου πραγμα-
τοποίησε παρέμβαση για το μεταναστευτικό
την Τρίτη 21 Μάρτη στις 6 το απόγευμα στην
πλατεία Πλαστήρα, στο Παγκράτι. Η παρέμβαση
αφορούσε ιδιαίτερα τους θανάτους - κρατικές
δολοφονίες, στην ουσία - μεταναστών και μετα-
ναστριών στα περιβόητα κέντρα κράτησης εδώ
και μήνες, ιδαίτερα στη διάρκεια του δύσκολου
χειμώνα που πέρασε. Στην παρέμβαση, που στη-
ρίχτηκε και από συντρόφισσες και συντρόφους
από άλλες συνελεύσεις των γειτονιών μας, στή-
θηκε μικροφωνική ενώ παράλληλα μοιραζόταν
το κείμενο της Συνέλευσης του Άλσους, το οποίο
και παραθέτουμε.

Από το καλοκαίρι του 2015 κάτι άλλαξε στην Ευ-ρώπη. Οι συνέπειες ενός παγκόσμιου συστήματοςανισότητας και εκμετάλλευσης, που καταδικάζει με-γάλο μέρος του πλανήτη στη φτώχεια και τον πό-λεμο για  να συντηρηθεί και να αναπαραχθεί, έγινανακόμα πιο φανερές με τη μετακίνηση χιλιάδων αν-θρώπων που άφησαν τα σπίτια τους και, ρισκάρον-τας τη ζωή τους, έφτασαν στις ευρωπαϊκές ακτές,ελπίζοντας για ένα μέλλον με λιγότερες στερήσειςκαι περισσότερη αξιοπρέπεια. Η προνομιούχα και“ανθρωπιστική” Ευρώπη δεν άργησε να πάρει ταμέτρα της. Φράχτες υψώθηκαν, πολεμικά πλοία κα-τευθύνθηκαν στο Αιγαίο, υπογράφηκαν συμφωνίεςκαι αποδεσμεύτηκαν κονδύλια για την αντιμετώ-πιση της λεγόμενης “ανθρωπιστικής κρίσης”. Το ελ-ληνικό κράτος συνεχίζοντας την υλοποίηση τωναντιμεταναστευτικών πολιτικών του, αναβάθμισετον ρόλο του ως συνοριοφύλακας της Ευρώπης καιως διαχειριστής των ανθρώπινων “ροών”.Τα περιβόητα “κέντρα φιλοξενίας”, κάποια από ταοποία έγιναν σε μια νύχτα φυλακές μετά τη ντρο-πιαστική συμφωνία που υπαγορεύει την επαναπρο-ώθηση αιτούντων άσυλο στην Τουρκία, απόυποτιθέμενα προσωρινή απάντηση στην ανάγκη γιαστέγαση, πλέον μονιμοποιούνται και νομιμοποιού-

νται  στις  συνειδήσεις  του κόσμου ως τόποι κατοι-κίας μεταναστών. Μακριά από  τις  γειτονιές καιτους κατοίκους τους, σε χώρους πρώην στρατοπέ-δων ή και εγκαταλελειμμένων εργοστασίων, με μπά-τσους, στρατό και σεκιουριτάδες, με σκηνές καικοντέινερ, συσσίτια και εθελοντές, ορίζουν μια κα-θημερινή συνθήκη εγκλεισμού όπου οι ζωές των αν-θρώπων είναι αντικείμενο διαχείρισης απόκρατικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ. Ο χειμώνας που πέρασε έδειξε με τον χειρότεροτρόπο τις απάνθρωπες συνθήκες μέσα στις οποίεςζουν οι “φιλοξενούμενοι”. Οι εικόνες σκηνών θαμμέ-νων στο χιόνι και πλημμυρισμένων από λασπόνεραδεν αποτέλεσαν αρκετά ισχυρή προειδοποίηση.Έτσι, τον Νοέμβρη του '16 μια γιαγιά και το εγγόνιτης σκοτώθηκαν στο κέντρο της Μόριας όταν ησκηνή τους κάηκε ολοσχερώς μετά από έκρηξηυγραερίου, συνέπεια της προσπάθειάς τους να μα-γειρέψουν. Μέσα στον Ιανουάριο του '17, τέσσεριςακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λέσβο καιτη Σάμο από εισπνοή διοξειδίου του άνθρακα. Επι-πλέον, οι ελλιπείς συνθήκες ιατροφαρμακευτικήςπερίθαλψης και η δυσκολία πρόσβασης στα νοσο-κομεία κόστισε τη ζωή σε αρκετούς ακόμα ανθρώ-πους. Η πιο πρόσφατη περίπτωση είναι αυτή του45χρονου πρόσφυγα που βρέθηκε νεκρός στα κρα-τητήρια της Πέτρου Ράλλη, μια φυλακή για αυτούςπου το μόνο τους έγκλημα είναι ότι δε διαθέτουν τααπαραίτητα έγγραφα που να νομιμοποιούν τηνύπαρξή τους. Η εγκληματική πολιτική της διοικητι-κής κράτησης ανθρώπων χωρίς χαρτιά εξακολουθείνα εφαρμόζεται, παρά τις εξαγγελίες περί κατάργη-σής της.Μέσα σε αυτές τις συνθήκες αποανθρωποποίησης,ακόμα και τα αυτονόητα γίνονται διαπραγματεύ-σιμα. Η ένταξη των παιδιών των μεταναστών στασχολεία, δικαίωμα που η Δύση του Διαφωτισμούευαγγελίζεται ως ιερό, αντιμετωπίστηκε εχθρικάαπό μια μερίδα ανθρώπων που διατυμπανίζουν τομίσος τους για οτιδήποτε διαφορετικό. Οι ρατσιστές,

δαιμονοποιώντας το διαφορετικό χρώμα δέρματος,τη διαφορετική γλώσσα και θρησκεία και αφήνον-τας στο απυρόβλητο τις σχέσεις εκμετάλλευσης καιανισότητας που κλέβουν τη ζωή και την αξιοπρέπειαακόμα και των ίδιων, επιτίθενται στον πιο αδύναμοκαι λειτουργούν έτσι ως προέκταση ενός συστήμα-τος που περιθωριοποιεί και αποκλείει ολοένα καιπερισσότερους ανθρώπους για να δια-τηρηθούν τα προνόμιατων λίγων. Δε βλέπουνότι οι συνθήκες ζωήςτων μεταναστών είναιεικόνα από  το μέλλον,είναι η ζωή που περι-μένει όσους θα περισ-σεύουν σε έναν κόσμοκομμένο και ραμμένοστα μέτρα των ισχυ-ρών.Απέναντι σε αυτά,προσπαθούμε να χτί-σουμε τον δικό μαςκόσμο, τον κόσμο της αλληλεγγύης και του αγώνα,που μιλάει όλες τις γλώσσες, που μαθαίνει καινού-ριες ιστορίες και ακούει διαφορετικές μουσικές, πουχωράει όλα τα παιδιά του κόσμου. Από τη δομή τουΠλατάνου στη Μυτιλήνη μέχρι τις καταλήψεις στέ-γης στο κέντρο της Αθήνας ντόπιοι και μετανάστεςζούμε και αγωνιζόμαστε μαζί καταργώντας στηνπράξη τους όρους που επιβάλουν τον διαχωρισμότων ανθρώπων με βάση τον τόπο όπου έτυχε ναγεννηθούν. 
Συνέλευση Άλσους Παγκρατίου

alsospagkratiou@gmail.com
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Όταν πέρσι το καλοκαίρι η προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ ήταν σε πλήρηεξέλιξη (και μάλιστα σε διπλό ταμπλό, καθώς τεράστιο ενδιαφέρον συγκέν-τρωνε και η μάχη Σάντερς εναντίον Χίλαρυ Κλίντον για την υποψηφιότητα τωνΔημοκρατικών) παράδοξα πολλά συνέβαιναν: το παραδοσιακό πολιτικο-στρα-τιωτικό κατεστημένο, ακόμα και από το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, υποστή-ριζαν με ζέση την Κλίντον και οι περισσότεροι αναλυτές προεξοφλούσαν τηνεπικράτησή της. Ελάχιστοι διακινδύνευαν την πρόβλεψη μιας νίκης του Τραμπ,μεταξύ των οποίων οι σύντροφοι της ελευθεριακής ομάδας Insurgent Notes,που σε ένα διαυγές, κάποιοι θα έλεγαν “προφητικό”, άρθρο πριν τις εκλογέςέγραφαν: “Μπορεί και να συμβεί. Αυτό που φαινόταν, έναν χρόνο πριν, μια κα-
ταγέλαστη υποψηφιότητα είναι τώρα ένας πιθανός νικητής στην πιο άγρια πο-
λιτική χρονιά από το 1968. Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί, το παλιό κομματικό
σύστημα των ΗΠΑ έχει καταρρεύσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δε μοιάζει με κανέναν
άλλο υποψήφιο...Η αξιοπρεπής κοινωνία της ανώτερης δημοσιοϋπαλληλίας, συμ-
περιλαμβανομένων ρευμάτων του Ρεπουμλικανικού κατεστημένου ακόμα και
τους συνήθως “απολιτίκ” στρατιωτικούς, είτε αποσύρεται είτε υποστηρίζει ανοι-
χτά την Κλίντον. Στρατηγοί, διπλωμάτες, ειδήμονες της εξωτερικής πολιτικής και
οι New York Times όλοι συμφωνούν ότι μια προεδρία του Τραμπ θα ήταν κατα-
στροφή. Οι Financial Times κλαίνε δακρύβρεχτα για την πιθανή εξαφάνιση της
“διεθνιστικής” (διάβαζε: κυριαρχούμενης από τις ΗΠΑ) παγκόσμιας τάξης σε ισχύ
μετά το 1945. Τέτοιες διακηρύξεις δεν κάνουν καμιά διαφορά· αν μη τί άλλο, απλά
προσθέτουν στα “αντι-καθεστωτικά” εύσημα και την “περηφάνεια” του Τραμπ”
(Insurgent Notes: “Ο Τραμπ πρόεδρος;”).Δεν πρόκειται, βέβαια, για “μαντικές” ικανότητες αλλά, μάλλον, για το ότιμέσα από την ανάλυσή τους οι Insurgent Notes κατάφεραν να δούνε τι έριχνεκαύσιμο στις μηχανές του Τραμπ ώστε, παρά την προκλητικά ρατσιστική, μι-σογύνικη και εθνικιστική καμπάνια που διεξήγαγε, η απήχησή του να αυξάνειπέρα από το αναμενόμενο ακροατήριο  υπερσυντηρητικών, φανατικών λευκώνχριστιανών και της “εναλλακτικής” ή μη ακροδεξιάς. Γιατί δεν ήταν μόνο οι

ακροδεξιοί που πείθονταν από τον Τραμπ. Ήταν και ένας κόσμος που, χωρίς ναδηλώνει σε καμιά περίπτωση ρατσιστής ή εθνικιστής, του έσκαγε ένα πονηρόχαμογελάκι, βλέποντας στο πρόσωπό του ένα outsider, έναν αντισυμβατικό και,γιατί όχι, “αντισυστημικό”, που δεν ελέγχεται από το κατεστημένο της Ουάσιγ-κτον. Ακόμα πιο παράδοξα, το γελάκι αυτό έσκαγε και σε αριστερά χείλη. Οι μήνες πέρασαν και, τελικά, τον Νοέμβρη του 2016, ο ρατσιστής, μισογύ-νης και ημιγελοίος Τραμπ έκανε την έκπληξη (ευνοημένος και από το ιδιόμορφοαμερικανικό εκλογικό σύστημα), κερδίζοντας την προεδρία και στέλνοντας ρίγηαντιφατικών συναισθημάτων στον πλανήτη. Οι φιλελεύθεροι-αριστεροί (ακα-δημαϊκοί, ως επί το πλείστον) κύκλοι ανά τον κόσμο “βυθίστηκαν” στη θλίψη καιτην απελπισία, ψάχνοντας να βρουν τους υπαίτιους αυτής της ανοίκειας ανα-τροπής.Άλλοι, βέβαια, και ήταν πολλοί, πανηγύριζαν: κάποιοι ακομπλεξάριστα καιφανερά, σαν τον δικό “μας” υπουργό Άμυνας Καμμένο, ο οποίος έσπευσε να δη-λώσει αμέσως “Τραμπικός”, και κάποιοι, κι εδώ είναι τα παράδοξα που είπαμεπροηγουμένως, που “κρυφοπανηγύριζαν” - όπως το “Aριστερό Ρεύμα” της ΛΑΕπου, μέσω της ιστοσελίδας του ΙΣΚΡΑ, έσπευσε να χαρακτηρίσει την εκλογήΤραμπ ως, αν μη τι άλλο, δυνάμει ρήγμα στην τρισκατάρατη παγκοσμιοποίησηκαι αποσταθεροποιητικό παράγοντα της “Νέας Τάξης” (την επόμενη μέρα απέ-συραν το σχετικό άρθρο, συνειδητοποιώντας, μάλλον, ότι ο ενθουσιασμός τουςδεν ήταν και τόσο “διακριτικός”). Άλλοι, μεταξύ των οποίων και ο υποφαινόμενος, ρίχτηκαν στο διάβασμα, προ-σπαθώντας να καταλάβουν πώς γίνεται και ένας φασίστας, σαν τον Τραμπ,ναπερνιέται για αντισυστημικός, και μάλιστα όχι μόνο από τους ακροδεξιούς· και,τελοσπάντων, τι είναι “αντισυστημικό” σήμερα. Έχοντας ήδη μια ιδέα για τονκαθοριστικό ρόλο που παίζει η παγκοσμιοποίηση και ο νεοφιλελευθερισμός στιςαναλύσεις ενός τέτοιου “αντισυστημικού” κόσμου, και εμπνεόμενοι από τηνανάλυση συντρόφων από τις ΗΠΑ και αλλού, προσπαθήσαμε να καταλάβουμετην κοινωνική δυναμική πίσω από αυτά τα παράδοξα.
q.

ΤΤ
Ένας “αντισυστηµικός” πρόεδρος;

Αµερικάνικος
(((( κκκκ αααα ιιιι όόόόχχχχ ιιιι     µµµµόόόόννννοοοο))))
εφιάλτης: 
ακροδεξιός και
αριστερός λαϊκισµός
και αντιστάσεις στην εποχή της
σύγχρονης αντεπανάστασης
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ραµπ:

Όταν ο εκφασισμός απλώνεται στην
καρδιά του καπιταλιστικού κόσμου,
και μάλιστα στην πλανητική υπερ-
δύναμη που λέγεται ΗΠΑ, τότε ως
αναρχικές και αναρχικοί έχουμε κάθε
λόγο να προβληματιζόμαστε σο-
βαρά. Η εκλογή Τραμπ, οι εκλογές
στη Γαλλία (αλλά και οι αναλογίες με
το Brexit), άνοιξαν ένα ευρύ πεδίο
συζήτησης για τα πάντα: ποια είναι
η κινητήρια  δύναμη του εκφασι-
σμού, πόσο χωμένα σε αυτά τα σκατά
είναι  κομμάτια  των εκμεταλλευό-
μενων και γιατί, ποιες είναι οι προ-
ϋποθέσεις και οι δυνατότητες της
δικής μας αντεπίθεσης, ιδιαίτερα σε
σχέση με την δυναμική που ανα-
πτύσσεται στο ανταγωνιστικό κί-
νημα στις ΗΠΑ. Είναι μια συζήτηση
σε εξέλιξη (ιδιαίτερα  στο πλαίσιο
της ομάδας InMediasRes) και αυτά
τα κείμενα αποτελούν  την,  προφανώς,
προσωπική συμβολή του υπογράφον-
τος .

Ποιαείναι  η κοινωνική  δυναμική πουκαθιστά   “ευάλωτα”  κομμάτια του  προλετα-ριάτου   στις “σειρήνες” τουΤραμπ, της Λεπέν, της  Χρυσής  Αυγής  και  κάθε άλλουακροδεξιού; Ποια είναι αυτά το κομμάτια;  Και  τι σημαίνει αυτό για τη δυνατότητα τωναντιστάσεών μας ως  τάξης;
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Μα τι ψηφίζει τελοσπάντων αυτή η εργατική τάξη 
(και όχι µόνο στις ΗΠΑ);

Όπως συνέβη και το καλοκαίρι του 2016 με το Brexit, πολύς λόγος έγινε γιατη στάση της εργατικής τάξης και την ψήφο της. Και όπως με το Brexit, η φι-λελεύθερη αριστερά απέδωσε την εκλογή  Τραμπ στην “ανευθυνότητα” και την“έλλειψη συνείδησης” της εργατικής τάξης, που κλείνει το μάτι προς τον πα-τριωτισμό (φυσικά, άλλα κομμάτια της αριστεράς, και του αναρχικού/αντιε-ξουσιαστικού χώρου, έτειναν να την αθωώνουν και να τα ρίχνουν όλα στουςμικροαστούς). Ο ίδιος προβληματισμός τέθηκε και στις πρόσφατες εκλογέςστη Γαλλία: τι θα ψήφιζαν, για παράδειγμα, οι οπαδοί του Μελανσόν και άλλακομμάτια της εργατικής τάξης; Λεπέν, Μακρόν ή θα απείχαν; Το πραγματικόερώτημα πίσω από αυτά είναι, ουσιαστικά, όπως λένε και οι σύντροφοι τηςγαλλικής ομάδας Carbure, το εξής: “είναι η εργατική τάξη αντιδραστική”;Από μια άποψη, η απάντηση μοιάζει να είναι απλή, τουλάχιστον στη βάσητης ίδιας της εκλογικής στατιστικής.
“To ερώτημα αυτό μπορεί να απαντηθεί στα γρήγορα με μια εξέταση της εκλο-

γικής στατιστικής: φυσικά και όχι, δεν ήταν η εργατική τάξη μόνο που εξέλεξε
τον Τραμπ, ούτε καν ψήφισε μαζικά υπέρ του. Η εργατική τάξη παραμένει σε με-
γάλο βαθμό η τάξη της αποχής”. (Carbure: “Ο Ντόναλντ Τραμπ, η αριστερά και
η εργατική ψήφος”).Συμπέρασμα με το οποίο συμφωνούν και οι  Insurgent Notes, στο μετεκλο-γικό editorial τους  με τον δικαιολογημένα “χαιρέκακο” τίτλο: “Μπαίνουμε στονπειρασμό να πούμε ότι σας το είχαμε πει αλλά δε θα το κάνουμε”: 
“Το 17% όσων ψήφισαν Τραμπ είχαν υποστηρίξει προηγουμένως τον Σάντερς.
Εκατό εκατομμύρια άνθρωποι δε ψήφισαν – το πλειοψηφικό κόμμα της αποχής”.Ήδη, όμως, στη θέση των Insurgent Notes, φαίνεται ότι η απάντηση είναιίσως πιο πολύπλοκη. Ένα, σίγουρα όχι πλειοψηφικό, αλλά, οπωσδήποτε, ση-μαντικό ποσοστό της εργατικής τάξης, όχι μόνο ψήφισε Τραμπ αλλά και τοέκανε αυτό μέσω μιας “αντιφατικής” κινητικότητας, μεταπηδώντας πχ. απότον Σάντερς στον Τραμπ. Κι αυτό φαίνεται προβληματικό γιατί:
“...δίνει έναν χαρακτηριστικό εργατικό “τόνο” στις πρώην βιομηχανικές πολι-
τείες στα βορειοανατολικά των ΗΠΑ, που σε συνδυασμό με την έλλειψη ενθου-

σιασμού για μια ψήφο υπέρ των Δημοκρατικών, έγειρε  αναμφισβήτητα  την
πλάστιγγα σε όφελος του Τραμπ. Κι εδώ έγκειται το πρόβλημα: σε αυτό το ανε-
ξίτηλο κατάλοιπο αυτής της αποφασιστικής παρουσίας της ψήφου των εργα-
τών, που δεν ξεπερνιέται, που μοιάζει με μια ακαθαρσία σε αυτές τις εκλογές,
που λεκιάζει” (ό.π.).Τι καθιστά, όμως, “ευάλωτα” κομμάτια του προλεταριάτου στις “σειρήνες”του Τραμπ, της Λεπέν, της Χρυσής Αυγής και άλλων ακροδεξιών ρευμάτων; Καιποια είναι αυτά το κομμάτια; Τι σημαίνει αυτό για τη δυνατότητα των αντι-στάσεών μας;
Οι Insurgent Notes παρατηρούν ότι:

Όπως ακριβώς στη Γαλλία ή τη Βρετανία, ο νέος δεξιός λαϊκισμός δεν προελαύνει στα
καλωδιωμένα γιάπικα μητροπολιτικά κέντρα του Παρισιού ή του Λονδίνου, αλλά μάλλον
στις παραμελημένες μεσαίες και μικρές πόλεις, περιλαμβανομένων πόλεων στις οποίες
εξαναγκάστηκε να μετεγκατασταθεί η πρώην εργατική τάξη των μητροπόλεων εξαιτίας
του αστικού εξευγενισμού. Έτσι συμβαίνει και στις ΗΠΑ, όπου ο Τραμπ δεν έχει καλές
επιδόσεις στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο ή στη Νέα Υόρκη, αλλά στις μεσαίες, μικρές
και αγροτικές δεξαμενές των “αχρείαστων” (Insurgent Notes: “Mπαίνουμε στον πειρα-
σμό...”). 

Διαβάζοντας περισσότερο αρχίσαμε να διαπιστώνουμε ότι τα κομ-
μάτια της εργατικής τάξης που κλείνουν το μάτι στην ακροδεξιά είναι
κατεξοχήν λευκοί εργάτες, που φτωχοποιούνται από την κρίση και ανα-
ζητούν τη σωτηρία τους στο έθνος-κράτος και ένα καινούριο “κοινω-
νικό συμβόλαιο”. Το ζήτημα περιπλέκεται γιατί αντίστοιχα συμβόλαια
τάζουν και μεγάλα κομμάτια της (κατεξοχήν κρατικιστικής) αριστεράς.
Τι συνδέει τα συμβόλαια αυτά και γιατί η ακροδεξιά ρητορική φαίνεται
να είναι πειστικότερη και πιο ελκυστική;

Εδώ έχουμε να κάνουμε με πράγματα που “ενώνουν” και “χωρίζουν”. Η ετερό-κλητη στάση του προλεταριάτου έχει μια αντικειμενική βάση την οποία οι αρι-στερές αφηγήσεις τείνουν να συγκαλύπτουν (επειδή, ακριβώς, η αριστερά έχειπαίξει καθοριστικό ρόλο στην ενσωμάτωση του προλεταριάτου στην καπιτα-λιστική κανονικότητα). Η βάση αυτή είναι ο κατακερματισμός του προλε-
ταριάτου.
“...‘η’ εργατική τάξη είναι στην πραγματικότητα εξαιρετικά κατακερματισμένη.
‘Το’ προλεταριάτο...δεν περιλαμβάνει μια ομοιογενή κοινωνική πραγματικότητα.
Και αυτό δεν είναι τόσο ενδεικτικό μιας ‘δυσκολίας να οργανωθεί’ ή ‘διαιρέσεων’
που πρέπει να υπερβληθούν, αλλά είναι μια πραγματικότητα που σχετίζεται με
αυτό που είναι δομικό στον καπιταλιστικό κόσμο” (Carbure: “Ο Ντόναλντ Τραμπ,
η αριστερά και η εργατική ψήφος”).Θέση που χρήζει, βέβαια, μεγάλης ανάλυσης, την οποία δε θα κάνουμε εδώ.Μπορούμε διαισθητικά να την αντιληφθούμε από την ίδια την εμπειρία μας:πόσα κοινά υπάρχουν ανάμεσα σε έναν εργαζόμενο της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ (ιδιαί-τερα των “καλών” εποχών) και μια ταμία του σούπερ-μάρκετ ή έναν νεαρό τη-λεφωνητή call centre; Ή ανάμεσα σε έναν Έλληνα οικοδόμο και έναν Πακιστανόσυνάδελφό του;Για την αριστερά (εννοώντας εφεξής και κομμάτια του α/α χώρου) οι θεμε-λιώδεις μετασχηματισμοί της ραγδαίας και βίαιης καπιταλιστικής αναδιάρ-θρωσης από τη δεκαετία του 1970 και μετά, η όλο και βαθύτερη υπαγωγή τουπρολεταριάτου στο κεφάλαιο, η διάλυση της “εργατικής ταυτότητας”, είναιαπλά η επέλαση του “νεοφιλελευθερισμού” και της “παγκοσμιοποίησης”. Μεάλλα λόγια η δαιμονοποίηση συγκεκριμένων τμημάτων του κεφαλαίου (ιδίωςτου χρηματοπιστωτικού) που αποκτώντας, δήθεν, όλο και μεγαλύτερη “αυτο-νομία”, επελαύνουν άπληστα σε ολόκληρο τον πλανήτη, κουρελιάζοντας το“ωραίο” κοινωνικό συμβόλαιο που είχε υπογράψει η εργατική τάξη μετά τον 2οΠαγκόσμιο Πόλεμο, τότε που κάπως “τρώγαμε με χρυσά κουτάλια”. Η παγκο-σμιοποίηση, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης το 2008, ως τοκακοποιό έργο του νεοφιλελευθερισμού, γίνεται η πηγή των δεινών και της χα-σούρας των “λαϊκών τάξεων”. Το “σύστημα” είναι κάποιες ελίτ πολυεθνικών καιτραπεζιτών (συνήθως Εβραίων, βεβαίως-βεβαίως) που συναντιούνται στα ελ-βετικά βουνά για να ρυθμίσουν τις ροές κεφαλαίου και εργασίας. Έχουν, δε,τόση εξουσία ώστε να συγκροτούν “υπερκράτη” τύπου ΕΕ και ΔΝΤ, απόμακρες

οντότητες που “επιβάλλουν” τις ντιρεκτίβες της παγκοσμιοποίησης στα “αδύ-ναμα” έθνη-κράτη. 
Όμως η παγκοσμιοποίηση δεν είναι έργο κάποιων “τραπεζοκρατών” ούτε κά-

ποιας μυστικής συνομωσίας. Είναι καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση, δηλαδή η εγ-
γενής για το κεφάλαιο κίνηση παγκόσμιας επέκτασης και κυριαρχίας, μέσω τηςοποίας  το προλεταριάτο ενοποιείται αντιφατικά μόνο μέσα από αυτά
που το διαιρούν:  το κεφάλαιο και το αναπόσπαστο συμπλήρωμά του, το
έθνος-κράτος. Το έργο της παγκοσμιοποίησης δεν είναι η αποδυνάμωση κρά-τους και κεφαλαίου αλλά ο περαιτέρω κατακερματισμός του προλεταριάτου.Το προλεταριάτο “δεν είναι αυθόρμητα διεθνιστικό”· “στον παγκόσμιο αντα-γωνισμό και στη διαδικασία της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης είναι στοίδιο ‘πλοίο’ με τους ‘δικούς’ του εθνικούς καπιταλιστές” (Carbure: “Ο ΝτόναλντΤραμπ...”). Η αριστερα αγνοώντας αυτήν τη θεμελιώδη συνθήκη, κατασκευά-ζοντας μια κατά φαντασία ενότητα και έναν κατά φαντασία διεθνισμό, απο-νευρώνει τις αιχμές της προλεταριακής αντίστασης: ατέρμονη αναζήτηση μιαςαπό τα πάνω επιβεβλημένης ενότητας, εμμονή σε παραδοσιακές μορφές οργά-νωσης, νερόβραστη σούπα αιτημάτων που δε φτάνουν ποτέ στην ουσία, δη-λαδή στο ξεπέρασμα των δομικών διαιρέσεων εντός του προλεταριάτου. Και δεφτάνουν γιατί στη συνθήκη της “ενότητας μέσα στον διαχωρισμό”, το προλε-
ταριάτο δεν μπορεί να ενοποιηθεί παρά μόνο μέσα στην επανάσταση, κα-ταργώντας όλες τις διαιρέσεις που παράγονται από το κεφάλαιο και το κράτος:αξία, χρήμα, εμπόρευμα, μισθωτή εργασία, ιδιοκτησία, ιεραρχία.Η “παλινόρθωση” της εθνικής εργατικής τάξης δεν είναι κριτική στην καπι-ταλιστική παγκοσμιοποίηση. Η αριστερά που προτάσσει την επιστροφή στιςεθνικές ζώνες συσσώρευσης (υπό “εργατικό” έλεγχο, φυσικά) και στις “καλές”εποχές του “μη-φαύλου” “παραγωγικού” κεφαλαίου, ενισχύει τη δυναμική τηςπαγκοσμιοποίησης-ως-κατακερματισμού του προλεταριάτου. Αποτελεί, ου-

(ακρο)δεξιός και (ακρο)αριστερός, 
αλλά στην ουσία λευκός, 

εθνικισµός τι είναι αυτό που τους
ενώνει, τι είναι αυτό που µας χωρίζει;
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Υπάρχει στις ΗΠΑ και αλλού, αλλά όχι τόσο στην ελληνική επικράτεια, αυτότο είδος ακροδεξιάς που αυτοχαρακτηρίζεται “εναλλακτική” (στα αγγλικά alt-right, δηλαδή alternative right), που διακρίνεται από ένα πιο εξεζητημένο καιεκλεπτυσμένο είδος ρητορικής σε σχέση με την ωμή γλώσσα της βίαςπου χαρακτηρίζει πιο παραδοσιακές ακροδεξιές δυνάμεις. Η ρη-τορική της “εναλλακτικής” ακροδεξιάς στηρίζεται έντονα στηνέννοια της “ταυτότητας”.Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, θα λέγαμε χονδρικά ότιη έννοια της ταυτότητας (μια εκτενής ανάλυση υπάρχει στοάρθρο “Κρίση Ταυτότητας” όπου συζητείται και η αντιφατικήεκλογική συμπεριφορά διαφόρων ταυτοτήτων, που ψηφίζουνενάντια στα προφανή συμφέροντά τους. Για παράδειγμα, το30% των Λατινοαμερικανών και το 70% των λευκών γυναικώνψήφισαν Τραμπ) αναφέρεται σε γνωρίσματα που συγκροτούν μια
συλλογική υποκειμενικότητα, “ταυτοποιώντας” ένα υποκείμενο ή μια ομάδαως διακριτά και ξεχωριστά. Το να είναι, για παράδειγμα, κάποιος/κάποια μαύ-ρος/μαύρη ή ομοφυλόφιλος/ομοφυλόφιλη/queer προσδιορίζει και προσδιορί-ζεται από μια ταυτότητα. Ξεκινώντας από ακαδημαϊκές αναζητήσεις καιακτιβίστριες του μαύρου φεμινιστικού κινήματος τη δεκαετία του 1970, η έν-νοια της ταυτότητας συνδέθηκε σύντομα με “δικαιωματικούς” αγώνες ανα-

γνώρισης και υπεράσπισης “ταυτοτήτων”. Καθώς οι ταυτότητες αφαιρούνταιαπό άλλα συγκείμενα, όπως για παράδειγμα της ταξικής θέσης κ.λπ., αποκτούνμια αυτονομία και επιπλέον μπορούν να “επικαλύπτονται” με όχι κατ’ ανάγκηαντιφατικούς τρόπους.Έτσι ο Μilo Yiannopoulos, ένας βρετανικής καταγωγής “πρωταγωνι-στής” της “εναλλακτικής” ακροδεξιάς, αρκετά γνωστός λόγω τωνπροκλητικά διατυπωμένων απόψεών του ενάντια στον φεμινισμό,το Ισλάμ, την κοινωνική δικαιοσύνη και την πολιτική ορθότητακαι άλλες ιδεολογίες και απόψεις που θεωρεί ο ίδιος “ολοκληρω-τικές” και “αριστερές”, μπορεί να δηλώνει ανοιχτά ομοφυλόφι-λος και ταυτόχρονα να υποστηρίζει ότι οι “gay θα πρέπει να
επιστρέψουν στην ντουλάπα” και ότι “τα δικαιώματά τους είναι

‘επιβλαβή’ για την ανθρωπότητα”. Ή να διεκδικεί να μιλήσει στο πα-νεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ φέτος τον Φεβρουάριο, όπου στην ουσίαεπρόκειτο να καταδώσει ονόματα φοιτητών “χωρίς χαρτιά”, στο όνοματης ελευθερίας του λόγου. Η “εναλλακτική” ακροδεξιά αξιοποιώντας το, κατεξοχήν, αριστερό εργαλείοτης ταυτότητας προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τον ίδιο τον ρατσισμό της, πα-ρουσιάζοντας τον ως μια πολιτική υπεράσπισης της “λευκής ταυτότητας”, πουαπειλείται προφανώς από τον πολυπολιτισμικό κυκεώνα της εποχής της παγ-κοσμιοποίησης. 

σιαστικά, την αριστερή φράξια του κράτους και του κεφαλαίου, την άλλη όψητου νομίσματος της “αντισυστημικότητας”, τον καθρέφτη της ακροδεξιάς ρητο-
ρείας. Μπορεί να μην κραυγάζει για “τους ξένους που μας κλέβουν τις δουλειές”και τα κλειστά σύνορα, αλλά στην ουσία εκφράζει την ίδια ανάγκη να ανακτή-σει το έθνος-κράτος τον έλεγχο της δικής του “εθνικής οικονομίας”, δηλαδή του“δικού του” προλεταριάτου (η βασική –ιδεολογική και μόνο– διαφορά είναι ότιστο αριστερό αφήγημα  η εργατική τάξη-λαός θα είναι “αφέντης στον τόποτου”). Γι’ αυτό και καταλήγει να διαλαλεί τα ίδια σχέδια “εθνικής παραγωγικήςανασυγκρότησης” και, ακόμα πιο χαρακτηριστικά στην περίπτωση της ελληνι-κής αντιμνημονιακής αριστεράς, τους ίδιους “στρατηγικούς στόχους” περί εξό-δου από την ΕΕ και το Ευρώ, που βάζουν στην ατζέντα τους τα ακροδεξιάεπιτελεία ανά την Ευρώπη.Και αφού “ένας είναι ο εχθρός, ο νεοφιλελευθερισμός”, μπορεί να φαντάζεταιαπενοχοποιημένα διάφορες “αντισυστημικές” συμμαχίες χωρίς να προβλημα-τίζεται, για παράδειγμα, αν το Brexit στηρίχτηκε κυρίως από τον αγγλική ακρο-δεξιά ή αν ο “δυνάμει” σύμμαχος Τραμπ χαρακτηρίζει τους Μεξικάνους“βρωμιάρηδες” και τις γυναίκες “τσούλες” ή αν υποστηρίζει κάθε αντιδραστικήψευτοθεωρία των “δεξαμενών σκέψης” του νεοσυντηρητικού συρφετού στιςΗΠΑ ενώ οι οπαδοί του χαιρετούν ναζιστικά στα δείπνα υποστήριξής του. Αυτή η αριστερά τροφοδοτεί τη δυναμική της ακροδεξιάς ως της  πραγματικά
συνεπούς δύναμης που μπορεί να βάλει φρένο στην απληστία και την ασυδοσίατων “τραπεζιτών” και των “τοκογλύφων”, να δώσει δουλειές στην ντόπια ερ-γατιά και να τονώσει το εθνικό γόητρο, καθώς η αντιπαγκοσμιοποίηση πουπροτάσσει η ακροδεξιά είναι σε πιστότερη αντιστοίχιση με την πραγματικότητα
ενός  κατακερματισμένου προλεταριάτου. Η “αντισυστημικότητα” της αριστε-ράς αρθρώνεται αναγκαστικά σε μια γλώσσα ιδεολογικοποιημένης και φενακι-
σμένης ενότητας του προλεταριάτου, μια γλώσσα που απευθύνεται σε ένα
φάντασμα (και δεν είναι το φάντασμα του Μανιφέστου!). Ονομάζουμε  εθνολαϊκισμό αυτή την πρακτική ιδεολογία εθνοκρατισμού καιπροσήλωσης στην εθνική οργάνωση/εκμετάλλευση του προλεταριάτου πουδιατρέχει το πολιτικό φάσμα από την ακροδεξιά μέχρι την ακροαριστερά. Δια-πιστώνουμε, επιπλέον, ότι το υπόστρωμα του εθνολαϊκισμού είναι ο ίδιος ο λευ-κός εθνικισμός. Είναι μια κρίσιμη διαπίστωση, κατά την άποψή μας, γιατί, όπωςθα εξηγήσουμε παρακάτω, στη συγκρότηση του λευκού εθνικισμού αναπτύσ-σεται και η δυναμική του εκφασισμού που συνοδεύει τη εθνο-λαϊκιστική ρητο-ρική.Αν στην περίπτωση της ακροδεξιάς η σύνδεση εθνολαϊκισμού και λευκού εθνι-κισμού είναι κάπως αυτονόητη, στην περίπτωση της λαϊκιστικής, “αντισυστη-μικής” αριστεράς είναι λιγότερο προφανής. Για να αναδειχθεί πρέπει να δεικανείς πώς συγκροτήθηκε η ίδια η “εργατική ταυτότητα” στην περίοδο της ανά-πτυξης και ακμής του εργατικού κινήματος (βλέπε, πχ., το άρθρο των Endnotes:
“Μια ιστορία διαχωρισμού: Η άνοδος και η παρακμή του εργατικού κινήματος,
1883-1982”).Η μελέτη αυτής της περιόδου δείχνει ότι όντως η κυρίαρχη ταυτό-
τητα του εργατικού κινήματος ήταν αυτή του λευκού άντρα εργάτη. Ακόμα καισήμερα (το βλέπουμε έντονα στην ελληνική περίπτωση), τα εργατικά συμφέ-ροντα είναι συνήθως τα συμφέροντα των λευκών και πιο προνομιούχων εργα-
τών· τα μη-λευκά κομμάτια του προλεταριάτου παραμένουν συνήθως αόρατα,υποτιμούνται ή αγνοούνται. Μερικές, μάλιστα, φορές απαξιώνονται ρητά. Γιαπαράδειγμα, η Ναόμι Κλάιν έσπευσε να καταλογίσει την νίκη του Τραμπ στα

μη-λευκά εκείνα κομμάτια της εργατικής τάξης (Αφροαμερικανούς και Λατίνος)που, μην καταφέρνοντας να “συνδεθούν” με τον Σάντερς, στήριξαν την Κλίντον(“αυτή την ενσάρκωση της νεοφιλελεύθερης μηχανής”). Η Angela Mitropoulos, ασκώντας κριτική, χαρακτηρίζει αυτήν τη στάση “...α-
λαζονεία που προσεγγίζει τα όρια του ξεκάθαρου ρατσισμού”, αποτέλεσμα τηςάρνησης να παραδεχτεί κανείς ότι:“η σοσιαλδημοκρατία ήταν πάντα μια μορφή
λευκού προστατευτισμού, ιδιαίτερα στις αποικίες εποίκων όπως στις ΗΠΑ, και
ότι η χρήση όρων όπως ο “νεοφιλελευθερισμός” έχει να κάνει με τον θρήνο της
απώλειας της προστασίας για τους λευκούς” (Angela Mitropoulos: “Οι γυρολόγοι
της δυσαρέσκειας”, https://inmediasres.espivblogs.net/2016/11/28/hucksters).Το αίσθημα επίθεσης από τα προνομιούχα τμήματα της “κοσμοπολίτικης”ελίτ, των κερδισμένων, δηλαδή, της παγκοσμιοποίησης, το αίσθημα της απει-λής για τη συνοχή του αμερικανικού έθνους διατέμνει σημαντικά κομμάτια τηςλευκής εργατικής τάξης σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα (αυτά που φλερτά-ρουν με την ακροδεξιά ταυτίζουν, βέβαια, την απειλή αυτή ως προερχόμενη απότους εκφραστές της “ιδεολογικής ηγεμονίας” της αριστεράς, γεγονός που ενι-σχύεται και από την αλαζονική στάση της ακαδημαϊκής-φιλελελεύθερης αρι-στεράς· κάπως έτσι και η “δαιμονοποίηση” του Τραμπ από αυτήν την αριστεράμάλλον ενίσχυσε, παρά έπληξε, την εικόνα του). Από την πλευρά της, η “αντι-συστημική” αριστερά, όσο κι αν προσπαθεί να αποσυνδέσει το έθνος από τοκράτος –θέση βαθιά αντιιστορική– δεν κάνει τίποτα άλλο από το να ενισχύειτην αντίληψη αυτών των κομματιών της λευκής εργατικής τάξης ότι η λύση σταδεινά της παγκοσμιοποίησης είναι η αποκατάσταση του πυρήνα της εθνικής ενό-
τητας, δηλαδή της απειλούμενης λευκής (εργατικής) ταυτότητας.Σχετικά με αυτό, η Mitropoulos διατυπώνει μια ιδέα που θεωρούμε ότι είναιπολύ ενδιαφέρουσα. Την ιδέα ότι η δυναμική του (εκ)φασισμού αναπτύσσεται
εντός της δημοκρατίας ως η προσπάθεια των, μέχρι πρότινος, κυρίαρχων, κυρίως
λευκών κομματιών, να ανακτήσουν τον έλεγχο της κοινωνίας και του έθνους που
τους “γλιστράει από τα χέρια”. 
“...Το φασιστικό κάλεσμα για την αναστολή των δημοκρατικών διαδικασιών δεν

είναι μόνο μια έκκληση σε ανταρσία ή επανάσταση, όπως κάποιοι έχουν προτεί-
νει. Είναι ένα κάλεσμα για την αναστολή της δημοκρατίας ή της συνταγματικό-
τητας ώστε να αποκατασταθεί η πολιτική στην υποτιθέμενα αληθινή και
αυθεντική της τάξη. Το κάλεσμα να αναστείλουμε ώστε να σώσουμε και να απο-
καταστήσουμε την αληθινή ουσία του έθνους είναι αναπόσπαστο στον φασισμό
(Αngela Mitropoulos: “Φασισμός, από τον φορντισμό στον ‘τραμπισμό’”)

16/Ελέφαντας Διεθνή Μάιος 2017

Μilo Yiannopoulos: gay και ρατσιστής; µα πώς είναι δυνατόν; 
Τα µυστήρια της “εναλλακτικής” ακροδεξιάς.



Αντιστάσεις στις ΗΠΑ και  black-bloc:
Κινήµατα στις ΗΠΑ: Black Lives Matter,
15$. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το ανταγωνιστικό κίνημα στις ΗΠΑ βρί-σκεται σε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα φάση ανάπτυξης, πουδεν περιορίζεται στον ακτιβισμό και την εξαγωγή εύκολων συμπερα-σμάτων αλλά, αντίθετα, θέτει υπό συζήτηση κρίσιμα ζητήματα και μορ-φής-οργάνωσης και περιεχομένου. Κεντρική θέση έχει το ζήτημα της(διαλεκτικής) σχέσης τακτικής και στρατηγικής. Ο Salar Mohandesi,  συντάκτης του Viewpoint Magazine, σημειώνειστο άρθρο “Για το black-bloc”:“[Για την Wall Street Journal] η ‘αλληλοε-
ξοντωτική’ διαμάχη αυτή τη στιγμή στην υπερ-αριστερά είναι αυτή σχε-
τικά με το ‘black-bloc’. Και αν αυτή η διαμάχη έχει οδηγήσει την WSJ να
μιλά για ‘υπερ-αριστερισμό’, τότε είναι σίγουρα μια διαμάχη που θα πρέ-
πει να την αντιμετωπίσουμε”.Το ενδιαφέρον της WSJ είναι δικαιολογημένο δεδομένου ότι οι πρα-κτικές του black-bloc, η φήμη του οποίου στις ΗΠΑ δυναμώνει ιδιαίτεραμε το κίνημα της αντι-παγκοσμιοποίησης (θυμηθείτε τη μάχη τουΣηάτλ), είναι πάλι με έναν τρόπο δημοφιλείς και απασχολούν, ιδιαίτεραμετά την εκλογή του Τραμπ, ένα μεγάλο τμήμα του ανταγωνιστικού κι-νήματος.

Σε τρεις περιπτώσεις φέτος το αντιφασιστικό κίνημα με τον καθορι-στικό ρόλο του black-bloc, υπερασπίστηκε στο Μπέρκλεϋ τις αντιφασι-στικές ιδέες και τους ίδιους τους φοιτητές/φοιτήτριες από τηνπαρουσία διαφόρων φασιστικών/ρατσιστικών ομάδων. Την 1η Φε-βρουαρίου, όταν ο Milo Yiannopoulos, όπως προαναφέραμε, προσπά-θησε να μιλήσει καθώς και στις 4 Μαρτίου και στις 15 Απριλίου, ότανομάδες φασιστών, υποστηρικτών του Τραμπ, προσπάθησαν να κάνουντην εμφάνισή τους (οι μπάτσοι κλασσικά, όπως παντού, έπαιζαν τονρόλο της κάλυψης). Να τα αισθήματα με τα οποία αντιμετωπίζονταιαυτές οι συγκρούσεις:“...αρκετοί φοιτητές στο Μπέρκλεϋ υποστήριξαν
τις μαχητικές ενέργειες που απέτρεψαν τον Milo Yiannopoulos να μιλή-
σει εκεί, ομιλία στην οποία σκόπευε να ξεκινήσει μια καμπάνια εναντίον
των “πανεπιστημιουπόλεων-ασύλων”, και πιθανόν να είχε σχεδιάσει να
αποκαλύψει τα ονόματα φοιτητών “χωρίς χαρτιά”. “Η πανεπιστημιού-
πολή μου δεν έκανε τίποτα για να σταθεί ανάμεσα στην κοινότητά μας,
όσων δεν έχουμε χαρτιά, και τα μισητά χέρια των ριζοσπαστικοποιημέ-
νων λευκών αντρών – οι Αντίφα το έκαναν”, έγραψε ένας φοιτητής χωρίς
χαρτιά για τα γεγονότα με τον Milo. “Μια ειρηνική διαμαρτυρία δεν επρό-
κειτο να ακυρώσει αυτή την εκδήλωση, όπως δεν το έκαναν οι πολυάριθ-
μες επιστολές από το Τμήμα, το προσωπικό, βετεράνους του Κινήματος
Ελευθερίας του Λόγου (Free Speech Movement) ακόμα και τους δωρητές.
Μόνο η καταστροφή των τζαμαριών και οι βολές των φωτοβολίδων το
έκαναν”, (Salar Mohandesi: “Back in Black”).Το γεγονός ότι το black-bloc γίνεται αντικείμενο καθημερινής κου-βέντας και προβάλλεται από τα καθεστωτικά μέσα αντανακλά τηναναμφισβήτητη ριζοσπαστικοποίηση της πολιτικής κατάστασης: “Κι-
νητοποιούμενοι από τον Τραμπ, εκαταντάδες χιλιάδες Αμερικανών, που
δεν είχαν συμμετάσχει σε μια διαδήλωση ποτέ πριν από αυτές τις εκλογές,
θυσιάζουν τώρα τον ελεύθερο χρόνο τους για πολιτικές συναντήσεις, για
να πορευτούν ενάντια στην κυκλοφορία, να κλείσουν αεροδρόμια, να εκ-
παιδευτούν σαν διοργανωτές, ακόμα και να σκέφτονται την πιθανότητα
μιας γενικής απεργίας. Πολλοί φθάνουν να αισθάνονται ότι η βία μιας
σπασμένης τζαμαρίας ωχριά σε σύγκριση με την βία της διακυβέρνησης
του Τραμπ. Στην πραγματικότητα, είναι ακριβώς αυτή η απρόσμενη ανοι-
χτότητα στις  τακτικές του black-bloc που έφερε τους κριτικούς σε μια
τέτοια κατάσταση παραληρήματος” (Salar Mohandesi: “Back in Black”).Πολύ χαρακτηριστικές στιγμές των αγώνων αυτών ήταν η τερά-στια πορεία γυναικών την ημέρα της ορκωμοσίας του Τραμπ όπωςκαι η αποφασιστική και αποτελεσματική αντίσταση δεκάδων χιλιά-δων Αμερικανών στην ανακοίνωση του μέτρου απαγόρευσης εισόδουστις ΗΠΑ από συγκεκριμένες  μουσουλμανικές χώρες (με αξιοσημεί-ωτη την αλληλεγγύη πχ. των ταξιτζήδων της Νέας Υόρκης).

Η διαλεκτική τακτικής-στρατηγικής και
το “πρόβλημα της σύνθεσης”Σε αρκετούς κύκλους του ανταγωνιστικού κινήματος αυτό που ανα-δεικνύεται ως καθοριστικό ζήτημα είναι κατά πόσον το black-bloc θα

μπορέσει να ξεπεράσει το επίπεδο μιας “αιωρούμενης” τακτικής, να ξε-φύγει, δηλαδή, από την “καταναγκαστική λογική” μιας εμμονικής επα-νάληψης της σύγκρουσης στον δρόμο (με το σκεπτικό ότι η επανάληψηαυτής της τακτικής θα δημιουργήσει μια στρατηγική) και να μπορέσεινα ενταχθεί ως μια εμπλουτισμένη τακτική (και όχι ως μια “ταυτότητα”)σε μια στρατηγική. Με  άλλα λόγια αν μπορούν οι μαχητές του black-bloc “να ενσωματώσουν  οργανικά τη σύγκρουση στον δρόμο μέσα σε ένα
ολόκληρο οικοσύστημα αγώνων” (ό.π.) Αυτό το οικοσύστημα στις ΗΠΑ συγκροτείται από τη συνάντηση δυ-νάμεων που δεν αμφισβητούν μόνο τη σχέση εκμετάλλευσης κεφάλαιο-εργασία αλλά και άλλες σχέσεις κυριαρχίας, για παράδειγμα τηςφυλετικής και της έμφυλης. Χαρακτηριστική είναι, πχ. η αλληλεπίδρασητου κινήματος Black Lives Matter με το κίνημα “15$”, που αναπτύχ-θηκε για τη διεκδίκηση των 15 δολαρίων ως ελάχιστου ωρομίσθιου. Τακομμάτια αυτά οικειοποιούνται πρακτικές του black-bloc: Στη διάρκεια
της ορκωμοσίας του Τραμπ, οι τακτικές του black-bloc βοήθησαν τους
ακτιβιστές του κινήματος Black Lives Matter να κλείσουν ένα σημείο ελέγ-
χου και να κυνηγήσουν κάποιους νεοναζί. Τι άλλες χρήσεις μπορεί να εξυ-
πηρετήσει το μπλοκ σήμερα; Το κλείσιμο αεροδρομίων; Την προστασία
κλινικών έκτρωσης; Το σταμάτημα επιδρομών απελάσεων; Την άμυνα-
αυτοοργανωμένων προγραμμάτων επιβίωσης που θα αναπτύξουμε στα
επόμενα χρόνια; (ό.π.).Η συνάρθρωση των διαφόρων κοινωνικών δυνάμεων με έναν τρόποπου θα σέβεται τις διαφορετικές ανάγκες, συμφέροντα και επιθυμίεςκαι θα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη σύνθεση της  εργατικής τάξης στιςΗΠΑ αποτελεί  κατεξοχήν στρατηγικό ζήτημα των συζητήσεων των Αμε-ρικανών συντρόφων/ισσών. Οι Endnotes (δείτε πχ. το κείμενο “Θέσεις
του LA”, στο παρόν τεύχος του “Ελέφαντα”) αναφέρονται σε αυτό ωςτο “πρόβλημα της σύνθεσης”. Καμμιά από τις διάφορες φράξιες τουπρολεταριάτου δεν μπορεί να εκφράσει καθολικά τα συμφέροντά τουκαι παρ’ όλο που η ενότητά τους είναι αναγκαία αυτή δεν μπορεί να βρε-θεί έτσι απλά “μέσα στους όρους αυτής της κοινωνίας που ξηλώνεται”.Από την άλλη, η σύνδεση του black-bloc με τους ευρύτερους αγώνεςδεν μπορεί να εξαντλείται απλά στην “οικειοποίηση” των πρακτικώντου: “...υπάρχει η πρόκληση της τυποποίησης  της σύνδεσης ανάμεσα στο
black-bloc και στους άλλους αγώνες. Για να είναι αποτελεσματικό, το
black-bloc απαιτεί έναν συγκεκριμένο βαθμό αυτονομίας, ιδιαίτερα με δε-
δομένους τους νομικούς κινδύνους της σύγκρουσης. Από την άλλη
πλευρά...αν πρόκειται να ενισχύσει τα κινήματα αντί να εργάζεται για αν-
ταγωνιστικούς σκοπούς, θα πρέπει να είναι διαφανές και να ‘δίνει λογα-
ριασμό’” (ό.π.).Αυτή η τυποποιημένη σχέση πρέπει να αναδημιουργηθεί καθώς η “τυ-πική” οργανωτική ενότητα, μέσω της οποίας επιτυγχανόταν αυτή ηισορροπία, δεν είναι δεδομένη σήμερα: “Στην πραγματικότητα, στο ση-
μερινό πλαίσιο, το ίδιο το ερώτημα της ενότητας έχει πολύ λίγο νόημα
χωρίς την οργάνωση” (στο “Back in Black”).Αν και βρισκόμαστε σε διαφορετική συνθήκη, νομίζουμε ότι τα ζητή-ματα που τίθενται στην προβληματική του ανταγωνιστικού κινήματοςστις ΗΠΑ, είναι εξαιρετικά ουσιώδη και αξίζει να μας απασχολήσουν κιεμάς σοβαρά. Άλλωστε η ελληνική κοινωνία, με όλες τις ιδιομορφίες της,είναι μια καπιταλιστική κοινωνία και, μάλιστα, απόπολλές απόψεις, προηγμένη.  Θεωρούμε ότι το να ξεκινάμε από αφηρημέ-νες αντιλήψεις για το “πώς θα πρέπει να είναιοι αγώνες” δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικό.Είναι προτιμότερο να ξεκινάμε από μια

συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένηςπραγματικότητας.  Χρειάζεται να πειρα-ματιστούμε, να εφεύρουμε νέες μορφέςενότητας και συλλογικής οργάνωσης,αντλώντας έμπνευση από την ίδια τηνεμπειρία των πραγματικών αγώνων, όσοαντιφατικοί κι αν είναι. Να διευρύνουμετη φαντασία μας, προσπαθώντας να μημένουμε “έξω” από τις ανεπανάληπτεςδυνατότητες  κάθε  συγκυρίας, ναείμαστε στη ροή των πραγμά-των. Όπως λέει και ο Mohan-desi στο “Back in Black”: Αντί να βγάζουμε συμπεράσματα πίσω από
κλειστές πόρτες, θα πρέπει να βασίσουμε τη στρατηγική μας σε
αυτό που συμβαίνει στους δρόμους.
ΥΓ. Όλα τα αναφερόμενα άρθρα όπως και τα ακόλουθα: “Λευκή Αγνότητα”, του
Asad Haider, “Η κονκάρδα και η σβάστικα”, του Shuja Haider, “Ένα βήμα πίσω,
δύο βήματα μπροστά” του Salar Mohandesi, είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της
ομάδας InMediasRes: https://inmediasres.espivblogs.net/translations.
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Μπέρκλεϋ: η φλόγα είναι ζωντανή!



Σημείωμα του συντάκτη. Το έλλειμα  αντιπληροφόρησης και θέσης σχετικά με τις εξελί-
ξεις στη Βενεζουέλα στον αναρχικό χώρο – και σε μας προφανώς -  είναι πολύ σοβαρό
(με αποτέλεσμα να κυριαρχεί η αφήγηση του “αντιιμπεριαλιστικού προμαχώνα” για το
κρατικο-καπιταλιστικό καθεστώς Τσάβες-Μαδούρο). Περιοριζόμαστε σ’ αυτό το τεύχος
του “Ελέφαντα” στην αναδημοσίευση του παρόντος κειμένου της αναρχικής εφημερί-
δας “El Libertario” και θα επανέλθουμε πιο συγκεκριμένα στο επόμενο

Απευθυνόμαστε σε όλες τις εκφράσεις του ελευθεριακού κινήματος, ιδιαίτεραεκείνων της ηπείρου μας, όχι μόνο για να επιστήσουμε την προσοχή τους στηνκατάσταση που ζούμε στη Βενεζουέλα από τον Απρίλιο του 2017, αλλά απόαυτό που αντιλαμβανόμαστε ως επιτακτική ανάγκη, δηλαδή να δώσει ο διεθνήςαναρχισμός περισσότερη έμφαση σε αυτές τις δραματικές περιστάσεις, με θέ-σεις και δράσεις που συνάδουν με τη θεωρία και την πρακτική του στην ιστο-ρική του διαδρομή..Είναι λυπηρό το γεγονός ότι, ενώ από τη μια πλευρά η Τσαβική κυβέρνηση-σήμερα με επικεφαλής τον Maduro- μαζί με τα φερέφωνά της από το εξωτε-ρικό και, από την άλλη, οι αντίπαλοι από τη δεξιά και τη σοσιαλδημοκρατία,πραγματοποιούν αηδιαστικές εκστρατείες για να πουλήσουν στην παγκόσμιακοινή γνώμη τα εξίσου μεροληπτικά, και φορτισμένα με τα εξουσιαστικά τουςσυμφέροντα, οράματα, πολλές αναρχικές φωνές έξω από τη Βενεζουέλα έχουνδιατηρήσει μία σιωπή που είναι κατά κάποιο τρόπο σιωπηρή αποδοχή αυτούπου ο ένας ή άλλος πεινασμένος διεκδικητής της κρατικής εξουσίας θέλει ναεπιβάλλει ως “αλήθεια”. Η παρούσα συγκυρία δείχνει  τη φασιστική φύση του καθεστώτος Τσάβες -και της συνέχειάς του με τον Maduro - τις αντιδραστικές μιλιταριστικές κυβερ-νήσεις που έχουμε καταγγείλει πάντα στο “Εl Libertario”. Είναι ένα καθεστώςπου συνδέεται με το έγκλημα, τη διακίνηση ναρκωτικών, τη λεηλασία, τη δια-φθορά, τη φυλάκιση των αντιπάλων, βασανιστήρια, εξαφανίσεις, πέρα από τηνκαταστροφική οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και ηθική διαχείριση. Μετάτον θάνατό του [Τσάβες] και με το τέλος της bonanza, η λεγόμενη Μπολιβα-ριανή διαδικασία βρέθηκε αποπληθωρισμένη, υποστηριζόμενη από μια ισχνήβάση.Υπάρχουν εκείνοι σε διεθνές επίπεδο (ο Noam Chomsky, το καλύτερο παρά-δειγμα), που διόρθωσαν την αρχική τους υποστήριξη στον Βενεζουελάνικο αυ-

ταρχισμό και σήμερα τον καταγγέλλουν με σαφή τρόπο. Ωστόσο, σημειώνουμεμε ιδιαίτερη ανησυχία τη σιωπή πολλών αναρχικών αυτής και άλλων ηπείρωνγια τα γεγονότα στη Βενεζουέλα[...] Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τηναδιαφορία, αν κάποιος έχει ένα αντι-ιεραρχικό όραμα του κόσμου[...]Ίσως στοπαρελθόν η “προοδευτική” οφθαλμαπάτη του τσαβισμού να μπορούσε να εξα-πατά ακόμα και κάποιους ελευθεριακούς ανθρώπους, αλλά όσοι είναι συνεπείςμε το ιδανικό μας είναι αδύνατο σήμερα να διατηρούν αυτή την πεποίθηση. Βρι-σκόμαστε μπροστά σε μια απονομιμοποιημένη και κατασταλτική κυβέρνησηςπου αγωνιά επιδιώκοντας  να  διαιωνίσει την εξουσία της, που αμφισβητεί τησυντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, που δολοφονεί μέσω των κατασταλ-τικών και παραστρατιωτικών δυνάμεών της, που προωθεί τις λεηλασίες. Μιαδιεφθαρμένη κυβέρνηση που εκβιάζει με τα κουτιά των τροφίμων, που πω-λούνται σε δολάρια στη μαύρη αγορά, που συμμετέχει σε όλα τα είδη των κα-πιταλιστικών επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων (η κυβέρνηση των“bolibourgeois”) και μιλιταριστές που πλουτίζουν από τα έσοδα του πετρελαίουκαι το οικολογικό έγκλημα των εξορύξεων.Είναι καιρός να διαλύσουμε τουςψευδο-ενημερωτικούς ελιγμούς που χρησιμοποιούν σε διεθνές επίπεδο εκείνοιπου ελέγχουν και εκείνοι που επιδιώκουν να ελέγξουν το κράτος της Βενεζουέ-λας[...]Κάθε σημάδι της αναρχικής αλληλεγγύης θα είναι ευπρόσδεκτο από το,σίγουρα μικρό και κινούμενο ανάμεσα σε πολλές δυσκολίες, Βενεζουέλανικοαντι-ιεραρχικό κίνημα, αλλά στην παρούσα συγκυρία θα είμαστε ευγνώμονες ναξέρουμε ότι με κάποιο τρόπο έχουμε την υποστήριξη των ανθρώπων από τονυπόλοιπο κόσμο, είτε αναπαράγοντας και διαδίδοντας τις πληροφορίες που πα-ρέχονται από τους αναρχικούς της Βενεζουέλας και δημιουργώντας τις από-ψεις και τις σκέψεις που διαλύουν τις ψευδαισθήσεις που προσπαθούν ναεπιβάλουν οι εξουσιαστές από το δεξιά και αριστερά, είτε και -αυτό θα ήτανπολύ καλύτερο-προωθώντας και στηρίζοντας πρωτοβουλίες δράσης στις αν-τίστοιχες χώρες σας, που καταγγέλλουν τις συνθήκες της πείνας και καταστο-λής που είναι σήμερα παρούσες στη Βενεζουέλα. Τώρα, περισσότερο από ποτέ,είναι αναγκαία η παρουσία και η φωνή σας σε όλα τα πιθανά σενάρια, ώστε  νακαταγγελθεί η τραγωδία στην οποία είναι βυθισμένος ο λαός της Βενεζουέλας.

Στις αρχές του Γενάρη του 2017 ξέσπασαν άγριες ταραχές στο Μεξικό, μεαφορμή μια μεγάλη αύξηση στις τιμές των καυσίμων· η αιτία, όμως, δεν είναιάλλη από την οργή των εκμεταλλευόμενων για το στύψιμό τους στον κύκλο τηςμισθωτής σκλαβιάς και του εμπορεύματος. Οι ταραχές εκδηλώθηκαν με αποκλεισμούς δρόμων, διοδίων και πρατηρίωνκαι, κυρίως, εκτεταμένες λεηλασίες μαγαζιών και απαλλοτριώσεις σε πολλέςπόλεις.    Οι απαλλοτριωτές πήραν κυρίως τηλεοράσεις, ηλεκτρονικές συσκευέςαλλά και παιχνίδια και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Υπήρξαν περισσότερες από500 συλλήψεις σε μια βδομάδα, μερικοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, δημιουργήθηκεπανικός στην κυβέρνηση, στις επιχειρήσεις και σε όλα τα πολιτικά κόμματα.Οι σύντροφοι του Alerta Proletarios σχολιάζουν πολύ εύστοχα τον πυρήνατων απαλλοτριώσεων: Η κοινωνία λατρεύει τη μορφή-εμπόρευμα: την προ-σκυνά, την τοποθετεί στην αγία τράπεζα όπου και πρέπει να τιμάται. Και η με-γαλύτερη έκφραση αυτής της λατρείας δεν είναι η κατανάλωση, αλλά η εργασία.Μέσα από τη συνεχή εργασία, η ανθρώπινη δραστηριότητα μετασχηματίζεταισε εμπόρευμα. Αν και φαίνεται ότι δουλεύουμε μόνο και μόνο για να παράγουμεκάτι που θα γίνει ένα εμπόρευμα ή για να έχουμε πρόσβαση σε αυτό, η ίδια ηδραστηριότητά μας είναι ένα εμπόρευμα που πρέπει να ανταλλαχθεί με άλλααγαθά: το απόλυτα ελάχιστο για να μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε στη δου-λειά. Με λίγα λόγια: δουλεύουμε για να αγοράζουμε εμπορεύματα και καταλή-γουμε να είμαστε ικανοί να αγοράσουμε αρκετά ώστε να μπορούμε ναεπιστρέψουμε στη δουλειά την επόμενη μέρα.Το κλίμα φόβου που αναπτύχθηκε στη συνέχεια δεν προξενήθηκε από ταπλιάτσικα αλλά καλλιεργήθηκε “από το κράτος, τα ΜΜΕ, τον τύπο και ιδιαίτερατα  κοινωνικά δίκτυα[.. ]Αυτοί που φοβούνται είναι οι αστοί. Οι ηγέτες.

Είναι ανίκανοι να καταλάβουν τη γλώσσα της εξέγερ-
σης, έχουν βυθιστεί στον πανικό και θέλουν η δική τους

αντίδραση να είναι και δική μας”. Οι ταραχές είναι πάντα μια στιγμή που το προλεταριάτο διαρρηγνύει την κα-νονικότητα, όχι απλά αυτήν της καθημερινής ζωής αλλά, ακόμα πιο σημαντικά,την κανονικότητα της ίδιας της εξεγερτικότητάς του, κανονικότητα που το κρά-τος, το κεφάλαιο και οι ενσωματωμένοι διαμεσολαβητές (κόμματα και θεσμικάσυνδικάτα) προσπαθούν να επιβάλλουν στις εκρήξεις του. “Περίμεναν μόνο πο-ρείες, ελεγχόμενους αποκλεισμούς και ειρηνικές δράσεις: όλα αυτά μπορούνλίγο-πολύ να γίνουν ανεκτά, να ελεγχθούν ή να κατασταλούν εύκολα. Όμως ηεξέγερση ξέσπασε. Άνθρωποι βγήκαν από τα σπίτια τους από μόνοι τους[...]Βε-βήλωσαν την ηθική του Κεφαλαίου που μας λέει ότι πρέπει να δουλέψουμε γιανα έχουμε αυτά που θέλουμε...”.Να  και τα οργισμένα  λόγια ενός προλετάριου για τους διαμεσολαβητές:
Οι σοσιαλδημοκράτες θα έρθουν να σου πουν: Μη λεηλατείς. Οι αστοί θα
έρθουν να σου πουν: Μη λεηλατείς Οι ακτιβιστές με τα προγράμματα
υποστήριξης  θα έρθουν και θα σου πουν: Μη λεηλατείς. Οι ακαδημαϊκοί
ειδικοί με τα ερευνητικά τους προγράμματα, θα έρθουν και θα σου πουν:
Μη λεηλατείς Οι ηγέτες  των συνδικάτων θα έρθουν και θα μας πουν ότι
πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο και έτσι θα αυξήσουμε τους μισθούς
μας· θα σου πουν: Μη λεηλατείς. Όταν δουν ότι τίποτα δε δουλεύει, και
ότι είναι ο ίδιος μίζερος κόσμος, θα αρχίσουν το πλιάτσικο. Αλλά εκείνη
τη στιγμή δεν υπάρχει πια τίποτα να λεηλατήσεις γιατί ΗΣΟΥΝ ΕΣΥ ΠΟΥ
ΕΙΧΕΣ ΗΔΗ ΛΕΗΛΑΤΗΘΕΙ.

– Ένας χοντρός προλετάριος, Mexico City. 4 Ιαν. 2017

Μεξικό, Γενάρης 2017
“Πίσω από το κίνηµα αυτό είναι η πείνα. 
Αν δεν το καταλαβαίνεις, βούλωσε το στόµα σου και µάθε”
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Βενεζουέλα

Η αλληλεγγύη είναι κάτι πολύ
περισσότερο από ένα γραπτό

Από την αναρχική εφηµερίδα
El Libertario
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Οι φυλακές δεν είναι χώροι απομόνωσης των “κακών”
της κοινωνίας μας. Είναι ένας από τους σημαντικότερους
μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου και πειθάρχησης. Το τι
γίνεται πίσω από τα κάγκελα αφορά ταξικές μας αδελ-
φές και αδελφούς, γείτονες και γειτόνισσές μας, συντρό-
φισσες και συντρόφους μας. Γι’ αυτό και δε θα το
αφήνουμε στο σκοτάδι.

Συντακτική ομάδα

Όταν, έστω και για λίγο, σταµατούν
οι µηχανές πίσω απ’ τα κάγκελα

Στις 9 Σεπτεμβρίου, 45 χρόνια μετά την εξέγερση καισφαγή στη φυλακή Άττικα, ξεκίνησε η μεγαλύτερη απερ-γία κρατουμένων στην ιστορία των ΗΠΑ. Επεκτάθηκε σεδεκάδες φυλακές σε 24 Πολιτείες, και συμμετείχαν γύρωστις/ους 24.000 κρατούμενες/οι. Μία από τις διεκδική-σεις των απεργών κρατουμένων ήταν η κατάργηση τηςκαταναγκαστικής εργασίας, η οποία στις ΗΠΑ είναι συν-ταγματικά κατοχυρωμένη (13η Τροπολογία) ως ποινήπου μπορεί να επιβληθεί σε όσες/ους έχουν καταδικαστείσε φυλάκιση. Στην πραγματικότητα, κάθε έγκλειστη/οςστις φυλακές των ΗΠΑ, που είναι ικανή/ος προς εργασία,καταναγκάζεται να εργαστεί, είτε για τη συντήρηση τωνφυλακών είτε για ιδιωτικές εταιρείες, όπως η WholeFoods, η Walmart, η McDonald’s, η Victoria Secret, μέσααπό συμβόλαια συνεργασίας με τη διοίκηση των φυλα-κών. Αυτή η νόμιμη μορφή υποδούλωσης, με ελάχιστηαμοιβή ή χωρίς καθόλου αμοιβή, παράγει κάθε χρόνο βιο-μηχανικά προϊόντα των οποίων η συνολική αξία ξεπερνάτα δύο δισεκατομμυρίων δολάρια. Πρόκειται για μια αρ-κετά κερδοφόρα, και τρομακτικά διαδεδομένη στις ΗΠΑ,μορφή ταξικής εκμετάλλευσης, που αφορά άμεσα δυό-μιση εκατομμύρια έγκλειστες/ους προλετάριες/ους.Η απεργία κράτησε ως τα μέσα Οκτώβρη και στηρίχθηκεαπό το Alabama Free Movement και την IncarceratedWorkers Organising Committee (Οργανωτική ΕπιτροπήΦυλακισμένων Εργατών) που έχει συγκροτηθεί με πρω-τοβουλία της ιστορικής επαναστατικής συνδικαλιστικήςοργάνωσης Industrial Workers of the World (Βιομηχανι-κοί Εργάτες του Κόσμου). Δε χρειάζεται καν να πούμε ότιαυτός  ο αγώνας των έγκλειστων προλετάριων αντιμε-τωπίστηκε με μια μεγάλη ποικιλία κατασταλτικών μέ-τρων (περιορισμός κινήσεων εντός της φυλακής,περιορισμός της επικοινωνίας με τον “έξω” κόσμο, απο-μονώσεις, εκδικητικές μεταγωγές κ.ο.κ.), ενώ αποσιωπή-θηκε από τον mainstream αστικό τύπο. Όπως και σεπολλές άλλες πόλεις διεθνώς, έτσι και στην Αθήνα οργα-νώθηκαν δράσεις αντιπληροφόρησης και πολιτικής στή-ριξης. Δύο τέτοιες δράσεις ήταν η κατάληψη τηςΕλληνοαμερικάνικης Ένωσης (δράση κατά την οποία έγι-ναν 22 συλλήψεις) στις 26 Σεπτέμβρη, και η συγκέν-τρωση που πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτώβρη έξω απότην πρεσβεία των ΗΠΑ, και  στις δύο περιπτώσεις από τηΣυνέλευση Αλληλεγγύης για τους Πολιτικούς Κρατούμε-νους, τους  Φυλακισμένους  και  Διωκόμενους Αγωνιστές.
lenorman

Το απόγευμα της Κυριακής 7/5 στον Βύρωναπραγματοποιήθηκε στην κατάληψη της Ανά-ληψης η βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου “ΑΤ-ΤΙΚΑ 45’’ από τις κινηματικές εκδόσειςΜΟΛΟΤ σε συνδιοργάνωση της αυτοδιαχειρι-ζόμενης ομάδας βιβλιοθήκης “El viaje’’ (δομήςπου συμμετέχει και δραστηριοποιείται στονχώρο της Κατάληψης Ανάληψης) και του Τα-μείου Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκό-μενων Αγωνιστών (Συνέλευση Αθήνας). Η εκδήλωση ξεκίνησε με τηλεφωνική επι-κοινωνία με τον συγγραφέα του βιβλίου-φυ-λακισμένο αναρχικό κομμουνιστή σύντροφοΤάσο Θεοφίλου (του οποίου η δίκη στο Εφε-τείο Αθήνας, έπειτα από την πρωτόδικη κατα-δίκη 25ετούς κάθειρξης το 2014. βρίσκεταιαυτή την περίοδο σε εξέλιξη). Ο σύντροφοςανέπτυξε την εξιστόρηση του βιβλίου πουπραγματεύεται ένα αληθινό γεγονός, την εξέ-γερση στις φυλακές Αttika της ομώνυμηςπόλης της πολιτείας της Νέας Υόρκης στιςΗΠΑ τον Σεπτέμβρη του 1971. Αποσπασματικά απο την τηλεφωνική πα-ρέμβαση του συντρόφου: “Από τις 9 μέχρι τις13 Σεπτεμβρίου του 1971 στη Νέα Υόρκη, οικρατούμενοι της φυλακής Άττικα πήραν τονέλεγχό της και κοινοποίησαν μια σειρά αιτη-μάτων στη διοίκηση της φυλακής, τον επί-τροπο σωφρονισμού Russel Oswald, τονκυβερνήτη της Νέας Υόρκης Nelson Rockfeller,σε εκπροσώπους της μαύρης κοινότητας, σε-δημόσια πρόσωπα και δημοσιογράφους, ενώπαράλληλα κράτησαν σαράντα σωφρονιστι-κούς υπαλλήλους ως ομήρους. Μετά από τέσ-σερις ημέρες άκαρπων διαπραγματεύσεων, οRockfeller διέταξε την επανακατάληψη τηςφυλακής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δυ-νάμεις του νόμου και της τάξης δολοφόνησαν39 ανθρώπους, ανάμεσά τους και 10 ομήρους,σε μια σφαγή διάρκειας 15 λεπτών. Η επι-τροπή MacCay, που συστήθηκε από την πολι-τεία της Νέας Υόρκης και την αποτελούσανδικαστές που θα ερευνούσαν τις συνθήκες κα-τάληψης  και επανακατάληψης της φυλακής,κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “με εξαίρεση τησφαγή των ινδιάνων στα τέλη του 19ουαιώνα, η επίθεση της πολιτειακής αστυνομίας,η οποία έδωσε ένα τέλος στην τετραήμερη εξέ-γερση, υπήρξε η αιματηρότερη μονοήμερηαναμέτρηση μεταξύ Αμερικάνων από το τέλοςτου εμφυλίου πολέμου”.Η εξέγερση στη φυλακή Άττικα έχει ιδιαί-τερη σημασία, καθώς αποτελεί την κορύφωσημιας σειράς αγώνων τόσο για τα πολιτικά δι-καιώματα των μαύρων της Αμερικής όσο καιγια τα δικαιώματα των κρατουμένων. Τα κι-νήματα των μαύρων και αυτά των κρατουμέ-νων συνθέτουν ως έναν βαθμό μια ενότητα,

αφού στις ΗΠΑ οι μαύροι γεμίζουν κατά συν-τριπτική πλειοψηφία τις φυλακές, ενώ πα-ράλληλα αποτελούν μια πολύ ιδιαίτερηκατηγορία κρατουμένων, τουλάχιστον από τατέλη της δεκαετίας του 1960 ως τις αρχές του1970, άγνωστη για τα ευρωπαϊκά και ελλη-νικά δεδομένα. Μια κατηγορία ανάμεσα στονπολιτικό και ποινικό κρατούμενο.’’Στις φυλακές Attika κρατούνταν τον Σε-πτέμβρη του 1971, περίπου 1.200 περίπουκρατούμενοι. Οι κρατούμενοι κατέλαβαν τρίασυγκροτήματα και συνέλαβαν ως ομήρους 38φύλακες και υπαλλήλους.  Στα αιτήματά τουςπεριλαμβάνονται η χορήγηση αμνηστίας, ηασφαλής  αναχώρησή τους σε μια “μη ιμπε-ριαλιστική χώρα” και η απελευθέρωση όλωντων πολιτικών κρατουμένων στις ΗΠΑ. Καιενώ οι διαπραγματεύσεις έδειχναν να οδη-γούνται σε μια ομαλή κατάληξη, καθώς ο δι-ευθυντής των φυλακών Όσβαλντ είχε δεχτείόλα τα αιτήματα των κρατουμένων εκτός  απόαυτό  της  αμνηστίας, οι αρχές διακόπτουν τιςδιαπραγματεύσεις και ο Ροκφέλερ ζητά τηνεπέμβαση της Αστυνομίας που οδήγησε στομακελειό. Η διεύθυνση των φυλακών προσπά-θησε να δικαιολογήσει την αγριότητα τηςαστυνομικής επίθεσης ανακοινώνοντας ότι οικρατούμενοι είχαν δήθεν σφάξει τους ομή-ρους. Ομως σε λίγες ώρες η ιατροδικαστική έκ-θεση επιβεβαίωσε ότι όλα σχεδόν τα θύματαέφεραν τραύματα από σφαίρες αστυνομικώνκαι εθνοφρουρών, καθώς οι κρατούμενοι απο-δεδειγμένα δεν είχαν πυροβόλα όπλα. Ο τότεπρόεδρος Νίξον κάλυψε πλήρως τον Ροκφέ-λερ, ενώ ξέσπασε ένα κύμα αντιδράσεων σεόλες τις ΗΠΑ, κυρίως από την κοινότητα τωνμαύρων (άλλωστε το 85% των κρατουμένωνστις φυλακές Άττικα ήταν μαύροι).Διαβάστηκε, επίσης, η εισήγηση των εκδό-σεων ΜΟΛΟΤ, για τα γεγονότα που εξιστορείτο βιβλίο, και η εισήγηση του Ταμείου Αλλη-λεγγύης Φυλακισμένων και  Διωκόμενων Αγω-νιστών σχετικά με τον ίδιο τον θεσμό τωνφυλακών ανά τους αιώνες. Ακολούθησε μιαενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τις φυλα-κές, τους αγώνες για τη βελτίωση των συνθη-κών ζωής των κρατουμένων, το περιεχόμενοκαι το νόημα των αγώνων τους, της σύνδεσηςκαι αλληλεπίδρασης των αγώνων εντός κιεκτός των φυλακών, και τη ζύμωση γύρω απότο θεμελιακό, προταγματικό ζήτημα του γκρε-μίσματος κάθε φυλακής, που είναι αναπόσπα-στο κομμάτι στον διαρκή και επίπονο αγώναγια την ατομική και ταξική/κοινωνική χειρα-φέτηση,  για την κοινωνική επανάσταση καιτην αναρχία.
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Ανταπόκριση από τη βιβλιοπαρουσίαση ‘’ΑΤΤΙΚΑ 45’’
(εκδόσεις MOΛOT) στην κατάληψη Ανάληψη την Κυριακή 7/5

Φυλακές



Τους  προηγούμενους  μήνες  αναπτύχθηκε ένας επίπονος και δύσκολος
αγώνας  για το διαβόητο ζήτημα της χορήγησης των αδειών στους  πο-
λιτικούς  κρατούμενους που βρίσκονται αιχμάλωτοι στα κάτεργα της
αστικής “δικαιοσύνης”  λόγω της επαναστατικής τους δράσης.Οι άδειες  των κρατουμένων αποτελούν ένα ευεργετικό προνόμιο που κατα-κτήθηκε έπειτα από σκληρούς, μακροχρόνιους και μαζικούς αγώνες εντός καιεκτός των κολαστηρίων των ελληνικών φυλακών. Παρ’ ότι όμως αποτελεί ένακεκτημένο, η χορήγησή τους βρίσκεται στο πεδίο άσκησης εξουσίας και επίδει-ξης αυθαιρεσίας των θεσμικών και εξωθεσμικών παραγόντων που εμπλέκον-ται στις διαδικασίες. Οι πολιτικοί κρατούμενοι (για παράδειγμα, Κ. Γουρνάς, Δ.Κουφοντίνας, Φ. Χαρίσης, Χ. Καραγιαννίδης) στερούνται τις προβλεπόμενεςάδειες λόγω της μη συνθηκολόγησης τους με το κράτος και το κεφάλαιο. Εξαι-τίας της αμετανόητης στάσης τους να συνεχίσουν να υπερασπίζονται την Υπό-θεση αδιαφορώντας για το τίμημα που θα πληρώσουν. Επειδή δε σκύβουν τοκεφάλι και συνεχίζουν να προτάσσουν την επαναστατική δράση. Επειδή παρα-μένουν αδούλωτοι και ελεύθεροι όσα κάγκελα και αν ορθώνονται μπροστάτους, όσες δηλώσεις μετάνοιας και αν ζητούν οι εξουσιαστές ως αντάλλαγμα.Ενδεικτική της εκδικητικότητας του κράτους είναι η απαγόρευση εκδήλωσηςστη Νομική της Αθήνας απο την κοσμητεία της ΝΟΠΕ σε συνεργασια με την πρυ-τανεία του ΕΚΠΑ, το Υπουργεία Δικαιοσύνης, Παιδείας και ΠΡΟ.ΠΟ στις 14/12,με αποκλεισμό της σχολής από τα ΜΑΤ. Σε απάντηση έγινε άμεσα συγκέντρωσηέξω από το πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, και αναπτύχθηκε ένα πα-νελλαδικό κίνημα αλληλεγγύης με πολύμορφες δράσεις.Ανάλογες  εκβιαστικές και εκδικητικές τακτικές ακολουθεί ο κρατικο-δικα-στικός μηχανισμός και σε σχέση με άλλα δικαιώματα που οι κρατούμενοι έχουνκαταχτήσει μέσα από τους αγώνες τους.  Ο αναρχικός Παναγιώτης Ασπιώτηςκαι 4 ακόμα κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού προχώρησαν, το διάστημααπό 18/3 με 5/4, σε απεργία πείνας με αίτημα τη χορήγηση άδειας σπουδώνστο δημόσιο ΙΕΚ των φυλακών, αφού για μια φορά ακόμα στερούνταν αυτή τηνάδεια από την εισαγγελέα Σταματίνα Περιμένη, αν και πληρούν τις προϋποθέ-σεις.

Το ΙΕΚ των φυλακών Κορυδαλλού είναι μια πολυδιαφημισμένη προσπάθειατης κυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που “προετοιμάζεται” εδώ και 2 χρόνια, για ναδείξει ότι δήθεν νοιάζεται για τους κρατούμενους. Τον Φεβρουάριο ανακοινώ-θηκε λοιπόν η δημιουργία δύο τμημάτων των 15 ατόμων το καθένα. Από τηνπλευρά των κρατουμένων έγιναν 21 αιτήσεις που πληρούσαν τις απαραίτητεςπροϋποθέσεις και είχαν προεπιλεγεί από το ΙΕΚ. Αντί να γίνουν όλοι δεκτοί, η ει-σαγγελέας πέρασε μόνο τους 9 (με κίνδυνο να μην μπορεί να ξεκινήσει το ΙΕΚ μετόσο μικρό αριθμό σπουδαστών) και με διάφορες προσχηματικές δικαιολογίεςαπέκλεισε τους υπόλοιπους.Στην περίπτωση του Ασπιώτη η εκδικητική στάση των μηχανισμών της φυ-λακής είναι εντελώς προφανής, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να έχουναφαιρεθεί έγγραφα από τον φάκελό του, όπως το χαρτί που αποδεικνύει ότι τοΙΕΚ τον έχει προεπιλέξει, ενώ στήνεται μια ολόκληρη γραφειοκρατική μεθό-δευση για τη “χρέωσή” του ή όχι στις φυλακές Κορυδαλλού. Το κραυγαλέο είναιότι η διαδικασία αυτή περνά μέσα από το διαβόητο συμβούλιο της ΚεντρικήςΕπιτροπής Μεταγωγών, το οποίο απαρτίζουν οι ίδιοι οι εισαγγελείς των φυλα-κών Κορυδαλλού! Οι κρίσεις λοιπόν γίνονται από τα ίδια άτομα που εναλλάσ-σονται σε άλλη θέση-υπηρεσία!Έτσι και μπροστά σε νέο αιφινδιαστικό εκβιασμό μεταγωγής του, ο Ασπιώ-της ξεκίνησε απεργία πείνας στις 18/3. Ο αγώνας αυτός κλιμακώθηκε με τη συμ-μετοχή άλλων 4 φυλακισμένων, και με τους υπόλοιπους κρατούμενους νααρνούνται, τη 13η μέρα της απεργιας πείνας (30/3), το μεσημεριανό κλείσιμοτων κελιών μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων των 5 απεργών πείνας. Οαγώνας αυτός τέλειωσε νικηφόρα, καθώς στις 5/4 η εισαγγελία των φυλα-κών Κορυδαλλού εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την ικανοποίηση τωναιτημάτων των 5 απεργών πείνας με την έν-ταξη τους στο δημόσιο ΙΕΚ (σε καινούργιοτμήμα σπουδών) των φυλακών από την Πα-ρασκευή 7/4.
Αναρχικός της διπλανης πόρτας
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Άδειες στους πολιτικούς κρατούµενους
& Απεργία πείνας για σπουδές στο ΙΕΚ των φυλακών Κορυδαλλού

Το πρωί της 5 Γενάρη οι “αντιτρομοκράτες σταυροφόροι” της ΕΛΑΣ μετά απόσυντονισμένη κίνηση εισβάλλουν στο σπίτι στην Ηλιούπολη, όπου διέμενε  ηκαταζητούμενη και καταδικασμένη σε δεκάδες χρόνια κάθειρξης (από 2 ξεχω-ριστές δίκες, πάνω από 50 χρόνια) αναρχική συντρόφισσα-μέλος της αναρχι-κής ΕΟ “Επαναστατικός Αγώνας” Πόλα Ρούπα και τη συλλαμβάνουν. Μαζί μετην ίδια συλλαμβάνουν και αιχμαλωτίζουν και τον 6χρονο γιο της Βίκτωρα-Λάμπρο (και γιο του αναρχικού ένοπλου αντάρτη Νίκου Μαζιώτη - φυλακισμέ-νου μέλους του ΕΑ με καταδίκες κάθειρξης 50 χρόνων και δις ισόβια απο 2ξεχωριστές δίκες αντίστοιχα, για τη συμμετοχή του στην οργάνωση) στην ψυ-χιατρική πτέρυγα του Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία” και απαγορεύουνστους συγγενείς του ανήλικου παιδιού να αναλάβουν αμέσως την επιμέλεια του,μέχρι να κρίνει η κρατική Δικαιοσύνη για την τύχη του ίδιου με ενδιάμεση έγ-κριση του κρατικού κλιμακίου της “κοινωνικής” Πρόνοιας. Παράλληλα την ίδιαημέρα, οι κρατικοί τρομοκράτες συλλαμβάνουν και την 25χρονη αναρχική συν-τρόφισσα Κωνσταντίνα Αθανασοπούλου στην προσωπική της κατοικία στοΜπραχάμι, κατηγορούμενη για “υπόθαλψη” της καταζητούμενης συντρόφισ-σας Π.Ρούπα. Την επομένη κιόλας ημέρα της σύλληψης της η συντρόφισσα αναλαμβάνειτην πολιτική ευθύνη των πράξεων της, δηλώνοντας κι εκείνη με τη σειρά τηςμέλος του ΕΑ και κρίνεται προφυλακιστέα. Το κράτος στην ουσία για να εκδι-κηθεί την πολιτική επιλογή των γονιών του παιδιού, της Πόλας Ρούπα και τουΝίκου Μαζιώτη, το απαγάγει και απειλεί να το κλείσει σε ίδρυμα, στερώνταςτου το δικαίωμά του να μείνει με συγγενείς πρώτου βαθμού. Δε θα μάθουμε το κράτος τώρα. Ξέρουμε πώς αντιμετωπίζει τους αγωνιστές.Ξέρουμε πώς εκδικείται αυτούς που είναι αντίθετοι με την αντικοινωνικήύπαρξή του. Ξέρουμε πώς εκδικείται αυτούς που οραματίζονται μία άλλη κοι-νωνία οργανωμένη από τα κάτω χωρίς ιεραρχίες και κοινωνικές τάξεις. Παρα-δείγματα της κρατικής κατασταλτικής πολιτικής έναντι των αγωνιζόμενωνκομματιών της κοινωνίας υπάρχουν πολλά, όμως το να κρατείται ένα 6χρονο

παιδί αιχμάλωτο του κοινωνικού-ταξικού πολέμου για εκβιασμό, είναι η πρώτηφορά που συμβαίνει στη “μεταπολιτευτική Ελλάδα”. Αυτή η ενέργεια δε θα μπο-ρούσε να μείνει αναπάντητη απ' το οριζόντιο/επαναστατικό/ανταγωνιστικόκαι αντικαπιταλιστικό κίνημα. Γρήγορα τα ριζοσπαστικά του αντανακλαστικάενεργοποιήθηκαν με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο για την τύχη του 6χρο-νου Λάμπρου, φέρνοντας το κράτος και τους εξοντωτικούς θεσμούς του σε άτα-κτη σταδιακή υποχώρηση και αναγκάζοντάς το να παραχωρήσει προσωρινάτην επιμέλεια του μικρού παιδιού στη μητέρα της Πόλας Ρουπα (στη γιαγιά του)με εισαγγελική διάταξη, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.- ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΑΧΡΟΝΟΥ ΛΑΜ-ΠΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ.- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΨΑΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΑ ΠΟΛΑΡΟΥΠΑ, ΝΙΚΟ ΜΑΖΙΩΤΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ- ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΚΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑΣΤΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥ-ΤΑΙΑΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ.- ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΚΑΠΙ-ΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

...ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ

ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ/ΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ....
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Νοσοκομείο Φυλακών Κορυδαλλού ‘’Άγιος Παύλος’’-Μία “νοσηλευτική” φυ-λακή μέσα στη φυλακή. Το -κατά κόσμον- δημόσιο νοσοκομείο των ΦυλακώνΚορυδαλλού’’Άγιος Παύλος’’έχει προσεγγίσει τεράστιο ενδιαφέρον από τηνκοινή γνώμη μέσω  του διαδικτύου,όχι φυσικά για τις υπερσύγχρονες εγκατα-στάσεις του και της ανωτάτου κλίμακας παροχές ιατροφαρμακευτικών υπη-ρεσιών στους ασθενείς κρατούμενους σύμφωνα με τα κατά τα άλλα (μεανθρωποκεντρικό χαρακτήρα) σύγχρονα πρότυπα συστήματος υγείας ενός δυ-τικού καπιταλιστικού κράτους, αντιθέτως έχει γίνει ευρέως γνωστό για τιςαπάνθρωπες συνθήκες νοσηλείας στις οποίες βρίσκονται οι ασθενείς κρατού-μενοι. Συνθήκες προερχόμενες απο τις εκάστοτε εφαρμοσμένες πολιτι-κές εξαθλίωσης και υποτίμησης των ζωών μας μέσα στη διαρκήβαρβαρότητα, καταπίεση και εκμετάλλευση που βιώνουμε καθημε-ρινά στο όνομα της “καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης” (είτε με πρό-σημο ανάπτυξης είτε με ύφεσης) από τους κλειδοκράτορες τηςεξουσίας δηλ. το κράτος και το κεφάλαιο. Έτσι  το νοσοκομείο-κο-λαστήριο των φυλακών Κορυδαλλού δε θα μπορούσε σε καμία πε-ρίπτωση να αποτελέσει “εξαίρεση στον κανόνα” της εξαπλωμένηςλαίλαπας από πλευράς της κυριαρχίας. Αρκεί κανείς να κατατρέξειστις υπάρχουσες  “τριτοκοσμικές” συνθήκες του για να διαπιστώσειότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο αντί να λειτουργεί ως ένα θερα-πευτήριο και μονάδα αντιμετώπισης οποιασδήποτε ανθρώπινηςασθένειας και πάθησης οδηγεί  τους ασθενείς κρατούμενους  σεέναν καθημερινό “Γολγοθά” που θυμίζει ενίοτε έναν αργό θάνατο,ενώ σε άλλεςπεριπτώσεις καταλήγουν σταδιακά σε ολοκληρωτικό θάνατο.Το ελάχιστο ια-τρικό προσωπικό (5 ιατροί και νοσοκόμοι συνολικά),η μέγιστη έλλειψη σε φάρ-μακα (μόνο τα ψυχοφάρμακα υπερτερούν αριθμητικά και ποσοτικά) κρεβάτιακαι άλλες προμήθειες και τα ακατάλληλα μέσα για την εξέταση των εκατοντά-δων ασθενών-κρατουμένων,καθώς και η μη υπαγωγή του νοσοκομείου στοΕΣΥ καθρεφτίζουν την εικόνα ενός εγκαταλελειμμένου οικήματος και συντε-λούν κατά γράμμα στον αδιάψευστο και καταφανέστατο ορισμό του ως ‘’Κο-λαστήριο’’.Η ανταπόκριση από το κράτος στην προσπάθεια επίλυσης του διαχρονικούαυτού ζητήματος αποδείχθηκε πενιχρή με μηδαμινά αποτελέσματα στη βελ-τίωση των συνθηκών περίθαλψης. Παρά την πίεση που του έχει ασκηθεί γύρωαπό  τον σάλο που προκάλεσε το επίμαχο ζήτημα διαδικτυακά από το χειμώνατου 2014 -αφότου και γνωστοποιήθηκε- από εκεί και ύστερα περιορίστηκεμόνο σε φρούδες υποσχέσεις απο το νεοφερμένο τρέχον πολιτικό καθεστώςτων ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ για την αξιοποίηση των ψηφοθηρικών του σκοπών και σελογύδρια για την προβολή δήθεν ανθρωπιστικών εντυπώσεων. Στην πράξηόμως δεν υλοποιήθηκε καμία υπόσχεση, οι ελπίδες των κρατουμένων για ένακαλύτερο αύριο εξατμιστήκαν γρήγορα, και οι ήδη άθλιες συνθήκες οξύνθηκανακόμα περισσότερο με συνέπεια να έχουμε στους παρόντες ρυθμούς που κυ-μαίνονται μέσο όρο κάθε μήνα ένα νεκρό ασθενή στο ‘’κολαστήριο’’ “Άγιος Παύ-λος”. Ταυτόχρονα οι εισαγγελικές αρχές των φυλακών να αμφισβητούνεμπράκτως επίσημα πιστοποιημένες  γνωματεύσεις ιατρών (είτε της δημόσιαςείτε της ιδιωτικής  υγείας) και θεσπισμένους νόμους της κρατικής Δικαιοσύ-νης (εκ των οποίων πολλοί ψηφιστήκαν πρόσφατα απο το κοινοβούλιο της

αστικής Δημοκρατίας) και να παρατείνουν την κράτηση ασθενών με χρόνιεςβαριές ασθένειες.
Και η κόλαση συνεχίζεται....Εμείς απο τη μεριά μας ως οριζόντιο ανταγωνιστικό κίνημα που μάχεταιενάντια σε κάθε μορφή καταπίεσης και εγκλεισμού οφείλουμε να σταθούμε αλ-ληλέγγυοι/ες στον αγώνα των ασθενών κρατουμένων για το δικαίωμα τους σεένα αυτονόητο κοινό αγαθό όπως η ανθρώπινη παροχή υπηρεσιών υγείαςόπως σε όλους μας, έτσι και στη φυλακή. Με πολύμορφο και πολυεπίπεδο συν-τονισμό αδιαμεσολάβητων και ρηξιακών δράσεων και συστηματική αφοσίωση μπορούμε να συμβάλουμε αποτελε-σματικά στην αναίρεση του καθεστώτος επιβολής που επι-κρατεί στο συγκεκριμένο κολαστήριο,όπως αντιστοίχωςεπικρατούν κριτήρια επιβολής και στα κολαστήρια της ‘’μαύ-ρης μισθωτής εργασίας’’, και των στρατοπέδων συγκέντρω-σης μεταναστών/προσφύγων. Για αυτούς,όσο και γιαπολλούς παραπάνω λόγους η κατάργηση του συγκεκριμένουκολαστηρίου και η εκπλήρωση των αιτημάτων των ασθενώνκρατουμένων είναι κοινή υπόθεση όλων μας. Ωστόσο, η έμ-πρακτη συμμετοχή μας  στον αγώνα  των ασθενών κρατου-μένων του νοσοκομείου ‘’Άγιος Παύλος’’ δεν προυποθέτειεπ’ουδενί καμία έκπτωση στα πολιτικά μας προτάγματα καιτη διόγκωση των κοινωνικών/ταξικών μας αγώνων και καθημερινών μας αν-τιστάσεων. Μολονότι αποτελεί εφαλτήριο για τη δημιουργία μιας ακόμη νησί-δας ελευθερίας στο υπάρχον καταπιεστικό οικοδόμημα και ανοίγει έναευρύτερο πεδίο καλλιεργήσιμης προοπτικής στον αδιαπραγμάτευτο και επί-πονο αγώνα μας για την ατομική χειραφέτηση και την κοινωνική απελευθέ-ρωση.ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΦΩΝΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αναρχικός της διπλανής σας πόρτας

Υ.Γ. Στις  8  Φεβρουαρίου η συνέλευση αλληλεγγύης στους αγώνες τωνκρατουμένων του κολαστηρίου πραγματοποίησε κατάληψη στουπουργείο υγείας. Ο χώρος αποκλείστηκε, έπεσε πανό από τα παράθυρα,τρικάκια και μοιράστηκαν προκηρύξεις σε όλους τους ορόφους και ταγραφεία. Η κατάληψη κράτησε μια ώρα, το υπουργείο κυκλώθηκε αποαστυνομικές δυνάμεις. Στην προκαθορισμένη ώρα ο κόσμος αποχώρησεαπο το υπουργείο χωρίς να γίνουν προσαγωγές ή συλλήψεις. Ο υπουργόςΥγείας Α. Ξανθός σαν κλασικός εξουσιαστής-έμπορος ελπίδας περιέγραψε έναν φαν-ταστικό κόσμο δίνοντας ξανά φρούδες υποσχέσεις για την οριστική λύση του διαχρο-νικού αυτού ζητήματος... Ασφαλώς και οι εγγυήσεις περιορίστηκαν στα λόγια μόνο καιμόνο για την κίνηση των εντυπώσεων, δίχως καμία υλοποιήσιμη απάντηση.Η απάντηση θα δοθεί μέσα απο τους αγωνιζόμενους ανθρώπους και τις δομέςτου αγώνα εντός και εκτός των τειχών της φυλακής

Αγώνας ασθενών κρατουµένων ενάντια στο
“Κολαστήριο”- νοσοκοµείο των φυλακών Κορυδαλλού ...

Τρομο-καταδίκη για τον Μάριο Σεϊσίδη. Μπορεί μια σφαίρα να απειλήσει τρειςζωές; Ούτε σε χολιγουντιανή ταινία. Σ’ ένα ελληνικό τρομοδικείο, όμως, μπορείμια σφαίρα να απειλήσει τρεις ζωές και ο φερόμενος ως δράστης να καταδικα-στεί για τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας. Οταν πρέπει, από τη μια να βγάλουνοι κατασταλτικοί μηχανισμοί το άχτι τους απέναντι σε κάποιον που παρέμεινεγια χρόνια ασύλληπτος, και από την άλλη να στείλουν ένα γενικότερο τρομο-κρατικό μήνυμα, τότε δε διστάζουν να κουρελιάσουν τους ίδιους τους κανόνεςδικαίου του καπιταλιστικού συστήματος. Αλλωστε, αυτοί οι κανόνες είναι τόσοελαστικοί, ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται ενάντια σε όσους αμφισβητούν -με τον ένα ή τον άλλο τρόπο- την εξουσία του κεφαλαίου και να μην εφαρμό-ζονται ενάντια σ’ εκείνους που εγκληματούν καθ’ έξιν, κατά συρροή και κατ’εξακολούθηση ενάντια σε έναν ολόκληρο λαό. Χωρίς κανένα ισχυρό αποδεικτικόστοιχείο, ο Μάριος Σεϊσίδης  καταδικάστηκε σε συνολική ποινή 25 χρόνων, κατάσυγχώνευση. Τριπλάσια σε όγκο σε σχέση με την ποινή που είχε καταδικαστεί οφερόμενος ως συναυτουργός του, Γιάννης Δημητράκης! Ας δώσουμε, όμως, τονλόγο στον συνήγορό του Κώστα Παπαδάκη, που έκανε την εξής δήλωση: ”Η ση-μερινή (σ.σ. χτεσινή) καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κα-

κουργημάτων Αθηνών για τον Μάριο Σεϊσίδη είναι άδικη, αυθαίρετη, απόλυτααναντίστοιχη με το ανύπαρκτο αποδεικτικό υλικό και σε επίπεδο ποινών εξον-τωτική, πέρα από κάθε όριο. Επιβλήθηκε συνολική ποινή 36 ετών κατά συγχώ-νευση για τέσσερα αδικήματα, συμμετοχή σε ληστεία και τρείς απόπειρεςανθρωποκτονιών, χωρίς ελαφρυντικά και χωρίς ανασταλτική δύναμη στηνέφεση που άσκησε. Ακόμα και στον Γιάννη Δημητράκη, που είχε συλληφθεί στηνίδια ληστεία είχαν τελικά αποδοθεί λιγότερα αδικήματα και πολύ μικρότερηποινή (12,5 χρόνια). Και όλα αυτά χωρίς κανένας μάρτυρας να τον αναγνωρίσεικαι χωρίς  κανένα άλλο στοιχείο, εκτός από το DNA του, που “ταυτοποιήθηκε” σεσημεία της διαφυγής των δραστών και του οποίου η διαδικασία λήψης, επεξερ-γασίας  και  ταυτοποίησης έχει επανειλημμένα καταγγελθεί ως παράνομη. Διε-ρωτάται κανείς ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα εάν καταδικαζόταν και για τα άλλαεννέα κακουργήματα (έξι ληστείες κλπ), που είχαν αποδοθεί στους “ληστές με ταμαύρα“, σενάριο που ακόμα και  με  τη σημερινή απόφαση κατέρρευσε ορι-στικά. Το μήνυμα ταύτισης των κατασταλτικών μηχανισμών, αστυνομικών καιδικαστικών, στην ανάγκη αποκατάστασης του γοήτρου τους, που πληγώθηκεεπανειλημμένα από τις προηγούμενες αθωώσεις, και εκδικητικότητας απέναντισε μία αγέρωχη στάση του κατηγορουμένου - και του “άκρου“ στο οποίο ανήκει,που οι μηχανισμοί νοιώθουν ως μόνο αντίπαλο - είναι σαφές και διαλύει κάθεαντίθετη αυταπάτη ως προς το ποιος  είναι το κράτος και ποιος είναι ο στόχοςτου”. 

25 χρόνια, κατά συγχώνευση, καθειρξης στον
Μάριο Σεισίδη χωρίς κανένα αποδεικτικό στοι-
χείο ενοχής
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Όπως άλλωστε φάνηκε μετά την αλλαγή της κρατικής διαχείρισης, ηκαθεστωτική αριστερά όχι μόνο απώλεσε το όποιο κοινωνικό προ-σωπείο της αλλά συνεργάστηκε και με ένα ακροδεξιό κόμμα προκει-μένου να σχηματίσει κυβέρνηση και να εγγυηθεί τη συνέχεια τουελληνικού κράτους.  Αν, όμως, το κράτος έχει συνέχεια, το ίδιο συμ-βαίνει και με τους αγώνες μας μέχρι την ανατροπή του και με ταπροτάγματά μας: τις κοινότητες αγώνα σε κάθε γειτονιά για την κοι-νωνική επανάσταση και έναν κόσμο της ισοτητας, της αλληλεγγύηςκαι της ελευθερίας. Γι’ αυτό και..
“Στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε πολιτική δύναμη που
μιλάει στο όνομα της κοινωνίας χωρίς αυτήν. Ενάντια σε προσ-
δοκίες έλευσης Σωτήρων και λογικές ανάθεσης εξουσιών δια-
χωρίζουμε τη θέση μας απο την αντιπροσώπευση και
προτάσσουμε τους ακηδεμόνευτους αγώνες. Καθώς στη ουσία
το μόνο που αλλάζει είναι οι διαχειριστές της εξουσίας, η ει-
κόνα της μελλοντικής κοινωνίας που πλασάρουν οι νέοι “Μεσ-
σίες” μόνο ψεύτικη μπορεί να είναι: το τραπεζικό σύστημα, η
οικονομική ελίτ και οι επιχειρήσεις θα έχουν τον πρώτο και το
τελευταίο λόγο, οι φυλακές, η καταστολή, ο έλεγχος και η εκμε-

τάλλευση θα παραμένουν”

Αντιλαμβανόμαστε τους δημόσιους χώρους σαν πεδία συνάν-τησης της δυναμικής των κοινωνικών και πολιτικών υποκει-μένων, χώρους δηλαδή που συμπυκνώνουν κοινωνικούς καιταξικούς ανταγωνισμούς και συγκλίσεις. Με άλλα λόγια ωςζωντανά πεδία του κοινωνικού/ταξικού πολέμου και όχι σαναπλούς χώρους “συνάθροισης” και “ελεύθερης έκφρασης” κατάτην αστική/φιλελεύθερη εκδοχή της ελευθερίας, της ελευθε-ρίας  σε εξατομικευμένες “δόσεις”. Η ελευθερία είναι για μας τοζητούμενο μιας συλλογικής και χειραφετητικής εμπειρίας πουσπάει τους διαχωρισμούς κράτους και κεφαλαίου, φυλής καιφύλου και εγκαθιδρύει τις κοινότητες των άμεσα βιωμένωνσχέσεων ανάμεσα στα κοινωνικά υποκείμενα.Η χρήση του δημόσιου χώρου καθορίζεται λοιπόν από το γε-γονός ότι ο δημόσιος χώρος είναι πεδίο του κοινωνικού/ταξι-κού πολέμου στον οποίον εμείς έχουμε συγκεκριμένη θέση μετους “από τα κάτω” και συνεπώς η χρήση αυτή έχει συγκεκρι-μένο κοινωνικό και ταξικό πρόσημο. Στη σύγκρουση αυτή μετην αστική κυριαρχία για να απελευθερώσεις έναν χώρο χρει-άζεται ουσιαστικά –με κάποιο αντιφατικό τρόπο– να τον “κα-ταλάβεις”, να τον “ιδιοποιηθείς” (κι’αυτό “βραχυκυκλώνει”πάντα την επιχειρηματολογία των διαφόρων συστημικών καιθεσμικών παραγόντων που εναντιώνονται στην πρακτική τηςκατάληψης). Όμως αποτελεί ένα στοίχημα να μην γλιστράμεκαι εμείς σε “ιδιοκτησιακές” λογικές των χώρων που απελευ-θερώνουμε. Οι δικαιολογίες πάντα προσφέρονται για κάτι τέ-τοιο ζώντας μέσα στις εμπεδωμένες σχέσεις του κεφαλαίου,της ιδιοκτησίας και της κυριαρχίας

Η κατάληψη του -ρώην Αναψυκτηρίου του -άρκου της Ανά-
ληψης -ραγµατο-οιήθηκε στις 3/10/2014 α-ό αναρχικούς/ες των
γειτονιών µας και α-ό αλληλέγγυους συντρόφους/ισσες, ως µια
-ρώτη α-άντηση στην αριστερή διαχείριση του δήµου. Η ε-ι-
λογή του συγκεκριµένου κτιρίου είχε να κάνει µε το -αρελθόν
των µαζικών αγώνων -ου ανα-τύχθηκαν στον Βύρωνα και
αφορούσαν την ακύρωση της δηµο-ράτησης των δηµόσιων
χώρων στην -εριοχή, και την -ροσ-άθεια α-ό τη µεριά µας,
µετά τη νικηφόρα κατάληξη τους, να -εράσουµε σε µια νέα
φάση ως µέρος του αυτοοργανωµένου κινήµατος των γειτονιών
µας. Το ζητούµενο για εµάς ήταν -και είναι - η ε-αναοικειο-οί-
ηση αυτών των χώρων, µε -ροτάγµατα -ου έχουν να κάνουν µε
την άρνηση των θεσµών και των κοµµάτων, τη ρήξη µε την κυ-
ριαρχία και την αναβάθµιση του αγώνα για την κοινωνική χει-
ραφέτηση, στη λογική της εδαφικο-οίησης των αγώνων
κοµµατιού του αναρχικού/αντιεξουσιαστικού χώρου στις γει-
τονιές µας και της ενίσχυσής τους µε την εµ-λοκή ευρύτερων
κοµµατιών της κοινωνίας, ιδιαίτερα σε σχέση µε τις -ροκλήσεις
-ου είχαµε να αντιµετω-ίσουµε µε τη νέα κοινωνική συνθήκη
-ου διαγραφόταν: αυτήν της “Πρώτης Φοράς Αριστεράς”, -ου
στα δικά µας αυτιά ακουγότανε σαν το λαϊκό ρητό “άλλαξε ο
Μανωλιός...”.

NNNNAAAA    KKKKAAAANNNNOOOOΥΥΥΥΜΜΜΜΕΕΕΕ    ΤΤΤΤΙΙΙΙΣΣΣΣ    ΓΓΓΓΕΕΕΕΙΙΙΙΤΤΤΤΟΟΟΟΝΝΝΝΙΙΙΙΕΕΕΕΣΣΣΣ    ΜΜΜΜΑΑΑΑΣΣΣΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΜΜΟ 

ΓΙΑ  ΚΡΑΤΟΣ, 
ΑΦΕΝΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ!

2 χρόνια 

Κατάληψη  Ανάληψης

Γειτονιά, δηµόσιοι χώροι & τοπικότητα
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“ Ας το πούμε ακόμα μια φορά: δε βλέπουμε τις κα-ταλήψεις μας σαν “νησίδες” στον καπιταλισμό. Είναιπεδία δυνατοτήτων στα οποία πειραματιζόμαστε μεκαινούριες κοινωνικές σχέσεις, χωρίς αυταπάτες. Στηρι-ζόμαστε στη συνεισφορά όλων ώστε να ενισχύονται καινα ενδυναμώνονται καθημερινά, δημιουργώντας ρήξειςστο εδώ και τώρα, δημιουργώντας τους όρους για τηνόξυνση της αντεπίθεσής μας στη βαρβαρότητα κράτουςκαι κεφαλαίου.  Για να γίνουν οι γειτονιές μας κινού-μενη άμμος για το κράτος, το κεφάλαιο και τους φασί-στες”
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Στο περιβάλλον της γενικότερης, διάχυτης απάθειας, αποπολιτικο-ποίησης και κοινωνικής νηνεμίας, το ανταγωνιστικό κίνημα και οαναρχικός/αντιεξουσιαστικός χώρος αναδεικνύεται de facto θα λέγαμεστη μοναδική, σχεδόν, κοινωνική “αντιπολίτευση”. Όμως και ο ίδιος οχώρος εμφανίζει τα σημάδια ύφεσης και απομαζικοποίησης που χαρα-κτηρίζει τη γενικότερη κοινωνική συνθήκη. Το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ σί-γουρα εκφράζει καθοριστικά τους μετασχηματισμούς της κοινωνικήςδυναμικής το διάστημα από το 2012 μέχρι και σήμερα, περίοδος πουσημαδεύεται ουσιαστικά από την ήττα των  “αντιμνημονιακών” αγώ-νων του 2010-2012, ήττα που συμπύκνωσε η κυβερνητική νίκη τουΣΥΡΙΖΑ. Η βασική “αντίφαση” της περιόδου είναι θα λέγαμε η εξής: ενώ συνε-χίζεται αμείωτη η επίθεση στα προλεταριοποιημένα και υποτιμημένακοινωνικά στρώματα οι αντιστάσεις και τα αντανακλαστικά είναι εν-τελώς δυσανάλογα της έντασης της επίθεσης. Το να πούμε ότι αυτόοφείλεται στην απογοήτευση από τη διάψευση των ρεφορμιστικώναυταπατών μεγάλων κομματιών της κοινωνίας είναι μια μερική μόνοπτυχή. Γιατί ούτως ή άλλως ο ορίζοντας ο δικός μας δεν είναι ο ρεφορ-μισμός του πολιτικού πραγματισμού αλλά το πρόταγμα της κοινωνι-κής επανάστασης. Από τη δική μας σκοπιά θα πρέπει, μάλλον, ναστοχαστούμε σοβαρά: ποιο είναι το δικό μας επίπεδο κατανόησης

της συγκυρίας και παρέμβασης σε αυτήν; Σε ποιο βαθμό η αμφι-σβήτηση του υπάρχοντος που προτάσσουμε  γίνεται όντως με όρουςρηξιακούς και ανατρεπτικούς; Ποια είναι, δηλαδή, τα δικά μας μέτρασυγκρουσιακών και εξεγερσιακών πρακτικών; Ποιο είναι το επίπεδοτων συντροφικών σχέσεων τόσο στο εσωτερικό των εγχειρημάτωνμας όσο και μεταξύ τους;Σε περιόδους ύφεσης ο αναστοχασμός  αυτός είναι αναγκαίος καιχρήσιμος. Εξίσου ζωτικής σημασίας είναι το να μην παραχωρήσουμετίποτα από αυτά που σε περιόδους “ανάπτυξης” έχουμε κατακτήσειμέσα από τους επίπονους, πολύμορφους και πολυεπιπίπεδους κοινω-νικούς αγώνες. Έχουμε συνείδηση ότι αν οι απαντήσεις μας δεν είναισυνολικές, ρηξιακές και συγκρουσιακές θα παραμένουν απλά στο επί-πεδο μιας θυμικής αντίδρασης στα  γεγονότα και ενός ξεσπάσματοςοργής. Και έχοντας διανύσει μια διαδρομή 2 χρόνων μας είναι πολύ ξε-κάθαρο ότι, χωρίς εφησυχασμούς, διατηρώντας την εξωστρέφειά μας,θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε σε συστηματικές και αποτελε-σματικές ζυμώσεις και διεργασίες στις κοινότητες μας για την όξυνσητων κοινωνικών αγώνων, για το πέρασμα στην αντεπίθεση και την με-τωπική ρήξη με το κράτος, το κεφάλαιο, τον φασισμό και κάθε μορφήςκυριαρχίας. 

Ο πόλεμος ενάντια στους/στις μετανάστες/τριες είναι ίσως η αιχμή τηςόξυνσης της επίθεσης που κράτη και κεφάλαιο έχουν εξαπολύσει σταπρολεταριοποιημένα και καταπιεσμένα κομμάτια της κοινωνίας στηνπροσπάθειά τους  να αναδιαρθρωθούν. Στον ευρύτερο χώρο της Μ. Ανα-τολής, παραδοσιακές (τα Δυτικά κράτη) και αναδυόμενες κρατικές μορ-φές (όπως το Ισλαμικό Κράτος) πολεμούν διεκδικώντας θέση σε νέεςσφαίρες αναδιανομής. Ο πόλεμος  που μαίνεται πλήττει τους πληθυ-σμούς της περιοχής και όταν δεν τους εξοντώνει τους οδηγεί στην προ-σφυγιά. Η διαχείριση των πληθυσμών αυτών θέτει πραγματικά προβλήματαστα (δυτικά, πρωτίστως) κράτη και τα οδηγεί στα όριά τους.  Σε κάθεπερίπτωση, όμως, η “βιο”-πολιτική τους κατατείνει σε πολιτικές πουπαίρνουν όλο και πιο ανοιχτά χαρακτήρα φασιζουσών μορφών ελέγχου,περιορισμού και πειθάρχησης.Το ανταγωνιστικό κίνημα κατάφερε όλον αυτόν τον ενάμιση χρόνο,που οι μετανάστριες/ες αναγκάζονται κατά εκατοντάδες χιλιάδες να ρι-σκάρουν το πέρασμά τους στην Ευρώπη μέσω της ελληνικής επικράτειαςνα αποτελέσει καθοριστικό ανάχωμα τόσο στις ρατσιστικές πολιτικέςτου ελληνικού και των άλλων ευρωπαϊκών κρατών όσο και στις διάχυ-τες φασιστικές τάσεις που αυτές οι πολιτικές ενισχύουν. Δημιούργησεμέσα στις πόλεις ζώνες αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας απέναντι στιςΑμυγδαλέζες, στις Ειδομένες, το Σχιστό και τις Μόριες του ελληνικού κρά-τους. Αμφισβήτησε με αποτελεσματικό και ευρύτερα κοινωνικά αποδε-κτό τρόπο το μονοπώλιο της αριστερο-ακροδεξιάς κυβέρνησης τουελληνικού κράτους στην αλληλεγγύη.Οι ρατσιστικές αντιμεταναστευτικέςπολιτικές του ελληνικού κράτουςέχουν, όμως, ισχυρή γείωση σε ένανδιάχυτο κοινωνικό εκφασισμό με κορμό μικροαστικά και εργατικά στρώ-ματα που ποντάρουν στο έθνος-κράτος την επιβίωσή τους. Ο εσμόςαυτός επανέρχεται σήμερα, πάντα σε συνδυασμό με  την φασιστικής  έμ-πνευσης τρομοϋστερική και ξενοφοβική προπαγάνδα απο τα καθεστω-τικά Μ.Μ.Ε., δημιουργώντας φασιστοεπιτροπές κατοίκων σε πόλεις,νησιά και περιοχές που έχουν εγκατασταθεί στρατόπεδα συγκέντρωσηςμεταναστών/προσφύγων, με προφανείς προθέσεις να εξαπολύσουν πογ-

κρόμ.Ταυτόχρονα κράτος, τοπικοί οικονομικοί παράγοντες, καπιταλιστικάκοράκια του φιλάνθρωπικού εμπορίου (ΜΚΟ) και φασίστες   στοχοποι-ούν προσωπικά αλληλέγγυους/ες καθώς και τις υπάρχουσες δομές αλλη-λεγγύης  προσπαθώντας, σαν μια κοινή συνισταμένη, να εξουδετερώσουνκάθε εστία αγώνα που στρέφεται ενάντια στα κυριαρχικά τους συμφέ-ροντα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι επιθέσεις σε δομές αγώνα καικαταλήψεις όλον τον προηγούμενο χρόνο από φασιστοειδή με αποκο-ρύφωμα τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση στην Κατάληψη της Νο-ταρά 26 που απείλησε τη ζωή μεταναστών/τριών, στις 24/8 αλλά καιοι εκκενώσεις από το κράτος των τριών καταλήψεων στέγης μετανα-στών/ριών στη Θεσσαλονίκη στις αρχές Ιουλίου. Όπως, βέβαια, και η επίθεση που η κατάληψη της Ανάληψης δέχτηκετα ξημερωματα της Κυριακής 3/1/2016 από μια ομάδα 8-10 θρασύδει-λων νεοναζί. Επίθεση που όχι μόνο αποκρούστηκε αποτελεσματικά απότους συντρόφους και τις συντρόφισσες που βρίσκονταν στον χώρο αλλάείχε σαν αποτέλεσμα την επανασυσπείρωση των εγχειρημάτων στις γει-τονιές μας και την ενίσχυση των αντανακλαστικών μας.Οι επιθέσεις κράτους και φασιστών δε φοβίζουν, εξοργίζουν και συ-σπειρώνουν τον αναρχικό χώρο και ολόκληρο το ανταγωνιστικό κίνημαστον αγώνα για την αντιμετώπιση του φασιστικού φαινομένου. Στουςμήνες που ακολούθησαν η κατάληψη της Ανάληψης εμπλούτισε τηδράση της στο ευρύτερο κοινωνικό πεδίο, τόσο τοπικά (ανατολικές συ-νοικίες της Αθήνας) όσο και κεντρικά, είτε λαμβάνοντας πρωτοβουλίεςείτε συμμετέχοντας σε κεντρικές διαδικασίες του α/α χώρου για την ανά-πτυξη και διάχυση των αγώνων για το μεταναστευτικό (“Συνελευση α/αγια το μεταναστευτικο”, δράσεις για την υπεράσπιση της κατάληψηςΒανκούβερ/Απαρτμάν κ.ά.). 
Αντιφασιστικός αγώνας – 

Μεταναστευτικό

Για την Κοινωνική Επανάσταση και την Αναρχία!   

Μάιος 2017 Μάιος 2017



Στις 13 Μαρτίου, οι δυνάμεις καταστολής εισβάλλουν
και εκκενώνουν τον κατειλημμένο χώρο της Βίλας
Ζωγράφου, καθώς και την κατάληψη στέγης προ-
σφύγων, στην Αλκιβιάδου 4. Την ίδια ώρα, η εκκέ-
νωση απέτυχε στο Αυτοδιαχειριζόμενου Στέκι
Αγρινίου, το οποίο  σύντροφοι/ισσες ανακατέλαβαν.

Το παραμύθι του “κοινωνικού κράτους”, που πλα-σάρει τόσον καιρό η συγκυβέρνηση, μπορεί να μηνέχει δράκο, έχει, ωστόσο, πλούσια αφήγηση από δη-μαγωγίες, καταστολή και μέτρα υποτίμησης της ερ-γατικής μας δύναμης: Πλειστηριασμούς καινεομνημονιακές πολιτικές. Επιχειρήσεις εκκενώ-σεων κοινωνικών χώρων/καταλήψεων (και “διά-λογο” με τα γκλομπ), συνεργασίες με το παρακράτος,κολλητιλίκια με νεοναζιστικά μορφώματα (π.χ φιέ-στες στο Καστελόριζο, καταστολή αντιφασιστικώνδράσεων). Ομηρία μεταναστών/τριών σε κέντρα κρά-τησης. Διαμόρφωση πολεμικού κλίματος. Σχεδια-σμούς για την αναβάθμιση της παρακολούθησης,του ελέγχου και της περίφραξης του δημόσιουχώρου (βλέπε ΜΜΜ και ηλεκτρονικό εισιτήριο, μπά-ρες, απαγόρευση εισόδου στους “μη έχοντες”). Μιασειρά από μοτίβα του παρελθόντος επανέρχονταιστην εξευγενισμένη εκδοχή που σερβίρει η εξουσια-στική αριστερά, για να υπηρετήσουν, ωστόσο, τουςίδιους ακριβώς κανιβαλιστικούς σκοπούς: Την ανα-ζήτηση νέων δρόμων ανάπτυξης του κεφαλαίου,υποτιμώντας συνεχώς την εργατική δύναμη και αυ-ξάνοντας, παράλληλα, το ποσοστό κέρδους τωναφεντικών. Την δημιουργία ενός πλήθους ανέργων,αποκομμένου από τα βασικά αγαθά διαβίωσης,πνιγμένου σε χρέη και αβεβαιότητα, με στόχο τηνεύκολη διαχείριση -χειραγώγησή του. Τη δημιουρ-γία επενδυτικών ζωνών εντατικοποιημένης εργα-σίας. Την καταστολή και απαξίωση των δομώναγώνα και  όσων αντιστέκονται. Ο κύκλος της ολομέτωπης επίθεσης κράτους καικεφαλαίου χαράσσεται πλέον με “κόκκινη κιμωλία”και στην περιφέρειά του δημιουργείται ένα τοπίοπρόσφορο για τα επενδυτικά σχέδια μεγαλοεργο-λάβων, εταιρειών και μεγαλοεπενδυτών σε ό,τιαφορά τους ελεύθερους χώρους. Σε αυτό το πλαίσιοεντάσσονται και οι αισχρές δηλώσεις του μπατσο-υπουργού της αριστεράς Ν. Τόσκα, σχετικά με τηχρήση ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων, με τιςοποίες προσπαθεί να απαξιώσει και να απονοημα-τοδοτήσει τις δομές του αγώνα, χαρακτηρίζοντάςτες: “Οχυρά που χρησιμοποιούνται από ‘ομαδού-λες’”! Πέρα από αυτήν την ατάκα, ο μπατσο-υπουρ-γός είναι αυτός που υπογράφει σε τηλεοπτικήσυνέντευξη (εκπομπή “Αυτοψία” 28/3/17) τη δη-μόσια “δήλωση μετανοίας” του ΣΥΡΙΖΑ για το “κινη-ματικό” του παρελθόν, κλείνοντας, παράλληλα, τομάτι στους κεντροδεξιούς ψηφοφόρους. Λογικέςπου εξηγούν γιατί ο κατάλογος των υπηρεσιών πουπροσφέρουν οι σημερινοί διαχειριστές του κράτουςστα αφεντικά μεγάλωσε, ήδη, μέσα σε έναν χρόνο,με την εκκένωση, συνολικά, πέντε καταλήψεων. Απόαυτές, οι τέσσερις ήταν φιλοξενίας και στέγασης με-ταναστών και προσφύγων.Ποιος έιναι, όμως, ο σκοπός αυτών των κατασταλ-τικών επιχειρήσεων; Εδώ, πιστεύουμε ότι:  1) Εξυπηρετούν  το  δόγμα της  αντιμετώπισης  τωνμεταναστών/τριών με στρατιωτικούς όρους, μέσωτου εγκλεισμού τους ή του περιορισμού τους σε χώ-ρους στρατοπεδικού τύπου (που φτιάχνονται κατάτο πρότυπο στρατοπέδων-φυλακών). Σε “κέντραυποδοχής”, δηλαδή, που στην πραγματικότητα λει-τουργούν ως κέντρα κράτησης (υπό την ευθύνη, μά-

λιστα, του ελληνικού στρατού, σε συνεργασία μεΜΚΟ), όπως επίσης και σε στρατόπεδα συγκέντρω-σης, όπως η Αμυγδαλέζα, η οποία  δε σταμάτησεποτέ να λειτουργεί κανονικά ως τέτοιο.  2) Εξυπη-ρετούν την ιδεολογική επίθεση σε βάρος του α/αχώρου και των αυτοοργανωμένων εγχειρημάτωνπου αποτελούν αυτή τη στιγμη ένα αγκάθι στα μελ-λοντικά αναπτυξιακά σχέδια κράτους και κεφα-λαίου. Σε αυτό το σημείο, συναντάμε το sci-fi τωνκόκκινων εξουσιαστών. Εδώ, ο α/α χώρος συνδέε-ται με συμφέροντα εταιρειών security, πολυεθνι-κούς τρομοκράτες, την άνοδο της θερμοκρασίαςστον πυρήνα της γης, τηλεμεταφορές και εξωγήι-νους εισβολείς! 3) Επαναφέρουν τη λογική ενός πα-νίσχυρου αυταρχικού κράτους, το οποίο θα εγγυηθείμε κάθε μέσο τη συνθήκη υποδούλωσης της κοινω-νίας. Οι εκκενώσεις των καταλήψεων, σήμερα, μέσαστον οικιστικό ιστό, με την ανεμπόδιστη παρουσίατων ΜΑΤ στις γειτονιές, δεν είναι απλές κατασταλ-τικές επιχειρήσεις. Είναι το πείραμα για τις αυρια-νές εκκενώσεις πρώτης κατοικίας, μέσω τωνπλειστηριασμών, είναι η άσκηση ελέγχου των πό-λεων σε περιόδους κοινωνικής οργής. Γι' αυτό η προ-σπάθεια εφαρμογής του δόγματος της δύναμης τουκράτους επάνω στο ανταγωνιστικό κίνημα (και τουςμετανάστες/τριες) είναι το όχημα που οδηγεί στηνολοκληρωτική κοινωνία. Και αυτό είναι υπόθεσηΟΛΩΝ.
Το απελευθερωµένο έδαφος της Βίλας

ΖωγράφουΘα θέλαμε να σταθούμε λίγο περισσότερο στηνπερίπτωση της Βίλας Ζωγράφου,  καθώς πρόκειταιγια ένα όμορο εγχείρημα των ανατολικών συνοι-κιών. Θέλουμε να θυμίσουμε σε όσους/ες έσπειραντα ΜΑΤ δίπλα από τον χώρο της αυτοοργανωμένηςκαλλιέργειας του «Μπαξέ», (του οποίου τα προϊόντατροφοδοτούσαν συλλογικές κουζίνες) ότι το έδαφοςπου βρίσκεται η ΒΖ δεν ήταν, απλώς, ένας κατειλημ-μένος χώρος, αλλά ένα οργανωμένο από το ανταγω-νιστικό κίνημα, απελευθερωμένο έδαφος. Έτσι,χτίστηκαν σχέσεις και αναπτύχθηκαν αντιστάσειςαπέναντι στο προηγούμενο κύμα υποτίμησης τηςζωής μας,  με τα πρώτα μέτρα και μνημόνια. Από το2011,  το μέχρι τότε άδειο κτίριο της ΒΖ, στέγασε τιςανάγκες του κόσμου που κατέβηκε στον δρόμο καιτις πλατείες, αποτέλεσε ένα αντιφασιστικό σημείοαναφοράς και πόλο συσπείρωσης στην περιοχή τουΖωγράφου (και γενικότερα στις ανατολικές συνοι-κίες), ενώ οι δραστηριότητες στον περιβάλλονταχώρο, όπως αυτοοργανωμένες καλλιέργειες, συναυ-λίες, κατασκευή  γηπέδου 5x5, δεντροφύτευση τουχώρου κ.α, πάντα με οριζόντιες και ισότιμες διαδι-κασίες, αποτελούσαν το ζωντανό παράδειγμα ενάν-τια σε ένα καθεστώς που στηρίζεται στηνπερίφραξη και την εμπορευματοποίηση των ελεύ-θερων χώρων. Στην ΒΖ,  η αλληλεγγύη δεν ήταν ένα νεκρό σχήμαλόγου στο όνομα της ψηφοθηρίας, αλλά μια πραγ-ματική σχέση. Υπήρχε μόνιμο χαριστικό παζάρι καιστέγασε, προσωρινά, άστεγους και αδέσποτα. Γί-νονταν εκδηλώσεις  για φυλακισμένους αγωνιστές,απεργούς, ιατρικά και δικαστικά έξοδα, σωματείαβάσης και εργατικές συλλογικότητες. Οργανώθη-καν, επίσης, μαθήματα χωρίς αντίτιμο για μαθητέςγυμνασίου/λυκείου, ξένων γλωσσών, φωτογραφίας,ιστορίας, κινηματογράφου, θεάτρου κ.α. καθώς καισυναντήσεις μελέτης επιστημονικών και λογοτεχνι-κών έργων.

Την ίδια ώρα που κράτος και κεφάλαιο καλλιεργού-σαν τον φόβο, τον θάνατο και την υποταγή της κοι-νωνίας, την ίδια στιγμή που οι αυτοκτονίες, τακομμένα ρεύματα, η εξαθλίωση γίνονταν μόνιμη κα-τάσταση, τόσο εντός, όσο και στον περιβάλλονταχώρο της Βίλλας Ζωγράφου, ανθούσε η αντίσταση,η ισοτιμία, η ζωή και η ζωντάνια, η  πολυμορφία καιη ανυπακοή! 
Γι' αυτό,  η παραπληροφόρηση και τα ψέματα τηςΣυριζαίικης δημοτικής αρχής περί “παρατημένου”και “εγκαταλελειμμένου” κτιρίου, δεν κάνει τίποτεάλλο παρά να μας εξοργίζει περισσότερο. Γι’ αυτόκαι το πρώτο πράγμα που πέτυχε η “επανοικειοποί-ηση” από τον δήμο, είναι η απαγόρευση εισόδου καικυκλοφορίας στον χώρο, η τοποθέτηση καμερών,ΜΑΤ και αστυνομίας, η αναζητήση προσωπικούασφαλείας (όπως, σεκιούριτυ με χρυσαυγίτικα“κονέ”). Πράγμα που αποκαλύπτει με τον πιο ξεκά-θαρο τρόπο τι επιφυλάσσει το μέλλον γι’ αυτούςτους χώρους, από τους “κόκκινους” ιδιοκτήτες, πουήρθε η σειρά τους να βάλουν βαθιά το δάχτυλο στομέλι των κονδυλίων και των επιχορηγήσεων. Χαρα-κτηριστικό είναι ότι εγκρίθηκε κονδύλι από τη δη-μοτική αρχή -με απ’ευθείας ανάθεση (!)- ύψους85.000€ για “εργασίες επισκευής φθορών και ζη-μιών”, όπως αναφέρεται στα πρακτικά του δημοτι-κού συμβουλίου, τα  οποία τονίζουν ότι προκλήθηκαν τατελευταία 7 χρόνια που το κτίριο τελούσε υπό κα-τάληψη. Αυτά για ένα κτίριο το οποίο, αν και ήτανπαρατημένο, όχι μόνον ανασκευάστηκε από τονκόσμο της κατάληψης αλλά διατηρήθηκε, από τότε,σε άριστη κατάσταση. Από τη θέση μάχης που κατέχουμε ως αναρχικοί/εςκαι καταληψίες, οι παραπάνω πολιτικές που εφαρ-μόζουν οι νεόκοποι διαχειριστές του κράτους δενμας εκπλήσσουν. Προφανώς, γιατί μέσα από τη δικήμας οπτική και επεξεργασία, καμμιά εξουσία καικαμμία κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την κοινωνίαούτε για το καλό των “από τα κάτω”. Κανένα κρά-τος δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο, εκτός από τηνκερδοφορία του κεφαλαίου! Το κράτος έχει συνέ-χεια, όπως δήλωνε, άλλωστε, και ο Αλέξης Τσίπρας,γι’ αυτό και τα αφεντικά, ανεξαρτήτως χρώματοςκαι παράταξης, είναι τα ίδια. Παρ’ όλο που η ΒΖ βρίσκεται, προς το παρόν,  σταχέρια της εξουσίας, είναι και θα παραμείνει ένα ζων-τανό παράδειγμα αντίστασης και αγώνα. Είναι καιθα παραμείνει κομμάτι του αστείρευτου πάθους γιαελευθερία, σημείο αναφοράς του κοινωνικο-ταξικούπολέμου. Οι καταλήψεις είναι το αντίπαλο δέος στη λογικήτων μεγαλοτσιφλικάδων και της καπιταλιστικήςβαρβαρότητας, τα απελευθερωμένα εδάφη όπουεπαναδιαπραγματευόμαστε τους όρους ζωής μαςκαι προετοιμαζόμαστε για την κοινωνική επανά-σταση. 
Και θα τις υπερασπιστούμε με κάθε κόστος, 

υψώνοντας το Τσεκούρι του Πολέμου... 

Κατάληψη Ανάληψης

Η Λαϊκή Κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ διακτινίστηκε στον Άρη και 
η Καταστολή προσγειώθηκε στις Καταλήψεις.
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Οι 100blumen είναι ένα DIY electro DNB punk συγκρότημα από το Düsseldorfτης Γερμανίας. Και οι τρεις μαζί παίζουν από τα τέλη του 2011. Το 2009 ήτανδύο, ο Marcel με τον Chris και το 2011 προστέθηκε και ο Malte στα drums. Απότο 2005 όμως, o Marcel ως one man (laptop act) έχει βγάλει 2 singles, 7 al-bums και 1 διπλό CD. Το πιο πρόσφατο album τους βγήκε το 2015 και λέγεται“UNDER SIERGE”, «ΥΠΟ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ» Οι στίχοι τους έχουν πολιτικό περιεχόμενο.Φέτος είχαμε την ευκαιρία να τους ακούσουμε live, μιας και ο δρόμος τούς έφερεστην Ελλάδα. Παίξανε σε αυτοοργανωμένους χώρους και καταλήψεις στη Θεσ-σαλονίκη, την Καβάλα, την Καρδίτσα κι έφτασαν ως τις  γειτονιές του Βύρωνακαι συγκεκριμένα στο κατειλημμένο πάρκο Ανάληψης.
Η ενασχόληση σας με την μουσική είναι σε επαγγελματικό επίπεδο; Έχετε
ασχοληθεί με τη μουσική από νεαρή ηλικία;Marcel: Ναι, ασχολούμαστε επαγγελματικά με τη μουσική, χωρίς να ζούμε όμωςαπό αυτήν. Γυρνάμε και οι 3 γρανάζια μισθωτής δουλείας. Στις αρχές του '90 ξε-κίνησα να τραγουδάω σ' ένα punk συγκρότημα και στα τέλη του '90 άρχισα ναασχολούμαι και με την ηλεκτρονική μουσική. Το 2001 αγόρασα το πρώτο μουsynthesizer κι από τότε δεν έχω σταματήσει να παίζω και να πειραματίζομαι.Chris: Ναι, από παιδιά παίζουμε και οι τρεις μουσική σε διάφορα συγκροτήματακαι τώρα επιτέλους στο ίδιο.
Ποιοί είναι οι καλλιτέχνες που σας επηρεάζουν μουσικά; Και τι σας ώθησε
σε αυτό το είδος μουσικής;Marcel: Καλή ερώτηση... εγώ σίγουρα είμαι επηρεασμένος από punk και indus-trial. Τελευταία βέβαια ξανακούω New Wave και British alternative του '80. Βα-σικά, η "Electropunk" είναι διαφορετική απ' ό,τι παίζουμε εμείς. Θα έλεγα πωςαυτό που κάνουμε είναι hardcore punk με drum N bass και ορχηστρική μουσική,εφόσον συνδυάζουμε πιάνο, έγχορδα και πνευστά. Κανείς άλλος δεν το κάνειαυτό. Είμαστε πράγματι ξεχωριστοί.Malte: Πολλά συγκροτήματα μ' έχουν επηρεάσει. Οι Ramones, οι Iron Maiden καιοι Toten Hosen ήταν το '80 για μένα οι σημαντικότεροι. Μετά κύλησα προς τηνOhoho-Skatepunk μουσική. Σήμερα ακούω ποικίλα είδη, από Electro μέχρι ρα-διόφωνο.Chris: Αμέτρητα συγκροτήματα από όλα τα είδη μουσικής με έχουν επηρεάσεικι ευτυχώς προστίθενται συνέχεια νέα... Ξεκίνησα με Metal πολύ νωρίς, αρχέςτου Δημοτικού. Μετά κατάλαβα πως το Punk είναι καλύτερο Metal και με καλύ-τερο στίχο, με μίσος και αναρχία και όλα αυτά που με συγκινούσαν και τώρα πιαακούω ευχαρίστως οποιαδήποτε μουσική για κλάματα ;)
Τον Οκτώβρη του 2016 κάνατε περιοδεία στην Ελλάδα τι είναι αυτό που
σας έφερε ως εδώ; Έχετε ξανάρθει ;Marcel: Ανήκουμε κι εμείς στο fun club "ελιές Καλαμών", οπότε έπρεπε οπωσδή-ποτε να έρθουμε. Επιπλέον ο Chris έχει και μια εμμονή με το τσιπουράκι. Καλά εν-τάξει, η αλήθεια πάντως είναι πως οι αναρχικοί ελληνικοί σύλλογοι τουΒερολίνου μας υποχρέωσαν να περιοδεύσουμε στην Ελλάδα. Εγώ δεν είχα ξα-νάρθει κι ομολογώ πως το τοπίο είναι υπέροχο αλλά οι συνθήκες ζωής πολλώνανθρώπων μετά τα μέτρα της τρόικα με σόκαρε. Άλλο να διαβάζεις εφημερίδες κι άλλο να βλέπεις τι γίνεται.

Chris: Oυφ...εγώ πρωτοήρθα στην Ελλάδα με το προηγούμενο συγκρότημα...με τους Koy-aanisqatsi, νομίζω ήταν το 2004, επίσης τονΟκτώβριο. Εδώ και μερικά χρόνια έρχομαι τα-κτικά κι επισκέπτομαι φίλους και φίλες στην Κα-βάλα και τη Θεσσαλονίκη, οπότε αυτή τη φοράτο να παίξω πάλι και ταυτόχρονα να τους δωόλους ήταν για μένα από την αρχή συναρπα-στικό. Αλλά, ναι, ο Marci έχει δίκιο, μας υποχρέ-ωσαν να παίξουμε. Φανταστείτε, στο τέλοςσχεδόν δε μας άφησαν να επιστρέψουμε!! (ανα-φέρεται στην απεργία των Ελεγκτών ΕναέριαςΚυκλοφορίας την ημέρα επιστροφής τους στηΓερμανία) 
Να ελπίζουμε ότι θα σας ξαναδούμε σύντομα
στην Ελλάδα; Marcel: Ως συγκρότημα σύντομα όχι. Το 2017 θέ-λουμε να δουλέψουμε νέο υλικό και το 2018 ναβγάλουμε νέο δίσκο. Μετά ίσως...ποιος ξέρει;Malte: Εννοείται ότι θα επανέρθουμε αλλά σί-γουρα όχι το 2017 γιατί θα παίζουμε κυρίως στοστούντιο με το καινούργιο υλικό.Chris: Εγώ έρχομαι έτσι κι αλλιώς συχνά...για 2-3 τσιπουράκια...οπότε ίσως ναφέρω και μια ακουστική κιθάρα την επόμενη φορά, χαχαχα!
Mε την επίσκεψη σας στην Ελλάδα είχατε την ευκαιρία να γνωρίσετε πολ-
λές συλλογικότητες, ποιες είναι οι διαφορές στα αυτοοργανωμένα
εγχειρήματα (κατειλημμένα και μη) στη Γερμανία και στην Ελλάδα σε

μουσικό και σε πολιτικό επίπεδο;Marcel: Ωωωω... από πού να πρωτοξεκινήσω; Διαφορές εμφανίστηκαν ήδη απότην αρχή, στη διάρκεια της οργάνωσης αυτής της περιοδείας. Ενώ στη Γερμανίασυνηθίζεται να οργανώνουμε και να ανακοινώνουμε τις συναυλίες όσο το δυνα-τόν πιο νωρίς, ώστε να έρθει όσο περισσότερος κόσμος, στην Ελλάδα οι σύν-τροφοι και οι συντρόφισσες λειτουργούν πιο "χαλαρά" θα έλεγα. Επίσης τογεγονός ότι στην Ελλάδα DIY σημαίνει ακόμη συναυλίες χωρίς αντίτιμο δενυπάρχει πλέον στη Γερμανία. Κι αυτό είναι πολύ λογικό κατά τη γνώμη μου: σεαυτό τον κόσμο ακόμα όλα κοστίζουν κι εμείς είμαστε μίλια μακριά από την κολ-λεκτιβοποίηση της βενζίνης και του diesel... πιστεύω επίσης πως τίθεται και ζή-τημα (αυτο)εκμετάλλευσης των ίδιων των μουσικών από τον χώρο, όταν δεντους δίνονται, από κάποια εγχειρήματα, ούτε τα μεταφορικά τους έξοδα. Αυτόόμως το γνωρίζαμε εξαρχής. Το ίδιο ισχύει και για χώρους στους οποίους απα-γορεύεται στα DIY συγκροτήματα να πουλήσουν τους δίσκους τους, για μας αυτόείναι από άλλο πλανήτη. Ελπίζω να μην ενοχληθούν πολλοί και πολλές από τηγνώμη μου...

Το 100Blumen ση-
µαίνει 100 Λουλού-
δια. Το όνοµα τη
µπάντας προέκυψε
από το βιβλίο
"Αναρχικός Τύπος
στη Γερµανία 1945-
1985". 100 Βlumen
ονοµαζόταν ένα πε-
ριοδικό βερολινέ-
ζων αυτόνοµων
στις αρχές του
1970. Αρκετά αργό-
τερα έµαθαν ότι
αυτοί είχαν πάρει
το όνοµά τους από
το κίνηµα των 100
λουλουδιών στην
Κίνα τη δεκαετία
του 1950

Συνέντευξη: 100Blumen

Από το 2012 και μετά όπου το ακροδεξιό κόμμα
Χρυσή Αυγή μπήκε στην βουλή το φαινόμενο
του φασισμού έχει αυξηθεί στην Ελλάδα. Πως
είναι η κατάσταση στη Γερμανία με την ακρο-
δεξιά και πως απαντούν οι αντιφασίστες σε
αυτήν;Marcel: Η κατάσταση στη Γερμανία είναι αηδια-στική. Το κόμμα "Εναλλακτικοί για τη Γερμανία"(AfD) πολύ πιθανόν να μπει στη βουλή το 2017. Πρό-κειται για ένα κόμμα της άκρας δεξιάς, ενάντια σεόλα τα κινήματα χειραφέτησης. Στην ομοσπονδιακή"Δημοκρατία" της Γερμανίας γίνονται επιθέσεις, εμ-πρηστικές και μη, κάθε εβδομάδα σε κέντρα κράτη-σης προσφύγων. Το θέμα είναι φλέγον και ακόμηδεν έχει βρεθεί ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισήςτου. Και ο χώρος ενεργά, πρακτικά και θεωρητικά,προσπαθεί να απαντήσει στο πρόβλημα της άκρας

δεξιάς και του αυξανόμενου ρατσισμού κυρίως σταμετριοπαθή τμήματα της κοινωνίας. Μέχρι ναβρούμε άλλους τρόπους συνεχίζουμε να κάνουμεαυτά που πάντα κάναμε οι αντιφασίστες και οι αν-τιφασίστριες. Τα τελευταία χρόνια έχουν συσταθείκαι αρκετές συλλογικότητες ενάντια στην άκραδεξιά και τον ρατσισμό από μικροαστούς και με-τριοπαθείς. Αυτά τα εγχειρήματα ίσως να προσεγγί-σουν μεγαλύτερες μάζες, ευρύτερης κοινωνικής καιταξικής συνείδησης.  Ίσως ναι, ίσως και όχι. Θα δεί-ξει. Ίσως και να ξανακούσουμε το "Ποιος μας πρό-δωσε; Οι σοσιαλδημοκράτες!!"
Η πολιτική και οικονομική κατάσταση στην Ελ-
λάδα επηρεάζει την ακροδεξιά στην Γερμανία;
Και αν ναι, με ποιό τρόπο;Marcel: Δεν είναι μυστικό ότι Γερμανοί κι  Έλληνες

φασίστες δουλεύουν χέρι χέρι κι έχουν διασυνδέ-σεις. Άμεση επιρροή όμως στην πολιτική της Γερμα-νίας δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου. Επειδή όμως ηπλειοψηφία των ακροδεξιών της Ευρώπης είναιενάντια στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησι-μοποιείται πού και πού ακόμα το παράδειγμα τουτεμπέλη Έλληνα, ο οποίος τρώει τα λεφτά του Γερ-μανού. Ωστόσο δεν είναι πια η Ελλάδα στο επίκεν-τρο της πολιτικής ατζέντας. Από τον περασμένοχρόνο το καυτό θέμα ήταν και είναι "η κρίση τωνπροσφύγων", λες και η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσηεξαιτίας τους. Γελοιότητες! Το ότι οι πρόσφυγες πε-θαίνουν στις ελληνικές, στις μεσογειακές ακτές ή τοότι ζουν σε σκηνές στην Τουρκία, στα Βαλκάνια,αφορά ελάχιστα την κοινή γνώμη στη Γερμανία.

Το σήµερα δεν είναι κάθε µέρα, θα ξανάρθουµε, σίγουρα!!! :-)
(ελεύθερη απόδοση φράσης του Che Guevara από τον τραγουδιστή των Rage Against  the Machine)
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Απαρχές

Οι απαρχές του Ρεμπέτικου εντοπίζονται στα τέλη του
18ου αιώνα στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας
και της τότε Οθωμανικής αυτοκρατορίας που υπήρχε
μεγάλη Ελληνική κοινότητα  όπως Κωνσταντινούπολη,
Σμύρνη και Θεσσαλονίκη. Ήταν τα λεγόμενα μουρ-
μούρικα, τα τραγούδια που παιζόντουσαν στους τεκέ-
δες, τα τραγούδια των φυλακισμένων και γενικότερα
των λούμπεν κοινωνικών ομάδων. Αυτή την περίοδο
εμφανίζονται στην Αθήνα τα πρώτα καφέ αμάν που
ήτανε ένα είδος μουσικού καφενείου όπου παιζόν-
τουσαν αμανέδες και μουσική ανατολίτικη από την

Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη και ερχόντουσαν
πολύ συχνά περιοδείες Σμυρνιές τραγουδίστριες όπως
η κιορ Κατίνα που είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητή στο
αθηναϊκό κοινό. Το καφέ αμάν ήταν η αντίδραση και η
απάντηση στο καφέ σαντάν, όπου παίζανε ευρωπαϊκή
μουσική. Με τα καφέ αμάν αρχίζει να κερδίζει έδαφος
στην Ελλάδα η ανατολίτικη μουσική που η αστική τάξη
της εποχής περιφρονούσε. Μετά τα τραγικά γεγονότα
της μικρασιατικής καταστροφής έχουμε τον ερχομό
στην Ελλάδα περίπου ενάμιση εκατομμυρίου προ-
σφύγων που η ελληνική κοινωνία αδυνατούσε να αφο-
μοιώσει και μεγάλο μέρος τους εγκαταστάθηκε γύρω
από τα μεγάλα αστικά κέντρα κυρίως της Αθήνας, του

Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Έτσι, στις προσφυγικές
συνοικίες που δημιουργούνται γύρω από τα μεγάλα
αστικά κέντρα έχουμε μεγάλο αριθμό ανθρώπων που
περιθωριοποιούνται αφού ζουν μέσα σε παράγκες και
άθλιες συνθήκες, μαθημένοι σε έναν πολύ καλύτερο
τρόπο ζωής και με διαφορετική κουλτούρα. Επίσης πε-
ριθωριοποίηση έχουμε και στον ντόπιο πληθυσμό
αφού η χώρα είναι κατεστραμμένη απ’ τους συνεχείς
πολέμους από το 1912 μέχρι το 1922 και την ήττα που
ακολούθησε. Έτσι δημιουργούνται οι συνθήκες για να
αναπτυχθεί το ρεμπέτικο και να πάρει τη μορφή που
γνωρίζουμε σήμερα αποτελούμενη από δυο σχολές, τη
σμυρναίικη και την πειραιώτικη.

Η Σμύρνη ήταν μια πόλη με τεράστια μουσική παράδοση και μουσική παιδεία,με αναρίθμητους μουσικούς, αναρίθμητα μουσικά καφενεία και μουσικές τα-βέρνες, όλα ασφυκτικά γεμάτα από κόσμο σε καθημερινή βάση καθώς ήτανστην παράδοση τους να γλεντούν και να διασκεδάζουν. Η λαϊκή μουσική τηςΣμύρνης, ναι μεν ήταν ανατολίτικη, αλλά είχε και τραγούδια με έντονες ευρω-παϊκές επιρροές και τραγούδια καθαρά δυτικότροπα αφού η Σμύρνη ήταν πο-λυπολιτισμική. Τη λαϊκή μουσική της Σμύρνης την άκουγε μόνο η μεσαία και ηκατώτερη τάξη, η λεγόμενη μπάσο ράγκο στη σμυρναίικη διάλεκτο. Η αστικήτάξη την περιφρονούσε και άκουγε μόνο ευρωπαϊκή μουσική. Υπήρχαν τρία είδηενορχήστρωσης στην λαϊκή Σμυρναίικημουσική: α) η λεγόμενη Ευρωπαϊκήορχήστρα  με  όργανα μαντολίνο, βιολί, κιθάρα β) η αλά γκρέκα ορχήστρα μεόργανα βιολί, σαντούρι, κιθάρα γ) η αλά τούρκα ορχήστρα με όργανα βιολί, κα-νονάκι, ούτι. Το μπουζούκι και ο μπαγλαμάς ήτανε άγνωστα όργανα στηνΣμύρνη. Με τον ερχομό των μικρασιατών στην Ελλάδα η μουσική τους δεν πε-ριορίζεται μόνο στις προσφυγικές συνοικίες αλλά οι μικρασιάτες μουσικοί γί-νονται περιζήτητοι στα κέντρα διασκέδασης και στη δισκογραφία αφού όχιμόνο είχαν μουσική παιδεία αλλά ήταν και ιδιαιτέρα ταλαντούχοι και ερχόταννα τους ακούσει και κοινό που δεν κατάγοταν από τη Μικρά Ασία. Αυτό είναι τομουσικό είδος που κυριαρχεί μέχρι το 1934 το οποίο αρχίζει σταδιακά να υπο-χωρεί μέχρι το 1937 όπου η λογοκρισία του Μεταξά  το σταματά ως είδος και οθάνατος των περισσοτέρων και σημαντικότερων δημιουργών του κατά τηνδιάρκεια της κατοχής κάνουν αδύνατη την συνέχιση του. Το ερώτημα που γεννιέται είναι γιατί ονομάστηκε αυτό το μουσικό είδος σμυρ-ναίικη σχολή του ρεμπέτικου και όχι άπλα σμυρναίικο αφού είναι συνέχεια τηςμουσικής παράδοσής της Σμύρνης. Ο λόγος είναι η θεματολογία και ο στίχος.Υπάρχουν πολλά σμυρναίικα τραγούδια γραμμένα μετά το ’22 που δεν θεω-ρούνται ρεμπέτικα (οι αμανέδες πχ. δεν θεωρούνται ρεμπέτικα). Σμυρναίικησχολή του ρεμπέτικου ονομάστηκε η σμυρναίικη μουσική που δημιουργήθηκεμετά το 1922 μέχρι το 1937 και είχε ρεμπέτικο ύφος, στίχο και θεματολογία. Τορεμπέτικο ως μουσικό ρεύμα δημιουργήθηκε απ’ την κοινωνική κατάσταση πουυπήρχε την εποχή του μεσοπολέμου και είναι λογικό οι μικρασιάτες που  ζουν

στις συνθήκες τις προσφυγιάς να γράφουν τραγούδια διαφορετικού ύφους καινα περιγράφουν άλλες καταστάσεις από αυτές που ζούσαν στη Σμύρνη. Έτσιμετά το ’22 τα περισσότερα έχουν ρεμπέτικο χαρακτήρα. Για την ακρίβεια καιστη Σμύρνη πριν το ’22 υπήρχαν τραγούδια που είχαν χαρακτηριστεί ρεμπέ-τικα αλλά αυτά τα τραγούδια ήτανε σχετικά λίγα και με τον όρο ρεμπέτικα εν-νοούσαν κάποια τραγούδια συγκεκριμένης θεματολογίας και ύφους τα οποίαόμως ήτανε ενταγμένα μέσα στο λαϊκό τραγούδι και δεν αποτελούσαν ξεχωρι-στό μουσικό είδος. Παιζόντουσαν από ορχήστρες που έπαιζαν λαϊκή μουσικήκαι δεν υπήρχαν ορχήστρες που παίζανε αποκλειστικά ρεμπέτικα. Γιατί στηΣμύρνη, ναι μεν υπήρχανε ταξικές διαφορές, αλλά δεν υπήρχαν αποκλεισμένεςκοινωνικά ομάδες: ο μποέμ τύπος ήταν αποδεκτός και όσοι κάπνιζαν χασίσι δενήτανε αποκομμένοι απ’ την υπόλοιπη κοινωνία. Αλλά και στο μουσικό ύφος πα-ρατηρούνται κάποιες διαφορετικές προτιμήσεις, περιορίζονται τα πιο ελαφράκαι δυτικότροπα τραγούδια που παιζόντουσαν κυρίως από εστουδιαντίνες στηνΣμύρνη, υπερτερεί το ανατολίτικο στοιχείο και οι δυτικές επιρροές όταν υπάρ-χουν είναι περισσότερο με τον τρόπο που τις αφομοίωνε το ρεμπέτικο παρά τοελαφρύ λαϊκό τραγούδι της Σμύρνης. Οι ενορχηστρώσεις είναι με βιολί, σαν-τούρι, κιθάρα, κανονάκι και ούτι ενώ υποχωρεί το μαντολίνο που ήταν πολύδιαδεδομένο στη Σμύρνη. Αν και ονομάστηκε σμυρναίικη σχολή γιατί οι περισσότεροι δημιουργοί του εί-δους είχαν έρθει απ’ τη Σμύρνη, δεν ήταν όλοι Σμυρνιοί. Πολλοί απ’ τους ση-μαντικότερους δημιουργούς είχαν έρθει από Κωνσταντινούπολη και αλλά μέρητης Μικράς Ασίας. Μερικοί από τους σημαντικότερους συνθέτες αυτού του εί-δους είναι οι: Παναγιώτης Τούντας, Βαγγέλης Παπάζογλου, Κώστας Σκαρβέλης,από ερμηνευτές οι: Αντώνης Νταλγκάς, Στελλάκης Περπινιάδης, Ρίτα Αμπατζή,Ρόζα Εσκενάζυ από οργανοπαίχτες οι: Δημήτρης Σέμσης ή Σαλονικιός (βιολί),Γιάννης Δραγάτσης ή Ογδόντας (βιολί), Αγάπιος Τομπούλης (ούτι), ΛάμπροςΣαββαΐδης (κανονάκι) και πολλοί άλλοι.
Νικοτρόπιο

Σµυρναίικη σχολή

ΜΜΑΑΤΤ ΙΙΑΑ   ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΕΕΜΜΠΠΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟ Ρεμπέτικο ονομάζεται το μουσικό ρεύμα που αναπτύχθηκε την πε-
ρίοδο του μεσοπολέμου στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, κυρίως
της Αθήνας και του Πειραιά, και ήταν η μουσική των κατώτερων κοι-

νωνικών στρωμάτων, περισσότερο των περιθωριοποιημένων και
των λούμπεν που δεν μπορούσε να αφομοιώσει η τότε κοινωνία. Πολ-

λοί βρίσκουν ομοιότητες και αναλογίες ανάμεσα στο ρεμπέτικο, τα
πορτογαλέζικα fados και τα νέγρικα blues. Σαν είδος έχει ενδιαφέρον

για την αυθεντική μουσική και το πηγαίο συναίσθημα που διακρίνει
αυτά τα τραγούδια αλλά και για το ότι ήταν το πρώτο είδος ελληνι-

κής μουσικής που αμφισβητούσε τα ήθη και τους κανόνες της εποχής.
Γι’ αυτό αξίζει να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο, τα είδη και
την ιστορία του και μια μικρή αναφορά στον ασυμβίβαστο ρεμπέτη

Βαγγέλη Παπάζογλου. 
Μερός Α’
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ήταν η μουσική των κατώτερων
κοινωνικών στρωμάτων, περισσό-
τερο των περιθωριοποιημένων και
των λούμπεν που δεν μπορούσε να
αφομοιώσει η τότε κοινωνία. 
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Μιας και το πιο δύσκολο πράμα,  όπωςλέει ο DAVE, είναι ο τίτλος και να κά-νεις την αρχή ο “ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ” πήρετην πρωτοβουλία για τον τίτλο καιτην εισαγωγή της συνέντευξης.              
H ΟΜΟΡΦΙΑ 
ΠΑΛΕΥΕΙ
ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΕΙ
ΑΠΟ ΕΜΑΣ

Το γεγονός ότι είσαι από τον Βύρωνα που
έχει παράδοση στο Hip Hop πιστεύεις ότι
έπαιξε ρόλο στο να «επιλέξεις μουσική ταυ-
τότητα»;Εντάξει σίγουρα οι καταβολές του καθένα παί-ζουν ρόλο στο να διαμορφωθεί. Ναι ο Βύρωναςείναι από τις γενέτειρες πόλεις αυτού του μουσι-κού μορφώματος και σίγουρα έχει παίξει τονρόλο του όλο αυτό σε μένα. Είμαι σχεδόν γέννημαθρέμμα που λένε και πολλές από τις μνήμες καιτις εικόνες που έχω μέσα μου για αυτήν τη μου-σική , βρίσκονται κάτω από τη σκέπη του Βύ-ρωνα.
Διανύουμε τον 4ο χρόνο από την δολοφονία
του Killah P και μεγάλο μέρος της Hip Hop
κοινότητας παραμένει ακόμα αδρανές σε
σχέση με το φαινόμενο του φασισμού ενώ
είναι ένα θέμα που πλέον την αφορά και επί-
σημα, τι θεωρείς ότι φταίει για αυτό; Περί-
μενες μια διαφορετική στάση; Ποια θα ήταν
για εσένα η ιδανική απάντηση στον φασισμό
από τον κόσμο του Hip Hop;Κοίτα το να είσαι ράπερ ή και γενικότερα καλλι-τέχνης , αυτό δεν σου δίνει και αυτόματα σωστήσκέψη ή συνείδηση. Το θέμα δεν είναι τι περίμεναη τι δεν περίμενα εγώ μετά από τη δολοφονίατου Παύλου και για να είμαι ειλικρινής δενένιωσα και κάποια μεγάλη έκπληξη για αυτήντην αδράνεια που περιγράφεις. Μάλλον όσοιείναι οι ίδιοι αδρανείς, ένιωσαν έκπληξη γιατίήρθε η τραγική πραγματικότητα και τους άφησεμαλάκες. Ξέρεις, το μικρόφωνο είναι μια πε-ρίεργη ιστορία όπως και οι λέξεις που ξεφουρνί-ζεις... Κάποτε επιστρέφουν σε σένα και πίστεψέμε , μπορεί να αποδειχτούν ο μεγαλύτερος τιμω-ρός σου... Το να γράψεις ένα αντιφασιστικό τρα-γουδάκι δε σε κάνει απαραίτητα αντιφασίστα.Τα πάντα είναι θέμα ταξικής συνείδησης και υπό-βαθρου κι αυτό το πλάθεις με τα χρόνια εκεί έξωστον δρόμο, στη δουλειά σου και στις διαπρο-σωπικές σου σχέσεις. Τα υπόλοιπα είναι απλώς''καυτά ραψ'' να χουμε να λέμε και να νιώθουμεότι κάτι κάναμε... Παπάρια. Κάτι κλανιές είμαστεπου κάποτε θα ξεμυρίσουν.

Μόλις κυκλοφόρησε το νέο album με τίτλο
ΜΗΔΕΝ πού είναι ηχογραφημένο στο studio
cell11364 με τον BRAK στο mastering και τον DJ
Reiman στα decks. Πες μας κάτι για το νέο δίσκο.Ναι, έχει περίπου δύο μήνες που κυκλοφορήσαμε τηντρίτη μας δουλειά. Όπως είπες και εσύ, το μουσικόμέρος το ανέλαβε ο Reiman (TwoRocksBeatz ), κι απόκει και πέρα ανέλαβαν και άνθρωποι εκτός γκρουπόπως ο Brak και Rospy L. Επίσης ο δίσκος περιέχει καικάποια τραγούδια που είναι διασκευές από ξένουςσυνθέτες και παραγωγούς. Εγώ ανέλαβα, όπωςπάντα άλλωστε, τον στίχο, την ερμηνεία, και την γε-νική επιμέλεια και θεματική του δίσκου. Συμμετέχειεπιπλέον ο Dj Moya και η Νάσια Μίχα σε ένα τραγούδιπου κάνει τα φωνητικά.
Γιατί ΜΗΔΕΝ;Πριν από 1 χρόνο περίπου, όταν άρχιζα σιγά σιγά ναστήνω τη θεματική και το πλάνο του νέου μας δί-σκου, εκεί κάπου ήταν και  το σημείο όπου άρχιζανσιγά σιγά να κλείνουν κάποια παράθυρα μέσα μουπου για χρόνια ήταν ανοιχτά και έμπαζε μπόλικο σκο-τάδι και ψυχοσυνθετικά σαράκια. Ήταν το σημείο τουτέλους από οτιδήποτε αχρείαστο με ταλαιπωρούσε

και μιας νέας αρχής με διαφορετικές προσεγγίσειςαλλά με την ίδια ουσία και τον ίδιο κορμό που πάνταείχα και έχω σαν άνθρωπος και με καθορίζει. Όληαυτή η διαδικασία ήρθε σε συνδυασμό και με το πωςαντιλαμβανόμουν και αντιλαμβάνομαι το ευρύτερακοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. Θεωρώ ότι ζούμε στηνεποχή του τέλους των αρνήσεων , της φαντασίας καιτων ιδεών. Ζούμε σε εποχές που τρέχουν γρήγορασαν να βιάζονται και οι ίδιες να απαλλαγούν από μας.Έτσι λοιπόν και για όλους αυτούς τους λόγους προ-έκυψε ο τίτλος  ''Μηδέν''. Τώρα το τι θα προκύψειαπό αυτό το σημείο και έπειτα¨, δεν ξέρω και κανείςδεν έχει πλέον απαντήσεις για όλα και ίσως να μηνχρειάζεται κι όλας. Μάλλον αυτό μας έφαγε τόσα χρό-νια. Ο μαλακισμένος εαυτούλης μας και η Αγία Με-γάλη Αλήθεια μας...
Ξεχωρίζεις κάποιο κομμάτι ή στίχο από το
ΜΗΔΕΝ;Η ομορφιά παλεύει να γλιτώσει από μας. Στο μηδέν ,χωρίς αναπνοή η ύπαρξη μας και η κούνια τρίζει μόνηπλέον έξω στην αυλή μας.'' Αυτός ο στίχος είναι απότο ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ, και νομίζω ότιπεριγράφει ακριβώς όλη τη θεματική του δίσκου.

Θα ήθελες να αλλάξει κάτι στην Ελληνική Hip
Hop σκηνή και αν ναι, τι;Θα ήθελα να έχει περισσότερη ουσία αλλά εντάξειδεν έχει και σημασία τι θα ήθελα εγώ.
Από όλα τα τραγούδια που έχεις γράψει ή και
ακούσει ξεχωρίζεις κάποιον στίχο που πι-
στεύεις ότι θα έπρεπε να είναι το moto στη ζωή
τη δική σου ή και των άλλων;“Έστησα το αυτί και κατάλαβα. Όλο το λεκανοπέδιοΑττικής είχε μεταβληθεί σε ένα απέραντο μπιντέ καιείχαμε καθίσει όλοι πάνω και πλενόμασταν, πλενό-μασταν, πλενόμασταν....Ενώ εκατοντάδες χιλιάδεςκαζανάκια χύνοντας καταρράκτες νερού , χαιρετού-σαν την πρόοδο μας...'' Μάριος Χάκκας. Αυτό είναιτο δικό μου μότο και δεν είναι τραγούδι.
Υπάρχει κάτι που λείπει από το Ελληνικό Hip

Hop ακροατήριο;Ναι, οι περισσότεροι δεν ακούνε Φράξια.
Έχεις μετανιώσει για κάποιο στίχο ή τραγούδι
σου;Όχι , αλλά όταν κοιτάζω πίσω , πράγμα που το κάνωσυχνά γιατί αγαπάω εμμονικά τη νοσταλγία (είναιζωδιακό μάλλον αυτό το στοιχείο) θα ήθελα να είχακάνει κάποια πράγματα αλλιώς. Όσον αφορά πρό-σωπα, πράγματα και καταστάσεις. Επίσης θα ήθελανα είχα βιώσει λιγότερη φθορά από πολλά.
Σαν κλείσιμο θα μου κάνεις ένα σχόλιο για αυ-
τούς εκεί έξω που αισθάνονται ακόμα;Ναι ότι αυτό το ''ακόμα'' με τρομάζει λίγο.

Μπο-
ρείτε να ακούσετε

το ΜΗ∆ΕΝ στο επίσηµο
κανάλι των ΦΡΑΞΙΑ στο

youtube -fraxiaOfficial-  επί-
σης µπορείτε  να το αποκτή-

σετε στέλνοντας µήνυµα
στην σελίδα τους στο face-

book Φράξια-Fraxia

Συνέντευξη : Φράξια

“Μουσικη και
γενικότερα
τέχνη χωρίς

σαφή προσα-
νατολισµό
την θεωρώ
µεσοβέζικο

τίποτα.”

Οι φράξια δηιουργήθηκαν το  2009 απότον DAVE και τον DK. Πρόκειται για έναγκρουπ με ραπ και ροκ χροιά και με έν-τονο κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα.Έχουν κυκλοφορήσει τρεις δίσκους, ενώ οDave δύο ατομικούς. Μιλήσαμε με τονDave καθώς κατάγεται από τις γειτονιέςμας, και συγκεκριμένα έχει μεγαλώσειστην περιοχή του Βύρωνα. 

Μάιος 2017 Μάιος 2017



Μια παρουσίαση της επιθεώρησης Endnotes µε
αφορµή το κείµενο “Οι Θέσεις του LA”

To 2015 ο συγγραφέας  του παρόντος κειμένου συμμετείχε στην ομάδα "φίλοιτου κεραυνοβόλου κομμουνισμού", που ανέλαβε το – καθόλου εύκολο - έργοτης μετάφρασης των 3 πρώτων τευχών του περιοδικού/επιθεώρησης Endnotesστα ελληνικά" (1). Εδώ επιχειρεί μια αρχική παρουσίαση των Endnotes, μέσααπό το αυτοπαρουσιαστικό τους κείμενο “Σχετικά με το Endnotes”, και μιαπρώτη επαφή με τη γενικότερη προβληματική τους (κομμουνιστικοποίηση, ερ-γατική ταυτότητα, φύλο, φυλή, πλεονάζοντες πληθυσμοί) όπως αυτή “κωδικο-ποιείται” μέσα από το σύντομο, αλλά ιδιαίτερα πυκνό, κείμενο “Οι Θέσεις τουLA”. Θα εμβαθύνουμε περισσότερο στις κεντρικές αυτές έννοιες, καθώς καιστην ιδιαίτερη θεωρητική οπτική των Endnotes, σε επόμενο άρθρο μας σχετικάμε το εκτενές και εξαιρετικά κομβικό κείμενό τους  “Μια ιστορία Διαχωρισμού:η άνοδος και η παρακμή του εργατικού κινήματος, 1883-1982” (από το 4ο τεύ-χος). Και τα δύο άρθρα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της ομάδας InMediasRes(https://inmediasres.espivblogs.net/). 
Σχετικά µε το Endnotes

Το  Endnotes είναι μια επιθεώρηση/σειρά βιβλίων που εκδίδεται από μια ομάδασυζήτησης με έδρα τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Η αρχικήομάδα σχηματίστηκε στο Μπράιτον του ΗΒ, το 2005 κυρίως από άτομα πουσυμμετείχαν στο περιοδικό Aufheben, μετά από μια κριτική ανταλλαγή μεταξύτου Aufheben και του γαλλικού περιοδικού Théorie Communiste. Όμως με τημετανάστευση και την προσθήκη νέων μελών, η ομάδα έχει καταστεί όλο καιπιο διεθνής. Το Endnotes προσανατολίζεται κυρίως στην εννοιολόγηση τωνσυνθηκών της δυνατότητας μιας κομμουνιστικής υπέρβασης του καπιταλιστι-κού τρόπου παραγωγής –και των πολλαπλών δομών κυριαρχίας που μορφο-ποιούν τις κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από αυτόν τον τρόπο παραγωγής –ξεκινώντας από τις παρούσες συνθήκες. Σαν τέτοιο έχει ασχοληθεί με συζητή-σεις και αντιπαραραθέσεις στην “κομμουνιστική θεωρία”, και ιδιαιτέρως με τηνπροβληματική της “κομμουνιστικοποίησης” που αναδύθηκε από την μετά-68γαλλική υπεραριστερά· με το ζήτημα του φύλου και της κατάργησής του· τη δυ-ναμική του πλεονάζοντος πληθυσμού και τις επιπτώσεις της στο κεφάλαιο καιτην τάξη· με καπιταλιστικές μορφοοποιήσεις της “φυλής”· τη θεωρία της αξια-κής μορφής και της συστηματικής διαλεκτικής· τις επαναστατικές αποτυχίεςκαι τα αδιέξοδα του 20ου αιώνα.Η ομαδα θεμελιώθηκε πάνω σε μια δέσμευση για μια ανελέητα ειλικρινή, ανοι-χτή εσωτερική συζήτηση, όπου κανένα θέμα δε θα απαγορευόταν και κατά τηνοποία ο ίδιος ο διάλογος είχε προτεραιότητα έναντι κάθε έγνοιας σχετικά με τηδημοσίευση, την ανάληψη πολιτικής θέσης ή άλλα ζητήματα στα οποία το Εγώ–συλλογικό ή ατομικό– κατ’ ανάγκη θα ετίθετο στο επίκεντρο της προσοχής.Ως τέτοιο, το περιοδικό θεωρείται ειδικότερα μάλλον ως ένα παράγωγο αυτήςτης συζήτησης, παρά ως ένα απλό φόρουμ για τη δημοσίευση άρθρων στο επι-λεγμένο όνομά του. Και γι’ αυτόν τον λόγο, όποτε είναι δυνατό, το Endnotes  δη-μοσιεύει άρθρα υπό το κοινό όνομα και όχι με το όνομα των ατόμων πουσυμμετέχουν. Όταν λαμβάνονται συνεισφορές από επώνυμους συγγραφείς,αυτές είναι τυπικά αναθέσεις σε άτομα που δεν ανήκουν στον πυρήνα της ομά-δας την περίοδο της έκδοσης, αλλά εμπλέκονται σε ζητήματα που συνδέονταιστενά με τις ανησυχίες της ομάδας. Επομένως, αν και “άγνωστες” υποβολές είναιευπρόσδεκτες εφόσον σχετίζονται στενά με αυτές τις ανησυχίες, πρέπει να το-νιστεί ότι το Endnotes δεν είναι ένα συμβατικό περιοδικό ή μια ακαδημαϊκη επι-θεώρηση με τυπικές διαδικασίες υποβολής, αξιολόγηση από ομότιμους κριτέςκ.λπ. Υπάρχει απλά και μόνο για χάρη του απλού, αγενούς διαλόγου, είναι αυ-τοχρηματοδοτούμενο και στερείται παντελώς διασυνδέσεων.

“Σε αυτήν την κοινωνία η ενότητα μοιάζει τυχαία, ο διαχωρισμός φυσιολογικός”.- Μαρξ, “Θεωρίες για την υπεραξία”

Οι Θέσεις του LA

1 Ζούμε στην εποχή μιας κοινωνικής κρίσης η οποία ξεδιπλώνεται για πολύ καιρότώρα και είναι θεμελιωδώς η κρίση των κοινωνιών που είναι οργανωμένες μεέναν καπιταλιστικό τρόπο. Πραγματικά, οι σχέσεις απασχόλησης, που κυβερ-νούν την παραγωγή και την κατανάλωση στις καπιταλιστικές κοινωνίες, κα-ταρρέουν. Το αποτέλεσμα είναι η επανεμφάνιση μιας δομικής συνθήκης που οΜαρξ αποκάλεσε πλεονάζον κεφάλαιο μαζί με πλεονάζοντες πληθυσμούς. Τε-χνολογικοί μετασχηματισμοί εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα παρά την οι-κονομική αποτελμάτωση, προκαλώντας μια κατάσταση στην οποία υπάρχουνπολύ λίγες δουλειές για πάρα πολλούς ανθρώπους. Εν τω μεταξύ, τεράστιες δε-ξαμενές χρήματος διατρέχουν την υφήλιο αναζητώντας κέρδη, οδηγώντας σεπεριοδικές αναπτύξεις “φουσκών” που ξεφουσκώνουν με παταγώδη τρόπο. Ηαυξανόμενη εργασιακή ανασφάλεια και ανισότητα είναι συμπτώματα της αυ-ξανόμενης αδυναμίας αυτού του κόσμου να υπάρχει ως τέτοιος.
2 Στην παρούσα περίοδο, αυτές οι αντιφάσεις που, προηγουμένως, περιορίζον-ταν εντός των καπιταλιστικών κοινωνιών, είναι έτοιμες να εκραγούν. Η κρίσητου 2008 ήταν μια εμφάνιση αυτού του πράγματος. Προκάλεσε ένα παγκόσμιοκύμα αγώνων που ξεδιπλώνεται ακόμα και σήμερα. Για να αποκτήσουν ένανκάποιο έλεγχο πάνω σε μια κρίση που “σιγοβράζει”, τα κράτη οργάνωσαν συν-τονισμένα πακέτα διάσωσης για οικονομικές και άλλες επιχειρήσεις. Το κρα-τικό χρέος ανέβηκε σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί από τον 2ο ΠαγκόσμιοΠόλεμο. Έτσι η διάσωση των καπιταλιστών έπρεπε να συνοδευτεί με τιμωρη-τική λιτότητα για τους εργάτες, καθώς τα κράτη επιζητούσαν να διαχειριστούντους προϋπολογισμούς τους προσπαθώντας παράλληλα να επαναδημιουργή-σουν τις συνθήκες για συσσώρευση. Οι προσπάθειες αυτές, όμως, είχαν μερικήμόνο επιτυχία. Οι πλούσιες οικονομίες συνεχίζουν να αναπτύσσονται ακόμα πιοαργά, καθώς απορροφούν τεράστια χρέη σε κάθε επίπεδο. Οι φτωχές οικονομίεςπαραπαίουν επίσης. Ονομάζουμε αυτήν την παγκόσμια κατάσταση διαδικασίακράτησης (2) και ισχυριζόμαστε ότι περαιτέρω οικονομικές αναταράξεις είναιπιθανόν να καταλήξουν σε μια αναγκαστική καπιταλιστική προσγείωση.
3 Οι εργάτες έδωσαν αμυντικούς αγώνες στον 20ο αιώνα, όπως κάνουν και σή-μερα. Αλλά, τότε, οι αμυντικοί αγώνες τους ήταν μέρος μιας επιθετικής πάλης:οι εργάτες επιζητούσαν να οργανωθούν σε ένα εργατικό κίνημα, που αναπτυσ-σόταν όλο και πιο ισχυρό. Αυτό το κίνημα θα απαλλοτρίωνε, αργά ή γρήγορα,τους απαλλοτριωτές, με σκοπό να ξεκινήσει την οικοδόμηση μιας κοινωνίας ορ-γανωμένης σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ίδιων των εργατών. 
4Όμως  η, μετά τη δεκαετία του 1970, κρίση του καπιταλισμού, που για αρκε-τούς θα έπρεπε να έχει σημάνει το τέλος του, οδήγησε σε βαθιά κρίση το ίδιο τοεργατικό κίνημα. Το σχέδιό του δεν είναι πλέον επαρκές για τις συνθήκες πουαντιμετωπίζουν οι εργάτες. Ο πιο βασικός λόγος γι’ αυτό είναι η παρακμή τηςκεντρικότητας της βιομηχανικής εργασίας στην οικονομία. Με την έναρξη τηςαποβιομηχάνισης και την πτώση στο μερίδιο της βιομηχανικής απασχόλησης(που ήταν η ίδια μια από τις θεμελιώδεις αιτίες της επέκτασης των πλεοναζόν-των πληθυσμών), ο βιομηχανικός εργάτης δεν μπορούσε πλέον να ιδωθεί ως ηαιχμή του δόρατος της τάξης. Επιπρόσθετα, εξαιτίας της ανόδου στα επίπεδατων αερίων του θερμοκηπίου, είναι φανερό ότι το απέραντο “εργαλείο” της βιο-μηχανίας δε δημιουργεί μόνο τις συνθήκες για ένα καλύτερο μέλλον - ταυτό-χρονα τις καταστρέφει. Αλλά, το πιο σημαντικό από όλα, η ίδια η εργασία δεβιώνεται πλέον ως κεντρική για τις περισσότερες  ταυτότητες των ανθρώπων.Για τους περισσότερους ανθρώπους (αν και όχι για όλους) δε φαίνεται ότι η ερ-γασία θα τους “γέμιζε”, αρκεί η διαχείρισή της να γινόταν συλλογικά από τουςεργάτες παρά από τα αφεντικά.
5Την ίδια στιγμή, η παρακμή της εργατικής ταυτότητας αποκάλυψε μια πολλα-πλότητα άλλων ταυτοτήτων, που οργανώνονται  σε σχέση με αγώνες που, μέχριτότε, ήταν λίγο πολύ καταπιεσμένοι. Τα “καινούρια κοινωνικά κινήματα” πουπροέκυψαν κατέστησαν σαφές, αναδρομικά, σε ποιον βαθμό η ομογενής εργα-τική τάξη ήταν στην πραγματικότητα διαιρεμένη όσον αφορά τον χαρακτήρατης. Θεμελίωσαν επίσης ότι η επανάσταση πρέπει να περιέχει κάτι περισσότεροαπό την αναδιοργάνωση της οικονομίας: απαιτεί την κατάργηση του φύλου,των φυλετικών και εθνικών διακρίσεων, κοκ. Αλλά στη σύγχυση των αναδυό-μενων ταυτοτήτων, κάθε μια με τα δικά της επιμέρους συμφέροντα, δεν είναισαφές τι ακριβώς πρέπει να είναι η επανάσταση. Για μας, ο πλεονάζων πληθυ-σμός δεν είναι ένα καινούριο επαναστατικό υποκείμενο. Σηματοδοτεί, μάλλον,
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μια δομική κατάσταση στην οποία  κανένα κομμάτι της τάξης δεν μπορεί να εμ-φανίζει τον εαυτό του ως το επαναστατικό υποκείμενο.
6Υπό αυτές τις συνθήκες, η ενοποίηση του προλεταριάτου δεν είναι πλέον δυ-νατή. Αυτό μοιάζει ως ένα απαισιόδοξο συμπέρασμα, έχει, όμως, και μια αντί-στροφη συνεπαγωγή που είναι πιο αισιόδοξη: σήμερα το πρόβλημα τηςενοποίησης είναι ένα επαναστατικό πρόβλημα. Στις εξάρσεις  των σημερινώνκινημάτων, στις κατειλημμένες πλατείες και εργοστάσια, στις απεργίες, στις τα-ραχές  και τις λαϊκές συνελεύσεις, οι προλετάριοι δεν ανακαλύπτουν την ισχύτους  ως οι πραγματικοί παραγωγοί αυτής της κοινωνίας αλλά, μάλλον, τον δια-χωρισμό τους σε μια πολλαπλότητα κατά μήκος πολλών ταυτοτήτων (καθε-στώς απασχόλησης, φύλο, φυλή, κ.λπ.). Αυτές διαγράφονται και συρράφονταιαπό τη διαλυτική ολοκλήρωση (3) των κρατών και των αγορών εργασίας. Περι-γράφουμε αυτό το πρόβλημα ως πρόβλημα σύνθεσης: διαφοροποιημένες φρά-ξιες του προλεταριάτου πρέπει να ενωθούν αλλά δε βρίσκουν μια έτοιμηενότητα μέσα στους όρους αυτής της κοινωνίας που “ξηλώνεται” .
7Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύουμε ότι είναι τόσο σημαντικό να μελετήσουμελεπτομερώς το ξεδίπλωμα των αγώνων. Είναι μόνο σε αυτούς τους αγώνες πουδιαγράφεται ο επαναστατικός ορίζοντας του παρόντος. Στην πορεία των αγώ-νων τους, οι προλετάριοι/προλετάριες αυτοσχεδιάζουν λύσεις στο πρόβληματης σύνθεσης. Κατονομάζουν μια φανταστική ενότητα, πέρα από τους όρουςτης καπιταλιστικής κοινωνίας (πιο πρόσφατα: το black-block, η πραγματικήδημοκρατία, το 99%, το κίνημα Black Lives Matter κ.λπ.), ως μέσο της πάληςενάντια σε αυτή την κοινωνία. Παρ’ όλο που κάθε μια από αυτές τις αυτοσχέδιεςενότητες αναπόφευκτα καταρρέουν, οι σωρρευτικές τους αποτυχίες χαρτο-γραφούν τους διαχωρισμούς που θα πρέπει να υπερβληθούν από ένα κομμου-νιστικό κίνημα στο χαοτικό πανδαιμόνιο μιας επανάστασης ενάντια στο

κεφάλαιο.
8Αυτό είναι που εννοούμε όταν λέμε ότι η ταξική συνείδηση, σήμερα, μπορεί ναείναι μόνο συνείδηση του κεφαλαίου. Παλεύοντας για τις ζωές τους, οι προλε-τάριοι/προλετάριες πρέπει να καταστρέψουν ό,τι τους/τις διαχωρίζει. Στον κα-πιταλισμό, αυτό που τους/τις διαχωρίζει είναι ταυτόχρονα αυτό που τους/τιςενώνει:  η αγορά είναι ταυτόχρονα η εξατομίκευση και η αλληλεξάρτησή τους.Είναι η συνείδηση του κεφαλαίου ως η ενότητα-στον-διαχωρισμό που μας επι-τρέπει να θέσουμε μέσα από τις υπάρχουσες συνθήκες - έστω και μόνο εν είδειφωτογραφικού αρνητικού - την ικανότητα της ανθρωπότητας για τον κομμου-νισμό.

Endnotes, Los Angeles, Δεκέμβρης 2015

1.H παρουσίαση των μεταφράσεων έγινε σε δύο εκδηλώσεις-συζητήσεις στην Θεσσαλο-
νίκη και την Αθήνα (27 και 28/11του 2015, στην κατάληψη ΦΑΜΠΡΙΚΑ-ΥΦΑΝΕΤ και στην
ΑΣΟΕΕ, αντίστοιχα) με την παρουσία και μελών των Endnotes. Οι δύο πρώτοι τόμοι είναι
διαθέσιμοι στον ιστότοπο: https://2008-2012.net/.
2.Στμ. Στο πρωτότυπο holding pattern. Ο όρος προέρχεται από την αεροπλοΐα και σημαί-
νει τη διαδικασία κατά την οποία ένα αεροπλάνο είναι αναγκασμένο να “κάνει κύκλους”
στον αέρα περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή προσγείωσης. Αναλυτικότερα  στο κεί-
μενο “Διαδικασία Κράτησης”: Endnotes #3, ελλ. έκδοση “φίλοι του κεραυνοβόλου κομ-
μουνισμού”, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2015.
3. Στμ. στο πρωτότυπο: disintegrating integration. Μεταφράζουμε ολοκλήρωση και όχι
ενσωμάτωση για να τονίσουμε την αντίφαση που η ίδια η φράση υποτείνει, δηλαδή τον
διαλυτικό, αποσυνθετικό χαρακτήρα της διαδικασίας καπιταλιστικής ολοκλήρωσης.
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ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ
ΟΜΑ∆Α ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

‘'EL VIAJE’’ (το ταξίδι) 

H Αυτοδιαχειριζόμενη Ομάδα Βιβλιοθήκης ‘’Εl
viaje’’ απαρτίζεται από συντρόφους από τις γει-
τονιές μας. Σε μια περίοδο που εντείνεται η επί-
θεση κράτους και κεφαλαίου απέναντι στα
καταπιεσμένα κομμάτια της κοινωνίας, σε συν-
δυασμό με την παράλληλη ύφεση του οριζόν-
τιου/ανταγωνιστικού κινήματος, θεωρούμε τη
γνώση και το βιβλίο ως οργανικό κομμάτι της
επαναστατικής σκέψης και προοπτικής. Κατά τη
γνώμη μας μέσα απ’ το βιβλίο ταξιδεύουμε στα
απέραντα πελάγη της ιστορίας της λογοτεχνίας,
της πολιτικής θεώρησης και εμβαθύνουμε στο
παρελθόν του κινήματος, για να χαράξουμε νέα
πορεία στο παρόν και το μέλλον.

Το ταξίδι αυτό ξεκινάει στην κατάληψη της Ανά-
ληψης (πρώην δημοτικό αναψυκτήριο) κάθε Πέμ-
πτη 19.00-21.00, που ο καθένας μπορεί να έρθει
να μελετήσει ή να δανειστεί βιβλία. Επίσης δεκτές
είναι οι προσφορές. Ενδιάμεσοι σταθμοί της πε-
ριήγησης μας θα είναι βιβλιοπαρουσιάσεις και
προβολές ντοκιμαντέρ. Ας γίνουμε όλοι συνεπιβά-
τες σε αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι στη γνώση,
ώστε να ανθίσουν οι σπόροι της κοινωνικής απε-
λευθέρωσης.

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡIΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  ‘’ EL VIAJE’’
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In Girus Imus Nocte...

INGIRUMIMUSNOCTEETCONSUMIMURIGNIΤο φάντασμα στη μηχανή τελικά εκδικείται! Και το φάντασμα του Ντεμπόρ ακόμα χειρότερα μέσα από το εξαντλητικό αυτό loop. Υπνωτίζομαι από την παλιν-δρομικότητα της φράσης. Όπως μάλλον υπνωτίστηκε μια ολόκληρη γενιά και οίδιος ο θεωρητικός του θεάματος, που ενατένιζε εκείνε την ωραία στιγμή “οπού
εξαπολύεται μια επίθεση ενάντια στην τάξη του κόσμου”.Όμως η τάξη του κόσμου αντέχει ακόμα. Γιατί μάλλον δεν μπορώ ακόμα να φαντα-στώ πραγματικά κάτι άλλο.

Άσκηση 1η:Σηκώνομαι και αρχίζω να γράφω αυτό το κείμενο σεενεστώτα χρόνο (αλήθεια το κείμενο αφηγείται τονεαυτό του με κάποιο είδος υπόρρητης γραφής); Το“γράφω” είναι βέβαια σχήμα λόγου πια - στον υπο-λογιστή το μελάνι μετασχηματίζεται σε pixels πουσχεδόν άυλα γράφει το “φάντασμα στη μηχανή”.Ψάχνω φράσεις. Αρχαίες ελληνικές και λατινικές κυ-ρίως. Σύντομες και περιεκτικές. Είναι όμως απίστευ-τος ο αριθμός τους. Η διαδικασία θα μπορούσε ναδιαρκέσει ad infinitum.
Άσκηση 2η:Αλλάζω στρατηγική. Μάλλον πρέπει να γράψω κώ-δικα που θα κάνει τη δουλειά. Η τεχνητή νοημοσύνηείναι το φόρτε μου. Να αναλάβει ουσιαστική δράσητο φάντασμα στη μηχανή, έχει αποκτήσει άλλωστετεράστιες δυνατότητες. Μερικές σημασιολογικέςοδηγίες και ο ευφυής agent θα σαρώσει το διαδί-κτυο για φράσεις και σίγουρα θα τις συντάξει μενοήμονα τρόπο. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναιαυτό; Το πρόγραμμα όμως κρασσάρει διαρ-

κώς, με το πείσμα μιας νομοτελειακής απα-
γωγής σε άτοπο...

Άσκηση 3η:Κάνω πυρετωδώς διορθώσεις στον κώδικα. Η νύχτα κυριεύει τη μέρα· οι καντιανές κατηγορίες αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Ούτε a priori, ούτε a posterioriο χρόνος στοιχειώνει την ύλη. Σκέφτομαι ότι ο χρόνος είναι όντως το φάντασμα στην ύλη που μας διαφεύγει “πάντα” - και τι είναι αυτό το “πάντα”; Ο χρό-νος με σαγηνεύει με την αντιφατικότητά του. Ακόμα κι όταν ρέει, μοιάζει να στροβιλίζεται και να χάνεται σε καταβόθρες, σε μαύρες τρύπες που σε καταπί-νουν -  μια ροή που δεν είναι ροή αλλά απόλυτη μαθηματική σημειακή ιδιομορφία. Γιατί πώς αλλιώς εξηγείται αυτή η απώλεια της αίσθησης του χρόνου; Τοφάντασμα εντός μου -αυτό που και φαντασία ονομάζεται- έχει αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο. Ό,τι σκέφτομαι είναι δυνατόν; Και είναι δυνατόν κάτι αρκεί νατο σκεφτώ; Αισθάνομαι παγιδευμένος σε έναν ατέρμονο κύκλο. Θυμάμαι εκείνη τη φράση του Ντεμπόρ:
“Κάνουν  κύκλους μέσα στη νύχτα και η φωτιά τους καταβροχθίζει” Ξυπνάω αλαφιασμένος. Δεν κατάλαβα καν ότι ξημέρωσε. Κοιτάζω την οθόνη χωρίς προσδοκίες. Κι όμως το πρόγραμμα έτρεξε. Μένω κατάπληκτος:

Ξαπλωμένος ανάσκελα καρφώνω το βλέμμα στο ταβάνι. Στο σημείο που είναι  κολλημένηεκείνη η ξεθωριασμένη αφίσα για τον Μάη του 68  με την περίφημη “έκκληση” του Καρδινάλιουτου Ρετζ:
“...το κακό είναι ότι η δύναμή τους υπάρχει μέσα στη  φαντασία τους· και μπορεί να ει-
πωθεί με απόλυτη σιγουριά ότι, εν αντιθέσει προς όλα τα άλλα είδη ισχύος,  όταν φτά-
σουν σ’ ένα ορισμένο σημείο, μπορούν να κάνουν ό,τι νομίζουν ό,τι μπορούν  να
κάνουν...”Επίτηδες έχω βάλει την αφίσα εκεί - είναι το σημείο που εστιάζω τις  στιγμές που χρειάζομαιαπόλυτη συγκέντρωση. Για τις στιγμές που απαιτούν μιαν εξαιρετική διόραση, μια έκρηξη δημι-ουργίας.Συνήθως μια εμμονή με οδηγεί εκεί. Μόλις πριν από λίγους μήνες είχα σχεδόν ολοκληρωτικά κα-ταληφθεί από τη συγγραφή ενός μυθιστορήματος που θα ήταν αρθρωμένο σαν ένα τυπικό αξιω-ματικό σύστημα. Κάτι σαν μυθοπλαστική εκδοχή των Principia Mathematica. Οι χαρακτήρες θαακολουθούσαν την αυστηρή διαδικασία της απόδειξης - εκκινώντας από τις αξιωματικές αρχέςτους θα ξεδίπλωναν τη δράση τους με μιαν αδήριτη αναγκαιότητα. Ή θα κατέληγαν σε άτοπο...Τώρα  όμως  η σκέψη μου έχει καθηλωθεί σε έναν καινούριο ελκυστή, σαν αυτούς που παράγουνεκείνες  τις  εκστατικές υπολογιστικές παραστάσεις του ντετερμινιστικού χάους - εμμονή αυτοα-ναφορικότητας: θέλω να συντάξω ένα κείμενο από γνωστές  τυχαίες φράσεις που να βγάζειόμως νόημα! 

In Girus Imus Nocte...

Μάιος 2017



Α:ό αυτό το τεύχος της εφηµερίδας "Ελέφαντας", κάνει την εµφάνισή της µία νέα στήλη ιστορική ό:ου θα :αρουσιά-

ζονται, κυρίως, :τυχές της ιστορίας του αναρχικού κινήµατος, αλλά και κά:οιες σύντοµες :ερι:λανήσεις στη φιλοσο-
φία του αναρχισµού. Ένα ταξικό-κοινωνικό κίνηµα, ό:ως είναι ο Αναρχισµός, για να µ:ορεί να ανα:νέει και να
συνεχίζει να µεταδίδει τα οράµατά του για την Κοινωνική Ε:ανάσταση και την α:ελευθέρωση της κοινωνίας α:' το
κράτος και το κεφάλαιο, :ρέ:ει και οφείλει να διαθέτει ιστορική µνήµη. Πρέ:ει να ξέρει τις ρίζες του, :ρέ:ει να ξέρει
τα :ροτάγµατά του και να :ατάει, για να µιλήσουµε α:λά, ορθά στα :όδια του. Γι’ αυτό, σε αυτό το τεύχος θα κάνουµε
µια :ροσ:άθεια να :αρουσιάσουµε :ολύ συνο:τικά  κύριες :λευρές της :ολιτικής φιλοσοφίας τριών  εκ των :ιο διάση-
µων, και µε σηµαντικότατη ε:ιρροή στα ε:αναστατικά κινήµατα, αναρχικών του 19ου αιώνα (Προυτόν, Μ:ακούνιν,
Κρο:ότκιν). Θεωρώ :ως, σε :εριόδους σκοτεινούς ό:ου η αστική τάξη σύσσωµη ε:ιτίθεται στους α:ό κάτω της κοινω-
νίας, τους φτωχοδιάβολους, τους :ρολετάριους, στην εργατική τάξη συνολικά, η κοινωνία :ρέ:ει να γνωρίζει την αλή-
θεια για το α:ελευθερωτικό µήνυµα του Αναρχισµού, :έρα α:' τα ψέµατα των µέσων µαζικής α:οβλάκωσης. Ας
βάλουµε και µεις ένα µικρό λιθαράκι στην ιστορική µνήµη..

"Ελευθερία χωρίς σοσιαλισµό, είναι -ρονόµια 
και αδικία. Σοσιαλισµός χωρίς ελευθερία,
είναι υ-οδούλωση και βαρβαρότητα"

Το 1814 θα γεννιόταν µία α:' τις κυριότερες, αν όχι η κυριότερη, µορφή του
αναρχικού κινήµατος, ο Ρώσος Μιχαήλ Μ:ακούνιν, ο ο:οίος είχε αριστο-
κρατική καταγωγή :ου :ολύ γρήγορα α:αρνήθηκε για χάρη της ε:αναστα-
τικής δράσης, της οργάνωσης και της υ:εράσ:ισης του :ρολεταριάτου. Ο
ίδιος α:ό νεαρή ηλικία ε:ηρεάστηκε α:' την εγελιανή διαλεκτική, µ:ήκε
στους κύκλους της εγελιανής Αριστεράς και ήρθε σε ε:αφή µε τον Μαρξ και
τον Προυντόν, α:' τον ο:οίο ε:ηρεάστηκε, ασ:άστηκε, αλλά και ενδυνάµωσε
την αναρχική ιδεολογία. Συµµετείχε µε :άθος σε κάθε εξέγερση, σε κάθε οδό-
φραγµα :ου στηνόταν, σε κάθε :ροσ:άθεια ε:ανάστασης α:' τα κάτω και
καµία φυλάκιση, καµία εξορία δεν τον λύγισε. 

Το :ιο σηµαντικό γεγονός για τον Ρώσο, ήταν η ένταξή του στην Α' ∆ιεθνή
Ένωση των Εργατών το 1868. Στην αρχή στη ∆ιεθνή, :ου ιδρύθηκε το 1864,
είχαν τον κύριο λόγο οι :ρουντονιστές οι ο:οίοι στηρίζονταν στην αµοιβαι-
ότητα και, σε γενικές γραµµές στην εργατική χειραφέτηση µε µεταρρυθµίσεις
και όχι µε ε:ανάσταση. Χάρη στην  ε:ιρροή του Μαρξ και του Μ:ακούνιν,

θα :ροωθηθεί  η ε:αναστατική µέθοδο της ∆ιεθνούς, ό:ου η χειραφέτηση της
εργατικής τάξης, κάτι :ου τελικά θα συνεναίσουν και οι ο:αδοί του Προυν-
τόν, :ρέ:ει να γίνει µε ε:αναστατικά µέσα και µε την οµοσ:ονδιακή ένωση
των εργατών σε κάθε χώρα. Πρέ:ει να διευκρινήσουµε εδώ :ως µαρξισµός
και αναρχισµός α:οτελούν στη ∆ιεθνή, αλλά και γενικά, δύο σοσιαλιστικά
ρεύµατα τα ο:οία έχουν σαν στόχο το ίδιο α:οτέλεσµα, µία αταξική κοινω-
νία ισότητας και αλληλεγγύης. Αυτό :ου τους διαφορο:οιεί  είναι στον τρό:ο
ε:ίτευξης αυτής της κοινωνίας αφού ο µεν Μαρξ θεωρούσε :ως η εργατική
τάξη :ρέ:ει να οργανωθεί σε κόµµα και να κατακτήσει την :ολιτική εξουσία
έτσι ώστε σιγά σιγά να καταργηθεί το κράτος, ο δε Μ:ακούνιν υ:οστήριζε
την Κοινωνική Ε:ανάσταση και την α:ελευθέρωση της εργατικής τάξης µε τα
ίδια της τα χέρια χωρίς διαµεσολάβηση.

Συνο:τικά, ο Μ:ακούνιν  :ίστευε σε ένα είδος ακρατικού  σοσιαλισµού
(αναρχοκολλεκτιβισµός), ό:ου κύρια χαρακτηριστικά του είναι η συλλογική
διαχείρηση των µέσων :αραγωγής και των φυσικών :όρων α:' την κάθε κοι-
νότητα, η έµφαση στο κοινωνικό καθήκον, καθώς ο Ρώσος ε:αναστάτης θε-
ωρούσε :ως ο άνθρω:ος είναι φύσει κοινωνικό ον και δεν µ:ορεί να ζήσει
α:οµονωµένο α:' την κοινωνία, και τέλος η διανοµή των :αραγόµενων αγα-
θών στα άτοµα ανάλογα µε την εργασία :ου :αρείχαν, µέσω ενός µισθολο-
γικού συστήµατος. Γενικότερα, :ροτάσσει τον κοινωνικό αγώνα ,έναντι του
:ολιτικού.

Η εργατική τάξη είναι αυτή η ο:οία :ρέ:ει να οργανωθεί µόνη της, µέσα α:ο
σωµατεία, συνδικάτα, ενώσεις, να :άρει στα χέρια της τα µέσα :αραγωγής
και να ε:ιτεθεί βίαια ενάντια στην αστική τάξη, χωρίς καθοδήγηση α:ό κά-
:οιον, αλλά  στηριζόµενη στην ταξική συνείδησή της και οργανωµένη µε οµο-
σ:ονδιακό τρό:ο. Η κύρια ε:ιδίωξή του, µέσω της κοινωνικής ε:ανάστασης
είναι η αταξική κοινωνία, µία ελευθεριακή κοµµουνιστική (αναρχική) κοι-
νωνία χωρίς την ύ:αρξη των τριών κατάρων του κόσµου, του κράτους, της
ιδιοκτησίας και της θρησκέιας ό:ου το κράτος θα έχει αντικατασταθεί α:ό
ελεύθερες οµοσ:ονδίες βασισµένες στις το:ικές κοµµούνες. Η ελευθερία και
η ισότητα θα βαδίζουν χέρι µε χέρι και ο καθένας θα µ:ορεί να ανα:τύσσει
ολό:λευρα την :ροσω:ικότητά του, µακριά α:' την κρατική κατα:ίεση και
κάθε είδους εκµετάλλευση. Τέλος να :ούµε, :ως ένα α:' τα :ιο σηµαντικά
αναρχικά ρεύµατα, ο αναρχοσυνδικαλισµός, έχει στηριχτεί σε τεράστιο
βαθµό στη φιλοσοφία του Ρώσου ε:αναστάτη.

Μ-λακΡεντΠρολετ

Ο Πιερ Ζοζέφ-Προυντόν γεννήθηκε το 1809, ήταν  Γάλλος και τυ:ογράφος
στο ε:άγγελµα και είναι ο :ρώτος :ου αυτοχαρακτηρίστηκε αναρχικός στο
:ερίφηµο βιβλίο του "Τι είναι η ιδιοκτησία". Αργότερα θα ονόµαζε τον εαυτό
του φεντεραλιστή. Γενικότερα ο ίδιος θεωρεί ως αναρχία µία κοινωνία χωρίς
αφέντες και δούλους, χωρίς εξουσία. Μία γνωστή διατύ:ωσή του είναι το "η
ιδιοκτησία είναι κλο:ή" και :αρόλο :ου ο ίδιος ήταν βαθύς ε:ικριτής του
κα:ιταλιστικού συστήµατος και του κεφαλαίου και δήλωνε σοσιαλιστής, δεν
υ:οστήριζε την κατοχή των µέσων :αραγωγής α:' την κοινωνία, αλλά α:'
τον ίδιο τον εκάστοτε :αραγωγό :ου τα δούλευε και τα χρησιµο:οιούσε.
Όταν κά:οιος :αραγωγός :αράγει κάτι, αυτό είναι ιδιοκτησία του, οτιδή-
:οτε άλλο όχι. Μόνη θεµιτή :ηγή ιδιοκτησίας για τον Γάλλο ε:αναστάτη
α:οτελεί η εργασία. Την ά:οψη αυτή του Προυντόν, αλλά και την υ:ερά-
σ:ιση της ατοµικής ιδιοκτησίας, θα την κριτικάρει ο Μαρξ  σαν µικροαστική,
κάτι για το  ο:οίο µ:ορούµε να :ούµε :ως είχε δίκιο. 

Στο θέµα της κοινωνικής οργάνωσης, ο Γάλλος :ροωθούσε την αυτοδιαχεί-
ριση των εργατών, οι ο:οίοι θα κατείχαν τα µέσα :αραγωγής οργανωµένοι

σε ενώσεις. Εδώ υ:άρχουν τα σ:έρµατα του ελευθεριακού κοµµουνισµού :ου
θα ε:εκταθούν µε καλύτερο τρό:ο στον Μ:ακούνιν λίγο αργότερα. Μία :ρω-
το:οριακή ιδέα του Προυντόν  ήταν να ιδρύσει  µία Λαική Τρά:εζα, η ο:οία
θα καταργούσε τα χρήµατα και θα λειτουργούσε µε τις ανταλλαγές των :ρο-
ιόντων κάτι το ο:οίο όµως δεν ευδοκίµησε και τον οδήγησε στη φυλακή. Το
οικονοµικό σύστηµά του ονοµάστηκε µουτουαλισµός (αµοιβαιότητα)-σοσια-
λιστική αγορά και στην ουσία :ροωθούσε ένα είδος ελεύθερης :ίστωσης, αν-
τι:ραγµατιστικής ανταλλαγής σε συµβατική ή οµοσ:ονδιακή µορφή. Ο
Γάλλος θεωρείται α:' τους :ρώτους υ:εύθυνους για τη θεωρητικο:οίση της
αυτοδιαχείρισης της εργατικής τάξης τον 19ο και 20ο αιώνα. Τα εργοστάσια
και γενικότερα οι χώροι εργασίας θα λειτουργούσαν ως "ενώσεις εργατών"
βασισµένοι σε αµεσοδηµοκρατικές αρχές. Γενικότερα, η κοινωνία θα οργα-
νωνόταν µε µία οµοσ:ονδία α:ό "ελέυθερες κοµµούνες" (κοινότητες). Γενι-
κότερα στο έργο του, :άντα εναντιωνόταν στην έννοια της ιδιοκτησίας τόσο
της κα:ιταλιστικής όσο και της κρατικής και υ:οστήριζε τη µικρής κλίµακας
ιδιοκτησία των αγροτών και τεχνιτών. Αν και ε:αναστάτης, ο ίδιος δεν ήταν
υ:έρ των βιάιων µεθόδων, αλλά υ:οστήριζε τον κοινωνικό µετασχηµατισµό
µε ειρηνικά µέσα.
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Όταν μιλάμε για stencil αυτό που σκέπτονται όσοι  δε γνωρίζουν το αντι-κείμενο είναι η λέξη (διάτρητο). Και δικαίως. Γιατί αυτό σημαίνει στα Ελ-ληνικά! Η ονομασία του όμως δεν είναι τυχαία. Stencil είναι η γρήγορηπαρέμβαση στον τοίχο χρησιμοποιώντας «μήτρες» (έτοιμες κομμένες επι-φάνειες) με σκοπό την αναπαραγωγή οποιουδήποτε μηνύματος. Η τεχνικήαυτή εξασφαλίζει μικρά ποσοστά αισθητικής αλλοίωσης της εικόνας καθώςκαι μικρή διάρκεια του χρόνου έκθεσης του ατόμου που το κάνει.  Αυτόςείναι και ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε σαν μέσο πολιτικής παρέμβασηςόπως επίσης αυτή είναι και η διαφορά του πολιτικού από το καλλιτεχνικόstencil όπου το δεύτερο χρειάζεται περισσότερο χρόνο, καλύτερο σχεδια-σμό και ίσως και περισσότερες μήτρες. Το stencil όμως σαν τεχνοτροπία,τέχνη και τεχνική  δεν απέχει πολύ από τον παραπάνω ορισμό και είναι κάτιπου έρχεται στην κυριολεξία από πολύ μακριά και συνεχίζει μέχρι σήμερα.Όταν λέμε μακριά δεν μπορεί να είναι τίποτα περισσότερο από την εποχήτων σπηλαίων εκεί όπου οι πρώτοι άνθρωποι ακουμπούσαν τις παλάμεςτους πάνω στα τοιχώματα των σπηλιών και φυσούσαν από πάνω τους μετο στόμα φυσικές χρωστικές ουσίες τις οποίες πιθανά οδηγούσαν με κλαδιάή κόκαλα δημιουργώντας έτσι  χωρίς φυσικά να το γνωρίζουν τα πρώταstencils και τις πρώτες τοιχογραφίες.Στη συνέχεια ο βασιλιάς  της Αγγλίας Ερρίκος Γ ‘ χρησιμοποίησε το stencilως τεχνοτροπία για να διακόσμησει τους πράσινους τοίχους του παλατιούτου με επαναλαμβανόμενα σχεδία stencil.Ενώ ερευνητές πρόσφατα ανα-κάλυψαν στην Σαντορίνη ότι η τελειότητα στις γραμμές των τοιχογραφιώνστον οικισμό Ακρωτήρι  προδίδει πως οι άνθρωποι που έζησαν εκεί σε προ-ϊστορικούς  χρόνους είχαν αίσθηση της γεωμετρίας. Η έρευνα οδήγησε στοσυμπέρασμα πως γνώριζαν τη χρήση του stencil. Η τεχνική του stencil δη-λαδή τα (επαναλαμβανόμενα χωρίς αλλοίωση μοτίβα)  όμως δεν άργησε ναμπει για τα καλά στην καθημερινότητα μας και στις δουλειές μας. Σύντομαάρχισε να τα χρησιμοποιεί ο στρατός για επιγραφές (εξού και η γραμματο-σειρά stencil army), οι αρχιτέκτονες για σχέδια, επιγραφοποιοί  ακόμα καιοι τυπογράφοι. To stencil όμως σε βάθος χρόνου άρχισε να παίρνει άλλα χα-ρακτηριστικά και από εκεί που τα χρησιμοποιούσαν για διακοσμήσεις ήεπαγγελματικούς λογούς άρχισε να παίρνει και καλλιτεχνικά χαρακτηρι-στικά ενώ  πλέον χρησιμοποιείται σαν πολιτική – κοινωνική  παρέμβαση

κυρίως στο γκρίζο αστικό τοπίο και να επιστρέφει στα παλαιότερα χαρα-κτηριστικά του, δηλαδή την ελευθερία της έκφρασης και την εξωτερίκευσησκέψεων και συναισθημάτων. Πρωτεργάτης του κινήματος αυτού είναι οBANKSY. Ο Βρετανός καλλιτέχνης του δρόμου από το Bristol BANKSY άρ-χισε να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της γρήγορης απεικόνισης μιας εικόνας ήενός κειμένου με stencil στην ηλικία των 18 ετών όταν αναγκάστηκε να πε-ράσει περισσότερο από μια ώρα κάτω από ένα βαγόνι τρένου για να γλι-τώσει από την αστυνομία την ώρα που έκανε graffiti. Εκεί ήταν πουκατάλαβε ότι πρέπει να μειώσει στο μισό τον χρόνο έκθεσης για να ζωγρα-φίσει, αλλιώς έπρεπε να σταματήσει να κάνει graffiti. Η ιδέα λοιπόν ήρθεκαθώς κοίταζε το stencil στο ντεπόζιτο καύσιμων κάτω από το τρένο καικατάλαβε ότι μπορούσε να αντιγράψει αυτήν την τεχνική και να δώσει σεκάθε γράμμα το μέγεθος και το σχήμα που ο ίδιος ήθελε. Το stencil graffiti όμως δεν άργησε να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, σημαν-τικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η εξέλιξη της hip hop κουλτούρας καθώς το graf-fiti ήταν και είναι στοιχείο του Hip hop κώδικα, ενώ κοινά χαρακτηριστικάτου stencil με το υπόλοιπο hip hop είναι η αμεσότητα του λόγου (δηλαδή ηευκολία της μετάδοσης ενός  μηνύματος από τον καλλιτέχνη - τεχνίτη προςτον δέκτη με μια μόνο ματιά) και ο ωμός ρεαλισμός(δηλαδή η άφθαρτη –καθαρή μετάδοση του μηνύματος χωρίς αυτό να περιλαμβάνει απαραίτηταόμορφη γλώσσα ή καλαίσθητες εικόνες αρκεί να περιγράφει την αλήθειαόπως τη βιώνει ο δημιουργός). Σήμερα το stencil δεν είναι απλά σχέδια σεεσωτερικά σπιτιών και παλατιών όπως δεν είναι απλά ένας ακόμα τρόπος«βανδαλισμού» δημόσιας περιουσίας από graffitαδες ή δήλωση παρουσίαςδιαφόρων κοινωνικοπολιτικών ομάδων στις γειτονιές. Σήμερα το stencilείναι τρόπος παρέμβασης και οικειοποίησης του δημόσιου χώρου που χρη-σιμοποιείται ως τρόπος διαμαρτυρίας ή και τρόπος ανάδειξης προβλημά-των από χιλιάδες καταπιεσμένους ανά το κόσμο ενώ δε στερείταικαλλιτεχνικής  παρουσίας σε μεγάλες galleries.
AVEREL

To stencil σαν τεχνοτροπία, τέχνη και τεχνική
στο βάθος του χρόνου

Κυριακή 14/5, Πάρκο
Ανάληψης"Ένας δράκος στην κάλτσαμου" από το κουκλοθέατρο"Καραμπόλα".  Έναρξη 18.30,διάρκεια 50'.

Παρασκευή 19/5,  Πάρκο
Ανάληψης"Ο Κύκλος των ΜάταιωνΠράξεων από την ΟμάδαΠείρα(γ)μα. Έναρξη 21.00,διάρκεια 80'.

Κυριακή 21/5, Πάρκο Ανάληψης"Ωκεανίδες" από την ομάδα Vinoveritas.Έναρξη 21.00, διάρκεια 30',ακολουθείαφήγηση του  "θα'ρθει καιρός" της Κατερίνας Γώγου, απο την  ΑφροδίτηΠαναγιώτου, διάρκεια 5’, και μουσικό καφενείο. 
Κυριακή 28/5, Πλατεία Τσιρακοπούλου (θεατράκι)Παιδική παράσταση "Ακούς τη γιορτή;" από την ομάδα Τσόκαρα. Έναρξη18.30, διάρκεια 50'.“ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ κι άλλες ιστορίες γι’ αγρίους" από τιςΤσιριτσάντσουλες. Κυριακή 28/5. Έναρξη 21.00, διάρκεια 75'.
Παρασκευή 9/6, Πλ. Ταπητουργείου"Πλήν Όμως" συμμετοχική παράσταση από την Ακτιβιστική ΟμάδαΘέατρο του Καταπιεσμένου. Έναρξη 20.30.
Κυριακή 11/6, Σκοπευτήριο Καισαριανής (Συντριβάνια)Θέαμα  δρόμου ( Τσίρκο ) απο Pepeκαι Koko. Έναρξη 20.00, διάρκεια 20’.

Κυριακή 11/6, Πάρκο ΑνάληψηςΙστορίες "Spooky & Shoking" με πολύ μουσική και χιούμορ! Απο τουςΈλ.Γιαννάκη, Έλ. Κούντιγκν, Δ.Κούρτη. Κατάλληλο 15+έναρξη 21.00,διάρκεια 90’. 
Παρασκευή 16/6, Πλατεία Τσιρακοπούλου (θεατράκι)“Για να σωθή η πόλις” Αριστοφάνης, από τη θεατρική ομάδαεκπαιδευτικών“μη χάνεσαι”. Έναρξη 21.00, διάρκεια 80’.
*Στις παραστάσεις η είσοδος είναι δωρεάν με προαιρετική οικονομική
συνεισφορά σε κάποιες από αυτές

Εργαστήρια/εκδηλώσεις:
στο πάρκο Ανάληψης. Κατειλημμένο αναψυκτήριο.

Τετάρτη 24/5, από τις 21.00Νύχτα Τρόμου με θεατρικές μεταμφιέσεις και ανάγνωση ιστοριών τουΧ.Φ Λάβκραφτ, Έντγκαρ Άλλαν Πόε, και άλλων μετρ του είδους! 
Σάββατο 10/6, από τις 19.00 Πειραματισμοί γύρω από την συλλογική συγγραφή θεατρικού έργου.
Σάββατο 17/6, από τις 18.00 Αυτοσχεδιασμοί με κατασκευές από γύψο και “άχρηστα” υλικά(παίρνουμε ιδέες από ιστορίες και παραμύθια) .

Πληροφορίες για την υπόθεση των έργων στο: 
http://katalipsianalipsis.espivblogs.net

Πρόγραµµα θεατρικού Φεστιβάλ
Κατάληψης Ανάληψης στον Βύρωνα
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