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Ο πρωτοπόρος δήμος Βύρωνα.  Οι κατασχέσεις, οι συνεργασίες καιη εικόνα από το ζοφερό μέλλονμας.  
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Το 1834 το αγγλικό κοινοβούλιο ψήφισε τον “νέο νόμο των φτωχών” σύμ-φωνα με τον οποίο καταργήθηκε μεγάλο μέρος των προνοιακών παροχών γιατους προλετάριους. Επιβλήθηκε ένας ενιαίος μισθός πείνας και ιδρύθηκαν φτω-χοκομεία. Έτσι το προλεταριάτο είχε την επιλογή είτε σκατά δουλειά είτε ναφυτοζωεί με ελεημοσύνες. Από τον 19ο αιώνα, στον καπιταλισμό, τόσο ο μισθός όσο και οι κοινωνικές πα-ροχές δεν έπαψαν ποτέ να λειτουργούν και ως μέσα ελέγχου.  Σήμερα το κράτοςκαι το κεφάλαιο διαχειρίζονται τις ζωές των καταπιεσμένων με έναν συνδυασμόστρατιωτικοποίησης και ανθρωπισμού. Και μπάτσοι στις προλεταριακές γει-τονιές να ελέγχουν, άλλοτε επιθετικά και άλλοτε διακριτικότερα, τους πιτσιρι-κάδες, και “ψίχουλα” για τους φτωχούς, και φαντάροι να χτίζουν τα hot-spotκαι Μ.Κ.Ο. να κάνουν μαθήματα yoga στους έγκλειστους μετανάστες, και ελεύ-θερη μετακίνηση για τους ανέργους, και μπάρες στους σταθμούς.Στις αναπτυγμένες χώρες, η αναδιάρθρωση του κεφαλαίου, δηλαδή ο αδιά-λειπτος κοινωνικός πόλεμος εναντίον των κατώτερων στρωμάτων, τείνει γε-νικά να καταλύει το “κοινωνικό” κράτος και να το αντικαθιστά με επιδόματαπείνας, με χίλιους δυο περιορισμούς και προϋποθέσεις. Ο φαιορόζ πολιτικός δια-χειριστής της ελληνικής κρατικής μηχανής (η αριστερο-ακροδεξιά κυβέρνησηΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) χρησιμοποιεί τα επιδόματα αυτά διευρυμένα, τόσο για να κυκλο-φορεί χρήμα στην αγορά μέσα από πελατειακά πάρε-δώσε, όσο και για την μα-κροπρόθεσμη εξάρτηση της αναπαραγωγής μας από το κράτος με όρουςζητιανιάς.

Αυτή η επιδοματική πολιτική οξύνει επιπλέον τις αντιθέσεις εντός του προλε-ταριάτου. Κάποιοι, συντασσόμενοι με το κράτος τους, άρα και με τα δικαιώματαπου υποτίθεται ότι θα έπρεπε να απολαμβάνουν μόνο αυτοί, “ξίνισαν” με τηναπόδοση του μερίσματος και του Κ.Ε.Α και στους μετανάστες που το δικαιούν-ταν. Γνωρίζουμε, άλλωστε, ότι η κατάσταση της επετείας πάει πάντα χέρι-χέριμε την μνησικακία, τη ρουφιανιά και τον ρατσισμό.Αυτή  η πολιτική υλοποιείται και στο επίπεδο του τοπικού κράτους. Έτσι οσυριζαίικος Δήμος Βύρωνα από τη μια φτιάχνει δημοτικά συσσίτια, φαρμακείακαι παντοπωλεία, ώστε η κάλυψη των αναγκών μας να γίνεται μέσα από τα “κα-νάλια” του, και, από την άλλη, πρωτοπορεί σε κατασχέσεις λογαρισμών ακόμακαι ανθρώπων που ζουν από τα επιδόματα, δηλαδή κάτω από το όριο της φτώ-χειας, μην τυχόν και παραγραφούν τα χρέη τους.Στο φόντο αυτών των κυβερνητικών πρωτοβουλιών, τα πραγματικά αφεν-τικά (ο ΣΕΒ και άλλες εργοδοτικές οργανώσεις) σχεδιάζουν τον σύγχρονο νόμοτων φτωχών. Δημόσια πλέον μας προτείνουν την αντικατάσταση του μισθούαπό κουπόνια τροφίμων και άλλων ειδών. Μας λένε, δηλαδή, με θράσος ότι μας επιφυλάσσουν τον ίδιο ζόφο, χωρίς προ-σχήματα και υπόσχεσεις, που πάντα το κράτος και το κεφάλαιο επιφύλασσανγια το προλεταριάτο και τους καταπιεσμένους. Γι’ αυτό σήμερα, περισσότεροαπό ποτέ, καταλαβαίνουμε αυτό που πάντα ίσχυε: το κράτος και οι καπιτα-
λιστικές κοινωνικές σχέσεις δεν μεταρρυθμίζονται. Καταστρέφονται.
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Βενεζουέλα: το καθεστώςΜαδούρο, μια ανύπαρκτη “επα-νάσταση” και τα ζωτικά ψεύδητης “αντιιμπεριαλιστικής/αντινε-οφιλελεύθερης” αριστεράς 
ΣΕΛ 21
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σσεε  εελλεεύύθθεερρηη  ππττώώσσηηΣαν συντακτική ομάδα θέλουμε να φανταζόμαστετις αναγνώστριες και τους αναγνώστες μας να ανα-ρωτιούνται εύλογα: μα κάθε πότε τελοσπάντωνβγαίνει αυτός ο “Ελέφαντας; Μας ξελιγώσατε, πάλι”!Οφείλουμε λοιπόν μια εξήγηση. Ο “Ελέφαντας” απο-δεικνύεται ότι βγαίνει, τελικά, “όταν είναι πραγμα-τικά έτοιμος”! Όποτε καταφέρνουμε να φτάνουμεσε κείνο το επίπεδο ζύμωσης και συνειδητοποίησηςπου απαιτεί η έκδοση ενός εντύπου που δεν είναι“έξω” αλλά εντελώς μέσα στις προσπάθειες να ορ-θωθούν αντιστάσεις στον ζόφο που οι εξουσιαστι-κοί μηχανισμοί κάθε είδους τείνουν να εμπεδώσουνστις ζωές μας. Κι αυτό συμπεριλαμβάνει, φυσικά, καιτις δικές μας αδυναμίες και ελλείψεις. Με άλλα λόγια, κι αυτό το τεύχος πέρασε από“χίλια κύματα”· κι αφού καταφέραμε να σταθούμεόρθιοι, χαιρόμαστε που “ωδίναμεν όρος και ετέξα-μεν Ελέφαντα” (και όχι ποντίκι)! 

Σ’ αυτό το τεύχος κάναμε μερικά πολύ ενθαρρυν-τικά βήματα: αφενός μάθαμε να δουλεύουμε πιο συ-στηματικά και πιο συλλογικά μεταξύ μας, αφετέρουμάθαμε να δουλεύουμε και με κόσμο που θέλει ναβάλει δικές του οπτικές και να δείξει τη δουλειά του,όπως ο σκιτσογράφος Στάθης (τον οποίο ευχαρι-στούμε θερμά) ή ανταποκρίθηκε σε πρωτοβουλίεςόπως η εργατική έρευνα για τους εργάτες/τριες πουδουλεύουν σαν διανομείς ή κούριερ.Όπως πάντα, δίνεται προτεραιότητα στους αγώνεςτων τοπικών εγχειρημάτων, αφού αυτός είναι οχώρος μέσα στον οποίο κι εμείς αναπτυσσόμαστε.Αγώνες ενάντια στην καθημερινή υποτίμησή μαςαπό κράτος και αφεντικά: ενάντια στις κατασχέσειςλογαριασμών από τον Δήμο Βύρωνα ή στα σχέδιάτου ενάντια στις καταλήψεις των αναψυκτηρίων.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους αγώνες των κρα-τουμένων ενάντια στον νέο Σωφρονιστικό Κώδικα

και άλλες πτυχές του “νομικού οπλοστασίου”, πουτο κράτος διαρκώς διευρύνει, για να καταστέλλεικαι να απειλεί όποιους και όποιες αντιστέκονται ήσκέφτονται να αντισταθούν.Να αντισταθούν στον ανερχόμενο εθνικισμό, οοποίος με τη μια ή την άλλη μορφή, στην Καταλω-νία σαν κίνημα ανεξαρτησίας κι εδώ, ακόμα πιο επι-κίνδυνα, σαν εθνικός συρφετός, έτοιμος να στηρίξειτους τσαμπουκάδες του ελληνικού κράτους στο Αι-γαίο και στο “Μακεδονικό”. Να αντισταθούν σηνσυνθήκη είτε να επιβιώνεις σαν μισθωτός σκλάβοςείτε να φυτοζωείς σαν ζητιάνος, μέσα από τα δίκτυα“αλληλεγγύης”. Εμείς λέμε: “Ούτε ζητιάνοι, ούτεσκλάβοι”!Κλείνοντας: δεν εγγυούμαστε πόσο σύντομα θαβγει ο επόμενος “Ελέφαντας”· απλά ότι κι αυτός θαείναι αποτέλεσμα μια πυκνής και δύσκολης δημι-ουργικότητας!
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Για τη μνήμη που μας
κυνηγά και δεν μας αφήνει να ξε-

χάσουμε όλους αυτούς τους αιώνες, γε-
μάτους 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” 
κυκλοφορεί
σε  3.000 φύλλα.
∆ιανέµεται σε 
στέκια και 
καταλήψεις,  
ενώ  µοιράζεται 
χέρι - χέρι  και 
,όρτα - ,όρτα, 
στις γειτονίες του
Βύρωνα, της Καισα-
ριανής και του Παγ-
κρατίου. 

H αναρχική εφημερίδα “ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ” ενσαρκώνει
τις επιθυμίες και τις ανάγκες μας για αντι-πληροφό-
ρηση,  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, με-
τατρέποντας την ατομική σκέψη και δημιουργικό-
τητα σε συλλογικό αγώνα.

Σε αυτήν, πέρα από εκείνους που αυτοπροσδιορίζον-
ται ως αναρχικοί/ες, συμμετέχουν και άτομα που
βρίσκουν τους εαυτούς τους σύμφωνους με τις
αναρχικές δομές και τον αντίστοιχο τρόπο λειτουρ-
γίας τους. Από τον Ιανουάριο του 2016 ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ
διανέμεται δωρεάν “τρυπώνοντας” σε πόρτες πολυ-
κατοικιών, “χέρι με χέρι” -κυρίως στις περιοχές του
Βύρωνα, Παγκρατίου, Καισαριανής- αλλά και με στα-
θερή παρουσία σε κινηματικούς χώρους στις ευρύ-
τερες περιοχές. Στόχος αυτού του εγχειρήματος
είναι η πολιτική προσέγγιση, κριτική και παρου-
σίαση όχι μόνο αμιγώς πολιτικών θεματικών αλλά
και διάφορων κοινωνικών ζητημάτων και πολιτι-
στικών δραστηριοτήτων.

Επιζητούμε με τα μέσα που διαθέτουμε την αφύ-
πνιση της καθησυχασμένης συνείδησης μέσα στην
υπνωτική κανονικότητα που όλοι βιώνουμε, ο καθέ-
νας 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

e-mail επικοινωνίας: elefantas@espiv.net

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν
εκφράζουν πάντα την πολι-
τική συµφωνία µε την Συν-

τακτική οµάδα της
Εφηµερίδας 



Λίγες μέρες πριν κλείσει η παρούσα έκδοση, εμφανίζονται από-γονοι “μακεδονομάχων”  να καλπάζουν στολισμένοι σε άλογα, αρχαιόπληκτοι νακυκλοφορούν με δόρατα και περικεφαλαίες, φονταμενταλιστές παπάδες να τοπαίζουν εθνοσωτήρες και στρατηγοί να βγάζουν λογύδρια, φαντασιωνόμενοιτα δικά τους σύγχρονα πραξικοπήματα. Ένας παροξυσμός που θα ανασυρότανσαν εφιάλτης από τα ντουλάπια της ιστορίας αν δεν ήταν περιτυλιγμένος με μιαμεγάλη δόση γραφικότητας. 
Το εθνικιστικό συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης για το “Μα-κεδονικό” (21/1) μας βρήκε την περίοδο που οδεύαμε προς το τυπογραφείο,και με το πρώτο σοκ του  καψίματος της κατάληψης Libertatia από νεοναζί μετις πλάτες των αστυνομικών δυνάμεων να μετατρέπεται σε οργή και πίστη ότιο αντιφασιστικός αγώνας θα νικήσει. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμεαπό αυτήν τη στήλη είναι να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους συντρό-φους και τις συντρόφισσες της Θεσσαλονίκης. Παρόμοια συλλαλητήρια καλέ-στηκαν και στην Αθήνα, μέσα από ηλεκτρονικούς ιστότοπους και μέσακοινωνικής δικτύωσης από φιλοχουντικές και νεοναζιστικές γκρούπες οι οποίεςπροσπαθούν να προκαλέσουν συντηρητικά αντανακλαστικά μεταξύ των κατα-πιεσμένων.
Είναι εμφανές ότι καλλιεργείται από παραστρατιωτικούς, ιερατι-κούς και γενικότερα ακροδεξιούς κύκλους ένα κλίμα εθνολαγνείας, το οποίο λει-τουργεί εντελώς αποπροσανατολιστικά σε σχέση με τα προβλήματα τηςκαθημερινότητας. Ας γίνει κατανοητό ότι τα “περί εθνικού συμφέροντος” πουπροωθούν οι διάφοροι εθνικοπατριώτες, από αυτούς της ακροδεξιάς έως αυ-τούς της αριστεράς, δεν είναι παρά η καύσιμη ύλη στη μηχανή των αφεντικών,που τους επιτρέπει να παγιώνουν το καθεστώς  κοινωνικής ειρήνης σε σχέση μετις επιθετικές οικονομικές τους πολιτικές. Τα ψευτοδιλήμματα που έχουν νακάνουν με το όνομα μιας χώρας ή το όριο των συνόρων μιας περιοχής αποφεύ-

γουν τα ριζικά ερωτήματα της αναπαραγωγής μας γύρω από το τι είναι τελικάτο έθνος-κράτος, γιατί να πεθάνουμε/θυσιαστούμε γι’ αυτό, ποιοι είναι οι πραγ-ματικοί δυνάστες και εχθροί μας, και αν τελικά χωρίς τις εθνικές αφηγήσεις καιταυτότητες, αλλά παρά μόνο με την ιδιότητα του ανθρώπου, ένας καλύτεροςκόσμος θα αναδυόταν. 
Τα πραγματικά ζητήματα δεν έχουν να κάνουν με την κάθε εθνικο-πατριωτική ιδεοληψία, αλλά με τον δείκτη της αυξανόμενης υποτίμησής μας.Κόσμος χωρίς ρεύμα και νερό, άστεγοι να κουρνιάζουν χειμωνιάτικα στον δρόμοκάτω από διπλές και τριπλές κουβέρτες, ουρές στα δημοτικά συσσίτια, όξυνσητης επισφάλειας στους χώρους εργασίας, απαγορεύσεις και περιφράξεις στονδημόσιο χώρο, άνθρωποι να ζούνε καθημερινά πλέον με το άγχος και τον φόβομην χάσουν και την τελευταία σανίδα σωτηρίας που τους έχει μείνει, είτε αυτόμεταφράζεται σε μια δουλειά του ποδαριού είτε έχει να κάνει με το ζήτημα τηςσύνταξης ή της στέγασης. 
Τον πόλεμο τον ζούμε καθημερινά. Δεν έχουμε ανάγκη τους διά-φορους εθνικούς μύθους για την εξόντωσή μας σε κάποια εμπόλεμη ζώνη. Τοκαταφέρνουν μια χαρά τα ντόπια αφεντικά και χωρίς να πέσει σφαίρα. Η προ-σπάθεια ταύτισης των συμφερόντων μας με τον βιομήχανο ή εφοπλιστή, και ηεθνική εξίσωση που καταλήγει στο ότι το δικό μας καλό ισούται με τη συσπεί-ρωσή μας μαζί τους, είναι η σχέση από την οποία εξαρτάται και η επιβίωσή μας.Αν ο γνωστός της συντελεστής, αυτός της εθελοδουλείας, παράγει την υποταγήμας, τον φόβο και τον σκοταδισμό, ο άγνωστός της Χ βρίσκεται στη ζωτική γιαμας ανάγκη για αξιοπρέπεια, αντίσταση και ελευθερία. 

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

Παρέμβαση αντιπληροφόρησης ενάντια στις νέες απαγορεύσειςστα ΜΜΜ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6/7 το απόγευμα και για περίπουμιάμιση ώρα στην  Καισαριανή, μετά από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Αναρχι-κών-Αντιεξουσιαστών από τους Πρόποδες του Υμηττού.  Στο blog  της συλλο-γικότητας (http://paapty.squat.gr), αναφέρεται:  “25 συντρόφισσες/οι με τη
στήριξη του Συντονισμού Αναρχικών Κοινοτήτων Αγώνα από τα Νότιο-Ανατο-
λικά της Αθήνας και άλλων τοπικών συλλογικοτήτων ασπρίσαμε τον τοίχο του
σχολείου μπροστά από το γήπεδο της Νήαρ Ηστ επί της λεωφόρου Εθνικής Αν-
τιστάσεως και γράψαμε ένα μεγάλο σύνθημα “ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΖΩΕΣ
ΜΑΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ-ΟΛΕΣ” ενώ  από τη μικροφωνική
διαβαζόταν το κείμενο της παρέμβασης σχετικά με τις νέες απαγορεύσεις στα
ΜΜΜ (ηλεκτρονικό εισιτήριο, μπάρες εισόδου, κάμερες, ελεγκτές). Ακολούθησε
αφισοκόλληση και μοίρασμα στις γειτονιές της Καισαριανής ενώ τοποθετήθηκαν
και 2 πανό αντίστοιχου περιεχομένου”.
“Το Σάββατο 9/12, τέσσερις συλλογικότητες (Κατάληψη Ανάληψη, Πρω-
τοβουλία Αναρχικών–Αντιεξουσιαστών από τους Πρόποδες του Υμηττού, Συνέ-
λευση Αδιαμεσολάβητης Δράσης Βύρωνα, Καισαριανής, Παγκρατίου, Ζωγράφου,
και Συνέλευση Κατοίκων Βύρωνα, Καισαριανής, Παγκρατίου) μαζί με συντρό-
φους και συντρόφισσες από τις ανατολικές συνοικίες της Αθήνας πραγματοποι-
ήσαμε παρέμβαση για τις ελεύθερες μετακινήσεις”. Αντιγράφουμε από τηΣυνέλευση Αδιαμεσολάβητης Δράσης Βύρωνα, Καισαριανής, Παγκρατίου, Ζω-γράφου (http://sadvkpz.espivblogs.net). “Η παρέμβαση ξεκίνησε από τον Βύ-
ρωνα με μοίρασμα στους περαστικούς και τις περαστικές μέχρι το μετρό του
Ευαγγελισμού. Από το Άλσος Παγκρατίου μέχρι το Πολεμικό Μουσείο ένα τμήμα
των συμμετεχόντων στην παρέμβαση επιβιβάστηκε σε  λεωφορείο και πραγμα-
τοποίησε μοίρασμα στον οδηγό και το επιβατικό κοινό. Στη συνέχεια, όλοι και
όλες μαζί, συγκεντρωθήκαμε στον χώρο μπροστά από τα ακυρωτικά του μετρό
(Ευαγγελισμός) και αφού άνοιξαμε πανό που έγραφε: “Μας χρωστάνε δεν τους
χρωστάμε, ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ, STOP ΣΤΙΣ ΜΠΑ-
ΡΕΣ, STOP ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, STOP ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ” αρχίσαμε να μοιράζουμε σε
όσους και όσες κινούνταν από και προς τις αποβάθρες ή περίμεναν μπροστά από
τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Κατά τη διάρκεια της δράσης στο μετρό που κράτησε
περίπου 45 λεπτά εμφανίστηκαν τέσσερις ράμπο της ομάδας ΔΙΑΣ που μας δή-
λωσαν ότι κλήθηκαν από τους υπεύθυνους του σταθμού και θα παραμείνουν
γύρω από τον χώρο μέχρι να λήξει η παρέμβαση. Η παρουσία τους δεν ήταν αι-
σθητή. Η ανταπόκριση του κόσμου σε όλη τη διάρκεια της δράσης, που συνολικά
κράτησε 1,5 ώρα, ήταν ικανοποιητική. Έπαιρναν τα κείμενα με ευκολία – πολλές

φορές τα ζητούσαν οι ίδιοι – δεν υπήρξαν προστριβές και σε αρκετές περιπτώ-
σεις άνοιξαν συζητήσεις όπου ταυτίστηκαν οι απόψεις για το δίκαιο του αιτή-
ματος των ελεύθερων μετακινήσεων. Οι  παρεμβάσεις συνεχίστηκαν
την Τρίτη 9/1, στο μετρό Ευαγγελισμού. Την Τετάρτη 10/1, στην είσοδο
της Πανεπιστημιούπολης (Νεκροταφείο Ζωγράφου) και την Πέμπτη 11/1, στο
μετρό Ευαγγελισμού. Και στις τρεις περιπτώσεις μοιράστηκαν συνολικά 1300
κείμενα. Το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν ικανοποιητικό και δεν υπήρξαν προ-
στριβές με το επιβατικό κοινό. Σε πολλές περιπτώσεις οι επιβάτες και οι επιβά-
τισσες σταματούσαν και ζητούσαν το κείμενο. Σε μικρό ποσοστό ανοιξαν και
συζητήσεις σε πηγαδάκια με θετική διάθεση. Πιθανόν λόγω της εξεταστικής πε-
ριόδου η κίνηση φοιτητών και φοιτητριών στο μοίρασμα της Τετάρτης (10/1)
ήταν αισθητά μειωμένη. Εκτός από την πρώτη παρέμβαση, κατά τη διάρκεια της
οποίας εμφανίστηκε ένας “Ζητάς” με μηχανή που ζήτησε πληροφορίες και στη
συνέχεια αποχώρησε, δεν σημειώθηκε κάποια προσπάθεια καταστολής των πα-
ρεμβάσεων. Οι εκάστοτε υπεύθυνοι και υπεύθυνες του μετρό δεν έκρυψαν για
άλλη μια φορά τη δυσαρέσκειά τους κατά την εμφάνισή μας, ειδικά όταν δημι-
ουργήθηκε μικρή ένταση λόγω της εναντίωσής μας στην εκδίωξη μεταναστών
που ζητιάνευαν ή πουλούσαν ομπρέλες έξω από την είσοδο του σταθμού και χα-
λούσαν την κυριλέ εικόνα που θέλουν να του προσδώσουν”.



“Επίσκεψη” στο Δημο-τικό Συμβούλιο Βύρωνα τηΔευτέρα 20/11 έκαναν συλλογικό-τητες  και σύντροφοι/ισσες των γειτο-νιών, με σκοπό να δοθεί μια πρώτηαπάντηση για το ζήτημα των απειλών εκ-κένωσης της Κατάληψης Ανάληψης από τηδημοτική αρχή.  Στις σελίδες του “Ε” (σελ
31) δημοσιεύονται τα κείμενα τις παρέμ-βασης, και η απάντηση της Κατάλη-ψης σε Δημοτικούς Συμβούλουςτης περιοχής.
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ΜΜ ιι κκ ρρ άά   αα ππ όό   
ττ ιι ςς   γγ εε ιι ττ οο νν ιι έέ ςς .. .. ..

Αντιφασιστικότουρνουά ποδοσφαίρου,με dj set από Cutbrawl(TMHK/RNS) και Painter, πραγ-ματοποιήθηκε το Σάββατο 23/9 στοΣκοπευτήριο της Καισαριανήςαπό την Αντιφασιστική Συνέλευσηαπό τα Ανατολικά της Αθήνας(http://antifasceasta.espiv-blogs.net). Τα τρία της χρόνιαέκλεισε τον φετινό Οκτώβριο ηΚατάληψη της Ανάληψης, και ταγιόρτασε  με μια σειρά από εκδηλώσεις.Συναυλία hip hop. Παρουσίαση των ομάδωντης κατάληψης, με δρώμενο από την ομάδαΧορογυμναστικής. Συζήτηση με τον ΠαναγιώτηΚαλαμαρά (εκδ. Ελευθεριακή Κουλτούρα)για τον Ερρίκο Μαλατέστα και την επιρροήτου στο σημερινό κίνημα. Θεατρικές πα-ραστάσεις από τις “Τσιριτσάντσουλες”και την ομάδα Πείρα(γ)μα, ενώ η Ελε-άνα Χατζάκη διηγήθηκε παραμύθιασε παιδιά του Πάρκου της Ανάλη-ψης. Άντε και του χρόνου! 

Στο Άλσος Παγκρατίου διεξήχθη η δεύτερη αγω-νιστική του φετινού Antifa League Athens (2017-2018)την Κυριακή 26/11. Διοργανωνές ήταν η ομάδα “ΠΟΥ ΠΑΡΕ” και η συνέλευση του Άλσους Παγκρατίου (https:// al-sospagkratiou.wordpress.com). “I don’t want no peace, Iwant equal rights and justice”, αυτή η φράση του PeterTosh ήταν το πρόταγμα της αφίσας της αγωνιστικής. Πα-ράλληλα με τα παιχνίδια υπήρχε συλλογική κουζίνα και Djset (DJ Moscowos powered by El paso Sound System), ενώσυλλέχθηκαν γάλατα μακράς διαρκείας και θερμαντικάσώματα για τους πρόσφυγες του Λαυρίου και χρονοκάρ-τες για τους έγκλειστους πρόσφυγες στην Πέτρου Ράλλη.
“Οι κοινοί χώροι μας ανήκουν. Οι γειτονιές, οι πλατείες, τα
πάρκα έχουν θέση για όλους μας. Για τα παιδιά που δεν βρί-
σκουν πια ελεύθερους χώρους να παίξουν. Για τους πρό-
σφυγες που ήρθαν στη γειτονιά μας για να αναζητήσουν
ένα καλύτερο αύριο. Για όλους εμάς που βρισκόμαστε και
ανταμώνουμε, με αλληλεγγύη και αγάπη για τον διπλανό
μας. Γιατί είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν,
παρά αυτά που μας χωρίζουν. Στις γειτονιές μας χωράνε τα
πάντα εκτός από το μίσος. Οι γειτονιές μας ανήκουν σε
όλους μας, σε όλους εκτός από τους φασίστες”. 

Παρεμβάσεις για τιςφόλες στη γειτονιά του Βύρωνακαι της Καισαριανής πραγματοποιήθη-καν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο,μετά από κάλεσμα της Κατάληψης Ανάληψης. Σεαυτές έγιναν αφισοκολλήσεις και μοιράσματα κει-μένων, ενώ συζητήθηκε το θέμα με κόσμο των γειτο-νιών. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν το επόμενοδιάστημα, ενώ στόχος τους, πέρα από την πληροφό-ρηση της γειτονιάς, είναι και η δημιουργία ενός δι-κτύου άμεσης επέμβασης για το θέμα. Ολόκληροτο κείμενο της παρέμβασης εδώ: http://katalip-sianalipsis.espivblogs.net/?p=774.

Κατάληψη στο Γυμνάσιο Καρέα και πο-ρεία προς το δημαρχείο πραγματοποιήθηκε από μαθη-τές την Πέμπτη 30/11, για το θέμα της θέρμανσης. Τιςκινητοποιήσεις  στήριξε και ο Σύλλογος Γονέων και Κη-δεμόνων του σχολείου. Αναδημοσιεύουμε από το blogτου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτι-κού Σχολείου (https://parents8.gr): “Στηρίζουμε την κι-
νητοποίηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
Γυμνασίου Καρέα που διεκδικούν το αυτονόητο… θέρ-
μανση στο σχολείου τους. Το “σύγχρονο” βιοκλιματικό
σχολείο του Βύρωνα (εγκαινιάστηκε το 2012 υπό τη Θη-
τεία  του κ. Χαρδαλιά) δεν μπόρεσε να καλύψει τις ανάγ-
κες για θέρμανση που απαιτούνται. Από τότε έως τώρα οι
μαθητές υποφέρουν τους χειμερινούς μήνες. Η δημοτική
αρχή του κ. Κατωπόδη δεν έχει καταφέρει ούτε αυτή
τόσα χρόνια να δώσει λύση. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτι-
κοί παγώνουν και κανένας δεν ενδιαφέρεται! Αύριο,
30/11 στις 8πμ, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του
Γυμνασίου αποφάσισε να προχωρήσει σε παράσταση
διαμαρτυρίας στο δημαρχείο και καλεί όλους τους γονείς
και τους συλλόγους να βρεθούν δίπλα τους και να υπο-
στηρίξουν το δίκαιο αίτημά τους. Ο σύλλογος μας στηρί-
ζει και υποστηρίζει τις κινητοποιήσεις των παιδιών και
γονέων του Γυμνασίου Καρέα και ζητάμε αύριο αφού
αφήσουμε τα παιδιά μας στο σχολείο να βρεθούμε στο
δημαρχείο για συμπαράσταση. Όλοι μαζί μπορούμε πε-
ρισσότερα”.
Κατάληψη έγινε και στο Λύκειο του
Καρέα, ενώ πραγματοποιήθηκε και πορεία προς τοδημαρχείο την Τετάρτη 29/11. Όπως διαβάsαμε στοblog http://politestouvirona.blogspot.gr:  “Στο Λύκειο
Καρέα τα προβλήματα που αναδεικνύουν οι μαθητές με
την κατάληψή τους είναι κτηριακά, όπως κακοτεχνίες σε
διάφορα σημεία στο κτήριο, με αποτέλεσμα να μπαίνουν
νερά, οι τεχνικές εργασίες στις τουαλέτες άργησαν να ξε-
κινήσουν και θα αργήσουν να τελειώσουν, πέφτουν σο-
βάδες σε διάφορες αίθουσες, δεν είναι καλή η μόνωση
στην ταράτσα κλπ. Παρά τις συνεχείς δεσμεύσεις της δη-
μοτικής αρχής ότι τα προβλήματα αυτά θα είχαν αντιμε-
τωπιστεί η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Την
Τετάρτη οι μαθητές με πορεία πήγαν στο δημαρχείο για
να διαμαρτυρηθούν. Στο δημαρχείο διάφοροι παράγον-
τες της τοπικής εξουσίας και ο αντιδήμαρχος τεχνικών
υπηρεσιών κ. Καραγιάννης προσπάθησαν να τους καθη-
συχάσουν πράγμα που δεν κατάφεραν” (σ.σ. Ολόκληροτο κείμενο υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση πουπροαναφέραμε). 

“I don’t want no
peace, I want

equal rights and
justice”

https://apatris.info
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Ο “Μετροτρόμος” είναι μία συλλογικότητα ανθρώπων που θέλουν να εκφρα-στούν μέσα από τη μουσική με οποιανδήποτε τρόπο. Λειτουργεί οριζόντια καιαδιαμεσολάβητα, χωρίς ειδικούς και ειδικευόμενους, χωρίς δάσκαλους και μα-θητές, χωρίς αρχηγούς και καθοδηγούμενους. Στεγάζεται και έχει δράση στοκατηλειμμένο αναψυκτήριο του πάρκου της Ανάληψης στον Βύρωνα.Σκοπός της ομάδας είναι η δημιουργία μιας μουσικής δομής η οποία θαδιαχειρίζεται ένα προβάδικο studio. Θα φιλοξενεί μπάντες και άτομα πουέχουν ανάγκη να εκφραστούν ελεύθερα και να δημιουργήσουν μαζί, αλλά καιτην όρεξη να οργανώνουν μόνες τους τον δημιουργικό τους οίστρο, τις πρόβεςτους, μακριά από τα αποστειρωμένα, πολλές φορές, περιβάλλοντα “επαγγελ-ματικών” studio. Επιπλέον, η ομάδα έχει ως στόχο τη διεκπεραίωση DIY συ-ναυλιών, μουσικών καφενείων, κύκλων αυτομόρφωσης και οτιδήποτε άλλομπορεί να συμβάλλει στην ελεύθερη έκφραση των καλλιτεχνικών ανησυχιώντου καθένα χωρίς μεσάζοντες κι αφεντικά, απέχοντας από την παραγωγή κέρ-δους. Για να συμμετέχει κάποιος/α στα παραπάνω δεν χρειάζεται να φέρει κά-ποιου είδους “παράσημα” της DIY πολιτικής άποψης/στάσης ζωής, καθώςσυζητάμε από κοινού κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Χαρακτηριστικά της ομάδαςΑυτοκαθοριζόμαστε ως μουσική ομάδα και όχι ως πολιτική συλλογικότητα.Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας πολιτικά όντα, καθώςζούμε και αναπνέουμε καθημερινά τη σαπίλα της κοινωνίας, στον χώρο εργα-σίας, στις γειτονιές, στις σχολές, στα σχολεία και σε κάθε περιβάλλον κοινωνι-κοποίησης και αλληλεπίδρασης με τους γύρω μας. Για τον λόγο αυτό στηρίζουμεκαι οργανώνουμε εκδηλώσεις για πολιτικούς σκοπούς, πέρα από τη συντήρησητις ίδιας της δομής. Ο Μετροτρόμος αντιτίθεται στη μουσική βιομηχανία καιστην εμπορευματοποίηση της παραμικρής νότας που παράγεται από ανθρώ-πους που χρησιμοποιούν τη μουσική τους ως τρόπο έκφρασης.  Τασσόμαστεκάθετα και αμετάβλητα απέναντι σε κάθε ρατσιστική, σεξιστική, φασιστική,και γενικότερα εξουσιαστική συμπεριφορά βάσει φυλής, φύλου κι επιβολής δύ-ναμης και περιμένουμε την ίδια συμπεριφορά από τα άτομα που συμμετέχουνστης εκδηλώσεις και στη δομή του studio.Θεωρούμε αναγκαία την ενασχόληση όλων όσων αποφασίζουν να συμμετέ-χουν στα εγχειρήματα μας για το λόγο ότι χωρίς τη συμβολή τους δεν είναι δυ-νατή η διατήρηση των δομών που επιθυμούμε να φιλοξενήσουμε. Επίσης,κρίνουμε αναγκαία τη συμμετοχή όλων για την προώθηση της κουλτούρας τηςαυτοδιάθεσης και αυτοδιαχείρησης. Θεωρούμε, ακόμα, ότι μια τέτοια δομή λει-τουργεί σαν ένα πρώτο σκαλοπάτι για να έρθουν σε επαφή άτομα από διάφο-ρες γειτονιές της Αθήνας με τη συγκεκριμένη κουλτούρα που επιθυμούμε ναπροωθήσουμε.

DIY Το DIY - Do It Yourself -είναι μία κουλτούρα που εμ-φανίζεται σε πολλές εκφάν-σεις της ζωής του καθενός μας.Για εμάς το DIY αντικατοπτρίζει οποι-αδήποτε δράση ανθρώπων (πολιτική, κοινωνική,καλλιτεχνική κλπ.) η οποία πραγματοποιείται απότους ίδιους χωρίς μεσάζοντες, δηλαδή πιο απλάαπό τα ίδια τα  άτομα για τα ίδια τα άτομα και όσους/εςενστερνίζονται την ίδια στάση- πολιτική ζωή. Η αυτοοργάνωση,αυτομόρφωση και η αλληλεγγύη παίζουν βασικό ρόλο στη διατήρηση και προ-ώθηση της κουλτούρας αυτής. Όσον αφορά το κομμάτι της έκφρασης, πι-στεύουμε ότι σε οποιαδήποτε έκφανσή της δεν κοστολογείται και δεν οφείλεινα θυσιάζεται στον βωμό της σύγχρονης κοινωνίας του θεάματος, στην οποίαο/η δημιουργός και το έργο του/της γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης απόκάποιον άλλο, τύπου: αφεντικά μαγαζιών, promoters, managers, διαφημιστές,δισκογραφικές κλπ. Μουσικοί που στηρίζουν χώρους με τέτοιες δομές συνει-δητά ή μη στηρίζουν παράλληλα τις ιεραρχικές δομές και τις λογικές κέρδουςκαι αισχροκέρδειας. Από την άλλη, υπάρχουν στέκια και αυτοδιαχειριζόμενοιχώροι όπου δίνεται η ευκαιρία για ουσιαστική έκφραση με οριζόντιες και αδια-μεσολάβητες δομές. Βέβαια, μιλώντας πάντοτε στο φάσμα του υπαρκτού καιγνωρίζοντας τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής σε μια καπιταλιστική και εξου-σιαστικά δομημένη κοινωνία παρουσιάζονται δυσκολίες στην εφαρμογή κά-ποιας δράσης που περικλείεται εξ ολοκλήρου από τη λογική που αναφέρθηκε.Η συντροφικότητα και η ανιδιοτελής ενασχόληση με αυτό το είδος "αντικουλ-τούρας" καταφέρνει να σπάει μέρα με τη μέρα τον ζόφο της κανονικότητας καιαποτελεί πηγή για απελευθερωμένη έκφραση.Η βάση, λοιπόν, αυτής της στάσης (στο κομμάτι της μουσικής και όχι μόνο)θεωρούμε ότι βρίσκεται στις έννοιες της συνεργασίας, της συνδιαμόρφωσηςκαι της αλληλοβοήθειας. Όλες αυτές οι έννοιες αιωρούνται στο περιβάλλον μας,χωρίς όμως να έχει δοθεί η ευκαιρία σε πολλούς μουσικούς οι οποίοι θα επιθυ-μούσαν να εκφραστούν έξω από τους αλλοτριωμένους συναυλιακούς χώρουςπου έχουν ως μόνο στόχο την εξασφάλιση κέρδους με χρήση οποιοδήποτεμέσου ( προαναφερθέντα ), από τις σύγχρονες εταιρείες μουσικής βιομηχανίαςοι οποίες αναζητούν μονίμως τα επόμενα θύματα/ακόλουθους της κοινωνίαςτου θεάματος ή επίδοξους “ροκ-σταρ” εθισμένους στην αυτοπροβολή, και εν κα-τακλείδι από οποιονδήποτε θίασο που πρεσβέυει πάνω απ’όλα το καριεριλίκικαι την εκμετάλλευση της μουσικής για ίδιον κέρδος. Τέλος,  η DIY κουλτούρα έχει εκφραστεί και εκφράζεται σε μεγαλύτερο βαθμόαπό κάποια συγκεκριμένα μουσικά είδη όπως το πανκ και το χιπ - χοπ, λόγωτων κοινωνικο-πολιτικών χαρακτηριστικών που εμπεριέχονται (σε αυτά ταιδιώματα) και τη στάση ζωής που κουβαλάνε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χωράνεστην κουλτούρα αυτή άλλα είδη μουσικής και άνθρωποι στους οποίους έχει επι-βληθεί κοινωνικά-ιστορικά μια νόρμα και ταμπέλα ανάλογα με το μουσικό  στε-ρέωμα που έχουν επιλέξει να εκφράζονται. Σαν ομάδα επιθυμούμε να έρθουμεσε επαφή με διάφορες μουσικές και εκφραστικές τάσεις και να διευρύνουμετους ορίζοντες μας. 

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

Μουσική Οµάδα “Μετροτρόµος”
κείµενο αυτοπαρουσίασης 

Περισσότερα στο: http://metrotromos.espivblogs.net
Επικοινωνία στο: metrotromos@espiv.net



ΜΜιικκρράά   ααππόό   
ττ ιι ςς   γγεε ιι ττ οονν ιι έέ ςς .. .. ..
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Απειλές πολέμου στη θάλασσα: Στα μέσατου Ιούλη του 2017, η κοινοπραξία τωνεταιρειών Total και ENI, ξεκίνησε ερευνη-τική γεώτρηση στο “οικόπεδο 11” που τοελληνοκυπριακό κράτος έχει χαράξει ωςμέρος της δικής του Αποκλειστικής Οικο-νομικής Ζώνης. Σύμφωνα με όσα έγραψαντότε τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσηςτο γεωτρύπανο της γαλλοϊταλικής κοινο-πραξίας τελούσε υπό την προστασία ενόςαεροπλανοφόρου των ΗΠΑ, δύο γαλλικώνφρεγατών, και μιας ελληνικής κανιονιοφό-ρου. Η πραγματοποίηση της γεώτρησηςκαταγράφηκε από τα αφεντικά μας ως“νίκη” έναντι των “προαιώνιων εχθρών”.Λίγες μέρες πριν, εξάλλου, ο ΥπουργόςΕξωτερικών του ελληνικού κράτους, Κο-τζιάς, είχε θυμίσει στο ελληνικό κοινοβού-λιο πως “η Τουρκία δεν είναι αήττητη”.
Θύματα πολέμου στη στεριά: Τον Γενάρητου ίδιου έτους, 3 μετανάστες έγκλειστοιστο “Κέντρο Υποδοχής και ΤαυτοποίησηςΠροσφύγων” (κατά την προπαγανδιστικήγλώσσα του ελληνικού κράτους) στηΜόρια της Λέσβου έχασαν, μέσα σε μιαβδομάδα, τη ζωή τους λόγω δηλητηρίασηςαπό μονοξείδιο του άνθρακα που προήλθεαπό μαγκάλι το οποίο είχε χρησιμοποιηθείμέσα σε μία από τις σκηνές όπου οι μετα-νάστες αναγκάζονταν να ζουν μέσα στο κα-ταχείμωνο και παρά τον πακτωλόχρημάτων που το ελληνικό κράτος και οισυνεργαζόμενες με αυτό ΜΚΟ έχουν λάβειγια την αντιμετώπιση της λεγόμενης (στηγλώσσα των αφεντικών) “προσφυγικήςκρίσης”. Άλλος ένας μετανάστης τις ίδιεςμέρες πέθανε στο αντίστοιχο στρατόπεδοτης Σάμου, ενώ σημειώθηκαν και 4 απόπει-ρες αυτοκτονίας. Ο ηθικός αυτουργόςαυτών των θανάτων, και πολιτικός προ-

ϊστάμενος του στρατοπεδικού συστήματοςτων hot-spot, Υπουργός ΜεταναστευτικήςΠολιτικής, Μουζάλας, δήλωσε το εξής: “ελ-
πίζω οι θάνατοι στη Μόρια να μας έκαναν
σοφότερους”, ρίχνοντας την ευθύνη οπου-δήποτε αλλού εκτός από την αφεντιά του,και ζητώντας κι άλλα φράγκα από τους“άκαρδους” Ευρωπαίους για να συντηρείτα στρατόπεδα-φυλακές εργατριών/ ώνχωρίς χαρτιά στην ελληνική επικράτεια.Μερικούς μήνες αργότερα, τον Οκτώβρητου 2017, η ερευνήτρια της Human RightsWatch, Emina Cerimovic, είπε χωρίς υπεκ-φυγές, στο ελληνικό κοινοβούλιο, ότι “η
Μόρια είναι ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης[…] Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει και έχω πε-
ράσει και πόλεμο”. Κανένας δεν μπορεί ναπαραστήσει τον ανήξερο …
Εργαλεία πολέμου στον αέρα: Τον Οκτώ-βρη, ο επικεφαλής της αριστερο-ακροδε-ξιάς ελληνικής κυβέρνησης, Τσίπρας,ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να διαπραγματευτείτην αγορά αναβαθμισμένων F-16, και ναδιατρανώσει την ετοιμότητα του ελληνι-κού κράτους να ξαναπαίξει ενεργό ρόλοστην ΝΑ Μεσόγειο την ίδια στιγμή που οΣΕΒ δημοσίευσε μια έρευνά του στην οποίατονιζόταν πως το μέλλον της “απασχόλη-σης” είναι η πλήρης ελαστικοποίηση, δη-λαδή η πλήρης υποταγή μας στα αφεντικά,μέσα από “συμβάσεις εργασίας σύντομης
διάρκειας ή και μηδενικών ωρών, προσωρι-
νής και κατά παραγγελία εργασίας, συμβά-
σεις επιμερισμού θέσεων εργασίας, εργασία
με δελτίο (κουπόνια)” κ.ο.κ.

Η νέα εθνική ενότητα που συγκροτήθηκεαπό τον ΣΥΡΙΖΑ και τους συμμάχους του,με στόχο τη διάσωση του ελληνικού κρά-τους και την καλύτερη διαπραγμάτευσητης θέσης του ελληνικού καπιταλισμού,αποδίδει ήδη τους πικρούς καρπούς της.Το “αντιμνημόνιο”, το παραμύθι που εμφά-νιζε το “μνημόνιο” ως μια προσωρινήφάση, και καλλιέργησε την ιδέα του αντι-στασιακού κράτους, συσκότισε αυτό πουσε πραγματικό χρόνο παιζόταν: τη συν-τριβή μας για να σωθούν οι εκμεταλλευτι-κές κοινωνικές σχέσεις.Η ανάκαμψη των αφεντικών μας απ’ ό,τιφαίνεται έρχεται, αφού ήδη οι ζωές μαςέχουν υποτιμηθεί αρκετά ώστε μια τέτοιαανάκαμψη να είναι πράγματι εφικτή, πάνωαπό τα καθυποταγμένα σώματά μας Στρα-τόπεδα συγκέντρωσης, αεροπλανοφόρα, F-16 και εργασία με κουπόνια. Αυτές είναι οιαληθινές όψεις που έχει το φως έξω από τοτούνελ της κρίσης. Το ελληνικό κεφάλαιοεπιδιώκει να ξανασταθεί στα πόδια τουτρεφόμενο κυριολεκτικά με το αίμα μας.Όσο κι αν το ξεχάσαμε, όσο κι αν μένουμεζαλισμένες/οι από τις απανωτές μας ήττεςκαι με την πλάτη στον τοίχο, πρέπει να τοξαναθυμηθούμε: η εθνική ενότητα είναιπάντα ενότητα με τους δήμιους μας. Κιέχουμε μόνο δύο επιλογές. Ή θα την αφή-σουμε να περάσει από πάνω μας ή θα στα-θούμε εναντίον της. 
Το ελληνικό κράτος επιστρέφει …

για να περάσει από πάνω µας

Αποτυχημένη προσπάθεια εμπρη-
σμού της Κατάληψης Ανάληψης από νεοναζί έγινετο ξημέρωμα της 25ης Σεπτεμβρίου. Το κείμενο τηςσυνέλευσης της κατάληψης αναφέρει για το γεγονός:“Το ξημέρωμα της Δευτέρας 25/9, (2.00 η ώρα) αντι-
ληφθήκαμε τρία άτομα ηλικίας 18-23, να περιφέρονται
στον περίγυρο χώρο του πάρκου της Ανάληψης. Σύν-
τροφοι τους ακολούθησαν από απόσταση, και ζήτησαν
να σταματήσουν για να μιλήσουνε μαζί τους, καθώς
κρατούσαν τσάντα η οποία μύριζε βενζίνη. Η αντί-
δραση τότε ήταν να…εξαφανιστούν με σπριντ κατηγο-
ρίας παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου! Το κυνήγι
των φασιστών συνεχίστηκε μέσα στα στενά του Βύ-
ρωνα προς το Παγκράτι, όπου τελικά δεν κατέστη εφι-
κτό να τους πιάσουμε. Κατά τη διάρκεια της
καταδίωξης άφησαν μία από τις δύο τσάντες που είχαν
στην κατοχή τους πίσω. Μέσα στην τσάντα υπήρχαν
τα εξής: ένα εθνικιστικό jockey, δύο μπουκάλια γεμάτα
βενζίνη δεμένα και ένα μισογεμάτο μπουκάλι νερού με
βενζίνη. Δεν θα σταθούμε τόσο στο γεγονός ότι φασι-

στικά στοιχεία ήρθαν να κάψουν μια αναρχική κατά-
ληψη, αλλά περισσότερο στο γεγονός ότι ήρθαν να κά-
ψουν μαζί με αυτή και το άλσος ενός πάρκου γειτονιάς
που φιλοξενεί καθημερινά οικογένειες με παιδιά, και
μια παιδική χαρά. Αυτό για εμάς είναι ένας ακόμα λόγος
για να εντείνουμε τον αντιφασιστικό αγώνα στις γει-
τονίες μας. Φασίστες τρέξατε καλά, ούτε στον Βύρωνα
ούτε και πουθενά!”. Σαν απάντηση στην παραπάνω αποτυχημένη από-πειρα πραγματοποιήθηκε Αντιφασιστική Πορεία τοαπόγευμα της Τρίτης 10/10/2017 σε Βύρωνα  καιΠαγκράτι. Αντιγράφουμε την ανταπόκριση από τοhttp://antifasceasta.espivblogs.net. “Η πορεία ξεκί-
νησε λίγο μετά τις 19.00 από το πάρκο Ανάληψης του
Βύρωνα (εντός του οποίου βρίσκεται η “ΚΑΤ.ΑΝΑ”) με
κατεύθυνση προς το Παγκράτι, διασχίζοντας στενά και
κεντρικούς δρόμους των δύο αυτών συνοικιών, πραγ-
ματοποιήθηκαν στάσεις στα επίμαχα σημεία (Ν. Παγ-
κράτι) από τα οποία τα τρία θρασύδειλα ασπόνδυλα
φασιστικά στοιχεία πέρασαν ξεφεύγοντας κυνηγημένα.

Στο κάλεσμα της πορείας (πλαισιώθηκε απο 100 περί-
που άτομα) ανταποκρίθηκαν κυρίως συλλογικότη-
τες/εγχειρήματα και ανένταχτοι/ες σύντροφοι/ισσες
από τις γειτονιές των ανατολικών συνοικιών της Αθή-
νας, καθώς και σύντροφοι/ισσες από άλλες περιοχές
της μητρόπολης. Καθόλη τη διάρκεια της πορείας γρά-
φτηκαν με σπρέι αντιφασιστικά συνθήματα στους τοί-
χους των γειτονιών, μοιράστηκαν κείμενα με
αντιφασιστικό λόγο ενώ υπήρξε θετική ανταπόκριση
απο τους κατοίκους των γειτονιών και από περαστι-
κούς. Γύρω στις 20.30 η πορεία επέστρεψε στον Βύ-
ρωνα, καταλήγοντας στην πλατεία Αγίου Λαζάρου
(αφού πέρασε έξω από όλους τους αυτοοργανωμένους
κοινωνικούς χώρους των γειτονιών). Έτσι, για πολλο-
στή φορά, δόθηκε ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα ότι
η οποιασδήποτε μορφής εμφάνιση ή προσπάθεια εμ-
φάνισης των φασιστών στις γειτονιές μας δεν ήταν, δεν
είναι και ούτε πρόκειται ποτέ να γίνει ανεκτή”.
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Το DNA, όπως γνωρίζουμε δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ισχυρό ενοχοποιητικό στοιχείοπου αρκεί για να καταδικάσει κάποιον σε πολυετή κάθειρξη. Ωστόσο αποτελεί μέρος της φα-ρέτρας των κατασταλτικών μεθόδων του κράτους. Με αυτόν τον τρόπο καταδικάστηκε τον πε-ρασμένο Απρίλη σε 25 χρόνια κάθειρξης ο αναρχικός σύντροφος Μάριος Σεισίδης γιασυμμετοχή στη ληστεία της ΕΤΕ της οδού Σόλωνος στα Εξάρχεια το 2006. Ακόμα πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του αναρχικού συντρόφου ΚωνσταντίνουΓιαγτζόγλου , που συνελήφθη (28/10/2017) κατηγορούμενος για ένταξη και συμμετοχή στηναναρχική ε.ο. “Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς”, για  απόπειρα δολοφονίας κατά συρροή, σχε-τικά με την επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Λ. Παπαδήμο με παγιδευμένο φάκελο, καθώςκαι για παρόμοια ενέργεια στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι. Οι έωλες κατηγορίεςτου εντάλματος βασίστηκαν σε μίγμα γενετικού υλικού το οποίο φέρεται να έχει συλλεχθείκαι αποθηκευτεί τον Μάη του 2011 από αντικείμενα μετά το τέλος των συγκρούσεων κεντρι-κής διαδήλωσης ενάντια στην τότε πρωτοφανή εφαρμογή οικονομικών πολιτικών της συνε-χώς αυξανόμενης υποτίμησης και λεηλασίας των ζωών μας, με συνέπεια τη σύλληψη τουσυντρόφου κατά τη διάρκεια επέκτασης των συγκρούσεων στα Εξάρχεια μετά το τέλος της πο-ρείας. Το εν λόγω μίγμα σχετίζεται αυθαίρετα με αυτό που σύμφωνα με τις κατηγορίες, βρέ-θηκε σε υπολείμματα στον παγιδευμένο φάκελο, μαζί με το DNA του Λ. Παπαδήμου. Οικατηγορίες  του εντάλματος σε συνδυασμό με τα αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή τουκατά τη σύλληψη, καθώς και με την έμπρακτη αλληλεγγύη που επιδείκνυε ο σύντροφος με πο-λύμορφο τρόπο σε φυλακισμένους συντρόφους (μέλη ένοπλων αναρχικών οργανώσεων ήάτομα που, λόγω προσωπικών και πολιτικών σχέσεων μαζί τους, στοχοποιήθηκαν από τις διω-κτικές  αρχές  για  συμμετοχή σε αυτές), οδήγησαν τους  κατασταλτικούς μηχανισμούς σε μιαακόμη σκοτεινή μεθόδευση εις βάρος αγωνιστών, έπειτα από μακράν ετεροχρονισμένη έρευνα(έρευνα με αποδεδειγμένα άλματα λογικής και επίπλαστες αφηγήσεις), με σκοπό την κατα-σκευή “υπερενόχων” που συνδέονται με όλες τις επαναστατικές οργανώσεις και στην άσκησηποινικής δίωξης με βάση τον “αντιτρομοκρατικό νόμο” (187Α). Βέβαια, δεν ξεχνάμε και τηνκαταδίκη σε 25ετή κάθειρξη του αναρχικού κομμουνιστή συντρόφου Τάσου Θεοφίλου (πρω-τόδικα και αθωώθηκε στο εφετείο μετά την πλήρη κατάρρευση της σκευωρίας εις βάρος του)στη υπόθεση της ληστείας (Αlpha Bank Nάουσας) της Πάρου και της δολοφονίας οδηγού ταξί,ενώ ο ίδιος αποπειράθηκε να σταματήσει τους δράστες κατά τη διαφυγή τους. Επιπροσθέτως,τη μεθοδευμένη χρήση του DNA επαναφέρουν στο προσκήνιο την εποχή που διανύουμε δύοπολυσυζητημένες δικαστικές υποθέσεις, αυτές των Ηριάννα Β. Λ. και Περικλή Μ. (13 χρόνια κά-θειρξης και στους 2 αντίστοιχα για συμμετοχή στη Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς λόγω εύ-ρεσης μερικού DNA σε γεμιστήρα όπλου και εκκρεμεί το εφετείο τους) και της νέας“αντιτρομοκρατικής εκστρατείας” των “ληστών του Διστόμου” κάτω από την ομπρέλα τηςαναρχικής ε.ο. “Επαναστατικός Αγώνας’’, όπου εγκαινιάστηκε νέα βιομηχανία διώξεων ειςβάρος φυλακισμένων αγωνιστών (αναρχικών και κοινωνικών κρατουμένων) και συγγενι-κών/φιλικών τους προσώπων. Στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων (3 στις 4) συναντάμετην εύρεση “DNA” από κινητά αντικείμενα, πράγμα αυθαίρετο για τα δικαιικά δεδομένα τόσοσε ντόπιο, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλες αυτές οι στημένες διώξεις, πρόσφατες και πα-λιές (υποθέσεις Σειρηνίδη, Σακκά, Τσιλιανίδη) από την αστυνομοδικαστική συμμορία του ελ-ληνικού κράτους, συμπυκνώνουν την καινούργια πλασαρισμένη συνταγή του DNA, ως μέσουτης “απόλυτης στοιχειοθέτησης και τεκμηριωμένης εξήγησης της αλήθειας” σε επίμαχες υπο-θέσεις και την καθοριστική του συμβολή σε καταδίκες αγωνιστών και προσώπων του κοινω-νικού τους περίγυρου. Ο κατάλογος με αντίστοιχες δικαστικές υποθέσεις συντρόφων (Γ.Ναξάκη, Α. Σαραφούδη, Α. Ντάλιου, Φ. Χαρίση για “ληστείες τραπεζών” σε Πυργετό, Νιγρίτα,Φιλώτα και Βελβεντό αντίστοιχα) την τρέχουσα δεκαετία ποικίλει πολύ και σίγουρα χρειάζε-ται ιδιαίτερο αποκλειστικό αφιέρωμα με εμπεριστατωμένη ανάλυσή του γύρω απο το το φαι-νόμενο της στοχοποίησης του εσωτερικού εχθρού, διότι έχει πολλαπλασιαστεί σε τεράστιοβαθμό  για τα  πληθυσμιακά μας δεδομένα. Η ολοένα και συχνότερα ανεξέλεγκτη χρήση γενε-τικού υλικού από πλευράς των κατασταλτικών αρχών, ως αποδεικτικό στοιχείο, αποτελεί ανα-ξιόπιστη μέθοδο πιστοποίησης αποτελεσμάτων, αφού η συγκεκριμένη μέθοδος (STR) αποτελείμόνο μέθοδο αποκλεισμού υπόπτων και όχι ταυτοποίησής τους. Έτσι έχουν αυξηθεί δραματικάοι περιπτώσεις που βλέπουμε ένα “σενάριο” της αντιτρομοκρατικής να οδηγεί κάποιον άδικαστη φυλακή, κυρίως άτομα τα οποία  στοχοποιήθηκαν εξαιτίας της συμμετοχής τους στον α/αχώρο και βρίσκονταν στον στενό πυρήνα του κινήματος αλληλεγγύης σε πολιτικούς κρατού-μενους ή άτομα που δεν είχαν τίποτα εις βάρος τους (στοιχείο/μαρτυρία/κατηγορία κ.ο.κ.),παρά μόνο την υποψία, εξαιτίας των προσωπικών τους σχέσεων με άτομα που η “αντιτρομο-κρατική” θεωρούσε “ύποπτα”. Σε κάθε περίπτωση, καταδεικνύεται η προσπάθεια ριζικής αλλαγής του τοπίου στον τρόποαπονομής της “δικαιοσύνης” σε πολιτικές (“ποινικές”) υποθέσεις που αντιμάχονται τα συμ-φέροντα της κυριαρχίας κράτους-κεφαλαίου. Το κράτος με τη σειρά του επιδιώκει με κάθεμέσο την περαιτέρω οχύρωση του νομικού του οπλοστασίου, δίνοντας έτσι ένα ακόμα σαφέςμήνυμα επιβολής στις περιπτώσεις που διακυβεύεται η “αξιοπιστία” του και η ακεραιότητάτου. Αυτό έχει ως επακόλουθο την κατά γενική ομολογία μεροληπτική στάση της “Δικαιοσύ-νης” προς όφελος των επιδιωκόμενων σχεδιασμών τους.
Αναρχικός της διπλανής πόρτας

Ο Ρόλος του DNA ως κύριο εργαλείο
των κατασταλτικών µεθοδεύσεων

Ως συντακτική ομάδα του “Ελέφαντα” δεν είχαμε μεταξύ μας συμ-
φωνία σε σχέση με το πολιτικό περιεχόμενο αυτής της πορείας (συγ-
κεκριμένα για το κάλεσμα για στήριξη μέσω της μη συμμετοχής
ετεροκανονικών και ciς συντρόφων και μη).  Παρ’ όλα αυτά μια συ-
ντροφισσά μας πήγε στην πορεία και της ζητήσαμε να γράψει την
δική της εμπειρία από την διαδήλωση. Το Σάββατο 16/12 πραγματοποιήθηκε φεμινιστική διαδήλωσηπου οργανώθηκε από τρεις φεμινιστικές ομάδες της Αθήνας (Bra-stards, Μπεφλόνα, Μιγάδα) με σκοπό τη διεκδίκηση της θέσης καιτης παρουσίας στον δημόσιο χώρο και λόγο όλων όσ@ βαλλόμα-στε για τη σεξουαλικότητα, το φύλο ή την ταυτότητα φύλου πουέχουμε, στους δρόμους, τις δουλειές, τις γειτονιές και τους πολιτι-κούς χώρους. Με άλλα λόγια τη συλλογική ενδυνάμωση μέσα απότην κοινή δράση για όλ@ όσ@ καταπιεζόμαστε από την καπιταλι-στική πατριαρχική συνθήκη. Από το κείμενο της πορείας: “Είμαστε
όλα αυτά τα άτομα που σε οικογένεια, σχολεία, δουλειά, πολιτικούς
χώρους, σχολές, παγκάκια, δρόμους και πλατείες μοιραζόμαστε κοι-
νές ιστορίες: μας λένε πώς να είμαστε, τι να φοράμε, ποιο είναι το
φύλο μας, πώς πρέπει να φέρουμε το σώμα μας και να εκφράζουμε
τη σεξουαλικότητά μας, τι είναι καλό για την υγεία μας, αν και πότε
δικαιούμαστε να μιλήσουμε, να απαντήσουμε και να αμυνθούμε. Εί-
μαστε αυτές που αντιδράμε στα χουφτώματα στα ΜΜΜ, που ξινί-
ζουμε με τρανσφοβικά, μισογύνικα και χοντροφοβικά αστειάκια, που
πιστεύουμε ότι οι άντρες πρέπει να μαζεύουν τα χέρια τους και όχι
εμείς τα μπούτια μας, που δεν γουστάρουμε να ακούμε τη γνώμη του
καθενός για το πώς να είμαστε “καλές μάνες”, που φιλιόμαστε στον
δρόμο με τις γκόμενές μας, αυτές που είμαστε ή δεν είμαστε ερω-
τικά ενεργές όσο, όπως, όπου και όποτε θέλουμε. Δεν ανεχόμαστε
άλλο σεξιστικά σχόλια, καθημερινές παρενοχλήσεις και επιθέσεις
επειδή είμαστε τρανς, λεσβίες, γυναίκες ή γκέι. Χωρίς τη διαμεσολά-
βηση κομμάτων, ΜΚΟ και κρατικών θεσμών οργανωνόμαστε και
δρούμε αυτόνομα και αντιιεραρχικά για να τελειώνουμε με την υπο-
τίμηση προς εμάς και τα σώματά μας”.
(ολόκληρο το κειμενο εδώ https: // migada71. files.wordpress.com

/2017/12/poreia-december_typo.pdf )Η πορεία κινήθηκε από τον σταθμό του Θησείου μέχρι την πλα-τεία Βικτωρίας και σ’ αυτήν πήραν μέρος πάνω από 500 συν-τρόφι@.Πήγα σ’ αυτήν την πορεία για πάρα πολλούς λόγους αλλά κυρίωςγιατί θεωρώ πολύ σημαντικό να δοκιμάζουμε συλλογικά τις δυνά-μεις μας ενάντια στις κυρίαρχες “αντρικές” νόρμες. Συντρόφισσες-ι@ με ροζ περιβραχιόνια στην περιφρούρηση, συνθήματα για τηνεργατική συνθήκη από την πλευρά της γυναικείας ή queer ταυτό-τητας, αντιφασισμός και αντικρατισμός από μαχητικά αλλά όχι“μάτσο” υποκείμενα, άρθρωση λόγου για τη μηδενική ανοχή πουδείχνουμε σε όποιον θέλει να μας καθυποτάξει με βάση το φύλομας. Όψεις μιας πραγματικότητας που δύσκολα της δίνεται χώροςγια να εκφραστεί, αλλά που διεκδικεί την υπαρξή της και ενίοτεσπάει τις εμπεδωμένες αφηγήσεις και τα στερεότυπα. Ήταν μιαπολύ πετυχημένη πορεία για όλ@ μας και μακάρι σύντομα να τοξανακάνουμε!  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ ΣΚΑΣΜΟ ΞΕΦΤΙΛΕΣΣΕΞΙΣΤΕΣ!https://migada71.files.wordpress.com/2017/12/kroki-mayro.pdfhttps://migada71.files.wordpress.com/2017/12/tyrkouaz-mayro.pdfhttps://migada71.files.wordpress.com/2017/12/rubinered-mayro.pdf

Εµπειρία από την Φεµινιστική
διαδήλωση 16/12
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Στις 6/11/2017 οι σύλλογοι οικοτρόφων Φ.Ε.Π.Α.,
Φ.Ε.Ε.Μ.Π. με τη στήριξη αλληλέγγυων από τις
Ν.Ε.Ε.Μ.Π. και τις σχολές προβήκαμε σε κατάληψη
του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στην Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη.
Αυτή η κίνηση δεν ήταν απάντηση σε ένα μεμο-
νωμένο γεγονός που συνέβη τώρα τελευταία,
αλλά προέκυψε ως απάντηση στη χρόνια υποβάθ-
μιση των ζωών των εστιακών.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ

Η κατάσταση στο κτίριο της Φ.Ε.Ε.Μ.Π. θα μπορούσε να χα-ρακτηριστεί τραγική. Είναι ενδεικτικό ότι το κτίριο δεν έχειανακαινιστεί ποτέ. Αρκετοί οικότροφοι διέμεναν σε ακα-τάλληλα δωμάτια. Εδώ και μήνες δεν υπήρχε καν νερό σε πε-ρίπου 100 δωμάτια και στα κοινόχρηστα λουτρά δεν υπήρχεζεστό νερό. Δεν υπήρχε θέρμανση γιατί οι καυστήρες είχανφθορές. Ακόμα, υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις σε θέματα βα-σικού εξοπλισμού, όπως επαγγελματικά πλυντήρια, εξοπλι-σμός στο αναγνωστήριο και internet. Τέλος, ο εργολάβοςπου είχε αναλάβει τη σίτιση στην εστία χρωστούσε στουςεργαζομένους δεδουλευμένα 2 μηνών, ενώ οι εργασιακέςτους σχέσεις υπάγονται στο γνωστό καθεστώς υποτιμημέ-νης εργασίας στις εργολαβίες. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι/εςπροχώρησαν σε απεργία διεκδικώντας τα δεδουλευμένατους. Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στη Φ.Ε.Π.Α. και σε όλεςτις εστίες πανελλαδικά (κλειστά εστιατόρια, προβλήματασυντήρησης και θέρμανσης και παρόμοιο καθεστώς στις ερ-γολαβίες).Υπεύθυνοι για αυτήν την κατάσταση αναγνωρίζουμε πωςείναι οι διοικήσεις των πανεπιστημίων που υποβαθμίζουντη μέριμνα για χάρη της επιχειρηματικότητας και της έρευ-νας, το Υπουργείο Παιδείας που προωθεί την πολιτική τηςδιαρκούς υποτίμησης των ζωών μας και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., φο-ρέας αρμόδιος για την οικονομική διαχείριση των φοιτητι-κών εστιών – και όχι μόνο – που υπάγεται στο ΥπουργείοΠαιδείας. Γι’ αυτό και επιλέξαμε να ασκήσουμε πίεση σεαυτόν τον φορέα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, φοιτητές/ριεςκαθώς και αλληλέγγυοι/ες από σχολές και εστίες ξεκινήσαμεμια σειρά παρεμβάσεων στις γραμματείες των εστιών καιστο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ με αποκορύφωμα – τότε – τη μονοήμερησυμβολική κατάληψη του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στις 27/10/2017, ηοποία έγινε από εστιακούς/ές και στηρίχτηκε από αλληλέγ-γυες/ους. Επειδή τα αιτήματά μας έμεναν ανικανοποίητα,αποφασίστηκε από τους συλλόγους Φ.Ε.Ε.Μ.Π. και Φ.Ε.Π.Α.,με τη στήριξη αλληλέγγυων από τις Ν.Ε.Ε.Μ.Π. και από σχο-λές, κατάληψη στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στις 6/11/2017.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

Οι αρχικές μας εκτιμήσεις μιλούσαν για 3ήμερη κατάληψη, όμως στην πορεία αυτό άλλαξε,συνεκτιμώντας τόσο τη δυναμική που είχε αναπτυχθεί, όσο και τα πολιτικά σκεπτικά που έμ-παιναν. Αρχικά, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με εργαζόμενους στις εργολαβίες στιςεστίες (πρώτα στηρίζοντας έμπρακτα τους απεργούς στη Ν.Ε.Ε.Μ.Π. και ύστερα ερχόμενεςσε επαφή με εργαζόμενους στη Φ.Ε.Π.Α.). Στις 10.11.2017 πραγματοποιήσαμε ανοιχτή εκ-δήλωση στο κατειλημμένο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., με θεματικές “Ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώναμέχρι σήμερα – Προοπτικές και στόχοι της κατάληψης“. 
Από την αρχή, μας δημιουργήθηκαν δύο ερωτήματα γύρω από τον αγώνα. Το πρώτο ήτανπώς θα απαντήσουμε στις κατηγορίες του υπουργείου πως η κατάληψη παρακωλύει τις δια-δικασίες υλοποίησης των αιτημάτων μας. Το δεύτερο ήταν πώς θα μπορούσε αυτός ο αγώ-νας να συμπεριλάβει τα αιτήματα και άλλων κομματιών που πλήττονται από την πολιτικήτου Υπουργείου Παιδείας. Άλλωστε, αναγνωρίζαμε ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν συ-ντεχνιακό αγώνα, αλλά για ένα αγώνα απέναντι στη μετακύλιση του κόστους φοίτησης στιςπλάτες μας και στη γενικότερη υποτίμηση των ζωών μας. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., εκτός από τη συ-ντήρηση των εστιών, είναι υπεύθυνο και για άλλα προγράμματα: Εrasmus, κέντρα δια βίουμάθησης, σχολικές επιτροπές και συμβάσεις καθαριότητας, κέντρα φιλοξενίας προσφύγωνκαι αιτούντων άσυλο, δημόσια Ι.Ε.Κ., σχολεία δεύτερης ευκαιρίας κ.α. Συνδέει, δηλαδή, μετις ροές χρήματος διαφορετικού χώρους εκμετάλλευσης και κρατικές λειτουργίες. Σχετικάμε το πρώτο ερώτημα, αποφασίσαμε να επιμείνουμε στο ότι η υλοποίηση των αιτημάτωνμας δεν σχετίζεται με τη λειτουργία του κτιρίου, αλλά είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Μεβάση αυτό το σκεπτικό, προτείναμε να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες – και μόνο αυτές– εν μέσω κατάληψης. Να μπει, δηλαδή, μία επιτροπή εργαζομένων που θα εκκινήσει τις γρα-φειοκρατικές διαδικασίες με την επιτήρηση του συντονιστικού κατάληψης. Για το δεύτερο,αποφασίσαμε να καλέσουμε φοιτητικά σχήματα, σωματεία βάσης και συλλογικότητες ναστηρίξουν τον αγώνα μας βάζοντας και τα δικά τους αιτήματα και χαρακτηριστικά, έχον-τας προτείνει την 27η Νοεμβρίου ως πανελλαδική ημέρα δράσης. Το σκεπτικό ήταν να κλι-μακώσουμε τον αγώνα με έναν τρόπο που να μην αποκλείει αλλά να είναι πολύμορφος, ναχωράει διαφορετικές πρακτικές, να κάνει δυνατή τη συνύπαρξη όλων των διαφορετικώνμερών του κόσμου που αγωνίζεται ενάντια στις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας και τουκράτους/κεφαλαίου γενικότερα.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ-
∆ΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Από τη μέρα που ξεκίνησε η κατάληψη υπήρξε επικοινωνία με άλλες φοιτητικές εστίες πα-νελλαδικά, όπου αντιληφθήκαμε τα κοινά μας προβλήματα και ότι αυτός ο αγώνας θα μπο-ρούσε να δοθεί από όλους και όλες μας δημιουργώντας πολλά μέτωπα πανελλαδικά. Σε αυτότο πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε κατάληψη της πρυτανείας του Δ.Π.Θ. και κατάληψη του πα-ραρτήματος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στη Θεσσαλονίκη.Την εβδομάδα 20-26/11 κάναμε παρεμβάσεις στην πολυτεχνειούπολη και την πανεπι-στημιούπολη προπαγανδίζοντας την πανελλαδική μέρα δράσης, ενώ παράλληλα γίνοντανπροπαγανδιστικές δράσεις υπέρ της κατάληψης πανελλαδικά. Στο κάλεσμά μας για πανελ-λαδική μέρα δράσεων υπήρξε ανταπόκριση από φοιτητικούς συλλόγους, συλλόγους οικο-τρόφων, φοιτητικά σχήματα και στέκια. Μέσα από αυτήν την κίνηση δημιουργήθηκανπολλές εστίες αγώνα, οι οποίες εμπλούτισαν τα αιτήματα (πχ ελεύθερες μετακινήσεις καιμείωση του κόστους φοίτησης) και τα πολιτικά σκεπτικά και προκάλεσαν πραγματική πίεση.Πάρθηκαν αποφάσεις στήριξης από γενικές συνελεύσεις φοιτητικών συλλόγων, πραγματο-ποιήθηκε κατάληψη στη διεύθυνση φοιτητικής εστίας Πάτρας, καταλήψεις διαρκείας στιςπρυτανείες και τους Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Μ.Π. και του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, καθώς και μονοήμερη κατά-ληψη της κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Έγινε παρέμβαση στην εκδήλωση μεθεματική “Έρευνα και Καινοτομία στη Σχολή Θετικών Επιστημών και στη Σχολή ΕπιστημώνΥγείας” για να αναδείξουμε πως το ΕΚΠΑ ενώ διαθέτει τους πόρους επιλέγει να τους διαθέ-σει στην Επιχειρηματικότητα και στην Έρευνα αφού αυτά αποδίδουν κέρδος, ενώ παράλ-ληλα υποβαθμίζει τη φοιτητική μέριμνα ολοένα και περισσότερο. Στο επίπεδο τηςπροπαγάνδισης έγινε και μια πορεία στη γειτονιά του Ζωγράφου. Την τελευταία βδομάδα τηςκατάληψης ο σύλλογος οικοτρόφων της Φ.Ε.Π.Α. αποφάσισε τη συμμετοχή του στην κατά-ληψη συμβάλλοντας και με τα δικά του αιτήματα.

Κείµενο: Πρωτοβουλία ατόµων από την κατάληψη Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.



Στις 21/11 το Αυτόνομο Σχήμα ΦΜΣ συναντήθηκε  με περίπου 15 καθαρίστριες της Σχολής Θετικών Επιστημώνόπου ενημερώθηκε για την απόλυση τους (σε σύνολο 60 καθαριστριών) από τη νέα εργολαβία που έχει αναλά-βει τον καθαρισμό (my-services), παρά τις υποσχέσεις πρυτανείας και πρόεδρων. Άμεσα πραγματοποιήθηκεπαρέμβαση στην πρυτανεία με την απάιτηση να συναντηθούν οι σύντροφοι/ισσες με τον Αντιπρύτανη Σφηκό-πουλο (και υπεύθυνο για τη σύνδεση πανεπιστημίου–εργολαβίας) ο οποίος αιφνιδιάστηκε και, ανήμπορος νααπαντήσει, έφυγε κυριολεκτικά τρέχοντας.Στη συνέχεια, υπήρξε συνάντηση με τον Πρύτανη ο οποίος, μιλώντας τηλεφωνικά με την εργολαβία, δήλωσεευθαρσώς ότι οι συγκεκριμένες καθαρίστριες δεν μπορούν να προσληφθούν καθώς έχουν προϋπηρεσία (!) καιάρα ανά πάσα στιγμή μπορούν να διεκδικήσουν αυξημένους μισθούς και εργασιακές σχέσεις, κάτι το
οποίο είναι ασύμφορο για την εταιρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι θέσεις για τις οποίες γίνεται λόγος είναι4ωρης – προς το παρόν – διάρκειας με μισθό της τάξης των 220 ευρώ το μήνα.Μετά από αυτήν την ομολογία του Πρύτανη ότι οι υποσχέσεις τους εδώ και μερικούς μήνες ήταν κενές και τησυμφωνία του με τη ρητορική της εταιρίας, καθαρίστριες και αλληλέγγυοι/ες συζήτησαν για τις δυνατότητεςαγώνα ενάντια στις απολύσεις και τη συνολική απαξίωση των ζωών μας από τα αφεντικά και τις κυβερνήσειςτους. 

“Ε”

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ
ΣΤΟΥΣ Ε.Λ.Κ.Ε.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Την 1η εβδομάδα της κατάληψης, το Δ.Σ. τουΙ.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ καθώς και εργολάβοι στη σίτιση επιχεί-ρησαν να ρίξουν την ευθύνη για τους απλήρωτους ερ-γαζομένους και τα κλειστά εστιατόρια στην κατάληψητου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Στις 16/11 διορίζεται το νέο Δ.Σ., τοοποίο αρνείται την πρότασή μας να υλοποιηθούν τααιτήματά μας εν μέσω κατάληψης. Από την 3η εβδο-μάδα έχουμε μια δημόσια ανακοίνωση από τη μεριάτου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (20/11) με σχετικά συγκεκριμένες δε-σμεύσεις και το πρώτο κάλεσμα από το Υπουργείο γιανα λήξουμε την κατάληψη (21/11). Στις 28/11, σε συ-νέντευξή του στην ΕΡΤ, ο υπουργός παιδείας Γαβρό-γλου προσπαθεί να ρίξει λάσπη στην κατάληψη,λέγοντας πως δεν την πραγματοποιούν φοιτητές, ενώαφήνει υπόνοιες για ενδεχόμενη καταστολή. Μετά τημεγάλη πίεση που ασκήθηκε λόγω των πανελλαδικώνδράσεων, το Δ.Σ. υποχωρεί αποδεχόμενο την πρότασήμας να πραγματοποιηθούν διαδικασίες υλοποίησηςτων αιτημάτων εν μέσω κατάληψης. Πριν το συντονι-στικό κατάληψης τους δώσει συγκεκριμένη ημερομη-νία για την έναρξη των εργασιών εντός τηςκατάληψης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. σε συνέντευξη τύπουανακοινώνει πως κομμάτι των υπηρεσιών τουΙ.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ έχει μετακομίσει σε χώρο του υπουργείου,επιβεβαιώνοντας πανηγυρικά το επιχείρημά μας πωςτο ζήτημα δεν είναι διαχειριστικό αλλά πολιτικό.

Με το σκεπτικό ότι οι διοικήσεις των πανεπιστημίων έχουνκαι αυτές ευθύνη για την κατάσταση στις φοιτητικέςεστίες και θέλοντας να τις πιέσουμε, ασκώντας παράλληλαπολιτική πίεση στο Υπουργείο Παιδείας και στοΙ.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., προχωρήσαμε σε καταλήψεις στους Ε.Λ.Κ.Ε.σαμποτάροντας κάθε οικονομική-ερευνητική διαδικασία.Ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι το Πανεπιστήμιο ενδιαφέρε-ται κυρίως για την έρευνα και τα φράγκα, επιλέξαμε ναπιέσουμε εκεί που πονάει. Με εκατομμύρια να διακυ-βεύονται, είδαμε πως η πρυτανεία του ΕΜΠ μετά από 10μέρες κατάληψης άλλαξε τη στάση της και δρομολόγησετην υλοποίηση κάποιων αιτημάτων των οικοτρόφων τηςΦΕΕΜΠ. Ταυτόχρονα, κάλεσε το υπουργείο και το ΙΝΕΔΙ-ΒΙΜ να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ικανοποιήσουντα αιτήματα των εστιακών. Τέλος, αναγκάστηκε να κάνεικαι δήλωση ενάντια στις εργολαβίες.

Αυτός ο αγώνας είχε θετικά αποτελέσματα τόσοσε υλικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Υλικά, πε-τύχαμε εν μέσω κατάληψης να ξεκινήσουν οι ερ-γασίες επισκευών στη Φ.Ε.Ε.Μ.Π. και στηΦ.Ε.Π.Α., ενώ αφού έληξε η κατάληψη άνοιξαν καιτα εστιατόρια. Πολιτικά, πετύχαμε να υπάρχουνρητές δεσμεύσεις από πλευράς Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αντίγια αόριστες ανακοινώσεις καλής θέλησης. Η με-θοδολογία που ακολουθήσαμε απέδωσε. Αποδεί-ξαμε ότι αυτά που μας έλεγαν ότι ήταν δήθενδιαχειριστικά αδύνατα, εν τέλει ήταν μόνο ζή-τημα συσχετισμού δυνάμεων. Ήταν τέτοια ηπίεση που ασκήθηκε, που το υπουργείο δεν είχεάλλη επιλογή. Δείξαμε ότι με αποφασιστικότητα,επιμονή και οργάνωση μπορείς να αναγκάσεις τοκράτος να εκτεθεί. Και ότι οι αγώνες μπορούν ναπάνε ένα βήμα παρακάτω· από το να ικανοποι-ούμαστε από απλές υποσχέσεις, στο να πιέζουμεμέχρι την τελική υλοποίηση όλων μας των αιτη-μάτων.Είναι σημαντικό ότι υπήρξε μια σύνδεση τωνεστιακών πανελλαδικά, καθώς και μια αναζωπύ-ρωση των διαδικασιών του φοιτητικού κινήμα-τος. Υπήρξε ακόμη σύνδεση των αιτημάτωνεργαζομένων, φοιτητών και εστιακών. Ο αγώναςπου ανοίχτηκε με την κατάληψη του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.ήταν ένας από τους σημαντικότερους αγώνεςπου δόθηκε σε επίπεδο φοιτητικού κινήματοςτην τελευταία περίοδο. Δημιουργήθηκε μια δυ-ναμική που μπορεί να θέσει στο στόχαστρο τησυνολική κρατική πολιτική υποτίμησης τωνζώων μας ως φοιτήτριες και ως εργάτες και μπο-ρούμε και οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε μέσααπό τη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε.Οι αγώνες που δίνονται αυτήν την περίοδο σταπανεπιστήμια (νόμος Γαβρόγλου, καθεστώς στιςεργολαβίες κλπ.), στους εργασιακούς χώρους(κατάργηση κυριακάτικης αργίας, αλλαγή συνδι-καλιστικού νόμου κλπ.), ενάντια στην αναβάθ-μιση του ελέγχου στα Μ.Μ.Μ., ενάντια στακέντρα κράτησης και τα στρατόπεδα συγκέν-τρωσης, είναι αγώνες ενάντια στη συνολική επί-θεση του κράτους και των αφεντικών στις ζωέςτων από τα κάτω. Αυτό που μάθαμε είναι ότιαυτοί οι επιμέρους αγώνες μπορούν και πρέπεινα συνδεθούν ώστε να δώσουμε μια συνολικήαπάντηση σε αυτήν την επίθεση.

27/10: Μονοήμερη συμβολική κατά-ληψη ΙΝΕΔΙΒΙΜ από εστιακούς τηςΦΕΕΜΠ και αλληλέγγυους/ες.
6/11: Κατάληψη στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ απόσυλλόγους οικοτρόφων ΦΕΠΑ καιΦΕΕΜΠ.

10/11: Ανοιχτή εκδήλωση στο κατη-λειμμένο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
15/11: Κατάληψη της πρυτανείαςτου ΔΠΘ από εστιακούς φοιτητές.
16/11: Ημέρα διορισμού του νέουΔ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
23/11: Παρέμβαση προπαγάνδισηςτης πανελλαδικής ημέρας δράσης στοΕΜΠ.
24/11: Παρέμβαση προπαγάνδισηςτης πανελλαδικής ημέρας δράσης στοΕΚΠΑ. Κατάληψη παραρτήματοςΙΝΕΔΙΒΙΜ στη Θεσσαλονίκη.
27/11: Πανελλαδική ημέρα δράσης. Κατάληψη στον ΕΛΚΕ και την Πρυτα-νεία του ΕΜΠ. Κατάληψη στην κο-σμητεία της ΣΘΕ.
28/11: Κατάληψη στον ΕΛΚΕ και τηνπρυτανεία ΤΕΙ Πειραιά. Κατάληψητης διεύθυνσης φοιτητικής εστίαςΠάτρας. Παρέμβαση σε εκδήλωσηΕΚΠΑ.
4/12: Πορεία στη γειτονιά του Ζω-γράφου.
5/12: Ανακοίνωση στήριξης της κα-τάληψης από το ΔΣ διοικητικού προ-σωπικού ΕΚΠΑ. Συμμετοχή της ΦΕΑστην κατάληψη.

11/12: Πορεία από τη ΦΕΑ μέχρι τοΙΝΕΔΙΒΙΜ.
12/12: Λήξη της κατάληψης.
Περισσότερα  στο: 
https://katalipsiinedivim.wordpress.com

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

Απολύσεις στο ΕΚΠΑ-αιτία πολέµου!
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Ας πάμε πάλι στα αυτονόητα. Η Πέτρου Ράλλη είναι ένας άσχημος δρόμος. Απ'τη γέφυρα στην Πειραιώς μέχρι τη γέφυρα στην εθνική οδό η ταχύτητα των ΙΧείναι ίσως ένας τρόπος να τελειώνουν μια ώρα αρχύτερα με την ασχήμια. Κτί-ρια, βιομηχανικά γήπεδα, διασταυρώσεις, πεζοδρόμια που σε διώχνουν. Ταλαι-πωρημένα δέντρα γέρνουν να δουν αν γίνεται να εγκαταλείψουν τιςτσιμεντωμένες ρίζες τους. Σκυλιά-φύλακες γαβγίζουν οργισμένα για να φύγεις,αν κάνεις το λάθος να περπατάς μπροστά από τις αποθήκες-κλουβιά τους. Έναςτόπος για να αποστρέφεις το βλέμμα.Καλό μέρος και για μια φυλακή για μετανάστες που τη λένε “προαναχωρη-σιακό κέντρο”. Αυτονόητη επιλογή να κρύψουν εκεί οι Αρχές, ανάμεσα στις μο-ντέρνες γραμμές του στιβαρού κτιρίου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, αυτούς καιαυτές που πρέπει να είναι αόρατοι από το δημόσιο βλέμμα. Αρκεί μόνο να ξέ-ρουμε ότι είναι εκεί μέσα κλεισμένοι − για την ασφάλειά μας. Έκαναν το έγκλημα να κυκλοφορούν “χωρίς χαρτιά” στο λάθος μέρος, να βρί-σκονται εκεί όπου δεν ανήκουν. Αυτονόητο, επομένως, που μπορούν να πετα-χτούν έξω από δω. Αυτονόητα, ο διωγμός τους θα έχει παραδειγματικόχαρακτήρα για άλλους που σκέφτονται να παραβιάσουν τις ίδιες διαχωριστικέςγραμμές. Αυτονόητα, τα δικαιώματα, οι ανθρώπινες ανάγκες, η ίδια η ζωή τουςαφήνονται στη βούληση των ανθρωποφυλάκων των κλουβιών τους.  Αυτονόητο και που οι ανθρωποφύλακες αντέδρασαν με άγριο ξυλοδαρμό στηδιαμαρτυρία των έγκλειστων μεταναστών για τις συνθήκες κράτησής τους στατέλη του περασμένου Μαΐου. Το παράπτωμά τους ήταν ότι χτυπούσαν τα κά-γκελα των κελιών τους ζητώντας να δουν τον διευθυντή. Σχεδόν αναμενόμενο

και που οχτώ από αυτούς που μεταφέρθηκαν με σπασμένα χέρια και ανοιγμένακεφάλια στο νοσοκομείο βρίσκονται στη συνέχεια κατηγορούμενοι για κα-κουργήματα... Οι έγκλειστοι στην Πέτρου Ράλλη, όπως και στα άλλα αντίστοιχα κέντρα κρά-τησης (η Αμυγδαλέζα που ποτέ δεν έκλεισε, το παλιό στρατόπεδο έξω από τηνΚόρινθο, το Παρανέστι, η Ορεστιάδα, χθες το Ελληνικό και ο Ασπρόπυργος,αύριο πάλι ποιος ξέρει πού...) ζουν στοιβαγμένοι σε μικρά κελιά, κοιμούνταισυχνά στο πάτωμα, τρώνε ανεπαρκές και κάκιστο φαγητό, υποφέρουν άλλοτεαπό το κρύο κι άλλοτε από τη ζέστη, υφίστανται ασφυκτικούς περιορισμούςστον προαυλισμό και το επισκεπτήριο. Αν αρρωστήσουν, εγκαταλείπονται στημοίρα τους. Πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από αστυνομικούς και δικηγόρους.Είναι εντελώς αποκομμένοι από τον έξω κόσμο και δεν έχουν καν δικαίωμα ναξέρουν πότε θα βγουν από αυτές τις φυλακές και πού θα καταλήξουν. Αυτο-νόητο άλλωστε, τι δουλειά είχαν να έρθουν παράνομα στη χώρα μας; Παρά την τρομοκρατία και την καταστολή που δέχονται, οι εξεγέρσεις των με-ταναστών των κέντρων κράτησης θυμίζουν σε μας τους απ’ έξω − σε όσους επι-λέγουν να μην ακούν και να μη βλέπουν και σε όσους επιλέγουν να συγκινούνταιμεν, αλλά να αλλάζουν πλευρό − ένα πράγμα: ότι όσο λιγότερο αντιστεκόμαστεστ' αυτονόητα, τόσο βυθιζόμαστε στο αδιανόητο.
Συνέλευση Άλσους Παγκρατίου

https://alsospagkratiou.wordpress.com
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Κάτι συνέβη στις θανάσιμες διαδρομές των μεταναστών προς την Ευρώπη το2017. Στέρεψαν. Όχι εντελώς, αλλά αισθητά. Στο μέσο του καλοκαιριού, το απο-κορύφωμα, χρονικά, των μετακινήσεων στη Μεσόγειο, ο σχετικός αριθμός μει-ώθηκε μέχρι και 70%.Αυτό δεν συνέβη τυχαία. Ακόμα και πριν τη μαζική άφιξη περισσότερων απόένα εκατομμύριο μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη το 2015, οι ευρω-παϊκοί φορείς χάραξης πολιτικής έψαχναν απελπισμένα να βρουν λύσεις πουόχι απλά θα αντιμετώπιζαν όσους είχαν ήδη έρθει στην Ευρώπη αλλά και θααπέτρεπαν άλλους από το να έρθουν.Από το Βερολίνο μέχρι τις Βρυξέλλες είναι φανερό: δεν μπορεί να υπάρχει μιαανοιχτή πρόσκληση προς τα εκατομμύρια των δυστυχισμένων της νότιας καιανατολικής περιφέρειας της Ευρώπης.Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπάθησαν να βρουν τρόπο να εξαγάγουν τοπρόβλημα εκεί απ’ όπου ήρθε: κυρίως στη Βόρεια Αφρική. Τα μέσα ήταν διά-φορα: παρενόχληση ανθρωπιστικών αποστολών διάσωσης στη Μεσόγειο, προ-σφορά βοήθειας στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, που δεσμεύονται νααναχαιτίσουν τη “ροή” των ίδιων των ανθρώπων, χρηματοδότηση των Ηνωμέ-νων Εθνών για τον επαναπατρισμό μεταναστών που έχουν εγκλωβιστεί στηΛιβύη και ενίσχυση της λιβυκής ακτοφυλακής.Το αποτέλεσμα είναι η συμφόρηση της μεταναστευτικής κρίσης σε ένα μέροςτου κόσμου που έχει τις μικρότερες δυνατότητες να ανταπεξέλθει σ’ αυτήν. Επι-κριτές λένε ότι η Ευρώπη προσπαθεί απλά να εξάγει το πρόβλημα και να το πε-ριορίσει για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, αλλά ότι αυτή η προσέγγιση δενπρόκειται να δουλέψει.“Δημιουργούμε χάος στην ίδια μας την αυλή και θα υπάρξει ένα μεγάλο τίμημα να
πληρώσουμε αν δεν το διορθώσουμε”, είπε ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωμα-τούχος των προγραμμάτων βοήθειας, που θέλησε να μείνει ανώνυμος.Η καινούρια σκληροπυρηνική προσέγγιση αποκρυσταλλώθηκε με το Χρηματο-δοτικό Ταμείο ΕΕ-Αφρικής τον Νοέμβριο του 2015, όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτεςπρόσφεραν ένα αρχικό ποσό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την απέλαση ανεπι-θύμητων μεταναστών και την αποτροπή, σε πρώτη φάση, ανθρώπων να φύ-γουν από τον τόπο τους. Μοιρασμένο σε 26 χώρες, το ταμείο πληρώνει για τηναπόκτηση δεξιοτήτων στην Αιθιοπία και προγεννητικό έλεγχο στο Νότιο Σου-

δάν, καθώς και παροχή βοήθειας σε μετανάστες εγκλωβισμένους στη ΒόρειαΑφρική ώστε να επιστρέψουν στις χώρες τους σε εθελοντική βάση.Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει υπογράψει συμφωνίες για τημετανάστευση με πέντε αφρικανικές χώρες, τον Νίγηρα, το Μαλί, τη Νιγηρία,τη Σενεγάλη και την Αιθιοπία. Αυτές οι “συμβάσεις” για το μεταναστευτικό συν-δέουν την αναπτυξιακή βοήθεια, το εμπόριο και άλλες πολιτικές της ΕΕ, με τηνατζέντα της ΕΕ για την επιστροφή ανεπιθύμητων μεταναστών από την Ευρώπη.Για παράδειγμα, τον πρώτο χρόνο ισχύος της σύμβασης, το Μαλί πήρε πίσω 404άτομα που επέστρεψαν εκούσια, και δέχτηκε ευρωπαϊκή βοήθεια για να ενι-σχύσει τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, τον συνοριακό έλεγχο και το χτύ-πημα των διακινητών.Επικριτές λένε ότι η ΕΕ “δωροδοκεί” φτωχότερες χώρες ώστε να κάνουν τη δια-χείριση των συνόρων για λογαριασμό της Ευρώπης. Η στρατηγική της ΕΕ στηΛιβύη αποδείχτηκε επίσης αμφιλεγόμενη, αφότου ΜΚΟ ανακάλυψαν ότι γυ-ναίκες και παιδιά καθοδόν προς την Ευρώπη είχαν χτυπηθεί, βιαστεί και αφε-θεί να λιμοκτονήσουν στα "ζωντανά κολαστήρια" των κέντρων κράτησης στηΛιβύη.Για να ανακαλύψουν περισσότερα σχετικά με τις συνέπειες αυτής της καινού-ριας προσέγγισης της ΕΕ, έξι ευρωπαϊκές εφημερίδες (οι Politiken, Der Spiegel,
Le Monde, El Pais, La Stampa και ο Guardian) συνασπίζονται, αυτήν την εβδο-μάδα, κάνοντας ρεπορτάζ από την περιοχή. Θα διερευνήσουμε τι γίνεται στηΛιβύη, με ποιο τρόπο η συμφόρηση οδηγεί τους μετανάστες σε διαφορετικές, λι-γότερο ταξιδεμένες διαδρομές – και κατά πόσον ο τρόμος στη Μεσόγειο απο-τρέπει δυνάμει μετανάστες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις νοτιότερεςπεριοχές.

Φεβρουάριος 2018

Πώς η Ευρώπη εξήγαγε τη µεταναστευτική της
κρίση στη Βόρεια Αφρική 1

Λιγότεροι άνθρωποι διασχίζουν τη Μεσό-γειο, αλλά ως συνέπεια δημιουργήθηκεμια εφιαλτική συμφόρηση.
Των Mark Rice-Oxley και Jennifer Rankin για τον Guardian.
Μεταφρασµένο εδώ: https://inmediasres.espivblogs.net/
migrantsafrica.

Ιστορίες “υποδοχής” και “φιλοξενίας”
Η φιλοξενία του εγκλεισµού 



Ζητήσαμε από τέσσερις Delivery και Courier που μένουν στις γειτονιές
μας να μιλήσουν για όλα τα παραπάνω. Για καλύτερη  μεταξύ μας επικοι-
νωνία, διατυπώσαμε τις εξής ερωτήσεις:-Πόσο καιρό εργάζεσαι σαν ντελιβεράς/κούριερ και πόσους εργοδότεςέχεις αλλάξει;-Ποια είναι η εργασιακή σχέση; Συλλογική σύμβαση, σύμβαση ατομική,αορίστου χρόνου; Ένσημα; Επιδόματα; Αποδοχές;-Πώς είναι το εργασιακό περιβάλλον; Φυσική και ψυχική καταπόνηση.Επικινδυνότητα.-Πώς αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου: σαν εργάτη ή αυτοαπασχολού-μενο;-Σχέσεις με το/τα αφεντικό/ά;

-Σχέσεις με τους συναδέλφους; Παίζει ανταγωνισμός;-Επισφάλεια, εξατομίκευση, ευελιξία: νόμισμα με διπλή όψη; Υπάρχουν“υπέρ” για τους/τις εργαζόμενους/ες;-Διαχωρισμοί μεταξύ των εργαζόμενων: “παλιοί-νέοι”, “προσωρινοί-επαγγελματίες”;-Το έμφυλο στο ντελίβερυ και κούριερ: γυναίκες εργαζόμενες;-Διαφορές ανάμεσα σε ντελίβερυ και κούριερ;-Συνδικαλιστική οργάνωση: τι σημαίνει για σένα το “σωματείο βάσης”και ο “κλασικός” συνδικαλισμός; Εχεις συμμετάσχει σε αγώνες και γιατί;-Ο ρατσισμός: η θέση των μεταναστών στον εργασιακό σου χώρο;-Σκέφτεσαι ίσως κάτι σαν “συνεταιρισμό”; 
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Τι είναι µια εργατική έρευνα, γιατί να κάνουµε µία,

Delivery και courier στις γειτονιές µας:
µια προσπάθεια εργατικής έρευνας

Πρώτα απ’ όλα γιατί έχουμε πολλούς φίλους (και είναι αλήθεια πολύ λιγότερες φίλες) σ’ αυτές τις
σκατοδουλειές και γιατί οι δουλειές αυτές είναι από εκείνες που αντανακλούν με εξαιρετικά διάφανοτρόπο την αορατότητα μεγάλων κομματιών τoυ προλεταριάτου, κομματιών που παρήγαγε από ταπρώτα η βαθιά αναδιάρθρωση του κεφαλαίου στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1990, κυρίως, και μετά. Σχέσεις εκμετάλλευσης που αντιπροσωπεύουν την πλήρη εξατομίκευση μέσα από τον πιο προνομιακόγια το κεφάλαιο διαρκή ανταγωνισμό των προλετάριων για το ποιος θα πρωτοπουλήσει την εργατικήτου δύναμη. “Ευέλικτες” εργασιακές σχέσεις που αναπαράγουν έναν τύπο εργάτη ο οποίος δεν είναι“κανονικός” με την έννοια της κλασικής εργατικής ταυτότητας που εκφράστηκε σαν εργατικό κίνημα τον20ο αιώνα. Μοιάζει σαν “αυτοαπασχολούμενος”, σχεδόν “ελεύθερος επαγγελματίας”, ειδικά αφού ηπλειοψηφία των εργατών αυτών υποχρεούται να δουλεύει με τα δικά της “μέσα παραγωγής”, τουτέστινμηχανάκια, μέσα προστασίας κλπ. Ως “ελεύθερος επαγγελματίας” ο ντελιβαράς/κούριερ δεν χρειάζεταισυνήθως “ένσημα”, συγκεκριμένα ωράρια, ελάχιστο μεροκάματο, και άλλα τέτοια “προνόμια” του“κανονικού” εργάτη. 
Σκατοδουλειές γιατί η άθλια κατάσταση των “μέσων παραγωγής” και οι άθλιες συνθήκες τωνδρόμων κάνουν το μεροκάματο κυριολεκτικά μεροκάματο του τρόμου, ένα καθημερινό ρίσκο πουεμφανίζεται διεστραμμένα ως “επιλογή”.
Σκατοδουλειές στην τομή των μορφών εκμετάλλευσης, εκεί που οι “υπηρεσίες” συναντούν τησκληρή χειρωνακτική εργασία, η φυσική την ψυχική και πνευματική εξάντληση, που το ατομικό πασχίζεινα συλλογικοποιηθεί χωρίς τις παλιές σταθερές, εκεί που υλοποιείται όσο πουθενά αλλού οκατακερματισμός των “φυλών” του προλεταριάτου. 
Σκατοδουλειές που, όπως θα φανεί και σε κείμενο Άγγλων συντρόφων στο επόμενο τεύχος του“Ελέφαντα”, είναι και στην αιχμή των νέων μορφών ψηφιακής οικονομίας, σχέσεων εκμετάλλευσης πουαποκρύπτουν την ουσία τους πίσω από τη “μαγεία” και την “αποτελεσματικότητα” μιας ψηφιακήςπλατφόρμας.Όμως, εμείς δεν ξεγελιόμαστε από τις καινοτομίες του κεφαλαίου. Ξέρουμε καλά ότι στις ρόδες των
ντελιβεράδων και κούριερ γράφεται και ξετυλίγεται μια από τις πιο σκληρές ιστορίες της
υποτίμησης μας.

& Γιατί Delivery και Courier;

Το ερωτηματολόγιο:



Εργάζομαι απο τα τέλη του 2009 ως εξωτερι-κός υπάλληλος, και από το 2010 και ως διανομέας. Πάνταημιαπασχόληση. Συμπλήρωνω το τετράωρο πενθήμερομε άλλα τετράωρα ή και ενίοτε εξάωρα το βράδυ σε φα-γάδικα. Πιτσαρίες/Κρεπερί/Σουβλατζίδικα/Ψησταριές.
Το εργασιακό περιβάλλον είναι σκατένιο. Νιώθεις κάθε στιγμήότι είσαι το τελευταίο στρώμα στην υποτιθέμενη πυραμίδα. Το ζόρι είναι ηβροχή, το ψύχος και μετά, αν ειδικά δουλεύεις μεσημέρι, και ο καύσωνας. Συ-νήθως, στη 10ετία σε κερνάει το σώμα σου μια δισκοπάθεια, διάφορα άλλα χα-ριτωμένα, όπως πρόβλημα στο ιγμόριο (ειδικά σε βλαμμένους συναδέλφουςπου δεν φοράνε ποτέ κράνος) αιμορροΐδες/ραγάδες...μικροπροβληματάκια σεχόνδρους και αρθρώσεις ή αυχενικό (ειδικά σ’ αυτούς που φοράνε κράνοςπάντα...γιατί να έχεις και 1.5 κιλό έξτρα στο κεφάλι δεν είναι απλό...για να έχειςλιγότερο απο 1.5...πρέπει να αγοράσεις κράνος πάνω απο 250 ευρώ). Συνήθωςσε αντιλαμβάνονται σαν παιδί, παραγιό, αγωγιάτη. Δηλαδή κάνεις και άλλα,φτιάχνεις κουτιά συσκευασίας, αδειάζεις-γεμίζεις κάβες-ψυγεία αποθήκες,πετάς τα σκουπίδια και τα παραπάνω είναι τα απλά, τα πιο νορμάλ. Μετά εξαρ-τάται από την ανωμαλία του κάθε εργοδότη, και το πόσο πρόθυμος είσαι ή τοπόσο πρόθυμοι υπήρξαν κατά καιρούς προηγούμενοι εργαζόμενοι. Από το “πή-γαινε να μου ρίξεις αυτό το δελτίο (στοίχημα-κίνο ή όποια άλλη μπούρδα), φέρε

κάνα καφέ/τσιγάρα”, τέτοια...μέχρι στα χρόνια που εγώ δουλεύω “πήγαινε σπίτιμου και δες γιατί νομίζω έχω αφήσει ανοιχτό το θερμοσίφωνο”...ή “πάρε τη γυ-ναίκα μου από το μετρό”. Βέβαια η αλήθεια είναι πως επειδή είναι κλάδος πουέχει πληθώρα θέσεων εργασίας, αν αυτά δεν τα αρνιέσαι είσαι άξιος της μοίραςσου και όπως στρώνεις κοιμάσαι. 
Ψυχική καταπόνηση υπάρχει, και όχι για την εκμετάλλευση. Δηλαδήαυτό το ξεπερνάς με τη συνείδηση, και είναι έτσι και αλλιώς η φύση της κάθεδουλειάς, είναι, για την ακρίβεια , η φύση της εργασιακής αυτής σχέσης εργάτη-αφεντικού. Σε όποιον κλάδο και αν είσαι, είτε αν κάνεις κάτι “ελαφρύ” είτε“βαρύ”. Και επειδή υπάρχουν και άπειρες θέσεις, μιας και είναι η Νο1 επιχειρη-ματική λύση για επίδοξους μαγαζάτορες να ανοίγουν street cafe ή φαγά-δικα...είναι η επιτυχημένη συνταγή, συνεχώς ανοίγουν και άλλες θέσεις. Οπότεεμένα προσωπικά αυτό πάντα με ανακούφιζε..ότι δεν ανέχτηκα ποτέ κάτι ανα-ξιοπρεπές...είτε σαν συμπεριφορά είτε σαν συνθήκη μιας και ήξερα ότι σε μιαεβδομάδα το πολύ θα βρω κάποιο άλλο τέτοιο ή λίγο καλύτερο μπουρδέλο. Δη-λαδή σε σχέση με κάποιον που βρήκε δουλειά σ’ αυτό που σπούδασε και αναγ-κάζεται να κάνει τις δικές του ενίοτε συμβάσεις, να καταπίνει τις προσβολές, ναυπομένει...φοβούμενη/ος ότι δεν θα βρει πάλι το ίδιο...ε, ναι, δεν έχεις τίποτα ναχάσεις. Θλιβερό συνήθως είναι το πώς σε αντιμετωπίζουν οι πελάτες, και μετάτο πώς στέκονται κάποιοι συνάδελφοι, με σκυμμένο το κεφάλι. Όσον αφοράτην επικινδυνότητα, χωρίς να μακρηγορήσω, είναι ο κλάδος με τα περισσότεραεργατικά ατυχήματα και θανατηφόρα.
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Εργάζομαι 3 χρόνια σε εταιρεία κούριερ και στο παρελθόν είχαεργαστεί ένα περίπου χρόνο ως εξωτερικός υπάλληλος με μηχανάκι σε μια μικρήεπιχείρηση. Η σύμβασή μου είναι ατομική, αορίστου χρόνου. Λαμβάνω τα έν-σημα και όλα τα σχετικά επιδόματα που προβλέπει ο νόμος για τη μισθωτή ερ-γασία. Αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ως εργάτη, και όχι ως αυτοαπασχολού-μενο.
Η δουλειά του κούριερ είναι επικίνδυνη, μιας και όλες τις ώρεςβρισκόμαστε στον δρόμο πάνω στο μηχανάκι και κάνουμε διαρκώς στάσεις γιαδιανομές και παραλαβές. Επίσης, παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες (βροχή,χιόνι, κρύο, ζέστη, αέρας). Η καταπόνηση είναι κυρίως σωματική, το ψυχικόκομμάτι εξαρτάται από το τι συναντάμε κάθε μέρα, όπως επίσης και από τηνπίεση που μας ασκείται για τις γρήγορες παραδόσεις, όπως και για το πολυά-ριθμο αυτών.
Για τις διαφορές αρχικά ανάμεσα σε ντελίβερυ και κού-
ριερ. Οι κούριερ κατά πλειοψηφία, έχουν πλήρη απασχόληση 8ωρου με όλεςτις προαναφερθείσεις παροχές (πλήρη ένσημα και επιδόματα βάσει νόμου). Απότην άλλη, οι ντελίβερυ δουλεύουν κατά κανόνα υπό καθεστώς μερικής απα-σχόλησης χωρίς ή με λιγότερα από αυτά που δικαιούνται ένσημα ή παρέχουνμαύρη εργασία. Επίσης, οι ντελίβερυ, στην πλειοψηφία τους, δεν θεωρούν τηδουλειά αυτή ως πραγματική δουλειά, αλλά ως ένα έξτρα εισόδημα λόγω καιτου γεγονότος ότι συνήθως είναι άτομα νεαρής ηλικίας. Ο κλάδος μας αποτε-λείται ως επί το πλείστον από άντρες. Υπάρχουν ωστόσο και γυναίκες στονχώρο εργασίας μας, οι οποίες είναι εξίσου αποδοτικές, ενώ συμμετέχουν ενεργάκαι δυναμικά στους αγώνες μας. Υπάρχουν ακόμα και αρκετοί μετανάστες στονσυγκεκριμένο κλάδο. Στην εταιρεία που δουλεύω αμείβονται το ίδιο όπως εγώ.Όμως η εκμετάλλευση ντόπιων και μεταναστών από το κεφάλαιο στον κλάδοείναι ίδια, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, δυστυχώς, είναι χειρότερη γιατους δεύτερους.
Στην εταιρεία στην οποία εργάζομαι δεν έχω άμεση επαφή με τααφεντικά. Έρχομαι σε επαφή με τον υπεύθυνο του καταστήματος, ο οποίος είναιυπάλληλος της, και θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει έμμεση και απρόσωπη σχέσημε τα πραγματικά αφεντικά. Δηλαδή, τη δουλειά των αφεντικών την κάνει ουπεύθυνος, οπότε όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα, συγκρουόμαστε πρώταμαζί του και στη συνέχεια μέσω αυτού πληροφορούνται τα αφεντικά. Εν κατα-κλείδι, μιας και ζούμε σε τέτοιες συνθήκες καπιταλιστικές, τα αφεντικά είναιαφεντικά, ειδικά σε μια μεγάλη εταιρεία, και πάντα οι συσχετισμοί θα είναι συγ-κρουσιακοί, ώστε να διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε.
Με τους συναδέλφους, οι σχέσεις σε γενικές γραμμές είναι καλές.Ωστόσο, μιας και οι περισσότεροι δεν έχουν ταξική συνείδηση, εύκολα γεννιέταιένας κάποιος ανταγωνισμός, επειδή θεωρούν πως μέσω αυτού (αν δηλαδή υπη-ρετούν πιο καλά, πιο υπάκουα και πιο γρήγορα το αφεντικό απ' ό, τι οι υπόλοι-ποι) θα κερδίσουν οφέλη και ίσως μια πιο προνομιούχο θέση στον εργασιακότους χώρο. Στην εταιρεία που δουλεύω επίσης δεν υφίσταται η σύγκριση ‘’προ-σωρινών-επαγγελματιών’’, καθώς η εμπειρία και η γνώση του δρόμου και τηςπεριοχής αποτελούν βασικές προυποθέσεις για να είσαι πιο αποδοτικός στη

δουλειά. Υπάρχουν διαχωρισμοί μεταξύ παλιών-νέων,στο αρχικό στάδιο της πρόσληψης των νέων, μέχρι ναεξοικειωθούν στη δουλειά (χρόνοι, εύρεση τοποθεσίαςσε παραλαβές). 
Είμαι συνδικαλιστής, ανήκω σε σωμα-
τείο βάσης στη ΣΒΕΟΔ (Συνέλευση Βάσης Εργαζόμε-νων Οδηγών Δικύκλου). Για μένα το σωματείο βάσης είναι η συνένωση όλωντων εργαζόμενων του κλάδου, μεταξύ των οποίων αναπτύσσονται σχέσεις αλ-ληλεγγύης και η συνεχής διεκδίκηση καλύτερων όρων εργασίας και ασφάλισηςγια τους εργαζόμενους του κλάδου. Σημαίνει επίσης οριζόντιες διαδικασίες καιαντιιεραρχικές με σκοπό την επίτευξη συλλογικών στόχων και όχι απλά την εξυ-πηρέτηση ατομικών επιδιώξεων. Ο κλασικός συνδικαλισμός, δυστυχώς, είναικακώς εννοούμενος πια, έχει χάσει πλέον την έννοια που είχε ο συνδικαλισμόςκάποτε και δεν προσπαθεί να προασπίσει τα συμφέροντα των εργαζομένων τουκάθε κλάδου, παρά μόνο έχει περισσότερο ιδιοτελείς σκοπούς. Προσωπικά έχωσυμμετάσχει σε πολλούς μαχητικούς εργατικούς αγώνες, σε μεγάλες απεργίες,π.χ. 25 Μάη της ΣΒΕΟΔ, σε αγώνες κατά της εργοδοσίας στην εταιρεία που δου-λεύω, καθώς και σε άλλους παρόμοιους στον κλάδο μου και στο ευρύτερο προ-λεταριακό φάσμα.
Ο συνδικαλισμός βάσης προσπαθεί διαρκώς να δημιουργεί ρήγματακαι είναι αυτός που μπορεί να δώσει απαντήσεις, καθώς λειτουργεί με αξίες τουτην αλληλεγγύη και την αντιιεραρχία. Στις συνελεύσεις, οι αποφάσεις λαμβά-νονται αφού ακουστούν οι τοποθετήσεις όλων των εργαζομένων που συμμετέ-χουν σε αυτές. Υπάρχουν ζωντανά παραδείγματα αγώνων, οι οποίοι έφερανθετικά αποτελέσματα. Αγώνες για καταβολές δεδουλευμένων-ενσήμων και ανα-κλήσεις εκδικητικών απολύσεων. Ωστόσο, χρειάζονται διαρκείς κι ανυποχώρη-τοι αγώνες μέχρι να σταματήσει πλήρως η εκμετάλλευση και οι εργαζόμενοιπρέπει να καταλάβουν ότι μόνο οι συλλογικές διαδικασίες μπορούν να φέρουναπτά αποτελέσματα και μόνο συλλογικά μπορούν να αντιμετωπίσουν τις κάθεείδους εργοδοτικές αυθαιρεσίες.
Απέναντι στα φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας σήμερα,πολλοί λίγοι είναι αυτοί που έχουν τα αντανακλαστικά να αντιδράσουν. Καθώςη πλειοψηφία των εργαζομένων δεν οργανώνονται σε σωματεία και λειτουρ-γούν ατομικά, νιώθουν μεγαλύτερο φόβο μήπως απολυθούν αν αντιδράσουν. Οκάθε εργαζόμενος πρέπει να καταλάβει τη θέση του, δηλαδή την ταξική του συ-νείδηση, να συμμετέχει στα σωματεία βάσης (επαναστατικός συνδικαλισμός)και να διεκδικεί τα δικαιώματά του μέσα από τους μαζικούς αγώνες
Σε σχέση με την ερώτηση για τον “συνεταιρισμό”. Θεωρώότι δεν μπορεί να υπάρξει διότι είναι δύσκολο, μέσα στις κυρίαρχες συνθήκεςπου ζούμε σήμερα, να ανταγωνιστείς μεγάλες εταιρείες και, όπως και να έχει, ηλύση στο πρόβλημα δεν είναι να κάνουν κάποιοι από εμάς μια μικρή, ανταγω-νιστική ή μη, επιχείρηση...
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Για το έμφυλο στο ντελίβερυ και κούριερ. Γυναίκεςεργαζόμενες υπάρχουν αλλά είναι λίγες. Το έμφυλο ζήτημα υπάρχειόσο υπάρχει σε ένα λογιστικό ή δικηγορικό γραφείο, σε ένα κομμω-τήριο, σε ένα γυμναστήριο. Οι σεξιστές δεν έχουν ένα συγκεκριμένοπροφίλ, αν εκεί αποσκοπεί η ερώτηση. Τους συναντάς στο οικογε-νειακό σου τραπέζι, στο στέκι ή την κατάληψη που συμμετέχεις, στοσωματείο σου...ή, συνηθέστερα, στον καθρέφτη σου. Οπότε μια πια-σάρικη απάντηση του στυλ luben ντελιβεράδες που πάνε σε μπουρ-δέλα και σφυράνε σε διερχόμενες γυναίκες δεν θα γραφτεί, τουλά-χιστον από μένα. Τα ίδια επίσης θα απαντούσα αντίστοιχα και για τοθέμα του ρατσισμού.

Για την επισφάλεια, την εξατομίκευση και ευελιξία που ρωτάτε, ανμιλήσουμε ειδικά, η απάντηση είναι αυτονόητη. Ποιος θέλει να εργάζεται επισφαλώς,να του δηλώνουν τα μισά και λιγότερα και σχεδόν ποτέ να μην έχει στάνταρ πρό-γραμμα; Απλά στην σημερινή συγκυρία, με τον ΣΥΡΙΖΑ, και τις πολιτικές του σταγονό-μετρου και των ψίχουλων/επιδομάτων, πολλοί μπαίνουν στο τριπάκι, ότι μιας καιφορολογικά δεν φαίνεται τι παίρνω, αυτό συνεπώς θα με βάλει σε κάποια κλίμακα πουμπορεί να γίνω δικαιούχος κάποιου άλλου καινούργιου ξεροκόμματου. Ενδεικτικά: εγώδουλεύοντας σε δυο δουλειές βγάζω 600 ευρώ. Με δηλώνει ο ένας, άρα φαίνονται 300.Μου δηλώνει τα μισά, τα δώρα είναι στο χέρι και μαύρα άρα...καταλήγουμε να φαίνε-ται ότι παίρνω 100 τον μήνα...με 200 ενοίκιο. Κάτω απ’ το όριο της φτώχειας. Δηλαδή,με τα επιδόματα, όπως το εποχικό του ΟΑΕΔ, που απευθύνεται σε επισφαλώς εργαζό-μενους, σε εργαζόμενους εποχικούς, σεζόν κλπ...πιάνει και σερβιτόρους/ντελιβερά-δες...Εγκαινιάζεται, συνεπώς, μια καινούργια συνθήκη που ακούς για παροτρύνσειςεργαζομένων απέναντι σε εργοδότες να τους δηλώνουν με λιγότερα ένσημα κλπ...Ή μετο ΚΕΑ. Ναι. Δεν κρύβω ότι κι εγώ που τα πήρα όλα αυτά...είμαι στα πρόθυρα να ανοίξωκι εγώ ένα μαγαζi...δεν ξέρω σε ποια θυρίδα να τα βάλω...Για να καταλήξω, ένα 8ωροσωστά πληρωμένο με ασφάλιση και παροχές, έξοδα κίνησης, συντήρησης, είναι το ιδα-νικό και, όσο δεν υπάρχει, προφανώς καταλήγεις σε ημίμετρα  μπας και τη βγάλεις. Καιδεν έχει ούτε πλάκα...ούτε υπέρ.

Ανταγωνισμός με τους συναδέλφους μου και μένα, εφόσονθα απαντήσω σε πρώτο πρόσωπο, δεν παίζει. Μεταξύ αλλών ναι , έχω διακρίνει.Αλλά όχι τόσο έντονα. Μια minimum συναδελφικότητα, την έχω συναντήσεισχεδόν όπου έχω δουλέψει. Οι περισσότεροι καταλαβαίνουν πού δουλεύουν,ποιον έχουν απέναντι και ποιον στο πλάι τους. Υπάρχουν και χρήσιμοι ηλίθιοι,που είτε απο “καγκουριά” πάνε κομμάτια στο δρόμο, είτε για “χαβαλέ”, καιάθελά τους χαλάνε την πιάτσα. Μειώνουν ακούσια, επειδή απλά τους αρέσει ηταχύτητα...το κόστος διανομής για τον εργοδότη. Και οι πρόθυμοι, φυσικά, πουθα κάνουν τα πάντα, αλλα τόσο όπως και σε όλες τις δουλειές.
Σαν ντελιβεράς δεν μπορώ να απαντήσω για τους κούριερ. Διαφορετικέςδυσκολίες. Έχεις να παραδώσεις καμιά 80αριά πράγματα. Είσαι ασταμάτηταστο παπί. Μεγαλύτερο το κουτί που έχεις στη σχάρα σου άρα και οδηγικά πιο

δύσκολο. Το ντελίβερι είναι συνήθως βραδινό, και ό,τι έχει να κάνει με τη νύχταείναι διαφορετικό. Ειδικά σε 24ωρα φαγάδικα...είναι στιγμές που στον δρόμοδεν βλέπεις ψυχή. Υπάρχουν παραπάνω αυθαιρεσίες, αλλά εξασφαλίζεις και έναγεύμα, αν μιλήσουμε με υλικούς όρους.
Για τους διαχωρισμούς στον κλαδο, το πιο σύνηθες είναι να συ-ναντάς ηλικίες 18-22...Το κάνει κάποιος μέχρι να βρει κάτι άλλο ή με συγκεκρι-μένο στόχο, π.χ. διακοπές. Υπάρχει κόσμος που το κάνει για να συμπληρώσειεισόδημα από αυτό της πρωινής του δουλειάς. Και επειδή δεν βρίσκει κάτι άλλο.Είναι ενδεικτικό οτι οι ηλικίες στη διανομή είναι συνήθως 18-25 και 45-50+...τιςπιο “παραγωγικές ηλικίες” τις συναντάς σπανιότερα. Ε, αυτοί που το κάνουνπροσωρινά είναι συνήθως αυτοί που χαλάνε την πιάτσα και ρίχνουν το μερο-κάματο, γιατί σήμερα είναι και αύριο δεν θα είναι και δεν ασχολούνται με τηνόποια διεκδίκηση. Δεν τους αγγίζει. 

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις εργασιακές σχέσεις στονκλάδο, το σύνηθες, δηλαδή ο κανόνας στα μαγαζιά ταχυεστίασης,είναι ατομική σύμβαση αορίστου χρόνου. Υπογράφεις, δηλαδή, μιασύμβαση ως εργατοτεχνίτης και, δεν το έχω καταλάβει ακριβώς,απλά λέει, συνήθως, υπάρχει γραμμένος ένας κωδικός επαγγέλματος,οπότε στα ψιλά γράμματα είσαι διανομέας. Πάντα ωρομίσθιος, οπότεσε πιθανή απόλυση, η αποζημίωση υπολογίζεται με τα μεροκάματακαι είναι συνήθως αποκαρδιωτικά λίγη, ακόμα και μετά από 3-4 χρό-νια δουλειάς. Σου δηλώνουν κατά κόρον τα μισά ένσημα, οι προσαυ-ξήσεις για Κυριακή, αργίες ή βραδινά είναι ανέκδοτο για τουςεργοδότες. Τα δώρα το ίδιο. Εδώ να βάλω μια παρένθεση, ότι σε πο-λυεθνικές (ή, σε ελάχιστες περιπτώσεις, σε franchise ή σε συνοικιακάφαγάδικα) σε πληρώνουν με 2.90 ή τέλος πάντων όσο είναι η ώρααναλογικά με το βασικό και είναι εντελώς τυπικοί με προσαυξήσειςκαι επιδόματα. Δεν θέλουν να χαλάσουν το όνομά τους. Αλλά εκείέχεις άλλα...
Οι σχέσεις με τα αφεντικά; Σε εταιρείες κούριερ, ταχυδρο-μικές ή στην οποιαδήποτε δουλειά που είσαι εξωτερικός, είναι πιοτυπικές. Και σε μεγάλα ταχυφαγεία. Η τρέλα είναι στα μικρά. Μικρέςεπιχειρήσεις του κάθε πικράμενου κυρ Παντελή που ανοίγει ενα μα-γαζί. Αυτό που μ’ άλλες κουβέντες θα λέγαμε μικρό αφεντικό. Είναιτύποι/ισσες που κάποτε και αυτοί ήταν υπάλληλοι...και αυτό θα βα-ρεθείς να το ακούς..επίσης καταντά γραφικό το πώς έχουν φάει όλοιτην ίδια κασσέτα και λένε...αυτά τα ευφάνταστα “δεν βγαίνω, πού ναήξερες τι πληρώνω...τι ήθελα και άνοιγα...σας έχω όλους πληρωμέ-νους και είναι η τσέπη μου άδεια...”. Οι πιο χυδαίοι, οι πιο αδίστακτοι,αυτοί που θα φέρουν μέχρι και μπράβους για εργατική διαφορά,
είναι οι τύποι που ήταν κάποτε εργάτες, είναι οι τύποι που η ξαφ-νική ταξική τους ανέλιξη, ο νεοπλουτισμός τους, τους επιβάλει μιαλήθη για το τι είχαν περάσει όσο ήταν και αυτοί εκμεταλλευόμε-νοι...και απολαυμβάνουν τον νέο ρόλο του εκμεταλλευτή με μεγάληευχαρίστηση. 

Ο κλασικός συνδικαλισμός εννοούμε του Φωτόπουλου; Του ΠΑΣΟΚ; Δενγνωρίζω. Για το ΠΑΜΕ ξέρω έτι έχει ένα εντελώς πεθαμένο σωματείο για ταχυδρό-μους...Και ένα αρκετά δυνατό του επισιτισμού, είναι λίγο σούπα και πιάνει απο ξενο-δοχοϋπαλλήλους μέχρι σερβιτόρους και ντελίβερι...αλλά δεν έχει καθόλου δύναμηστους διανομείς. Στη ΣΒΕΟΔ είμαι μέλος. Τα σωματεία βάσης για μένα είναι το μέλλον.“Σε έναν κόσμο που η ανισότητα είναι νόμος, σ᾽έναν κόσμο που οι αληθινοί δημιουργοί
του πλούτου, οι εργάτες και οι εργάτριες, δικαιούνται μόνο να απολαμβάνουν τη φτώχεια
τους, οι εργατικές οργανώσεις, χωρίς ενδιάμεσους, γραφειοκράτες και ιεραρχίες, είναι ο
δρόμος της αξιοπρέπειας. Είναι ο μόνος δρόμος για έμας που δουλεύουμε με μηχα-
νάκι είναι ο μόνος δρόμος για όλους τους εργάτες του κόσμου. Δεν θέλουμε άλλο να
ανταλλάσσουμε τη ζωή μας με μια αμφίβολη επιβίωση. Δεν θέλουμε άλλο να καταπίνουμε
τα δίκια μας. Δεν θέλουμε άλλο να σωπαίνουμε και να υπομένουμε. Γι᾽αυτό δημιουργούμε
σωματείο το οποίο θα καλύπτει όλους όσους και όσες δουλεύουν με μηχανάκι στην Αθήνα
και στον Πειραιά”. Από την ιδρυτική διακύρηξη της ΣΒΕΟΔ.
Προσωπικά έχω συμμετάσχει σε αγώνες, όπως στην απόλυση και, με-τέπειτα, τραμπουκισμό από μπράβους εργαζομένου στα Dafis στη Φιλολάου. Στην υπό-θεση με το GAMATO στου Ζωγράφου και στο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα του K. Z.στο Βig Βad Wolf στο Παγκράτι. Και δεν έχει νόημα να αναφερθώ σε άλλα παραδείγ-ματα εφόσον είμαι μέλος του σωματείου και εφόσον προλάβαινα χρονικά όλους τουςαγώνες που έχει το σωματείο διεξάγει, συμπεριλαμβανομένης και της απεργίας πουκάλεσε πέρυσι στις 25 Μάη. 

Για το αν σκέφτομαι
συνεταιρισμό; Μπλιάξ! Στηνκοινωνία που ονειρεύομαι, αυτόςπου θα θέλει να πιεί καπουτσινάκιδιανεμημένο στην καταιγίδα, θα κρε-μιέται με συνοπτικές διαδικασίες.Δεν θα υπάρχει αυτή η δουλειά. 
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Η εργασία για τους ντελιβεράδες/κούριερ είναι δύσκοληκαθώς έχουν να αντιμετωπίσουν αρκετούς πιεστικούς παράγοντες. Σημα-ντικός λόγος πίεσης είναι η μεταφορά του προϊόντος σε προκαθορισμένοχρόνο, οι καιρικές συνθήκες και η πολύωρη έκθεση στουςοδικούς κινδύνους. 
Το εργασιακό περιβάλλον στον χώρο τηςεστίασης είναι αρκετά σύνθετο στο κομμάτι τηςεργατικής συνείδησης. Αυτό το φαινόμενο παρου-σιάζεται για δυο λόγους. Αφενός γιατί το εργατικόδυναμικό της εστίασης είναι αναλώσιμο, αφετέρουγιατί τα σωματεία δεν έχουν μαζική συμμετοχή. Αυτάτα δύο σύγχρονα προβλήματα τα γνωρίζει και τα αναγνωρί-ζει κάθε αφεντικό και γι' αυτό τού είναι πιο εύκολο να εφαρμόζει αντιεργα-τικές πρακτικές.
Προσωπικά, δουλεύω επτά χρόνια ως ντελιβεράς, ενώ έχω αλ-λάξει τρείς εργοδότες. Όσοι εργαζόμαστε σ' αυτές τις θέσεις εργασίας είμα-στε εργάτες. Παρ’ όλ’ αυτά αναλαμβάνουμε τα έξοδα ενόςαυτοαπασχολούμενου. Δηλαδή οι βενζίνες, η συντήρηση των οχημάτων μας,κράνη, προστατευτικά μπουφάν, γάντια, αδιάβροχα και, γενικότερα, ο εξο-πλισμός στις περισσότερες επιχειρήσεις δεν μας παρέχονται, όπως ούτε καιη ασφάλισή μας.
Γυναίκες εργαζόμενες στο ντελίβερυ/κούριερ δεν συναντάς εύκολα·ελάχιστες είναι αυτές που επιλέγουν αυτόν τον κλάδο εργασίας. Ένας κύριοςλόγος για την αποστροφή των γυναικών σ' αυτόν τον κλάδο είναι τα  στε-ρεότυπα που διαχωρίζουν τις δουλειές σε γυναικείες και αντρικές δίχως ου-σιαστικό λόγο. Ένας άλλος είναι η σεξουαλική παρενόχληση και η υποτίμησητης ανθρώπινης γυναικείας αξιοπρέπειας από τα εκάστοτε αφεντικά.
Ο ρατσισμός είναι ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε έξαρση τις τελευ-ταίες τρεις δεκαετίες σε όλους τους κλάδους εργασίας. Έτσι και το ντελίβερυδεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο. Δεν αποθαρρύνει ωστόσο τα αφεν-τικά να πάρουν στη δούλεψή τους μετανάστες. Ίσα ίσα κιόλας. Αφού τους θε-ωρούν υποδεέστερους, τους παίρνουν για δουλειά με μικρότερο μεροκάματο,ως “φθηνά εργατικά χέρια”, ενώ οι μετανάστες, από την άλλη, στο σύνολότους δύσκολα θα διεκδικήσουν ή θα αγωνιστούν για κάτι αφού οι περισσό-τεροι είναι χωρίς χαρτιά και έχουν τον φόβο της απέλασης. Αυτο επηρεάζεικαι τους ντόπιους, καθώς αναγκαζόμαστε να διαπραγματευτούμε μικρότερομεροκάματο και συγχρόνως να ξεχάσουμε επιδόματα, δώρα, ασφάλιση, έν-σημα. Και γιατί, άλλωστε, να τα θυμόμαστε, αφού όλο αυτό το κέρδος, όλααυτά τα χρήματα, από τη μη καταβολή των εισφορών μας, ντόπιων και με-ταναστών, το καρπώνεται η μεσαία ιδιωτική τάξη και η άρχουσα ιδιωτικήτάξη. Εμείς παίρνουμε μια φέτα ψωμί και εκείνοι όλο το καρβέλι.
Ένας από τους αγώνες που έχω συμμετάσχει είναι η μεγάλη απερ-γία της ΣΒΕΟΔ στις 25/5/2017. Στο τέλος της μηχανοκίνητης πορείας κατα-λήξαμε στο Υπ. Εργασίας όπου και αφήσαμε τα δίκαια αιτήματά μας στοντότε υπουργό Κατρούγκαλο. Αυτά σχετίζονται με τα μέσα ατομικής προ-στασίας, εταιρικό μηχανάκι, ένσημα βαρέα και ανθυγιεινά, ενιαία ειδικότητα.Φυσικά, εκτός την ενιαία ειδικότητα, όλα τα άλλα να μας τα παρέχουν οιιδιώτες-μαγαζάτορες. Γιατί πράγματι όλα αυτά τα βάζουμε απο την τσέπημας. 
Υπάρχουν και άλλα περιστατικά που χρειάστηκε να ανοίξουνκλασικοί αγώνες γιατί, ειδικά, στον χώρο της εστίασης υπάρχουν πάραπολλά αφεντικά που έχουν την ιδιωτική συνείδηση σαν ευαγγέλιο μέσα σταμυαλά τους. Μπροστά σ' αυτό το ευαγγέλιο δεν υπολογίζουν κανέναν ερ-γάτη, δεν συμμερίζονται στοιχειώδεις ανάγκες και το δικαίωμα σε μια αν-θρώπινη ζωή. Είναι πάρα πολλοί οι μαγαζάτορες, κι εδώ στις γειτονιές μας,και αυτή η συμπεριφορά τους θα ανοίγει πάντα αγώνες για το δικαίωμα στηνεργασία. Έχω γίνει μάρτυρας τέτοιων ιδιωτών αφεντικών. Μάλιστα ένας απ'αυτούς δεν δίστασε να προσκηνοθετήσει απόλυση συναδέλφου όταν αυτόςζήτησε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά του.

Εργάζομαι γύρω στα επτά χρόνια, με κά-ποια διαλείμματα, ως ντελιβεράς σε καφέ, ταχυφαγείακαι street food. Οπότε θα μιλήσω για τον χώρο τηςεστίασης. Οι συνθήκες εργασίας, καθώς και οι αποδο-χές ή το ωράριο, πρέπει να διαφέρει αρκετά από τουςσυναδέλφους μας τους courier, για τους οποίους γνω-ρίζω ελάχιστα. 'Εχω αλλάξει πέντε εργοδότες, από χειρό-τερους έως κάποιους καλύτερους.
Στον χώρο της εστίασης συλλογικές συμβάσεις δεν υπάρχουν ή δενεφαρμόζονται παρά μόνο άτυπα (π.χ. στους διανομείς, συνήθως οι απολαβές κυ-μαίνονται από 2,5€ ωρομίσθιο στη χειρότερη, μέχρι 5€ στην καλύτερη). Λόγωτων ελέγχων του ΙΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, οι εργοδότες φοβούνται ναέχουν ανασφάλιστους υπαλλήλους οπότε “κολλάνε” κάποια ένσημα, πολύ σπά-νια πραγματικά (αναλόγως των εργατοωρών), συνήθως μισά ένσημα ή ακόμαλιγότερα, απλά για να είναι καλυμμένοι. Παλιότερα, οι περισσότεροι ντελιβερά-δες ήταν ανασφάλιστοι, πράγμα τραγικό, αν σκεφτείς την επικινδυνότητα τουεπαγγέλματός μας. Οι περισσότεροι εργοδότες είτε δεν δίνουν άδειες και επιδό-ματα είτε τα δίνουν για νομικούς λόγους και μετά τα ζητάνε πίσω από τους ερ-γαζόμενους. Κάποιοι δίνουν μισά δώρα, είτε βάσει των ωρών που είναιδηλωμένοι οι εργαζόμενοι είτε βάσει της αποδοτικότητας της επιχείρησης, βά-ζοντας έτσι τους διανομείς στη θέση του συνεργάτη. 
Στον παραπάνω χώρο οι ρυθμοί είναι συνήθως εντατικοί, καθώς υπάρ-χουν οι λεγόμενες “ώρες αιχμής” είτε στο φαγητό είτε στον καφέ. Σε αντίθεσημε τους συναδέλφους courier (που μπορούν να δρομολογήσουν τις παραγγελίεςτους μέσα στο οχτάωρό τους, ανάλογα με τη διαδρομή που θα τους βολέψει), οιντελιβεράδες μπορεί να μην έχουν παραγγελίες για κάποιο χρονικό διάστημα καιξαφνικά να “πλακώσουν” οι παραγγελίες, έχοντας, συνήθως, αντίθετες κατευ-θύνσεις. Σε αυτήν την προβληματική κατάσταση ας προστεθεί και ότι οι παραγ-γελίες, που έχουμε να παραδώσουμε, εξαρτώνται όχι τόσο από το πώς βολεύειεμάς το δρομολόγιο αλλά από το πώς θα βολέψει τον συνάδελφο μάγειρα ή τηνσυναδέλφισσα στον μπουφέ. 
Σε αυτή την αντίξοη συνθήκη, που μας πιέζει χρονικά, έρχεται ναπροστεθεί η επικινδυνότητα του δρόμου (μηχανόβιοι κάγκουρες, ηλικιωμένοιοδηγοί, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση ΚΟΚ, ολισθηρό οδόστρωμα κ.λπ.).Οπότε, έχουμε ν’ αγχωθούμε να φτάσει σχετικά σύντομα το φαγητό ή το ρόφημα,και σε σχετικά καλή κατάσταση, με τον λιγότερο δυνατό κίνδυνο, αλλά και ναμας εκβιάζουν εμμέσως οι εργοδότες μας ή οι υπεύθυνοι στο να πάμε ανάποδασε μονόδρομο (έστω σε στενάκι), να παραβιάσουμε σηματοδότη (με προσοχή),για να βολέψει το δρομολόγιο με δικό μας προσωπικό κόστος (είτε οικονομικό,σε περίπτωση κλήσης της τροχαίας, είτε σωματικό, σε περίπτωση τραυματισμού,οπότε πέρα από το σημαντικό της σωματικής ακεραιότητας, έχουμε να διεκδι-κήσουμε και το εργατικό ατύχημα). 
Σε όλη αυτήν την κατάσταση έρχεται να προστεθεί ότι τις περισσό-τερες φορές δουλεύουμε με δικά μας μηχανάκια και δικό μας εξοπλισμό (κράνη,αδιάβροχα, μπότες), βενζίνη και αναλώσιμα της μηχανής. Εκεί ο εργοδότης μάςβάζει στη θέση του επαίτη και τον πελάτη στον ρόλο του συνεργάτη, καλύπτον-τας τα έξοδά μας από την “ευγενική χορηγία” των φιλοδωρημάτων. Οι υπεύθυ-νοι καταστημάτων έρχονται να εξισορροπήσουν τη συνεργασία μεταξύ κουζίναςή μπουφέ και σέρβις ή ντελίβερυ, καθώς οι δύο αυτοί τομείς μπορεί να έρθουν σεσύγκρουση μεταξύ παραγωγής και υπηρεσίας λόγω φόρτου εργασίας. 
Έτσι, ένα λάθος που κάνουμε ντελιβεράδες, μάγειροι, σερβιτόροι και μπου-φετζήδες είναι ότι μπορεί να κατηγορήσουμε ο ένας τον άλλον στη “φούρια” τηςδουλειάς, όταν υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραγγελίες, αντί να ψυχανεμι-στούμε την πραγματική ρίζα του προβλήματος που είναι είτε ο υπεύθυνος, πουδεν κατάφερε να συντονίσει την δουλειά, είτε ο εργοδότης, που έχει ελάχιστοπροσωπικό για λόγους κέρδους της επιχείρησής του, και να μην αποδεχθούμετην πραγματικότητα ως έχει, αντί να “τρωγόμαστε” μεταξύ μας. Πέρα από τηνκόντρα που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των “έξω” και των “μέσα” στην κουζίνα,μπορεί να δημιουργηθούν και άτυπες κόντρες μεταξύ των ντελιβεράδων, όχιτόσο λόγω παλαιότητας στη δουλειά, αλλά “παραγωγικότητας” και να υπάρξουνανταγωνιζόμενοι στην ταχύτητα παράδοσης φαγητού ή ροφήματος. Οι περισ-σότεροι συνάδελφοι, δυστυχώς, είναι άνδρες, αλλά σιγά-σιγά έχουμε αρχίσει ναέχουμε και γυναίκες οδηγούς δικύκλων. Είμαι τυχερός που έχω συναδέλφισσαστο μαγαζί που εργάζομαι.
Είμαι μέλος στη ΣΒΕΟΔ, που συστεγάζεται και συνεργάζεται πολύ συχνάμε το Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων (ΣΣΜ), καθώς και με άλλα πρωτοβάθμιασωματεία που ενστερνίζονται τις ίδιες αδιαμεσολάβητες και οριζόντιες αρχές.Υπάρχει, επίσης, και μια εργατική συνέλευση του κλάδου οι Επτάψυχοι. 
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“Στη Ρωσία, ο μπολσεβικισμός έχει ανανεώσει, κατά έναν τρόπο ρι-
ζικό και μεθοδικό, τα συστήματα αντιπροσωπευτικής διακυβέρνη-
σης”. Σήμερα, αυτή η πρόταση θα ηχούσε, κατά πάσα πιθανότητα,ως μια ειρωνεία. Έτσι, όμως, αρχίζει ένα μικρό κείμενο που τιτλο-φορείται “Η αυτοδημοκρατία”, και ο συγγραφέας του δεν έχει καμιάπρόθεση να ειρωνευθεί τους μπολσεβίκους. Πιστεύει, αντίθετα, ότιη αξία των ριζικών μεταρρυθμίσεων που έγιναν μετά από τονΟκτώβρη του 1917 “ξεπερνά τα όρια της Ρωσικής Επανάστασης
τόσο λόγω της επίδρασης που αυτές ασκούν στην πολιτική σκέψη
των υπόλοιπων εθνών όσο και από την άποψη των ιδεολογικών κα-
ταβολών τους”. Στην επαναστατική Ρωσία των εργατικών συμβου-λίων δρομολογήθηκε ένα “πείραμα” καθολικού εκδημοκρατισμούτης κοινωνικής ζωής. Διαβάζοντας τις επόμενες παραγράφους του ίδιου κειμένου θαμάθουμε περισσότερα για τη γενεαλογία αυτού του πειράματος“αυτοδημοκρατίας”. Στη “λαϊκή αυτοκυβέρνηση” που επιχειρήθηκεστην Ρωσία το 1917 βρήκαν την πρακτική εφαρμογή τους η “άμεση
νομοθεσία”, “η φεντεραλιστική οργάνωση” της δημόσιας σφαίραςκαι η “άμεση λαϊκή διακυβέρνηση” που είχαν οραματιστεί και προ-τείνει ορισμένοι ουτοπικοί σοσιαλιστές του δεύτερου μισού του19ου αιώνα, όπως ο Moritz Rittinghausen, συνεργάτης του Μαρξκαι του Ένγκελς στη Neue Rheinische Zeitung κατά την επανάστασητου 1848, ο Émile Leverdays, ένας από τους πρωτεργάτες της Πα-ρισινής Κομμούνας, και ο επίσης κομμουνάρος, Victor Prosper Con-siderant. Οι ιδεολογικές όμως καταβολές της σοβιετικής“αυτοδημοκρατίας” εκτείνονται ακόμα πιο πίσω στο χρόνο: “Το κα-
θεστώς των σοβιέτ έλκει την προέλευσή του από τη φεντεραλιστική
αυτονομία και βρίσκεται στον αντίποδα της συγκεντρωτικής τάσης
του κρατικού σοσιαλισμού. Δεν είναι παρά ένα πολιτικό σύστημα του
οποίου το γενικό περίγραμμα και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά συ-
ναντώνται στα πολιτικο-φιλοσοφικά ιδεατά σχήματα των σημαντι-
κότερων από τους στοχαστές της επαναστατικής και δημοκρατικής
Γαλλίας” [1]. Το 1917 αποτελεί εκπλήρωση εκείνου που μετά το1848 έγινε αντικείμενο θεωρητικής πραγμάτευσης, αλλά υπήρχεως τάση ήδη από το 1789. Μπορεί σήμερα να σκεφτόμαστε ότι ο συγγραφέας μας εδώ βλέ-πει φαντάσματα, ότι συγχέει τις δικές του επιθυμίες με τα πραγμα-τικά γεγονότα. Εκείνος, όμως, που συνέταξε τις παραπάνω γραμμέςδεν είναι κάποιος που θα περιμέναμε να βρούμε ανάμεσα στη με-γάλη λίστα των συνοδοιπόρων του μπολσεβικισμού κατά τον 20οαιώνα. Το σύντομο άρθρο, από το οποίο μόλις αντλήσαμε ορισμένεςφράσεις, ενδεικτικές μιας ασυνήθιστης θέασης του μπολσεβικισμούέφερε την υπογραφή του Ιταλού αναρχικού Camillo Berneri και δη-μοσιεύθηκε το 1919 στη δεκαπενθήμερη αναρχική επιθεώρηση
Volontà (Βούληση) που εξέδιδαν στην Ανκόνα ο Luigi Fabbri και οCesare Agostinelli, αμφότεροι σύντροφοι και στενοί συνεργάτεςτου Ερρίκο Μαλατέστα.Αυτά που γράφει ο Μπερνέρι δεν τα γράφει από “πολιτική αφέ-

λεια”, ούτε τυφλωμένος από έναν άκριτο ενθουσιασμό. Στη συγκε-κριμένη ιστορική συγκυρία, έχει κάμποσους και σοβαρούς λόγουςνα πιστεύει ότι ο Λένιν και οι σύντροφοί του είναι επαναστάτες, άν-θρωποι αφοσιωμένοι στην υπόθεση της κοινωνικής χειραφέτησης.Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι περισσότε-ρες αναρχοσυνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ευρώπη είχαν απο-κρούσει τα κελεύσματα για εθνική ενότητα, με εξαίρεση τηνπλειοψηφία της γαλλικής CGT (Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας),και μια ισχυρή μειοψηφία της ιταλικής USI (Ιταλική ΣυνδικαλιστικήΈνωσης) υπό τον Alceste de Ambris, η οποία αποχώρησε για νασχηματίσει τους Fasci d’Azione Rivoluzionaria Internazionalista(Σύνδεσμοι Διεθνιστικής [sic!] Επαναστατικής Δράσης) και κατό-πιν, μαζί με άλλους σοσιαλιστές υπέρμαχους της εμπλοκής του ιτα-λικού κράτους στον πόλεμο, με προεξάρχοντα τον ΜπενίτοΜουσολίνι, τους Fasci d’Azione Rivoluzionaria (Σύνδεσμοι Επανα-στατικής Δράσης), την πρώτη οργανωτική έκφραση, δηλαδή, τουιταλικού φασισμού. Ενώ τα συνδικάτα και τα κόμματα που αναφέ-ρονταν στη Δεύτερη Διεθνή συστρατεύθηκαν, στη συντριπτικήτους πλειοψηφία, με τις εθνικές αστικές τάξεις, οι αναρχικοί/ές,όλων των τάσεων, ως επί το πλείστον, αντιμετώπισαν τον πόλεμοως μια καταστροφική κρίση της καπιταλιστικής νεωτερικότητας,το κόστος της οποίας καλούνταν να καταβάλλουν σε κάθε γωνιάτης Ευρώπης οι προλετάριοι/ες. Ο Λένιν και οι σύντροφοί του, υιο-θετώντας κι αυτοί μια στάση διεθνιστικής εναντίωσης στον πόλεμο,βρέθηκαν εκ των πραγμάτων κοντά στους/ις αναρχικούς/ές. Καιπαρέμειναν αρκετά κοντά και το 1917, αντιτάσσοντας από κοινούτην εξουσία των εργατικών συμβουλίων στον κοινοβουλευτισμό,αλλά και κατά την περίοδο που ακολούθησε, μέχρι την άνοιξη του1918, όταν έγιναν οι πρώτες μαζικές εκτελέσεις αναρχικών, με συ-νοπτικές διαδικασίες, στη Μόσχα, από το μπολσεβίκικο κόμμα-κρά-τος.       Ο ίδιος ο Μπερνέρι είχε εγκαταλείψει τη νεολαία του Σοσιαλιστι-κού Κόμματος Ιταλίας και είχε στραφεί στον αναρχισμό, το 1915,επειδή στους ιταλικούς αναρχικούς κύκλους είχε επικρατήσει η αν-τιπολεμική και αντιεθνικιστική τάση που εκπροσωπούσαν ο Μα-λατέστα και ο Φάμπρι. Στον Λένιν, το 1917, έβλεπε έναν διεθνιστήεπαναστάτη, και όχι έναν αρχηγό κράτους. Το ίδιο έβλεπε και το1919, όταν ακόμα η καταστολή των αναρχικών από τους μπολσε-βίκους έμοιαζε περιστασιακή, και μπορούσε εξ αποστάσεως να ερ-μηνευθεί ως σύμπτωμα όξυνσης των προστριβών εντός ενός κοινούεπαναστατικού στρατοπέδου. Ανάλογη εικόνα, τότε, είχαν και ταμέλη των Ρωσικών αναρχικών ομάδων. Στις επί μακρόν αγνοημένεςπολιτικές μαρτυρίες και αποτιμήσεις αναρχικών που έζησαν καιέδρασαν εκείνα τα χρόνια στη Ρωσία, ο Οκτώβρης του 1917 εικο-νογραφείται ως μια ιστορική τομή, μεγαλύτερης σημασίας ακόμακαι από τη Γαλλική Επανάσταση. Ο Λένιν και οι μπολσεβίκοι θεω-ρούνταν αρχικά, αλλά και για κάμποσο καιρό αφότου είχαν ανέλθειστην εξουσία, ως ένα από τα ρεύματα που άνοιγαν τον δρόμο γι’αυτήν τη συλλογική “έφοδο στον ουρανό”.
Από τη µία µεριά, ήταν ο “Οκτώβρης των εργα-
τών”, που ανέτρεψε “το τελευταίο και µεγαλύ-

τερο εµπόδιο στην επανάστασή τους: την εξουσία
του κράτους των, ήδη ηττηµένων και αποδιοργα-
νωµένων, κατεχουσών τάξεων”. Από την άλλη,

ήταν ο “Οκτώβρης των µπολσεβίκων”.

Οκκοοκκκκιιννόόµαυρος

Οκτώβρης



Στις 25 του Οκτώβρη, κι ενώ αποσπάσματα ένοπλων εργατών στο Πέτρογκραντείχαν ήδη αρχίσει να τοποθετούνται στα νευραλγικά σημεία της πόλης, η εβδο-μαδιαία εφημερίδα που εξέδιδε η Αναρχοσυνδικαλιστική Ένωση Προπαγάνδας,
Golos Truda (Φωνή της Εργασίας), ξεκαθάριζε ότι εφόσον αυτό που συνέβαινεήταν μια “ενέργεια των επαναστατημένων μαζών για πολιτικούς σκοπούς και κάτω
απ’ την αιγίδα ενός πολιτικού κόμματος”, η στάση των αναρχικών όφειλε να είναιαρνητική. Αν, όμως, αναλάμβαναν δράση οι ίδιες οι “επαναστατημένες μάζες”, τότεοι αναρχικοί/ές έπρεπε να συμμετέχουν στο μαζικό αυτό κίνημα “με την πιο με-
γάλη ενεργητικότητα” [2]. Δεν χρειάστηκε να ξηλωθούν λιθόστρωτα και να πυρ-ποληθούν κυβερνητικά κτίρια, για να επιτευχθεί η κατάληψη του Πέτρογκραντκαι για να ανατραπεί η κυβέρνηση Κερένσκι. Τεχνικά μιλώντας, ό,τι έγινε θα μπο-ρούσε να περιγραφεί ως πραξικόπημα. Αλλά, όπως αναγνώρισε αργότερα οVsevolod Mihajlovič Èjhenbaum, γνωστός και ως Volin (ή Voline), ένας από τουςεμπνευστές και ο κύριος συντάκτης της Golos Truda, από τον Οκτώβρη και μετά,η επαναστατική διαδικασία που είχε ξεκινήσει από τον Φλεβάρη του 1917 στηΡωσία μπήκε “σ’ έναν δρόμο πολύ ιδιαίτερο, ολοκληρωτικά ανεξερεύνητο”: πέρασετο κατώφλι της κοινωνικής επανάστασης [3]. Η ευρεία διάχυση και η ραγδαία ρι-ζοσπαστικοποίηση, μέσω της ανάπτυξης διάφορων μορφών αυτο-οργάνωσης (ερ-γατικά συμβούλια, συμβούλια στρατιωτών και αγροτών, εργοστασιακέςεπιτροπές, συνοικιακές επιτροπές), μιας πολλαπλότητας πρακτικών εναντίωσηςστην αστική ταξική κυριαρχία, έτσι όπως αυτή ασκούνταν είτε στη μικροκλίμακατων χώρων εργασίας και της καθημερινής αναπαραγωγής της εργασιακής δύνα-μης είτε στο κεντρικό επίπεδο της υλοποίησης των αποφάσεων της κυβερνητι-κής εξουσίας, τον Οκτώβρη του 1917 οδήγησε, σύμφωνα με έναν άλλο Ρώσοαναρχικό, τον Grigorij Maksimov, σε μια “προσωρινή εξάλειψη του κράτους και σ’
έναν εκ θεμελίων κλονισμό της καπιταλιστικής οικονομίας” [4].  Όσο κι αν απαιτήθηκαν πολιτικοί ελιγμοί για να επικρατήσει η εξουσία των ερ-γατικών συμβουλίων έναντι της εξουσίας της προσωρινής κυβέρνησης συνασπι-σμού αστικών και εργατικών κομμάτων, που είχε σχηματιστεί μετά την εξέγερσητου Φλεβάρη, ο Οκτώβρης δεν βιώθηκε ως μια θριαμβευτική απόδειξη του πόσοιστορικά καθοριστική είναι η πολιτική διορατικότητα. Έγινε σημείο αναφοράςγιατί ήταν μια ριζική αμφισβήτηση της πολιτικής όπως την ξέρουμε: ως δραστη-ριότητα διαχωρισμένη από την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής, η οποία,ακριβώς επειδή παραμένει διαχωρισμένη, αφήνει άθικτες, και ακόμα περισσό-τερο, αντεπιδρώντας παραγωγικά, διαιωνίζει, τις κοινωνικές συνθήκες που καθι-στούν την καθημερινή ζωή μια άθλια, επίμοχθη και ακατανόητη, εμπειρίαδιάψευσης πραγματικών δυνατοτήτων, προσαρμογής σε μια καταστατική ανε-λευθερία. Εκείνο που έκανε την ιστορική διαφορά δεν ήταν ότι καταλήφθηκαν τα Χειμε-ρινά Ανάκτορα από ανθρώπους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονταν ως κομμουνιστές.Όπως έγραψε ο αναρχικός Efim Yartchuk, μέλος του σοβιέτ της Κρονστάνδης το1917, και αργότερα, το 1937, ένας από τους χιλιάδες επαναστάτες που εκτελέ-στηκαν κατά τις Δίκες της Μόσχας: “η Επανάσταση του Οκτώβρη, φέροντας εντός
της όλες τις δυνατότητες ενός ριζικού κοινωνικού μετασχηματισμού, ήταν στα ίδια
τα θεμέλιά της ελευθεριακή. Είχε καταστρέψει τη συγκεντρωτική εξουσία, δια-
σπείροντάς τη στα σοβιέτ, ώστε να είναι πια αυτά που αποφασίζουν. Κατάφερε ένα
θανάσιμο πλήγμα στη φεουδαρχική αγροτική τάξη πραγμάτων και επιδίωξε να προ-
χωρήσει ακόμα πιο πέρα στον δρόμο της ολοσχερούς καταστροφής της νεωτερικής
αστικής τάξης πραγμάτων. Η καταστροφή του παλιού ήταν ριζική, αλλά εκείνο που
μετράει περισσότερο είναι ότι κίνητρο αυτής της τόσο ριζικής καταστροφής ήταν
η θέληση να μετασχηματιστεί η κοινωνία στη βάση ελευθεριακών κομμουνιστικών
αρχών. Να γιατί προκάλεσε τέτοιο μίσος, μια τόσο λυσσαλέα εχθρότητα από την
πλευρά των εκμεταλλευτών, στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό”[5]. Μια δεκαετία μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, ωστόσο, ο Peter Archinov,ένας πρώην μπολσεβίκος που είχε γίνει αναρχικός το 1906, θα διακρίνει ανάμεσασε δύο εκδοχές του Οκτώβρη. Από τη μία μεριά, ήταν ο “Οκτώβρης των εργατών”,που ανέτρεψε “το τελευταίο και μεγαλύτερο εμπόδιο στην επανάστασή τους: την
εξουσία του κράτους των, ήδη ηττημένων και αποδιοργανωμένων, κατεχουσών τά-
ξεων”. Από την άλλη, ήταν ο “Οκτώβρης των μπολσεβίκων”, η υπαγωγή της επα-νάστασης στο κόμμα, μέσω “της υποκατάστασης της ιδέας της κοινωνικής
επανάστασης και της κοινωνικής χειραφέτησης των μαζών από την ιδέα της σο-
βιετικής εξουσίας” [6]. Ό,τι τεχνικά έμοιαζε να συνιστά ένα πολιτικό πραξικόπημα, η ανατροπή μέσω

ένοπλης εξέγερσης της κυβέρνησης Κερένσκι, στην πραγματικότητα ήταν η “νο-
μική επικύρωση”, κατά τη διατύπωση του Alexander Bergman (ενός αναρχικούπου το 1919 απελάθηκε, μετά από φυλάκιση δύο ετών εξαιτίας της αντιπολεμικήςτου στάσης, από τις ΗΠΑ στη σοβιετική Ρωσία), της εκ βάθρων κοινωνικής αλλα-γής στην οποία είχε ήδη αρχίσει να αποδύεται το προλεταριάτο [7]. Ο προλετα-
ριακός Οκτώβρης ήταν μια εξέγερση εν εξελίξει. Κι ως τέτοιος είχεοικουμενικό περιεχόμενο. Αποτελώντας μια απόπειρα άρσης των εκμεταλλευτι-κών κοινωνικών σχέσεων, ριζικής ανανέωσης των τρόπων με τους οποίους τα αν-θρώπινα όντα σχετίζονται μεταξύ τους κατά την κοινωνική παραγωγή των ζωώντους, κατέτεινε σε μια παγκόσμια επανάσταση de facto, κι όχι μονάχα επειδή αυτόήταν ένα κομβικό στοιχείο στον πολιτικό λόγο των μπολσεβίκων. Αυτό ήταν τοπείραμα αυτοδημοκρατίας στο οποίο αναφερόταν ο Μπερνέρι. Ο Οκτώβρης τωνμπολσεβίκων, αντίθετα, η επαναστατική δικτατορία ενός κόμματος μετατρεπό-μενου σε κράτος στο όνομα του προλεταριάτου, μακράν από το να εκφράζει σεένα ανώτερο, υποτίθεται, επίπεδο ή να προασπίζει, τη νικηφόρα προλεταριακήεξέγερση, τελικά κατέπνιξε τη χειραφετητική δυναμική που η εξέγερση είχε απο-δεσμεύσει σε όλες τις εκφάνσεις τις κοινωνικής ζωής, εγκαθιστώντας, κατά τιςδιατυπώσεις της αναρχικής Ida Mett, “πάνω στα συντρίμμια της κοινωνικής επα-
νάστασης ένα ολιγαρχικό καθεστώς που δεν έχει τίποτα κοινό με τις ιδέες που είχαν
εμπνεύσει την ίδια την ανάπτυξή της” [8]. Πέντε μόλις ημέρες πριν την εξέγερση του Οκτώβρη, η συντακτική ομάδα της
Golos Truda είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο με τίτλο “Είναι αυτό το τέλος;”. Θέμα τουήταν η ερμηνεία της λέξης “εξουσία” στο σύνθημα “όλη η εξουσία στα σοβιέτ”, καιτο νόημα, επομένως, της κατάληψης της πολιτικής εξουσίας από το προλεταριάτο:“Αν με τον όρο “εξουσία” θέλουν να πουν ότι όλη η δημιουργική εργασία κι όλη η
οργανωτική δραστηριότητα, σ’ όλη την έκταση της χώρας, θα περάσουν στα χέρια
των εργατικών κι αγροτικών οργανισμών, που θα υποστηρίζονται απ’ τις ένοπλες
μάζες· 
Αν με την “εξουσία” εννοούν το απόλυτο δικαίωμα αυτών των οργανισμών ν’ ασκή-
σουν μια τέτοια δραστηριότητα και να συνασπισθούν μ’ αυτόν τον σκοπό, κατά
έναν τρόπο φυσιολογικό κι ελεύθερο, αρχίζοντας έτσι τη νέα οικονομική και κοι-
νωνική οικοδόμηση που θα οδηγήσει την Επανάσταση σε καινούριους ορίζοντες ει-
ρήνης, οικονομικής ισότητας κι αληθινής ελευθερίας·
Αν με το σύνθημα “η εξουσία στα Σοβιέτ” δεν εννοούν τη δημιουργία εστιών μιας πο-
λιτικής εξουσίας, εστιών υποταγμένων σ’ ένα γενικό πολιτικό κι εξουσιαστικό κέν-
τρο του Κράτους·
Αν, τέλος, το πολιτικό κόμμα που αποβλέπει στην εξουσία και στην κυριαρχία δια-
λυθεί μετά τη νίκη και παραχωρήσει πραγματικά τη θέση του σε μια ελεύθερη αυτο-
οργάνωση των εργαζομένων·
Αν η “εξουσία στα Σοβιέτ” δεν γίνει στην πραγματικότητα μια κρατική εξουσία ενός
καινούριου πολιτικού κόμματος,
Τότε, και μόνον τότε, η νέα κρίση θα μπορέσει νά ’ναι η τελευταία, θα μπορέσει να
σημάνει την αρχή μιας καινούριας εποχής” [9].Οι περισσότεροι Ρώσοι αναρχικοί, και ιδίως εκείνο το τμήμα τους που συμμε-τείχε δραστήρια στην οικοδόμηση μορφών προλεταριακής αυτο-οργάνωσης,όπως οι εργοστασιακές επιτροπές, δεν απέρριπταν συλλήβδην το ενδεχόμενο κα-τάληψης της πολιτικής εξουσίας. Η κυβέρνηση Κερένσκι έπρεπε να ανατραπεί, καιγια να συμβεί αυτό ήταν αναγκαίο να επιστρατευθούν πολιτικά μέσα, συντονι-σμένες τακτικές κινήσεις, ελιγμοί ή ακόμα και μορφές καταναγκασμού. Αναρχι-κοί αγωνιστές μπορούσαν, ή, μάλλον, έπρεπε συχνά να συνεργάζονται μεμπολσεβίκους για να πετύχουν την τάδε ή τη δείνα απόφαση σε μια συνέλευσηενός εργατικού συμβουλίου ή μιας εργοστασιακής επιτροπής, αλλά και να συντο-νίζονται ώστε στην πράξη να επιβληθούν συγκεκριμένοι τρόποι εφαρμογής, καισυγκεκριμένες πολιτικές ερμηνείες, των αποφάσεων στις οποίες κατέληγαν τέ-τοιου είδους συνελεύσεις, διαμορφώνοντας έτσι ενεργητικά έναν ευνοϊκό συσχε-τισμό δύναμης έναντι των άλλων, συμφιλιωτικών με την αστική τάξη, εργατικώνκομμάτων. Και κάτι τέτοιο όντως γινόταν τακτικά από την άνοιξη του 1917 μέχρικαι την εξέγερση του Οκτώβρη. Τόσο οι αναρχοκομμουνιστές όσο και οι αναρχο-συνδικαλιστές συνεργάζονταν με τους μπολσεβίκους. Τέσσερα τουλάχιστον απότα μέλη της Επαναστατικής Στρατιωτικής Επιτροπής του σοβιέτ της Πετρούπο-λης, η οποία κατάστρωσε και υλοποίησε το επιχειρησιακό πλάνο για την ανα-τροπή της κυβέρνησης Κερένσκι, μια πράξη αναμφίβολα πολιτική με την πιο στενήμάλιστα έννοια του όρου, ήταν αναρχικοί [10]. 
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Η κατάληψη της πολιτικής εξουσίας, όμως, άνηκε στο καταστροφικό σκέλοςτης επανάστασης. Συγκαταλεγόταν σε όσα έπρεπε αναγκαστικά να γίνουν ώστενα αναιρεθεί η υπάρχουσα κοινωνική τάξη πραγμάτων, βασική διάσταση τηςοποίας ήταν (και εξακολουθεί βέβαια σήμερα να είναι) ο διαχωρισμός της δη-μόσιας, τυπικής και αφηρημένης πολιτικής πραγματικότητας από την ιδιωτική,βιωματική και συγκεκριμένη κοινωνική-οικονομική πραγματικότητα. Το κόμματων μπολσεβίκων, αντίθετα, από τη στιγμή που κατέλαβε την εξουσία άρχισε ναστήνει μια επαναστατική δικτατορία η οποία έτεινε να γίνει ένα νέο πολιτικό
καθεστώς, αντί να λειτουργεί ως μια πολιτική πτύχωση μιας μεταβατικής κοι-
νωνικής μορφολογίας, ενός προσωρινού κι ασταθούς πλαισίου σχέσεων ανά-μεσα σε ανταγωνιζόμενες κοινωνικές τάξεις, ενός πειράματος κοινωνικούμετασχηματισμού. Τοποθετώντας στη θέση του αστικού κράτους, νοούμενου ως οργάνου κατα-πίεσης της εργατικής τάξης, ένα “σοσιαλιστικό κράτος”, που προοριζόταν ιδε-ατά να λειτουργήσει ως όργανο καταπίεσης της αστικής τάξης, οι μπολσεβίκοιαναιρούσαν την “αυτοδημοκρατία” των συμβουλίων, την οποία επαινούσεακόμα και το 1919 ο Μπερνέρι, και την οποία οι ίδιοι είχαν εγκαθιδρύσει ως πο-λιτικό σύστημα. Ενίσχυαν το κράτος αντί να το απονεκρώνουν. Για να υπερα-σπισθούν την εξουσία των εργατικών συμβουλίων ως  πολιτική εξουσίαυποκαθιστούσαν τον συλλογικό νου του αγωνιζόμενου προλεταριάτου από τονσυλλογικό νου ενός κόμματος που αυτόκλητα διεκδικούσε το προνόμιο τουαποκλειστικού εκπροσώπου της “πρωτοπορίας” του προλεταριάτου, εξουθε-νώνοντας τα εργατικά συμβούλια ως μορφές αμφισβήτησης της πολιτικής.Πολύ πριν τους απηνείς διωγμούς που εξαπέλυσε τη δεκαετία του 1930 η στα-λινική γραφειοκρατία, αυτό που είχε αρχίσει να δημιουργείται, όπως είχε δια-γνώσει ήδη από το 1918 η Ρόζα Λούξεμπουργκ, ήταν ένα “καπιταλιστικό κράτος
με το κεφάλι κάτω” [11]. Η ύπαρξη ενός τέτοιου κράτους, στη ρητορική τωνμπολσεβίκων, εμφανιζόταν ως ένας καρπός της επανάστασης, ως κάτι που ήλθεγια να μείνει, και όχι ως ένα δυσάρεστο επεισόδιο κατά την πρώτη φάση τηςεκτύλιξής της, και δικαιολογούνταν με μια θεωρία περί δικτατορίας που προ-ϋπέθετε υπόρρητα τη θέση “ότι ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός είναι ένα
πράγμα, για το οποίο το επαναστατικό κόμμα έχει τη συνταγή έτοιμη στην τσέπη
του και δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο παρά να την εφαρμόσει με ζήλο” [12].Στους επαναστατικούς κύκλους της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμε-ρικής δεν δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντίφαση ανάμεσα στην εξέγερσητου Οκτώβρη ως σημείο καμπής μιας εξελισσόμενης διαδικασίας προλεταριακήςαυτοχειραφέτησης και την εξέγερση του Οκτώβρη ως πολιτικό στρατήγημα γιατην εγκαθίδρυση μια πολιτικής δικτατορίας, την οποία είχαν έγκαιρα αναδείξειοι αναρχικοί/ές στη Ρωσία, καθώς και η Λούξεμπουργκ. Οι απόψεις, άλλωστε,των αναρχικών που έζησαν σε πραγματικό χρόνο την εκτύλιξη αυτής της αντί-φασης, πριν από τη δεκαετία του 1940, όταν πρωτοκυκλοφόρησαν στα Αγγλικάκαι τα Γαλλικά τα γραπτά του Βολίν, της Μετ και του Μαξίμοφ, δεν είχαν βγεικαι πολύ έξω από τα ασφυκτικά στενά όρια των μικρών κύκλων των ομόδοξώντους και των Ρώσων πολιτικών προσφύγων. Τα γραπτά των μπολσεβίκων ηγε-τών, αντίθετα, τυπώνονταν από κρατικά τυπογραφεία και μεταφράζονταν τα-χύτατα σε δεκάδες γλώσσες από κομματικούς στρατούς που αποκτούσαν με τοπέρασμα του χρόνου όλο και μεγαλύτερη ισχύ ως κατά τόπους αντιπρόσωποιτου σοβιετικού κόμματος-κράτους. Οι νικητές, όπως ξέρουμε, γράφουν την ιστορία. Ακόμα και σήμερα, όποτετυγχάνει να ανοίξει κουβέντα για τον Οκτώβρη του 1917, έχουμε να αναμετρη-

θούμε με τους μύθους που το κόμμα-κράτος των μπολσεβίκων καλλιέργησεμετά την επικράτησή του. Ένας από αυτούς, ίσως ο πιο ανθεκτικός, είναι ότι ομετασχηματισμός των κοινωνικών σχέσεων είναι επί της ουσίας έργο ενός κόμ-ματος ικανού να λειτουργεί ως στρατηγικός νους για τις “μάζες”, ότι οι κοινω-νικοί αγώνες “δεν αρκούν” από μόνοι τους για να δρομολογηθεί μιαεπαναστατική αλλαγή, ότι πρέπει ένας συγκεντρωτικός φορέας, ορατός στοκεντρικό πολιτικό σκηνικό, ένα πρόπλασμα κράτους, να έλθει να βάλει τα σωστά“πολιτικά περιεχόμενα”. Ένας άλλος είναι ότι οι χαφιέδες και τα στρατόπεδακαταναγκαστικής εργασίας, που κατέκλυσαν από τη δεκαετία του 1930 τη σο-βιετική επικράτεια, ήταν ένα ατύχημα στον δρόμο για τον σοσιαλισμό. Και οιδύο αυτοί μύθοι αποσυνδέουν την κριτική προς το κεφάλαιο από την κριτικήπρος το κράτος. Συσκοτίζουν, επίσης, τον πιο δύσκολο και κρίσιμο κόμπο στοκουβάρι των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν από τον Οκτώβρη του 1917 καιμετά, που δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι το ίδιο συλλογικό σώμα, το κόμματων μπολσεβίκων, που υπήρξε ένα από τα πιο αποτελεσματικά όργανα της επα-νάστασης μεταστράφηκε σύντομα στο πιο καταστροφικό όχημα της αντεπα-νάστασης. Ο Μαξίμοφ το 1940 θα κάνει λόγο για κάποιου είδους εξαπάτηση, τιςπαραμονές και κατά τον πρώτο καιρό της Οκτωβριανής Επανάστασης, απόπλευράς των μπολσεβίκων, και προσωπικά του ίδιου του Λένιν: έβαλαν για λίγοστην άκρη τον μαρξιστικό κρατισμό, και διατράνωσαν την πίστη τους στην ερ-γατική εξουσία, τον φεντεραλισμό, την αυτονομία και την προλεταριακή αυτο-κυβέρνηση, για να καταφέρουν να επιβάλλουν από την πίσω πόρτα τη δική τουςδικτατορία [13]. Ο Μπερνέρι, το 1936, από τη Βαρκελώνη, θα υποστηρίξει ότι ηαντίφαση διέτρεχε τον ίδιο τον “λενινισμό”, ο οποίος ήταν αφενός μια “επι-
στροφή στο επαναστατικό πνεύμα του μαρξισμού”, κι αφετέρου μια “επιστροφή
στα σοφίσματα και τις αφαιρέσεις της μαρξιστικής μεταφυσικής” [14]. Είτε έτσι είτε αλλιώς, αν κάτι αξίζει να διερωτηθούμε σήμερα, ανατρέχονταςστον Οκτώβρη του 1917, είναι ακριβώς αυτό: γιατί και πώς η αντεπανάστασηεμφανίστηκε εντός της επανάστασης, όχι ως μια εξωτερική δύναμη ανάσχεσης,αλλά ως μια εσωτερική δύναμη απονέκρωσης και καταστολής. Οι ιστορίες τωναναρχικών εκείνης της περιόδου είναι ιστορίες ανθρώπων που μολονότι δενέδωσαν, ή δεν μπορούσαν να δώσουν, πειστικές ή σωστές απαντήσεις, έθεσανμε διαύγεια ορισμένα από τα πιο ζωτικά ερωτήματα σε σχέση με τη δυνατότηταεξόδου της ανθρωπότητας από το μακραίωνο βασίλειο της ανελευθερίας. Καιδεν έπαψαν να σκέφτονται τη δυνατότητα κατάργησης των εκμεταλλευτικώνκοινωνικών σχέσεων ως κάτι αξεδιάλυτα συνυφασμένο με τη δυνατότητα κα-τάργησης του κράτους.  Ο μύθος ότι ο ρόλος τους ήταν ασήμαντος, και τα γρα-πτά τους “αφελή”, είναι ένα πολυφορεμένο, παρά την πλαστότητά του, άλλοθιγια να συνεχίσουμε να αναπαράγουμε τους μπολσεβίκικους μύθους, για να εξα-κολουθούμε να πιστεύουμε άκριτα ότι οι πολιτικοί μέντορες και σύντροφοι τουΣτάλιν ήταν, τάχα, πιο διορατικοί/ές από τους συναγωνιστές/τριές τους πουπρώτοι/ες βρέθηκαν στη θέση του θύματος γιατί επέλεξαν να υπερασπισθούνσε χρόνο ενεστώτα τον προλεταριακό Οκτώβρη ενάντια στον Οκτώβρη τουκόμματος-κράτους, την επανάσταση ενάντια στην αντεπανάσταση, ακόμα κιαν αδυνατούσαν συχνά να συλλάβουν πόσο στενή ήταν η σχέση ανάμεσα στηνπρώτη και τη δεύτερη.  lenorman
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µερικές σκέψεις για τη διαλεκτική της επανάστασης

Μπορούµε να µάθουµε πραγµατικά
κάτι από τον Οκτώβρη;

Τι πρέπει να κάνουμε σήμερα, αν είμαστε “με την” επανάσταση; Πρέπει να μα-
ζεύουμε από τώρα τα “εφόδιά” μας ή να περιμένουμε υπομονετικά για την επόμενη
ρήξη; Πρέπει να ενεργούμε σύμφωνα με αναλλοίωτες επαναστατικές αρχές ή να πα-
ραμένουμε ευέλικτοι, ώστε να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε σε καινούριες κατα-
στάσεις, καθώς αυτές αναδύονται; Οποιαδήποτε απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα
“κολλάει” αναπόφευκτα στην ιστορία των επαναστάσεων κατά τον εικοστό αιώνα.
Η αποτυχία αυτών των επαναστάσεων εξηγεί το γεγονός ότι βρισκόμαστε, ακόμα,
στο σημείο να θέτουμε στους εαυτούς μας αυτά τα ερωτήματα. Όλες οι προσπά-
θειες να αναλύσουμε τον ρόλο μας, σήμερα, στοιχειώνονται από τις πανωλεθρίες
του παρελθόντος. “Μια Ιστορία Διαχωρισμού: η άνοδος και η παρακμή του ερ-
γατικού κινήματος, 1883-1982”, Endnotes 4 (https://inmediasres.es-
pivlogs.net/files/2016/06/a_history_of_separation.pdf)Έτσι ξεκινά μια από τις, κατά τη γνώμη μου, πιο βαθιές προσεγγίσεις στην ιστο-ρία του εργατικού κινήματος τον 20ο αιώνα, και συνεπώς της πορείας των ίδιωντων επαναστατικών κινημάτων, αφού, όπως ορθά τονίζουν οι Endnotes, το εργα-τικό κίνημα υπήρξε η “σκηνή” πάνω στην οποία ξετυλίχθηκαν τα κινήματα αυτά.Μια από τις κορυφαίες στιγμές των “κυμάτων” προλεταριακών αγώνων είναι ηρώσικη επανάσταση του 1917, προνομιακό θέμα αντιπαράθεσης αναρχικών καικομμουνιστών και αντικείμενο, αυτό το διάστημα, επετειακής αναμόχλευσης. Στηνπραγματικότητα δεν θα μιλήσω για την ίδια τη ρώσικη επανάσταση αλλά μάλλονγια τη ριζικά διαφορετική συνθήκη μέσα στην οποία εμείς κινούμαστε σήμερα καιτι συνεπάγεται αυτό για τη δυνατότητα της επανάστασης στον 21ο αιώνα.Ας δούμε, για παράδειγμα, ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που τίθενται και προ-καλεί έντονες διαφοροποιήσεις: ήταν η ρώσικη επανάσταση επανάσταση ή πραξι-
κόπημα και, τελικά, μια διαδικασία αντεπανάστασης; Εδώ οι περισσότερες απόψεις ακολουθούν μία από τις δύο εκδοχές (η κριτικήκυρίως των αριστερών κομμουνιστών και των αναρχικών τείνει στη δεύτερη).Αμφότερες, όμως, είναι ανεπαρκείς στον βαθμό που δεν μπορούν να συλλάβουν τηδιαλεκτική της επανάστασης και της αντεπανάστασης όπως αυτή εκδιπλώνεταιτην περίοδο που περιέχει το 1917. Άλλωστε, κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, καθώςαπαιτεί μια πραγματική αλλαγή παραδείγματος, του τύπου π.χ. που εισήγαγε ηθεώρηση ομάδων όπως η Théorie Communiste και οι Endnotes. Το ακόλουθο πα-ράθεμα από το κείμενο “Πολύ Κακό για το Τίποτα;” της Théorie Communiste, (στο
Endnotes 1, σελ. 156–157, εκδ. φίλοι του κεραυνοβόλου κομμουνισμού, 2015), είναιενδεικτικό:“Η επανάσταση ως επιβεβαίωση της τάξης έρχεται αντιμέτωπη με την
ίδια την αποτυχία της, επειδή η αντεπανάσταση είναι ενδογενώς συνδεδεμένη με
αυτήν την επιβεβαίωση όσον αφορά τα ίδια της τα κίνητρα (και όχι επειδή υπήρχε
οποιοδήποτε “λάθος”, ή επειδή ήταν αδύνατη με όρους κάποιου α-ιστορικού ορι-
σμού της επανάστασης)”.Εν ολίγοις, η ανάλυση του ρεύματος αυτού (γνωστό ως “κομμουνιστικοποίηση”)μας λέει ότι το εργατικό κίνημα στον 20ο αιώνα αντιστοιχεί σε μια περίοδο ανά-πτυξης του κεφαλαίου που πάει χέρι-χέρι με την ανάπτυξη της ίδιας της εργατι-κής τάξης, η οποία αυξάνεται, αποκτά αυτοπεποίθηση και θέτει ως πρόταγμα την“επιβεβαίωσή” της ως τάξης. Δηλαδή την περιβόητη “εργατική εξουσία”, το “ερ-γατικό κράτος” και τα “μεταβατικά προγράμματα” που θα οδηγήσουν στον σο-σιαλισμό και τον κομμουνισμό. Αυτό, όμως, είναι, όπως λέει η TC, το στοιχείο πουυπονομεύει ευθύς εξαρχής την εσωτερική δυναμική της επανάστασης και ξεδι-πλώνεται ως αντεπανάσταση, δηλαδή ως αναπαραγωγή της σχέσης εκμετάλλευ-σης μέσω της αυτοεπιβεβαίωσης της τάξης. Αυτός είναι ο λόγος που το νικηφόρορώσικο προλεταριάτο τελικά ηττήθηκε: η αυτοεπιβεβαίωση του ως τάξης αντί ναδιαλύσει τις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις και το κράτος, τις ενίσχυσε καιπαρήγαγε βαθύτερους διαχωρισμούς. Αυτό είναι το όριο στο οποίο προσέκρουσανόλες, σχεδόν, οι επαναστατικές απόπειρες τον 20ο αιώνα. Οι ήττες των επανα-στατικών κινημάτων δεν είναι μια ιστορία προδοσιών και συνωμοσιών αλλά τηςδυναμικής της ίδιας της αντίθεσης κεφαλαίου-εργασίας. Δεν επρόκειτο για “λάθοςιδέες” ούτε για “οργανωτικά ελλείματα” αλλά για το ότι ιστορικά δεν μπορούσε να
παραχθεί κάτι άλλο. Είναι οι βαθιές διαθρωτικές αλλαγές της σχέσης κεφάλαιο-εργασία τον 20οαιώνα που είχαν ως αποτέλεσμα την παρακμή του εργατικού κινήματος και τηδιάλυση της λεγόμενης “εργατικής ταυτότητας” όπως την ξέραμε. Στο “Μια Ιστο-
ρία Διαχωρισμού”, των Endnotes, αναδεικνύεται η πορεία του εργατικού κινήμα-τος στον 20ο αιώνα ως μια διαδικασία βαθμιαίας ενσωμάτωσης της εργατικήςτάξης και διαρκώς βαθύτερης υπαγωγής της στο κεφάλαιο, ιδιαίτερα μέσα από τηδιαδικασία ριζικής αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου μετά τη δεκαετία του 1970.Έτσι το προλεταριάτο σήμερα δεν είναι είναι παρά μια τάξη του κεφαλαίου. Ενο-ποιείται μέσα από αυτό που το διαχωρίζει, το κεφάλαιο, και η επιβεβαίωσή του ωςτάξης δεν είναι παρά η αναπαραγωγή του ως τάξη του κεφαλαίου, συνεπώς ανα-παραγωγής της ίδιας της σχέσης εκμετάλλευσης. Αυτές οι δομικές αλλαγές στησχέση κεφάλαιο έχουν παράγει, βέβαια, και τη δυνατότητα πρακτικής κριτικής

σε ό,τι χαρακτήριζε τα επαναστατικά κινήματα του 20ου αώνα, έτσι ώστε να μπο-ρούμε να δούμε ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η χειραφέτηση του προλετα-ριάτου και η κατάργηση της σχέσης κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι η “νίκη” τουπρολεταριάτου ως αυτοεπιβεβαίωσή του, αλλά, αντίθετα, η αυτοκατάργησή του. Αυτή η “αυτοκατάργηση”, βέβαια, δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα αφού, όπωςειπώθηκε ήδη, αυτό που σήμερα ενώνει το προλεταριάτο είναι αυτό που το διαι-ρεί, το κεφάλαιο (η περίφημη “ενότητα-στον-διαχωρισμό” κατά τους Endnotes).Το προλεταριάτο δεν δρα τόσο ως τάξη. Δεν υπάρχει μια δεδομένη ενότητα που τοσυγκροτεί ούτε ένα “κοινό” ταξικό συμφέρον. Αντίθετα, είναι διαιρεμένο σε διά-φορες “φράξιες” με, συχνά, αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα. Κάποιες από τιςφράξιες αυτές συμμετέχουν σε διαταξικά κινήματα διεκδίκησης “δικαιωμάτων” ήυπεράσπισης “ταυτοτήτων” ενώ οι αγώνες στα σύγχρονα “εργαστήρια” του κε-φαλαίου στην Κίνα, την Ινδία, τη Ν.Α. Ασία, και αλλού, δεν είναι ακριβώς αγώνεςσυγκρότησής του ως τάξης. Πρόκειται γι’ αυτό που οι Endnotes αποκαλούν “πρόβλημα της σύνθεσης” (τηςτάξης), που έχει, φυσικά, καταλυτικές συνέπειες για το ζήτημα της οργάνωσης.Κάποιοι συνεχίζουν να προσπαθούν να το απαντήσουν επικαλούμενοι την “ενό-τητα” μιας ταυτότητας που δεν υπάρχει πια, εκβιάζοντας “συναντήσεις” αγώνωνή, εμμένοντας στους λενινισμούς τους, επιρρίπτουν στο προλεταριάτο αδυναμίεςκαι “ελλείματα συνείδησης” που, προφανώς, θα ξεπεραστούν υπό την καθοδή-γησή τους. Καμιά από τις συνταγές αυτές, όμως, δεν δουλεύει. Η θεμελιώδης ενό-
τητα-στον-διαχωρισμό σημαίνει ότι το προλεταριάτο μπορεί να ενοποιηθεί μόνοκαταργώντας το κεφαλαίο, δηλαδή με την επανάσταση. Αλλά το ενοποιημένο προ-λεταριάτο δεν είναι παρά η καθολική αταξική ανθρωπότητα που, κατά τη γνω-στή ρήση του Μαρξ, αφήνει πίσω την προϊστορία και περνά το “κατώφλι τηςιστορίας”. Με άλλα λόγια, η αυτοκατάργηση του προλεταριάτου και η κατάργηση
της αντίθεσης κεφάλαιο-εργασία συνυφαίνονται άρρηκτα στη διαλεκτική της επα-
νάστασης: η επανάσταση είναι η διαλεκτική υπέρβαση της αντίθεσης κεφάλαιο-εργασία όντας, ταυτόχρονα, η διαδικασία αυτοκατάργησης του προλεταριάτου,δηλαδή της διάλυσής του μέσα από την ενοποίηση-ανύψωσή του στο επίπεδο τηςκαθολικής αταξικής ανθρωπότητας [1].Ως διαλεκτική διαδικασία, η επανάσταση δεν μπορεί να είναι  μια “έφοδος σταχειμερινά ανάκτορα”, ένα σημείο “συσσώρευσης” στο συνεχές επιμέρους αγώνωνπου το όριό τους είναι η επιβίωση και η αναπαραγωγή του προλεταριάτου ως προ-
λεταριάτο. Είναι, αντίθετα, ασυνέχεια και άλμα που θα παραχθεί από την υπερ-χείλιση των επιμέρους αγώνων, όταν, δηλαδή, οι επιμέρους αγώνες, σε μιασυγκυρία ήδη προχωρημένης αποσταθεροποίησης, προσκρούσουν και ξεπερά-σουν το όριό τους, θέτοντας το ζήτημα της συνολικής ρήξης και υπέρβασης τουυπάρχοντος: την ολομέτωπη επίθεση σε όλες τις πτυχές της σχέσης κεφάλαιο καικάθε σχέσης κυριαρχίας: κράτος, ιδιοκτησία, χρήμα, εργασία, φύλο, φυλή, χωρίς“μεταβατικά προγράμματα”.Αν δούμε τη μορφή και το περιεχόμενο της επανάστασης από αυτήν την οπτική,αυτό που θεωρώ πρόσφορο οργανωτικά είναι ο αδιάκοπος θεωρητικο-πρακτι-κός κριτικός αναστοχασμός του ποιοι/ποιες είμαστε, πού είμαστε και τι κάνουμε.Με άλλα λόγια, να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στη συνάντηση των διαφόρων“φραξιών” του προλεταριάτου – ιδιαίτερα των λιγότερο ορατών – και τη δημι-ουργία σχέσεων μεταξύ πραγματικών υποκειμένων που θα αμφισβητούν πρα-κτικά τους διαχωρισμούς, την ίδια την υλική τους συνθήκη, δηλαδή το κεφάλαιο.Πρόκειται, ουσιαστικά, για την παραγωγή νέων μορφών ενότητας που μπορούννα προεικονίσουν την επανάσταση.Επιστρέφοντας στο αρχικό παράθεμα των Endnotes, να “μάθουμε” από το πα-ρελθόν των αγώνων του 20ου αιώνα, με κανένα τρόπο δεν σημαίνει να το προ-βάλλουμε στο παρόν, ούτε βέβαια να προσπαθούμε να “βρούμε” το παρόν σ’εκείνο το παρελθόν. Με αυτήν την έννοια, θα έλεγα ότι αυτό που ο Οκτώβης του1917 μπορεί να μας διδάξει, πέρα από την κεντρικότητα της διαλεκτικής επανά-στασης/αντεπανάστασης,  είναι ότι δεν έχει να μας διδάξει κάτι σήμερα. Η ριζικήιστορικότητα των αγώνων κάνει αποκλειστικά δικό μας το καθήκον να κατα-σκευάσουμε την επαναστατική στιγμή του παρόντος, με τα δικά μας υλικά. Όποιακι αν είναι αυτά. Γιατί, όπως λένε και οι συντρόφοι της Carbure: “το προλεταριάτο
είναι επαναστατικό έτσι όπως είναι και δεν του λείπει τίποτα”.

redialect

[1] Στη γλώσσα της εγελιανής διαλεκτικής θα λέγαμε ότι η επανάσταση είναι aufhe-
bung ή aufheben: ο όρος που στο θεμελιώδες σχήμα θέση-άρνηση-άρνηση της άρνησηςσημαίνει τη διατήρηση μέσα από τη διάλυση σε μια ανώτερη ενότητα.



RRRReeeellllooooaaaaddddeeeedddd
Η ζωή και το έργο του  Ερ.  Μαλατέστα ήταν συνυφασμένα με τα δύο μεγάλα επαναστατικά γεγονότατου 20ου αιώνα (Ρωσική Επανάσταση, Ισπανική Επανάσταση). Το ζήτημα της επανάστασης τότε έ-μπαινε με πολύ πιο πραγματικούς όρους στο αναρχικό κίνημα απ' ό,τι σήμερα, με τον Μαλατέστα ναυποστηρίζει ότι η επανάσταση είναι αναπόφευκτη. Αναλυτικότερα: Αν θέλουμε να αλλάξουμε την υπάρχουσα εκμεταλλευτική εξουσιαστική κοινωνίαδεν υπάρχει άλλος τρόπος από μία βίαιη επανάσταση, διότι ποτέ στην ιστορία οι κρατούντες δεν ε-γκατέλειψαν την εξουσία με ειρηνικό τρόπο. Θεωρεί, δε, ως επανάσταση, την πράξη ή τη στιγμή στην
οποία γίνεται μια ριζική ρήξη με την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων. Υπάρχει μια ολόκληρη καιπολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με το ζήτημα επανάσταση ή μεταρρύθμιση (όπως και για το συ-ναφές θέμα δημοκρατία ή αναρχία) στις αρχές του 20ου αιώνα ανάμεσα στον Μαλατέστα και τον γνω-στό δικηγόρο Fransesco Saverio Merlino, που αρχικά ήταν αναρχικός και στη συνέχεια έγινεσοσιαλιστής. Ο Merlino θεωρεί πως η επανάσταση μπορεί να γίνει μέσω ουσιαστικών μεταρρυθμί-σεων χωρίς την καταφυγή σε μια επανάσταση, ενώ ο Μαλατέστα τον αντικρούει ρητά.Στο ερώτημα “Πώς γίνεται η επανάσταση; Από ποιους και για ποιους;”, ο Μαλατέστα απαντά κάπωςαντιφατικά. Από τη μια είναι μπακουνικός και θεωρεί ότι μια μικρή ομάδα αποφασισμένων ανθρώπωνθα διαβλέψουν τη σωστή στιγμή που μπορεί να πραγματοποιηθεί, θα αρπάξουν την ευκαιρία και θατην πραγματοποιήσουν. Από την άλλη, θεωρεί ότι δεν μπορεί να είναι έργο μόνο κάποιων συγκεκρι-μένων, ενός κόμματος, μιας κοινωνικής τάξης (π.χ. της εργατικής) ή των αναρχικών αλλά θα είναι έργοόλων όσοι αρνούνται το υπάρχον και θα έχει ως βασικό σκοπό της την ελευθερία (από κοινού με τηνισότητα), την οποία θα επιδιώκει συνεχώς, αίροντας ταυτοχρόνως όλες τις ανισότητες (πολιτικές, οι-κονομικές κλπ.). Εάν δεν πληρείται αυτό το κριτήριο, το πολύ που μπορεί να γίνει είναι μια δικτατο-ρία, έστω και αυτής της πρώτης μικρής ομάδας που έκανε την επανάσταση και είναι σαφές πως θαπρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό από την κοινωνία που οραματίζονται οι αναρχικοί. Αυτή ηθέση είναι πολύ σημαντική και είναι μέσω αυτής που έρχεται σε πλήρη ρήξη με το μπολσεβίκικο μο-ντέλο κατάκτησης της εξουσίας, διαβλέποντας αυτό που επρόκειτο να συμβεί τελικά στη ΣοβιετικήΈνωση.Στο επόμενο ερώτημα που τίθεται: “Τι θα γίνει μετά την επανάσταση; Πώς θα εδραιωθεί μια κοινω-
νία ίσων και αδελφωμένων ανθρώπων;” ο Μαλατέστα θεωρεί ότι η επανάσταση (στιγμή της ρήξης)αποτελεί το πρώτο στάδιο, ακολουθούμενο από ένα δεύτερο, στο οποίο έρχεται η στιγμή, ελεύθεροιπια από τους δυνάστες, να φτιάξουμε τη δική μας κοινωνία. Συγκεκριμένα έχει μια άποψη για την πο-λιτική που, στα ιταλικά, ονομάζεται gradualismo (από το graduale: βαθμιαίος, σταδιακός). Στην περι-πτωσή μας, σημαίνει ότι ναι μεν κάνουμε την επανάσταση αλλά δεν βιαζόμαστε να τηνολοκληρώσουμε. Συνεχίζουμε με στάδια τα οποία προϋποθέτουν να μην κάνουμε πίσω στις αρχές μαςαλλά να πείθουμε και άλλους ανθρώπους πως η λογική και οι πρακτικές μας είναι οι πλέον αποτελε-σματικοί τρόποι για να πραγματοποιήσουμε την ατομική και συλλογική αλλαγή της καθημερινής ζωής.
Έτσι κάνει μία διάκριση ανάμεσα σε αναρχισμό και αναρχία. Ο αναρχισμός είναι η μέθοδος για να φτά-σουμε σε αυτό που επιθυμούμε ενώ η αναρχία είναι το κοινωνικό σύστημα στο οποίο θα ζήσουμε. Αυτόδεν μπορεί να είναι κάτι το οριστικό ούτε μια ολοκληρωμένη ουτοπία, σε αντίθεση με διάφορα σο-σιαλιστικά-μαρξιστικά σχήματα. Θα είναι μία κατάσταση σε διαρκή εξέλιξη και πορεία.Αναφορικά με το οικονομικό μοντέλο που θα μπορούσε να ακολουθηθεί, από τα διαθέσιμα προτει-νόμενα, από την ακραία πτέρυγα του σοσιαλισμού ως την αναρχία (π.χ κολλεκτιβιστικό. κομμουνι-στικό, αναρχοκομμουνιστικό, συνεργατικό) υποστηρίζει πως αυτά θα πρέπει να συνυπάρξουν. Ηεπιβολή “από τα πάνω” ενός, έναντι των υπόλοιπων, όπως έγινε στη Ρωσία με την κολλεκτιβοποίηση,θα είναι πρακτική άρνηση της αναρχίας. Καταλήγει στο συμπέρασμα πως θα ήταν καλύτερο να ηττη-θούμε από το να εφαρμόσουμε τις ιδέες μας με δικτατορικό τρόπο. Στη δεύτερη περίπτωση, θα κα-ταδικάσουμε τις ιδέες μας όχι μόνο σε μία συγκυριακή ήττα αλλά θα τις καταστήσουμε σε τέτοιοβαθμό ανενεργές που κανείς δεν θα τις χρησιμοποιήσει στο μέλλον.
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Ο Μαλατέστα υπήρξε ένας από τους βασικούς “ιδρυτι-κούς πατέρες” της αναρχίας μαζί με τους Προυντόν,Κροπότκιν, Μπακούνιν και ο πιο “συνεπής” αναρχικόςανάμεσά τους, όντας μέλος του αναρχικού κινήματοςαπό μικρή ηλικία μέχρι και το τέλος της ζωής του το1932. Έζησε όλη την πρώτη φάση ανάπτυξης τουαναρχικού ρεύματος, από τη διάσπαση της ΠρώτηςΔιεθνούς το 1872 και το συνέδριο του St. Imier μέχριτη γιγάντωσή του, κυρίως στις Η.Π.Α και τη Νότια Αμε-ρική στα τέλη του 19ου αι., την ανάπτυξή του στην Ιτα-λία, τη Γαλλία και την Ισπανία τη δεκαετία του 1910,αλλά και την εμπλοκή των αναρχικών στη ΡωσικήΕπανάσταση.Η ζωή του ήταν ταραχώδης, γεμάτη από φυλακίσεις,εξορίες, ταξίδια καθώς και συμμετοχή σε μεγάλες επα-ναστατικές στιγμές όπως η Κόκκινη Εβδομάδα (Setti-mana Rosa) στην Ιταλία το 1914. Αρχικά, και μεσύγχρονους όρους, θα τον λέγαμε εξεγερσιακό αναρ-χικό, πολύ κοντά στις ιδέες του Μπακούνιν, κάτι πουφαίνεται και από τη συμμετοχή του στη συμμορία Μα-τέζε (La Banda del Matese), η οποία to 1877 κήρυξε“πραξικοπηματικά” τον ελευθεριακό κομμουνισμόστην ιταλική επαρχία Benevento. Αργότερα εγκατέ-λειψε αυτές τις απόψεις και πρακτικές.

Μια συζήτηση στην κατάληψη της Ανάληψης µε εισηγητή
τον Π. Καλαµαρά (εκδ. Ελευθεριακή κουλτούρα)

Μαλατέστα 

Η κριτική του Μαλατέστα στη Ρωσική Επανάσταση είναι σαφής. Ήδη από το1918 γράφει πως στη Ρωσία δεν γίνεται κάτι που μπορεί να μας εμπεριέχει καιτα πράγματα δεν ακολουθούν την κατεύθυνση που θα θέλαμε. Είναι γεγονόςότι η επανάσταση αυτή, κυρίως τον Φλεβάρη του 1917, και όχι στο πραξικό-πημα των μπολσεβίκων στις 26 Οκτώβρη 1917, δεν ήταν έργο μόνο των τελευ-ταίων, που ανήκαν σαφώς στη μειοψηφία, αλλά σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οιαναρχικοί και οι σοσιαλεπαναστάτες (εσέροι). Αρχικά, γι’ αυτόν τον λόγο, ο ίδιοςο Λένιν ήταν υποκριτικά φίλα προσκείμενος στους αναρχικούς, και μάλιστα στο
Κράτος και Επανάσταση εξυμνεί την υποκειμενικότητα, τον βολονταρισμό κλπ.Ο Μalatesta δηλώνει, ήδη από το 1918, ότι θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματαγια τους αναρχικούς στη Ρωσία, μερικοί από τους οποίους, μάλιστα, είχαν προ-σχωρήσει στο μπολσεβίκικο κόμμα. Πράγματι, από τις αρχές της επανάστασης,και μάλιστα με την καθοδήγηση του ίδιου του Λένιν, δημιουργήθηκε η πρώτημυστική αστυνομία, η Τσεκά (στα ρωσικά: чрезвычайная комиссия), με επι-κεφαλής τον Felix Dzerzhinsky, η οποία σταδιακά εξόντωσε τους αναρχικούς,τους σοσιαλεπαναστάτες, ακόμη και την εργατική αντιπολίτευση εντός τουίδιου του κόμματος των μπολσεβίκων.Ο Μαλατέστα δικαιώθηκε από τη γνωστή ιστορία με τον Μάχνο και την Μα-χνοβτσίνα στην Ουκρανία, όπως και με την καταστολή της εξέγερσης της Κρο-στάνδης το 1921, που υπήρξε και η ταφόπλακα κάθε έννοιας αντιπολίτευσηςστη Ρωσία. Ο Μαλατέστα ήταν πολύ καλος φίλος με τον Ιταλό αναρχοσυνδικα-

λιστή Luigi Fabbri, ιδρυτικό μελος της USI, ο οποίος πήγε στη Ρωσία τα χρόνιατης επανάστασης και έγραψε ένα βιβλίο για το τι γινόταν εκεί. Ο Fabbri θεωρείπως πρόκειται για κάτι το ολέθριο και καταστροφικό για την ίδια την επανά-σταση, και πιο συγκεκριμένα πως εκεί βιώνεται η δικτατορία ενός κομματικούμηχανισμού και σαφώς όχι κάποια έννοια μιας δικτατορίας του προλεταριάτου(καθώς βλέπουμε να έχει εγκαθιδρυθεί μια δικτατορία επί του προλεταριάτου).Η δικτατορία του προλεταριάτου η οποία, υποτίθεται ότι στοχεύει, σύμφωνα μετην ίδια τη μαρξική ιδέα, στην τελική εξάλειψη του κράτους, κατέληξε να απο-τελεί το όργανο στα χέρια ενός κόμματος προκειμένου να επιβάλλει βιαίως αυτόπου θεωρεί σωστό, όπως ακριβώς δηλαδή έκαναν και οι προηγούμενοι κυρίαρ-χοι (και μάλιστα με έναν ακόμη πιο ωμό και “επιστημονικό” τρόπο). Ο Μαλατέ-στα συμφωνεί με αυτή τη θέση και γράφει, με αφορμή τον θάνατο του Λένιν,στο περιοδικό Pensiero y Volonta, την 1η Φεβρουαρίου του 1924, το κείμενο“Πένθος ή Γιορτή;”,  απόσπασμα του οποίου είναι το παρακάτω σε ελεύθερη με-τάφραση: “Μπορούμε να έχουμε κάποιου είδους αναγκαστικό σεβασμό γι αυτόν
(τον Λένιν), όπως δείχνουν τα πλήθη απέναντι στους ισχυρούς άνδρες, ακόμη κι
αν αυτοί έχουν αποδειχθεί όχι και τόσο σύμφωνοι με τις επιθυμίες τους, καμιά
φορά μάλιστα μπορεί να τους έχουν κάνει και κακό, οι οποίοι ωστόσο κατάφεραν
να αφήσουν στην ιστορία ένα βαθύ ίχνος από το πέρασμά τους. Τέτοιοι άνθρω-
ποι ήταν ο Αλέξανδρος, ο Ιούλιος Καίσαρ, ο Λογιόλα, ο Κρόμγουελ, ο Ροβεσπιέρος,
ο Ναπολέων. Αλλά αυτός, παρ’ ότι μπορεί να είχε τις καλύτερες προθέσεις, ήταν

Για τη Ρωσική και Ισπανική Επανάσταση

pp

*
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θεωρία και πράξη για τον Μαλατέστα
και το πρόβληµα της πολιτικής εξουσίας

Από τα παραπάνω προέκυψαν τα εξής ζητήματα, που αντανακλώνται  και στοσήμερα. Το πρώτο αφορά στο αν και πώς γίνονται όλα αυτά που οραματίζονταιοι αναρχικοί στην πράξη. Κατά πόσο, δηλαδή,  το ιδεώδες της άμεσης συνάφειαςμέσων και σκοπών μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα, στο πλαίσιο τηςσημερινής μαζικής κοινωνίας. Με άλλα λόγια, πώς μπορούν τα ελευθεριακά μορ-φώματα να επιβιώσουν μη δεχόμενα το δόγμα “ο σκοπός αγιάζει τα μέσα”, μηερχόμενα συνεπώς σε αντίφαση με αυτά που πρεσβεύουν; Πώς θα καταφέρουνκάποιοι να πείσουν αυτούς που δεν είναι πεισμένοι και πώς αυτοί που είναι πει-σμένοι δεν θα θεωρήσουν ότι έχουν κάποιο “δικαίωμα” παραπάνω από τουςυπόλοιπους;Ιστορικά δεν έχει συμβεί ποτέ μια τέτοιου είδους επανάσταση. Τέτοια προ-βλήματα αντιφάσεων αντιμετωπίζουμε ακόμα, σε μικροκλίμακα, λίγο πολύ καιεντός των δικών μας συλλογικοτήτων, όπως για παράδειγμα με τις άτυπες ιε-ραρχίες (άνιση κατανομή του λόγου, έμφυλες διακρίσεις κλπ.). Συνεπάγεται ότιθα πρέπει να δομήσουμε συλλογικά κάποιες δικλείδες ασφαλείας, γιατί αλλιώςμπορεί να βρεθούμε μπροστά σε κάθε είδους ολοκληρωτισμούς.Το δεύτερο ζήτημα που αναδείχθηκε αφορά την πολιτική εξουσία. Οι αναρχι-κοί, ήδη από το συνέδριο του St. Imier το 1872, υποστήριζαν ότι κύριος στόχοςτου κινήματος είναι η καταστροφή κάθε πολιτικής εξουσίας. Τι ορίζουμε όμως
τελικά ως πολιτική εξουσία; Υπάρχει δυνατότητα οργάνωσης της κοινωνίαςχωρίς καμία μορφή εξουσίας; Η ελληνική γλώσσα είναι κάπως φτωχή στις φι-λοσοφικές πολιτικές έννοιες. Έτσι, όταν μιλάμε για “εξουσία”, εννοούμε, συνή-θως, κάτι το δυναστικό, με αυτή την έννοια να είναι σχεδόν πάντα αρνητικάφορτισμένη. Στις λατινογενείς γλώσσες, αντίθετα, ξεκινώντας από το ρωμαϊκόδίκαιο, το οποίο έθεσε για πρώτη φορά τα ζητήματα με τα οποία καταπιάστη-καν οι μεγάλοι επαναστάτες όπως ο Μάρξ, ο Μπακούνιν κλπ., η “εξουσία” ονο-μάζεται “potere” που σημαίνει δύναμαι, δηλαδή έχω τη δύναμη ή αλλιώς μπορώνα κάνω κάτι. Ενώ για την καταπιεστική εξουσία χρησιμοποιείται ο όρος “do-minio”, που σημαίνει κυριαρχία και έχει σαφώς αρνητική χροιά. Υπάρχει, τέλος,η έννοια της “autorita”, που μπορεί να μεταφραστεί ως υπέρτατη εξουσία, αυ-θεντία ή αυταρχία και σημαίνει τη μία και μοναδική αρχή που αποφασίζει. Οιαναρχικοί, μάλιστα, την εποχή του σχίσματος της Πρώτης Διεθνούς, δηλώνουνAntiautoritari Socialisti δηλαδή αντι-αυταρχικοί σοσιαλιστές.Θα πρέπει να διερωτηθούμε εδώ για την χρήση του όρου αντιεξουσία στα ελ-ληνικά, που δηλώνει μόνο άρνηση και όχι ταυτότητα, και γι’ αυτό μπορεί να χρη-σιμοποιηθεί και από αντιδραστικά μορφώματα. Στα ιταλικά υπάρχει μεν η

έννοια της “contro-potere”, της αντι-δύναμης, αλλά σημαίνει κυρίως τη δική μαςδύναμη (των εκμεταλλευόμενων, των κυριαρχούμενων) ενάντια στην κατε-στημένη εξουσία. Κάτι που, στο σύγχρονο κινηματικό λεξιλόγιο, παραπέμπειστο λενινιστικό μοντέλο, που πρεσβεύει ότι πριν την επανάσταση, όταν υφι-στάμεθα τη διαρκή εξουσία του καπιταλιστικού συστήματος, πρέπει και έχουμετη δύναμη να οργανωθούμε ενάντιά της, φτιάχνοντας την δική μας “εξουσία”(συνδικάτα, ένοπλες οργανώσεις, ενώσεις γυναικών κ.λπ.). Μιλάμε, δηλαδή, γιαέναν τύπο δυαδικής εξουσίας. Έτσι, τα ερωτήματα μπορούν τελικά να τεθούν ωςεξής: Μπορεί να υπάρξει κοινωνία χωρίς “εξουσία” με την έννοια της κυριαρ-χίας; Εμείς λέμε ότι μπορεί. Μπορεί όμως να υπάρξει κοινωνία χωρίς “εξουσία”,με την έννοια της δύναμης, της δυνατότητας επιβολής μιας απόφασης; Πρόκει-ται για ένα εμμενές πρόβλημα των κοινωνιών, που θα πρέπει να μας απασχο-λήσει, ακριβώς αντλώντας και συμπεράσματα από τη στάση των αναρχικώνκαι τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στην Ισπανική Επανάσταση.Τέλος τέθηκε το ζήτημα του εγχώριου αναρχικού κινήματος και αναπτύχθηκεένας προβληματισμός σχετικά με την αναδυόμενη συμπάθεια κάποιων τμημά-των του αναρχικού χώρου προς τη λενινιστική-μπολσεβίκικη επαναστατική μέ-θοδο, με ιδιαίτερη αναφορά στη δράση του ΚΚΕ τη δεκαετία του 1940. Είναιδυνατόν να συνυπάρξει μια τέτοια αντίληψη και πρακτική με τα αναρχικά προ-τάγματα; Αλλά και τι έχει παραγάγει αυτή η μέθοδος ιστορικά; Zούμε σε μιαεποχή μάλλον κοινωνικής νηνεμίας, αλλά τι θα σήμαιναν αυτά για περιόδουςπου παίζονται μεγαλύτερα στοιχήματα;
*Το κείμενο είναι απόσπασμα από την εισήγηση του Π. Καλαμαρά (εκδ. Ελευθεριακή

Κουλτούρα), σε συζήτηση που έγινε στις 13/10 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 3
χρόνια λειτουργίας της Κατάληψης Ανάληψης. Ο Π. Καλαμαράς, μεθοδολογικά, ξεκαθά-
ρισε ότι δεν θα μιλούσε σαν ειδικός στον Μαλατέστα αλλά για να μοιραστεί ιδέες και σκέ-
ψεις πάνω στη ζωή και το έργο του καθώς και την πιθανή επικαιρότητά του. Ολόκληρη η
εισήγηση βρίσκεται  στο: https://katalipsianalipsis.espivblogs.net

ΑναφορέςΕρρίκο Μαλατέστα, “Δημοκρατία, φασισμός, αναρχία”, εκδόσεις Ελευθεριακή ΚουλτούραΤζιαμπέτρο "Νίκο" Μπέρτι, “Μαρξισμός και Αναρχισμός”, εκδόσεις Ελευθεριακή ΚουλτούραErrico Malatesta, “Buon senso e utopia”, edizioni EleutheraClaudio Venza,  “Anarchia e potere nella guerra civile spagnola”, edizioni EleutheraLamberto Borghi, “Dittatura e rivoluzione”, Ανκόνα 1921

Ε,ανάσταση είναι η ,ράξη ή η στιγµή στην
ο,οία γίνεται µια ριζική ρήξη µε την υ,άρ-

χουσα κατάσταση ,ραγµάτων.

ένας τύραννος, ήταν ο στραγγαλιστής της Ρώσικης Επανάστασης, και γι’ αυτό
αφού δεν μπορούσαμε να τον αγαπήσουμε ζωντανό, δεν μπορούμε να τον κλά-
ψουμε και πεθαμένο. Ο Λένιν είναι νεκρός, Ζήτω η ελευθερία!”.Σχετικά με την ισπανική επανάσταση εκφράστηκε από τον εισηγητή η άποψηότι η επιλογή των αναρχικών να βρεθούν ακόμα και σε κυβερνητικά πόστα επι-βεβαίωσε, σε έναν βαθμό, τις ιδέες του Μαλατέστα σχετικά με το επαναστατικόυποκείμενο (που δεν μπορεί να είναι μόνο οι αναρχικοί) και το πώς μπορεί ναεπιτευχθούν οι στόχοι μιας επανάστασης μέσα από την ευρύτερη συμμαχία τωνριζοσπαστικών δυνάμεων, κι αυτό για τους εξής λόγους: πρώτον, οι αναρχικοίστην Ισπανία δεν ήταν οι μόνοι που είχαν ισχυρές δυνάμεις, αλλά δεν ήταν καιη πλειοψηφία στο ριζοσπαστικό στρατόπεδο. Επιπλέον, όπως πολύ καλά ανα-πτύσσεται από τον σ. Claudio Venza στο βιβλίο του Αναρχία και πολιτική εξου-

σία στον Ισπανικό Εμφύλιο, οι αναρχικοί είχαν πολύ συγκεκριμένα “τεχνικά”προβλήματα. Δηλαδή, παρά τη φοβερή μαχητικότητά τους, στις απεργίες καιστον δρόμο, γενικότερα, ήταν, στην πλειοψηφία τους, προλετάριοι αγράμματοικαι ανειδίκευτοι και, συνεπώς, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν πλήρως σεκαθήκοντα που αφορούν την κοινωνική-οικονομική οργάνωση (είχαν μεγάλεςελλείψεις σε μηχανικούς, λογιστές κ.λπ.), κάτι που δεν συνέβαινε κυρίως με τοσοσιαλιστικό κόμμα. Τέλος, αναπτύχθηκε από τον εισηγητή και ένας ευρύτεροςπροβληματισμός σχετικά με το γεγονός ότι η ήττα των αναρχικών στην Ισπα-νία μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν είχαν σκεφτεί αρκετά και σε βάθος πάνωστο πρόβλημα της πολιτικής εξουσίας και την πλήρη της κατάργηση (και απου-σία) της στη μελλοντική κοινωνία της ισότητας και της ελευθερίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ/ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΓΡΗ-ΓΟΡΗ ΤΣΙΡΩΝΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 16/12 ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Περίπου 200 αλληλέγγυοι/ες συμμετείχαν στη συγκέντρωση στην ΠλατείαΑνεξαρτησίας στην Ηλιούπολη εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον αναρ-χικό σύντροφο Γρηγόρη Τσιρώνη, ο οποίος μετά την παρέλευση του 18μηνου“απελευθερώθηκε” για να φυλακιστεί στο σπίτι του αφού του έχει επιβληθείκατ’ οίκον περιορισμός.Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης λειτουργούσε μικροφωνική,  ανάμεσασε άλλα  κείμενα διαβάστηκε και το κείμενο του συντρόφου σε σχέση με τουςπεριοριστικούς όρους, μοιράστηκαν κείμενα στην περιοχή, πετάχτηκαν τρι-κάκια.Ακολούθησε πορεία προς το σπίτι του συντρόφου. Όταν η πορεία έφτασεκάτω από το σπίτι, υπήρχε πολύ έντονος παλμός, φωνάζονταν συνεχώς συν-θήματα που εντάθηκαν ακόμη περισσότερο όταν εμφανίστηκε ο σύντροφος.Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε όταν ο σύντροφος χαιρέτισε τους αλληλέγ-

γυους/ες, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το ακλόνητο αγωνιστικό τουφρόνημα. Μετά από μια ώρα παραμονής έξω από το σπίτι του συντρόφουαποχωρήσαμε συντεταγμένα πάλι προς την πλατεία Ανεξαρτησίας.ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΕΡΑ ΩΣ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
Συνέλευση ενάντια στη νέα αντιτρομοκρατική εκστρατεία: υπόθεση “ληστές
του Διστόμου” ( Από: https://athens.indymedia.org)Υ.Γ. Ο κατ’ οίκον περιορισμός του συντρόφου Γ. Τ., από τη δικαστική μαφίατου κράτους, μετά απο πίεση πολύμορφων πανελλαδικών δράσεων άρθηκεκαι αντικαταστάθηκε με τους περιοριστικούς όρους παρουσίας του (5 φορέςτον μήνα) στο Α.Τ. Ηλιούπολης, απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και τοννομό Αττικής και της απαγόρευσης διανυκτέρευσης, εκτός του τόπου διαμο-νής του.

Ιστορίες Από Α
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Βενεζουέλα: το καθεστώς Μαδούρο, µια ανύπαρκτη “επανάσταση” και τα ζωτικά
ψεύδη της “αντιιµπεριαλιστικής/αντινεοφιλελεύθερης” αριστεράς

Η κοινωνική κρίση στη Βενεζουέλα, που την άνοιξη του 2017 έφτασε να πάρει χα-ρακτηριστικά εξέγερσης και σχεδόν εμφυλίου πολέμου, μας απασχολεί ιδιαίτεραγιατί εκδηλώνεται πρώτα απ’ όλα ως μια άγρια επίθεση στο προλεταριάτο της Βε-νεζουέλας. Έχει, όμως, κι ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον γιατί η επίθεση αυτή εκδη-λώνεται από  ένα καθεστώς το οποίο, μαζί με κάποια άλλα αντίστοιχα στη ΛατινικήΑμερική, αποτέλεσε για την ελληνική αριστερά σημείο αναφοράς μιας “επαναστα-τικής” διαδικασίας με στόχο τον “σοσιαλισμό”. Ιδιαίτερα την περίοδο εδραίωσηςτου τσαβισμού, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές αυτής του 2000,όταν η άνοδος της τιμής του πετρελαίου επέτρεπε στο καθεστώς Τσάβες να εξαγο-ράζει τις μάζες με την “κοινωνική” του πολιτική “αναδιανομής πλούτου”, ο ΣΥΡΙΖΑκαι η εν γένει αριστερά θριαμβολογούσαν γι’ αυτό το “ζωντανό” παράδειγμα νικη-φόρας “αντιιμπεριαλιστικής” και “αντινεοφιλελεύθερης” στρατηγικής που μάχεταιγια τον σοσιαλισμό.Ο καιρός πέρασε, βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση και το τσαβικό μοντέλο δενμοιάζει πια τόσο θελκτικό, με τον βενεζουελάνικο λαό να πεινά και να καταστέλλε-ται με απίστευτη βία. Όμως, η αριστερά εξακολουθεί να υπερασπίζεται φανατικά τοκαθεστώς Μαδούρο και, μάλιστα, στο όνομα της υπεράσπισης της “μπολιβαριανήςεπανάστασης”. Αυτό δεν είναι μόνο θλιβερό ως στάση απέναντι σε έναν χειμαζό-μενο λαό. Δείχνει, επίσης, ότι η αριστερά δεν έχει διδαχτεί τίποτα από το δράμα του“υπαρκτού” σοσιαλισμού τον 20ο αιώνα. Εξακολουθεί, καθηλωμένη στα ίδια ζω-τικά ψεύδη, να προβάλλει ως “πρότυπο” προς εφαρμογή, και στην περίπτωση τουελληνικού κοινωνικού σχηματισμού, τις ήδη ιστορικά χρεωκοπημένες συνταγές τουκρατικού καπιταλισμού και ενός συγκεντρωτικού, προσωποκεντρικού, μοντέλουδιαχείρισης του κράτους και της κοινωνίας. Αυτά τα ζωτικά ψεύδη πρέπει να απο-δομηθούν. Κάτι που απαιτεί τη βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής εδραίωσης τουτσαβισμού.Η αρθρογραφία για τη Βενεζουέλα σταματά απότομα στα τέλη Ιουλίου με αρχέςΑυγούστου, τότε που η αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ αντιπολίτευσηςκαι κυβέρνησης οδήγησε το καθεστώς Μαδούρο στον ελιγμό της προκήρυξης εκλο-γών για μια νέα αναθεωρητική Συντακτική Συνέλευση. Ουσιαστικά πρόκειται γιαμια κλασσική κίνηση ενός “μουσολινικού” τύπου αυταρχικού καθεστώτος: κατάρ-γηση της διάκρισης των εξουσιών και συγκέντρωσής τους, μέσω ενός καθεστώτοςέκτακτης ανάγκης: η πλήρως ελεγχόμενη από το καθεστώς Συντακτική Συνέλευσηέχει σχεδόν απεριόριστη δικαιοδοσία στον έλεγχο όλων των άλλων πολιτειακώνθεσμών, ακόμα και στην ακύρωση των προεδρικών εκλογών που υποτίθεται θαπραγματοποιηθούν το 2018.Σ’ αυτό το κλίμα σιωπής, εμείς θα μιλήσουμε για τη Βενεζουέλα σε μια ελάχιστηένδειξη αλληλεγγύης στους συντρόφους και συντρόφισσες που αγωνίζονται εκείενάντια στο κρατικο-καπιταλιστικό καθεστώς Μαδούρο, προσπαθώντας να συμ-βάλλουμε στην αποδόμηση της καθεστωτικής προπαγάνδας και της αναπαραγωγήςτης από την (ελληνική) αριστερά. Βασικές αναφορές μας στην προσπάθεια αυτήείναι κυρίως το κείμενο της Αναρχικής Ομοσπονδίας Κεντρικής Αμερικής και Κα-ραϊβικής (FACC) “Για την νεοφιλελεύθερη και μιλιταριστική ‘μαδουροποίηση’ τουτσαβισμού” και το κείμενο: “Βενεζουέλα: το αδιέξοδο του ‘μπολιβαριανού δρόμουγια τον Σοσιαλισμό’”, της  International Communist Tension (ICT) (και τα δύο κεί-μενα, όπως και άλλα σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, μπορούν να βρε-θούν στο blog της πολιτικής ομάδας InMediasRes:
https://inmediasres.espivblogs.net/category/international/βενεζουέλα).
Η ανύπαρκτη “επανάσταση” και το “φύλο συκής” του “αν-
τιιμπεριαλισμού”. Στο κείμενο της FACC εξηγείται, καταρχάς, ότι η ανοχή ήκαι υποστήριξη, που σε μεγάλο βαθμό απολαμβάνει το τσαβικό καθεστώς απόπολλά γειτονικά κράτη, οφείλεται σε ένα πλέγμα οικονομικών σχέσεων εξάρτησηςκυρίως μέσα από τις “γενναιόδωρες επιχορηγήσεις σε καύσιμα από τις συμφωνίεςPetroCaribe με τη Βενεζουέλα”. Αυτό δεν είναι όμως αρκετό για να εξαγοράσει καιτη δική τους συνενοχή ως αναρχικών και αντεξουσιαστών.Ο τσαβισμός που χρησιμοποίησε, για να εδραιωθεί, την επαναστατική ορμή τωνλαϊκών στρωμάτων στα τέλη της δεκαετίας του 1980, σήμερα, όντας “ένα νεοφιλε-λεύθερο, μιλιταριστικό και καταπιεστικό καθεστώς, δυσφημεί αυτές τις ίδιες μάζεςως ‘τρομοκράτες’, ‘εγκληματίες’ και ‘ακροδεξιούς’”. Το καθεστώς Μαδούρο προ-σπαθεί να εμφανίσει την εξέγερση ως μια “αντιδραστική αντεπανάσταση” της ντό-πιας δεξιάς αντιπολίτευσης που καθοδηγείται από τις ΗΠΑ. Η αλήθεια όμως είναιότι η αντίσταση στο καθεστώς Μαδούρο προέρχεται από ένα μεγάλο κομμάτι τηςνεολαίας και του προλεταριάτου που είδαν ότι η “κοινωνική πολιτική” του τσαβι-σμού και ο δήθεν δρόμος προς τον “σοσιαλισμό” ήταν μια πολιτική εξουδετέρωσης-αφομοίωσης των ριζοσπαστικών κομματιών της κοινωνίας και προσάρτησής τουςσε ένα κρατικο-γραφειοκρατικό σύμπλεγμα (στις εκλογές για τη Συντακτική Συνέ-λευση ο κόσμος, ιδιαίτερα στις φτωχογειτονιές, που εξαρτιέται είτε λόγω εργασίαςείτε λόγω παροχής βοήθειας και επιδομάτων από το κράτος, εκβιάστηκε ωμά ναψηφίσει, δες για  παράδειγμα
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/29/venezuela-government-maduro-
vote-end-democracy). Η οργή αυτών των κομματιών εκφράζεται “στις λαϊκές και ερ-
γατικές γειτονιές...με καταλήψεις και προσπάθειες ανάκτησης στα σουπερμάρκετ, με

βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία στην La Isabelica, στο San Blas, στο Los Cedros,
στο los Guayos, στο Tocuyito, στο Estado Carabobo, που επαναλήφθηκαν στις Πολι-
τείες Táchira, Mérida, Maracaibo, Barquisimeto, Falcón”, απέναντι σε έναν τεράστιοστρατιωτικό μηχανισμό που περιλαμβάνει εκτός από την Μπολιβαριανή ΕθνικήΑστυνομία, την Μπολιβαριανή Εθνική Φρουρά και την Μπολιβαριανή ΥπηρεσίαΠληροφοριών του Στρατού και “παραστρατιωτικές ‘κολλεκτίβες’”.Βασικό στοιχείο της προπαγάνδας του καθεστώτος Μαδούρο είναι ο “αντιιμπε-ριαλισμός” του. “Ο αντιιμπεριαλισμός που χρησιμοποιείται από την τσαβιστική μη-
χανή των ΜΜΕ είναι ένα αδέξιο φύλλο συκής που προσποιείται ότι κρύβει πολύ
συγκεκριμένα γεγονότα: τα μεγάλα αρπακτικά του ενεργειακού τομέα και του τομέα
μεγάλων εξορύξεων (Chevron, Schlumberger, Halliburton και Barrick Gold) έλαβαν
ήδη γενναιόδωρες παραχωρήσεις για 40 χρόνια στη Βενεζουέλα”. Ο Μαδούρο όχι απλά δεν άσκησε κριτική στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ ΝτόναλντΤραμπ, αλλά, αντίθετα, τον χαρακτήρισε “φίλο” και “σύντροφο”. Όσον δε αφοράτους “χρεολάγνους” της αριστεράς ας ξέρουν ότι η αποπληρωμή του τεράστιου εξω-τερικού χρέους της χώρας είναι πρώτη προτεραιότητα για το καθεστώς Μαδούρο,το οποίο στο εσωτερικό είναι νομοταγές μέλος του αποκαλούμενου Εθνικού Συμ-βουλίου Οικονομικής Παραγωγικότητας, ένα φόρουμ των ντόπιων αφεντικών πουπαράλληλα διατηρεί στενές σχέσεις με το ολιγοπώλιο των ΜΜΕ Cisneros Group,εξασφαλίζοντας για το καθεστώς υποστήριξη από τα περισσότερα ιδιωτικά ΜΜΕ.Αλλά ας έρθουμε και στο κρίσιμο ερώτημα: υπάρχει, άραγε, κάποια σοσιαλιστικήεπανάσταση για να υπερασπιστεί κανείς στη Βενεζουέλα; Εδώ μας εκφράζει από-λυτα το κείμενο της International Communist Tension:“Ό,τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα δεν έχει καμμιά σχέση με μια επανάσταση για να υπο-
στηρίξει κανείς ή έναν “σοσιαλισμό” για να υπερασπιστεί. Δεν υπάρχει καν ένα πλαί-
σιο για την πολυδιαδεδομένη φράση για τη “μείωση της φτώχειας”. Οι πενιχρές
προμήθειες του κράτους πρόνοιας όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα της φτώχειας
αλλά ούτε καν δημιουργούν τη βάση για να ξεκινήσει η αντιμετώπισή του, τόσο γιατί
ήταν απλά ψίχουλα όσο και γιατί χρησιμοποιούνταν μόνο σαν εφάπαξ για να κερδη-
θεί το εκλογικό παιχνίδι. Στην πραγματικότητα είμαστε αντιμέτωποι με έναν πραγ-
ματικό εμφύλιο πόλεμο (που περιλαμβάνει πυροβολισμούς) ανάμεσα σε μια κρατική
αστική τάξη...και την παλιά αστική τάξη που θέλει να επιστρέψει στην εξουσία με
κάθε κόστος...Και οι δυο στρέφονται στο προλεταριάτο, τους εργάτες, τους ανέργους,
σαν δυνάμεις κρούσης που μπορούν είτε να τους φέρουν είτε να τους κρατήσουν στην
εξουσία. Είναι η ίδια παλιά απάτη από την ίδια παλιά αστική τάξη που δεν της έχουν
απομείνει πλέον πολλά χαρτιά να παίξει για να κρατήσει το σύστημα σε λειτουργία
αλλά εξακολουθεί να βρίσκει ακόμα υποστήριξη από την “αριστερά” του κεφαλαίου
σε ολόκληρο τον κόσμο”.
Ειρήνη ανάμεσα στους “από κάτω”, κοινωνική πάλη ενάν-
τια στους “από πάνω”. Με αυτή την εξαιρετική φράση οι σύντροφοι τηςFACC εκφράζουν την ίδια κεντρική αλήθεια του κειμένου της ICT, δηλαδή ότι όλεςοι εξουσιαστικές κάστες στρέφονται προς το προλεταριάτο για να αποσπάσουν τησυναίνεση και την υποστήριξή του, για να χρησιμοποιήσουν, όπως έκανε ο τσαβι-σμός στη δεκαετία του 1980, την επαναστατικότητά του στην εδραιώση του και-νούριου αντιδραστικού συμβιβασμού διαιώνισης της εκμετάλλευσης και τηςεξουσίας τους. Σε αυτήν την ενδοαστική αντιπαράθεση το προλεταριάτο δεν θαπρέπει να αισθανθεί την ανάγκη καμμιάς συμμαχίας, ούτε να ενδώσει σε εκλογικέςαυταπάτες. Όπως λένε οι σύντροφοι της FACC:“Μια Συντακτική Συνέλευση δεν θα ήταν η λύση σε τόσο σοβαρά κοινωνικά, πολιτι-
σμικά και ψυχολογικά προβλήματα που επηρεάζουν τους λαούς μας...Κάτι αναδύε-
ται...που οι ιδεολόγοι της μη-βίας και οι θιασώτες του πασιφισμού δεν θέλουν να δουν:
την πρακτική δυνατότητα μιας βασισμένης στην εμπειρία, νοητικής σύλληψης του
ποιοι είναι οι εχθροί μας και ποιοι είναι οι σύμμαχοί μας στον αγώνα για μια ζωή ελεύ-
θερη από την καταπίεση, που επιτρέπει την ειρήνη ανάμεσα στους από κάτω και τη
συνεχιζόμενη πάλη ενάντια στους από πάνω και τους συνεργάτες τους...Αν τώρα επι-
δείξουμε υποστήριξη σε οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι στην εξουσία στη Βενεζουέλα,
αυτό θα ήταν μια ανοιχτά διακηρυγμένη πράξη προδοσίας απέναντι στους συντρό-
φους μας και στους ίδιους τους εαυτούς μας. Ούτε PSUV ούτε MUD: Οργάνωση στη
γειτονιά, στην εργατική τάξη και τον λαό. Ο αγώνας συνεχίζεται!”.

fidler_on_the_roof

[1] MUD (Mesa de la Unidad Democrática), Στρογγυλή Τράπεζα της ΔημοκρατικήςΕνότητας: ο συνασπισμός της αντιτσαβικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα. PSUV(Partido Socialista Unido de Venezuela), Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας,το κυβερνών τσαβικό κόμμα.
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Αλλά αν το πολιτισμικό στοιχείο παίζει κάποιο ρόλο στην
Καταλωνία σήμερα, είναι μόνο ως ένα συνολικό πλαίσιο μιας
οντότητας που λέγεται “Καταλωνία” η οποία εξακολουθεί
να κατανοείται πρωτίστως οικονομικά...Το καταλανικό
ζήτημα εγείρει, συνεπώς, το ερώτημα των σχέσεων ανά-
μεσα στο κράτος και το κεφάλαιο. Σε αυτήν τη σύγ-
κρουση, η ιδεολογική διαμόρφωση των σχέσεων
ανάμεσα στο κράτος, τον “λαό” και την οικονομία γί-
νεται ένα συγκεκριμένο ζήτημα εντός των πραγματι-
κών ταξικών σχέσεων (“H Καταλωνία εντός της στιγμής
του λαϊκισμού”, AC της Carbure).

Kαταλωνία;
ΦΦόόρροοςς  ΤΤιιµµήήςς στην

Σημείωμα για τον λαϊκισμό, τις αντιφάσεις και τις οδύνες/ωδίνες του προλεταριάτου
Την 1η Οκτωβρίου μεγάλα κομμάτια της ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινής γνώ-μης εξέφραζαν σε κάθε τόνο, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το σοκ καιτον αποτροπιασμό τους για τη βιαιότητα με την οποία η ισπανική αστυνομία καιπολιτοφυλακή κατέστειλαν τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για την ανεξαρ-τησία που είχε προκηρύξει η τοπική κυβέρνηση της Καταλωνίας, δημοψήφισμαπου το ισπανικό κράτος, μέσω του Συνταγματικού Δικαστηρίου του, είχε κηρύ-ξει παράνομο ως αντισυνταγματικό. Η βιαιότητα της καταστολής από το ισπα-νικό κράτος ξύπνησε, αντανακλαστικά σχεδόν, μνήμες, ιδιαίτερα για τον α/αχώρο, μιας άλλης εποχής, όταν η Καταλωνία ήταν πεδίο ενός εμφυλίου και μιαςαναρχικής επανάστασης, από τις σημαντικότερες και πιο τραγικές στιγμές του20ου αιώνα. Οι συνδηλώσεις μοιάζουν αναπόφευκτες. Η αριστερά, εννοώντας με αυτό και κομμάτια του α/α χώρου, ωθούμενη, μάλ-λον αναμενόμενα, από έναν παρωχημένο αντιιμπεριαλισμό και έναν φετιχιστικόθαυμασμό για οτιδήποτε “διαλύει” την “ιμπεριαλιστική και αντιδραστική ΕΕ”,έσπευσε να δει αυτές τις εξελίξεις ως ένα καινούριο Brexit, τασσόμενη αναφαν-δόν υπέρ του “ιερού δικαιώματος στην αυτοδιάθεση” του καταλανικού λαού, τα“πιθανά ρήγματα”, και τις “δυνατότητες ριζοσπαστικοποίησης” κλπ. που μπο-ρούν να φέρουν τον “λαό” στο προσκήνιο. Στην πιο νηφάλια εκδοχή, κάποιοι προ-έτασσαν το ζήτημα της αλληλεγγύης απέναντι στην καταστολή ή έθεταν κριτικέςυποσημειώσεις για την προφανή ηγεμονία της αστικής ελίτ της Καταλωνίας στηνόλη διαδικασία. Άλλα κομμάτια του α/α χώρου κράτησαν είτε αρνητική στάση σεμια διαδικασία που απλά “θέτει ένα κράτος απέναντι σε ένα άλλο”, είτε στάσηκριτικής “ανοχής” ή κριτικής “σύμπραξης”.Εδώ θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το καταλανικό ζήτημα από τη σκο-πιά των θεωρητικο-πρακτικών προκλήσεων που θέτουν στο αναρχικό κίνημαζητήματα όπως το “δικαίωμα της αυτοδιάθεσης”, και δη της εθνικής, και η συμ-μετοχή ή όχι σε μια τέτοια διαδικασία, προσπαθώντας να κατανοήσουμε το πλαί-σιο, με όρους κοινωνικού-ταξικού ανταγωνισμού, στο οποίο εγγράφεται. Αυτόείναι προαπαιτούμενο αν θέλουμε να τοποθετηθούμε απέναντι στα ερωτήματαμε έναν μη αντανακλαστικό και ιδεολογικοποιημένο τρόπο. Το πλαίσιο αυτόείναι, γενικά, η κρίση κράτους και κεφαλαίου και της μεταξύ τους σχέσης μετά τηχρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και τα εθνολαϊκιστικά κινήματα που ανα-πτύχθηκαν ως απάντηση στην κρίση αυτή.Αυτό θα μας επιτρέψει να αναδείξουμε χρήσιμες αναλογίες ανάμεσα στο κί-νημα της καταλανικής ανεξαρτησίας και το κίνημα ενάντια στα μνημόνια στηνΕλλάδα, με τα χαρακτηριστικά “εθνικής” αποκατάστασης που πήρε, προσπα-θώντας να συμβάλλουμε στην κατανόηση του εθνολαϊκισμού ως στρατηγικήςτου ελληνικού κράτους και των αφεντικών για τη συγκρότηση μιας νέας εθνι-κής ενότητας και της αντίστασής μας σ’ αυτήν.
Τι είναι λοιπόν ο “λαός” και ο “λαϊκισμός”; Είναι ο λαϊκισμός αυτό που κυρίωςσημαίνει στη φιλελεύθερη ρητορική, δηλαδή μια προσπάθεια “δημαγωγικής
πολιτικής που στοχεύει στην εργαλειοποίηση των φτωχότερων και λιγότερο
μορφωμένων τάξεων, ή ακόμα και στον εθνικισμό (αν και στοιχεία αυτών των
δύο σημασιών μπορούν να βρεθούν σ’ αυτόν)”. Ή συνιστά μια πιο θεμελιώδηλειτουργία των καπιταλιστικών κρατών; Όπως αναφέρει ο AC της ομάδας Car-bure στο κείμενο “Η Καταλωνία εντός της στιγμής του λαϊκισμού”, ο λαϊκισμόςσυνιστά “ένα διαταξικό κίνημα στο οποίο η εθνική ενότητα επιτυγχάνεται μάλ-
λον με την οριζόντια αναγνώριση της ισότητας των υποκειμένων εντός ενός
εθνικού όλου, και τον ιδεολογικό επανακαθορισμό των καπιταλιστικών σχέσεων
στη βάση αυτής της ισότητας ως ουσιώδους”. Με άλλα λόγια ο “λαός” συνιστάαυτήν τη φαντασιακή κοινότητα από την οποία εμφανίζεται να εκπορεύεται,ως “ένα “πράγμα του λαού”, το ίδιο το κράτος, το οποίο καθίσταται έτσι υπεύ-θυνο για “τη συγκεκριμένη ύπαρξη αυτής της υποτιθέμενης κοινότητας”.Αναφερόμαστε σε εθνολαϊκισμό, γιατί θεωρούμε ότι εθνικισμός και λαϊκι-σμός είναι οργανικά συνδεδεμένοι και γιατί είναι κυρίως ο αριστερός λαϊκι-σμός, με τις φενάκες για μια δυνάμει “προοδευτική” ή “ριζοσπαστική”κοινότητα ενός “λαού των εργαζόμενων”, των “συμμάχων της εργατικής τάξης”και άλλα ευφάνταστα, που προσπαθεί να αποκρύψει αυτήν την οργανική σύν-δεση. Όμως η ίδια η ιστορία έχει αποδείξει ότι ο “περιούσιος λαός”του αριστε-

ρού λαϊκισμού δεν ήταν ποτέ τίποτα διαφορετικό από το έθνος/λαό του(ακρο)δεξιού λαϊκισμού, της ίδιας δηλαδή κοινότητας που υπέτασσε το ταξικόστο εθνικό, που αναπαρήγαγε το κράτος και το κεφάλαιο ως εγγυητές τηςύπαρξής της. Εν ολίγοις, συγκαλυμμένος εθνικισμός. Γι’ αυτό και σήμερα μιλάτην ίδια γλώσσα του (ακρο)δεξιού λαϊκισμού, προτείνοντας ως αντίδοτο στονδαίμονα του “νεοφιλελευθερισμού” και των “τοκογλύφων” την ανασυγκρό-τηση μιας εθνικής εργατικής τάξης υπό την ηγεσία των “παραγωγικών” και“πατριωτικών” τμημάτων του κεφαλαίου.Η αριστερά έχει συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση των διαταξικών συμμα-χιών που, μετά την παγκόσμια κρίση του 2008, στρέφονται στο κράτος ως“έσχατο εγγυητή ενάντια στην καπιταλιστική αναρχία και τα αχαλίνωτα ιδιω-
τικά συμφέροντα”, και το καθιστούν, μαζί με την “κοινωνία των πολιτών”, τοπρονομιακό πεδίο διαπάλης για την αναστροφή των επιπτώσεων της κρίσης,αναδιανομής και ενός “ριζικού” εκδημοκρατισμού. Ο λαός, είτε ως “αγανακτι-σμένοι” των “πλατειών” είτε ως το “99%” των κινημάτων Occupy, δεν μπορείνα ξεπεράσει τα όρια του κράτους και του κεφαλαίου γιατί η κατηγορία στηνοποία αντιτίθεται δεν είναι η αστική τάξη ως τέτοια (εκμεταλλευτής, κάτοχοςτων μέσων παραγωγής κλπ.). Ο λαός ως κοινότητα δεν μπορεί παρά να συγ-καλύπτει τις ίδιες τις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις που τον συγκροτούν“ξαναχρωματίζοντάς τις στα υποτιθέμενα αδελφικά χρώματα της εθνικής ση-
μαίας”. Εχθρός του “λαού” είναι οι “παγκοσμιοποιημένες ελίτ”, μια “περιφερό-

Για τον λαό: η άνοδος του εθνολαϊκισμού μετά το
2008 και η καταλανική ιδιαιτερότητα

Διεθνή
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μενη τάξη”, χωρίς δεσμούς τόπου και κοινότητας, μια τάξη του “κοσμοπολιτι-σμού” ενάντια στο τοπικό, μια αφαίρεση των οικονομικών ροών ενάντια στοσυγκεκριμένο της παραγωγής και των υπηρεσιών.Στην περίπτωση της Καταλωνίας, η δυναμική του κινήματος της ανεξαρτη-σίας ενισχύεται καθοριστικά την περίοδο μετά το ξέσπασμα της κρίσης του2008 και την ανάπτυξη του εκεί κινήματος των “πλατειών”, όπως αποδεικνύε-ται από τις εκλογικές αναμετρήσεις και τις δημοσκοπήσεις, φτάνοντας, τελικά,για ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους (διάφορες πλευρές των οποίων εκτί-θενται στο ενδιαφέρον άρθρο: “Καταλωνία: Παρελθόν και Μέλλον”, του LukeStobart) σε ένα σημείο “έκρηξης” με τη διεκδίκηση της αυτοδιάθεσης. Θεωρούμεαυτό το σημείο ένα άνω όριο αυτών των κινημάτων, ως κινημάτων διεκδίκη-σης της ίδιας της κρατικής εξουσίας στο όνομα της “κοινωνίας των πολιτών”:την αμφισβήτηση μιας υφιστάμενης κρατικής οντότητας, του ισπανικού κρά-τους εν προκειμένω, και την προσπάθεια συγκρότησης μιας άλλης. Από αυτήντην άποψη το “καταλανικό ζήτημα” συνιστά μια εξαιρετικά σημαντική στιγμήτης κρίσης του σύγχρονου κράτους και των σχέσεων κράτους και κεφαλαίου,άλλες στιγμές της οποίας συνιστούν η Ουκρανία, η Συρία, το Κουρδιστάν κλπ.Αυτό θεωρούμε ότι είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει ενδιαφέρον να εξετα-στεί.Η κρίση του κράτους, στον απόηχο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρί-σης του 2008, είναι άρρηκτα δεμένη με την παρούσα φάση αναδιάρθρωσης τουκεφαλαίου και συνεπώς με την ενίσχυση του εθνολαϊκισμού. Αυτό αντανακλά-ται πιστεύουμε σε μια διπλή, αντιφατική κίνηση των εθνολαϊκιστικών τάσεωνπου ταλανίζονται μεταξύ της παγκοσμιοποιημένης μορφής του κεφαλαίου καιτις εθνικές του περιχαρακώσεις: αφενός έχουμε την απαίτηση των “πολιτών”από το κράτος “τους” να γίνει ανάχωμα απέναντι στις “αδηφάγες χρηματοπι-στωτικές ελίτ”, δηλαδή στις λειτουργίες της παγκοσμιοποιημένης παραγωγήςκαι κυκλοφορίας, μια επιστροφή σε λογικές προστατευτισμού του παρελθόντος

κ.λπ. Αφετέρου, ο τρόπος, για παράδειγμα, που αντιμετωπίστηκε η κρίση χρέ-ους στην Ευρώπη, με τη συνέργεια των υπερεθνικών οργανισμών (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤκλπ.) δείχνει λες και το εθνικό κράτος να προσπαθεί να περιορίσει την ίδια τηνκυριαρχία του υπέρ ενός ευρύτερου και γενικότερου συμφέροντος του κεφα-λαίου. Αυτή η δεύτερη πτυχή σχετίζεται άμεσα με το περιεχόμενο του εθνολαϊ-κισμού στην Ελλάδα των μνημονίων. Από μια πιο θεωρητική σκοπιά, μπορούμενα πούμε ότι η κρίση της σχέσης κράτους-κεφαλαίου εκφράζεται ως κρίση τηςμορφής “έθνος-κράτος” και των τριβών του με τις διακρατικές, υπερεθνικέςολοκληρώσεις και σχηματισμούς.Σ’ αυτό το πλαίσιο μπορούμε να κατανοήσουμε μια κρίσιμη ιδιαιτερότητα τουαυτονομιστικού κινήματος στην Καταλωνία, δηλαδή τον φανατικό φιλοευρω-παϊσμό του, σε εμφανή και σημαίνουσα αντίθεση με τα εθνικιστικά ρεύματα σεΓαλλία, Βρετανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Αυστρία κ.α. Ο καταλανικός εθνικισμόςσυγκροτείται ιστορικά, θα λέγαμε, περισσότερο στη βάση της “κοινωνίας τωνπολιτών” και λιγότερο σε μια αδρή εθνική ταυτότητα. Είναι ενδεικτικό ότι μετάτη δικτατορία Φράνκο, το 1981, η ταυτότητα του Καταλανού πολίτη προσδιο-ρίζεται ως ταυτότητα “κάποιου που ζει και εργάζεται στην Καταλωνία και θέλεινα είναι Καταλανός” (γεγονός που αντανακλά, φυσικά, την προσπάθεια ενσω-μάτωσης του διαχρονικού κύματος μεταναστών προς την Καταλωνία από άλλεςπεριοχές της Ισπανίας). Όπως λέει και ο AC: “η οντότητα ‘Καταλωνία’ πριν απ’
όλα παραμένει νοητή με οικονομικούς όρους. Και είναι από αυτήν την άποψη που
το καταλανικό ζήτημα θέτει με έναν μη συμβατικό τρόπο το ζήτημα των σχέσεων
κράτους, ‘λαού’ και οικονομίας εντός των πραγματικών ταξικών σχέσεων”. Απόαυτή την άποψη, το καταλανικό κίνημα παρουσιάζει ιδιαίτερη αναλογία με τοαποσχιστικό κίνημα στη Σκωτία. Και τα δυο αυτά πρέπει να τοποθετηθούν στηντάση που χαρακτηρίζεται ως ριτζιοναλισμός, δηλαδή το πολιτικό σχέδιο μιαςΕΕ στην οποία τα βασικά δομικά στοιχεία είναι Περιφέρειες και όχι έθνη-κράτη.

Η χρεοκοπία του ελληνικού κράτους το 2009 παρήγαγε μια βαθιά κρίση του ελ-ληνικού κοινωνικού σχηματισμού, όχι μόνο στο προφανές επίπεδο της πολιτι-κής εκπροσώπησης όσο, κυρίως, της δοκιμασίας των αντοχών του εθνικούκορμού. Η στρατηγική της αστικής τάξης στην Ελλάδα, με τη διπλή προσπάθειαυπέρβασης της κρίσης μέσω της συγκρότησης μιας καινούριας εθνικής ενότη-τας, είναι το αντιμνημόνιο. Η πρόθεσή μας εδώ δεν είναι μια συνολική πολιτική αποτίμηση του αντιμνη-μονιακού κινήματος αλλά η ανάδειξη των στοιχείων που το καθιστούν κομβικήστιγμή του εθνολαϊκισμού στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων. Σε σχέσημε αυτό, η σύνθεση αυτού του κινήματος, όπως αναπτύχθηκε το διάστημα2010-2012 ως “πλατείες”, “αγανακτισμένοι” κλπ. είναι πολύ συγκεκριμένη: μιαδιαταξική συμμαχία των Ελλήνων υποτιμημένων μεσοαστών, μικροαστών καιεργατών (η απουσία των μεταναστών και των άλλων πιο αόρατων κομματιώντου προλεταριάτου ήταν εντελώς προφανής) που διεκδικούν τη διάσωσή τουςως ελληνικός λαός από το κράτος “τους”. Και, ακόμα σημαντικότερα, αυτός ο“λαός” και το κράτος “του” εμφανίζονται, ταυτόχρονα, ως τα “θύματα” της κρί-σης: μπορεί τώρα να ακούγονται μόνο από μια μειοψηφία πρώην Συριζαίων καιλοιπών συνεπών αντιμνημονιακών δυνάμεων, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότιστα “ντουζένια” του αντιμνημονίου, η ρητορική αυτού του μπλοκ εθνικής σω-τηρίας, με μπροστάρη τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν εκείνη του “λαού-θύματος” των “ξένωντοκογλύφων”, των “δανειστών”, της “ιμπεριαλιστικής γερμανοκρατούμενης ΕΕ”,και μιας χώρας “υπό κατοχή” που έχει μετατραπεί, παραδομένη από τις “υπο-τελείς” κυβερνήσεις του δικομματισμού, σε “προτεκτοράτο” του “Δ΄ Ράιχ”. Το αντιμνημόνιο είναι, λοιπόν, ο ιδεολογικός μηχανισμός που επιτελεί την κα-θοριστική λειτουργία του λαϊκισμού (αυτό που στην Καταλωνία επιτελεί το αί-τημα της ανεξαρτησίας): αποκρύπτει την ουσία των μνημονίων ως της βίαιηςαναδιάρθρωσης που τα ελληνικά αφεντικά και το κράτος προωθούν για το ξε-πέρασμα της κρίσης μέσα από την άγρια υποτίμηση των προλετάριων, για να ταεμφανίσει, αντίθετα, ως μια επίθεση στον “λαό” και το κράτος “του”, προσδί-δοντας, χωρίς υπερβολή, στον “αγώνα ενάντια στα μνημόνια” χαρακτήρα “εθνι-κοαπελευθερωτικού, αντιστασιακού” αγώνα αφού δεν αφορά πλέον μόνο τηναποκατάσταση της οικονομικής αλλά και της ίδιας της εθνικής-κρατικής κυ-ριαρχίας.Σε μια επίσης ενδιαφέρουσα αναλογία με τον καταλανικό εθνικισμό, τα χα-ρακτηριστικά αυτά παροξύνονται σε μια άλλη κομβική στιγμή του εθνολαϊκι-σμού στην Ελλάδα, το περιβόητο Δημοψήφισμα για τη συμφωνία με τους“δανειστές”, της 5ης Ιούλη του 2015. Το νήμα που συνδέει τις “πλατείες” και το κίνημα του 2010-2012 με το Δημο-ψήφισμα εμφανίζει κάποια παράδοξα. Ενώ το αντιμνημονιακό κίνημα ηττάταιστον δρόμο το 2012, το πολιτικό του σχέδιο εμφανίζεται, μετά από την κοινω-νική νηνεμία της περιόδου 2012-2014, νικηφόρο με την εκλογική νίκη του ΣΥ-ΡΙΖΑ. Αυτό το παράδοξο της “νίκης μέσα από την ήττα” ή “της ήττας μέσα από

τη νίκη”, είναι μόνο φαινομενικό. Όπως διαπιστώνει και ο AC: “Ο λαϊκισμός –
ακόμα και όταν είναι αριστερός ή “κοινωνικός” -  είναι επίσης το από κοινού προ-
ϊόν της αποτυχίας αυτών των κινημάτων, της επιδείνωσης των μέτρων λιτότητας
και της καταστολής από το κράτος κινημάτων καθαρά διαμαρτυρίας” (“Η Κατα-λωνία εντός...”).Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αναδεικνύει και σημειολογικά, θα λέγαμε, ότιτο πολιτικό παράγωγο του αντιμνημονιακού κινήματος είναι όντως η ενίσχυσητου εθνολαϊκισμού στην πιο αυθεντική του μορφή, ως ενός τόξου που διατρέ-χει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, από τα ακροδεξιά μέχρι τα ακροαριστερά.Αυτό σχετίζεται και με την εξής θεμελιώδη πτυχή του εθνολαϊκισμού: “ ο λαϊκι-
σμός αντιπροσωπεύει...τη διπλή πτυχή ενός “λαϊκού” κινήματος και ενός κινήμα-
τος του κράτους, με άλλα λόγια, της άρχουσας τάξης, που μπορεί να δημιουργήσει
μια ρευστή κατάσταση, με τις διαχωριστικές γραμμές να επαναπροσδιορίζονται
μόνιμα ” (AC, στο ίδιο).Είναι αυτή η διπλή λειτουργία που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις πρώτες φι-λοκυβερνητικές διαδηλώσεις της “περήφανης διαπραγμάτευσης” τον Φλεβάρητου 2015 (όταν, για να μην ξεχνάμε, στον εξώστη της Βουλής συνυπήρχαν στοίδιο πλάνο οι σημαίες των ΑΝΕΛ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ) και απογει-ώνεται με το Δημοψήφισμα τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς. Στο Δημοψήφισμα οαριστερός, ιδιαίτερα, λαϊκισμός ανακάλυπτε και πάλι έναν “περήφανο” ελλη-νικό λαό ο οποίος, κόντρα στην “τρομοκρατία” των δανειστών και των ντόπιωνσυμμάχων τους, των “φιλελέ” αφεντικών (τα άλλα αφεντικά προφανώς ήτανμαζί “μας”) έφτανε, μέσω μιας δυνάμει καταλυτικής “ταξικής” ψήφου, στην κο-ρύφωση μιας σχεδόν “επαναστατικής” στιγμής - αλήθεια από πού; Γιατί το μόνοπου υπήρχε ήταν ο ελληνικός λαός που διεκδικούσε από την κυβέρνησή του μια“αξιοπρεπή” διαπραγμάτευση. Συντασσόταν, δηλαδή, για μια ακόμα φορά, μετο “αντιστεκόμενο” κράτος “του” και την προσπάθειά του να ενισχύσει τη δια-πραγματευτική του θέση, να εξασφαλίσει, δηλαδή, τους καλλίτερους δυνατούςόρους για τη νέα φάση της επίθεσης των αφεντικών εναντίον των πιο υποτι-μημένων στρωμάτων του προλεταριάτου.Ανάλογα, στην Καταλωνία, είναι το αποσχιστικό και αντικαπιταλιστικό CUPπου στήριξε καθοριστικά την κυβέρνηση Πουτζεμόν στη διεξαγωγή του δημο-ψηφίσματος της ανεξαρτησίας, έχοντας υπαγάγει κάθε ταξική καχυποψία στηνπροσμονή μιας “ριζοσπαστικοποίησης” που αίφνης, κυρίως λόγω της καταστο-λής, θα εμπλουτίσει με κοινωνικά περιεχόμενα την εθνική ατζέντα.Χωρίς να θέλουμε να επιδείξουμε οποιεσδήποτε “μαντικές ικανότητες”, αλλάμόνο στη βάση της κατανόησης που προσπαθούμε να έχουμε για τις αλλαγέςστον κοινωνικό-ταξικό ανταγωνισμό, δεν θεωρούμε ότι πρόκειται να προκύψει,στο άμεσο μέλλον, τουλάχιστον, κάποια “ριζοσπαστικοποίηση” στην Καταλω-νία, για τον ίδιο λόγο που κανένα προλεταριάτο δεν βγήκε να υπερασπιστεί το“περήφανο ταξικό ΟΧΙ” μετά την “προδοσία” του Τσίπρα.

Το αντιµνηµονιακό κίνηµα στην Ελλάδα ως κίνηµα
“εθνικής χειραφέτησης”

Διεθνή
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Έχουμε ήδη υποδείξει ότι το όριο των διαταξικών, λαϊκών κινημάτων, είναι ηίδια η διαταξικότητά τους (ως πηγή του φετιχισμού των καπιταλιστικών κοι-νωνικών σχέσεων που τα καθηλώνει εντός του ορίζοντα του κεφαλαίου και τουκράτους). Από την πλευρά του προλεταριάτου, η διαταξικότητα έχει, ως όριο,μια επιπλέον καθοριστική πτυχή που σχετίζεται με τη μη-διακριτότητα των “ιδι-αίτερων” συμφερόντων του προλεταριάτου. Πραγματικά, τα τμήματα του προ-λεταριάτου που συγκλίνουν στους διαταξικούς αγώνες “είναι πάντα τμήματα
που τα συμφέροντά τους επικαλύπτονται με αυτά των μεσαίων τάξεων, είναι
αυτή η τομή που συγκροτεί την “κοινωνία των πολιτών” ως αντικείμενο διεκδί-
κησης, και από τη στιγμή που η κοινωνία των πολιτών είναι το πρόβλημα, οι κα-
πιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις καθίστανται αδιαμφισβήτητες, γιατί αυτές
προϋποτίθενται” (“Η Καταλωνία εντός...”). Παράγεται έτσι ένα όριο που δεν έχει να κάνει με κάποια “χειραγώγηση”αυτών των τμημάτων από την αστική τάξη (ή την αριστερά), αλλά με το θεμε-

λιώδες γεγονός ότι η διαταξικότητα και ο λαϊκισμός (πέρα από τον ιδεολογικότου χαρακτήρα) συγκροτούνται σε μια αντιφατική αλλά πραγματική βάση όπουτα συμφέροντα των τάξεων δεν είναι πλέον διακριτά. Και ο λόγος που τα “πραγ-ματικά” συμφέροντα της εργατικής τάξης δεν είναι διακριτά είναι επειδή δενυπάρχει πλέον “Η” εργατική τάξη ως δεδομένη ενότητα συμφερόντων. Ή με μιαδιαφορετική διατύπωση: τόσο ο λαϊκισμός, ως ιδεολογία, όσο και το προλετα-ριάτο ως τάξη του κεφαλαίου, ως διαχωριζόμενο και ενοποιούμενο μόνο μέσωτου κεφαλαίου, επιβεβαιώνουν, όπως λέει ο AC, “στη γλώσσα της ιδεολογίας
αυτή τη θεωρητική αλήθεια: το κεφάλαιο είναι η ίδια η κοινωνία”.Η αριστερά, αγνοώντας αυτή τη θεωρητική αλήθεια, μιλώντας για “χειραγωγή-σεις” ή “δυνατότητες ριζοσπαστικοποίησης” μιας κατά φαντασίαν “ενιαίας” ερ-γατικής τάξης, αποκρύπτει το θεμελιώδες ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση της
υπάρχουσας κατάστασης δεν μπορεί να είναι παρά η ριζική αμφισβήτηση του κε-
φαλαίου και του κράτους. 

Στη σύγκρουση της καταλανικής ελίτ με το ισπανικό κράτος αμφότερα εμφα-νίζονται να υπερασπίζονται τη Δημοκρατία και τη “νομιμότητα”, γεγονός τοοποίο οδηγεί σε μερικά κρίσιμα ερωτήματα στην “καρδιά” της Δημοκρατίας,που αναδεικνύονται εύστοχα στο κείμενο των συντρόφων της αναρχικής κολ-λεκτίβας CrimethInc: “Δημοκρατία, βουτηγμένη στο αίμα. Για το καταλανικό δη-μοψήφισμα: Το παλιό κράτος, ένα καινούριο κράτος ή καθόλου κράτος”; Πέρααπό την προφανή αντίφαση ένα σχεδόν-κράτος, η Καταλανική Αυτόνομη Διοί-κηση,  να καταδικάζει το ισπανικό κράτος για άσκηση βίας, το ουσιαστικό είναιη προσπάθεια να εμφανιστεί “ότι ο εθνικισμός και η δημοκρατία προσφέρουν
μια λύση [στο πρόβλημα] της κρατικής καταστολής και της αστυνομικής βίας”.Είναι σαφές, όμως, ότι σε κάθε περίπτωση Δημοκρατία σημαίνει εκλογές,νόμοι και μηχανισμοί επιβολής τους, συνεπώς το αληθινό ερώτημα δεν είναι“ποια πλευρά είναι δημοκρατική”, γιατί, όπως λένε και οι σύντροφοι, “είναι καιοι δύο”, αλλά “ποια νομιμότητα θα κυριαρχήσει”. Γενικότερα, με δεδομένη τηδιαίρεση του κόσμου σε ζώνες κρατικής κυριαρχίας, πώς επιλύονται ή ξεπερνι-ούνται οι συγκρούσεις μεταξύ αυτών των “επικρατειών”, των μπλοκ, δηλαδή,που “οι άνθρωποι συγκροτούν...στη βάση επιφανειακών ομοιοτήτων όπως ηεθνικότητα, η γλώσσα, η θρησκεία και η υπηκοότητα”, όπως λένε οι σύντροφοιτου CrimethInc, αφού ουσιαστικά το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας κατανοεί-ται ως ζήτημα επιβολής. “Τα μπλοκ αυτά ανταγωνίζονται για τον έλεγχο εντός
κάθε κράτους και σε συγκρούσεις μεταξύ κρατών. Αυτή η πάλη λαμβάνει χώρα
με μη-βίαιο τρόπο ως δημοκρατία και με βίαιο τρόπο ως πόλεμος – όπου βρίσκει
κανείς τη δημοκρατία, ο πόλεμος δεν είναι ποτέ μακριά”.Για το αναρχικό κίνημα, συνεπώς, ο εθνικισμός δεν μπορεί να αποτελεί μέσογια την επίτευξη της αυτοδιάθεσης των ανθρώπων όχι μόνο επειδή είναι έναςθεμελιώδης μηχανισμός απόκρυψης των σχέσεων κυριαρχίας και εκμετάλλευ-σης, αλλά και λόγω της εγγενούς του βίας ως παράγωγο της Δημοκρατίας καιτης πυρηνικής, σε αυτήν, αρχής της πλειοψηφίας. Η αυτοδιάθεση, από τη σκοπιάτης ελευθερίας, δεν μπορει να συνίσταται στη δημιουργία μιας κλειστότητας μεβάση μια επιβεβλημένη ταυτότητα· αντίθετα, “ο αληθινός αυτοκαθορισμός απαι-
τεί συμβιωτικές σχέσεις που υπερβαίνουν την ταυτότητα” (στο ίδιο).Έτσι στα διλήμματα επιλογής “εθνικότητας” ή “υπηκοότητας” που θέτουν,για παράδειγμα, ο ισπανικός και ο καταλανικός εθνικισμός, η απάντησή μας δενμπορεί να είναι η “αρχή της πλειοψηφίας” και τα δημοψηφίσματα. Οι σύντροφοιτου CrimethInc προτείνουν “...εθελούσιες συσχετίσεις που δεν διεκδικούν απο-
κλειστικό έλεγχο των πληθυσμών και των περιοχών. Στη θέση του εθνικισμού,
προτείνουμε αμοιβαία βοήθεια κατά μήκος όλων των ταυτοτήτων. Στη θέση του
κράτους, προτείνουμε πραγματική αυτοδιάθεση σε μια αποκεντρωμένη βάση. Στη
θέση της δημοκρατίας, της αρχής της πλειοψηφίας, προτείνουμε τις αρχές της

οριζοντιότητας και της αυτονομίας. Στη θέση των πολέμων που ο εθνικισμός και
η δημοκρατία πάντα υποδαυλίζουν, προτείνουμε την αλληλεγγύη και την δικαιο-
σύνη που μετασχηματίζει”.Τα ζητήματα της αυτοδιάθεσης, της “εθνικότητας”, θέτουν σημαντικές προ-κλήσεις για το αναρχικό κίνημα. Για τους συντρόφους στην Καταλωνία, ιδιαί-τερα, το ζήτημα της στάσης τους απέναντι στη λεγόμενη διαδικασία τηςανεξαρτησίας είναι ζωτικής σημασίας. Στην πραγματικότητα, τέτοια ζητήματαθα προκύπτουν διαρκώς για το αναρχικό κίνημα από κινήματα που διεκδικούνστο πλαίσιο της “κοινωνίας των πολιτών”. Οι απόψεις δεν μπορούν να ταυτί-ζονται, ούτε υπάρχει πάντα μια “ασφαλής” θέση. Ένα κριτήριο πρέπει να είναι,πιστεύουμε, το “ποιος κερδίζει” τελικά από τους αγώνες με όρους κοινωνικού-ταξικού ανταγωνισμού και αν υπάρχουν πραγματικές δυνατότητες ριζοσπα-στικοποίησης τους, γιατί γενικά δεν υπάρχει μια “απειρία” δυνατοτήτων (κι εδώείναι που αναδεικνύεται ο κρίσιμος ρόλος της θεωρίας). Σε κάθε περίπτωση θαπρέπει να έχουμε επίγνωση των συνεπειών και του πιθανού ρίσκου κάθε στά-σης και να καθιστούμε ξεκάθαρη την πλευρά από και για την οποία μιλάμε. Ιδιαίτερα, σε μια περίοδο ενίσχυσης των εθνολαϊκιστικών τάσεων, εντατι-κοποίησης της επίθεσης του Κράτους και του κεφαλαίου εναντίον μας, σε όλατα μήκη και πλάτη του πλανήτη, είναι εντελώς επιτακτική ανάγκη να διαχωρί-ζουμε απόλυτα και συνειδητά την αντίληψή μας για την υποτίμησή μας και τημορφή και το περιεχόμενο των αγώνων μας από τις δυνάμεις του εθνολαϊκι-σμού. Διαφορετικά κινδυνεύουμε οι αγώνες αυτοί να αφομοιώνονται από τηνκυριαρχία. Επειδή δεν υπάρχει καμμιά αντικαπιταλιστική, αντιιμπεριαλιστική ή αντι-κρατική “ρήξη” στα Brexit, στα δημοψηφίσματα στη Σκωτία ή την Καταλωνίακαι στα “αντιμνημόνια”, ο ρεαλισμός για τους καταπιεσμένους και τους εξα-
θλιωμένους δεν είναι άλλος από την επανάσταση ως ριζική αμφισβήτηση του
υπάρχοντος, ως ρεαλιστική ουτοπία που μας επιτρέπει να φανταστούμε τι μπο-ρούμε να πετύχουμε πέρα από και ενάντια σε καινούριες κρατικές δομές, ως το
όραμα, το ήδη ενεργό, στα πολυάριθμα δίκτυα αλληλεγγύης και αντίστασης πουδημιουργούμε, της κοινωνίας που θέλουμε εδώ και τώρα.

fabric

∆ιαταξικότητα: η µεσαία τάξη, το προλεταριάτο
και τα όρια της πολιτικής

Δημοκρατία, αυτοδιάθεση και
προκλήσεις για το αναρχικό κίνημα

[1] “Η Καταλωνία εντός της στιγµής του λαϊκισµού”, AC της Carbure: https://2008-2012.net/2017/10/24/la-catalogne-dans-le-moment-populiste.
[2] “Καταλωνία: Παρελθόν και Μέλλον”, Luke Stobart: https://inmediasres.espivblogs.net/jacobin_catalunya
[3]  “∆ηµοκρατία, βουτηγµένη στο αίµα. Για το καταλανικό δηµοψήφισµα: Το παλιό κράτος, ένα καινούριο κράτος ή καθόλου κράτος;”, CrimethInc,
https://inmediasres.espivblogs.net/crimethinc_catalonia

Και γενικότερα στην ενότητα: https://inmediasres.espivblogs.net/category/international/catalunya του blog της InMediasRes.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Για έναν κόσµο χωρίς σύνορα και κράτη!
Έναν κόσµο της ελευθερίας και της χειραφέτησης!

Διεθνή
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Στο πλαίσιο των ευρύτερων κινητοποιήσεων εντός των φυλακών απότις 26 Σεπτέμβρη, έχει ξεκινήσει ένας αγώνας στις ελληνικές φυλακές,ενάντια στον νέο σωφρονιστικό κώδικα. Στον αγώνα αυτό συμμετέχουνκρατούμενοι από τις Α, Β, Γ, Δ πτέρυγες και Α΄ υπόγεια παραρτήματα φυ-λακών Κορυδαλλού (παράταση προαυλισμού-επιστροφής στα κελιά),καθώς επίσης και κρατούμενοι από τις φυλακές Λάρισας, Δομοκού, Μα-λανδρίνου, Αλικαρνασσού, Χανίων. Βάσει λοιπόν του νέου Σωφρονιστι-κού Κώδικα φαίνεται πως το κράτος διευρύνει με ακόμη πιο αυστηρούςόρους τη λειτουργία του στο σωφρονιστικό πεδίο επαναθεσμοθετώνταςεμμέσως τις φυλακές τύπου Γ΄.  Ο νέος σωφρονιστικός κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις16 Οκτωβρίου 2017. Πιο συγκεκριμένα σχεδιάζονται πολυεπίπεδες ανα-θεωρήσεις και προσθήκες άρθρων. Οι επίμαχες παραμέτροι της αλλαγήςτου Σ.Κ. έχουν ως εξής:
Ως προς τη διάκριση και τον διαχωρισμό των κρατουμένων σε συγκεκριμέ-νες κατηγορίες με “ειδικά καθορισμένους χώρους ατομικής ή ομαδικής κράτη-σης”. 
Διεύρυνση των κυρώσεων για όσους έχουν καταδικαστεί για την οργάνωσηαποδράσεων και άλλων αξιόποινων πράξεων, που τελούνται εντός των φυλα-κών και προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ‘’εγκλημα-τικών και τρομοκρατικών οργανώσεων”.
Δυνατότητα αναστολής σπουδών των κρατουμένων από τα Συμβούλια τωνΦυλακών για την εκπαίδευση και την επαγγελματική τους κατάρτιση, ως μέροςπειθαρχικής ποινής τη στιγμή που ο εν ισχύ Κώδικας την αποκλείει. Στην πραγ-ματικότητα η διάθεση των κρατουμένων να σπουδάσουν ή να απασχοληθούνδημιουργικά μετατρέπεται με αυτήν την προσθήκη σε εργαλείο πειθαρχικούελέγχου.
Ενίσχυση του ελέγχου των τηλεπικοινωνιών των κρατού-μενων, δηλαδή αναβάθμιση του φακελώματος, με δήλωσητηλεφωνικών αριθμών όλων των επικοινωνούντων με τουςκρατούμενους και κωδικοποιημένη καταχώρηση σε ηλε-κτρονικό τηλεφωνικό κέντρο και μηδενική δυνατότητα τη-λεφωνικής επικοινωνίας των “μέσα’’ με όποιον/απαραβλέψει τις παραπάνω προυποθέσεις. 
Μονιμοποίηση του εισαγγελικού βέτο για τις άδειες τωνκρατουμένων (νόμος Δένδια 2009).
Δυνατότητα της χορήγησης άδειας με κατ’ οίκον περιορισμό αντί του πε-ριορισμού στον νομό διαμονής, κάτι που σαφώς αποτελεί προάγγελο περιστο-λής του σχετικού δικαιώματος, όπου ο εκάστοτε δικαστικός λειτουργός θα έχειπλέον τη διακριτική ευχέρεια να ορίσει τους όρους κράτησης. Η εξέλιξη των ει-δικών συνθηκών κράτησης που επιχειρείται, θα δημιουργήσει ένα “καθεστώςμοναδικής εξαίρεσης” μέσα στο ήδη υπάρχον και φωτογραφίζει πρωτίστωςσυγκεκριμένη κατηγορία κρατουμένων, αυτήν των μελών ένοπλων επαναστα-τικών οργανώσεων καθώς αφορά “λόγους που συνδέονται με την ασφάλεια τηςχώρας ή τη δημόσια τάξη”.  Μια φυλακή δηλαδή εντός της φυλακής που θα εξα-σφαλίζει τη διαρκή απομόνωση όσων έχουν κατηγορηθεί με τους νόμους 187και 187Α, καθώς και για άλλους που έχουν καταδικαστεί για την οργάνωση απο-δράσεων και άλλων αξιόποινων πράξεων που τελούνται εντός των φυλακών,στερώντας τους την επαφή ακόμα και με άλλους κρατούμενους.
Γενίκευση της επιβολής του ηλεκτρονικού βραχιολιού. Αυτή η  εξέλιξη έρ-χεται να εντείνει την παρακολούθηση κατά τη διάρκεια των αδειών με ή χωρίςκατ’ οίκον περιορισμό, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα νέο πεδίο οικονομικήςεκμετάλλευσης των κρατουμένων, αφού, άπαξ και τοποθετηθεί, αφαιρείται

μετά την έκτιση της ποινής, ενώ το εξωφρενικό κόστος (15ευρώ/μέρα!) το επω-μίζονται οι ίδιοι οι κρατούμενοι. Έτσι δημιουργείται μεταξύ των κρατουμένωνακόμα ένας διαχωρισμός, αυτήν τη φορά ταξικός, μιας και η πλειοψηφία τωνκρατουμένων αδυνατεί να ανταπεξέλθει οικονομικά.
Δικαίωμα αφαίρεσης ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής, δηλαδή τηνακύρωση μεροκάματων που ο κρατούμενος ήδη έχει κάνει στη φυλακή.
Άσκηση βίας κατά των κρατουμένων από τους δεσμοφύλακες σε “ενεργητικήή παθητική φυσική αντίσταση σε νόμιμη διαταγή” ή σε “περιπτώσεις νόμιμηςάμυνας”. Έτσι δημιουργείται μια συνθήκη που θα “γεννήσει” μακροχρόνια φυ-λακισμένους και σκοπό έχει την εξάλειψη των αντιστάσεων εντός της φυλακήςυπό τον φόβο έκτισης ατελείωτων ποινών. Αυτό θα έχει ως επακόλουθο και τονπλήρη εξευτελισμό τους με τον συνολικό κατακερματισμό της ανθρώπινης αξιο-πρέπειας τους. Μέσα στα πλαίσια του “σωφρονισμού” θα δοθεί στους εισαγγε-λείς των φυλακών το δικαίωμα επιβολής της υποχρεωτικής σίτισης,αφαιρώντας ουσιαστικά από τους κρατούμενους το δικαίωμα στην απεργίαπείνας. Η αύξηση των μέτρων ελέγχου έχει απώτερο σκοπό την επιβολή της κοι-νωνικής ειρήνης και την ποινικοποίηση των όποιων αντιστάσεων τόσο εκτόςόσο και εντός των τειχών. Οι τεχνολογικές μέθοδοι επιτήρησης, όπως είναι τοηλεκτρονικό βραχιόλι, έρχονται να ενισχύσουν το ήδη υπάρχον οπλοστάσιο τουκαθεστώτος για τον έλεγχο τόσο των μέσα όσο και των έξω, διευρύνοντας έτσιτον ορίζοντα ελέγχου της κοινωνίας.Συνοψίζοντας, ο νέος σωφρονιστικός κώδικας επιδιώκει να αναβαθμί-σει τις μεθόδους των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους που θαεπελαύνει με το γάντι πάνω από όσους συναινούν και με τον μπαλτάπάνω από όσους αντιστέκονται, δηλαδή όσους συνεχίζουν να αμφισβη-τούν την παντοδυναμία της κυριαρχίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση τοκράτος προσπαθεί να εναρμονιστεί με τις διεθνείς επιταγές της πολιτικήςκαι οικονομικής ελίτ, ακονίζοντας τα νομοθετικά και κα-τασταλτικά του εργαλεία, σε μια προσπάθεια καθολικήςυπόταξης του εσωτερικού εχθρού και των πόλων αντί-στασης, όπου αυτοί εκδηλώνονται. Μας έχει καταστείσαφές πως τόσο το σωφρονιστικό, όσο και το ποινικό,καθεστώς που μας επιβάλλεται, δεν μπορούν παρά να ερ-μηνευτούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Η ισχυροποίησητων μεταξύ μας δεσμών είναι αυτή που θα καθορίσει τηδυναμική του εκάστοτε αγώνα μας. Η ψήφιση του νέουσωφρονιστικού κώδικα αναμένεται να υλοποιηθεί τοπρώτο τρίμηνο του 2018. Ανεξάρτητα από αυτήν τηνπροσωρινή παράταση, ο “γολγοθάς” για τους φυλακισμένους αγωνιστέςδεν τελειώνει ποτέ. Ως αναρχικοί οφείλουμε να στεκόμαστε αλληλέγγυοιστον αγώνα των κρατουμένων ενάντια στον νέο σωφρονιστικό κώδικα,που θα τεθεί σε μερικούς μήνες προς ψήφιση, και την άμεση υλοποίησητων αιτημάτων τους, καθώς αντιλαμβανόμαστε τη σύνδεση των αγώνωνεντός και εκτός φυλακής ως απαραίτητη συνθήκη για τη συνολική ενα-ντίωση σε κράτος και κεφάλαιο. Ο νέος σωφρονιστικός κώδικας αποτε-λεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας ευθείας επίθεσης στον κόσμο του αγώνα,κατ’ επέκταση στην ίδια την κοινωνία.

Batman

Πηγές:https://omniatv.comhttps://athens.indymedia.org/post/1579506/(αιτήματα κρατούμενων)https://mpalothia.nethttp://radio98fm.org/audio/allages-tou-sofronistikou-kodika-tsakalos-argurou-2/
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Ο αγώνας ενάντια 
στο ποινικό έκτρωµα

’’ΝΕΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΑΣ’’ θα νικήσει 

διαρκής αγώνας για
το γκρέµισµα και της
τελευταίας φυλακής
µέχρι τη συνολική

κατάργηση κράτους
& κεφαλαίου για την 
κοινωνική απελευθέ-

ρωση!!!!



Από τις 18 Μαΐου έως τις 18 Σεπτεμβρίου διεξήχθη ένας επίπονος και με διά-φορες διακυμάνσεις αγώνας των κρατούμενων στις περισσότερες φυλακέςτης επικράτειας με βασικά αιτήματα: τη μονιμοποίηση των διατάξεων τουνόμου 4322/2015 χωρίς περιορισμούς και εξαιρέσεις, την κατάργηση του ει-σαγγελικού βέτο και την κατάργηση του νόμου-εκτρώματος που ποινικοποιείτους αγώνες στις φυλακές και αφορά την αθροιστική έκτιση ποινών για αδι-κήματα που διαπράττονται εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων κατά τηδιάρκεια της άδειας ή της παραβίασής της.Παρότι οι κινητοποιήσεις δεν είχαν την απαιτούμενη ανταπόκριση και τονπροσδοκώμενο ριζοσπαστικό τόνο, σε σύγκριση με αγώνες περασμένων δε-καετιών μέσα στις ελληνικές φυλακές, ο πολύμηνος αγώνας των κρατουμέ-νων απέφερε κάποια θετικά αποτελέσματα καθώς, με την ψήφιση νέουνομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αποσύρθηκαν οι περισσότερεςεξαιρέσεις και παρατάθηκε για έναν ακόμη χρόνο (μέχρι τις 28/8/2018) ηισχύς του νόμου 4322/2015 και των επιμέρους διατάξεών του. Η μονιμοποί-ηση των διατάξεων του νόμου 4322/2015 που αφορούν τις αποφυλακίσειςκρατουμένων αποτελεί μια μικρή αλλά σημαντική ρωγμή στην εντεινόμενηασυδοσία των δικαστών απέναντι στους κρατούμενους. Ανύπαρκτες εγκλη-ματικές οργανώσεις, δίκες χωρίς στοιχεία, εξοντωτικές ποινές και διαβιβα-στικά των αστυνομικών υπηρεσιών, ρατσιστική αντιμετώπιση τωνμεταναστών κρατουμένων, ένα πλέγμα ταξικών διακρίσεων που απλώς συμ-πληρώνει την εύστοχη ρήση ότι “η δικαιοσύνη είναι σαν τα φίδια, δαγκώνειμόνο τους ξυπόλυτους”. Μέσα από τον αγώνα για τη μονιμοποίηση των δια-τάξεων του νόμου 4322/2015 χωρίς περιορισμούς και εξαιρέσεις προσπα-θούμε να αγωνιστούμε ενάντια στις αυθαίρετες και καταχρηστικές κρίσεις τωνδικαστών, ιδιαίτερα στο ζήτημα των αναστολών οι οποίες χορηγούνταν με τοσταγονόμετρο, εγκαθιδρύοντας ουσιαστικά ένα ιδιότυπο καθεστώς παρατε-ταμένης ομηρίας μετά την έκτιση της ποινής του κάθε κρατούμενου.Η κατάργηση του εισαγγελικού βέτο στον θεσμό των αδειών αποτελεί ου-σιαστικά την κατάργηση ενός παράλογου νόμου του 2009 με τον οποίο οπρώην υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Δένδιας έδινε “γη και ύδωρ” στις εισαγ-γελικές αρχές μέσα στα καταστήματα κράτησης. Για να γίνουμε σαφείς, είναιπροφανές ότι οι αρμόδιοι για να κρίνουν τη συμπεριφορά του κάθε κρατού-μενου δεν είναι άλλοι από όσους από θεσμική ιδιότητα (διευθυντές, κοινωνι-κοί λειτουργοί) παρακολουθούν και έρχονται σε επαφή με τους κρατούμενους.Η μοναδική επαφή που έχουν οι εισαγγελείς στις φυλακές με τους κρατούμε-νους είναι όταν τους βλέπουν στα πειθαρχικά συμβούλια που αποφασίζουνγια την τιμωρία τους ή στα συμβούλια που αφορούν τη χορήγηση αδειών. Πώς είναι δυνατόν η άποψη ενός εισαγγελέα, που δεν έχει καμία καθημερινήτριβή με τους κρατούμενους, να λειτουργεί σε τέτοιο καθοριστικό βαθμό στηχορήγηση των αδειών; Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν κρατούμενοι για τουςοποίους ενώ η πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου της φυλακής ψηφίζειυπέρ της χορήγησης άδειας, αυτή να απορρίπτεται εξαιτίας του βέτο που απο-φασίζει να ασκήσει ο εισαγγελέας; Εμείς διεκδικούμε την κατάργηση του ει-σαγγελικού βέτο στις άδειες ώστε να έχει ένα πραγματικό νόημα η ύπαρξη του

συμβουλίου της φυλακής· σε διαφορετική περίπτωση ας κα-ταργηθεί κι αυτό και ας είναι μόνος αρμόδιος ο εκάστοτεεισαγγελέας ώστε να πέσουν οι μάσκες και να μηνεφευρίσκονται προσχήματα “ευαισθησίας” εκεί πουδεν υπάρχουν. Η κατάργηση του νόμου έκτρωμα,που αφορά στην αθροιστική έκτιση της ποινής γιασυγκεκριμένα αδικήματα εντός των σωφρονιστι-κών καταστημάτων, κατά τη διάρκεια της άδειαςή μετά την παραβίαση της, είναι μια πραγματικήαναγκαιότητα, για να βάλουμε ένα φρένο στη δημι-ουργία ενός νομικού τερατουργήματος που σκοπόέχει να επαναφέρει από την πίσω πόρτα ανθρώπουςπου θα κάθονται όλη τους τη ζωή στη φυλακή μέχρι ναπεθάνουν, χωρίς καμία διάθεση υπερβολής σε αυτό πουλέμε. Μέσω αυτού του νόμου τιμωρούνται με εξοντωτικότρόπο, χωρίς ντροπή, οι εξεγέρσεις και οι αντιστάσεις που μπορεί υπό συνθή-κες να διεξαχθούν μέσα στις φυλακές αφού όλες οι ποινές για συγκεκριμένααδικήματα, που θα λάβουν χώρα εντός ενός σωφρονιστικού καταστήματος(πχ. μια στάση διαμαρτυρίας) θα αρχίσουν να εκτίονται μετά την ολοκλήρωσητης αρχικής ποινής, χωρίς τη δυνατότητα συγχώνευσης των ποινών. Το ίδιοισχύει και για τα αδικήματα που γίνονται κατά τη διάρκεια ή μετά τις παρα-βιάσεις αδειών, τα οποία δεν μπορούν να συγχωνευτούν, αναγκάζοντας τονκρατούμενο να εκτίσει δυο διαφορετικές ποινές αθροιστικά. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εκδικητική στάση των κατασταλτικών μηχανι-σμών του κράτους (αστυνομία και δικαιοσύνη) σε περιπτώσεις όπως οιπρο-αναναφερθείσες, σε λίγο καιρό θα υπάρχουν άνθρωποι που είτε επειδήαντιστάθηκαν σε κάποιες παράλογες απαιτήσεις των σωφρονιστικών αρχώνείτε επειδή παραβίασαν μια άδεια, θα φορτώνονται με χρόνια φυλακής και θαπρέπει να εκτίσουν πραγματικά χρόνια στα οποία τα χρονικά περιθώρια γιααποφυλάκιση θα στενεύουν ασφυκτικά και η ανάγκη για ελευθερία θα ισού-ται με ισόβια στέρηση· θα υπάρχουν, δηλαδή, στις φυλακές έγκλειστοι με ποι-νές αργού θανάτου (μελλοθάνατοι χωρίς θανατικές ποινές).  
Ωστόσο, τίποτα δεν τέλειωσε...

Δεν έχουν ικανοποιηθεί, ακόμα, όλα τα αιτήματα, μεταξύ των οποίων και ταδιαχρονικά αιτήματα των φυλακισμένων γυναικών: Μείωση του ανώτατουορίου προφυλάκισης από τους 18 μήνες στους 12, και διεύρυνση των προ-ϋποθέσεων (από 10 χρόνια σε 15) για κατ’ οίκον έκτιση της ποινής για μητέ-ρες με ανήλικα παιδιά τα οποία είναι μικρότερα από 8 έτη και εφαρμογή τουμέτρου στην πράξη. 
Batman
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Κινητοποιήσεις στις ελληνικές φυλακές
µήνες Μάιος - Σεπτέµβριος

Φεβρουάριος 2018

Η “αντιτρομοκρατική εκστρατεία” του
κράτους έχει και συνέχεια....

Εξαίρεση στον κανόνα δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν και αγωνι-στές όπως οι αναρχικοί Κ. Σακκάς, Γρ. Τσιρώνης, Μ. Σεϊσίδης, Π. Ασπιώ-της και ο Ν. Μαζιώτης (μέλος της ε.ο. Επαναστατικός Αγώνας).  Στo νέοαστυνομοδικαστικό τέχνασμα της βιομηχανίας διώξεων του κράτους, μετον τίτλο “Υπόθεση ληστών του Διστόμου”, κατηγορούνται οι συγκεκρι-μένοι σύντροφοι μαζί με ακόμα δύο φυλακισμένους αγωνιστές (κοινω-νικούς κρατούμενους με καταδίκες για ένοπλη δράση και με αξιοπρεπήστάση σε αγώνες εντός των τειχών), τους Γ. Πετρακάκο και Σ. Χριστο-δούλου, καθώς και άτομα του στενού συγγενικού, φιλικού και συντρο-φικού τους περιβάλλοντος (Μαρία Θεοφίλου, σύζυγος Πετρακάκου κ.α.).Ο γολγοθάς των συντρόφων και των συγγενών τους ξεκινάει στις25/5/2018, ημερομηνία έναρξης της δίκης. Δεν θα αφήσουμε ακόμα έναέγκλημα της αστικής δικαιοσύνης να περάσει αλώβητο πάνω απ’ τα κε-φάλια μας.Το κράτος έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα στις αυθαιρεσίες που

έχει επιβάλλει, όπως η προκλητική επιβολή του κατ’ οίκον περιορισμούστον αναρχικό σύντροφο Γρηγόρη Τσιρώνη μετά από την παρέλευση 30μηνών της κράτησής του (εκκρεμεί η δίκη του για την υπόθεση των “λη-στών του Διστόμου”). Δεν μας εκπλήσσει ότι χρησιμοποιεί κατά το δο-κούν τα νομικά παράθυρα του δικαιικού του συστήματος, για ναεξοντώσει ηθικά και πολιτικά τον εσωτερικό του εχθρό. Όσο δεν υπάρ-χουν δυναμικές αντιδράσεις στις αυθαιρεσίες αυτές, όσο η απάθεια και ηεξατομίκευση αφενός θεσμοποιούνται στην καθημερινότητά μας καιαφετέρου η αλληλεγγύη δεν κλιμακώνεται, αλλά περιορίζεται σε επικοι-νωνιακά μέσα αντιπροπαγάνδας και πυροτεχνήματα, τόσο το κράτος θαεμπλουτίζει το κατασταλτικό του οπλοστάσιο και θα προχωράει ακόμαπαραπέρα στην επιβολή ολοκληρωτικών μέτρων. Ο αγώνας συνεχίζε-ται...ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ!!!
Παραπομπές:https://athens.indymedia.org/post/1577833/https://athens.indymedia.org/post/1577607/(κειμενο αλληλέγγυωνσχετικά με την υπόθεση)

Φυλακές



Ο Πιοτρ Κρο,ότκιν α,οτέλεσε την ,ιο σηµαντική µορφή του αναρχικού κινήµατος και τον άνθρω,ο ο ο,οίος τεκµηρίωσε ε,ιστηµο-
νικά, και όχι µόνο µε την ,ράξη, αλλά και µε τις ,ελώριες γνώσεις του, τον Αναρχισµό. Με ,ατέρα ,ρίγκη,α και αξιωµατικό στρα-
τού και µε µητέρα κόρη αξιωµατικού, σε ηλικία 15 χρονών θα ,άει στην στρατιωτική σχολή, στην ο,οία θα αντέξει ,ολύ λίγο (γύρω
στα 5 χρόνια) και κατά τη διάρκεια της θα ,άει στην Σιβηρία ό,ου θα αρχίσει γεωγραφικές µελέτες, οι ο,οίες θα ε,ηρεάσουν τον
τρό,ο σκέψης του.

Η αδικία, η ταξική εκµετάλλευση ,ου βλέ,ει τριγύρω του, οι συνεχείς ,όλεµοι για την όλο και µεγαλύτερη κερδοφορία των ,λου-
σίων θα οργίσουν τον αναρχικό “,ρίγκη,α” και σε ,ολύ µικρό διάστηµα γίνεται µέλος της ,ρώτης ,ροσ,άθειας ένωσης των εργα-
τών, την Πρώτη ∆ιεθνή. Παράλληλα µυείται στον σοσιαλισµό και ειδικότερα στην ελευθεριακή εκδοχή του, τον Αναρχισµό,
δεχόµενος ε,ιδράσεις α,ό σοσιαλιστές ηγέτες της ε,οχής του και ειδικότερα α,ό τον Προυντόν και τον Μ,ακούνιν, των ο,οίων
στην ουσία θεωρείται συνεχιστής αλλά και αναβαθµιστής των θεωριών τους.

Σηµαντικότερη συνεισφορά του Κρο,ότκιν είναι η ε,ιστηµονική και φιλοσοφική ανάλυση του Αναρχισµού
µε τρό,ο ,ου κανένας µέχρι τότε, αλλά και µέχρι τις µέρες µας, δεν έχει κάνει. Είναι ο θεµελιωτής του Αναρ-
χοκοµµουνισµού, ενώ στα έργα του έχει αναλύσει ε,αρκώς την θεωρία του. Στο βιβλίο του Αλληλοβοήθεια -
ένας �αράγοντας της εξέλιξης αναλύει, σύµφωνα µε τις ,ολλές γεωγραφικές έρευνές του κατά µήκος της αχα-
νούς ρωσικής γης, τη δαρβινική εξελικτική µέθοδο, δίνοντας βάση στην κυριότερη µέθοδο εξέλιξης του αν-
θρώ,ινου ,ολιτισµού ,ου είναι η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη, οι ο,οίες είναι ,ολύ ανώτερες α,ό τον
ανταγωνισµό και χωρίς τις ο,οίες δεν θα υ,ήρχε καµία εξέλιξη. Στο βιβλίο, ξεκινάει α,ό τον ζωικό κόσµο
φτάνοντας µέχρι τις σύγχρονες κοινωνίες, α,οδεικνύοντας ότι οι κοινωνίες, είτε ανθρώ,ινες είτε όχι, διακατέ-
χονται εκ φύσεως α,ό την αλληλοβοήθεια. ∆ίνεται, ε,ίσης, βαρύτητα στην κοινωνική αλληλεγγύη. Μια βασική
θέση του Κρο,ότκιν, ό,ως και βασική θέση της κλασικής αναρχικής ,αράδοσης, είναι ότι ο άνθρω,ος είναι φύσει κοινωνικό ον και
δεν µ,ορεί να ανα,τυχθεί µόνος του, ξέχωρα α,ό το συλλογικό. Μια ε,έκταση των θεωριών του α,οτελεί και το Αγροί, εργοστάσια, ερ-
γαστήρια, ό,ου ,ραγµατεύεται την α,οκέντρωση των βιοµηχανικών µονάδων, για την εξυ,ηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και
υ,έρ της κοινοτικής ζωής. Στο βιβλίο του Αναρχία - η φιλοσοφία της και το ιδανικό της, υ,ερασ,ίζεται φιλοσοφικά την αναρχία, ως τη
φυσική ρο,ή του ανθρώ,ου ,ρος την ελευθερία και την ισότητα, αλλά και την εναντίωση στην εξουσία.
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“Αυτό µας διδάσκει η ιστορία και α�' αυτό το δίδαγµα αντλούµε την εµ�ιστο-
σύνη µας στους θεσµούς του ελευθεριακού κοµµουνισµού για την ανύψωση του
ηθικού ε�ι�έδου των κοινωνιών �ου τόσο υ�οβίβασε η �ρακτική της εξουσίας”,
(Αναρχία-η φιλοσοφία της και το ιδανικό της)

Στην Ηθική και στην µ,ροσούρα Αναρχική Ηθική θα κατα,ιαστεί µε
την έννοια της ηθικής, ό,ου µετά α,ό µια ανάλυση των ηθικών αντι-
λήψεων στο ,έρασµα της ανθρώ,ινης ιστορίας, θα µιλήσει για την
αναρχική ηθική:

“∆ιακηρύσσοντας ότι είµαστε αναρχικοί διακηρύσσουµε ότι αρνούµαστε να κά-
νουµε στους άλλους ό,τι δεν θα θέλαµε να µας κάνουν εκείνοι, ότι δεν ανεχό-
µαστε �λέον την ανισότητα η ο�οία θα ε�έτρε�ε σε ορισµένους α�ό εµάς να
εκµεταλλευθούν τη δύναµη, τη δολιότητα ή την ε�ιτηδειότητα κατά τρό�ο �ου
εµείς α�εχθανόµαστε. Όµως η ισότητα σε όλα, συνώνυµο της δικαιοσύνης, είναι
ακριβώς η Αναρχία”, 

Μιλάει για τις φυλακές, τις ο,οίες θεωρεί άντρο της εγκληµατικότη-
τας, αλλά και ,ροτείνει την κατάργησή τους, θεωρώντας ,ως τα εγ-
κλήµατα υ,άρχουν λόγω των συνθηκών ζωής, οι ο,οίες είναι άθλιες
για την εργατική τάξη και τους υ,οτελείς, και ,ροτείνει την κατανόηση
και την ηθική ,ίεση ,ρος τους εγκληµατούντες, ενώ στο Το Κράτος και
ο ιστορικός του ρόλος αναλύει τις συνθήκες δηµιουργίας του κράτους, το
ο,οίο είναι µία συµµαχία των ανώτερων τάξεων για τον σφετερισµό
των αγαθών και την εκµετάλλευση των α,ό τα κάτω, και υ,ερασ,ίζει
την κοινωνία α,έναντι στο κράτος.  

Στο ,ιο σηµαντικό του έργο, Η κατάκτηση του ψωµιού, δείχνει ,ώς ,ρέ-
,ει να οργανωθεί η κοινωνία σύµφωνα µε την Αναρχοκοµµουνιστική
θεωρία του. Σαφώς ε,ηρεασµένος α,ό την Παρισινή Κοµµούνα, στό-
χος του γίνεται µία κοινωνία ό,ου τόσο η ,αραγωγή, όσο και τα αγαθά
,ρέ,ει να βρίσκονται στα χέρια της κάθε αυτοδιοικούµενης κοινότη-
τας-κοµµούνας. Η ελεύθερη διανοµή των αγαθών και των υ,ηρεσιών
θα αντικαταστήσουν την ιδιοκτησία, καταργώντας την οικονοµική
ανισότητα, ενώ οµάδες εθελοντικά δηµιουργηµένες α,ό τη µάζα θα
ικανο,οιήσουν κάθε ανάγκη. Προτείνει την α,οκέντρωση της βιοµη-
χανίας, ενώ η αρχή της αµοιβής αντικαθίσταται α,ό την ανάγκη, ό,ου
ο καθένας θα έχει αυτά ακριβώς ,ου χρειάζεται. 

"Α�ό τον καθένα σύµφωνα µε τις δυνατότητές του, στον καθένα σύµφωνα µε
τις ανάγκες του". Η αναρχοκοµµουνιστική κοινωνία, θα είναι οργανω-

µένη σε κοµµούνες ό,ου ο καθένας θα εργάζεται σύµφωνα µε τις δυ-
νατότητές του ενώ, ,αράλληλα, θα ε,ιµορφώνεται συνεχώς σχετικά µε
την εργασία του αλλά και τις ,νευµατικές δυνατότητες του ανθρώ,ου.
Η µισθωτή εκµετάλλευση καταργείται, ενώ σηµαντικό θεωρεί ε,ίσης
το τέλος του διαχωρισµού µεταξύ διανοητικής και ,νευµατικής εργα-
σίας. ∆εν υ,άρχει άλλος στοχαστής ,ου να µ,ήκε τόσο βαθιά και να
µελέτησε µε τόσο ε,ιστηµονικό τρό,ο τον Αναρχισµό ή τον ελευθε-
ριακό κοµµουνισµό. Μ,ορούµε, δε, να ,ούµε ότι α,οτελεί τον τελευ-
ταίο στοχαστή της κλασικής αναρχικής ,αράδοσης, την ο,οία ,ρέ,ει
διαρκώς να µελετάµε για να ,αίρνουµε ,αραδείγµατα ήθους, ανθρω-
,ιάς και ,ίστης σε έναν κόσµο χωρίς εξουσία, χωρίς τάξεις, χωρίς εκ-
µετάλλευση ανθρώ,ου α,ό άνθρω,ο.

“Η κοινωνία �ου θα καταργήσει την ατοµική ιδιοκτησία, θα είναι αναγκασµένη,
κατά τη γνώµη µας, να οργανωθεί µε βάση τον Αναρχοκοµµουνισµό. Η Αναρ-
χία οδηγεί στον Κοµµουνισµό και ο Κοµµουνισµός στην Αναρχία αφού τόσο η
�ρώτη όσο και ο δεύτερος δεν συνιστούν �αρά εκφράσεις της κυρίαρχης τάσης
στις σύγχρονες κοινωνίες: την αναζήτηση της ισότητας”, (Η κατάκτηση του
ψωµιού)

Ιστορίες Από Α

blackred prolet



Στα  τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του περασμένου, άρχισε να δημιουρ-γείται ένα καινούργιο μουσικό είδος που παιζότανε στους τεκέδες της Αθήναςκαι του Πειραιά και στις φυλακές. Είχε επιρροές από τη δημοτική μουσική, τημουσική των καφέ αμάν, την ανατολίτικη μουσική γενικότερα και πολλά στοι-χεία δυτικής μουσικής, ταιριασμένα με έναν πρωτότυπο για την εποχή τρόπο,μισό δυτικό μισό ανατολίτικο. Ωστόσο αυτή η μουσική ήταν περιορισμένη σετεκέδες και στις φύλακές, δεν παιζότανε σε ταβέρνες και καφενεία και οι δημι-ουργοί του ήταν ανώνυμοι. Τα όργανα που χρησιμοποιούσαν ήτανε το μπου-ζούκι, ο μπαγλαμάς και κάποιες φορές αυτοσχέδια κρουστά όπως μπεγλέρι,ποτήρια κλπ.. Το μπουζούκι προήλθε από τον ταμπουρά, παραδοσιακό όργανοπου η καταγωγή του χάνεται στα βάθη των αιώνων. Τον τροποποίησαν, παίρ-νοντας ιδέες από το ιταλικό μαντολίνο, και έγινε το μπουζούκι. Ο μπαγλαμάς,όπως ήτανε μικρός σε μέγεθος, συχνά φτιαχνότανε μέσα στις φυλακές κάποιεςφορές το σκάφος του φτιαχνότανε σκαλίζοντας ένα ξύλο (σκαφτό). Κάποιες,πάλι, από ινδική καρύδα και φυσικά με τον κλασικό τρόπο. Ήτανε ιδιαίτεραπρακτικό όργανο μιας και λόγω του μικρού μεγέθους κρυβότανε εύκολα κάτωαπ’ το σακάκι για να μη γίνει αντιληπτός μιας και ο ιδιοκτήτης του συνήθως κα-τευθυνότανε σε τεκέ. Το μπουζούκι και ο μπαγλαμάς, εκείνη την εποχή, παιζό-τανε συνήθως από ανθρώπους που σύχναζαν σε τεκέδες και ήτανε κοινωνικόςστιγματισμός να παίζεις μπουζούκι. Αυτός ήτανε και ο λόγος που μέχρι το 1932ορχήστρες με μπουζούκια και μπαγλαμάδες δεν μπαίνανε σε μαγαζιά. Αλλά,εκτός από τον στιγματισμό, οι μαγαζάτορες φοβόντουσαν και τις φασαρίες πουμπορεί να γινόντουσαν. Όμως ούτε και στη δισκογραφία μπορούσαν να ηχο-γραφηθούν τραγούδια με μπουζούκια αφού το θεωρούσαν όργανο του περι-θωρίου. Είχαν ηχογραφηθεί τραγούδια που παιζόντουσαν σε τεκέδες αλλά μόνοαπό Σμυρναίικες ορχήστρες. Οι μπουζουξήδες παίζανε ερασιτεχνικά για τηνπαρέα τους. Το μπουζούκι στη δισκογραφία εμφανίζεται σποραδικά σε ηχο-γραφήσεις στην Αμερική. Η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει το 1932 αφούείδαν ότι αυτές, οι μετρημένες στα δάχτυλα, ηχογραφήσεις με μπουζούκι στηνΑμερική είχαν επιτυχία κι έτσι αποφάσισαν να ηχογραφήσουν δίσκους με μπου-

ζούκια. Την αρχή την έκανε ο Μάρκος Βαμβακάρης και ο Γιώργος Μπάτης καιαπό τότε ανοίγει ο δρόμος για το μπουζούκι όχι μόνο στη δισκογραφία αλλά καιστα μαγαζιά. Λόγω της επιτυχίας που είχαν οι μαγαζάτορες αναγκάστηκαν ναδεχτούνε ορχήστρες με μπουζούκι και μπαγλαμά. Το 1934 εμφανίστηκε ηπρώτη ρεμπέτικη κομπανία με το όνομα “Τετράς η ξακουστή του Πειραιώς” ή“Πειραιώτικη κομπανία”. Τα μέλη της κομπανίας ήταν ο Μάρκος Βαμβακάρης,ο Γιώργος Μπάτης, ο Ανέστος Δελιάς και ο Στράτος Παγιουμτζής. Έτσι δημι-ουργείται το Πειραιώτικης σχολής ή κλασικό ρεμπέτικο. Ονομάστηκε πειραι-ώτικης σχολής επειδή οι περισσότεροι δημιουργοί του διέμεναν στον Πειραιά.Τα όργανα της ορχήστρας είναι μπουζούκι, κιθάρα και μπαγλαμάς. Σημαντικό-τεροι δημιουργοί είναι οι: Μάρκος Βαμβακάρης, Γιώργος Μπάτης, Στράτος Πα-γιουμτζής, Ανέστος Δελιάς, Μιχάλης Γενίτσαρης, Γιάννης Παπαϊωάννου, ΓιοβάνΤσαούς, Στέλιος Κερομύτης, Δημήτρης Γκόγκος ή Μπαγιαντέρας και πολλοίάλλοι. Αυτή θεωρείται και η καλύτερη εποχή του είδους. Τη δεκαετία του ’30,καθώς έχει πια ωριμάσει, έχει βγει απ’ τους τεκέδες και είναι ανοιχτό πια στηνκοινωνία χωρίς να έχει χάσει την αυθεντικότητα και να αλλοιωθεί για να γίνειεμπορικό. Έχει εμπλουτιστεί από τις μουσικές γνώσεις των Μικρασιατών μετους οποίους διατηρεί σχέσεις  και αρκετοί απ’ αυτούς θα γράψουν και πειραι-ώτικης σχολής ρεμπέτικα και ακόμα αρχίζουν να γράφουν ρεμπέτικα και συν-θέτες που δεν είχαν σχέσεις με τεκέδες. Έτσι θα διατηρηθεί μέχρι το ’37, ότανμε τη δικτατορία του Μεταξά και τη λογοκρισία που ακολούθησε θα αναγκαστείνα αλλάξει θεματολογία, να χάσει τον χαρακτήρα που είχε και να γίνει ουσια-στικά λαϊκή μουσική. Αλλά και το γεγονός ότι πολλοί μυρίστηκαν χρήμα στορεμπέτικο και έτρεξαν να γράψουν εμπορικά υποτιθέμενα ρεμπέτικα τραγούδιαδεν θα του επιτρέψουν να ξαναπάρει τον χαρακτήρα που είχε. Το ρεμπέτικο,και στις δυο του μορφές, σμυρναίικης και πειραιώτικης σχολής, ήταν γέννηματης περιόδου του μεσοπολέμου. Την επόμενη περίοδο των δεκαετιών του’ 40και του ’50 θα συνεχίσει να υπάρχει και το κοινό που το ακούει θα πολλαπλα-σιαστεί αλλά θα είναι πια λαϊκή μουσική που θα ονομαστεί λαϊκορεμπέτικο καιδεν θα θυμίζει το αρχικό ρεμπέτικο της περιόδου του μεσοπολέμου. 

Πειραιώτικη σχολή

ΜΜΑΑΤΤ ΙΙΑΑ   ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΕΕΜΜΠΠΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟ

Μέρος Β’
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Ο Μεταξάς, η Βαρβάρα 
και η λογοκρισία

Λίγο μετά την άνοδο του δικτάτορα Μεταξά στην εξουσία επιβάλλεται ο νόμοςΑ. Ν. 45/31-8-36 για τη δημιουργία λογοκρισίας που άρχισε να λειτουργεί απ’τις αρχές του 1937. Η πρώτη απαγόρευση γίνεται πριν ακόμα προλάβει να δη-μιουργηθεί αυτός ο φορέας. Είναι το τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα “Η Βαρ-
βάρα” που ερμηνεύει ο Στελλάκης Περπινιάδης, ένα σατιρικό τραγούδι με πολλάσεξουαλικά υπονοούμενα που θεωρήθηκε ότι αναφερότανε στην κόρη του Με-ταξά. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας ένα τραγούδι απαγορεύεται.Απαγορεύτηκε όχι μόνο η εκτέλεση αλλά και η ακρόαση. Μέσα σε λίγες μόνομέρες οι δίσκοι κατασχέθηκαν από τα ράφια των μαγαζιών και ο Π. Τούντας, οΣ. Περπινιάδης, οι ιδιοκτήτες της δισκογραφικής εταιρίας και 90 καταστημα-τάρχες και φωνογραφητζήδες παραπέμφθηκαν σε δικαστήριο στις 21/12/36.Το τι επακολούθησε το περιγράφει σε συνέντευξη του ο Στελλάκης Περπινιά-δης: “Η αστυνομία γύριζε και μάζευε τις Βαρβάρες από τα μαγαζιά και από τους
πλανόδιους φωνoγραφητζήδες. Έπαιρνε τους δίσκους, τους έσπαγε και έκανε μη-
νύσεις σ' εκείνους που τους πουλούσαν. Δεκάδες χιλιάδες δίσκους της Βαρβάρας
έσπασε η Ασφάλεια και έκανε αμέτρητες μηνύσεις σε καταστηματάρχες και φω-
νoγραφητζήδες. Το αποτέλεσμα ήτανε να πάνε στο δικαστήριο κατηγορούμενοι
όλοι αυτοί που πούλαγαν δίσκους, με βασικούς κατηγορούμενους τον Θεμιστο-
κλή Λαμπρόπουλο (γιατί στην ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ είχε γυριστεί ο δίσκος), τον Π. Τούντα
(γιατί ήταν ο δημιουργός του τραγουδιού), τον υπεύθυνο φωνογραφήσεων της
εταιρείας και όλους, όπως είπα, τους καταστηματάρχες. Η δίκη έγινε στην Αθήνα
και προκάλεσε πάταγο. Χιλιάδες κόσμος, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, ήρθαν
για να παρακολουθήσουν τη δίκη. Επί το πλείστον, είχαν έρθει γυναίκες της λε-
γόμενης αριστοκρατίας. Η ουρά του κόσμου που ήθελε να μπει στο δικαστήριο
είχε φτάσει τα πολλά χιλιόμετρα, ενώ οι αστυφύλακες, που είχαν στείλει για να τη-
ρήσουν την τάξη ήταν περισσότεροι και από τον κόσμο που είχε έρθει για να πα-

ρακολουθήσει...”. Ο Τούντας καταδικάστηκε σε βαρύ χρηματικό πρόστιμο καιπλήρωσε και τις χρηματικές ποινές των καταστηματαρχών και των φωνογρα-φητζήδων. Αμέσως μετά την καταδικαστική απόφαση συνεστήθη Επιτροπή Λο-γοκρισίας την οποία αποτελούσαν ο Πράτσικας και ο Ψαρούδας. Για ναηχογραφηθεί ένα τραγούδι έπρεπε να περάσει από την επιτροπή για να πάρειάδεια, να ελεγχθούν οι στίχοι και οι παρτιτούρες και να γίνουν, αν χρειαστεί,αλλαγές ώστε να μην περιέχει κάτι τολμηρό, κάτι που δεν θα αρέσει στο καθε-στώς, να είναι κοινωνικά ακίνδυνο και να μη θίγει κοινωνικά θέματα. Η λογο-κρισία δεν περιορίζεται μόνο στον στίχο αλλά και στη μουσική: απαγορεύτηκεο αμανές σαν τουρκομερίτικο είδος και οποιοδήποτε στοιχείο θύμιζε ανατολί-τικη προέλευση όπως τριημιτόνια, ασυγκέραστες κλίμακες κ.λπ., καταστρέ-φοντας έτσι μια μουσική κληρονομιά αιώνων. Ενδιαφέρον είναι ότι και ο Κεμάλστην Τουρκία το 1934 είχε απαγορεύσει τη μετάδοση αμανέδων από το Τούρ-κικο ραδιόφωνο ως ξενόφερτο μουσικό είδος, κατάλοιπο των Ελλήνων της Μι-κράς Ασίας! Ο αμανές διώκεται στην Τουρκία σαν ελληνικός και στην Ελλάδασαν τούρκικος! Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει ρεμπέτικο,αφού το ρεμπέτικο ήταν μουσική κοινωνικής αμφισβήτησης. Δεν είναι πια ρεμ-πέτικο αλλά μια γλυκανάλατη λαϊκή μουσική και αλλάζει όχι μόνο στον στίχοαλλά και στη μουσική και βασίζεται περισσότερο στις δυτικές αρμονίες. Σπάνιαμόνο κατάφερναν οι συνθέτες να περάσουν κάποια μηνύματα με έμμεσο καισυμβολικό τρόπο. Οι μουσικοί ήταν αναγκασμένοι να συμβιβαστούν ή να στα-ματήσουν να γράφουν. Οι περισσότεροι συμβιβάστηκαν. Αντιδράσεις υπήρχανμόνο από τον Βαγγέλη Παπάζογλου. Όταν του ζήτησαν στο τραγούδι “Μπατί-
ρης” στους στίχους “ελεύθερος να ζήσω” να αλλάξει τη φράση σε “χαρούμενος να
ζήσω”, αρνήθηκε λέγοντας: “Εγώ δεν είμαι χαρούμενος άμα δεν είμαι λεύτερος.
Εγώ άμα έχω σκλαβιά πάνω από το κεφάλι μου δεν γελώ. Έτσι είμαι μαθημένος...

Κείμενο: Νικοτρόπιο
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Δεν τα δίνω τα κομμάτια”. Δεν ξανάστειλε τραγούδια του για έλεγχο και 36 τρα-γούδια του δεν ηχογραφήθηκαν. Επίσης, δεν ξαναέγραψαν τραγούδια ο ΓιοβάνΤσαούς, ο Ανέστος Δελιάς και ο Γιώργος Μπάτης. Ο Μάρκος Βαμβακάρης σχο-λιάζει την κατάσταση: “Γράφαμε αλλιώτικα. Με φώναξαν στη λογοκρισία και μου
είπαν: ‘Θα σταματήσεις αυτό το γράψιμο...Στην αρχή μου δίναν οδηγίες...Μάρκο
πρέπει να γράψεις καλύτερα. Κι αν δεν μπορείς, να τα φέρνεις εδώ να τα γράφουμε
εμείς’. Εκείνα που είναι επίφοβα να μην περάσουν δεν τα βάζω...θα βάλω μια άλλη
λέξη να περάσει...Γιατί να γράψω, να τραβήξω τόσα, ώσπου να πάει εκεί και μετά

να μου το απορρίψουν; Γράφω μόνο για δίσκους τώρα, αλλιώς τι να τα κάνω”; Τοκαθεστώς του Μεταξά άρχισε να κυνηγάει τους ρεμπέτες στην Αθήνα και τονΠειραιά και πολλοί απ’ αυτούς πήγαν στη Θεσσαλονίκη όπου τα πράγματα ήτανπιο ήρεμα. Η λογοκρισία συνεχίστηκε και μετά το καθεστώς του Μεταξά, όχι πιαστη μουσική σύνθεση αλλά στον στίχο. Η λογοκρισία θα εξακολουθήσει μέχρι τηδεκαετία του ’80 και επίσημα θα καταργηθεί το 1994.

“Αυτό που χαρακτηρίζει το ρεµπέτικο είναι η αµφι-
σβήτηση των αξιών της κοινωνίας, η άρνηση έντα-
ξης σε αυτήν και η επιλογή µιας µποέµικης ζωής”.

Φεβρουάριος 2018

Το ρεµπέτικο στην κατοχήΜε την εισβολή των Γερμανών κλείνει το εργοστάσιο πα-ραγωγής δίσκων στον Περισσό και δεν ηχογραφούνται δί-σκοι. Αρκετά ρεμπέτικα τραγούδια γράφτηκαν για τηγερμανική κατοχή τα οποία έπαιζαν κρυφά σε μέρη πουδεν υπήρχαν προδότες. Κάποια απ’ αυτά θα ηχογραφη-θούν πολύ αργότερα αφού και μετά την Κατοχή οι συν-θήκες δεν θα επιτρέψουν την ηχογράφησή τους. Ο Μ.Γενίτσαρης έγραψε: “Ο σαλταδόρος” , για τις επιθέσεις τωνθαρραλέων σαλταδόρων της κατοχής σε γερμανικά κα-μιόνια για να αποσπάσουν πετρέλαιο και άλλα αγαθά,“Στέλιος Καρδάρας”, για τον νεαρό αντιστασιακό αγωνι-στή που δολοφονήθηκε από Γερμανούς, "Μαυραγορίτες"και "Λαδάδες", για την εκμετάλλευση της ανέχειας τουλαού από μαυραγορίτες. Ο Μ. Βαμβακάρης έγραψε το"Χαϊδάρι", για το στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου μετα-φέρονται και εκτελούνται κρατούμενοι, το “Ματσάκια
πεντοχίλιαρα”, για τον κατοχικό πληθωρισμό, το “Μουσο-
λίνι άλλαξε γνώμη”, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατίκάνει διάκριση ανάμεσα στην φασιστική ηγεσία της Ιτα-λίας και στον ιταλικό λαό που υπέφερε: “...Την ετάραξες(την Ιταλία) στην πείνα κι είναι πια ξελιγωμένη, μοναχά η
δική σου τσέπη είναι παραφουσκωμένη. Τα καημένα τα
παιδιά της δεν τολμούν να πουν κουβέντα, τους εράψατε
το στόμα συ, ο Τζιάνος και η Έλντα”.  Ο Δημήτρης Γκόγκοςή Μπαγιαντέρας, τυφλός από το 1941, γυρίζει τις γειτο-νιές της Αθήνας και του Πειραιά και με το μπουζούκι τουτραγουδάει αντιστασιακά τραγούδια. Όσοι ρεμπέτες μου-σικοί δουλεύανε σε μαγαζιά με τα λεφτά που παίρνανεβοηθούσαν συναδέλφους και φίλους δείχνοντας αλλη-λεγγύη ενώ οι προσπάθειες της αστυνομίας να τους χρη-σιμοποιήσει σαν καταδότες, επειδή ερχόντουσαν σεεπαφή με πολύ κόσμο, απέτυχαν. Ο Β. Παπάζογλου αρνεί-ται να τραγουδήσει στην κατοχή γιατί ο λαός δεν μπο-ρούσε να διασκεδάσει. Επίσης στην κατοχή δεν τραγού-δησαν ο Α. Νταλγκάς και ο Γ. Τσαούς. Πολλοί είναι οι μου-σικοί του ρεμπέτικου που πέθαναν στη διάρκεια της κα-τοχής, ειδικά οι Μικρασιάτες. Ανάμεσα σε πολλούς είναιοι: Γ. Κάβουρας, Γ. Τσαούς, Π. Τούντας, Β. Παπάζογλου, Κ.Σκαρβέλης και Α. Νταλγκάς.

Η κακοποίηση της µουσικής και 
η λεηλασία των ρεµπέτικων τραγουδιώνΗ ανατολίτικη μουσική θα γίνει πάλι μόδα τη δεκαετία του ’60 αλλά η ποιοτική Σμυρναίικη μου-σική θα αντικατασταθεί από κακόγουστα εμπορικά τραγούδια, γραμμένα για μαζική κατανά-λωση που προωθήθηκαν από τη μουσική βιομηχανία και το ραδιόφωνο και σε πολλές περι-πτώσεις είναι σουξεδάκια από Τουρκία, Περσία και Ινδία που, λόγω της επιτυχίας που είχαν στηχώρα τους, τους φόρεσαν ελληνικό στίχο και τα παρουσίασαν σαν ελληνική λαϊκή μουσική. Τηδεκαετία του ’60 γίνεται και η λεηλασία των ρεμπέτικων τραγουδιών από συνθέτες της εποχής,με την υποστήριξη των δισκογραφικών εταιριών στα τραγούδια που οι δημιουργοί τους είχαν πε-θάνει. Παίρνανε τη μουσική, αλλάζανε τους στίχους, αλλάζανε και λίγο το ύφος, να γίνει πιο εμ-πορικό, και τα παρουσιάζανε σαν δικά τους τραγούδια βγάζοντας έτσι λεφτά απ’ τα πνευματικάδικαιώματα των τραγουδιών. Ο κατάλογος των τραγουδιών που λεηλατήθηκαν είναι αρκετά με-γάλος για να αναφερθεί, υπάρχει όμως στη βιβλιογραφία.

ΘεματολογίαΠαρ’ όλο που η επικρατέστερη εκδοχή της προέλευσης της λέξης ρεμπέτης είναι από το λατινικόrebel, που σημαίνει εξεγείρομαι, ο ρεμπέτης δεν επαναστατεί για να αλλάξει την κοινωνία ούτεέχει να προτείνει κάποιο μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης. Αυτό που χαρακτηρίζει το ρεμπέτικοείναι η αμφισβήτηση των αξιών της κοινωνίας, η άρνηση ένταξης σε αυτήν και η επιλογή μιας μπο-έμικης ζωής. Η θεματολογία στο ρεμπέτικο είναι ο έρωτας, ο τεκές και το χασίσι, η ταβέρνα, η φυ-λακή, η φτώχεια, η ξενιτιά, ο θάνατος, ο εργάτης και άλλα επαγγέλματα, η περιγραφή διαφόρωνχαρακτήρων της τότε κοινωνίας, η μποέμικη ζωή και κοινωνικά προβλήματα. Στο ρεμπέτικο απο-φεύγεται η υβριστική χυδαία γλώσσα, συχνή είναι η ειρωνεία και το χιούμορ όπως στο τραγούδι“Ο Ωρωπός” του Μπάτη, που αναφέρεται στις φυλακές του Ωρωπού: “Στον Ωρωπό καλέ την περ-
νάμε φίνα πιο καλά απ’ την Αθήνα”. Ο ρεμπέτης περιγράφει στα τραγούδια τα βιώματά του καιπολλά τραγούδια περιγράφουν πραγματικά γεγονότα. Κυκλοφορεί στην πιάτσα και βλέπει κα-ταστάσεις άσχημες. Έτσι, πολλές φορές περιγράφονται καταστροφικές συνήθειες: τζόγος, σκληράναρκωτικά και γεγονότα αντικοινωνικής συμπεριφοράς όπως ψευτονταηλίκια, τσαμπουκάδεςκαι φονικά που δυστυχώς, συνέβαιναν αυτήν την εποχή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο συνθέτηςτου τραγουδιού επιδοκιμάζει αυτές τις συμπεριφορές, τις περιγράφει γιατί συνέβαιναν γύρω του.Στα ρεμπέτικα περιγράφονται με ειλικρίνεια τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής, έτσι το πρό-βλημα των σκληρών ναρκωτικών περιγράφεται παραστατικά σε κάποια τραγούδια παρ’ όλο πουοι μουσικοί του ρεμπέτικου δεν κάνανε χρήση σκληρών ναρκωτικών με μοναδική εξαίρεση τονΑνέστο Δελιά.



Σήμερα, 19/1 το πρωί, η Συνέλευση Αδιαμεσολάβητης Δράσης Βύρωνα, Καισαρια-νής, Παγκρατίου, Ζωγράφου, μαζί με αλληλέγγυο κόσμο, προχωρήσαμε σε παρέμ-βαση στην ΕΥΔΑΠ (Σατωβριάνδου 12, Αθήνα) με σκοπό να διαμαρτυρηθούμε γιατην αποστολή προειδοποιητικού σημειώματος διακοπής παροχής νερού από τηνεταιρεία σε συντρόφισσά μας. Είχε προηγηθεί από την συντρόφισσα αίτηση γιαδιαγραφή προσαυξήσεων και προστίμου που της είχε επιβάλει η εταιρία, μην έχον-τας η ίδια τη δυνατότητα να ανταποκριθεί. Η παρέμβαση είχε και χαρακτήρα αντι-πληροφόρησης καθώς σύντροφοι και συντρόφισσες παραμένανε κατά την διάρκειάτης με πανό στον δρόμο και μοιράζανε κείμενα.Στο δια ταύτα, όταν απαιτήσαμε να ενημερωθούμε από την προϊσταμένη ΈλεναΡάμπια για την αίτηση διαγραφής των προσαυξήσεων, ζητώντας και τον λόγο γιατην επιστολή εκφοβισμού της εταιρείας, μας είπε να περιμένουμε και επέστρεψε μεένα χαρτί το οποίο μας ενημέρωνε ότι μια αόρατη επιτροπή είχε απορρίψει την αί-τηση. Το χαρτί αυτό δεν είχε καμία πληροφορία για το ποια είναι αυτή η επιτροπή,πότε συνεδρίασε και κανέναν αριθμό απόφασης. Ήταν προφανές για μας ότι αυτόείναι ένα εφεύρημα της εταιρείας για να ξεμπερδεύει άμεσα με τις διαμαρτυρίεςτων ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν.Γι’ αυτό τον λόγο, της κάναμε γνωστό ότι για μας αυτό το χαρτί αποτελεί μιααπάτη και απαιτήσαμε να ενημερωθούμε για το ποια είναι αυτή η επιτροπή καιπότε λαμβάνει τις αποφάσεις της, χωρίς ωστόσο να λάβουμε κάποια απάντησηπαρά μόνο την απειλή για την κλήση των security της εταιρείας. Την ίδια στιγμή, κά-ναμε εκ νέου αίτηση για διαγραφή αυτή τη φορά όλου του ποσού και υποσχεθή-καμε να επιστρέψουμε πάλι για να μάθουμε για τη θετική έκβασή της.Βγαίνοντας από το κτίριο και αφού η παρέμβαση είχε λάβει τέλος, άμεσα εμφα-νίστηκαν δυνάμεις των ΔΙΑΣ, πεζοί μπάτσοι, ασφαλίτες και μια διμοιρία ΥΜΕΤ πε-ρικυκλώνοντάς μας. Οι μόνοι που έλειπαν ήταν τα ΜΑΤ και τα ΕΚΑΜ. Στιςδιαμαρτυρίες μας γι’ αυτήν την άσκηση τρομοκρατίας, η απάντηση ήταν τα περι-πολικά που καταφθάνανε για την προσαγωγή μας στη ΓΑΔΑ, όπως μας έγινε γνω-στό, και αφού είχαμε ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν υπήρχε περίπτωση να δείξουμε τιςταυτότητές μας. Όταν φτάσανε τα περιπολικά, αρνηθήκαμε να μπούμε σε αυτά καιτονίσαμε ότι, αν είναι να μας πάρουν από το σημείο, αυτό θα γίνει μόνο με συλλο-γικούς όρους. Τελικά, με όλες τις δυνάμεις γύρω μας, μεταφερθήκαμε μαζί πεζοί στοΑ.Τ. Ομονοίας όπου μας έγινε εξακρίβωση στοιχείων και αφεθήκαμε ελεύθεροι.Είναι σαφές ότι στη συγκυρία του αριστερού success story, είναι απαραίτητη καιμια κεντρική πολιτική για τάξη και ασφάλεια, όπου κάθε φωνή αντίστασης και διεκ-δίκησης, από τις κινητοποιήσεις για τις βασικές μας ανάγκες μέχρι τους αγώνες στακέντρα κράτησης μεταναστών, θα καταπνίγεται. Από την πλευρά μας δεν έχουμεπαρά να δηλώσουμε ότι τέτοιες ενέργειες εκφοβισμού μάς πεισμώνουν και μάς κά-νουν να σκεφτόμαστε για το πώς θα κάνουμε τους αγώνες μας πιο δυναμικούς και

αποτελεσματικούς. Αντίσταση – Αυτοοργάνωση – Αλληλεγγύη.
Συνέλευση Αδιαμεσολάβητης Δράσης Βύρωνα, Καισαριανής, Παγκρατίου,
Ζωγράφου/αλληλέγγυοι 

Περισσότερα στο  http://sadvkpz.espivblogs.netΥ.Γ. “ Στις  25/1 πραγματοποιήθηκε νέα παρέμβαση στην ΕΥΔΑΠ με τον χαρακτήρα
της αντιπληροφόρησης σχετικά με το περιστατικό. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης,
εμφανίστηκαν δύο δικάβαλες μηχανές ΔΙΑΣ που ζήτησαν να πληροφορηθούν αν η
δράση θα είναι ειρηνική;;;!!! Παρέμειναν μέχρι τέλους σε απόσταση ασφαλείας χωρίς
περαιτέρω δραστηριότητα. Για όλους και όλες εμάς που συμμετείχαμε ήταν σημαν-
τικό να καταδείξουμε πως δεν τρομοκρατηθήκαμε από τις προσαγωγές της 19/1,
απορρίπτοντας κάθε σκέψη της κεντρικής εξουσίας για αποστείρωση των δημόσιων
υπηρεσιών από τις συλλογικές διαμαρτυρίες  και διεκδικήσεις και γενικότερα της επι-
βολής καθεστώτος τάξης και ασφάλειας όπου κάθε φωνή αντίστασης και διεκδίκη-
σης, από τις κινητοποιήσεις για τις βασικές μας ανάγκες μέχρι τους αγώνες στα
κέντρα κράτησης μεταναστών, θα καταπνίγεται”. Ολόκληρο το κείμενο της νέας πα-ρέμβασης στο http://sadvkpz.espivblogs.net.
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Για την παρέµβαση στην ΕΥ∆ΑΠ και 
την προσπάθεια τροµοκράτησης

Τον περασμένο Δεκέμβρη, η δημοτική αρχή του δημου Βύρωνα, σε συμφωνία μεπαρατάξεις της αντιπολίτευσης ( των Μ. Μπαντή και Χρ. Γώγου),  αποφασίζουν σεσυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  να ζητήσουν την κατάσχεση λογαριασμών3.800 κατοίκων της γειτονιάς του Βύρωνα, με αιτιολογία την παραγραφή χρεώνπρος τον δήμο λόγω της παρέλευσης πενταετίας. Αυτή η φοροεπιδρομή έγινε εν-τελώς απροειδοποίητα και με συνεννοήσεις με τα τραπεζικά υποκαταστήματα τηςγειτονιάς, με σκοπό να μην προλάβει κόσμος να προχωρήσει στο ακατάσχετο τουλογαριασμού του. Σύμφωνα με τα όσα έχουν δημοσιευθεί, από τους 3.800 κατοί-κους οι 2.500 οφείλουν από 50 έως 200 €, χρέη που αφορούν άρθρα παραβίασηςτου KOK, δημοτικά τέλη από απλήρωτους λογαριασμούς της ΔΕΗ, τέλη προς το νε-κροταφείο κλπ. Ποσά τα οποία σήμερα έχουν πολλαπλάσιαστεί λόγω των τοκο-γλυφικων πολιτικών κράτους και κεφαλαίου. Ωστόσο, η πρωτοποριακή αυτήενέργεια της Συριζαίικής δημοτικής αρχής προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, καθώςτο μεγαλύτερο ποσοστό των κατασχέσεων αφορούσε λογαριασμούς ανθρώπωνπου με τα χίλια ζόρια καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Αποτέλεσμα τωνπαραπάνω, και για να κατευνάσει το κλίμα, ήταν να καλεστεί έκτακτο ΔΣ, στοοποίο αποφασίστηκε να “ξεπαγώσουν” οι δεσμεύσεις των χρημάτων έως τις 28Φεβρουαρίου, ώστε να είναι ενήμερος ο κόσμος που χρωστάει και να προχωρήσειστο ακατάσχετο του λογαριασμού του. Αυτή η απόφαση στηρίχτηκε από την πλει-ονότητα της αντιπολίτευσης (παρατάξεις Γώγου, Μπαντή, Σωτηρόπουλου και Κόν-σουλα), η οποία, παρά τις αντίστοιχες φωνές “διαμαρτυρίας”, στην ουσία δεναμφισβήτησε τη φοροεπιδρομή και το ύψος των οφειλών, καθώς συναίνεσε στηνεπανεκίνησή τους την προβλεπόμενη ημερομηνία. Οι εν λόγω κατασχέσεις, σημειώνουμε, προβλέπονταν στον πρόσφατα ψηφι-σμένο προϋπολογισμό του δήμου, ο οποίος και αυτός ψηφίστηκε μετά απο κοινήσυμφωνία των παραπάνω παρατάξεων. Αν αφήσουμε τις γραφικότητες δημοτι-κών συμβούλων που μεσολάβησαν στο ενδιάμεσο διάστημα της προσωρινής ανά-κλησης της απόφασης (πχ. δήθεν παραίτηση Κόνσουλα και τοποθέτηση του Χρ.Γώγου για το ότι δεν κατάλαβε τι ψήφιζαν), διαπιστώνουμε ότι στο άμεσο μέλλονη πολιτική των συνεργασιών αντίθετων ιδεολογικά παρατάξεων, που θα είναι τοεπόμενο στάδιο της πολιτικής διαχείρησης, δεν προωθεί τίποτα το προοδευτικό,

αλλά, στην πραγματικότητα, βρωμάει ολοκληρωτισμό. Η νέα αλχημιστική φόρ-μουλα των αφεντικών θα αποτελέσει τον σταθεροποιητικό παράγοντα ενός συ-στήματος το οποίο τα τελευταία χρόνια αναγκαζόταν, για τις καίριες αποφάσειςτης καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, να ακολουθήσει μια σειρά από εκλογικές δια-δικασίες μέχρι να φτάσει στην κοινωνική συναίνεση. Συνθήκη η οποία αν και, απότη μία, δημιουργούσε ένα περιβάλλον κατάλληλο για τα αφεντικά, μέσω των κυ-βερνήσεων συνεργασιών, από την άλλη δεν άνοιγε τον δρόμο για την ακόμα πιοεπιθετική στάση που βλέπουμε σήμερα να ακολουθούν απέναντί μας, η οποία σταδημοκρατικά καθεστώτα απαιτεί ομοσπονδιακά κυβερνητικά σχήματα, τα οποίαθα ακολουθούν, χωρίς καθυστερήσεις, την καπιταλιστική ατζέντα. Η πρωτοπορία της δημοτικής αρχής του Βύρωνα δεν αποκαλύπτεται μόνο στιςκατασχέσεις των λογαριασμών, αλλά και στο νέο αυτό μοντέλο καταπίεσης. Όπωςανέφερε ο δήμαρχος Βύρωνα σε πρόσφατη συνέντευξή του, σε σχέση με τα ζητή-ματα που απαίτησαν ευρύτερη συναίνεση για να ψηφιστούν (π.χ. προϋπολογι-σμός), το “βυρωνιώτικο” δημοτικό συμβούλιο είναι σήμερα “μια εικόνα από τομέλλον” (!) καθώς είναι το πρώτο στο οποίο λόγω της ανεξαρτητοποίησης δημο-τικών συμβούλων της πλειοψηφίας εφαρμόζεται η πολιτική των συνεργασιών αν-τίθετων ιδεολογικά παρατάξεων ώστε να παρθούν καίριες αποφάσεις. Φαινόμενοπου θα είναι μόνιμο όταν θα εφαρμοστεί η απλή αναλογική.Μεταφράζοντας τα λόγια του Συριζαίου δημάρχου, με βάση τα όσα είδαμε στηγειτονιά μας να συμβαίνουν αυτό το διάστημα, εύκολα συμπεραίνουμε ότι αυτόπου δηλώνει “χαριτολογώντας” στα τοπικά κανάλια, δεν είναι τίποτα άλλο από τηνπροεικόνιση του σύγχρονου τρόπου εκμετάλλευσής μας, η οποία θα περνάει μέσααπό τις προκαθορισμένες από τα αφεντικά κοινές συμφωνίες της εκάστοτε σύν-θεσης  του ΔΣ, ανεξαρτήτως πολιτικών διαφορών, με αιτιολογία πάντα την ομαλήλειτουργία της αγοράς. Μια συνθήκη υποτίμησής μας την οποία μπορεί να ανα-χαιτίσει μόνο η αντίθεσή μας, η επιθετική μας στάση και οι αρνήσεις μας. Οι μαζι-κοί αγώνες από το τοπικό έως το κεντρικό επίπεδο.
Rat

Ο πρωτοπόρος δήµος Βύρωνα
οι κατασχέσεις, οι συνεργασίες και το ζοφερό µέλλον που µας υπόσχονται  



θέση της Κατάληψης Ανάληψης σχε-
τικά με την ψήφιση του προϋπολογι-

σμού του δήμου Βύρωνα και τις
τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων

για το θέμα των αναψυκτηρίων
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Στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 20/11/2017 έγινε η τρίτη προσπάθεια να ψηφιστείο προϋπολογισμός του δήμου Βύρωνα. Σε αυτήν τη συνεδρίαση η συνέλευση της Κατάλη-ψης Ανάληψης βρέθηκε ως κομμάτι πολιτικής παρέμβασης συλλογικοτήτων και συντρό-φων/συντροφισσών των γειτονιών, με σκοπό να δοθεί μια πρώτη απάντηση με τηνκινηματική μας παρουσία, για το ζήτημα των απειλών εκκένωσής της από τη δημοτικήαρχή. Κατά τη συνεδρίαση έγινε λόγος για “αξιοποίηση” των αναψυκτηρίων, πράγμα πουανοίγει τον δρόμο για την καταστολή της κοινότητας που, σήμερα, αποτελεί ένα από τααπελευθερωμένα εδάφη κόσμου που αγωνίζεται ενάντια στη σύγχρονη βαρβαρότητα. ΗΣυνέλευση της Κατάληψης Ανάληψης τοποθετήθηκε μετά την εν λόγω παρέμβαση με κεί-μενό  της, το οποίο μοιράζεται στη γειτονιά του Βύρωνα (ολόκληρο το κείμενο εδώ:
https://katalipsianalipsis.espivblogs.net). Παρακάτω ακολουθούν μερικά αποσπάσματα. 
Για τον προϋπολογισμό: Όλο το προηγούμενο διάστημα παρακολουθήσαμε ένα ρεσιτάλσπέκουλας και μικροπολιτικής, όπου η δημοτική αρχή και κομμάτια της αντιπολίτευσηςσυγκρούονταν διαλεκτικά για την ψήφιση του εν λόγω προϋπολογισμού, με κεντρικό επι-χείρημα ότι αν δεν ψηφιστεί δεν θα μπορέσει να “λειτουργήσει” ο δήμος. Στην πραγματι-κότητα, ωστόσο, ο προϋπολογισμός αυτός θα εφαρμοζόταν έτσι κι αλλιώς καθώς, ακόμακαι αν η αντιπολίτευση έφτανε στο σημείο να καταθέσει τη δικιά της πρόταση (όπως προ-βλέπεται αν η πρόταση της δημοτικής αρχής δεν ψηφιζόταν), θα πρότεινε σχεδόν τα ίδια,διότι πρόκειται ακριβώς για μια συνθήκη η οποία καθορίζεται από τα μνημόνια και τηνεφαρμογή τους σε τοπικό επίπεδο! Ο προϋπολογισμός ενός δήμου, γενικότερα, είναι έναμέσο της κυριαρχίας που καθορίζει τους όρους της εκμετάλλευσής μας. Ενδεικτικά αναφέ-ρουμε για τον συγκεκριμένο ότι πρόκειται για μια συμφωνία που, στην πλειονότητά της, πε-ριλαμβάνει μια σειρά από εργολαβίες, υπεργολαβίες, επιτροπές φαντάσματα και“προμήθειες”. Κατοχυρώνει επίσης την επισφάλεια και τις ελαστικές σχέσεις στην εργασία,περιλαμβάνει δυσβάσταχτα δημοτικά τέλη, αφορά φιλοδωρήματα για τη διαχείριση τηςφτώχειας μας, ενώ προβλέπει κονδύλι μέχρι και για την κάλυψη των μετακινήσεων τωντοπικών αρχόντων, και αυτά την ώρα που μπαίνουν μπάρες στα ΜΜΜ και κόσμος, μη προ-νομιούχος, αποκλείεται απο την μετακίνηση.
Για τις απειλές εκκένωσής της. “Η Κατάληψη της Ανάληψης απειλείται με εκκένωσηακριβώς γιατί οι λογικές κοινωνικής οργάνωσης που θέτει δεν είναι αυτές της βίαιης επι-βολής που εφαρμόζουν τα αφεντικά πάνω μας (ανάλογα, βέβαια, κάθε φορά με τις ανάγ-κες των τραπεζών και των μεγαλοεπενδυτών), αλλά είναι ένας τρόπος οργάνωσής μας μεδιαδικασίες ισότιμες, συλλογικές και ακηδεμόνευτες χωρίς διαχωρισμούς και χωρίς να ανά-γει το χρήμα σε κέντρο του κόσμου. Αντίθετα προς τη βαρβαρότητα και την αποσύνθεση,που φέρνουν το κράτος και τα αφεντικά, τα αυτοδιαχειριζόμενα στέκια και οι καταλήψειςοργανώνονται με βάση τον αλληλοσεβασμό, την αλληλεγγύη, τον αντιφασισμό, τον αντι-σεξισμό και γενικότερα τις ελευθεριακές αρχές που επιτρέπουν στον άνθρωπο να λειτουρ-γεί χωρίς νταβατζήδες στη ζωή του, ώστε να μπορεί να ζει πραγματικά και όχι απλά ναεπιβιώνει. Γι' αυτό και αποτελούν το ανάχωμα στις επιταγές της κυριαρχίας και η θέσημάχης που παίρνουν είναι ξεκάθαρα απέναντι σε αυτή. 
Τέλος, η κατάληψη τοποθετείται για το διαχρονικό έγκλημα κατά του φυσικού περι-βάλλοντος. Καθώς τα  αναψυκτήρια αποτελούν προϊόντα παρέμβασης μέσα σε δασικές πε-ριοχές αναμετριόμαστε με το γεγονός ότι ο χώρος όπου στεγαζόμαστε σήμερα αποτελείκομμάτι του διαχρονικού κρατικού εγκλήματος ενάντια στο φυσικό περιβάλλον. Η  επιλογήνα προχωρήσουμε στην κατάληψη και να ανακατασκευάσουμε τον χώρο του πρώην ανα-ψυκτηρίου του πάρκου της Ανάληψης έγινε αφενός στη λογική της εδαφικοποίησης τωναγώνων αναρχικών της γειτονιάς μας και, αφετέρου, στην πολιτική βάση ότι, παρά τη λε-ηλασία των δασικών εκτάσεων, αυτοί οι χώροι αποτελούν, παράλληλα, κομμάτι της κοι-νωνικής αφαίμαξης και της εκμετάλλευσής μας, που οι κρατικοί φορομπηχτικοί μηχανισμοίέχουν επιβάλει τόσα χρόνια, και οι υποδομές τους αντί να δοθούν πάλι με ρεμούλες σε κά-ποιον επιχειρηματία (είτε ιδιώτη, είτε κρατικό) που θα τις εκμεταλλευόταν προς όφελόςτου, πιστεύουμε ότι πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των κομματιών της κοινωνίας πουκυριολεκτικά ματώνουν μέσα στο πλαίσιο που περιγράψαμε. Ειδικά σε συνθήκες φτώχειαςκαι εξαθλίωσής τους. Σε αυτό είναι αυτονόητο ότι δεν ανήκουν αυτοί που αποφασίζουντους όρους της υποτέλειάς μας, όπως σχήματα θεσμικής αντιπροσώπευσης, κόμματα καιπαρατάξεις, φασίστες και αφεντικά. 

Η παρέμβαση των συντρόφων/ισσών συνέπεσε με την τοποθέτησητου...“εν δυνάμει δημάρχου” Χρ. Γώγου, ο οποίος αναφερόταν στην εκ-κένωση των κατειλημμένων Αναψυκτηρίων “Λαμπηδόνας” και” Ανά-ληψης”. Μετά την αποχώρησή τους, αμέσως πήρε ο ίδιος τον λόγο ενώ,λίγο αργότερα, ακολούθησε ο ομοΐδεάτης του (ανήκουν και οι δύο στοκόμμα της ΝΔ) και επικεφαλής παράταξης της ελλάσσονος αντιπολί-τευσης Μ. Μπαντής. Στο κείμενό της η Κατάληψη της Ανάληψης απαν-τάει για τα όσα ακούστηκαν, πριν και μετά την παρέμβασή της (σσ.υπάρχουν αναρτημένα ηχητικά αρχεία στο Kessariani-vironas.gr).
Για το θέμα της κοινής συμφωνίας. Θέλουμε αρχικά να επισημά-νουμε ότι μας εντυπωσίασε ότι λίγα λεπτά πριν τη στιγμή της παρέμ-βασης, γινόταν η εισήγηση του δημάρχου, στην οποία, μετά τηνπαραδοχή ότι ο προϋπολογισμός αυτός είναι μνημονιακός (έστω καιμε τρίπλες), ακολουθεί η πρόταση για το θέμα των αναψυκτηρίων καιη συμφωνία με την αντιπολίτευση για την αξιοποίησή τους μέσα από“κοινή διαβούλευση των παρατάξεων” (υποθέτουμε ότι ναυάγησε ησυμφωνία με τη συλλογικότητα των ΑμεΑ, που ζητούσε τον χώρο τηςΚατάληψης Ανάληψης, καθώς δεν έγινε καμιά αναφορά σ' αυτή). “Αυτό
το θέμα θα συνεχιστεί σε κάποια ξεχωριστή κουβέντα”, ανέφερε ο Α. Κα-τωπόδης, που δεν θέλει να αναλάβει, προφανώς, μόνος του το πολιτικόκόστος μιας εκκένωσης. Ακολούθησε ο κος Γώγος, ο οποίος ζήτησε την“αξιοποίηση” των κατειλημμένων χώρων “Λαμπηδόνας” και “Ανάλη-ψης”, ο οποίος και διακόπτεται λίγο μετά από την είσοδο των συλλο-γικοτήτων/συντρόφων/ισσων των γειτονιών”. 
Για τον Χρ Γώγο. Ο κος Γώγος, συνεχίζοντας τη γνωστή χυδαία τουρητορική, έκανε προσπάθεια να μας εξομοιώσει με τους πολιτικούς τουσυγγενείς (τα ακροδεξιά στοιχεία, δηλαδή), χαρακτηρίζοντάς μας ως“νεοσσούς του φιδιού”! Μάλιστα, σε μια τύπου μίμηση του Άδωνη Γε-ωργιάδη, θυμήθηκε το μέσo κινηματικής πληροφόρησης athens indy-
media, στο οποίο απαντούσαμε σε δημοσιευμένο (εκεί) προηγούμενοκείμενό μας, για τη χυδαιότητά του να βάλει μπροστά τα προσφυγό-πουλα ώστε να ζητήσει την εκκένωση της κατάληψης. Σε αυτήν τουτην τοποθέτηση μιλάει γενικά και αόριστα για άδικη “στοχοποίησή”του, από κάποια ασύμμετρη απειλή, ίσως, διότι εμείς τοποθετηθήκαμεεντελώς ξεκάθαρα και δημόσια με την υπογραφή μας στην πολιτική αι-σχρότητά του να κάνει σπέκουλα πάνω σε παιδιά προσφύγων. Δενέχασε ούτε την ευκαιρία, για μια ακόμα φορά, να κάνει λόγο και για τηνεναντίωσή του στις καταλήψεις, χαρακτηρίζοντας ευθαρσώς ως“σπίτι” του τους δημόσιους χώρους! Ωστόσο, και αυτός άρχισε τις τρί-πλες, μιας και ανέφερε ότι “πολλές από τις διεκδικήσεις που  έχουν οι
καταληψίες, είναι αποδεκτές”. 
Για τον Μ. Μπαντή. Ο κος Μπαντής τοποθετήθηκε, στη συνέχεια, οοποίος ακολούθησε αυτήν τη λογική. Μας “δικαίωσε”, κι αυτός, λέγον-τας ότι δεν διαφωνεί με πολλές από τις δράσεις μας, ωστόσο, μετά απόακροβασίες, φτάνει στο σημείο να μιλάει για...συνδιαχείριση του δήμουμε τους κατειλημμένους χώρους! Αφήνοντας, προς το παρόν, ασχολία-στο το τελευταίο, στεκόμαστε στην επικοινωνιακή προσπάθεια να δεί-ξει ένα “κοινωνικό” πρόσωπο ο κος Μπαντής, η οποία τον κάνει ναεκτίθεται ακόμα περισσότερο εξαιτίας των πραγματικών γεγονότων.Κάποια απά τα “παιδιά” που “δικαιώνει” στην τοποθέτησή του για τιςαπόψεις τους, είναι αυτά που πριν τρία χρόνια τούς κατέβαζε αντιε-κλογικές αφίσες, με τη συνοδεία του, και είχε ζητήσει να τα μπλοκά-ρουν και να τα συλλάβουν οι αστυνομικές δυνάμεις μέσα στο κέντροτου Βύρωνα (ύψος ΟΑΕΔ) σε μια επιχείρηση άνευ προηγουμένου γιατα σύγχρονα δεδομένα της γειτονιάς, με επικεφαλής τον αρχιμπάτσοΣτ. Μπαλάσκα, με τον οποίο η παράταξή του βρισκόταν σε άμεση επι-κοινωνία (αν και σε πολιτική κόντρα, καθώς ήταν πολιτευόμενος μετον κο Κόνσουλα). Η αντίσταση των συντρόφων/ισσων, εκείνη τημέρα, οδήγησε σε συμπλοκή με τις αστυνομικές δυνάμεις και την προ-σαγωγή έξι ατόμων, η οποία απαντήθηκε από το αυτοοργανωμένο κί-νημα και τη γειτονιά με μεταμεσονύκτια πορεία προς το ΑΤ Βύρωναόπου, τελικά, κάτω από την πίεση του κινήματος, αποτράπηκε η σύλ-ληψή τους και αφέθηκαν ελεύθεροι/ες. Στη μνήμη της γειτονιάς τουΒύρωνα κυκλωτικές κινήσεις των δυνάμεων καταστολής και μπλόκα(με σβάστικα ή χωρίς) είναι ιστορικά καταδικαστέες. Επίσης, απ' όσαξέρουμε, ο κος Μπαντής είναι αυτός που προσκάλεσε τον “πολυδιαφη-μισμένο” ως μπατσοϋπουργό (αλλά εκείνη την περίοδο ΥΕΘΑ) Ν. Δέν-δια στη γειτονιά για συνάντηση με τοπικά στελέχη, όπου και τελικάεκδιώχθηκε, εν μέσω της απεργίας πείνας του Ν. Ρωμανού, από συν-τρόφους/ισσες. Δεν θέλουμε καν να φανταστούμε, λοιπόν, το τι είδουςδήμο ονειρεύεται ο κος Μπαντής, καθώς προβλέπουμε πολλή από κα-ταστολή και νεοδεξιές πολιτικές. Αντί για συνδιαχείριση, ας αναζητήσεικαλύτερα εξωγήινους στον Υμηττό, μαζί με την κομματική του οργά-νωση. Οι αγώνες στις γειτονιές μας εκτός από συνέχεια και συνέ-πεια έχουν και μνήμη. Και σε κάθε ξεχωριστή στιγμή αυτής της μνήμηςθα ξεκαθαρίζουμε ότι, όπως και αν το δούμε, με αξιακούς, υλικούς, κοι-νωνικούς, πολιτικούς,ιδεολογικούς όρους...Είστε Εχθροί μας!

Ούτε ζητιάνοι,

ούτε σκλάβοι

Τοπικά



Επικοινωνί@ ή αλλιώς
www.papagalakia.info
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Πολύς λόγος έγινε για την παρέμβαση στο ΔΣ του Βύρωνα της Δευτέρας20/11/2017, για το θέμα του κατειλημμένου αναψυκτηρίου της Ανάληψης.Φαίνεται ότι χαλάνε τα σχέδια γύρω από τα τοπικά συμφέροντα οι αγώνεςστις γειτονιές, με αποτέλεσμα να διαβάζουμε, τελικά, δια χειρός των συντα-κτών της Εφημερίδας Επικοινωνία Βύρωνα–Καισαριανής τα όσα δεν μπόρεσαννα πουν ανοικτά κάποιοι δημοτικοί  σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της παρου-σίας μας. Για το θέμα υπάρχουν αρκετές αναφορές σε άλλες σελίδες του  “Ε”,εδώ θα αναδημοσιεύσουμε την απάντηση της Κατάληψης Ανάληψης προς τηνεν λόγω φυλλάδα:
Αρχικά, ας μιλήσουμε για ενημέρωση. Το πώς διαχειρίζεται ο καθεστωτικόςτύπος την πληροφορία το γνωρίζουμε πολύ καλά. Το ζούμε εδώ και χρόνια ωςαναρχικοί/ές στο πετσί μας. Το πώς διαχειρίζεται τώρα ένα τοπικό αστικό έν-τυπο την πληροφορία, σχετικά με τους αγώνες στις γειτονιές μας, το συνα-ντάμε για πρώτη φορά μέσα από τα λιβελλογραφήματα της εφημερίδαςΕπικοινωνί@ Βύρωνα-Καισαριανής. Η εν λόγω φυλλάδα, στην τελευταία τηςέκδοση με ημερομηνία κυκλοφορίας τον Νοέμβρη του 2017, πουλάει εκδού-λευση στην τοπική εξουσία, με δημοσιεύματα τα οποία στρέφονται κατά τουκόσμου που αγωνίζεται. Κείμενα τόσο στρατευμένα που θα τα ζήλευαν ακόμακαι τα γραφεία τύπου των τοπικών δημοτικών παρατάξεων.
Δεν εκπλησσόμαστε για την προσφορά υπηρεσιών της Επικοινωνί@ς,καθώς τα λεφτά είναι πολλά και οι μηχανισμοί το ίδιο. Τα τοπικά έντυπα ,εξη-γούμε, εξαρτώνται από τις καταχωρήσεις των τοπικών αρχόντων (είτε συνεν-τεύξεις, είτε δελτία τύπου), οι οποίοι είναι εκτός των άλλων και τοπικοίεπιχειρηματίες που πληρώνουν αδρά τον διαφημιστικό χώρο. Οπότε, η όποιαδημοσιογραφική δεοντολογία πάει στον βρόντο, μπροστά στα εκάστοτε οικο-νομικά αλισβερίσια.
Μας προκαλεί ωστόσο το γεγονός, ότι χρησιμοποιούνται δημοσιευμένα πο-λιτικά κείμενά μας, κομμένα και ραμμένα στα επιχειρηματικά συμφέροντα τηςφυλλάδας, με αποτέλεσμα την παραπληροφόρηση. Στα δημοσιεύματά της φτά-νει σε σημείο να μας νουθετεί, σε ένα όργιο κολακείας προς τους τοπικούς πα-

ράγοντες, για το πλαίσιο λειτουργίας της κατάληψης, ενώ υπερασπίζεται πα-θιασμένα την εκκένωση της Βίλας Ζωγράφου από τα αριστερά ΜΑΤ.
Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά ας το ξαναπούμε άλλη μία, μπας και τοκαταλάβετε. Η κατάληψη της Ανάληψης είναι ένα ακόμα κέντρο αγώνα αναρ-χικών, ενάντια σε όσους καταδυναστεύουν τις ζωές μας.  Παράλληλα είναι καιένα απελευθερωμένο έδαφος, από αυτά που οργανώνουμε τους όρους της α-ντίστασης και αντεπίθεσής μας απέναντι στο Κράτος και τους θεσμούς του,στην κοινωνία που αναπαράγει τις κυριαρχικές σχέσεις, στο κεφάλαιο, τις τρά-πεζες και τα αφεντικά, στους φασίστες και τους ρατσιστές. Οπότε, για το τικάνουμε στην Ανάληψη δεν σας πέφτει λόγος, γιατί ανήκετε στην άλλη μπάντα.Αυτή των εκμεταλλευτών και των εθελόδουλων.
Αφορά ωστόσο τα κομμάτια εκείνα της γειτονιάς που θέλουν να αντιστα-θούν στη σύγχρονη βαρβαρότητα και στην υποτίμηση της ζωής τους. Σε αυτάαπευθυνόμαστε, αυτά υπολογίζουμε, με αυτά θέλουμε να συναντηθούμε γιανα αλλάξουμε τους όρους  ζωής μας. Και αυτά καλούμε να στηρίξουν τα αυτο-οργανωμένα εγχειρήματα και τις κοινότητες αγώνα  της περιοχής. Αυτή είναιη μόνη διέξοδος σε ό,τι ζούμε, και όχι οι εκλογικές διαδικασίες και η εναπόθεσητων ζωών μας σε σωτήρες κάθε είδους, η οποία το μόνο που κάνει είναι να επι-κυρώνει τους όρους της σκλαβιάς μας.  

Και επειδή εμείς δεν έχουμε μάθει στο γλείψιμο
ενημερώνουμε με τη σειρά μας την Επικοινωνί@, ότι:

δεν ήρθαμε για να συνδιαλλαγούμε, 
ήρθαμε για να ταράξουμε

Βιβλιοφάγος
Ας ξαναχτίσουµε τους Ανεµόµυλους 

*

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να αποτυπωθούν στιγμές ελευθερίαςσε λογοτεχνικά έργα, αποτυπώνεται, λοιπόν, εκτός από το σκάνδαλο της γρα-φής και το σκάνδαλο της ανάγνωσης. Η δυνατότητα που έχουμε να ξαναγρά-φουμε τα έργα μέσα από την πρόσληψη που τους δίνουμε διαβάζοντάς τα.
“είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα, και τη ζωούλα
μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.”Αυτό το απόσπασμα της Τρικυμίας του Σαίξπηρ μας θέτει το ερώτημα πώς να ξε-περάσεις μια γραφή που γύρω στο 1600 καταλήγει να γίνει σύνθημα σε μια εξέ-γερση στα μέσα του 20ού αιώνα; “Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα
όνειρα” και έχουμε ανάγκη να μην περιβάλλει τη ζωή μας ο ύπνος. Διαλέγουμε από τη λογοτεχνία παραδείγματα άρνησης, συνθήκες διάβρωσηςτου καθιερωμένου. Μια λογοτεχνία που ανατρέπει το συνεχές, το οποίο πλέονδεν πείθει κανέναν. Βλέπεις γύρω σου ότι, ενώ σχολιάζεται η ανθρώπινη μονα-ξιά, ο άνθρωπος που διαβάζει αυτές τις στιγμές δεν μπορεί να είναι μόνος. Οιλέξεις δεν φέρουν το τρομερό βάρος των πραγμάτων, αλλά την υπέρβαση τηςεπιβεβλημένης χρησιμότητας, το βάρος μιας στάσης. 
“ούτε του γιού μου η γλυκιά μνήμη, ούτε το σέβας 
για γέροντα πατέρα ούτε το χρέος μου για αγάπη

που, αν το ξεπλήρωνα στην Πηνελόπη
θα ’δινε χαρά, τίποτα δεν αξιώθηκε
τη φλόγα μέσα μου, που με έτρωγε να σβήσει,
αυτήν που μ’ έσπρωχνε τι θα πει κόσμος να γνωρίσω,
να λάβω πείρα από τα πάθη ή από την ανδρεία των ανθρώπων.
Και έξω από τις έγνοιες ρίχθηκα για τ’ ανοιχτά πελάγη,
για την ευρύχωρη θάλασσα, καταμόναχος 
σ’ ένα σκαρί από ξύλο.”Στο εικοστό έκτο ποίημα της Κόλασης, ο Δάντης μάς επιφυλάσσει μια εκπλη-κτική σύλληψη: Ο Οδυσσέας δεν επιστρέφει στην Ιθάκη, δεν γυρεύει τη σύζυγοπου στερήθηκε, ορμάει στο άγνωστο, πηγαίνει πέρα από το Γιβραλτάρ, αδια-φορεί για το γραφόμενο της μοίρας. Ο άνθρωπος, ως αυτεξούσιο, είναι μέροςαυτού του πληρώματος και από τότε δεν θα εγκαταλείψει ποτέ αυτή την απο-στολή. Το βιβλίο αυτό προσπαθεί να εντοπίσει τέτοιες στιγμές αυτεξούσιου, να αφου-γκραστεί τον αναγκαίο διάλογο του σήμερα που περνά μέσα από την ερμηνείααυτών των στιγμών.

*Του συγγραφέα Φ. Πατσάκη, ο οποίος παρουσίασε το βιβλίο
στις 14/12/2017 στην Κατάληψη της Ανάληψης, στο πλαίσιο

των δραστηριοτήτων της οµάδας βιβλιοθήκης  “El Viaje”


