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Από τις 20 Δεκέμβρη 2012, όταν ο πάνοπλος 
στρατός της αστυνομίας εισέβαλε στην κατάληψη 
«Βίλα Αμαλίας» και για περίπου έναν μήνα, 
οι καταλήψεις και οι δομές του αναρχικού/ 
αντιεξουσιαστικού ριζοσπαστικού χώρου 
μπήκαν εκ νέου στο στόχαστρο του υπουργείου 
«προστασίας του πολίτη».

Οι αλήτες-ρουφιάνοι δημοσιογράφοι φρόντιζαν 
να αναπαράγουν και να διογκώνουν τα ψέματα 
και τις συκοφαντίες του αφεντικού του προ.πο 
Δένδια, όπως το κάνουν για κάθε αγώνα που ξεσπά 
ενάντια στα μνημόνια και ενάντια στο καθεστώς 
που σπέρνει φτώχια και εξαθλίωση, καθώς 
μοναδική μέριμνα των πολιτικών υπαλλήλων 
είναι να διατηρούνται τα κέρδη των εφοπλιστών, 
των τραπεζιτών, των τεχνοκρατών αλλά και των 
μικροαφεντικών μέσα από την εκμετάλλευση και 
την αφαίμαξη μας.

Αυτοί οι κύριοι, που διαφεντεύουν τις ζωές μας 
μαζί με την αστυνομία τους και τα παπαγαλάκια 
τους, υποκριτικά «καταδικάζουν τη βία από όπου 
και αν προέρχεται», ενώ την ίδια στιγμή οι ίδιοι 
γεμίζουν την καθημερινότητά μας με βία. 

Λεηλατώντας κάθε εργατικό κεκτημένο, 
πετσοκόβουν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, 
διαλύουν την ήδη υπό κατάρρευση δημόσια 
υγεία, καταργούν τα δημόσια ταμεία, επιτελούν 
φοροεπιδρομές εξαθλιώνοντας περαιτέρω τους 
εργαζόμενους, ενώ αυξάνοντας με γοργούς 
ρυθμούς τους άστεγους οδηγούν αμέτρητους στα 
συσσίτια. 

Ταυτόχρονα όσοι και όσες αγωνίζονται να 
υπερασπιστούν τα κεκτημένα, όσοι και όσες 
αγωνίζονται ενάντια στην ισοπέδωση των 
ζωών τους, τους περιμένει η αστυνομική 
βία. Απεργοί και απεργίες συκοφαντούνται 
και καταστέλλονται άγρια, ενώ η διαπόμπευση 
των αντιστεκόμενων τείνει να γίνει καθεστώς. 
Δημοσιεύονται φωτογραφίες επικίνδυνων τάχα 
διαδηλωτών, οι οροθετικές γίνονται πρώτο πλάνο 
στις ειδήσεις, ενώ το κράτος δε διστάζει πια 
όχι μόνο να μην κρύβει τους βασανισμούς στα 
τμήματα αλλά να τους φιγουράρει με φώτοσοπ 
σ’ ολόκληρη την κοινωνία. Από την άλλη, σε 
καθημερινό επίπεδο, το κέντρο έχει γίνει πεδίο 

για την επίδειξη της αστυνομικής ισχύος, με τις 
κλούβες της αστυνομίας να βρίσκονται παντού 
διάσπαρτες, συνθέτοντας μια εικόνα πόλης υπό 
στρατιωτική κατοχή. Η εισβολή της αστυνομίας 
με τις ειδικές αντιτρομοκρατικές δυνάμεις των 
ΕΚΑΜ στο κατειλημμένο αμαξοστάσιο του 
ΜΕΤΡΟ στη «βίλα Σεπόλια» αποδεικνύει ότι το 
κράτος αντιμετωπίζει τους απεργούς και τους 
αγωνιζόμενους ανθρώπους ως τρομοκράτες 
για να επιβάλλει τη δικτατορία της οικονομίας. 
Ταυτόχρονα, η επίταξη των εργαζομένων στο 
ΜΕΤΡΟ και των ναυτεργατών γκρεμίζει κάθε 
δημοκρατική φαμφάρα, μιας και το κεκτημένο της 
απεργίας αμφισβητείται και μπαίνει στο γύψο. 

Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι στο πλευρό 
των αφεντικών και των μνημονίων χωρίς 
κανένα πρόσχημα, καθώς ελέγχουν και 
προσάγουν κάθε φτωχοδιάολο αφήνοντας στο 
απυρόβλητο όλα τα μικρά και μεγάλα αφεντικά 
που έχουν κάνει την κατακρεουργημένη εργατική 
νομοθεσία ένα κουρελόχαρτο και πλουτίζουν 
από την ανασφάλιστη εργασία και την στυγνή 
εκμετάλλευση. Παράλληλα και από την ίδια θέση, 
οι παρακρατικές/ φασιστικές συμμορίες με τις 
πλάτες ή με την ανοχή της αστυνομίας αλωνίζουν 
σπέρνοντας τρόμο και πραγματοποιώντας πογκρόμ 
σε γειτονίες όπου ζουν μετανάστες. Οπλισμένες με 
μαχαίρια επιτίθενται και τραυματίζουν φτωχούς 
μετανάστες εργάτες και άνεργους, ενώ συχνά 
δολοφονούν, όπως πρόσφατα, τον Φλεβάρη του  
2013, δύο φασίστες της χρυσής αυγής μαχαίρωσαν 
πισώπλατα και δολοφόνησαν μετανάστη στα 
Πετράλωνα. Αν σήμερα στο στόχαστρό τους 
είναι οι μετανάστες αύριο θα είναι οι άνεργοι, οι 
απεργοί, οι αγωνιζόμενοι. Ήδη είναι γνωστό ότι 
οι νεοναζί της χ.α απαιτούν δουλειά στον έλληνα 
εργάτη με μεροκάματο 18 ευρώ/8ωρο.

Αυτοί που απερίφραστα «καταδικάζουν τη 
βία από όπου και αν προέρχεται» είναι αυτοί 
που δεν αγωνιούν αν θα έχουν αύριο δουλειά, 
αν θα εργάζονται ασφαλισμένοι, αν θα έχουν 
να πληρώσουν νέα χαράτσια, αν θα τρώνε σε 
συσσίτια, αν θα έχουν να πάρουν φάρμακα, αν 
θα καταφέρουν να βγουν στη σύνταξη, αν θα 
έχουν πετρέλαιο φέτος. Είναι αυτοί που σπέρνουν 
ρατσιστικό δηλητήριο και μίσος, που σπέρνουν 

ΧΤΥΠΟΥΝ για να ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ
την ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ



φόβο και ψέματα μέσα από τα δελτία ειδήσεων. 
Είναι αυτοί που οπλίζουν τα χέρια των εκατοντάδων 
αυτοχείρων. Είναι αυτοί που στο όνομα του 
εθνικού συμφέροντος καταδικάζουν αγώνες και 
επιτίθενται σε απεργούς, που αγανακτούν για την 
ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού/ του τουρίστα/ 
των πελατών (αναλόγως την περίσταση) κάθε 
φορά που υπάρχει απεργία και επιδοκιμάζουν τα 
«αναγκαία μέτρα», τα μνημόνια, τις αστυνομικές 
επιχειρήσεις και το αστυνομικό κράτος.

Μόνο στους κρετίνους συνεργάτες του 
καθεστώτος και σε όσους/ες στηρίζουν το 
μνημονιακό καθεστώς πιάνει τόπο ο λόγος περί 
«κέντρων ανομίας» για τις καταλήψεις. Αν η έννομη 
τάξη περιλαμβάνει τους τόπους που παίρνονται 
οι αποφάσεις για την περαιτέρω φτωχοποίηση 
και υποτίμηση του κόσμου της εργασίας και που 
θεσμοθετούνται τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αν 
υπάγονται σε αυτήν τα αστυνομικά τμήματα που 
βασανίζονται φτωχοδιάολοι, οι χώροι εργασίας 
όπου καταστρατηγείται κάθε εργατικό κεκτημένο, 
οι βίλες των πλουσίων όπου συνεχίζουν την 
άπληστη, ασύδοτη ζωή τους μέσα στη χλιδή και 
στην ελευθερία να καταναλώνουν όσα παράγει η 
εκμετάλλευσή μας τότε φυσικά και είμαστε κέντρα 
ανομίας. Αν η έννομη τάξη είναι είναι μια τάξη που 
βασιλεύει το δίκιο του ισχυρού και που επικρατεί 
το άδικο έκνομοι και άνομοι ονομαζόμαστε εμείς 
και οι χιλιάδες που αγωνίζονται για να μην 

αφήσουμε να ισοπεδωθεί η ζωή μας και γίνει 
νόμος η εξαθλίωση, η ανέχεια και η αδικία. Κι 
αυτό γιατί τα κέντρα του νόμου είναι εκεί που με 
μια υπογραφή ενός τεχνοκράτη και ενός πολιτικού 
του υπηρέτη (βουλευτή) καταδικάζονται στην 
ανέχεια χιλιάδες.

Οι καταλήψεις στέγης, τα κατειλημμένα 
στέκια και οι αυτοοργανωμένοι χώροι 
αποτελούν κέντρα αγώνα ενάντια στην δικτατορία 
της οικονομίας, ενάντια στον εκφασισμό της 
καθημερινής μας ζωής, ενάντια σε έναν κόσμο 
που βασίζεται στην εκμετάλλευση, στον θάνατο 
του άλλου, στην αδικία, στην καταστολή. Αυτό 
τον κόσμο αντιμάχονται και γι’ αυτό βρίσκονται 
στο στόχαστρο της κάθε εξουσίας. Όπως 
στο στόχαστρο της εξουσίας βρίσκεται και 
κάθε αγώνας, κάθε απεργία, κάθε κίνηση που 
εναντιώνεται στη δικτατορία της οικονομίας. 
Επιπλέον οι καταλήψεις στέγης, τα κατειλημμένα 
στέκια και οι αυτοοργανωμένοι χώροι παλεύουν 
για την αταξική κοινωνία που θα βασίζεται στην 
αλληλεγγύη, στην αυτοοργάνωση, στο “από τον 
καθένα με βάση τις δυνατότητες του, στον καθένα 
σύμφωνα με τις αν του”, στη δικαιοσύνη. Μπορεί 
να ακούγεται ουτοπικό, αλλά καλύτερα να 
παλεύεις για μια ουτοπία παρά να ζεις 
την καπιταλιστική πραγματικότητα
που δεν έχει μέλλον.

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ της ΖΩΗΣ ΜΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ στις ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
& ΟΛΟΥΣ τους ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΟΛΟΙ στους ΔΡΟΜΟΥΣ του ΑΓΩΝΑ



Μετά τον “Ξένιο Δία”, δηλαδή την 
απλόχερη φιλοξενία που προσέφερε 

το κράτος και η αστυνομία στους μετανάστες 
με τη μεταφορά τους στο ελληνικό 
Γκουαντάναμο της Αμυγδαλέζας, μετά τη 
διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών, 
τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους 
και τη φυλάκισή τους με τη συγκατάθεση 
του ΚΕΕΛΠΝΟ (εδώ είναι σημαντικό 
να σημειώσουμε πως οι γυναίκες που 
συνελήφθησαν, τελικά αθωώθηκαν και 
πως μία εξ αυτών δεν ήταν καν θετική 
στον ιό HIV), έρχεται η σειρά της Θέτιδος*, 
όπου το κράτος εκτός από το φιλόξενο 
πρόσωπό του, δείχνει και τη μητρική του 
στοργή. Τι πιο μητρικό, άλλωστε, από 
τον στιγματισμό των εξαθλιωμένων, τη 
διαπόμπευσή τους και την παραβίαση του 
ιατρικού απορρήτου; Για άλλη μια φορά η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια γίνεται σκουπίδι. 
Ενέργειες όπως αυτή υιοθετούνται με το 
πρόσχημα της δημόσιας υγείας και της 

ασφάλειας των ευυπόληπτων πολιτών, την 
ώρα που η κρίση επιδεινώνει την κατάσταση 
των χρηστών και μέρα με τη μέρα οδηγεί 
περισσότερους ανθρώπους στο περιθώριο. 
Αλλά για να μην κοροϊδευόμαστε, το κράτος 
ποτέ δεν επιθυμούσε την απεξάρτηση και 
την “επανένταξη” των τοξικοεξαρτημένων. 
Ο καλύτερος κοινωνικός έλεγχος άλλωστε 
είναι μέσα από τις ουσίες, γιατί έτσι μένεις 
στη γωνιά σου και δεν ενοχλείς.

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στο 
πρόσφατο παρελθόν, βλέπουμε τι έγινε 

τη δεκαετία του ’80 στο κέντρο της Ζυρίχης 
στην Ελβετία, όταν ένα ισχυρό ριζοσπαστικό 
κίνημα είχε αρχίσει να αναδύεται, να 
εξεγείρεται και να συγκρούεται καθημερινά 
με την αστυνομία. Λίγα χρόνια αργότερα, 
το κίνημα διανύει μια περίοδο καμπής, 
ενώ παράλληλα το πολιτικοκοινωνικό 
σύστημα αρχίζει να του διοχετεύει άφθονη 
ηρωίνη και κοκαΐνη, προκειμένου να 
καταστείλει οποιαδήποτε αμφισβήτηση. 
Δέκα χρόνια αργότερα το κίνημα παύει να 
υφίσταται. Ανάλογη αντιμετώπιση επιφύλαξε 
το ελληνικό κράτος στο φαινόμενο των 
Εξαρχείων την ίδια περίοδο. Τη δεκαετία 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΣΤΕΙΡΩΣΗ 
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ - ΕΞΟΝΤΩΣΗ

Από τη χιτλερική Γερμανία 
στους σημερινούς 

απογόνους της

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έγινε το βράδυ της 6ης Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο την σύλ-
ληψη τοξικομανών και τη μεταφορά τους στο στρατόπεδο της Αμυγδαλέζας. Αυτό προκύπτει από έγγραφο 
με την ένδειξη “εμπιστευτικό”, το οποίο περιγράφει την επιχείρηση “Θέτις”, αντικείμενο της οποίας είναι η 
σύλληψη τοξικοεξαρτημένων ατόμων που κινούνται στο κέντρο της πόλης, η καταγραφή τους και η υποβο-
λή τους σε εξετάσεις, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Σκοπός του κράτους είναι η συγκέντρωση των στοιχείων 
των τοξικομανών, κοινώς το φακέλωμά τους. Ο αριθμός των ατόμων που μεταφέρθηκαν ήταν 76 ημεδαποί 
(54 άντρες και 22 γυναίκες) και 56 μετανάστες (44 άντρες και 22 γυναίκες). 

 *Η Θέτις, σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν η μητέ-
ρα του Αχιλλέα. Ως προστατευτική μάνα και αφού απέτυχε να 
κάνει το γιο της αθάνατο, παράγγειλε στον Ήφαιστο τα όπλα 
του, ώστε να επιβιώσει στον πόλεμο της Τροίας. Η κατάληξη 
του Αχιλλέα είναι γνωστή.



του ‘80, η πλατεία συγκέντρωνε τις πιο 
ανήσυχες και ασυμβίβαστες νεολαίες 
συνειδήσεις. Μουσική, συζητήσεις, πολιτική, 
αμφισβήτηση, έρωτας και ζωή στο δημόσιο 
χώρο, συνολική ρήξη με όλα τα μέσα 
απέναντι στο κράτος και την αναπαραγωγή 
του. Όλα αυτά έπρεπε να εξαφανιστούν. 
Η καταστολή ξεκίνησε από τη διοχέτευση 
πρέζας στην πλατεία, στέλνοντας στον 
θάνατο αρκετούς νεολαίους και στρώνοντας 
το έδαφος για την πολύμηνη κατασταλτική 
επιχείρηση της αστυνομίας με το όνομα 
“Αρετή”.

Παρόμοιες πρακτικές εφαρμόζονται 
και σήμερα. Με την ανοχή και τη 

συμμετοχή της αστυνομίας, διοχετεύονται 
ουσίες στις πιάτσες της Αθήνας, ουσίες 
οι οποίες είναι πιο δραστικές πιο φθηνές 
και οδηγούν πολύ πιο γρήγορα στην 
εξαθλίωση και τον θάνατο. Επίσης οι 
πιάτσες μεταφέρονται από το ένα μέρος 
στο άλλο, ανάλογα με τα συμφέροντα των 
κατασκευαστικών εταιριών και όχι μόνο.

Είναι προφανές ότι μετά τα πογκρόμ 
και τις δολοφονικές επιθέσεις κατά 

των μεταναστών δεν θα αργήσει να 

έρθει και η σειρά των ψυχικά ασθενών, 
των αλκοολικών, των αστέγων, των 
καρκινοπαθών, των ηλικιωμένων. Τόσο 
η επιχείρηση «Θέτις», όσο και ο «ξένιος 
Δίας» είναι πολιτικές που βγάζουν εκτός 
κοινωνικού ιστού, ως ένα ανυπόφορο 
οικονομικά και περιττό κοινωνικό βάρος, τα 
πιο εξαθλιωμένα στρώματα μιας κοινωνίας, 
η οποία δημιουργεί με ταχείς ρυθμούς 
“πλεονάζοντες” και “περιττούς” ανθρώπους, 
οδηγώντας τους σε έναν κυριολεκτικό 
καιάδα.

Το σημερινό πολιτικό μόρφωμα 
το οποίο επιδιώκει την 

περιθωριοποίηση και τον αφανισμό 
των ατόμων με εκκαθαριστικές 
επιχειρήσεις στα πρότυπα της 
ναζιστικής Γερμανίας. Καθώς, 

μέσα από τους συλλογικούς αγώνες 
διεκδικούμε κάθε στιγμή το χώρο 

μας και την αξιοπρέπειά μας. 
Ενάντια σε ένα σύστημα το οποίο 
επιδιώκει τον περιορισμό και την 

αποχαύνωση.

*Απόσπασμα από το βιβλίο «Η Περίπτωση Ευρυδίκη». 
Η Ευρυδίκη παρουσιάστηκε στον συμβουλευτικό σταθμό του 18 άνω το Φθινόπωρο του 1990.
Ήταν είκοσι δύο χρόνων και είχε ήδη εφτά χρόνια στην ηρωίνη.
Τελικά, η Ευρυδίκη κατάφερε να ξαναγυρίσει οριστικά στη ζωή, εγκαταλείποντας τον κόσμο των ουσιών.

*

*



Η άφιξη του Κολόμβου στην Αμερική ήταν το 
πρώτο κεφάλαιο της αποικιοκρατκής επέκτασης 
της ευρώπης. Ήταν μια εποχή που άλλαξε ριζικά 
το πρόσωπο του κόσμου, μα κυρίως η απαρχή 
της άγριας εξόντωσης ανθρώπων με εντελώς 
διαφορετικό τρόπο ζωής και συστήματα αξιών, της 
απάνθρωπης εκμετάλλευσής τους και της λεηλασίας 
των φυσικών πόρων των αποικιοκρατούμενων 
εδαφών. Η επικράτηση του δυτικού πολιτισμού 
πάνω στους «απολίτιστους» ιθαγενείς και τα 
«βάρβαρα» έθιμά τους έγινε με άκρως πολιτισμένες 
μεθόδους, όπως σφαγές, κυνηγητό, αιχμαλωσία και 
δουλεμπόριο, εκκαθαρίσεις, αφανισμό ολόκληρων 
πληθυσμών.
Η ευρωπαϊκή εκδοχή του μύθου του Ελ Ντοράντο, 

που εξιστορούσε έναν χαμένο τόπο γεμάτο χρυσάφι 
και περίμενε έναν παράτολμο κατακτητή για να 
τον ανακαλύψει, ήταν η επιτομή της ατελείωτης 
δίψας των Ευρωπαίων για χρυσό και της λύσσας 
τους ναεκμεταλλευθούν τους νέους τόπους για την 
αξία τους σε χρήμα. Για τους αυτόχθονες κατοίκους 
της νότιας αμερικής, το Ελ Ντοράντο δεν ήταν ποτέ 
ένας τόπος, αλλά το όνομα ενός μυθικού ηγέτη, που 
κάθε πρωί κάλυπτε το σώμα του με χρυσό από την 
κορυφή μέχρι τα νύχια και κάθε βράδυ το ξέπλενε 
σε μια ιερή λίμνη. Η δυτική παρερμηνεία του 
μύθου οδήγησε πολλούς Ευρωπαίους κατακτητές 
σε μάταια ταξίδια στις ζούγκλες και τα βουνά της 
Νότιας Αμερικής σε αναζήτηση της χαμένης «πόλης 
του χρυσού».

Οι σύγχρονοι χρυσοθήρες

Η παράδοση του δυτικού πολιτισμού συνεχίστηκε με 
βορειοαμερικανούς και αυστραλούς χρυσοθήρες και 
τα παρόμοια δεινά που προξένησαν στους ιθαγενείς 
πληθυσμούς, καθώς η αναζήτηση και η εξόρυξη 
πολύτιμων μεταλλευμάτων προκάλεσε αναρίθμητους 
θανάτους ιθαγενών στα δάση και τα ορυχεία. Αιώνες 
τεχνολογικής ανάπτυξης μεσολάβησαν μέχρι τη 
σύγχρονη εταιρεία εκμετάλλευσης (κοιτασμάτων 
χρυσού), την καναδική «Eldorado Gold». Ο 
πολυεθνικός κολοσσός τα βρήκε πρόσφατα στην 
Ελλάδα με τους ντόπιους φύλαρχους (πολιτικούς 
και εργολάβους), έφτιαξε μαζί τους ένα εταιρικό 
πρόσωπο κατά 95% καναδικό, αλλά με όνομα 
«Ελληνικός Χρυσός Α.Ε», πλασάροντας το 
πιασάρικο στις μέρες μας εθνικό προφίλ, κι έβαλε 
μπρος την «επένδυση». Για να προχωρήσει στην 
εξόρυξη, χρειάστηκε να περιφράξει βουνά, δάση 
και δρόμους και να επιβάλλει ένα άτυπο καθεστώς 
κατοχής στην ΒΑ Χαλκιδική.
Το κράτος, με όλους τους θεσμούς και τις δυνάμεις 

του (πολιτική και δικαστική εξουσία, ΜΜΕ, σκληρή 

καταστολή των αντιδρώντων) προσφέρει είτε 
τυπική είτε παράτυπη ασυλία στην εταιρεία και τα 
επενδυτικά της σχέδια. Ο κρατικός μηχανισμός 
υπερασπίζεται εξόφθαλμα τα συμφέροντα 
και την κερδοφορία του κεφαλαίου και όχι 
φυσικά το συμφέρον των πολιτών, καθώς τα λεφτά 
είναι πολλά και οι μίζες, τα χρηματιστηριακά 
παιχνίδια, οι διαπραγματεύσεις, οι αγοραπωλησίες 
δικαιωμάτων και δημόσιας γης προσφέρονται για 
τον πλουτισμό των «ημετέρων». Η συμφωνία που 
έκλεισε τελικά το κράτος με τους χρυσοθήρες 
θα αποδώσει το 100% της αξίας των 
κοιτασμάτων στην εξορυκτική εταιρεία. Έτσι, 
Οι πολυεθνικοί δανειστές του ελληνικού κράτους 
κάνουν αυτό που ξέρουν καλά, από τον καιρό της 
αποικιοκρατίας: χρησιμοποιούν τους ντόπιους ως 
τοποτηρητές και αρπάζουν τους φυσικούς πόρους. 
Φεύγοντας, θ’ αφήσουν πίσω το φυσικό περιβάλλον 
κατεστραμμένο, τις προϋπάρχουσες παραγωγικές 
δομές διαλυμένες και τους κατοίκους άνεργους, 
φτωχούς και δίχως ελπίδα επιβίωσης στον τόπο 
τους.

Οι “οπισθοδρομικοί” ιθαγενείς

Αυτή τη φορά οι υπανάπτυκτοι ιθαγενείς-
εμπόδιο στα σχέδια των χρυσοθήρων είναι οι 
κάτοικοι των χωριών της Χαλκιδικής και όσοι τους 
συμπαραστέκονται. Οι ντόπιοι, παρότι οι υπόλοιπες 
μεταλλευτικές δραστηριότητες στην περιοχή τους 
κρατάνε από την αρχαιότητα, αντιστέκονται 
οργανωμένα στην εξόρυξη του χρυσού απ’ 
όταν πρωτοπαρουσιάστηκε η ιδέα, στα τέλη 
του ‘80 και συνεχίζουν με αμείωτη ένταση μέχρι 
σήμερα. Με κίνητρο την ανάγκη για επιβίωση και 
όπλο τις μαζικές, δυναμικές κινητοποιήσεις και το 
συντονισμό κατοίκων από τα γύρω χωριά, κέρδισαν 
πολλές μάχες, με τελευταία το κλείσιμο των 
ορυχείων χρυσού της τότε «TVX Gold» το 2001. Δεν 
εκπλήσσει κανέναν που τους τελευταίους μήνες το 
θέμα ανακινείται, παρακάμπτοντας τις υποτιθέμενες 
τελεσίδικες φάσεις του Αρείου Πάγου. Άλλωστε, οι 
συνθήκες έκτακτης ανάγκης που έχουν επιβληθεί 
σε όλους μας λόγω ...κρίσης έχουν στρώσει το 
έδαφος για τον εκβιασμό και τη στοχοποίηση των 
αντιδρώντων, για την επιβολή ενός καθεστώτος 
έκτακτης ανάγκης όπου κανείς δεν τολμά να σηκώσει 
κεφάλι απέναντι στην κρατική τρομοκρατία. Οι 
πρόσφατες συλλήψεις-απαγωγές δύο κατοίκων 
της Ιερισσού από οπλισμένους κουκουλοφόρους 
μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους στις τρεις τα 
ξημερώματα είναι δείγμα του σκηνικού κατοχής 
που στήνεται στη Χαλκιδική και περιλαμβάνει 
απαγόρευση κυκλοφορίας, χημικό πόλεμο, στρατό 

Ο μύθος του Ελ Ντοράντο
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Ενάντια στις μαφίες και τον φασισμό Μάης 2013



Η είδηση
Στα ψιλά πέρασε η είδηση οτι συνελήφθησαν δύο μπάτσοι, ο ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος- Ιούλιος, διοι-

κητής στο Β’ τμήμα ασφάλειας Αιγάλεω και ο ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ Παναγιώτης, Ααστυνόμος ΄Β που είχε αποστρα-
τευτεί μόλις 15 μέρες πριν τη σύλληψη. Οι αστυνομικοί δικάστηκαν με τις εξής κατηγορίες: 1) παθητική δωρο-
δοκία κατ’ εξακολούθηση και άμεση συνέργεια σε αυτή, 2) εκβίαση κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, 
3) αντιποίηση αρχής και 4) απόπειρα υπόλθαψης εγκληματία.

Το γεγονός
Στις 11/02/2013 φορώντας πολιτικά ρούχα, οι δύο προαναφερθέντες μπάτσοι προέβησαν για δήθεν 

έλεγχο στο κατάστημα ενός μπαγκλαντεσιανού, που βρίσκεται στην οδό Αγ. Μελετίου, κατάστημα που δε 
βρίσκεται στην περιοχή όπου υπηρετούν. Έπειτα από ενδελεχή έλεγχο και αφού δε βρήκαν κάτι επιλήψιμο, φω-
νάζουν έναν ρουφιάνο τους, τον ASJAD ALI που κατάγεται από το πακιστάν. Ο ρουφιάνος μπαίνει στο κατά-
στημα- οι μπάτσοι έχουν βγει έξω- και αφήνει μία τσάντα με λαθραία τσιγάρα. Αμέσως μετά μπαίνουν ξανά οι 
μπάτσοι και κατηγορούν τον μαγαζάτορα ότι είναι δικά του τα τσιγάρα. Αυτός το αρνείται σθεναρά, οι μπάτσοι 
τον κατηγορούν και του λένε ότι πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 10.000 ευρώ!!! Ακολουθούν παζάρια για το 
πρόστιμο, που πέφτει στα 2.000. Εν τέλει, οι μπάτσοι δίνουν εντολή στον ρουφιάνο τους να αρπάξει τα χρήματα 
του ταμείου. Έτσι παίρνουν 300 ευρώ σε μετρητά και 35 κάρτες κινητής τηλεφωνίας και αποχωρούν δηλώνο-
ντας ότι θα επιστρέψουν την επόμενη μέρα για να εισπράξουν τα υπόλοιπα χρήματα.

Την επομένη, στις 12/02/2013, σκαει ο ρουφιάνος με ακόμα ένα άτομο. Μπαίνουν στο κατάστημα, αρπάζουν 
200 ευρώ και αποχωρούν. Στη συνέχεια ο ρουφιάνος επιστρέφει στο κατάστημα και προτείνει στον μαγαζάτο-
ρα και τον γιο του να πουλούν λαθραία τσιγάρα, που θα τους προμηθέυει ο ίδιος! Ο μαγαζάτορας με τον γιο 
του τον κρατούν στο κατάστημα και τον «περιποιούνται» ρίχνοντας του ένα χέρι ξύλο. Ο φίλος του ρουφιάνου 
φεύγει με μηχανή. Ο ρουφιάνος καλεί τους προστάτες του. Οι δύο μπάτσοι βρίσκονται κοντά και εισβάλλουν 
στο κατάστημα. Επικρατεί ένας σχετικός χαμός, που λήγει με την επέμβαση αστυνομικών της ομάδας δι.ας. Όλοι 
οι εμπλεκόμενοι -οι μπάτσοι/εκβιαστές, ο ρουφιάνος, ο μαγαζάτορας και ο γιος του- πάνε στο τμήμα του Αγ. 
Παντελεήμονα, όπου γίνεται μύνηση από τον μαγαζάτορα προς τους αστυνομικούς και το τσιράκι τους (Στη δι-
κογραφία οι αστυνομικοί ομολογούν ότι το τσιράκι τους από το Πακιστάν είναι πληρωμένος πληροφοριοδότης 
τους!)

Τις μέρες, που ακολούθησαν, οι μπάτσοι πλησιάζουν τον μαγαζάτορα και του προσφέρουν 5.000 ευρώ για να 
αποσύρει τη μήνυση. Αυτός όμως δεν κάνει πίσω, γνωστοποιεί το περιστατικό σε ένα σύλλογο και –δικαιολογη-
μένα- φοβάται για τη ζωή και το κατάστημά του. Τις επόμενες μέρες θα εγκαταλείψει το μαγαζί, υποκύπτοντας 
στους φόβους του.
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Όπως ήταν αναμενόμενο οι μπάτσοι αρνούνται τις κατηγορίες, προβάλλοντας μια παιδική επιχειρηματολογία 
που πείθούν μόνο τους ηλιθίους ή πολύ μικρά παιδιά. Στο δικαστήριο ο εισαγγελέας πρότεινε την αδιαμφισβή-
τητη ενοχή των μπάτσων και του συνεργού/ρουφιάνου τους. Η δικαστής όμως τους αθωώνει όλους! Από ότι 
φαίνεται το κύκλωμα προστασίας έχει γερά δόντια στη δικαιοσύνη, όπως κάθε παρακλαδι του οργανωμένου 
εγκλήματος.

Η πραγματικότητα
Είναι κοινό μυστικό στην ελληνική κοινωνία (και σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου) ότι πίσω από κάθε είδους 

λαθρεμπόριο -ναρκωτικά, γυναίκες, όπλα- κάθε είδους νταβατζηλίκι/προστασία, αλλά και παράνομου τζόγου 
υπάρχουν μπάτσοι (γνωστή έγινε η περίπτωση που τον Μάρτη 2013 «ξηλώθηκε» η δίωξη ναρκωτικών στο 
Βόλο με την κατηγορία της εμπορίας ναρκωτικών, τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης κλπ). Η «πίτα» που έχει 
να μοιραστεί η κάθε είδους μαφία προφανώς έχει μειωθεί λόγω κρίσης και λόγω ενδομαφιακού ανταγωνισμού. 
Έτσι αν την προστασία στα κλαμπ και στα μαγαζιά, σε όλες τις πιάτσες διασκέδασης της Αθήνας την έχουν 
αναλάβει τα ανάλογα οργανωμένα κυκλώματα, που σφάζονται συχνά πυκνά μεταξύ τους, την προστασία στα 
καταστήματα μεταναστών στις γειτονιές της πόλης έχουν αναλάβει οι μπάτσοι, αλλά όχι μόνοι τους.

Τα πογκρόμ
Τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη 2012 στις περιοχές της Πλατείας Αμερικής και της Αγ. Μελετίου έλαβαν 

χώρα δύο πογκρόμ. Στην πρώτη περίπτωση, οι φασίστες και ο όχλος που τους υποστηρίζει, βρήκαν την αφορμή  
που ζητούσαν σ’ ένα μπαρ που τους «ενοχλούσε» το ωράριο, οι θαμώνες κλπ. Στη δεύτερη περίπτωση, δήθεν 
από ένα call center, κάποιος μετανάστης μαχαίρωσε έναν έλληνα της περιοχής. Το περιστατικό αυτό δεν απο-
δεικνύεται από κανένα στοιχείο. Δε βρέθηκε ούτε ο μαχαιρωμένος, ούτε κάποιος γνώριζε κάτι συγκεκριμένο. 
Όλοι οι «αυτόπτες» άκουσαν, τους είπανε κλπ. Και στις δύο περιπτώσεις μαζεύτηκαν νεοναζί της χρυσής αυγής, 
που μαζί με τον όχλο τους και αφού πρώτα οι γειτονίες περικυκλώθηκαν από τις δυνάμεις της αστυνομίας, 
προέβησαν σε πογκρόμ κατά των μεταναστών. Έβριζαν, χτυπούσαν, ορισμένες φορές εισέβαλλαν και σε σπίτια, 
έσπασαν καταστήματα, πάντα έχοντας άσυλο και προστασία από την αστυνομία. Τόσο οι μετανάστες όσο και οι 
αντιφασίστες που υπάρχουν στις γειτονιές μας μπορούσαν εύκολα να τους αποκρούσουν και να τους στείλουν 
πίσω στο βούρκο τους, όμως οι δυνάμεις της αστυνομίας βρισκόντουσαν εκεί για να αποτρέψουν τυχόν τέτοιες 
κινήσεις. Αφού η περιοχή βρέθηκε για κάποιες μέρες υπό αστυνομική και φασιστική κατοχή, τα φαινόμενα στα-
μάτησαν όσο ξαφνικά ξεκίνησαν. 

Αποσπάσματα από τις ΕΝΟΡΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ των αστυνομικών του ΝΙΚΟΛΑΡΕΑ (1,2,3) και του
ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ (4,5), στο Τμήμα εσωτερικών υποθέσεων. Οι δύο αστυνομικοί δηλώνουν αθώοι.

Δεν ήξεραν, δεν άκουσαν, δεν είδαν τίποτα, βρέθηκαν στο κατάστημα εντελώς τυχαία...
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Η υπόθεση
Μετά από τις συλλήψεις των προαναφερόμενων μπάτσων, του κυκλώματος προστασίας που αποκαλύ-

φθηκε και το συνακόλουθο κουκούλωμα, σκεφθήκαμε τα εξής:
Κάποιοι μπάτσοι από το ΑΤ του Αγ Παντελεήμονα μπλέκονται ενεργά σε αυτό το κύκλωμα, μαζί με 

μπάτσους από άλλα ΑΤ της Αττικής- όπως αυτό του Αιγάλεω. Για την είσπραξη των χρημάτων οι μπάτσοι 
αλληλοεξυπηρετούνται. Το οργανωμένο δίκτυο προστασίας/εκβιασμών στέλνει τους μπάτσους/εισπράκτο-
ρες/προστάτες στις περιοχές που είναι μακριά από τα ΑΤ που υπηρετούν, για να μην τους δει κάνα μάτι και 
χάσουν την νόμιμη δουλειά τους. Στο τέλος του κάθε μήνα, κάνουν τους λογαριασμούς τους και μοιράζονται 
τα χρήματα. 

Στις περιοχές που έλαβαν χώρα τα προαναφερόμενα πογκρόμ, υπεύθυνο για τη διασφάλιση της τάξης εί-
ναι το ΑΤ του Αγ. Παντελεήμονα. Πάνε λοιπόν μπάτσοι -προφανώς όχι αυτοί του τμήματος του Παντελεήμο-
να, αλλά οι συνάδελφοί/συνέταιροι από ΑΤ άλλης περιοχής- και ζητούν φράγκα από τον κάθε μαγαζάτορα. 
Σκεφθείτε πόσα καταστήματα μεταναστών υπάρχουν στη γειτονιά μας. Από 200 ευρώ το μήνα να πληρώνει 
το καθένα, ο τζίρος για τους ευυπόληπτους αστυνομικούς είναι θεαματικός. Είναι μια πολύ επικερδής επιχεί-
ρηση για να την αφήσουν. Σκεφθείτε, επίσης, ότι στα αντίστοιχα μαγαζιά που ανήκουν σε έλληνες (ψιλικα-
τζίδικα, καταστήματα ενδυμάτων κλπ) σε καμία περίπτωση δεν θα τολμούσαν να το κάνουν με το φόβο της 
καταγγελίας. Αρχικά, οι μετανάστες μαγαζάτορες, προφανώς αρνήθηκαν να πληρώσουν για προστασία. 
Το κύκλωμα εκβιαστών της αστυνομίας απευθύνθηκε στους συνεργάτες του, τους χρυσαυγίτες. Ξε-
κίνησαν λοιπόν τα ρατσιστικά πογκρόμ. Ιδιαίτερες δυσκολίες δεν υπήρχαν, αφού πέρα από τις εντολές 
και τις πλάτες της αστυνομίας είχαν στο πλάι τους και όλο το ρατσιστικό όχλο των ελληναράδων. Σε κάθε 
περίπτωση δύο-τρεις μέρες ρατσιστικών πογκρόμ ήταν αρκετές να πεισθούν οι μετανάστες μαγαζάτορες ότι 
δεν έχουν και πολλές επιλογές. Αν συνεχίσουν να αρνούνται την προστασία, θα βρίσκουν τα μαγαζιά τους 
σπασμένα και θα πρέπει να κυκλοφορούν φοβισμένοι στην γειτονιά που ζούνε, μιας και οι μπάτσοι αβαντά-
ρουν εξόφθαλμα τους φασίστες φίλους τους. Έτσι, «πείστηκαν» να πληρώσουν για προστασία. Τις επόμενες 
μέρες, τα ΜΑΤ, οι ΔΕΛΤΑ και οι νεοναζί ελληναράδες εξαφανίστηκαν και εντελώς «μαγικά» τα πογκρόμ και 
οι μαζικές ρατσιστικές επιθέσεις σταμάτησαν. Οι χρυσαυγίτες συνεργάτες του οργανωμένου κυκλώματος, 
μπάτσων-εκβιαστών, μάζεψαν το κοπάδι τους από το δρόμο και επανήλθε η τάξη στην περιοχή. Οι «τσοπά-
νηδες» των νεοναζί ελληναράδων, πιθανόν να εισπράττουν μέρισμα από τα χρήματα της προστασίας, αλλά 
σίγουρα κερδίζουν και άλλες εξυπηρετήσεις για τη μοναδική βοήθεια τους στο νταβατζηλίκι. Μια τέτοια 
εξυπηρέτηση είναι η ύπαρξη ομάδας προστασίας/σεκιούριτι στη λαϊκή του Αγ. Παντελεήμονα, που εισπράττει 
5 ευρώ από κάθε πάγκο λαϊκατζή. 

Από αυτήν τη συνεργασία έμειναν όλοι ευχαριστημένοι. Η αστυνομική μαφία των εκβιαστών/προστα-
τών απλώνει και άλλο τα πλοκάμια της, συνεχίζοντας την κερδοφορία της καπιταλιστικής επιχείρησης που 
τεχνιέντως στήνουν, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους φασίστες του κοινοβουλίου, που θα πάρουν και κάνα 
επιπλέον ψηφαλάκι για την «πυγμη» και την ελληνικότητα που έδειξαν κατα τη διάρκεια των θρασύδειλων 
πογκρόμ.

Εμείς
Για εμάς το διακύβευμα παραμένει :
Ποιος θα μας σώσει από τους προστάτες μας;
Ο αγώνας ενάντια στον εκφασισμό και το ρατσιστικό μίσος είναι αγώνας ενάντια και 
στις μαφίες, που σταθερά επιδιώκουν να υποβαθμίζουν τις ζωές μας. Μαφίες που δρουν 
ως καπιταλιστικές επιχειρήσεις πουλώντας φόβο, εξαρτήσεις, εκβιασμούς και αφήνο-
ντας πίσω τους ισοπεδωμένες ζωές και συχνά νεκρούς.



από κάθε λογής μπάτσους, εισβολές σε σπίτια και 
διώξεις. Όσο για τη μερίδα των κατοίκων που έχουν 
ξεπουληθεί για ένα μεροκάματο στην «Ελληνικός 
Χρυσός-Eldorado Gold», που έχουν ξυλοκοπήσει 
μαζί με την αστυνομία συγχωριανούς τους, έχουν 
κάψει φυλάκιο-παρατηρητήριο που στήθηκε στο 
δάσος για να αποτρέψει την καταστροφή του και το 
παίζουνε νταβατζήδες της εταιρείας, τους χαρίζουμε 
απλόχερα κοσμητικούς χαρακτηρισμούς όπως 
μισθοφόροι, κοντόφθαλμοι καιροσκόποι, ρουφιάνοι 
και τσιράκια των αφεντικών. Ευχόμαστε, άμα 
γλιτώσουν από τις τοξικές συνθήκες εργασίας, να 
φάνε τους μισθούς τους σε γιατρούς και ψυχιάτρους, 
καθώς θα τους φτύνουνε τα παιδιά τους για την 
εγκληματική τους στάση.

Νίκη ενάντια στην καταστροφή

Θεωρούμε περιττό να αναλωθούμε στην περιγραφή 
της διαφαινόμενης περιβαλλοντικής καταστροφής 
και να σχολιάσουμε τις πολυσέλιδες και αναλυτικές 
επιστημονικές επικρίσεις που έχει δεχτεί η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «Ελληνικός 
Χρυσός ΑΕ», τις κραυγαλέες και εξόφθαλμες 
παραβάσεις της νομοθεσίας και τις αυθαίρετες 
υποθέσεις στις οποίες αυτή στηρίζεται. Αυτά είναι 
λίγο-πολύ προσβάσιμα στο διαδίκτυο σε όποιον και 
όποια θελήσει να ψάξει*. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
μόνο την υποχώρηση του υδροφόρου ορίζονται 
(με ότι συνεπάγεται αυτό για τη βλάστηση), την 
αποψίλωση πολλών στρεμμάτων δάσους, τη 
μετατροπή περιοχών σε ανοιχτούς κρατήρες 
τοξικής σκόνης σε κοντινή απόσταση από 
οικισμούς, τη μόλυνση φαγώσιμων ζώων και 
ψαριών.
Δεν πιστεύουμε λέξη από τα ψέμματα και λάσπη 

της κρατικής προπαγάνδας, ούτε για τη δήθεν 
αειφορία της επένδυσης, ούτε για τον εγκληματικό 
και υπανάπτυκτο χαρακτήρα των κατοίκων της 
Χαλκιδικής. Για μας είναι αυταπόδεικτο πως όταν 
χωριά ολόκληρα παλεύουν 30 χρόνια για τη ζωή 
και το μέλλον τους έχουν το δίκιο με το μέρος 

τους. Ο αγώνας ενάντια στα μεταλλεία χρυσού 
είναι ουσιαστικός αγώνας ενάντια σ’ ένα αδηφάγο 
σύστημα εκμετάλλευσης. Ενάντια στο «κέρδος 
με κάθε κόστος» προτάσσει την αξιοπρέπεια, την 
υγεία, την απόλαυση και την προστασία της φύσης, 
τη λελογισμένη χρήση του περιβάλλοντος ως μέσο 
επιβίωσης. Αποτελεί για τους ντόπιους έναν αγώνα 
μέχρις εσχάτων, όπου παίζεται η ίδια τους η ζωή. 
Σ’ αυτόν τον αγώνα θα σταθούμε δίπλα τους μέχρι 
τη νίκη.
* Εισήγηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ για τη 
μεταλλευτική δραστηριότητα στη Βόρεια Χαλκιδική ( 
http://www.auth.gr/news/anouncements/15528 ).
Επίσης προτείνουμε μια επίσκεψη στα blog http://
proevla.blogspot.gr/, http://soshalkidiki.wordpress.
com και  http://antigoldgreece.wordpress.com, καθώς 
και την ανάγνωση του βιβλίου Ενάντια στα Μεταλλεία 
Χρυσού, Σεπτέμβριος 2012, από το «ανοιχτό συντονιστικό 
θεσσαλονίκης ενάντια τα μεταλλεία χρυσού» http://issuu.
com/nogoldthess/docs/booknogold/9?mode=window 
απ’ όπου αντιγράφουμε το οπισθόφυλλο:

«Τα τελευταία σαράντα χρόνια η τιμή του χρυσού 
έχει γίνει δείκτης εμπιστοσύνης που τρέφουν οι 
καπιταλιστές στο διεθνές νομισματικό σύστημα. Όταν 
η εμπιστοσύνη αυτή είναι σε υψηλά επίπεδα, είναι 
χαμηλή η τιμή του χρυσού. Μόλις η εμπιστοσύνη 
πέσει, ανεβαίνει η τιμή του χρυσού (παρόλο που οι 
μέσες τιμές του χρυσού εξαρτώνται μακροπρόθεσμα 
από τη φύση της τεχνολογίας παραγωγής του, καθώς 
και τους αγώνες των εργαζομένων). Με άλλα λόγια, 
ο χρυσός είναι πλέον ο μέσος όρος της φαντασιακής 
(σχεδόν θεολογικής) αντανάκλασης του φόβου των 
καπιταλιστών για το τέλος του καπιταλισμού όπως τον 
γνωρίζουν σήμερα.
Η ιδέα ότι η κρίση θα ξεπεραστεί με «το κυνήγι του 

θησαυρού» ικανοποιεί ίσως την παράλογη επιθυμία για 
κάποια μαγική λύση. Είναι όμως μια τέτοια υπερφίαλη 
σκέψη, ότι ξαφνικά «θα πιάσουμε την καλή» από το 
πουθενά, σοβαρός τρόπος να μιλούμε για τη ζωή και 
το μέλλον ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων.»

George Caffentzis

γεια
στα 

χέρια 
τους

Πυρπολημένα οχήματα της 
“ελληνικός χρυσός”  (18/02/2013). 

Δύο αγωνιστές κάτοικοι,
αφού απήχθησαν
από τα σπίτια τους

από πάνοπλους εκαμίτες 
στις 03:00 τα ξημερώματα, 

προφυλακίστηκαν στις 
14/04/2013,

Αλληλεγγύη και δύναμη



Αυτό είναι το κείμενο της αφίσας από την «επιτροπή εργαζομένων της πίτσα φάν», που 
κολλήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και φυσικά έξω από τα δεκάδες καταστήματα 
της pizza fan. Μιας επιχείρησης που μετρά 16 χρονιά στον χώρο της ταχυεστίασης, με 46 
καταστήματα στο λεκανοπέδιο αττικής, όλα τους στο καθεστώς της δικαιοχρησίας (το γνωστό μας 
franchise).

Το συγκεκριμένο μοντέλο μάρκετινγκ και ανάπτυξης είναι αυτό που την οδήγησε στον δρόμο της 
επιτυχίας. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της ίδιας “είναι το γεγονός, ότι όλα τα στελέχη μας έχουν δικά 
τους καταστήματα ενώ στο δίκτυό μας οι περισσότεροι είναι φίλοι και συγγενείς”. Επίσης, για να 
μην ξεχνιόμαστε η pizza fan μας διαβεβαιώνει μέσα από ένα καινούργιο λογότυπό της, πως είναι 
μια 100 % ελληνική εταιρεία–ελληνική σε όλα! Πατρίς, θρησκεία, χρήμα και οικογένεια αφράτη 
με... φυσικό προζύμι και τυρί mozzarella! 

Κάπου μέσα σε όλο αυτό το μοντέλο υπάρχουν ο εργαζόμενος και η εργαζόμενη. Η κακοπληρωμένη 
εργάτρια με την πράσινη ποδιά και την τενοντίτιδα στον ωμό απ’ τις δουλείες στο μαγαζί, αφού 
τα νόμιμα δώρα, επιδόματα, άδειες που δικαιούται, δεν τα βλέπει ούτε με κιάλια. Ο ντελιβεράς, 

Η Ράντκα 
Νικόλοβα, 38 
χρονών, ήταν 
εργάτρια στην 
κουζίνα σε 

κατάστημα της pizza fan στην Πάτρα. Βρέθηκε 
νεκρή εν ώρα εργασίας, κλειδωμένη μέσα στο 
κατάστημα, ημέρα Δευτέρα 14 Γενάρη. Οι πρώτες 
εκτιμήσεις έλεγαν πως η κοπέλα πέθανε από 

καρδιά. Το θέμα κουκουλώθηκε. Ως γνωστό, η καρδιοπάθεια δεν είναι αρκετός σαν λόγος 
για να πεθάνει κάποιος/α. Αλλά ναι, η καρδιά μας στην pizza fan δε φαίνεται να φτάνει.
Σαν εργάτες/εργάτριες στα εν λόγω καταστήματα έχουμε βιώσει από πρώτο χέρι τι σημαίνει 
να δουλεύει κανείς στην κουζίνα. Όσοι και όσες έχουμε δουλέψει το πρωινό Δευτέρας στην 
pizza fan ξέρουμε ότι ένα άτομο επωμίζεται απίστευτο φόρτο εργασίας. Ασήκωτες 

παραλαβές που πρέπει να τοποθετηθούν στην κατάψυξη/ψυγεία -πολλές 
φορές φτάνουν μισό τόνο. Το μαγαζί χρήζει μεγάλης προετοιμασίας 

γιατί έχει αδειάσει λόγω π/σ/κ, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να γίνει 
καθαριότητα σε όλους τους χώρους. Παράλληλα ο εργαζόμενος 

έχει φορτωθεί όλες τις δουλειές του υπευθύνου (παραλαβές, 
τσεκάρισμα, υπογραφές,πληρωμές, καταθέσεις, τηλέφωνα που 
χτυπάνε ακατάπαυστα για διάφορες δουλειές). Όλα αυτά τα 
κάνει ΕΝΑ άτομο.

Η πίεση από τους εργοδότες είναι επίσης ανυπόφορη. 
Όλα αυτά συχνά υπό το βλέμμα του αφεντικού που μέσω 
καμερών παρακολουθεί από το σπίτι του όλο το μαγαζί και 
παρεμβαίνει τηλεφωνικά για παρατηρήσεις on the spot. 

Η Ράντκα μάλλον ήταν αδήλωτη την ώρα που πέθανε, 
όπως και πολλοί εργαζόμενοι στην pizza fan.

         Η pizza fan δεν αποτελεί εξαίρεση, 
αλλά τον κανόνα στα μαγαζιά 
εστίασης, όπως και σε πολλά 
κάτεργα, που στηρίζουν τα κέρδη 
τους στην ολοένα σκληρότερη 
εκμετάλλευσή μας.

‘η ΘΑ ΥΨΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΜΑΣ
‘η ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ



δηλωμένος στο ΙΚΑ για 10 ώρες εργασίας την 
εβδομάδα ενώ στην πράξη δουλεύει 30, που φέρνει 
τις πίτσες με το κατεστραμμένο γονάτο απ’ την τούμπα 
μιας βροχερής νύχτας champions league. 

Για την εταιρία φυσικά, που όπως είπαμε κινείται 
στον δρόμο της επιτυχίας, όλη αυτή η πραγματικότητα, 
δε βγαίνει προς τα έξω. Δεν είναι περίεργο όμως 
αυτό. Καθόλου. Το είπαμε και παραπάνω. Το 
συγκεκριμένο μοντέλο μάρκετινγκ και ανάπτυξης 
της εταιρίας έχει φροντίσει γι’ αυτό. Φαντάζεσαι 
να υπήρχε η δυνατότητα αφού φτιάξεις τη δική σου 
πίτσα με τα υλικά που γουστάρεις, έπειτα να σου 
δίνεται η επιλογή να μαντέψεις τι έχει μεγαλύτερη 
σχέση με τη διαδικασία παραγωγής της; Δηλαδή 
πρώτα να επιλέξεις μέγεθος, ζύμη, βάση σάλτσας, 
τυρί, εξτρά υλικά και μετά αφού τελειώσεις να 
ακολουθεί μια γκάμα επιλόγων όπως: εκδικητικές 
απολύσεις, οφειλόμενα δεδουλευμένα, εργοδοτικές 
αυθαιρεσίες, εργατικό “ατύχημα” κτλ... 

Το 2012 οι αναξιόπιστες στατιστικές του Σ.ΕΠ.Ε. 
(Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) αρίθμησαν 64 
θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, σε σύνολο 
4.858. Αναξιόπιστες γιατί οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας κάνουν λόγο για την πλήρη 
υποβάθμισή της, άλλα και ο Βρούτσης (ο υπουργός Εργασίας), παραδέχεται ότι υπάρχουν 
σοβαρές ελλείψεις προσωπικού (λόγω του μνημονίου-2 φυσικά!).

Να ζεις με την ψυχή στο στόμα, να αφήνεις την τελευταία σου ανάσα ανάμεσα 
σε ψυγεία και φούρνους, στην άσφαλτο, στην οικοδομή, στο αμπάρι ενός πλοίου 
που επισκευάζεται και το αφεντικό, ο προϊστάμενος, ο επιστάτης, η εταιρεία στην 
οποία πουλάς την εργατική σου δύναμη, είτε λέγεται pizza fan, είτε acs courier, 
είτε Άκτωρ, είτε κυρ Βαγγέλης... να τη βγάζει κάστανο. 
Δεν είναι περίεργο όμως αυτό. Καθόλου. Σχεδόν προβλέψιμη κατάσταση, που είχε γράψει 

και μια φίλη, με αφορμή τον λάθος λαιμό που τσίμπησε μια σφίγγα και προκάλεσε θανάσιμο 
αλλεργικό σοκ, σε έναν courier.

Για την Ράντκα και την καθε εργαζομενη
που δουλευε σε μια τετοια θεση εργασιας...

Για τον μανωλη και τον καθε μανωλη
που δουλευε πανω σε ενα παπι...



Η Κούλα το μικρό βαμπίρ 
μού είχε εξιστορήσει μια 
νύχτα δίχως αστέρια πώς 
εδώ και πολλά-πολλά 
χρόνια έτρωε αίμα αι-
γοπρόβειο για πρωινό. 
Άρπαζε αποβραδίς από 
το κοπάδι του γείτονα 
ένα νεογέννητο αρσενικό 
αμνοερίφιο και το κανά-
κευε μέχρι το ξημέρωμα. 
Στο τέλος, του έκοβε 
απότομα το λαρύγγι μ’ 
ένα καλά ακονισμένο 
μαχαίρι κι εφάρμοζε τα 
χείλη της πάνω στη θανατηφόρα πληγή, βυ-
ζαίνοντας πηχτό αίμα. Πολλάκις δε η βαρ-
βάτη, ζωώδης μυρωδιά του αίματος προκα-
λούσε στην Κούλα σεξουαλική διέγερση και 
την εξωθούσε στην εντριβή της κλειτορίδας 
της. Ευθύς μετά την τελευταία σβουριχτή 
ρουφηξιά, έτρεχε στο κρεββάτι και ξάπλωνε 
τ’ ανάσκελα, κατέβαζε τα βρακιά της μέχρι 
τους αστραγάλους κι άνοιγε τα λευκόσαρκα 
πόδια της, κολλώντας τις πατούσες τη μια 
στην άλλη. Ύστερα βουτούσε τα δάχτυλα 
στο ζουμερό μουνί της κι εφάρμοζε με θέρ-
μη μια τεχνική την οποία είχε με τα χρόνια 
τελειοποιήσει. Προσέφερε στον εαυτό της 
απανωτούς οργασμούς, καθώς έγλειφε υπο-
λείμματα φαγητού από την άκρη των χει-
λιών, από τα δόντια και τα ούλα της. Περ-
νούσε έτσι ώρες πολλές αυνανιζόμενη στο 
ανήλιαγο, υπόγειο τσαρδί της, μη έχοντας 
κάτι καλύτερο να κάνει μέχρι τη δύση.

Κάποιο καλοκαίρι που είχε ρέψει από τη 
μαλακία, αφού οι μέρες ήτανε ατέλειωτες κι 
οι νύχτες κρατούσαν ίσα-ίσα τέσσερις ώρες, 
αποφάσισε να πάει διακοπές στο νότο. 
Στο ταξίδι ξεκουραζότανε σε μοναστήρια 
και κατακόμβες όσο κρατούσε το φως της 
μέρας, ενώ τα βράδια πετούσε αόρατη 
από πόλη σε πόλη. Κάθε εφτά μερόνυχτα 
φρόντιζε να βρίσκει ένα πλούσιο προάστιο, 
όπου εφόνευε κάποιον τραπεζίτη, κάποιον 
εργοστασιάρχη ή κάποιον διαφημιστή. Χτυ-
πούσε την πόρτα μιας έπαυλης και διη-
γιόταν με περίσσεια υποκριτική δεινότητα 

μπροστά στην κάμερα της θυροτηλεόρασης 
μια ιστορία δακρύβρεχτη και πονεμένη. Ο 
θυρωρός ειδοποιούσε τα αφεντικά και τε-
λικά έπαιρνε εντολή να οδηγήσει τη μικρή 
επισκέπτρια μέσα στο σπίτι. Ύστερα η Κού-
λα την έπεφτε στον αφεντικό και του έδινε 
κρυφό ραντεβουδάκι στο δωμάτιό της μια 
προκεχωρημένη ώρα. Κάθε φορά απορούσε 
με την ηλιθιότητα στο βλέμμα του μελλο-
ντικού της δείπνου κι απολάμβανε χαιρέ-
κακα την αυξημένη του σιελόρροια, καθώς 
ο άμοιρος λιμπιζόταν το ημίγυμνο, ασχη-
μάτιστο κορμάκι της. Έκανε τάχα μου πως 
αγκάλιαζε ηδυπαθώς το λούτρινο κουνελάκι 
της, όπου είχε κρυμμένο εκείνο το μαχαίρι 
και μόλις ο αρχίδας πλησίαζε -χραπ!- του 
έσκιζε τον λαιμό στα δυο. Η Κούλα ικανο-
ποιούσε με το αίμα τέτοιων παράσιτων την 
ανάγκη της για τροφή, μετρίαζε δε συνά-
μα τις ενοχές που συνόδευαν τη μακάβρια 
ύπαρξή της. Σκεφτότανε πως απάλλασσε 
τον πλανήτη από αυτούς που ρουφούσα-
νε μεταφορικά το αίμα των άλλων. Εκείνη 
τους πλήρωνε στην κυριολεξία με το ίδιο 
νόμισμα, παίρνοντας εκδίκηση για τις χαμέ-
νες ζωές των προλετάριων στις φάμπρικες, 
για τους φρικαρισμένους, υπερχρεωμένους 
μεροκαματιάρηδες και τα παιδιά τους, για 
τους υπνοβάτες της τηλεοπτικής πραγμα-
τικότητας, για όλους τους καταπιεσμένους 
νεκροζώντανους που δεν προλαβαίνουν να 
σηκώσουν κεφάλι μέχρι τον ανάξιο λόγου 
θάνατό τους.
Κάποια φορά έφτασε σε μέρος θερμό και 
φιλόξενο. Γνωρίστηκε με τ’ αλάνια της γει-

Φίλοι



τονιάς που την αράζανε στην πλατεία τα 
βράδια, ήπιανε παρέα τις μπύρες και τα 
τσιγάρα τους, παίξανε μπάλα, τραγουδήσανε 
μεθυσμένοι και γενικώς την περνούσανε ζά-
χα-ρη. Παρά το υπερβολικά νεαρό της ηλι-
κίας της, κατάφερε εύκολα να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη και τη συμπάθεια της παρέας 
με την ευγένεια της ψυχής, την κοινωνική 
της οξυδέρκεια, αλλά κυρίως με τις ατέ-
λειωτες ιστορίες από τα μέρη που είχε δει.

Εκείνο το καλοκαίρι πέρασα στο χωριό 
τρεις ολάκερους μήνες. Πουτσούλα ήμουνα 
τότε δεκάξι χρονώ, με το μουστάκι μου ένα 
απαλό χνούδι που τ’ άφηνα εξ επίτηδες, 
παρά τις παραινέσεις των συνομήλικων να 
το ξουρίσω. Ίσως ήταν που όσο με κοιτού-
σα στον καθρέφτη έμοιαζα μέσα στο έφηβο 
κεφάλι μου με τον πατέρα του θείου Δημη-
τρώφ, έναν λεβέντη αντάρτη του ΕΛΑΣ με 
τρελή πέραση στις συντρόφισσες, μεγάλο 
μπήχτη μα παρόλα αυτά αθεράπευτα ερω-
τευμένο με την κυρά του. Αυτός ο έρωτας 
τον έφαγε, όταν μια νύχτα στην αρχή της 
επταετίας, στα εξήντα δύο τότε ο θείος, 
καβάλησε ένα άρμα που φύλαγε σκοπιά στο 
Πεδίο του Άρεως, για να ψειρίσει ένα πα-
ρατημένο κράνος που κρεμότανε από ‘να 
φινιστρίνι. Τό ‘χε τάξει στην κυρά, να βάνει 
μέσα τα λουλουδικά της, το μεγάλο της 
μεράκι. Όμως δεν υπολόγισε καλά τη δια-
δρομή κι ώσπου να τ’ αρπάξει να φύγει τον 
είδε ο χωροφύλακας της κάτω γωνίας στην 
Πατησίων κι έμπηξε τις φωνές. Η θειά, η 
μάνα του θείου Δημητρώφ, που παρακολου-
θούσε τη σκηνή απ’ το μπαλκόνι της οδού 
Μαυρομματαίων, πρόκαμε μόνο να τσιρίξει 
ένα απόκοσμο «Μηηηηη!». Αλλά τα νεύρα 
ήτανε πολύ τεντωμένα εκείνες τις μέρες 
και από τις πιστολιές που αρχίσανε να πέ-
φτουνε απ’ όλες τις μπάντες, μία βρήκε το 
θείο στο δόξα πατρί.

Αυτή η ιστορία ήταν η αρχή της φιλίας μου 
με την Κούλα. Μ’ έβαζε να τη διηγούμαι 
συχνά-πυκνά, όποτε ξεμέναμε οι δυο μας 
τελευταίοι στο παγκάκι της πλατείας, λίγο 
πριν χαράξει. Κάθε φορά επινοούσα λεπτο-
μέρειες για να μη βαριέμαι να λέω όλο τα 
ίδια και χρησιμοποιούσα φράσεις που ξεσή-
κωνα από τις συζητήσεις στα καφενεία του 
χωριού. Σφήνωνα κι άλλα πρόσωπα στην 
πλοκή, όπως το Θανάση τον ψιλικατζή που 

πρόφτασε να πάρει τις προκηρύξεις από 
την τσέπη του θείου πριν τον πάρουνε με 
το ασθενοφόρο, τον επικεφαλής της φρου-
ράς που έβαλε τις φωνές στους φαντάρους 
του άρματος ή τον περαστικό σαλεπιτζή 
που γλίτωσε από μια αδέσποτη χάρη στο 
τσίγκινο καζάνι πού ‘βραζε το σαλέπι του. 
Η Κούλα, βέβαιη πως ήταν όλα της φαντα-
σίας μου, μα συνεπαρμένη από τη ζωντανή 
περιγραφή και την ενθουσιώδη ροή του 
λόγου μου, άκουγε πάντα με προσήλωση. 
Ύστερα με αποχαιρετούσε μ’ ένα φιλί στο 
μάγουλο και με όρκιζε να μην πω την ιστο-
ρία σε κανέναν ώσπου να ξαναβρεθούμε.

Καθώς κυλούσαν οι εβδομάδες, άρχισαν 
κουβέντες στο χωριό για ένα ανεξήγητο 
φαινόμενο. Κάθε δυο-τρεις μέρες κάποιος 
έβγαζε λειψά τ’ αρνιά ή τα κατσίκια του. 
Στην αρχή μιλούσαν για μια αλεπού με δι-
αστάσεις τσοπανόσκυλου, που ο τάδε την 
είδε να απομακρύνεται από τη στάνη του 
δείνα. Ο τάδε, άμα τον ρωτούσες την επο-
μένη, όλο τα μάσαγε κι ο δείνα ήταν γνω-
στός παραμυθάς κι επαγγελματίας ψευδο-
μάρτυρας. Ύστερα οι υποψίες πέσανε πάνω 
στην Γκόλφω, την τρελή του χωριού. Μα 
σύντομα οι πιο ψύχραιμοι πείσανε τους θερ-
μόαιμους πως η εν λόγω είχε αγάπη για όλα 
τα ζωντανά και πως ούτε κουνούπι δεν είχε 
σκοτώσει στη ζωή της -πράγμα πέρα για 
πέρα αληθινό. Πώς θα μπορούσε να φονεύ-
σει αθώα πλάσματα, που σαν τα κοιτούσες 
κατάματα σου ‘ρχότανε να τα πάρεις στην 
αγκαλιά σου, ξεχνώντας την απωθητική μυ-
ρωδιά τους. Το παρεάκι της πλατείας δεν 
έμεινε φυσικά αμέτοχο στη διογκούμενη 
φημολογία κι έπλασε τους δικούς του μύ-
θους για να εξηγήσει το χαμό των αμνών. 
Καμιά υπόθεση όμως δεν έστεκε απέναντι 
στη λογική. Οι ύποπτοι απαλλάσσονταν 
γρήγορα, ενώ το μυστήριο έπαιρνε όλο και 
μεγαλύτερο μερίδιο στις συζητήσεις μικρών 
και μεγάλων. Έτσι, εκείνο το βράδυ που ο 
υγρός αέρας σφύριζε πάνω απ’ τις στέγες 
κι ο ουρανός ετοίμαζε την καθιερωμένη 
καλοκαιρινή του μπόρα, η Κούλα το μικρό 
βαμπίρ λίγο πριν την αυγή πότισε εντός μου 
το σπόρο της επανάστασης. Κι έφυγε πάλι 
για τον παγωμένο βορρά, όπου κανείς δε 
μετράει κάθε πρωί τ’ αρνιά και τα κατσίκια 
του και τα καλοκαίρια είναι πολύ βαρετά αν 
είσαι βαμπίρ.



 *Στο στρατόπεδο της Αμυγδαλέζας, στις 6 Απρίλη, ξεκίνησε απεργία πείνας από τους φυλακισμένους μετανάστες, 
που γρήγορά εξαπλώθηκε και σε άλλα στρατόπεδα, όπως αυτο της Κορίνθου. Κατά τη διάρκεια της απεργίας 

στην Αμυγδαλέζα έγιναν 3 απόπειρες αυτοκτονίας. Οι αγωνιζόμενοι μετανάστες διεκδικούσαν: νομιμοποίηση 
όλων των μεταναστών, άσυλο στπους πρόσφυγες και ελευθερία τώρα από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η 

αστυνομία εισέβαλε στην Κόρινθο και την Αμυγδαλέζα με περίσσια βία και, ξυλοκοπώντας τους απεργούς, έσπασε 
την απεργία πείνας, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 2000 μετανάστες.

Το δικό μας Γκουαντάναμο υπάρχει
δίπλα μας. Παρέχει ύπνο σε σιδερένιο 
κουτι/κοντέινερ λίγων τετραγωνικών, μαζί 
με πολλούς συγκρατούμενους, ώστε να μην 
μπορείς ν’ απο-φασίσεις τι είναι χειρότερο: 
το τσουχτερό κρύο της Πάρνηθας ή οι 
καλοκαιρινοί κάυσωνες. Παρέχει τουαλέτες, 
που στην καλύτερη περίπτωση είναι σαν τις 
δημόσιες. Παρέχει καυτό νερό το καλοκαίρι 
και παγωμένο το χειμώνα, φαγητό που το 
τρώς απλά για να μπορείς να στέκεσαι στα 
πόδια σου.

Το δικό μας Γκουαντάναμο είναι στις 
αυλές μας. Παρέχει δεσμοφύλακες 
που διακρίνονται για την ευγένεια 

(N[γκρρ..[) και τους καλούς 
τρόπους (κουνήσου ρε μ*** θα σε 

γ*** ρε α***...), για το επίπεδο της 
μόρφωσης (γκολ/ αυτοκινητάρα/και 
γαμω τις γκόμενες, αλλά η μηχανή 

τα σπάει) και την φιλάνθρωπία τους 
(«αστους να ψωμολυσσάνε, είναι 

συνηθισμένοι αυτοί...») 

ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ
τα ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗΣ

Το δικό μας Γκουαντάναμο, που κάνουμε ότι 
δεν το βλέπουμε, φυλακίζει ανθρώπους με 
μοναδικό τους «αδίκημα» ότι περπάτησαν, 
κολύμπησαν, πλήρωσαν δουλέμπορους, 
ξαναπερπάτησαν, σούρθηκαν, ανέβηκαν 
βουνά και λαγκάδια, πέρασαν ποτάμια και 
θάλασσες για να φτάσουν στην ελλάδα και 
μετά στην ευρώπη, για να χορτάσουν τα δικά 
τους στομάχια και των οικογενειών τους. 

Στο δικό μας Γκουαντάναμο για να 
γλιτώσεις από την αργή εξόντωση προτιμάς 
να πιείς ένα σαμπουάν ή να καρφώσεις ένα 

τζάμι στο λαιμό σου.* 

 Εδώ οι έγκλειστοι μπορούν ακόμα να 
αγωνίζονται, να κάνουν εξεγέρσεις, απεργία 

πείνας και ελάχιστες φορές, να βρίσκουν την 
ελευθερία τους δραπετεύοντας...

ΛΕΥΤΕΡΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Το δικό μας Γκουαντάναμο είναι εδώ: στην Αμυγδαλέζα, 
στην Κόρινθο, στην Πάτρα, στον Έβρο, στη Λέσβο...  

Στέκι Άνω-Κάτω Πατησίων         anokato@espiv.net


