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Από τον 17ο αίωνα και μέχρι αρχές του 20ου, η τσαγκαροδευτέρα ή “αγία καθίστρα”,
ήταν η τιμώμενη “αγία” για πολλούς εργάτες/τριες και ιδιαίτερα  για τους τσαγκάρηδες, 

από τους οποίους άλλωστε πήρε και το όνομά της.
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Οι δημόσιοι χώροι είναι 
γεμάτοι με αγάλματα και 
διαφόρων ειδών εθνικά 
μνημεία των τελευταίων 
150 χρόνων, η ύπαρξη 
και η χωροθέτηση των 
οποίων δεν συμβαίνει 
για καλλωπιστικούς ή 
αισθητικούς λόγους. Τα 
μνημεία αναλαμβάνουν 
την ιδεολογική εξάπλωση, 
συντήρηση, παραγωγή 
και αναπαραγωγή 
εθνικιστικών ιδεωδών, 
συμφερόντων, επιδιώξεων, 
σφυρηλατώντας όλο και 
περισσότερο την εθνική 
ενότητα.

Τα μνημεία υπάρχουν για 
να μας θυμίζουν διαρκώς, 
ότι σε παλιότερες εποχές 

“έλληνες” έχυσαν το αίμα τους για την πατρίδα, το έθνος,  
τον ελληνισμό. Υπονοώντας ότι την εθνική ελευθερία την 
χρωστάμε σε κάποιους άλλους έλληνες που πολέμησαν στο 
σχετικά πρόσφατό παρελθόν και υποσυνείδητα δηλώνουν 
και απαιτούν και την δική μας “θυσία” για “τα ιερά και όσια 
της πατρίδος”, για την διαιώνιση του έθνους.

Τα μνημεία, παράλληλα με την ενδυνάμωση της εθνικής 
ταυτότητας, μορφοποιούν τον εχθρό. Ενισχύοντας τη 
διαδικασία της κατασκευής του, τον κάνουν χειροπιαστό,  
κρατώντας τον  ζωντανό στη συλλογική κοινωνική μνήμη 
ως κάτι πολύ κακό, βάρβαρο, αιμοβόρο, με “σκοτεινούς” 
σκοπούς για την “φτωχή πλην τίμια” ελλαδίτσα. Τα 
μνημεία δυναμώνουν την κατασκευή του “άλλου”, του 
ξένου... Ο τάδε έλληνας στρατιωτικός/ποιητής/ήρωας 
δεν υπάρχει μόνο για να βλέπουμε πόσο ρωμαλαίος, 
όμορφος, πατριώτης ή μορφωμένος ήταν. Το θέαμά του 
υπονοεί ότι οι κακοί, οι “άλλοι” τον εξόντωσαν με ή χωρίς 
βασανιστήρια κυρίως επειδή ήταν αγνός πατριώτης, τίμιος 
έλληνας. Η πανσπερμία και η ύπαρξη των μνημείων σε όλο 
τον ελλάδικό χώρο προπαγανδίζουν διαρκώς τα εθνικά 
ιδεώδη, υποδαυλίζουν τα εθνικά μίση, δυναμώνουν τα 
εθνικά αισθήματα, εδραιώνωντας όχι μόνο την ιδεολογία 
αλλά και την κουλτούρα του εθνικισμού. Κουλτούρα 
που είναι ταυτόσημη με κακουχίες, πόνο, αίμα, βία, 
θανάτους, πολέμους που έχουν δεχθεί οι έλληνες από 
τους εχθρούς όλα αυτά τα χρόνια. Η φιγούρα του έλληνα 
πατριώτη θυματοποιείται και αυτονόητα τα εγκλήματά 
του απενοχοποιούνται από τη συλλογική κοινωνική μνήμη. 
Πάντα ο έλληνας ήταν ο κυνηγημένος, ο αδύναμος και 
μόνος, πάντα θύμα των μεγάλων “σκοτεινών” δυνάμεων, 
των ξενόφερτων συνομοσιών ή σε αριστερή εκδοχή των 
αμερικανικών/ιμπεριαλιστικών συμφερόντων.

Η χωροθέτησή τους δεν είναι τυχαία: τα μνημεία 
βρίσκονται πάντα στα σημεία όπου προβάλλονται καλύτερα 
ή σε σημεία όπου το βλέμμα πέφτει αναγκαστικά. Είναι 
στο κέντρο της πλατείας ή στην άκρη της - όταν δεν είναι 
παντού. Είναι μεγάλα και εντυπωσιακά στο πλάι κεντρικών 
ή  περιφεριακών δρόμων. Είναι σχεδόν αδύνατο να μην 

έχει παρατηρήσει, διαβάσει, χαζέψει κάποιος/α ένα εθνικό 
μνημείο. Τα μνημεία αποτελούν τις μόνιμες διαφημίσεις 
του εθνικισμού, κάτι αντίστοιχο με τις διαφημίσεις 
καπιταλιστικών προϊόντων. Μόνο που στην περίπτωση 
του εθνικισμού, η κατανάλωση του προϊόντος “εθνικές 
ιδέες” είναι ακόρεστη. Διότι, αφ’ ενός είναι τσάμπα και 
σε ατελείωτες ποσότητες, αφ’ ετέρου τα αφεντικά μας 
αποκομίζουν τεράστια ιδεολογικά και οικονομικά οφέλη. Η 
εξουσίας των αφεντάδων μας εδραιώνεται και διαιωνίζεται 
βασιζόμενη σε αυτόν το θεμελιώδη διαχωρισμό: “έλληνας” 
- “ξένος”.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη 
διότι δε συμπυκνώνει μόνο τα παραπάνω νοήματα και 
λειτουργίες του εθνικισμού/πατριωτισμού αλλά δομεί την 
εθνική ενότητα μέσω του κοινού εθνικού πένθους, “...ένα 
κοινό πένθος για τους νεκρούς, τους ηρωικούς προγόνους 
που θυσιάστηκαν για μας. Ένα κοινό μόνιμο πένθος- δηλαδή 
μια μελαγχολία. Και σύμφωνα με τον Φρόυντ, το πένθος 
είναι μια εργασία που τίθεται σε λειτουργία με την απώλεια 
ενός (συγκεκριμένου) αγαπημένου προσώπου και η οποία 
έχει αρχή, μέση και -κυρίως- τέλος: μετά την ολοκλήρωσή 
της, υπό κανονικές συνθήκες η ψυχική ενέργεια του 
υποκειμένου είναι και πάλι ελεύθερη να επενδυθεί σε 
νέα αντικείμενα. Μια λύπη όμως η οποία αφορά την 
απώλεια προσώπων απροσδιορίστου αριθμού η/ και 
άγνωστης ταυτότητας, δε γνωρίζει τέλος και αναπαράγεται 
διαρκώς.” (Ακης Γαβριηλίδης: Η αθεράπευτη νεκροφιλία 
του ριζοσπαστικού πατριωτισμού). Το εθνικό πένθος 
αναπαράγεται οργανώνοντας την εθνική μισαλλαδοξία, 
τις εθνικές απειλές, τις τύψεις απέναντι στις εθνικές 
υποχρεώσεις, το μίσος μας απέναντι στον «άλλο» και στα 
“δεινά που προκαλεί”.

Αντίστοιχα και το παπαδαριό έχει γκρεμίσει δεκάδες ναούς 
ή τόπους προσκυνήματος αλλόθρησκων (δωδεκαθεϊστών, 
μουσουλμάνων, εβραίων, καθολικών) χτίζοντας από πάνω 
τους καινούργιους ορθόδοξους ναούς. Στην περίπτωσή τους 
δεν παραγράφεται και αποκρύβεται η θρησκευτική ιστορία 
του ελλαδικού χώρου, αλλά  παρουσιάζουν μια συνέχεια 
και παντοκρατορία της ορθοδοξίας με ιστορία 2000 ετών. 
Παράλληλα οι διωγμοί, οι δολοφονίες και οι εκτοπίσεις των 
αλλόθρησκων είτε παραγράφονται, είτε συνέβησαν αφού 
αποτελούσαν ένα ξένο σώμα προς το ορθόδοξο ελληνικό 
και δικαιολογούνται.

Η ιστορία διασκευάζεται, ρετουσάρεται και 
κατασκευάζεται καθημερινά στα ιδεολογικά εργαστήρια 
της εξουσίας, από ολους τους θεσμούς της: οικογένεια, 
σχολείο, θρησκεία, ΜΜΕ, κόμματα. Βάσει των επιδιώξεων 

τους εμείς αποτελούμε το κρέας 
στις πολεμικές και οικονομικές 
τους επιχειρήσεις/ στρατηγικές για 
την υπεράσπιση των εθνικών τους 

συμφερόντων, 
ή μήπως 
όχι;

Περί 

μνημείων...
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“Και τι έγινε που δεν ξέρεις να μαγειρέυεις”.
“Aυτό το meeting δεν θέλει να το χάσει”.

Στις παραπάνω διαφημίσεις εσωρούχων αποτυπώνεται σε μεγάλο βαθμό η πατριαρχική-
σεξιστική δόμηση της κοινωνίας. Η γυναίκα προορίζεται να ακολουθεί έναν διττό ρόλο: 
είτε στο σπίτι να φροντίζει την οικογένεια, τη διαιώνιση του ανθρώπινου είδους και την 
αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, είτε στην παραγωγική διαδικασία ως δεξαμενή 
χεριών ή/και μυαλών�. Σε κάθε περίπτωση ο διττός της ρόλος επισκιάζεται από τα 
συγκεκριμένα νοήματα της σεξουαλικότητάς της. Η γυναίκα οφείλει να είναι ερωτικό 
αντικείμενο πόθου και λαγνείας για τους αρσενικούς. Οφείλει να ανακαλύπτει, να τονίζει 
και να αναδυκνείει τη «θηλυκότητά» της για τις ορέξεις των ανδρών και με αυστηρό κριτή 
τα βλέμματά τους. Η πονηριά, οι δολοπλοκίες, η χρήση της σεξουαλικότητάς της για την 
επίτευξη κάποιου σκοπού μοιάζουν αυτονόητα ή ακόμα και κληρονομικά χαρακτηριστικά 
που μεταφέρονται απο γυναίκα σε γυναίκα. Η γυναίκα καλείται μέσα στο ασφυκτικό 
περιβάλλον της συντηρητικής ελληνικής κοινωνίας να διαμορφώνει συνολικά την 
προσωπικότητά της κυρίως μέσα από το θέαμα της σεξουαλικότητάς της. Στον αντίποδα 
υπάρχει ο ρόλος των αρσενικών που συμπυκνώνεται στον ισχυρό, δυναμικό άνδρα που 
πρέπει να προστατεύει τη γυναίκα, παρέχοντας σιγουρία, αναγνωρισμένο κοινωνικό κύρος, λεφτά και ασφάλεια.

Η γυναίκα υπάρχει στη σκιά του άνδρα. Μια πραγματικότητα που χτίζεται τουλάχιστον δύο χιλιάδες χρόνια με την 
εφέυρεση του μονοθεϊσμού και κυρίως μέσα από τους χριστιανικούς μύθους. Η Εύα φτιάχτηκε από τα πλευρά του Αδάμ, 
όχι για να τονιστεί η ενότητα και τα -ούτως ή άλλως κοινά- βιολογικά γνωρίσματα (χέρια, πόδια, μάτια κλπ) των δύο 
φύλων, αλλά για να νοηματοδοτήσει και να συμβολίσει την «αιώνια» και προκαθορισμένη κυριαρχία του ανδρικού φύλου 
πάνω στο γυναικείο. Μέσα στην «εξέλιξη» των κοινωνικών σχέσεων και των σχέσεων εξουσίας όλα αυτά τα χρόνια και την 
επικράτηση της πατριαρχίας, για το φύλο υπάρχουν δύο κεντρικές κατηγορίες. Το βιολογικό φύλο, που είναι το σύνολο 
των γενικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του σώματος και του οργανισμού των ανθρώπων και το κοινωνικό φύλο 
που ορίζεται από τους ρόλους που καλείται να αναπαράγει το κάθε άτομο με βάση το φύλο του το οποίο έχει προκύψει 
απο την επιβολή της πατριαρχίας και από τον τρόπο διάρθρωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι λοιπόν: «Γυναίκα 
δεν γεννιέσαι αλλά γίνεσαι». Η ηθική, η θρησκεία, η οικογένεια, οι κυρίαρχες ιδεολογίες, η καπιταλιστική οργάνωση του 

κόσμου υπαγορεύουν συγκεκριμένα μοντέλα συμπεριφοράς, όπως προαναφέρθηκαν, τόσο 
για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες.

Τα μοντέλα και οι ρόλοι που απορρέουν από αυτά αμφισβητήθηκαν έντονα τη δεκαετία 
του ’60 και του ’70 από τα ριζοσπαστικά κινήματα του φεμινισμού και όχι μόνο. Πολλές 
συμπεριφορές που τώρα είναι αυτονόητες κατακτήθηκαν εκείνη την περίοδο και έπειτα 
(όπως για παράδειγμα οι ερωτικές σχέσεις που δεν οδηγούν αναγκαστικά σε γάμο κλπ). 
Τα αφεντικά, μέσα από τους μηχανισμούς τους, οικειοποιήθηκαν με τέτοιον τρόπο τις τότε 
διεκδικήσεις, ώστε να μπορούν να τις ενσωματώσουν και να τις αφομοιώσουν μέσα στα 
στεγανά της κατανάλωσης και να μετατραπούν σε οικονομικούς δείκτες. Όσα εγχειρήματα 
αντιστάθηκαν δέχθηκαν την καταστολή τόσο του κράτους, όσο και του συντηρητικού 
κομματιού της κοινωνίας, χωρίς όμως να πάψουν να εξελίσσονται και να βάζουν και τώρα 
ζητήματα.

Το γυναικείο φύλο κρίθηκε/βρέθηκε απαραίτητο και πολύτιμο ως καταναλωτική δύναμη. 
Η κατανάλωση ήταν και είναι εκείνο το πεδίο όπου η γυναίκα «χειραφετημένη» και 
«απελευθερωμένη» από την αρσενική επιβολή και καταπίεση παίρνει επιτέλους «αποφάσεις» 
για τον εαυτό της, τον άνδρα της, την οικιακή οικονομία, πραγματώνει «ελεύθερα» τις 
επιθυμίες της (τι θα φορέσει, πού θα βγει, αν θα έχει αυτοκίνητο κλπ), την προσωπικότητα 

και τη δυναμικότητά της... Σε καμία περίπτωση, όμως, αυτή η νέα πραγματικότητα δεν μεταφράζεται σε σύγκρουση με 
την πατριαρχία, τουλάχιστον στο σύνολό της. Ρήγματα προκαλούνται, αλλά τα περισσότερα αρσενικά μυαλά παραμένουν 
αρσενικά, όπως αντίστοιχα και οι περισσότερες γυναίκες αποδέχονται το ρόλο τους σε σχέση με την «ιστορική αποστολή 
τους» ως μάνες, τη θηλυκότητα, τη πονηριά του φύλου τους κλπ.

�. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ μεσοπïλÝμοõ êáé με μεγαλύτερη ένταση μετά ôïí 2ο παγκόσμιο πόλεμο, οι γυναίκες βγήκαν μαζικά στην 
παραγωγή, και δη στα εργοστάσια. Αυτό έγινε åî áéôßáò ôçò ανάγκηò που υπήρχε τότε ãéá εργατικά χέρια, αφού ο πληθυσμός 
των εν δυνάμει αρσενικών εργατών είχε μειωθεί δραματικά. Άλλοι πέθαιναν στα μέτωπα που πολεμούσαν και άλλοι βρέθηκαν 
σακατεμένοι και ανήμποροι να εργαστούν μετά το τέλος του πολέμου.

Γυναίκα δεν γενΝιέσαι αλλά γίνεσαι
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Πρίν ακόμα σκεπαστεί η κοινωνική «ευαισθησία» 
από τις στάχτες των πυρκαγιών από τη συνηθισμένη 
αδιαφορία - εξατομίκευση και από τη βοή των 
προαναγγελθέντων εκλογών, διοργανώθηκε με όλη την 
επισημότητα που απαιτούσε η περίσταση, μαραθώνιος 
έρανος για να ανακουφιστούν οι συνάνθρωποί μας, οι 
συμπολίτες μας, οι έλληνες που χτυπήθηκαν από αυτή 
την πρωτόγνωρη και «βιβλική» καταστροφή. Η έντονη 
προβολή του εράνου αναβάθμιζε τις πυρκαγιές και το 
μέγεθός τους, αναβαθμίζοντας έτσι τη σημαντικότητα 
του εράνου. Έτσι, έρανος και πυρκαγιές είχαν μια 
σταθερά αλληλοτροφοδοτούμενη σχέση.

Οι σχεδιασμένοι εμπρησμοί ή/και οι τυχαίες πυρκαγιές 
χωρίς πολύ ιδεολογικό μπλα μπλα βαπτίστηκαν εθνικές 
τραγωδίες ή ασσύμετρες απειλές. Τα υποκείμενα που 
τιους προκάλεσαν ονομάστηκαν «σκοτεινά κέντρα» 
που θέλουν το κακό της ελλαδίτσας, πράκτορες που 
ζητούν την αποσταθεροποίηση της χώρας και άλλοι 
τέτοιοι, αναμασημένοι πολλάκις, προσδιορισμοί. Ο χαρακτηρισμός των καταστροφών ως εθνικών στοχεύει 
αφ’ ενός να εγκαλέσει από τη (κατασκευασμένη) συλλογική μνήμη τα συναισθήματα του κατατρεγμένου, 
του θύματος και αφ’ ετέρου να δείξει στους «εχθρούς» του ότι το ελληνικό έθνος μπορεί να αντιμετωπίσει 
σύσσωμο αυτήν την απειλή/τραγωδία και ενωμένο «ξανά προς τη δόξα τραβά». Οικοδομείται η εθνική 
ενότητα πάνω στο γνωστό, τετριμμένο αλλά πάντα πιασάρικο ιδεολόγημα της «ανίσχυρης» ελλάδας, 
της οποίας οι «εχθροί» μηχανοραφούν για την καταστροφή της. Επίσης, η προβολή των πυρκαγιών με 
αυτόν τον τρόπο συμβαίνει και για να αποκρύβεται η βάρβαρη πραγματικότητα του καπιταλισμού: ισχυρή 
ελλάδα απαιτεί/σημαίνει καμένη γη (όπως πολύ καλά έγραψαν και κάποιοι σύντροφοι). Στην καμένη γή, 
οι επενδυτές, οι κατασκευαστικές και οι εργολάβοι, με τις πλάτες των πολιτικών ηγεσιών -ανεξαρτήτως 
κομμάτων- θα ξεφυτρώσουν σαν τα μανιτάρια. Για παράδειγμα, τελείως απροκάλυπτα, η World Trade 
Center Group επισκέφθηκε την περιοχή έπειτα από πρόσκληση του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Ηλείας (22 και 23 Αυγούστου). Ο όμιλος 
του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου εκπροσωπήθηκε 
σε υψηλότατο επίπεδο από τον αντιπρόεδρό του David 
H. Lee ενώ συνοδευόταν από τον Γ. Ταμπάκη, γενικό 
διευθυντή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στις 
ΗΠΑ, τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου 
Κορέας και μια σειρά εκπροσώπους κατασκευαστικών 
ομίλων με κατεύθυνση τις ξενοδοχειακές υποδομές. 
Η ομάδα των επενδυτών επισκέφτηκε το λιμάνι του 
Κατάκολου και ολόκληρη την περιοχή της Ζαχάρως.

Τα σχέδια των τουριστικών υποδομών που θα 
κατασκευαστούν σε όλο το μήκος της ακτογραμμής 
Πύργου – Ζαχάρως� έχουν εκπονηθεί προ πολλού. 

� «Στις �2.9.07 δεκαπέντε μόλις μέρες μετά την κατάσβεση των φονικών πυρκαγιών στον Νομό Ηλείας και σε άλλες περιοχές στην 
Ελλάδα, η Κτηματική Εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου (ΚΕΔ) παραχώρησε  με Προγραμματική Συμφωνία στον Δήμο Ζαχάρως δύο 
χιλιάδες εξακόσια στρέμματα δίπλα στη θάλασσα με σκοπό την ταχεία ανάπτυξη οικονομικών και τουριστικών δραστηριοτήτων. Η 
συμφωνία προβλέπει και την «αξιοποίηση» των 780 ακινήτων που βρίσκονται στη Ζαχάρω. Κάπου �00 στρέμματα -πιθανότατα σε δύο 
διαφορετικά σημεία- θα ενοικιαστούν σε ιδιώτες επενδυτές, μας εξηγεί ο κ. Χρονόπουλος (δήμαρχος της Ζαχάρως), διευκρινίζοντας ότι 
ο δήμος θα παίρνει το 75% από το ενοίκιο και το Δημόσιο το υπόλοιπο 25%...

“Οικολογικό” έργο, από το κράτος, για 
τις ανάγκες της ντόπιας ανάπτυξης, 

ανάμεσα στη Κοζάνη και στο Αμύνταιο

Πίσω από τον έρανο...
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Τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, γήπεδα γκολφ θα λερώνουν το βλέμμα μας τα επόμενα χρόνια. Η 
τουριστική βιομηχανία αποτελεί βασικό μοχλό επένδυσης και κερδοφορίας για το ελληνικό κεφάλαιο και 
τα αφεντικά, ενώ για την ανάπτυξή της (για παράδειγμα το 2007 η Ελλάδα θα υποδεχτεί 17 εκατομμύρια 
τουρίστες, ενώ και για το 2008 θα αναληφθούν όλες εκείνες οι προσπάθειες προκειμένου να σημειωθεί 
και νέο ρεκόρ αφίξεων) χρησιμοποιούνται όλοι οι τρόποι, νόμιμοι και παράνομοι. Η περιοχή πρόκειται να 
αναδιαρθρωθεί συνολικά, τόσο χωροταξικά όσο και κοινωνικοταξικά. Το μεγαλύτερο κομμάτι του ντόπιου 
πληθυσμού θα βρεί δουλειά και θα υπηρετήσει την τουριστική βιομηχανία. Διότι σε καμία περίπτωση δεν 
πρόκειται να αποζημιωθούν και να βρουν τα κεφάλαια για να συνεχίσουν την τωρινή τους απασχόληση 
στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Από την άλλη, θα αναζητήσουν εργασία κοντά στο τόπο διαμονής 
τους καθ’ ότι είναι δύσκολο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 
αλλάζοντας πόλη ή γεωγραφικό διαμέρισμα. Φυσικά, κάποιοι θα 
γίνουν μικροεπιχειρηματίες και για μια ακόμη φορά οι μετανάστες 
θα καλύψουν τις κενές σκατοπληρωμένες θέσεις. Έτσι, αρχικά το 
κατασκευαστικό κεφάλαιο και έπειτα η ανάπτυξη της τουριστικής 
βιομηχανίας� θα λεηλατήσουν το ντόπιο εργατικό δυναμικό. Θα 
αποτελέσουν τις διεξόδους για τους άνεργους και τις άνεργες της 
περιοχής που θα πληθύνουν, αφού εκ των πραγμάτων η γεωργία 
και η κτηνοτροφία θα συρρικνωθούν. Στο τέλος, δηλαδή σε μερικά 
χρόνια, οι ντόπιοι θα πρέπει να νιώθουν υποχρεωμένοι σε όλους 
τους παραπάνω που θα τους έχουν βρει δουλειά.

Για να επιστρέψουμε στο θέμα του εράνου, εκείνη τη μέρα όλα τα κανάλια σε μια πρωτοφανή για τα 
ελληνικά δεδομένα συμμαχία, ένωσαν τις δυνάμεις τους και διεξήγαγαν τον πανελλήνιο τηλεοπτικό 
μαραθώνιο. Έβαλαν, για λίγο, στην άκρη τους ανταγωνισμούς τους -καθ’ότι καπιταλιστικές επιχειρήσεις 
είναι και αυτά- και με απαράμιλλη εθνική ομοψυχία 
οργάνωσαν τη συγκέντρωση χρημάτων για τους 
πληγέντες. Η καθολικότητα του εράνου ήταν 
άμεσα συνυφασμένη, όχι με τη σοβαρότητα της 
καταστροφής, αλλά κυρίως με το γεγονός οτι 
πρόκειται για μια εθνική τραγωδία. Έτσι αποτέλεσε 
το σημείο όπου η μη συμμετοχή σε αυτόν μπορεί να  
μεταφραστεί μέχρι και εθνική προδοσία. Παράλληλα, 
ο τηλεμαραθώνιος έγινε η κολυμπήθρα του σιλλωάμ 
-το μέρος όπου κατά τον ομώνυμο χριστανικό μύθο η 
ψυχή του αμαρτωλού εξαγνίζεται και συχγωρούνται 
όλες οι αμαρτίες του μόλις εισέλθει μέσα της- για 
όλα τα καθάρματα/αφεντικά που χρόνια τώρα 
πλουτίζουν από την εκμετάλλευση των εργατών και 
της φύσης. Εφοπλιστές, βιομήχανοι, παπαδαριό, 
τραπεζίτες και λοιπά καθάρματα έγιναν ξαφνικά 
φιλάνθρωποι, υιοθετήσαν κατεστραμμένα χωριά 
για την ανακατασκευή τους, πρόσφεραν τα βρόμικα 
λεφτά τους για το καλό της ελλάδος και σε ένα 
βράδυ μετατράπηκαν σε εθνικούς ευεργέτες�. Οι ίδιοι 
«άνθρωποι» που δεκάδες χρόνια στα εργοστάσιά 

2. Μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές ιδιωτικές επενδύσεις συνολικά στη χώρα, ύψους 325 εκατ. ευρώ, πραγματοποιείται αυτή την 
περίοδο, στη Μεσσηνία (έξι ξενοδοχειακές μονάδες των 5 αστέρων, συνεδριακό κέντρο �.200 θέσεων, κέντρο θαλασσοθεραπείας (!!!) 
και αθλητικό κέντρο, δύο γήπεδα γκολφ) της εταιρείας ΤΕΜΕΣ ΑΕ και το οποίο θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβρη του 2009.

3. Κατασκευαστικές εταιρείες: J&P ABAΞ, Αττική οδός,  Άκτωρ και Τεχνοδομική. Εφοπλιστές: Όμιλος Louis, Hellenic Seaways,Όμιλος 
συμμετοχών παναγόπουλου (Super fast Ferries, Blue star ferries), N.Λαιμός. Βιομήχανοι S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, οικογένοια 
Αγγελοπούλου, ελληνικά Πετρέλαια, Όμιλος Βαρδινογιάννη, Αγετ Ηρακλής,ΤΙΤΑΝ, Όμιλος Λατση, Coca cola, Nestle Hellas… H 
απαρίθμηση των καθαρμάτων/εθνικών ευεγερτών είναι απλά ενδεικτική. Επίσης στο σχέδιο ανασυγκρότησης περιλαμβάνεται η 
φοροαπαλλαγή επιχειρήσεων που θα στηθούν στις πληγείσες περιοχές.

Οι σιωπές ποτέ δεν ενόχλησαν, φόβισαν ή έστω 
τις έλαβαν υπόψιν τους οι “από πάνω”. Οι κραυγές 
όταν εκφράζουν την οργή, τη δίκαιη οργή μας είναι 
υπολογίσιμες. Άλλωστε αυτός ο κόσμος δεν άλλαξε 

με προσευχές...
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τους, στα σαπιοκάραβά τους, στα εργοτάξιά τους σακατέυουν -όταν δεν δολοφονούν- εργάτες, 
δίνουν χάλια μεροκάματα και πολεμούν με όλα τα μέσα που διαθέτουν κάθε συλλογική 
κίνηση διεκδίκησης, φόρεσαν την προβιά του προβάτου πάνω από το λυκοτόμαρό τους και 
φανέρωσαν τις ευαισθησίες τους, τον πόνο τους και εν τέλει την αγάπη για τον τόπο τους.  
Απαιτώντας στην ουσία και από όλους τους ανώνυμους πολίτες αυτής της χώρας να κάνουν 
το ίδιο ως έλληνες και τώρα αλλά και στο μέλλον. Η πατρίδα χρειάζεται θυσίες, όλοι μαζί: 
αφεντικά και εργάτες, εφοπλιστές και πνιγμένοι, τραπεζίτες και δανειολήπτες, πολιτικοί και 
φηφοφόροι πρέπει να ενωθούμε για το καλό της... Δε μας πείθουν καθόλου οι εξαγγελίες 
τους για αποκατάσταση των ζημιών. 

Οι πολιτικοί συνεργάτες των «ευεργετών» θα ανταποδώσουν γρήγορα τις φιλανθρωπίες στους 
δεύτερους και έχουν πολλούς τρόπους γι’ αυτό: είτε μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων και 
απαλλαγών�, είτε χαρίζοντάς τους εκτάσεις για τα σχέδιά τους, είτε με το να κάνουν τα στραβά 
μάτια κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των έργων, απέναντι στη λεηλασία του εργατικού 
δυναμικού και του φυσικού περιβάλλοντος. Πάντως, αν πίσω από τις δωρεές δεν υπήρχαν 
ανταποδοτικά οφέλη, αν δεν είχε συμβεί αυτή η καταστροφή οργανωμένα και σχεδιασμένα 
ώστε στη συνέχεια με τις επενδύσεις τους να «βοηθήσουν» τη χώρα σε αυτή τη «δύσκολη 
στιγμή», κανένα αφεντικό δεν θα έβαζε το χέρι του στη τσέπη, κανένας εθνικός ευεργέτης δεν 
θα εφευρισκόταν. 

Βέβαια στον έρανο συμμετείχαν και χιλιάδες ανώνυμοι πολίτες. Άλλοι επειδή θεωρούν ότι 
ήταν εθνική συμφορά και πρέπει να την αντιμετωπίσει σύσσωμος ο οικουμενικός ελληνισμός, 
άλλοι λόγω ταξικής αλληλεγγύης διότι γνωρίζουν ότι το κράτος δεν πρόκειται να δαπανήσει 
λεφτά για να επανέλθει η καθημερινή ζωή στους παλιούς ρυθμούς, άλλοι επειδη νομίζουν ότι οι 
φιλανθρωπία είναι «κάτι καλό», άλλοι από λύπηση και άλλοι επειδή το έλεγε η τηλεόραση και 
οι αγαπημένοι τους σταρς. Οι καλοφτιαγμένες διαφημίσεις για τον έρανο προκαλούσαν ή και 
εκβίαζαν συναισθήματα, σκέψεις, ενοχές του έθνους. Το ιδιωτικά κανάλια βοήθησαν το κράτος 
(μιας και η επιτροπή που θα διαχειριστεί τα ποσά από τον έρανο είναι κρατικά διορισμένη) 
να συγκεντρώσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό (στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλεγγύης για 
τους πληγέντες έχουν κατατεθεί περισσότερα από 123,5 εκατ. ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι 
οι έλληνες καταθέτουν από το υστέρημά τους περίπου 2 εκατ. ευρώ κάθε μέρα). Λεφτά 
που ήταν πρίν στα «σεντούκια» βγήκαν 
στην κυκλοφορία, στην αγορά. Σε μια 
νύχτα έγιναν κεφάλαια προς επένδυση, 
τονωτική ένεση για την ελληνική 
οικονομία. Δηλαδή, ενώ ο φιλάνθρωπός, 
πονόψυχος πολίτης ένιωθε ότι έκανε 
το πατριωτικό του καθήκον, κράτος 
και αφεντικά συσσωρεύανε από την 
πίσω πόρτα χρήματα για να επενδύσουν 
στα επιχειρηματικά τους σχέδια. Στη 
πραγματικότητα οι φιλάνθρωποη ήταν 
εν αγνοία τους μικροεπενδυτές, λόγω 
όμως αυτής τους της άγνοιας δεν θα 
αποκομίσουν μερίσματα απο τα κέρδη.

Ακόμα, όσα από τα λεφτά καταλήξουν στον προορισμό τους, οι μικρο/μεγαλο-εργολάβοι 
και διάφοροι κρατικοί υπάλληλοι θα κάνουν πάρτι με τις μίζες, τις υπερκοστολογήσεις και 
τις λοιπές κομπίνες στις οποίες  ειδικεύονται. Πολλές εξαγελλίες πρόκειται να μείνουν 

�. Στο σκεπτικό της «ανάπτυξης» με κάθε τρόπο, παρά τις εξαγγελίες για ολοκληρωμένα σχέδια και προσεκτικές 
κινήσεις όσον αφορά έργα και επενδύσεις στις πυρόπληκτες περιοχές, είναι και η απόφαση της 3�ης Αυγούστου του 
2007 του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ �292) που απαλλάσσει τους μελλοντικούς επενδυτές στις 
πυρόπληκτες περιοχές από την υποχρέωση της προσκόμισης μιας σειράς δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και η 
μελέτη περιβαλλοντικών όρων.
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Καταυλισμός σεισμόπληκτων έναντι
του ηλεκτρικού σταθμού στον Περισσό
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ποιός/οί φέρει την ευθύνη;
στα χαρτιά. Οι μνήμες από τον σεισμό του ’99 όπου δολοφονήθηκαν δεκάδες εργάτες στα 
παραπήγματα/εργοστάσια και εκατοντάδες έμειναν άστεγοι είναι νωπές, τουλάχιστον για 
αυτούς/ές που την βιώνουν όσο και για όσους/ες έχουν τα μάτια τους ανοικτά. Και τότε είχαν 
συγκεντρωθεί χρήματα για την ανακούφιση και αποκατάσταση των σεισμόπληκτων, παρ’ 
όλα αυτά, 8 χρόνια αργότερα οι «προσωρινοί» οικισμοί των λυόμενων για τη στέγαση των 
σεισμοπαθών εξακολουθούν να υπάρχουν (για  παράδειγμα, αυτός που βρίσκεται έναντι του 
ηλεκτρικού σταθμού περισσού). Ανάλογο είναι και το παράδειγμα της Νέας Ορλεάνης στις 
ΗΠΑ�.

Και αυτή η κατάσταση όχι μόνο δεν αλλάζει αλλά διαιωνίζεται διότι οι άνθρωποι που 
προσφέρουν τον οβολό τους είναι οι ίδιοι που χτίζουν το αυθαιρετάκι τους κάπου στο δάσος 
ή στην παραλία, καταναλώνουν για να υπάρχουν, θα βρούν κάποιοι γνωστό γνωστού μέσα σε 
ένα κόμμα για να βολέψει σε μια δουλειά το παιδί τους ή τους ίδιους, συμπεριφέρονται στο 
φυσικό περιβάλλον με μια σχέση εξουσίας ή αδιαφορίας και εξαργυρώνουν το «θυμό» τους 
στις κάλπες κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια αφήνοντας τις τύχες τους στα χέρια των πολιτικών. 
Αυτή η εσωτερική αντίφαση τελικά προκαλεί μια κατάσταση λίγο πολύ γνώριμη σε πολλούς: 
σαλόνι καναπές τηλεόραση ειδήσεις δημοσιογράφοι «αποκαλύψεις» «διαμαρτυρία» γκρίνια 
ωχαδελφισμός εξατομίκευση απάθεια. Και το κυριότερο είναι ότι η «ευαισθησία» εξαντλείται 
στα 20 ευρώ, στην κατανάλωση βιολογικών προϊόντων ή στην ανακύκλωση...

Εν τέλει, ο έρανος αποτέλεσε τη διεργασία κατα την οποία δοκιμάστηκαν τα εθνικά 
αντανακλαστικά, συγκεντρώθηκε κεφάλαιο για επένδυση και ανοικοδόμηση και 
απενοχοποιήθηκαν διάφορα καθάρματα/εθνικοί ευεργέτες.  Ο έλληνικός λαός -αυτή η 
ασαφής, αφηρημένη έννοια που κάθε πολιτικός η θρησκευτικός δημαγωγός την επικαλείται- 
«στάθηκε στο ύψος του», άφησε για ακόμη μια φορά  τις ταξικές του αντιθέσεις/συγκρούσεις 
στην άκρη, έγινε σώμα και πορεύτηκε με τα αφεντικά του για το καλό του ελληνικού έθνους. 
Κανένας έρανος όταν διεξάγεται από τους πάνω (εκκλησία, πολιτικούς, αφεντικά κλπ), 
ποτέ και πουθενά δεν άλλαξε τα όποια προβλήματα ήθελε να αντιμετωπίσει. Γιατί οι αιτίες 
κάθε προβλήματος βρίσκονται στην οργάνωση, στη λειτουργία, στην αναπαραγωγή, στους 
διαχωρισμούς του καπιταλιστικού συστήματος, βρίσκονται στη φύση του και στην ύπαρξή 
του. Σε όλες τις περιπτώσεις οι έρανοι λειτουργούν ως κοινωνικά αμορτισέρ: αποροφούν τους 
κραδασμούς, τις εντάσεις, τον θυμό έπειτα από κάθε φυσική ή μη καταστροφή, για λογαριασμό 
του ανύπαρκτου κοινωνικού κράτους και στρώνουν το έδαφος για μια πολυπόθητη, μεγάλης 
έντασης καπιταλιστική λεηλασία.

5. “...Για την αποκατάσταση των ζημιών απο τον τυφώνα «ΚΑΤΡΙΝΑ» είχαν συγκεντρωθεί ��� δις. Έναν 
και πλέον χρόνο αργότερα, έχουν δοθεί μόνο τα 35 δις και από αυτά, έχει δαπανηθεί μόνο το �2%. Μεγάλες 
εταιρείες έχουν εισπράξει τεράστια ποσά για την «ανοικοδόμηση» (π.χ η Ashbritt και η Bechtel 500 και 
575 εκατομμυρία δολαρίων αντίστοιχα) χωρίς φυσικά να έχουν κάνει τίποτα για την αποκατάσταση των 
πληγέντων με συνέπεια να έχει αλλάξει σημαντικά η κοινωνική/ταξική  σύνθεση της περιοχής. Έτσι, 
σύμφωνα με την επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ: «Κάπου ένα εκατομμύριο φτωχοί μαύροι 
μετατοπίστηκαν με τη βία των όπλων και στάλθηκαν σε �� Πολιτείες... Την ίδια στιγμή έχουν επιδείξει 
εγκληματική καθυστέρηση στην αποκατάσταση φραγμάτων και υποδομών, τροφοδοσίας σε νερό και 
ηλεκτρικό, στις υπηρεσίες υγείας και παιδείας. Αυτή η φυλετική κάθαρση γίνεται με τη στρατηγική συμμαχία 
κυβέρνησης και πολυεθνικών, της κατασκευαστικής βιομηχανίας και κτηματομεσιτών, που σπαταλούν 
τεράστιους πόρους λόγω κακοδιαχείρισης και κερδοσκοπίας”.

όπως για παράδειγμα...
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Πλέον στις μέρες μας μιλάμε για μια καθημερινή 
επιβίωση και όχι για ζωή, όπως θα έπρεπε 

να μιλάμε και να διεκδικούμε καθημερινά για 
ζωή χωρίς αφεντικά, χωρίς εκμετάλλευση, 

χωρίς εθνικούς και φυλετικούς διαχωρισμούς 
με συνείδηση γι’ αυτά που πραγματικά μας 

ανήκουν και μας ληστέυουν καθημερινά χωρίς 
πολλές φορές την παραμικρή αντίδραση. Είναι 
πραγματικότητα ότι η δουλειά μας κοσκινίζει 

πολλές ώρες από την ημέρα μας και ακόμα 
περισσότερες με την ελαστικοποίηση του ωραρίου 

που μας πατρονάρανε στα μέτρα τους, με το 
8ωρο να’ ναι τώρα διεκδικήσιμο με τις ατελείωτες 
υπερωρίες όποτε μας χρειάζονται τ΄αφεντικά για 

να γεμίζουν τις τσέπες τους και τους λογαριασμούς 
τους. Σε αντίθεση με την εργατική τάξη, που 

γίνεται φτωχότερη και αδύναμη, με μισθούς που 
δεν αντιστοιχούν στην εργασία μας, μια εργατική 
τάξη που υποθηκέυει τη ζωή της στις τράπεζες 
για ένα ασφαλές και ευτυχισμένο αύριο πλούσιο 
σε υλικά αγαθά με αντάλλαγμα τη πειθαρχία και 
την υπομονή στη δουλειά, μια εργατική τάξη με 
μικροαστικές συνήθειες και καριερίστικες τάσεις 

και συναισθήματα ανασφάλειας που οδηγούν στην 
εξατομίκευση του ατόμου και στη μιζέρια. Ως πότε 
θα σφυρίζουμε αδιάφορα σε όσα συμβαίνουν γύρω 

μας και θα συμβιβαζόμαστε με τις ορέξεις των 
αφεντικών αντί να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια 
μας, διεκδικώντας τουλάχιστον τα αυτονόητα όλοι 

μαζί, χωρίς εθνικούς διαχωρισμούς και ατομικά 
συμφέροντα και ανάγκες, αλλά όλοι μαζί, “από τα 

κάτω” να δυναμώσουμε τις αρνήσεις μας;

Ζωή όχι επιβίω

η καθημερινότητά
μας οφείλει να’ ναι συγκρουσιακή

Ζωή όχι επιβίωση.
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ 21/8/2007

Σάββατο 18 Αυγούστου 2007
Πεζόδρομος Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη
Μπάτσοι κυνηγούν και τρομοκρατούν νιγηριανούς μικροπωλητές cd.
Ένας απ’ αυτούς, ο Τόνυ Ονούα, κείτεται νεκρός στον πεζόδρομο,
μετά την πτώση του από μπαλκόνι καφετέριας.
Αν αυτή είναι ακόμα μια δολοφονία μετανάστη όπως τόσες άλλες
που έχουν βυθιστεί στη σιωπή –των media και της κοινωνίας-
θα το πει η ιστορία που γράφτηκε εκείνες τις μέρες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

[...] Το βράδυ του σαββάτου λοιπόν μαζεύεται όλο και περισσότερος κόσμος στον πεζόδρομο. Δεν αφήνει τους μπάτσους 
να πάρουν το πτώμα του νεκρού μετανάστη. Δεν τους αφήνουν καν να πλησιάσουν. Το νέο διαδίδεται και κόσμος από τον 
αντιεξουσιαστικό χώρο αρχίζει να πλαισιώνει τους μετανάστες. Οι πρώτοι μπάτσοι που εμφανίζονται στην περιοχή εκδιώκονται 
και κάπου εκεί αρχίζει ο πετροπόλεμος με τα ματ που καταφθάνουν. Για τις επόμενες 2 ώρες το κέντρο της καλαμαριάς θα 
μετατραπεί σε πεδίο μάχης από 150-200 άτομα υπό βροχή. Τελικά οι αλληλέγγυοι υποχωρούν προς το κέντρο της πόλης. [...]

Κυριακή 19 Αυγούστου
Οι μαύροι κάνουν συνέλευση [...] Οι αριστεροί επιμένουν να περιμένουμε τον πρόεδρο[...] Χρονοτριβή και σιωπή. Εκεί που 
θέλουν όλοι να μιλήσουν δε μιλάει κανείς [...] Ένα από τα παιδιά που φαίνεται εξοργισμένος προτείνει όλοι στον πεζόδρομο. 
Και φεύγει. Φεύγουμε και εμείς. Μετά από κάποια ώρα όλοι είναι στον πεζόδρομο, και οι αριστεροί με τον πρόεδρο. Καθόμαστε 
εκεί για ώρα. Αντιπληροφόρηση, συνέλευση, διαπληκτισμοί με έλληνες περαστικούς. Οι μαύροι αποφασίζουν την επόμενη ημέρα 
πορεία ξανά στον πεζόδρομο. Αυτά.

Δευτέρα 20 Αυγούστου
[...] Οι σύντροφοι του Τόνυ αποφασίζουν η πορεία να πάει από 
το Α.Τ. Καλαμαριάς. Ξεκινάμε. Στην κεφαλή οι 
μαύροι, πίσω από αυτούς η αντιεξουσία χωρίς 
πανό με λίγες σημαίες. Τέλος η αντιρατσιστική 
σε διακριτό μπλοκ. [...] Πλησιάζουμε στο 
τμήμα, η απόφαση της αντιεξουσίας είναι ότι 
στηρίζουμε τις ενέργειες των μαύρων. [...] 
Μπάτσοι έχουν κλείσει το δρόμο μπροστά από 
το αστυνομικό τμήμα με μια κλούβα. Μόλις 
η κεφαλή της πορείας φθάνει εκεί φεύγουν 
οι πρώτες πέτρες από τους μετανάστες. 
Ένας καταιγισμός ακολουθεί. Οι μπάτσοι 
απαντάνε. Προσπαθούν να μας κόψουν από 
τους μετανάστες που είναι στην κεφαλή. 
Κόντρα ντου και οι μπάτσοι εγκαταλείπουν την 
κλούβα. Το μένος ξεσπά. Έχουμε ενωθεί με τους 
μαύρους. Άλλοι μπάτσοι μας επιτίθενται από πίσω. 
Περίπου 100 άτομα μαύροι και ντόπιοι γυρνάμε μέσα 
από έναν καταιγισμό δακρυγόνων στον πεζόδρομο. [...] Την 
επόμενη μέρα καλείται πορεία στο κέντρο, στην καμάρα. 
Οι διοργανωτές επίσημα είναι οι σύντροφοι και φίλοι του 
Τόνυ, ανεπίσημα το μόρφωμα που δέθηκε μετά από τις 
προηγούμενες μέρες δράσεων και αγώνα.

Τρίτη 21 Αυγούστου
400 άτομα συγκεντρώνονται στην καμάρα. 

[...] Η πορεία διασχίζει κεντρικούς 
δρόμους φωνάζοντας 
συνθήματα. [...] Στην 
Αγγελάκη κάποιοι όπως 
συνήθως δεν θα αντέξουν 
μέχρι να φτάσουμε 
στα πανεπιστήμια. Οι 
μπάτσοι ανταποδίδουν 
όσα τράβηξαν τις 
προηγούμενες μέρες.

Θα χτυπήσουν, θα 
συλλάβουν και θα 

κυνηγήσουν την πορεία. Δε 
θα συλλάβουν κανέναν μαύρο 

σε μια προσπάθεια να στείλουν 
το ηχηρό μήνυμα  ΛΗΞΤΕ ΤΟ. 21 

άτομα θα συλληφθούν. Η σιωπή θα 
επανέλθει. Οι αρμόδιοι θα σπεύσουν 
να κλείσουν την υπόθεση.

(Τα αποσπάσματα είναι από την
εφημερίδα blackout, τεύχος 10, 11/2007)

Μια τυχαία πτώση, μια τυχαία εκπυρσοκρότηση, ένα τυχαίο βασανιστήριο, ένας τυχαίος βιασμός από τα όργανα της 
τάξης, τους μπάτσους και τα τσιράκια τους και κάθε ρατσιστή ή ελληνάρα δεν είναι ούτε μία ούτε τυχαία. Γιατί η ιστορία 
επαναλαμβάνεται. Περνάει στα “ψιλά” των εφημερίδων, απομονώνεται από τις κοινωνικές συνθήκες και ξεχνιέται.
Μερικές φορές όμως η οργή ξεχειλίζει και βγαίνει στους δρόμους, συναντιέται και επιτίθεται. Τότε δεν ξεχνιέται. 
Τουλάχιστον όχι τόσο εύκολα.
Τότε η νομιμότητα δεν έχει χώρο, γιατί η νομιμότητα σημαίνει βαρβαρότητα και βία.
Και όταν όσοι υφίστανται συστηματικά αυτή τη βία αυτοοργανώνονται -μαζί με το αλληλέγγυο κομμάτι αυτής της 
κοινωνίας και χωρίς κανένα κομματικό ή θεσμικό δεκανίκι- και κινούνται επιθετικά απέναντί της, τότε δεν μπορούμε 
παρά να είμαστε δίπλα τους.
Όσοι κι όσες δεν ξεχνάμε ή δε θέλουμε να ξεχνάμε τον κόσμο που επιφυλάσσει η δημοκρατία μας για τους 
μετανάστες.

ÏÔÁÍ Ç ÏÑÃÇ ÎÅ×ÅÉËÉÆÅÉ
ÐÏÉÏÓ -ÊÁÉ ÃÉÁÔÉ-

ÈÁ ÔÇ ÓÔÁÌÁÔÇÓÅÉ;
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Ξημερώματα, Αμύνταιο Φλώρινας stop. Πέμπτη 8/11/07 stop.
Είμαστε έντεκα stop. Κούραση-άγχος-ιδρώτας φόβος stop.
Φακοί- φωνές-απειλές-πυροβολισμοί stop.
Μπλόκο και ανθρωποκυνηγητό από τους συνοριοφύλακες stop.
Φόβος και πανικός stop. Ξανά πυροβολισμοί stop.
Είμαστε 10 stop. Ο ένας βαριά τραυματισμένος stop.
Είμαστε 10 έναν δε θα τον ξαναδούμε ποτέ stop.

«Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν κανίβαλοι
τους τελευταίους τους φάγαμε εμείς...»

Ακόμη μια δολοφονία μετανάστη. Στις τόσες που έχουν πραγματοποιηθεί προστίθεται απλά άλλη μία. Δεν υπάρχει 
λόγος να γίνεται θέμα, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα περάσει στα «ψιλά» κάποιας εφημερίδας γιατί είναι 
ένα φαινόμενο αρκετά γνώριμο και επαναλαμβανόμενο σε όλη την ελληνική επικράτεια: άλλοτε στα ναρκοπέδια 
του έβρου, άλλοτε στη Φλώρινα, άλλοτε στα «ελληνικά» νερά, άλλοτε μέσα στις πόλεις και άλλοτε σε διάφορα 
χωριά. Στα 17 χρόνια -από όταν ξεκίνησαν να έρχονται μετανάστες στην ελλάδα- ο ελλαδικός χώρος έγινε ένα 
διάσπαρτο νεκροταφείο μεταναστών και σε καμία περίπτωση δε συνέβη από μόνο του. 

Το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας δεν διανοήθηκε καν να αγκαλιάσει 
τους μετανάστες και να χτίσει σχέσεις αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης 
ώστε να αντιμετωπίσουν και να παλέψουν μαζί ενάντια σε όσους μας 
εκμεταλλεύονται καθημερινά. Έκανε ακριβώς το αντίθετο. Στους 
μετανάστες αναγνώρισε την «ευκαιρία» που ονειρευότανε κρυφά ή 
φανερά μια ζωή: να γίνει και αυτό αφεντικό κάποιου, να βρει κάποιον και 
να τον ξεζουμίσει, να του «πιει το αίμα». Ο μετανάστης και η μετανάστρια 
μετατράπηκε στον «ο άλλος». «Ο άλλος» που είναι κατώτερος από μας, 
μιας και η ελληνική φυλή είναι ανώτερη. «Ο άλλος» που θέλει το «κακό» 
μας, να αρπάξει την περιουσία μας, μιας και «ο άλλος» είναι από τη φύση του, από τα γονίδιά του εγκληματίας, 
βιαστής, κλέφτης. «Ο άλλος» που είναι βρομιάρης, μεταφέρει αρρώστιες και μικρόβια και γι’ αυτό είναι επικίνδυνος 
για τη δημόσια υγεία. «Ο άλλος» που απειλεί την εθνική μας ασφάλεια. «Ο άλλος» που «μας παίρνει τη δουλειά» 
που ούτως ή άλλως δεν κάνουμε μιας και είναι «βρόμικη». Η φιγούρα «του άλλου» εγκληματοποιήθηκε, έτσι ο 
μηχανισμός της εγκληματοποίησης στάθηκε αρκετός ώστε να αποενοχοποιήθει κοινωνικά, όχι μόνο η στυγνή και 
ακραία εκμετάλλευση των μεταναστών αλλά και η απαξίωση των ζωών τους.

Από την άλλη το ελληνικό κράτος -εναρμονιζόμενο με τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε- θωρακίζει τα σύνορά του, 
εξοπλίζει καλύτερα και αυξάνει τις αστυνομίες του, θεσμοθετεί ρατσιστικούς νόμους εναντίον των μεταναστών 
και πάντα συγκαλύπτει και προστατεύει τα «δικά του» παιδιά (βλέπε μπάτσους) όταν προβαίνουν σε δολοφονικές 
ενέργειες εναντίον μεταναστών. Η νομοθεσία του ελληνικού κράτους (αλλά και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών) 

Η βαρβαρότητα δεν υπάρχει αόριστα, κάπου μακριά μας, δεν παράγεται μόνο από τους άρχοντες, τους 
θεσμούς του κράτους και τα πιστά τους σκυλιά, αλλά και από ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. 
Τον Οκτώβρη και το Νοεμβρη στις περιοχές του Ρέντη και του Αιγάλεω συνέβησαν τρία περιστατικά 
απροκάλυπτης ρατσιστικής βίας. Το πρώτο έλαβε χώρα σε μια εργατική γειτονιά του Ρέντη, το βράδυ της 
Κυρικής 7-10-07, όπου ακροδεξιοί, εθνικιστές και διάφοροι άλλοι απ’ όλον αυτό το βούρκο των εθνικών/
ρατσιστικών ιδεωδών επιτέθηκαν σε σπίτια όπου διαμένουν μετανάστες από το Πακιστάν προκαλώντας 
φθορές στα σπίτια τους και κυνηγώντας τους ίδιους χωρίς όμως να καταφέρουν να πιάσουν κάποιον...
“Όταν το ρατσισμό δεν τον εκφράζουν μόνο “λίγοι θερμοκέφαλοι”...”, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος 
για το δεύτερο επεισόδιο της ατελείωτης σειράς: “μέρες και έργα της ελληνικής κοινωνίας για τους 
μετανάστες” που συνέβη στο Αιγάλεω  την Τρίτη στις 30-10-07 το πρωί στην Πλ. Αγιόυ Σπυρίδωνα. Εκεί, 
μαγαζότορες και άλλοι “αγανακτισμένοι πολίτες” πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια 
στους “ξένους που υποβαθμίζουν την περιοχή μας”, με κεντρικό σύνθημα “έχουμε και εμείς οι έλληνες 
δικαιώματα”.
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ποινικοποιεί το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων 
που είναι μετανάστες (οι τουρίστες μπορούν να επισκέπτονται όποιο 
μέρος του κόσμου επιθυμούν). Έτσι, οι μετανάστες από το νόμο είναι 
αξιωματικά παράνομοι όταν έρχονται σε καινούργια χώρα χωρίς να 
έχουν «χαρτιά». Χαρτιά που για την απόκτησή τους χρειάζεται πολλή 
υπομονή, κόπος, ιδρώτας, γραφειοκρατία, λαδώματα σε δικηγόρους και 
δημόσιους υπαλλήλους ενώ οι εξευτελισμοί στις ουρές ή στα αστυνομικά 
τμήματα κατά την συλλογή των δικαιολογητικών είναι δεδομένη. Ο 
«πολιτισμένος κόσμος» διαχωρίζει τους ανθρώπους σε «νόμιμους» και 
«παράνομους» με μοναδικό κριτήριο σε ποιο σημείο αυτού του πλανήτη 
έχουμε γεννηθεί. Για τους «παράνομους» επιφυλάσσει στυγνή εκμετάλλευση, στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
ρατσισμό, ξενοφοβία, αστυνομικά κρατητήρια και ωμή βία από τα όργανα του κράτους, απαξίωση των ζωών 
τους... Τα ΜΜΕ με την σειρά τους διογκώνουν, διαστρεβλώνουν και κατασκευάζουν γεγονότα με πρωταγωνιστές 
μετανάστες, πουλώντας φόβο, ανασφάλεια και μίσος γι’ αυτούς σε τηλεθεατές που αυτά ακριβώς θέλουν να 
καταναλώσουν και καταναλώνουν. Με συνέπεια τη γνώριμη αιματοβαμμένη καθημερινότητα, με τις δολοφονίες 
μεταναστών άλλοτε απο αγανακτισμένους νοικοκυραίους/ελληνάρες 
(όπως για παράδειγμα την πρωτοχρονιά του 2006 στο Ρέθυμνο) 
και άλλοτε από κάθε είδους μπάτσους, να έχουν γίνει μια κοινότοπη 
είδηση.

Για εμάς η ευκολία και η συχνότητα με την οποία τα όπλα των μπάτσων 
«εκπυρσοκροτούν» -τυχαία πάντα- τραυματίζοντας ή και δολοφονώντας 
μετανάστες δεν οφείλεται μόνο στην ακολουθούμενη κρατική πολιτική 
και στο ποιόν των μπάτσων, αλλά σε μεγαλό βαθμό οφείλεται σε 
αντιλήψεις της πλειοψηφίας της κοινωνίας για τους μετανάστες. Η διαμορφωμένη κοινωνική κατάσταση που 
ξεκινάει από την αδιαφορία – «τι με νοιάζει εμένα για τους ξένους»- και καταλήγει στη συνενοχή -«τι ήθελε και 
ήρθε στην χώρα μας;» ή «αφού όλοι είναι εγκληματίες»- οπλίζει τα όπλα 
τους.

Στο χέρι μας είναι να επιλέξουμε το δρόμο της αντίστασης στη 
βαρβαρότητα που εκτυλίσσεται γύρω μας. Αφήνοντας πίσω μας 
ρατσιστικά στερεότυπα και εθνικές ιδεολογίες, να προτάξουμε την 
ταξική αλληλεγγύη.

ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ

(Το παραπάνω κείμενο μοιράστηκε στην πορεία που διοργανώθηκε από ομάδες του αναρχικού και αντιεξουσιαστικού χώρου, έπειτα 
από πρωτοβουλία των αναρχικών-αντιεξουσιαστών από Κοζάνη -Πτολεμαίδα. Η πορεία πραγματοποιήθηκε στο Αμύνταιο το Σάββατο 
8 Δεκεμβρίου, περνώντας από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και οι φωτογραφίες είναι από εκεί.)

Ενώ το τρίτο συνέβη πάλι στο Αιγάλεω την Παρασκευή 30-11-07 όπου παρέα από κάθε είδους φασισταριά 
επιτέθηκαν σε σπίτια όπου ζούνε μετανάστες. Αυτή τη φορά όμως δεν δίστασαν να μπούν ακόμα και μέσα 
στα σπίτια, να ξυλοκοπήσουν και να τραυματίσουν σοβαρά πέντε μετανάστες από το Πακιστάν. Και δεν 
δίστασαν διότι ήξεραν ότι δεν έχουν να φοβούνται κάποιον, αφού τόσο η αστυνομία αργεί επιδεικτικά σε 
τέτοιες περιπτώσεις, όσο και η γειτονιά -που ευτυχώς υπήρξαν κανά δυο άνθρωποι που κάλεσαν βοήθεια- 
συνήθως αδιαφορεί.

Αυτά τα περιστατικά, καθώς και αμέτρητα αλλά που δεν γνωρίζουμε, η άνοδος της 
ακροδεξιάς στην ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά, η προσκόληση στις παροδοσιακές 
αξίες της ελληνικής κοινωνίας -πατρίς, θρησκεία, οικογένεια-, η αύξηση του εθνικισμού, 
της ξενοφοβίας φανερώνουν ότι το μόνο που “προοδεύει” στην κοινωνία μας είναι η 
καχυποψία και ο φόβος για τον “άλλο”.



Τα σχολεία που διδάσκουν τη φιλοπονία, τη χρηστοήθεια, την τάξη και την αξία 
που έχει η τακτοποιημένη ζωή. Εκεί είναι που οι μαθητές πρέπει να σηκώνονται νωρίς

το πρωί και να ακολουθούν ένα αυστηρά καθορισμένο και ακριβές ωράριο...”
Κλάητον “φιλικές παραινέσις προς τους φτωχούς” 17ος αιώνας.

“Να χρησιμοποιείς το κάθε λεπτό σαν να είναι το πιο ακριβό πράγμα που υπάρχει 
στον κόσμο, να το ξοδεύεις όπως απαιτεί το ηθικό χρέος... Θυμήσου πόσο επικερδές 

είναι να παίρνεις πίσω τον χαμένο χρόνο.. είτε ως εμπόρευμα είτε ως οτιδήποτε άλλο....”
Μπάξτερ “Οδηγός του καλού χριστανού” 17ος αιώνας.

Η καθολικότητα της 
“οικονομίας του χρόνου”, 

ότι δηλαδή ο χρόνος έχει 

αξία και πρέπει να ξοδεύεται 

ορθολογικά, να επενδύεται σε 

ωφέλιμες δραστηριότητες και να 

αξιοποιείται με ακρίβεια, εδράζει 

στην απαρχή της καπιταλιστικής 

οργάνωσης των κοινωνιών.  Τα 

αφεντικά επιδίωξαν και πέτυχαν 

τόσο το αλυσοδέσιμο στους 

δείκτες του ρολογιού/ωραρίου 

των απείθαρχων εργατών/τριών- 

που ευτυχώς ήταν πολλοί/ες, 

όσο και ότι ο χρόνος πρέπει 

να καταναλώνεται, να γίνεται 

εμπόρευμα και να δίνει 
διπλό κέρδος.

Ο χρόνος έγινε χρήμα και ο ελεύθερος χρόνος νοείται μόνο ως αξία χρήσης, 
εκατοντάδες χρόνια τώρα, από αυτούς που κατέχουν την εξουσία στον καπιταλιστικό 

κόσμο, προσπαθώντας επίμονα να μετασχηματίσουν την κουλτούρα, τις 
συνειδήσεις, τις ζωές μας...

 “ÓÔÁ ÉÓÉÁ”  Ôåý÷ïò #12, ÃåíÜñçò 2008.
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