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Δεν μας φτάνουν οι περικοπές σε μισθούς, 
συντάξεις, αμοιβές υπερωριών, στα δώρα. Δεν 
μας είναι αρκετο οι ωμοί – πλέον- εκβιασμοί από 
τ’ αφεντικά και η ραγδαία αυξανόμενη ανεργία. 
Δεν μας φτάνουν οι ατελείωτες ουρές στον οαεδ, 
τα ράντζα και τα φακελάκια στα νοσοκομεία, τα 
ραντεβού μετά από δύο μήνες στους γιατρούς του 
ΙΚΑ. Δεν μας είναι αρκετό η καταλήστευση μέσω 
των φόρων και της ακρίβειας πρέπει να υπομένουμε 
και τους λακέδες, τους δημοσιογράφους, που κάθε 
στιγμή δεν σταματούν να αποδεικνύουν το πόσο 
αντιδραστικοί και με ποιών το μέρος είναι τώρα 
και πάντα. Έχοντας την αμέριστη στήριξη των 
εργοδοτών τους, η άθλια προπαγάνδα τους αρχίζει 
με την υπεράσπιση των συμφερόντων όλων 
των συμμοριών του ντόπιου και πολυεθνικού 
κεφαλαίου και συνεχίζει με την επίθεση σε όποια 
κομμάτια των «από κάτω» αντιστέκονται στα 
εφιαλτικά σχέδια τους και παλέυουν για ένα δικαιότερο κόσμο. Λοιδορούν επανελλειμένα απεργούς και απεργίες, 
αγώνες και κρατούμενους, διαλαλώντας ότι για την «πτώση της αγοράς» φταίνε οι πορείες, οι διαδηλώσεις και 
οι απεργίες των εργαζομένων ή οι μετανάστες που πουλάνε στο δρόμο και όχι η απληστία τους για ασταμάτητη 
κερδοφορία. Διαδίδουν πως τάχα οι «τζαμπατζήδες» των μέσω μαζικής μεταφοράς, οι εργαζόμενοι ή άνεργοι 
που δεν πληρώνουν διόδια ή φόρους, οι απεργοί, αποτελούν «δημόσιο κίνδυνο και εμπόδιο» για την «διάσωση 
της εθνικής οικονομίας και την ανάπτυξη, για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας», για να επιβάλλουν 
εξευτελιστικές συνθήκες εργασίας αρεστές στους έλληνες και ξένους επενδυτές και τεχνοκράτες. Βαφτίζουν τους 
αγωνιστές  τρομοκράτες, τους καταδικάζουν και ζητούν την παραδειγματική τους τιμωρία, αποκρύπτοντας ότι 
οι πράξεις τους στοχεύουν το κεφάλαιο και τους λακέδες του. Κατηγορούν αδιάκοπα τους μετανάστες για την 
ανεργία, τη φτώχια και για την εγκληματικότητα, αποενοχοποιώντας τ’ αφεντικά και τις πολιτικές τους που αυτές 
παράγουν φτώχια και αποκλεισμούς, παρουσίάζουν διαστρεβλωμένα στοιχεία (για παράδειγμα δημοσιεύουν 
στατιστικές που δείχνουν με μεγάλο αριθμό έγκλειστών μεταναστών, υπονοόντως ότι εγληματούν περισσότερο 
από τους έλληνες, δεν εξηγούν όμως ότι αφενώς οι δικαστές είναι πιο αυστηροι και διατάζουν ευκολότερα την 

(προ)φυλάκιση μεταναστών, αφετέρου οι μετανάστες δεν έχουν 
χρήματα να εξαγοράσουν τις ποινές τους), για να καναλιζάρουν την 
οργή του κόσμου προς  σπέρνουν το ρατσισμό και τον εθνικισμό 
για να θερίσουν φόβο και εθνική ενότητα. Ιδιαίτερα μετά την 
κυβέρνηση τεχνοκρατών, ακροδεξιών και των παλιών λαμόγιων, 
όπου ο εκπρόσωπος τύπου ορίστηκε ένας δημοσιογράφος από το 
συγκρότημα Λαμπράκη, φαίνεται ξεκάθαρα ποιοί είναι οι λακέδες 
και τα τσιράκια , ποιοί είναι τα φερέφωνα και ποιοί προπαγανδίζουν 
τα συμφέροντα των συμμοριών του κεφαλαίου. Αν υπάρχει κάποιοι/
ος που τους πιστεύει ή έχει εναποθέσει τις ελπίδες του στην «υγειή 
δημοσιογραφία», είναι ή βαθιά νυχτωμένος ή επικίνδυνα αφελής. 

Ας τους βουλώσει επιτέλους
κάποιος το στόμα, 

Εμείς πάντως ξαναλέμε
ας τους βουλώσει επιτέλους 
κάποιος το στόμα,
είναι μια αρχή...
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 Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα του 
ανεπτυγμένου κόσμου είναι το που θα 
βρεθεί αρκετή ενέργεια για να «κινείται» ο 
πλανήτης αφού τα ορυκτά καύσιμα, όπως το 
πετρέλαιο, έχουν αρχίσει να εξαντλούνται.
Μία από τις απαντήσεις σε αυτό το 
ερώτημα δίνει η πυρηνική βιομηχανία. Όλο 
και περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες 
στρέφονται στην πυρηνική ενέργεια για να καλύψουν 
τις ενεργειακές τους ανάγκες. Η ανάγκη για ανάκαμψη 
της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας και 
η  νεοφιλελεύθερη επιταγή για προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων με κάθε κόστος, ανοίγει το δρόμο για τα 
πυρηνικά και στην Ελλάδα Η προσπάθεια προώθησης  
της χρήσης πυρηνικής ενέργειας γίνεται με το 
επιχείρημα πως βρίσκεται στο κέντρο μιας «πυρηνικής» 
γειτονιάς, καθώς περιβάλλεται από χώρες που είτε 
διαθέτουν ενεργούς αντιδραστήρες, είτε φιλοδοξούν 
να αποκτήσουν. Oπότε ο κίνδυνος ατυχήματος ή 
μόλυνσης ελοχεύει ούτως ή άλλως. Δεν θα αργήσει 
λοιπόν να ανοίξει η συζήτηση για την δημιουργία ενός 
αντιδραστήρα, παρουσιάζοντας το ίσως ακόμα και ως 
μια σωτήρια λύση για την οικονομία της Ελλάδας ή 
ίσως και ως άμυνα στα πυρηνικά σχέδια της γειτονικής 
εχθρικής Τουρκίας όπως αναφέρει και ο φασίστας 
Καρατζαφέρης σε ερώτησή του στη βουλή. Υποτίθεται 
πως η σύγχρονη πυρηνική τεχνολογία έχει εξαλείψει τους 
κινδύνους ( πέρα από «μικρά ατυχήματα» και διαρροές 
κατά καιρούς που «είναι μέσα στο πρόγραμμα») και 
πως ο άνθρωπος κατάφερε να υποτάξει τις δυνάμεις 
της φύσης. Όλα αυτά μέχρι τον Μάρτη του 2011 που 
η φύση, ξεπερνώντας όλες τις ανθρώπινες προβλέψεις 
διέλυσε αυτή την αυταπάτη στην πιο ανεπτυγμένη 
τεχνολογικά χώρα του πλανήτη, την Ιαπωνία και 
έφερε την «τιμωρία» για την «ύβρη» της κατασκευής 
πληθώρας πυρηνικών σταθμών στη χώρα Μία χώρα 
με βεβαρημένο παρελθόν που έχει δοκιμαστεί ξανά 
από πυρηνικό όλεθρο. Οι συνέπειες από την ρίψη των 
ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι τον 
Αύγουστο του 1945 οδήγησαν στο θάνατο εκατομμύρια 
ανθρώπους ενώ οι καρκινογενέσεις συνεχίζονται μέχρι 
σήμερα. 

Η φτηνή, ειρηνική και ασφαλής 
πυρηνική ενέργεια
Η καταστροφή του πυρηνικού αντιδραστήρα στο 

εργοστάσιο της Φουκοσίμα μετά από τσουνάμι που 
προκλήθηκε ως συνέπεια ενός σεισμού μοιάζει σαν 
σκηνή από ταινία. Ακόμα ένας πυρηνικός όλεθρος αφού 
το ατύχημα στο Τσέρνομπιλ μόλις λίγα χρόνια πριν, με 
συνέπειες τρομακτικές και ανυπολόγιστες για τους 
ανθρώπους και για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής 
για χιλιάδες χρόνια (θάνατους, καρκινογενέσεις, 
μόλυνση υδροφόρου ορίζοντα, καταστροφή κάθε 
είδους ζωής σε ακτίνα χιλιάδων χιλιομέτρων κλπ), 
δεν ήταν αρκετό για να μας πείσει πως η κατά τ’άλλα 
«πράσινη» πυρηνική ενέργεια δεν είναι και και τόσο 
πράσινη. Έτσι και στην Φουκοσίμα, το άδειασμα 
μεγάλης ποσότητας υδάτων με υψηλά επιβαρυμένα 
ραδιενεργά υλικά στον Ειρηνικό Ωκεανό ήταν η αρχή 
για μια διαδικασία παγκόσμιας ραδιενεργής μόλυνσης. 
Στην πραγματικότητα, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει 
ή όχι ατύχημα δεν είναι ούτε φτηνή, ούτε ανανεώσιμη, 
καθαρή και ασφαλής μορφή ενέργειας ούτε θα κάνει 
τη ζωή ευτυχέστερη και 
ειρηνική όπως θέλουν να 
μας την παρουσιάζουν. 
Τα σαθρά  επιχειρήματα 

των υπέρμαχων της 
πυρηνικής ενέργειας  
καταρρίπτονται με 
απλή λογική. Πως 
χαρακτηρίζεται «καθαρή» 
και ότι δεν συμβάλει 
στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου όταν ένας 
πυρηνικός αντιδραστήρας 
και οι βοηθητικές του 

Δεν μπορούμε να μιλάμε για 
«διάσωση του πλανήτη» χωρίς να 
επιτεθούμε σε εκείνο το κοινωνικό 

και πολιτικό σύστημα που τον 
καταστρέφει.

Μετά την «ύβρη», η «τιμωρία»   

Γενημμένος στο Τσερνομπιλ
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εγκαταστάσεις εκπέμπουν πολύ μεγαλύτερα ποσά 
θερμότητας στην ατμόσφαιρα από ό,τι ένα συμβατικό 
εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας ίσης ισχύος 
ενώ ταυτόχρονα παράγονται εκατομμύρια τόνοι 
ραδιενεργών αποβλήτων, των οποίων τα ραδιενεργά 
στοιχεία  μπορεί να είναι ενεργά για χιλιάδες χρόνια; Πως 
χαρακτηρίζεται «φτηνή» όταν χρειάζονται εκατομμύρια 
για την κατασκευή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, για τη 
διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και τη μεταφορά 
των καυσίμων; Πως χαρακτηρίζεται  «ασφαλής» όταν 
μπορεί να γίνει ένας σεισμός ή ένα τσουνάμι μεγαλύτερο 
από το προβλεπόμενο, όταν υπάρχει το ανθρώπινο 
λάθος παρά την «άρτια εκπαίδευση» των ειδικών, 
όταν η τεχνολογία που σήμερα είναι νέα, αλλά αύριο 
θα έχει παλιώσει αλλά και τα οικονομικά συμφέροντα 
που οδηγούν στην απόκρυψη ή την αλλοίωση 
στοιχείων σχετικά με την ασφάλεια; Και κυρίως πως 
χαρακτηρίζεται «ειρηνική» όταν στο διάστημα από το 
1945 έως το 2008 έχουν γίνει στον πλανήτη 2054 
πυρηνικές δοκιμές; Η διάκριση μεταξύ «ειρηνικής» και 
μη-ειρηνικής (στρατιωτικής) χρήσης της πυρηνικής 
ενέργειας αποτελεί φενάκη.
Η κερδοσκοπική απληστία του 

παγκόσμιου πυρηνικού λόμπι
Για τους εκμεταλλευτές αυτού του κόσμου, οι 

ανθρώπινες ζωές δεν έχουν και μεγάλη αξία. 
Είναι  φανερό ότι ο ανταγωνισμός των πυρηνικών 
εξοπλισμών έχει οξυνθεί.. Ειδικά όταν πίσω απ’όλα 
αυτά βρίσκεται μια βιομηχανία με πολυεθνικές εταιρίες, 
ερευνητικά κέντρα και επιστήμονες, πολιτικοί εκβιασμοί, 
στρατιωτικοποίηση, πυρηνικά όπλα και δοκιμές, πόλεμος. 
Εξάλλου η πυρηνική έρευνα έχει κύριο χρηματοδότη της 
τα δίαφορα υπουργεία άμυνας, τις μυστικές υπηρεσίες 
και τον στρατό. Η κρίση στην Ιαπωνία περιγράφηκε σαν 
«πυρηνικός πόλεμος χωρίς πόλεμο». Έφερε στο φως 
την σιωπηρή σχέση μεταξύ της πυρηνικής ενέργειας 
και του πυρηνικού πόλεμου. Η πυρηνική ενέργεια δεν 
είναι μια πολιτική οικονομική δραστηριότητα. Είναι 
ένα εξάρτημα της βιομηχανίας πυρηνικών όπλων η 
οποία ελέγχεται από τους λεγόμενους εργολάβους 
της αμυντικής βιομηχανίας. Τα συμφέροντα 
του ισχυρού συμπλέγματος πίσω από την 
πυρηνική ενέργεια και των πυρηνικών 
όπλων αλληλεπικαλύπτονται Τα κονδύλια 
που «πέφτουν» στη έρευνα είναι τεράστια 
και το πυρηνικό λόμπι δεν θα άφηνε 
ανεκμετάλευτα τόσα εκατομύρια. Δεν είναι 
καθόλου τυχαίο που η πυρηνική ανάπτυξη 
της Ιαπωνίας έγινε μετά τον Β παγκόσμιο 
πόλεμο και ήρθε να αντικαταστήσει την 
αμυντική/στρατιωτική ανάπτυξη που της 
απαγορεύτηκε και την έλλειψη ορυκτών 
πόρων και την οδήγησε σε μια από τις 

πιο ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες. Ο πυρηνικός 
πόλεμος έγινε μια επιχείρηση πολλών δισεκατομμυρίων 
δολαρίων, που γεμίζει τις τσέπες των πολεμικών 
εργολάβων
Καταλαβαίνει κανείς πως τα πυρηνικά είναι ένας 

σημαντικός συντελεστής ισχύος στη διεθνή σκακιέρα 
και αυτοί που παίζουν το παιχνίδι «ποιος έχει τις 
περισσότερες πυρηνικές κεφαλές» αδιαφορούν για 
τις συνέπειες. Εξάλλου όλα είναι business. Λεφτά. Και 
όσο θα βαθαίνει η οικονομική κρίση, θα μπαίνουν όλο 
και περισσότεροι σε αυτό το παιχνίδι. Η στρατηγική 
σημασία της ενέργειας αλλά και η παγκόσμια κρίση 
λειτουργούν σαν καταλύτες για τη μαζική εξάπλωση 
των πυρηνικών. Χώρες όπως η Γερμανία ,η Γαλλία και 
η Ιταλία επιμηκύνουν συμφωνίες για τη λειτουργία 
των πυρηνικών αντιδραστήρων. Συγκεκριμένα στη 
Γερμανία είχε αποφασιστεί στη Βουλή η κατάργηση των 
πυρηνικών αντιδραστήρων το 2020, όμως πάρθηκε 
νέα απόφαση για επέκταση της χρήσης της  μέχρι και το 
2040, γεγονός που συνάντησε αντίσταση από διάφορα 
κοινωνικά κομμάτια. 
Η κοινωνία της κατανάλωσης
Από την άλλη δεν μπορούμε να μιλάμε για ενεργεια, 

όπως κι αν παράγεται, αφήνοντας άθικτο το θέμα της 
υπερκατανάλωσης. Οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες 
του πλανήτη, αφορούν τον καπιταλιστικό τροπο 
παραγωγής και ανάπτυξης, άρα τις ανεπτυγμένες 
παρασιτικά χώρες εις βάρος των αναπτυσσόμενων 

χωρών. Η ενεργειακή κατανάλωση 
προσδιορίζεται ταξικά, το ίδιο και οι 

επιπτωσεις της. 
Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, 

η βιομηχανία και η μαζική παραγωγή 
των υλικών αγαθών γιγαντώθηκε, 
τα εργοστάσιο πολλαπλασιάστηκαν, 
και η ζωή των ανθρώπων γέμισε με 
προϊόντα.
Άρχισε να διαμορφώνεται η κοινωνία 

της κατανάλωσης που σιγά σιγά έγινε 
κοινωνία της υπερκατανάλωσης 
αφού η πληθώρα των εμπορευμάτων 

Η έκρηξη στο εργοστάσιο 
της Φουκοσίμα

Γερμανοί διαδηλωτές μπλοκάρουν τρένα φορτωμένα με 
πυρηνικά απόβλητα
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ξεπέρναγε κατά πολύ τα «προς το ζειν». Οι άνθρωποι έγιναν ότι 
καταναλώνουν. Και για να καταναλώσεις χρειάζεται ενέργεια, 
και για να φτιαχτούν αυτά που καταναλώνεις χρειάζεται κιάλλη 
ενέργεια. Ο σύγχρονος άνθρωπος στις ανεπτυγμένες χώρες 
είναι εξαρτημένος και δέσμιος της ενέργειας.Δεν μπορεί να ζήσει 
χωρίς αυτήν. Έτσι η ενέργεια έγινε κάτι περισσότερο από ένα 
εμπόρευμα, που πουλιέται και αγοράζεται με σκοπό το κέρδος, 
έγινε το ίδιο το μήλον της έριδος στα χέρια των εξουσιαστών. 
Ακόμα και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας χρησιμοποιούνται με 
τέτοιους τρόπους ώστε να είναι εμπορικά κερδοφόρες (μεγάλα 
υδροηλεκτρικά φράγματα, βιομηχανικού τύπου, τεράστια αιολικά 
πάρκα κλπ), με αποτέλεσμα  μια σειρά από αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες.
Όποιος ελέγχει την παραγωγή της ενέργειας, δηλαδή κρατάει σε ένα κουμπί την ενέργεια 

μιας χώρας έχει ένα απεριόριστης δύναμης όπλο να ελέγχει εκατομμύρια ανθρώπους. Και πολύ περισσότερο όταν 
μιλάμε για πυρηνική ενέργεια. Μια μορφή ενέργειας που είναι τόσο εχθρική προς τη φύση σε όλα τα επίπεδα. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι ο διαχωρισμός στρατιωτικής και ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας είναι ένα μεγάλο 
προπαγανδιστικό ψέμα. Αντιδραστήρες, απεμπλουτισμός, ραδιενεργά απόβλητα.Χρειάζονται όλο και περισσότεροι 
ειδικοί και επιστήμονες για να μπορούν να μας παρέχουν την «πολύτιμη» για να μπορέσουμε να ζήσουμε ενέργεια 
και επιβάλλεται όλο και περισσότερη επιτήριση, πειθαρχεία και έλεγχος για να λειτουργεί με ασφάλεια το σύστημα. 
Μιλάμε για μια στρατιωτικού και συγκεντρωτικού τύπου δομή του ενεργειακού συστήματος και κατεπέκτασην της 
κοινωνίας, με τους κινδύνους να αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους πέρα από εθνικά σύνορα. 
Το θέμα δεν είναι να βρεθεί ένας τρόπος να παράγεται ανεξάντλητη ενέργεια, 

γιατί αυτό είναι έτσι κι’ αλλιώς κόντρα στη φύση του καπιταλισμού. Μόνο αν καταστραφεί το κοινωνικό 
και πολιτικό σύστημα που οδηγεί στη υπερκατανάλωση , δηλαδή ο ίδιος ο καπιταλισμός και οι 
άνθρωποι καταναλώνον μόνο όσο χρειάζεται για να ζήσουν χωρίς τις επίπλαστες ανάγκες που γεννά ο 
καπιταλιστικός τρόπος ζωής, όταν  οι άνθρωποι μάθουν να ζούν αρμονικά στον πλανήτη με την φύση 
και μεταξύ τους, όταν συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε  δούλοι αυτών που διατηρούνε εξουσία , μόνο 
τότε μπορεί να καταφέρουμε να ζήσουμε ελεύθεροι. 

Χιροσίμα 1945, λίγο μετά τη ρίψη ατομικής βόμβας.
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Οκτώ μήνες και πλέον έχουν περάσει από τότε που 
ο ελληνικός όχλος (αρχές Μαίου 2011) και για 

περίπου δύο με τρείς εβδομάδες εξαπόλυσε ρατσιστικό 
πογκρόμ ενάντια σε μετανάστες  με την ανοχή της 
αστυνομίας και την προτροπή των μήντια και με αφορμή 
τη δολοφονία του Μ.Κ Νεοναζιστικά κατακάθια, 
χουντόγεροι, ρατσιστές νοικοκυραίοι, μπράβοι, 
στρατολογημένοι έναντια αμοιβής ναρκομανείς και κάθε 
είδους ακροδεξιοί πραγματοποίησαν εισβολές σε σπίτια 
μεταναστών, λυντσαρίσματα, ξυλοδαρμούς, μαχαιρώματα, 
ληστείες, επιθέσεις σε μετανάστες σε κάθε δημόσιο χώρο 
σε μια περιοχή του κέντρου της Αθήνας που ξεκίναγε 
από το μοναστηράκι και κατέληγε στα Κάτω Πατήσια, με 
δεκάδες μετανάστες να καταλήγουν στα νοσοκομεία της 
Αθήνας και 3 αδιευκρίνιστες δολοφονίες. Το μύνημα ήταν 
σαφές ενάντια σε κάθε προλετάριο με χρώμα δέρματος 
διαφορετικό του άσπρου: εξαφάνιση από κάθε ορατό σημείο της πόλης, απαξίωση και υποτίμηση της ζωής του.

Εδώ και μερικούς μήνες, από αρχές Οκτώβρη, το κράτος μέ τους κατασταλτικούς του μηχανισμούς ανέλαβε 
να αποτελειώσει το έργο του ελληνικού όχλου. Δεκάδες αστυνομικοί περιπολούν κάθε βράδι με ιδιαίτερη 

ένταση τις γειτονιές ανάμεσα στους δρόμους Πατησίων και Αχαρνών. Όλες οι πλατείες (Φιξ, Κολιάτσου, 
Αμερικής, Βικτώριας) που ήταν στέκια κυρίως μεταναστών έχουν αδειάσει από τους θαμώνες τους και επιτηρούνται 
συστηματικά από δυνάμεις της αστυνομίας. Ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Πλ. Αμερικής το κυνηγι των 
μεταναστών είναι ασταμάτητο. Μπάτσοι των ΜΑΤ,  των ΥΜΕΤ, της ομάδας Δέλτα και Δίας, των ΟΠΚΕ χτενίζουν 
τα στενά της περιοχής και συλλαμβάνουν «σκουρόχρωμους» ενώ 
προχωρούν και σε εισβολές σε εστιατόρια μεταναστών συλλαμβάνοντας 
όλους τους θαμώνες. Εικόνες που φέρνουν στο μυαλό  πογκρόμ που 
πραγματοποιούσαν οι φασιστικές δυνάμεις του Χίτλερ όταν πήρε, με 
εκλογές, την εξουσία το 1936 στην Γερμανία, ενάντια σε Εβραίους, 
κομμουνιστές, τσιγγάνους και ομοφυλόφιλους. Οι παραπάνω περιοχές, 
ειδικότερα μόλις σουρουπώνει, γεμίζουν αστυνομικές περιπολίες, 
σειρήνες, αναμένους φάρους και ζούμε λες και είμαστε σε καμιά 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου το αστυνομικό κράτος φροντίζει για 
«την δημοκρατία, την ασφάλεια και την τάξη της αγοράς» με τις στρατιές 
της αστυνομίας. Συνέπεια του κυνηγιού είναι η ερήμωση των δημόσιων 
χώρων από τους θαμώνες τους. Εκατοντάδες μετανάστες κάτοικοι 
των γειτονιών ζούνε αποκλεισμένοι στα υπόγεια των πολυκατοικιών 
με το φόβο ή της σύλληψης ή της «καθιερωμένης» αστυνομικής βίας. 
Ενώ η κοινωνία της περιοχής συνηθίζει σε καταστάσεις εξαίρεσεις και 
τρομοκράτησης μέσα στην «αυλή της». Τώρα απέναντι σε «άλλους», 
αύριο  αυτόι οι άλλοι θα είναι οι άνεργοι, οι άστεγοι, οι νεόφτωχοι, 
οι πόβλητοι της κρίσης, έλληνες και μετανάστες. Οι ρατσιστικές, 
συντηριτικές φωνές που στηρίζουν τις επιχειρήσεις της αστυνομία, που 
ζητούν λευκές περιοχές έρχονται μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, 
από το δημοτικο συμβούλιο του Δ. Αθηναίων, από διάφορες φασιστο-
κυπατζήδικές «επιτροπές κατοίκων», από τα μηντιά, αλλά και από τα 
κάθε είδους ρατσιστικά σχόλια που ακούγονται σε δημόσιους χώρους  
ή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Παράλληλα διεξάγετε μια επίθεση απέναντι στους μετανάστες 
μικροπωλητές, με πρόσχημα «την πάταξη του λαθρεμπορίου», 

ο χώρος γύρω από τον ΟΤΕ και την ΑΣΣΟΕ στην πλ. Βικτωρίας έχει 

Βερολίνο 1938 Γερμανικό κοινοβούλιο, 
σχηματισμός βουλής:Το Ναζιστικό κόμμα 
υπό τον Χίτλερ κερδίζει στις γερμανικές 
εκλογές την εξουσία.Τα προηγούμενα 

χρόνια έχουν συμβεί εκτοπίσεις, 
φυλακίσεις και δολοφονίες χιλιάδων 

κομμουνιστών εργατών έπειτα από την 
επανάσταση των Σπαρτακιστών το 1922.

Μάης 2010: Νοσταλγοί του χίτλερ, παρακρατικοί, 
χουντικοι, ρατσιστές, η «αφρόκρεμα» των καθαρμάτων, 

εξαπολύουν ρατσιστικό πογκρόμ στο κέντρο της Αθήνας, 
με την ανοχή και την συγκάλυψη της αστυνομίας, των 

ΜΜΕ και του ελληνικού κράτους.

Επιχείρηση λευκή έρημος....
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γίνει θέρετρο συγκρούσεων.  Αστυνομικές δυνάμεις από όλα τα σώματα ασφαλείας (ΜΑΤ, Διας, ασφαλίτες 
κ.α) σε συντονισμό με δημοτόμπαστους του Δήμου Αθηναίων επιτίθονται συνεχώς στους μικροπωλητές, που 
ευτυχώς με την βοήθεια φοιτητών και συντρόφων από την ΑΣΣΟΕ και την ευρύτερη περιοχή αποκρούουν τις 
επιθέσεις- σε μια απο αυτές τις αστυνομικές επιχειρήσεις μπάτσος όπλισε και σημάδεψε κάποιους αλληλέγγυους- 
όμως οι μετανάστες δεν αποδυκνείονται θύματα. Παρολ’ αυτά η συνεχή αστυνομική παρουσία και οι επιθέσεις 
έχουν αναγκάσει τους μετανάστες μικροπωλητές να μην εμφανίζονται καθημερινά στα πόστα τους. Σε αυτή την 
περίπτωση τα δεδομένα είναι τα εξής (χωρίς ιεράρχηση): 1ον) Το ελληνικό κράτος έχει σχεδόν χαρίσει μέρος 
του λιμανιού του Πειραιά στο Κινέζικο κεφάλαιο, δίνοντας του μια πολυπόθητη πόρτα στην ΕΕ και αυτό κάποια 
ανταλλάγματα άγνωστα σε εμάς.Τα εμπορεύματα των μικροπωλητών, ως επί το πλείστον, είναι από την Κίνα. 
Οπότε το Ελλ. Κράτος και κεφάλαιο κάνει πλάτες στο κινέζικο κεφάλαιο και για τα μάτια του κόσμου στοχοποιεί 
και επιδιώκει να εξοντώσει τον τελευταίο τροχό της αμάξης: τους μικροπωλητές. 2ον) Διάφοροι θεσμικοί 
εκπρόσωποι που κινούν την υπόθεση (των μικροπωλητών) όπως ο Μίχαλος (πρόεδρος των καταστηματαρχών) 
ή οι γνωστές φασιστοεπιτροπές κατοίκων, συνεργαζόμενοι με την Δημοτική Αστυνομία και το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη πέρα από «την πάταξη του παραεμπορίου» έχουν ολοκληρωμένο σχέδιο για «καθαρό 
κέντρο». Γι’ αυτο το συνάφι κάθε άνθρωπός που δεν είναι καταναλωτής, τεχνοκράτης, μπάτσος ή επενδυτής δεν 
χωράει στο κέντρο. Απαιτούν το «τέλος των διαδηλώσεων στο κέντρο» δηλώνοντας ότι οι διαδηλώσεις και το 
παρεμπόριο είναι οι κύριοι λόγοι που κλείνουν τα μικρομάγαζα και όχι η οικονομική κρίση που συνθλίβει το 
μικρό κεφάλαιο για χάρη του μεγαλύτερου, που λόγω των περικοπών και της ανεργίας (επίσημα πάνω από 18% 
για τον Οκτώβρη 2012) έχουν συρρικνωθεί ή αφανιστεί τα εισοδήματα των εργαζόμενων. Επίσης αυτοί οι κατά 
τ’ άλλα νομοταγείς εκπρόσωποι είναι οι πρώτοι που ισοπεδώνουν τα εργατικά κεκτημένα των υπαλλήλων τους. 
3ον) Οι μικροπωλητές μετανάστες δεν έχουν άλλη επιλογή για πηγή εισοδήματος, σταμάτημα της δουλειάς τους 
σημαίνει ακόμα περισσότερη φτώχια, αποκλεισμό και εξαθλίωση με απώτερο στόχο να λιμοκτονήσουν και αν 
επιβιώσουν επιστροφή στα ερημωμένα από το πολυεθνικο κεφάλαιο  και στρατούς της δύσης κράτη τους. 4ον) 
Η συντριπτική πλειοψηφία που αγοράζει από τους μετανάστες είμαστε όλοι εμείς οι άνεργοι, οι μισθωτοί, οι 
συνταξιούχοι, γενικότερα όσοι ζούμε από τον ιδρώτα μας, οπότε η προσπάθεια εξαφάνισης των μικροπωλητών 
έχει άμεσο αντίκτυπο και στην επιβιωσή μας.

Καθόλη την δειάρκεια της οικονομικής κρίσης ο ρατσιστικός και εθνικιστικός οχετός σε όλες τις εκφάνσεις 
του (αστυνομία, πολιτικοί, δημοτικοί σύμβουλοι, «επιτροπές», ελληνικός ρατσιστικός όχλος) διψάει για αίμα 

μουσουλμάνων και δη «σκουρόχρωμων», διψάει για την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας της αγοράς, 
διψάει για την επιβολή ενώς ολοκληρωτικού καθεστώτος που θα βασίζεται στην επιβολή, στην καταστολή για να 
εξασφαλίζεονται τα προνόμια και τα κέρδη των πλουσίων

Αν δεν αντισταθούμε σε όλες τις γειτονιές,
οι πόλεις μας θα γίνουν μοντέρνες φυλακές
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25 ΓΕΝΑΡΗ 2011 ακολουθώντας το 
παράδειγμα της Τυνησίας, του Αλγερίου, του Μαρόκου, 
οι προλετάριοι της Αιγύπτου βγαίνουν στο δρόμο. Οι 
διαδηλώσεις γιγαντώνονται, το πείσμα, η μαχητικότητα, 
η ενότητα και το πάθος των διαδηλωτών φέρνει την 
εξέγερση και την ανατροπή στο  αιμοσταγές καθεστώς του 
Μουμπάρακ. Ένα καθεστώς που όχι μόνο απότελούσε τον 
πυλώνα για το αμερικάνικο κράτος και κεφαλαίο, αλλά 
στήριζε τον ακράτο νεοφιλελευθερισμό. Το 1991 ξεκίνησαν 
οι ιδιωτικοποιήσεις υπό την καθοδήγηση του ΔΝΤ και 
της Παγκόσμια Τράπεζας με συνέπεια την καταπάτηση 
κάθε εργατικού κεκτημένου και τον πολλαπλασίασμό της 
φτώχιας, της ανεργίας, της μιζέριας. Για την εφαρμογή των 
μέτρων φρόντιζε η αστυνομική κτηνωδία, που φίμωνε κάθε 
έννοια ελευθερίας ή αντίστασης. Παρόλ’ αυτα οι αιγύπτιοι 
προλετάριοι πραγματοποίησαν την περίοδο 2009-2010 
3.000 απεργίες,
11 ΦΛΕΒΑΡΗ 2011, η επανάσταση έκανε το 

αδύνατο δυνατό. Ο Μουμπάρακ διώχνεται 
απο την εξουσία. Κατά την διάρκεια της 
επανάστασης, εκατοντάδες εξεγερμένοι δολοφονούνται 
και πολλοί άλλοι και άλλες τραυματίζονται. Το Ανώτατο 
Συμβούλιο των Ενόπλων δυνάμεων (SCAF) αναλαμβάνει, 
τόσο να  εγγυηθεί «τους σκοπούς της επανάστασης», 
στην ουσία την ατιμωρησία και την προστασία όλων των 
καθαρμάτων που στοιχιζόντουσαν πίσω από το επαχθές 
καθεστώς του Μουμπάρακ, όσο και την καπιταλιστική 
κερδοφορία 
ΜΑΡΤΗΣ-ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011, οι Αδελφοί 

Μουσουλμάνοι (μετριοπαθές ισλαμικό κόμμα) παίρνουν 
ηγεμονική θέση στη νομή της πολιτικής εξουσίας με σκοπό 
την εκτόνωση, την αφομοίωση και την καταστολή της 
επανάστασης και το ριζοσπαστικών στοιχείων που την 
υπερασπίζονται. Στον ίδιο χρόνο, οι παλιές και οι νέες 
φράξιες των αφεντικών μοιράζονται τα λάφυρα του 
καθεστώτος, ενώ το SCAF εντείνει την επίθεση έναντι των 

επαναστατημένων 
π ρ ο λ ε τ ά ρ ι ω ν : 
Τέστ παρθενιάς σε 
διαδηλώτριες μετά 
τη σύλληψη, ωμή 
καταστολή των 
δ ι α δ η λ ώ σ ε ω ν , 
υ π ο δ α υ λ ί ζ ε ι 
θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ έ ς 
σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ι ς , 

φυλακίσεις, βασανιστήρια, απομόνωση, απαγωγές, έκτατα 
στρατοδικεία για τους συλληφθέντες επαναστάτες. Μέσα 
σε 8 μήνες εξουσίας καταδικάζει πάνω από 13.000 
διαδηλωτές σε έκτακτα στρατοδικεία, ενώ η ατιμωρησία 
των μπάτσων, των παρακρατικών, της στρατιωτικής 
αστυνομίας, των αξιωματούχων τόσο του καθεστώτος 
του Μουμπάρακ όσο και του νέου, είναι χαρακτηριστική.
ΝΟΕΜΒΡΗΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011, ο 

διορισμός του Καμάλ Αλ Γκατζούρι, πρωθυπουργού του 
καθεστώτος Μουμπάρακ, πάλι ως πρωθυπουργού, ήταν 
η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Το εκλογικό πανυγήρι 
πλησίαζε και ο κόσμος της επανάστασης καταλάβαινε τις 
«καιροσκοπικές απόπειρες των πολιτικών δυνάμεων με 
θρησκευτική εξουσία να αγνοήσουν την επαναστατική 
νομιμότητα των μαζών στις πλατείες και να στήσουν 
ένα θρησκευτικό κοινοβούλιο για να νομιμοποιήσουν 

και να επεκτείνουν την εξουσία τους». Για άλλη μια 
φορά κατέλαβε πλατείες, βγήκε στους δρόμους, 
έστησε οδοφράγματα για να υπερασπιστεί τον αγώνα 
για δικαιοσύνη, ισότητα, ελευθερία. Στις νύχτες των 

συγκρούσεων οι εξεγερμένοι φώναζαν μονάχα “hurriya” 
(ελευθερία) και “madaniya και όχι islamiya” (πολιτικό και 
όχι ισλαμικό καθεστώς) . Η καταστολή που αντιμετώπισαν 
ήταν κτηνώδης: βασανιστηρία, απαγωγές, ξυλοδαρμοί μέχρι 
θανάτου, τόνους από δακρυγόνα και νευροπαραλυτικά 
αέρια, ορδές οπλισμένων παρακρατικών, τσιμεντένια τείχη 
γύρω από την πλατεία Ταχρίρ (ελευθερία) πυροβολισμοί 
πάνω στον -άοπλο- όγκο των διαδηλωτών. Πάνω από 
1000 είναι οι σοβαρά τραυματισμένοι και πάνω από 60 
έιναι οι νέκροι από σφάιρες και βασανιστήρια. Το SCAF  
βαφτίζει χούλιγκανς και χαοτικούς, τα ριζοσπαστικα 
υποκείμενα που υπερασπίζονται την επανάσταση, 
αρνείται τους πυροβολισμούς και τις άλλες κτηνωδίες 
που διαπράττει και αναφέρει ότι «η επέμβαση έγινε στο 
όνομα της εξασφάλισης της δημόσιας περιουσίας . Οι 
Αδελφούς Μουσουλμάνοι εγκαλούν το κόσμο σε τάξη και 
«καταδικάζουν την βία από όπου και αν προέρχεται». 

ΓΕΝΑΡΗΣ 2012, Η πρώτη φάση των εκλογών 
τελειώνει με τα Ισλαμικά κόμματα (Αδελφοί Μουσουλμάνοι 
και το φονταμενταλιστικό Κόμμα Νουρ) να κατέχουν 
περίπου το 65%και να αναδυκνείονται οι κερδισμένοι 
της επανάστασης. Μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν και οι προεδρικές εκλογές.

Ένδεκα μέρες πίσω απ’ τα οδοφράγματα στις πλατείες της Αιγύπτου είναι απόδειξη ότι οι 
επαναστάτες έχουν επαναφέρει την νομιμότητα της επανάστασης σε δεκαεπτά επαρχίες. Ωστόσο 
αν και οι επαναστάτες προσέφεραν τη θυσία τους σαν μάρτυρες στις πλατείες, για ελευθερία, 
ισότητα και δικαιοσύνη, προσέφεραν τους λαβωμένους τους, κι έχασαν πάνω από 11.000 δικούς 
τους στις στρατιωτικές φυλακές, δεν έχουμε ακόμα γευτεί τους καρπούς του αγώνα μας.
Σήμερα, δέκα μήνες μετά είδαμε τα απομεινάρια του παλιού συστήματος να ανακυκλώνονται, 

και καιροσκοπικές απόπειρες των πολιτικών δυνάμεων με θρησκευτική εξουσία να αγνοήσουν 
την επαναστατική νομιμότητα των μαζών στις πλατείες, που εδώ και δέκα μήνες ποτίζει το αίμα 
των μαρτύρων αδιάκοπα, έρχονται τώρα να καπελώσουν και να παραποιήσουν τη δημοκρατία 
για την οποία αγωνιζόμαστε. Θέλουν να υπογράψουν το πιστοποιητικό θανάτου της επανάστασης 
στις κάλπες, γιατί γνωρίζουν ότι ο δρόμος τους για την εξουσία μπορεί να περάσει μόνο πάνω 
απ’ το αίμα των μαρτύρων και των τραυματισμένων. Εναπόκειται συνεπώς στους επαναστάτες 
στις πλατείες να προτείνουν μια εναλλακτική στην αιματοβαμένη δημοκρατία που το στρατιωτικό 
συμβούλιο και οι σύμμαχοί του μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων με θρησκευτική εξουσία έχουν 
προαποφασίσει.
Η επιστροφή των μαζών στις πλατείες έχει γεννήσει εμπειρίες μεταξύ των επαναστατικών δυνάμεων 

των φοιτητών, των εργατών, των αγροτών, των επαγγελματιών και των περιθωριοποιημένων 
πάνω στις οποίες πρέπει να χτίσουμε για να δημιουργήσουμε την νέα μορφή της δημοκρατίας που 
πρέπει να υπερασπιστούμε.
Το στρατιωτικό συμβούλιο και οι σύμμαχοί του στους διαδρόμους της εξουσίας και τα πολιτικά 

κόμματα στήνουν ένα κοινοβούλιο για να επεκτείνουν την παρουσία και την νομιμοποίησή τους. Τώρα 
είναι η ώρα για τις μάζες στις πλατείες να δημιουργήσουν μορφές λαϊκής επαναστατικής δημοκρατίας 

στην Ταχρίρ, την Αλεξάνδρεια, το Σουέζ, την Μανσούρα και το Σοχάγκ… Πρέπει να αναπτύξουμε 
νέες, νομιμοποιημένες μορφές δημοκρατικής αντιπροσώπευσης από τους δρόμους ούτως ώστε να 
δημιουργήσουμε λαϊκά επαναστατικά συμβούλια στις πλατείες από:
Δημόσιες ψηφοφορίες απ’ τις δεκάδες χιλιάδες που βρίσκονται στα οδοφράγματα στην πλ. Ταχρίρ 

για να δημιουργηθεί το πρώτο λαϊκό επαναστατικό συμβούλιο επιλέγοντας 100 επαναστάτες 
από μέσα απ’ την πλατεία, για να εκφράζουν τους σκοπούς και τα αιτήματα της επαναστατικής 
νομιμότητας. Το Λαϊκό Επαναστατικό Συμβούλιο πρέπει να σχηματίσει αιρετές επιτροπές που θα 
λαμβάνουν κάθε απόφαση με ψήφο. Το Επαναστατικό Συμβούλιο θα ενημερώνει το Στρατιωτικό 
Συμβούλιο για τις αποφάσεις που λαμβάνει μέσω των μήντια.
Λαϊκά Επαναστατικά Συμβούλια πρέπει να σχηματιστούν στις πλατείες του λαού στην Αλεξάνδρεια 

και στο Σουέζ μετά την Ταχρίρ, και να συνεργάζονται μεταξύ τους για να πετύχουν τους σκοπούς 
της λαϊκής επανάστασης. Τα Λαϊκά Επαναστατικά Συμβούλια είναι η πιο ώριμη μορφή δημοκρατικής 
έκφρασης της προσδοκίας του λαού για δικαιοσύνη, ισότητα κι ελευθερία. Αντιπροσωπεύουν την 
επαναστατική νομιμότητα ενάντια στην “νομιμότητα” του Μουμπάρακ, του συμβουλίου του και των 
συμμάχων τους.
Σας προτείνουμε την εκλογή ενός Λαϊκού Επαναστατικού Συμβουλίου στις δημόσιες πλατείες 

επειδή υποστηρίζουμε την επανάσταση μ’ όλην τη δύναμή μας, και ως ένωση εργατών στην 
κλωστοϋφαντουργία που σχηματίστηκε αμέσως μετά την επανάσταση θα ενωθούμε μαζί σας 
υποστηρίζοντας και σε αλληλεγγύη με όλες τις δημοκρατικές αποφάσεις σας μέσω στάσεων εργασίας, 
μερικών απεργιών και ακόμα και μιας γενικής απεργίας χάρις στην εμπιστοσύνη μας σε σας.

Νίκη στην επανάσταση!  Δόξα στους μάρτυρες!                                                                                                              

ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΟΙ
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ

Γράμμα απ’ την επαναστατική ένωση εργατών στην κλωστοϋφαντουργία στους επαναστάτες των οδοφραγμάτων στην πλ. Ταχρίρ, στην Αλεξάνδρεια και στο Σουέζ Αίγυπτος 4/12/2011

ΟΙ δεν ΠΡΟΣΚΥΝΑΝΕ
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25 ΓΕΝΑΡΗ 2011 ακολουθώντας το 
παράδειγμα της Τυνησίας, του Αλγερίου, του Μαρόκου, 
οι προλετάριοι της Αιγύπτου βγαίνουν στο δρόμο. Οι 
διαδηλώσεις γιγαντώνονται, το πείσμα, η μαχητικότητα, 
η ενότητα και το πάθος των διαδηλωτών φέρνει την 
εξέγερση και την ανατροπή στο  αιμοσταγές καθεστώς του 
Μουμπάρακ. Ένα καθεστώς που όχι μόνο απότελούσε τον 
πυλώνα για το αμερικάνικο κράτος και κεφαλαίο, αλλά 
στήριζε τον ακράτο νεοφιλελευθερισμό. Το 1991 ξεκίνησαν 
οι ιδιωτικοποιήσεις υπό την καθοδήγηση του ΔΝΤ και 
της Παγκόσμια Τράπεζας με συνέπεια την καταπάτηση 
κάθε εργατικού κεκτημένου και τον πολλαπλασίασμό της 
φτώχιας, της ανεργίας, της μιζέριας. Για την εφαρμογή των 
μέτρων φρόντιζε η αστυνομική κτηνωδία, που φίμωνε κάθε 
έννοια ελευθερίας ή αντίστασης. Παρόλ’ αυτα οι αιγύπτιοι 
προλετάριοι πραγματοποίησαν την περίοδο 2009-2010 
3.000 απεργίες,
11 ΦΛΕΒΑΡΗ 2011, η επανάσταση έκανε το 

αδύνατο δυνατό. Ο Μουμπάρακ διώχνεται 
απο την εξουσία. Κατά την διάρκεια της 
επανάστασης, εκατοντάδες εξεγερμένοι δολοφονούνται 
και πολλοί άλλοι και άλλες τραυματίζονται. Το Ανώτατο 
Συμβούλιο των Ενόπλων δυνάμεων (SCAF) αναλαμβάνει, 
τόσο να  εγγυηθεί «τους σκοπούς της επανάστασης», 
στην ουσία την ατιμωρησία και την προστασία όλων των 
καθαρμάτων που στοιχιζόντουσαν πίσω από το επαχθές 
καθεστώς του Μουμπάρακ, όσο και την καπιταλιστική 
κερδοφορία 
ΜΑΡΤΗΣ-ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011, οι Αδελφοί 

Μουσουλμάνοι (μετριοπαθές ισλαμικό κόμμα) παίρνουν 
ηγεμονική θέση στη νομή της πολιτικής εξουσίας με σκοπό 
την εκτόνωση, την αφομοίωση και την καταστολή της 
επανάστασης και το ριζοσπαστικών στοιχείων που την 
υπερασπίζονται. Στον ίδιο χρόνο, οι παλιές και οι νέες 
φράξιες των αφεντικών μοιράζονται τα λάφυρα του 
καθεστώτος, ενώ το SCAF εντείνει την επίθεση έναντι των 

επαναστατημένων 
π ρ ο λ ε τ ά ρ ι ω ν : 
Τέστ παρθενιάς σε 
διαδηλώτριες μετά 
τη σύλληψη, ωμή 
καταστολή των 
δ ι α δ η λ ώ σ ε ω ν , 
υ π ο δ α υ λ ί ζ ε ι 
θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ έ ς 
σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ι ς , 

φυλακίσεις, βασανιστήρια, απομόνωση, απαγωγές, έκτατα 
στρατοδικεία για τους συλληφθέντες επαναστάτες. Μέσα 
σε 8 μήνες εξουσίας καταδικάζει πάνω από 13.000 
διαδηλωτές σε έκτακτα στρατοδικεία, ενώ η ατιμωρησία 
των μπάτσων, των παρακρατικών, της στρατιωτικής 
αστυνομίας, των αξιωματούχων τόσο του καθεστώτος 
του Μουμπάρακ όσο και του νέου, είναι χαρακτηριστική.
ΝΟΕΜΒΡΗΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011, ο 

διορισμός του Καμάλ Αλ Γκατζούρι, πρωθυπουργού του 
καθεστώτος Μουμπάρακ, πάλι ως πρωθυπουργού, ήταν 
η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Το εκλογικό πανυγήρι 
πλησίαζε και ο κόσμος της επανάστασης καταλάβαινε τις 
«καιροσκοπικές απόπειρες των πολιτικών δυνάμεων με 
θρησκευτική εξουσία να αγνοήσουν την επαναστατική 
νομιμότητα των μαζών στις πλατείες και να στήσουν 
ένα θρησκευτικό κοινοβούλιο για να νομιμοποιήσουν 

και να επεκτείνουν την εξουσία τους». Για άλλη μια 
φορά κατέλαβε πλατείες, βγήκε στους δρόμους, 
έστησε οδοφράγματα για να υπερασπιστεί τον αγώνα 
για δικαιοσύνη, ισότητα, ελευθερία. Στις νύχτες των 

συγκρούσεων οι εξεγερμένοι φώναζαν μονάχα “hurriya” 
(ελευθερία) και “madaniya και όχι islamiya” (πολιτικό και 
όχι ισλαμικό καθεστώς) . Η καταστολή που αντιμετώπισαν 
ήταν κτηνώδης: βασανιστηρία, απαγωγές, ξυλοδαρμοί μέχρι 
θανάτου, τόνους από δακρυγόνα και νευροπαραλυτικά 
αέρια, ορδές οπλισμένων παρακρατικών, τσιμεντένια τείχη 
γύρω από την πλατεία Ταχρίρ (ελευθερία) πυροβολισμοί 
πάνω στον -άοπλο- όγκο των διαδηλωτών. Πάνω από 
1000 είναι οι σοβαρά τραυματισμένοι και πάνω από 60 
έιναι οι νέκροι από σφάιρες και βασανιστήρια. Το SCAF  
βαφτίζει χούλιγκανς και χαοτικούς, τα ριζοσπαστικα 
υποκείμενα που υπερασπίζονται την επανάσταση, 
αρνείται τους πυροβολισμούς και τις άλλες κτηνωδίες 
που διαπράττει και αναφέρει ότι «η επέμβαση έγινε στο 
όνομα της εξασφάλισης της δημόσιας περιουσίας . Οι 
Αδελφούς Μουσουλμάνοι εγκαλούν το κόσμο σε τάξη και 
«καταδικάζουν την βία από όπου και αν προέρχεται». 

ΓΕΝΑΡΗΣ 2012, Η πρώτη φάση των εκλογών 
τελειώνει με τα Ισλαμικά κόμματα (Αδελφοί Μουσουλμάνοι 
και το φονταμενταλιστικό Κόμμα Νουρ) να κατέχουν 
περίπου το 65%και να αναδυκνείονται οι κερδισμένοι 
της επανάστασης. Μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν και οι προεδρικές εκλογές.

Ένδεκα μέρες πίσω απ’ τα οδοφράγματα στις πλατείες της Αιγύπτου είναι απόδειξη ότι οι 
επαναστάτες έχουν επαναφέρει την νομιμότητα της επανάστασης σε δεκαεπτά επαρχίες. Ωστόσο 
αν και οι επαναστάτες προσέφεραν τη θυσία τους σαν μάρτυρες στις πλατείες, για ελευθερία, 
ισότητα και δικαιοσύνη, προσέφεραν τους λαβωμένους τους, κι έχασαν πάνω από 11.000 δικούς 
τους στις στρατιωτικές φυλακές, δεν έχουμε ακόμα γευτεί τους καρπούς του αγώνα μας.
Σήμερα, δέκα μήνες μετά είδαμε τα απομεινάρια του παλιού συστήματος να ανακυκλώνονται, 

και καιροσκοπικές απόπειρες των πολιτικών δυνάμεων με θρησκευτική εξουσία να αγνοήσουν 
την επαναστατική νομιμότητα των μαζών στις πλατείες, που εδώ και δέκα μήνες ποτίζει το αίμα 
των μαρτύρων αδιάκοπα, έρχονται τώρα να καπελώσουν και να παραποιήσουν τη δημοκρατία 
για την οποία αγωνιζόμαστε. Θέλουν να υπογράψουν το πιστοποιητικό θανάτου της επανάστασης 
στις κάλπες, γιατί γνωρίζουν ότι ο δρόμος τους για την εξουσία μπορεί να περάσει μόνο πάνω 
απ’ το αίμα των μαρτύρων και των τραυματισμένων. Εναπόκειται συνεπώς στους επαναστάτες 
στις πλατείες να προτείνουν μια εναλλακτική στην αιματοβαμένη δημοκρατία που το στρατιωτικό 
συμβούλιο και οι σύμμαχοί του μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων με θρησκευτική εξουσία έχουν 
προαποφασίσει.
Η επιστροφή των μαζών στις πλατείες έχει γεννήσει εμπειρίες μεταξύ των επαναστατικών δυνάμεων 

των φοιτητών, των εργατών, των αγροτών, των επαγγελματιών και των περιθωριοποιημένων 
πάνω στις οποίες πρέπει να χτίσουμε για να δημιουργήσουμε την νέα μορφή της δημοκρατίας που 
πρέπει να υπερασπιστούμε.
Το στρατιωτικό συμβούλιο και οι σύμμαχοί του στους διαδρόμους της εξουσίας και τα πολιτικά 

κόμματα στήνουν ένα κοινοβούλιο για να επεκτείνουν την παρουσία και την νομιμοποίησή τους. Τώρα 
είναι η ώρα για τις μάζες στις πλατείες να δημιουργήσουν μορφές λαϊκής επαναστατικής δημοκρατίας 

στην Ταχρίρ, την Αλεξάνδρεια, το Σουέζ, την Μανσούρα και το Σοχάγκ… Πρέπει να αναπτύξουμε 
νέες, νομιμοποιημένες μορφές δημοκρατικής αντιπροσώπευσης από τους δρόμους ούτως ώστε να 
δημιουργήσουμε λαϊκά επαναστατικά συμβούλια στις πλατείες από:
Δημόσιες ψηφοφορίες απ’ τις δεκάδες χιλιάδες που βρίσκονται στα οδοφράγματα στην πλ. Ταχρίρ 

για να δημιουργηθεί το πρώτο λαϊκό επαναστατικό συμβούλιο επιλέγοντας 100 επαναστάτες 
από μέσα απ’ την πλατεία, για να εκφράζουν τους σκοπούς και τα αιτήματα της επαναστατικής 
νομιμότητας. Το Λαϊκό Επαναστατικό Συμβούλιο πρέπει να σχηματίσει αιρετές επιτροπές που θα 
λαμβάνουν κάθε απόφαση με ψήφο. Το Επαναστατικό Συμβούλιο θα ενημερώνει το Στρατιωτικό 
Συμβούλιο για τις αποφάσεις που λαμβάνει μέσω των μήντια.
Λαϊκά Επαναστατικά Συμβούλια πρέπει να σχηματιστούν στις πλατείες του λαού στην Αλεξάνδρεια 

και στο Σουέζ μετά την Ταχρίρ, και να συνεργάζονται μεταξύ τους για να πετύχουν τους σκοπούς 
της λαϊκής επανάστασης. Τα Λαϊκά Επαναστατικά Συμβούλια είναι η πιο ώριμη μορφή δημοκρατικής 
έκφρασης της προσδοκίας του λαού για δικαιοσύνη, ισότητα κι ελευθερία. Αντιπροσωπεύουν την 
επαναστατική νομιμότητα ενάντια στην “νομιμότητα” του Μουμπάρακ, του συμβουλίου του και των 
συμμάχων τους.
Σας προτείνουμε την εκλογή ενός Λαϊκού Επαναστατικού Συμβουλίου στις δημόσιες πλατείες 

επειδή υποστηρίζουμε την επανάσταση μ’ όλην τη δύναμή μας, και ως ένωση εργατών στην 
κλωστοϋφαντουργία που σχηματίστηκε αμέσως μετά την επανάσταση θα ενωθούμε μαζί σας 
υποστηρίζοντας και σε αλληλεγγύη με όλες τις δημοκρατικές αποφάσεις σας μέσω στάσεων εργασίας, 
μερικών απεργιών και ακόμα και μιας γενικής απεργίας χάρις στην εμπιστοσύνη μας σε σας.

Νίκη στην επανάσταση!  Δόξα στους μάρτυρες!                                                                                                              

ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΘΕΡΜΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΊΑΣ ΤΑΧΡΙΡ

Γράμμα απ’ την επαναστατική ένωση εργατών στην κλωστοϋφαντουργία στους επαναστάτες των οδοφραγμάτων στην πλ. Ταχρίρ, στην Αλεξάνδρεια και στο Σουέζ Αίγυπτος 4/12/2011

δεν ΠΡΟΣΚΥΝΑΝΕ
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Η φώτο είναι από δημοσίευμα της αστικής φυλλάδας 
πρώτο θέμα» 27/11/2011. Όσο βαθαίνει η κρίση, 
αντίστοιχα δημοσιεύματα θα εμφανίζονται όλο και 
συχνότερα στον αστικό τύπο.. Από τις αρχές της δεκαετίας 
του ‘90, όπου το ελληνικό κράτος από χώρα εξαγωγής 
μεταναστών μετατράπηκε σε χώρα εισαγωγής, πολλοί 
ντόπιοι έγιναν μικρομεγαλοαφεντικά, πολλές περιουσίες 
φτιαχτήκανε κυριολεχτικά με το αίμα των μεταναστών, 
αμέτρητα αυτοκίνητα/διαμερίσματα  αγοράστηκαν από 
την εκμετάλλευση τους, ενώ οι ρατσιστικές ιδέες και 
συμπεριφορές πολλαπλασιάστηκαν. Δεν πέρασαν παρά 2 

δεκαετίες καπιταλιστικής ανάπτυξη και λεηλασίας και οι ντόπιοι εγκαταλείπουν το ελληνικό κράτος, όχι για τον 
«καπιταλιστικό παράδεισο»- υπήρχαν σε αυτό 20 χρόνια-  αλλά για να την αναζήτηση μεροκάματου, για μια 
καλύτερη ζωη, μιας και η πιθανότητα εξαθλίωσης και αποκλεισμού τους καταδιώκει στον τόπο τους. Ελληνές 
που πρίν από λίγο καιρό κατηγορούσαν και έβριζαν αλβανούς, πακιστανούς, αφρικανούς, τώρα αντιμετωπίζουν 
τις ίδιες κατηγορίες την ίδια αστυνομική μεταχείριση από τα κράτη που πηγαίνουν και τις κοινωνίες που τα 
συγκροτούν.  Αποδυκνείοντας περίτρανα την αντιμετώπιση που επιφυλλάσει στους μετανάστες -από όπου και 
αν κατάγονται, ανεξαρτήτως χρώματος- ο κάθε εθνικός καπιταλισμός/οικονομία/αγορά/δημοκρατία  όταν τους 
χρειάζεται για την οικονομική ανάπτυξη του. Όσο πιο «λαθραίοι» βαφτίζονται οι μετανάστες τόσο περισσότερο 
συγκροτούν την εύκολη λεία για εκμετάλλευση και ευημερία των ντόπιων μικροαφεντικών και της άρχουσας ελίτ. 
Όσο περισσότερο παραμένουμε διαχωρισμένοι σε «ντόπιους και 
μη», τόσο περισσότερο οι μετανάστες συγκροτούν  τον εσωτερικό 
εχθρό, «τον άλλο» όπου οι ντόπιοι συστρατεύονται με εθνική 
ομοψυχία εναντίον του. Σε κάθε περίπτωση οι κερδισμένοι είναι οι 
ίδιοι: τ’ αφεντικά, ο εθνικισμός, ο ρατσισμός, η τάξη της αγοράς.

Φωνές μέσα από τα τείχη: φυλάκιο Έβρου 
Στο ελληνικό κράτος υπάρχει μια πληθώρα παραδειγμάτων για το τι 
σημαίνει «ελληνική φιλοξενία», πως μεταφράζεται η αυθαίρετη και 
απάνθρωπη ονοματοδοσία του «λαθραίου». Παρακάτω ακολουθεί 
κείμενο φυλακισμένων μεταναστών από το  φυλάκιο Έβρου. Λόγω 
των άθλιων συνθηκών εγκλεισμού, οι κρατούμενοι μετανάστες 
εξεγέρθηκαν στις 3 Σεπτέμβρη, κάτι που είχε συμβεί και τον περσινό 
Δεκέμβριο.
«Εμείς, οι κρατούμενοι στο Φυλάκιο, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας από έξω. Δεν έχουμε πρόσβαση στα άλλα κελιά, 
δεν έχουμε καθαρό αέρα, το νερό είναι βρώμικο, το φαγητό φτάνει ίσα-ίσα για να επιβιώσουμε, δεν μπορούμε να 

βγαίνουμε έξω.
Όταν κάποιος είναι άρρωστος, δεν μπορούμε να πάμε στο γιατρό 
για βοήθεια. Ξανά και ξανά, οι άνθρωποι αρρωσταίνουν, καθώς οι 
τουαλέτες είναι βρώμικες. Θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη φυλακή. 
Η αστυνομία μας χτυπάει ξανά και ξανά, στα χέρια μας, στα πόδια 
μας, μας βρίζουν ασταμάτητα. Κανείς δεν απαντάει στο ερώτημά μας 
για το τι θα γίνει στο μέλλον. Υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι που 
έχουν τρελαθεί, και ακόμα δεν μπορούν να φύγουν. Είμαστε πολλοί 
άνθρωποι, με διαφορετικές εθνικότητες, σε ένα κελί.
Δεν έχουμε διαπράξει κανένα έγκλημα, και δεν έχουν επιλέξει αυτή 
τη μοίρα. Έχουμε εγκαταλείψει τον πόλεμο, την καταπίεση και τη 
φτώχεια για να φτάσουμε στις ευρωπαϊκές δημοκρατικές χώρες. 

Έβρος στιγμή από διαδήλωση ενάντια στην 
FRONTEX και στα κέντρα κράτησης.

Φυλάκιο Έβρου: εξέγερση ενάντια στις 
απάνθρωπες συνθήκες κράτησης.

Κριση & ακροδεξια 
Το ένα χέρι νίβει το άλλο...
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Κάποιος να μας πει τι μας περιμένει, τι θα συμβεί σε μας.
Εμείς, οι κρατούμενοι από το Φυλάκιο, είμαστε ευγνώμονες που οι άνθρωποι μας ακούν τώρα.»

Ελληνικό κράτος: μια τεράστια φυλακή για την πολυεθνική εργατική τάξη 
Φεύγουν από τους πολέμους, την εξαθλίωση, την απόλυτη φτώχια και λεηλασία των ζωών τους και του φυσικού 
περιβάλλοντος, που επιβάλλουν οι στρατοί και οι πολιτικές δολοπλοκίες της δύσης για λογαριασμό του κέρδους 
και της αγοράς και φτάνουν στον καπιταλιστικό παράδεισο της δύσης, 
αντιμέτωποι με παρόμοιες καταστάσεις. Τσιμεντένιο τείχος, θερμικές 
κάμερες, ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συρματοπλέγματα, 
ναρκοπέδια, κινητές επιχειρησιακές- διοικητικές μονάδες και μια αρμάδα 
από συνοριοφύλακες, μπάτσους και ευρωπαίκη στρατοαστυνομία της 
FRONTEX φυλάκιση σε στρατόπεδα συγκέντρωσης (κατ’ ευθημισμόν 
κέντρα κράτησης), κελιά αστυνομικών τμημάτων είναι η μεταχείρηση από 
το καθεστώς της δημοκρατίας. Ένα καθεστώς που το συμπληρώνει η άγρια 
εργασιακή εκμετάλλευση, ο διάχυτος ρατσισμός, εννίοτε τα πογκρόμ και 
οι δολοφονίες από κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Για όποιον δεν το 
έχει αντιληφθεί- ακόμα- το ελληνικό κράτος, για λογαριασμό και με τις 
ανάλογες χορηγίες από την ΕΕ, έχει το ρόλο του συνοριοφύλακα της ΕΕ και 
η ελληνική επικράτεια αποτελεί μια τεράστια φυλακή για τους μετανάστες 
που την προσεγγίζουν, για να ξεφύγουν από την χωρίς μέλλον επιβιωσή 
τους. Οι μετανάστες επιθυμούν να φύγουν προς δύση/βορρά. Η φυλάκιση 
τους και η αστυνομική/κατασταλτική διαχείριση τους, όχι μόνο φθηναίνει 
την εργασία τους και απαξιώνει τις ζωές τους, όχι μόνο φανερώνει τι 
επιφυλλάσουν τ’ αφεντικά στο παγκόσμιο προλεταριάτο, αλλά διογκώνει 
τον ρατσισμό και τη ξενοφοβία.

Ο ρατσισμός έχει υλικά συμφέροντα
Η άγρια λεηλασία της ζωής και της εργασίας των μεταναστών βασίστηκε στα 
ρατσιστικά ιδεολογήματα και τους εθνικιστικούς παροξυσμούς κομματιών 
της κοινωνίας, πολιτικών και των ΜΜΕ, αλλά και πάνω στο άμεσο υλικό 
συμφέρον που απόκτησαν κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Σε σύντομο 
χρονικό διάστημα από την έλευση των μεταναστών στον ελλαδικό 
χώρο, πολλοί από αυτούς που πρίν καλλιεργούσαν και δουλευαν στη 
γή έγιναν κτηματίες και είχαν ως κολίγους τους μετανάστες, αντίστοιχα 
το ίδιο συνέβη σε οικοδομές και κάθε είδους κάτεργα που άρχισαν να 
ξεπηδούν παντού (εστιατόρια, καφέ, φασονάδικα, εργασία στο σπίτι, 
τουριστικές επιχειρήσεις....). Αντί οι μετανάστες να αγκαλιαστούν από την 
ντόπια εργατική τάξη και να συγκροτήσουν ένα κοινό μέτωπο απέναντι 
στην «ανάπτυξη» της «εθνικής οικονομία» (βλέπε ντόπιο κεφαλαίο και 
αφεντικά) και απέναντι στην ισοπέδωση των κεκτημένων, αντιθέτως 
αντιμετωπίστηκαν ως «άλλοι», ως «εγκληματίες», ως «κατώτεροι» και 
όχι ως ταξικά εδέλφια ως κομμάτια του κόσμου που ζεί από τον ιδρώτα 
του. Στην πολυδιασπασμένη εργατική τάξη εγκαθιδρύθηκε ακόμα ένας 
«μέγας» διαχωρισμός: «έλληνες και ξένοι». Με τραγικές συνέπειες που 
τις βιώνουμε στην εποχή της κρίσης.
Το γεγονός αυτό με την σειρά του αποτέλεσε γόνιμο έδαφος για την 
ανάπτυξη και διάδοση του εθνικιστικού και ρατσιστικού λόγου. Δόθηκε 
προνομιακό πεδίο σε χουντικούς, κυπατζήδες, νοσταλγούς του χίτλερ, 
δοσίλογους, βασιλικά απολειφάδια, ακροδεξια κατακάθια και στους 
υπόλοιπους εχθρούς του ανθρώπινου γένους να οργανωθούν πολιτικά 
και να διασπείρουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο. Δεν χρειάστηκε πολύ 
δυσκολία να συμβεί αυτό, μιας και η κοινωνία αφενώς ήταν «ζαλισμένη» από την καταναλωτική ευδαιμονία, τον 
ατομισμό, τα πρότυπα του φανταχτερού life style, αφετέρου είχα υλικό συμφέρον από την άγρια υποτίμηση και 
εκμετάλλευση των μεταναστών. Η εποχή της οικονομικής κρίσης και της βίαιης αναδιάρθρωσης της κερδοφορίας 

Στιγμιότυπο από κέντρο «φιλοξενίας»...

Αμέτρητοι είναι οι νεκροί μετανάστες στα 
παγωμένα και ορμητικά νερά του Έβρου

Ούτε νεκροί δεν ησυχάζουν οι μετανάστες, από 
το ρατσιστικό μένος των ελληναράδων.
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των πλουσίων,  των μνημονίων και των «νέων μέτρων», διέλυσε 
όποιες αυταπάτες είχαν ευδοκιμήσει τα προηγούμενα χρόνια. Οι 
πλούσιοι κρατούν για λογαριασμό τους και την πίτα και τον σκύλο.

Η νομιμοποίηση της ακροδεξιάς μέσα στο 
κοινοβούλιο
Βρισκόμαστε μπρος σε μια ολομετωπη επίθεση σε κατακτήσεις 
χρόνων, με μια επιβαλλόμενη ληστρική φορολογία που στοχεύει 
στην διανομή πλούτου από τους πολλούς στους λίγους, ενώ η 
οριστική διάλυση των εργατικών κεκτημένων και των δημόσιων 
παροχών (υγεία, παιδεία, συντάξεις), παροχές που τις πληρώνουμε 
με το παραπάνω μέσω των φόρων, ανατέλει μπροστά μας. Μέτρα και 
περικοπές που συμβαίνουν για το καλό της αγοράς, για την «διάσωση 
της εθνικής οικονομίας και της χώρας», νόμοι που στοχεύουν στο να 
παραμείνει η ελλάδα ένας καπιταλιστικός παράδεισος για τους επενδυτές, μέτρα που οδηγούν στην εξαθλίωση 
μεγάλα κομμάτια του ντόπιου και μη πληθυσμού, μέτρα που θεσμοθετούνται ανεξάρτητα με την ύπαρξη ή μη των 
μεταναστών εργατών. Ο ρατσιστικός οχετός προχωράει το έργο του με επιμέλεια: από την μία συνεχίζει να γαβγίζει 
και να κατηγορεί τους μετανάστες για την δεινή θέση της ντόπιας εργατικής τάξης, από την άλλη συμμετέχει στην 
κυβέρνηση «εθνικής σωτηρίας» (το λα.ος είχε ψηφίσει υπέρ του μνημονίου). Τραπεζίτες, ακροδεξιοί, ρατσιστές, 
λαμόγια... μια υπέροχη συμμαχία υπέρ της τάξης της αγοράς, της θυσίας μας και του βυθίσματός μας στην φτώχια και 
την μιζέρια. Τηλεπλασιέ βιβλίων (Μπουμπούκος,) βρέθηκαν σε υπουργικές θέσεις κλειδιά μετά το κοινοβουλευτικό 
πραξικόπημα. Δεν θα εκπλαγούμε αν για την εύρυθμη λειτουργία των banks οι πολιτικοί υπάλληλοι του κεφαλαίου 
θα βγάλουν αν κριθεί αναγκαίο όχι μόνο τα tanks αλλά και θα αμολύσουν τους τραμπούκικους απεργοσπαστικούς 
μηχανισμούς που η ακροδεξια ξέρει καλά να ελέγχει, να οργανώνει και να συμμετέχει Ο ίδιος ο υφυπουργός 
ανάπτυξης Μ. Βορίδης ήταν μέλος παρόμοιου ακροδεξιου/παρακρατικού μηχανισμού την δεκαετία του ‘80. Κανείς 
δεν θα μιλήσει για παρέκλιση από την δημοκρατία, μιας και η ακροδεξια αποτελεί θεσμικό κομμάτι της εξουσίας 
και  η επέμβαση θα γίνει στο όνομα «της τάξης και της ασφάλειας των πολιτών», δηλαδή για την περιουσία των 
πλουσίων και των λαμόγιων. Όπως αντίστοιχα όλο τα κοινοβουλευτικά κόμματα και οι επίσημοι φορείς σιωπούν 
για το ιδιότυπο αποκλεισμό, που φασιστικές συμμορίες, με την ανοχή και τις πλάτες του Α.Τ Αγίου Παντελεήμονα, 
προσπαθούν να επιβάλλουν έναντι των μεταναστών στην εν λόγω πλατεία και στην πλατεία Αττικής. 

Από τον αγώνα δρόμου στο δρόμο του αγώνα...
Ο καιρός περνάει και τα περιθώρια στενεύουν. Ο εχθρός –τα ντόπια και πολυεθνικά αφεντικά, το κεφάλαιο- 
επιτίθεται με λύσσα στον κόσμο της εργασίας, διεκδικώντας να επιβάλλει συνθήκες εργασίας αποικιακού 
χαρακτήρα, να ωθήσει τεράστια κομμάτια στην ανεργία και την ανέχεια, ώστε με 300 ευρώ κάποιος «να μένει 
ευχαριστημένος που έχει και δουλειά» και να συνεχίσει να κατηγορεί τους «ξένους που του παίρνουν τη δουλεία 
ή του απειλούν την εθνική του υπόσταση». Αυτά είναι τα ολοκληρωτικά σχέδια αναδιάρθρωσής και ανάπτυξης, 
ευημερίας και δημοκρατίας που απαιτούν τις θυσίες της παγκόσμιας εργατικής τάξη για να πραγματοποιηθούν. 
Θυσίες καθόλου αναίμακτες, που στο πλευρό τους οι άρχοντες έχουν πολλούς λακέδες: ακροδεξιούς, το 
παπαδαριό, τους ένστολους πραιτωριανούς, την μαφία των ΜΜΕ. Αν παραδοθούμε στην εφιαλτική στρατηγική 
και συνεχίσουμε να ζούμε διαχωρισμένοι, μπουκωμένοι με ρατσιστικά και εθνικιστικά ιδεολογήματα 
η μοίρα μας θα βρίσκεται ανάμεσα στις ουρές των συσσιτίων, στην ελεημοσύνη των θυτών μας, 
στο αλληλοφάγωμα και στην επιβίωση του ισχυρότερου. Στην μάχη που πρέπει να δώσουμε για την 
διάσωση της υπαρξής και της αξιοπρέπειας μας οι σύμμαχοι μας βρίσκονται σε όλους αυτούς και αυτές 
που ζούν από την εργασία τους, χωρίς να εκμεταλλέυονται άλλους, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, 
χρώματος ή ηλικίας. Το μέλλον βρίσκεται εκεί που ανθίζουν οι κοινοί αγώνες για την συγκρότηση της 
κοινότητας των «από κάτω», εκεί που το ατομικό εγώ γίνεται συλλογικό εμείς, εκεί που μοιραζόμαστε 
εμπειρίες βιώματα, σχέδια για την αταξική κοινωνία. Στο δρόμο, στα οδοφράγματα...

Έχοντας χάσει κάθε νομιμοποίηση, στηρίζονται 
στο στρατό της αστυνομίας.
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Το κείμενο της διπλανής αφίσας που κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη 2011 
έχει ως εξής: «Η κρίση είναι πόλεμος. Δε μας είπε κάτι πρωτότυπο ο 
πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αυτόν τον πόλεμο τον βιώνουμε καθημερινά εδώ 
και χρόνια, με ιδιαίτερη ένταση στην εποχή της καπιταλιστικής κρίσης. Το 
κεφάλαιο αναδιαρθρώνεται, για να συνεχίσει την άπληστη και αιμοβόρα 
κερδοφορία του, πετώντας στην άβυσσο αμέτρητους προλετάριους. Έχοντας 
χάσει κάθε κοινωνική νομιμοποίηση, οι πολιτικοί υπάλληλοι του κεφάλαιου 
επιστρατεύουν άλλοτε το μαστίγιο (ανασφάλεια, φόβος, ανεργία, απολύσεις, 
κόψιμο κοινωνικών παροχών, αστυνομοκρατία) και άλλοτε το καρότο 
(εθνική ενότητα, εθνική ανάπτυξη) για να επιβάλλουν την τάξη της αγοράς.
Από τη μία τα ελληνικά με τα τούρκικα αφεντικά κάνουν «χρυσές δουλειές»1 

και από την άλλη στο εσωτερικό των κοινωνιών, με αφορμή τη διαμάχη 
για την ιδιοκτησία των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου στα 
οικόπεδα της Μεσογείου, σπέρνουν το δηλητήριο του εθνικισμού και «των 
σωτήριων για τη χώρα στρατηγικών διεκδικήσεων», για να θερίσουν την 
ενότητα του έθνους. Παρουσιάζουν το κυνήγι του μαύρου χρυσού «ως μία 
ανέλπιστη διέξοδο από την κρίση», «ως ευκαιρία για την οικονομική ανάπτυξη 
και ευημερία της κοινωνίας», «ως μια μεγάλη στιγμή για τον ελληνισμό». 
Όποιος τους πιστεύει και είναι πρόθυμος να συστρατευθεί μαζί τους είναι 
άξιος της μοίρας του. Το ντόπιο και το πολυεθνικό κεφάλαιο είναι αυτό που 
θα καρπωθεί το οικονομικό όφελος από την αρπαγή των κοιτασμάτων. Οι 
Έλληνες εφοπλιστές είναι αυτοί που θα πλουτίσουν από τις μεταφορές και 
τη διακίνηση των υδρογονανθράκων. Οι ίδιοι που κερδοφορούν πάντα, 
υποτιμώντας και εκμεταλλεύομενοι την εργατική μας δύναμη, λεηλατούν τις 

ζωές μας στην εποχή της οικονομικής κρίσης, όπως και στην εποχή της ανάπτυξης.
Οι παραπάνω εξελίξεις συμβαίνουν σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα θολό και περίπλοκο. Ειδικά μετά τις εξεγέρσεις στον 

αραβικό κόσμο η παγιωμένη τάξη πραγμάτων κλονίστηκε. Οι περισσότερες κοινωνίες της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκονται 
σε εσωτερική αναταραχή. Οι λυκοφιλίες και οι ζώνες επιρροής των κρατών και των εταιρειών/χορηγών τους αλλάζουν, 
επαναδιαπραγματεύονται και ξαναμοιράζονται. Η απληστία για κέρδος και δύναμη κάνουν τους υποψήφιους μνηστήρες 
και τα ανταγωνιστικά «μπλοκ» να αλληλοεκτοξεύουν απειλές για στρατιωτικές επεμβάσεις, παράλληλα με το βούρκο 
των παρασκηνιακών, διπλωματικών συζητήσεων  που διεξάγουν. Αναπτύσσεται μία επικίνδυνη δυναμική στρατιωτικών 
αντιπαραθέσεων και «θερμών» επεισοδίων, που απειλεί να εμπλέξει 
τους λαούς της περιοχής ακόμη και σε πόλεμο. Τα πολεμικά επεισόδια 
και ο συνακόλουθος «πατριωτικός πυρετός» θα ήταν αφενός ένας 
πολύ «καλός» αντιπερισπασμός στις αντιστάσεις που αναπτύσσονται 
στο εσωτερικό των χωρών, που εμπλέκονται σε αυτό το παιχνίδι, 
αφετέρου αποτελούν άλλη μία ευκαιρία για νόμιμο εμπόριο όπλων 
και εξόντωση των περισσευούμενων προλετάριων στο βωμό των 
εθνικών διεκδικήσεων και των συμφερόντων των αφεντικών..»
Οι εξελίξεις για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που 

περιέχονται στα «οικόπεδα» της Μεσογείου τρέχουν με ταχύτητα, 
ιδιαίτερα από την στιγμή που η Κυπριακή πλευρά ανακοίνωσε 
ότι ανακάλυψε αποθέματα υδρογονανθράκων μέσα στα όρια 
της οριοθετημένης κυπριακής ΑΟΖ2 στο οικόπεδο «Αφροδίτη».  
Σε 100 δισ. δολ. υπολογίζεται η αξία του κοιτάσματος φυσικού 
αερίου, η αποτίμηση αφορά έναν όγκο κοιτάσματος που εκτιμάται 
μεταξύ 5 και 8 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών, με ανοικτό 

1 Ελληνοτουρκικές μπίζνες: Aύξηση ελληνικών εξαγωγών προς Τουρκία κατά 118,5% (1.8 δις δολάρια) το πρώτο 8μηνο του 
2011. Το Μάιο 2011 ο Ερντογάν με 10 υπουργούς και μια στρατιά επιχειρηματιών υπογράφουν 21 εμπορικές συμφωνίες με το ελληνικό 
κεφάλαιο και κράτος. Το τούρκικο προλεταριάτο το ξεζουμίζουν περίπου 360 ελληνικές εταιρείες, με επενδύσεις πάνω από 6 δις ευρώ.
2 ΑΟΖ:  Η έννοια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Θεσμοθετήθηκε από τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας 
το1982. Το ελληνικό κράτος δεν έχει οριοθετήσει ακόμα ΑΟΖ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή με την Αίγυπτο και τη Λιβύη και 
οφείλει να κάνει το ίδιο με Τουρκία και Ιταλία. Εφθασε σε συμφωνία πριν από μερικά χρόνια με την Αλβανία, η οποία όμως έχει «παγώσει», 
έπειτα από ακυρωτική απόφαση του εκεί Ανωτάτου Δικαστηρίου. 
Κάθε παράκτιο κράτος έχει το δικαίωμα να κηρύξει ΑΟΖ και κανένα άλλο κράτος ή οργανισμός δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτό το δικαίω-
μα. Σε αντίθεση με την υφαλοκρηπίδα, που υφίσταται αυτομάτως για κάθε παράκτιο κράτος, η ΑΟΖ δεν υφίσταται εάν δεν κηρυχθεί από το 
εν λόγω κράτος. Μέχρι να γίνει αυτό, η περιοχή στην οποία θα μπορούσε να οριοθετηθεί η ΑΟΖ θεωρείται ανοιχτή θάλασσα.

Όψεις του πλανητικού ανταγωνισμού για εξουσία και χρήμα
Πετρέλαιο & φυσικό αέριο στην Μεσόγειο

Η ΑΟΖ της Κύπρου και τα «οικόπεδα» της. Εώς τώρα μόνο 
στο οικόπεδο 12 ή «Αφροδίτη» έχουν βρεθεί αποθέματα.
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το ενδεχόμενο οι νέες γεωτρήσεις (Μάρτης 2012) θα δείξουν μεγαλύτερα 
αποθέματα, η αντίστοιχη ποσότητα πετρελαίου εκτιμάτε σε 3,7 δισ βαρέλια.  
Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο για τις χώρες της λεκάνης 

της Μεσογείου και της Αραβικής χερσονήσου, διότι επηρεάζονται από 
διάφορους αστάθμητους παράγοντες που αφορούν ευρύτερα γεωπολιτικά 
συμφέροντα. 1ον) Οι αραβικές εξεγέρσεις έχουν ανατρέψει ισορροπίες 
χρόνων. 2ον) Όλα τα κράτη και τα κράτη «δορυφόροι τους, που κυνηγούν 
την ηγεμονία (οικονομική και στρατιωτική) στην περιοχή εμπλέκονται με 
πολλούς τρόπους (Ρωσία, ΕΕ, ΗΠΑ, Τουρκία, Κίνα, Ισραήλ, Ιράν, Συρία). 
4ον) Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία. 5ον) Η Πολιτική των ΗΠΑ «περί άξονα 
του κακού»  έχει βάλει στο στόχαστρο Ιράν και Συρία τώρα που «κλείνει» 
τα Μέτωπα Ιράκ - Αφγανιστάν έχει στρέψει τα βλέμματα του αλλού. 
Παρακάτω παραθέτουμε κάποια γεγονότα κατά τα οποία οι ενδιαφέρομενοι 
«χασάπηδες» εμπλέκονται ποικιλοτρόπως και γεννούν δεκάδες ερωτήματα.
Το πρώτο «μέτωπο».
H αμερικάνικη  εταιρεία Noble Energy, που συνεργάζεται με την ισρηλινή 

Derek, διεξήγαγε τις έρευνες για λογαριασμό του κυπριακού κράτους, με την 
συνδρομή πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες 
απειλές από Τουρκικά πολεμικά. Είναι κοινό μυστικό ότι στην Μεσόγειο τα 
πολεμικά πλοία μποτιλιάρονται...
 Για τα υπόλοιπα 12 οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ, τα τρισδιάστατα σεισμικά δεδομένα, αγοράστηκαν από 30 και 

πλέον εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πετρελαίων και φυσικού αερίου. Μεταξύ αυτών, οι γαλλικών 
συμφερόντων Total και Gaz de France, η αμερικανικών συμφερόντων Chevron καθώς και η νορβηγικών συμφερόντων 
Norway’s Statoil. Έντονο ενδιαφέρον επέδειξε ακόμη ο ρωσικός γίγαντας Gazprom, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από 
πλευράς Βρετανών από τις εταιρείες BP και Shell, όπως και από την εταιρεία Petrobras της Βραζιλίας και την Petronas 
της Μαλαισίας, ενώ στο παιχνίδι εμπλέκεται Ισραήλ, Κίνα, όπως και Γερμανία είτε μέσω πετρελαϊκών εταιρειών είτε μέσω 
εταιρειών τεχνογνωσίας υποθαλάσσιων αγωγών και τερματικών σταθμών για το φυσικό αέριο.
Η ανακάλυψη των αποθεμάτων, ευελπιστούν κάποιοι, να δώσει τέλος στην μονοπωλιακή εξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό 

φυσικό αέριο. Κάτι που η Ρωσία δεν το επιθυμεί και αντιθέτως απαιτεί μεγάλο κομμάτι από την πίτα των κύπριακών 
υδρογοναθράκων, μιας και τόσα χρόνια  από την μία τη στηρίζει οικονομικά (δάνειο 2,5 δισ ευρώ με επιτόκιο  4,5% 
(12/2011) και μέσω του ξεπλύματος χρήματος) απο την άλλη στηρίζει τις διεκδικήσεις απέναντι στους Τουρκοκύπριους. 
Έτσι η Κύπρος «προσανατολίζεται στο να δοθεί «ισχυρή» προτεραιότητα σε εταιρείες ρωσικών συμφερόντων». Ακόμη 
στην Κύπρο δραστηριοποιείται η εταιρεία ελ. πε. Κύπρου (θυγατρική κατά 100% των ελ.πε). Δημιουργήθηκε με την 
εξαγορά της BP Cyprus LTD τον Δεκέμβριο του 2002 και κατέχει μερίδιο 32.5% στην κυπριακή αγορά.
Η Τουρκία έκοψε -το Σεπτέμβρη 2011- τις διπλωματικές και στρατιωτικές σχέσεις με το Ισραήλ (αφορμή υπήρξε η 

επίθεση των ισραηληνών κομμάντων στο πλοίο Μάβι Μαρμαρα Ιούλης 2011) αν και ήταν η πρώτη μουσουλμανική 
χώρα που το αναγνώρισε το 1949 και διατηρούσε έκτοτε «φιλικές σχέσεις». Στη συνέχεια ο Ερντογάν επισκέφτεται την 
Αίγυπτο, λίγες μέρες μετά την εισβολή διαδηλωτών στην ισραηλίτικη πρεσβεία στο Κάϊρο και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
για την αναβάθμιση του ρόλου της στα δρώμενα της περιοχής Το Δεκέμβρη 2011 υπέγραψε συμφωνία με τη Ρωσία 
για κατασκευή Αγωγού φυσικού αερίου, που θα προμηθεύει κράτη της ΕΕ, γεγονός που αυξάνει την ενεργειακή τους 
εξάρτηση από Ρωσία και Τουρκία.
Το Ισραήλ ανακάλυψε στη δική του ΑΟΖ αποθέματα -μικρότερα της Κύπρου- φυσικού αερίου και πετρελαίου. Τα δύο κράτη 

αν δεν συνεργαστούν μεταξύ τους, ο ανταγωνισμός θα φέρει απρόβλεπτα αποτελέσματα. Το ελληνικό κράτος λειτουργεί 
ως εξομαλυντής των μεταξύ τους σχέσεων. Οι ΗΠΑ επιθυμούν να βάλουν χέρι «στο μέλι» σε κάθε περίπτωση.
Ο ελληνικός και ο ισραηλίτικος στρατός πραγματοποίησαν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τον Ιούνη στην Ελλάδα και 

τον Νοέμβρη στο Ισραήλ, ενώ τον Δεκέμβρη συμφώνησαν για νέες εντός του 2012. Το Ισραήλ με τη σειρά του εξετάζει ή 
να προχωρήσει σε συνεργασία είτε κατ’ ευθείαν με την Ελλάδα ή να κατασκευάσει αγωγό μέχρι την Κρήτη, με τερματικό 
υγροποίησης που θα κατασκευαστεί εκεί.
Το 2ο «μέτωπο»,
Στη Συρία εδώ από τις 26 Γενάρη 2011 οι φτωχοί και εξαθλιωμένοι προλετάριοι3 έχουν εξεγερθεί ενάντια στην φτώχια και 

την καταπίεση, ακολουθώντας το παράδειγμα των υπόλοιπων αράβων προλετάριων (Τυνησία, Μαρόκο, Αίγυπτο, Υεμένη, 
Μπαχρέιν, Ιορδανία). Η εξέγερση ξεκίνησε στην πόλη Ντεράα, στην Ν. Συρία. Η άγρια καταστολή που δέχτηκαν οι άοπλοι 
διαδηλωτές αποτέλεσε την αφορμή για να οπλιστούν οι εξεγερμένοι και να απαντήσουν στις δυνάμεις καταστολής του 
απολυταρχικού καθεστώτος του Ασαντ. Ταυτόχρονα κομμάτια στου στρατού εκγαταλείπουν μαζικά το στρατό του Ασάντ 
και προσχωρούν στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, το πολιτικό όργανο των εξεγερμένων. Το ΚαΘεστώς απαγορεύει 
τα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα και κρατά την πληροφόρηση στα χεριά του. Η εξέγερση φουντώνει και εξαπλώνεται σε 
πολλες πόλεις και επαρχίες της Συρίας.( Δούμα και τα προάστια της Δαμασκού,  Μπάνιας, Τελ-Καλάκχ, Ιντλέμπ, Τζιζρ 
3 Το Μπααθ είναι στην εξουσία από το 1963 υπό τον Χαφέζ αλ Άσαντ. Το 2000 πεθαίνει και αναλαμβάνει την εξουσία ο γιός του 
Μπασάρ αλ Άσαντ. Κυβερνώντας ακόμα πιο απολυταρχικά και οδηγώντας αακόμα μεγαλύτερα κομμάτια του πλυθησμούστην 
φτώχια. Σύμφωνα με επίσημες κυβερνητικές έρευνες, ο μέσος μισθός στη Συρία ανέρχεται στις 11.000 λίρες (220 δολάρια) και ο 
κατώτατος στις 7.000 λίρες, τη στιγμή που βάσει του πιο μετριοπαθούς υπολογισμού, ο ελάχιστος απαιτούμενος για την επιβίωση, 
ο βασικός μισθός, δεν μπορεί να είναι κατώτερος από 31.000 λίρες (620 δολάρια), ποσό τρεις φορές μεγαλύτερο από το σημερινό 
μισθό. Οι έρευνες επίσης λένε ότι ο κατώτατος μισθός για να ζήσει κάποιος στη Δαμασκό είναι 40.000 λίρες (800 δολάρια).

Τα αντίστοιχά αποθέματα στην ΑΟΖ του 
Ισραήλ.
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Αλ Σουγκούρ, Λατάκεια (ή Λαοδίκεια), η Χομς, η Ντάιρ εσ-Τσόρ, η Αλ-
Καμισλί και η Χάμα.) ενώ εδώ και μερικές μέρες οι συγκρούσεις έχουν 
φτάσει πολύ κοντά στην Δαμασκό. Ενώ ο Ασαντ για οκτώ και πλέον 
μήνες δολοφονούσε άοπλους ή εκτελούσε λιποτάκτες στρατιώτες, η 
ΕΕ, το συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ και ο Αραβικός Σύνδεσμος (ΑΣ) 
κρατούσε σιγή ιχθύος και λειτουργούν παρασκηνιακά με γνώμονα τα 
συμφεροντά τους. Για παράδειγμα η Γαλλία παρέχει τεχνογνωσία και 
εκπαίδευση σε Σύριους αντιστασιακούς.  Έπειτα από την πολύμηνη σιωπή 
και μετα την ανακάλυψη των νέων αποθεμάτων σε φυσικό αέριο και 
πετρέλαιο στη Μεσόγειο, αλλά και τη σκλήρυνση της στάσης απέναντι 
στο κράτος του Ιραν, «καταδικάζουν» τις βαρβαρότητες του καθεστώτος 
χωρίς να καταφέρνουν να ευθυγραμμίζονται σε μια κοινή γραμμή. 
Ο ΑΣ παίρνει πρωτοβουλίες και στέλνει παρατηρητές. Ο σείχης του 
Κατάρ (κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ΑΣ) απειλεί με στρατιωτική 
επέμβαση, στο πλάι του είναι και οι σείχηδες τησ Σαουδικής Αραβίας.Ο 
ΑΣ προτείνει αλλαγή του καθεστώτος και νέα μεταβατική κυβέρνηση 
«εθνικής ενότητας» και να γίνουν εκλογές «για την δημοκρατία» σε έξι 
μήνες. Ο Ασαντ απορρίπτει τις προτάσεις τους, βλέπει ότι το μέλλον του 
μπορεί να είναι παρόμοιο με αυτό του Καντάφι, αυτό δυσαρεστεί και 
τους συμμάχους του: Ρωσία και Ιράν.
Με αυτά τα δεδομένα τα διάφορα κράτη παίρνουν θέσεις μάχης για να 

εδραιώσουν περισσότερο τα  αλληλοσυγκρουόμενα συμφεροντά τους ή 
να αποκτήσουν νέα. Έτσι η Τουρκία επιτρέπει να υπάρχουν στρατόπεδα 
εκπαίδευσης των αντιστασιακών στα εδάφη της, ενώ όπλα μεταφέρονται 
από την Ιορδανία. Μέσα στα άλλα ο Ερντογάν δήλωσε ότι «πρέπει η 
Τουρκία ν’ αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Συριακό» μιας και τα 
σύνορά της απειλούνται» (έχουν κοινά σύνορα για 900χλμ), ενώ στις 
13 Γενάρη ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορεί να ζήσει περικυκλωμένη από δυο 
πυρηνικές δυνάμεις, τη Ρωσία και το Ιράν και θα κάνει ότι μπορεί για να 
το αποτρέψει». Οι ΗΠΑ και η Τουρκία ζητούν απαγόρεψη πτήσεων πάνω 
από την Συρία (μέτρο που λαμβάνετε πρίν από διεθνής επεμβάσεις). Η 
Ρωσία, στρατιωτικος σύμμαχος της Συρία (στα λιμάνια της αγκυροβολεί ο 
ρώσικος στόλος της Μεσογείου) στηρίζει τον Ασαντ και εγκαταστεί στην 
Συρία τους ρωσικούς «αμυντικούς» πυράυλους S-300, που αγοράστηκαν 
με χρήματα και από το Ιράν και στέλνει ένα αεροπλανοφόρο και ένα πλοίο 
με πυρομαχικά στο πλάι της Συρίας ενώ δεν επιθυμεί καμία απολύτως 
επέμβαση στη Συρία. Οι ΗΠΑ επιθυμούν επέμβαση στη Συρία στο πλευρό 
των εξεγερμένων για την περαιτέρω στρατιωτική περικύκλωση και 
απομόνωση του Ιράν. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Ιράν, 
υπάρχουν πάνω από 30  αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις της. Η ΕΕ 
σε συμφωνία με τις ΗΠΑ επιβάλλουν από της 23 Γενάρη εμπάργκο 
στα πετρέλαια του Ιραν με αφορμή τα πυρηνικά όπλα του Ιράν, που 
δεν έχουν βρεθεί. Το ελληνικό κράτος εισάγει από το Ιράν το 35% της 
ποσότητας πετρελαίου που καταναλώνει και είναι το μοναδικό κράτος 
που του πουλάει με πίστωση και οφείλει να πειθαρχήσει στο εμπάργκο. 
Μετα από αυτήν την πρόθεση το Ιράν δήλωσε «Αν οι πετρελαϊκές 

χώρες του Περσικού Κόλπου δώσουν το πράσινο φως για 
να αντικατασταθεί με δικό τους το ιρανικό πετρέλαιο (σε 
περίπτωση κυρώσεων), θα είναι οι βασικοί υπεύθυνοι αυτών 
που θα συμβούν».  Το κινεζικό κράτος, το οποίο καλύπτει το 
30% των αναγκών του σε πετρέλαιο από το Ιραν , δήλωσε «Η 
κίνα δεν θα διστάσει να προστατεύσει το Ιράν ακόμη και με τον 
κίνδυνο να προκληθεί τρίτος παγκόσμιος πόλεμος...».  Ενώ και 
ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Κίσινγκερ δήλωσε τα εξής στις 
16/01 «οι ΗΠΑ χτυπούν την Κίνα και τη Ρωσία, και το τελευταίο 
καρφί στο φέρετρο θα είναι το Ιράν, το οποίο είναι, φυσικά, ο 
κύριος στόχος του Ισραήλ. Ο επικείμενος πόλεμος θα είναι τόσο 
σκληρός που μόνο μία υπερδύναμη μπορεί να κερδίσει, και αυτή 
θα είμαστε εμείς. Για το λόγο αυτό η ΕΕ βιάζεται να σχηματίσει 
ένα ολοκληρωμένο υπέρ-κράτος, γιατί ξέρουν τι έρχεται, και 
για να επιβιώσει, η Ευρώπη, θα πρέπει να είναι ένα συνολικά 
συνεκτικό κράτος.»
Τα συμπεράσματα δικά σας...Στρατιωτική περικύκλωση του Ιράν 

από τις ΗΠΑ.

Διαδηλωτές ενάντια στο απολυταρχικό 
καθεστώς του Ασάντ.

Εξεγερμένοι στο προάστιο

Ο χάρτης της Συρίας



Χαμός
Έχουμε καβαλήσει ένα φλεγόμενο καρουζέλ, που όλο γυρίζει στη μέση του πουθενά. Κάθε τόσο η 
φωτιά δυναμώνει, φωτίζοντας μια μικρή περιοχή απ' το ατέλειωτο σκοτάδι γύρω. Εκκωφαντικές εκρήξεις 
κι απόκοσμες κραυγές συνοδεύουν την κίνησή μας και μας τρυπάνε τα τύμπανα. Βίδες που τρίζουν, 
ελάσματα που σπάνε, η ξύλινη επένδυση του γιγάντιου σκελετού καταναλώνεται σε μια φυσιολογική, 
εξώθερμη οξείδωση. Η παντοδύναμη μηχανή ξεγυμνώνεται απ' το πολύχρωμο περιτύλιγμά της και σιγά-
σιγά αποκαλύπτεται ένα συμμετρικό κατασκεύασμα, στηριγμένο σ' έναν ατσάλινο άξονα λογικής· ένα 
πάλκο που στάζει λίπος και μυρίζει καμένη σάρκα αρθρώνεται πάνω σε πολυεπίπεδα γρανάζια διαφόρων 
μεγεθών, βρώμικα απ' το γράσο και τη σκόνη αιώνων.

Εμείς, απάνω στ' αλογάκια, τα πλαστικά μηχανάκια κι αεροπλάνα μας, παίζουμε ινδιάνους και 
γελαδάρηδες. Φορώντας αστεία εσώρουχα και χαρακτηριστικά καπέλα εποχής ανεμίζουμε ρέπλικες 
πολεμικών αξεσουάρ. Στα κορμιά μας γυαλίζει ο ιδρώτας, καθώς η θερμότητα μας κοκκινίζει τα 
μάγουλα και παραμορφώνει τα οχήματά κάτω απ' τα σκέλια μας. Ο Τσότσος κραδαίνει στο ένα χέρι μια 
σπάτουλα ζαχαροπλαστικής από σιλικόνη, ενώ με το άλλο προσπαθεί να κρατήσει την ισορροπία του στο 
ξεχαρβαλωμένο ταρακούνημα ενός πρώην κάτασπρου αλόγου. "Πχίου-πχίου. Σ' έφαγα!" Ο Κόκκινος-Χ 
παλεύει μ' ένα μπαζούκας να σημαδέψει το κομμωτήριο της γειτονιάς. Η Λαοδικία έχει ξεπεζέψει 
από το ιγκουάνα της και προσπαθεί με το σουτιέν της να φρενάρει τον περιστροφικό μηχανισμό της 
πλατφόρμας. Σύντομα τα παρατάει και πανηγυρίζει γονατιστή με υψωμένες τις γροθιές, καθώς από 
τα μεστά βυζιά της προεξέχουν οι σκληρές, συρρικνωμένες ρώγες, σήμαντρα μιας αδυσώπητης 
γονιμότητας που όλοι λαχταράμε και κανείς δεν πιστεύει. Ο χαμός μας είναι προδιαγεγραμμένος και 
η μόνη σωτήρια απ' την ανυπαρξία σκέψη είναι μια σιωπηλή και κατασκότεινη άβυσσος. Ο Κλάιν, που 
έπεσε και γύρισε από κει άρον-άρον, με καπνούς να βγαίνουν από τ' αφτιά και τα ρουθούνια του πατάει 
το γκάζι της αφρικάνικης Ζέβρας του φωνάζοντας: "Αυτό είναι! Φοβερή ταινία ρε Κλάιν". Ο Γκάβος κι ο 
Μέγας, συνοδηγοί στο άρμα του Απόλλωνα, συνεργάζονται άψογα παρά τη μεταξύ τους ένταση και τις 
αλλεπάλληλες αλληλοπροσβολές. Ο Γκάβος οπλίζει τα δάχτυλα του Μέγα με καπάκια μπύρας από τη 
συλλογή του κι ο Μέγας τα εξφενδονίζει προς κάθε κατεύθυνση. Όταν κάποιος αναγκάζεται να σκύψει 
για ν' αποφύγει τα σκάγια, κοιτάζονται λοξώς πονηρά και χέζουν ο ένας τον άλλο κατά την προσφιλή 
συνήθειά τους. Ο Αδάμαστος έχει καταφέρει να καβαλήσει ένα ταξί. Μαρσάρει και χοροπηδά με το ένα 
πόδι στο καπό της μηχανής και το άλλο στο παρ-μπριζ. Εκδικείται για την κακομεταχείριση που έχει 
υποστεί από διάφορους ταρίφες σ' ένα προηγούμενο καρουζέλ. Η Τασία μιμείται με αλφαβητική σειρά 
τις αγαπημένες ηρωίδες τις. Μία εξ αυτών ακριβώς δίπλα της, η Πωλίνα, αποτελειώνει λαίμαργα το 
τάπερ με τη σπανακόπιτα γιατί της είπανε πως έχει φασίστες για επιδόρπιο. Κλωτσοπατινάδα, καδρονιές, 
μαχαιριές, κερδίζουμε, χάνουμε, είναι πιο λίγοι, είμαστε περισσότεροι, νοσοκομείο, νεκροτομείο, 
νεκροταφείο, νεκρομαντείο: "Πότε θα κάμει ξαστεριά;" ρωτάει ο Σβούρος, κοιτάζοντας θολά και λάγνα 
μέσα απ' τον πάτο της μπουκάλας την ξανθιά μαστουρωμένη Περσεφόνη.

Ταΐζουμε τη φωτιά με ο,τι αλκοολούχο αρπάζει ο καθένας μας στο πέρασμά του. Στροβιλιζόμαστε, 
τραμπαλιζόμαστε, φουσκώνουμε και ξεφουσκώνουμε, αφήνουμε και ξαναπιάνουμε τα χέρια. Η ταχύτητα 
περιστροφής του καρουζέλ αυξάνει και η φυγόκεντρος μας σκορπάει προς το σύνορο του πουθενά. Ο 
όρκος πως θα πιούμε τα ποτήρια των χαμένων έχει δοθεί σιωπηλά.

«ΣΤΑ ΙΣΙΑ» Τεύχος 17, Φλεβάρης 2012. Έντυπο δρόμου από το
Στέκι Άνω- Κάτω Πατησίων, Νάξου 75 & Κρασσά, πλ. Κολιάτσου.


