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Πώς και γιατί λειτουργούμε μια αυτο-οργανωμένη
κι ανοιχτή δανειστική βιβλιοθήκη στις γειτονιές των Πατησίων

«Σαλιμπάμπιος» Βιβλιοθήκη

Ως άνθρωποι 
στρατευμένοι 

στη ριζική αλλαγή 
αυτής της κοινωνίας, 
έχουμε μια ιδέα 
καλά σφηνωμένη 
στο κεφάλι μας. 
Για να αγωνιστείς 
ενάντια σ’ αυτόν τον 
[καπιλιταστικό] κόσμο 
θα πρέπει πρώτα να 
τον κατανοήσεις. 
Να δεις πως 
λειτουργεί, τι είναι 
αυτό το κάτι που μας 

επιβάλλεται και ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι που μας το επιβάλλουν 
και αποφασίζουν για τις ζωές μας, χωρίς εμάς και εις βάρος μας. Γιατί 
είναι απόλυτα αληθές το γεγονός ότι μας θέλουν τόσο οικονομικά 
όσο και διανοητικά φτωχούς. Λόγου χάρη, για τα αφεντικά και το 
σκυλολόι τους είναι το ίδιο σημαντικό να ξεμπερδέψουν τόσο με το 
μισθό μας, όσο και με τους τρόπους με τους οποίους διεκδικούμε και 
αγωνιζόμαστε για τον μισθό μας.

Αυτό γίνεται ακόμα πιο εύκολο για τους μανατζαρέους της 
καπιταλιστικής τάξης σε μια εποχή που «βομβαρδιζόμαστε» 

από έναν τεράστιο και διαρκώς αυξανόμενο όγκο πληροφορίας, 
που εντέχνως και σκοπίμως, μας πλασάρεται σαν γνώση ή σαν 
«απελευθέρωση» της γνώσης. Εικόνες, wikipedia, youtube, πρόσκαιρα 
ρεπορτάζ, likes στα facebook και πολλά αλλά συγκροτούν το 
«ξέρω» και «γνωρίζω» τα πάντα, ως την παραμικρή λεπτομέρεια, 
αλλά αδυνατώ να χτίσω μια κριτική και ριζοσπαστική άποψη για την 
ολότητα. Η ειρωνεία είναι δε, ότι όλα αυτά που κατακερματίζουν και 
πακετώνουν σε καλούπια την κριτική σκέψη είναι προϊόντα δικής 
μας δραστηριότητας (της παγκόσμιας εργατικής τάξης), αλλά μας 
φαίνονται σαν ανυπέρβλητα και παντοδύναμα.

Μια ανοιχτή δανειστική βιβλιοθήκη λοιπόν στη γειτονιά δίνει σε 
μας (και ελπίζουμε σε πολλούς άλλους ακόμα) τη δυνατότητα 

να μελετάμε ελευθέρα, ατομικά ή συλλογικά, να αναλύουμε και να 
τεκμηριώνουμε. Ενθαρρύνει την ανάληψη κύκλων αυτομόρφωσης και 

θεματικών πρωτοβουλιών ενασχόλησης με διάφορα ζητήματα (κρίση, 
ενέργεια, «ανάπτυξη», τέχνη, εργασία, τεχνολογία κτλ.). Μας δίνει 
τελικά τη δυνατότα να παράγουμε γνώση από εμάς για μας, για τις 
ανάγκες, τον αγώνα μας και το κίνημα.

Βέβαια, δεν πιστεύουμε στην «αυταξία της γνώσης», ότι δηλαδή 
με μερικά βιβλία θα γίνουμε καλύτεροι ή θα αλλάξουμε τα 

πράγματα. Αυτό το λέμε διότι η κατανόηση αυτού του κόσμου δεν 
προκύπτει μόνο μέσα από ένα-δύο ή χίλια βιβλία, αλλά και μέσα από 
την ουσιαστική δραστηριότητα και δράση για την αλλαγή του. Για 
να κατανοήσεις αυτόν τον κόσμο θα πρέπει να αγωνιστείς εναντίον 
του. Πολλοί από εμάς έχουμε περάσει από σχολές και πανεπιστήμια, 
έχουμε κάτσει πάνω από βιβλία αλλά την πραγματική γνώση την 
αποκτήσαμε μέσα από το δρόμο και το αντικαπιταλιστικό κίνημα. 
Αυτά που διαβάζουμε τα φιλτράρουμε κριτικά και εκτός του ότι μας 
εμπλουτίζουν ως ανθρώπους, τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή 
μας δράση. Αλλιώς παραμένουν αλλότρια, διαχωρισμένα και τελικά 
ξένα. Το ζήτημα δεν είναι μόνο να καταλάβουμε τι δεν πάει καλά 
γύρω μας, αλλά να δούμε και τι δεν κάνουμε κι εμείς «σωστά» ώστε 
να το αλλάξουμε. Η διάκριση ανάμεσα στη «μέθοδο έρευνας» και τη 
«μέθοδο έκθεσης/ανάλυσης» δλδ. η διάκριση ανάμεσα στο «από που 
να ξεκινήσει κανείς;» και το συνακόλουθο «πως να συνεχίσει;» είναι 
ζήτημα ζωτικής σημασίας. Μια βιβλιοθήκη, ως πηγή ιστορικής γνώσης, 
προσφέρει αποφασιστικά εφόδια για τη διάταξη του υλικού και της 
δράσης μας.

Η βιβλιοθήκη είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς. Άλλοι τα 
απαλλοτριώνουν, άλλοι τα δωρίζουν, άλλες τα καταχωρούν, 

άλλοι τα φροντίζουν και τα ξεσκονίζουν. Θέλουμε ο κόσμος που 
δανείζεται βιβλία να υιοθετήσει μια τέτοια λογική. Ο σεβασμός σε 
μια αυτοδιαχειριζόμενη δανειστική βιβλιοθήκη μιας κατάληψης, είναι 
κυρίως σεβασμός στο μεράκι των ανθρώπων που την έστησαν αλλά 
και στο ίδιο το κίνημα.

Τα βιβλία δανείζονται για έναν μήνα (με δυνατότητα ανανέωσης). 
Η Σαλιμπάμπιος βιβλιοθήκη λειτουργεί όποτε είναι ανοιχτό το 

στέκι, κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 21:00, καθώς και 
στις ανοιχτές εκδηλώσεις που γίνονται στο στέκι. Για την ψηφιακή 
καταχώρηση των βιβλίων. Χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων 
λογισμικού ανοιχτού κώδικα tellico που “τρέχει” σε linux.



Ι
Ατέλειωτοι χειμώνες, τα καλοκαίρια μας μικρά,
τρομοκρατία είναι η μισθωτή σκλαβιά.

Δύο χιλιάδες δεκατέσσερα τέλος. Η κρίση «πάει κι έρχεται» μαζί με 
τα φιλολαϊκά διαγγέλματα σωτηρίας, η ανάπτυξη έτσι κι έτσι, για την 
ελπίδα οι απόψεις διίστανται, για το κρύο που μας σάρωσε αυτόν το 
χειμώνα ουδέν σχόλιο... Οι μανατζαρέοι της εξουσίας -ναι, αυτοί που 
κάνουν ότι κυβερνάνε- μας γέμισαν και μας άδειασαν με υποσχέσεις 
κι αυταπάτες, όπως ακριβώς γεμίζουμε κι αδειάζουμε με αλκοόλ τα 
ποτήρια της παρηγοριάς.

Δύο χιλιάδες δεκατέσσερα τέλος. Τίποτα δεν άλλαξε, η δουλειά 
μας αρρωσταίνει, η ανεργία μας τρελαίνει. Η δουλειά που γίνεται 
συνεχώς όλο και πιο βίαιη, όλο και πιο υποτιμημένη, όλο και πιο 
επισφαλής, αβέβαιη, όλο και πιο καταπιεστική. Η ανεργία -άλλο 
μεγάλο κεφάλαιο- που μας κάνει να νιώθουμε άχρηστοι και χωρίς 
σκοπό, σ’ έναν κόσμο γεμάτο άχρηστα και ανούσια πράγματα. Όντως, 
είμαστε απλά πράγματα για αυτούς. Εμπορεύματα, που πρέπει να 
αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να καταναλωθούν 
από τις καπιταλιστικές κρεατομηχανές, ώστε το τέρας να γίνει και 
πάλι ανταγωνιστικό. Κι αν για κάποιο λόγο περισσεύουμε, όπως 
περισσεύουν και καταστρέφονται εκατομμύρια εμπορεύματα (όντως, 

αυτό το κωλοσύστημα 
εκτός από τους 
ζωντανούς δολοφονεί 
και τους πεθαμένους, 
αχρηστεύοντας τον 
πλούτο που έχουμε 
παράξει με τόσο κόπο) 
θα πεταχτούμε κι εμείς 
με τη σειρά μας στο 
καλάθι των αχρήστων. 
Σε κάποιο γκέτο, σε 
κάποια μαφία ή σε 
κάποια φυλακή τύπου Γ’.

Δύο χιλιάδες 
δεκατέσσερα τέλος. 
Αν όσοι πίστεψαν στην 
ανάπτυξη, όσοι πίστεψαν 

δηλαδή ότι μπορούν να ψηλώσουν χωρίς κόστος με τη «μέθοδο του 
Προκρούστη» και συνεχίζουν να πιστεύουν σε αυτήν, αυτό που θα 
χάσουν δεν θα είναι απλώς τα άκρα τους για να δράσουν, αλλά και 
η ήδη ακρωτηριασμένη θέλησή τους να σκεφτούν. Κρίση κι ανάπτυξη 
αποτελούν τις αντίθετες όψεις του ίδιου νομίσματος. Όταν «έχουμε» 
ανάπτυξη, όταν δηλαδή η κερδοφορία των αφεντικών (των αφεντικών 
σαν τάξη και όχι του κάθε μεμονωμένου καπιταλιστή ξεχωριστά) 
είναι ανοδική, το έθνος χαίρεται. Αλλά είναι μια χαρά ιδεολογική 
και μηντιακή, μια χαρά που σκεπάζει τους ταξικούς διαχωρισμούς 
κι αποκλεισμούς, την εκμετάλλευση και τις οικονομικές ανισότητες. 
Γιατί πότε μοιραστήκαμε Εμείς, οι πραγματικοί παραγωγοί αυτού του 
κόσμου, τα κέρδη των αφεντικών μας; Τα εξτραδάκια που μας πετάνε 
σε τέτοιες περιόδους, άλλοτε στους θεσμούς πρόνοιας (παιδεία, 
νοσοκομεία, ασφαλιστικό κτλ.) κι άλλοτε στους μισθούς, εκτός του ότι 
κατασπαράζονται από τον πληθωρισμό, δεν αποτελούν τίποτα άλλο 
παρά ένα γλυκοφάγωτο καρότο, για να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε 
στις δουλειές μας. Κι όταν έρχεται η κρίση, όταν δηλαδή η κερδοφορία 
των αφεντικών μειώνεται, ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ, τότε το 
καρότο μετατρέπεται σε μαστίγιο, τα εξτραδάκια του θεοσεβούμενου 
κοινωνικού κράτους μετατρέπονται σε ιαχές πολέμου ενός κράτους 
καταστολής κι έκτακτης ανάγκης. Ένα κράτος που κυριολεκτικά και 
μεταφορικά κάνει τα πάντα για να μας σκοτώσει στη δουλειά, αλλά 
και στους δρόμους εάν τολμήσουμε να το αμφισβητήσουμε. Στην 
ανάπτυξη δεn μοιραζόμαστε τα κέρδη τους, στην κρίση μοιραζόμαστε 
τη χασούρα τους. Δίκαιο και ταιριαστό, για ένα σύστημα σαν το 
καπιταλιστικό.

Αυτήν ακριβώς τη μετάβαση ζούμε τα τελευταία εφτά χρόνια. Όταν 
η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση κερδοφορίας απείλησε τις τράπεζες 
το 2008, το ελληνικό κράτος έσπευσε να τις σώσει προσφέροντας 
τις απλόχερα πακέτα δισ. ευρώ, κρατικοποιώντας τις ζημιές τους, 
μετατρέποντας έτσι την κρίση των τραπεζών σε «κρίση χρέους», 
κρίση του ελληνικού κράτους άρα κρίση όλων μας. Από κει και πέρα 
το εργάκι που παίχτηκε είναι λίγο πολύ γνωστό σε όλους και σε 
όλες: χρειάζονταν να βάλουμε το χέρι βαθιά στη τσέπη, να σφίξουμε 
το ζωνάρι και να υποστούμε τις μεταρρυθμίσεις για το καλό της 
πατρίδας, δηλαδή τα συμφέροντα των αφεντικών. Τα τελευταία εφτά 
χρόνια, το ελληνικό κράτος και κεφάλαιο μετατρέπουν συστηματικά 
τον κατώτατο μισθό σε χαρτζιλίκι, τσακίζουν την κοινωνική πρόνοια 
και τις δημόσιες παροχές (την υγεία, τις συντάξεις, τις δημόσιες 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ
Δελτίο αναφοράς για τον ατέλειωτο πολι(τι)κό χειμώνα,

τα καλοκαιρινά ζαβλακώματα που ήρθαν νωρίς
και την ανοιξιάτικη ελπίδα που δεν τη φέρνει ο κούκος



μεταφορές, την εκπαίδευση, τα τιμολόγια της ΔΕΗ κτλ.). Σακατεύουν 
έτσι άμεσα κι έμμεσα τον μισθό μας. Κατάφεραν να μεταφέρουν 
στις πλάτες μας ένα μεγάλο κομμάτι του κόστους ζωής, που 
άλλοτε άνηκε στο κοινωνικό κράτος. Αφού είδαν ότι όλα αυτά δεν 
πέρναγαν ακριβώς “απαρατήρητα”, ξαμόλησαν στους δρόμους τους 
μεγαλύτερους χουλιγκανοκάγκουρες που έχουν δει τα μάτια μας, τις 
ομάδες ΔΕΛΤΑ. Αναβάθμισαν τα χημικά, τα επιχειρησιακά τους σχέδια 
και τους κατασταλτικούς νόμους. Χτύπησαν, διαπόμπευσαν, δίκασαν 
και φυλάκισαν. Και όταν είδαν ότι αυτά δεν ήταν αρκετά, οργάνωσαν 
και προμόταραν τους νεοναζί, πράκτορες και μαφιόζους της Χρυσής 
Αυγής, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν, να τρομοκρατήσουν, 
να διασπάσουν και να κατακερματίσουν την ήδη κατακερματισμένη 
πολυεθνική εργατική τάξη και τους αγώνες της.

ΙΙ
Ο κούκος αηδόνι...

Τα τελευταία εφτά χρόνια, η πολυπόθητη για τα αφεντικά μας 
εθνική ενότητα, δηλαδή η ενότητα και η ομοψυχία των εχόντων 
με τους μη έχοντες, η ενότητα των αφεντάδων με τους μισθωτούς 
σκλάβους μπορεί να άλλαξε προσωπείο, αλλά η δυναστεία της 
βασιλεύει ακόμα. Η τρομοκρατία του χρέους, η συσπείρωση απέναντι 
στους «μοχθηρούς» τοκογλύφους και τους «κακούς» γερμανούς, 
ο εθνικισμός απέναντι στους «ξένους εισβολείς», η ελληνική 
ψωροπερηφάνια, η «κακιά» τρόικα, το «καημένο» ελληνικό κεφάλαιο 
που πασχίζει και πολλές άλλες Μπαρούφες, αποτελούν διαφορετικές 
πλευρές (που μπορεί εν μέρει να φαίνονται αντιθετικές) ενός κοινού 
ιδεολογικού πολέμου.

Και σήμερα; Σήμερα που η κάλπη «έφερε την αλλαγή» μαζί με 
έναν Καμ(μ)ένο ακροδεξιό στο υπουργείο άμυνας, κάποιοι έχουν 
το θράσος να αναπαράγουν αυτήν την επιδημία του πατριωτισμού 
στην εργατική τάξη, καλώντας και στηρίζοντας –ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ- 
φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις, για μια δυνατή Ελλάδα, για έναν 
καλό κρατικό καπιταλισμό, που εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης 

και εντός της ευρωπαϊκής λυκοφωλιάς, θα εκπληρώσει με μαγικό 
τρόπο τις ανάγκες και των εργατών και του κεφαλαίου. Όσοι λοιπόν 
πιστεύουν στον τετραγωνισμό του κύκλου, θ’ απογοητεύουν οικτρά 
αν θεωρούν ότι αυτό που ζούμε τα τελευταία εφτά χρόνια μπορεί 
πραγματικά ν’ αλλάξει. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχει ουσιαστική 
σημασία ποιος είναι στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει τη δική της 
λογική. Υπάρχει εκεί για να εκπροσωπεί με τον έναν ή τον άλλον 
τρόπο, πρόσωπα, οικογένειες, συμφέροντα και τελικά σχέσεις, σχέσεις 
παραγωγικές και κοινωνικές που δεν γίνεται να αλλάξουν στην ουσία 
τους με τις κάλπες, απλά ανά τέσσερα χρόνια εκδημοκρατίζονται και 
χρωματίζονται διαφορετικά. Για τον Σύριζα μπορούν να ειπωθούν τα 
πάντα. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι ότι προσπαθεί να αφομοιώσει, 
να καπηλευθεί και τελικά να παρουσιαστεί μέσα από το κράτος ως ο 
εγγυητής- εκφραστής των αγώνων που δόθηκαν μετά το ξέσπασμα 
της κρίσης στην Ελλάδα.

Σήμερα, τρία χρόνια μετά την τελευταία μαζική δυναμική έκφραση 
του κινήματος σε επίπεδο δρόμου (διαδήλωση της 12ης Φλεβάρη 
2012), ο Σύριζα μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τις αντιστάσεις, τις νίκες 
και τις ήττες του κινήματος πουλώντας οποιοδήποτε επαναστατικό 
πατατζιλίκι γουστάρει (ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ!), 
καθώς έχει καταλάβει ότι ο κόσμος προτιμάει να αναθέσει τις 
«τελευταίες» ελπίδες του κατά τις λιτότητας σε μια κυβέρνηση 
παρά στη δική του αυτόνομη δραστηριότητα. Κι εδώ βρίσκεται ο 
μεγαλύτερος κίνδυνος. Η σοσιαλδημοκρατία, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και παγκόσμια, ήταν και θα είναι ο διάολος, που, βλέποντας τα 
όρια που εμείς οι ίδιοι βάζουμε στους αγώνες μας μέσα και ενάντια 
στον καπιταλισμό, θα έρθει και θα πατήσει πάνω στην αδυναμία μας, 
προσφέροντας μια άμεση, δελεαστική και φαινομενικά «υπαρκτή» και 
«ρεαλιστική» λύση.

ΙΙΙ
Silver Alert: ελληνική κοινωνία

Από την άλλη, όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που κλαίγονται για το 
χάλκινο μετάλλιο των νεοναζί, είναι οι ίδιοι που τους προμόταραν 
χθες από τα κανάλια των εφοπλιστών και των βιομηχάνων, που θα 
τους προμοτάρουν και αύριο, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι μερικές 
εκατοντάδες χιλιάδες ψήφοι που συγκέντρωσαν, παρότι φυλακίστηκαν 
οι ηγέτες τους από τα αφεντικά τους, δείχνει ότι το κράτος πέτυχε 
αυτό που επιδίωκε: τη δημιουργία ενός ημιαυτόνομου και ελεγχόμενου 
αντιδραστικού πόλου ενάντια στους προλετάριους και στους ταξικούς 
αγώνες. Από τη σκοπιά που μας ενδιαφέρει, το ότι η Χ. Α. παραμένει 
τρίτο κόμμα στη βουλή, αποδεικνύει πως ο αποκομμένος μαχητικός 
αντιφασισμός που τους τσακίζει μεθοδευμένα ή αυθόρμητα στο δρόμο 
εδώ και δεκαετίες δεν αρκεί. Πρέπει να συνδεθεί με την οργάνωση του 
ταξικού και κοινωνικού αγώνα στους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές.

Τα τελευταία εφτά χρόνια, αυτό το κακομαγειρεμένο τουρλού που 



ονομάζεται ελληνική κοινωνία έχει στείλει το κόμμα του Συνασπισμού 
από το 4% στο 10% και ξανά στο 4%, όταν του χρέωσαν την 
εξέγερση του Δεκέμβρη, σήμερα τον έχει κάνει κυβέρνηση. Ανέδειξε 
-και την επόμενη στιγμή έσβησε- δεκάδες πολιτικές τηλεπερσόνες 
όπως ο Καρατζαφέρης, έδωσε στον Γκλέτσο 1,2% στις τελευταίες 
εκλογές, μέτρησε δεκάδες πολιτικούς νεκρούς κατέβασε χιλιάδες 
ανθρώπους στον δρόμο. Άλλοτε μουντζώνοντας, άλλοτε 
υποστηρίζοντας την κυβέρνηση κι άλλοτε καίγοντας την Αθήνα. Έκανε 
τους νεοναζί τρίτη δύναμη στη βουλή, ανακάλυψε κροκόδειλο στην 
Κρήτη κι έστειλε κόσμο από εγκεφαλικό για τα όρια συνταξιοδότησης.

Με την εκλογή του Σύριζα και την ανατολή ενός νέου ήλιου 
«ελπίδας», αυτήν τη φορά ροζέ απόχρωσης, πολλοί νιώσανε μιαν 
αγαλλίαση και πείστηκαν ότι το τσουχτερό κρύο είναι  αυταπάτη. 
Μετά τις πρώτες μέρες ζαβλακώματος και μαστούρας από αυτήν την 
πρόσκαιρη ηλίαση, το κρύο επέστρεψε, τόσο κυριολεκτικά καθώς 
για πολλούς ακόμα παίζει χοντρό θέμα με τη θέρμανση όσο και 
μεταφορικά, αφού η μαφίες και οι διασυνδέσεις των μπάτσων με 
τους νεοναζί δεν πρόκειται να εξαφανιστούν επειδή μπήκε ο Βούτσης 
υπουργός δημοσίας τάξης, τα αφεντικά συνεχίζουν να μας πρήζουν 
τις ζωές και οι τιμές στα super market παραμένουν ακόμα υψηλές. Και 
τελικά, αυτό που διαπραγματεύεται στα σαλόνια της ευρώπης –που 
μπορεί όντως να βελτιώσει στοιχειωδώς τις ζωές κάποιων (γι’ αυτό 
κρατάμε μικρό καλάθι)– είναι μια εναλλακτική αναπτυξιακή πολιτική 
για εμάς, χωρίς εμάς και εις βάρος μας.

IV
Η Ουτοπία δεν είναι προορισμός, αλλά κατεύθυνση

Τα τελευταία εφτά χρόνια βρισκόμαστε σ’ ένα παλλόμενο κοινωνικό 
σοκ, με τον κάθε επίδοξο ηγέτη να ξεπετάγεται μπροστά μας. Όλη 
αυτή η μεταβαλλόμενη κατάσταση και το αβέβαιο μέλλον, μέχρι 

στιγμής ωφελεί μόνο τον μονομερή, υπόγειο ή φανερό ταξικό 
πόλεμο των αφεντικών απέναντι μας. Μέσα σ’ αυτό το διάστημα 
σκεφτήκαμε, οργανωθήκαμε, αγωνιστήκαμε, νικήσαμε και χάσαμε, 
γίναμε ρεαλιστές. Ξέρουμε ότι η ελπίδα που μπορεί πραγματικά να 
ζεστάνει τις καρδιές μας είναι οι κοινότητες ζωής και αγώνα που 
σχηματίζουμε με κόπο και δημιουργικότητα στις γειτονιές και τους 
χώρους δουλειάς. Είναι η ιστορική γνώση απέναντι στις αυταπάτες της 
σοσιαλδημοκρατίας. Είναι η ταξική συνείδηση, η συνείδηση δηλαδή 
ότι μόνο η οργάνωση και η σύγκρουση με τα αφεντικά μπορεί να 
διαφυλάξει και να διευρύνει τα συλλογικά συμφέροντα μας. Είναι η 
επιφυλακή απέναντι στους νεοναζί. Είναι ο πλούτος των δυνατοτήτων 
που απελευθερώνονται όταν σπάμε τους διαχωρισμούς κι ερχόμαστε 
κοντά. Όταν αντιμετωπίζουμε συλλογικά τα καθημερινά μας 
προβλήματα. Μέσα σ’ αυτήν τη μεταβαλλόμενη και φαινομενικά δίχως 
προοπτική κατάσταση, το κίνημα μας χτίζει υπόκωφα, υπεύθυνα και 
με σοβαρότητα μια άλλη προοπτική, με τις δυνάμεις και τις αδυναμίες 
του (δεν ισχυριζόμαστε πως  κατέχουμε την πάσα αλήθεια, ούτε ότι 
είμαστε σωτήρες). Δημιουργεί εργατικές ομοσπονδίες απέναντι σε 
κάθε είδους αναπτυξιακές πολιτικές που υποτιμάνε την εργασία μας, 
είτε αριστερές είτε δεξιές. Χτίζει τη διεθνιστική αλληλεγγύη απέναντι 
στους ενδεχόμενους πολέμους. Χτίζει τις ζωές μας στο τώρα, χωρίς να 
περιμένει τίποτα κι από κανέναν.

Απέναντι στην κάθε εθνική ενότητα, αριστερή, εθνικιστική, 
«επιτακτική», «ρεαλιστική», συμβιβαστική, «γιατί δεν γίνεται αλλιώς» ή 
οποιαδήποτε άλλη και σ’ όλους όσους διαβάσουν αυτό το κείμενο και 
πουν ότι είμαστε εκτός πραγματικότητας, τους απαντάμε με μια ατάκα 
του μεγάλου φλωρεντινού ποιητή:

Segui il tuo corso, e lascia dir le genti! *
* Τράβα τον δρόμο σου κι άσε τον κόσμο να λέει!

Δάντης, Θεία Κωμωδία

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΑ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ 
ΠΑΤΡΙΔΕΣ - ΑΦΕΝΤΙΚΑ



Ο ελλαδικός χώρος είναι ένα απέραντο εργοστάσιο 
τουριστικής βιομηχανίας. Τα τελευταία χρόνια, την ηγεσία 

του αναλαμβάνουν υπουργοί θηλυκού γένους (κεφαλογιάννη, 
κουντουρά), ώστε το κάλλος τους να αποτυπώνει τη βιτρίνα της 
βιομηχανίας και να σαγηνεύει. Κυβερνητικοί υπάλληλοι, ο οχετός των 

ΜΜΕ, παρέα με εφοπλιστές, ξενοδόχους και κάθε λογής επενδυτές 
πίνουν νερό στο όνομα της τουριστικής ανάπτυξης, χωρίς να χάνουν 
ευκαιρία να τονίζουν τα “οφέλη για τον τόπο” και για όλη την ελλάδα. 
Δοξολογούν κάθε επένδυση, ειδικότερα αυτές που περιφράσσουν 
παραλίες, δάση, βουνά, πλατείες, πάρκα... Αυτές που εμποδίζουν 
την ελεύθερη πρόσβαση σε όσους δεν έχουν το ανάλογο βαλάντιο, 
αυτές που καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και επιδεινώνουν την 
καθημερινή ζωή των ντόπιων. Εξυμνούν τον τουρισμό, που “φέρνει 
ανάπτυξη και λεφτά στη χώρα”, που μας κάνει ανταγωνιστικούς και 
γνωστούς σε όλη την υφήλιο.

Δεκάδες άρθρα αναφέρονται σε αφίξεις κρουαζιερόπλοιων 
στα διάφορα λιμάνια της επικράτειας. Δήμαρχοι και 

τοπικοί αφέντες οργανώνουν “θερμές” υποδοχές με εκδηλώσεις, 
παραδοσιακούς χορούς και εδέσματα, καλώντας τους τουρίστες 
σε ξέφρενη κατανάλωση ελληνικής φιλοξενίας, με θάλασσα, ήλιο 

σε χαμηλές τιμές και υψηλή ποιότητα. Στο 
όνομα της ανάπτυξης του τόπου, δήμαρχοι 
και τοπικοί άρχοντες επιβάλλουν μια ομερτά 
για τις συνθήκες εργασίας της καλοκαιρινής 
σεζόν, εφαρμόζοντας εδώ και χρόνια μνημόνια 
δικής τους εμπνεύσεως, πάντα για το καλό μας. 
Αν εξαιρέσουμε τα τούβλα που χάφτουν το 
παραμύθι τους, για τους χιλιάδες εργαζόμενους 
και εργαζόμενες η απασχόληση στην τουριστική 
βιομηχανία δεν είναι τόσο ειδυλλιακή όσο το 
παραγόμενο προϊόν, ο τουρισμός. Η εργασιακή 
πραγματικότητα της τουριστικής περιόδου, 
κυμαίνεται μεταξύ της στυγνής εκμετάλλευσης 
και της εποχής της δουλοκτησίας: η 7ήμερη 
εργασία, τα 10ωρα ή 12ωρα, τα σπαστά ωράρια 
και τα μεροκάματα – χαρτζιλίκι, η εργασία χωρίς 
ένσημα, οι απλήρωτες υπερωρίες/κυριακές/
βραδινά/δώρα/επιδόματα, η σχεδόν άμισθη 
ειδικευμένη εργασία όσων κάνουν πρακτική στα 
-κατά τα άλλα- χλιδάτα ξενοδοχεία, συνθέτουν 
τη ζοφερή πραγματικότητα της τουριστικής 
βιομηχανίας και της αναπτυξιακής πολιτικής για 
μας τους “ιθαγενείς”. Ούτε λίγο κρασί, ούτε λίγο 
θάλασσα ούτε τ’ αγόρι μου. Για να την παλέψει 

κάποιος εργαζόμενος με τους εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας της 
καλοκαιρινής σεζόν, βλέπει τη θάλασσα με το κιάλι και την άμμο όταν 
καθαρίζει δωμάτια...

Βασιζόμενη στην υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων, στην 
ανυπαρξία ελεγκτικών μηχανισμών (το κράτος κλείνει το μάτι 

σε αυτή του είδους την “ανάπτυξη”, ξέρει όμως καλά να εφαρμόζει 
τον νόμο και να κόβει πρόστιμα σε ελεύθερους κατασκηνωτές), στις 
κομπίνες, στις μίζες και στους εφοπλιστές η ελληνική τουριστική αγορά 
γίνεται ανταγωνιστικότερη προς την τούρκικη, την ασιατική ή αυτή 
των βαλκανικών χωρών. Ένας σχεδόν εξωτικός, φθηνός, ευρωπαϊκός 
τουριστικός προορισμός, στον οποίο οι τουρίστες χαλαρώνουν με 
συρτάκι, με γεμιστά και μουσακά, κάνουν μπάνιο σε καταγάλανα νερά 

Όπως οι τράτες σαρώνουν τα νερά του Αιγαίου
έτσι και η βιομηχανία του τουρισμού
σαρώνει εργαζόμενους & περιβάλλον.

“
“

οταν η τουριστικη αναπτυξη συναντά την παραδοση...



και ηλιοθεραπεία στις ατελείωτες αμμουδιές, γεμάτες με ξαπλώστρες, beach bar, εκκωφαντικές μουσικές και άψογο service. Οι καταθέσεις όσων 
απαρτίζουν την τουριστική βιομηχανία - ντόπιοι και ξένοι tour operators, εφοπλιστικά λόμπι, ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδόχοι, ταβερνιάρηδες, 
μαγαζάτορες, μαφία - που συχνά όλα αυτά είναι ένα πρόσωπο- φουσκώνουν κάθε χρόνο. Τα στοιχεία τους είναι αποκαλυπτικά και εξοργιστικά. 
Από αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι μας δουλεύουν κατάμουτρα όταν μιλάν για “ανάπτυξη του τόπου”. Λένε λοιπόν: “...τα 18 εκατομμύρια άτομα 
προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα το 2013 καθιστώντας το τουριστικό προϊόν ως το κατ’ εξοχήν «εξαγώγιμο» 
προϊόν της χώρας. Τα 10,5 εκατομμύρια πλησίασε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφτηκαν τη χώρα μας από τον Ιανουαρίου έως τον 
Ιουλίου 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Οι δηλωμένες εισπράξεις έφτασαν τα 7,5 
δισ. ευρώ...” . Άλλα τόσα είναι τα εισοδήματα που δεν δηλώνονται, αφού οι αποδείξεις σπανίζουν στα ελληνικά νησιά. Δεν είδαμε κάποιον 
εργαζόμενο να φουσκώνει η τσέπη του μετά την τουριστική σεζόν. Αντιθέτως, οι εργαζόμενοι/ες αρκούνται σε ψίχουλα και οφείλουν να 
υπηρετούν έναν πληθυσμό σχεδόν διπλάσιο του ελληνικού κράτους. Δε χρειάζεται φαντασία για να καταλάβουμε το βαθμό της εκμετάλλευσης 
και της εντατικοποίησης για όλους αυτούς και αυτές. Παρά τα δισεκατομμύρια (αδήλωτα ή δηλωμένα) ευρώ που πάνε κατευθείαν στα αφεντικά 
της τουριστικής βιομηχανίας, οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά να κλαίγονται στο γυαλί και να παραπονιούνται για την πτώση των αφίξεων και της 
κατανάλωσης. Όταν συμβαίνει κάποια απεργία, για παράδειγμα για χρωστούμενα δεδουλευμένα μηνών, οι εργαζόμενοι παρουσιάζονται ως 
πράκτορες που σαμποτάρουν την τουριστική ανάπτυξη. Η διαστρέβλωση σε όλο της το μεγαλείο από τους επαγγελματίες του ψεύδους και της 
δουλικότητας.

Η τουριστική ανάπτυξη έχει βρει ισχυρές συμμαχίες μέσα στις ντόπιες κοινωνίες. Πολλοί ντόπιοι 
έχουν αγκαλιάσει το ιδεολόγημα της τουριστικής ανάπτυξης και από μικρομεσαίοι ιδιοκτήτες 

τη βλέπουν μεγάλο-επιχειρηματίες. Ο καθένας με τον τρόπο που τον συμφέρει και αναλόγως με τις 
“άκρες” του στην πολεοδομία ή στον αντίστοιχο δήμο εκτελεί τη δική του επένδυση. Περιφράσσει 
παραλίες, δάση και φυσικές ομορφιές, απαγορεύοντας την ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο των 
κατοίκων του τόπου, τσιμεντώνει τα πάντα για να χτίσει δωμάτια, συμμετέχει στην εκμετάλλευση των 
εργαζομένων. Η ανάπτυξη όχι μόνο στρέφεται ενάντια στο φυσικό περιβάλλον, αλλά το καταστρέφει 
πολλές φορές χωρίς επιστροφή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δυτική Πελοπόννησος. Μετά τη 
φωτιά που έκαψε χωράφια, ζώα, σπίτια, δάσος και 64 ανθρώπους, άρχισε η τουριστική ανάπτυξη. 
Τεράστια ξενοδοχεία, με περιφραγμένες παραλίες, με γκολφ και τσιμέντο, για τα πολύ υψηλά βαλάντια, 
συμπλήρωσαν την καταστροφή των εμπρησμών, το έργο του “στρατηγού ανέμου”. Μια ανάπτυξη 
που διαλύει την πρωτογενή παραγωγή του κάθε τόπου μιας και. 1ον) Το κυρίαρχο λάιφ στάιλ μας 
επιμορφώνει πως είναι in και cool να είσαι μαγαζάτορας, ενώ οι αγροτικές & κτηνοτροφικές εργασίες 
είναι βρώμικες, μόνο για μετανάστες ή για “ιθαγενείς αγροίκους που ζουν σε άλλο αιώνα” 2ον) Το 
υλικό συμφέρον είναι μεγαλύτερο και αποκτιέται χωρίς κόπο, σε σύγκριση με την καλλιέργεια της γης 
ή την κτηνοτροφία.

Αυτά περιλαμβάνει η περιβόητη ανταγωνιστικότητα και η πολυπόθητη τουριστική ανάπτυξη. 
Όποιος χαίρεται με τις τουριστικές επενδύσεις στον τόπο και την άνοδο του τουρισμού του να 

γνωρίζει ότι στο μέλλον ούτε μπάνιο στη θάλασσα δεν θα του επιτρέπεται να κάνει, μιας και η παραλία 
θα είναι ιδιωτική, εκτός και αν είναι από τους “παράγοντες” του τόπου που πίνουν το αίμα των 
πολλών...

Το καλοκαίρι που μας πέρασε σε Κέρκυρα, Ρόδο και Ν. Εύβοια, 
εκατοντάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό πραγματοποίησαν 
αγωνιστικές δράσεις (επίσχεση εργασίας, απεργίες, στάσεις 

εργασίας, διαδηλώσεις) διεκδικώντας τα αυτονόητα: 
δεδουλευμένα προηγούμενων χρόνων, τήρηση της εργατικής 
νομοθεσίας και τέλος στα εξαντλητικά χωρίς ρεπό ωράρια.

“Με θετικό πρόσημο κινούνται 
οι πρώτες εκτιμήσεις του 

ΣΕΤΕ για τον ελληνικό 
τουρισμό το 2015, θέτοντας 

ως στόχο τα 25 εκατ. 
διεθνών αφίξεων, (εκ των 

οποίων τα 2,5 εκατ. αφίξεις 
κρουαζιέρας) και τα άνω των 
14 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα. 

Οι εκτιμήσεις συνυπολογίζουν 
τα πρώτα στοιχεία για 

τον προγραμματισμό των 
αεροπορικών θέσεων 

οι οποίες, για το 2015, 
εμφανίζονται στο σύνολό τους 

αυξημένες κατά 1 εκατ. σε 
σχέση με το 2014...”



 Υπάρχει η κυριαρχία των ισχυρών κρατών, των υπερκρατικών 
σχηματισμών και των ντόπιων τοποτητρητών τους. Υπάρχουν 
οι ενδοκυριαρχικές συγκρούσεις που τροφοδοτούν 
ένα παιχνίδι γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή της 
Μεσογείου. Υπάρχουν οι εθνικισμοί, που χωρίζουν τις τους 
καταπιεσμένους και τους οδηγούν σε αλληλοσφαγή. Υπάρχει η 
απορρύθμιση των τοπικών κοινωνιών μέσα από τις πολεμικές 
επεμβάσεις, αλλά και η βαρβαρότητα του θρησκευτικού 
φονταμενταλιστικού σκοταδισμού. Υπάρχει το πλέγμα της 
καταστολής, που υφαίνεται με “τρομονόμους”, αστυνομικό 
έλεγχο στους δρόμους, φυλακές, ειδικές συνθήκες κράτησης 
και στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών. Υπάρχει ο κόσμος 
των αφεντικών, που στηρίζεται στην τρομοκρατία στους 
χώρους δουλειάς και στη διαρκή υποτίμηση της εργασίας.
Υπάρχει όμως και ένας άλλος παράλληλος κόσμος. 

Στις γεφυρες της σοσιαλδημοκρατίας
& του Βαρουφάκη απαντάμε

με τις τρεις γέφυρες,

την  αναρχική καμπάνια 
διεθνιστικής αλληλεγγύης

Είναι ο κόσμος των αντιστάσεων. Είναι ο κόσμος των 
αντιστεκόμενων στους δρόμους του ευρωπαϊκού νότου. Είναι 
ο κόσμος του κινήματος του ΝΟ ΤΑV στον ιταλικό βορρά και 
της Χαλκιδικής στον ελλαδικό βορρά, είναι οι εξεγερτικές 
εκφράσεις του νέου ριζοσπαστικού ρεύματος στην Τουρκία, 
είναι η πραγμάτωση της δημοκρατικής αυτονομίας και της 
αντίστασης στις περιοχές των Κούρδων της βόρειας Συρίας. 
Είναι οι αυτόνομοι εργατικοί αγώνες. Είναι οι κρατούμενοι 
και διωκόμενοι κοινωνικοί αγωνιστές. Είναι οι εξεγερμένοι 
στις φυλακές και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είναι κάθε 
άνθρωπος και κάθε συλλογική κίνηση που αντιστέκεται κι 
επιχειρεί να διαμορφώσει άλλους όρους ζωής στον δρόμο, 
στη γειτονιά, στη δουλειά, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, 
στο χωράφι.

Αυτός ο παράλληλος κόσμος μπορεί να αποτρέψει την επιβολή 
της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και του θρησκευτικού κι 
εθνικιστικού σκοταδισμού, σε αυτή τη διασταύρωση του 
πλανήτη που λέγεται Μεσόγειος. Αυτός ο παράλληλος κόσμος 
οφείλει, στο εδώ και στο τώρα και με συγκεκριμένο τρόπο, 
να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας, συνεργασίας, αντίστασης και 
αλληλεγγύης.
Έτσι, λοιπόν, συλλογικότητες και πρωτοβουλίες από διάφορες 
πόλεις της Ελλάδας, ξεκινάμε μία αναρχική καμπάνια 
διεθνιστικής αλληλεγγύης βαφτίζοντάς την ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ:
γέφυρα αλληλεγγύης στον ευρωπαϊκό νότο
γέφυρα αλληλεγγύης στο ανατολικό μεσογειακό τόξο
γέφυρα αλληλεγγύης στο βαλκανικό χώρο.
Η καμπάνια θα ξεδιπλωθεί μέσα από τις συντονισμένες κοινές ή 
αυτόνομες δράσεις των συλλογικοτήτων και πρωτοβουλιών που 
συμμετέχουν σ' αυτήν από τον Φλεβάρη ως τον Οκτώβρη του 
2015.



Tόσο πριν την οικονομική κρίση, όσο και τώρα οι έλληνες εργοδότες προχωρούν 
σε ένα σωρό “καινοτομίες”, με τις πλάτες και τις ευλογίες του ελληνικού κράτους, 
που θα τις ζήλευαν οι γύπες του νεοφιλελευθερισμού. Παρά το τσεκούρωμα που έχει 
πέσει σε μισθούς και εργατικά κεκτημένα οι εργοδότες δε μένουν ευχαριστημένοι, έτσι 
επιβάλλουν: ανασφάλιστη εργασία, μη πληρωμή προσαυξήσεων/ υπερωριών/ δώρων/ 
επιδομάτων αδείας, επιπρόσθετα καθήκοντα, προσβολές, απειλές για απόλυση, κυνήγι 
του συνδικαλισμού και ένα σωρό ευφάνταστες αυθαιρεσίες. Όποιος εργάζεται, τα 
γνωρίζει από πρώτο χέρι και δε χρειάζεται να επεκταθούμε περισσότερο. Τα αφεντικά 
συμπεριφέρονται ακόμα χειρότερα στους μετανάστες εργάτες και εργάτριες. Εργάτες και 
εργάτριες που καθημερινά δέχονται ρατσισμό και πλήθος αστυνομικών αυθαιρεσιών. 
Αυτό έχει ως συνέπεια, όσοι εργάζονται ξεζουμίζονται στυγνά χωρίς καμία στήριξή από 
κράτος ή τον επίσημο ξεπουλημένο συνδικαλισμό, ενώ οι άνεργοι ζουν διαρκώς με 
την απειλή της φυλάκισης στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή στα αστυνομικά κελιά. Τα 
γεγονότα στην Σκάλα Λακωνίας και στη Μανωλάδα αποτελούν την επιβεβαίωση του 
κανόνα της εργασιακής συνθήκης στην ελλάδα και όχι την εξαίρεση. Τα αστυνομικά 
πογκρόμ “φροντίζουν” ώστε οι μετανάστες να μένουν αόρατοι στους δημόσιους χώρους 
και υποτιμημένοι.

Οι εργασιακές συνθήκες στον ελλαδικό χώρο και η υψηλή ανεργία οδηγούν πολλούς 
ντόπιους στη μετανάστευση, κυρίως σε χώρες όπου υπάρχει πολύχρονη ελληνική 
παρουσία (γερμανία, καναδάς, αυστραλία κ.α.). Εκεί αναζητούν έλληνες εργοδότες 
για δύο κυρίως λόγους. Αγνοούν τη γλώσσα και περιμένουν από τους εργοδότες να 
δείξουν κατανόηση ως συμπατριώτες ή τουλάχιστον να τους φέρονται νόμιμα. Τελικά 

ανακαλύπτουν το αντίθετο. Η εκμετάλλευση ξεκινάει από την ελλάδα με τα κυκλώματα ευρέσεως εργασίας. Με 
προμήθεια εκατοντάδες ευρώ, υπόσχονται νόμιμη και σταθερή εργασία, παροχή στέγης και σίτισης. Αυτό που 
βιώνουν οι έλληνες μετανάστες συγκρίνεται με αυτά που βιώνουν οι απανταχού μετανάστες σε όλη την υφήλιο.

Παραθέτουμε βιώματα μεταναστών από την ελλάδα στη γερμανία που τόλμησαν και έσπασαν την σιωπή τους
και κατήγγειλαν την εκμετάλλευση που υφίστανται από τους ομοεθνείς εργοδότες τους.

“Στην πρώτη μου δουλειά σε καθαριστήριο Έλληνα πληρωνόμουν αρχικά με 5 ευρώ την ώρα και κατόπιν 
«διαπραγματεύσεων» με 6 ευρώ (το κατώτατο ωρομίσθιο στη Γερμανία είναι 8,5 ευρώ). [...] Όταν έξι μήνες 
αργότερα αρρώστησα πάλι, ο εργοδότης, υπέγραψε αυθημερόν την απόλυσή μου.”

“Εργαζόμουν σε συνεργείο καθαρισμού, υπό ελληνική διεύθυνση, πληρωνόμουν για δύο ώρες, δούλευα πέντε συν 
υπερωρίες.”

“Οι τέσσερις μήνες δουλειάς στη Γερμανία βαραίνουν μέσα μου σαν δύο χρόνια.”
“Ο εργοδότης είχε υποσχεθεί μισθό 1.500 ευρώ μεικτά για απασχόληση στην κουζίνα. Μέρα με τη μέρα, όμως, 

τα δεδομένα άλλαζαν. Οι 9 ώρες έγιναν 12 και 13 και πληρώθηκα με 750 ευρώ και άλλα τόσα η σύζυγός μου. 
Κοστολογούσε τον ιδρώτα μου 2 ευρώ την ώρα. Έπειτα από συζητήσεις ο εργοδότης μας έδωσε αύξηση 50 ευρώ. 
«Θα πέσουν κάτω πια, δώσ’ τους ρεπό», παρότρυναν τον εστιάτορα οι συνάδελφοί του, καθώς ο ίδιος εργαζόταν 
χωρίς διακοπή ενάμιση μήνα.”

Ένας άλλος εργαζόμενος προειδοποιεί “Προσοχή και μακριά από Ελληνες”.
“Δούλεψα σε ελληνικό εστιατόριο, όπου μου επαναλάμβαναν συνεχώς ότι με προτίμησαν επειδή είμαι «ελληνάκι». 

Όταν, όμως, τους ρωτούσα πότε θα με δηλώσουν, άλλαζαν συζήτηση. Δέκα ώρες στην κουζίνα, άλλοτε στη λάντζα, 
άλλοτε στο μαγείρεμα. 1.000 ευρώ περίπου τον μήνα, 400 το ενοίκιο και ρεπό μερικές Δευτέρες που δεν είχε 
κίνηση. Εν συνεχεία, πιάνω δουλειά σε πάρκινγκ και ως οδηγός νταλίκας. Ως έλληνας έπαιρνα 1.300 τον μήνα, ενώ 
οι γερμανοί οδηγοί πληρώνονται 2.000.”

“Τον Μάρτιο του 2013 εμφανίστηκε ως «μάννα εξ ουρανού» η πρόταση ενός γνωστού από τη Γερμανία, που 
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“Μέχρι να έρθω στη 
Γερμανία πίστευα για τους 
Τούρκους όσα μας έμαθαν 
στο σχολείο και για τους 
Γερμανούς όσα έλεγαν 

στην τηλεόραση. Τελικά, 
τίποτα από αυτά δεν ισχύει. 

Ειδικά, η σιγουριά μας 
ότι ως Ελληνες είμαστε οι 

καλύτεροι”. (μετανάστης από 
την ελλάδα στη γερμανία)

στην Γερμανία.



ισχυρίζεται ότι έχει δουλειά και για τους τέσσερις μας με μισθό 1.500 ευρώ και θα μας 
προσέφερε κατάλυμα. Το διαμέρισμα ήταν 40 τ.μ. και απαιτούσε 500 ευρώ ενοίκιο και 
επιπλέον τους λογαριασμούς. Αντί ενοικίου δουλεύαμε μικροί - μεγάλοι στο μπακάλικό 
του χωρίς λεφτά. Καμάρωνε, μάλιστα, στους φίλους του ότι μας «τάιζε».”

“Ζητούσα από το πρώτο μου αφεντικό τη συσκευή του τηλεφώνου για να με καλούν τα παιδιά μου από Ελλάδα και το κλείδωνε στο 
συρτάρι, ενώ από την εξάντληση είχα λιποθυμήσει μέσα στην κουζίνα”.

“Εδώ και δύο χρόνια η εργασιακή εκμετάλλευση βρίσκεται σε έξαρση”, επιβεβαιώνει δικηγόρος που δραστηριοποιείται στο 
Ντίσελντορφ. Έτσι, το 50% των πελατών που φτάνουν στο γραφείο μου είναι Έλληνες που προτίθενται να κατηγορήσουν άλλους 
Έλληνες.

Παρόμοιες συνθήκες εκμετάλλευσης και βιώματα από ελληνικά αφεντικά υπάρχουν σε όλες τις χώρες που αναπτύσσεται η 
επιχειρηματικότητα των ελλήνων και όποιος κάνει τον κόπο να ψάξει στο διαδίκτυο θα βρει δεκάδες αντίστοιχες ιστορίες. Εμείς 
αναφέρουμε τα παραπάνω για δύο λόγους. Για να υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά ότι η εκμετάλλευση και τ’ αφεντικά δεν έχουν 
σύνορά και πατρίδα, αλλά επιμελώς μας ταΐζουν με εθνική ενότητα και ομοψυχία για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα τους και 
η οι τσέπες τους. Για να αντιληφθούμε καλύτερα ότι σε κάθε κοινωνία ο καπιταλισμός/το κράτος/οι εργοδότες/ κατασκευάζουν 
αποδιοπομπαίους τράγους -τους μετανάστες. Έτσι, όχι μόνο παραμένουν εκτεθειμένοι στην υπερεκμετάλλευση, αλλά στοχοποιούνται 
ως κλέφτες και εγκληματίες, ως μιαροί και βρώμικοι, ως “άλλοι”. Η συνέχεια είναι γνώριμη: διασπείρονται ακροδεξιές, ρατσιστικές 
ιδέες και συγκροτείται ένα μπλοκ σε εθνική βάση έτοιμο να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.

Διαλέγουμε πλευρά και παίρνουμε θέσεις μάχης ενάντια σε κράτος κεφάλαιο και αφεντικά
Ίδια είναι τα αφεντικά εθνικά πλανητικά

 …την μνήμη… 
Τον Απρίλιο του 2012 και λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές, 

δίνονται στη δημοσιότητα τα στοιχεία 
32 τοξικοεξαρτημένων οροθετικών 
γυναικών. Το ΚΕντρο Ελέγχου και 
Πρόληψης ΝΟσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) 
συμμετέχει στην αστυνομική σκούπα 
που γίνεται στις πιάτσες τοξικομανών 
ατόμων. Γυναίκες προσάγονται και 
οδηγούνται με τη βία σε αστυνομικά 
τμήματα. Εκεί μπάτσοι και γιατροί του 
ΚΕΕΛΠΝΟ εξαναγκάζουν τις γυναίκες 
αυτές σε ιατρικές εξετάσεις, χωρίς την 
συγκατάθεσή τους. Τα πουλημένα τομάρια 
των ΜΜΕ κανιβαλίζουν βοηθώντας στη 

διαπόμπευση των εξαθλιωμένων γυναικών. Το κράτος σωτηρίας 
μιλά για υγειονομική βόμβα που απειλεί τα χρηστά ήθη της άσπιλης 

κι αμόλυντης ελληνικής οικογένειας. Οι 
συλληφθείσες καταδικάζονται με την κατηγορία 
της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Το 
σκεπτικό της απόφασης ήταν ότι εκδίδονταν και, 
παρότι γνώριζαν πως ήταν φορείς του ιού HIV, 
σκόπιμα δε χρησιμοποιούσαν προφυλακτικό. 
Ένα χρόνο αργότερα αθωώνονται και 
αποφυλακίζονται και οι τελευταίες από τις 32 
γυναίκες. Το κράτος προκειμένου να εξαγοράσει 
τη σιωπή τους, τις αποζημιώνει με το αστρονομικό 
ποσό των 10 ευρώ για κάθε ημέρα που πέρασαν 
στη φυλακή.

Η Κατερίνα ήταν μία από τις 32 τοξικομανείς 

Σώπα, όπου να’ ναι θα’ ρθει και η σειρά σου
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Με αφορμή την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ruins»  που έγινε στις 4/2 στο στέκι, λίγα λόγια για…



οροθετικές, που είδε το πρόσωπό της και όλα τα προσωπικά της 
στοιχεία να φιγουράρουν στις τηλεοπτικές οθόνες. Τον Νοέμβριο του 
2014 αυτοκτονεί, μη αντέχοντας τις συνέπειες της διαπόμπευσής της. 
…τους ενόχους που βρίσκονται παντού…

Κάνοντας μια ανασκόπηση αυτών που ζήσαμε όταν το θέμα έπαιζε 
πρώτο στα κανάλια και τις εφημερίδες, θυμόμαστε τον τότε υπουργό 
Λοβέρδο να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και να μιλά για αύξηση 
των κρουσμάτων από τον ιό HIV, για την ασύμμετρη αυτή απειλή από 
την οποία κινδυνεύουν τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά και η 
οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο σε μετανάστριες από την Αφρική 
και σε τοξικομανείς. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο υπουργός υπαινίχθηκε 
πως το καθημερινό πρόγραμμα του σωστού έλληνα οικογενειάρχη 
περιλαμβάνει μια βόλτα από πιάτσες γυναικών, τοξικομανών ή 
πολλές φορές θυμάτων trafficking, τις οποίες κουτουπώνει με τον 
παρά του -θυμίζουμε, ο σωστός οικογενειάρχης- χωρίς να φοράει 
προφυλακτικό. Ένα ερώτημα που μας δημιουργεί ο γλαφυρός ορισμός 
του οικογενειάρχη, είναι αν ο τελευταίος το ‘χει σύστημα να εκβιάζει 
από άτομα με εμφανή τα σημάδια τοξικοεξάρτησης την ελάχιστη 
ταρίφα για ένα «επικίνδυνο» γαμήσι. 
…το φόβο

Η τεράστια προεκλογική 
δημοσιότητα μιας δυνητικά 
θανατηφόρας και σεξουαλικά 
μεταδιδόμενης ασθένειας-ταμπού 
καθήλωσε την (συντηρητική, 
φοβική, εχθρική απέναντι σε 
πάσχοντες) εκλογική πλειοψηφία 
για αρκετές μέρες. Μα το κίνητρο 
της κυβέρνησης και των Μέσων 
Μαζικής Εξαπάτησης που τη σιγοντάρουν είναι η θωράκιση της 
κοινωνίας από τη μετάδοση κάποιας ασθένειας ή μήπως η διατήρηση 
του συστήματος εξουσίας; Το προφανές ψάρεμα ψηφοφόρων έγινε 
άλλη μια φορά με τη δοκιμασμένη συνταγή της τρομοκράτησης του 
εκλογικού σώματος και την αυτοπαρουσίαση της κρατούσας εξουσίας 
ως τον αδιάφθορο τιμωρό και προστάτη του κάθε ανυποψίαστου 
πολίτη. Από τη μία οι κρατικοί θεσμοί “σκούπισαν” τις γειτονιές από 
επικίνδυνα, κακόβουλα και μοχθηρά “ανθρώπινα σκουπίδια” κι από 
την άλλη τα ΜΜΕ φρόντισαν να διαφημίσουν αυτό το νταβατζηλίκι 
του κράτους. Τόσο καλά μοσχοπούλησαν τον τρόμο του AIDS, που 
διάφοροι/ες είδανε τον γείτονα, τον σύζυγο, τον αδερφό ή τον φίλο 
να παρουσιάζεται αυτοβούλως στο ΚΕΕΛΠΝΟ μαζί με χιλιάδες άλλους 
για τεστ HIV, καθώς μια από τις γυναίκες που είχε δει φωτογραφημένη 
και διαπομπευμένη στις ειδήσεις του θύμισε κάποια πόρνη την οποία 
είχε πληρώσει για σεξ.  Προφανώς ούτε λόγος στα media για τους 
πορνοπελάτες, τους νταβατζήδες, τους σωματέμπορους την ίδια 
στιγμή που το κράτος έχει φυσικά τα ωφέλει του από την «μαύρη» 
οικονομία.

…και ένα σύστημα που δεν μας χωράει.
Τον Απρίλιο του 2012, δεν ποινικοποιήθηκε μόνο η οροθετικότητα. 

Ποινικοποιήθηκε, φανερά πλέον και η ασθένεια. Ήταν πιο πριν, το 
2009, όταν σύμβουλος του υπουργείου παιδείας φέρεται να είπε 
για τους αναπληρωτές, αδιόριστους εκπαιδευτικούς που πάσχουν 
από καρκίνο “θέλετε και εσείς να μπείτε σε σχολικές αίθουσες, κουτσοί 
στραβοί στον Άγιο Παντελεήμονα [...] εάν σας φυσήξουν οι μαθητές θα 
πέσετε κάτω”. Γι’ αυτό λέμε πως αν δεν αντιδράσουμε θα’ ρθει και η 
σειρά μας. Υγειονομική βόμβα δεν είναι οι τοξικοεξαρτημένοι, αλλά οι 
διαχειριστές της δημόσιας υγείας που αποκλείουν όλο και μεγαλύτερο 
κομμάτι του πληθυσμού από το σύστημα υγείας. 

Το καπιταλιστικό σύστημα στηρίζεται (και) στην παραγωγή 
αποκλεισμών. Σήμερα είναι οι οροθετικοί/ες, οι «ενοχλητικοί» 
άστεγοι και οι τοξικοεξαρτημένοι που χαλάνε την εικόνα της 
τουριστικής μητρόπολης, οι χρόνια πάσχοντες (άτομα με μεσογειακή 
αναιμία, αυτισμό, σκλήρυνση κατά πλάκας, διαβητικοί κα.) που 
τους πετσόκοψαν το ποσοστό αναπηρίας από 67% σε 50%, οι 
επικίνδυνοι απεργοί και οι κοινωνικοί αγωνιστές που δέρνονται, 
δικάζονται, λοιδορούνται και διαπομπεύονται. Όλο και περισσότεροι/

ες περισσεύουμε. Όσοι 
δεν παράγουμε ζεστό 
«ζωντανό» χρήμα με 
οποιοδήποτε τρόπο, όσοι 
δεν κρίνονται πειθαρχημένοι 
κι εκμεταλλεύσιμοι από τα 
αφεντικά μας, όσοι δεν χωράμε 
(ή χωράμε σαν αποδιοπομπαίοι 
τράγοι) στα σχέδια της 
καπιταλιστικής «ανάπτυξης».

Από το 2012, όχι κάποιος νόμος, αλλά η υπουργική απόφαση 
Γ.Υ./39α “Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης 
λοιμωδών νοσημάτων” επιβάλλει την υγειονομική εξέταση 
και απομόνωση για νοσήματα που κρίνονται επικίνδυνα για 
την δημόσια υγεία (μεταξύ των οποίων η γρίπη, η φυματίωση, 
η ελονοσία, η πολιομυελίτιδα, η ηπατίτιδα, η σύφιλη και ο ιός 
HIV). Βάσει, της διάταξης αυτής, η αστυνομία έχει το δικαίωμα 
να προσάγει άτομα για τα οποία υπάρχει έστω και η υπόνοια 
ότι εκδίδονται, είναι χρήστες ουσιών, ή μετανάστες και να τα 
υποβάλει σε υποχρεωτική εξέταση. Και μ’ αυτόν τον τρόπο πάει 
περίπατο το ιατρικό απόρρητο. Δεν ξεχνάμε πριν από λίγα χρόνια 
την επιχείρηση «Θέτις» και τους τοξικομανείς που οδηγήθηκαν 
στην Αμυγδαλέζα, προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις, 
χωρίς την συγκατάθεσή τους. 



 “ΣΤΑ ΙΣΙΑ” νο 24, άνοιξη 2015.
Έντυπο δρόμου με άτακτη έκδοση,
από το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι
Άνω Κάτω Πατησίων.
Για επικοινωνία μπορείται να μας 
βρείτε στο χώρο του στεκιού,
Νάξου 75 & Κρασσά, Πλ. Κολιάτσου, 
κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο 

μετά τις 20:30, εκτός 
απροόπτου. Για 
όσους προτιμούν το 
σερφάρισμα: http://
anokatopatision.es-
pivblogs.net/ και το 
μέιλ είναι:anokato 
[papi]espiv.net

Walking dead in Amfipolis
Βρέθηκε επιτέλους σε ποιον ανήκει το πτώμα του νεκρού στην Αμφίπολη.
Πληροφορίες κάνουν λόγο για άνεργο/η ή χαμηλόμισθο/η, ο οποίος/α απεβίωσε 
μπροστά από την τηλεόραση, καθώς έλεγε ότι οι πολιτικοί είναι απατεώνες και 
τους χρειάζεται ένα χέρι ξύλο. Από τις εργαστηριακές ταξικές έρευνες αποδείχτηκε 
ότι το σώμα έφερε πολλαπλά τραύματα από οκτάωρη, απλήρωτη ή μαύρη εργασία, 
ενώ ο θάνατος προήλθε από αδυναμία πληρωμής των νοσήλιων εξόδων, λόγω μη 
ασφαλιστικής κάλυψης. Ανεπιβεβαίωτες φήμες αναφέρουν ότι  βρέθηκε επιγραφή 
πάνω στον τάφο να γράφει:
“Αν δεν θάψουμε κάναν αφέντη, ανάσταση δε θα δούμε”.

Επιμήκυνση μήνα
Ομάδα επιστημόνων -με εντολή και για λογαριασμό των αφεντικών- κατάφερε να 
επιμηκύνει το Φεβρουάριο για περισσότερη απόλαυση και αχαλίνωτη εργασιακή 
εκμετάλλευση. 30 θα είναι πλέον οι μέρες του μήνα και οι εξουσιαστές σκέφτονται πολύ 
σοβαρά να παραμένουν τα καταστήματα ανοιχτά την τριακοστή ημέρα για 24 ώρες.

Εργατικά ατυχήματα σε παράλληλο σύμπαν
32 δημοσιογράφοι πέθαναν από τη χολή τους στην προσπάθεια τους να προφέρουν 
τη λέξη “κουκουλοφόροι”, ενώ άλλοι 11 αυτοτραυματίστηκαν στο μάτι με την πένα 
τους όταν υπέγραφαν για λογαριασμό αφεντικών.
6 αρχιμανδρίτες έπαθαν ανακοπή μην αντέχοντας το θέαμα δυο ανδρών να 
φιλιούνται παθιασμένα μπροστά σε μια εκκλησία.
3 εφοπλιστές πνίγηκαν ανοιχτά του Φαρμακονησίου στην προσπάθειά τους να 
ξεφύγουν από απλήρωτους ναυτεργάτες.
Και τέλος 147 μπάτσοι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με κρίση ταυτότητας, όταν 
ξαφνικά κοιτάχτηκαν στον καθρέφτη και συνειδητοποίησαν... ότι είναι γουρούνια.

Έκτακτο δελτίο καιρού
Επιδεινώνεται για άλλη μια φορά ο καιρός. Βρέχει σφαλιάρες στη φτωχογειτονιά, 
όπου άνεργοι, επισφαλείς, κακοπληρωμένοι συνεχίζουν να τρώνε φάπες από τα 
αφεντικά και να λένε ευχαριστώ.
Το κρύο, ειδυλλιακό για τους πλούσιους, συνεχίζει να σκοτώνει. Για αυτό και το 
επαναστατικό κίνημα παίρνει τα μέτρα του λέγοντας πως:
“Μία είναι η λύση στη βαρυχειμωνιά, φλεγόμενα οδοφράγματα σε κάθε γειτονιά”.

BREAKING NEWS.


