Σελιδες Δρομου

Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Άνω Κάτω Πατησίων
Νάξου 75 & Κρασσά,
Πλ. Κολιάτσου

ΦΡΑΟΥΛΟΧΩΡΑΦΑ &
ΤΣΙΦΛΙΚΑΔΕΣ
ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ
Στις 30 Μάρτη 2017 εκδόθηκε απο το ευρωπαϊκό
δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),
καταδικαστική απόφαση για «καταναγκαστική εργασία στις
φυτείες φράουλας στη Μανωλάδα». Το Δικαστήριο έκρινε πως
το ελληνικό κράτος και η δικαιοσύνη του έκαναν τα «στραβά
μάτια» και αδιαφόρησαν παντελώς για τις φεουδαρχικές
συνθήκες εργασίας, για την εμπορία ανθρώπων και για
την καταναγκαστική εργασία των μεταναστών εργατών στα
φραουλοχώραφα της Μανωλάδος. Στον καθένα από τους
42 εργάτες από το Μπαγκλαντές, που είχαν προσφύγει στο
ΕΔΑΔ, επιδικάστηκε αποζημίωση 16.000 ευρώ και για τους
υπολοίπους προσφεύγοντες 12.000 ευρώ, για το σύνολο
των βλαβών που τους προκλήθηκαν. Επίσης, το δικαστήριο
τους αναγνώρισε 4.363,64 ευρώ συνολικά για τα δικαστικά
έξοδα... (συνέχεια σελ. 7)

Απο τους προστατες μασ,
ποιοσ θα μας προστατευσει;
Στα ψιλά πέρασε η είδηση της σύλληψης του
διοικητή του ΑΤ Κολωνού το Μάη του 2017.
Ο εν λόγω µπάτσος παρείχε «υπηρεσίες
πληροφόρησης» σε έναν επιχειρηματίαιδιοκτήτη πάρκινγκ, τον οποίο και εκβίαζε για να
αποσπάει χρηματικά ποσά. Με µηνιαία ταρίφα
300 ευρώ... (συνέχεια σελ 3)

για να μαθαινουν
οι παλιοι και να
θυμουνται οι νεοι
Το 1990 η νέα δημοκρατία με αργηγό
τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη καταφέρνει
οριακά να κερδίσει τις εκλογές και
γίνεται κυβέρνηση. Από τις πρώτες μέρες
διακυβέρνησης προσπάθησε να εφαρμόσει
το σκληρό θατσερικό νεοφιλελεύθερο
σχέδιό της. Επίθεση στο ασφαλιστικό,
μειώσεις μισθών, 8500 απολύσεις,
κλείσιμο και ιδιωτικοποίηση των μισών
κρατικών επιχειρήσεων...
(συνέχεια σελ 8)

Τεύχος #2,
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2017
Αθήνα

καπιταλισμοσ & φασιστικεσ εφεδρειεσ
Εν κατακλείδει, δεν πρόκειται για ένα
φαινόµενο παράνοιας, ούτε συνέπεια
της φτώχειας, της κρίσης ή των
µεταναστευτικών ροών. Ο φασισμός
είναι καρκίνωµα που δηµιουργείται
συνειδητά από και για την άρχουσα
τάξη. Μια τάξη που ωθεί τον φασισµό
στην εξουσία για να σώσει το τοµάρι
της σε περιόδους κρίσης. Οι φασίστες
θα πατήσουν πάνω στην ανεργία που
µαστίζει την κοινωνία, θα φορέσουν
ακόµα και τον αντισυστηµικό τους
µανδύα, θα σπείρουν το ρατσιστικό
τους µίσος και το εθνικιστικό τους
δηλητήριο ώστε να µετατρέψουν την
κοινωνία σε ένα «µεγάλο Άουσβιτς».
Ειδικότερα, σε περιόδους οικονοµικής
ύφεσης, όπου το κεφάλαιο βρίσκεται σε
φάση αναδιοργάνωσης και το κράτος
τείνει σε καθεστώς απολυταρχισµού, οι
φασιστικές πρακτικές νοµιµοποιούνται
και γίνονται δηµόσιες τόσο από τους
εξουσιαστές όσο και από την ίδια την
εκµεταλλευόµενη κοινωνία. Είναι
η στιγµή που προλαµβάνοντας µια
ενδεχόµενη ριζοσπαστικοποίηση της
κοινωνίας, το κράτος δεν αρκείται
µόνο στο να προβάλλει το φασιστικό
λόγο, αλλά αρχίζει... (συνέχεια σελ 4)

οι βιαστεσ δεν ειναι ρατσα ειδικη - ειναι αντρεσ καθημερινοι
Στις 22 Ιουνίου το 2016 στο κέντρο της
Κορίνθου οι δύο γυναίκες κάθονταν σε ένα
παγκάκι όταν ένας 46χρονος άντρας τις
πλησίασε προκλητικά και τους επιτέθηκε
φραστικά ξεστομίζοντας χυδαίες εκφράσεις,
λέγοντας χαρακτηριστικά «πώς είστε έτσι
ντυμένες, θα σας γαμήσω». Οι γυναίκες
του ζήτησαν να φύγει όμως αυτός συνέχισε
την επίθεση του πιάνοντας το στήθος της
17χρονης. Η 22χρονη (Π.Α) φοβούμενη πως
αυτός θα βγάλει μαχαίρι αμύνθηκε με ένα
μαχαίρι που είχε μαζί της τραυματίζοντας
θανάσιμα τον 46χρονο. Οι κοπέλες την
ίδια μέρα συνελήφθησαν και η Π.Α
προφυλακίστηκε... (συνέχεια σελ 6)

ανθρωποειδη
ανδροειδη
και καπου χαθηκαν
οι ανθρωποι
Όχι δεν πρόκειται για
κάποια ταινία επιστημονικής
φαντασίας, αλλά για το
“θαυμαστό” μας κόσμο. Ίσως οι
περισσότεροι όταν ακούμε τη
λέξη android να φανταζόμαστε
τα λογισμικά των κινητών,
όμως η έννοια αναφέρεται
στα robot που μοιάζουν και
δρουν σαν άνθρωποι. Όσο για
το αν σκέφτονται σαν εμάς...
(συνέχεια σελ. 2)

αντιφασιστικη διαδηλωση
στο γαλατσι
Την Παρασκευή 3 Νοέμβρη, το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι
Ανω Κατω Πατησιων, μαζί με το αυτοδιαχειριζόμενο
κοινωνικό στέκι Γαλατσίου«στεγαστρο» διοργανώσαμε
αντιφασιστική συγκέντρωση - πορεία, με αφορμή την
επίθεση φασιστικής συμμορίας σε μετανάστη, στη
Λαμπρινή... (συνέχεια σελ 5)

Εχε γεια
και μεις να γραφουμε!
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Πατησίων, δεν μας ζορίζουν ούτε εισαγγελείς ούτε
Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεγάλο το

Άνω Κάτω
ιδιοκτήτες.
ρίσκο που

παίρνουμε ξεκινώντας το δεύτερο φύλλο της εφημερίδας με την

ΓΚΑΝΤΕΜΗ. Αν και νεκρός δεν παύει να
είναι επικίνδυνος. Τα φιλιά, την αλληλεγγύη και τη θετική μας
ενέργεια λοιπόν στις καταλήψεις ανά την επικράτεια.
αναφορά στον αιώνιο

Ο

ι έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν να κάνουν τα πάντα για
να παραμείνουν στη κορυφή. ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ κιλά

κόκας βρέθηκαν σε πλοίο που βολοδέρνει ανάμεσα σε Χιλή, Περού

«Danaos Shipping» ιδιοκτήτης της
Γιάννης Κούστας. Δεύτερο «τυχαίο»
κρούσμα «ναρκοφορτίου» σε βαπόρι ελληνικών συμφερόντων.
Από την άλλη, ο Θ. Κοντούρης της εταιρείας «Fos Petroleum»
με έδρα το Πέραμα, όπως και πολλοί άλλοι, συνεχίζουν να
και

Ισημερινό. Πλοίο

της

οποίας είναι ο εφοπλιστής

πραγματοποιούν εκτεταμένο λαθρεμπόριο καυσίμων που εντελώς

«τυχαία» διαφεύγει των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών.
Συνεχίζουν να αξιοποιούν σαπιοκάραβα τα οποία επίσης
«τυχαία» παίρνουν πιστοποιήσεις αξιοπλοΐας από την αρμόδια
διεύθυνση επιθεώρησης πλοίων του υπουργείου ναυτιλίας. Ένα
από αυτά ήταν και το ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ που βυθίστηκε, αφήνοντας
πίσω να θυμόμαστε (ακόμα και στο μπανάκι μας) τη σκατίλα
του καπιταλιστικού κόσμου που ζούμε. Συμπέρασμα: για τους
έλληνες πολυμήχανους θαλασσόλυκους η «τυχαιότητα» έχει το
νόημα της!

Ε

ντωμεταξύ στα ψιλά μπορεί να πέρασε στα κανάλια και στα
μιντια η είδηση για τον διοικητή του

Α.Τ.

κολωνού που

εκβίαζε επιχειρηματία, για εμάς όμως δεν αποτελεί

«ψιλολόι»

για αυτό κι αφιερώνουμε ένα ολόκληρο άρθρο για το ποιόν
των μπάτσων και τα νταραβέρια τους.

Για

τους πραγματικούς

εκβιαστές αυτού του κόσμου όμως –τα αφεντικά μας- τα πράγματα
πηγαίνουν απ’ το καλό στο καλύτερο, σε αντίθεση με μας τους

εκμεταλλευόμενους, τα γρανάζια του συστήματος.

Σ

υνεχίζουμε να είμαστε για αυτούς δείκτες σε στατιστικές.

Παραγωγικότητα, ανάπτυξη, μεταβλητό κεφάλαιο, εργατικές
Τα εργατικά «ατυχήματα», οι εργατικές
δολοφονίες αυξάνονται κατακόρυφα. Νεκροί εργάτες σε μηχανάκια
και φάμπρικες, κανείς δεν τιμωρείται κανείς δεν λογοδοτεί, η
εξουσία κάνει «αβαβά», δεν έχει κέρδος να προσέχεις τον εργάτη.
Στους χώρους δουλειάς η εργοδοτική τρομοκρατία κυριαρχεί, πως
να μην γίνεται άλλωστε. «Δεν θέλεις εσύ, υπάρχουν άλλοι δέκα
που περιμένουν!» Αχ, αυτή η τεράστια στρατιά ανέργων. Κρίμα
που δεν βάζει ένα καλό μπουρλότο να γίνει της κακομοίρας.
απώλειες, θάνατος!

Μ

έσα στο σκοτάδι υπάρχουν ακόμα φωτεινές εξαιρέσεις,
αυτοί/ες που επιλέγουν να ζουν σαν άνθρωποι.

Την

στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές οι κρατούμενοι δίνουν
αγώνα στα κάτεργα των φυλακών για τα δικαιώματα ενάντια
στο νέο σωφρονιστικό κώδικα.

Αντιφασιστικές

ομάδες και

πρωτοβουλίες συνεχίζουν να πολεμάνε τον ρατσισμό, να χτυπούν
νεοναζιστικές γιάφκες-γραφεία και να τσακίζουν φασίστες με
συνέπεια.

Προλετάριοι

δεν σκύβουν το κεφάλι και οργανώνουν

απεργίες από τα κάτω.

Σύντροφοι–ισσες χτυπάνε συμβολικά
καπιταλιστικούς και κρατικούς στόχους, δίνοντας έμφαση στην
προπαγάνδα μέσα από τη δράση. Αντιστάσεις και καταλήψεις
ξεπετάγονται εδώ κι εκεί. Ολικοί αρνητές στράτευσης συνεχίζουν
να οργανώνονται. Γυναίκες διαδηλώνουν στον δρόμο δυναμικά
κόντρα στην κουλτούρα του βιασμού. Ελπιδοφόρα πράγματα που
μας γεμίζουν χαμόγελα συμβαίνουν γύρω μας. Αποφασισμένοι
άνθρωποι αποδεικνύουν πως μπορούν να οργανώσουν μεγάλα
και ωραία πράγματα.

Κόντρα

Ε.Ε. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση μας πουλάει 300.000
τεθωρακισμένων στους μονάρχες της Σαουδικής
Αραβίας για τον πόλεμο της Υεμένης. Εγκλήματα που δεν
της

στους απαθείς, στους

«τίποτα δεν
αλλάζει», σ’ αυτούς που μια ζωή κοιτάνε το τομάρι τους, στους
μοιρολάτρες όλων των ειδών.

Σ

βλήματα

πρέπει να αφήσουν κανέναν άνθρωπο και ειδικά το κίνημα μας
αδιάφορο.
μακριά:

Όπως λέγανε και κάποιοι
Bring the war home!

από πολύ παλιά και πολύ

Κ

λείνοντας, γιατί συνεχίζουμε με μια χωρίς αντίτιμο
εφημερίδα; Άμα το καλοσκεφτεί κανείς μπορεί να φρικάρει

με την απρόσωπη επικοινωνία που έχουμε σαν άνθρωποι
στην κοινωνία που ζούμε.

Είναι περίεργο που κατά κύριο λόγο
«επικοινωνούμε» μέσω των εμπορευμάτων που παράγουμε, των
προϊόντων που διακινούμε, των υπηρεσιών που προσφέρουμε
για τις τσέπες των αφεντικών: κάποιοι εργάτες θα κόψουν τα
δέντρα με μηχανές τις οποίες έχουν φτιάξει άλλοι εργάτες.
Από ένα εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού θα φύγουν μεταφορείς
για ένα τυπογραφείο. Ένας μηχανικός τον οποίο μεταφέρει ένας
λεωφορειατζής, θα κάνει σέρβις στο κοπτικό μηχάνημα, που
«έκοψε» την εφημερίδα που κρατάς στα χέρια σου.

Σ

τη

«ψυχή»

αυτού του πράγματος βρίσκονται εκατοντάδες

άνθρωποι που δούλεψαν ανταλλάσοντας εργασία με χρήμα,

συνεργάστηκαν για την δημιουργία του, αλλά στο φινάλε δεν
γνωριζόμαστε.

Σ

το κομμάτι λοιπόν που έχουμε λόγο και επιλογή

εκδώσουμε, μοιράσουμε χέρι με χέρι σε χιλιάδες αντίτυπα μια
εφημερίδα δρόμου και όχι να βολευτούμε στην ευκολία του
ιντερνέτ ή να την πουλήσουμε στα περίπτερα.

Προσπαθώντας

έτσι να κερδίζουμε συνεχώς την άμεση και χωρίς την μεσολάβηση
του χρήματος επικοινωνία.

Οι

ιδέες, το μεράκι κι ο κόπος για

τη δημιουργία ενός άλλου κόσμου, μιας άλλης ζωής, δεν

τον κόσμο τώρα, ο παγκόσμιος πόλεμος στη Συρία συνεχίζεται

κοστολογούνται.

αμείωτος, συμμαχίες γκρεμίζονται, νέες χτίζονται συνεχώς,

εμάς τις ίδιες και η επιλογή των κειμένων ακολουθεί μια

Τα

έξοδα τυπώματος βαραίνουν αποκλειστικά

ο πλανήτης δοκιμάζεται για άλλη μια φορά από γενικευμένους

επίπονη αλλά πάνω από όλα συλλογική

καπιταλιστικούς και στρατιωτικούς ανταγωνισμούς.

μειοψηφίες

(αυτή

(στη

σύνταξη και τη διανομή της), επιλέγουμε να γράψουμε,

Η

βόμβα

η τρομερή εφεύρεση του ανθρώπου, ποιο άλλο πλάσμα

στον γαλαξία έχει φτιάξει κάτι για να αφανίζει μαζικά το ίδιο του
το είδος;) έχει διαχρονικά τη τιμητική της.

Σκάνε

αβέρτα εδώ

κι εκεί, από νατοϊκά/δημοκρατικά βομβαρδιστικά μέχρι καμικάζι
τζιχαντιστές.
πόλεμο

Όσοι όμως ετοιμάζονται για πόλεμο, θα πάρουν
πίσω. Στο Βέλγιο μπαράζ εμπρησμών σε τρεις πόλεις,

κατέστρεψε ολοσχερώς ένα εργοστάσιο και προκάλεσε σοβαρές
ζημιές σε διεθνεις εταιρείες ανάδοχους βιομηχανικών όπλων.

Π

ίσω στα δικά μας.

Μιλώντας

Ό

–χωρίς πλειοψηφίες και

– διαδικασία.

ποιος/α θέλει το πρώτο τεύχος, αν και υπάρχει σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μπορεί να περάσει από

το στέκι να μας γνωρίσει κιόλας, τις μέρες που ανοίγουμε ή στις
καλεσμένες με αφίσα προβολές κι εκδηλώσεις.

Μπορεί επίσης να

μας στείλει ένα mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση που αυτή
τη φορά γράψαμε σωστά στη τελευταία σελίδα της εφημερίδας.

Καλή ανάγνωση

για βόμβες και πόλεμο,

δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στη σχεδιαζόμενη

επανεγκατάσταση πυρηνικών στη πολεμική/νατοϊκή βάση του

Άραξου. Την

ίδια στιγμή που η αριστερό-ακροδεξιά κυβέρνηση

ΗΠΑ (ΦΕΚ 125 ΤΑ/29-82017) για επέκταση της βάσης της Σούδας & την συμμετοχή των
Ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στις αποστολές του ΝΑΤΟ και
μας υπέγραψε νέα συμφωνία με τις

Αυτοδιαχειριζομενο Στεκι Ανω - Κατω Πατησιων
Δεκέμβρης 2017

Ανθρωποειδη, ανδροειδη... και καπου χαθηκαν οι ανθρωποι

Ό

χι δεν πρόκειται για κάποια ταινία επιστημονικής
φαντασίας, αλλά για το “θαυμαστό” μας κόσμο. Ίσως οι
περισσότεροι όταν ακούμε τη λέξη android να φανταζόμαστε
τα λογισμικά των κινητών, όμως η έννοια αναφέρεται στα
robot που μοιάζουν και δρουν σαν άνθρωποι. Όσο για το
αν σκέφτονται σαν εμάς, επιφυλασσόμαστε. Η Erica που
απεικονίζεται παρακάτω δεν είναι η “πρωτόπλαστη” των
ανδροειδών, είναι όμως το “πιο όμορφο και έξυπνο” σύμφωνα
με τον δημιουργό της, Hiroshi Isiguro, καθηγητή ρομποτικής.
Η Erica διαθέτει ένα μικρό βαθμό “αυτονομίας”, μπορεί
να μιλάει χρησιμοποιώντας ανεπτυγμένο λεξιλόγιο, να
απαντάει σε ερωτήσεις και να αποτυπώνονται στο πρόσωπό
της ανθρώπινες εκφράσεις.

Δ

ιαβάζοντας όλα αυτά, ανατριχιάζουμε, όχι εξαιτίας
της εξέλιξης της επιστήμης και του καλπασμού
της τεχνολογίας. Αλλά για τις ανάγκες που αυτές θέλουν
να καλύψουν, τα συμφέροντα που εξυπηρετούν, τη
συναισθηματική επίπτωση που έχουν και την κοινωνική
αποδόμηση που αποφέρουν. Για ποίο λόγο άραγε χρειάζονται
τόσο πολύ οι άνθρωποι να κουβεντιάζουν με ένα ρομπότ, και
όχι μεταξύ τους; Επτά δις άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη
δεν αρκούν; Μήπως ένα μεταλλικό πράγμα γεμάτο τσιπάκια
που το διαπερνάει ρεύμα αισθάνεται, σκέφτεται, πονάει,
ερωτεύεται, αγαπάει, ονειρεύεται, έχει παιδικές αναμνήσεις,
ορμές, υποσυνείδητο; Όχι φυσικά. Η ματαιότητα και ο
παραλογισμός της επιστήμης και της τεχνολογίας.

O

Isiguro συνεχίζει λέγοντας πως για να κατασκευάσει το
πρόσωπο της Erica, χρησιμοποίησε 30 φωτογραφίες
από όμορφες γυναίκες, παίρνοντας μια μέση εικόνα για κάθε
χαρακτηριστικό(μύτη, μάτια, κλπ) ώστε να είναι ελκυστική
για τον καθένα. Ελκυστική ως προς τι; Αισθητικά, φιλικά,
ερωτικά; Για τον καθένα εννοώντας για όλους. Να παράξει
δηλαδή μαζικά το ίδιο προϊόν, να υπάρχει ομοιομορφία
και να εξαλείψει κάθε χαρακτηριστικό που εμφανίζεται
ελαττωματικό. Σαν να λέμε ένα είδος ευγονικής, ρομποτική
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και επιστημονικότερη αυτή τη φορά. “Χοντραίνοντάς” το, πού
ξέρεις; μπορεί η “ελκυστική για όλους” να αρέσει πιο πολύ
από τις αληθινές διαφορετικές.
Και αν αυτά για μας αποτελούν ηθικά ζητήματα, για τους
επιστήμονες είναι ψιλά γράμματα. Ο καθηγητής μάς
αποτελειώνει με μία ακόμη δήλωση “Δεν πιστεύω πώς
υπάρχει πρόβλημα ηθικής. Πρώτα πρέπει να αποδεχτούμε
ότι τα ρομπότ είναι κομμάτι της κοινωνίας μας και να
αναπτύξουμε μια αγορά για αυτά. Αν δεν κάνουμε αυτό, τότε
δεν έχει νόημα να μιλάμε για ζητήματα ηθικής”. Μέσα σε
αυτές τις λίγες γραμμές συμπυκνώνεται ένα τεράστιο νόημα.
Για τον καπιταλισμό, κοινωνία ορίζεται ό,τι εξυπηρετεί την
αγορά. Όχι οι άνθρωποι, οι σχέσεις, οι αξίες, τα συναισθήματα,
αλλά η κυκλοφορία των εμπορευμάτων και του χρήματος.
Έτσι, έχοντας την κοινωνική νομιμοποίηση που απορρέει
από τις σοφιστείες των ειδικών, μπορεί να αναπτύσσεται.
Η επιστήμη ως αυτή που τα ξέρει όλα, “ξεπλένει” τα πάντα.
Εμάς δεν μας εκπλήσσει καθόλου που ένας επιστήμονας
ζητά πρώτα να αποδεχτούμε και μετά να το σκεφτούμε ηθικά.
Μήπως το ίδιο δεν έγινε με τα χημικά όπλα και την ατομική
βόμβα; Παίρνοντας πάσα από αυτό, να θυμίσουμε πως η
αιχμή της τεχνολογίας βρίσκει πάντα πρώτα εφαρμογή στο
πεδίο της μάχης και η ρομποτική ως τέτοια δεν απουσιάζει
από κανένα πόλεμο.

Κ

άτι για το τέλος, η καπιταλιστική κοινωνία εμποτίζεται
ακόμα περισσότερο με το δηλητήριο της αποξένωσης,
της μοναξιάς, της αλλοτρίωσης, της ανίας και της απάθειας.
Δεν ξέρουμε τι μας ανησυχεί περισσότερο, οι μηχανές που
μετατρέπονται σε ανθρώπους και αρχίζουν να θεωρούνται
ισάξια μέλη της κοινωνίας ή ο άνθρωπος που έχει
μετατραπεί ο ίδιος σε μηχανή και απομακρύνεται όλο και
περισσότερο από την κοινοτική ζωή; Πιθανολογούμε πως
είναι δύο διαφορετικά ημισφαίρια του ίδιου καπιταλιστικά
τεχνολογικού κόσμου.

σελιδες δρομου

Φώτο πάνω: H Erica είναι 23 ετών, όπως λέει η
ίδια. Δεν μας δόθηκε πιστοποιητικό ληξιαρχικής
πράξης βέβαια.
Φώτο κάτω: Ο καθηγητής Isiguro με τον σωσία του,
το ανδροειδές Geminoid HI-1. Καταλαβαίνουμε
πόσο κοινωνικός είναι ο άνθρωπος(;), που πέρα
από τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς στο εργαστήριο,
με τον μόνο που θέλει να βρίσκεται, είναι ο
ψεύτικος εαυτός του.

από τους

προστατες µας

ποιος θα µας προστατευσει;
Στα ψιλά πέρασε η είδηση της σύλληψης του διοικητή του ΑΤ Κολωνού το Μάη του 2017. Ο εν
λόγω µπάτσος παρείχε «υπηρεσίες πληροφόρησης» σε έναν επιχειρηματία-ιδιοκτήτη πάρκινγκ,
τον οποίο και εκβίαζε για να αποσπάει χρηματικά ποσά. Με µηνιαία ταρίφα 300 ευρώ, θα τον
ενημέρωνε για πιθανούς ελέγχους από κρατικές και δηµοτικές αρχές, όπως είναι το ΙΚΑ, η
επιθεώρηση εργασίας, η εφορία ή το υγειονομικό. Ο ιδιοκτήτης πάρκινγκ έχοντας ήδη πληρώσει τα
δύο πρώτα μηνιάτικα, καταγγέλλει τον εκβιασμό στο τμήμα εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής
αστυνομίας. Με προγραμματισμένο «σικέ» ραντεβού και προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ο
διοικητής συλλαμβάνεται στα γραφεία της επιχείρησης και περνάει αυτόφωρο. Στη δικογραφία
περιλαμβάνονται δύο ακόµα αξιωματικοί, ένας αρχιφύλακας και ένας υπαστυνόµος για άμεση
συνέργεια, οι οποίοι όμως δε συλλαμβάνονται λόγω παρέλευσης του αυτόφωρου. Οι «αδιάφθοροι»
απλά τους «κούνησαν το δάκτυλο». Παράλληλα διατάχθηκε ΕΔΕ, που συνήθως βοηθούν στο
κουκούλωμα παρόμοιων υποθέσεων, µιας και το κράτος ξέρει καλά πώς να προστατεύει τα
«άτακτα» σκυλιά του. Έκτοτε δεν έχει «διαρρεύσει» καμία νέα πληροφορία…
Δεν πέφτουµε φυσικά από τα σύννεφα. Ξέρουμε ότι η διαφθορά είναι παιδί της εξουσίας. Ότι την
τρέφει και τρέφεται από αυτήν. Είναι γνωστό πως οι μπάτσοι που υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για
την εφαρμογή των νόμων, είναι αυτοί που τους παραβιάζουν µε τον πιο χυδαίο και απροκάλυπτο
τρόπο, είναι αυτοί που «τα παίρνουν» µε κάθε ευκαιρία.
Μία τέτοια ευκαιρία λοιπόν αποτελούν γι’ αυτούς και οι επιχειρήσεις εστίασης, που ως επί το
πλείστων διαρθρώνουν την ραχοκοκαλιά της «ελληνικής οικονοµίας». Στις περισσότερες από
αυτές τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τα αφεντικά κλέβουν συστηµατικά από τους εργαζόμενους
ένσημα, υπερωρίες, µισθούς, δώρα, επιδόµατα και ό,τι άλλο μπορούν. Γράφουν την εργατική
νομοθεσία εκεί που δεν πιάνει το µελάνι, εισφοροδιαφεύγουν και φοροδιαφεύγουν, «παίρνουν
το νόµο στα χέρια τους» και εκμεταλλεύονται µε όποιον τρόπο γουστάρουν το εργατικό δυναµικό
τους. Και όλα αυτά χωρίς κανένα άγχος, αφού με μία ταρίφα των 300 ευρώ, έχουν το κεφάλι τους
ήσυχο. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, η αστυνοµία, µέσα από τον διττό της κοινωνικό και ταξικό
ρόλο ως εκπρόσωπος του κράτους και ως εκπρόσωπος του παράνοµου κεφαλαίου, φροντίζει να
συνεχίζεται η στυγνή µας εκµετάλλευση παράλληλα µε τα αυξηµένα κέρδη των αφεντικών. Τέτοια
γεγονότα εµπλοκής της αστυνομίας σε υποθέσεις εργαζοµένων που διεκδικούν δεδουλευµένα σε
καταστήµατα εστίασης, έχουν καταγγείλει και τα δύο σωµατεία βάσης που δραστηριοποιούνται
στον εν λόγω κλάδο (Συνέλευση Βάσης εργαζοµένων Οδηγών Δικύκλου και Σωµατείο
Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών επαγγελµάτων). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις (καταστήματα
σε Αµπελόκηπους, Ακρόπολη, Πετράλωνα, Παγκράτι, Μεταξουργείο), η αστυνοµία ήταν σταθερά
στο πλευρό των εργοδοτών, ενώ σε τρεις από αυτές, µέλη των σωµατείων και εργαζόµενοι
βρέθηκαν υπόδικοι ως εκβιαστές.
Δεν είναι όμως μόνο οι χώροι εστίασης τα σημεία όπου οι μπάτσοι στήνουν τις επιχειρήσεις
τους. Στηρίζοντας, αν όχι ελέγχοντας το παράνομο κεφάλαιο, επιλέγουν να ανοίγουν τους
“επιχειρηματικούς τους ορίζοντες” και αλλού, όπως για παράδειγμα σε καταστήματα μεταναστών,
με το να εκβιάζουν και να πουλάνε προστασία, φυσικά πάντα παρέα με τα πρωτοπαλίκαρα της
Χρυσής Αυγής. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση του ΑΤ Αγ. Παντελεήµονα όπου με πρωτοβουλία
του διοικητή της ασφάλειας Θανάση Σκάρα, είχε στηθεί µία «ιδιαίτερης εμπνεύσεως» επιχείρηση
στις περιοχές υπό την αρµοδιότητα του εν λόγω ΑΤ. Με «µέσο πίεσης» τα ρατσιστικά πογκρόµ
γύρω από την περιοχή της πλατείας Αµερικής, της Λαϊκής στη Μιχαήλ Βόδα και της Πλατείας
Βικτωρίας (2011 και 2012) - επιχειρούσαν να εξαναγκάσουν τους µετανάστες µαγαζάτορες να
πληρώνουν για προστασία από τον ρατσιστικό όχλο! Πράγµατι ευφάνταστο! Οι µετανάστες
συµµορφώθηκαν µε τον εκβιασµό, το κράτος εγγυήθηκε την τάξη και «όλοι γύρισαν στο σπίτι τους
ευχαριστημένοι πως οι δουλειές πάνε καλά». Έτσι, δεν µας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι
δύο «προνοητικές» επιχειρήσεις µε ιδιοκτήτες µετανάστες, στην οδό Αχαρνών, αποτελούν κέντρα
παράνομων δραστηριοτήτων, πληρώνοντας «κάποιους» για να τους καλύπτουν. Αξίζει επίσης να
αναφερθεί, πως στη διάρκεια των πογκρόµ, οι εν λόγω επιχειρήσεις παρόλο που οι θαμώνες τους
είναι αποκλειστικά μετανάστες, δε σπάστηκαν από τους φασίστες.
Το παραπάνω περιστατικό όπως και πολλές άλλες υποθέσεις παράνοµης οικονοµίας και
ρατσιστικών επιθέσεων, με πρωταγωνιστές μπάτσους και νεοναζί, είδαν το φως της δημοσιότητας,
αμέσως μετά τη δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα από το τάγµα εφόδου Νίκαιας της
χρυσής αυγής, στο Κερατσίνι, τον Σεπτέμβρη του 2014, όταν το κράτος που τρία χρόνια τάιζε,
χάιδευε και µεγάλωνε τα παρακρατικά νεοναζιστικά σκυλιά του, χρειάστηκε να τραβήξει -για τους
δικούς του λόγους - το χαλινάρι τους. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις υποθέσεις από το ΑΤ Νίκαιας,
το ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα, το ΑΤ Αιγάλεω, το ΑΤ Ρέντη, το ΑΤ Χαλανδρίου, ΑΤ Ζωγράφου.... *1.
Οι εν λόγω υποθέσεις αν και σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν σε αυτό που συμβαίνει στην
πραγματικότητα, αποτυπώνουν ικανοποιητικά το ποιόν «των προστατών µας» και το εύρος των
παράνομων δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκονται.
Καμία βέβαια από τις παραπάνω υποθέσεις αστυνομικής διαφθοράς δεν απασχόλησε ιδιαίτερα
τα ΜΜΕξαπάτησης. Ούτε φωτογραφίες, ούτε εκτενή ρεπορτάζ, ούτε καν τα ονόματα των µπάτσων
δε δηµοσιεύτηκαν ποτέ. Ήταν αναμενόμενο. Οι εξουσίες, ξέρουν καλά να συνεργάζονται µεταξύ
τους και να προστατεύει η µία την άλλη. Το ίδιο βέβαια δε συμβαίνει όταν σύντροφοι αγωνιστές
συλλαμβάνονται και κατηγορούνται για ένοπλη πάλη και όχι μόνο, εναντίον του καθεστώτος.
Τότε τα δελτία των οκτώ παίρνουν φωτιά. Δαιμονοποιούν τους συλληφθέντες σπέρνοντας τρόμο
και ανασφάλεια στο τηλεοπτικό κοινό, εισβάλλουν στην προσωπική ζωή των συντρόφων μας,
διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, τους δικάζουν και καταδικάζουν τηλεοπτικά. Αν κάποιος
νοµίζει πως οι δημοσιογράφοι ΔΕΝ κάνουν καλά τη δουλειά τους, κάνει λάθος.
Δεν τρέφουμε αυταπάτες. Κανένα από τα παραπάνω δεν αποτελεί µεµονωµένο περιστατικό.
Τέτοια παραμύθια λένε μόνο οι κρατικές αρχές. Γνωρίζουμε καλά ότι το παράνομο κεφάλαιο
δεν περιμένει «ξένους» εγκληματίες για να αναπτυχθεί και να γιγαντωθεί, γιατί οι ίδιοι οι
μπάτσοι, οι δήθεν κυνηγοί των «κακοποιών», αναλαμβάνουν να βρίσκουν νέα «εδάφη» για την
επέκταση του. Διεφθαρμένοι ή «αδιάφθοροι», οι μπάτσοι ήταν είναι και θα είναι τα τσιράκια των
μεγαλοαφεντάδων, των καπιταλιστών, αυτών που εξουσιάζουν τις ζωές μας. Αυτός είναι ο ρόλος
τους, να προστατεύουν τα αφεντικά και τους νόμους τους. Να εκπαιδεύονται ως πιστά μαντρόσκυλα
του συστήματος. Για να ελέγχουν την παραγωγή και την κατανάλωση με κάθε διεφθαρμένο ή
«αδιάφθορο» μέσο. Ε, εντάξει και καμιά φορά -έχουνε και τις αδυναμίες τους- ξεφεύγουν λίγο
από την κατάσταση. Εκβιάζουν για να βγάλουν καμιά μίζα από κανένα αφεντικό, πουλάνε καμιά
προστασία σε μαγαζιά μεταναστών, και άλλες φορές χωρίς να το καταλάβουν έχουν εμπλακεί σε
κυκλώματα τοκογλυφίας, trafficking, εμπορίου ναρκωτικών και όπλων.

Αν κάποιος νοµίζει πως ΚΑΙ οι μπάτσοι ΔΕΝ κάνουν καλά τη δουλειά τους,
επίσης κάνει λάθος...

*1. Σχετικά με οικονομικές «δραστηριότητες» των εν λόγω ΑΤ, μετά από μια σύντομη
αναζήτηση στο διαδίκτυο, αναφέρουμε τα εξής:
ΑΤ ΝΙΚΑΙΑΣ
«Ασκήθηκε η αναγκαία βία», δήλωνε ο πληροφοριοδότης της Χρυσής Αυγής και διοικητής του Τμήματος
Ασφαλείας στο ΑΤ Νίκαιας Δημήτρης Γιοβανίδης, μετά
τον θάνατο από βασανιστήρια του Μοχάμεντ Καμράν
Ατίφ στο ΑΤ Νίκαιας (10/2009). «Όπως κατήγγειλαν
μάρτυρες-πρώην μέλη της Χρυσής Αυγής Νίκαιας, ο Γιοβανίδης πρόσφερε προνομιακή πληροφόρηση στη Χρυσή Αυγή για να αποφεύγει τις κακοτοπιές και τις εφόδους
της αστυνομίας», ενώ άλλοι μάρτυρες μιλούν για «χορηγία» χρήσιμου εξοπλισμού και για συνδέσεις με κυκλώματα της νύχτας που εκβίαζαν νυχτερινά μαγαζιά μαζί με
το Γιάννη Λαγό. Η δράση της οργάνωσης, όμως, δεν θα
ήταν τόσο ανεξέλεγκτη, αν δεν απολάμβανε την ανοχή
και την εύνοια του ΑΤ Νίκαιας.
ΑΤ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
Ο 54χρονος υποδιοικητής της Ασφάλειας Αθηνών Θανάσης Σκάρας συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2013 και
προφυλακίστηκε, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σε βαθμό
κακουργήματος για κατάχρηση εξουσίας, λαθρεμπορία,
παράνομη κατοχή όπλων και ναρκωτικών κ.ά. Αντίστοιχα, η 50χρονη υποψήφια με τη Χρυσή Αυγή Θεμις Σκορδέλη κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας,
που ενεπλάκη στην υπόθεση, αντιμετωπίζει κατηγορίες
σε βαθμό πλημμελήματος. Στο σπίτι της είχαν βρεθεί 18
κροτίδες, δύο σακούλες με προϊόντα «μαϊμού» καθώς και
χειρόγραφες σημειώσεις που τη συνέδεαν με τη δραστηριότητα του Θανάση Σκάρα.
Σε έρευνες που πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. στο γραφείο
και τα σπίτια του Σκάρα σε Αθήνα και Ιωάννινα, ανάμεσα
στα υπόλοιπα βρέθηκε και χειρόγραφος κατάλογος καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στα οποία ο 54χρονος
παρείχε «κάλυψη». Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται
δύο ακόμα άτομα: ένας 60χρονος συνταξιούχος αστυνομικός που αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και η 52χρονη σύζυγός του. Ο 60χρονος υπηρετούσε επί σειρά ετών στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Από
τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι εκτελούσε χρέη
«εισπράκτορα» για λογαριασμό του 54χρονου Σκάρα.
Πιο αναλυτικά, στο γραφείο του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν : το χρηματικό ποσό των (10.700) ευρώ, δύο (2)
χρυσές λίρες Αγγλίας, σπρέι πιπεριού, ηλεκτρικός εκκενωτής με καλώδιο φόρτισης και θήκη μεταφοράς – ανάρτησης σε ζώνη, (64) φυσίγγια των 9 mm τα οποία κατείχε
παράνομα, (11) λειτουργικά κινητά τηλέφωνα και δελτίο
αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού. Σε σωματική του έρευνα
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το χρηματικό ποσό των
(2.300) ευρώ, έγγραφο – πρόσκληση εμφάνισης πολίτη
σε Πταισματοδίκη της Αθήνας, το οποίο κατείχε παρά τη
θέση του, ιδιόχειρες σημειώσεις που αφορούν προφανώς
σε καταστήματα που διενεργούνται τυχερά παίγνια στην
ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Στην οικία του βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν: το χρηματικό ποσό των (10.200)
ευρώ, (2) βιβλιάρια καταθέσεων τραπεζικών ιδρυμάτων,
(3) πιστόλια μάρκας Zastava , Geco και Glock , με δύο γεμιστήρες, περίστροφο και γεμιστήρας με (15) φυσίγγια,
μεταλλική πτυσσόμενη αστυνομική ράβδος, (317) φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, (2) αεροβόλα
πιστόλια, (6) σουγιάδες και (7) μαχαίρια , (2) τσεκούρια
και (3) σπαθιά, (2) φορητοί υπολογιστές και (2) συσκευές
αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB), (25) λειτουργικά κινητά τηλεφώνων και (4) πακέτα σύνδεσης κινητής
τηλεφωνίας, πλήθος φωτοαντιγράφων ή πρωτοτύπων
υπηρεσιακών εγγράφων, πλήθος φωτοαντιγράφων διασελιδες δρομου

βατηρίων, αδειών διαμονής, αιτήσεων για έκδοση Δελτίων Ταυτότητας κ.α. (σε κάποια από αυτά υπήρχαν ιδιόχειρες σημειώσεις σημαντικών χρηματικών ποσών), (2)
βιβλία και (4) περιοδικά. δεκαέξι τσάντες και πορτοφόλια
– απομιμήσεις και (130) κλεψίτυποι ψηφιακοί δίσκοι
CD. Σε οικία του στα Ιωάννινα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: (14) κυνηγετικά όπλα, εκ των οποίων ένα έφερε
διόπτρα, κάννη και κοντάκι κυνηγετικού όπλου, θήκη
που περιείχε εξάρτημα κυνηγετικού όπλου, (4) όπλα τύπου φλόμπερ και ένα αεροβόλο, (3) θήκες κυνηγετικών
όπλων, πιστόλι μέσα σε δερμάτινη θήκη, με γεμιστήρα
που περιείχε (8) φυσίγγια, (2) μαχαίρια και (1) σουγιάς
, (2) σφύρες παλαιού τύπου, (15) φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων και (2) κάλυκες, (160) φυσίγγια
9 mm , δερμάτινη θήκη και γεμιστήρα πιστολιού και (2)
πλαστικά προστατευτικά λαβής πιστολιού, κάνναβη καθαρού βάρους (690) γραμμαρίων και χάρτινο κουτί που
περιείχε υπολείμματα κάνναβης και νάιλον σακούλα,
που περιείχε κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους (28,4)
γραμμαρίων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων για τον εντοπισμό του συνταξιούχου αστυνομικού,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τοποθετημένα από τον ίδιο
σε εξώστη γειτονικού του διαμερίσματος, ένα πιστόλι,
(173) φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, δύο κάρτες SIM , παρελκόμενα κινητών
τηλεφώνων (μπαταρίες, φορτιστές κ.λπ.), καθώς και τριάντα δύο (32) τεμάχια χαρτιού με χειρόγραφες σημειώσεις, όπως ημερομηνίες, ονόματα και χρηματικά ποσά.
ΑΤ ΑΙΓΑΛΕΩ
Τον Φλεβάρη του 2013 συνελήφθη από την ΕΛΑΣ ο διοικητής του τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω, κατηγορούμενος για εκβιασμό αλλοδαπών καταστηματαρχών στην
Αγ. Μελετίου.
ΑΤ ΡΕΝΤΗ
Τον Φλεβάρη του 2015 συνελήφθη, με τις κατηγορίες
της κλοπής, αποδοχής προϊόντων εγκλήματος και εκβίασης σε βάρος 34χρονου μετανάστη από το Πακιστάν, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ρέντη. Σε έρευνα στο
γραφείο του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
το χρηματικό ποσό των 1.945 ευρώ, δύο διαβατήρια πακιστανικών Αρχών και 88 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.
ΑΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο ο διοικητής του ΑΤ Χαλανδρίου τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά από συντονισμένη έρευνα της
δ/νσης εσωτερικών υποθέσεων (δευ). Η δευ έστειλε τη
δικογραφία στον αρμόδιο Εισαγγελέα, καθότι ο εν λόγω
διοικητής του ΑΤ Χαλανδρίου ήταν συνέταιρος σε μπάρ
στην κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου δίπλα στην εκκλησία, του οποίου μάλιστα κάλυπτε την παράνομη λειτουργία του παρά τις σοβαρές καθημερινά παραβάσεις
και τις δεκάδες μηνύσεις που έχει δεχθεί.
Ο εν λόγω διοικητής, που τέθηκε σε διαθεσιμόητα, πριν
μετατεθεί στο Χαλάνδρι είχε υπηρετήσει στην Ικαρία,
στην ΕΥΠ, στο Εκβιαστών και σε άλλες υπηρεσίες.
Απορία δημιουργεί και θα έπρεπε να διερευνηθεί απο
την δευ πως εδω και πολλά χρόνια, αλλά ακόμη και
σήμερα, το Τμήμα Ασφαλείας του Χαλανδρίου δεν έχει
φέρει εις πέρας ούτε μία υπόθεση διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών, αν και είναι γνωστό σε όλο το Χαλάνδρι ότι τα ναρκωτικά κυκλοφορούν ελεύθερα.
Να υπενθυμίσουμε ότι το Χαλάνδρι τα τελευταία δύο
χρόνια έχει μετατραπεί σε μπαρούπολη.»

3

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ &
ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ
«Ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός
στην πιο ωμή και καταπιεστική του μορφή, σαν ο πιο θρασύς κι
ο πιο δόλιος καπιταλισμός».
Μπρέτολντ Μπρεχτ

Μια σύντοµη ιστορική αναδροµή

Ο

Α’ Παγκόσµιος πόλεµος επέφερε
τραγικές καταστροφές στην Ευρώπη.
Η επόµενη µέρα µετά τη λήξη του, µετρά
εκατοµµύρια νεκρούς και ανάπηρους, οι
οικονοµίες κλονίστηκαν, το εξωτερικό χρέος
και ο πληθωρισµός εκτοξέυτηκαν στα ύψη. Όλα
αυτά σε συνδυασµό µε την έλλειψη εισαγωγής
τροφίµων, µε την ανεργία να µαστίζει την
κοινωνία, µε άθλιες συνθήκες ζωής, µε αρρώστιες
και µε ένα λαό εξουθενωµένο, ανήµπορο να
σταθεί στα πόδια του. Από την άλλη πλευρά, τα
κέρδη του πολέµου είχαν συγκεντρωθεί στους
γαιοκτήµονες, βιοµήχανους και τραπεζίτες.

Α

ντιµέτωποι µε αυτή την κατάσταση
µεγάλα κοµµάτια της εργατικής τάξης
αντιδρούν. Όπως και η παρισινή κοµµούνα, η
µεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση αποτέλεσε
έµπνευση για τα εργατικά κινήµατα στην
Ευρώπη. Στην Ιταλία, εκατοντάδες χιλιάδες
εργάτες οργανώθηκαν σε επιτροπές και έκαναν
κατάληψη στα εργοστάσια, ενώ σχηµατίστηκαν
ένοπλες φρουρές για την υπεράσπιση τους.
Στην Ισπανία, στην Αγγλία ξέσπασαν µεγάλες
απεργίες και ένοπλες συρράξεις. Στη Γερµανία,
η επανάσταση των Σπαρτακιστών που ξεκίνησε
στο Κίελο το Νοέµβρη του 1918 εξαπλώθηκε
ταχύτατα και σε άλλες πόλεις όπως Βρέµη,
Αµβούργο, Ανόβερο, Μόναχο, Βιέννη,
Βουδαπέστη. Όλα έδειχναν ότι η επαναστηµένη
εργατική τάξη µπορούσε να αποτελέσει
έµπνευση και να ωθήσει όλο και περισσότερο
κόσµο στην παγκόσµια εργατική επανάσταση
εµποδίζοντας το γεγονός της αποµόνωσής της
µόνο στη Ρωσία. Η επαναστατηµένη εργατική
τάξη, στην ευρώπη, ταρακούνησε την άρχουσα
τάξη, η οποία ξεκίνησε την αντεπανάσταση.
Ειδικότερα στη Γερµανία η αστική τάξη µε την
στήριξη της σοσιαλδηµοκρατίας, οργάνωσε,
εφοδίασε και χρηµατοδότησε ένοπλα
παραστρατιωτικά σώµατα εθελοντών (από
ανώτερους και κατώτερους αξιωµατικούς),
τα λεγόµενα τάγµατα εφόδου «φραικορπς» τα
οποία κατέστειλαν την επαναστατική δράση του
λαού µε αιµατηρές επιθέσεις και λυσσαλέα βία.
Τα µέλη των φασιστικών αυτών σωµάτων είναι
αυτά που θα σταθούν αργότερα στο πλευρό του
Χίτλερ.

Λ

ίγα χρόνια αργότερα, το κραχ του 1929
σηµατοδότησε τη βαθύτερη οικονοµική
κρίση που γνώρισε ποτέ η κοινωνία µας στην
ιστορία. Εκατοµµύρια άνθρωποι στη Ευρώπη
βρίσκονταν σε απόγνωση και έβλεπαν τον
κόσµο να γκρεµίζεται. Την απογοήτευση αυτή
δεν άργησαν να εκµεταλλευτούν οι Χίτλερ και
Μουσολίνι, οι οποίοι έταξαν στον κόσµο µια
«νέα κοινωνία» στοχεύοντας στην συγκέντρωση
των µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων.
Παράλληλα, οι σοσιαλοδηµοκρατικές δυνάµεις
που πολεµούσαν την επανάσταση το µεγάλο
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κεφάλαιο της εποχής, εναπόθεταν τις ελπίδες του
στους φασίστες. Οραµατιζόταν ένα διαλυµµένο
εργατικό κίνηµα, µια αποδιοργανωµένη εργατική
τάξη. Κατέστειλλαν απεργίες και φίμωναν κάθε
φωνή αντίστασης, είτε συστήνοντας σωµατεία
ξεκάθαρα εργοδοτικά, είτε ακόµα επιτιθέµενοι
µε φυσική βία στους ίδιους τους εξεγερµένους.
Τραπεζίτες, βιοµηχανίες & κεφαλαιοκράτες
στηρίζουν ανοιχτά και αποφασιστικά το
Εθνικοσοσιαλιστικό Κόµµα του Χίτλερ στη
Γερµανία, τα ποσοστά του οποίου εκτοξεύονται
στο 18,3%. Το 1935 στη Γαλλία, η ακροδεξιά
φασιστική οργάνωση Σταυροί της Φωτιάς
αριθµεί 400.000 µέλη, µε την υποστήριξη
γαλλικών επιχειρήσεων και της Καθολικής
Εκκλησίας. Στη Βρετανία ο Τσώρτσιλ δηλώνει
ξεκάθαρα υποστηρικτής του Μουσολίνι. Στην
Ελλάδα η εξουσία παραδίδεται στον φασίστα
Μεταξά. Στη Γερµανία το Γ’ Ράιχ υπόσχεται
µεγάλη κερδοφορία στους Αµερικάνους
επενδυτές.

Ο

φασισµός είναι πλέον «ο παράδεισος» για
τον καπιταλισµό. Η εκµετάλλευση και ο
εξευτελισµός των εργαζοµένων µε όλα τα µέσα
αποφέρει µεγάλη κερδοφορία στις επιχειρήσεις.
Το φτηνό εργατικό δυναµικό από τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης απογειώνει τους τζίρους των
καπιταλιστών. Χιλιάδες αιχµάλωτοι µε την
άµεση εργασία τους και τη µηδενική τους
δυνατότητα αντίδρασης στις άθλιες συνθήκες
εργασίας, αποτέλεσαν προνοµιούχο πεδίο
για την κερδοφορία των συνεργατών των
ναζί. Οι φασίστες αποτελούν αναµφισβήτητα
φερέγγυο όργανο των εκµεταλλευτών της
εργατικής τάξης. Εξάλλου η διαρκής επέκταση
εκείνων που θα µπορούσαν να βρεθούνε στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης µείωνε διαρκώς το
ευκαιριακό κόστος εκµετάλλευσης της εργασίας
τους, δηµιουργώντας έτσι µια νέα µορφή
δουλείας, όπου η ανεξάντλητη δεξαμενή των
«ανεπιθύµητων» παρείχε σκλάβους.

Π

ρότυπα για όλες τις βιοµηχανίες αποτελούν
οι εταιρείες Κρουπ και IGFarben, σε
ότι έχει να κάνει µε την εκµετάλλευση των
εργατικών χεριών, ενώ παράλληλα παρέχεται
εκπαίδευση των στελεχών αναφορικά µε τη
χρήση της καταναγκαστικής εργασίας*1. Ο
όµιλος IGFarben (κατσκεύαζε το Zyklon B, το
θανατηφόρο αέριο στους θαλάµους εξόντωσης)
που απασχολούσε 85.000 κρατούµενους,
δολοφόνησε 25.000 ανθρώπους κατά την
κατασκευή µιας βιοµηχανίας της. Όσο
µεγαλύτερη είναι η εκµετάλλευση των εργατών,
όσο µεγαλύτερη είναι η καταστολή των απεργιών
και διαµαρτυριών, τόσο µεγαλύτερο το κέρδος
του κεφαλαίου.

Φασισµός. Πρόκειται για ένα
φαινόµενο παράνοιας; Μία συνέπεια
της φτώχειας και της κρίσης; Των
µεταναστευτικών ροών;
σελιδες δρομου

Ο

φασισμός συμφύεται με το ρατσισμό
και τον εθνικισμό. Η δεκαετία του ’90
αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα
της
μεταπολιτευτικής
περιόδου
του
ελληνικού κράτους, για το πώς συνεργάζονται
και αλληλοδιαπλέκονται ο φασισμός, ο
ρατσισμός και ο εθνικισμός. Η κατάρρευση
του «ανατολικού μπλοκ» έδωσε τεράστιες
ευκαιρίες στον ιμπεριαλισμό του ελληνικού
κράτους και τον οικονομικό επεκτατισμό
των εθνικών κεφαλαίων. Το ιδεολόγημα
της µεγάλης Ελλάδας έτρεφε τον άσβεστο
πόθο για τη γεωγραφική επέκταση και την
εγκαθίδρυση τους στο βαλκανικό χώρο. Η
«δαιμόνια ελληνική επιχειρηματικότητα»,
το πλιάτσικο των πόρων και της δημόσιας
περιουσίας των γειτονικών κρατών, οι
εθνικές επενδύσεις, οι χιλιάδες τζογαδόροι
του χρηματιστηρίου, τα συλλαλητήρια για την
ελληνικότητα της μακεδονίας, αποτελούν όψεις
της λεηλασίας των βαλκάνιων προλετάριων
που υλοποιήθηκε από το ελληνικό κράτος
και τα αφεντικά... Ταυτόχρονα, η πολιτική
του ελληνικού κράτους, που κρατούσε τους
μετανάστες όμηρους σε ένα καθεστώς εξαίρεσης
θεωρώντας τους σκουπίδια*2, και ο ρατσιστικός
οχετός που ξερνούσαν τα μήντια, κατασκεύαζαν
την εικόνα του μετανάστη- εγκληματία. Οι
πολιτικές αυτές αποσκοπούσαν στην βίαιη και
χωρίς όρια εκμετάλλευση, που έφτανε μέχρι
και τις δολοφονίες, των μεταναστών και των
μεταναστριών. Φτωχοί, «αόρατοι», χωρίς
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, έγιναν η
μαγιά της εθνικής ανάπτυξης και του χυδαίου
πλουτισμού ενός κομματιού της ελληνικής
κοινωνίας.

Η

ελληνική κοινωνία δεν ήταν άμοιρη
των ευθυνών της ή έρμαιο των
πολιτικών δημαγωγών και των συστημικών
μήντια. Αντί να δώσει το χέρι στους βαλκάνιους
μετανάστες που ήρθαν στον ελλαδικό χώρο,
τους έδειξε τα δόντια της. Μεθυσμένη από
το λάιφ στάιλ, την ιδέα του εύκολου και
γρήγορου πλουτισμού, τυφλωμένη από τις
ιλουστρασιόν βιτρίνες και την εθνική ανάπτυξη,
εκμεταλλεύτηκε με θηριωδία τους βαλκάνιους
γείτονες μας. Στο δημόσιο χώρο και λόγο, ο
αλβανός έγινε βρισιά, οι ρωσίδες ήταν όλες
πουτάνες, οι γεωργιανοί μαφιόζοι, οι βουλγάρες
καθαρίστριες κ.ο.κ. Χωριά πήραν το νόμο στα
χέρια τους εξαπέλυσαν πογκρόμ ή εξήγγειλαν
απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Έλληνες ιδιοκτήτες
δολοφόνησαν επειδή κάποιος «ξένος» πήρε
ένα καρπούζι για να ξεγελάσει την πείνα του. Οι
μετανάστες καθάριζαν τα σπίτια, πρόσεχαν τους
ηλικιωμένους, κατασκεύαζαν τα διαμερίσματα,
μάζευαν τα χωράφια... υπηρετούσαν την
ελληνική κοινωνία, αλλά ήταν καταδικασμένοι
να είναι στιγματισμένοι ως κλέφτες, δολοφόνοι,
βιαστές κλπ, πειθαρχημένοι να σιωπούν μπρος
στην εκμετάλλευσή τους. Οι παραπάνω κρατικές
πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες έγιναν
το γόνιμο έδαφος για την εγκαθίδρυση του
φασισμού, του ρατσισμού και του εθνικισμού,
στα σπλάχνα της ελληνικής κοινωνίας.

Η

εποχή των παχιών αγελάδων έδυσε
απότομα και βίαια. Τα μνημόνια, το
τσεκούρωμα των εργασιακών κεκτημένων, η
κάθετη πτώση των μισθών και συντάξεων, η
απαξίωση της δημόσιας υγείας, εφαρμόστηκαν
για να σωθεί «η εθνική οικονομία» και να
συνεχιστεί η κερδοφορία των ντόπιων και
πλανητικών αφεντικών. Πολιτικές που

συνάντησαν σθεναρή αντίσταση από τον
κόσμο της εργασίας και αντιμετωπίστηκαν
με καταστολή, κρότου λάμψης και δακρυγόνα
από την πλευρά του κράτους. Ενώ, όπου δεν
έφτανε το γκλοπ του μπάτσου ερχόταν το
μαχαίρι του φασίστα να συμπληρώσει το έργο.
Καθώς μεγενθυνόταν η φτωχοποίηση της
εργατικής τάξης, μεγενθυνόταν και ο ρόλος
των φασιστικών εφεδρειών. Με την ανάλογη
διαφήμιση από τα μήντια, οι φασίστες βγήκαν
συντεταγμένα και οργανωμένα στο προσκήνιο
όχι μόνο για να πειθαρχήσουν περεταίρω τους
μετανάστες, αλλά και για να αναχαιτίσουν
την κοινωνική οργή που ξεσπούσε λόγω
των κρατικών πολιτικών. Δεν ήταν καθόλου
τυχαία η εμφάνιση των φασιστών στον Αγ.
Παντελεήμονα λίγο μετά την εξέγερση του
Δεκέμβρη 2008. Δεν ήταν καθόλου τυχαία
η εισβολή τους στη ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη και στην ιχθυόσκαλα, οι εξαγγελίες του
νεοναζιστικού κόμματος για μεροκάματο 18
ευρώ και η στήριξη των ελλήνων εφοπλιστών
από τα έδρανα της βουλής.

Δ

ε μας προκαλεί εντύπωση, που
υποστηρικτές (και χρηματοδότες)
του φασισµού είναι εφοπλιστές και
µεγαλοεπιχειρηµατίες. Είναι και αυτοί που
οργανώνονται σε εγκληµατικές συµµορίες
και δολοφονούν µετανάστες, ασκούν βία
σε αντιφασίστες, αριστερούς και απεργούς,
τραµπουκίζουν οµοφυλόφιλους, ανάπηρους
και οροθετικούς. Που πυρπολούν τζαµιά,
υµνούν τάγµατα ασφαλείας, γενοκτονίες και
εθνικές καθάρσεις. Αυτοί που γοητεύονται από
την εξουσία και τη δύναµη και πατούν επί των
πτωµάτων αυτών που βρίσκονται χαµηλότερα
στην ταξική πυραµίδα. Είναι µπάτσοι και
µπράβοι. Φοβικοί συχνά ανιστόρητοι ή σε
πολιτική αφασία, άνθρωποι που διατηρούν
µια ασυλλόγιστη θεώρηση των πραγµάτων,
που ζουν σε άγνοια και δέχονται αφιλτράριστη
την ενηµέρωση που προάγει ρατσιστικές,
οµοφοβικές και φασιστικές ιδέες. Ευπόληπτοι
πολίτες κατά τα άλλα βολεµένοι που κοιτούν το
συµφέρον τους και το µόνο που τους απασχολεί
είναι να ζήσουν αυτοί καλά και να έχουν
δουλίτσα.

Ε

ν κατακλείδει ο φασισμός δεν πρόκειται
για ένα φαινόµενο παράνοιας, ούτε
συνέπεια της φτώχειας, της κρίσης ή των
µεταναστευτικών ροών. Ο φασισμός είναι
καρκίνωµα που δηµιουργείται συνειδητά από
και για την άρχουσα τάξη. Μια τάξη που ωθεί το
φασισµό στην εξουσία για να σώσει το τοµάρι της
σε περιόδους κρίσης. Οι φασίστες θα πατήσουν
πάνω στην ανεργία που µαστίζει την κοινωνία,
θα φορέσουν ακόµα και τον «αντισυστηµικό»
τους µανδύα, θα σπείρουν το ρατσιστικό τους
µίσος και το εθνικιστικό τους δηλητήριο,
ώστε να µετατρέψουν την κοινωνία σε ένα
«µεγάλο Άουσβιτς». Ειδικότερα, σε περιόδους
οικονοµικής ύφεσης, όπου το κεφάλαιο
βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης και το
κράτος τείνει σε καθεστώς απολυταρχισµού,
οι φασιστικές πρακτικές νοµιµοποιούνται και
γίνονται δηµόσιες τόσο από τους εξουσιαστές
όσο και από την ίδια την εκµεταλλευόµενη
κοινωνία. Είναι η στιγµή που προλαµβάνοντας
µια ενδεχόµενη ριζοσπαστικοποίηση της
κοινωνίας, το κράτος δεν αρκείται µόνο στο
να προβάλλει το φασιστικό λόγο, αλλά αρχίζει
να ενισχύει και τους φυσικούς φορείς του. Δεν
τους αντιμετωπίζει. Αντιθέτως εξυπηρετούν

την κερδοφορία του κεφαλαίου, την τόνωση του εθνικού κορμού,
τον διαχωρισμό των εκμεταλλευόμενων τάξεων, τη διατήρηση
των φθηνών εργατικών χεριών, την πειθάρχηση σε μια ζωή όπου
επιβιώνει ο δυνατότερος.

Στην υπόλοιπη ευρώπη

Η

άνοδος του φασισμού, του ρατσισμού και του εθνικισμού
δεν αφορά μόνο την ελλάδα. Το ίδιο συμβαίνει σε όλη την
ευρώπη. Πέρα από τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε εθνικής
ανάπτυξης και ιδεολογίας, υπάρχουν και οι παγκόσμιες συνθήκες
που τρέφουν το φαινόμενο. Η επέλαση του νεοφιλελευθερισμού, ο
ανταγωνισμός των καπιταλιστικών μπλοκ για δύναμη και εξουσία
και η διαρκής ανάγκη επέκτασης και κερδοφορίας του συστήματος
τροφοδοτούν τις ιδεολογίες του μίσους. Κράτη και κεφάλαιο για
άλλη μια φορά τις χρησιμοποιούν για να αναδιπλωθούν και να
ισχυροποιήσουν τη θέση τους, είτε στο εσωτερικό τους είτε στη
διεθνή σκακιέρα. Η τόνωση της ισλαμοφοβίας, η αναζωπύρωση
των εθνικισμών και η φιλολογία περί της υποτιθέμενης
πολιτισμικής ανωτερότητας της ευρώπης αποτέλεσαν το βούτυρο
στο ψωμί των ακροδεξιών, και μη, πολιτικών δημαγωγών,

που με κάθε ευκαιρία δείχνουν τις μεταναστευτικές ροές ως
υπεύθυνες για την μιζέρια, τη φτωχοποίηση και την αβεβαιότητα
των κοινωνιών, αποκρύπτοντας συστηματικά και τεχνηέντως τις
πραγματικές αιτίες που υποδαυλίζουν την κοινωνική εξαθλίωση.
Αυτά με την σειρά τους οδηγούν στον κατακερματισμό, την
εξατομίκευση, στην έλλειψη διεθνιστικής αλληλεγγύης και
ταξικής συνείδησης.

Τ

α παραπάνω αποτυπώνονται χαρακτηριστικά στα εκλογικά
ευρωπαϊκά αποτελέσματα. Στην Ελλάδα, η αριστερά
συγκυβερνά με την ακροδεξιά, ενώ η χρυσή αυγή κατέχει την
τρίτη θέση στη βουλή. Στη Γαλλία η λεπέν έφτασε στο 33%. Στην
Αυστρία ο υποψήφιος ακροδεξιός πρόεδρος της χώρας νόρµπερτ
χόφερ συγκεντρώνει το 46,2% στις εκλογές του Δεκέµβρη 2016.
Στην Ελβετία, το ακροδεξιό κόµµα Swiss People’s Party κερδίζει
το 29,4% στις εκλογές του 2015. Στη Γερµανία, οι φασίστες
του ξενοφοβικού ακροδεξιού κόµµατος AFD εισέρχονται στη
Βουλή συγκεντρώνοντας το 13,2% των ψηφοφόρων, ενώ
αναπτύσσουν σηµαντική δράση το αντιισλαµικό κίνηµα pegida
και το νεοναζιστικό NPD. Στην Ουγγαρία η ακροδεξιά φτάνει στο
20%, χωρίς την επίσηµη συντηρητική κυβέρνηση. Στην Πολωνία

κυβερνά εδώ και 2 χρόνια το φασιστικό κόµµα pis. Στη Δανία,
Φιλανδία και Νορβηγία υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας µε
τη συµµετοχή ακροδεξιών κοµµάτων.

Τ

ο νόµισµα όµως δεν έχει µόνο µία όψη. Η µαρί λεπέν, ο
χόφερ, ο κάθε µιχαλολιάκος και οι οµοϊδεάτες του θα µας
βρίσκουν πάντα απέναντί τους. Μετανάστες, αναρχικοί,

κοµµουνιστές, αντιφασίστες οργανωνόµαστε
αποφασιστικά για να τσακίσουµε το φασισµό
στους δρόµους, στις γειτονιές, στις πλατείες, στα
σχολεία, στους χώρους εργασίας. Στη Γαλλία,
στην Ελλάδα, στη Γερµανία, σε όλη την Ευρώπη.
Δεν τρέφουµε αυταπάτες ότι οι φασίστες θα
αντιµετωπιστούν από το σάπιο σύστηµα του
κεφαλαίου, ότι θα τους αφανίσουν τα πολιτικά
κόµµατα ή θα τους καταστείλει το κράτος.

Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΤΣΑΚΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
* 1 Μερικές από τις γνωστές εταιρείες που συνεργάστηκαν με τους Ναζι είναι οι εξής:
1. Allianz: Η γνωστή-στην Ελλάδα- ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία είχε στενούς δεσμούς με το χιτλερικό
καθεστώς. Συγκεκριμένα, η εν λόγω εταιρεία είχε ασφαλίσει το Άουσβιτς. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
υπήρξε ένας από τους συμβούλους του Χίτλερ.
2. Kodak: κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το γερμανικό παράρτημα της αμερικάνικης πολυεθνικής
χρησιμοποιούσε ως σκλάβους τους έγκλειστους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
3. Hugo Boss: η Hugo Boss παρήγαγε τις στολές για το ναζιστικό καθετώς.
4. Volkswagen: το 1934, ο Ferdinand Porsche, ο άνθρωπος που βρίσκοταν πίσω από τα αυτοκίνητα Volkswagen
και Porsche, συνάντησε τον Χίτλερ για να συζητήσουν την κατασκευή του «αυτοκινήτου του λαού» (Volks wagen).
Ο Χίτλερ είπε στον Πόρσε να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο με αεροδυναμικό σχήμα, «όπως ένα σκαθάρι».
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 4 στους 5 εργάτες που δουλεύαν στην αυτοκινητοβιομηχανία της
Volkswagen υπήρξαν σκλάβοι εργάτες. Ο Πόρσε είχε, ακόμα, άμεση σχέση με τον Χάινριχ Χίμλερ, έναν από τους
αρχηγούς των SS , κάτι που τον βοηθούσε να «προμηθεύεται» άμεσα δούλους από το Άουσβιτς.
*2. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις της δεκαετίας ‘90 που στόχευαν σε μαζικές συλλήψεις μεταναστών,
αναφερόντουσαν από τα επίσημα χείλη και τα μήντια ως «επιχειρήσεις σκούπας». Η αστυνομία σταματούσε
ακόμα και λεωφορεία και κατέβαζε όσους δεν «έμοιαζαν έλληνες». Συγκέντρωνε τους συλληφθέντες σε γήπεδα
και έπειτα ξεκίναγε τις μαζικές απελάσεις. Όλα υπό τα φώτα της δημοσιότητας. Τα κρατικά πογκρόμ, κατευθείαν
βγαλμένα από τα αντίστοιχα ναζιστικά έναντι σε κομμουνιστές, εβραίους, τσιγγάνους & ομοφυλόφιλους, έστελναν
ηχηρό μήνυμα στους μετανάστες. Κραύγαζαν σκάστε και δουλέψτε, είστε αναλώσιμοι, πειθαρχήστε. Ταυτόχρονα,

5. Siemens: προσέλαβε σκλάβους εργάτες κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος για να κατασκευάζουν τους
θαλάμους αερίων που θα σκότωναν τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
6. Coca-Cola (η Fanta συγκεκριμένα): συνεργάστηκε και με τις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Υποστήριξε τα αμερικανικά στρατεύματα, αλλά συνέχισε να παράγει σόδα και για τους Ναζί. Στη
συνέχεια, το 1941, το γερμανικό υποκατάστημα της Coca-Cola ξέμεινε από σιρόπι, και δεν μπορούσε να
παραγγείλει καθόλου από την Αμερική λόγω των περιορισμών εν καιρώ πολέμου. Έτσι εφηύρε ένα νέο ποτό,
ειδικά για τους Ναζί: μία σόδα με γεύση φρούτων που ονομάστηκε Fanta.
8. Ford: ο Henry Ford ήταν γνωστός αντισημίτης και ήταν ο πιο διάσημος ξένος υποστηρικτής του Χίτλερ. Στα
εβδομηκοστά όγδοα γενέθλιά του, το 1938, παρέλαβε ναζιστικό μετάλλιο σχεδιασμένο για «διακεκριμένους
αλλοεθνείς». Κερδοσκοπούσε σε βάρος και των δύο πλευρών, καθώς κατασκεύαζε οχήματα και για τους ναζί και
για τους συμμάχους.
9. IBM: η τεχνολογία καταγραφής και ελέγχου του πληθυσμού που εξασφάλισε στο ναζιστικό καθεστώς η
συνεργασία του με την IBM (International Business Machines) οδήγησε στη συστηματική εξόντωση Εβραίων,
Τσιγγάνων και γενικά «ανεπιθύμητων» εχθρών της φυλετικής καθαρότητας με μεγάλη ευκολία.
αντιμετώπιζαν τους μετανάστες ως λαθραίους- κανένας άνθρωπος δεν είναι παράνομος- τόνωναν το ρατσισμό,
την ξενοφοβία, παρουσίαζαν ως φυσική κατάσταση την επιβολή της αστυνομικής βίας, παραδειγμάτιζαν τους
ντόπιους τι θα τους συμβεί αν είναι και αυτοί φτωχοί και άκληροι. Ακόμα, τα κρατικά πογκρόμ, ασκούσαν
εξωτερική πολιτική στο κράτος της Αλβανίας (η πλειοψηφία των συλληφθέντων ήταν Αλβανοί), που όταν δεν
συμμορφωνόταν με τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους και κεφαλαίου, τα πογκρόμ συνέβαιναν συχνότερα,
υπό τα φώτα της δημοσιότητας.

Την Παρασκευή 3 Νοέμβρη, το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Ανω Κατω Πατησιων, μαζί με το αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό στέκι Γαλατσίου«στεγαστρο» διοργανώσαμε αντιφασιστική
συγκέντρωση - πορεία, με αφορμή την επίθεση φασιστικής συμμορίας σε μετανάστη, στη Λαμπρινή. Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία του άγιου αντρέα και τελείωσε στο σταθμό ΗΣΑΠ αγίας
βαρβάρας. Πλαισιώθηκε από εκατοντάδες αντιφασίστες και αντιφασίστριες, ενώ γραφτηκαν και φωνάχτηκαν δεκάδες συνθήματα, μοιράστηκαν εκατοντάδες κείμενα και οι φασίστες είχαν μπει
στις τρύπες τους...
Παρακάτω ακολουθεί το κείμενό μας που μοιραζόταν εκείνη την ημέρα.

ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΠΑΜΕ ΤΙΣ ΑΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΙΩΠΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ
ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΣΑΚΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ
Το Σάββατο στις 7 Οκτώβρη αργά το βράδυ, ο μετανάστης εργάτης
Μοχάμεντ Ουσμάν, αποχωρεί από το εστιατόριο που δουλεύει στην
περιοχή της Λαμπρινής και δέχεται δολοφονική επίθεση. Στη συμβολή
των οδών Τράλλεων και Λεωφόρου Ηρακλείου, ομάδα 10-12 φασιστών
τον ξυλοκοπεί μέχρι αναισθησίας.
Είναι γνωστό ότι όπου δεν φτάνει το γκλομπ του μπάτσου φτάνει
το μαχαίρι του φασίστα. Το σύνθημα αυτό που έγινε διαπίστωση
από τον κόσμο του αγώνα τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει δυστυχώς
να γίνεται πραγματικότητα στις γειτονιές μας. Όποιος έχει το μυαλό
για να σκέφτεται και τα μάτια για να βλέπει, καταλαβαίνει ότι οι
ρατσιστικές επιθέσεις φτάσανε στο απόγειο τους τη στιγμή που
αυτό το συνονθύλευμα μαφιόζων, χουντοβασιλικών, νεοναζί και
παρακρατικών υπαλληλίσκων, δηλαδή όσοι απαρτίζουν τη χρυσή
αυγή, σταθεροποιήθηκε ως κοινοβουλευτικό κόμμα στην πολιτική ζωή
της χώρας.
Τα πράγματα άλλαξαν από τότε, γιατί όφειλαν να αλλάξουν. Τη
στιγμή που η κρατική προπαγάνδα και καταστολή φάνηκε να μην είναι
αρκετή, τα αφεντικά και το κράτος χρειάστηκαν έναν άλλον πόλο, ένα
αντιδραστικό-φασιστικό αντίπαλο δέος, μπρος στη δύναμη που έδειξαν
οι αυτό-οργανωμένες και αντικαπιταλιστικές αντιστάσεις και αγώνες
την περίοδο από το 2008 ως το 2012. Τον ρόλο αυτό ανέλαβε να παίξει
η χρυσή αυγή, την οποία παρουσίαζαν τότε καθημερινά τα παπαγαλάκια

των εφοπλιστάδων σε όλα τα κανάλια και σε όλες τις εκπομπές ως την
μόνη αγνή και ουσιαστική εναλλακτική σε ένα «διεφθαρμένο» πολιτικό
σύστημα.
Τα πράγματα από τότε είναι λίγο-πολύ γνωστά. Φασιστικές ομάδες
κρούσης χτυπάνε επί πληρωμή συνδικαλιστές και μετανάστες εργάτες,
τη στιγμή που φασίστες με γραβάτες στη βουλή προτείνουν νέες
φοροαπαλλαγές για το εφοπλιστικό και βιομηχανικό κεφάλαιο και 18
ευρώ μεροκάματο για τον έλληνα εργάτη.
Στην ταξική πάλη έχουμε πάρει θέση, όπως και οι φασίστες τα τσιράκια
των αφεντικών. Η συνέπεια, η οργάνωση, η επαγρύπνηση, η ταξική
αλληλεγγύη και συνείδηση, είναι τα όπλα μας απέναντι στους νεοναζί
αλλά και παραπέρα, στο καπιταλιστικό σύστημα που τους γεννά και
τους θρέφει.
Τώρα και πάντα, απέναντι και με κάθε κόστος στα φασιστικά και
παρακρατικά σκουπίδια. Θα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τις
πολυεθνικές γειτονιές μας. Θα συνεχίζουμε να παλεύουμε για μια
κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, σημαίες και σύνορα.

Για τον Μοχάμεντ Ουσμάν και για κάθε κατατρεγμένο
φτωχοδιάβολο που νιώθει στο πετσί του τη ρατσιστική βία. Οι
ένοχοι αργά η γρήγορα θα πληρώσουν.
σελιδες δρομου
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Οι βιαστες δεν ειναι ρατσα ειδικη, ειναι αντρες καθημερινοι
Στις 27 Σεπτέμβρη του 2017 η δικαστική εξουσία έδειξε για
ακόμα μια φορά ότι είναι ταξική και πατριαρχική. Στο ειδώλιο του
κατηγορουμένου αυτή τη φορά μια 22χρονη Ρομά που καταδικάστηκε
σε 15 χρόνια και 4 μήνες γιατί τόλμησε να αμυνθεί στη σεξουαλική
επίθεση που δέχτηκαν αυτή και η φίλη της.

Τα γεγονότα
Στις 22 Ιουνίου το 2016 στο κέντρο της Κορίνθου οι δύο γυναίκες
κάθονταν σε ένα παγκάκι όταν ένας 46χρονος άντρας τις πλησίασε
προκλητικά και τους επιτέθηκε φραστικά ξεστομίζοντας χυδαίες
εκφράσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά «πως είστε έτσι ντυμένες, θα
σας γαμήσω». Οι γυναίκες του ζήτησαν να φύγει όμως αυτός συνέχισε
την επίθεση του πιάνοντας το στήθος της 17χρονης. Η 22χρονη (Π.Α)
φοβούμενη πως αυτός θα βγάλει μαχαίρι αμύνθηκε με ένα μαχαίρι που
είχε μαζί της τραυματίζοντας θανάσιμα τον 46χρονο. Οι κοπέλες την
ίδια μέρα συνελήφθησαν και η Π.Α προφυλακίστηκε...

και σεξουαλικών επιθέσεων που δέχονται διεκδικώντας το αυτονόητο
δικαίωμά της ελευθερίας τους. Πράξεις όπως το να κυκλοφορούν
μόνες τους στους δρόμους, να ντύνονται όπως γουστάρουν και να
υπερασπίζονται μόνες τους τις εαυτές τους στα μάτια της κοινωνίας
φαίνονται προκλητικές και αλλόκοτες γι’ αυτό σε πολλές περιπτώσεις
αποφασίζει να τις περιθωριοποιήσει.
Σε αυτή την ατέλειωτη λίστα παραδειγμάτων υποτίμησης της
γυναικείας ελευθερίας και ύπαρξης στο δημόσιο χώρο έρχονται
να προστεθούν άλλα τόσα περιστατικά που συμβαίνουν πίσω από
τους τοίχους της κατοικίας με τους θύτες να είναι οικεία ή φιλικά
πρόσωπα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ξυλοδαρμών ή βιασμών
μέσα στην οικογένεια, οι οποίες όμως ποτέ δεν παίρνουν το δρόμο
των δικαστηρίων με τα θύματα συνήθως να φοβούνται αντίποινα ή
ακόμα και την ίδια τη δικαστική αίθουσα όπου σε πολλές περιπτώσεις
οι γυναίκες ανακρίνονται και αμφισβητούνται σα να ήταν οι ίδιες
κατηγορούμενες.

με ποινές στις δικαστικές αίθουσες.

Το “προοδευτικό” προσωπείο ης Ευρώπης
Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τους δυτικούς με μεγάλη
αυτοπεποίθηση να κουνούν το δάχτυλο σε γυναίκες που φορούν την
μπούρκα, την χιτζάμπ ή το νικάμπ καθώς είναι ανεπίτρεπτο τον 21ο
αιώνα οι γυναίκες να ντύνονται με αυτά τα σύμβολα καταπίεσης. Την
ίδια στιγμή οι εκκλησίες του χριστιανικού κόσμου καταδικάζουν τη
χρήση προφυλακτικού, τις εκτρώσεις (ακόμα και αν η εγκυμοσύνη
είναι αποτέλεσμα βιασμού), τα “αποκαλυπτικά” γυναικεία ρούχα και
τον προγαμιαίο έρωτα ειδικά για τις γυναίκες, παρουσιάζοντάς τες ως
ένα πλάσμα που είναι φτιαγμένο για να γεννάει παιδιά και να υπηρετεί
τον άντρα.
Και ενώ όλοι καταδικάζουμε την κλειτοριδεκτομή, αυτό το βάρβαρο
έθιμο κατά το οποίο ακρωτηριάζονται γεννητικά όργανα νεαρών
κοριτσιών για να καθίστανται καθαρές προς τον άντρα που θα τις
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Τι συνέβη στο δικαστήριο
Μετά όμως από όλα αυτά τα γεγονότα η υποτίμηση και ο εξευτελισμός
της Π.Α συνεχίστηκαν και μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπου
η εισαγγελέας αρνήθηκε να αναγνωρίσει τη σεξουαλική επίθεση που
δέχτηκαν οι κοπέλες, όπως επίσης αρνήθηκε να αναγνωρίσει την
ανάγκη τους για αυτοάμυνα αφού τελικά ο επιτιθέμενος δεν κρατούσε
μαχαίρι. Χαρακτηριστικές είναι οι ερωτήσεις της προέδρου προς την
Π.Α:
Πρόεδρος: Γιατί δεν φύγατε;
Π.Α.: Με τράβηξε από το μαλλί.
Πρόεδρος: Ήταν μεθυσμένος, δεν μπορούσατε να τον σπρώξτε;
Π.Α.: Ήταν σωματώδης. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω.
Πρόεδρος: Γιατί δεν χτυπήσατε ποτέ τον πατέρα σας που σας
κακοποιούσε;
Π.Α.: Τον φοβόμουν.
Τελειώνοντας, η εισαγγελέας πρόσθεσε ότι η Π.Α λόγω του
περιβάλλοντος φτώχειας στο οποίο έχει μεγαλώσει “δεν μπορεί να
αντιληφθεί την αξία της ανθρώπινης ζωής όπως εμείς που είμαστε
άλλου μορφωτικού επιπέδου” και ότι “δεν σέβεται την ζωή μπροστά
στο ένστικτο επιβίωσης” καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι “το θύμα
πρέπει να παραδοθεί λευκό χωρίς το στίγμα που του αποδίδει η
κατηγορούμενη”. Εμείς, όμως, αναρωτιόμαστε θα ίσχυε άραγε η ίδια
ποινή αν στη θέση της Π.Α βρισκόταν μια γυναίκα από καλή οικογένεια,
με πτυχία, φράγκα και έναν καλό σύζυγο; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη
από τα όσα ειπώθηκαν από την εισαγγελέα Η δικαστική εξουσία
φαίνεται να υποδεικνύει ως υπαίτια την ίδια την Π.Α για το περιβάλλον
βίας στο οποίο ήταν καταδικασμένη να ζει από τη στιγμή της γέννησης
της.
Στο ίδιο πλαίσιο ήταν και η πρόταση του συνηγόρου πολιτικής
αγωγής, ο οποίος χαρακτήρισε αναντίστοιχη την πράξη με τη
λεκτική επίθεση που η ίδια δέχτηκε, έτσι πρότεινε να καταδικαστεί η
κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση μεταξύ άλλων γιατί
“καθώς βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση η κοινωνία πρέπει να πάρει
το μήνυμα ότι δεν μπορεί να επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας”. Σε αυτό
το σημείο όλοι αναρωτιόμαστε πώς κάποιος μπορεί να πει με σιγουριά
πού τελειώνει η σεξουαλική επίθεση και πού αρχίζει ο βιασμός; Άξια
σχολιασμού, ωστόσο, είναι και η τελευταία πρόταση του συνηγόρου,
ο οποίος επεκτείνει τις αρμοδιότητές του προτείνοντας αναντίστοιχες
(δικονομικά των πράξεων) τιμωρίες σφίγγοντας κ άλλο τα λουριά των
καταπιεσμένων, πουλώντας στην κοινωνία το παραμύθι ότι στην κρίση
το μεγάλο πρόβλημα είναι οι φτωχοί και περιθωριοποιημένοι.
Στο δικαστήριο βρέθηκαν πολλές φεμινιστικές ομάδες και αλληλέγγυοι
που στήριξαν την Π.Α, η οποία με τη σειρά της ευχαρίστησε όλους/ες
για τη συμπαράσταση και κατανόηση τους/ες.

Μια ιστορία που αφορά όλες μας
Η ιστορία της Π.Α αφορά μια ακόμα περίπτωση σεξουαλικής
επίθεσης η οποία όμως δεν αναγνωρίστηκε ως τέτοια. Δυστυχώς, όσα
συνέβησαν στην κόρινθο αλλά και στη δικαστική αίθουσα αργότερα δεν
είναι μεμονωμένα περιστατικά ούτε κάποιες εξαιρέσεις στη σύγχρονη
κοινωνία, αντίθετα φαίνεται να είναι ο κανόνας της ελληνικής
πραγματικότητας. Οι περισσότερες γυναίκες έχουν να πουν πολλές
ιστορίες σεξουαλικής παρενόχλησης, υποτιμητικών σχολίων ή ακόμα

Από όσες, όμως, ιστορίες καταλήξουν σε μια δικαστική αίθουσα πολλές
είναι οι περιπτώσεις όπου ο θύτης αθωώνεται, ενώ το θύμα στιγματίζεται
για πάντα ως ελαφρών ηθών ή προκλητικό. Δε γίνεται να ξεχάσουμε
τα γεγονότα της αμάρυνθου όπου τέσσερις βιαστές αθωώθηκαν
πανηγυρικά έχοντας τη συγκάλυψη όχι μόνο του δικαστηρίου αλλά
και της τοπικής κοινωνίας. Το ίδιο συνέβη και φέτος στη λάρισα με τον
στρατιωτικό που βίαζε την κόρη του αλλά τελικά είναι ελεύθερος. Μέσα
στον ίδιο μήνα αφήνεται ελεύθερος και ο 26χρονος που κατηγορείται
για 14 υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης κατ’εξακολούθηση και
μια απόπειρα βιασμού στα ιωάννινα, πράξεις τις οποίες ομολόγησε
αλλά παρ’όλα αυτά κανείς δεν έκρινε ότι χρειάζεται να προφυλακιστεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι γυναίκες που δέχτηκαν επίθεση είχαν
κοινό παρανομαστή: ήταν γυναίκες που ο θύτης θεωρούσε οτι δεν θα τις
υπερασπιστεί ή ακόμα και πιστέψει κάποιος.
Και ενώ τα δικαστήρια της Λάρισας, της Εύβοιας, των Ιωαννίνων
όχι μόνο αθώωσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους βιαστές, το
δικαστήριο της κορίνθου αποφασίζει να καταδικάσει μια γυναίκα που
δεν περίμενε πρώτα να βιαστεί και μετά να καταγγείλει το γεγονός. Μια
ακόμα δικαστική αίθουσα κλείνει τα μάτια μπροστά σε μια απόπειρα
βιασμού μην αναγνωρίζοντας ότι μια σεξουαλική επίθεση δεν είναι
ποτέ ξεκάθαρο στο θύμα μέχρι που μπορεί να φτάσει. Έτσι, λοιπόν, από
τη μια τα αστικά δικαστήρια αθωώνουν τους βιαστές στις περιπτώσεις
που το θύμα δεν αντιστάθηκε επαρκώς (περίπτωση Ξάνθης, όπου 2
βιαστές εκμεταλεύτηκαν τη μέθη 21χρονης φοιτήτριας και στη συνέχεια
αθωώθηκαν με βάση το ιατροδικαστικό πόρισμα), ενώ από την άλλη,
σε περιπτώσεις σαν και αυτή, μετατρέπουν το βιαστή σε «θύμα» μην
αναγνωρίζοντας το δικαίωμα της άμυνας στα θύματα σεξουαλικών
επιθέσεων.

Η αυτοάμυνα είναι τελικά επιλογή ή μονόδρομος;
Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι βιαστές δε γεννιούνται αλλά είναι
δημιουργήματα της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που μαθαίνει τον άντρα
από μικρό να σφυρίζει στο δρόμο σε οποιοδήποτε θηλυκό, να μιλάει και
να συμπεριφέρεται χυδαία στις γυναίκες, βλέποντας τες σαν αντικείμενα
ηδονής, σαν τρόπαια που πρέπει να κερδίσει για να αποδείξει την
αντρίλα του. Μιας κοινωνίας που ορίζει τον τρόπο που μια γυναίκα
πρέπει να ντύνεται, να βάφεται και να συμπεριφέρεται ώστε να μην
προκαλεί τον άντρα κυνηγό, όπου για να επιβιώσει πρέπει να αλλάζει
πεζοδρόμιο ή να επιταχύνει τα βήματά της όταν κάποιος την ακολουθεί
μέσα στη νύχτα, να χαμηλώνει το βλέμμα της δηλώνοντας υποταγή σε
προσβλητικά κομπλιμέντα, να προσπαθεί να αποφύγει ανεπιθύμητα
σώματα που κολλάνε πάνω της μέσα σε ασανσέρ
ή λεωφορεία αλλιώς είναι δικιά της η ευθύνη
για ό,τι κι’ αν συμβεί... Σε μια τέτοια κοινωνία,
λοιπόν, η αυτοάμυνα με όλα τα μέσα φαίνεται
να είναι η μόνη αξιοπρεπής απάντηση που μας
έχει μείνει για την υπεράσπιση των σωμάτων
μας.

παντρευτεί, λίγοι είναι αυτοί που συνειδητοποιούν ότι στην ευρώπη
του 2017 γυναίκες κακοποιούνται καθημερινά στους δρόμους, στους
χώρους εργασίας ή ακόμα και στο σπίτι. Όμως, στην πολιτισμένη δύση
δεν μπορεί να ειπωθεί ανοιχτά ότι μεταξύ γυναικών ηλικίας από 15
χρονών και άνω:
1 στις 3 γυναίκες έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, έχει υποστεί
ψυχολογική βία ή και τα 2
1 στις 3 γυναίκες έχει υποστεί ψυχολογική κακοποίηση από τον
σύντροφο της
1 στις 5 γυναίκες έχει πέσει θύμα καταδίωξης
περισσότερες από 1 στις 2 γυναίκες έχουν υποστεί σεξουαλική
παρενόχληση
1 στις 20 γυναίκες έχει πέσει θύμα βιασμού
Στοιχεία του ευρωβαρομέτρου του νοεμβρίου 2016. Για την ελλάδα
τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα μιας και βρίσκεται στις τελευταίες
θέσεις για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία
Η πατριαρχία, λοιπόν, δεν είναι φαινόμενο μόνο “των τριτοκοσμικών
χωρών” αλλά μπορεί και “εκδημοκρατίζεται” ή “δυτικοποιείται” για να
εδαφικοποιηθεί ανάλογα τις χώρες και τους πολιτισμούς.

Εμείς απαντάμε
Γνωρίζοντας ότι οι σεξιστικές συμπεριφορές είναι βαθιά
ριζωμένες σε μια κοινωνία που υποφέρει από την πατριαρχία,
παλεύουμε συνειδητά ενάντια σε όλους όσους προσπαθούν να
μας υποτιμήσουν. Η αφήγηση ότι οι άντρες είναι τα σεξουαλικά
πεινασμένα όντα και εμείς τα από τη φύση εν δυνάμει θύματά
τους δεν μας κάνει. Αν πολιτισμός είναι να μας παρενοχλούν και
εμείς να πρέπει να υπακούσουμε εμείς δηλώνουμε υπερήφανα
απολίτιστες. Δεν έχουμε ανάγκη οι άντρες να μας λυπούνται ή
να δείχνουν ενσυναίσθηση στο “αδύναμο φύλο” αλλά θέλουμε
να μάχονται μαζί μας ενάντια στον κυρίαρχο ρόλο του ματσό
άντρα και ενάντια στην πατριαρχία.
Ο αγώνας αυτός μας ανήκει και γι’ αυτό θα παλέψουμε
μέχρι κάποια μέρα να συντρίψουμε όλους όσους επιμένουν
να επιβάλλονται στις ζωές μας. Η Π.Α είναι μια από εμάς που
έπραξε το αυτονόητο κάνοντας ένα βήμα μπρος σε αυτόν τον
αγώνα.

Τι συμβαίνει όμως όταν εμείς αρνούμαστε τους
ρόλους μας; Όταν επιλέγουμε να υπερασπιστούμε
μόνες μας τον εαυτό μας γνωρίζοντας ότι
η υποτίμηση, η βία και ο εξευτελισμός δεν
σταματούν από μόνα τους αλλά χρειάζεται να τα
πολεμήσεις με κάθε μέσω και κάθε τρόπο; Τότε
βρίσκουμε την κοινωνία απέναντί μας είτε με τα
σχόλια και τα κουτσομπολιά της γειτονιάς, είτε
με τις επιπλήξεις στο χώρο εργασίας είτε ακόμα
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ΦΡΑΟΥΛΟΧΩΡΑΦΑ & ΤΣΙΦΛΙΚΑΔΕΣ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ
Ή εργα και ημερεσ τησ εκμεταλλευση και του ρατσισμου με τισ πλατεσ τησ
ελληνικησ αστυνομιασ και των δικαστικων αρχων
Από την εκμετάλλευση στους πυροβολισμούς...

προσπάθησαν να εξαγοράσουν και τη σιωπή τους.

Στις 30 του Μάρτη 2017 εκδόθηκε, απο το ευρωπαϊκό δικαστήριο
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), καταδικαστική
απόφαση για «καταναγκαστική εργασία στις φυτείες φράουλας
στη Μανωλάδα». Το Δικαστήριο έκρινε, πως το ελληνικό κράτος
και η δικαιοσύνη του έκαναν τα «στραβά μάτια» και αδιαφόρησαν
παντελώς για τις φεουδαρχικές συνθήκες εργασίας, για την
εμπορία ανθρώπων και για την καταναγκαστική εργασία των
μεταναστών εργατών στα φραουλοχώραφα της Μανωλάδος.
Στον καθένα από τους 42 εργάτες από το Μπαγκλαντές, που
είχαν προσφύγει στο ΕΔΑΔ, επιδικάστηκε αποζημίωση 16.000
ευρώ και για τους υπόλοιπους προσφεύγοντες, 12.000 ευρώ
για το σύνολο των βλαβών που τους προκλήθηκαν. Επίσης, το
δικαστήριο τους αναγνώρισε 4.363,64 ευρώ συνολικά για τα
δικαστικά έξοδα.

•
Το δικαστήριο δεν έδινε σημασία στις καταγγελίες
των μεταναστών και των δικηγόρων τους, ενώ οι μπάτσοι
έκλειναν «μάτια και αυτιά» στα παραπάνω, αποδεικνύοντας
περίτρανα πως κερδίζουν άξια το «χαρτζιλίκι» τους από τους
κατηγορούμενους και τους υπερασπιστές τους.

Να υπενθυμίσουμε τα γεγονότα για όσους δεν θυμούνται
καλά. Τον Απρίλη του 2013, για ακόμη μία φορά, ήρθαν στο
φως της δημοσιότητας οι άθλιες συνθήκες ζωής και εργασίας
των μεταναστών εργατών στα φραουλοχώραφα της ρατσιστικής
βίας και της στυγνής εκμετάλλευσης στην Μανωλάδα. Οι
μετανάστες εργάτες δούλευαν, υπό τις απειλές των όπλων
ελλήνων επιστατών και τσιφλικάδων, από το πρωί μέχρι την
πλήρη εξάντλησή τους. Διέμεναν σε παραπήγματα που ανήκουν
στους τσιφλικάδες χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες
υγιεινής και υποχρεώνονταν να πληρώνουν 20 ευρώ το μήνα
για νερό και ρεύμα. Στην πραγματικότητα οι εργάτες ήταν
δέσμιοι των τσιφλικάδων. Οι τσιφλικάδες και τα τσιράκια τους,
«μεθυσμένοι» από την ασυλία που απολαμβάνουν από τις τοπικές
εξουσίες κομμάτι των οποίων είναι και οι ίδιοι, πυροβόλησαν
τους εργάτες όταν αυτοί «τόλμησαν» να διαμαρτυρηθούν για τις
άθλιες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης και διεκδίκησαν τα
δεδουλευμένα 6 μηνών. Το αποτέλεσμα ήταν δεκάδες εργάτες
τραυματισμένοι από τα πυρά των επιστατών.

Το αποτέλεσμα της δίκης ήταν απροκάλυπτα άδικο που
ξέσπασε «δημόσιο σκάνδαλο και σάλος» για την αθώωση των
κουμπουροφόρων επιστατών και τσιφλικάδων. Οι δικαστικές
ανώτατες αρχές κούνησαν το δάχτυλό τους στους συναδέλφους
τους από την Πάτρα. Παρ’ όλες τις εξαγγελίες των αρχών, άλλη
μια μήνυση των μεταναστών εργατών μπήκε στο αρχείο...
και η ζωή συνεχίζεται στην Μανωλάδα. Οι τοπικοί άρχοντες,
οι τσιφλικάδες, οι επιστάτες φρόντισαν να εδραιώσουν το
καθεστώς τρόμου στην ευρύτερη περιοχή, με τις ευλογίες, την
στήριξη και τις πλάτες της αστυνομίας και των δικαστών. Οι
μετανάστες εργάτες γης γνωρίζουν πως είναι τελείως μόνοι
τους απέναντι στα θηρία. Με τις πλάτες του ελληνικού κράτους
και της δικαιοσύνης, οι τοπικοί άρχοντες εξακολουθούν να
πλουτίζουν και να τρομοκρατούν και οι φράουλες συνεχίζουν να
είναι φθηνές για το καταναλωτικό κοινό...

... & στη δίκη παρωδεία
Τότε, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και το κράτος
«καταδίκασαν» το γεγονός και υποτίθεται πως «εφάρμοσαν»
το νόμο. Οι 3 επιστάτες –Κώστας Χαλούλος, Γιάννης Χαλούλος,
Θανασης Αποστολόπουλος- και ο τσιφλικάς Νίκος Βαγγελάτος
συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν τον Απρίλη του 2013. Η
δίκη ξεκίνησε 6 Ιούνη του 2014. Ο κούγιας είχε αναλάβει την
υπεράσπιση των κρετίνων, ενώ το δικαστήριο ήταν απροκάλυπτα
υπέρ των βασανιστών και συγκεκριμένα:
•
Το δικαστήριο «εξαφάνισε» την κατηγορία της εμπορίας
ανθρώπων.
•
Οι δικαστές επέτρεψαν στους 40 και πλέον μάρτυρες
υπεράσπισης των καθαρμάτων, να καταθέσουν, όμως δεν έπραξε
το ίδιο για τους μάρτυρες των μεταναστών.
•
Μπάτσοι και δικαστικοί φρόντισαν να διεξαχθεί η
δίκη μόλις με το 1/5 των μαρτύρων, καθώς η δικογραφία που
οδήγησε στη δίκη, περιελάμβανε τις καταθέσεις μόνο των 35
θυμάτων εργατών-μεταναστών που χρειάστηκε να πάνε μέχρι
το κέντρο υγείας, ενώ δεν περιελάμβανε την κατάθεση κανενός
άλλου από τους παρόντες εργάτες μετανάστες, που από τύχη δεν
τραυματίστηκαν από τα σκάγια!
•
Οι συγγενείς και φίλοι των επιστατών καθώς και
του επιχειρηματία/τσιφλικά έβριζαν τους μετανάστες, τους
τρομοκρατούσαν, τους απειλούσαν πως θα τους σκοτώσουν.
Ξυλοκόπησαν στο σπίτι του έναν μάρτυρα πριν καταθέσει, ενώ

Σημείωση1: Τα καθήκοντα του ΕΔΑΔ
αφορούν τον έλεγχο της εφαρμογής της
ευρωπαϊκής σύμβασης για τα δικαιώματα
του ανθρώπου, εκδικάζοντας προσφυγές
πολιτών κατά παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων οι οποίες διαπράχθηκαν από
κράτη μέλη και στρέφεται όχι σε πρόσωπα
αλλά προς τα κράτη. Οι αποφάσεις του είναι
δεσμευτικές για τα εθνικά κράτη, όμως δεν
υπάρχει μηχανισμός επιβολής τους. Όμως τα
«τα ανθρώπινα δικαιώματα» νομοθετούνται
και καθορίζονται από αυτούς που εξουσιάζουν
τις ζωές μας και όχι από τους «ανθρώπους»
που υποτίθεται προστατεύουν. Επίσης τέτοιου
είδους θεσμοί, όπως το ΕΔΑΔ αποτελούν το
άλλοθι της δημοκρατικότητας των κρατών της
Ε.Ε. Την ίδια στιγμή οι στρατοί, οι αστυνομίες
και το δικαστικό σύστημα των κρατών
μελών διαπράττουν βασανισμούς, βιασμούς,
δολοφονίες, μαζικές εκτελέσεις, «λάθος»
βομβαρδισμούς και λοιπές θηριωδίες, κατά
την «εξαγωγή δημοκρατίας» σε άλλες «υπο
ανάπτυξη» χώρες.

•
Ενώ η δίκη κράτησε δύο μήνες χρειάστηκαν μόλις 15
λεπτά «σύσκεψης» για να εκδώθει η απόφαση!!!
•
Η αθωωτική απόφαση για τον τσιφλικά Βαγγελάτο και
τον επιστάτη βασανιστή ήταν ομόφωνη.
•
Οι άλλοι δύο επιστάτες καταδικάστηκαν για πρόκληση
επικίνδυνων σωματικών βλαβών και επιπλέον ο ένας από
αυτούς, για απλή συνέργεια σε πρόκληση επικίνδυνων
σωματικών βλαβών. Πλήρωσαν και έφυγαν «σαν κύριοι».

Η Μανωλάδα είναι εικόνα από το μέλλον
Είναι εικόνα για τον δρόμο που παίρνουν οι εργασιακές
συνθήκες, που χειροτερεύουν όλο και περισσότερο από
τις περικοπές, τον καιάδα της ανεργίας, τις νέες μορφές
απασχόλησης, την αμαχητή παράδοση στους πολιτικούς
δημαγωγούς, την έλλειψη συλλογικών εργατικών αγώνων έξω
και μακριά από κόμματα, την έλλειψη συνείδησης της τάξης
μας και των συλλογικών δυνατοτήτων μας. Μανωλάδες και
Βαγγελάτοι υπάρχουν αμέτρητοι στην ελληνική επικράτεια και
συνεχώς γεννιούνται νέοι. Στους μνημονιακούς καιρούς, στον
βούρκο της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και ασυδοσίας ευδοκιμεί η
εργοδοτική τρομοκρατία. Οι εργοδότες ξεκινούν με το δάγκωμα
μισθών, ενσήμων, δώρων και επιδομάτων και συνεχίζουν με
απειλές, με χυδαιότητες, με μπράβους, με χειροδικίες, όταν οι
εργαζόμενοι αποφασίζουν να αποτινάξουν τις αλυσίδες τους.

Ο τσιφλικάς, βασανιστής, ρατσιστής και οικογενειάρχης
Βαγγελάτος με τους δύο γυιούς του. Το 2013 οι επιχειρήσεις
του Νίκου Βαγγελάτου διακινούσαν στον ελλαδικό χώρο το
50% από τις εισαγόμενες μπανάνες και παρήγαγαν σε 1.000
στρέμματα πάνω από 3.000 τόνους φράουλας κάνοντας τζίρους
εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές οι τεράστιες ποσότητες καταλήγουν
στα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας, ενώ οι υπόλοιπες εξάγονται σε
Ρωσία, Ιταλία, Ρουμανία, Μολδαβία, Εσθονία κ.α.

Οι φραουλοπαραγωγοί της Μανωλάδας, σε επιστολή προς
τα ΜΜΕ τον Απρίλη του 2014, αφού δήθεν καταδίκαζαν
απερίφραστα το περιστατικό, δήλωναν, ανάμεσα στα άλλα « ..πως
ουσιαστικά ολόκληρη η επιχειρηματική δραστηριότητα της
Φράουλας, στηρίζεται στην παράνομη μετανάστευση...» και πως
« τους παρέχουν, φυσικά χωρίς κόστος, γη σε δικά τους χωράφια
ώστε από μόνοι τους να εγκαταστήσουν παραπήγματα, τα οποία
όμως είναι κακής ποιότητας και δεν εξασφαλίζουν ποιοτική και
άνετη διαβίωση, έστω και προσωρινά.»
Η εποχή της φεουδαρχίας ζωντανεύει στα φραουλοχώραφα...

Οι κρατικοί θεσμοί (δικαιοσύνη και αστυνομία) δεν
αποτελούν καταφύγιο. Όπως είπαμε η «δουλειά τους» είναι να
διασφαλίζουν τα προνόμια της άρχουσας τάξης και την κάνουν
αρκετά καλά. Πέρα από την μοιρολατρεία, τον κατακερματισμό,
την ιδιώτευση, την εξατομίκευση, με οχημα την αλληλεγγύη, την
αυτοοργάνωση, και την συλλογικότητα, εμείς οι «από τα κάτω»
πρέπει να οικοδομούμε τις αντιστάσεις μας. Να δημιουργήσουμε
εκείνες τις κοινότητες και εκείνους τους αγώνες που θα κόβουν
τα χέρια των αφεντικών κάθε φορά που σηκώνονται.

Όταν χτυπούν έναν από από εμάς, πρέπει να
μας βρίσκουν σύσσωμους απέναντί τους.

Σημείωση 2 : Ο Κοντονής, λίγο μετά την
απόφαση του ΕΔΑΔ, έστειλε έγγραφο
στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και στην
Επιθεώρηση των Δικαστηρίων, προκειμένου
«να διερευνηθεί η αθωωτική απόφαση
του Εφετείου Πατρών για την υπόθεση της
Μανωλάδας, που οδήγησε στην καταδίκη της
χώρας μας». Μην μπερδεύεται κανείς, δεν
αναζητά την δικαιοσύνη ο υπουργός, αλλά
πράττει τα αυτονόητα. Το ελληνικό κράτος
καταδικάστηκε και η τωρινή κυβέρνηση ως
σοσιαλδημοκρατική και αριστερή πρέπει να
απομακρύνει από πάνω της οποιαδήποτε
ευθύνη και να καταδικάσει την προηγούμενη
κυβέρνηση. Αναρωτιόμαστε, αν το ενδιαφέρον
του ήταν ειλικρινές, δεν θα είχε διατάξει έναν
συντονισμένο έλεγχο διάφορων κρατικών
υπηρεσιών (ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΣΔΟΕ, αστυνομία,
υγειονομικό κλπ) στα φραουλοχώραφα των
τσιφλικάδων; Έστω για τα μάτια του κόσμου,
θα είχαν πολλά να βρουν...

Συγκέντρωση των μεταναστών εργατών γης έξω από τα
δικαστήρια Πάτρας,κατά τη διάρκεια της δίκης του τσιφλικά
και των επιστατών του.

Η Φράουλα, καλλιεργείται σε ποσοστό τουλάχιστον 95 % στην Ηλεία και Αχαΐα, με συνολική
κάλυψη που σήμερα ξεπερνά τα 12.000 στρέμματα και με αλματώδη ρυθμό ανάπτυξης (την
καλλιεργητική περίοδο 2003-2004 ήταν μόλις 1.200 στρέμματα). Η στυγνή εκμετάλλευση
των μεταναστών εργατών στα φραουλοχώραφα, αποφέρει 95 εκατομ. Ευρώ στους
τσιφλικάδες, ενώ οι εξαγωγές της αγγίζουν περίπου το 90 % της συνολικής παραγωγής.
σελιδες δρομου
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Σε αυτή την στήλη στην εφημερίδα , με διαφορετικό θέμα σε επόμενη κάθε έκδοση της,
σκαλίζοντας το παρελθόν θέλουμε να φωτίζουμε στιγμές & γεγονότα από αγώνες, που ακόμα συνεχίζονται...

Το 1990 η νέα δημοκρατία με αργηγό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη καταφέρνει οριακά να
κερδίσει τις εκλογές και γίνεται κυβέρνηση. Από τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης προσπάθησε
να εφαρμόσει το σκληρό θατσερικό νεοφιλελεύθερο σχέδιό της. Επίθεση στο ασφαλιστικό,
μειώσεις μισθών, 8500 απολύσεις στον ευρύτερο, κλείσιμο και ιδιωτικοποίηση των μισών
κρατικών επιχειρήσεων.
Τον χειμώνα του 1992 ανακοινώνει το σχέδιο για την ΕΑΣ (Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών)
που προέβλεπε απολύσεις και μειώσεις μισθών ή ιδιωτικοποίηση. Για να πάρει μία πρώτη
απάντηση από τους εργαζόμενους οι οποίοι καταλαμβάνουν το κτήριο της διοίκησης και
πραγματοποιούν απεργίες. Η κυβέρνηση επιστράτευσε περίπου 600 λεωφορεία για να σπάσει
την συσπείρωση των εργαζομένων και ανακοινώνει 1.500 απολύσεις. Τελικά, από τα 600
λεωφορεία, την πρώτη μέρα 25 μόνο εκτελούν δομολόγια, την δεύτερη μόλις δέκα και την τρίτη
μέρα κανένα, επιστρατεύοντας έτσι στρατιωτικά λεωφορεία με οδηγούς φαντάρους (τα γνωστά
ΡΕΟ).
Μέσα στο καλοκαίρι, η μαζικότητα των εργαζομένων αλλά και των εργατών σχεδόν από όλη
την χώρα καταφέρνει να μην κυκλοφορεί κανένα λεωφορείο, περιφρουρώντας τα αμαξοστάσια,
τις αφετηρίες ακόμα και τις στάσεις. Καθώς τον Αύγουστο όλοι λείπουν από την Αθήνα λόγω
διακοπών, τα ΜΑΤ εισβάλλουν στα αμαξοστάσια και τα επανακαταλαμβάνουν από τους
καταληψίες εργαζόμενους. Την επόμενη μέρα γίνεται μαζική πορεία στην Βουλή με την συμμετοχή
χιλιάδων διαδηλωτών η οποία κατέληξε σε συγκρούσεις και οδομαχίες με τα ΜΑΤ. Παρόλ’αυτά
όμως η κυβέρνηση καταφέρνει να ψηφίσει την ιδιωτικοποίηση της ΕΑΣ και την δημιουργία
της ιδιωτικής ΣΕΠ. Η ψήφιση προέβλεπε την απόλυση 6.000 εργαζομένων στην ΕΑΣ, την
εκκαθάρισή της, την ρύθμιση των χρεών της καθώς και την παραχώρηση των 1.500 λεωφορείων
σε ιδιώτες με προτεραιότητα τους πρώην εργαζόμενους της ΕΑΣ. Τους «νοικοκυραίους», όπως
τους έλεγε ο Μητσοτάκης. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση καταφέρνει να βγάλει στους δρόμους
πάλι κάποια λεωφορεία και κάποια ΡΕΟ συνοδευόμενα από την αστυνομία καθώς οι ανένδοτοι
εργαζόμενοι εκτός του ότι εντόπιζαν πού τα πάρκαραν οι απεργοσπάστες ιδιοκτήτες τους, τα
έκαιγαν και δεν δίσταζαν ακόμα να τα πυροβολούν με αεροβόλα και σφεντόνες.
Όσο για τους «νοικοκυραίους» ΣΕΠίτες του Μητσοτάκη που έτρεχαν να πάρουν τις άδειες
κυκλοφορίας, τους περίμενε λιντσάρισμα και ξεγύμνωμα στην πλατεία Ομονοίας, όπου μόνο οι
ξυλοκοπημένοι μπάτσοι από το τοπικό τμήμα έσπευδαν να τους βοηθήσουν.
Ήταν ένας μαζικός κοινωνικός αγώνας διαρκείας καθώς κράτησε πάνω από 1,5 χρόνο. Ένας
αγώνας που πλαισίωσε και στήριξε ολόκληρο το κίνημα. Αναρχικοί, κομμουνιστές φοιτητές,
εργάτες και όχι μόνο οι «σταμουλοκολλάδες», όπως υποτιμητικά αποκαλούσε ο Μητσοτάκης τους
συνδικαλιστές της ΕΑΣ, από τον πρόεδρο του σωματείου Κολλά και τον γραμματέα Σταμούλο.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να πούμε ότι το κίνημα το οποίο τότε έδινε τον πολύμορφο και δίκαιο
αγώνα πλάι στους συνδικαλιστές εργαζόμενους είναι το ίδιο κίνημα που και τώρα δίνει τον ίδιο
αγώνα για δωρεάν και ελεύθερες μετακινήσεις για όλους. Το κίνημα αυτό δεν έχει απέναντί
του μόνο το κράτος, αλλά και αυτούς τους τότε «σταμουλοκολλάδες» και πλέον ελεγκτές που
παριστάνουν τους μπάτσους και τραμπουκίζουν τους «τζαμπατζήδες», τους διοικητικούς που
με τις κομπίνες των εισητηρίων κλέβουν από τον ΟΣΕ κάτι εκατομμύρια αλλά και αυτούς που
δολοφονησαν για 1,40 ευρώ τον μικρό Θανάση Καναούτη.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δίκασε 200 από τους εργαζόμενους και φυλάκισε τους 10, απέλυσε
6.000 και τους ξυλοκοπούσε στο δρόμο με τα ΜΑΤ, καθόλη τη διάρκεια του αγώνα. Κάποιοι
από τους εκπροσώπους των εργαζομένων μετά την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη,
αποσκοπούσαν σε μία διευθυντική θέση στην ΓΣΕΕ, όπως ο πρόεδρος του σωματείου Κολλάς.
Αυτός που 5 χρόνια μετά, το 1998 εναντιώνεται ακόμα και με τους πρώην συντρόφους του που
αντιδρούσαν σε μια σειρά τροπολογιών που ήθελε να περάσει ο Σημίτης, προσπαθώντας έτσι να
διαφυλάξει την πολιτική καριέρα σαν στέλεχος του πασοκ.

Μια φορά κι έναν καιρό
Σε ένα σπίτι αρχοντικό
Ζούσαν κάτι ποντικοί
Που δεν δούλευαν πολύ
Όλο κλέβανε τυρί
Και μεθούσαν στην αυλή
Μέχρι που κάποια στιγμή
Ήρθε η χωροφυλακή
Και τους βάζει να δουλέψουν
Μες το σπίτι να μαζέψουν
«Άμα θέλετε τυρί
Καθαρίστε την αυλή»
Τα ποντίκια φοβηθήκαν
Που από το τυρί κοπήκαν
Και δουλεύανε πολύ
Για αιώνες στην αυλή
Τα μωρά μωρά ποντίκια
Δεν γνωρίσανε τη γλύκα
Πως να κλέβεις το τυρί
Δίχως χωροφυλακή
Μα μια νύχτα δροσερή
Απ’τη χρονομηχανή
Εμφανίστηκε κρυφά
Της γιαγιάς τους η μιλιά

«Ποντικάκια μου μικρά
Σταματήστε τη δουλειά
Τρέξτε τώρα στην αυλή
Και γευτείτε το τυρί»

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΕΜΠΕΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΟΥΝ

για Να Μαθαινουν ΟΙ Παλιοι
& να Θυμουνται οι νεοι

Φύγαν τότε τα ποντίκια
Και τραβήξαν κατά εκεί
Γιατί απόψε θα το κλέβαν
Της αυλής τους το τυρί
Κι όταν φτάσανε στη μάντρα
Ετρομάξανε πολύ
Γιατί στη γωνία είδαν
Τσούρμο η χωροφυλακή
Μα η πείνα ήταν μεγάλη
Και η νύχτα μαγική
Κι έτσι ορμήξαν τα ποντίκια
Χωρίς φόβο στο Τυρί
Κάθε τέτοια όμορφη νύχτα
Που πεινάω για τυρί
Θα θυμάμαι τα ποντίκια
Που πεθάναν στην αυλή
Και την πείνα θα ξεχνώ
Θα ζητώ να εκδικηθώ
Κάθε χωροφυλακή
Που μας κλέβει το τυρί

Ξέρεις τι δεν κατάλαβα ποτέ;

Πως βρε καλέ μου, δεχτηκες να ζεις έτσι.
Να δέχεσαι καθημερινά αυτά των άλλων,
όλα αυτά.
Που δεν έχουν εσένα σε καμιά φωτεινή θέση.
Παρά κατάχαμα και τόσο πονεμένα.
Πως επετρεψες στον εαυτό σου
να καταπίνει
πολύ συχνά
το νεογέννητα του συναισθήματα,
κάνοντας τα πάντα να επιστρέφουν στην μήτρα.
Μια αμφίδρομη διαδρομή,
κοστολογημενη,
ακριβά
και κάποιες φορές με έκπτωση.
Πως άφησες την ύλη σου,
να φύγει με τον αγέρα της αδιαφορίας.
Πως έβλεπες ανθρώπους στο βίο σου
και τους προσπερνούσες σαν να ήταν
σπασμένα κλαδιά ενός δέντρου.
Πως γέννησες τον διαμελισμό της λευτεριάς
και τον χαράκωσες έτσι.
Πως έχτισες αυτά τα γκρίζα τείχη,
απορώ.
Και έμεινες εκεί πέρα μοχανος, μακριά
από την φύση,
από τον ήλιο,
από την αγάπη,
από την αλήθεια,
από τον έρωτα,
από την ομορφιά
και απο τα πουλιά ενός άλλου ουρανού.
Πως μπορείς να μην μάχεσαι για τον διπλανό σου;
Πως οι φωνές του δεν σε πνίγουν;
Πως μπορείς να ξεχνάς την εικόνα του;

Γερασα μεσα μου.
Aπο τα δεκα εμαθα να διαχειριζομαι τις δραχμες.
Απο τα δεκατρια, σκεφτομουν τι θα γινω οταν μεγαλωσω.
Απο τα δεκαπεντε θυμαμαι να δουλευω.
Απο τα δεκαεξι ειχα προσωπικα εξοδα.
Απο τα δεκαοχτω κρατουσα τις αποδειξεις.
Απο τα εικοσι δουλευα για να μπορω να σπουδασω.
Απο τα εικοσιτρια, ξαναδουλευα για να φαω.
Εκτοτε, δουλευω και δεν εχω φαγητο.
Τελικα οταν μεγαλωσα εγινα μια μικρη γυναικα με γερασμένη ψυχη.
Δουλευω για να δουλευω.
Γερασα μεσα μου.
Και δεν εχω τις οδηγιες χρησης,
για το πως να φυτρωσει μιαν καινουρια νεοτητα.

Το Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Άνω Κάτω Πατησίων βρίσκεται Νάξου 75 & Κρασσά, στην Πλ. Κολιάτσου. Το στέκι είναι κατάληψη από
τον Σεπτέμβρη του 1996. Λειτουργεί αυτοοργανωμένα και αντιεραρχικά. Η εβδομαδιαία πολιτική του συνέλευση αποφασίζει και υλοποιεί
συλλογικά μια σειρά από εκδόσεις, εκδηλώσεις, μοιράσματα, συγκεντρώσεις, παρεμβάσεις, διαδηλώσεις...Το Στέκι είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη &
Παρασκευή μετά τις 20:00. H ηλεκτρονική μας σελίδα είναι το “http://anokatopatision.espivblogs.net/” και το email μας: anokato@espiv.net

