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θα έχει happy end, όπως στις ταινίες. 
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...στο τέλος θα μας δώσει ό,τι μας αξίζει.

ευτυχώς...

Όποιος δεν κατάλαβε,
έχει πάρει θέση!

Απ’ την παγκόσμια κρίση...

Εξέγερση στη Καραϊβική

σελ. 10-11

Λέσβος: μια ανοιχτή
πόρτα προς τη δύση

Είμαστε όλοι

στο ίδιο πλοίο

σελ. 12-13

Σχολεία - Φυλακές...

... και Βουλή

εναντίων Μαθητών!

σελ. 6



Εξ ε γ ερ μ έ ν α  -  6  Μάρ τ η  2 0 0 9
2
Ο Δεκέμβρης της Ανταρσίας πέρασε, να ‘ταν κι άλλος! Το τί έσπειρε και το τί μάθαμε απ’
αυτόν θα το ανακαλύπτουμε στις «ωδίνες των ημερών» που θα ‘ρθουν. Με βάση τις νέες
σχέσεις που φτιάξαμε και οδηγό τις βεβαιότητες του παρελθόντος. Όσες και όπως αντέ-
ξουν…

Κι όσοι μέσα στον εκκωφαντικό θόρυβο αυτής της Γιορτής συνέχισαν να σφυρίζουν αδιά-
φορα, συνέχισαν να απαιτούν τάξη κι ασφάλεια, συνέχισαν να χώνονται πιο βαθιά στο κα-
βούκι της ιδιοτέλειάς τους και να αναρωτιούνται «μα τί θέλουν, τέλος πάντων;», λυπάμαι,
αλλά στέκονται απέναντι. Παρέα με όσους, έτσι κι αλλιώς, έχουν τα υλικά και ιδεολογικά
συμφέροντα να γαντζώνονται στα συντρίμμια του «παλιού κόσμου».

Η εποχή της αθωότητας - αν υπήρξε ποτέ - μας τέλειωσε.
Όσοι συνεχίζουν να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, έχουν πάρει θέση! 

Άτακτη έκδοση της

Ανοιχτής Συνέλευσης

φοιτητών, μαθητών,

εργαζόμενων & ανέργων

Μυτιλήνης

Κυκλοφορεί σε

2.000 αντίτυπα στους

δρόμους της Λέσβου

editorial...

Μπάτσος της φρουράς της
αμερικάνικης πρεσβείας πυρο-
βόλησε και τραυμάτισε σεκιου-
ριτά της φρουράς του πρέσβη!
Δήλωσε πως φοβόταν για τη
ζωή του λόγο των επιθέσεων
σε αστυνομικούς τον τελευταίο
καιρό. Παρανοϊκοί, χεσμένοι και
επικίνδυνοι..

Ο Παλαιοκώστας με τον Ριτζάι
απέδρασαν για δεύτερη φορά
απ' τον Κορυδαλλό σκορπίζον-
τας το χαμόγελο πανελλαδικά,
αποδεικνύοντας για άλλη μια
φορά πως το πάθος για την
λευτεριά είναι δυνατότερο απ'
όλα τα κελιά..

Ο Κορυδαλλός εκτός
από περιοχή και φυλακή
είναι κατά πρώτο λόγο
πουλί. Ατυχής η ονομα-
σία του �ιδρύματος� που
παραπέμπει σε ιπτά-
μενα!

Τα ζώα που πυροβολού-
σαν το ελικόπτερο (και
το πέτυχαν) και οι δημο-
σιοκάφροι που ωρύονταν
γιατί δεν πυροβόλησαν
όλοι οι φύλακες και
γιατί δεν τους σταμάτη-
σαν, σκέφτηκαν τι θα γι-
νόταν αν το κατέρριπταν
σε μια πυκνοκατοικημένη
περιοχή με πολυκατοι-
κίες γήπεδο (που εκείνη
τη στιγμή είχε σχολικό
αγώνα) και χιλιάδες κρα-
τουμένους; Εγκληματικά
ηλίθιοι...

Κατά τη διάρκεια της απόδρα-
σης απ' τον Κορυδαλλό ένας
μπάτσος αυτοτραυματίστηκε
στην προσπάθεια του να βγά-
λει το όπλο του. Το γεγονός
αποσιωπήθηκε τις επόμενες
ώρες από τα ΜΜΕ. Εδώ δεν
μπορούν να προστατεύσουν
τον εαυτό τους από τον εαυτό
τους, εμάς ποιος θα μας προ-
στατεύσει από αυτούς; 

Την κατάργηση της ανωνυμίας
στα καρτοκινητά τηλέφωνα
θέλει η κυβέρνηση. Ιδιώνυμο
έγκλημα η κουκούλα. Μεταφυ-
σικοί φόβοι για το άγνωστο ή
απλές εξουσιαστικές πρακτι-
κές; Παλιοφακελάκιδες..

Δολοφονική επίθεση με χειρο-
βομβίδα στο στέκι μεταναστών
στα Εξάρχεια τη ώρα που
πραγματοποιούταν εκδήλωση
με θέμα τους εξοπλισμούς από
αντιρρησίες συνείδησης. Την
ώρα της εκδήλωσης στο χώρο
βρίσκονταν 30 άτομα. Το ευτύ-
χημα είναι πως τα τζάμια είναι
διπλά και η χειροβομβίδα δεν
έπεσε μέσα. Το αυτοκίνητο με
το οποίο διέφυγε το κάθαρμα
που την πέταξε είχε ακαταχώ-
ριτες πινακίδες. (ακαταχώριτες
πινακίδες έχουν μόνο τα οχή-
ματα της ΕΥΠ) Τα Μέσα Μαζι-
κής Εξαπάτησης
τουμπεκιάστηκαν αποδεικνύον-
τας για άλλη μια φορά σε πια
μπάντα ανήκουν.. 

Από τον Δεκέμβρη και ύστερα
η -παρα-κρατική τρομοκρατία

έχει αυξηθεί σε ένταση με
σκοπό να κάμψει και να φοβί-
σει τον κόσμο που ακόμα αντι-
στέκεται και δεν το βάζει κάτω.
Θα μας βρουν μπροστά τους.
Τίποτα δεν τελείωσε..

Θα το ξαναπούμε: Κάτω τα
ξερά σας από τους συλληφθέν-
τες!

Εξωτερικός φρουρός των φυ-
λακών Χανίων πυροβόλησε
τρεις διερχόμενους οδηγούς, με
αποτέλεσμα να σκοτώσει τον
έναν και να τραυματίσει τους
άλλους δύο στον επαρχιακό
δρόμο Καμπανού - Σούγιας.
Ανθρωποφύλακες-γουρούνια-
δολοφόνοι..

Αίτημα Α: Αν δεν μπο-
ρούν οι κρατιστές να
απαγορεύσουν την οπλο-
φορία των αστυνομικών
ας μοιράσουν τουλάχι-
στον αλεξίσφαιρα στους
πολίτες.

Αίτημα Β: Ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας οφείλει
να απονείμει χάρη σε
Παλαιοκώστα και Ριτζάι
α)για να γλιτώσουν κι
άλλη ξεφτίλα β)γιατί
τους αξίζει η ελευθερία
που διεκδίκησαν και
πήραν με τόσο θεαματικό
τρόπο.

Ε.Ασίκης

δρόμικα . . .
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Αν
κάποιος θέλει να μάθει και να
πληροφορηθεί για τα όσα γί-
νονται σ' έναν χώρο, όπως
είναι τα Τσαμάκια, ο καλύτε-
ρος τρόπος είναι να πάει και
να ενδιαφερθεί. Εκεί έξω. Λίγο
ποιο πέρα απ' το σπίτι του,
λίγο παρα πέρα απ' το com-
puter του.

Να προσέξει μόνο μην φάει
κανένα δέντρο στο κεφάλι του.
Καμιά φορά σε κάνει και ξυ-
πνάς, καμιά φορά όμως είναι
επικίνδυνο. Εκτός αν οι πρό-
σκοποι έχουν κάποιο πρό-
χειρο φαρμακείο και υπάρχει
ανιχνευτής δάσους για να σε
βγάλει στο ξέφωτο χωρίς να
κινδυνεύεις. 

Μόνο προσοχή μην σε δαγκώ-
σει φίδι κολοβό, στα ξέφωτα
που δημιούργησε και κυκλο-
φορεί.

Προσοχή επίσης όταν πέφτουν

κου-
κουνάρες. Πρέπει
να βρεθεί τέλος
πάντων ένας τρό-
πος να εξουδετε-
ρώνονται οι
επικίνδυνες αυτές
συνήθειες των
δέντρων. Τι να
τις κάνουν τις
κουκουνάρες.
Μέχρι όμως να
δοθεί λύση στο
θέμα αυτό, να
γίνει μια πρό-
ταση να δίνον-
ται ειδικές
κάσκες σε κάθε
ε π ι σ κ έ π τ η .
Υπάρχουν βλέ-
πεται άρρωστα,
κακάσχημα και
ε π ι κ ί ν δ υ ν α
δέντρα  που
επιβουλεύονται
τους επισκέ-
πτες. Και κά-
ποιο μπορεί να

έχει ξεφύγει, απ' την κατά
τα άλλα ευσυνείδητη υλο-
τόμηση. 

Μια σκέψη: Οι πευκοβελό-
νες απομακρύνονται συ-
στηματικά από τα
Τσαμάκια. Είναι λέει επι-
κίνδυνες. Σαν το στρατο
που σε βάζουν να μαζεύεις
μια - μια τις πευκοβελόνες
για να είναι καθαρό το
δάσος.

Βρομόδεντρα. Καλά σας
κάνουν, και σας κόβουν.
Επιτέλους οι αρμόδιοι άρ-
χισαν να παράγουν και-
νούργια πάρκα,
συνειδήσεων. Τα παλιού

τύπου αυτά που δημιούργησε
η μάνα Γη πρέπει να απομα-
κρυνθούν, είναι επικίνδυνα
για τον καινούργιο κόσμο

τους. Ποιός ξέρει, όλα

μαθαίνονται. Πολλά ακούγον-
ται.

Μου άρεσε το ποίημα που δη-
μοσιεύτηκε στο blog, αν και
λίγο ανιαρό και ρομαντικό.
Στις μέρες που ζούμε χρειάζε-
ται ρεαλισμός. Όλα τσιμέντο
να γίνουν. 

Συγχαρητήρια στους εμπνευ-
στές, του έργου της ανάπλα-
σης. Μύρισε επιτέλους  και εδώ
αέρας πρωτεύουσας. Αέρας
Κυψέλης.  Ακούς εκεί δέντρα
στραβά. Όλα να γίνουν
ολόρθα σαν στύλοι της ΔΕΗ.
και πάνω -πάνω να μπεί μια
φούντα βελόνες, να θυμίζει
τους συντελεστές του έργου.

Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρό-
σωπα και πράγματα είναι συμ-

πτωματική. 

Ευτύχιος Ονειροπόλος 

Τσαμάκια: εκεί που τα δέντρα δίνουν
τη θέση τους στα αυτοκίνητα
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Στα μέσα Γενάρη 2009 κλήθηκε στη
ΓΑΔΑ ένα μέλος της κοινότητας του
διαδικτυακού μέσου ανοικτής δημοσί-
ευσης www.indy.gr, για να απολογη-
θεί σχετικά με μαρτυρία κάτοικου της
Καισαριανής που είχε δημοσιευτεί στο
εν λόγω μέσο.  Η δημοσίευση ήταν ρε-
πορτάζ σχετικά με τη διακοπή εργα-
σιών της αναστήλωσης του μνημείου
Εθνικής Αντίστασης στο πρώην Σκο-
πευτήριο Καισαριανής.

Το www.indy.gr είναι ένας δικτυακός
τόπος ανοιχτής δημοσίευσης και αλλη-
λοεπικοινωνίας μεταξύ των μελών που

συμμετέχουν στην κοινότητά του.  Τα
μέλη της κοινότητάς του ανέρχονται,
αυτήν τη στιγμή, σε 1350 άτομα.  Τόσο
τα μέλη της κοινότητας, όσο και οποι-
οσδήποτε άλλος επισκεφθεί τον ιστο-
τόπο, έχουν τη δυνατότητα να
δημοσιεύουν, ανώνυμα ή επώνυμα,

ειδήσεις, πληροφορίες, απόψεις, φωτο-
γραφικό και ηχητικό υλικό.  Τα προς
δημοσίευση άρθρα εμφανίζονται στον
ιστοτόπο αυτομάτως, ανά τρία λεπτά.

Η μήνυση εναντίον του ιστοτόπου κα-
τατέθηκε διότι ένας εκ των πρωταγω-
νιστών στα συμβάντα που
περιγράφονταν στο ρεπορτάζ θεώρησε
ότι δυσφημείται από το περιεχόμενο
του άρθρου.  Να σημειωθεί ότι ο μηνυ-
τής (που αναφέρεται στο άρθρο λόγω
της δημόσιας και όχι κάποιας ιδιωτι-
κής δράσης του) αντί να απευθυνθεί
καταρχήν στη διαχειριστική ομάδα

του μέσου επέ-
λεξε να κα-
ταφύγει σε
μηνύσεις ,
μολονότι η
διεύθυνση
επικοινω-
νίας της
δ ι α χ ε ι ρ ι -
σ τ ι κ ή ς
είναι μονί-
μως δημο-
σιευμένη.

Το συγκε-
κ ρ ι μ έ ν ο
μέλος της
κοινότητας
κλήθηκε να
απολογηθεί
για λογα-
ριασμό των
χ ι λ ι ά δ ω ν
χ ρ η σ τ ώ ν ,
μ ε λ ώ ν ,
συντακτών

και διαχειρι-
στών του www.indy.gr επειδή το
όνομα του δικτυακού τόπου είχε κατα-
χωρηθεί τυπικά στο όνομά του.  Όμως
δεν είναι δυνατόν, από την ίδια τη
φύση του διαδικτύου ως μέσο, να ζη-
τείται η ύπαρξη «υπεύθυνου κατά το
νόμο» για οτιδήποτε έγραψε κάποιος-

κάπου-κάποτε στο διαδίκτυο.  Κάτι τέ-
τοιο μας οδηγεί σε μια κατάσταση γε-
νικευμένης προληπτικής λογοκρισίας
και καταστέλλεται η ανάπτυξη αντί-
στοιχων κοινοτήτων και συστημάτων
επικοινωνίας.

Παραδείγματα τέτοιας λογοκρισίας
έχουμε δυστυχώς αρκετά (Κίνα, Αίγυ-
πτος, Σιγκαπούρη). 

Η δίωξη εναντίον του μέλους της κοι-
νότητας του www.indy.gr είναι άδικη,
παράλογη και αφορά όλους μας.
Αφορά όλους όσους αναζητούν μια
δυνατότητα και ένα τόπο, αδιαμεσο-
λάβητης ενημέρωσης και ελεύθερης έκ-
φρασης και σχολιασμού.   Αφορά
όλους όσους θεωρούν και υπερασπί-
ζονται ότι η ελευθερία του λόγου και
της διακίνησης των ιδεών δεν είναι
απλά ένα ζητούμενο αλλά μια στα-
θερά, μια προϋπόθεση, μια κατάκτηση
του πολιτισμού. 

Πρόκειται για επίθεση ενάντια στο αυ-
τονόητο της ελευθερίας του λόγου και
της διακίνησης ιδεών στο διαδίκτυο,
μια επίθεση διαρκείας όπου το τρέχον
συμβάν δεν είναι παρά ένα επεισόδιο
σε μια σειρά από απόπειρες λογοκρι-
σίας του διαδικτύου στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής πρό-
σφατα περιστατικά:

* επερωτήσεις βουλευτών του ΛΑΟΣ
στη βουλή και η παρέμβαση μέλους
του υπουργικού συμβουλίου εναντίον
των athens.indymedia.org, patras.in-
dymedia.org και www.indy.gr

* δίωξη του ανθρώπου που κατοχύ-
ρωσε το όνομα του δικτυακού τόπου
www.indymedia.gr για δημοσίευση
που επίσης δεν έγραψε και που έγινε
σε άλλη ιστοσελίδα, 

* σύλληψη και δίωξη του διαχειριστή

του www.blogme.gr για δημοσίευμα
που δεν έγραψε ο ίδιος. 

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, διώκονται ή
απειλούνται συνεχώς με διώξεις,
επειδή δίνουν βήμα σε πολίτες και
απόψεις που δεν έχουν πρόσβαση σε
κανένα άλλο μέσο μαζικής επικοινω-
νίας.  Αυτονόητο είναι πως σε αυτά τα
διαδικτυακά μέσα, το ίδιο βήμα έχουν
όλοι ανεξαιρέτως και άρα κάθε δημο-
σίευμα μπορεί να απαντηθεί με σχόλια
ή με νέο δημοσίευμα.  Αυτό ακριβώς
είναι το νόημα της ελεύθερης δημοσί-
ευσης και με αυτόν τον τρόπο υπηρετεί
την ελευθερία του λόγου. 

Οι διώξεις αυτές βρίσκονται σε πλήρη
αντίθεση με το σκληρό πυρήνα των
συνταγματικών δικαιωμάτων, αλλά
και με την κοινωνικά κατοχυρωμένη
αίσθηση περί ελευθερίας του λόγου.
Να το ξαναπούμε ξεκάθαρα:

Πρόκειται για απόπειρες επιβολής
προληπτικής λογοκρισίας στο διαδί-
κτυο. 

Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο επικοινω-
νίας, έρευνας και γνώσης του οποίου
οι δυνατότητες είναι τεράστιες, όπως
τεράστια είναι και η κοινωνική του ση-
μασία και χρησιμότητα.   Οι ολοένα
και συχνότερες προσπάθειες λογοκρι-
σίας και ελέγχου του στη Ελλάδα θα
μας βρουν αντίθετους, καθώς στρέ-
φονται ενάντια στο ευρύτερο κοινω-
νικό συμφέρον και παραπέμπουν σε
πρακτικές απολυταρχικών καθεστώ-
των σε διάφορα σημεία του πλανήτη. 

Θα μας βρουν μπροστά τους: είμαστε
τα επόμενα θύματα της λογοκρισίας
τους!

Αλληλέγγυοι Λογοκριμένοι
Αλληλέγγυες Λογοκριμένες

Και νέα Επίθεση
στην Ελευθερία του Λόγου!

Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
άφησε τη Δευτέρα 16/2 ένας 31χρονος, ο οποίος νωρί-
τερα είχε αρπάξει την τσάντα μίας γυναίκας, αλλά
έγινε αντιληπτός από κατοίκους της περιοχής των Αμ-
πελοκήπων Θεσσαλονίκης, που τον ξυλοκόπησαν
μέχρι θανάτου.

Σύμφωνα με τα Νέα, ο 31χρονος, χρήστης ναρκωτικών
και γνωστός στην Αστυνομία για μικροκλοπές, πλη-
σίασε μία νεαρή γυναίκα και χρησιμοποιώντας συ-
σκευή ηλεκτρικής εκκένωσης τής άρπαξε την τσάντα. 

Ο δράστης έτρεξε προς τον συνεργό του, ο οποίος τον
περίμενε σε κοντινή απόσταση με μοτοσικλέτα, ενώ η
γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια. Κάτοικοι και εργαζόμενοι
σε καταστήματα της περιοχής μόλις κατάλαβαν τι είχε
συμβεί, κυνήγησαν τον δράστη, τον ακινητοποίησαν
και, σύμφωνα με μαρτυρίες, τον ξυλοκόπησαν με απο-
τέλεσμα να πέσει αναίσθητος στο έδαφος. 

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφθασε
στο σημείο βρήκε τον 31χρονο αναίσθητο και τον με-
τέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου λίγο αργότερα
άφησε την τελευταία του πνοή.

Δεν μας έφταναν οι μπάτσοι… Τώρα και οι «φιλήσυ-
χοι, ευυπόληπτοι πολίτες» ανέλαβαν το ρόλο του
φρουρού της τάξης και της ηθικής.

Προφανώς… στη κοινωνία που ζούμε είναι πολύ  σο-
βαρό «αδίκημα» ένας  εξαρτημένος άνθρωπος να κλέ-
βει μια τσάντα για να μπορέσει να επιβιώσει και τον
χτυπάμε μέχρι θανάτου.

Από την άλλη,  κλείνουμε τα μάτια και διευκολύνουμε
με την απάθεια και την ανοχή μας όλους  τους βουλευ-
τάδες, τους υπουργίσκους, το παπαδαρίο και
τους λοιπούς  φαρισαίους να μας κλέβουν μες
στα μούτρα μας και μετά να τους γλύφουμε και
από πάνω για μια θεσούλα στο δημόσιο..

Όλοι αυτοί οι «αγανακτισμένοι πολίτες» που
δεν ανέχονται την «αδικία» και την κλεψιά ας
ξυπνήσουν επιτέλους και ας δουν ποιοι είναι οι
πραγματικοί εχθροί τους.  Αν θέλουν  να σκο-
τώσουν κάποιον στο ξύλο γιατί δεν αρχίζουν
από αυτούς;;;

Το αίτημα του «αγανακτισμένου πολίτη» για ασφά-
λεια.
Η νεύρωση του πατριώτη για τάξη.
Η φαντασίωση του καταναλωτή για τον καπιταλιστικό
παράδεισο.
Η εγκατάλειψη των αντιστάσεων.
Η λατρεία ενός πειθαρχικού lifestyle.
Η ιδιώτευση.
Η δαιμονοποίηση κάθε «ανυπάκουης» ύπαρξης.

Δίνουν δύναμη στους εξουσιαστές..
Ας τους αποδυναμώσουμε επιτέλους…                                                                                                                           

Δεν μας έφταναν οι μπάτσοι...
Φιδία
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Την ημέρα της ορκομωσίας καλούμαστε να παρευρεθούμε σε μία επιση-
μότατη τελετή όλο φώτα, κάμερες, άρχοντες και γκλαμουριά για να πα-
ραλάβουμε τα πτυχία μας. Μία καλοστημένη «τελετή» θα μας περιμένει
ομοιόμορφα ντυμένους/ντυμένες με το χέρι ψηλά να διαβεβαιώσουμε,
ότι “αποφεύγοντας κάθε άδικη πράξη, θα τηρούμε πιστά και με ακρίβεια
τα διδάγματα που πήραμε από το πανεπιστήμιο Αιγαίου”. Εμείς πάλι
βλέποντας το θέμα από άλλη σκοπιά, δεν σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι
τέτοιο και με το κείμενο αυτό εξηγούμεθα.

Τα περισσότερα διδάγματα που πήραμε και συνεχίζουμε να παίρνουμε
κατά την παραμονή μας στο πανεπιστήμιο, δεν είναι από αυτά που ένας
άνθρωπος θα’ θελε να τηρεί πιστά και με ακρίβεια. Κι αυτό γιατί βασικό
μήνυμα κατά την επαφή μας με το πανεπιστήμιο είναι πως πρέπει να σω-
παίνεις γι’ αυτά που συμβαίνουν γύρω, να υπακούς, να ακολουθείς την
ίδια κοινότυπη γραμμή πλεύσης, μ’ άλλα λόγια να αποχαυνώνεσαι. Και
όλα  αυτά σε ένα πλαίσιο που λίγο διαφέρει από το λύκειο, που προάγει
την παπαγαλία και την αδράνεια και προωθεί την αντίληψη της εκπαί-
δευσης–υποχρέωσης με στόχο «το χαρτί» και μελλοντικά «τη θέση». Μια
θέση η οποία προορίζεται για λίγους και “καλούς”, κυρίως αυτούς που
πατώντας επί πτωμάτων θα καταφέρουν να καταξιωθούν στην ακαδη-
μαϊκή τους πορεία. Έτσι, μία μερίδα φοιτητών επιλέγει να λειτουργήσει
σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο στυγνής βαθμοθηρίας, πελατειακών σχέ-
σεων και προσωπικής ανάδειξης, ενώ μία άλλη αναζητά εναγωνίως τα εν-
διαφέροντά της και την αξιοπρεπή ενασχόληση με αυτά κι ίσως ακόμη
τους τρόπους αντίδρασης στην συνολική κατάσταση. Για τους διδάσκον-
τες ισχύει κάτι ανάλογο, κάποιοι είναι εδώ, προσπαθούν, ανανεώνονται,
τολμούν, ασχολούνται και νοιάζονται και κάποιοι -πάλι εδώ είναι- αλλά
αδιαφορούν, επαναλαμβάνονται, προωθούν τα συμφέροντά τους και
πλήττουν διαχέοντας την πλήξη τους.

Σε μια πραγματικότητα όπου οι επιστήμονες κατέχουν τη θέση της αυ-
θεντίας που αποφασίζει για το κοινό καλό, το πανεπιστήμιο, πέραν ελά-
χιστων εξαιρέσεων, προάγει μόνο το στείρο ακαδημαϊσμό ο οποίος
αποφεύγει έντεχνα να συνδέσει τη γνώση και την επιστήμη με
το κοινωνικό γίγνεσθαι. Άλλωστε, η σύνδεση αυτή δεν θα απο-
φέρει τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις. Δε θέλει πολύ
μυαλό για να καταλάβουμε πως η έρευνα είναι αν μη
τι άλλο κατευθυνόμενη και εξυπηρετεί συγκεκρι-
μένα συμφέροντα. Η επιστήμη στην υπηρεσία του
κέρδους. Όσο εμείς ιδρώνουμε για το πτυχίο που
θα καταλήξει σε κορνίζα, δασοκτόνα νομοσχέδια αν-
τιμετωπίζουν τη σιγή ιχθύος από το τμήμα Περι-
βάλλοντος, εκατοντάδες πρόσφυγες περνούν  από
στρατόπεδα συγκέντρωσης δίπλα στην πόλη και
μιλιά μακριά από το τμήμα Κοινωνιολογίας,  ο
εθνικισμός θεριεύει  και ούτε κουβέντα από το
τμήμα Ανθρωπολογίας κ.ο.κ.  Με αυτά τα τρα-
γελαφικά δεδομένα το πανεπιστήμιο απέχει πολύ

από το να είναι χώρος ανταλλαγής ιδεών και κοιτίδα πράξεων. 

Τέλος, το πανεπιστήμιο, με την εφαρμογή του νόμου πλαισίου έχει ήδη
αρχίσει να στηρίζει την ύπαρξή του και να παραχωρεί το έργο του σε με-
γάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Έτσι, μεταβάλλεται από δημόσιος θεσμός σε
«Επιχείρηση Α.Ε.», ακολουθώντας την συνολική υποχώρηση της κοινω-
νίας στις επιταγές της «ελεύθερης» αγοράς. Αυτό είναι σαφές, παραμένει
ωστόσο μία ανομολόγητη αλήθεια για τους δήθεν υπερασπιστές της δω-
ρεάν δημόσιας εκπαίδευσης, που για εμάς έχει φτάσει να αποτελεί κενή
διακήρυξη μπροστά μιας πραγματικότητας που την διαψεύδει. Δίδακτρα
στα μεταπτυχιακά, δίδακτρα στα διδακτορικά, δίδακτρα από τους αλλο-
δαπούς φοιτητές, μεγάλο κόστος ζωής για όλους (νοίκια, σίτιση κ.λ.π), η
ζωή των φοιτητών κινητήριος μοχλός για τις τοπικές οικονομίες. Παράλ-
ληλα, στο εσωτερικό προωθούνται «καινοτόμες ιδέες» περί ασφάλειας, με
φύλακες, κάμερες και κάρτες εισόδου–εξόδου .

Δε μπορούμε παρά να θυμόμαστε την πικρή γεύση που θα μας αφήσει η
τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια της βιτρίνας, της «επιστημο-
σύνης», των ανιαρών μαθημάτων από παραιτημένους καθηγητές, του ελ-
λιπούς εξοπλισμού, της ίντριγκας, των εσωτερικών συμμαχιών και
αλληλοσπαραγμών, του συνδρόμου της «καρέκλας» που πλήττει φοιτη-
τές, καθηγητές και υπαλλήλους.

Τέλος πάντων κι αρχή, όσα και να γράψουμε λίγα θα είναι και για να μη
μακρηγορούμε ας πούμε και δυο λόγια για το πτυχίο μας και την αγορά
εργασίας που μας περιμένει, για τα οποία ας μην ξεχνιόμαστε, γίνεται
και όλη η φασαρία. Αφιερωμένο λοιπόν σε όλους και όλες τους απόφοι-
τους-απόφοιτες που εργάζονται σε μπαρ, οικοδομές, φροντιστήρια, την

πυροσβεστική υπηρεσία, μαγαζιά με καλ-
λυντικά κ.ο.κ είναι το παρακάτω σχόλιο: 

«Εκατοντάδες επιστήμονες της
θάλασσας, περιβαλλοντολό-
γοι, γεωγράφοι, ανθρωπολό-

γοι, κοινωνιολόγοι θα
αποφοιτήσουν και φέτος. Ας
τους καλοδεχτούμε. Για όλους
υπάρχει μία θέση εργασίας. Δε
μπορεί... ένας απ' όλους θα την
πιάσει.»

Ορκίζομαι να υπηρετώ... το κέρδος 5

Δεν είναι μόνη της...

Ο λογαριασμός ενίσχυσης της
Κωνσταντίνας Κούνεβα, της
συνδικαλίστριας που έπεσε
θύμα δολοφονικής επίθεσης
με βιτριόλι της εργοδοτικής

τρομοκρατίας.

5012 019021 277
Τράπεζα Πειραιώς

DECHEVA ELENA KUΝEVA
KOSTADINKA NIKOLOVA



Εξ ε γ ερ μ έ ν α  -  6  Μάρ τ η  2 0 0 9
6

«Σας προτείνουμε μια λύση: να

γραφτείτε στο συνδικάτο των δι-

καστικών και να κάνετε απεργία

μονάχα τις ώρες που εργάζεστε

σαν δικαστές: ανάκριση (εξέ-

ταση), βαθμολογία, συμβούλια,

έλεγχοι, διαγωνισμοί.»

από παλιότερο γράμμα

μαθητών σε μια δασκάλα

Βουλή εναντίων μαθητών...

Λ ί γ ε ς
βδομάδες μετά την εξέγερση του Δε-
κέμβρη, 3 τμήματα της Γ' Γυμνασίου
σχολείου του κέντρου (14ο) στην
Αθήνα, πραγματοποίησαν επίσκεψη
στη βουλή με τη συνοδεία των καθη-
γητών τους.

Στη ξενάγηση στη βουλή ακολου-
θούσε και μια αστυνομικός με πολι-
τικά. Φανερά επηρεασμένη από τα
πρόσφατα γεγονότα της εξέγερσης,
συμπεριφερόταν στους μικρούς μα-
θητές προκλητικά. Στο τέλος της δι-
δακτικής επίσκεψης μοιράστηκαν
φόρμες αξιολόγησης οι οποίες
έπρεπε να συμπληρωθούν ανώνυμα
από τους μαθητές και αφορούσαν
την κριτική αξιολόγηση της βουλής

σαν σύστημα αντιπροσώπευ-
σης, του συστήματος των
τριών εξουσιών, των κτιρια-
κών εγκαταστάσεων, και
άλλα. Στο τέλος υπήρχε ερώ-
τηση κριτικής του συνοδού

ασφάλειας της βουλής, όπου υπήρχε
δυνατότητα προσθήκης συμπληρω-
ματικού σχόλιου.

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στην
αξιολόγηση ήταν σε μεγάλο ποσοστό
απόλυτα αρνητικές στη κλίμακα 5
έως 1. Το ίδιο έγινε και με την κρι-
τική στη φρουρό ασφαλείας και κά-
ποια παιδιά συμπλήρωσαν το
σχετικό παράθυρο για περισσότερα
σχόλια που υπήρχε στο ερωτηματο-
λόγιο που έπρεπε να συμπληρωθεί
ανώνυμα.

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων
της έρευνας φαίνεται δεν άρεσαν
στους κρατούντες της βουλής και

αποφάσισαν να παρέμβουν δυνα-
μικά στην έρευνα που πραγματοποί-
ησαν με τον παρακάτω τρόπο:

Επικοινώνησαν με το σχολείο στο
οποίο έκαναν σαφές ότι ευθύνεται
για την άποψη των παιδιών για την
βουλή, που είναι αρνητική, ζητών-
τας να δοθούν τα ονόματα των παι-
διών που συμπλήρωσαν με
αρνητικά σχόλια!

Περνώντας οι μέρες, τα ονόματα δεν
δόθηκαν από τους μαθητές παρά τις
πιέσεις. Οι απειλές μέσω του 15με-
λούς είναι συνεχείς ότι αν δεν πείτε
τα ονόματα θα κοπούν όλες οι εκ-
δρομές για να βρεθούν τυχόν κατα-
δότες, αλλά μάταια.

Η βουλή έθεσε τους καθηγητές προ
των ευθυνών τους και εμμέσως πλην
σαφώς τους απείλησε με δευτεροβάθ-
μιο πειθαρχικό!

Εν τέλει, απέστειλε τα ερωτηματο-
λόγια για γραφολογικό έλεγχο στο
σχολείο, ώστε να εξακριβωθεί στη
πράξη, ποιοι συμπλήρωσαν το κου-
τάκι με τις παρατηρήσεις!

Η αστυνομικός ασφαλείας που ήδη
έτριζε η καρέκλα της από τα εσωτε-
ρικά μαχαιρώματα για την περίοπτη
θέση με τα αναγκαία κονέ, βρήκε ευ-
καιρία για αποδιοπομπαίους τρά-
γους και ζήτησε η ίδια να δοθούν τα
ονόματα και να υπογράψουν δή-
λωση μετάνοιας και μεταμέλειας.

Πήγε μάλιστα και η ίδια στο σχολείο
για να πιέσει και να πάρει τα ονό-
ματα! 

Σχολεία - Φυλακές: το παράδειγμα των Τρικάλων
Οι αυταρχικές δομές κι ο κα-
ταπιεστικός χαρακτήρας του
σχολείου είναι κάτι που δεν
χρειάζεται καν να συζητή-
σουμε εδώ. Ωστόσο στα Τρί-
καλα τα τελευταία χρόνια
υπάρχει μια πολύ συγκεκρι-
μένη κατάσταση. Διευθυν-
τής Λυκείου Τρικάλων ο
Αθ. Νάστας επιστρέφει για
να οξύνει ακόμα μια φορά
το κοινό αίσθημα με τις πρα-
κτικές του.

Πρόκειται για τον ίδιο που
είχε κατηγορηθεί γιατί
έδιωξε μαθητές από εξετάσεις
επειδή φορούσαν κάπρι
παντελόνι, υπόθεση που είχε
«παίξει» και στα ΜΜΕ. Για

τον ίδιο που ονόμαζε τις
(αμέτρητες) αποβολές «πει-
θαρχικές παρατηρήσεις».
Και βέβαια ακόμα εκκρεμεί
ΕΔΕ (από πέρυσι) για αντί-
στοιχες πρακτικές.

Βάσει δικής του πρωτοβου-
λίας οι μαθητές δεν μπορούν
να μπουν καν στο σχολείο
αν αργήσουν την ώρα της
προσευχής. Εδώ πέρα από τα
αυταρχικά χαρακτηριστικά
υπάρχουν και πρακτικές δυ-
σχέρειες λόγω καιρικών συν-
θηκών. Επιπλέον ο εν λόγω
κύριος έχει τοποθετήσει σε
κάθε αίθουσα ηχεία (!) από
όπου κάνει όποτε θέλει ανα-
κοινώσεις (σαν στρατόπεδο

συγκέντρωσης ένα πράγμα).
Πριν λίγες μέρες από αυτά
τα ηχεία αποκάλεσε «φρενο-
βλαβή» μαθητή που πέταξε
αποκριάτικο δυναμιτάκι.
Παλιότερα ειρωνευόταν από
το μικρόφωνο κάποιον μα-
θητή που άργησε στη προ-
σευχή λέγοντας πως πρέπει
να «παίρνει επίδομα αναπη-
ρίας». Την Δευτέρα 16/2
απέβαλε 8 μαθητές επειδή
έκαναν φασαρία στη τάξη.
Τα παραπάνω παραδείγ-
ματα είναι ενδεικτικά του
κλίματος και της αντίληψης
του διευθυντή.

Τα τελευταία λειτούργησαν
ως αφορμή ώστε οι καθηγη-

τές να ζητήσουν άμεσα συνέ-
λευση για να επανεξεταστεί
το ζήτημα. Βέβαια, σε μια
επεισοδιακή κουβέντα, ο Αθ.
Νάστας απέρριψε το αίτημα
θεωρώντας ότι δεν υπάρχει
θέμα προς συζήτηση και οι
καθηγητές αρνήθηκαν να
μπουν στις αίθουσες έχοντας
τη συμπαράσταση των μαθη-
τών. Ειδοποιήθηκε άμεσα η
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και η διευθύν-
τρια διεμήνυσε ότι θα υπάρ-
ξουν ενδεχόμενες
πειθαρχικές κυρώσεις στους
«στασιαστές» καθηγητές, ενώ
οι ίδιοι κινδυνεύουν ακόμα
και με παρακράτηση μισθού.
Ο λόγος είναι ο εξής σύμ-

φωνα με τη διευθύντρια:
''είναι απαράδεκτο και πα-
ράνομο αυτό που έκαναν οι
καθηγητές με την αποχή
τους, καθώς έθεσαν σε κίν-
δυνο τη ζωή των μαθητών,
οι οποίοι από τη στιγμή που
δε γινόταν μάθημα, έφυγαν
από το σχολείο. Ούτε να
φανταστούμε δε θέλουμε,
ότι μπορεί κάποιο από τα
παιδιά να πάθαινε ατύχη-
μα''. Στην ίδια λογική κινή-
θηκε κι η περιφερειακή
διεύθυνση Δ/θμιας εκπαί-
δευσης. Την ίδια ώρα ο Νά-
στας μιλώντας σε
ραδιοφωνική εκπομπή πα-
ρομοίαζε τους καθηγητές με
«κότες»!

επιμέλεια σελίδας: Ιταλός
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7Δουλεύοντας στη βιομηχανία της διασκέδασης...
Δρομείς με φλεβίτη

Ο χαρακτηρισμός των επαγγελμάτων της σερβι-
τόρας, του μπουφετζή, της λαντζιέρισσας και των
λοιπών εργαζομένων σε καφετέριες, μπαρ, ρεστο-
ράν και καντίνες ως προσωρινά ή ευκαιριακά,
προωθείται από τους ίδιους τους μαγαζάτορες και
διαιωνίζεται από τους εργαζόμενους. Ο χαρακτη-
ρισμός αυτός δυσχεραίνει τη διεκδίκηση ακόμα
και των πιο βασικών δικαιωμάτων μας ή στη χει-
ρότερη περίπτωση εκμηδενίζει και την παραμικρή
διάθεση διεκδίκησης τους. Την κατάσταση αυτή
εντείνει η νοοτροπία κάποιων εργαζομένων οι
οποίοι αντιμετωπίζουν την εργασία σε τέτοιους
χώρους ως μέσο πλήρωσης προσωπικών κοινωνι-
κών στόχων (δημιουργία κοινωνικού περίγυρου)
ή ως λύση στην αμηχανία τους απέναντι στον
ελεύθερο χρόνο. Για κάποιους, η εργασία σε τέτοι-
ους χώρους αποτελεί το μοναδικό εισόδημα και
μέσο επιβίωσης.

Ας αρχίσουμε από τα αυτονόητα...

Το θέμα της ασφαλιστικής κάλυψης και των
ενσήμων αποτελεί ένα μύθο που μόνο κατά
περίπτωση γίνεται πραγματικότητα. Πέραν
των ολίγων που ασφαλίζονται για την δια-
σφάλιση του ελαχίστου της νομιμότητας των
καταστημάτων, οι υπόλοιποι αντιμετωπίζον-
ται σαν αναλώσιμα υλικά. Ακόμα και αν το
φιλεύσπλαχνο αφεντικό κάποια στιγμή κολ-
λήσει ένσημα, αυτά δε θα ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα καθώς θα αντιστοιχούν
σε μειωμένες ώρες δουλειάς ή και διαφορετικά
πόστα των οποίων τα ασφάλιστρα είναι
σαφώς χαμηλότερης αξίας. Δυστυχώς, πολλοί
από τους εργαζόμενους επηρεασμένοι από
αυτή τη μισθοδοτική ασυδοσία που αποτελεί
κανόνα σε όλα τα μαγαζιά της Μυτιλήνης και
από το χαρακτηρισμό της δουλείας τους ως
προσωρινής ή και λόγω της ελλιπούς ενημέ-
ρωσης , δεν απαιτούν ένσημα. Το γεγονός πως
σε αυτούς τους χώρους εργασίας όλο το προ-
σωπικό αντιμετωπίζεται ως αναλώσιμο υλικό
ενισχύει την αδυναμία διεκδίκησης. Πόσο
μάλλον στη μικρή αυτή πόλη όπου ο κίνδυνος
να μη ξαναβρεί κάποιος δουλειά μετά από πι-
θανή καταγγελία μας δείχνει τα δόντια του.
Άλλωστε, είναι γνωστή η αλληλεγγύη μεταξύ

των κατόχων χώρων διασκέδασης στην πόλη
μας.... Και ο χορός καλά κρατεί για την εργοδο-
τική μαφία της διασκέδασης, η οποία δεν κάνει
λόγω ούτε για την αυτονόητη ασφάλιση. 

Ό,τι φάνε και ό,τι πιούνε...

Η ασυδοσία των αφεντικών δε σταματά εδώ. Η
ανασφάλιστη εργασία και τα μη κατοχυρωμένα
εργατικά δικαιώματα του κλάδου αυτού δίνει τη
δυνατότητα στον εκάστοτε εργοδότη να κάνει τα
στραβά μάτια όταν πρόκειται για την καταβολή
επιπλέον χρηματικών ποσών προς τους εργαζομέ-
νους, όπως: α)υπερωρίες, β) διάφορες υποχρεωτι-
κές προσαυξήσεις (κατά τη διάρκεια των
βραδινών ωρών, των Κυριακών και των αργιών),
γ) δώρο εορτών, δ) κάθε είδους επιδόματα. Η τα-
κτική της “πάπιας” είναι αυτή που κάθε αφεντικό
υιοθετεί ώστε να γλιτώσει από τις επιβαρύνσεις
που με τόση επιμέλεια αποφεύγει.

Οποία ταπείνωσις...

Παρά το μισθοδοτικό αυτό φιάσκο, καλούμαστε
να ικανοποιήσουμε τα κέφια των απαιτητικών πε-
λατών. Όμως εμείς δεν είμαστε ρομπότ και ο δί-
σκος μας τσακίζει τα χέρια όταν περιμένουμε
αυτούς που μας κλείνουν το δρόμο προς την κου-
ζίνα αγνοώντας μας. Δεν είμαστε παλιάτσοι για
να  διασκεδάζουμε αυτούς που ξεχνάνε πως κά-
ποιοι δουλεύουν και δε διασκεδάζουν. Δεν είμα-
στε υπηρέτες αλλά εργαζόμενοι και στο τέλος της
βάρδιας πρέπει να σκουπίσουμε, να σφουγγαρί-
σουμε και να καθαρίσουμε τις τουαλέτες χωρίς να
πληρωθούμε γι' αυτό. Δεν πρέπει να φοράμε κον-
τές φούστες για να “πουλάμε” περισσότερο και σί-
γουρα δεν είμαστε μια οικογένεια με τα αφεντικά
μας. Το μαγαζί τους τους ανήκει και δεν καλού-
μαστε εμείς να πληρώσουμε τα σπασμένα του. Δεν
είμαστε ανάξιοι σεβασμού επειδή δουλεύουμε σε
μπαρ ή ταβέρνες...

Συνεχίζεται...

Δουλεύοντας στους σύγχρονους ναούς τους κατάμεστους από πι-
στούς του καφέ...
Δουλεύοντας σε κουζίνες με τροπικές θερμοκρασίες πλάι σε σατα-
νικά πλυντήρια που ξερνάνε ατμούς...

Ένα οχτάωρο βασανιστικής ορθοστασίας ...
Σε χώρους όπου η έλλειψη σεβασμού δίνει και παίρνει...
Σε μαγαζιά όπου οι συνθήκες εργασίας-εκμετάλλευσης αποτελούν
κανόνα χωρίς εξαιρέσεις...

21-6-08 έως και 26-6-08.
Η ιστορία

εξελίσσεται σε
μεγάλο νησί του

Β.Α. Αιγαίου. Τέσσε-
ρις εργάτες σπάνε
πέτρες και χτίζουν

τα θεμέ- λια κτιρίου σχήμα-
τος οβάλ με την τεχνική της
ξερολιθιάς. Η θερμοκρασία
περιβάλλον- τος ξεπερνά
τους 40οC ενώ δεν υπάρ-
χει πουθενά σκιά. Μετά
από έξι κοπια- στικές μέρες
υπερεργασίας το έργο τελει-
ώνει. Ήρθε η ώρα της πληρω-
μής χωρίς να έχει προϋπάρ-

ξει συμφωνία, ευθύνη που βαραίνει
τόσο τους εργάτες, όσο και τον εργο-
δότη. Οι εργάτες ζητάνε τα αυτο-
νόητα: 4 x 6 = 24 μεροκάματα και τα
αντίστοιχα ένσημα. Ο εργοδότης
είναι η δημοτική αρχή της περιοχής.
Προτίθεται να τους δώσει 300 ευρώ
στο σύνολο χωρίς ένσημα και χωρίς
περιθώρια για οποιαδή- π ο τ ε
διαπραγμάτευση. Κάτι δεν π η -
γαίνει καλά με τις αριθμη-
τικές πράξεις. Τρεις από τους
εργάτες καταγγέλλουν το γε-
γονός στην επιθεώρηση εργα-
σίας καθώς και στους
ελεγκτικούς μηχανισμούς του
ΙΚΑ. 

Έχουν περάσει οχτώ μήνες και ούτε
φωνή ούτε ακρόαση. Καμία ενημέ-
ρωση ούτε από το ΙΚΑ ούτε από την
επιθεώρηση εργασίας. Οι εργάτες
με δική τους πρωτοβουλία
προσπαθούν να πάρουν
πληροφορίες από
τις υπηρεσίες γ ι α
την εξέ- λιξη της

υπόθεσης. Οι
αρμόδιοι του ΙΚΑ

τους υποδέχονται ευγε-
νικά χωρίς ωστόσο να είναι

σε θέση να τους πουν οτιδήποτε
σχετικό. Τους λένε απλά να

περιμένουν. 

Να περιμένουμε τι;

Να περιμένουμε μέχρι
πότε;

Περιμένοντας το άγνωστο με
βάρκα τον ελεγκτικό μηχανισμό.

Ή αλλιώς... περιμένοντας το τραίνο
στο λιμάνι!

Σκόνη Πέτρες Λάσπη

Ι σ τ ο ρ ί ε ς  ε ρ γ α σ ι α κ ή ς  α ν α σ φ ά λ ε ι α ς . . .
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Στατιστικά στοιχεία παρατίθενται
πολλά. Ατέλειωτες λίστες με ονόματα
που δεν σου λένε τίποτα. Αριθμοί
και πάλι αριθμοί. Τσουβαλιάζουμε
τους νεκρούς μας σε στατιστικά στοι-
χεία λες και είμαστε τεχνοκράτες.

Μιλάμε για νεκρούς εργάτες και για
εργατικά ατυχήματα σαν διανοού-
μενοι. Σαν να μην αντιλαμβανόμα-
στε τι πραγματικά συμβαίνει. Σαν
να μην αντιλαμβανόμαστε ότι είμα-
στε αναλώσιμοι. Ότι για τα αφεντικά

μας είμαστε εξαρτήματα της
μηχανής τους. Ότι οι δολο-
φονίες αυτές δεν προέρχον-
ται από αμέλεια αλλά είναι
αποτέλεσμα της προσπά-
θειας για μεγαλύτερο κέρ-
δος.  

Δεν θα αντέξω στον πειρα-
σμό και θα αναφέρω κι εγώ
νούμερα. Θα το κάνω για
να μην υπάρξει η παραμι-
κρή υποψία ότι  αναφερό-
μαστε σε “μεμονωμένα
περιστατικά”. Νούμερα
ενός ακήρυχτου πόλεμου με
θύματα μόνο από τη μία
“πλευρά”, χωρίς πολεμι-
κούς ανταποκριτές και βα-
ρύγδουπους τίτλους στα
ΜΜΕ. Κάθε χρόνο χάνουν
τη ζωή τους “επίσημα”
300.000 άνθρωποι την ώρα
του μεροκάματου. Γράφω

“επίσημα” γιατί δεν θα μάθουμε
ποτέ πόσοι “σύγχρονοι” δούλοι έδω-
σαν τη ζωή τους στα “σύγχρονα” κά-
τεργα. Στην Ελλάδα μόνο, σύμφωνα
με τα “επίσημα” στοιχεία,  από το
2000 έως και το 2008 1.221 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους. Ήδη για το 2009
οι νεκροί εργάτες είναι πάνω από
δέκα. Η παράθεση των ονομάτων
τους (όσων μπορέσαμε να βρούμε)
δεν έχει άλλο ρόλο παρά να εκφρά-
σει την αλληλεγγύη μας στις οικογέ-
νειές τους και στους συναδέρφους
τους αλλά και για να δηλώσουμε πως
η απώλειά τους μας γεμίζει με ακόμα
περισσότερο μίσος και οργή.  

18/01 Σπανός Κωνσταντίνος, 28
χρονών. Άφησε την τελευταία του
πνοή στο εργοτάξιο της ΑΤΤΙΚΑΤ,
στην Παναγιά Τρικάλων.

26/01 Μοχάμεντ Ματζίτ, 30 χρονών.
Έπεσε από τριώροφη νεοαναγειρό-
μενη οικοδομή στην Ελευσίνα

03/02. Νεκρός  εργάτης 30 χρονών
στις εργασίες εκβάθυνσης του λιμα-
νιού της Αλεξανρούπολης 

04/02 Νίκου Μάρκος, 47 χρονών.
Ηλεκτροτεχνίτης εναέριων δικτύων,
υπάλληλος της ΔΕΗ, νεκρός από
ηλεκτροπληξία 

05/02 Βλαδίμηρος Μαμπετζίδης 55
χρονών. Γερανός της "Θεμελιοδο-
μής" έπεσε πάνω του σε εργοτάξιο
του Μετρό Θεσσαλονίκης στο Σιδη-
ροδρομικό Σταθμό και τον σκότωσε.

16/02 Νεκρός εργάτης, στο Δροσο-
χώρι Ιωαννίνων σε εργοτάξιο μεταλ-
λικού στεγάστρου. 

17/02 Χισάμ Χόρο 25 χρονών. Εργά-
της στο τμήμα της Εγνατίας Οδού
Γρεβενών-Παναγιάς Τρικάλων στο
εργοτάξιο της ΑΤΤΙΚΑΤ

27/02 Δύο νεκροί εργάτες, ηλικίας
25 και 53 ετών. Εκτελούσαν εργασίες
αποκατάστασης ηλεκτροφωτισμού
στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλο-
νίκης

ένας προλετάριος

Εργατικά ατυχήματα 

…τον πόλεμο τον

Στη χαρτοβιομηχανία
Φάρος στον Άλιμο, τα μη-
χανήματα σταμάτησαν να
βγάζουν τους μονότονους
μεταλλικούς τους ήχους
από τα τέλη Δεκέμβρη. Οι
40 εργαζόμενοι βρέθηκαν
στο δρόμο ύστερα από
μήνες απλήρωτης εργασίας
και αβεβαιότητας.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙ-
ΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Από τις αρχές του χρόνου
είχαν ξεκινήσει τα προβλή-
ματα με την εργοδοσία να
προτείνει – αναγκάζει τους
εργαζόμενους στην αγα-
πητή σε όλους πια «εθελου-
σία έξοδο». Πράγμα που
σημαίνει στην ουσία εξα-
ναγκασμό σε παραίτηση.
Από τον Ιούλιο και μετά, οι
40 εναπομείναντες, συνέχι-
σαν να δουλεύουν αλλά
χωρίς να πληρώνονται κα-
νονικά. Μισοί μισθοί σε
ακανόνιστες χρονικές πε-

ριόδους, μέχρι και το φθινό-
πωρο, όπου πλέον τα χρή-
ματα που λαμβάνανε ήταν
ελάχιστα.

Τον Οκτώβριο, 7 εργαζόμε-
νοι προχωρούν σε επίσχεση
εργασίας, διεκδικώντας τα
δεδουλευμένα τους. Με δι-
καστική απόφαση που κυ-
νήγησαν οι ίδιοι,
δέσμευσαν τα μηχανήματα
του εργοστασίου. Και πάλι
η εργοδοσία είχε την κατάλ-
ληλη απάντηση: «Είμαστε
μια οικογένεια, συνεχίστε
να δουλεύετε για να σω-
θούμε όλοι». Με αυτήν την
ελπίδα, το εργοστάσιο συνέ-
χισε να δουλεύει μέχρι και
το Δεκέμβρη, οπότε το
αφεντικό ανακοίνωσε ότι
δεν υπάρχουν χρήματα και
το εργοστάσιο θα κλείσει.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΑ
ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όταν στα μέσα Ιανουαρίου,

ήρθαν φορτηγά για να πά-
ρουν παράνομα τα μηχανή-
ματα, οι εργαζόμενοι
βρέθηκαν εκεί και τα στα-
μάτησαν. Από τότε αποφά-
σισαν την κατάληψη του
εργοστασίου, τουλάχιστον
μέχρι να βγει η οριστική
απόφαση πτώχευσης, να
γίνει η εκποίηση και να
διεκδικήσουν κάποια (πολύ
λίγα είναι η αλήθεια) από
τα χρήματα που τους ανα-
λογούν. Και επειδή το κρά-
τος και οι νόμοι του, έχουν
φροντίσει με μεγάλη λεπτο-
μέρεια την ασυδοσία και
την καλοπέραση των αφεν-
τικών, η εταιρεία Φάρος
είναι Ε.Π.Ε (Εταιρεία Πε-
ριορισμένης Ευθύνης),
πράγμα που σημαίνει ότι
δεν μπορεί να γίνει δέ-
σμευση και εκποίηση για να
πληρωθούν οι εργαζόμενοι
από τη μεγάλη προσωπική
περιουσία του εργοστα-
σιάρχη.

Εδώ και ένα μήνα περίπου,

οι 40 εργαζόμενοι, κατέλα-
βαν τον ίδιο το χώρο δου-
λειάς τους και τα μέσα
παραγωγής, ξεκινώντας ένα
σημαντικό εργατικό αγώνα
ενάντια στις κρίσεις των
αφεντικών.

Πέρα από την κατάληψη,
με τη συμπαράσταση και
του κλαδικού σωματείου,
έχουν απευθυνθεί και δια-
μαρτυρηθεί και στην Επιθε-
ώρηση Εργασίας, στο
Υπουργείο αλλά και στον
ΟΑΕΔ (ο οποίος μετά από
πολλές αρνήσεις, τους
έδωσε επίδομα, αφού προς
το παρόν, οι εργαζόμενοι
ούτε πληρώνονται, αλλά
και ούτε μπορούν να θεω-
ρηθούν άνεργοι).

Σε ένα καθεστώς πλήρους
απαξίωσης της εργασίας
αλλά και της ζωής, οι εργά-
τες του Φάρου, προχώρη-
σαν σε δράσεις για να
διεκδικήσουν αυτά που
τους ανήκουν και τους χρω-

στάνε. Το παράδειγμα τους
πρέπει να ακολουθήσουν
και άλλοι εργαζόμενοι με
καταλήψεις, συνελεύσεις,
απεργίες και ευρύτερο συν-
τονισμό των αγώνων.

Με τις σημερινές επισφαλείς
εργασιακές σχέσεις, τις συ-
νεχείς απολύσεις και την
καθημερινή καταπάτηση
της αξιοπρέπειας μέσα από
κόμματα, θεσμούς και καθε-
στωτικές συνδικαλιστικές
οργανώσεις, η αυτοοργά-
νωση στους χώρους δου-
λειάς, είναι ο μόνος δρόμος.

Δείχνουμε έμπρακτα την
αλληλεγγύη μας στους ερ-
γάτες – καταληψίες και δη-
λώνουμε συμπαραστάτες σε
κάθε τους κίνηση και
δράση.

Συνέλευση έμμισθων, άμισθων,
«μπλοκάκηδων», «μαύρων», ανέρ-

γων και φοιτητών στα ΜΜΕ, όπως
προέκυψε από την κατάληψη στην

ΕΣΗΕΑ 10-16/1/2009

Για την κατάληψη των εργαζομένων στη χαρτοβιομηχανία ΦΑΡΟΣ ΕΠΕ
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Η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, σε επίπεδο εργατικών ατυ-
χημάτων, αποτελεί ίσως τη φονικότερη εστία θανάτου σε ολόκληρο το
δυτικό κόσμο. Αποτελεί έναν πραγματικό αποτεφρωτήρα μέσα στον
οποίο το κράτος εμφανίζεται ως ένας εφιαλτικός δράκος που ρίχνει τις
θανατηφόρες του φλόγες στους είλωτες του. Ποιός μίλησε για μυθοπλα-
σία;

Ήτανε Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου του 1988. Το δεξαμενόπλοιο «ΑΝΑΤΖΕΛ
ΓΚΡΕΪΝΤΝΕΡΣ», ύστερα από μία εκκωφαντική έκρηξη σκίζετε στα δυο.
Ο χρονοβόρος καθαρισμός από τα θανατηφόρα αέρια (free gas) που απαι-
τείται πριν την έναρξη των εργασιών μέσα στα κουρασμένα αμπάρια του
πλοίου, προφανώς είναι διαδικασία που ξεπερνιέται εύκολα στη νομο-
θετική ελαστικότητα του εφοπλιστικού κέρδους. Τραγικός απολογισμός:
επίσημα, 10 νεκροί και 20 τραυματίες στο αμπάρι Νο 2.

Ο κρατικός μηχανισμός, ίδιος με το πρόσωπο του τέρατος και με τη συν-
τροφιά κι άλλων παραμορφωμένων δικαστικών υπαλλήλων, εξαρχής,
σπεύδει να μετατοπίζει ή να αποκρύπτει τις πραγματικές ευθύνες των
πλοιοκτητών και να «στρεψοδικεί». Οι εφοπλιστές δεν αγγίζονται διότι
έτσι επιτάσσει ο νόμος της επιβίωσης. Νομοτελειακά, το κράτος είναι
αδύνατον να αντιμετωπίσει αυτούς που το
αναπαράγουν και να τα βάλει με εκείνους
που αποτελούν την οικονομική βάση της εξέ-
λιξης του.

Ήτανε Σάββατο 20 Οκτωβρίου του 2001.
Το δεξαμενόπλοιο «SAILOR», εκρήγνυ-
ται, ενώ λάμβαναν χώρα ελασματουργι-
κές εργασίες στα αμπάρια του. Οι
νεκροί αυτοί τη φορά έφτασαν τους 5.

Κι οι συνδικαλιστές, αυτοί οι μεσά-
ζοντες μεταξύ εργατών κι αφεντι-
κών, λειτουργούν ως ένας
αερόσακος του κεφαλαίου, ως ένα
μπαλόνι ασφαλείας και εκτόνω-
σης της οργής των εργατών. Ου-
σιαστικά, ο ρόλος τους, απόλυτα
ελεγχόμενος και γεμάτος προ-
νόμια δοσμένα από τους εργο-
δότες, χρησιμοποιείται από
τους δεύτερους ως τέχνασμα
για την μακροημέρευση
τους, για την ανέξοδη επι-
βίωση τους. Ανέξοδη εί-
παμε; Εντάξει, τώρα. 

Ήτανε Δευτέρα 16 Ιου-
λίου του 2007. Το τάν-
κερ «Ailsa Craig»,
έχοντας περάσει
"επίσημα" από τη
διαδικασία του free
gas, κι όμως ανα-
φλέγεται και θα-
ν α τ ώ ν ε ι
ακαριαία δύο σω-
ληνουργούς.

Σε κανένα από τα ατυχήματα που συμβαίνουν στο Πέραμα δε μπορούν
να υπολογιστούν οι πραγματικοί αριθμοί των θυμάτων. Ως γνωστόν, η
μαύρη και αδήλωτη εργασία δεν υπολογίζεται στα στατιστικά, και σύμ-
φωνα με μαρτυρίες εργαζομένων της Ζώνης οι νεκροί στο τελευταίο ατύ-
χημα του περασμένου Ιούλη δεν ήταν οχτώ, αλλά πολλοί περισσότεροι.

Ήτανε Πέμπτη 24 Ιουλίου του 2008. Το γκαζάδικο «FRENDSHIPGAS»,
ύστερα από θερμική ανάφλεξη αρπάζει φωτιά και οι νεκροί στο αμπάρι
Νο 3 φτάνουν τους 8. Βεβαίως, το Πέραμα θρηνεί ξανά. 

Δεν είναι, λοιπόν, άστοχο αν λέγαμε πως εκεί που τελειώνει η αστική
δικαιοσύνη, αρχίζει το δίκαιο. 

Οι νεκροί, που ανασύρθηκαν από τις δεξαμενές του «Friendship Gas»,
είναι:

Παπαϊωάννου Γιάννης ετών 56
Ρουσάκης Ηλίας ετών 51

Νικολαΐδης Παύλος ετών 54
Πασπαράκης Παναγιώτης ετών 44

Οικονομάκης Κώστας ετών 30
Αντιασης Φλοράν ετών 25

Mουραντχανιάν Ασότ ετών 32
Γιόπια Ρομουάντο ετών 48,

Φιλιππινέζος υποπλοίαρχος, ο οποίος, σημειωτέον, δεν βρισκόταν στο
αμπάρι την ώρα της έκρηξης, αλλά έσπευσε να βοηθήσει, με

αποτέλεσμα να βρει κι αυτός φρικτό θάνατο.

Και το δίκαιο εκκινεί τη στιγμή
που η μνήμη γεννάται. 

Πριν λίγες μέρες εκδόθηκε το
περίφημο πόρισμα των εμπει-

ρογνωμόνων για το πολύνεκρο
αυτό δυστύχημα. Η ίδια ιστορία.

Υπαίτιοι του δυστυχήματος ορί-
ζονται οι δύο εργάτες, ένας εκ των

οποίων νεκρός. Το τέρας γυμνό. Δι-
κάζονται και οι νεκροί τώρα;

Τα περιστατικά είναι ενδεικτικά.
Ατυχήματα, θανατηφόρα ή μη συμβαί-

νουν σε ρυθμό εβδομάδας, μετατρέπον-
τας τη Ν/Ζώνη σε ένα τόπο εργατικής

γενοκτονίας και το Πέραμα σ’ ένα συλλο-
γικό μνημείο πεσόντων του καπιταλιστι-

κού κόσμου. 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΘΗ

ΠΕΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΗ
12:00 ΣΤΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ Ν/ΖΩΝΗΣ

Συνέλευση Εξεγερμένων από Πέραμα,
Σαλαμίνα, Κερατσίνι, Δραπετσώνα,

Νίκαια, Αιγάλεω

ΤΙ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗ - ΤΙ ΠΕΡΑΜΑ

Ο ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ 

& σφαίρες στο ψαχνό…

ζούμε κάθε μέρα εδώ
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Απ’ την παγκόσμια κρίση στην παγκόσμια έκρηξηΑπ’ την παγκόσμια κρίση στην παγκόσμια έκρηξη
Οι οικονομικοπολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα κινούνται πλέον με ρυθμούς που είναι
αδύνατο για μια “άτακτη έκδοση” να παρακολουθήσει. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση
που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και σαρώνει πλέον ολόκληρο τον πλανήτη, δεν θα έχει ένα σύντομο
τέλος. Τα επόμενα χρόνια ο κόσμος που γνωρίζαμε θα αλλάξει με απρόβλεπτη κατεύθυνση.

Οι “από πάνω” έχοντας πίσω τους εκατονταετίες εξουσίας και άφθονους πόρους για δική τους
χρήση, θα επιδιώξουν να φέρουν τον κόσμο στα μέτρα τους για άλλη μια φορά. Η μεγαλύτερη κρίση
του καπιταλισμού, τον φέρνει μπροστά στις πιθανότητες της ανανέωσής του με εξασφάλιση της
απαραίτητης ορμής για μια μακρόχρονη κυριαρχία του ή της ανατροπής του από τους “από κάτω”,
τους προλετάριους που υφίστανται τα δεινά του.

Η στήλη των διεθνών & οικονομικών εξελίξεων, θα αρκεστεί αυτή τη φορά στην αναδημοσίευση
άρθρων του καθεστωτικού τύπου.

Ιταλός

Ενα φάντασμα πλανιέται
από τη Γουαδελούπη της Κα-
ραϊβικής μέχρι τη Γαλλία και
τις βαλκανικές χώρες. Αυτό
της κοινωνικής έκρηξης
λόγω της οικονομικής κρί-
σης.

Η αυξανόμενη μάλιστα
ανεργία και το μπαράζ απο-
λύσεων σε ολόκληρο τον
κόσμο δημιουργούν ένα
εκρηκτικό κοινωνικό κοκτέιλ
που εκρήγνυται... με την
πρώτη αφορμή.

Μόνο από τις αρχές του
έτους έχουν ανακοινωθεί πε-
ρισσότερες από 350.000 απο-
λύσεις από μεγάλες
πολυεθνικές επιχειρήσεις
στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και
την Ασία.

* Ο αριθμός των ανέργων
στην Ε.Ε. αναμένεται να
φθάσει στα 22 εκατομμύρια,
δύο φορές ο πληθυσμός της
Ελλάδας, το 2010, ενώ στις
ΗΠΑ, σ' έναν μόνο χρόνο,
προστέθηκαν 3,5 εκατ. άνερ-
γοι.

* Στην Γηραιά Αλβιώνα συ-
νεχίζονται οι κινητοποιήσεις
εργαζομένων που ξεκίνησαν
με αφορμή τις διαμαρτυρίες
για την εισαγωγή ξένων ερ-
γατών από την Ιταλία και
την Πορτογαλία για την κα-
τασκευή διυλιστηρίου. Τον
«εθνικισμό» των Βρετανών
εργαζομένων άλλωστε είχε
υποδαυλίσει... ο ίδιος ο Βρε-
τανός πρωθυπουργός Γκόρν-
τον Μπράουν, όταν στα
μέσα του 2007, διαδεχόμενος
τον Τόνι Μπλερ στην πρω-
θυπουργία, υποσχόταν «βρε-
τανικές δουλειές για
Βρετανούς εργάτες».

* Στην Ισπανία, ο αριθμός
των ανέργων έχει φθάσει στο
ρεκόρ των 3,33 εκατομμύ-
ριων, κατέχοντας το υψηλό-
τερο ποσοστό στην Ε.Ε.
(13,9%), με 1,3 εκατ. εργαζο-
μένους να έχουν χάσει τη
δουλειά τους το 2008.

* Στη Βρετανία, οι άνεργοι
φθάνουν στα 2.000.000 με
τον Σύνδεσμο Βρετανών Βιο-

μ η -

χάνων να προβλέπει ότι θα
ξεπεράσουν μέχρι τα τέλη
του έτους τα 3.000.000.

* Στη Γαλλία, η ανεργία προ-
βλέπεται να αυξηθεί σε 9,8%
το 2009, ενώ στη Γερμανία η
ανεργία αυξήθηκε για τέ-
ταρτο συνεχή μήνα τον Ια-
νουάριο κατά 56.000, με το
ποσοστό των ανέργων στο
7,8% από 7,7% που ήταν τον
Δεκέμβριο.

Η ανεργία, η επιδείνωση της
οικονομικής κρίσης και η έλ-
λειψη ορατού σχεδίου εξό-
δου έχουν εντείνει την
κοινωνική αναστάτωση, με
τη Διεθνή Οργάνωση Εργα-
σίας να προειδοποιεί κατ'
επανάληψη τόσο για τις αυ-
ξανόμενες στρατιές των
ανέργων -ο διεθνής οργανι-
σμός εκτιμά ότι έως και 50
εκατομμύρια νέοι άνεργοι
θα προστεθούν φέτος εξαι-
τίας της διεθνούς οικονομι-
κής κρίσης- όσο και για τα
επακόλουθά της: την αύξηση
της κοινωνικής διαμαρτυ-
ρίας.

* Στη Γουαδελούπη, γαλλική
κτήση στην Καραϊβική, γίνε-
ται ήδη της... Αϊτής. Στις τα-
ραχές που έχουν ξεσπάσει
εδώ και περισσότερο από ένα
μήνα εξαιτίας της οικονομι-
κής κρίσης και οι οποίες
φούντωσαν τις τελευταίες
ημέρες έχει χάσει τη ζωή του
ένα άτομο. Ο αέρας εξέγερ-
σης ενδέχεται να φθάσει έως
τους δρόμους του ήδη φορτι-
σμένου Παρισιού, με
2.500.000 εργαζόμενους να
διαδηλώνουν πρόσφατα
στους δρόμους της Γαλλίας
και τα συνδικάτα να ετοιμά-
ζουν νέο γύρο κινητοποι-
ήσεων για τις 19 Μαρτίου.

Μπροστά στον φόβο των εξε-
γέρσεων και των ταραχών, ο
Νικολά Σαρκοζί έσπευσε να
υποσχεθεί άλλα 2,65 δισ.
ευρώ σε κοινωνικές παροχές,
χωρίς όμως να ικανοποιήσει
ούτε τα συνδικάτα ούτε τα
«αφεντικά».

* Πριν λίγες μέρες πάνω από
100.000 άτομα διαδήλωσαν
στην Ιρλανδία, ενώ στη Λε-
τονία παραιτήθηκε υπό το
βάρος των βίαιων διαδηλώ-
σεων η κυβέρνηση της Λετο-
νίας.

* Το κλίμα... εξέγερσης έχει
κατεβεί μέχρι τα Βαλκάνια.
Στην Μπάνια Λούκα, στο
σερβικό κομμάτι της Βοσ-
νίας, διαδήλωσαν πρόσφατα
οι εργαζόμενοι στη μονα-
δική βιομηχανία αλουμινίου
της χώρας, την Birac, που
έχουν μείνει απλήρωτοι, σε
ανάλογες κινητοποιήσεις
προέβησαν οι εργαζόμενοι
στη βιομηχανία αλουμινίου
Kombinat Aluminijua Pod-
gorica στο Μαυροβούνιο,
διαδηλώσεις για την οικονο-
μική κρίση έγιναν πρόσφατα
και στην ΠΓΔΜ, ενώ η Βουλ-
γαρία συγκλονίστηκε από
βίαιες διαδηλώσεις τον Δε-
κέμβριο-Ιανουάριο, αλλά
και τις πρόσφατες εκεί κινη-
τοποιήσεις των αγροτών.
Στη Ρουμανία έγιναν επίσης
κινητοποιήσεις κατά των
σχεδιαζόμενων απολύσεων
από την αυτοκινητοβιομη-
χανία Dacia, θυγατρική της
Renault.

* Στην Τουρκία, 40.000
άτομα διαδήλωσαν πρό-
σφατα στην Κωνσταντινού-
πολη διαμαρτυρόμενοι κατά
της οικονομικής πολιτικής
της κυβέρνησης, ενώ βίαιες
διαδηλώσεις με συλλήψεις
και τραυματισμούς είχαν
συγκλονίσει ένα μήνα πριν
από τις χώρες της Βαλτικής
(Λετονία, Λιθουανία).

* Ανάλογο κλίμα επικρατεί
και στη Ρωσία, όπου μέχρι
πρότινος όλα τα έσκιαζε η
φοβέρα του σιδηρού άνδρα
Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία
κλονίστηκε από πρωτοφα-
νείς αντικυβερνητικές δια-
δηλώσεις στα τέλη
Ιανουαρίου. Περί τους
300.000 Ρώσους έχασαν τη
δουλειά τους τον προηγού-
μενο μήνα καθώς η κατάρ-
ρευση των τιμών του

πετρελαίου και η συνεχιζό-
μενη διεθνής οικονομική
κρίση πλήττουν σοβαρά τη
σχετικά ανθηρή μέχρι πρότι-
νος ρωσική οικονομία.

Ο αριθμός των ανέργων έχει
εκτιναχτεί στα 6,1 εκατομμύ-
ρια, στο 8,1% του εργατικού
δυναμικού τον Ιανουάριο
από 7,7% τον Δεκέμβριο,
μήνα κατά τον οποίο 500.000
Ρώσοι είχαν χάσει τη δου-
λειά τους.

* Ακόμη και στο νέο «καπι-
ταλιστικό» υπόδειγμα, την
Κίνα, η κυβέρνηση ανακοί-
νωσε πρόσφατα ότι περί τα
20 εκατομμύρια εσωτερικοί
μετανάστες έχουν χάσει τη
δουλειά τους και επιστρέ-
φουν στην ύπαιθρο, καθώς
έχει αρχίσει να μπαίνει
φρένο στην υπερβολική ανά-
πτυξη των τελευταίων ετών.
Πολλά εργοστάσια, κυρίως
παιχνιδιών, υπεργολάβοι
αμερικανικών και ευρωπαϊ-
κών πολυεθνικών κλείνουν,
προκαλώντας ήδη τις πρώτες
κοινωνικές εκρήξεις.

* Στην Ισλανδία, ο κοινωνι-
κός αναβρασμός που είχε ξε-
κινήσει τον περασμένο
Σεπτέμβριο, προκάλεσε τε-
λικά τον Ιανουάριο την πα-
ραίτηση του πρωθυπουργού
Γκέιρ Χάαρντε, ο οποίος
ήταν ο πρώτος πολιτικός
ηγέτης που αναγκάστηκε να
παραιτηθεί εξαιτίας της κρί-
σης και των λαϊκών κινητο-
ποιήσεων.

* Και βέβαια ας μην ξεχνάμε
τον ελληνικό «Δεκέμβρη» με
αφορμή τη δολοφονία του
νεαρού Α. Γρηγορόπουλου,
που ήταν άλλωστε η πρώτη
μεγάλη κοινωνική εξέγερση
στην Ευρώπη, προκαλώντας
ανατριχίλα στην ηγεσία της
Ε.Ε. για το τι μπορεί να συμ-
βεί και σε άλλες χώρες εξαι-
τίας της κρίσης. Κάτι που
φάνηκε να επαληθεύεται
από τη διεύρυνση του κοινω-
νικού μετώπου σε ανατολή
και δύση...

10
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Η Γουαδελούπη, ένα υπερπόντιο δια-
μέρισμα της Γαλλίας και τμήμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει παραλύσει
εδώ και ένα μήνα από μια γενική
απεργία. Αιτία των πολυήμερων, μα-
ζικών και μαχητικών απεργιακών κι-
νητοποιήσεων είναι η αύξηση των
τιμών και η άνιση διανομή του πλού-
του . Τις τελευταίες ημέρες οι ταραχές
επεκτάθηκαν και στις γειτονικές νή-
σους Μαρτινίκα και Αντίλες ενώ εκ-
φράζονται φόβοι ότι οι διαμαρτυρίες
μπορεί να πυροδοτήσουν ανάλογες κι-
νητοποιήσεις και στην ηπειρωτική
Γαλλία.

«Η Γουαδελούπη είναι δική μας, δεν
ανήκει σ’ αυτούς (τους λευκούς)»,
είναι ένα από τα συνθήματα που
ακούγονται αυτές τις ημέρες στη νήσο,
καθώς οι απεργοί στήνουν οδοφράγ-
ματα και αξιώνουν βελτιωμένο επί-
πεδο διαβίωσης, συγκρίνοντας την
κακή οικονομική τους κατάσταση με
αυτήν της ισχυρής λευκής μειοψηφίας.
Σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικού
αξιωματούχου, η αστυνομία έκανε
χρήση δακρυγόνων και συνέλαβε πε-
ρίπου 50 άτομα, αφού δέχθηκε επίθεση
με πέτρες την ώρα που προσπαθούσε
να διαλύσει τα οδοφράγματα.

Το αεροδρόμιο της Γουαδελούπης
έκλεισε, χθες, αφού λεηλατήθηκε κατά
τη διάρκεια της νύχτας και οι υπάλλη-
λοι δεν έκαναν την εμφάνισή τους το
πρωί. Συμμορίες λεηλάτησαν επίσης
καταστήματα, έσπασαν βιτρίνες, πυρ-

πόλησαν αυτοκίνητα και τουλάχιστον
δύο μαγαζιά. Ο συνδικαλιστής Ζακ
Μπινό, περίπου 50 ετών, έπεσε νεκρός
τη νύκτα της Τρίτης από πυρά ενώ
πλησίαζε μπλόκο διαδηλωτών στην
Πουάντ α Πιτρ, την μεγαλύτερη πόλη
της νήσου. Δεν έχει γίνει σαφές ποιος
άνοιξε πυρ εναντίον του. Ο Μπινό
ήταν το πρώτο θύμα της βίας στη
Γουαδελούπη, που συνήθως είναι γε-

μάτη τουρίστες αλλά από την 20ή Ια-
νουαρίου, όταν άρχισε γενική απερ-
γία, έχει παραλύσει.

"Δεν υπήρχαν αστυνομικοί κοντά",
υποστήριξε ο εισαγγελέας Ζαν Μισέλ
Πρετρ αναφερόμενος στην δολοφονία
του συνδικαλιστή. Το αυτοκίνητο του
Μπινό δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς
από 12άρα καραμπίνα. Δύο σφαίρες
έπληξαν το πίσω μέρος του οχήματος.
Η τρίτη διαπέρασε το πλαϊνό παρά-
θυρο και τραυμάτισε τον συνδικαλι-
στή στο στήθος. "Δεν ήταν αδέσποτες
σφαίρες", είπε ο Πρετρ, προσθέτοντας
ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο,
εξ αιτίας της ηλικίας τους, ο Μπινό κι
ο επιβάτης που μετέφερε να φάνηκαν
αστυνομικοί με πολιτικά στους διαδη-
λωτές. "Ουδείς μπορεί να βγει στους
δρόμους", δήλωσε ο Ζακ Μπανγκού
στο ραδιοσταθμό Europe 1.

"Τις τελευταίες 48 ώρες, οι δρόμοι βρί-
σκονται στα χέρια ομάδων νεαρών
που είναι εντελώς εκτός ελέγχου". Μια
ομάδα 30-50 ανθρώπων εισέβαλε σε
ένα εμπορικό κέντρο στο Πουέντ-α-
Πιτρ και άνοιξε πυρ εναντίον αστυνο-
μικών, δήλωσε εκπρόσωπος της
αστυνομίας. Πρόσθεσε πως τρεις αστυ-
νομικοί τραυματίσθηκαν ελαφρά από
πυροβολισμούς σε άλλα επεισόδια,
ενώ γαλλικά μέσα ενημέρωσης μεταδί-
δουν ότι τουλάχιστον έξι αστυνομικοί
έχουν τραυματιστεί σε συγκρούσεις.
Στην πλειοψηφία τους τα καφέ, οι
τράπεζες, τα σχολεία και οι κυβερνη-

τικές υπηρεσίες δε λει-
τουργούν σε
Γουαδελούπη και Μαρ-
τινίκα, ενώ και η τουρι-
στική βιομηχανία έχει
παραλύσει σχεδόν εντε-
λώς. Το LKP, μια συμμα-
χία συνδικάτων και
αριστερών οργανώσεων,
που κήρυξε την απεργία
στη Γουαδελούπη τον Ια-
νουάριο, ζητάει από το
κράτος και τους εργοδό-
τες να καταβάλουν με-
γαλύτερη προσπάθεια
προκειμένου να βοηθή-
σουν τους γηγενείς να
αντιμετωπίσουν την αύ-
ξηση των τιμών. Ανά-
λογη απεργία, με
ανάλογα αιτήματα, ξεκί-
νησε προ δεκαημέρου
στη Μαρτινίκη.

Σε αμφότερες τις νήσους,
η οικονομία ελέγχεται
από τη λευκή μειοψηφία,
τους απογόνους των
αποικιοκρατών του 17ου
και του 18ου αιώνα.

«Μια κλίκα κρατάει την οικονομική
εξουσία και κάνει κατάχρηση», όπως
το έθεσε η Κριστιάν Τομπιρά, βουλευ-
τής της Γουιάνα, η οποία προειδοποί-
ησε ότι η κατάσταση στη Γουαδελούπη
δεν απέχει πολύ «από το κοινωνικό
απαρτχάιντ». Η ίδια, πάντως, σημεί-
ωσε ότι οι ηγέτες του LKP δεν είναι ρα-
τσιστές, απλώς «εκθέτουν την

πραγματικότητα». Πέρα από το κό-
στος της ζωής, υπάρχει σοβαρό πρό-
βλημα με τη διανομή του πλούτου,
τόσο στη Γουαδελούπη όσο και στη
Μαρτινίκη, παρατήρησε η Ραμά
Γιαντέ. Το αρνητικό κλίμα ενέτειναν
οι πρόσφατες δηλώσεις του Αλέν
Ουγκέ Ντεπουάν, ενός εκ των πλέον
πλουσίων λευκών ανδρών στη Μαρτι-
νίκα, ο οποίος, μιλώντας στη γαλλική
τηλεόραση, είπε ότι θα αποφύγει να
νυμφευθεί μαύρη γυναίκα γιατί θέλει
«να διατηρήσει τη φυλή του».

Οι εύπορες οικογένειες των λευκών
ελέγχουν τις εισαγωγές και έχουν την
ιδιοκτησία σχεδόν όλων των σούπερ
μάρκετ, για τις τιμές των οποίων δια-
μαρτύρον-
ται οι
γηγενείς .
Τα νησιά,
υπερπόν-
τια διαμε-
ρ ί σ μ α τ α
της Γαλ-
λίας που
λ α μ β ά -
νουν τις
ε π ι δ ο τ ή -
σεις της,
υ π ο φ έ -
ρουν από
πολύ υψη-
λ ό τ ε ρ η
α ν ε ρ γ ί α :
Ενώ στη Γαλλία οι άνεργοι φθάνουν
το 8%, εκεί ξεπερνούν το 21%. Την ίδια
ώρα σύννεφα συσσωρεύονται στον
ορίζοντα της γαλλικής επικαιρότητας
και η βαριά κοινωνική ατμόσφαιρα,
με τις διογκωμένες δυσαρέσκειες, δεί-
χνει ότι αργά ή γρήγορα θα ξεσπάσει
καταιγίδα. Αυτό προβλέπουν οι πολι-
τικολόγοι, που λένε ότι «ο Σαρκοζί κά-
θεται πάνω σε ένα βαρέλι με
πυρομαχικά και αρκεί μια σπίθα για
να προκαλέσει έκρηξη».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάθετη
πτώση της δημοτικότητας του Γάλλου
πρόεδρου, ο οποίος, σύμφωνα με το Ιν-
στιτούτο Ipsos, «βρίσκεται σε ιστορικό
ναδίρ της προεδρικής θητείας του. Με
36% μόνο των Γάλλων να εκφράζον-
ται θετικά για τη διακυβέρνησή του,
έναντι 61% που έχουν αντίθετη
άποψη, δεν καταφέρνει να δημιουρ-
γήσει κλίμα εμπιστοσύνης». Το περιο-
δικό Nouvel Observateur δημοσίευσε
έρευνα, στην οποία επισημαίνεται ότι
οι Γάλλοι «κρίνουν δυσμενώς και τον
χαρακτήρα του. Ποσοστό 58% εκτι-
μούν ότι ο Σαρκοζί προτιμάει τα λόγια
από τις πράξεις». Πολύ μπλα μπλα και
αυτοϊκανοποίηση με τα λόγια.

Ο πρόεδρος υπερηφανεύεται για τις
μεταρρυθμίσεις του, αλλά η πολιτική
του και το μεταρρυθμιστικό του έργο
αμφισβητούνται από το 57% των πο-
λιτών, που εκτιμούν ότι «οδεύει προς
λανθασμένη κατεύθυνση», έναντι του
31% που εκτιμούν ότι είναι σωστή η
πορεία του, ενώ το 43% θεωρούν «ελά-
χιστες» τις υλοποιημένες μεταρρυθμί-
σεις. Οι αναλυτές των ΜΜΕ
επισημαίνουν ότι «η κρίση στη Γαλλία

δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και
πολιτική». «Η ανησυχία και η δυσαρέ-
σκεια κυριαρχούν». Ο Σαρκοζί δίνει
την εικόνα «ενός καπετάνιου στο τι-
μόνι που δεν κατορθώνει να χαράξει
πορεία».

Η εβδομάδα αυτή σημαδεύεται από
την έναρξη των διαβουλεύσεων των
"κοινωνικών εταίρων" με φόντο τις
μαχητικές κινητοποιήσεις των εκπαι-
δευτικών, οι οποίοι απέρριψαν τις
προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις της κυ-
βέρνησης για το καταστατικό τους, την
κατάρτιση των καθηγητών, την ανα-
διοργάνωση της έρευνας ή το Εθνικό
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και
την κατάργηση 900 θέσεων. Τα συνδι-

κάτα προβάλλουν διεκδικήσεις για
αναβάθμιση των μισθών και πολιτική
κοινωνικής προστασίας, απειλώντας
με νέες κινητοποιήσεις αν δεν λάβουν
ικανοποιητική απάντηση.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, σή-
μερα το 60% των Γάλλων ζητούν τον
επαναπροσδιορισμό της κυβερνητικής
πολιτικής στη βάση των αιτημάτων
των συνδικάτων, έναντι του 22%, που
αποδέχονται το κυβερνητικό σχέδιο
ανάκαμψης. Επίσης, το 75% της κοι-
νής γνώμης κατανοούν τις κινητοποι-
ήσεις σαν μέσο έκφρασης και
εκδήλωσης της ανησυχίας και της δυ-
σαρέσκειας, σε αντίθεση με το 19%,
που κρίνουν ότι «η στιγμή δεν είναι
κατάλληλη για διαδηλώσεις και διεκ-
δικήσεις». Εκρήξεις βίας από τη λαϊκή
μάζα, παρόμοιες με αυτές που σημει-
ώθηκαν στην Ελλάδα τον περασμένο
Δεκέμβριο, κινδυνεύει να αντιμετωπί-
σει η Γαλλία και αρκετές ακόμη ευρω-
παϊκές χώρες εξαιτίας της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης, επισήμανε χθες ο
στενός συνεργάτης του Γάλλου προ-
έδρου, Ανρί Γκενό.

Ο Γκενό δήλωσε στη γαλλική εφημε-
ρίδα ότι χωρίς κοινά αποδεκτούς κα-
νόνες για λογικά επίπεδα
προστατευτισμού και κρατικής παρέμ-
βασης, οι εξάρσεις βίας και ξενοφοβίας
είναι πολύ πιθανές, τονίζοντας ότι το
ζήτημα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
πολύ σοβαρά. Αναφέρθηκε ως παρά-
δειγμα στα επεισόδια στην Ελλάδα,
αλλά και στη Βρετανία με αφορμή
τους αλλοδαπούς εργαζόμενους.

Πηγές: France 24, Libération, Καθημερινή,
Ημερησία, Ελευθεροτυπία, Τα Νέα, Reuters 

Εξέγερση στην Καραϊβική



ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι άντρες του Λιμενικού Σώματος
παίζουν πια λίγο πολύ τον ρόλο πε-
ραματάρηδων. Αυτοί είναι που έρ-
χονται πρώτοι σε επαφή με τις
υπερφορτωμένες βάρκες και οδη-
γούν τους πρόσφυγες για υγειονο-
μική εξέταση και ταυτοποίηση
στοιχείων. Αν συλληφθούν στην στε-
ριά, τον έλεγχο ταυτότητας των προ-
σφύγων, που θεωρούνται λαθραία
και παράνομα εισερχόμενοι στην ελ-
ληνική επικράτεια, αναλαμβάνει η
αστυνομία Η υγειονομική εξέταση
περιορίζεται σε μια ακτινογραφία,
που πραγματοποιείται στο Βοστά-
νειο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης.
Μετά την εξέταση και την ταυτοποί-
ηση, οι μετανάστες οδηγούνται στο
Κέντρο Κράτησης Παγανής, εκτός κι
αν είναι σε πολύ άσχημη σωματική
κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή,
παραμένουν στο νοσοκομείο μέχρι
να αναρρώσουν.

Το Κέντρο Κράτησης Παγανής       

Παρά τις επανειλημμένες καταγγε-
λίες διαφόρων μη κυβερνητικών ορ-
γανώσεων και ομάδων πολιτών που
έχουν κατά καιρούς ασχοληθεί με
τους μετανάστες, το κέντρο στην Πα-
γανή παραμένει εφιάλτης για τους
κρατούμενους. Αν και αυτήν την
στιγμή κρατούνται εκεί περίπου 100
άτομα, οι αίθουσες είναι συνήθως γε-

μάτες εξαντλημένους ανθρώπους.
Όπως το καλοκαίρι του 2008, όταν
κρατούνταν εκεί πάνω από 800
άτομα ενώ ο χώρος μπορεί να «φιλο-
ξενήσει» γύρω στα 350 άτομα. Μόνο
οργανώσεις, όπως ο Ερυθρός Σταυ-
ρός ή οι Γιατροί χωρίς σύνορα έχουν
την άδεια να μπουν μέσα στον χώρο
του κέντρου κράτησης και να έρθουν
σε άμεση επαφή με όσους βρίσκον-
ταν μέσα. Παρ' όλες τις προτάσεις
που κατέθεσαν και την πίεση που
άσκησαν οι οργανώσεις και οι ομά-
δες, οι αρμόδιες αρχές δεν έκαναν
σχεδόν τίποτα για να βελτιώσουν
την κατάσταση. Η μόνη πρόοδος
ήταν η δημιουργία ενός προγράμμα-
τος που χρηματοδοτείται από την
Ε.Ε. σε συνεργασία με την νομαρχία
Λέσβου, που διαθέτει κοινωνικές
υπηρεσίες, μεταφραστές και δικη-
γόρο στην διάθεση των προσφύγων,
οι οποίοι κρατούνται στο «κάτεργο»
της Παγανής για περίπου 20 μέρες,
μέχρι δηλαδή να γίνουν ο γραφει-
οκρατικές διαδικασίες της ταυτοποί-
ησης τους. 

Πέρα από τις άθλιες συνθήκες δια-
βίωσης - πώς αλλιώς να χαρακτηρι-
στούν όταν η ζωή περιορίζεται σε
ένα κρεβάτι μέσα μια τσιμεντένια
αποθήκη, όταν μπορεί να μείνεις
κλειδωμένος μέσα για εβδομάδες αν
σου τύχει να είναι μαλάκας ο φύλα-
κας (κι όμως  έχει συμβεί) - πέρα από
τη σχετικά ανύπαρκτη ιατρική περί-
θαλψη (πρώην κρατούμενοι του κέν-

τρου μας πληροφόρησαν πως όταν
κυκλοφόρησε ίωση, απομονώσανε
τους αρρώστους σ' ένα ξεχωριστό
δ ω μ ά τ ι ο
χωρίς παρα-
πάνω φρον-
τίδα από τους
υπολοίπους),
πέρα απ' όλα
αυτά, το ίδιο
το κέντρο
κ ρ ά τ η σ η ς
είναι χλευα-
σμός στην
ελευθερία του
κάθε ανθρώ-
που. Η
ύπαρξη και
μόνο ενός τέ-
τοιου κέν-
τρου θα
έπρεπε να σο-
κάρει αρκετά
για να ξεση-
κώσει τη συ-
νείδηση των
συμπολιτών
μας, και όχι
μόνο. 

Μετά το κέν-
τρο

Μετά την
άφιξή τους
κάποιοι κά-
νουν αίτηση
για άσυλο και
μέχρι ο φάκε-
λός τους να
εξεταστεί πα-
ρ α λ α μ β ά -
νουν μία ροζ κάρτα με ισχύ για 6
μήνες και ανανεώσιμη. H κάρτα
αυτή τους επιτρέπει τη διαμονή στην
Ελλάδα, όχι όμως στο νησί το οποίο
ουσιαστικά δεν είναι παρά μία πύλη
εισόδου για την χώρα. Η κάρτα αί-
τησης ασύλου τους απαγορεύει την

έ ξ ο δ ο
από το
ελληνικό
έ δ α φ ο ς ,
κ α θ ώ ς
τους ορί-
ζει ως
πρόσφυ-
γες. Σε
π ε ρ ί -
π τ ω σ η
που εντο-
πιστούν
σε κά-
π ο ι α
ά λ λ η
χώρα της
Ευρωπαϊ-
κής Ένω-
σ η ς ,
μ ε τ α φ έ -
ρ ο ν τ α ι
στη χώρα
ό π ο υ
έχουν κα-
ταγραφεί

και τους απαγορεύεται να εισέλθουν
ξανά στην Ε.Ε. Για τον παραπάνω
λόγο, οι περισσότεροι δεν κάνουν

την αίτησή τους, ελπίζοντας να φτά-
σουν σε κάποια άλλη χώρα της Ευ-
ρώπης. Στην περίπτωση αυτή
παίρνουν ένα υπηρεσιακό σημείωμα
που τους παροτρύνει να αποχωρί-
σουν από το Ελληνικό έδαφος εντός
30 ημερών. Μόνο 0,4% των αιτούν-
των ασύλου θα δουν το αίτημά τους
δεκτό, κι αυτό ίσως μετά από χρόνια.

Ο λόγος που οι άνθρωποι αυτοί θέ-
λουν να φύγουν από την χώρα, είναι
κυρίως το γεγονός πως η Ελλάδα ως
κοινωνικό κράτος δεν ανταπεξέρχε-
ται στις ανάγκες των μεταναστών
τόσο ικανοποιητικά όσο άλλες Ευρω-
παϊκές χώρες. Τα επιδόματα και τα
προγράμματα κατάρτισης για τους
ξένους είναι περιορισμένα. Η Ελ-
λάδα είναι πολύ πίσω σε ότι αφορά
την βοήθεια στους μετανάστες είτε
λαθραίους, είτε νόμιμους. 

Δράσεις των κατοίκων του νησιού

Είναι αδιανόητο να μένουν όλοι
σιωπηλοί και αδιάφοροι όταν στις
παραλίες του νησιού η θάλασσα
πολύ συχνά αφήνει ρούχα, βαλίτσες,
τρυπημένες φουσκωτές βάρκες
ακόμα και πτώματα λαθρομετανα-
στών - σπανιότατα ευτυχώς - που
πνίγηκαν προσπαθώντας να φτά-

Λέσβος: μια ανοιχτή πόρτα προς την δύση.
Ομάδα κάτι

Όπως πολλά άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, η Λέσβος καθη-
μερινά υποδέχεται νέους μετανάστες, που από τις Τούρκικες ακτές
επιβιβάζονται σε βάρκες ελπίζοντας να φτάσουν στην απέναντι
όχθη. Ενώ oι άνθρωποι αυτοί είναι όλο και περισσότεροι, οι αρμό-
διες αρχές δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν. Πράγματι, ενώ το
2005 κατέφθασαν στη Λέσβο 2000 πρόσφυγες, την χρονιά που πέ-
ρασε αυτοί που φτάνουν στο νησί ήταν 13.700, οι διπλάσιοι απ' ότι
το 2007 και οι δεκαπλάσιοι απ' ότι το 2003. Εδώ και αρκετά χρόνια
έρχονται κυρίως από Αφγανιστάν, Σομαλία, Ιράν, Ιράκ και Παλαι-
στίνη, ταξιδιώτες χωρίς αποσκευές και συχνά χωρίς χαρτιά.
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σουν την Ελλάδα με κάποια
πρόχειρη βάρκα, όπως οι
δύο νεαροί στις 24 Σεπτεμ-
βρίου 2007.

Είναι αδιανόητο κάποιοι
συμπολίτες μας να εκμεταλ-
λεύονται ανενόχλητοι τους
ανυπεράσπιστους και ανήμ-
πορους να αντιδράσουν
πρόσφυγες, ρίχνοντας τους
στ’ ανοιχτά πριν ακόμα φτά-
σουν την στεριά για να τους
κλέψουν τις βάρκες τους. Ει-
δικότερα όταν στο νερό χά-
νονται τα χρήματά τους  και
τα λίγα υπάρχοντα που άν-
τεξαν να κουβαλήσουν στο
ταξίδι τους , ό,τι δηλαδή τους
έμεινε για να αρχίσουν ξανά
να χτίζουν την ζωή τους.

Είναι αδιανόητο να προ-
σπερνάς αδιάφορα ανθρώ-
πους που αναγκάζονται να
κλέψουν ή να ζητιανέψουν
χρήματα για να μαζέψουν,
με εικοσάλεπτα, αρκετά για
να αγοράσουν εισιτήρια για
την πρωτεύουσα. 

Αφού και η φιλοξενία ενός
πρόσφυγα ή ακόμα και η με-
ταφορά του, παραδείγ-
ματος χάρη από
auto-stop με το αυτοκί-
νητό σου, απαγορεύον-
ται, μιας και το να
βοηθήσεις κάποιον
χωρίς χαρτιά θεωρείται
παράνομη πράξη και
τιμωρείται ποινικά, η
ατομική δράση είναι
πολύ δύσκολη. Για να
αντιδράσει κανείς λοι-
πόν, είναι καλύτερα να
είναι μέλος κάποιας ορ-
γανωμένης ομάδας.

Η τοπική ομάδα πολι-
τών «ΠΡΟςΦΥΓΗ», με
την ενημερωτική της
δράση και την πρα-
κτική της, βοήθησε
αναμφισβήτητα να ση-
κωθεί το πέπλο μυστι-
κότητας που είχαν ρίξει
οι αρμόδιες αρχές

πάνω στο ζήτημα των λα-
θρομεταναστών. Άλλες ομά-
δες, όπως η
«ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ», συλλέγουν

ρούχα, παπούτσια ή κουβέρ-
τες και μαζεύουν χρήματα
για να αγοραστούν βασικά
είδη υγιεινής (σαμπουάν,
σαπούνια κτλ) και τροφές
(πχ. γάλα για τα νεογέν-
νητα). Τέτοιου είδους βοή-
θεια πολύ συχνά
προσφέρουν και απλοί πολί-
τες, μαθητικές κοινότητες,
φοιτητικές ομάδες, άλλοτε
απλά με την παροχή τροφί-
μων και ρουχισμού και άλ-
λοτε πιο μαχητικά
ψάχνοντας τις αιτίες του
φαινόμενου και προσπαθών-
τας να βελτιώσουν τις υπο-
δομές και τις συνθήκες
παραμονής των προσφύγων.
Μια τέτοια δράση ξεκίνησε
πρόσφατα η κινηματογρα-
φική ομάδα Μήθυμνας, ορ-
γανώνοντας μια
εκδήλωση-συζήτηση από την
οποία προέκυψε μια δυνα-
μική ομάδα 40 ατόμων, που
φαίνεται να κινητοποιείται
δυναμικά γύρω από τα θέ-
ματα των προσφύγων

Το κέντρο υποδοχής ανηλί-
κων είναι μια μεγάλη νίκη
αυτών των οργανώσεων. Δη-

μιουργήθηκε τον περασμένο

Ιούλη σε ένα παλιό σανατό-
ριο στην Αγιάσο. Εκεί μπο-
ρούν να μείνουν τα
ασυνόδευτα παιδιά και οι
έφηβοι μέχρι να ενηλικιω-
θούν ή και να φύγουν όποτε

το θελήσουν. Στη διάθεση
των παιδιών, συνήθως 12 με
17 ετών, υπάρχουν διάφορα
προγράμματα, όπως μαθή-
ματα ελληνικών, αγγλικών
κ.α., που ανακουφίζουν τα
παιδιά αυτής της ηλικίας.
Πέρα από τα προγράμματα
αυτά, οργανώνονται εθελον-
τικά διάφορες εκδηλώσεις
και δημιουργικές δραστη-
ριότητες ακόμα και μικρές
γιορτές γενεθλίων όταν είναι
δυνατό και με ότι μέσα δια-
θέτουν εκείνη την περίοδο.
Το κέντρο Αγιάσου είναι μια
«βάση» οπού μπορούν τα
ασυνόδευτα παιδιά να μεί-
νουν όποτε χρειάζονται
στέγη, όπου και κάποιες
φορές γυρνάνε, αν χαθούν
στην ζούγκλα της Αθήνας.
Οποιοσδήποτε με όρεξη,
ιδέες και καλή διάθεση είναι
ευπρόσδεκτος να διοργανώ-
σει κάποια δραστηριότητα
για τους νέους του κέντρου.

Οι -όχι και τόσο- απλοί πολί-
τες είναι λοιπόν που κάνουν
τα πράγματα να κινούνται
και να προχωράνε σ' αυτήν
την χώρα που αδιαφορεί για

όποιον δεν πληρώ-
νει φόρους, που δεν
διαθέτει καμία ανε-
ξάρτητη της αστυνομίας
υπηρεσία για να ασχοληθεί
σοβαρά με τους πρόσφυγες,
που προσπαθεί αποτυχη-
μένα να θάψει το «θέμα των
μεταναστών». Η δουλειά και
η ενέργεια που αναλώνουνε
οι εθελοντές σ' όλη την χώρα
σπάνε τον κλοιό της αδιαφο-
ρίας και επιτρέπουν στον κα-
θένα που ενδιαφέρεται να
αναλάβει τις ευθύνες του ως
άνθρωπος και να δραστηριο-
ποιηθεί ενεργά και συλλο-
γικά.

Κλείνουμε με αποσπασμα
ενός κείμενου της «Προςφυ-
γής»:

«Στην θάλασσά  μας  πνίγον-
ται κάθε  χρόνο δεκάδες  άν-
θρωποι 

Aυτοί που   δραπετεύουν
από τις   χώρες   τους, εξαι-
τίας  της  πείνας,  της  κατα-
πάτησης   των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων  και της  από-

λυτης   καταπίεσης,
ακολουθούν ένα   πολύ
επικίνδυνο  για την ζωή
τους πέρασμα, προσπα-
θώντας να φτάσουν σε
μια χώρα που θεωρούν
ασφαλή.

Έχουν αφήσει πίσω
τους     τα   αγαπημένα
τους πρόσωπα  και όλα
τους τα υπάρχοντα
αλλά  όχι την αξιοπρέ-
πειά τους ούτε  τα  αν-
θρώπινα δικαιώματά
τους.

H προσφυγιά δεν είναι
έγκλημα, δεν είναι
ελεύθερη επιλογή, είναι
έσχατη λύση και αγώ-
νας επιβίωσης.  

Είμαστε όλοι στο ίδιο
πλοίο»

13
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«… δεν είναι αρκετή η προστασία από τον δημόσιο
λειτουργό: χρειάζεται προστασία ενάντια στην τυ-
ραννία των επικρατούντων απόψεων και συναισθη-
μάτων, ενάντια στην τάση της κοινωνίας να
επιβάλλει, με μέσα πέρα από τυπικές πολιτειακές κυ-
ρώσεις, τις ιδέες και πρακτικές της ως κανόνες συμ-
περιφοράς σε εκείνους που διαφωνούν με αυτές.»

(J.S. Mill (1859), On Liberty)

Καμία χώρα και κανένας πολιτισμός δεν μπορεί να
υπερηφανεύεται ότι κατέχει τα πρωτεία στην ηλιθιό-
τητα. Όλοι, από πολίτες και επιστήμονες, μέχρι κράτη
και πολιτικές κοινότητες, απολαμβάνουμε άμεση πρό-
σβαση σε ένα ανεξάντλητο απόθεμα βλακείας, το οποίο
έχουμε, κατά καιρούς, αξιοποιήσει με ποικίλους τρό-
πους. H Ελλάδα έχει συναγωνιστεί επάξια για μία θέση
στο βάθρο πολλές  φορές. Ο ρατσισμός είναι μία από
τις συνέπειες της ενδελεχούς άντλησης αυτού του απο-
θέματος βλακείας. Με τον όρο ‘ρατσισμό’ θα εννοήσω,
για τους σκοπούς του κειμένου, την αμετρίαστη προ-
διάθεση κάποιων ανθρώπων ή ομάδων ανθρώπων να
εκφέρουν αξιολογικές κρίσεις για τρίτους με βάση συγ-
κεκριμένα εξωτερικά -φυλετικά, σεξιστικά ή εμφανι-
σιακά- κριτήρια, χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τα
χαρακτηριστικά που τους εξατομικεύουν, ή για ουσια-
στικές ανθρώπινες ιδιότητές τους. Η κυριολεκτική από-
δοση του ‘ρατσισμού’ είναι ‘φυλετική διάκριση’, αλλά
εδώ θα σημαίνει ‘αξιολογική διάκριση ή μεροληψία με
βάση φυλή, φύλο, ηλικία, σεξουαλική προτίμηση’ κ.ο.κ.

Οι περισσότεροι ρατσιστές χαρακτηρίζονται από παν-
τελή ανικανότητα να διακρίνουν τη συμπεριφορά
μελών μιας ομάδας ανθρώπων, ή ακόμα και τα αντι-
προσωπευτικά δείγματα της ομάδας αυτής, από τις μο-
νάδες που την απαρτίζουν, εν την απουσία εύλογων
ενδείξεων που να καταδεικνύουν λόγους για μία τέτοια
διάκριση. Σύμφωνα με τον ορισμό του ρατσισμού που
έδωσα παραπάνω, δηλώσεις όπως «όλοι οι gay είναι
πούστηδες», μέχρι δηλώσεις όπως «Βρωμοαλβανοί»
υπάγονται στην κατηγορία του ρατσισμού. Προφανώς
το δεύτερο είδος διάκρισης μπορεί να είναι πολύ πιο
επικίνδυνο από το πρώτο, αφού το δεύτερο περιλαμ-
βάνει μία πυκνή αξιολογική κρίση.

Το ζήτημα που θα με απασχολήσει, και για το οποίο
έχω ελάχιστες επιφυλάξεις, δεν έχει να κάνει μονάχα
με τους ανθρώπους που εκφράζονται με ρατσιστικούς
τρόπους. Στις περισσότερες του εκφάνσεις, ο ρατσισμός
αποκαλύπτει εν μέρει το διανοητικό και πολιτιστικό
επίπεδο των ανθρώπων που τον εκφράζουν, και εν
μέρει το επίπεδο των ανθρώπων που αρνούνται να τον
καταδικάσουν. Δεν θα παραθέσω εμπειρικά στοιχεία
από ευρωπαϊκή, ή διεθνή ιστορία για να καταδείξω
συγκεκριμένα επεισόδια φυλετικών, σεξιστικών, ή
άλλων διακρίσεων, αφού πιστεύω ότι οι περισσότεροι
άνθρωποι έχουν υπόψη τους πολλά από αυτά.

Η συνήθεια να υποβαθμίζονται, να καταπιέζονται και

να τρομοκρα-
τούνται οι άν-
θρωποι που
μπορεί να θεω-
ρούνται διαφο-
ρετικοί δεν
είναι καθόλου
πρωτόγνωρη,
και έχει μακρά
ιστορία στην
ελληνική επι-
κράτεια. Οι
διωγμοί των
α υ τ ο χ θ ό ν ω ν
Σλάβων που
κατοικούσαν
στο κομμάτι της
Μ α κ ε δ ο ν ί α ς
που προσαρτή-
θηκε στην Ελ-
λάδα το 1913, ο
διωγμός των
Τσάμηδων, η
επίμονη άρ-

νηση των ελληνικών αρχών και κυβερνήσεων να ανα-
γνωρίσουν την ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας και
γλώσσας και πολλές παρόμοιες περιπτώσεις στον ελλη-
νικό 20ο αιώνα προσφέρουν μόνο λίγα από τα πάμ-
πολλα παραδείγματα κοινωνικής ανοχής -και συχνά
υποδαύλισης- ρατσισμού και κατάφωρης αδικίας.

Τα μέλη μειονοτήτων και εθνοτικών ομάδων στην Ελ-
λάδα (Πομάκων, Ρόμα, Μακεδόνων, Αλβανών, και
Τούρκων) υφίστανται καθημερινά διακρίσεις και αδι-
κίες, με την ανοχή μεγάλου μέρους της ελληνικής κοι-
νωνίας. Σε αυτές τις αδικίες περιλαμβάνονται
εκατοντάδες προσαγωγές σε αστυνομικά τμήματα
χωρίς δικαιολόγηση, οικονομική εκμετάλλευση, στην
οποία εντάσσονται η προαγωγή και μαστρωπία, εργα-

σία με ελάχιστο αντίτιμο, κοινωνική εχθρότητα και
κρατική μεροληψία. Το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης
δεν το φέρουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις ή αρχές.

Η αδικία -μερικές φορές απόρροια αβλεψίας, ή σκέτης
ηλιθιότητας- των ανθρώπων που επιδίδονται σε ρατσι-
στικά σχόλια υπάρχει σε αφθονία στην σύγχρονη ελ-
ληνική κοινωνία. Και όχι μόνο μέσω σιωπηρής
αποδοχής ρατσιστικών πρακτικών, αλλά συχνά με την
ενεργή συμμετοχή τυπικών πεποιθήσεων καθημερινών
ανθρώπων. Σχόλια εναντίον Αλβανών, Τούρκων,
Τσιγγάνων, μη-λευκών και ομοφυλόφιλων δεν σπανί-
ζουν σε ελληνικά ταξί, ελληνικά καφέ, ελληνικές παρα-
λίες και σε απανταχού ελληνικές βεράντες: «Αυτός

είναι ξένος, δεν καταλαβαίνει», ή, ακόμα χειρότερα
«Αυτοί είναι Εβραίο/μαύροι, δεν είναι σαν και μας»
κλπ.

Ένας από τους λόγους για αυτή την άδικη στάση έχει
να κάνει, πέρα από τη διανοητική μετριότητα του τυ-
πικού ελληνικού νου, με μία βαθύτερη έλλειψη παι-
δείας και καλλιέργειας αντιρατσιστικού ήθους.
Πράγμα διόλου αξιοπερίεργο, αφού το ελληνικό σχο-
λείο ασχολείται καταρχήν με την αναπαραγωγή εθνι-
κών -και εθνικιστικών- μύθων (οι ανοησίες περί 25ης
Μαρτίου και ρόλου της εκκλησίας στην ελληνική επα-
νάσταση του 1821 διαγράφηκαν μόλις φέτος από τα ελ-
ληνικά βιβλία ιστορίας), θρησκευτικών δογματισμών
(τα θρησκευτικά συνεχίζουν να διδάσκονται υποχρεω-
τικά στο ελληνικό σχολείο) και με μία μέθοδο διδασκα-
λίας τυφλών παπαγαλισμών. Πώς να μην γίνεται το
ελληνικό σχολείο χώρος αυτοτροφοδοτούμενης ηλιθιό-
τητας, αντί για χώρος ανάπτυξης αυτονομίας και ελεύ-
θερης σκέψης;

Η έκταση της ελληνικής βλακείας στο εν λόγω θέμα,
στη ρατσιστική της έκφανση τουλάχιστον, εκτείνεται
πέρα από το ζήτημα της εθνικότητας, ή του χρώματος
(για πολλούς Έλληνες, ‘μαύρος’ είναι συνώνυμο με
‘μη-Έλληνας’, όσο αυθαίρετη και αν φαίνεται μία τέ-
τοια κρίση). Αν ένα παιδί έχει κάποιο πρόβλημα
υγείας, ή αν δεν ενδιαφέρεται για τις δραστηριότητες
των συνομήλικών του, ή έχει διαφορετικές σεξουαλικές
ή θρησκευτικές προτιμήσεις, τότε βρίσκεται σχεδόν αυ-
τομάτως σε μειονεκτική θέση, αφού ελάχιστα παιδιά
έχουν διδαχτεί να πιστεύουν στην ισότητα και στον σε-
βασμό για το διαφορετικό. Για πολλούς στην Ελλάδα
η έλλειψη κομφορμισμού σε ζητήματα εμφάνισης, σε-
ξουαλικών προτιμήσεων, ή απλά συμπεριφοράς, συνι-
στά λόγο περιθωριοποίησης, ή ακόμα και σωματικής
βίας. Γι’ αυτούς δεν ισχύει μόνο ότι υπάρχει λόγος να
μην συνεταιρίζονται με το διαφορετικό, αλλά και ότι
υπάρχει λόγος κάποιος να μην είναι διαφορετικός από

συναφείς απόψεις.

Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω, καθώς οι περισσότεροι άν-
θρωποι με στοιχειωδώς ευαίσθητα ηθικά αντανακλα-
στικά έχουν αντιληφθεί τις ρατσιστικές προδιαθέσεις
πολλών Ελλήνων, είτε εκφράζονται από χρυσαυγήτες
και Καρατζαφέρηδες, ή από την ελληνική Εκκλησία,
είτε προσυπογράφονται σιωπηρά από ανθρώπους που
‘δεν επιθυμούν να πάρουν θέση’. Δυστυχώς, στα περισ-
σότερα από αυτά τα ζητήματα, η σιωπή ισοδυναμεί με
‘σιωπηρή αποδοχή’. Ο πόλεμος ενάντια στην ηλιθιό-
τητα και στενομυαλιά του ρατσισμού κάθε άλλο παρά
έχει κερδηθεί.

Σ. Ντ.

«... Υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες.»14
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…diy είναι ότι έχεις…. όταν σε ρωτάνε «τι
ωραίο μπλουζάκιιιι από πού το πήρεεες;»
Να μπορείς να απαντήσεις «χε! Το έφτιαξα
μόνη μου»…

Οι άνθρωποι είναι αυτοί που διαμορφώ-
νουν τις καταστάσεις αλλά και διαμορφώ-
νονται από αυτές. Αυτό είναι σίγουρο. Το
στοίχημα είναι κατά πόσο θα αποφύγει κα-
νείς να γίνει έρμαιο των καταστάσεων που
του επιβάλλονται χωρίς να μπορεί να έχει
λόγο στους κανόνες τους και κατά πόσο θα
μπορέσει ή τουλάχιστον θα προσπαθήσει,
να φτιάξει τις δικές του μέσα σε έναν κόσμο
που κατασπαράζει ό,τι διαφορετικό πάει να
αντιταχθεί στην κυρίαρχη κουλτούρα.H κί-
νηση «καν’ το μόνος σου» είναι προσπά-
θεια ανένταχτων (ή και όχι) πολιτικά
ανθρώπων που προσπαθεί να εναντιωθεί
δημιουργικά στην κυρίαρχη λογική του εμ-
πορίου, της πληρωμένης διασκέδασης, την
πελατειακή σχέση ανάμεσα σε «καλλιτέ-
χνες» και «κοινό», διοργανώνοντας εκδη-
λώσεις με τους δικούς της όρους, όπως
αυτοί διαμορφώνονται μέσα από τις επιθυ-
μίες, τις συζητήσεις και την εμπειρία των
ανθρώπων που αποτελούν την ομάδα.

Θεωρούμε τους εαυτούς μας μέρος ενός ευ-
ρύτερου κομματιού της κοινωνίας, το οποίο
αντιτίθεται στη βαρβαρότητα του σύγχρο-
νου πολιτισμού με βάση την αυτοοργά-
νωση και όπλο την αλληλεγγύη.
Ούτε τη μαγική συνταγή έχουμε ούτε την
απόλυτη αλήθεια κηρύττουμε. Δε χρηματο-
δοτούμαστε όμως από κανένα ούτε και
έχουμε σκοπό το κέρδος. 
Το μόνο που θέλουμε, είναι να αναδείξουμε
πως η δημιουργία και η έκφραση μπορούν
να είναι έξω από τις λογικές της οικονομι-
κής συνδιαλλαγής και του εμπορίου. Άλλω-
στε, μόνο έτσι θα κρατηθούν αυθεντικές και
θα κατορθώσουν να γίνουν επικίνδυνες και
εχθρικές προς ένα σύστημα που τρέφεται
από την απάθεια και την αποχαύνωση.

Η Do It Yourself ονομασία δεν αντιπρο-
σωπεύει κάποια συγκεκριμένη οργά-
νωση ή ομάδα. Είναι όμως ένα όνομα
παγκοσμίως γνωστό, για αυτό το λόγο
συνήθως αποδίδεται στις εν λόγο δρά-
σεις. Δεν είναι ανάγκη να ανήκει ή να συγ-
κροτήσει κάποιος «DIY ομάδα». Αρκεί να
δράσει στα πρότυπα της αυτοοργάνωσης,
αλληλεγγύης και σεβασμού στο συνάν-
θρωπο. Πρότυπα που όπως μπορεί να δια-
πιστώσει ο καθένας, δεν έχουν όρια.

Φυσικά, οι συγκεκριμένες δράσεις είναι
αποτέλεσμα κόπου και άγχους πολλών
ωρών, που πρόθυμα αφιερώνουν κάποια
λίγα (συνήθως) παιδιά, θυσιάζοντας πα-
ράλληλα κάτι άλλο από τον προσωπικό
τους χρόνο, χωρίς να έχουν κάτι να κερδί-
σουν, εκτός φυσικά από την ηθική ευχαρί-
στηση που προκύπτει από την προσέλευση
του κόσμου και από το γεγονός πως κανέ-
νας τρίτος δεν επωφελείται από αυτό πού
δημιουργούμε, παρά μόνο εμείς οι ίδιοι.

Σαφώς, η βοήθεια και η συνεισφορά από
όποιον θεωρεί πως τέτοιου είδους αυτοορ-
γανωμένες - συλλογικές προσπάθειες πρέ-
πει να έχουν συνέχεια, αλλά και να
γίνονται διαρκώς καλύτερες είναι παρα-
πάνω από θεμιτή: είναι απαραίτητη. Αυτό
μπορεί να γίνει είτε με την οικιοθελώς οικο-
νομική συνεισφορά, είτε με βοήθεια σε πιο
πρακτικά ζητήματα (πχ. κουβαλήματα,
στησίματα, καθάρισμα του χώρου κτλ.), είτε
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιθυμεί ο κα-
θένας.

DIY λοιπόν, είναι η ειλικρινής προσπάθεια
παραγωγής κοινωνικού έργου, είτε αυτό
έχει να κάνει με την τέχνη (σε όλες της τις
μορφές), είτε με δράσεις που προκαλούν ζύ-
μωση σε κοινωνικό επίπεδο, είτε με τη δια-
σκέδαση… σε ό,τι δηλαδή αφορά τη ζωή
μας!

κάποιοι που πιστεύουν στους εαυτούς τους

TI ΕΙΝΑΙ D.I.Y?
do it yourself

Περιέχει ανθρώπινα συστατικά το αδηφάγο σύστημά σας
με σας εκφραστές, μα σας λείπουν κομμάτια

σαν κάποιος σε μπουκιές να μοίρασε το μυαλό σας
και από την καρδιά σας να έφαγε φιλέτο

Υποκρισία μασκαρεύει τις κενές σας φάτσες
και στο γυμνό σας κορμί καρφιτσωμένα παράσημα οι μάρκες

μα ξεχάσατε χθες να φορτίσετε τα όνειρά σας
και σήμερα ξανά το άδειο σας βλέμμα αναζητά το χρώμα

Μάθατε όμως να αγαπάτε και να σέβεστε
να δακρύζετε και να ερωτεύεστε 

και αυτά πιο πολύ σας δίνουν στεναχώρια
γιατί στη δικιά σας ζωή, ως είναι δε χωρούν

...

Και αν μέχρι χθες μας ακούγατε να μιλάμε για όνειρα
εσείς νομίζατε πως κοιμόμαστε

σήμερα ξάφνου έκπληκτοι καταλάβατε
μα πάλι μείνατε ίδιοι

Και αφού δε μπορούμε να σας αγγίξουμε
θα εκραγούμε μια ακόμη φορά

γιατί δε θέλουμε να μάθουμε από την κούφια ζωή σας
γιατί θέλουμε να νιώθουμε άνθρωποι

Και αν μας πείτε τρελούς
μας πείτε ζώα και αλήτες

χαμογελούμε
γιατί τουλάχιστον εμείς σας καταλάβαμε...

pnd
28/12/08
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Δύο είναι κατά τη γνώμη μου τα συνθήματα
που συμπύκνωσαν το μήνυμα της δεκεμβριανής
καταιγίδας και «έγραψαν» τα γεγονότα στο συλ-
λογικό υποσυνείδητο: το «ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ!» και το
«ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ». Το «ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ» εκφρά-
στηκε και με άλλες μορφές που δείχνουν τον κίν-
δυνο αλλά και την πρόθεση της πράξης: «η
αστυνομία/ το κράτος δολοφονεί/δολοφονούν»
κλπ. Τα κεφαλαία όμως και η χρωματική αντίθεση
μαύρου-λευκού με τον πυκνό κόσμο από πίσω,
δηλώνουν την οργή και το πένθος απόλυτα και
αρμονικά.

Το «ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ!» εκδηλώθηκε και αυτό αυθόρ-
μητα μέσα από τις ίδιες διεργασίες οργής και πέν-
θους. Είναι η άμεση απάντηση ως προς τη λύση
της κρίσης: να φύγετε. Μέσα στην αοριστία του το
μήνυμα αυτό μπορεί να χωρέσει τις διαφορές
όσων συμμετέχουν στην επίθεση. Με την αμεσό-
τητα και τη λιτότητα του, με δύο λέξεις εκφράζει
την ανάγκη για τιμωρία και για αλλαγή. Τιμωρία
αναγκαία για τα εγκλήματα που έγιναν και γί-
νονται σε βάρος μας, αλλά και τιμωρία επιεικής,
στωική. Φτάνει να φύγετε, δεν χρειάζεται να σας
σκοτώσουμε, κρεμάλες και τα τέτοια, φτάνει να
φύγετε, να πάρετε ένα αεροπλάνο και στα τσακί-
δια. Αλλά και αίτημα αλλαγής: να ξεβρωμίσει ο
τόπος, να ανασάνουμε, να πάψουν να μας πνί-

γουν  και να μας κλέβουν (δεν ξέρω γιατί, αλλά
μου έχει κολλήσει πως ο θάνατος που προκαλεί το
Σύστημα είναι από ασφυξία, σου κλέβει τον αέρα.
Ίσως φταίει το αδιάκοπο κυνήγι ενάντια στα δέν-
τρα. Δύσκολοι καιροί για δέντρα!).

Τη μια στιγμή που το «ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ!» σε συνε-
παίρνει σαν το ιδανικό σημείο για μια στάση, ένα
αίτημα, ένα αίτημα που αν ικανοποιηθεί μπορείς
να σταματήσεις την εξέγερση για να συγκροτηθείς
λίγο, την αμέσως επόμενη στιγμή αντιλαμβάνεσαι
ότι το σύνθημα συνεπαίρνει επειδή η αοριστία του
τις χωράει όλες και όλους. Ποιοι να φύγουν; Αν
ρωτήσεις συγκεκριμένα, θα πάρεις πολλές απαν-
τήσεις και σίγουρα θα εκπλαγείς από την ποικι-
λία. Ποιοι είναι αυτοί που είναι να φύγουν;
Σίγουρα ο κόσμος εννοεί μαζικά την κυβέρνηση,
τους κυβερνώντες πιο σωστά. Εννοούν δηλαδή
όχι μόνο την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά όλο αυτό
το εξουσιαστικό σύμπλεγμα που μας συνθλίβει,
όλο αυτό το σύμπλεγμα που ξερογλείφεται περι-
μένοντας να έρθει η σειρά του να εξουσιάσει, το
σύμπλεγμα που καθημερινά και συστηματικά επι-
τίθεται στην αξιοπρέπεια μας. 

Η – κοινοβουλευτική και εξωκοινοβουλευτική -
αριστερά που συμμετείχε στην εξέγερση (βγά-
ζουμε έξω το κκε δηλαδή), υιοθέτησε άμεσα το

«ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ!» , αφού ήταν το μόνο μήνυμα που
είχε κάποια μορφή αιτήματος, όπου το αίτημα
αποτελεί γι’ αυτή την αριστερά το ιερό δισκοπό-
τηρο που θα επιτρέψει τη διαμεσολάβηση των
αγώνων. Και αυτή τη φορά τα αντανακλαστικά
ίδια, και έτσι το «ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ !» μεταφράστηκε
στο «να φύγει η κυβέρνηση των δολοφόνων» και
προβλήθηκε ως κεντρικό αίτημα από τη μεριά της
συμμετέχουσας αριστεράς. Όπου εάν μιλάγαμε
πριν για αοριστία, τώρα αυτή η μικρή προσθήκη
κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα. Κατεβάζει
τον πήχη του αιτήματος και επιτρέπει σε διά-
φορα κοράκια τύπου σοσιαλδημοκρατία να
αναθαρρήσουν, να σχεδιάσουν, και να στηρί-
ξουν ακόμα - με το  μοναδικά γλοιώδη τρόπο
τους - μια εξέγερση που είναι δομικά και εναν-
τίον τους. Αυτή λοιπόν η ελαφρυά γλωσσική τρο-
ποποίηση, πολιτικά μεταμορφώνει την εξέγερση
από αντισυστημική σε αντικυβερνητική. Αν
έρθει η σωστή κυβέρνηση, μας λέει ο ΣΥΝ και οι
συνιστώσες του, όλα θα αλλάξουν. Ο κοινοβου-
λευτικός μηχανισμός χρειάζεται μια ανακαίνιση,
αλλά μπορείτε να πιστεύετε σε αυτόν, δουλεύει.
Εκλέξτε εμάς και θα σας δώσουμε μεγαλύτερο με-
ρίδιο από την πίτα. Θα κρατώ εγώ όμως την πίτα
να την μοιράζω, μη ξεχνιόμαστε. Αφήστε με να
σας αντιπροσωπεύσω !

Αυτά κάνουν και χάνουν.

ΥΓ1. Δε βαστώ τελικά, θα το πω. Η στάση
του κκε να βλέπει από μακρυά ήταν πιο
αξιοπρεπής από αυτό τον προσεταιρισμό
της διαστρέβλωσης που κάνει ο συν και οι
συνιστώσες του.

ΥΓ2. Και μεις; Οι της εξέγερσης; Τίποτε
σχέδια έχουμε; Γιατί μπορεί όντως να τα
καταφέρουμε και να φύγουν.

Η.Β.

Θέλουμε ποσοστό απ’ το γάλα μας
φώναξαν τα πρόβατα.

Θα είμαι πιο γενναιόδωρος μαζί σας 
τους είπε ο τσέλιγκας.

Θα σας δώσω ποσοστά από το κρέας σας.

Αργύρης Μαρνέρος, ποιητής


