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Το παρόν έντυπο 

φτιάχτηκε από την συνέλευση του 
αυτοοργανωμένου χώρου έκφρασης, αλληλεγγύης 

και σύγκρουσης Πάροδος. Η Πάροδος είναι ένα ζωντανό 
εγχείρημα αυτοργάνωσης στην περιοχή της Νίκαιας, με αναρχικά/ 

αντιεξουσιαστικά χαρακτηριστικά, και μία συνεχείς προσπάθεια 
εδαφικοποιήσης των προταγμάτων τους . 

Έναν τόπο συνάντησης και αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας όπου ο κάθε ένας και η 
κάθε μια μπορεί να εκφραστεί μακριά από στερεότυπα και κοινωνικούς αυτοματισμούς, 

προς έναν κόσμο ελευθερίας της επιλογής και άνθησης της επιθυμίας. Ένα διαρκές στοίχημα 
αυτοδιαχείρισης της ζωής μας, αμφισβήτησης των κυρίαρχων προτύπων αλλά και σύγκρουσης με 

κάθε μορφή εκμετάλλευσης, επιβολής και εξουσίας. 

Το τεύχος αυτό είναι το 1ο του έντυπου δρόμου                   , τυπώθηκε τον Μάιο του 2018 σε 3000 
αντίτυπα και περιλαμβάνει ζητήματα που μας απασχόλησαν αυτήν την περίοδο.

 Μακριά και ενάντια σε λογικές κατανάλωσης και αντιτίμων, πέρα από εμπορικούς και lifestyle 
καταναγκασμούς, αγκαλιάζουμε την χαρά της δημιουργίας και το μοιράζουμε χέρι-χέρι στους δρόμους 
των γειτονιών μας, σε αυτοργανωμένους χώρους και καταλήψεις, αφού οι ιδέες μας δεν πωλούνται 
αλλά ούτε αγοράζονται, βάζοντας ένα ακόμα αγκάθι αντι-πληροφόρησης στο κορμί της μητρόπολης. 

Ενάντια σε έναν κόσμο που μεταστρέφει τις κοινωνικές σχέσεις σε εμπορευματικές, ερχόμαστε 
πιο κοντά και δίνουμε συλλογικές απαντήσεις στις καθημερινές μας ανάγκες, χτίζουμε σχέσεις 
συνεργασίας και αλληλεγγύης, συλλογικοποιούμε τις αρνήσεις μας και πράττουμε με πυξίδα 

τη χαρά της συλλογικής και ατομικής απελευθέρωσης. 

Ο χώρος ανοίγει για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, και ανταλλαγή απόψεων. 
Επίσης είναι ανοιχτός σε νέες ιδέες και πρωτοβουλίες οι οποίες αποφασίζονται 

από κοινού, με βάση τις οριζόντιες ισότιμες σχέσεις και ενάντια σε 
ιεραρχικές δομές, ειδικούς και αυθεντίες.

Η Πάροδος βρίσκεται στην οδό Π. Τσαλδάρη 173 στη 
Νίκαια και ηλεκτρονικά στη σελίδα  

parodos.espivblogs.net
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Στην παλιά Κοκκινιά κάτι βρωμάει...
Το τελευταίο διάστημα στην π. Κοκκινιά ομάδα φασιστοειδών, 
με πρότυπο τα δολοφονικά τάγματα εφόδου στη Νίκαια 
του πρόσφατου παρελθόντος, πραγματοποίησαν σειρά 
επιθέσεων σε μετανάστες. Το Σάββατο 23/03 επιτέθηκαν 
και στην αντιφασιστική παρέμβαση της ΟΡΜΑ και μελών της 
πακιστανικής κοινότητας. 

Φέροντας τη κουλτούρα του χουλιγκανισμού και την 
αντίληψη του «κουμάντο κάνω εγώ στη γειτονιά μου» από 
τη μιά και από την άλλη στηριζόμενοι στον ρατσισμό και 
την έχθρα απέναντι στο «ξένο» που γεννούν οι εθνικιστικές 
αφηγήσεις (βλέπε εθνικιστικά συλλαλητήρια), πιστεύουν 
ότι μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. 

Είναι η προσπάθεια της έκφρασης, με φυσικούς όρους στους 
δρόμους και στις πλατείες, της νεοναζιστικής ιδεολογίας 
όπως πρόσφατα την είδαμε να εσαρκώνεται στην επίθεση 
ενάντια στους μετανάστες στη Μυτιλήνη. Ιδεολογίας μίσους 
απέναντι σε ο,τιδήποτε αποκλείνει από τα πρότυπα που 
θέτει, σε ο,τιδήποτε «διαφορετικό». Μια ιδεολογία που 
όλες και όλοι γνωρίζουμε το που οδηγεί. Στο πόλεμο, στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα κρεματόρια και στα μαζικά 
νεκροταφεία. 

Οι φασιστικές επιθέσεις είναι η στρατηγική συνέχεια της 
διασποράς φόβου,της επιβολής της σιωπής, της καθημερινής 
συμφιλίωσης με τον κοινωνικό κανιβαλισμό στις τάξεις των 
καταπιεσμένων, επιδιώκοντας να μας στρέψουν ενάντια στους 
ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ζωές μας στον 
καθημερινό αγώνα της επιβίωσης. Οι μετανάστ(ρι)ες, οι 

αγωνιζόμενες και αγωνιζόμενοι και όσοι διαφέρουν από τα 
ναζιστικά τους πρότυπα, είναι οι πρώτοι στόχοι που πρέπει 
να εξαλειφθούν, αποτελώντας μια εικόνα που επιφυλάσουν 
για το μέλλον ευρύτερων κοινωνικών κομματιών. Κράτος 
και αφεντικά και όσοι λεηλατούν τις ζωές μας βρίσκονται στο 
απυρόβλητο, αφού είναι γνωστό ότι οι φασίστες αποτελούν 
εργαλείο τους που χρησιμοποιείτε για να εξυπηρετήσει τα 
συμφέροντά τους.

Γνωρίζουν ότι η φτώχεια και η εξαθλίωση στον εθνοκρατικό, 
καπιταλιστικό πολιτισμό της ανθρώπινης αλλοτρίωσης 
και εκμετάλλευσης, δεν παράγουν μόνο αντιστάσεις 
αλλά και κοινωνικούς αυτοματισμούς  ρατσισμού και 
μισανθρωπιάς. Εκεί στοχεύουν για να κατασκευάσουν 
αντιδραστικούς, εθνικιστικούς, αντιεξεγερτικούς στρατούς 
έτοιμους να θυσιαστούν στα κανόνια των αφεντικών και των 
στρατοκρατών.

Γνωρίζουμε ότι η αναμέτρηση με το κτήνος του φασισμού 
είναι διαρκής και διεξάγεται στα πραγματικά πεδία της 
ζωής και των αγώνων ενάντια στο σύστημα που τον γεννά 
και τον θρέφει. Μέσα από αυτοοργανωμένες κοινότητες 
ρήξης και σχέσεις αλληλεγγύης επιτιθόμαστε καθημερινά 
στο στρατόπεδο της κυριαρχίας και στις νεοναζιστικές, 
εθνικιστικές αιχμές της. Ενάντια στο δικαστικό σύστημα, τα 
ΜΜΕ, το κράτος, τους θεσμούς και τ’ αφεντικά.

Οι απόγονοι και οι ομοιδεάτες των χιτών και των 
ταγματασφαλιτών του μπλόκου της Κοκκινιάς είναι εχθροί 
στις γειτονιές μας και ως τέτοιοι θα αντιμετωπίζονται.
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Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε το  πολυπαιγμένο 
έργο σχετικά με την ονομασία και τη χρήση του όρου 
Μακεδονία από το γειτονικό κράτος, με αφορμή την 
επικείμενη ένταξή του στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Μια κουστωδία από «ανιδιοτελείς πατριώτες», εθνικιστές, 
παπαδαριό, μακεδονομάχους καρναβαλιστές και λοιπούς 
σημαιοφόρους, αναβιώνουν την προερχόμενη από τη 
χουντική περίοδο θέση –σύνθημα ότι η «Μακεδονία είναι 
μία και ελληνική». Θέση που ξεθάφτηκε το 1992 από τον 
τότε σύμβουλο του Μητσοτάκη για τα εθνικά ζητήματα 
και αντιπρόεδρο της διορισμένης από τον Παπαδόπουλο 
«συμβουλευτικής», Νικόλαο Μέρτζο.

Η  χρήση του ονόματος Μακεδονία χάνεται στα βάθη των 
αιώνων και οι ιστορικοί αδυνατούν να την προσδιορίσουν 
επακριβώς γεωγραφικά, πόσο μάλλον να κατατάξουν τους 
ανθρώπους που συμβίωναν σε αυτά τα εδάφη εθνικά (με 
σημερινά κριτήρια έθνους και κράτους).  Πράγμα πολύ 
φυσικό εφόσον τα έθνη κράτη ως οντότητες όπως τα 
γνωρίζουμε σήμερα έκαναν την εμφάνισή τους ως τέτοια, 
πολύ πρόσφατα, από τις αρχές  του 19ου αιώνα.

Για αιώνες η περιοχή της Μακεδονίας αποτέλεσε έναν 
πολύχρωμο ψηφιδωτό, ανακάτεμα  πολιτισμού, θρησκείας, 
γλώσσας , κουλτούρας, παράδοσης.  Η προσπάθεια 
να καθοριστεί η εθνική ταυτότητα και συνείδηση ενός 
πληθυσμού ετεροχρονισμένα, χρησιμοποιώντας εργαλεία 
και κριτήρια του σήμερα αποτελεί κακόγουστο αστείο. 
Η διαρκής διαδικασία αφομοίωσης, ομογενοποίησης και 

ελέγχου πληθυσμών μέσω των εθνικών ταυτοτήτων  γίνεται 
σκόπιμα από τα κράτη, σίγουρα όχι προς το όφελος των 
καταπιεζόμενων ανθρώπων.

Όσο για τους περήφανους έλληνες γνήσιους απογόνους του 
μέγα – κατακτητή –  καταστροφέα –  δολοφόνου Αλέξανδρου, 
πέρα από το γεγονός  ότι τους τον χαρίζουμε όλο δικό τους, 
απορούμε(;) πως παραβλέπουν (;) το γεγονός ότι πριν 
ξεκινήσει το κατακτητικό του έργο το πρώτο πράγμα που 
εξασφάλισε ήταν τα σύνορά του από το νότο κατακτώντας τη 
Θήβα και την Αθήνα. Από τότε βέβαια έχουν περάσει μόλις 
2.500 χρόνια κοινωνικών προσμίξεων γεγονός ήσσονος 
σημασίας για τα  εθνικά και τα πατριωτικά τους μυθεύματα.

Οι προσμίξεις και οι διαφορετικότητες καθιστούσαν 
θεμελιώδη εμπόδια για την πραγμάτωση των εθνών 
κρατών ως τέτοιων. Με την κατάρρευση  της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας  οι κυρίαρχες ελίτ της περιοχής των αρχών 
του 19 αιώνα προκειμένου να εφεύρουν συμμαχίες με 
τους εκμεταλλευόμενους και να κάμψουν τις αντιστάσεις , 
μέσω της εκκλησίας, του στρατού, της διανόησης και της 
εκπαίδευσης , με τη χρήση συμβόλων (όνομα – πατρίδα, 
σημαία κλπ) εφηύραν το εχθρικό σε κάθε τι «ξένο», 
«διαφορετικό», αλλόγλωσσο, αλλόθρησκο. Το έθνος 
κράτος έπρεπε να είναι ομοιογενή και «καθαρό». Είμαστε 
ήδη μπροστά στις μεγάλες εθνοκαθάρσεις, στις ομαδικές 
σφαγές, στους εκτοπισμούς και αποκλεισμούς πληθυσμών 
αλλά και βίαιων ενσωματώσεων που ακολούθησαν με 
κομβική περίοδο τους βαλκανικούς πολέμους του 1912-
1913, με το ελληνικό κράτος να διπλασιάζει τα τότε εδάφη 

λίγα λόγια για το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
* Πανό που αναρτήθηκε στην πεζογέφυρα της Π. Ράλλη



5

του (το τμήμα της Μακεδονίας που ενσωμάτωσε μόνο κατά 
10% αποτελούταν από πληθυσμό που θα μπορούσε να 
εκληφθεί ως «ελληνικός»).

Οι εθνικισμοί γεννούν εθνικισμούς. Έτσι τα κράτη της 
Ελλάδας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας  επιδόθηκαν σε μια 
αιμοσταγή πολιτική θωράκισης τους.  Η εγκαθίδρυση της 
σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας πάγωσε τα εθνικά ζητήματα 
προσωρινά για να επανέλθουν δριμύτερα με την πτώση 
της ΕΣΣΔ και των ανατολικών συμμάχων της .  Οι νέες 
εθνικές οριοθετήσεις  με το ξέσπασμα του πολέμου στη 
Γιουγκοσλαβία επιτελέστηκαν με τις απαραίτητες σφαγές, 
εθνοκαθάρσεις και εκτοπισμούς. Μέσα απ΄αυτές, το 1991 
δημιουργήθηκε και το νέο κράτος της Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας οικοδομώντας τη δική του εθνικιστική αφήγηση 
φυσικά διαρθρωμένη σε αναχρονισμούς, αποσιωπήσεις και 
μύθους που δομούν την εθνική του ταυτότητα, όπως και 
κάθε άλλη.

Το ελληνικό έθνος- κράτος- κεφάλαιο όλη αυτή τη περίοδο 
ισχυροποίησε τη θέση του. Αναδείχθηκε σε ηγεμονική 
θέση στα Βαλκάνια με πολλαπλές δραστηριοποιήσεις 
στις οικονομίες των γειτονικών κρατών, υποδεχόμενο 
ταυτόχρονα με εθνικιστικούς και ρατσιστικούς όρους 
τις εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες από τις βαλκανικές 
και ανατολικοευρωπαικές χώρες. Σήμερα το ελληνικό 
κεφάλαιο (ΕΛΠΕ, ΤΙΤΑΝΑΣ, ΑΚΤΩΡ,ΟΤΕ, Εθνική Τράπεζα 
κλπ), σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της κεντρικής 
τράπεζας της Δημοκρατίας της Μακεδονίας έρχεται τρίτο με 
επενδύσεις που ανέρχονται σε 477,3 εκ. Ευρώ και 10,8% επί 
του συνόλου.

Η αναβίωση του ζητήματος της ονομασίας του γειτονικού 
κράτους μετά από 25 χρόνια θα μπορούσε να εκληφθεί 
ως  déjà vu ως προς το εθνικιστικό παραλήρημα που 
προκάλεσε στην εκ νέου «ψωροκώσταινα», ωστόσο δεν 
μπορούμε να παραβλέψουμε τα νέα στοιχεία της παγκόσμιας 
κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας καθώς και τα νέα 
ιδιαίτερα στοιχεία εσωτερικής  διαχείρισης κράτους και 
παρακράτους.Η νέα διάταξη-συγκρότηση των κρατών και των 
οικονομικών συμφερόντων που απαιτούν να εξυπηρετηθούν, 
επιδιώκουν μια άμεση λύση-εξομάλυνση της κατάστασης. Η 

ταυτόχρονη ύπαρξη σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων και 
στα δύο κράτη ευνοεί στην «επίλυση».

Το ελληνικό κράτος-κεφάλαιο προσβλέπει στην 
ισχυροποίηση της ηγεμονικής του θέσης στη περιοχή 
ταυτόχρονα με τη ληστρική του επίθεση στη κοινωνία με 
την εντονότερη φτωχοποίηση των καταπιεζόμενων, την 
ανεργία, τη φοροεισπρακτική επιδρομή, τις κατασχέσεις, 
τους αποκλεισμούς και τον εγκλεισμό. Η αναβίωση και 
πυροδότηση εθνικιστικών αφηγήσεων τους επιτρέπει 
την απαραίτητη κοινωνική συμμαχία, αποτρέποντας τις 
κοινωνικές και  ταξικές αντιπαραθέσεις και αναμετρήσεις, 
θέτοντας τον εθνικισμό στον ιστορικό του ρόλο: στη 
συσπείρωση απέναντι στον κοινό «ξένο» εχθρό, ώστε η 
πολιτικοοικονομική κυριαρχία να συνεχίσει ανενόχλητη την 
επίτευξη των στόχων προς όφελός της.

Έτσι, ο στόχος των εθνικιστικών συλλαλητηρίων που 
πραγματοποιήθηκαν δεν είναι άλλος παρά η εθνική ανάταση 
και συστράτευση του εθνικού κορμού με το ελληνικό κράτος 
για την ενίσχυση της θέσης του στις διαπραγματεύσεις. 
Υπό το διακριτικό βλέμμα στρατού και εκκλησίας ένα 
σάπιο συνοθύλευμα παπάδων, απόστρατων στρατιωτικών, 
φολκλορικών εθνικιστικών συλλόγων εξαπέλυσαν τη 
φασιστική τους αφήγηση. Εκεί βρήκαν χώρο φασιστικά 
μορφώματα να εξαπολύσουν επίθεση με πλήρη κάλυψη 
και ανοχή της αστυνομίας ενάντια σε καταλήψεις. Στη 
θεσσαλονίκη ενάντια στην ΕΚΧ Σχολείο όπου αποκρούστηκε 
από τους καταληψίες και ενάντια στην κατάληψη libertatia 
που κάηκε ολοσχερώς. Την επόμενη μέρα στην πορεία 
αλληλεγγύης προς τις καταλήψεις που ακολούθησε, η 
στάση της αστυνομίας ήταν στην ίδια γραμμή, εξαπολύοντας 
άγρια καταστολή στους συγκεντρωμένους και 5 συλλήψεις 
που ατόμων που διώκονται για κακουργηματικές πράξεις.

Παρόμοιο σκηνικό και στην Αθήνα με επίθεση ενάντια 
στο Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός που 
αποκρούστηκε από την περιφρούρηση. Αυτό πάντως 
που χαρακτήρισε το συλλαλητήριο της Αθήνας είναι η 
εξόφθαλμη συστράτευση των εθνικιστικών -φασιστικών 
ξερασμάτων με την αριστερή ρητορική περί αγνών 
πατριωτών υποδηλώνοντας ακόμα μια φορά τον κομβικό 

* Πανό που αναρτήθηκαν  
στις πλατείες της Νίκαιας

ρόλο της αριστερής ρητορικής 
περί αριστερού πατριωτισμού  
(σφραγισμένου ιδεολογικά από τον 
Νίκο Κοτζιά). Τα συγχαρητήρια του 
Κασιδιάρη προς τον Θεοδωράκη 
μας ξεπερνάνε από οποιαδήποτε 
επιχειρήματα θα κάναμε το κόπο να 
παραθέσουμε.
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Η συστράτευση γύρω από  
τα έθνη και τους εθνικισμούς  
δεν είναι τίποτα περισσότερο  

από κάλεσμα σύμπραξης  
των καταπιεσμένων με τους καταπιεστές τους.

Τα έθνη και οι εθνικισμοί αυτό που έχουν να 
επιδείξουν είναι πόλεμοι, ξεριζωμοί,  

λεηλασίες και εξόντωση  
των κοινωνικά και ταξικά υποδεέστερων.

Κανένα εθνικό σύμβολο, όνομα, σημαία,  
δεν μπορεί να αποκρύψει  

την πλαστότητα των ιδεολογημάτων του.

Οι κοινωνικοί/ταξικοί αγώνες ενάντια στους 
κυρίαρχους, τα κράτη, τους στρατούς και τις 

θρησκείες είναι ο μόνη μας επιλογή για μια κοινωνία 
ελεύθερη, αλληλέγγυα και αυτοοργανωμένη.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ LIBERTATIA  
ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

ΚΑΝΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ  
ΚΑΝΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ
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Για την κατάληψη του χώρου ΣΠΟΥΤΝΙΚ στις 8/1/18
Το απόγευμα της Δευτέρας 8/1/18 πραγματοποιήθηκε κατάληψη του πολυχώρου Σπούτνικ, Κεραμεικού 46 και 
Μυλλέρου στο Μεταξουργείο, τον οποίο διαχειρίζεται η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, με σκοπό την ματαίωση ομιλίας του 
στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ και προέδρου της βουλής Νίκου Βούτση, με θέμα: «το πολιτικό μας σχέδιο με προτεραιότητα 
την κοινωνία και τους πολίτες». Οι ιδιαίτερες ευαισθησίες (;!) της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στα κινήματα και στα ανθρώπινα 
δικαιώματα (sic), το θέμα της ομιλίας και η παρουσία του ανώτατου αυτού κυβερνητικού στελέχους κρίθηκαν ικανός 
συνδυασμός για τον αποκλεισμό της εισόδου με σκοπό τη ματαίωση της εκδήλωσης ως μια πρώτη συλλογική 
απάντηση για την εκκένωση και κατεδάφιση της κατάληψης ΤΕΡΜΙΤΑ στο Βόλο. Αφού ματαιώθηκε η ομιλία, η 
παρέμβαση ολοκληρώθηκε με διαδήλωση μέχρι το σταθμό του μετρό στο Μεταξουργείο.

* Ακολουθεί το κείμενο της κτάληψης.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
(για την αστυνομική εκκένωση και κατεδάφιση της κατάληψη ΤΕΡΜΙΤΑ στον Βόλο)

Η αστυνομική εισβολή και εκκένωση της κατάληψης Τερμίτα 
στον Βόλο, την Πέμπτη 4/1/18, σε παρατημένο εδώ και 
χρόνια κτιριακό συγκρότημα ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, η προσαγωγή 3 καταληψιών και η άμεση 
κατεδάφισή του με προφανή σκοπό να μην ανακαταληφθεί, 
αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο στο κατασταλτικό σερί 
εκκενώσεων αυτοοργανωμένων καταλήψεων τα τελευταία 
δυόμιση χρόνια από την κυβερνώσα αριστερά του κράτους.

Έχουν προηγηθεί:

Στις 26/11 η αστυνομική εκκένωση της κατάληψης GARE στα 
Εξάρχεια (η οποία ανακαταλήφθηκε λίγες μέρες μετά), με τη 
σύλληψη και απόδοση κατηγοριών σε 4 καταληψίες.

Στις 27/5/17, η εκκένωση της στεγαστικής κατάληψης Barri-
cada στην οδό 28ης Οκτωβρίου στη Λάρισα.

Στις 5/4/17, η εκκένωση της κατάληψη ALBATROS στο 
Τσινάρι Θεσσαλονίκης, η οποία είχε πραγματοποιηθεί 6 
μήνες νωρίτερα από αλληλέγγυους και μετανάστες με σκοπό 
να καλύψει τις στεγαστικές τους ανάγκες, με τη σύλληψη 14 
καταληψιών.

Στις 13/3/17, η εκκένωση της “Βίλα Ζωγράφου” και η 
σύλληψη 7 καταληψιών κατόπιν αιτήματος της αριστερής 
δημάρχου Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη-Βλάχου. Ένα 
διατηρητέο κτίριο με μεγάλο περίβολο, χρόνια παρατημένο, 
που ζωντάνεψε ξανά με την κατάληψη από το 2011, ένα 
διαφιλονικούμενο “φιλέτο” ανάμεσα σε ιδιωτικά εμπορικά 
συμφέροντα που ήθελαν να το κάνουν εμπορικό κέντρο 
και “ευαίσθητους” αριστερούς τοπικούς αρχοντίσκους 
που θέλουν να το μετατρέψουν σε δημοτικό ωδείο, τη 
στιγμή που στον χώρο της κατάληψης λειτουργούσε και 
αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό στούντιο.

Την ίδια μέρα (13/3/17), η εκκένωση της κατάληψης 
στέγης προσφύγων/μεταναστών στην οδό Αλκιβιάδου 9 
στην Αθήνα, κατόπιν αιτήματος του “Ερυθρού Σταυρού”, ο 
οποίος δήλωσε ότι θέλει να χρησιμοποιήσει το κτίριο για 
τη φιλοξενία ανήλικων προσφυγόπουλων! Οι πρόσφυγες/
μετανάστες, ανάμεσά τους και 37 παιδιά, οδηγήθηκαν στη 

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Κέντρο Κράτησης της Πέτρου 
Ράλλη, κάποιοι/ες κατέληξαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 
και οι υπόλοιποι/ες αφέθηκαν στην Ομόνοια να αναζητήσουν 
την τύχη τους.

Επίσης, την ίδια μέρα (13/3/17), η αστυνομική εισβολή στο 
Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Αγρινίου με την πρόκληση φθορών 
στο εσωτερικό του και την αφαίρεση ποσού 600 ευρώ. 
Λίγη ώρα αργότερα σύντροφοι/ισσες και αλληλέγγυοι/ες 
απελευθέρωσαν εκ νέου τον χώρο, τον οποίο συνεχίζουν να 
λειτουργούν καθημερινά με κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις και 
λειτουργία των αυτοδιαχειριζόμενων δομών του.

Στις 17/2/17, η αστυνομική εισβολή μαζί με συνεργείο 
καθαρισμού του δήμου στην κατάληψη του εγκαταλειμμένου 
πρώην δημοτικού σχολείου “Ανοιχτό 3ο” στη Σύρο, με 
καταστροφή του εσωτερικού του χώρου και των υποδομών, 
με προφανή σκοπό να καταστεί το πεπαλαιωμένο κτίριο 
αντιλειτουργικό και να μην ανακαταληφθεί. Ένα ανοιχτό 
κοινωνικό εγχείρημα που για περισσότερα από δύο χρόνια 
αποτέλεσε ένα αυτοοργανωμένο κύτταρο συλλογικοποίησης, 
αυτομόρφωσης και αγώνα.

Τον Αύγουστο του 2016, οι εκκενώσεις των στεγαστικών 
καταλήψεων προσφύγων/μεταναστών στη Θεσσαλονίκη 
“Ορφανοτροφείο”, “Hurriya” και “Νίκης”, μετά το No Border 
Camp που είχε πραγματοποιηθεί στην πόλη.

Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα, ξεδιπλώνεται η 
τακτική στοχοποίησης των καταλήψεων με υπαγορευμένα 
δημοσιεύματα ονομαστικής αναφοράς εγχειρημάτων σε 
διάφορες πόλεις, με προφανή σκοπό να δημιουργήσουν, 
μαζί με τις εισαγγελικές εντολές και την ετοιμότητα των 
κατασταλτικών δυνάμεων, ένα κλίμα ανησυχίας, εκφοβισμού 
και εσωστρεφούς αναδίπλωσης των καταλήψεων και 
ευρύτερα των αυτοοργανωμένων εγχειρημάτων.

*

Η ενίσχυση του νομικού οπλοστασίου του κράτους, η 
διαστολή και σκλήρυνση του ποινικού κώδικα, διαμορφώνει 
διαρκώς νέες οριοθετήσεις, για να συμπεριλαμβάνει τις 
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εξελισσόμενες μορφές κοινωνικής αντίστασης και ανυπακοής, 
διαμορφώνοντας το πλαίσιο ασφυξίας, ποινικοποίησης και 
καταστολής τους, ειδικά όταν αυτές κινούνται αυτόνομα 
και ρηξικέλευθα. Με απώτερο στόχο την ειρήνευση του 
κοινωνικού ανταγωνισμού, την ενσωμάτωση-αφομοίωση 
της κοινωνικής αμφισβήτησης στα θεσμικά πλαίσια και 
όργανα. Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται τα νομοσχέδια για 
το νέο σωφρονιστικό κώδικα και τον αντισυνδικαλιστικό 
νόμο που προωθούνται αυτό το διάστημα.

«Το κράτος έχει συνέχεια» όπως εμφατικά έχουν δηλώσει 
οι σημερινοί κυβερνητικοί εταίροι, της «πρώτης φορά 
αριστερά» με το ακροδεξιό της δεκανίκι. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο, στο πλάνο καταστολής των καταλήψεων 
που εκπονήθηκε την άνοιξη του 2009 μετά την εξέγερση 
του Δεκέμβρη 2008, είναι που η αριστερά του κράτους 
συνεχίζει απρόσκοπτα τις βίαιες εκκενώσεις καταλήψεων. 
Αυτό που διαφοροποιείται είναι το ιδεολογικό περίβλημα 
της κατασταλτικής στρατηγικής. Οι σημερινοί (αριστεροί) 
κρατικοί διαχειριστές επιχειρούν να χειραγωγήσουν και 
να κατευνάσουν τις αντιδράσεις, επικαλούμενοι σχέδια για 
άλλες χρήσεις των κτιρίων, «ανοιχτές» και «κοινωνικές» 
(παρότι αρκετά τα κατεδαφίζουν), για πλάνα που υπάρχουν 
από θεσμικούς φορείς (δήμους, οργανισμούς, πανεπιστήμια 
κ.α.) για την αξιοποίησή τους, σε σχέση με τον «ανεξέλεγκτο 
χαρακτήρα» και την «κλειστότητα» των καταλήψεων, τον 
«μικρό αριθμό των καταληψιών» και άλλα τραγελαφικά. Με 
παράλληλη επικέντρωση των κατασταλτικών μεθοδεύσεων 
στις καταλήψεις προσφύγων/μεταναστών και αλληλέγγυων, 
για τη βίαιη μεταφορά τους σε κρατικές δομές (δηλαδή 
στρατόπεδα) στο όνομα της «φροντίδας» και της 
«τακτοποίησης» των ζητημάτων τους, σε μια περίοδο που η 
πρακτική και το πρόταγμα της κατάληψης διασταυρώνεται με 
την αλληλεγγύη στους μετανάστες.

Κάποια χρόνια νωρίτερα, τον χειμώνα του 2012-13 και 
το καλοκαίρι του 2013, σε ένα πογκρόμ αστυνομικών 
εκκενώσεων καταλήψεων στην Αθήνα, σε πόλεις του δυτικού 
ελλαδικού χώρου και στην Θεσσαλονίκη, η τότε δεξιά 
διακυβέρνηση (με τον κεντρώο εταίρο της) είχε αναπτύξει 
την ατζέντα της δημόσιας τάξης και ο προπαγανδιστικός της 
λόγος επικέντρωνε στον χαρακτηρισμό των καταλήψεων και 
εν γένει των αυτοοργανωμένων χώρων ως «εστιών ανομίας». 
Ο λόγος της δεξιάς του κράτους αρθρώνεται πάνω στο δόγμα 

«Νόμος και Τάξη» και η καθεστωτική «επιχειρηματολογία» 
περί (εν δυνάμει) άλλων χρήσεων των κτιρίων εμφανίζεται 
συμπληρωματικά, ενώ της αριστεράς του κράτους στην 
αφήγηση ότι οι θεσμικοί παράγοντες υπόσχονται με 
«καλύτερους», «ανοιχτότερους», πιο «κοινωνικούς» όρους 
ό,τι ήδη γίνεται με αυτοοργανωμένους όρους.

Σε κάθε περίπτωση, ο κρατικός έλεγχος, η θεσμικότητα, η 
διαμεσολάβηση, η ανάθεση, οι ειδικοί, η «ιερότητα» της 
ατομικής ιδιοκτησίας, συνιστούν εξίσου (και αναμενόμενα) 
τον πυρήνα των επιλογών κάθε κρατικού διαχειριστή, 
ανεξαρτήτως κόμματος. Οι ανά διαστήματα τηλεοπτικές 
συνεντεύξεις του «ψύχραιμου» κύριου Τόσκα, υπουργού 
δημόσιας τάξης, είναι κατατοπιστικές ως προς αυτό, όπως και 
η προαναγγελία της όξυνσης της κατασταλτικής πολιτικής 
και των βίαιων εκκενώσεων καταλήψεων, με το πρόσχημα 
της «επιστροφής των κτιρίων στους νόμιμους ιδιοκτήτες 
τους εφόσον αυτοί τα ζητήσουν».

*

Για τους λόγους αυτούς αποφασίσαμε σήμερα Δευτέρα 
8/1/18 να πραγματοποιήσουμε παρέμβαση στον 
πολυχώρο Σπούτνικ, Κεραμεικού 46 και Μυλλέρου στο 
Μεταξουργείο, που διαχειρίζεται η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ (όπως 
το ομώνυμο περιοδικό και ετήσιο φεστιβάλ), μία ώρα 
πριν την ανακοινωμένη ομιλία του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ 
και προέδρου της βουλής Νίκου Βούτση, με θέμα: «το 
πολιτικό μας σχέδιο με προτεραιότητα την κοινωνία και 
τους πολίτες». Οι ιδιαίτερες ευαισθησίες (;!) της νεολαίας 
ΣΥΡΙΖΑ στα κινήματα και στα ανθρώπινα δικαιώματα (sic), 
το θέμα της ομιλίας και η παρουσία του ανώτατου αυτού 
κυβερνητικού στελέχους κρίθηκαν ικανός συνδυασμός για 
να αποφασίσουμε τον αποκλεισμό της εισόδου με σκοπό 
τη ματαίωση της εκδήλωσης. Όπως οι κρατικές δυνάμεις 
εισβάλλουν στα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα έτσι κι ο 
κόσμος του ακηδεμόνευτου αγώνα πηγαίνει σε κομματικά, 
κυβερνητικά και κρατικά εδάφη σε μια στοιχειώδη συλλογική 
απάντηση στην καταστολή.

Η κατάληψη δεν είναι απλά ένα μέσο αγώνα αλλά το ίδιο 
του το περιεχόμενο. Η αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας, της 
διαμεσολάβησης κάθε είδους διάκρισης και διαχωρισμού. 
Η απαλλοτρίωση-επανοικειοποίηση ενός τμήματος 
του κλεμμένου χώρου και χρόνου, μέχρι τη συνολική 
κοινωνική και ατομική απελευθέρωση μέσων, τρόπων, 
δυνατοτήτων, του ίδιου μας του εαυτού, από το κεφάλαιο, 
το κράτος και κάθε μορφή εξουσίας. Η συλλογικοποίηση 
και συνδιαμόρφωση μέσα από οριζόντιες-αντιιεραρχικές 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η δημιουργία ριζοσπαστικών 
κοινοτήτων αγώνα, χειραφετημένης καθημερινής 
ζωής, δημιουργικότητας, αυτομόρφωσης, νέου τύπου 
σχέσεων, βασισμένων στην ισοτιμία, την αμοιβαιότητα, 
την αλληλεγγύη. Στην προοπτική μιας αυτοοργανωμένης 
κοινωνίας ελευθερίας, αλληλοβοήθειας, κοινοκτημοσύνης.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΑΝΤΟΥ, 
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

αυτοοργανωμένα στέκια & καταλήψεις,  
αναρχικές & αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες,  
συντρόφισσες/οι από την αθηναϊκή μητρόπολη
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Μοτοπορεία  
σε περιοχές της  
δυτικής Αθήνα  
και του Πειραιά  

ενάντια στα εθνικιστικά συλλαλητήρια  
και για την αλληλεγγύη στις καταλήψεις

Το πρωί του Σαββάτου 3/2 
πραγματοποιήθηκε μοτοπορεία ενάντια 
στα εθνικιστικά συλλαλητήρια και για 
την αλληλεγγύη στις καταλήψεις με 35 
μηχανάκια από συλλογικότητες των 
περιοχών της δυτικής Αθήνας και του 
Πειραιά.

Η μοτοπορεία ξεκίνησε στις 11.30 από την 
πλατεία των Αγίων Αναργύρων, και διέσχισε 
τους Αγ. Ανάργυρους, το Ίλιον, το Περιστέρι, 
το Αιγάλεω, τον Κορυδαλλό, τη Νίκαια και 
το Κερατσίνι, καταλήγοντας στην πλατεία 
Λαού, με συνθήματα και δεκάδες χιλιάδες 
τρικάκια.

Στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής 
κρεμάστηκαν πανό, γράφτηκαν συνθήματα 
και μοιράστηκε κείμενο κάποιων από τις 
συλλογικότητες που διοργάνωσαν την 
μοτοπορεία.
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Για την αντεθνική πορεία αλληλεγγύης στις καταλήψεις

Το πρωί του Σαββάτου 17/3 εκατοντάδες συντρόφισσες 
και σύντροφοι διαδηλώσαμε στο κέντρο της Αθήνας για 
την αλληλεγγύη στις καταλήψεις και ενάντια στα εθνικά 

ιδεώδη, τα εθνικιστικά συλλαλητήρια, την «εθνική 
ενότητα» και «ομοψυχία» που επικαλούνται τα πολιτικά 
και οικονομικά αφεντικά στο πλαίσιο των διακρατικών 

διαπραγματεύσεων για τη λέξη «Μακεδονία» στην 
ονομασία του γειτονικού κράτους και της σύγκρουσης 
συμφερόντων για  τις ΑΟΖ στο Αιγαίο με το τούρκικο 

κράτος.

Το ενιαίο μπλοκ της διοργάνωσης αριθμούσε 900 με 
1000 άτομα και της Α.Π.Ο. που συγκρότησε ξεχωριστό 

μπλοκ 80 με 100 άτομα, μαζί με κάποιους Κούρδους 
του YPG. Η διαδήλωση ξεκίνησε από το Θησείο, 

κινήθηκε μέσω Ερμού, Αθηνάς, Ομόνοια, Γ’ Σεπτεμβρίου, 
Μάρνης, Πατησίων, Κοδριγκτώνος, Αριστοτέλους και 

ολοκληρώθηκε στην Πλ. Βικτωρίας. Είχε παλμό με διαρκή 
συνθήματα, τρικάκια και μοίρασμα χιλιάδων κειμένων.

Οι καταλήψεις και οι αυτοοργανωμένοι χώροι αποτελούν 
ανάχωμα στη βαρβαρότητα. Είναι εγχειρήματα 

που αμφισβητώντας την έννοια της ιδιοκτησίας, 
αντιπαραβάλλουν στην πραγματικότητα της εκμετάλλευσης, 

της αλλοτρίωσης, της ιεραρχίας και των ανισοτήτων, μια 
άλλη εκδοχή του κόσμου στηριγμένη στη συντροφικότητα, 

την αυτοοργάνωση, την αλληλεγγύη. Είναι πεδία όπου 
γεννιούνται συνειδήσεις ενάντια σε κάθε μορφή καταπίεσης 

και κοινωνικών διακρίσεων και αποδομούν επίπλαστους, 
κρατικούς και εθνικούς διαχωρισμούς. Είναι τόποι 

δημιουργίας ριζοσπαστικών κοινοτήτων αγώνα ενάντια στο 
κράτος, το κεφάλαιο, την πατριαρχία.

Απέναντι στα εθνικά ιδεώδη και κάθε άλλο ιδεολόγημα 
της κυριαρχίας, προτάσσουμε την αλληλεγγύη και 

τους κοινωνικούς/ταξικούς αγώνες των «από κάτω» 
ενάντια στην εξουσιαστική-καπιταλιστική-πατριαρχική 

βαρβαρότητα. Κανένα έθνος δεν μας ενώνει και κανένα 
όνομα δεν μας χωρίζει. Δεν πολεμάμε για γεωστρατηγικά

και οικονομικά συμφέροντα, κρατών και πολυεθνικών. 
Εθνικόφρονες μακεδονομάχοι, πατριώτες κάθε πολιτικής 
απόχρωσης, απόστρατοι αξιωματικοί, παπαδαριό, 
φασίστες, στεκόμαστε απέναντι σας. Κρατικές και 
παρακρατικές συμμορίες κάτω τα ξερά σας από τις 
καταλήψεις.

αυτοοργανωμένα στέκια και καταλήψεις,
αναρχικές και αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες
από την Αθήνα και τον Πειραιά

ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

Η εκκένωση και κατεδάφιση της κατάληψης ΤΕΡΜΙΤΑ στον Βόλο στις 4/1/18, οι 11 αστυνομικές εκκενώσεις καταλήψεων 
τα τελευταία τρία χρόνια της αριστερής διακυβέρνησης (6 αντιεξουσιαστικές και 5 στέγασης προσφύγων/μεταναστών), οι 
φασιστικές επιθέσεις στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο (η οποία αποκρούστηκε) και στην κατάληψη LIBERTATIA με 
αποτέλεσμα τον εμπρησμό της κατά τη διάρκεια του εθνικιστικού συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη στις 21/1, η αντίστοιχη 
φασιστική επίθεση (που επίσης αποκρούστηκε) στο κατειλημμένο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ κατά τη διάρκεια του εθνικιστικού 
συλλαλητηρίου στην Αθήνα στις 4/2 καθώς και οι μετέπειτα επιθέσεις στις καταλήψεις Λέλας Καραγιάννη 37 στην Κυψέλη, 

* Το κείμενο της διαδήλωσης.
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Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Άνω Κάτω Πατησίων, Παναιτωλίου 21 στο Κουκάκι και στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Φαβέλα 
στον Πειραιά κάνουν σαφές ότι οι καταλήψεις και οι αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι βρίσκονται σταθερά στο στόχαστρο κράτους 
και φασιστών.

Οι καταλήψεις είναι αγκάθια για κάθε εξουσία γιατί δεν είναι απλά ένα μέσο αγώνα αλλά το ίδιο του το περιεχόμενο. Είναι η 
αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας, των ηγεσιών, των εμπορευματικών σχέσεων, της διαμεσολάβησης, κάθε είδους διάκρισης και 
διαχωρισμού. Είναι η απαλλοτρίωση-επανοικειοποίηση ενός τμήματος του κλεμμένου χώρου και χρόνου μας. Είναι τόποι 
δημιουργίας ριζοσπαστικών κοινοτήτων αγώνα ενάντια στο κράτος, το κεφάλαιο, την πατριαρχία, κάθε μορφή εξουσίας. 
Είναι πεδία συλλογικοποίησης και συνδιαμόρφωσης μέσα από οριζόντιες-αντιιεραρχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 
Είναι εργαστήρια χειραφέτησης της καθημερινής ζωής, δημιουργικότητας, αυτομόρφωσης, ανάπτυξης σχέσεων βασισμένων 
στη συντροφικότητα, την αυτοοργάνωση, την αλληλεγγύη.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΓΙΔΑ

“Εθνική ενότητα” σημαίνει υποταγή των εξουσιαζόμενων 
στους εξουσιαστές τους. Σημαίνει κάθε μέρα να βυθιζόμαστε 
στην κανονικότητα της “ειρήνης” των πολιτικών και 
οικονομικών αφεντικών ως αναλώσιμα γρανάζια για την 
“εθνική” τους “ανάπτυξη” και άλλο τόσο να στοιχιζόμαστε 
ως αναλώσιμοι υποτακτικοί στις πολεμικές τους προσταγές. 
Σημαίνει στοχοποίηση του “εσωτερικού εχθρού”. Σημαίνει 
παρανομοποίηση, υποβιβασμός και εγκλεισμός των 
μεταναστ(ρι)ών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Σημαίνει 
εχθρότητα για τους καταπιεσμένους και τις εκμεταλλευόμενες 
στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Στο διάστημα που διανύουμε η έκκληση για “εθνική 
ομοψυχία” εντείνεται στο πλαίσιο των διακρατικών 
διαπραγματεύσεων για τη λέξη “Μακεδονία” στην ονομασία 
του γειτονικού κράτους και της σύγκρουσης συμφερόντων 
για τις ΑΟΖ στο Αιγαίο με το τούρκικο κράτος: εθνικιστικά 
συλλαλητήρια, κρατική και μιντιακή προπαγάνδα, 
συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων, «θερμά επεισόδια». 
Σε ένα περιβάλλον ευρύτερων κυριαρχικών αναδιατάξεων 
ισχύος και συμμαχιών από τη Μέση Ανατολή μέχρι τα 
Βαλκάνια.

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΕΘΝΗ, ΚΡΑΤΗ, ΣΥΝΟΡΑ,
ΣΤΡΑΤΟΥΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΦΑΣΙΣΤΕΣ, ΑΦΕΝΤΙΚΑ

Απέναντι στα εθνικά ιδεώδη και κάθε άλλο ιδεολόγημα της κυριαρχίας, προτάσσουμε την αλληλεγγύη και τους κοινωνικούς/
ταξικούς αγώνες των «από κάτω» ενάντια στην εξουσιαστική-καπιταλιστική-πατριαρχική βαρβαρότητα. Κανένα έθνος δεν 
μας ενώνει και κανένα όνομα δεν μας χωρίζει. Δεν πολεμάμε για γεωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα, κρατών και 
πολυεθνικών. Εθνικόφρονες μακεδονομάχοι, πατριώτες κάθε πολιτικής απόχρωσης, απόστρατοι αξιωματικοί, παπαδαριό, 
φασίστες, στεκόμαστε απέναντι σας. Κρατικές και παρακρατικές συμμορίες κάτω τα ξερά σας από τις καταλήψεις.

αυτοοργανωμένα στέκια 
 & καταλήψεις,  

αναρχικές & 
αντιεξουσιαστικές 

συλλογικότητες  
από την Αθήνα  

και τον Πειραιά
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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ

Η αναδιάρθρωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς ξεκίνησε στα τέλη του 2016 και 
βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Το νέο “έργο πνοής” περιλαμβάνει συστήματα τηλεματικής, 
ελεγχόμενες πύλες εισόδου-εξόδου, προσωποποιημένες κάρτες μετακινήσεων, 
ηλεκτρονικά εισιτήρια, επιπλέον κάμερες παρακολούθησης, νέο διευρυμένο σώμα 
ελεγκτών και πρόσφατα, την απόφαση για φύλαξη των σταθμών και επιβολή των 
νέων μέτρων από την αστυνομία σε αντικατάσταση των δήθεν κοστοβόρων εταιρειών 
σεκιούριτι. Όλο αυτό συνθέτει για τα εκατομμύρια των χρηστών των Μ.Μ.Μ. μια 
πνιγηρή συνθήκη απαγορεύσεων, παρακολούθησης και ελέγχου, επέκτασης της 
εμπορευματοποίησης κάθε πτυχής της καθημερινότητας, διεύρυνσης των αποκλεισμών 
και των διαχωρισμών, περισσότερης καταστολής - τέτοια που κάνει τις διακηρύξεις 
του ΟΑΣΑ για “βιώσιμες και ελκυστικές μετακινήσεις” να ηχούν σαν κακόγουστο αστείο.

Η βιωσιμότητα και ο εκσυγχρονισμός στα Μ.Μ.Μ. είναι μέρος των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών που εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες και στον ελλαδικό χώρο και έχουν 
ενταθεί στο περιβάλλον της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής κρίσης. Το 
κράτος αποσύρεται σταδιακά από την όποια προνοιακή κάλυψη και οι δημόσιες 
συγκοινωνίες ενσωματώνονται πλήρως στο πεδίο των υπηρεσιών, των εμπορευμάτων 
και της επιχειρηματικότητας.  Το σύνολο των Μ.Μ.Μ. έχει ενταχθεί στο υπερταμείο 
αποκρατικοποιήσεων και επίκειται ο οικονομικός έλεγχός τους. Στην περίπτωση 
εύρεσης “ελλειμμάτων”, θα εμφανίσει ως αναγκαίες τις μειώσεις μισθών, τις απολύσεις 
εργαζομένων και την αύξηση του κομίστρου, ενώ προηγουμένως “βρέθηκαν” 125 
εκατ. ευρώ για να δημιουργηθεί το νέο σύστημα ηλεκτρονικών καρτών-εισιτηρίων, 
καμερών και συρόμενων μπαρών. Απώτερος στόχος είναι να προσελκυστεί το 
ενδιαφέρον του ιδιωτικού κεφαλαίου, χωρίς ταυτόχρονα να επιβαρυνθεί με το κόστος 
της “αναδιάρθρωσης”. Επιδιώκεται σταδιακά η κανονικοποίηση της συνθήκης να 
πληρώνουμε και μάλιστα αδρά ακόμα και για την επιτήρηση και πειθάρχησή μας. Μια 
μπίζνα με διπλό όφελος για το κράτος και τα αφεντικά.

Οι μπάρες είναι φράχτες. Νέες οριοθετήσεις εντός του δημόσιου χώρου, νέα χάραξη 
ζωνών όπου κάποιος/α μπορεί να έχει πρόσβαση ή όχι. Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο πλήθος 
καμερών εποπτεύει ασταμάτητα το επιβατικό κοινό. Όλες οι κινήσεις καταγράφονται, οι 
συμπεριφορές κατηγοριοποιούνται σε αποδεκτές και μη και σε περίπτωση απόκλισης 
από τη νοσηρή ομοιομορφία καλούμαστε άμεσα από τα μεγάφωνα προς συμμόρφωση. 
Ο κοινωνικός έλεγχος εντείνεται με στόχο να αρχίσουμε εμείς οι ίδιες και οι ίδιοι να 
αυτοεπιτηρούμαστε.

Ο έλεγχος και η επιτήρηση επιτυγχάνονται επιπλέον με την καταγραφή των προσωπικών 
δεδομένων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΜΚΑ κ.α.) στις ηλεκτρονικές κάρτες 
μετακινήσεων. Οι διαδρομές που κάποιος/α κάνει καταγράφονται και χτίζουν το 
προφίλ του χρήστη των μέσων, κάτι που μπορεί ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιηθεί 
ερήμην του (και αυτή δεν είναι η μόνη καταγραφή - η όποια χρηματική συναλλαγή 
μας ήδη καταγράφεται με την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση χρεωστικών - πιστωτικών 
καρτών). Όλο και περισσότερα προσωπικά δεδομένα και επιλογές συνεισφέρουν σε 
μια τράπεζα πληροφοριών για καθέναν/μία από μας, οξύνοντας το αίσθημα διαρκούς 
παρακολούθησης.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν έχουν θέση εκείνοι και εκείνες που δεν μπορούν ή αρνούνται 
να πληρώσουν εισιτήριο. Οι λεγόμενοι τσαμπατζήδες μπήκαν άμεσα στο στόχαστρο των 
μίντια και της καταστολής και η ανάγκη πάταξης της “εισιτηριοδιαφυγής” ανάχθηκε σε 
κύρια αιτία για τα “ελλείμματα”. Κανένας λόγος φυσικά για το γεγονός ότι το μεγαλύτερο 
μέρος του κόσμου που χρησιμοποιεί τα Μ.Μ.Μ. προέρχεται από τα χαμηλότερα κοινωνικά 
στρώματα, εργαζόμενες/οι με κατώτατους μισθούς, άνεργοι και άνεργες, μαθητές και 
μαθήτριες, μετανάστες/στριες. Η αυστηροποίηση του ελέγχου μέσω του ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου και των μπαρών εισόδου-εξόδου αποτελεί ένα κατεξοχήν μέτρο ταξικού 
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και κοινωνικού αποκλεισμού. Μαζί του χάνεται και η 
δυνατότητα χειρονομιών αλληλεγγύης, όπως το χάρισμα 
του εισιτηρίου σε κάποιον/α άλλη, κίνηση που άμεσα 
ποινικοποιήθηκε με πρόστιμο. Με τις νέες τεχνολογίες 
στα Μ.Μ.Μ. η πρόσβαση στις μετακινήσεις εξατομικεύεται, 
γίνεται πρόβλημα που χρειάζεται κάποιος να λύσει από μόνος 
του. Για εκείνους/ες που θα αμφισβητήσουν έμπρακτα 
την απαγόρευση, ήδη βρίσκεται επί τω έργω ξεχωριστό 
σώμα κεφαλοκυνηγών-ελεγκτών κομίστρου που πλέον 
με τη μόνιμη παρουσία της αστυνομίας στους σταθμούς, 
στο γενικότερο πλαίσιο στρατιωτικοποίησης της ζωής στη 
μητρόπολη, θα διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στα Μ.Μ.Μ. 
είναι πληρωμένη και οι αντιστάσεις θα καταστέλλονται. 
Στόχος δεν είναι μόνο η σύλληψη αλλά και η διαπόμπευση 
των “παραβατών”, η δημιουργία αισθήματος ντροπής για 
τη μη ανταπόκριση στην “πρότυπη” συμπεριφορά που 
επιβάλλεται και για τον παραδειγματισμό των υπολοίπων. 
Αυτή η διαδικασία στιγματισμού ενισχύεται με τη χρήση 
των νέων μηχανημάτων που, σε περίπτωση λάθους ή μη 
επικύρωσης εισιτηρίου, ενεργοποιούν μια εκκωφαντική 
σειρήνα ή σε άλλες περιπτώσεις υποδεικνύουν, σε αυστηρό 
τόνο, με ανθρώπινη φωνή το σφάλμα ή την “παράβαση”. Ας 
γίνει από όλους και όλες συνείδηση πως οι ελεγκτές δεν 
κάνουν απλά τη δουλειά τους. Δεν είναι πωλητές/τριες, 
οικοδόμοι, κούριερ, υπάλληλοι γραφείου, σερβιτόροι/ες... 
Είναι κάποιοι/ες που βγάζουν μεροκάματο από τη φτώχεια 
των άλλων, είναι η αστυνομία των μετακινήσεων. Ως 

τέτοιους οφείλουμε να τους αντιμετωπίζουμε. Δεν ξεχνάμε 
τη δολοφονία του Θανάση Καναούτη τον Αύγουστο του 
2013 στο Περιστέρι, για ένα εισιτήριο που δεν χτύπησε.

Για όσες και όσους δεν πληρώνουν υπάρχουν τα πρόστιμα 
και η οικονομική καταστολή. Με ειδικές τροπολογίες 
σε νόμους θεσπίζονται πρόστιμα για όλους/ες όσοι 
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν ή αρνούνται να συναινέσουν 
στις προσταγές. Πρόστιμα για την “εισιτηριοδιαφυγή”, για 
την άρνηση πληρωμής διοδίων, για τη “ρευματοκλοπή”, 
για την καθυστέρηση πληρωμής φόρων, πρόστιμα 
των 6.000 ευρώ για τους ανυπόταχτους και ολικούς 
αρνητές στράτευσης, καθώς και εξοντωτικές δικαστικές 
εγγυήσεις σε αγωνιζόμενους και αγωνιζόμενες. Στο 
πλάι της καταστολής με όρους βίας έρχονται και πιο 
“εξευγενισμένοι” τρόποι, πιο εξατομικευμένοι που 
θέτουν σε οικονομική ομηρία χιλιάδες κόσμου, υπό την 
απειλή δεσμεύσεων και κατασχέσεων λογαριασμών και 
σπιτιών, ακόμα και φυλάκισης. Το μήνυμα είναι σαφές: η 
όποια άρνηση, ανυπακοή, αντίσταση των “από κάτω” θα 
καταστέλλεται και με οικονομικούς όρους.

Το “νέο πρόσωπο” των Μ.Μ.Μ. παραδίδει 
μαθήματα συναίνεσης και σιωπής, υπό τον 
φόβο της διαρκούς επιτήρησης, των εξευτελισμών, των 
προστίμων. Αυτός είναι ο “εκσυγχρονισμός” στα Μ.Μ.Μ. Και 
είναι τουλάχιστον αφελές να τσιμπάμε με το τυράκι των 
γυαλιστερών διαδρόμων στους σταθμούς του μετρό και 
του ηλεκτρικού (από κακοπληρωμένες υπενοικιασμένες 
καθαρίστριες), της τηλεματικής στις στάσεις επιβίβασης 
λεωφορείων και τρόλεϊ, που δημιουργήθηκε κατά κύριο 
λόγο για τον έλεγχο του ωραρίου των οδηγών και την 
εντατικοποίηση της εργασίας τους (μετά τις περικοπές 
μισθών που έχουν υποστεί), των νέων ηλεκτρονικών 
τεχνολογιών που σφίγγουν περισσότερο τον κλοιό των 
απαγορεύσεων και των αποκλεισμών.

Οι συγκοινωνίες είτε σε αυτή είτε στην 
προηγούμενη εκδοχή τους είναι σχεδιασμένες για 
να εξυπηρετούν τις ανάγκες και τα συμφέροντα 
κράτους και αφεντικών. Για να μας μεταφέρουν 
από και προς τους χώρους εργασίας, τις σχολές και τα 
σχολεία, τις κρατικές υπηρεσίες. Και πιο πέρα για να 
μεταφέρουν ανθρώπους σε μεγάλα κέντρα κατανάλωσης, 
θεάματος, δια-σκέδασης... Δεν συναινούμε στην κατάθεση 
ενός μεγάλου μέρους του πενιχρού μισθού μας για τις 
μετακινήσεις μας, δεν αφήνουμε απέξω όποιον/α δεν έχει 
να πληρώσει. Δεν ακυρώνουμε εισιτήριο όχι μόνο γιατί 
αρνούμαστε να δεχτούμε την εισπρακτική λογική του 
κράτους, την εμπορευματοποίηση των μεταφορών, τις 
απολύσεις εργαζομένων και τις μειώσεις δρομολογίων. 
Αλλά κυρίως, γιατί επιλέγουμε εδώ και τώρα να αρνούμαστε 
έμμεσους φόρους-χαράτσια που στην τελική έχουμε 
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αυτοοργανωμένα στέκια & καταλήψεις 
αναρχικές & αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες 

από την Αθήνα και τον Πειραιά

πληρώσει και ξαναπληρώσει μέσω του καθημερινού 
ξεζουμίσματός μας, της εργασίας, του ενοικίου κ.τ.λ. Είναι 
καιρός να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την ικανοποίηση 
των αναγκών μας, όποιες και αν είναι αυτές, τις ίδιες μας 
τις σχέσεις μακριά από τη διαμεσολάβηση του χρήματος 
και του κέρδους. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόταγμα της 
ελεύθερης πρόσβασης στα Μ.Μ.Μ., χωρίς κανενός είδους 
αντίτιμο, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διαιρέσεις ανάμεσά 
μας είναι κάτι περισσότερο από επίκαιρο.

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ένα πλήθος 
πολύμορφων δράσεων για την ελεύθερη 
μετακίνηση στα Μ.Μ.Μ., από το πέρασμα των 
επικυρωμένων εισιτηρίων στον/στην επόμενο/η, τις 
αρνήσεις επικύρωσης, τη συλλογική αντίσταση στους 
τραμπουκισμούς των ελεγκτών, τις παρεμβάσεις με 
κείμενα στους/στις εργαζόμενους/ες και στους/στις 
επιβάτες/τριες των Μ.Μ.Μ., τις συγκεντρώσεις και τις 
πορείες ως το σαμποτάζ σε ακυρωτικά μηχανήματα, 
μπάρες και υποδομές ελέγχου.

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, απέναντι στην επίταση της 
εμπορευματοποίησης, του ελέγχου και της επιτήρησης 
κάθε πτυχής της ζωής μας, ενάντια στην κυρίαρχη λογική 
που μας θέλει μόνες και φοβισμένους, η απάντησή μας 
δεν μπορεί να είναι άλλη πέρα από την αυτοοργανωμένη 
συλλογική αντίσταση. Χτίζουμε κοινότητες αγώνα μαζί με 
εργαζόμενους/ες στα Μ.Μ.Μ ενάντια στην επιχειρούμενη 
αναδιάρθρωση. Επιλέγουμε την κοινωνική ανυπακοή 
απέναντι στις μπάρες εισόδου-εξόδου, στο ηλεκτρονικό 
εισιτήριο και σε κάθε σύστημα ελέγχου και αποκλεισμών. 

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες και 
υπερασπιζόμαστε όσους και όσες αρνούνται να 
πληρώσουν το κόμιστρο κρατώντας ανοιχτές τις 
μπάρες. Δεν αφήνουμε κανέναν και καμία μόνη 
της απέναντι στους ελεγκτές, τους σεκιουριτάδες 
και την αστυνομία. Σαμποτάρουμε τα μηχανήματα 
ελέγχου, καταγραφής και αποκλεισμών των 
μετακινήσεών μας.

Αντιθεσμικά, αντιιεραρχικά, αδιαμεσολάβητα και χωρίς 
διαχωρισμούς ανάμεσά μας (με βάση το φύλο, τη 
φυλή, τα έθνη, τα σύνορα, τη θρησκεία, την ηλικία, την 
αρτιμέλεια κ.α.), με την ενίσχυση σχέσεων αλληλεγγύης 
και τη σύνδεση των αγώνων, να πάρουμε θέση ενάντια 
στην υποτίμηση, τον έλεγχο, την εμπορευματοποίηση, τους 
αποκλεισμούς.

ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ, ΣΤΙΣ ΜΠΑΡΕΣ  
ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, 

ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ
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Ενημέρωση από τις συντονισμένες παρεμβάσεις 
για τις Ελεύθερες Μετακινήσεις στα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς, το Σάββατο 27/1

To πρωί του Σαββάτου 27/1, από τις 12.00 μέχρι τις 13.00, 
πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) ταυτόχρονες συντονισμένες 

παρεμβάσεις στους σταθμούς μετρό ΦΙΞ, ΔΑΦΝΗΣ, ΑΓ. 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ, για τις ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ενάντια 

στις μπάρες και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, τα συστήματα 
ελέγχου και αποκλεισμών. Σε κάθε παρέμβαση συμμετείχαν 

δεκάδες συντρόφισσες και σύντροφοι, μπλοκαρίστηκαν 
τα μηχανήματα ηλεκτρονικής επικύρωσης των εισιτηρίων, 

διασφαλίστηκε η ελεύθερη και χωρίς αντίτιμο είσοδος των 
επιβατών στις αποβάθρες, ανοίχτηκαν πανό, πετάχτηκαν 

τρικάκια, κολλήθηκαν αυτοκόλλητα, διαβάστηκαν 
ανακοινώσεις και μοιράστηκαν χιλιάδες κείμενα.

Η παρέμβαση στον Αγ. Αντώνιο, ξεκίνησε μία ώρα

 νωρίτερα, στις 11.00πμ, με συγκέντρωση στο μετρό 
Ανθούπολης και διάσχιση του κέντρου του Περιστερίου 
(Θηβών, πεζόδρομος Εθνικής Αντιστάσεως, πλατεία 
Δημοκρατίας-Δημαρχείο & στάση μετρό Περιστερίου, 
Παναγή Τσαλδάρη, μετρό Αγίου Αντωνίου) με μοίρασμα 
κειμένων και συνθήματα. Στην παρέμβαση συμμετείχαμε 
περίπου 60 συντρόφισσες και σύντροφοι από τις 
συλλογικότητες: Θερσίτης (Ίλιον), κατάληψη Αγρός (πάρκο 
Τρίτση), Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση Περιστερίου, κατάληψη 
Παπουτσάδικο (Χαϊδάρι), κατάληψη Σινιάλο (Αιγάλεω), 
Πάροδος (Νίκαια), Ρεσάλτο (Κερατσίνι), Συνέλευση της 
Πλατείας Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Ο ενιαίος χαρακτήρας των τριών συντονισμένων 
παρεμβάσεων αναδείχτηκε μέσα από ένα κοινό λογότυπο 
που υπήρχε σε κείμενα, πανό, τρικάκια, των συνελεύσεων 
γειτονιάς, στεκιών, καταλήψεων και αναρχικών ομάδων 
από Αθήνα και Πειραιά που συμμετείχαν στις παρεμβάσεις.

Ενημέρωση για τις παρεμβάσεις  
σε 3 σταθμούς Μετρό στις 24.02.18  

– Για την παρέμβαση στον σταθμό «Αιγάλεω»

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018, σε συνέχεια της 
κοινής παρέμβασης της 27ης Ιανουαρίου στους σταθμούς 

του μετρό Συγγρού–Φιξ, Δάφνης και Αγίου Αντωνίου, 
πραγματοποιήθηκαν εκ νέου παράλληλες παρεμβάσεις 

στους σταθμούς Μετρό Αιγάλεω, Αγίου Δημητρίου, 
Δουκίσσης Πλακεντίας, στους οποίους έχουν ήδη κλείσει 

οι μπάρες. Περίπου 200 σύντροφοι και συντρόφισσες 
κρατήσαμε για

 μιάμιση ώρα ανοιχτές τις πύλες εισόδου-εξόδου των 
σταθμών, κρεμάσαμε πανό αποκλείοντας εκδοτικά 
μηχανήματα και εκδοτήρια και μοιράσαμε κείμενα 

αντιπληροφόρησης και λόγου σχετικά με το θέμα της 
μετακίνησης στην πόλη, της εν εξελίξει αναδιάρθρωσης 

και των νέων συστημάτων ελέγχου και αποκλεισμού.

Στο πλαίσιο των συντονισμένων παρεμβάσεων για τις 
ελεύθερες μετακινήσεις στα Μ.Μ.Μ., πραγματοποιήθηκε 
στο Αιγάλεω παρέμβαση -μοίρασμα κειμένων σε γειτονιές 
της περιοχής και κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, η οποία 
κατέληξε στον τοπικό σταθμό μετρό.

Η παρέμβαση στον σταθμό «Αιγάλεω» διήρκησε συνολικά 
μιάμιση ώρα με μοίρασμα κειμένων, πανό, τρικάκια, 
συνθήματα, ανάγνωση κειμένου στα ηχεία του σταθμού 
και μπλοκάρισμα της λειτουργίας των ακυρωτικών 
μηχανημάτων.

Στην παρέμβαση συμμετείχαμε συντρόφισσες και 
σύντροφοι από τις συλλογικότητες Θερσίτης (Ίλιον), 
κατάληψη Αγρός (πάρκο Τρίτση), Ανοιχτή Συνέλευση 
Κατοίκων Πετραλώνων -Θησείου -Κουκακίου, αναρχική 
συλλογικότητα Vogliamo tutto per tutti, κατάληψη Σινιάλο 
(Αιγάλεω), Πάροδος (Νίκαια), Ρεσάλτο (Κερατσίνι), 
Συνέλευση της Πλατείας Κερατσινίου -Δραπετσώνας.

Ενημερώσεις για τις παρεμβάσεις  
για τις ελέυθερες Μετακινήσεις στα Μ.Μ.Μ.
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Ενημέρωση για τις παρεμβάσεις σε σταθμούς του 
Ηλεκτρικού και του Μετρό στις 31.03.18

Το Σάββατο 31 Μάρτη στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων 
για τις ελεύθερες μετακινήσεις ενάντια στα συστήματα 

ελέγχου και αποκλεισμού στα Μ.Μ.Μ., πραγματοποιήθηκαν 
συντονισμένες παρεμβάσεις με μοιράσματα κειμένων σε 

σταθμούς του Ηλεκτρικού.

Πιο συγκεκριμένα μαζικά μοιράσματα έγιναν στους 
σταθμούς: Μαρούσι, Πειραιάς, Καλλιθέα, Ομόνοια, Άνω 
Πατήσια, Κάτω Πατήσια και τέλος -με σημείο σύγκλισης 

όλων των παρεμβάσεων- στο σταθμό Ηλεκτρικού και 
Μετρό «Αττική».

Στόχος της παρέμβασης στο σταθμό «Αττική» ήταν 
η αντιπληροφόρηση όσον αφορά το ζήτημα της 
«αναδιάρθρωσης» των Μ.Μ.Μ.. Επίσης πραγματοποιήθηκε 
αποκλεισμός όλων των μπαρών (σε όλα τα επίπεδα του 
σταθμού) με σκοπό την ελεύθερη διέλευση των επιβατών 
για περίπου μιάμιση ώρα.

Στις παρεμβάσεις συμμετείχαν πάνω από 100 σύντροφοι 
και συντρόφισσες από Συνελεύσεις Γειτονιών, Στέκια, 
Καταλήψεις και Αναρχικές ομάδες από την Αθήνα και τον 
Πειραιά.

*Καθ’όλη τη διάρκεια του αποκλεισμού υπήρχε στο σημείο 
αστυνομική παρουσία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΦΑΒΕΛΑ
Την Κυριακή 25/02 ο ελεύθερος κοινωνικό χώρος Φαβέλα, δέχτηκε επίθεση από 8-10 φασίστες λίγο πριν από ανακοινωμένη 
αυτοδιαχειριζόμενη συνέλευση του χώρου. Με λοστούς και αναμμένα καπνογόνα μπήκαν και χτύπησαν αγωνιστές και 
αγωνίστριες τη στιγμή που ακόμα υπήρχε μικρή παρουσία από τους ανθρώπους της Φαβέλα, στα πλαίσια μιας οργανωμένης 
δολοφονικής επίθεσης.

Τις τελευταίες ημέρες, σε ένα περιβάλλον έξαρσης εθνικών παραληρημάτων με αφορμή το «μακεδονικό» και τα «Ίμια» 
τα φασιστικά μορφώματα βρήκαν έδαφος για μια σειρά επιθέσεων σε ελεύθερους αγωνιζόμενους χώρους . Από την lib-
ertatia και το ΕΚX σχολείο στη Θεσσαλονίκη μέχρι το ελεύθερο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο Εμπρός στην Αθήνα, που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εθνικιστικών συλλαλητηρίων, μέχρι την κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37 στη 
Κυψέλη, το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Άνω Κάτω Πατησίων και την κατάληψη Παναιτωλικού 21 στο Κουκάκι τις επόμενες 
μέρες. Αποδεικνύοντας ακόμα μια φορά ότι οι εθνικές αφηγήσεις προσφέρουν έδαφος και κοινωνική ανοχή σε φασιστικές 
δράσεις και εμετικά ιδεολογήματα σε ευθεία αντίθεση με τις ανάγκες και τα συμφέροντα των καταπιεζόμενων ανθρώπων.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο Φαβέλα και σε όλες τις καταλήψεις και τα 
αυτοοργανωμένα εγχειρήματα. Συνεχίζουμε και εντείνουμε την αντιφασιστική μας δράση, δεν αφήνουμε σπιθαμή χώρου σε 
φασίστες και τα κάθε λογής μορφώματα τους.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗ ΦΑΒΕΛΑ ,ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ  
ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΗMATA
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Η οργή των μεταναστ(ρι)ών,  
οι αντιστάσεις και οι εξεγέρσεις τους...

απέναντι στο καθεστώς εξαίρεσης, την παρανομοποίηση, 
την γκετοποίηση, τις απελάσεις, τον ρατσισμό

πίσω από συρματοπλέγματα και κάγκελα κέντρων 
κράτησης και φυλακών

ενάντια σε στρατό, αστυνομία, δικαστές, ανθρωπιστές 
μεσολαβητές και μιντιακούς εισαγγελείς

...είναι κομμάτι της δικής μας οργής

Μάιος 2017 - Κολαστήριο Πέτρου Ράλλη, Αθήνα

Μπάτσοι-δεσμοφύλακες εισβάλλουν στα κελιά της 
“Διεύθυνσης Αλλοδαπών” ξυλοκοπώντας 8 μετανάστες 
που απλά ζήτησαν να ενημερωθούν για τις υποθέσεις 

τους. Η συγκάλυψη της ωμής βίας των ανθρωποφυλάκων 
(σπασμένα χέρια και κεφάλια) έγινε με στημένες 
κακουργηματικές κατηγορίες “στάσης”, “απειλής” 

και “οπλοκατοχής” και απόδοση των τραυμάτων σε 
“γλιστρήματα”. Στη συνέχεια, διασκορπίστηκαν σε φυλακές 
όλης της επικράτειας. Η δίκη τους έχει οριστεί στις 27/04 

στο Εφετείο Αθηνών.

Ιούλιος 2017 - Κολαστήριο Μόριας, Λέσβος

Οι διαδοχικές διαμαρτυρίες και οι δυναμικές 
κινητοποιήσεις των μεταναστ(ρι)ών ενάντια στην ομηρία 

τους από το ελληνικό κράτος ακολουθούνται από εισβολή 
δυνάμεων καταστολής με δακρυγόνα, εκτεταμένη χρήση 
βίας και 35 συλλήψεις στον σωρό. Οι 35 συλληφθέντες 
προφυλακίζονται με κατασκευασμένες κακουργηματικές 
κατηγορίες σε διαφορετικές φυλακές της επικράτειας, 
με τη δίκη τους να ορίζεται σκόπιμα στην Χίο αντί στην 

Λέσβο στις 20/04, δυσχεραίνοντας την υπεράσπισή τους 
και την παρουσία αλληλέγγυων. 10 επιπλέον μετανάστες 

δικάζονται επίσης στη Χίο στις 11/05, με παρόμοιο 
κατηγορητήριο, για αντίστοιχα γεγονότα στην Μόρια λίγες 

μέρες νωρίτερα.

Για το γκρέμισμα κάθε κέντρου κράτησης και 
φυλακής

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  
ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  

ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΣ ΚΑΙ  
ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ

Αναρχικές-οι από τις δυτικές συνοικίες της Αθήνας & τον Πειραιά,  
Ρεσάλτο (Κερατσίνι),  

Θερσίτης (Ίλιον),  
Κατάληψη Σινιάλο (Αιγάλεω),  

Κατάληψη Αγρός (Πάρκο Τρίτση),  
Πρωτοβουλία για την Ολική Άρνηση Στράτευσης (Αθήνα),  

Συνέλευση της Πλατείας Κερατσινίου-Δραπετσώνας

* Ακολουθεί το διασυλλογικό κείμενο:
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Τα κολαστήρια της Μόριας στη Λέσβο και της 
Πέτρου Ράλλη στην Αθήνα αποτελούν δύο από τους 
βασικότερους «ναούς» των αντιμεταναστευτικών 
δογμάτων. Πυλώνες και υποδείγματα της κατασταλτικής 
πολιτικής του ελληνικού κράτους, των διαρκώς 
αυξανόμενων αριθμητικά τόπων εξαίρεσης και 
αορατότητας για τους μετανάστες και τις μετανάστριες: 
στρατόπεδα «φιλοξενίας», κέντρα κράτησης, 
προαναχωρησιακά κέντρα απελάσεων.

Το κολαστήριο της Πέτρου Ράλλη («Διεύθυνση 
Αλλοδαπών Αττικής») έχει εδώ και 15 χρόνια την 
πρωτοκαθεδρία στον εγκλεισμό και τις απελάσεις 
μεταναστ(ρι)ών στην Αθήνα, με όλη τη δέουσα 
βαρβαρότητα του «πολιτισμένου» δυτικού κόσμου: 
σκοτεινά κελιά όπου στοιβάζονται υπεράριθμοι 
κρατούμενοι/ες δίχως προαυλισμό και είδη υγιεινής, 
χωρίς καμία ενημέρωση για τα όποια (ελάχιστα) 
δικαιώματά τους, για την τύχη των αιτήσεών τους και 
το διάστημα κράτησής τους.

Η κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο 
κολαστήριο αποτυπώνεται στην περίπτωση 8 
μεταναστών, που πριν από ένα χρόνο δέχτηκαν την 
αστυνομική «περιποίηση» και στη συνέχεια διώχθηκαν 
δικαστικά. Πιο συγκεκριμένα, στις 31/5/2017, μπάτσοι-
δεσμοφύλακες εισέβαλαν απρόκλητα στα κελιά και 
ξυλοκόπησαν 8 μετανάστες, οι οποίοι το μόνο που 
ζητούσαν ήταν να ενημερωθούν από τη διεύθυνση για 
τις υποθέσεις τους, έχοντας ήδη συμπληρώσει 8 έως 
10 μήνες διοικητικής κράτησης. Διοικητική κράτηση 
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διαδοχικές διαμαρτυρίες και δυναμικές κινητοποιήσεις για 
τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις αιτήσεις ασύλου 
καθώς και για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής τους, οι 
δυνάμεις καταστολής εισέβαλαν στο κέντρο ξυλοκοπώντας 
εκατοντάδες και συλλαμβάνοντας στον σωρό δεκάδες άτομα, 
με έναν συλληφθέντα μετανάστη στα όρια του θανάτου 
από τα χτυπήματα. Συνολικά, αποδόθηκαν -με τη συνήθη 
αξιοπιστία της λοταρίας εκ μέρους των ελληνικών αρχών- 
κατασκευασμένες κατηγορίες για κακουργηματικές πράξεις 
σε 35 μετανάστες, 30 εκ των οποίων προφυλακίστηκαν 
επίσης σε διαφορετικές φυλακές, γιατί τόλμησαν να 
διαμαρτυρηθούν για τη θανατοπολιτική του ελληνικού 
κράτους εναντίον τους (οι επικράτειες του ελληνικού και 
του ιταλικού κράτους συνιστούν τα μεγαλύτερα συνοριακά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ε.Ε.). Λίγο καιρό αργότερα, 
κατασκευάστηκε μια ακόμα δικογραφία για 10 επιπλέον 
μετανάστες, που διώκονται με πανομοιότυπη μεθόδευση 
για ταραχές που είχαν ξεσπάσει στη Μόρια στις 10/7/17 με 
αφορμή την προσπάθεια απέλασης ενός μετανάστη από την 
Αϊτή. Μέχρι και σήμερα, οι ομαδικές διώξεις μεταναστών 
συνεχίζονται ακατάπαυστα, με πιο πρόσφατες τις 8 συλλήψεις 
για τις ταραχές που έλαβαν χώρα στις 14/3/18 στο κέντρο 
κράτησης της Μόριας, μετά από απόπειρα αυτοκτονίας ενός 
19χρονου Σύρου.

Οι δίκες των 35 και των 10 έχουν οριστεί για τις 20/4 και 11/5 
αντίστοιχα, στο μικτό ορκωτό δικαστήριο της Χίου αντί στη 
Λέσβο, σε μια εξόφθαλμη κίνηση πολιτικής σκοπιμότητας. 
Η μεταφορά έδρας της δίκης από τον τόπο του δήθεν 
αδικήματος σε ένα άλλο νησί (χωρίς μάλιστα κάποια νομική 
αιτιολόγηση) κάνει ουσιαστικά απαγορευτική τη διεξαγωγή 
της δίκης για την πλευρά των διωκόμενων μεταναστών, 
τόσο για τους ίδιους τους κατηγορούμενους όσο και για τους 
δικηγόρους, τους μάρτυρες υπεράσπισής τους (κάποιοι εκ 
των οποίων είναι επίσης μετανάστες και έχουν απαγόρευση 
εξόδου από τη Λέσβο) και τους αλληλέγγυους/ες.

Να σημειωθεί ότι στη Μυτιλήνη, στο έργο του ελληνικού 
κράτους -πέραν των ντόπιων φασιστών- συνδράμει και η 
τοπική δημοτική αρχή, η οποία σε μια «συγκαλυμμένη» 
αντιμεταναστευτική διακήρυξη κάλεσε στις 20/11/17 «γενική 
απεργία», σε συνεργασία με τα αφεντικά και το Εμπορικό 

σημαίνει να είσαι κρατούμενος έως και 18 μήνες (βάσει 
της ελληνικής νομοθεσίας που μαζί με την ιταλική είναι 
οι σκληρότερες στην ΕΕ), χωρίς κάποιο λόγο ή κατηγορία, 
απλά και μόνο επειδή είσαι «χωρίς χαρτιά» (δηλαδή 
χωρίς κρατικά έγγραφα νόμιμης διαμονής στη χώρα). Κατά 
τα γνωστά αστυνομικά ήθη, οι έγκλειστοι αποκόμισαν 
σπασμένα χέρια και κεφάλια από τους ανθρωποφύλακες-
βασανιστές τους. Για να συγκαλυφθεί η ωμή βία που 
ασκήθηκε, στήθηκε δικογραφία εναντίον των μεταναστών 
για «στάση», «οπλοκατοχή» και «επικίνδυνες σωματικές 
βλάβες» κατά των αστυνομικών, ενώ η «επεξήγηση» για 
τους σοβαρούς τραυματισμούς τους είναι ότι προήλθαν από 
«γλιστρήματα». Για να ολοκληρωθεί το εκδικητικό έργο 
των διωκτικών αρχών, οι 8 κατηγορούμενοι «στασιαστές» 
προφυλακίστηκαν βάσει των στημένων κατηγοριών και 
διασκορπίστηκαν σε φυλακές όλης της επικράτειας, με 
σκοπό την απομόνωσή τους και τη στέρηση της δυνατότητας 
άμεσης επικοινωνίας τους με δικηγόρο. Η δίκη τους έχει 
οριστεί στις 27/4 στο Εφετείο Αθηνών.

Το κολαστήριο της Μόριας αποτελεί υπόδειγμα ενός 
παραμεθοριακού τόπου εξαίρεσης για τους μετανάστες και τις 
μετανάστριες που φτάνουν στις ελληνικές ακτές. Μια κρατική 
δομή μαζικής ομηρίας και γκετοποίησης ανθρώπων «χωρίς 
χαρτιά» και κυρίως όσων φακελώνονται στις «υπηρεσίες 
υποδοχής» ως «ανάξιοι/ες» παροχής ασύλου. Ένας χώρος 
συγκέντρωσης και αποθήκευσης «απόβλητων» που τους 
έχει στερηθεί όχι μόνο το παρόν αλλά και οποιοδήποτε 
μέλλον διαμέσου της μόνιμης απειλής της απέλασης. Με 
τις πλέον άθλιες συνθήκες αιχμαλωσίας, με υποσιτισμένους 
και απεγνωσμένους ανθρώπους, εκτεθειμένους όχι μόνο 
στη βαρβαρότητα της κρατικής καταστολής αλλά και στα 
ίδια τους τα όρια. Χαρακτηριστικοί οι 5 θάνατοι από κρύο 
τον περσινό χειμώνα, σε σύνολο 14 θανάτων μέσα σε 2,5 
χρόνια και οι δεκάδες απόπειρες αυτοκτονίας.

Σε έναν τόπο εξαίρεσης κάθε μορφή αντίστασης και κάθε 
φωνή διαμαρτυρίας βρίσκεται αντιμέτωπη με την ωμότητα 
της εξουσίας. Το περασμένο καλοκαίρι, στις 18/7/17, 
εκατοντάδες μετανάστ(ρι)ες στο κέντρο κράτησης της 
Μόριας βίωσαν τη «ζεστή φιλοξενία» του ελληνικού 
κράτους και της αριστερής του διαχείρισης. Μετά από 



19

Επιμελητήριο της πόλης, ξεφτιλίζοντας την έννοια της απεργίας. Η εν λόγω συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Σαπφούς, 
εκεί όπου για ένα μήνα μετανάστες και μετανάστριες έδιναν αγώνα, παραμένοντας για μέρες ορατοί/ές στον δημόσιο χώρο, 
διεκδικώντας το «άνοιγμα» των νησιών και τον απεγκλωβισμό τους από αυτά. Μια κινητοποίηση που συνοδεύτηκε από 
κατάληψη των τοπικών γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ από δεκάδες μετανάστ(ρι)ες και αλληλέγγυους/ες.

Η βία και οι διώξεις που ασκήθηκαν στους μετανάστες της Πέτρου Ράλλη και της Μόριας συνιστούν παραδειγματική τιμωρία 
για όλους εκείνους και εκείνες που τολμούν να αμφισβητήσουν τη μεταχείριση που τους επιφυλάσσει ο «ευρωπαϊκός 
παράδεισος». Αποτελούν ένα κατασταλτικό μήνυμα για το τι τους περιμένει αν επιχειρήσουν να βγουν από το καθεστώς 
της αορατότητας που τους έχει επιβληθεί, αν αμφισβητήσουν τη θέση που τους υπαγορεύεται, αυτή των απόβλητων, των 
περιττών, ζωές χωρίς καμία αξία και σημασία. Γιατί η φιγούρα του μετανάστη και της μετανάστριας πρέπει να ταιριάζει με τις 
κυρίαρχες αφηγήσεις. Οφείλουν να είναι οι άποροι που περιφέρονται άβουλοι και δυστυχείς, οι για πάντα ξένοι και ξένες, 
οι «άλλοι» και «άλλες» και έτσι πρέπει να παραμένουν, παθητικοί, πειθήνιες, ανύπαρκτοι. Η κρατική πολιτική δηλώνει 
με σαφήνεια ότι οι διαμαρτυρίες, οι κινήσεις αντίστασης, οι εξεγέρσεις των μεταναστ(ρι)ών θα καταστέλλονται άγρια εν 
τη γενέσει τους, για παραδειγματισμό όχι μόνο των ίδιων αλλά και των «ντόπιων», για να ξέρουμε όλοι και όλες τι μας 
περιμένει αν σηκώσουμε κεφάλι.

Ο καιρός του θεσμικού ανθρωπισμού έχει παρέλθει, οι εικόνες του «δράματος των προσφύγων», από το καλοκαίρι του 2015 
μέχρι την άνοιξη του 2016, εξαφανίστηκαν από τις μιντιακές μηχανές του θεάματος, τα δάκρυα για τους πνιγμένους και τις 
πνιγμένες ανοιχτά της Λαμπεντούζα και στο Αιγαίο στέρεψαν γρήγορα. Παράλληλα με τη συστηματική παραγωγή εικόνων 
πένθους και θλίψης για «το δράμα των ξεριζωμένων», ετοιμάστηκαν δεκάδες στρατόπεδα στοιβάγματος μεταναστ(ρι)ών 
σε πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου, πάντα στα περίχωρα των πόλεων, με τα «hotspot» σε θαλάσσια και χερσαία 
σύνορα να λειτουργούν ως σύγχρονα Ellis Island (το νησί Ellis Island στον κόλπο της Νέας Υόρκης υπήρξε ο κύριος 
σταθμός «υποδοχής» για περισσότερους/ες από 12 εκατομμύρια μετανάστ(ρι)ες από το 1892 έως και το 1954, οι οποίοι/ες 
παρέμεναν εκεί μέχρι να εγκριθεί η είσοδος-παραμονή τους στις ΗΠΑ ή να ανακοινωθεί-δρομολογηθεί η απέλασή τους).

Οι μετανάστες και οι μετανάστριες «έπαιξαν» στην επικαιρότητα όσο αυτό χρειαζόταν ώστε να χτιστεί το προφίλ του κράτους-
ρυθμιστή, αυτή τη φορά του «ανθρωπιστικού κράτους» στο πλαίσιο της λεγόμενης προσφυγικής/ανθρωπιστικής κρίσης, 
όσο και της φιλευσπλαχνίας μεγαλοαφεντικών (σκλαβενίτης, βασιλόπουλος, τραπεζικοί όμιλοι κ.α.), της εκκλησίας και της 
βιομηχανίας των Μ.Κ.Ο. (πάντα με παχυλά κονδύλια επιχορηγήσεων). Μια σύντομη διαφημιστική καμπάνια «ανθρωπισμού» 
για να επαναδιατυπωθούν οι κυρίαρχες κανονικότητες, οι διαχωρισμοί σε ντόπιους και ξένους, πρόσφυγες και μετανάστες. 
Να διατηρηθούν οι κατηγοριοποιήσεις με βάση το χρώμα του δέρματος, την εθνικότητα και οι ρατσιστικές συνδηλώσεις 
αυτών των διαχωρισμών. Ώστε να εξαλειφθούν από το κοινωνικό πεδίο οι αιτίες που εξαναγκάζουν τους μετανάστες και 
τις μετανάστριες να μετακινούνται, που δεν είναι παρά 
ο πόλεμος, η οικονομική λεηλασία, αποκλεισμοί και 
διώξεις με βάση το φύλο, τη σεξουαλικότητα, τη φυλή, 
το φρόνημα...

Η καταστολή και οι διώξεις των μεταναστ(ρι)ών 
υποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι στο στόχαστρο 
της εξουσίας βρίσκεται πάντα η εξέγερση των «από 
κάτω» ενάντια στη βαρβαρότητα, την υποτίμηση, τον 
εγκλεισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον οργανωμένο 
θάνατο που μεθοδεύουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
και οι φυλακές. Από τη μεριά μας, η θέση μας είναι 
πάντα στο πλευρό των όπου γης κολασμένων και των 
αγώνων τους, στο πλευρό των μεταναστ(ρι)ών (είτε 
τους αναγνωρίζεται η ιδιότητα του πρόσφυγα είτε όχι), 
ενάντια στη διασπορά του φόβου και το ιδεολόγημα 
της ασφάλειας, ενάντια στους επίπλαστους εθνικούς-
φυλετικούς-θρησκευτικούς διαχωρισμούς, ενάντια στην 
ελλάδα/ευρώπη-φρούριο, ενάντια στα σύνορα και τους 
στρατούς, ενάντια στο κράτος, τον καπιταλισμό, την 
πατριαρχία, ενάντια σε κάθε εξουσία.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  
ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ  

ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΚΑΘΕ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗΣ

Η ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤ(ΡΙ)ΩΝ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΤΟΥΣ  

ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΡΓΗΣ
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άλλοθι στη δικαστική εξουσία να τους αθωώσει. Τα δε 
δικαστήρια βέβαια κατά κόρον ξεχνούν να δείξουν την 
ίδια ευαισθησία απέναντι στα άτομα που αντιστάθηκαν 
στον βιαστή τους. Η περίπτωση της κοπέλας στην 
Κόρινθο που καταδικάστηκε επειδή αντιστάθηκε, 
μη αναγνωρίζοντάς της το γεγονός ότι βρισκόταν 
σε αυτοάμυνα, είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα. Το ότι η κοπέλα είναι ρομά καθόλου 
ασήμαντο στοιχείο δεν το θεωρούμε τόσο στο ίδιο 
το γεγονός, όσο στην παρουσίασή του από τα μμε 
και στην δικαστική εξέλιξη. Δεν ξεχνάμε πώς ορίζεται 
νομικά ο βιασμός όπου μέχρι πρόσφατα αφορούσε 
μόνο την κολπική διείσδυση. Εξαιρούσε όλες τις 
πράξεις χωρίς συναίνεση ακόμα και την πρωκτική 
διείσδυση. Ακόμα και σήμερα θεωρείται έγκλημα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ταυτίζοντας με το 
τρόπο αυτό τη γυναίκα με τη μήτρα της. Τεμαχίζοντας 
τα σώματα και υποδεικνύοντας ποια μέρη είναι αυτά 
που χρήζουν ή όχι προστασίας, δηλώνει ξεκάθαρα 
ότι μόνο η αναπαραγωγική λειτουργία της γυναίκας 
χρήζει να τεθεί κάτω από την ομπρέλα της.

Οι τόποι όπου παρουσιάζονται να συμβαίνουν οι 
βιασμοί είναι ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο για 
την κυρίαρχη αφήγηση μέρος της οποίας αποτελεί 
ο διαχωρισμός του χώρου σε δημόσιο και ιδιωτικό. 
Το «εν οίκω μη εν δήμω», βασικό σημείο πάνω και 
στο οποίο στήνονται οι διαχωρισμοί και καταπιέσεις 
βάση το φύλο, δίνει άλλωθι για τους βιασμούς 
στην οικογένεια, νομιμοποιώντας τους. Ο ιδιωτικός 
χώρος, το σπίτι, παρουσιάζεται καθαγιασμένος και 
όταν κάποιοι από τους βιασμούς που συντελούνται 
δημοσιοποιούνται τελικά, συνήθως συνοδεύονται 
από τη δολοφονία του ατόμου που βιάστηκε 
και παρουσιάζονται ως περιστατικά εξαίρεσης 
αποκρύπτοντας το γεγονός ότι οι βιασμοί κατά 
βάση συντελούνται στην (διευρυμένη) οικογενειακή 
εστία. Οι βιασμοί που δημοσιοποιούνται από τα 
συστημικά μέσα αφορούν το δημόσιο χώρο, τα 
σημεία διασκέδασης, τα πανεπιστήμια, τις πλατείες, 
τους δρόμους. Σημεία όπου τα συστήματα ελέγχου 
και επιτήρησης παρουσιάζονται ως αναγκαία μέσα 
«προστασίας» δημιουργώντας συνθήκες αποκλεισμών, 
εποπτείας και συμμόρφωσης. Παρ’όλα όμως αυτά τα 
μέσα «προστασίας», τα σώματα που αντιμετωπίζονται 
ως φέροντα «θηλυκά» χαρακτηριστικά («αδύναμα» ή 
«ευάλωτα» σώματα) συνεχίζουν να μη νοιώθουν το 
δημόσιο πεδίο ως φιλικό χώρο. Χρειάζεται να είναι 
περιορισμένα, με συνοδεία, προσεκτικά για το πως 
μιλάνε, πως κινούνται πως ντύνονται ώστε να «μη 
πηγαίνουν γυρεύοντας».

Οι βιασμοί αποτελούν καθημερινότητα. Το ποιοι 
από αυτούς επιλέγεται από τα μέσα ενημέρωσης να 
δημοσιοποιηθούν και ο τρόπος που το κάνουν αυτό 
εντέλει, διαφέρει ανάλογα με το ποιος είναι ο βιαστής 
και ποιο το επιζών πρόσωπο και ποια η εθνική τους 
προέλευση. Κοινή πάντως είναι η στάση τους απέναντι 
στο γεγονός ως προς το να αποκρύπτουν το δομικό 
του στοιχείο.  Το ότι δηλαδή αποτελεί ωμή έκφραση 
έμφυλης και σεξιστικής βίας, συνδεδεμένη άμεσα με τη 
πατριαρχική δομή της κοινωνίας. Αντίθετα εμφανίζεται 
ως εξαίρεση και μεμονωμένο περιστατικό.

Η ταυτότητα του βιαστή αποτελεί εργαλείο για το 
πως θα στηθεί η κυρίαρχη μυθοπλασία γύρω από 
το γεγονός. Όταν πρόκειται για μετανάστη δίνεται 
η ευκαιρία να εδραιωθούν και να αναπαραχθούν 
οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές ρητορείες. Το 
παράδειγμα του βιασμού στη Πάρο όπου στη σκιά 
του στήθηκε πογκρόμ ενάντια στους μετανάστες στην 
Αθήνα με την δολοφονία ενός ανθρώπου, αποτελεί 
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αντίθετα το σοκ που 
έζησε η «ευαίσθητη» κοινωνία με το βιασμό στη 
Ξάνθη εξαντλήθηκε γρήγορα όταν αποκαλύφθηκε 
ότι ο δράστης δεν ήταν μουσουλμάνος όπως αρχικά 
ήθελε να πιστεύει, αλλά Έλληνας ορθόδοξος. 
Πάνω στην εθνική ταυτότητα του βιαστή στήνονται 
εθνικιστικές αφηγήσεις. «Είναι στην κουλτούρα των 
ξένων να βιάζουν». «Μετανάστες βιάζουν τις γυναίκες 
μας». Οι βιασμοί αυτοί επιλέγονται μεταξύ άλλων 
για να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία αφηγήσεων 
όπου οι απελάσεις και οι κοινωνικοί αποκλεισμοί 
να φαίνονται οι μόνοι τρόποι αντιμετώπισης. Η 
ρατσιστική ιδεολογία μια χαρά και ύπουλα κάνει τη 
δουλειά της. Στις περιπτώσεις βέβαια όπου το επιζών 
πρόσωπο δεν έχει την «τύχη» και την «περηφάνια» 
να φέρει την ελληνική ταυτότητα, η ευαισθησία της 
κοινωνίας προσανατολίζεται στο να υπερασπιστεί 
και να προστατέψει τη γνήσια τέκνα της, όπως πολύ 
χαρακτηριστικά συνέβη στο βιασμό στην Αμάρυνθο 
Ευβοίας.

Οι έλληνες βιαστές παρουσιάζονται ως εξαίρεση, 
στο σημείο φυσικά όπου ο βιασμός δεν μπορεί 
να αποσιωπηθεί, με την κοινωνία να πέφτει για 
άλλη μια φορά από τα σύννεφα. Οι βιαστές αυτοί 
εμφανίζονται ως ψυχοπαθείς, δράκοι, ανώμαλοι, 
αφού έλληνας και βιαστής γίνεται; Η εθνική αφήγηση 
μας απαντάει πως δεν γίνεται. Μάλιστα, συχνά-πυκνά, 
σε ευθεία συνεργασία με γιατρούς και ψυχιάτρους 
παθολογικοποιούν τους βιαστές, τους παρουσιάζουν 
ως ασθενείς για να δώσουν και το «επιστημονικό» 

Σχετικά με την κουλτούρα του βιασμού.
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Από μεριάς μας ξεκαθαρίζουμε

Η δημοσιοποίηση και η καταγγελία βιασμού από το επιζών πρόσωπο δεν χρήζει εξέτασης λεπτομερειών του 
τύπου αν υπήρξε διείσδυση, τι είδους διείσδυση και πόση ήταν αυτή. Το άτομο που το βιώνει ως τέτοιο είναι 
αυτό που θα προσδώσει χαρακτηρισμό στο βίωμά του. Ερωτήματα του τύπου «ποιος ήταν», «ποια ήταν», 
«που ήταν», «τι ώρα ήταν», «με ποιον ήταν», «τι φορούσε», «είχε πιει», «μήπως πρώτα τον γλυκοκοίταξε» το 
μόνο που προσφέρουν είναι η αναπαραγωγή της κουλτούρας του βιασμού. Προσβλέπουν στην ενοχοποίηση 
του ατόμου που υπέστη το βιασμό και στη σιωπή του. Μια σιωπή όπου η πατριαρχική μας κοινωνία σκόπιμα 
συντηρεί ώστε να αναπαράγεται και να διαιωνίζεται. 

Ο βιασμός δεν είναι ένα τυχαίο μεμονωμένο γεγονός. Συμβαίνει στα πλαίσια της πατριαρχικής κοινωνίας όπου 
βιώνουμε, που καλλιεργεί το σεξισμό, τις διακρίσεις, τους διαχωρισμούς και τις ιεραρχίες με βάση το φύλο, 
την σεξουαλικότητα και την ηλικία. Τα πρόσωπα που κρίνεται ότι φέρουν «θηλυκά» χαρακτηριστικά, έρχονται 
αντιμέτωπα με την πατριαρχία, τον σεξισμό και την κουλτούρα του βιασμού καθημερινά. Από τα βλέμματα 
και τα πειράγματα στο δρόμο, τα υποχρεωτικά χαμόγελα για να βρουν την ησυχία τους. Το πέσιμο και τα 
χουφτώματα από τον συνάδελφο και το αφεντικό. Τα σεξιστικά αστεία. Το να πρέπει να περπατάς κάνοντας 
ότι μιλάς στο τηλέφωνο με τα κλειδιά στο χέρι. Το να βρεθείς μόνη σου στο βαγόνι στο τελευταίο δρομολόγιο 
με τον τύπο απέναντί σου. Το «όχι» που επιλέγει να μην καταλαβαίνει ο ερωτικός σύντροφος επειδή προχτές 
είπες «ναι» ή «ναι» σε κάτι άλλο.

Ο βιαστής δεν είναι δράκος, ψυχασθενής και ανώμαλος. Είναι ο σεξιστής μισογύνης άντρας που βρίσκεται 
δίπλα μας, όχι στη διπλανή πόρτα. Στη πόρτα μας. Είναι ο λεβέντης που εκπαιδεύεται στην ελληνική 
πατριαρχική κοινωνία, στην οικογένεια, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στους χώρους διασκέδασης, στο 
στρατό να περιφρουρεί και να αναπαράγει τα προνόμιά του στα πλαίσια του μάτσο τύπου κυνηγού. Είναι 
αυτός που φυσικοποιεί τα πειράγματα, τα βλέμματα, την αίσθηση δικαιώματος επιβολής και ιδιοκτησίας. Είναι 
ο συγγενής, ο φίλος, ο συμφοιτητής, ο συνεργάτης.

Στο διαρκή χειραφετητικό αγώνα μας προς μια κοινωνία ισότητας, 
αλληλεγγύης και ελευθερίας αναγνωρίζουμε την  πατριαρχία 

ως σύστημα εξουσίας, στην ίδια γραμμή με τα άλλα συστήματα 
εξουσίας και ως τέτοιο το αντιμετωπίζουμε. Συλλογικά και εχθρικά.
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Ο ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ

Στις 25/1/2018 ο δήμαρχος Ιλίου Ν. Ζενέτος με τους 
παρατρεχάμενούς του – υπαλλήλους και δημοτικούς 
συμβούλους – εμφανίστηκε στη συνεδρίαση του Φορέα 
Διαχείρισης με σκοπό να διεκδικήσει 45 στρέμματα του 
πάρκου, που περιλαμβάνουν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου κι 
ένα βοηθητικό, τον περιβάλλοντα χώρο και το νότιο πάρκινγκ 
στη Λ. Φυλής. Το σχέδιό του είναι να διατηρήσει τα γήπεδα 
ως αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Ιλίου με ελεγχόμενη 
από τον δήμο είσοδο και χρήση, και να προχωρήσει στη 
δημιουργία επιπλέον αθλητικών εγκαταστάσεων στους γύρω 
χώρους πρασίνου. Τα μέλη του Φορέα δεν εμφανίστηκαν 
ποτέ, και με το πρόσχημα ότι προσπαθούσαν να αποφύγουν 
τις εντάσεις με το δήμο Ιλίου πραγματοποίησαν κρυφά και 
κεκλεισμένων των θυρών τη συνεδρίασή τους σε δανεική 
αίθουσα του δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού.

Στις 30/1/2018, μόλις 5 ημέρες μετά, ο Φορέας έχει ως πρώτο 
θέμα στην ατζέντα του τη «Συζήτηση επί του Σχεδίου 
Πράξης Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης 
ακινήτων στο Δήμο Ιλίου». Ο Ζενέτος παρουσιάζει τα 
σχέδιά του για τα 45 στρέμματα, ενώ καταλήγουν με ταχείς 
διαδικασίες στο ότι η τεχνική υπηρεσία του δήμου και ο 
γραμματέας του Φορέα Κ. Σερράος θα προχωρήσουν από 
κοινού σε σχεδιασμό για τη διαμόρφωση αυτών των χώρων.

Στην επόμενη συνεδρίαση του Φορέα στις 22/2/2018, με 
απόντα το δήμο Ιλίου, έγιναν αποδεκτά όσα διεκδικούσε 
ο τελευταίος, με εξαίρεση το δικαίωμα αποκλειστικής 
χρήσης του πάρκινγκ. Παράλληλα τέθηκε προς ψήφιση 

η συνέχιση της διαδικασίας παραχώρησης των 45 
στρεμμάτων στο δήμο Ιλίου για 15 χρόνια δωρεάν. Η 
ολοκλήρωση της ψήφισης για την παραχώρηση μετατέθηκε 
για τη συνεδρίαση του Μαρτίου.

Οι βλέψεις του δήμου Ιλίου για το πάρκο είναι εδώ 
και χρόνια γνωστές… Ανέκαθεν διεκδικούσε την εξ’ 
ολοκλήρου διαχείρισή του, καλώντας σε συγκεντρώσεις-
ομιλίες εντός του πάρκου με ύφος τσιφλικά και 
διακηρύσσοντας το οικονομικό πλεόνασμα του Ιλίου, άρα 
και την “καλή τύχη” που θα είχε το πάρκο στα χέρια του. 
Προφανώς τα κίνητρα δεν είναι “αγαθά”. Η δημοτική αρχή 
του δήμου Ιλίου επιθυμεί να το αξιοποιήσει οικονομικά, 
κοινώς να κερδοσκοπήσει, και αφετέρου να πουλήσει 
“έργο” και να κερδίσει και σε ψήφους. Μετά τη σύσταση 
της νέας διοίκησης αποχώρησε από το Φορέα, συνεχίζοντας 
τη διεκδίκηση με κάθε τρόπο. Έτσι, πέρυσι, περιέφραξε 
με κορδέλες τα ελαιόδεντρα και απαγόρεψε τη 
συλλογή των καρπών τους με σκοπό να τις διαθέσει 
στο κατ’ ευφημισμόν “κοινωνικό παντοπωλείο” του, 
αφαίρεσε μια αντλία από τις λίμνες και όσους κάδους 
απορριμμάτων είχε βάλει στο πάρκο, δημιουργώντας 
την αίσθηση ότι βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με το 
Φορέα. Στην πραγματικότητα, οι δύο αρχές, Φορέας του 
πάρκου και δήμος Ιλίου, βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία, 
επιβεβαιώνοντας με κάθε ευκαιρία τις προθέσεις τους για 
το πάρκο: τεμαχισμός, περιφράξεις, εμπορευματοποίηση, 
χρηματικά αντίτιμα.
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ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ
Η μετατροπή του πάρκου σ’ έναν περιφραγμένο, απόλυτα 
ελεγχόμενο χώρο και η προσοδοφόρα διαχείρισή του κινείται 
με γοργούς ρυθμούς. Τα κατάλληλα άτομα βρίσκονται στις 
κατάλληλες θέσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον πρόεδρο του 
Φορέα και ακαδημαϊκό Γ. Πολύζο, που βρίσκεται πίσω από 
την έρευνα και το σχεδιασμό πολλών έργων «ανάπλασης» 
στην πόλη (Μεταξουργείο-Γκάζι, Ολυμπιακά έργα, και από 
το Φλεβάρη του 2018 είναι και πρόεδρος της Εταιρείας 
Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) που αποτελεί ένα από τα τρία 
σκέλη του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων), καθώς και το 
γραμματέα του Φορέα (και πρώην πρόεδρό του) Κ. Σερράο, 
επίσης ακαδημαϊκό, στέλεχος της Μ.Κ.Ο. WWF και πρώην 
πρόεδρο του πράσινου ταμείου. Αν προσθέσουμε και τους 
Φίλους του Πάρκου, που φαινομενικά προσδίδουν στη 
σύνθεση του Φορέα την εικόνα της «πολυφωνίας», ενώ 
ουσιαστικά παρακολουθούν και επικυρώνουν τις αποφάσεις 
του, καθώς και τους διάφορους ακαδημαϊκούς που παρέχουν 
επιστημονικό «κύρος», ο σημερινός Φορέας είναι φορέας 
της κεντρικής, αριστερής πολιτικής διαχείρισης.

Ακολουθώντας πιστά την κεντρική πολιτική ατζέντα (που 
«στο πλαίσιο της διαφάνειας, της νομιμότητας και του 
κοινού συμφέροντος» επιτείνει τον κοινωνικό έλεγχο και 
τους αποκλεισμούς στα Μ.Μ.Μ. με τα νέα ηλεκτρονικά 
εισιτήρια και τις μπάρες στους σταθμούς, ενώ τον τελευταίο 
ενάμιση χρόνο έχει εκκενώσει πάνω από 10 καταλήψεις και 
αυτοδιαχειριζόμενους χώρους με το πρόσχημα της απόδοσής 
τους στην κοινωνία) επιχειρεί να αλλάξει το χαρακτήρα 
χρήσης του πάρκου με «χειρουργικό τρόπο», αποσπώντας 
πρώτα την κοινωνική συναίνεση και συμμόρφωση. Είτε 
επιδιώκοντας να αφομοιώσει την όποια διάθεση ανθρώπων 
να το φροντίσουν, δημιουργώντας «τόπους συνάντησης και 
διαλόγου με την κοινωνία και τους πολίτες» και ορίζοντας 
τον εαυτό του ως το μόνο ρυθμιστή, είτε επιχειρώντας να 
περιθωριοποιήσει οποιαδήποτε ακηδεμόνευτη και από τα 
κάτω δράση οικειοποίησης του πάρκου. Μετατρέποντάς 
το σε χώρο αυστηρά οριοθετημένο και ελεγχόμενο, 
γεμάτο εμπορεύματα και κατευθυνόμενες δραστηριότητες, 
επιχειρώντας να μας εκπαιδεύσει σε έναν άλλο τρόπο 
πρόσληψης του χώρου και του πώς αλληλεπιδρούμε 
μέσα σ’ αυτόν. Με μόνες αποδεκτές ταυτότητες αυτές του 
«επισκέπτη-καταναλωτή».

Οι επιλογές του εκάστοτε φορέα διαχείρισης, είναι σύμφυτες 
με τα κυρίαρχα αναπτυξιακά σχέδια, την εξουσιαστική 
διαχείριση των χώρων και εντέλει της ίδιας τής ζωής 
μας. Ενάντια στις επιδιώξεις τους, προτάσσουμε την 
οικειοποίηση των δημόσιων χώρων και την απελευθέρωσή 
τους από κράτος, τοπικές αρχές και ιδιωτικό κεφάλαιο. Η 
συλλογική και από τα κάτω αυτοδιαχείριση του πάρκου, 
αντιεμπορευματικά, στη βάση της αυτοοργάνωσης και 
της αλληλεγγύης μέσα από αντιιεραρχικές διαδικασίες, 
δημιουργεί τόπους και χρόνους εδαφικοποίησης των 
αναγκών και επιθυμιών μας, μακριά από λογικές ανάθεσης 
σε θεσμικούς φορείς και ιδιώτες. Δημιουργεί εστίες 
αντίστασης και ανυπακοής στα κυρίαρχα αναπτυξιακά σχέδια 
που αποσκοπούν μόνο στο κέρδος και τη λεηλασία, αλλά 
και στις κάθε είδους εξουσιαστικές επιβολές που επιχειρούν 
να κατακλύσουν κάθε πτυχή της ζωής μας.

ΦΟΡΕΙΣ, ΔΗΜΟΙ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ,  
ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΚΑΝΕΝΟΣ.
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