σε,

Σύγκρουση.

Συµπλοκή.

Λέξεις

νον

ιδιαίτερα φορτσμένες

που εξάπτουν την φαντασία και ανεβάσουν την
νπ. Για κάποιους δεν είναι παρά λήμματα που
σε κάθε λεξικό, ενώ για άλλους µια ανάμνηση
χαίου ατυχήματος ή ενός τσακωμού µε άλλα

αδρεναλίυπάρχουν.
ενός τροπρόσωπα.

Ἐκεί όµως που οι λέξεις αποκτούν µια ιδιαίτερη βαρύτητα, διαφορετικής υφής, είναι στη συνείδηση αυτών που

στο άκουσµά τους ζωντανεύουν εικόνες αναμέτρησης µε
το κράτος και τους μηχανισμούςτου, µε τους επικυρίαρχους της κοινωνίας και τους υποτακτικούς τους. Αδιάλ-

λακτοι και χωρίς συμβιβασμούς µέχρι τελικής πτώσεως.
Μιας

αναμέτρησης

ίσως Και µε τον {ίδιο το θάνατο

ορισμένες περιπτώσεις.

σε

Όταν έχεις ξεγελάσει τον εχθρό, όταν έχεις αποφύγει τις
θανάσιµες παγίδες του και έχεις εισβάλλει στο οχυρό
του πραγματοποιώντας αιφνιδιαστική επίθεση και Καταφέρεις να φύγεις αλώβπτος, είναι µια νίκη. Και όσο οἱ
κίνδυνοι και τα ρίσκα είναι μεγαλύτερα τόσο πιο εκστατικά συναισθήματα σε τυλίγουν, σε µια μέθη μοναδική και

ταυτόχρονα απόλυτα εθιστική. Εθισµός που σε ωθεί σε
επανειλημμένες απόπειρες, σε ακροβασίες πάνω σε ένα
τεντωμένο σκοινί, ικανοποιώντας τη λαχτάρα και τη δίψα

γέννηση γεγονότων που επηρέασαν και παρέσυραν στην

εξέλιξή τους ολόκληρα κινήματα και μεγάλα µέρη της
κοινωνίας.
Ένα κλασσικό παράδειγµα που ενισχύει αυτήν την άπο-

ψΠ είναι τα όσα εκτυλίχτηκαν σε όλη την Ελλάδα µετά τη
δολοφονία του Αλέξη Γρπγορόπουλου. Ἡ αναμενόμενη
συναισθηματική φόρτιση που επηρέασε

αστραπιαία τα

άτοµα που βρισκόντουσαν στην περιοχή των Εξαρχείων
αλλά και όσους

άλλους

έσπευσαν

άµεσα στο άκουσμα

της δολοφονίας ενός παιδιού από αστυνομικό, προκάἌεσε την αυθόρμητη αντίδρασή τους, που πυροδότησε

µια έκρηξᾳ που όσο τα λεπτά και Οἱ ώρες περνούσαν όχι

µόνο δεν εκτονωνόταν, αλλά αντιθέτως δυνάµωνε δίνο-

ντας εκείνη την απαραίτητη ώθηση
γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008.

που κατέληξε

στα

Άλλο ένα επίσης ενδεικτικό παράδειγµα είναι και ῃ εξέγερση στη φυλακή Μαλανδρίνου τον Απρίλιο του 2007.
Ἡ ενσιικιώδῃς και αυθόρμητη αντίδραση ορισμένων
κρατουμένων, ήταν αυτή που μετέτρεψε ένα περιστα-

τικό ξυλοδαρμού κρατουμένου

στη θρυαλλίδα για να

να ξανανιώσεις την ίδια µέθπ. Εκεί που π αναζήτηση των.

αισθήσεων καταλήγει είτε να παραγκωνίσει την πολιτική

ξεσπάσει π εξέγερση και κατόπιν ένα ντόμινο μαζικών
διαμαρτυριών παρόμοιας δυναμικής, σχεδόν σε όλες τις
φυλακές της χώρας απαιτώντας την Ικανοποίηση πάγιων.

αναγκαιότητα της υιοθέτησης

αιτημάτων τους.

ορισμένων

τακτικών, είτε

να έχει τον κυρίαρχο λόγο στον τρόπο δράσης του ατόµου, τότε Π Ισορροπία έχει χαθεί.

Στη θεωρία της συµπλοκής όλα μοιάζουν ὠραία. Μόνο

που όταν έρχεται Ἡ στιγµή που η θεωρία πρέπει να µετα-

τραπεί σε πράξη, τότε ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει

καθοριστικό ρόλο. Όλα φαίνονται εφικτά και τακτοποιημένα στο μυαλό εκείνου που επιχειρεί, που όµως όταν.
πάσχει

από

επιπολαιότητα,

αλαζονεία

και ψευδαισθή-

Ἡ θεωρία του αυθορμπτισμού σίγουρα διεκδικεί περίο-

πτη θέση ανάµεσα στις κινητήριες δυνάµεις που ωθούν
το άτοµο να πράξει. Και είναι όντως µια σαγηνευτική

θεωρία, όταν προτάσσει την ιδέα της αυθόρµπτης δρά-

σης, της ενστικτώδους αυτενέργειας. Της δράσης που δεν.
υπόκειται σε στρατηγικές, πολιτικές σκοπιμότητες και

ρηχούς υπολογισμούς.

σεις τότε δεν είναι δύσκολο να καταλήξεις µε μερικές

Ο. αυθορμπιισµός

Ῥιωματικές

ὡς απρόσιτες και Ἱερές μεταφυσικές οντότητες.

σφαίρες καρφωμµένες στο σώµα σου και την πικρή γεύση
-της έστω Και προσωρινής ή και γιατί όχι οριστικήςήττας στο στόμα και την ψυχή.
και υποκειµενικές

αλήθειες

που

δεν κατα-

γράφονται για κανέναν άλλο λόγο παρά µόνο για να
τονίσουν την τεράστια προσοχή που απαιτεί το Ζύγι-

σμα της κάθε επιλογής, όταν το τίµηµα που θα κληθείς
να πληρώσεις,

σε κάθε περίπτωση,

θα απαιτήσει

κάτι

περισσότερο από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όταν το τίµπμα

θα ξεπληρωθεί µέσω της υπέρβασης των ίδιων σου των

χαρακτηριστικών ὡς ατόμου. Μέσω µιας συνεχούς και
οριακής δοκιµασίας ψυχικών και σωματικών αντοχών.

Ο αυθορµητισµός, π παρορμητικότητα είναι αλήθεια ότι
πολλές φορές έχουν υπάρξει καθοριστικοί παράγοντες
«όχι µόνο σε όσα προαναφέρθησαν-

αλλά και για την

καθαγιάσεται

ελλείψει

κάθε

ίχνους

υστερόβουλης σκέψης και τακτικισµών, µε το άτοµο να
διεκδικεί την αγνότητα των κινήτρων του για κάθε πράξη
του και να εξαγνίσει ή να απαλλάσσεται από κάθε κριτὶκή, καθώς τα εξεγερµένα ένστικτά του είναι ή φαντάσουν
Μπορεί όµως π ανατρεπτική δράση ενός ατόμου ή ενός

κινήματος να στηρίζεται συνεχώς στον αυθορµπτισµό;
Και τελικά αν ακόµα κι αυτή π πρακτική που τελικά γίνεται αυτοσκοπός µπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς απέναντι
στῃ κριτική της επαναστατικής συνέπειας, δεν οφείλει να

βρίσκει πεδίο δράσης σε καταστάσεις δύσκολες και συν-

θήκες δυσμενείς; Εκεί όπου τα ανυπέρβλητα εμπόδια θα
ξεπεραστούν και ΟΙ γόρδιοι δεσμοί θα λυθούν;
Ευτυχώς ή δυστυχώς ελεγχόμενος αυθορμπτισμός δεν
μπορεί να υπάρξει. Άλλωστε όταν εκφράσεται και βρί-

-----αα

σκει γόνιμο έδαφος λειτουργεί θετικά και προωθπτικά κι
άλλοτε δημιουργεί αρκετά αρνητικές καταστάσεις, κάτι
που τον καθιστά δίκοπο μαχαίρι κι αυτό είναι το τίμημα.

που πρέπει να πληρωθεί.

Διερευνώντας λίγο ακόµα τον λαβύρινθο

των θεωριών

που είτε αφορούν το επαναστατικό υποκείµενο είτε προκύπτουν και διαμορφώνονται απ’ την συμπεριφορά του
µέσα στα κοινωνικά πεπραγμένα, δεν γίνεται να µη βρεθούμε μπροστά σιις συνταγογραφήσεις και τα εγχειρίδια
της

υλοποίησης

της

επανάστασης.

Εδώ

τα

πράγματα

είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και συγκεχυµένα, αποτέλεσµα

είτε κριτικά απέναντι στην μάχη που έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά κι αυτοί που δεν βρήκαν τους κατάλληλους
τρόπους και κώδικες επικοινωνίας που θα έπειθαν τους
αμέτοχους να γίνουν σύμμαχοι.
Ἂν πάλι όσοι διανοίγουν
τον εχθρό δεν επιδιώκουν
είναι- ούτε τον σχηματισμό
συσχετισμό δυνάµεων, ώστε

µέτωπα αντιπαράθεσης µε
τη νίκη -και έτσι πρέπει να
εκείνου του αντίβαρου στον
η πλάστιγγα να γείρει υπέρ

τους, παρά να βιώσουν το “παιχνίδι” της συµπλοκής, να

πραγματώσουν στο τώρα τη δικιά τους εξέγερση, µε τους
δικούς τους απόλυτους

και

αδιαπραγµάτευτους

όρους,

των πολλών και απαστιράπτουσων θεωριών, που Π κάθε
µια εξηγεί µε το δικό της μοναδικό και αδιαμφισβήτητο

τότε Οἱ επιλογές έχουν γίνει και το τίμημα γι’ αυτές θα
παραμονεύει πάντα για να πληρωθεί.

να ακολουθηθεί ώστε να επιτευχθεί το ζητούμενο.

Κοινός σκοπός και στόχος για τους επαναστάτες δεν µΠο-

Μάλιστα όσο εμβαθύνουμµε στις πιο ορµητικές πτυχές

εκφέρουν και οι πράξεις τους, οφείλουν τουλάχιστον να

τρόπο και δρόµο που µε θρησκευτική συνέπεια πρέπει

κινημάτων και τάσεων που αναπτύχθηκαν µέσα στην
επαναστατική χύτρα Ζυµώσεων, Ιδεών και πρακτικών,
τόσο τα λόγια και Οἱ λέξεις γίνονται πιο ατίθασες, πιο
εμπρηστικές, πιο επαναστατικές. Όλα περιτυλιγμένα µε

πομπώδεις και µεγαλοπρεπείς φράσεις που εξιτάρουν

την φαντασία μ᾿ έναν ακαταµάχητα θελκτικό τρόπο. Ενώ
δεν είναι λίγες οἱ φορές που όσοι υιοθετούν την πιο επιθετική µορφή της επαναστατικής πρακτικής Και Φρασεολογίας, καταλήγουν να διακατέχονται από ένα δογματικό.
παροξυσµό και µια αδικαιολόγητη έπαρση, κατακεραυνώνοντας όλους τους υπολοίπους που δεν ακολουθούν
συγκεκριµένα Μονοπάτια ὡς ρεφορµιστές, ψευτοεπαναστάτες ή ακόµα και εχθρούς.

Ἡ αλήθεια είναι ότι πολλές φορές
παλεύουν το εξουσιαστικό πλέγμα
άλλοτε διανύουν µια καμπή στη
µια ανοδική πορεία, άλλοτε μένουν

παραιούνται

για διάφορους

τα άτοµα που αντιπου τα περιτυλίγει
δράση τους, άλλοτε
σταθερά και άλλοτε

λόγους.

Υπάρχουν

άλλοι

που γεμάτοι ορµή και σχέδια προσκρούουν στις γνωστές
παθογένειες πολιτικών χώρων. Ὑπάρχουν καταστάσεις
που δημιουργούν απογοήτευση, οργή, αηδία και αΠοστροφή. Υπάρχουν, υπάρχουν... Ὑπάρχουν ένα εκατοµμύριο αντιφάσεις.
Όμτι κάνει ο καθένας είναι πρώτα και κύρια ένα στοίχημα µετον εαυτό του. Μια προσπάθεια να φανεί συνεπής

µε τα Ιδανικά του. Οἱ εραστές του απόλυτου είναι πρώτα

απ᾿ όλα αυστηροί µε τον εαυτό τους και ύστερα µε τους
άλλους.
Δεν υπάρχει χρόνος, ούτε αφήνουν Οἱ μέρες που Ζούµε περιθώριο να ασχοληθεί κάποιος µε τις αντιφάσεις

των άλλων. Οἱ εχθροπραξίες, ο πόλεμος που διεξάγεται
μ᾿ αυτούς

που ιστορικά είναι εχθροί της επανάστασης,

απαιτούν τη µεγαλύτερη δυνατή μύπση απ΄ τις τάξεις των

εκμεταλλευομένων. Αυτό σηµαίνει την αναζήτηση των
κοινών σημείων στους άλλους και όχι αυτών που χωρίΖουν και διαφοροποιούν. Αν αυτό δεν επιτυγχάνεται,
τότε την ευθύνη δεν την επωµίσονται µόνο αυτοί που είτε
στέκουν αδιάφοροι, Κλεισμένοι στον µικρόκοσµό τους,

ρεί παρά να είναι π επανάσταση. Η σκέψπ, ο λόγος που

μην αποτελούν τροχοπέδη στη κίνηση και διάδοση της
επαναστατικής φλόγας. Και όσο πιο εύκολα ερμηνεύονται Οἱ ενέργειές τους, όσο πιο ξεκάθαρες και κατανοητές
είναι στον οποιονδήποτε, τόσο καλύτερα εξυπηρετείται

το σχέδιο για την καταστροφή του υπάρχοντος.

Το σίγουρο είναι πως όλοι µας είτε ατομικά, είτε συλλο-

γικά, αντιπαλεύοντας αυτό το σύστημα µε ειλικρίνεια και

αγνότητα, αφήνουμε παρακαταθήκες που θᾳ κριθούν στο
πέρασμα του χρόνου. Και ας µην ξεχνάει κανείς µας πως
ένας σκληρός και απόλυτος κριτής για την συνολικότερη.

παρουσία του είναι ο χρόνος και η διάρκεια.

Όπως έλεγε και ο Μπρεχτ: κάποιος που αγωνίσεται µια
μέρα, αυτό είναι πολύ καλό, κάποιος που αγωνίσεται ένα

μήνα είναι υπέροχο, κάποιος που αγωνίζεται 3 χρόνια
είναι πολύ σπάνιο, αλλά αυτοί που αγωνίχονται ολόκληρη τη Ζωή τους, αυτοί είναι οι αναγκαίοι.

Με συντροφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς,
1. Δημητράκης
11/10/09:

Φυλακές Δομοκού
ΥΓ. Η καραμανλική λαίλαπα παραδίδει τη σκυτάλη στο

πασοκικό τέρας µε τις προφυλακίσεις 3 συντρόφων, την.

έκδοση ενταλµάτων για άλλα 6 άτοµα, ενώ από “κοντά”
θα

γνωρίσουν

τα

σωφρονισιικά

κολαστήρια

και

Οἱ

σύντροφοι Μπονάνο και Στρατηγόπουλος για την εΠΙλο-

γήτους να τιμήσουν µε συνέπεια το αμετανόπτο των 1δεών τους, Τα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης φάνηκαν απ᾿ τις πρώτες μέρες στην περιοχή των Εξαρχείων,
µε τα κατοχικά στρατεύματα της αστυνομίας να Κάνουν
έντονη και ενοχλητική την παρουσία τους. Το δόγμα της
ασφάλειας και της µηδενικής ανοχής ιεραρχήθπκαν ως
προτεραιότητες απ’ τους διαχειριστές της εξουσίας και
της κρατικής βίας, ΟΙ µέρες που έρχονται προμπνύουν.
άσχημα µαντάτα για όλους µας. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
Επίθεση! ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ

---θμακαα

ΠΙΣΩ.

ασ

νο

ονο

Κείμενα σχετικά µε την υπόθεση µπορούν να βρεθούν στο ΠΙΡ://Ρἰορμαπηϊβαἱαπτοροχίας ννοΓάρσοςς.σοπι/
το κείµενο έχει γραφιεί πριν την σύλληψη του Νίκου Μ. στις 5/01/2010, ο οποίος δεν προφυλακίχεται και
πριν τῃ σύλληψη του Νίκου Β. στις 1/02. Για τον τελευταίο έχει εκδωθεί ένταλµα σύλληψης από τις 19/01
βάσει δύο αποτυπωµάτων. ένα σε µια άδεια πλαστική σακούλα και το άλλο σε ένα έντυπο που βέθηκε µέσα
σιο σπίτι σιο Χαλάνδρι. Ειδικά Ἡ δεύτερη περίπιωση µόνο ως Ιδιαίτερα σοβαρή µπορεί να αντιµειωπιστεί.
Πειστικά διέδωσε στους περισσότερους π αστυνομία ότι

οι συλλήψεις και οἱ προσαγωγές στις 23/9 στο Χαλάνδρι

και το Γαλάτσι αφορούσαν µια προσπάθεια να εξαρθρω-

θεί π “συνομωσία

πυρήνων της φωτιάς”.

Η συνέχεια

όµως, µέσα σε λιγότερο από τρεις µήνες, κατέστησε σαφή
τη σημασία των γεγονότων. Στον καθένα.
Κάποιοι

θεώρησαν

αρχικά ότι ήταν ένα διαφημιστικό

κόλπο της ΝΔ. Χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά όχι µόνο.
Οι προσαγωγές µε τα πιστόλια στα χέρια, ο ανττροµο-

στο βίωµα της εξέγερσης, στη μνήµπ του Δεκέμβρη, στις
επιθέσεις του αντάρτικου πόλης, στα σχολεία που κλείνουν Οἱ µαθητές, στις συγκρούσεις και στις βόμβες που
κατέστρεψαν τα ΧΥΤΑ στη Λευκίμμη, στα κατειλημµένα

εδάφη στη μητρόπολη, στις άγριες διαδηλώσεις, στην
απεργία

στην

Μανωλάδα

και στους

7 µπάτσους

που

τραυματίστηκαν στις 22 Μαΐου. Στις συγκρούσεις και τις

επιθέσεις στην αστυνοµία σε όλη την Ελλάδα, ένα χρόνο

Μετά τη δολοφονία του Αλέξη. Και όχι µόνο.

κρατικός, οἱ καταζητούµενοι, οι αστυνομικοί συντάκτες,

Κάποιοι

σεις, τα κατασκευασμένα κατηγορπτήρια, αποτελούν το

κάποιου αξιωματικού που σκεφτόταν τις επόµενες κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Πολύ πιθανό. Αλλά
όχι έτσι απλά. Όλα αυτά είναι µέρος µιας ευρύτερης
κατασταλτικής στρατηγικής και σχετίζονται άµεσα µε
αυτό που ονομάζουμε “αντι-εξέγερση”. Όρος που δεν
περιγράφει κάποια στατική αστυνομική και δικαστική
αντιμετώπιση της εξέγερσης, αλλά τη διαλεκτική και

οι µεταγωγές µε συνοδεία ελικόπτερου, οι προφυλακίκοινωνικό συμβόλαιο” της εποχής µας.

Ἡ ανττροµοκρατική επιχείρηση της 23 Σεπτέμβρη απα-

ντάει σε µια εμφύλια διαμάχη που δεν μιλάει συγκατα-

βατικά. Αποτελεί λύση στην αστάθεια ενός καθεστώτος
που εξαντλεί όλο και πιο γρήγορα το απόθεµά του σε
θετικές ιδέες. Πλέον, το φωτοστέφανο της ηθικής περιοπής και Ἡ επιδίωξη της ευτυχίας στο αδιέξοδο της ναρκισσιστικής ενασχόλησης του καθενός µε τον εαυτό του,
δεν καθπλώνουν -όσο κάποτε- τις κοινωνικές συµπεριφο-

ρές. Τώρα πια, αργά και ανακόλουθα, διάφορα ιδεολογήατα όπως η οικολογική συνείδηση, π συμμετοχικότητα,
ο ενεργός πολίτης, πειραματίζονται πάνω στην επιβολή
ενός κανονιστικού πλαισίου.

Μέσα

σε αυτή τη ρευστή

συνθήκη Π πρεµία συχνά δεν προκύπτει θεληµατικά και
ευχαρίστως, αλλά επιβάλλεται µε “επιτροπές κατοίκων”,
σφαίρες, φυλακές, πογκρόμ, προσαγωγές και συλλήψεις.

Χαλάνδρι

άλλοι ίσως να σκέφτηκαν ότι Π εισβολή

ιδέα

εξελισσόμενη στρατηγική που αντιπαραθέτει Π ὅπμοκρα-

τία, την συνολική κατασταλτική απάντηση στη σηµερινή
επαναστατική κατάστασπ”. Μια κατάσταση που διαµορφώνεται: Από την αδυναμία της εξουσίας να διατηρήσει
σε αναλλοίωτη µορφή την κυριαρχία της. Από την ένταση.
της εξαθλίωσης, της δυστυχίας, της χωρίς νόημα Ζωής.

Από τη διάχυση της αμφισβήτησης και της προλεταριακής αντι-βίας. Μια κατάστασπ ακόµα πιο δύσκολα
προβλέψιμη, αφού ο “εσωτερικός εχθρός” βρίσκεται -αν

-ᾖ-

Ἡ επιχείρηση που ξεκίνησε στις 23/9 είναι απάντηση

και το Γαλάτσι ήταν µια αποτυχημένη

στο

και σαστισµένος- µε µια ιδιαίτερη δυναμική. Μια δυνα-

µική που δημιουργεί άµεσα προβλήματα. Μια δυναμική

που µπορεί να καθορίσει τις επερχόμενες εκρήξεις. Και
για αυτό πρέπει να εξουδετερωθεί. Με άλλα λόγια, ως

Θεσσαλονίκη. Οι διώξεις µε βάση τον ανπτροµοκρατικό,

καθεστώτος που έχει “το βλέμμα προς την
πλάτη το βαρύ παρελθόν µια εξέγερσης”.
όλες τις απαντήσεις ενάντια σε αυτές τις
μειοψηφίες που έχουν την βούληση, τη

οµάδες ή ληστείες. ΟΙ διασυνδέσεις των κατηγορούµε-

αντι-εξέγερση περιγράφουµε

όλες τις απαντήσεις

ενός

κρίση και στην.
Περιγράφουµε
ριζοσπαστικές
δυνατότητα και

την εμπειρία να εκμεταλλευτούν τις “αντικειμενικές συν-

θήκες” και να καθορίσουν την ιστορία.

Ἡ “αντι-εξέγερσπ” δεν είναι όµως κάτι αφπρηµένο. Μια
καινούργια διατύπωση. Εκφράζεται σε κάθε οργανω-

οι προφυλακίσεις χωρίς καν τα προσχήματα των στοιχείων. ΟΙ σχέσεις διάφορων “τριαντάχρονων” µε ένοπλες
γων µε τον “Ἑπαναστατικό Αγώνα” και οἱ ομοιότητες µε

τις προκηρύξεις της “Σέχτας Επαναστατών”.

Ο “πόλεμος κατά της τρομοκρατίας” µας χαμογελά.

Σε

όλους µας. Και πολύ περισσότερο σε αυτούς που δεν το
αντιλαμβάνονται.

µε την ψήφιση των “μέτρων για την κοινωνική ειρήνη”

Χαρακτηριστικά παραδείγματα της σημασίας, αλλά και
του εύρους αυτής της αντπροµοκρατικής επιχείρησης, ο
τρόπος σύλληψης της Αντιγόνης Χ. και τα ρεπορτάζ εφηµερίδων και τηλεοπτικών σταθμών που φωτογράφιζαν
συγκεκριµένα πρόσωπα σε σχέση µε τα νέα εντάλµατα

χοποίηση των καταλήψεων και την στρατιωτική κατοχή

γεται 50 µέτρα από την κατάληψπ της Σκαραμαγκά, ενώ

µένη κατασταλτική επίθεση που δέχεται ο “εσωτερικός
εχθρός”. Οι συλλήψεις στις 23/9 σχετίζονται άµεσα
τον Ιούνιο. Την θεσμική επίθεση στο άσυλο. Την στοτης Αθήνας. Την επίθεση φασισιών µε μολότοφ

µέσα

από τα ΜΑΤ στην πορεία στον Άγιο Παντελεήμονα. Την
Αντιεξουσιαστική Κίνηση και τον “Κάιν” από τη µια και
τους

“1.500

νεοναζί”

µε τη κακουργηµατική

Νίκαιας,

όσο

και

µε

από την άλλη.
την

δίωξη

Σχετίζονται

των συλληφθέντων

ανακοίνωση

απόσυρσης

τόσο

της

του

κουκουλονόµου” σαν κίνηση ελιγμού και αναδιάρθρω-

σης του κατασταλτικού σχεδίου.

Σχετίζονται µε τις 300:

προσαγωγές στην πορεία του Πολυτεχνείου και την επκήρυξη των 3 συντρόφων µε 600.000 ευρώ. Σχετίζεται
µε την αντιμετώπιση του φετινού Δεκέμβρη. Τις προληπτικές προσαγωγές, τις 200 συλλήψεις, την εισβολή
στο “Ῥεσάλτο” και στο Δημαρχείο στο Κερατσίνι, την
εφόρµηση της “Δ” στην πορεία την Κυριακή και τον βαρύ
τραυματισμό της αγωνίστριας του ΕΕΚ, την άγρια 1δεο-

λογική επίθεση. Την παρακολούθηση συντρόφου στην

Ἁγία Παρασκευή από την ΕΥΠ. Το κατασκεύασμα της
σύνδεσης οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας”.
Το υποτιθέμενο “επαναστατικό ταμείο”.
Και όλα αυτά µε το επικοινωνιακό αντίβαρο της
επικύρηξης των δρασιών της επίθεσης στην Κ.Κούνεβα,
την προφυλάκιση του ειδικού φρουρού από το ΑΤ

Ακροπόλεως και την χορήγηση πολιτικού ασύλου στον
χιλιανό Ναβάδρο Πέτρο, τα διακριτικά που θα είναι
υποχρεωμένοι να έχουν οἱ μπάτσοι.

Οι
Οι
και
ρα

αντιστοιχίες µε το καλοκαίρι
κατηγορούμενοι διώκονται µε
η υπόθεση θα εξετάζεται από
από απαίτηση του εισαγγελέα

του 2002 προφανείς.
τον ανιτροµοκρατικό
εφέτη ανακριτή, ύστετου Άρειου Πάγου. Οι

δημοσιογράφοι -αυτά τα άλλοτε χαμογελαστά και άλλοτε

αγανακτισµένα καθάρµατα- διαμορφώνουν, επιβεβαιώνουν και αναπαράγουν στερεότυπα, προκαταλήψεις,
κατασκευασμένες κατηγορίες, µε άλλα λόγια την εικόνα
του “τρομοκράτη”. Οἱ προσωπικές και συντροφικές σχέ-

σεις μπαίνουν στο στόχαστρο. Τα ενιάλµατα σύλληψης
εκδίδονται µε μοναδική δικαιολογία την παρουσία στο
σπίτι στο Χαλάνδρι, θέλοντας να εδραιώσουν την απο-

μόνωση Και το φόβο. Τα σπίτια συντρόφων ονοµάσονται
µέσα από τις εφημερίδες ως γιάφκες. Ἡ φημολογία για

δεκάδες συλλήψεις

στην Αθήνα

και προσαγωγές

--

στη

σύλληψης. Στη πρώτη περίπτωση Π Αντιγόνη συλλαμβά-

μετά από δύο μέρες έδινε παρόν στο ΑΤ της περιοχής

της. Μια σύλληψη -με μοναδικό στοιχείο το αποτύπωμα.

σε ένα κπροπήγιο που βρέθηκε στο σπίτι στο Χαλάνδριπου

σύμφωνα

µε τους δημοσιογράφους

επισπεύστηκε

λόγω της υποτιθέµενης συµµετοχής της σε επεισόδια

εκείνη τη µέρα. Προφανώς, µια ελάχιστα εμπνευσμένη.
προσπάθεια εντυπωσιασμού των ανίδεων. Αλλά και της
ανακρίτριας µε στόχο την προφυλάκισή της. Στη δεύτερῃ περίπτωση, εφημερίδες και τηλεοπτικοί σταθμοί

αποκαλύπτουν ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για

σύντροφο

που φωτογραφίσεται

πάνω από 2 µήνες από

τον Λαμπρόπουλο, τον ΚαραϊβάΣ ή ανυπόγραφα άρθρα.

Μόνο που τελικά αυτή π δημοσιογραφική επιτυχία είναι
ένα απροκάλυπτο ψέμα. Ἡ αρχή, ίσως, µιας νέας στρατηγικής και όχι π αλητεία κάποιων δημοσιογράφων. Οι

µπάτσοι βλέποντας ότι µέχρι τώρα σύντροφοι επέλεξαν

τη φυγοδικία -αφού εκδίδονταν εντάλµατα εναντίον τους
χωρίς στοιχεία-, πειραματίζονται. Βλέπουν αντιδράσεις

και προσπαθούν να βγάλουν συμπεράσματα. Θα εξαφανιστεί, θα συνεχίσει κανονικά τη Ζωή του, θα παρουσια-

στεί στην ανακρίτρια; Και ανασυντάσσουν το σχεδιασμό.

τους.

Στόχος όµως της δημοκρατίας δεν είναι στενά π εξουδετέρωσπ συγκεκριμένων προσώπων. Ούτε π εξάρθρωση
µιας συγκεκριμένης ομάδας. Στόχος της είναι να ορίσει
ένοπλα το “κανονικό”. Να εμφανίσει καταδικασμένη σε

ήττα κάθε αντιπαράθεση µε το πραξικόπηµά της. Να διαχωρίσει τους “φίλους αντιεξουσιαστές” του Χρυσοχοῖδη
από τους “βάνδαλους και τους χούλιγκαν”. Να αποκόψει,

να θέσει ψευδή διλήμματα, να εμφανίσει αδιέξοδα. Να
κατασκευάσει ψεύτικα θέλγητρα και ξόανα του φόβου
και να διοχετεύσει τις συγκινήσεις του φιλοθεάµωνος

κοινού προς ψευδείς εχθρούς. Το “τέλος της ιστορίας”,
η ψευδής επικράτησή τους γραμμένη όχι από πανεπιστημιακούς, αλλά από την αντπροµοκρατική και τους

εισαγγελείς.

Σε αυτή τη συνθήκη δεν χωράνε πισωγυρίσµατα.

σχήματα ή δικαιολογίες. Δεν χωράνε πρωοποιήσεις. Χρειάσεται σκέψπ, καθαρό μυαλό, λύσσα
και τα χέρια στις τσέπες κάτι να κρύβουν...

ἀ{.

Προ-

Αυτό και άλλα παρόμοια Κείµενα µπορούν να βρεθούν.
στο οἁἱφοραι{ορτοςίασίας.Ρ]οφςροί.οοπι.

Το παρακάτω κείµενο είναι µια προσπάθεια αποτύπώσης των μεθόδων που χρησιμοποιεί η αστυνομία για να
παρακολουθήσει κινήσεις και ενέργειές µας ή για να
δημιουργήσει ένα πεδίο πίεσης γύρω µας, καθώς και
τακτικές που µπορούν να τις αναχαιίσουν και να µας

προστατέψουν. Οι τεχνικές πηγές του άρθρου βρίσκονται µε λίγο ψάξιμο στο διαδίκτυο, είναι ενδεικτικές και

προσαρμόστηκαν - εμπλουτίσιηκαν από τις εµπειρίες
συντρόφων. Ενδεχομένως το κείµενο σε σηµεία να φαίνε-

ται υπερβολικό, όµως αποδεδειγμένα δεν είναι. Χρήσιμο

είναι να έχουµε Κατά νου ότι π διάσταση, Π ένταση και

η διάρκεια που παίρνει Π κάθε επιχείρηση παρακολούθησης είναι ανάλογη µε τις προσδοκίες που την συνο-

δεύουν... Κανένας λόγος για ηττοπάθεια και υστερία δεν

υπάρχει, µιας Και σχεδόν για κάθε κίνηση εναντίον µας
υπάρχει και ένας τρόπος απεµπλοκής απ’ αυτήν. Παρανοϊκές φαντασιώσεις ότι η αστυνομία βρίσκεται πίσω από
κάθε γωνία, µέσα σε κάθε όχημα και γνωρίσει την κάθε
µας κίνηση, µπορεί να γίνουν τόσο επικίνδυνες όσο και

η απροσεξία.

Σε γενικές γραμμές π παρακολούθηση

ενός οχήματος

γίνεται µε τρόπο φανερό ή κρυφό, µε εναλλασσόµενους
ενδεχομένως ρόλους, και µπορεί να συνοδεύεται από
φωτογραφίες, βιντεοσκοπήσεις, σημειώσεις και πλήρεις αναφορές για τα εµμπλεκόµενα άτοµα. Ἡ φανερή
παρουσία µπάτσων γύρω από ένα άτοµο είναι συνήθως
εκείνη που πρώτα εφαρµόζεται πάνω σε νέους (και ίσως

λιγότερο "ψημένους”

στα παιχνιδάκια της καταστολής)

συντρόφους , που ενδεχομένως να αισθάνονται και πιο
ευάλωτοι. Κάποιες φορές οι µπάτσοι µπορεί να είναι
προκλητικοί και να συμπεριφέρονται επιθετικά, ενώ
γνωστές είναι και περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων
που έχουν προκληθεί από τα γουρούνια. Άλλοτε πάλι
µπορούν να είναι πολύ διακριτικοί και συνετοί. Σκοπός
της έντονης και φανερής παρακολούθησης είναι κυρίως Ἡ ψυχολογική πίεση και ένα αίσθημα ασφυξίας που
προσδοκά να µας τροµοκρατήσει, να µας παραιτήσει.

είναι αναγκαίες για το χτίσιμο του προφίλ του. Η κρυφή
παρακολούθηση συχνά ακολουθεί µετά από µια περίοδο φανερής και σταθερής παρουσίας, έχοντας το εξής
σκεπτικό: αφού πρώτα δημιουργήσουν ένα ασφυκτικό
περιβάλλον γύρω από τον ύποπτο, στη συνέχεια φρο-

ντίσουν να “εξαφανιστούν” και

να δημιουργήσουν µια

τεχνητή κατάσταση πρεμµίας και κανονικότητας,

θεωρώ-

ντας ότι ο ύποπτος θᾳ εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και θα
κάνει πράγματα ή θα δει πρόσωπα που το προηγούμενο
διάστηµα απέφευγε.

Ἡ πρακτική της παγίδευσης των οχημάτων

µε κοριούς,

αν και πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπ’ όψιν. Σε γενικές

γραµµές π παγίδευση ενός οχήματος είναι αρκετά εύκο-

λπ υπόθεση για εκείνους, ενώ ο εντοπισμός της
δύσκολος. Το μέγεθος µπορεί να µην ξεπερνά
κουμπιού και π τροφοδοσία του άλλοτε είναι
και άλλοτε συνδεδεμένη µε την λειτουργία της
Οι δυνατότητες ενός κοριού

συσκευής
αυτό ενός
αυτόνοµῃ
μηχανής.

ταυτίζονται µε εκείνες που

έχουν τα 4.5. δηλαδή ακριβή τοποθεσία, κατεύθυνση,
ταχύτητα του οχήματος κ.α. Ὑπάρχουν συσκευές εντοπισμού τους στο εμπόριο, αν και θέλει καλό ψάξιμο, γιατί
π αποτελεσματικότητά τους δεν είναι πάντα σίγουρη.
Ἐπειδή όµως οἱ µπάτσοι δεν ενδιαφέρονται µόνο για
τις πιθανές διαδρομές µας αλλά και για τον λόγο που
γίνονται, ακόµα και αν έχουν παγιδεύσει ένα όχηµα, θα
φροντίσουν να το παρακολουθούν και από κοντά, έχοντας μάλιστα και το πλεονέκτημα του εντοπισμού του σε
περίπτωση που το χάσουν.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Ἐίναι

θως

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΟΚΗΜΑΤΟΣ

ο απλούστερος τρόπος

πραγματοποιείται

παρακολούθησης,

Συνή-

από ένα µόνο όχημα (κυρίως

Ἡ κρυφή παρακολούθηση αποσκοπεί στην συλλογή πληροφοριών γύρω από το άτοµο, τον περίγυρο, την καθηµερινότητα και τις ενέργειες ή κινήσεις του. Με δεδομένο

πρόκειται για µια δικάβαλη μηχανή) , που είναι επιφορτισµένο µε την αποστολή να µας συνοδεύει σε κάθε µας
μετακίνηση. Το όχημα µπορεί να είναι οτιδήποτε: από
μικρό σκούτερ µέχρι µπχανή μεγάλου κυβισμού, αν και
είναι γεγονός ότι δείχνουν προτίµπση σε "μεσαίες και
µεγάλες” µπχανές τύπου οἩ - οΓ. Η “ουρά” µας προσπαθεί να μένει τόσο κοντά ώστε να µην µας χάσει, αλλά
και τόσο µακριά ώστε να αποφεύγει τον εντοπισμό. Σε
καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να περιμένουμε να τους

ότι δεν έχει καταλάβει κάποιος πως παρακολουθείται,
θα. δίνει πολλές και αξιοποιήσιµες Πληροφορίες, που

διώκουν το να γίνουν αντιληπτοί. Στους δρόμους και την

Αν και η αίσθηση της συνεχούς παρουσίας τους γύρω
µας είναι ψυχοφθόρα

και πιεστική

είναι προτιμότερο,

όταν βρίσκεται κάνεις σε συνθήκη παρακολούθησης, να
το γνωρίσει.

βλέπουμε ακριβώς πίσω µας, εκτός και αν Οἱ {διοι επι-

---δ--

κίνηση της πόλης καλύπτονται πίσω από άλλα αυτοκίνη-

τα, κινούνται σε διαφορετική λωρίδα κυκλοφορίας και
μένουν ακόµα Και ένα φανάρι πίσω µας. Ἐεκινώντας από
το σπίτι ή την δουλειά µας ας
μην περιμένουμενατους δούµε

αν θα πάµε δεξιά ή αριστερά να καλύπτουν και τις δύο

περιπτώσεις (σχέδιο 1). Χρήσιμο είναι αν αντιληφθούμε
αυτήν την τακτική εις βάρος µας και είναι αναγκαίο να

ακριβώς απ’ έξω ή. στην πρώτη

γωνία. Θέλοντας να αποφύγουν
τον εντοπισμό τους και έχοντας
ήδη κάνει προεργασία μπορούν

να βγουν πάνω στην διαδρομή µας. Αυτό συμβαίνει γιαά
θέλουν να εκμεταλλευτούν

την

λάθος ανάληψη που λέει, ότι το

ξεκίνημα της παρακολούθησης

συμπίπτει µε την έναρξη του
δικού µας δρομολογίου. Συνεπώς χρειάζεται µεγάλη προσοχή, όχι µόνο στους καθρέφτες
µας για το τι υπάρχει πίσω µας

όταν ξεκινάμε ή κατά την διάρκεια

της διαδροµής

µας, αλλά

και στα οχήµατα που θα δούµε

να ξεπαρκάρουν ή

να περιµέ-

γουν στην άκρπ του δρόμου και
πάνω στα πεζοδρόμια. Είναι
πολύ σηµαντικό, σε περίπτωση.
που αντιληφθούμε ότι έχουµε

οι

παρέα”, να αλλάξουμε τον προορισμό µας αντικαθιστώ-

ντας τον µε έναν προαποφασισµένο εναλλακτικό. Βόλτες
που καταλήγουν στο πουθενά απλά ισχυροποιούν τις
υποψίες τους εναντίον µας, ενώ π αποκάλυψπ των Οδηγικών µας ικανοτήτων, αν δεν είναι αναγκαία, απλά θα
µας στερήσει αυτό το χρήσιμο ενδεχομένως “εργαλείο”,

αφού από τν επόµενη φορά θα µας ακολουθεί ένα γρη-

γορότερο όχηµα και ένας ικανότερος οδηγός.

ή τσεκαρισμµένες διαδρομές.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Όσα ακριβώς ισχύουν στην προηγούµενη μέθοδο ισχύουν και εδώ, µε μοναδική διαφορά την προσθήκη ενός
ακόµα οχήματος μπροστά από εµάς. Τα δύο οχήματα,
φυσικά, είναι σε συνεχή τηλεπικοινωνία μεταξύ τους.

Απαραίτητη

προὐπόθεση αυτής της µεθόδου

είναι να

έχει προηγηθεί µία επιτυχημένη παρακολούθηση, Ἡ
οποία να τους έχει αποκαλύψει τις κύριες και συνήθεις

διαδρομές µας. Αυτός ο σχηματισμός παρακολούθησης,
αν και φαινομενικά

παράδοξος,

ξεφύγουμε από τον Κλοιό, να κάνουμε αρκετά απότοµα αναστροφή ή να στρέψουµε την προσοχή µας στους
κάθετους δρόμους, ώστε να ξεφορτωθούμε για αρχή
το μπροστινό όχηµα και µετά βλέπουμε... Μιας και Οἱ
περισσότεροι περιμένουν και ψάχνουν
την συνοδεία
τους µόνο από πίσω, συχνά στήνονται παρακολουθήσεις µε ένα όχηµα µπροστά από εµάς, αλλά σε αυτήν
την περίπτωση, επειδή είναι µεγάλο το ρίσκο να µας
χάσουν, προτιμούν να την εφαρμόζουν σε καθημερινές

είναι αρκετά δύσκολο

να αποκαλυφθεί, αν δεν τον έχει κανείς υπ’ όψιν του.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.
ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σ’ αυτήν περίπτωση παρακολούθησης οι µπάτσοι δεν
προσπαθούν να παρακολουθήσουν απλά τη διαδρομή
μας, αλλά γίνονται σχεδόν κομμάτι του περιβάλλοντος
μας. Η τακτική αυτή σε πλήρη ανάπτυξη, αν και αρκετά

εξεζητηµένη, ὡσιόσο είναι δυνατή, ενώ κοµµάτια
σχεδίου μπορούν να εφαρμοστούν και ξεχωριστά .

του

Έναρξη -Σχέδιο 2-

Ῥασικό πλεονέκτημα σ᾿αυτήν την τακτική είναι ότι τα δύο

Μιά επιχείρηση παρακολούθησης ξεκινά συνήθως από
ένα σταθερό σηµείο αναφοράς µας, όπως αυτό του

οχήµατα

σπιτιού

έχουν την δυνατότητα να εναλλάσσουν θέσεις

μεταξύ τους μπερδεύοντάς µας, ενώ αυτονόητο είναι ότι
από δύο οχήµατα ξεφεύγει κανείς δυσκολότερα. Έχοντας
επίγνωση της βασικής µας διαδρομής, µπορούν να
αυξομειώνουν συνεχώς κατά πολύ τις αποστάσεις τους
από εµάς, κάνοντας ακόµα δυσκολότερο τον εντοπισμό
τους. Μια επικίνδυνη παραλλαγή αυτής της μεθόδου
είναι π τοποθέτηση δύο οχημάτων μπροστά µας, ώστε
σε διασταυρώσεις που δεν µπορούν να είναι σίγουροι

ή της δουλειάς

µας

Σε

αυτήν

την περίπτωση.

υπάρχουν προ-τοποθετηµένα οχήματα σε κάθε πιθανή
κατεύθυνση µας έτοιμα να µας ακολουθήσουν, ενώ την
έναρξα της παρακολούθησης δίνει ένα ξεχωριστό όχημα
ή άτοµο, το οποίο διατηρεί συνεχώς οπτική επαφή µετο
όχημα µας και μόλις µας δει να ξεπαρκάρουµε θα κΙνη-

τοποιήσει όλα τα υπόλοιπα.

Ανάπτυξη (Σχέδιο 3)

το δεξί παράλλπλο συνοδευτικό όχημα κάνεις επίσης

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΛΩΝ:

1) Βασικό όχηµα
παρακολούθησης
χο του στόχου

παρακολούθησης.

Το βασικό όχημα

έχει την οπτική επαφή και τον έλεγ-

του, δηλαδή

καίριος ρόλος. Το όχηµα

το όχηµα

µας. Είναι ο πιο

αυτό ενημερώνει και όλα τα

υπόλοιπα για την κατεύθυνση, την πορεία, την ταχύτητα,

τις προθέσεις µας.

2) Όχημα κάλυψπς. Επειδή το βασικό όχηµα παρακολούθησης είναι και το πιο εκτεθειμένο στην αποκάλυψπτου,
συχνά πίσω από αυτό βρίσκεται ένα όχηµα κάλυψης έτοιμο να το αντικαταστήσει Και να αναλάβει το ρόλο του.

δεξιά και παίρνει τη θέσῃ του προπομπού. Ο προπγούμενος προπομπός γίνεται τώρα το αριστερό παράλληλο,
συνοδευτικό όχηµα και το προηγούμενο όχηµα κάλυψης
τοποθετείται σαν δεξί παράλλπλο συνοδευτικό. Τη θέση
του κυρίως οχήματος παρακολούθησπς, παίρνει το πρώτν αριστερό παράλληλο συνοδευτικό. Το προπγούµενο

βασικό όχημα παρακολούθησης προτιµά να συνεχίσει
ευθεία, ώστε να αποφύγει τον εντοπισμό του. Αυτός ο
τύπος παρακολούθησης µπορεί να εφαρμοστεί απόλυτα

όνο σε ήδη γνωστές και επαναλαμβανόµενες διαδροµές

µας και Υ αυτό και µια ξαφνική και ασυνήθιστη αναστροφή είναι ικανή να τους αποδιοργανώσει εντελώς.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΡΟ-

ΦΗ -Σχέδιο 5-

Σε περίπτωση αναστροφής µας

το όχημα που βρίσκεται πίσω
µας κάνει αµέσως αριστερά ή

δεξιά και Παίρνει
να ξαναβγεί πίσω

θέση ώστε
µας μόλις

περάσουμε από μπροστά του.
Ταυτόχρονα τα υπόλοιπα οχή-

µατα προσπαθούν να προσαρ-

μοστούν στην ξαφνική αλλαγή

µε βασική προτεραιότητα όµως
τη µπ αποκάλυψή τους. Κάθε
φορά λοιπόν που κάνουμε ανα-

στροφή, θέλοντας να τσεκάρου-

µε τι υπάρχει πίσω µας, καλό
είναι π προσοχή µας να στρέ-

φεται και στα οχήματα που ξαφ-

νικά έστριψαν και όχι µόνο στο

τι ακολουθεί.
Το τέλος

8) Προπομπός, Το όχημα αυτό πορεύεται ταυτόχρονα µε
όλα τα υπόλοιπα αλλά είναι λίγο πιο μπροστά. Λειτουργεί σαν προειδοποιητικό σύστημα και ενημερώνει όλατα
οχήματα που ακολουθούν για τυχόν εμπόδια, κινδύνους

και για την Κίνηση που θα βρουν µπροσιά

τους, ώστε

να προετοιμαστούν ανάλογα. Παρέχει όλες τις αναγκαί-

ες πληροφορίες, ώστε να µπν βρεθούν προ εκπλήξεως,

Σε περίπωση παγίδευσης του τηλεφώνου µας και αφού
γνωρίσουν τον προορισμό µας, το όχηµα αυτό φτάνει

πριν από εμάς...

Μετά την άφιξη στον προορισμό µας τελειώνει το σκέλος
της µηχανοκίνητης παρακολούθησης και ξεκινά ενδεχοένως π πεζή. Η συνοδεία µας θα αφήσει τα οχήματα ή
μόνο τους συνεπιβάτες και θα συνεχίσει την επιχείρηση
μετα πόδια. Υπάρχει πιθανότητα να βρούμε
ήδη εκεί τον
προπομπό µας (ακόµα και καθισµένο στο ίδιο μαγαζΏ,
ενώ οἱ υπόλοιποι θα αναπτυχθούν ανάλογα ή θα προετοημαστούν για την στιγµή της αναχώρησής µας..
"8!

ΟΛΟΥΘΗΣΗ

4) Παράλληλα συνοδευτικά οχήματα. Τα οχήµατα αυτά
εξασφαλίσουν, θεωρητικά, ότι το όχηµα µας θα μείνει σε

Αντιπαρακολούθησπῃ είναι κάθε ενέργεια που βοηθά στο

και βοπθούν στην συνέχισή της µετά από διασταυρώσεις
και στροφές.

της αντιπαρακολούθησης είναι π προστασία κάθε είδους

κάθε περίπωση µέσα στον κλοιό της παρακολούθησης

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ.
Ἠ ΣΤΡΟΦΕΣ -Σχέδιο 4-

να αποφεύγεται ή να γίνεται πολύ δύσκολος ο έλεγχός
µας µέσω της παρακολούθησης. Κύρια προτεραιότητα
πληροφορίας. Οι άνθρωποι
µέσα από τις οποίες γίνεται
οι ενέργειές τους. Σπάζοντας
µε µέσα στην καθημερινότητα
συστηματική παρακολούθηση,
ότι χρειάζεται να αλλάζουμε

--αδ-

Αν το όχημά µας κάνει δεξιά σε µία διασταύρωση, τότε

δημιουργούν συνήθειες
εύκολο να καταγραφούν
τις συνήθειες που έχουδυσκολεύουµε πολύ την
χωρίς αυτό να σηµαίνει
τις ώρες των σταθερών ή

αμετάκλητων υποχρεώσεών µας γενικά. Αντίθετα, συνήθως είναι καλύτερα κάθε ενέργεια που δεν θέλουµε να
εντοπίσεται, να είναι ενσωματωμένη µέσα στην καθηµερινότητά µας. Όσο προσπαθούμε να εµποδίσουµε την
παρακολούθηση των προσωπικών µας δραστηριοτήτων,
άλλο τόσο πρέπει να φροντίσουμε και για ανθρώπους
µε τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή. Χρειάζεται σχεδιασµός για να προστατέψουμε µια πληροφορία και δεν
είναι κάτ που γίνεται αυτόματα. Μπορούμε να προστατεύουµε Πληροφορίες που είναι πολύ ευαίσθητες και
ταυτόχρονα να αφήνουμε άλλες που είναι ασήμαντες,
ορατές σε όλους. Είναι θέµα προτεραιοτήτων ποιές θα
προστατέψουμε και ποιές όχι. Αν προσπαθούμε να προστατέψουµε και πληροφορίες που δεν είναι ευαίσθητες,
τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένας πολύ
εγάλος όγκος πληροφοριών, που θα πρέπει να κρατάµε
συνεχώς µακριά από παρακολούθηση. Όσες περισσότερες Πληροφορίες προστατεύουµε, τόσο πιο δύσκολη
γίνεται π. παρακολούθηση, αλλά ταυτόχρονα είναι και
πιο πιθανό να απομονωθούμε και να εμφανισιούµε ως

ύποπτοι.

1) Κάντε συνήθεια και κομμάτι της καθημερινότητάς
σας την παρατήρηση του χώρου που Ζείτε και κινείστε.

Εξοικιωθείτε µε το περιβάλλον σας και για µεγαλύτερη

και αρχίστε να τοὺς χρησιµοποιείτε.

Σε περίπτωση που θέλετε να διαπιστώσετε αν σας ακολουθούν :
4) Περάστε

µε κόκκινο

ή µπείτε

ανάποδα

σε δρόµο

Μονής κατεύθυνσης και ελέγξτε αν και τ σας ακολουθεί.

5) Ενώ οδηγείτε µε ταχύτητα σε δρόµο ταχείας ΚυΚλοΟφορίας µε τρείς τουλάχιστον λωρίδες και αφού έχετε
τσεκάρει τι ακολουθεί πίσω σας, Κάνετε όσο πιο απότομα

γίνεται δεξιά και βγείτε από αυτόν.
ϐ) Μετά από µια ᾿τυφλή” στροφή/ γωνία και αφού προηγουµένως έχετε “κερδίσει” κάποια απόστασῃ κάντε αναστροφή και πάρτε την αντίθετη κατεύθυνση.
7) Μετά από µια τυφλή” στροφή/ γωνία παρκάρετε και
παρατηρήστε διακριτικά τι οχήµατα θα περάσουν ή θα

ακολουθήσουν την κίνησή σας.

8) Κάντε τον γύρο ενός τετραγώνου και ξαναβγείτε στο

ίδιο σηµείο.
9)

Εμπλουτίστε

κυκλοφορίας,

τη διαδρομή

πεζοδρόµους,

σας

µε δρόμους

σκαλάκια,

ήπιας

πεζογέφυρες

ή

οτιδήποτε άλλο παράδοξο µπορεί να εκθέσει όσους σας

ακολουθούν.

10) Τοποθετήστε

σε κάποιο

στατικό σηµείο

πάνω στη

διαδρομής σας ένα φίλο, ο οποίος θα έχει την δυνατότητα να καταλάβει αν σας ακολουθούν. Αν πάλι δεν

ευκολία προσπαθήστε να θυμάστε τα οχήματα που παρκάρουν στη γειτονιά σας. Μπιν αγνοείτε ύποπτες κινήσεις
που συμβαίνουν γύρω σας.
2) Κρατήστε το όχηµά σας σε καλή λειτουργική κατάσταση Και φροντίστε το ντεπόζιτο σας να είναι πάντα τουλά-

μπορεί να είναι σίγουρός, ας σημειώσει τα ύποπτα οχήατα που σας ακολουθούν και ας βιαστεί να μεταφερθεί
σε κάποιο επόμενο σηµείο της διαδρομής, ώστε να τα

8) Αν δεν έχετε καθρέφτες, βάλτε, ρυθµίστε τους σωστά

ἕα Ῥο55ε αά ο55ε”

χιστον µισογεµάτο.

επαλπθεύσει.

σχέδιο 3

σχέδιο 4

ελεύθερη µειάφραση από εἰτο εξεγερσιακών από την Ιταλί : ο τίτλος είναι του µειαφραστή.
1. “Ἡ επαναστατική δραστηριότητα που αρκείται στο
να αντιπαραθέτει το λόγο της στο λόγο του ραδιοφώνου
είναι σχεδόν ασήμαντα”. Όσοι υποστηρίζουν ότι π αξία
της κριτικής και της πράξης είναι το ίδιο, παραβλέπουν,

την υλικότητα του πολέμου. Την πραγματική διάσταση
του πολέμου οἱ Ιδιοκτήτες της κοινωνίας την ξέρουν
πολύ

καλά.

Συχνά,

καλύτερα

από

τους

αρνητές

της,

Πυροβολούν σιπ Μεσολογγίου, σκοτώνουν στο Αφγανιστάν, βιάζουν τα Σαββατοκύριακα στη Μακεδονία, στήνουν στρατόπεδα συγκέντρωσης στα σύνορα, τσακίζουν
στα πειθαρχία, εξοντώνουν στα ψυχιατρεία. Ἡ επίθεσή
τους δεν είναι άσφαιρες κουβέντες μεταξύ πανεπιστηµιακών που εξαντλούν τα επιχειρήματά τους στα αμφιθέατρα. Αντίστοιχα, ο απελευθερωτικός πόλεμος δεν είναι
ατέρµονες αναζητήσεις στις καφετέριες. Συχνά ενδιαφέρουσες, άχρηστες όµως για την όξυνση της δράσης µας.
Ο πόλεµός µας είναι τα οδοφράγµατα που στήνονται, τα
κτίρια που καταλαμβάνονται, οἱ κυνηγηµένοι που δεν.
μένουν μόνοι τους, Οἱ φασίστες που τρώνε ξύλο, ο πλούτος που λεπλατείται. Ἡ ριχοσπαστική κριτική -θεωρία
και ανάλυση- αποκτούν σημασία μονάχα όταν αποτελεί
οδηγό δράσης. Όταν είναι αποτέλεσµα µιας ανατρεπτικής σχέσης που αναζητά την έκφρασή της. Όταν µπορεί
να υπάρχει µόνο ὡς πράξη, ὡς σχέση μεταξύ αντικειµένου, λόγου και πράξης, έκφρασης και μετασχηματισμού
και εκδπλώνεται ὡς ένταση που αφήνει πίσω τα {Χνπ της.
Όλα τα υπόλοιπα είναι άχρηστες σκέψεις, προσχήματα,

η χαρά του δημοκρατικού πλουραλισμού.

2. Όσοι οργανώνουν την αντι-βία τους προσπαθούν να
κατακτήσουν έδαφος. Καθορίσουν πρακτικές, ορίσουν
την ἴδια τη Ζωή στο έδαφος που κατέχει στρατιωτικά ῃ
δημοκρατία. Η κατεύθυνση είναι αποκλειστικά να διευ-

-α

ρυνθούν -ποιοτικά και ποσοτικά- οἱ χώροι της ανταρσίας.
Ἡ άρθρωσπ

της επίθεσης αποτελεί την ενοποιητική

της

λειτουργία, οἱ νευρώνες ενός αντίστοιχου οργανωτικού
Μοντέλου που πρέπει να αρχίσει να διαφαίνεται.

3. “Ἡ άµεση δράση κάνει τα άτοµα να αποκτούν συνεί-

δηση της κατάστασής τους, ὡς άτοµα που μπορούν να

αλλάξουν τη μοίρα τους και να ξαναπάρουν τον έλεγχο της Ζωής τους” υποστήριζε πριν χρόνια π ΑΖίοπα
Ἐἰνο]ασίοπα
πα. Και το βίωµα της εξέγερσης το επαληθεύει. Σε αυτό το σηµείο βρίσκεται Π μαγεία της άµεσης
δράσης. Η ιδιαίτερη σημασία της οργανωμένης αντι-βίας. Ποιος δεν βλέπει διαφορά στην αυτοπεποίθηση όσων
ξεπερνάνε τα όρια; Στη σιγουριά που νιώθουν για το εφικτό της ανατροπής των πάντων. Στη δύναµπ που νιώθουν
όταν προχωρούν µέχρι βάθους. Και αυτό το συναίσθημα
εκπέμπεται, μεταδίδεται. ΓΙ) αυτό και έχει πολλαπλασιαστική ισχύ. Γιατί επηρεάζει πολλούς περισσότερους από
όσους εμπλέκονται προσωπικά και άµεσα µε τη δράση.

4. Μας ενδιαφέρει ένα διάχυτο αντάρτικο που προκρίνει την επικράτηση του αρνητικού, τη διάδοση των.
συμπεριφορών αποδιάρθρωσης και όχι τῃν πολιτική
τους οργάνωση γύρω από ένα συγκεκριµένο σχήμα. Ούτε

φυσικά γύρω από οποιαδήποτε αλήθεια, βεβαιότητα. Ένα

αντάρτικο που επιδιώκει τη διαμόρφωση εκείνων των
συνθηκών που θα γεννάνε και θα προωθούν πρωτοβουλίες που δεν θα ελέγχονται από κανένα και θα προωθούν.

την αυθόρμητη, µαγματική και ανεξέλεγκτη συνεύρεση.
Ένα αντάρτικο που αποσκοπεί στη δηµιουργία πυρήνων.
παντού, όπου βιώνεται η αιχμαλωσία, π αποξένωση, Π

εκμετάλλευση, π ταπείνωση. Επιθετικούς σχηματισμούς

“περισσότερο ή λιγότερο σταθερούς ανάλογα µετις δυνα-

μα

τότητες Και τις ανάγκες- που θα επεκτείνουν σε όλα τα
επίπεδα ένα τεράστιο δίκτυο συγκρουσιακότητας στο

γούς και

που το αναγνωρίσουμε στις διµοιρίες που κυνηγιούνται

για να επικυρώσουν την αυτοπεποίθησή

κοινωνικό πεδίο. Ένα

δίκτυο

«φαινομενικά

ασύνδετο-

στα γήπεδα, στα κατειλημµένα σχολεία, στις κλοπές, στα

σαμποτάζ στα στρατόπεδα της εργασίας...

5. Μας αφορούν οι άτυπες δοµές. Αφορμαλιστικές οργανώσεις, οµάδες συγγένειας, παρέες που αντιλαμβάνονται

τον εαυτό τους περισσότερο σαν συμμορία. Στην ουσία

μιλάμε για δυνατότητες. Διαδικασίες απαραίτητες για την
οργάνωσπ του πολέμου. Μια διαρκής επισήμανση της

6. Διαμορφώνουμε

σχέσεις

ακολουθητές.

σύντροφοι”

που

που

“Ἱκανοί”,

εξαρτώνται

δεν

αφορούν

“έμπιστοι”,

τελικά

από

τους, που

Άνθρωποι

ικανοί τελικά µόνο

να αντιλαμβάνονται

βιβλία είναι ουσιαστικά, ποιες οµάδες ριζοσπαστικές,
ποια πρόσωπα

πολιτικάντηδες και για ποιους σωστούς

7. Διαμορφώνουμε

εργαλεία

επικοινωνίας,

σηµεία

αναφοράς, αρθρωµένους και πολλαπλούς συλλογισμούς,
οχυρά, προκεχωρηµένα φυλάκια και στρατηγεία.

Δεν µας φοβίσουν οι διαφορετικές απόψεις. Τα διαφο-

ρετικά σηµεία αναφοράς, τα διαφορετικά βιώματα. Είναι
πλούτος π Ζωτικότητα που πηγάζει από την αντιπαράθεση και την ιδιαιτερότητα των υποκειμένων. Είναι πλούτος

-στο βαθµό που δε συγκρούονται αντιθετικές σκέψεις και
η σύνθεση αποτελεί επιλογή- που µπορεί να γεννήσει
πιο αιχµηρές, πιο καίριες πράξεις. Αντίθετα, π ταύτιση,

οι απόλυτες συμφωνίες οδηγούν πιο εύκολα στην επανά-

τη

δύναμή τους να αντανακλάται στην προσοχή «θετική ή
αρνητική, µικρή σημασία έχει- που τους δίνουν οἱ άλλοι.
Και αυτοί οι άλλοι, οι διάφοροι ακολουθητές που ποτέ
δεν ανακαλύπτουν. Πρόσωπα που πληροφορούνται ποια

κασίας.

Χρειαζόμαστε

δεν.

μπορούν να Ζήσουν χωρίς κοινό που να τους θαυμάσει.

λόγους πρέπει να έρθει σε ρήξη. Πρόσωπα
πάνε κάποιος άλλος έχει ήδη περάσει.

διαδι-

“αληθινοί

τους άλλους

ανάγκης να αποκτήσει το δικό µας σιρατόπεδο -ολόκληῥρπ Π κίνηση των εξεγερµένων- συνείδηση των τακτικών

και στρατηγικών αρθρώσεων της επαναστατικής

αρχη-

σχέσεις

που

που όπου

δεν αποσκοπούν

στῃ

δημοσιότητα. Στην “αναβάθμιση” µέσα στο πάνθεον των
ανατρεπτικών σχηματισμών.

Μιλάμε για ένα ναρκισσι-

σµό που απομακρύνει ό,τι υπήρξε άµεσο βίωµα σε µια

αναπαράσταση. Οἱ κουβέντες, π στιγµή της επίθεσης, τα
σχέδια, ο λόγος, το μίσος, Π λύσσα, τα πάντα εκτυλίσ-

σονται

σαν Κάτι διαχωρισµένο

-τόσο μεταξύ τους όσο

και από την επαναστατική

διαδικασία-,

αλλά

µιας

αφού

Οἱ ΕΠΙλο-

γές δεν είναι ικανοποίηση της επιθυµίας για εξέγερση,
µέσο

ικανοποίησης

διαφορετικής,

από

τῃ

συνηθισμένη, µαταιοδοξίας. Τα πάντα υπάρχουν για να

ληψῃ και τη στασιμότητα, παρά στην εξέλιξα. Μονάχα Ἡ

βιωθούν σαν κάτι το Ιδιαίτερο, το νέο που κανείς άλλος
δεν έχει καταφέρει. Τα πάντα υπάρχουν µόνο για να κερ-

Ἐδώ βρίσκεται η ουσία της διαλεκτικής διαδικασίας που
ορίζεται από το τρίπτυχο θέσπ/ αντίθεσπ/ σύνθεση.

μοναδικό, ξεχωριστό, που προκαλεί τον εντυπὠσιασμό
και μένει στην ιστορία.

άρνηση ωθεί τη συνεχώς κινούμενη διαλεκτική σχέση.

Πάντα στην άποψη, τη στρατηγική, τις επιµέρους τακτ]κές που υπάρχουν αντιτίθεται κάτι που προκύπτει και
η σύγκρουση ανάµεσα στο παλιό και το καινούργιο θα

δίσουν την αναγνωρισιμότητα και να ειδωθούν σαν κάτι

8. Ἡ ΚΑΕ στον απολογισμό της θεωρεί ότι “λάθος στρα-

το προηγούμενο επίπεδο, δεν την απαλλάσσει ποτέ από
την αντίθεση.

τηγικής σημασίας ήταν ότι δεν οικοδομήθηκε, παράλληλα µε την παράνομη ένοπλη οργάνωση, µια οργάνωση
πολιτικοκοινωνικού χαρακτήρα. Σε Καμία φάση της
Ἱστορίας µας δεν δημιουργήθηκε µια πολιτική οργάνωση που να ξεπερνάει τα όρια του πολιτικοστρατιωτικού
αγώνα. Το σχέδιο της ΒΑΕ περιείχε εντέλει µόνο τον
ένοπλο αγώνα -με την πολιτικοστρατιωτική επίθεση στο

Αυτό δεν πρέπει να σηµαίνει και την έλλειψη συνεκτι-

τον διαχωρισμό. Και Π λύση όχι στην ένωση των τεµαχι-

δημιουργήσει

µια σύνθεσπ, που θα λειτουργήσει σαν

θέση στον επόμενο κρίκο της διαλεκτικής σκέψης, που

δεν διακόπτεται ποτέ. Έτσι η ολοκλήρωση, αν και µεταθέ-

τει ολόκληρη αυτή τη διαδικασία σε ένα υψπλότερο από

κών δοµών, αντίθετα συνιστούν προὔπόθεση όλων των.
παραπάνω. Ἡ δηµιουργία πυρήνων που θα προωθούν.
-τόσο κοινωνικά, όσο και µέσα στο ριζοσπαστικό κομµάτι» µια συγκεκριµένα αντίληψη αγώνα και θα βρίσκονται
σε πιο διευρυµένες διαδικασίες, είναι καθοριστικής

σημασίας.

στρατηγικές,

Πυρήνων

τεχνικές,

που

θα

επεξεργάζονται

συγκεκριμένες

κινήσεις

θέσεις,
Και

θα

επίκεντρο”. Το λάθος όµως βρίσκεται μάλλον στον ίδιο

σµένων δραστηριοτήτων, αλλά στην καθολική διάσταση.
του απελευθερωτικού πολέμου. Το Ζήτημα δεν είναι αν
η οργανωμένη αντι-βία θα υπάρχει

αυτόνομη από τους

αγώνες ή θα τους συμπληρώνει, αν θα είναι αποµονώ-

µένη ή συνδεδεμένη µε το κίνημα. Το Ζήτημα δεν είναι

στη δηµιουργία µιας “πολιτικοστρατιωτικής οργάνωσης”,
ούτε στη σύνδεσή της µε τους “νόμιμους αγώνες”, αλλά

προσπαθούν να καθορίσουν την εξέλιξη του πολέμου

στη διαµόρφωση ενός διάχυτου ανατρεπτκού

τητες άλλων. Να εισβάλλουν στην ιστορία και όχι να

όψεων της σύγχρονης Ζωής, θα δημιουργεί δοµές, θα

και όχι να ακολουθούν τυχαία γεγονότα και προτεραιόδιαμορφώνουν

τη δράση τους ανάλογα

µε τις σχέσεις

µιας παρέας. Το στοίχημα είναι αυτές οι δοµές να µῃν

μετατραπούν σε ένα άτυπο κέντρο, το οποίο θα σχηµα-

τίσει και ένα περίγυρο. Σε µια νέα ορθοδοξία, σε ένα
νέο κόμμα που θα απαξιώνει τους διαφωνούντες. Να µην

κου[1], που θα καταφέρεται συνολικά εναντίον όλων των.

επιτίθεται, θα συνδαυλίσει παντού τις σπίθες της γενι-

κευµένης ανταρσίας. Ένα αντάρτικο που θα γεννιέται, θα
αντανακλά, θα δυναμώνεται από τη βούληση -επιθυμία
και ανάγκη µαζί- των εξεγερμένων να Ζήσουν άµεσα µια
ενοποιημένη ζωή.

αλ

εγκλωβιστούν σε µια αίσθηση αυτάρκειας που μπορούν
να τοὺς δίνουν οι δυνατότητές τους.

αντάρτι-

9.

Ἡ

οργανωμένη

αντι

α

δεν

είναι

µια

ξεκομμένη

πραγματικότητα. Μια θέση µάχης σε έναν προσωπικό

πόλεμο. Μια επιλογή απομονωμένη. Έϊσι την θέλουν
οι δημοσιογράφοι, π αντπροµοκρατική, Οἱ πλούσιοι, Οἱ

συνδικαλιστές. Οἱ επιθέσεις µας αν δεν θέλουν να βρα-

χυκυκλώσουν τη δυναμική τους και να εγκλωβιστούν
στον µικρόκοσµο κάποιας ομάδας ή παρέας, αν δεν
θέλουν να μετατραπούν σε έναν ακόµα διαχωρισμό που
θα αποβλέπει την αναγνώρισή τους ως μηχανισμό αρχικά στρατιωτικό και µετά πολιτικό, αν δεν θέλουν να κατα-

δικαστούν σε µια αναπόφευκτη βραχύβια δράση, πρέπει

να διεισδύσουν στον κοινωνικό ιστό και να προκαλέσουν.
τα αναγκαία ρήγματα και τους ευκταίους τριγµούς. Να
αντιπαλέψουν παντού τη πολιτικο-στρατιωτική προσταγή
της δημοκρατίας και τν τυραννία της οικονοµίας. Να
αφήνουν πίσω τους την καταστροφή. Να ανακαλύψουν,
να δημιουργήσουν προνοµιακά πεδία ώστε να συναντηθούν, να παρέμβουν, να επηρεάσουν τα σηµεία διασποράς και αταξίας που πολλαπλασιάζονται ασύμµετρα.
Να ριζοσπαστικοποιήσουν τον πλούτο του κοινωνικού
ιστού που συγκροτείται γύρω από τους αγώνες. Να είναι
πιο αποτελεσματικές, να λειτουργήσουν σαν καταλύτης,
σαν πυροκροτητής άλλοτε σε σχέση µετους στόχους του
σαμποτάζ, της εκτροπής και της γενίκευσης.

«Εκείνη τν ᾖευκή πα[ωμένκ μέρα

το σώμα

µου Γύρι-

ζε τεντωμένο, Κομματιασμένο, ἑανασυναρμοῇοριμένο,
ὅ]ο πονεμἑνο... ό Καὖρος εἶναι ἑνα Κτῖνος, Ὁ μαύρος
εἶναι

ΚαΚός,

ο μαύρος

εἶναι

μοκθνρός,

μαύρος

εἶναι ἀσιοίμος.. Κάνει κρύο.. Ὁ μαύρος τρέμει, ο

Καύρος τρέμει [ιατὶ Κάνει Κρύο, το παιδάρι τρέμει

ᾖατὶ φοβάται τον μαύρο, ο μαύρος τρέμει απὀ το

κρύο,

αυτό

το κρύο

που

σπάει

10. Το διάχυτο ανατρεπτικό αντάρτικο θεμελιώνεται στη
συνάντηση της ριΖοσπαστικής υποκειµενικότητας µε τη

συλλογική δράση. Δύο αντίρροπες δυνάµεις που κάνουν
τις επιθέσεις

µας να πάλλονται

ἀσπρο

Ζωή:

από

τη µία

ένας άπληστος εγωισμός που µας θέλει ολοκληρωτικά
κατόχους της Ζωής µας. Κάθε στιγµή, στο σήµερα, στο
εδώ. Και από την άλλη η γενικευμένη ανταρσία, η τελική αποκαθήλωση του παλιού κόσμου την οποία τόσοι
λοιδορούν ως ανέφικτη, το σχέδιο για την ανατροπή.
των πάντων, κομμάτι

του οποίου

είναι οἱ επιλογές µας,

οἱ δράσεις µας. Ἡ απόπειρα συναρμογής, εναρµόνισης

τελικά, αυτών των δύο φαινομενικά εχθρικών αντιλήψεων, είναι

απαραίτητη.

Σε Κάθε

αντίθετη περίπτωση,

Οἱ

δρασιπριότητές µας μετατρέπονται σε “τέχνη” που έχουν

τᾳν ανάγκη απλά να εκφραστούν και να πραγματωθούν
ή εκφυλίσονται σε “στιράτευσπ” σε κάποιο ιδεώδες ή
όραμα που στέκει πάνω από τοὺς εαυτούς µας και µας
γεμίσει υποχρεώσεις και ενοχές.

[1] σαν διάχυτο ανατρεπιικό αντάρτικο εννοούμε όλες εκείνες
ἃς οµάδες, καταλήψεις, εκδόσεις, διαδηλώσεις που επιλέγουν
το δρόµο της επίθεσης στον καπιταλιστικό κόσµο. Όχι απλά της
κριτικής, Αλλά την -με Κάθε τρόπο- άµεση αναπαράθεση.

παιδάκι θὔνκται στα Πέρια της μητέρας. Ὀλι αυτή
κ. ασπράδα

που µε ασβεστώνει, κάθομαι στην 4ξρκ

μαύρο, τα

δόντια του μαύρου εἶναι ἄσπρα, τὰ πόδια

της ρωτιάς,

τα ασπρόρουμα

τσυ

του μαύρου εἶναι αρα, απ µε[άβοι

(ου.

σιό

Ανώνυμος,

(“αύρου

στις [ωνιές, σωπαϊνω,

δυρί

ή του μαύ-

«

ὕείω να εἶμαι

Ὀέβω τοι [νισμονιά, τα δέχομαι ὅ]α αρκεὶ

γα
διακρίνοµαι πια.
ο

μαία, το

από

Ο περσινός θερµός χειμώνας συνοδεύτηκε από το Παγερό καλοκαίρι των γεγονότων στον Αγ. Παντελεήμονα,
όπου µια φασιστοεπιτροπή κατοίκων µε τπ συνεπικουρία
των ακροδεξιών συμμοριών και τις πλάτες των µπάτσων.

την καταστροφή κάθε προηγούμενης µορφής κοινωνΙκής αναπαραγωγής και µε τον λιγότερο ή περισσότερο

βίαιο εκτοπισμό των ανθρώπων σύμφωνα µε τις ιδιαίτερες ανά περίοδο

ανάγκες της επελαύνουσας

οικονοµ-

επέβαλε την ιδιότυπη δικτατορία της. Εκδίωξαν βίαια

κής ανάπτυξης, Οἱ νόμοι “για τις περιφράξεις” τον 18ο

τους εκεί, απειλούσαν και προππλάκιζαν τον οποιονδήποτε, ακόµα και τους περίοικους που αντέδρασαν, και

ρόμενα τότε εργοστάσια. Κάθε διαδικασία συγκρότησης

από την πλατεία τους μετανάστες που το Κράτος θεωρεί
παράνομους, επέμεναν να εμποδίζουν την παρουσία

φιλοδοξούσαν να εξαπλώσουν αυτή την αθλιότητα και
στις γύρω γειτονιές. Γεγονότα που είχαν τη θέση τους
µέσα στο γενικότερο καλοκαιρινό πογκρόμ, µε τις εκτεταµένες επιχειρήσεις σκούπα σε Περιοχές του Κέντρου

και τις αθρόες συλλήψεις, τους εγκλεισμούς και τις απε-

λάσεις προσφύγων και μεταναστών, µε την εκκένωση του.
παλιού εφετείου και άλλων κτιρίων στέγασήςτους, µετην
καταστροφή του προσφυγικού καταυλισμού στην Πάτρα,
ετις εξαγγελίες για νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης και
δραστική αύξηση των ορίων κράτησης. Δίπλα στις πάγιες

δολοφονικές τακτικές των λιμενικών, που

µαζί πλέον

µε την νεοεισαχθείσα ευρωπαϊκή δύναμη της Ετοπίασ,
επιτπρούν το σύνορο του ευρωπαϊκού-φρουρίου στο
Αιγαίο. Δίπλα στο μόνιμο γραφειοκρατικό εμπαιγµό και
την αθλιότητα που συνιστά Π εξαντλητική, ταπεινωτική
και ως επί το πλείστον μάταιη αναμονή για µια ατηση.
άδειας παραμονής, όπως τραγικά αποτυπώνεται έξω από

τις υπηρεσίες του κέντρου κράτησης στην Πέτρου Ράλ-

λη.

Ἡ σημασία των όσων συνέβησαν στον Αγ. Παντελεήμονα και του γενικότερου πογκρόμ δεν βρίσκεται µόνο
στο απεχθές και το απάνθρωπο της επίθεσης στους πιο
λεπλατημένους, τους πιο κατατρεγµένους, τους πιο κάτω

από τους από κάτω, αλλά και στο ότι πάνω σε αυτά διαγράφονται οἱ σημερινοί όροι του κοινωνικού-ταξικού
πολέμου. Σε αυτά συναντιούνται π αντιφατικότητα της
μετανάστευσης στο σύγχρονο καπιταλισμό ως Ζήτημα
εκμετάλλευσης και ταυτόχρονα ασφάλειας, Π συγκρότηση και 9 ρόλος του κράτους-ασφάλειας, π κινητικότητα

των αγώνων Και των συγκρούσεων των τελευταίων χρόνων.

και το ξέσπασμα της εξέγερσης του Δεκέμβρη, π αστάθεια που αντιπροσωπεύει ῃ οικονομική ύφεση, π άρθρωση του σύγχρονου ρατσιστικού λόγου, π αναγκαιότητα
της καθεστωτικής ανασύνταξης στο υφιστάμενο περιβάλλον κοινωνικής ρευστότητας και πόλωσπς.

αιώνα στπν Αγγλία μετέτρεψαν την κοινή γη σε Ιδιοκτησίες εξαναγκάζοντας τους πληθυσμούς της υπαίθρου
να καταφύγουν εκεί που συγκεντρώνονταν τα νεοαναγειέθνους-κράτους υπήρξε συνυφασμένη µε την εσωτερική.
Μετανάστευση

και

την

αστικοποίηση.

Η

άνοδος

του

υπερκράτους των ΗΠΑ. στηρίχτηκε στα υπερατλαντικά
εταναστευτικά ρεύματα των αρχών του 20ου αιώνα. Και
η ανοικοδόμηση των ευρωπαϊκών µπτροπόλεων µετά τον
Β΄ παγκόσμιο πόλεμο χρειάστηκε την εργατική δύναμη
των μετανασιών είτε από την ευρωπαϊκή ενδοχώρα είτε

από τις πάλαι ποτέ αποικίες.

Τις τελευταίες δεκαετίες π προώθηση του νεοφιλελεύθε-

ρου-παγκοσμµιοποιηµένου μοντέλου ανάπτυξης, θα µετέ-

τρεπε σε πολιτικό και οικονομικό εργοτάξιο τις περισ-

σότερες περιοχές του πλανήτη. Σε πολλές χώρες της
Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής θα επιβάλλονταν
ασφυκτικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές καθ΄ υπόδειξη
του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας υπό τον εκβιασμό του συσσωρευµένου χρέους τοὺς προς τη Δύση. Το
σιδηρούν παραπέτασμα” θα γκρεμιζόταν µε την κατάρ-

ρευση του ανατολικού μπλοκ και την προσαρμογή της

Κίνας. Ἡ Μέση Ανατολή και ο ευρύτερος μουσουλµανι-

κός κόσμος θα βρισκόταν στη δίνη µιας επιχειρούµενης

γεωπολιτικής αναδιάρθρωσης µε πιο χαρακτηριστικά
μέτωπα αυτά της Παλαιστίνης και των “ανιτρομοκρατκών”. πολεμικών εκστρατειών σε Αφγανιστάν και Ιράκ.

Ἡ διαρκώς πιο αβίωτη κατάσταση στην περιφέρεια θα

Μεγέθυνε τις τάσεις μετανάστευσης προς την άλλη πλευρά του παγκόσμιου εργοταξίου, προς το εσωτερικό των
µπτροπόλεων και τις νέες ανάγκες για φθηνή εργατική
δύναμη που επέβαλε και εκεί το μοντέλο ανάπτυξης,
Ἂν οι θιασώτες της “Ισχυρής Ελλάδας” μπορούσαν τα
προηγούμενα χρόνια να κομπάζουν για τους ρυθμούς
ανάπτυξής της, αυτό υπήρξε εφικτό εξαιτίας της εντατικής εκμετάλλευσης των µετανασιών από τα Βαλκάνια και

την Ανατολική

και την Ασία.

Ευρώπῃ

και αργότερα από την Αφρική

Αλλά τα διαρκώς αυξανόμενα ρεύματα μεταναστών που

προκαλεί ο καπιταλισμός µε την πολύμορφη βία του
στην Περιφέρεια, αποτελούν µια αξεπέραστη αντίφαση
για τον ίδιο. Από τη µία τού είναι απολύτως απαραίτητη

η υποτιµηµένη εργατική τους δύναμῃ. Από την άλλη τού
είναι επίσης απαραίτητη η αναχαίτιση της αυξανόμενης

εισόδου τους στις μητροπόλεις, σε εκείνο το βαθµό που

του είναι αχρείαστοι, πλεονάσοντες και δυνητικά επικίν-

δυνοι για την κανονικότητα και την τάξη.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ.
Ἡ επικράτηση του καπιταλισμού συνδέεται

ΚΡΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

αλ
δοµικά

µε

Έχοντας στον πυρήνα του την επιθετική επιβολή όλο
και σκληρότερων όρων εκμετάλλευσης, το νεοφιλελεύ-

θερο-παγκοσμιοποιηµένο μοντέλο θα επιδείκνυε πυγµή.

Στην περιφέρεια θα πρωταγωνιστούσαν οι νατοϊκοί στρατιωτικοί σχηματισμοί και Οἱ συμμαχίες των προθύμων.
Και επειδή αυτά δεν είναι πράγματα αφηρημένα, επειδή
έχουν

διευθύνσεις

και ονόματα,

ένα από

αυτά λέγεται

ελληνικό κράτος, κατοικεί ακριβώς εδώ και κάνει ό,τι

μπορεί -στρατεύματα στα Βαλκάνια και το Αφγανιστάν,
υποψίες στο Λίβανο και τη Σομαλία. Στο εσωτερικό το
µπτροπόλεων από την άλλπ, θα αναδυόταν το Κκράτοςασφάλειας εκφράζοντας τῃ μετατόπιση του Κέντρου
βάρους για τη συνοχή του συστήµατος από τα κοινωνικά
συμβόλαια και τις προνοιακές πολιτικές, στους ποινικούς

και

κατασταλτικούς

μηχανισμούς.

Και

αυτό

του κόσμου. Η διαδικασία της εκμετάλλευσης στην Πιο
απροσχηµάτιστη Και τόσο απαραίτητη για το σύστημα
εκδοχή της. Η συμπύκνωση των κοινωνικών καταναγκασµών και καταπιέσεων, από την αντρική κυριαρχία µέχρι
το εθνικιστικό και ρατσιστικό μίσος. Η κρισιµότητα των
μεθόδων ελέγχου και διαίρεσης των από κάτω ώστε να
διασφαλίσεται π κοινωνική ειρήνη Και Π διαιώνιση των
κυρίαρχων σχέσεων.

δεν

σημαίνει µόνο αστυνοµίες “μηδενικής ανοχής”, αύξηση
της επιτήρησης,

επέκταση του εγκλεισμού

ή τροµονό-

μους, αλλά και µια στρατηγική συμβατή µε τον δυαδικό

πλέον χαρακτήρα των κοινωνιών στις µπτροπόλεις, της

συνύπαρξης διευρυµένων περιοχών αποκλεισμού δίπλα
στην πλειοψπφική κοινωνική-πολιτική-πολιτισµική συνθήκη της ενσωμάτωσης. Μια στρατηγική εστιασµένης
κατασταλτικής βίας κατά των “επικίνδυνων τάξεων” και

του. “εσωτερικού

εχθρού”

και

παράλληλα

καθολικής

διαπαιδαγώγησης στην πειθαρχία και τη νομιμότητα,
μέσω της ιδεολογικής πολεμικής αυτών που κάθε φορά
στοχοποιούνται και της συγκρότησης

συναίνεσης

πάνω

στο γεγονός της καταστολής τους. Μια στρατηγική βασι-

σμένΏ στην απενοχοποίηση των υφιστάμενων κοινων]κών συνθηκών µε την εξατοµίκευσῃ της ευθύνης, µε την.
επίρριψή της αποκλειστικά στα άτοµα για τους όρους

επιβίωσής τους.

Πρόκειται για τη µετάβασῃ από το πάλαι ποτέ σοσιαλδημοκρατικό φαντασιακό του “πολέμου κατά της φτώχειας”
στη πραγματικότητα του διαρκώς πιο απροκάλυπτου

πολέμου κατά των φτωχών”. Ένας πόλεμος που µπορεί

να επιµεριστεί και σε “πόλεμο κατά των μετανασιών”.
Πράγματι οἱ επιχειρήσεις σκούπα και τα αστυνοµἰ-

κά βασανιστήρια, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και η
θωράκιση των συνόρων, π εφαρµογή της πλεκτρονικής
καταγραφής και ῃ εισαγωγή των μεθόδων βιοµετρικής
ή

του

γενετικής

ασύλου

ταυτοποίπσης,

και

οι

π

ασφυκτικές

ουσιαστική

διαδικασίες

κατάργηση

έκδοσης

χαρτιών” και ελέγχου της παραμονής, δείχνουν ότι το
κράτος-ασφάλειας όχι απλά τον διεξάγει αλλά έχει σφυρπλατπθεί µέσα σε αυτόν. Ένας πόλεμος απαρατήρητος

για τους πολλούς

ή ακόµα και ανεκτός, καλυμμένος

πίσω από το συσχετισμό των μεταναστών µε τις έννοιες

της “εγκληματικότητας” και ενίοτε της “τρομοκρατίας”
και τη συστηματική µηντιακή τους προβολή. Οδυνπρός

όμως για τους άµεσους αποδέκτες του, που όταν δεν τους

δολοφονεί,

δεν τους φυλακίσει

ή δεν τους απελαύνει,

τοὺς επιβάλει το φόβο και τη μόνη άλλη καθηµερινότη-

τα που τους προσφέρεται, τις πιο κακοπληρωµένες και
επικίνδυνες δουλειές και τα κυκλώματα της καταναγκα-

στικής πορνείας.

Στις µετανάσιριες και τους μετανάστες δεν προβάλλεται

η Ιδιαιτερότητα ενός ακόµα κοινωνικού κομματιού, αλλά

το μέτρο της εκμετάλλευσης και της ανελευθερίας αυτού

ΑΤΩΝΕΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ.
Ευτυχώς κάποια στιγµή οἱ αντιφάσεις αγγίζουν τα όριά
τους. Στα τέλη Μάπ, μετανάστες ξέσπασαν σε οργισµένες

διαδπλώσεις, καταστροφές και συγκρούσεις µε την αστυνοµία, µετά το σκίσιµο του Κορανίου απότους µπάτσους

κατά τη διάρκεια ελέγχων. Προηγουμένως κατά την εξέγερση του Δεκέμβρη, κομμάτια µετανασιών βρέθηκαν να

συμμετέχουν στις απαλλοτριώσεις εμπορευμάτων και τις
συγκρούσεις. Ακόμα νωρίερα, το Φθινόπωρο, ασιάτες
προχώρησαν σε κλεισίματα της Πέτρου Ράλλη έξω από
το µεταγωγών, εξαιτίας της δολοφονίας του πακιστανού

Μοχάµενι Ασράφ από τις βίαιες μαζικές απωθήσεις που
συνηθίζουν οἱ µπάτσοι ενάντια σε αυτούς που συγκε-

ντρώνονται εκεί για τις διαδικασίες έκδοσης αδειών
παραμονής -παρόμοιες απωθήσεις το επόμενο διάστηµα
αποδείχτηκαν δολοφονικές για δύο ακόµα μετανάστες.

Το ίδιο φθινόπωρο, αφγανοί και άλλοι ασιάτες συγκρούστηκαν µε την αστυνομία αντιδρώντας σε συγκέντρωση
της φασιστοεπιροπής του Αγ. Παντελεήμονα που δοκίμαζε τότε τα πρώτα της βήματα. Και ένα χρόνο Πριν, τον
Αύγουστο του “07, αφρικανοί στη Θεσσαλονίκη εξεγέρθηκαν µετά τη δολοφονία του νιγπριανού µικροπωλητή
Τόνι Όνουα από ασφαλίτες.
Αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Τα τελευταία ένα-δύο χρόνια
είναι που εμφανίστηκαν κομμάτια μεταναστών να αντιγυ-

ρίσουν το ελάχιστο από τα ποσοστά βίας που καθηµερι-

νά εισπράττουν. Και αυτό συνέβπ µέσα σε µια γενικότερη.
κινητικότητα αγώνων και συγκρούσεων την ίδια περίοδο.
Το Μάπ του Ό6 ήταν η απρόσμενα μαζική συμμετοχή.
και Ο1 εκτεταμένες συγκρούσεις µε αφορμή την πορεία
του φόρουμ. Ακολούθησαν οι πολύμπνες φοιτητικές
καταλήψεις και κινητοποιήσεις που είχαν για επιστέγασμά τους την κορυφαία σύγκρουση της 8 Μάριπ του “07.

Επθθεππσπππας, Αζσππετεκπεττπατα

ΟΙ εξεγέρσεις στις περισσότερες φυλακές τον Απρίλη του
«07, που βρήκαν τη συνέχειά τους στη μαζική απεργία
πείνας των κρατουμένων το Νοέμβρπ του '08. Η µαχητική αντίσταση των κατοίκων της Λευκίμμης ενάντια στην.
εγκατάσταση ΧΥΤΑ το καλοκαίρι του '08 µε την απώλεια
της λευκιμμαίας Μαρίας Κουλούρη από το δολοφονικό
μένος των ΜΑΤ -π πιο χαρακτηριστική ίσως από το πλήθος των κινητοποιήσεων

που

διάσπαρτα

εκδηλώνονται

στο καταναλωτικό όνειρο, τόσο ικανοποιημένοι όσο τους
το εππρέπουν τα ψυχοφάρµακα. Και πολλές μνήμες,
Ἠνήμες αγώνων και συγκρούσεων µετην εξουσία, μνήμες

δεκαετιών και όχι εντελώς θαμμένες.

Κάτι ακόµα που έχει σημασία, ότι π ελληνική πραγµατικότητα δεν είναι και το πιο τυπικό δείγμα Δυτικής

µπτρόπολπς. Δεν εμφανίσεται εκείνο το βάθος του δια-

στην ύπαιθρο και τις πόλεις µε επίδικο το περιβάλλον,

χωρισμού και της αποξένωσης όπως για παράδειγµα στη

ες κινητής

γων των γκέτο και αντίστροφα στην οριακή σχέση αυτών

ενάντια σε έργα ανάπτυξης, σχέδια ανάπλασης και κεραίτηλεφωνίας.

Οἱ καταλήψεις

στα σχολεία το

φθινόπωρο του “08. Τεμνόµενη µε όλα αυτά, π αναπτυσσόµενη δυναμική των αναρχικών-αντιεξουσιαστικών-ανατρεπτικών κύκλων, από τα αυτοοργανωµένα εγχειρήματα
και τις δημόσιες δράσεις µέχρι την οργάνωση της αντιβίας Και την αλληλεγγύπ σε διωκόµενους συντρόφους για
επεισόδια, για αντάρτικου τύπου επιθέσεις ή για απαλλοτριώσεις τραπεζών ενάντια στον εργασιακό εκβιασμό.

“Ἐπιτέλους ο ορίζοντας φαινόταν πάλι ελεύθερος για
µας παρόλο που δεν ήταν φωτεινός επιτέλους μπορούσαν να σαλπάρουν πάλι τα πλοία µας, να ξανοιχτούν για

να αντιμετωπίσουν οποιονδήποτε κίνδυνο: επιτρεπόταν.
πάλι κάθε τόλμη του εραστή της γνώσης: π θάλασσα, η

δική µας θάλασσα ήταν ανοικτή πάλι.”

Ταλλία που αποτυπώθηκε στην απομόνωση των εξεγερµέ-

µε τις κινητοποιήσεις ενάντια στο ΟΡΕ. Φαίνεται να διασώζεται ένας κάποιος κοινωνικός ιστός επικοινωνίας και

ενίοτε αλληλεγγύπς. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν συναντιέται
εύκολα αλλού στις μητροπόλεις, το γεγονός ότι οἱ αναρχικοί και Οἱ αντεξουσιαστές μπορούν να διαταράσσουν
σε Κεντρικό πολιτικό επίπεδο και ότι µε τον ένα ή τον.

άλλο τρόπο ήταν ενεργητικά παρόντες σχεδόν σε όλες

τις συγκρούσεις που προαναφέρθηκαν.

Η εξέγερση του

Δεκέμβρη συνδύασε πλατιά κοινωνικά-ταξικά ερείσματα

και έναν μητροπολιτικό χαρακτήρα µε την έννοια ότι το

αυθόρµητο “Κεντρικό πολιτικό της πρόγραμμα” υπήρξεη
αντεκδίκηση και Π καταστροφή.

Ακολούθησε το γεγονός της εξέγερσης του Δεκέμβρη και
η αναταραχή που ακολουθεί έκτοτε. Ο Δεκέμβρης είχε
τη µορφή ντόμινο ή χιονοστβάδας. Αναρχικοί και αντεξουσιαστές

µε τις ανακλαστικές

δυναμικές

απαντήσεις

τους στη δολοφονίατου Αλέξη Γρηγορόπουλου, λειτούργησαν ὡς πυροκροτητής στέλνοντας ένα μήνυμα εξέγερ-

σης που έλαβαν ανέλπιστα πολλοί. Μαθητές, αρκετοί µε
τα βιώματα ταυτόχρονα των χουλιγκάνων και των µετα-

νασιών δεύτερης γενιάς, κατέβηκαν μαζικά στους δρόους και ενάντια στα αστυνομικά τμήματα στέλνοντας
το μήνυμα ακόµα μακρύτερα. Κομμάτια µετανασιών,
τσηγάνων και πολλοί άλλοι µε πληγωµένη ευαισθησία
ή συσσωρευµένο µίσος, ανταποκρίθηκαν στην ευκαιρία

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.

τρόπο δίπλα και µέσα σε αυτό που συνέβαινε. Πολλοί

Κάνα χρόνο τώρα π παγκόσμια οικονομία δυσκολεύεται “μείωση της παραγωγής, καταρρεύσεις και έκτακτες
αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, κατεπείγουσες διεθνείς
διασκέψεις και κρατικά µέτρα. Η κρίση είναι µια έννοια
γενική όσο και η παγκοσμιοποίηση ή ο νεοφιλελευθερισµός, που εμπλουτίσει τη θεώρηση του υπάρχοντος

Ἠ εξέγερση απέδειξετο πόσο σχετική είναι µια περηραφή

Δπλώνει ότι ο καπιταλισμός σε µια ορισμένη του µορφή
αδυνατεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται Και ότι το γεγο-

να φωνάξουν, να αντιγυρίσουν λίγη από τη βία που δέχονται, να πάρουν πίσω λίγα από τα κλεμμένα, να πάρουν
πίσω λίγο από τον εαυτό

τους, να σταθούν

µε κάποιο

ακόµα κατανοούσαν ή χαίρονταν.

καταδεικνύοντας τις νέες δυναμικές που αναπτύσσονται.

για την κοινωνική πραγματικότητα κατ’ εικόνα της Ερμού
ή της Σκουφά. Στη σκηνή δεν υπάρχει μονάχα το µέρος
που φωτίζει ο προβολέας, αλλά και τα µέρῃ τα σκοτεινά.
Πολιτικά συγκροτηµένα υποκείμενα που έχουν τη δύνα-

νός

και απελευθερωτικά προτάγµατα. Νεολαίοι µετέωροι έξω.

ορίχοντες της αβεβαιότητας και παράγουν νέα φαινόμενα
εξαθλίωσης, όπως οἱ χαρακτηριστικοί καταυλισμµοί µε τα

µπ να θέτουν έμπρακτα στους δρόμους τα ανατρεπτικά

από τους κανόνες µιας προοπτικής αποκατάστασπς, έξω
από τους Κανόνες ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού που

δεν αφορά εκείνους που δεν έχουν µια τέτοια προοπτι-

κή, µέσα όµως στο κράτος-ασφάλειας και τους τρόπους
του, στον αστυνομικό έλεγχο και τα νομοθετήµατα τύπου

Ορφανού. Άνθρωποι στις Ζώνες του αποκλεισμού ή στις

αυτό προδιαγράφει

αβεβαιότητα της επιβίωσης. Άνθρωποι τυπικά ενταγµένοι

συνέπειες

και

αλλαγές. Με

διαφορετική ένταση αλλά παντού μάλλον

στον κόσµο,

απολύσεις, μειώσεις μισθών και εξάπλωση

της µερικής

και

ελαστικοποιηµένης

εργασίας,

ανεξό-

φλητα χρέπ, κατασχέσεις και εξώσεις, διευρύνουν τους

αντίσκηνα των νέων αστέγων στις ΗΠΑ.

Σε πολλές περι-

πτώσεις ΟΙ συνέπειες τις κρίσης προελαύνουν αγενόχλητα πατώντας πάνω στη µοιρολατρία και τη μετριοπάθεια.
Αλλού όµως πυροδοτούν τῃν κοινωνική αναταραχή,
όπως Ἡ γενική απεργία και η εξέγερση στη Γουαδελούπη
ενάντια στις ραγδαίες αυξήσεις των τιµών των προϊόντων,
η γενικευμένη δυσαρέσκεια που έχει οδηγήσει σε πολι-

πα

παρυφές τους, καταπλακωµένοι από ταπεινώσεις και την

πολυδιάστατες

τική αστάθεια κυρίως την Ισλανδία αλλά και χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης, οι οµηρίες διευθυντικών στελεχών.

και Οἱ απειλές για σαμποτάζ και ανατνάξεις εργοστασίων από εργάτες στη Γαλλία, π κατάληψη αὐτοκινητοβιομηχανίας στη Ν. Κορέα από χιλιάδες οχυρωµένους
εργάτες και Οἱ πολεμικές επιχειρήσεις της αστυνομίας
για την εκκένωσή της,
Τια το λόγο

που

ανώτατοι

αξιωματούχοι

διαπιστώνουν

κενά ρύθμισης στο νεοφιλελευθερισµό και εισηγούνται
την αναβάθμιση των υπερεθνικών θεσμών στο επίπεδο

της παγκοσμιοποίησης της οικονοµίας, για το λόγο που
κυβερνητικά

και επιχειρηματικά

επιτελεία προσανατο-

λίπουν βασικούς τοµείς της βιομηχανίας στη λεγόμενη

πράσινπ ανάπτυξη, για το λόγο που το κράτος-ασφάλειας

ακονίζει τα δόντια του, για τον ίδιο λόγο το καθεσιώς

αναζητεί τις διεξόδους του και στην κλιμάκωσπ της επιθετικότητάς του απέναντι στους μετανάστες. Το ελληνικό

δεν είναι το μοναδικό παράδειγµα. Πέρυσι αναφέρθηκαν
πρωτόγνωρες μαζικές συλλήψεις και απελάσεις µετανα-

στών “χωρίς χαρτιά” στις ΗΠΑ, µε αστυνομικές εισβολές
ακόµα και στους χώρους παραγωγής. Η Ιταλία αποτελεί
τα τελευταία χρόνια πρωτοπόρο εργαστήρι ρατσισμού

και φασιστικής επιθετικότητας και πλέον βρίσκεται στα
πρόθυρα π θεσµοποίπσῃ και π εμφάνιση στους δρόμους

νάστες µε τις εξαθλιωµένες συνθήκες

διαβίωσής

τους

υποβαθμίσουν την πόλη”, “διώχνουν τον τουρισμό”,
εμποδίσουν τα μαγαζιά να δουλέψουν”, “ευθύνονται

για επαπειλούµενες επιδημίες”. Δεν υπάρχουν παρά σαν
Ζητήματα αισθητικής, υγιεινισμού και οικονομικού οφέ-

Ἄους. Όσον αφορά τους ανθρώπους µέσα στις εξαθλιω-

µένες συνθήκες, απλά “είναι Πολλοί και δεν χωράνε” και

“η χώρα δεν µπορεί να τους θρέψει όλους”. Απασχολούν

όσο και Οἱ πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων. Ένας
πρωτοκοσμµικός ρατσισμός καταλυτικά παρών. Κρυμμένος συνήθως στη σιωπή του κυνισμού και της απάθειας.
Αναγνωρίσιμος εύκολα στους ακροδεξιούς ηγετίσκους και
τις χοντροκοµµένες τους προσπάθειες να τον αφομοιώσουν, όταν γεμάτοι επιτίµπσῃ και χυδαιότητα µίλαγαν για.

“κακομοίρηδες” και “δυστυχείς” σκορπώντας ευτελισµό

και απόρριψη. Και άλλες φορές µασκαρεµένος πίσω από
την φιλανθρωπία. Αν χρησίµευσαν σε κάποιους Οἱ δια-

πιστώσεις των ΜΚΟ για τις συνθήκες υγιεινής και διαβί-

ὠσης στα πρόχειρα καταλύματα των μεταναστών, ήταν σε
όσους προτιμούσαν να εμφανίσουν τις βίαιες εκδιώξεις,
τους εγκλεισμούς και τις απελάσεις προς όφελος και των.

ἴδιων των κυνηγηµένων, µιας και Οἱ εξαθλιωµένες συνθή-

κες απειλούσαν πρώτα και κύρια αυτούς. Ελλείψει συνο-

Ἀικότερης θεώρησης και τοποθέτησης, η φιλανθρωπία

τους, Ενώ στη Βρετανία αυξάνεται π εχθρότητα απέναντι

και ΟΙ ναζιστικής εμπνεύσεως τακτικές μπορούν να συνδυάπονται περίφημα. Προκλητικά παρόντα επίσης και
τα συμπλέγματα του παραδοσιακού εθνικισμού, κυρίως

σε ανατολικοευρωπαίους μετανάστες, έχουν εκδπλωθεί επιθέσεις σε κατοικίες τους για να εγκαταλείψουν

χείλη. Φαντασιώσεις για “απελευθέρωση” της χώρας από

εθελοντικών περιπόλων από ακροδεξιούς και απόσιρα-

τη χώρα

και από

απεργούς

προτάχθηκε

το σύνθημα

«δουλειά πρώτα στους βρετανούς εργάτες”. Ισοδύναµο
του κλασσικού φασιστικού “οι ξένοι µας παίρνουν τις
δουλειές”, αναπαραγωγή της ίδιας άθλιας εικόνας ενός
εργάτη αγκαλιά µε τη δουλειά του και µε τα αφεντικά
ενάντια σε έναν άλλο εργάτη. Μια αθλιότητα που σε
περιόδους μαζικών απολύσεων, ανεργίας και ανέχειας,
αποδεικνύεται εύπεπτηπ σπεκουλάροντας πάνω στην

στη λαλίστατη

ακροδεξιά,

ενίοτε και σε κυβερνητικά

την “κατοχή” των “εισβολέων”, γελοίοι συνειρµοί µε τα
στερεότυπα του ’21 και του ΄40, καλέσματα προς ελληναῥράδες να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τοὺς. ΟΙ πιο
παρωχηµένες παραστάσεις, κατάλληλες όµως για τα πιο

καθυστερημένα μυαλά και τις ανάγκες µιας επιτακτικής

και πολεμικής ατμόσφαιρας.

τράγους” υπεύθυνους για όλα τα δεινά, κατευθύνει την

Ο εχθρός τώρα πια δεν είναι πάντα µακριά ούτε µόνο εθνικά χρωματισµένος, είναι συχνά τριγύρω, είναι οἱ µετανάστες στη δουλειά, οι µελαψοί στη γειτονιά, τα γυφτάκια
στα φανάρια, τα πρεζάκια στις πλατείες, οἱ πόρνες στις

ίδιους να σκύψουν και άλλο το κεφάλι. Και υπάρχουν

των εξαθλιωµένων στην περιφέρεια. Τα νέα σύνορα χωρί-

αυξωµμένπ

αβεβαιότητα της επιβίωσης.

Μια αθλιότητα

που διαχωρίσει τους μετανάστες ως “αποδιοπομπαίους

οργή των υπολοίπων ενάντιά τους και επιβάλλει στους

ακόµα περισσότεροι τρόποι να ειπωθεί το {διο, όπως ότι
ψείναι πολλοί και δεν χωράνε”. Το συμπέρασμα κοινό,
ἕνα φύγουν”.

πιάτσες, Οἱ πεινασµένοι στους σκουπιδότοπους, οι μάζες

πουν την εξασφάλιση της ενσωμάτωσης απότις Ζώνες του

αποκλεισμού. Και ο παραδοσιακός εθνικισμός σταδιακά
µετουσιώνεται σε µια ταυτότητα πολιτισμικής ανωτερότητας, σε πρωτοκοσµική υπεροψία και ρατσισμό. Μια
ταυτότητα που στηρίζεται στην υλικότητα των κυρίαρχων.

σχέσεων

-ελεύθερῃ

αγορά

και

οικονομική

ανάπτυξη,

τεχνολογία και επιστήμη, δημοκρατία και διανόπση- και

τη µεταφορά της στον εξιδανικευµένο πθικό-ιδεολογικό
κώδικα του ορθολογισμού και της προόδου, της ισχύος
και της αφθονίας, της ευταξίας και της ασφάλειας,

ομορφιάς και της υγείας. Μια ταυτότητα που θέτει απέναντ της όσους βρίσκονται εκτός ή στο περιθώριο του
καλύτερου των δυνατών κόσμων” καιτους ξορκίσει στον
αντεστραμµένο κώδικα του φανατισμού Και της ΟΠΙσθο-

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ.
Στην προπαγάνδα του καλοκαιρινού

της

πογκρόμ

οι µετα-

δρόµπσαης, της αδυναμίας και της στέρησης, του χάους
και του κινδύνου, της ασχήµιας και της ασθένειας. Μια

ταυτότητα αρκούντως κυνική και επιθετική, σύμφωνη µε

πσοσταωῤαώσσαπασασα

τις νεοφιλελεύθερες λογικές της ατομικής ευθύνης και

τον τρόπο µε τον οποίον λειτουργούν τα πράγματα.

που ανταποκρίνονται στις επιταγές του συστήµατος και

ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ.

του κοινωνικού δαρβινισμού που διαχωρίχουν αυτούς
εκείνους

που

ξεμένουν,

σε

“επιτυχημένες

Ζωές”

και

ἑυπαρξιακά ναυάγια”. Με ππν αύξηση των αστέγων στις

ΗΠΑ αναφέρεται και αύξηση των δολοφονικών επιθέσεων σε βάρος τους από γόνους ευκατάστατων οικογενειών.
ἅγια λόγους εξάσκησης”. Υπάρχει κάτι που συνδέει αυτές
τις ακραίες συμπεριφορές µε το γεγονός ότι στο πλαίσιο
του καλοκαιρινού πογκρόμ, π παρουσία των μεταναστών,

η ἴδια τους π ύπαρξη, δηλώθηκε απλά και απερίφραστα.

ανεπιθύμητη και δεν άξιζαν καµίας άλλης προσοχής.
Είναι ο κυνισµός του πρωτοκοσμικού ρατσισμού, το ότι

γίνεται αποδεκτό οἱ νόμοι Και οἱ Κανόνες να ορίζουν.
Ζωές “λαθραίες” και “ασήμαντες”.

Μπροστά ξανά σιπν πολυπλοκότητα της πραγµατικότη-

τας, δεν είναι πάντα αυτονόπτη Π πλευρά του συνόρου
που στέκει ο καθένας. Το καλοκαιρινό ρατσιστικό παραλήρημα που εκδηλώθηκε ενάντια στους κυρίως ασιάτες
και αφρικανούς μετανάστες “χωρίς χαρτιά”, υπήρξαν

περιπτώσεις που το μοιράστηκαν και αλβανοί ή άλλοι

μετανάστες εγκατεστημένοι χρόνια. Ακόμα και αφρικανοί ή ασιάτες εγκατεστημένοι από παλιότερα Και αποκατεστηµένοι µε κάποιο µικροµάγαζο, εμφανίστηκαν

σε ρεπορτάζ κάνοντας θλιβερές δπλώσεις για το πόσο
αποτελούν και για τους ίδιους πρόβλημα οἱ τωρινοί από-

κληροι. ΟΙ μετανάστες δεν αντιπροσωπεύουν µια ενιαία

και παγιωµένη θέσῃ, υπάρχουν διαβαθμίσεις και είναι
φανερό ότι πολλοί από εκείνους που είχαν καταφθάσει
σε προηγούμενες φάσεις βρίσκονται Πλέον σε τροχιά

ενσωμάτωσης, Σίγουρα δεν αποτελεί μονόδρομο, αλλά
όπως συμβαίνει και γενικότερα, έτσι Και ανάµεσα στους
μετανάστες αναπτύσσονται προσδοκίες για κοινωνική

ανέλιξη και συμμετοχή στο καταναλωτικό όνειρο. ΤΟ φαι-

νόµενο της μικροαστικοποίπσης κομματιών μεταναστών.
δεν µπορεί να εκπλήσσει, εκτός ίσως απότις απλουστευ-

τικές ερμηνείες ή τις αυταπάτες. Το κυρίαρχο φαντασιακό στον ένα ή τον άλλο βαθµό το φέρουν αναπόφευκτα οἱ
πάντες, ακόµα και αν πρόκειται για τους αρνητές αυτού
του κόσμου. Τια το απλό γεγονός ότι εκπέμπεται από
παντού και δείχνει αυταπόδεικτο, όχι µόνο από τα μήντια.
παρ’ όλη τη σηµαντικότητά τους στις εποχές µας, αλλά
από την ἴδια την υλικότητα των κυρίαρχων σχέσεων, από

Πολλές φορές τα µήντια μίλησαν για “ακροδεξιά ατσέντα” που επιβλήθηκε µετά τις ευρωεκλογές. Το να µειώγεις τα γεγονότα σε επιφανειακές κινήσεις κομματικών.
σκοπιµοτήτων

να

είναι ένας τρόπος να τα ουδετεροποιείς,

αποστρέφεις

την προσοχή

από

την αποκρουσιική.

όψη της κατασταλτικής και ρατσιστικής βίας καθώς και

από τις ίδιες τις σχέσεις εκμετάλλευσης και εξουσίας
που την επιβάλλουν. Ἡ κινητικότητα των αγώνων και των
συγκρούσεων των τελευταίων χρόνων μιλούσε για τις

νέες πραγματικότητες των αναδιαρθρώσεων, τη διεύρυν-

ση της αβεβαιότητας, των αποκλεισµών και της ανέχειας,
για το ξεθώριασμα της καταναλωτικής υπόσχεσης µιας
οικονοµίας που όδευε προς την κατάρρευση των ποσοσιών ανάπτυξής της, για την αναποτελεσµατικότητα ενός

πολιτικού συστήµατος που έπειθε όλο και λιγότερο για
την αξιοπιστία και την υπόληψή του, για τις συγκεκριµένες και απτές συνέπειες των περιβαλλοντικών αδιεξόδων,

για το αφόρπτο της επανάληψης µιας καταθλιπτικής
καθημερινότητας δίχως νόημα. Ἡ έλευσῃ του Δεκέμβρη.
ανέδειξε εκρηκτικά αυτές τις αντιφάσεις, διατάραξε την
κανονικότητα και την τάξη, αμφισβήτησε τα προπγούµενα επίπεδα κοινωνικής ειρήνης και άφησε ανοικτό έναν
κύκλο κοινωνικής ρευστότητας και πόλωσης. Εντωμεταξύ
τ οικονομική ύφεση μόλις είχε καταστεί αναντίρρητη και
τ ανησυχία έζωνε για τα καλά τα επιτελεία παγκοσμίως.
Ἡ αύξηση όσων στέκονταν µετέωροι ή και δύσπιστοι απέναντι στπν κυρίαρχη πρόταση, ήταν επίσης πρόβλημα µη

αντιπροσώπευσής τους µε την καθίζηση των μηχανισμών

της αφομοίωσης στα αριστερά του πολιτικού συστήµατος, Με την θριαμβευτική αποτυχία της “αριστεράς των
ευαισθησιών και των δικαιωμάτων” να ασκήσει την αφοµοιωτική επιρροή της στη δυναµική που εξερράγη το
Δεκέμβρη. Με την αποµόνωσπ του “κόμματος του λαού”
στα όρια της συμπαγούς και ακίνητης κομματικής του
βάσης, που του έχει εξασφαλίσει ο έκδηλος συντηρητισµόςτου, Π προκλητική του νομιμοφροσύνῃη και Π πάγια
τακτική του της προβοκατορολογίας και της -όπου και

όταν το παίρνει- καταστολής των ανεξέλεγκτων δυναµικών. Από την άλλη, π εξέγερση αναπόφευκτα ταρακού-

νησε τα αντιδραστικά ανακλασιικά και οδήγησε σε µια
αντίπαλη δυναμική συσπείρωσης ανάµεσα στο συρφετό
των Πιο νοµιμόφρονων και νοικοκυραίων, που βρήκε
αντίκρισμα στο έρεισµα της ακροδεξιάς στις εὐρωεκλο-

γές, στο πλασάρισµα της επιθετικής της ρητορικής στον
επίσημο

κρατικό λόγο, στην ωρίμανση

ακόµα και του

ανύπαρκτου µέχρι πρότινος ενδεχόµενου κυβερνητικής

συµµετοχής της.

Το καθεστώς χρειαζόταν επιτακτικά µια αναδιατύπωση

της κοινωνικής συνοχής γύρω του και αυτό επενδύθηκε

σε µια διαδικασία ανασύνταξης του κράτους-ασφάλειας.

Τη δεδομένη μάλιστα στιγµή, µε λιγοστά περιθώρια για
προσχήματα

και µε σαφή

πρόσκληση

κά ανακλασιικά να αναλάβουν

ρόλο

στα αντδρασιι-

παραστάτη στῃν

επιβολή “του νόµου και της τάξης”. Η ανασύνταξη του

κράτους-ασφάλειας δεν περιλάμβανε µόνο τις προσπάθειες

αναπτέρωσης

αποκατάστασης

της ψυχολογίας

της εικόνας τους

τῶν

στους

µπάτσων

και

υπηκόους,

τις

µε την άνοδο στα δεξιά των ακραιφνέστερων εκφρασιών
του εθνικισμού, εμφανίστηκε τελευταία να ρίχνει τους
πατριωτικούς τόνους και να κινητοποιείται όψιµα ενάντια

παραγγελίες νέου εξοπλισμού και τις νεοσυσιαθείσες
δυνάµεις δέλτα. Ούτε µόνο την αποφασιστικότητα και τη
μοναδική ταχύτητα µε την οποία το πολιτικό προσωπικό

σε εκκαθαριστικές

-ποινικοποίηση της χρήσης κουκούλας, κατάργηση της

λή”, κυβερνά π δημοκρατία. Ούτε είναι λανθασμένες οι

επέβαλε ρυθµίσεις που άλλοτε θα απαιτούσαν χρόνια

ανωνυμίας των καριοκινητών, ανάθεση της λειτουργίας
των καµερών στην αποκλειστική ευχέρεια της αστυνοµίας, προώθηση της ταυτοποίησης µέσω ΡΝΑ. Πέρα από
την τεχνική προπαρασκευή, σήμαινε την επίδειξη πυγμής σε ό,τι σχετίζεται ή δείχνει ότι µπορεί να σχετιστεί

μετην αναταραχή. Οἱ αντιεξουσιαστικές καταλήψεις βρέθηκαν άµεσα στο στόχαστρο µε απειλές για επικείµενες

αστυνομικές εκκενώσεις καθώς και αντµέτωπες µε την

σταδιακή επανεμφάνιση των ακροδεξιών επιθέσεων σε
βάρος τους. Αλλά πρώτος στόχος δπλώθηκαν οι µετανάστες, λιγότερο απορροφήσιµοι πλέον από την οικονομία

και λιγότερο διατιθέµενοι να τα καταπίνουν όλα. Πλήρες

συμβολισμού το ότι Π εκδίωξη των μεταναστών από την
φασισιοεπιτροπή του Αγ. Παντελεήμονα δροµολογήθηκε την επαύριο του οργισµένου ξεσπάσµατός τους στα

τέλη Μάπ.

Δεν είναι ότι οἱ ρατσιστικές επιθέσεις από συµπλεγματι-

κούς µισάνθρωπους εκδηλώθηκαν για πρώτη φορά στον.
Άγ. Παντελεήμονα. Ἠδη από τη δεκαετία του “90 έχουν

επιχειρήσεις και απελάσεις

µετανα-

στών. Πρόσωπα επίσης και οργανώσεις της αριστεράς
έσπευσαν να στήσουν µέτωπα “ενάντια στη φασιστική.
απειλή”. Μόνο που δεν κυβερνά Ἡ “φασιστική απεικυβερνητικές πολιτικές, είναι απεχθής ο ίδιος ο Καπι-

ταλισµός. Ούτε έχουν αξία οι ανέξοδοι οραµατισµοί για

χαρούµενους

και Ισότιµους

ανθρώπους,

αλλά

π επί-

θεση στην πραγματικότητα της εκμετάλλευσης και της
δυστυχίας, η Κίνηση για την ανατροπή

της. Ας ειπωθεί

ξανά, ο έλεγχος της μετανάστευσης και η εμπέδωση της
ασφάλειας συνιστούν Ζητήματα προτεραιότητας, δοµικά
συνυφασµένα µε τη σύγχρονη δημοκρατική ομαλότητα,
και το κράτος-ασφάλειας. Δεν προελαύνουν µόνο µέσω.

της ακροδεξιάς ρητορικής, των κεντρικών κυβερνητικών
εξαγγελιών ή της σοσιαλδηµοκρατικής πλειοδοσίας για

επίδειξα “μηδενικής ανοχής”, αλλά και µέσω της αριστερής αναγνώρισής τους και της αντιπρότασης για µια

άλλη”,

εναλλακτική

διαχείρισή

τους. Ακόμα

και αν

διαφοροποιούνται Οἱ ιδιαίτερες τακτικές που Π καθεµιά
τοὺς προκρίΐνει, ΟΙ συνιστώσες του πολιτικού συστήµατος
υπηρετούν την ἴδια στρατηγική, διαχειρίζονται την ίδια

ατζέντα.

στικής βίας από ελληναράδες ενάντια σε μετανάστες µε

Οἱ. αναρχικοί-αντιεξουσιαστικοί-ανατρεπτικοί κύκλοι
αποτέλεσαν εκείνο το πολιτικό σηµείο αναφοράς -και
ουσιαστικά το µόνο- από όπου προήλθαν οι έμπρακτα

στην

πογκρόμ στον Αγ. Παντελεήμονα και γενικότερα. ταν
οι δύο αρχικές μαζικές παρουσίες συντρόφων πάνω στην

αναφερθεί στην επαρχία φόνοι και συμβάντα αποκρου-

αφορμές Καμιά φορά τόσο σημαντικές όσο π αρπαγή
ενός καρπουζιού. Επίσης από τότε, έχουν εκδπλωθεί
Αθήνα

επιθέσεις

σε

μετανάστες

από

ναχισιικές

συμμορίες ή και από παρέες φασιστοχουλιγκάνων.
Πρώτη φορά όµως µε τέτοια ένταση, επιχειρήθηκε να
οργανωθεί µε δημόσιο πρόσωπο και µε µορφή κοινωνικού αιτήµατος η εχθρότητα και Π επιθετικότητα απέναντι
στους μετανάστες. Να επανέλθουν απενοχοποιηµένα
και ενεργητικά στο προσκήνιο τα πιο αντιδρασιτικά κοινωνικά ανακλασιικά, που µέχρι πρότινος μπορούσαν.
να εκτρέφονται µόνο εντός και στα πέριξ των σωμάτων
ασφαλείας και του στρατεύματος και να αποτελούν τιµητική διάκριση µόνο για τους πολιτικούς απογόνους των
χιτών και τους νοσταλγούς της χούντας. Να ενεργοποιη-

θεί µια εφεδρεία, προέκταση της δημοκρατικής νοµιμότητας Και του κρατικού μονοπωλίου της βίας σήµερα. Να
ανιχνευθούν ακόµα και σενάρια ενός υποθετικού µετάδημοκρατικού εμφυλιοπολεμικού πλαισίου, που θα µΠο-

ρούσαν να απαιτηθούν από µια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση

της σύγκρουσης αύριο.
Λιγοσιά
αυτά,

τα περιθώρια

ισχνός

ρατσισμός.

και

για προσχήματα

ο αριστερός

στάσεις

απέναντι

στην

αθλιότητα

των

πλατεία, µε το άνοιγμα της παιδικής χαράς που είχε

σφραγίσει π φασιστοεπιτροπή για να µῃ συγκεντρώνονται μετανάστες, µε το χτύπημα της δεύτερης συγκέντρωσης από την αστυνομία. Ἡ διαδήλωση των δυόμισι χιλιά-

δων ανθρώπων της 7ης Ιούλη, που στην προσπάθειά της
να περάσει από την πλατεία κυνήγησε τις λίγες δεκάδες
φασίστες που οργανωμένα και σε συνεννόηση µε την
αστυνομία της επιτέθηκαν, για να χτυπηθεί ταυτόχρονα

απότις πολυάριθμες διµοιρίεςτων ΜΑΤ, να υποχωρήσει

και να διαλυθεί. Οἱ µικροφωνικές, οἱ αφισοκολλήσεις
και ΟΙ πορείες στόμα µε στόµα σε γειτονιές. Οἱ επιθέσεις

αντιποίνων

σε στόχους σύμβολα

του

καθεστώτος.

Οι αυθόρµπτες συμπλοκές µε φασίστες στους δρόµους.
Όπως κάθε φορά, µέσα στον αγώνα χρειάζονται ακόµα
περισσότερα και Οἱ επιλογές εμπεριέχουν πάντα τῃν Κριτική τους. Όπως κάθε φορά επίσης, το πρωταρχικό είναι
ότι συμβαίνει, ότι υπάρχει αγώνας.

µέσα σε όλα

φιλανθρωπίσιικος

Ίσα-ίσα ικανός για καμιά

ανταγωνιστικές

αντι-

πορεία-παρωδία

στο Σύνταγμα την ώρα που οι µπάτσοι Και Οἱ φασίστες
αλώνιζαν κάτω από την Ομόνοια. Ωσιόσο µέρος των
διεργασιών ανασύνθεσης στα αριστερά του πολιτικού
συστήµατος είναι και π επένδυση στον αντρατσισµό. Το

κόμμα του λαού” έχοντας βρεθεί σε κρίση ταυτότητας

Εσ--ικίσοστο

εκ του σύνεγγυς,

καλοκαιρινά µερόνυχτα 2009’

όλοι οἱ συλληφθέντες του Κερατσινίου αφέθηκαν ελεύθεροι. Όσον αφορά τους 22 του Ῥεσάλτο, υπήρξε αρχικά
η πρόθεση να τους κατηγορήσουν µε τις διατάξεις του
τροµονόµου, ελλείψει όµως του οποιουδήποτε ευρήματος και αναγκασμένοι μάλλον να δικαιολογήσουν το
απόλυτο φιάσκο της εισβολής, “περιορίστηκαν” σιπν
κακουργηµατική τους δίωξη µε “ακλόνητα στοιχεία” την

ύπαρξη άδειων µπουκαλιών μπύρας και ενός μπιτονιού

«Οι συλλήψεις στο Κερατσίνι...
Ένας χρόνος από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και Π αστυνομική κινητοποίηση καθολική. Η πρόβα
τζενεράλε που είχε γίνει στην πορεία Πολυτεχνείου δεν
προϊδέαζε µόνο για το βαθµό της επαγρύπνησης του
κράτους αλλά και για το λόγο της ανησυχίας του. Αστυ-

νομική κατοχή και μαζικές προσαγωγές απέναντι στην

επιθετικότητα των χιλιάδων νεολαίων του αντιεξουσια-

στικού μπλοκ. Το σκηνικό επαναλήφθηκε γενικευµένο
τις επίµαχες μέρες του Δεκέμβρη. Οἱ µπάτσοι προσπάθησαν να βρίσκονται παντού περιφέροντας αναπόφευκτα
την αδιαχώριστη ασχήµιατους. Περισσότερες από χίλιες
προσαγωγές και συλλήψεις, µατάδες να φοριώνουν
ενοχοποιητικά

σακίδια

σε συλληφθέντες,

δελτάδες

να

εφορμούν και να τραυµατίζουν µε τις μηχανές τους διαδπλωτές, ασφαλίτες ὡς μπουλούκια τραμπούκων δίπλα
στα ματ, έφοδοι σε προαύλιους χώρους πανεπιστημίων,
εισβολές σε στέκια στα Γιάννενα και το Κερατσίνι.

µε πετρέλαιο θέρμανσης για τη σόµπα. Με τῃ λογική ότι
μαζί µε βενζίνη και άλλα υλικά που ωστόσο δεν υπήρχαν, θα μπορούσαν θεωρητικά να χρησιμοποιηθούν για
την κατασκευή. µολότωφ! Τια την απελευθέρωσή τους,
στους περισσότερους επιβλήθηκε η ομηρία των ΠεριοΡιστικών όρων και των υπέρογκων χρηµατικών εγγυήσεων. Όσον αφορά τους 42 του δπµαρχείου, η δίωξή τους
βασίστηκε σε µια αυθαίρετη αστυνομική αφήγηση που
συνδέει τοὺς καταληψίες µε την επίθεση στα αστυνομικά
οχήµατα έξω από το στέκι για να μπορέσει να τους φορτώσει ένα κάρο πλημμελήματα.
Ενιαία κατασταλτική στρατηγική...
Στα τέλη Σεπτέμβρη, ήταν π έναρξη µιας “ανττρομοκτα-

τικής” επιχείρησης µε την εισβολή στο σπίτι στο Χαλάν-

δρι και τη φυλάκιση των Π. Μασούρα, Χ. Χατζιμιχελάκη
και Ε. Γιόσπα µε αστήριχτες κατηγορίες για συμμετοχή

τους σε εμπρηστικές και βομβιστικές ενέργειες και στην
ομάδα “Συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς”. Μια επιχείρη-

Οι συλλήψεις στο Κερατσίνι ήταν χαρακτηριστικές της
αστυνομικής τακτικής επίδειξης πυγµής. Το απόγευ-

ση που σκόπιμα θα παραμένει ενεργή επί μακρόν στοχοποιώντας ευρύτερους κύκλους ανθρώπων ή ακόµα και
την αντιεξουσιαστική δράση συνολικά. Μια επιχείρηση

καμιά αιτιολογία και έξω από κάθε νοµότυπῃ διαδικασία
εισέβαλε βίαια και µε προτεταµένα τα όπλα στο αντιεξουσιαστικό στέκι Ῥεσάλτο συλλαμβάνοντας 22 σύντροφους/ισσες. Στο άκουσµα του γεγονότος δεκάδες και
εκατοντάδες σύντροφοι/Ίσσες έσπευσαν οργισµένοι στο

κοινωνικών συνανασιροφών, τον µηντιακό κανιβαλισμό
πάνω σε μορφές αγώνα και πρόσωπα αγωνιστών, τη σύγχυση των μεθοδικά διοχετευόµενων ασφαλίτικων σεναρίων, την ομηρία των αθρόων ενταλµάτων, τον εκβιασμό
των επικείµενων ερευνών, προσαγωγών ή διώξεων.

µα στις 5 Δεκέμβρη,

µεγάλη δύναμη

µπάτσων χωρίς

Κερατσίνι, πολλές δεκάδες προσέγγισαν το στέκι όπου

κυνήγησαν τους ασφαλίτες που βρήκαν Και αναποδο-

που επιστρατεύει

την ποινικοποίπση

των φιλικών και

Αμέσως µετά τις εκλογές στις αρχές Οκτώβρη,

γύρισαν τα οχήµατά τους, ενώ άλλοι προσπάθησαν να
συγκροτήσουν ένα σηµείο συσπείρωσης και αντιπλη-

κατοχή

οἱ µπάτσοι στην ἴδια γραμμή επίδειξης πυγµής, αφού
απώθησαν ανθρώπους της περιοχής που προσπάθησαν
να τους εμποδίσουν, πραγματοποίησαν εισβολή και στο
δημαρχείο συλλαμβάνοντας 42 σύντροφους/Ίσσες.

εισέβαλαν στους δρόµους των Εξαρχείων προσπαθώντας
να τροµοκρατήσουν. Νεολαίοι και γενικώς άνθρωποι
των οποίων Π εμφάνιση δεν συμβαδίζει µε την θλιβερή
αισθητική των αστυνομικών ορδών βρέθηκαν κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο των εξευτελιστικών ελέγχων,
των προππλακισμών και των προσαγωγών. Ακόμα και αν
η ένταση της πολυήµερης αυτής κατοχής φαίνεται να

ῥοφόρησης καταλαμβάνοντας το δημαρχείο. Το βράδυ

Τις επόµενες μέρες και µετά το πέρας των μεγάλων διαδηλώσεων και των επεισοδίων στις 6 και 7 Δεκέμβρη,

των Εξαρχείων.

Μετά

ήταν ῃ

από σπασίµατα σε τρά-

πεζες και άλλες εταιρίες-σύμβολα του κεφάλαιου στο

κέντρο της Αθήνας, εκατοντάδες µπάτσοι όλων των ειδών.

έχει χαλαρώσει και να επανέρχεται κατά περίσταση, Π
κρατική επιλογή είναι σαφής, χρειάζεται την αστυνομική
µπότα να πατάει γερά µέσα στα Εξάρχεια.

Ακολούθησε τον ίδιο µήνα π κατασταλιική

απάντηση

στη μαχητική πορεία των αντιεξουσιαστών στο ΑΤ της
Νίκαιας για τη δολοφονία του μετανάστη Μοχάμεντ Καμ-

ράν Ατίφ. Μεθοδική επίθεση στην ουρά της πορείας,
επιλογή για συλλήψεις και διώξεις και η πρώτη απόπειρα
εφαρµογής του κουκουλονόµου, παρότι τελικά μπροστά

στην Κλιμάκωση των κινήσεων αλληλεγγύης προς τους
συλληφθέντες υπήρξε σχετική αναδίπλωση και εξαγγε-

λία για κατάργηση του σχετικού νόµου. Με αυτή την επι-

λογή το κράτος θέλησε να επαναδιαπραγµατευτεί έναν
κοινωνικό-πολιτικό συσχετισμό, δοκίμασε να προχώρήσει σε µια σκληρή στάση και να προσπεράσει χωρίς

πολλούς δισταγμούς την πθική µειονεξία της χρεωµένης

-Στο πλαίσιο της καθεστωτικής ανασύνταξῃς...
Ἂν και ευρέως διαδεδομένη τελευταία, π έννοια της αντιε-

ξέγερσης δεν είναι η πιο κατάλληλη. Χαρακτηρίζεται από

στατικότητα. Ανακαλύπτει ως ξαφνικό το γεγονός της εξέγερσης και µε ορόσημο τον περσινό Δεκέμβρη θέτει τον

Ἱστορικό χρόνο στο μηδέν. Η εξέγερση δεν είναι πίνακας
άξιος ενατένισης, θαυμασμού ή σχολιασμού, μοιάσει

περισσότερο µε στιγµή στην αλληλουχία των καρέ ενός
φιλμ, µια στιγµή µε τα πριν και τα µετά της.
Το υπάρχον συνεχίσει να κυοφορεί την άρνησή του. Οι
κοινωνικές-ταξικές ανισότητες και Π διεύρυνσή τους από

τις αναδιαρθρώσεις των τελευταίων δεκαετιών, η εντεινόµενη εκμετάλλευση Και Π όλο πιο αβέβαιη επιβίωση,
οι πολλαπλές καθημερινές πραγματικότητες της καταπί-

µε τη δολοφονία αστυνομίας και το έρεισµα των αντιε-

εσης, του ρατσισμού, του μισογυνισμού, της οµοφοβίας,
η ασφυκτική επέκτασΠ των μηχανισμών επιτήρησης και

ξουσιασιών στπν τοπική κοινωνία

καταστολής, π καταθλιπτική απουσία νοήματος Και αὐτο-

παρέμβαση και παρουσία τους.

από τη συστηματική

Τις επόμενες βδομάδες, ήταν π χυδαιότητα της επικήρυ-

ξης των τριών αναρχικών που καταζητούνται ως συνεργοί του Γιάννη Δημπτράκη για την απαλλοτρίωση της
Εθνικής τράπεζας στη Σόλωνος, µαζί µε τη γενικότερη
μηντιακή αναθέρµανση των ασφαλίτικων σεναρίων που
θέλουν να τους παρουσιάζουν σαν συμμορία λησιών.
Αυτή π. ενθάρρυνση των πλέον τπποτένιων Κοινωνικών συμπεριφορών της ρουφιανιάς Και της κατάδοσης,

εκδηλώθηκε

εν όψει

της προγραμµατισµένης

για το

Δεκέμβρη εκδίκασης της έφεσης του Γ. Δημπτράκη, ως
µια ακόµα προσπάθεια εγκληµατοποίπσης και Κοινώνικής-πολιτικής απομόνωσης των συντρόφων. Επίσης

η πορεία αλληλεγγύης στις 3 Δεκέμβρη έγινε µέσα σε

καθορισμένης Ζωής µέσα στον καπιταλισμό και τη δικτατορία του εμπορεύµατος, η καθολική

πια υπονόμευση

του φυσικού κόσμου, όλες αυτές οι συνθήκες αποδείχτηκαν εύφλεκτες µε τα γεγονότα του περσινού Δεκέμβρη.

Αλλά π φωτιά δεν άναψε και απλώθηκε ντετερµινιστικά

προδιαγεγραµµένη, αντικειμενικά αναπόφευκτη, αλλά
γιατί εν πολλοίς την υποδαύλισε και την επέτρεψε ο υποκειµενισμός

πληθωρικού

της Κοινωνικής

εμπειρίας,

π ύπαρξη

ενός

αντιεξουσιαστικού ρεύµατος που επιμένει

να προωθεί καθημερινά και έμπρακτα το ανατρεπτικό
πρόταγµα, Οἱ αγώνες από τους πιο πρόσφατους µέχρι
τους πολύ περασµένους που στοιχειώνουν τη συλλογική κοινωνική µνήμπ, η µόνιμῃ διάχυτη δυσπιστία και
δυστροπία απέναντι στο κράτος σε συνδυασμό και µε την
αποσύνθεση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος

ασφυκτικό αστυνομικό κλοιό. Σε κάθε πέρασμα προς το
χώρο συγκέντρωσης, την Πλατεία Βικτωρίας, υπήρχαν.
διµοιρίες που προχωρούσαν σε ελέγχους ή ακόµα και
σε προσαγωγές. Οκτακόσιοι µε χίλιοι άνθρωποι τελικά
κατάφεραν να εκφράσουν μαζικά την αλληλεγγύπ τους

Και των θεσμών μεσολάβησης και χειραγώγπσης.

σμένοι από τις αμέτρητες διµοιρίες.

ανασύνταξα θα ήταν τόσο αναγκαία και επιτακτική όσο

στους διωκόµενους συντρόφους, διαδηλώνοντας πλευριΚαι τέλος, πριν καλά-καλά εξελιχθούν οι διαδηλώσεις
του Δεκέμβρη, το Ζήτημα του πανεπιστημιακού ασύλου

ξαναβρέθηκε στα στόµατα των υπουργών, των δηµοσιο-

γράφων και των Πρυτάνεων. Οπωσδήποτε το κάθε
από αυτά τα γεγονότα έχει την ιδιαίτερη σημασία
και ανοίγει µια ξεχωριστή και εκτενή συζήτηση.
συζήτηση που µπορεί να αφορά στις επιλογές του

ένα
του
Μια
κάθε

διωκόµενου συντρόφου και τη συμβολή του στον αγώνα,

στην Ἱστορία των Εξαρχείων ως σηµείου αναφοράς της
κοινωνικής αμφισβήτησης ή στπν καθημερινή δράση

του Ῥεσάλτο και των αντιεξουσιαστικών στεκιών και τα
ριζώματά τοὺς στις γειτονιές. Ταυτόχρονα όµως χρειάΖεται να κατανοπθούν µέσα στη γενικότερη και κρίσιμη
συζήτηση για τις Μορφές και τις στοχεύσεις της κατασταλτικής στρατηγικής, µέσα σε µια συζήτηση που στην.

ουσία της αφορά στις εξελίξεις και τα δεδοµένα του Κοινωνικού-ταξικού πολέμου συνολικά.

Μετά το Δεκέμβρη το καθεσιώς δεν χρειαζόταν απλώς

να μαζέψει τα αποκαῖδια,

αλλά και να λάβει σοβαρά

υπόψη του τις αντιφάσεις και τις δυναμικές που επέτρε-

ψαν το ξέσπασμα της εξέγερσης. Μάλιστα π καθεστωτική
θα σκοτείνιαζε Και θα βάραινε ο ορίζοντας από

καταρράκωση

της καπιταλιστικής

ανάπτυξης,

από

την
την

οικονομική κρίση. Απολύσεις και εκτίναξη της ανεργίας,

αδυναμία αποπληρωμής δανείων και χρεών, κατασχέσεις και ανέχεια, πάγωμα ή και μειώσεις μισθών, εκ νέου
μειώσεις ασφαλιστικών δικαιωμάτων και αυξήσεις ορίων

συνταξιοδότησης, εξάπλωση των συνθηκών μερικής και
ελαστικής εργασίας κατά τα συμφέροντα των αφεντικών,

αυτές θα ήταν πλέον και Οἱ μόνες υποσχέσεις του συστήµατος. Και τέτοιου τύπου υποσχέσεις πάνε απαραιτήτως

μαζί µε κάτι ακόµα, την αστυνομία.

Ωστόσο το καθεστώς δεν φάνηκε διατεθιµένο να εγκατα-

λείψει εύκολα κανένα από τα όπλα του, έτσι παράλληλα

µε την ανασυγκρότηση της κατασταλτικής πυγµής, επιχείρησε να διασώσει και τη δημοκρατική ψευδαίσθηση.
Αυτό μεταφράστηκε

σε πρόωρες εκλογές και κυβερνη-

τική εναλλαγή. Η ανοικτή δεξιά μετατόπιση της προη-

-..---α

γούµενης διαχείρισης δεν υποσχόταν παρά τη μετωπική
σύγκρουση διακινδυνεύοντας την όξυνση της κοινωνικής

πόλωσης που άφησε πίσω της ο Δεκέμβρης. Τη δεδοµέ-

νη στιγµή κρίθηκε λιγότερο κατάλλπλη και αποσύρθηκε.
Το σοσιαλδηµοκρατικό λείψανο ανέλαβε να επενδύσει

σταλτικός εκβιασµός περισφίγγει σιγά-σιγά κάθε µορφή
και εγχείρημα αντιεξουσιαστικής δράσης.

«Ενάντια στο δίλημμα...

στον κοινωνικό εφησυχασµό και να αναθερµάνει κάπως

Αστυνομική βία, προσαγωγές, έρευνες, ανακρίσεις, δικα-

εκφράζοντας µια καθεστωτική επιλογή τόσο συμπαγή
και κρίσιμη που ανοιχτά αποτυπώνεται στην κομματική.
σύμπνοια και τη µηντιακή στήριξη που του προσφέρε-

πιο άµεσο επίπεδό της π κατασταλική διαδικασία είναι

την εμπιστοσύνη στη θεσμική ανάθεση και μεσολάβηση,

ται.

Οι νέοι διαχειριστές επιστράτευσαν ένα συναινετικό ύφος

και µια προσχηµατική ρητορική, Οἱ µπάτσοι βαπτίστηκαν.
προστάτες του πολίτη”, ο υπουργός τους αυτοανακπρύχτηκε “υπερασπιστής” της Κούνεβα και οι κυβερνητικές
ανακοινώσεις άρχισαν να διανθίζονται µε “ευαισθησίες”
για τους φτωχούς, τους μετανάστες, τους φυλακισμένους,

τους νέους, το περιβάλλον. Εμφανίστηκαν να έχουν
άποψη για όλα και να απλώνουν χέρι φιλίας προς όλους
εκείνους που ένιωσαν δικό τους τον περσινό Δεκέμβρη.
Τιαυτό και π σπέκουλα υπέρ της διαφάνειας και κατά

των κάθε λογής “κρατικών αυθαιρεσιών”. Αλλά αυτό το

άπλωμµα είναι και ο ολοκληρωτισμός της δημοκρατίας,
το να µπορεί να καµώνεται ότι συνθέτει µέσα της τις
αντιθέσεις ακόµα και την αμφισβήτησή της, το να εµφανίσεται υπερταξική και ουδέτερη, εφησυχάζοντας τελικά και ουδετεροποιώντας τους υπηκόους της. Και όσο
πιο πολύ καταξιώνεται στις συνειδήσεις τόσο πιο άνετα

σερβίρει τη λογική της. Πράγματα χιλιοπαιγµένα, όπως
ότι “ο νόμος και ῃ τάξη είναι απαίτηση της πλειοψπφίας απέναντι

στήρια,

φυλακίσεις συντρόφων,

ακόµα και στο πρώτο

συχνά ικανή να φοβίσει, να αποσπάσει την προσοχή, να
αφαιρέσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να εξαντλήσει.
Ποτέ όµως δεν είναι µια απλά αστυνοµική-επιχειρησια-

κή διαδικασία, είναι ταυτόχρονα πολιτική-ιδεολογική.

Όταν το καθεστώς λέει ότι “π βία είναι καταδικαστέα από
όπου κι αν προέρχεται” υπαγορεύει το όριο ενσωµάτωσης και απομόνωσης.

Δεν Ζητάει από τους καταπιεσµέ-

νους τίποτα λιγότερο παρά να συμφιλιωθούν µε την ανο-

µολόγπτη δομική βία των κοινωνικών-ταξικών διαχωρισµών, να αναγνωρίσουν το μονοπώλιο της θεσµισµένης
βίας του κράτους, να παραιτηθούν από το να ορίσουν οἱ
{διΟΙ τις μορφές των αγώνων τους και να εγκαταλείψουν

τις ιστορικές τους παρακαταθήκες. Δεν επιδιώκει παρά
να εξορίσει ιδεολογικά και κοινωνικά όσους δεν πειθαρχούν σε αυτά.
Ο κατασταλτικός εκβιασµός ενάντια στους αναρχικούςαντιεξουσιαστικούς-ανατρεπτικούς κύκλους οργανώνεται ως μεικτή στρατηγική κοινωνικής απομόνωσης

και

αστυνομικής ποινικής πίεσης θέτοντάς τους το δίλημμα

ρητά, είτε “καλοί ιδεολόγοι” είτε “κακοί βάνδαλοι εγκληµατίες”. Επίδικο ο αυτοακρωτπριασµός και ο διαχωρι-

στις ανεύθυνες μειοψηφίες”, όπως ότι “θα

σµός τους. Πιέζοντας τις πιο δημόσιες εκφράσεις προς

που καταναλώνουμε”, όπως ότι “πρέπει όλοι να κάνουµε
θυσίες για να σωθεί π χώρα”. δη οι σοσιαλδηµοκρά.

βισμό µέσα στη γυάλα της δημοκρατικής αποστείρωσης.

έπρεπε να δουλεύουμε περισσότερο συγκριτικά µε αυτά

τΏ μετριοπάθεια, τη συνιπρητικοποίπση και τον εγκλω-

από τις επερχόμενες κοινωνικές εντάσεις.

Καιτις πιο συνωµοτικές επιλογές στην εσωστρέφεια, την
αυτοκατανάλωση και τΏν απομόνωση πίσω από τα τείχη
που ιδεολογικά ορίσει π εγκληματολογία και πρακτικά
οι μηχανισμοί του ποινικού ελέγχου. Με άλλα λόγια,
ότι επιμένει να είναι ευρύ τουλάχιστον να µην είναι και
αιχμηρό και ότι επιμένει να είναι αιχμηρό τουλάχιστον.
να µην είναι και ευρύ.

Όπως προσπαθούν να κερδίσουν και έδαφος απότον εσώ-

Συχνά π απάντηση

προσήλωση στην αναγκαιότητα της πυγµής, Το αντίθετο,

τική νομιμότητα ούτε Π απομόνωση στον ποινικό έλεγχο.
Το Ζήτημα θα είναι πάντα π διαύγεια του σκοπού. Επιδιώκουµε την ανατροπή. Και όσο πιο σκοτεινός εµφανί-

τες διαχειριστές έχουν αρχίσει να Ζητούν “κοινωνικούς

διαλόγους” και “εθνικές συμφωνίες” για την οικονομία,

ελπίζοντας να προκαταλάβουν τις αντιδράσεις στην προ-

ετοιμαζόµενη καταιγίδα των νέων µέτρων πειθάρχησης
και λεπλασίας. Προσπαθούν απλά να κερδίσουν χρόνο

τερικό εχθρό. Στο ελάχιστο δεν κρύβεται π κυβερνητική

ανομία τέλος” και “μηδενική ανοχή” διακηρύσσουν σε
όλους τους τόνους και θέλουν αυτό να εµπεδωθεί, όχι

μόνο

από τους δηλωμένους

αρνητές του υπάρχοντος

κόσμου αλλά και από οποιονδήποτε µπορεί να φτάσει
στο σηµείο να θέλει να κατέβει στο δρόµο και να εκφρά
σει την οργή και την αγανάκτησή του. Εδώ το συναινετικό
προφίλ ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί. Τους είναι όµως
απαραίτητο να αντιμετωπίσουν το βασικό συμπέρασμα

διλήμματα

είναι ῃ

διπλή τους άρνηση, ούτε ο εγκλωβισμός στην δπµοκρα-

Ζεται 9 ορίζοντας για τον κόσµο της εκμετάλλευσης και

της εξουσίας, τόσο πιο ανοιχτό μπορούμε να τον κάνουµε για εμάς, την τάξῃ των καταπιεσµένων.

του περσινού Δεκέμβρη, την εµφατική του επιβεβαίωση,
την επικινδυνότητα της διαλεκτικής των µειοψπφικών

ανατρεπτικών κύκλων -της συνολικής κριτικής και τών.
επιθετικών τους πρακτικών- µε το ευρύτερο Πεδίο των
κοινωνικώνταξικών αντιφάσεων και του πολέμου. Προφανώς δεν πρόκειται για μελλοντικά σχέδια, ήδπ ο κατα-

στα εκβιαστικά

----ρ----

εκ του σύνεγγυς
από τις κόκκινες συνοικίες, 18.12.09.

//αργπιογρῖα.ννοτάργεςς.
σοι

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ.

- ΔΙΑΧΥΣΗ Συνώνυμµο της διάχυσης είναι η συνειδητή αίσθηση της

Ἡ έλλειψη πρωτοβουλίας, π απουσία δράσης που προ-

βάλλεται ως αναζήτηση επαναστατικού υποκειμένου και

ατελείωτων σταδίων ωρίμανσής του, εκτός από ντεµοντέ
είναι και ύποπτη.

Είναι η εφεύρεση, η επινόηση

µιας

δυνατότητας προκειµένου να δικαιολογηθεί η έλλειψη
δυναμικής. Θυμίσει λίγο το ανέκδοτο µε το κυνήγι του

θησαυρού, που ενώ κάποιοι σπαταλούσαν τη Ζωή τους
κοσκινίσοντας ατέλειωτους τόνους χώματος, Κάποιοι

άλλοι - περισσότερο

πρακτικοί - πλούτιχαν πουλώντας

τους κόσκινα.

ρευστότητας. Εχθρός της ο συγκεντρωτισµός, η αυτιστική

εμμονή στο επαναστατικό πρόγραµµα. Όσοι εργάζονται
για την καταστροφή αυτού του κόσμου στο σύνολό του,
θα πρέπει να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, να αφουγκράΖονται, να βρίσκονται παντού. Να επιδιώκουν να συνδε-

θούν. Με το κίνημα, τους επαναστατικούς κύκλους, τους

εργάτες που βαριούνται να είναι εργάτες, τους µαθητές
που έχουν εκατό απουσίες ήδη

απ’ τον Οκτώβρη,

τους

παραβατικούς που δεν έχουν µικροαστικά όνειρα, τους

οπαδούς τη στιγµή που εκτρέπουν το αθλητικό θέαµα,
τους φυλακισμένους που δεν διανοήθηκαν να γίνουν
ρουφιάνοι, τους μετανάστες που δεν σέβονται τη χώρα

Ἐίναι βαρετό να επιµένεις στον ρομαντισμό. Χυδαίο
να χτίσεις την ύπαρξή σου εις βάρος του. Είναι μάταιο

τον ενδιαφέρει να γίνει ειδικευµένος και ένας ογκολό-

συµπόρευση

χημειοθεραπείες

να ανασύρεις τη χριστιανική

µε την κοινωνία.

ελπίδα βαφτίσοντάς την
Ηττημένο να µαταιώνεις

την προοπτική ενός κόσμου που θα ανήκει ολοκληρωτικά σ’᾿ εκείνους που πολεμούν το υπάρχον.

Το να επιλέγεις τη σύγκρουση τώρα, για τον εαυτό σου,
στο όνοµα της ίδιας σου της Ζωής που

δεν αντέχει να

αντιμετωπίσει σιωικά την βαρβαρότητα των σχέσεων που
την καταρρακώνουν από την οικογένεια Καὶ το σχολείο
µέχρι την παντρειά και την εργασία, είναι αναγκαίο. Το
να έχεις διαρκώς στο νου σου το πώς π σύγκρουση αυτή

που τους φιλοξενεί. Ένας ανειδίκευτος εργάτης που δεν

γος χειρούργος που παραιτείται για αρνείται να γράφει

προς

όφελος

των φαρµακοβιομπχα-

νιών, στερούν έστω και λίγο απ’ την αηδιαστική φιλοδοξία αυτού του πρόστυχου κόσμου. Για τις εξαιρέσεις
βέβαια, τις αντιπαραγωγικές κατά κύριο λόγο, το κόστος

δεν αρκείται στα όρια µιας καταστροφικής - αλλά και
αξιοπρεπούς συνάµα - προσωπικής επιλογής. Ο κίνδυ-

θα διαχυθεί όσο πιο συλλογικά και έντονα γίνεται, είναι
Ζπτούµενο. Κι είναι ακριβώς το θέµα της διάχυσης που

νος να λειτουργήσουν ως παράδειγµα, είτε αυτό εµπεριέχετα! στην πρόθεση των υποκειμένων που αποστατούν.
είτε όχι, τα απογυμνώνει από την παραμικρή υποψία
προσωπικού μεγαλείου, τα στιγµατίσει εξορίχοντάς τα
από την κοινωνική ζωή σε φυλακές, ψυχιατρεία, ιδρύµατα αποκατάστασης. Η απόφαση είναι σαφής, Υπάρχει

κοινωνίας σε αυθαίρετες και απονευρωµένες κατηγορίες

ψυχοφάρµακα, να χρωστάς, να εξαπατάς µε τακτ ή µε

πρέπει να τεθεί στο τραπέζι και όχι π κατάτμηση της
-“χρήσιμες” ή “όχι.

χώρος για να δουλεύεις,

να καταναλώνεις,

να παίρνεις

σύστηµα, να παράγεις και να αναπαράγεις µε δύο λόγια
όλα τα σκατά που έχεις καταπιεί και εδώ που τα λέμε

ΣτΠ σκιά του καπιταλιστικού ονείρου οι κοινωνικές σχέ-

καλό θα ήταν να τα χωνέψεις από πάνω. Όχι όµως να τα

βάσει της υπαρκτής ταξικής θέσης των ατόμων, αλλά
ενός φαντασιακού που το θέαμα και Π Κοινωνία των
εμπορευμάτων επιβάλλουν, προσφέροντας στον καθένα

σε κατακλύσει και το αρνητικό γίνεται π μοναδική πεποί-

σεις παραμένουν σε µεγάλο βαθµό διαρθρωµένες όχι

την ψευδαίσθηση να επιλέγει την τάξη στην οποία ανή-

κει, όπως θα επέλεγε ανάµεσα στον ολυμπιακό ή τον
παναθηναϊκό, το λευκό ή κόκκινο κρασί. Μέσα σ᾿ αυτή
λοιπόν τη χωνευτική Και απρόσωπη ροή των πραγμάτων,
τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που κατά περιστάσεις
εκτρέπουν ή έχουν τη διάθεση να εκιρέψουν αυτό που
δεν πούνε, είναι αν µῃΠ τι άλλο ρευστά και αναδυόµε-

ξεράσεις. Ακριβώς εδώ, τη στιγµή δηλαδή που η αηδία

θηση - λογικά ή χωρίς λογική, δομημένα ή άναρθρα -θα
υποστείςτις συνέπειες. Από φόβο µην τυχόν και τις υπο-

στούν εκείνοι που ορίζουν τους Κανόνες του παιχνιδιού.

Αυτούςτους κανόνες αφότου ασελγώς αθετήσουµε, οφεί-

Ἄλουμε να οργανώσουμµε το παιχνίδι εξαρχής διαχέονιάς
το σε Κάθε χρόνο - απών και παρών.

Και μιλώντας για διάχυση, δε νοείται τίποτε παραπάνω
από

την ανακάλυψη

αυτής

της κοινότητας

μεταξύ

του

να. Βίαιες και ανανίρρητα στοχευµένες πρακτικές που
Ἱστορικά υιοθετούνται και διαχρονικά συμβαίνουν από
ανθρώπους ή οµάδες ανθρώπων που επιδιώκουν τη

προλεταριάτου

νομικά τμήματα, καταστροφές οικονοµικών και εξουσια-

την πολυπόθητη συλλογικοποίπσῃ των µοριακών/ατοµἰ-

διασάλευσῃ της κοινωνικής ειρήνης (επιθέσεις σε αστυ-

στικών συμβόλων, ξυλοδαρµοί φορέων της κυριαρχίας),

σε στιγμές διευρυµένης αναταραχής έρχονται αυτόματα.
και αντανακλαστικά σχεδόν στο προσκήνιο για να επιστρέψουν και να ξαναγίνουν οικείες στα περισσότερο
χαωτικά και αυθόρμητα Κομμάτια των απελπισµένων.
και καταπιεσµένων από τα οποία προέκυψαν. Αν υπάρ-

χει Κάτι που θα έπρεπε να διεκδικηθεί ως σταθερό και
διάχυσής της,

ντας κατανοήσει τη μιζέρια της θέσης τους ως παραγωγοί

και καταναλωτές εμπορευμάτων και Ιδεολογιών επιθυ-

μούν να την αρνηθούν και όχι να την υπερασπίσουν -,

κών αρνήσεων.

Στην προοπτική της διάχυσης της σύγκρουσης,

βασικό

εμπόδιο - απ’ αυτά που θέτουν οι ίδιοι οι επαναστατικοί
κύκλο! - είναι π λογική της πρωτοπορίας. Λογική που
υπερασπίζονται μοντέλα δράσης συγκεντρωτικού χαρα-

κτήρα, που ως βασικό τους στόχο φαίνεται να θέτουν την.

-αδ-

μόνιμο δεν είναι παρά π στιγµή της εκτροπής και της

- των καταπιεσµένων δηλαδή που έχο-

προσωπική τους εισβολή στις σελίδες της ιστορίας µε
όρους αναγνωρισιµότητας, µαταιοδοξίας, τελικά εξουσί-

Αυτό που επιθυμεί να επιτύχει δεν είναι Π διάχυση της

Μια βασική παράμετρος που θα ΄πρεπε να θεωρπθεί
κοµβική σ᾿ αυτό το ταξικό/αταξικό/διαταξικό παραλή-

η επέκταση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της δράσης
που αυτοί αναπτύσσουν και συνακόλουθα προτείνουν.

δηλαδή ότι π άντληση των προνομίων δεν προέρχεται
τόσο από την άµεση Πρόσβαση στα µέσα παραγωγής

που δεν ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες πρακτικές
που επιμένουν να εμφανίχονται ὡς Οἱ μοναδικές πραγ-

θέση στη διεύθυνσή τους.

ας. Το πρόταγµά τους καταντάει να είναι Ιμπεριαλιστικό.

προλεταριακής βίας -της έµπρακτης άρνησης δηλαδή των.
καταπιεσµένων να στερούνται την ίδια τους τη Ζωή-, αλλά
σε άλλα κομμάτια της κοινωνίας. Κάθε δραστηριότητα

µατικά ρηξιακές ή εκδηλώνεται από κοινωνικές οµάδες

που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην προδιαγεγραµµένΏη υπόθεση της άρνησης, αντιμετωπίζεται όχι απλώς

χωρίς την παραμικρή διάθεση σύνδεσης και αμοιβαίας
αλληλεπίδρασης, αλλά αντίθετα µε αδιαφορία, καχυπο-

ψία, απαξίωση. Πρόκειται για µια δογματική οπτική της
επανάστασης, που παρά την απομόνωση και περιθωρΙο-

ποίηση που σε µεγάλο βαθµό φτάνει να υπερασπίζεται
η δια για τον εαυτό της, εν τούτοις δε θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ὡς µηδενιστική. Η έννοια της προσδοκίας
και της κατοχής της αλήθειας εξακολουθεί να υφίσταται
αυτή τη φορά όχι µε ρεφορμιστικούς όρους κοινωνικής

υπομονής, αλλά επιβολής και γοήτρου.
Κάτω

απ’ το πυκνό πούσι

της νύχτας, στους

δρόµους,

Ἠπροστά απ’ τις βιτρίνες, στα αραιά παγκάκια, στα µπαρ
και στις ταβέρνες ανθίσει η ομορφιά και Π ασχήµια, η

επίδειξῃ και ο δισταγµός, το θράσος και πτίµια συναλλα-

ρημα είναι Π σχέση που έχει φροντίσει να αναπτύξει ο
δυτικός καπιταλισμός µε τα µέσα παραγωγής, Το γεγονός

(καθώς οἱ περισσότερες εργοστασιακές µονάδες έχουν
μετατοπιστεί στον τρίτο κόσμο), αλλά κυρίως από τη

Ἡ συνθήκη

αυτή αποδεικνύεται

Ιδιαίτερα συμφέρουσα

για το κεφάλαιο καθώς του εξασφαλίζει μέγιστα ΟΙΚΟ-

νομικά οφέλπ αγοράζοντας µε ανθρωπιστικά χαμόγελα.
κοινωνικής προσφοράς, όσο πιο φθηνά τπν εργατική.
δύναμη των υποβαθµισµένων περιοχών της περιφέρειας.

Από την άλλη, επιφυλάσσει µια αλλόκοτη θέση για τον.
σύγχρονο δυτικό µισθωτό καθισιώντας τον ταυτόχρονα
εκμεταλλευόµενο και εκμεταλλευτή, τη στιγµή που ενώ
εξακολουθεί να υφίσταται απόσπαση της εργατικής του
υπεραξίας από το απανταχού κεφάλαιο, ο ίδιος αντλεί τα
προνόμιά του από την υπεραξία των εργατών του τρίτου

κόσμου. ΤΟ γεγονός δηλαδή ότι ο εργαζόμενος της δύσης
δεν είναι σε θέση να παράγει, αλλά να διαχειρίζεται και
να διευθύνει τα µέσα και τα προϊόντα παραγωγής αναπτύσσοντας ως επί το πλείστον νέες μορφές δραστηριότητας (υπηρεσίες), του επιβάλλει την ψευδαίσθηση

- Π

οποία βέβαια στην καπιταλιστική γλώσσα του παρέχεται

γή, ο πόθος και οἱ ανατομικές λεπτομέρειες, π προσποί-

ως δυνατότητα - να μεταπηδήσει τάξη, να ανελιχθεί, να
αποκτήσει θέση εξουσίας.

{διο κύμα οἱ γλώσσες...Ὀ.

Και εδώ - ακριβώς ή περίπου - απαντούνται τα ερωτήµατα που τέθηκαν στην αρχή. Το κυρίαρχο ψέμα του
καπιταλισμού, ο μόνιμος τρόπος να εξαπατά µέχρι τώρα,
βρίσκεται στο γεγονός ότι π άνοδος στην οικονομική και
κοινωνική ιεραρχία δεν εµφανίζεται πια ως αποκλειστι-

ηση Και Π γοργή φυγή. Σπάνια συμπίπτουν τα κίνπτρα,
σπάνια ανταµώνουν οἱ καρδιές, σπάνια πλέουν πάνω στο

Δεν

έχουµε

παρά

να γίνουμε Π σπάνια

εξαίρεση.

Η

καθολική εξαίρεση. Ν᾿ απαλλάξουµε το στόμα µας από
τα πτώματα του επαναστατικού υποκειμένου και της πρώ-

τοπορίας, που βρωµάνε παρελθόν και ήττα. Την αθλιότητα αυτού του κόσµου τη νιώθουμε για λογαριασμό µας
-ανήκουμε στην από ΄δω µεριά- και δεν χρειαζόμαστε

προσχήματα και αφορμές για να την αρνηθούµε και να
την πολεμήσουμε. Δε νιώθουμε μόνοι µας, καθώς οἱ διαχωρισμοί δεν είναι του γούστου µας. Ο εχθρός εξάλλου
καραδοκεί. Στο ανάξιο βλέμμα του ρουφιάνου, του µΠάτσου, του μικροαστού, του αφεντικού, του προέδρου της
χονολουλού. Του την έχουµε στήσει όµως για τα καλά.
Στα οδοφράγµατα, τις άγριες απεργίες, τις απαλλοτριώ-

σεις, τα απανταχού αντάρτικα, την αγωνία των λέξεων και
των πράξεων να σημαδεύουν πάντα εναντίον τους, στον.

πόλεμο που υποβόσκει. Και έχει ήδη ξεσπάσει.

ΤΑΞΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ἐεκινώντας από µια θέση: “ενώ στον σύγχρονο καπιταλισμό εξακολουθούν να υπάρχουν τάξεις, εν τούτοις τα

υποκείµενα που τις διαμορφώνουν δεν αποτελούν αυτόµατα και αναγκαστικά φορείς ταξικής συνείδησης και
εποµένως του ταξικού ανταγωνισμού”, προκύπτουν δύο
σηµαντικά ερωτήματα: “ποιός µας βάζει να αναρωτιόµα-

κό προνόμιο

νίας;” και “πού πάει ῃ ταξική συνείδησῃ όταν χάνεται;

αλλά

π κατάκτηση.

της κορυφής της προβάλλεται σαν ένα ενδεχόμενο ανοιχτό στον καθένα. Από τις υψηλόβαθμες θέσεις µέχρι τις
πιο κακοπλπρωμένες εργασίες ο καπιταλισμός έχει φροντίσει να χτίσει την αίσθηση της διαρκούς κινητικότητας,

χωρίς αυτή βέβαια να ανταποκρίνεται τις συντριπτικά

περισσότερες φορές στπν πραγματικότητα. Ἡ φράση και
µόνο υπεύθυνος αποθήκης σε κάνει να αναρωτιέσαι

πρέπει να βάλεις τα γέλια ή τα κλάματα.

αν

Το µόνο πραγµατικό, πέρα απ’ τη μιζέρια των µισθωτών, είναι π συσσώρευση του πλούτου σε µικρές, Κλειστές κοινωνικές οµάδες. Αυτό που παραχωρείται στους
πολλούς είναι π ψευδαίσθηση της καταναλωτικής τους
δύναμης, Π οποία όσο μαζικά εκδηλώνεται (καπιταλιστικό θαύμα), το ίδιο μαζικά παίρνεται πίσω (οικονομική
κρίση). Αυτό που παραμένει σταθερό είναι η επιταγή της
εργασίας, π αναγκαιότητα του μισθωτού να εργάζεται. Σε
όλες τις περιστάσεις. Και πάντα µε το παραπάνω. Είτε
για να µπορεί να καταναλώνει εμπορεύματα που ποτέ

δεν θα του ανήκουν (όχι µόνο γιατί η ύπαρξή τους είναι

εχθρική προς την ανθρώπινη ανάγκη που φιλοδοξούν

--ρ-

στε αν υπάρχουν τάξεις σε συνθήκες µῃΠ αταξικής κοινω-

µιας κλειστής κάστας,

να καλύψουν, αλλά και επειδή - µε όρους περισσότερο
υλικούς - δεν είναι παρά το αποτέλεσµα ενός ατέλειωτου.

και ανακυκλώµενου δανεισμού), είτε για να εξασφαλίσει

τα αναγκαία ενός αγχώδους βιοπορισμού όταν εγκαλεί-

ται να πιστέψει εκ νέου στην Κρίση της επίγειας αυτή
τη φορά ζωής. Σε κάθε περίπτωση το συμπέρασμα είναι
κοινό: Ἡ Ιδιότητα Και µόνο του μισθωτού στον δυτικό
καπιταλισμό δεν φέρει στοιχεία ταξικού ανταγωνισμού,
παρά µόνο όταν τπν αρνείται έμπρακτα αποφεύγοντας ή

σαμποτάροντάς την.

Ζητούμενο Πάντως, πέρα από συμπεράσματα και διατυπωµένες

θέσεις, είναι π ανίχνευση

αυτής της άρνησης

σε µια συνθήκη που ενώ διαφημίζεται ως µια μοντέρνα
μεταφυσική, δεν είναι παρά π καλά µελετημένη µετακίνηση του πάλαι ποτέ θετικού πρόσηµου της χαρούµενης
κατανάλωσης (ιδεολογίας που απλόχερα επέβαλε το
καπιταλιστικό όνειρο), στον Ζοφερό κόσµο της ανασφά-

Ἄειας, του φόβου,

της “θυσίας” αυτή τη φορά για να

σωθεί αυτό που µε τόση οικειότητα - σα να τανε ο χνουδωτός µας γατούλης - ονομάζουν οικονομία. Αυτό που
μπαίνει σε εφαρµογή είναι το Παλιό δοκιμασμένο σχέδιο
της συστράτευσης απέναντι σ᾿ έναν κοινό εχθρό κυριαρχικά βέβαια προσδιορισµένο. Οτιδήποτε εμφανίζεται

ως ανταγωνιστικό ή άχρηστο στη συντήρηση του συστήµατος, παρουσιάζεται και ως αιτία της παρακμής του,
ὡς δημόσιος κίνδυνος. Εξακολουθούμε να επιµένουμε:
Ἐίμαστε όλοι μετανάστες. Είμαστε όλοι τρομοκράτες.

Από την εξέγερση του Δεκέμβρη µέχρι τα βίαια ξεσπά-

σµατα µετανασιών τον Μάπ στην Αθήνα, από τα Ππυρπολημένα αστυνομικά τμήματα στο Βέλγιο µέχρι τα ρεσάλτα στα πετρελαιοφόρα ανοιχτά της Σομαλίας, τα πάντα
δείχνουν ότι π τάξη βασιλεύει αλλά δεν κυβερνά. Και αν
η κοινότοπη φρασεολογία πάει σύννεφο, κοινότοπες αν
ΜΗ τι άλλο δεν είναι οι αρνήσεις που ορθώνονται απέναντι σ᾿ αυτόν τον άθλιο κόσµο, που για την κατάρρευση.
του, εμείς, Οἱ ανά τον κόσµο εξεγερµένοι, µηδενιστές,
απελπισμένοι, λούμπεν, επαναστάτες, προλετάριοι, ανα-

λαμβάνουμε προκαταβολικά την ευθύνη.

ΔΟ ΟὐΧ ΠΟΡ.

ΥΓ.

το κείµενο προέκυψε µετά από συχητήσεις {... και µη

συμφωνίες) µε τον 5αη5 απΠοττα.

ολα

οσα

Ο

αγώνας

δεν

είναι

μιά,

ένα

φών αγωνα, προβάλλοντας
µονόχνωτα την µῃ δηµό-

ανεβοκατέβασµα σε µια
σκαλωσιά µε επιτυχίες
και αποτυχίες και επίσης
δεν
ριά

σια

χωρά σε µια 7Ζυγαπου µετράει κεφά-

που

στιγμιαία

ανιστόρητη

κριτική,

που

και στωικούς συγγραφείς.
Ἡ κάθε

από

µια κατέχει

την

ουσιαστική συμβολή της
και δεν αναλογεί για όλες

την αυτόματη επίλυση των.
κοινωνικών

οποία,

αρμόζει σε πρωτοπορίες

ανατροπή.

ακολουθείται

την

έρχεται επίσης ανταγωνιστικά να απαξιώσει, µια

λια. Ἡ επανάσταση, αν
την εννοούμε, δεν είναι

µια

δράση,

αντιθέσεων,

των τάξε-

τις περιστάσεις, εν Κατακλείδι, οἱ μάχες θα αλλη-

περισσότερο µια διαδικασία διαδοχικών και βίαιων,

επιτακτικό να ανταποκρι-

την κατάργηση

λοτροφοδοτούνται. Παραμένει θεµιτό π΄ επιλογή.
κάθε δυνατού µέσο και

ων, της εκμετάλλευσης,
της εραρχίας κ.τ.λ, αλλά

ανατροπών,

θούμε

διαδοχικών

εξεγέρσεων και -ταυτόχρονα- δημιουργίας νέων.
μορφών κοινωνικής οργάνωσης. Σε αυτήν την πορεία
δεν δύναται να διαχωρίσουµε τις τακτικές του αγώνα. Η
σημασιολογία της µιας μεθόδου έναντι µιας άλλης κατα-

ντά κουραστική. Θα πρέπει να εθελοτυφλείς αν δεν αντιλαμβάνεσαι την αξία των “κινηματικών”- μαζικών μορ-

µε ποικίλους

πους στις συνθήκες.

τρό-

Κατόπιν των ορθών επιχειρηµάτων για το καθολικό πλέγμα χειραγώγησης, θα
πρέπει να γίνει αυτονόπτο ότι π εξουσία είναι οριζόντια,
ότι εκτείνεται σε όλα τα κοινωνικά στρωματά και αναπα-

Ράγεται συνειδητά. Η εξέλιξη του καπιταλισμού µετάβα-

λετους ευδιάκριτους διαχωρισμούς και χαρακτηριστικά

ππααστττκόο σπσπαππακσα

κάθε τάξπς. Με τον {ίδιο τρόπο γενικά, όπως συνταυτίστηκε ο παραγωγός µε τον καταναλωτή. Το επαναστατικό υποκείµενο δεν κατάγεται και δεν προσδιορίζεται
από κάποια συγκεκριμένη τάξη. Ὑπό αυτήν την έννοια
υπάρχουν µόνο επιλογές. Αλλά είναι αναφαίρετο ότι
υπάρχουν για να καταργήσουν τις τάξεις, την Ἱεραρχία,

Φρονες

πως δεν αφορά π κοινωνική απεύθυνση, σηµαίνει απλά.

και τον έλεγχο ολόκληρων οικοδομικών τειράγωνων σε

την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αν λέγεται

ότι δεν ετεροκαθορίσει το κριτήριο δράσης π ποσοτική
συµµετοχή ή π αποδοχή από ένα απαθή δέκτη. Κι αν
αφορά, είναι γιατί μιλάμε τουλάχιστον για το περιβάλ-

λον µέσα στο οποίο Ζούμε. Επειδή δεν είμαστε καρκινικό εξόγκωµα που χρήζει ακρωτηριασμό, οφείλουµε όχι
σαν κοινωνικοί λειτουργοί αλλά ὡς Ζωντανό κομμάτι του
Ιδίου σώματος, να μιλάμε, να επικοινωνούµε, να ὠθούμε
προς την γενικευμένη σύγκρουση. Να προτείνουμε τον.
αυτοκαθορισµό και την αυτενέργεια, να τραντάζουµε την

χειμερία νάρκη του µε εµπόλεµες ιαχές. Τώρα, είτε µε
την πρόκληση είτε µε την πρόσκληση, το Κοινωνικό έρει-

σµα θα παραμένει µια ελπίδα για όλους.

Ὑπό το πρίσμα της οικονοµικής κρίσης, η πραγµατικότητα εκπέμπει µια διάχυτη ανασφάλεια. Παρουσιάζεται

µε ένα αναξιόπισιο σύστηµα όπου διαμηνύει διαχειριστικά στοιχήματα κάτω από την πτυχή του αναπόφευκτου

ρίσκου και κόστους. Δεν υπάρχει κανείς που δεν κατα-

λαβαίνει, ο καθένας κατέχει συνειδητά µια στάση Ζωής,

ένα επιλεκτικό βλέμμα, µια επιλεκτική ευαισθησία, µια

γενική αδιαφορία, µια ιδιωτική ανησυχία. Αυτοί που
εκτιμούν ότι οι γύρω του είναι πλανεμένοι και πως αν

αφυπνιστούν θα εξεγερθούν αντισυστηµικά, κατέχονται
από την ίδια τους την πλάνη

Δεν πρέπει

όµως να απαιτείται

Π αντίσταση, υπό την

βαρύτητα της ιδεολογικής αντπρότασης και δεν αποτελεί
άλλωστε σκοπό µας ῃ πθική γυμναστική.
Αποτελεί διακύβευμα µια νέα γλώσσα, ένα επιπλέον καινούργιο λεξικό, όχι για αυτούς που θᾳ συνειδητοποιούν,

αλλά για αυτούς που Είναι. Δεν μιλάμε για την κυριαρχία
μιας Ιδεοληψίας έναντι της κυρίαρχης, αλλά για την ίδια
μας την ζωή στα χαρακώματα της μητρόπολης, Σε αυτόν.
τον πόλεμο δεν χωράει ημιαπασχόληση. Απαιτείται ένας
καινούργιος χάρτης ταξικής ανάγνωσης και π γνώση του
πολιτικού -κοινωνικού γίγνεσθαι ως λειτουργικά εφόδιά
στην προειλημμένη επιλογή για καταστροφή των αξιών.
που θεσπίζουν αυτή τη κοινωνία, στην ανεπίσιρεπτη
απόφαση για την ανατροπή του υπάρχοντος συστήµατος,

στον πόλεμο

µε τους μισθοφόρους και υπερασπιστές

πολίτες

(αναρίθμητες

πινακίδες

αναγγέλλουν.

τα όρια των κοινοτήτων που υπάγονται στο πρόγραμµα Νεἰρμροήιοοά ἨΝΜαίοἩ µε 5500 οµάδες επιτήρησης
σε αντίστοιχα οἷκ. τετράγωνα). Στρατιωτικές Περίπολοι
καταλαμβάνουν δημόσιους χώρους και τα πανοπτικά
εμπορικά κέντρα. Μια πόλη δεσμωτήριο µε τεχνολογίες
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση.
αστικές περιοχές...

'2]

Τπρουμένων των αναλογιών, όµοια Και σε άλλες σύγχρο-

νες εξεγέρσεις, όπου το κράτος όφειλε στην προβολή και
αυτοπροστασία του να ασκήσει, αν όχι τα ύστατα µέσα,

τις μεθόδους εκείνες που θα το ευνοήσουν να ανακαταλάβει το χαμένο έδαφος. Αν έπρεπε να είχαµε διδαχτεί
από τις κατασταλτικές

επιχειρήσεις στην Οαχάκα,

στην

Αργεντινή... από τα γαλλικά προάστια το ΄05: από εκεί
που φάνηκε πιο διακριτά ότι η αιροµοίωση και Π καταστο-

λή είναι οι δυο µαστοί που τροφοδοτούν την δημοκρατία

3 ποια π παρακαταθήκη αυτών στη ταξική μνήμη και

τι θέση έχει ανάµεσα της π ενοχή; Το μούδιασμα µε την
εσωτερίκευση του τρόµου, π αλαζονεία µε την υποτίμηση.
του εχθρού;

Οι

εξεγέρσεις

συνήθως

εκδπλώνονται

επ᾽

αφορµής

κάποιων γεγονότων. Μπορεί από κάποιο τυχαίο γεγονός,

μπορεί από κάποιον εμβόλιο πυροκροτητή. Δεν καλλιεργούνται και ανθίζουν, συμβαίνουν, όπως οἱ αέναες
εκρήξεις κάθε αστέρα. Δεν ανήκουν στην αριθμητική,
αλλά στους φυσικούς νόμους.

Κανείς

εξεγερµένος

δεν

αρνείται την χρήση της βίας, Κυρίως γιατί δεν αναγνωρί-

Ζει το δικαίωµα να την µονοπωλεί ο κάθε λογής δεσµοφύλακας, Όποιος εξεγείρεται συνειδητοποιεί βιωµατικά
τις δυνατότητες ελευθερίας του. Μια ιδιαίτερη ατομική
ευθύνη βαραίνει τον καθένα, να σχεδιάσει αποδράσεις,

να ανοίξει ρωγμές, να καθορίσει ὡς οργανικό στοιχείο
προς την καθολική απελευθέρωση. Να εξασκήσει αυτήν

τᾳν αρχέγονη αγριότητα που απαιτείται να διεκδικήσει
κάποιος, µέχρι πρότινος δαµασμένος στον πολιτισμό. Η
καταστολή του έπεται ὡς φυσικό ακόλουθο και ταυτόχρονα προὐπάρχει.
Ἡ καταστολή δεν αφορά µόνο τα Εξάρχεια. Η αστυνομία
είναι σε όλη την Αθήνα. Δεν πρόκειται για την περίφημη.
αντί εξέγερση, δεν πρόκειται περί τιμωρίας στο έγκλημα.
Ούτε καν, ένα κυβερνητικό πρόγραµµα κάθαρσης: (πρώτα μετανάστες, µετά αναρχικούς... µετά).

χτίσιμο των δικτύων Και των υποδομών αυτών, που θα

Τα γεγονότα αποτελούν τεκμήρια µιας διάθεσης, µιας
στρατηγικής κατεύθυνσης, καταγράφουν στοιχεία σε
στήλες που διαρκώς αυξάνονται. Θα μπορούσαμε να

λούμενη όπως προδιαγράφεται δυστοπία.

ασφάλειας από 11/9 κ.τ.λ. Είναι πάνω από µια δεκαετία,

του. Αποτελεί ουσιαστική διαδικασία να επιδιώξουµε το
συντελέσουν στις απαραίτητες εφεδρείες, µέσα στη µελ-

κάνουμε την συνήθη πλέον αναδρομή για το δόγµα της
µόνο εγχώρια, που βλέπουμε την σταθερή αύξηση των

Ίος Ληφεί[ες '92: 17.000 κατηγορούμενοι ως 5ᾶᾳιεἀαογες (πλιατσικολόγοι) και ἱποεηάαγίον (εμπρηστές).
Μπάτσοι εισβάλανε σε σπίτια των γκέτο, χάραξαν την

µέτρων ασφαλείας, την επίσημη εδραίωση του δόγματος

µε τεκμήριο κατηγορίας την έλλειψη αποδείξεων αγοράς

µικές αναδιαρθρώσεις της. Γεγονός οι διεθνείς συνερ-

πόλη σε Ζώνες, συλλάβανε πολίτες ως πλιατσικολόγους

οικιακών συσκευών, τηλεοράσεων κ.τ.λ, οἱ µεθοδοι της
1.Α.Ρ.ΡΓ κυριαρχούν µε συνεπικουρούµενη την ιδιωτική
ασφάλεια, τις πολιτοφυλακές από ανασφαλείς νοµιµό.

μετά την σύλληψη της 17Ν, την σταδιακή μετάβαση στην
αστυνοµοκρατία. Είναι επίσης γεγονός ότι π κάθε µετά
ολυμπιακή χώρα θωρακίσει τις απαιτούμενες ΟΙΚΟνΟ-

γασίες, π Ευρώππ φρούριο µε την στρατιωτική αστυνό-

μευση στην καπιταλιστική περιφέρεια και την στρατιώ-

--αδ-

τικοποιούµενπ αστυνομία εντός των τειχών, οἱ εταιρείες

φοοιιΠ(γ, ΟΙ µισθοφορικοί στρατοί, τα µέσα παρακολούθπσπς, τεκμήρια από την ἰηδίς Γοτος, την ΕΙΙΓοροΙ... έως

την [τοπίεχ. Επιπλέον, γεγονότα απλά εμπλουτίζουν το
δεδομένο και Π ταλάντευση Κάθε φορά στις ερμηνείες
δεν θα μετατραπεί µεταφυσικά στο Ζητούµενο ανάχωμα
που οφείλουμε.
Ἡ εξέγερσπ του 2008 αποτέλεσε µια επιπλέον σηµαντική

παράμετρο για επίσπευση της κατασταλτικής στρατηγικής, Ο Δεκέμβρης του 2009 δεν αποτέλεσε τν κόψη

της “αντ εξέγερσης”, αλλά µια επίδειξη ισχύος, ένα
κατασταλτικό γυμνάσιο και για τους ίδιους Και Περισ-

σότερο µια απειλητική εικόνα ιδεολογικής προπαγάν-

δας. Ένα κράτος σε επαγρύπνηση, έτοιμο να εφαρμόσει
αυτές τις συνταγματικές διατάξεις, που το δικαιοδοτούν
να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την απειλούμενη ανατροπή του πολιτεύματος από τον εσωτερικό
εχθρό, παρόν για να θέσει σε εφαρµογή τον νόµο περί
κατάστασης πολιορκίας. ταν δεδομένο εκατέροθεν,

ως προς τα κύρια γεγονότα '...όσο περισσότερο εξέχουσα

θέση έχουν αυτά τα φαινόμενα τόσο πιο βέβαιοι μπορούμε

να είµαστε ότι δεν συμβαίνουν και μεγάλα πράγματα. Το να

σκανδαλίσεις τον αστό είναι δυστυχώς ευκολότερο από το

να τον ανατρέψεις...'Σ. Τα μίντια πυροβολούν στο µυα-

λό 24ωρες το 24ωρο. Στον καπιταλισμό, όλα είναι προς
πώληση. Τα άκρα εξωθούνται, Και η πόρνη σωφροσύνῃ

κυριαρχεί. Τα αποδεκτά όρια πολιτικής έκφρασης και ῃ
έννοια του εσωτερικού εχθρού επαν-ορίζονται. Αυτόπου
δεν αφομοιώνεται πρέπει να διαχωριστεί, να αποπολιτικοποιπθεί, να δικαστεί ὡς εγκληματικό. Τα προ(σ)κλητι-

κά γεγονότα αυτά, που αναδεικνύουν ευκρινώς τις αιτίες
τους, που δρουν εντός ή και άνευ συγκυρίας, Οἱ εξεγερ-

σιακές πρακτικές

που

ακόµα και αν αποσιωπηθούν

ή

διασιρεβλωθούν δεν θα είναι ποτέ εύκολα διαχείρισιµες
από το θέαµα.
Ο τρόμος είναι το θεμέλιο της πειθαρχηµένης ζωής.
Μετανάστες, τοξικοµανείς και αναρχικοί, χρησιμοποιού-

ότι ντεζαβού εξέγερση µε ραντεβού δεν γίνεται. Ἡ καταστολή δεν ξυπνά µετά την εξέγερση. Ενυπάρχει µες την

νται προπαγανδισιικά σαν αναφορές ενός εγκληματικού
περιθωρίου που χρήζει αποστείρωσης, πλάι µε άλλες

κυοφορούµενης εξέγερσης. Ότι κατακτά ή παραχωρούµε
δεν το αφήνει. Δεν μπορούμε να την κρίνουμε σε ΟΠΟΙα-

κρίση

Ἱστορικότητα σε αλληλουχία µε τις συχνές συσπάσεις της

δήποτε πτυχή αν δεν αντιληφθούμε το κύριο συστατικό
που επιδιώκει διαρκώς να εκπληρώνει: Τη ταξική μάχη
από τα άνω προς τα κάτω. Η εξελισσόμενη κατασταλτική

υπεύθυνες

αιτίες τρόµου.

µε την απειλή

Έναν

ιό, µια

της ανεργίας,

θεοµηνία,

την.

ένα διεφθαρμένο

σύστημα και άλλες συγκεχυµένες έννοιες αποπροσανατολισμού. Τα ΜΜΕ. παραλπρούν επιζητώντας µια επιτυχηµένη καταστολή, κάθε φορά έτσι ώστε να επικυρώνει

πολιτική δεν απέκλινε της γραμμικής της κατεύθυνσης,

τις νομικές και επιχειρησιακές κατακτήσεις της; από τα
τηλεδικεία αποπολιτικοποίπσης της 17Ν και τον τρο-

Συντάσσεται

ένα δόγµα στο άλλο κ.τ.λ.. Αυτήν την στιγµή, Ιδίως κάτω

του να εξαργυρώνει τις καπιταλιστικές επιταγές διευθετώντας άµεσα την ένταση και την ψυχολογία στῃν εργασιακή εκμετάλλευση. Ωστόσο στο δυτικό καπιταλιστικό στάδιο, δεν επιδιώκει την τρομοκρατία του απολυταρχισμού.

ελεγκτικά, ώστε ο κόσμος να πρέπει

να

κυκλοφορεί για να παράγει, για να καταναλώνει. Διασφαλίσει λοιπόν την ευταξία του συστήµατος της εμπορευµατοποιηµένης Ζωής, της ρευστότητας των εμπορευμάτων

της; Αντικειμένων και ανθρώπων. Συντελεί έτσι, σε ένα

συγχρονισµένο ρυθµό ποδηγέτησης των υπηκόων, στην.
κοινωνική και οικονομική ομαλότητα. ΣτΠν υπεράσπιση.
και αναπαραγωγή της νομιμότητας µέσω του παρωχηµέ-

νου φόβου και ανασφάλειας.
ΣΕΜΕΙΣ
ΧΤΑ...

ΕΧΟΥΜΕ. ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ

ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑΝΥ-

Έχουμε το δίκιο και τις αιτίες για κάθε µας κίνηση και

λέξη. Συμβαίνει όµως οι αιτίες να ευλογούν και άκαρπες
αυτοθυσίες- κινήσεις µε αμιγώς πολιτικά κριτήρια δίχως

πρακτική στρατηγική. Όπως και επιθέσεις δίχως πολιτι-

κή ευστοχία, ΟΙ οποίες διακατέχονται και προσφέρονται

ευάλωτες στο θέαµα. Ἡ διαμαρτυρία αφομοιώνεται και

γίνεται αίτημα για αξιοκρατία, ο αντδραστικός λόγος
ενσωματώνεται στο τηλεοπτικό εμπόριο και π δημοκρατία
περιποιείται το κοινωνικό προφίλ της. Πόσα περιοδικά,
εκπομπές και εκδηλώσεις συμφώνησαν, αναγνώρισαν,
διασιρέβλωσαν, παραποίησαν το πολιτικό περιεχόµενο
της εξέγερσης εκμαιεύοντας το πολιτιστικό τους εμπόριο.

Τον ἸΛάπ του '68 τα χάπενινγκ και τα έξοχα συνθήματα
απαγορεύεται το απαγορεύεται ή "όταν κάνω επανάσταση νιώθω σαν να κάνω ερωτά” μπορούσαν να θεωρηθούν

ήσσονες θεατρικές και λογοτεχνικές µορφές, περιθωριακές

μονόµο, τα πογκρόμ του Βουλγαράκη, τους νίτζα του
ποιητή Πολύδωρα, από τους δέλτα του Μαρκογιανάκη,
στην κατοχή του Γκεμπελ-μιχαλάκη, από τον ευυπόληπτο γείτονα µπάτσο στο µπάτσο της γειτονίας, από το

από την βαρύτητα των επακόλουθων κοινωνικών τριγµών,
η καταστολή φαίνεται να διαμορφώνει νέες πραγµατκότητες, να εξελίσσει τα µέσα και την στρατηγική της.
(φυγόδικοι, επικηρύξεις, εισβολές σε σπίτια... νευροπαραλυτικά, αύρες..) Αλλάζει ολόκληρη δεκαετία και εµείς
στεκόµαστε σταθερά µε γνώμονα την ανάληψη και τις
πρακτικές των 90)ς; Προς ποιους οἱ διαμαρτυρίες; προς

τι οἱ εκπλήξεις;
{..ι7-12-2008. Η µέρα της εκδίκησης, όπου κάθε ανα-

στολή εξατµίστηκε. Ένα µόνο σηµείο από την πιο αυθεντική και λυσσασµένη µάχπ που δόθηκε ποτέ σε μαζική.
έκφραση, έξω από λογικές στεγανών, πρότυπη Και Παρα-

δειγµατκή: Σε µια κάθετο της Λ. Αλεξάνδρας χρησιµο-

ποιείται ένα αμάξι για οδόφραγµα, µια διµοιρία επιχειρεί να κόψει την πορεία, ανακόπτεται από ένα σθεναρό
κομμάτι µε ρίψεις μολότοφ και βροχή από πέτρες, µα

παραμένει επίμονα στις εντολές της. Ένα άλλο κομμάτι
κατεβαίνει την παράλληλη της κάθετου και χτυπά την

διµοιρία από πίσω...) Προφανώς π επινοητικότητα της
στιγμής και π αποφασιστικότητα στην μάχη αποτελούν

το μαγικό ελιξίριο που ξεπερνά κάθε εχέγγυα συνταγή.
Ἡ τακτική

θα μπορούσε

να ανήκει σε συνιονισµένες

οµάδες κρούσης µε προμελετηµένα σχέδια, που έχουν
υπερβεί την θεολογία του αυθόρµπτου. Ας αναζητή-

σουµε όµως και µια συνταγή για τις οδοµαχίες από ένα

κλασικό εγχειρίδιο: 1968 Βραζιλιανοί φοιτητές κινούνταν

ετοοολωσς

στο αντίθετο ρεύμα του δρόμου και χτυπούσαν το ιππικό

µε σφεντόνες και βώλους... "Αν π αστυνομία χρησιμοποιεί
ασπίδες τότε πρέπει να χωριζόµαστε σε δυο οµάδες και να

της, Να δώσουμε τῃν υπόσταση που αναλογεί στο αναρχικό αντάρτικο. ΟΙ αιφνίδιες επισκέψεις µας να σκεπάσουν
σαν Μόρα τα όνειρα τους. Τον τρόμο να επιστρέψουµε

άλλη υποχωρεί για να µην δεχτεί τα πυρά της άλλης οµά-

χεί στα αποκαῖδια τους και αυτό θα γίνει Π καλύτερη

χτυπάµε από πίσω και από µπρος.. όταν η µια επιτίθεται η
δας...εάν οι αστυνομικοί εισβάλουν στις γραµµές µε σκοπό

την σύλληψη διαδηλωτών, τότε οι αντάρτες των πόλεων

πρέπει να τους περικυκλώνουν, να τους αφοπλίζουν και
να τους τιµωρούν.

Αυτήν την ενέργεια την ονομάζουμε

στις επαύλεις τους, µε το σαρκαστικό µας γέλιο να αντηκοινωνική διαλεκτική του συμμετοχικού πολίτη. Με το

μαχαίρι στα δόντια όπως έλεγε ο Α.Μπονάνο, Επίθεση- Επίθεση- Επίθεση. Δεν περιµέναμετον Δεκέμβρη να

Ποια π επικινδυνότητα του εσωτερικού εχθρού σήµερα;

αμαυρώσουμε τις μέρες της οµαλότητας, δεν σταµατήσαµε εκεί. Είμαστε π έμπνευση Και ο πυροκροτητής, ῃ ανεπίσηµη ιστορία. Ερμού, ευελπίδων, ΥΜΕΤ, Τειρεσίας,
ΦεΙδΙπΙδου, Κολωνάκι, τράπεζες ,α.τ... Και λίγα ήταν. Τι
κι αν µας διαπομπεύουν ως εγκληματίες; Εχτές εαμοβούγαροι, αναρχοληστοσυµµορίτες, σήµερα βάνδαλοι και
τρομοκράτες. Δεν θα αναλωθούµε στο να αντισιρέφουµε
τους χαρακτηρισμούς. Συνειδητά ένοχοι, υπερασπιζόµαστε τπν βία και το έγκλημα από όπου κι αν προέρχεται
και στρέφεται συνειδητά ή θυµικά ενάντια στον κόσμο

η δυνατότητα

της εξουσίας,

περικύκλωση µέσα στην περικύκλωση... 4

"ο ρειορµισµός και ο αναρχοσυνδικαλισµός ήταν µέρος

του ίδιου φαινομένου: αν δεν ήταν ο ένας, ο άλλος δεν θα

είχε κερδίσει τόσο πολύ έδαφος. θα μπορούσε να ὑποστηριχτεί, παραπέρα ότι η κατάρρευση του ρεφορμισμού

εξασθένιζε αυτόματα τον αναρχοσυνδικαλισµό...' "5
προοπτικής

του προς

την καθολική

θα

ανα-

τροπή; Ποια π συνέπεια του ακέραιου λόγου; Η θέση

και η ταυτότητα µας κάθε φορά μεταβάλλεται; Αποτελεί

ο αγώνας απλά µια θεαματική συνιστώσα που σκόπιμα

ή μῃ προσφέρεται για την εξυγίανση της δημοκρατίας;

Ὑπερασπιζόμαστε και αποποιούµαστε την βία, την φωτιά,
την πέτρα, την κουκούλα, κατά την αποδεκτή κοινωνική
πολιτική συγκυρία; Ἠταν ο Δεκέμβρης όπως θέλουν να
πιστεύουμε προϊόν ανοχής, Προτιμούμε να λέμε ότι µας

δικαίωσε, ή ότι βρεθήκαµε αδύναμοι στην “διαχείριση”.

ή συνέχειά του; Ποια π θέση µας και οἱ υποδομές όταν

τα κοινωνικά μορφώματα σιρατοπεδεύουν πιο διακριτά,
όταν ενδεχομένως αναπτύσσονται τα εμφύλια πολεμικά

χαρακτηριστικά, ποια η θέση µας σε µια επίσηµη πλέον
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Τα ερωτήματα δεν προκύ-

πτουν για να οδοιπορούν οι απαντήσεις πδονικά στην

φιλολογία. Τα ερωτήματα θέτονται αφετπριακά για την.
αναγωγή των καινούργιων ερωτημάτων που θα προκύψουν από το βίωµα. Το βίωµα της κίνησης πάνω σε µία
σπείρα και όχι σε ένα κύκλο της πεπατηµένης.
Ἆς είμαστε έτοιμοι για τα χειρότερα, σε ό,τι περιμένουμε

και σε ότι τους φυλάµε.

Πάνω από την εξέγερση οι εξεγερµένοι. Αυτοί που συνέχισαν να κινούνται και να μάχονται µετο αυτόφωτο μίγμα
της λύσσας, της συνείδησης, της άρνησης, της βίας, την.
κινητήρια δύναμπ της επαναστατικής προοπτικής, ΤΗΝ.
ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ... Εμείς για εµάς, ευκίνητοι,

ευλύγιστοι στα εμπόδια, µε λεπτομερειακή γνώση του
εδάφους, µε άρνηση να πολεμήσουμε µε τους όρουςτου

αντιπάλου, µε την δύναμη µας δηλαδή συγκεντρωμένη

και εις γνώση ενός παρατεταγµένου στρατού. Αντιστρέ-

τις συστηµικές δοµές του, τις υλικές και

ιδεολογικές µορφέςτου. Κάθε αντίσταση µε δράση, κάθε
δράση παραβατική.

παραβατική δράση δεν είναι π πρώτη επιλογή µιας παι-

διάστικης αντίδρασης ή µια ζωογόνα επιλογή. Το κάθε
τι βαπτίστηκε παράνομο σύμφωνα µε την εκάστοτε πολιτική συγκυρία. Τώρα οἱ εκρήξεις και ΟΙ εμπρησµοί, ίσως
π κουκούλα και Οἱ αφίσες, αύριο ίσως και οἱ µπογιές. Αν
αύριο καταδικάσουν κάποιους ως εγκληματικές οργανώσεις µε σκοπό την προτροπή για την κατάλυση του πολιτεύµατος (βλ. Ιταλία), δεν θα πέσουµε σε αδιέξοδο για το
πώς να προπαγανδίσζουµε ή να συνερχόµαστε. Αν γίνουν
και τα δέντρα παράνομα, δεν θα συνωμοτούµε γιατο πώς

θα τα φυτέψουµε. Συνεπώς π επιλογή της παραβατικής

δράσης δεν έγκειται στο δικονοµικό χαρακτηρισμό της,
αλλά στην επιθετική καταστροφικότητά

υπονομεύοντας

την στρατηγική

εγχείρημα,

Ανα να κρίνουµε την ειδίκευση στον λόγο ή στην βία
κ.τὈλ, ας αποκτήσουμε πολλαπλές ειδικεύσεις. Το οµορφότερο έγκλημα δεν είναι στα µέσα µας, στις τακτικές,
τις ποινικές

πρακτικές

µας.

Είναι

στα

µάτια µας,

στα

ραγισµένα κάτοπτρα του κόσμου, είναι π σκέψη µας- ῃ
ανατίναξη αυτού του κόσμου. Αν π πραγματικότητα είναι
ό,τι έχει ο καθένας στο κεφάλι του, η πραγματικότητα

µας είναι πόλεμος, εξέγερση ἕανά και ξανά, εμφύλιος
ταξικός πόλεμος.

Ἴ Αλφρέντο Ιἠπονάνο/ θεωρία και πρακτική της εξέ-

τότε είµαι και εγώ.

"2 Με

ο

ἀανίς/ Περα από το Ρ]αάς γπηθί

Λἰεςοί Πε!’ πιργία/ Αν αυτοί είναι αποβράσµατα

εω 4 Καρλος ήαριγκελα/ Το εγχειρίδιο του αντάρτη των

πόλεων

ως5 Ε. Ηοβςμαννπι/ Ἐπαναστάτες

---μ-

τικο, στην ιστορική αυτή τακτική και στα πλεονεκτήματά

Κάθε

για το δίκιο του. Κανένα µέσο δεν µπορεί να κριθεί από
μόνο του. Ο πόλεμος πραγµαιώνεται µε όλα τα µέσα.

πώς να το κάνουμε. Δεν δηλώνουµε αποστασιοποιηµένοι

χνίδι δίχως όρια, εκεί που δεν µας περιμένουν. Τίποτα
δεν έχει σταθεί ικανό εμπόδιο στο µπτροπολιτικό αντάρ-

του.

κάθε μάχη δεν βρίσκεται στο απυρόβλητο µόνο και µόνο

γερσης

ότι δεν παίζουμε σε στηµένα παιχνίδια, ορίζουµε τους
όρους και πραγµαιώνουµε τις επιθέσεις µας σε ένα παι-

της, στην δυνη-

τική θέση που µπορεί να διαθέσει το εχθρικό μέτωπο,

φουμε το πάμε και βλέπουμε τι θα τύχει. Γινόµαστε αδιόρατες σκιές, σκανάρουµε και ενεδρεύουµε, βλέπουμε και
πάμε και το κάνουμε. Δεν συζητάμε τι να κάνουμε, αλλά

Το πρόταγµα της αντίστασης στην

ΟΕΑΝΙΖΕΡ
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κάνει

πολύ

καλά,

είναι

να

αποδυναµώ-

νει την όποια σκέψη/ιδέα έρχεται να την
αμφισβητήσει. Μέσα από την ταξινόμηση

μετατρέπει την ουσία σε ρόλο, και εκθέτει
τα θεαματικά στοιχεία του ρόλου σαν την
αποκαλυπτική της απάντηση. Έτσι φτάνουµε στο σηµείο όποιος μιλάει για αυτονόητα

Ίσως η πιο σηµαντική συμβολή του Δεκέμβρη, είναι

ανθρώπινα Ζητήματα, όπως π.χ. ισότητα,
ελευθερία, αµέσως να ταυτοποιείται ως αρι-

ο πλούτος των απαντήσεων που δόθηκαν µέσα από τη
ροή των γεγονότων, απαντήσεις οι οποίες και οδήγησαν
σε αναθεωρήσεις, τόσο σε πρακτικά, όσο και θεωρητικά
Ζητήματα.
Ἡ ένιασπ αλλά και π µορφή των χαρακτηριστικών, των.
ημερών που για πρώτη φορά µετά την μεταπολίτευση.
μπορούσαν να μιλάνε για εξέγερση, κατέστησαν σαφές
ότι κατά τῃ διάρκεια τέτοιων γεγονότων δεν υπάρχει

στερός, αντιεξουσιαστής, ως κατά κάποιο τρόπο ισόβια

σεις θα είναι άµεσες και όχι φλυαρίες,

τη Ζωή τους, πολύ

διαμαρτυρόμενος, ίσως λοιπόν λίγο γραφικός, λίγο επι-

κίνδυνος κ.ο.κ. Μπορούν τα πάντα να υπάρχουν και τα
πάντα θα πάρουν την απάντηση τους, τεκμπριωµένη και

µε ιστορικές αναφορές.

Ἡ κάθε σκέψη/ιδέα έχει ένα “προπατορικό αμάρτημα”.
κάπου µέσα στην ιστορία και π διαμορφωμένη πολιτική

βάση φαίνεται να αρέσκεται σετέτοιου είδους “υπενθυμί-

Ακριβώς επειδή οι απαντή-

σεις”. Έτσι, την προσπάθεια των ανθρώπων να αλλάξουν.

από µόνα τους, καθιστούν αυτούς που τα θέτουν ειλικρι-

να την ταυτίζει άλλοτε µε ολοκληρωτικά καθεστώτα, µε

µέρος για µικροπολιτική.

τα ερωτήματα

γείς και προσεκτικούς. Αυτό που είδαµε δπλαδή, ήταν.
κόσμος που προσπαθούσε να μοιραστεί την αγωνία του
για µία όσο το δυνατόν πιο σωστή διαχείριση των πραγμάτων.
Κάτω από αυτέςτις συνθήκες ο α/α χώρος, θέλοντας να

διασκεδάσει τις εκτιμήσεις που µίλαγαν για µια νεολαιίστικη εξέγερση, προσπάθησε να βρει το σηµείο της “ωρίμανσπς”, όπου θα μπορούσε δπλαδή να περάσει αυτή

εύκολα µπορεί, ανατρέχοντας πίσω,

πολιτικές καριέρες, µε νεανικές παρορµήσεις. Προωθώ-

ντας τη δική της ερμηνεία της Ιστορίας, όσο γίνεται πιο

απλοϊκά, καταφέρνει να είναι αποτελεσματική.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια καταλήγει λοιπόν π κάθε σκέψπ/Ιδέα να µην σηµαίνει τίποτα από μόνη της, αλλά απεναντίας να σηµαίνει πολλά ο τρόπος που θα διευθετπθεί

η αντιπαράθεση της συγκεκριμένης µε το άλλο άκρο. Το,
να μιλάνε κάποιοι ενάντια στην εκμετάλλευση ανθρώπου

από άνθρωπο, δε φαίνεται να συγκινεί κανέναν, αλλά το

την εξεγερτική διάθεση στους εργασιακούς χώρους. Με
αυτή τη λογική προχώρπσε στην κατάληψη του κπρίου

γεγονός ότι η αντιπαράθεση

τείων Και αργότερα σαν απόφαση συνέλευσης εξεγερµέγων εργατών. Τα αποτελέσματα τώρα αυτής της κίνησης,
θεωρούμε ότι έχουν άµεση σχέση µε την αυτοκριτική του

γός της αντιπαράθεσης αυτής και το πού θα καταλήξει,
µπορεί να απασχολήσει ολόκληρη την κοινωνία και να
δημιουργήσει μείζον Ζήτημα.
Αυτή η αγκύλωση των άκρων και ῃ πολιτικοποιηµένη

της ΓΣΕΕ, στην αρχή σαν κίνηση πρωτοβάθµιων σωµα-

α/α χώρου

και

απαντάνε

σε θεμελιακές

που δίνει ο τρόπος των αναλύσεων του.

κατευθύνσεις

αυτών των ανθρώπων,

µε

εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στον αντίποδα, το γεγο-

στάση της αποπολιτικοποίπσης του κέντρου (βλέπε κοι-

νωνία των πολιτών), έρχεται να επιβεβαιώσει το θρίαμβο

Ο α/α χώρος αυτοπροσδιορίζεται ως π ακραία τάση
μιας πολιικής σκέψης και συγκεκριµένα κατατάσσεται
αριστερά της άκρας αριστεράς. Από μόνος του τοποθε-

τεί την αλήθεια του σ᾿ ένα ήδη διαμορφωμένο πολιτικό
φάσμα, δπλαδή σε µία βάση πάνω στην οποία μπορείς
να είσαι ό,τι θες, χωρίς όµως να τίθεται θέµα αμφισβήτησης, περί της αναγκαιότητας της ίδιας της βάσης.

Ἡ ήδη διαμορφωμένη βάση, πέραν του ότι εξισώνει
όλες τις σκέψεις/ιδέες ως πολιτικές (βλέπουμε δηλαδή

να συνυπάρχουν λογικές εκ διαμέτρου αντίθετες µέσα

στο Πολιτικό σκηνικό που π αντιπαράθεση τους δεν
οδηγεί πουθενά, αλλά κατά κάποιο τρόπο επιβραβεύει
το γεγονός ότι τους επιτρέπεται να υπάρχουν), αυτό που

του μπχανισμού της πολιτικής. ΤΟ πολύχρωμα άχρωμο

Κέντρο (το οποίο κυβερνά ακόµα και όταν έχουµε δεξιές

ή αριστερές κυβερνήσεις), έχει αποκτήσει αρκετό Κυνι-

σµό ώστε όχι µόνο να καταγγέλει την αντιπαράθεση των
άκρων λες και έχουµε να κάνουμε µε ξεκαθάρισμα λογα-

Ριασµών, αλλά να θεωρεί τον εαυτό του έξω και πέρα

από το πολιτικό φάσμα, π λειτουργία του οποίου, τα δικά
του συμφέροντα υπηρετεί. Αρνείται να πάρει θέση σε
ουσιαστικά Ζητήματα και το Κάνει µόνο όταν Κάτι θεωρείται τελεσίδικο και οριστικό. Για το Κέντρο, π δουλεία

έγινε απάνθρωππ από τη στιγµή που καταργήθηκε. Τον

εγκλεισμό όµως ανθρώπων στις φυλακές, το κέντρο τον
αντιλαμβάνεται αδιάφορα σαν κάτι το φυσιολογικό και

-θρα

αυτονόπτο. Θα γίνει εγκληματικό και απάνθρωπο, µόνο

όταν και αν, π ανθρωπότητα καταφέρει

να τον αφήσει

πίσω της,

Ἡ αιώνια πάλη των Ιδεών και των αξιών και Ώ επι-

κράτηση

θετικών στοιχείων (σε µία κοινωνία η οποία

προσπαθεί να είναι προοδευτική), δεν έχει να κάνει σε

τελική ανάλυση µε το ποιός θα επικρατήσει από αυτήν.

την πάλη/αντιπαράθεση, αλλά από το πότε οἱ παρατη-

ρούντες (για λόγους που έχουν να κάνουν περισσότερο
µε την κίνηση που δημιουργεί µία ιστορικο-κοινωνική
αναγκαιότητα και όχι µε τη συνειδητοποίηση των ατό-

μων) θα εγκαθιδρύσουν νωχελικά την προτµπση τους.

Στην ουσία μιλάμε για µία αναμέτρηση, όπου νικητής
στέφεται πάντα κάποιος που δε συμμετέχει.
Ο α/α χώρος εισχωρώντας από μόνος του στο ήδη
διαμορφωμένο πολιτικό φάσμα, εκτός από το να υΠΟ-

βιβάζει τις σκέψεις/ιδέες του, δημιουργεί και µία άλλη

Ιδιαίτερη συνθήκη. Αναγνωρίσει για τον εαυτό του µια

Ἱστορία γεμάτη ήττες και θεωρώντας και ο ίδιος ότι πολύ

συχνά ακροβατεί στη σφαίρα του ουτοπικού, έχει μάθει
να εσωτερικεύει την ήττα του και να παραδέχεται τις
Ιδέες

του

ὡς

αναποτελεσµατικές.

Αναζπιώντας

λοιπόν

ένα "μη χείρον βέλτιστον”, ο α/α χώρος, ελλείψει κρι-

τικής θεωρίας ικανής να ερμηνεύσει ικανοποιητικά την

Θα ήταν πραγματικά προς όφελος µας, να γινόταν να
εξηγήσουμε τη δυναμική των σύγχρονων κοινωνιών,

σύμφωνα

µε τη μαρξιστική θεώρηση. Το έτοιμο υλικό

ερμηνείας, ανάλυσπς, ιστορικής παρατήρησης, θα µπορούσε

να κάνει

τις πράξεις

µας

αποτελεσματικές.

Το

γεγονός και µόνο ότι έχουµε κρατήσει την Ιστορική αναποτελεσματικότητά

περισσότερο

εποχής,

µας,

δείχνει ότι όλο

αναφερόμενο

απλοϊκότερη

ή

σε

έστω

µία,

αυτό το υλικό,

ενδεχομένως

διαφορετική

λόγω

οργάνωση

του καπιταλισμού, είναι σίγουρα ξεπερασμένο ως προς
τις εκτιμήσεις του και λάθος ως προς τα συμπεράσματά

του.

Ἡ κατάληψη του κτιρίου της ΓΣΕΕ, ίσως να ήταν από
τις πιο εὔστοχες κινήσεις που έγιναν µέσα στον Δεκέμβρπ. Μία εύσιοχπ κίνηση για ένα συγκεκριµένο σκοπό
και µε συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο κόσμος που τελικά
δεν πλαισίωσε την κίνηση αυτή, που δεν κατέβηκε να
την στηρίξει, που ενώ σε γενικές γραµµές έδειχνε ενδιαφέρον για τα γεγονότα, αδιαφόριπσε παντελώς για το
συγκεκριµένο, αποδεικνύει ότι Π εργατική ταυτότητα που

µε σθένος του αποδίδουµε και κατ επέκταση π ταξική

εμμονή στην πραγµάτευση των θεμάτων που αποτελεί τη

μαγιά των αναλύσεων µας, είναι π απία της αποκοπής

πολυπλοκότητα του σύγχρονου καπιταλισμού, πιστεύει
ότι βρίσκει την ταυτότητα του µέσω της ιστορικής συνέχειας και υιοθετεί θεωρίες και ερμηνείες προηγούμενων.
αιώνων και οπωσδήποτε αναχρονιστικές. Με τον τρόπο
αυτό, όταν μάλιστα το λεγόμενο “επαναστατικό υποκεί-

µας
που
για
του
µια
Οι

την αγκύλωσή του και απομονώνεται όχι µόνο από τα
υγιώς σκεπτόµενα κομμάτια της κοινωνίας, αλλά και από
τις ίδιες τις σκέψεις/ιδέες του.

βρήκαν ένα συμπαθητικό χώρο, όπου θα μπορούσαν να

μενοῦ έχει γίνει πλέον εντελώς δυσδιάκριτο, αναπαράγει

Μιλώντας για τον δυτικό κόσµο, δεν υποστηρίσουµε ότι
δεν υπάρχουν ταξικές διαφορές, αλλά θεωρούμε ότι η

πάλη των τάξεων δεν είναι πια Ἡ κινητήριος δύναμπ της
κοινωνίας,

δπλαδή δεν είναι αυτή που

μετασχηματίσει

τον κόσμο (µία από τις βασικές αρχές της ταξικής µαρξιστικής θεωρίας). ΟΙ ομοιότητες στον τρόπο µε τον οποίο
Ζουν Οἱ έχοντες τα µέσα παραγωγής και εκείνοι Οἱ ΟΠΟίΟΙ

διαθέτουν την εργατική τους δύναµῃ -στο παράδειγµα
δεν συμπεριλαμβάνουµε τους εξαθλιωµένους, άστεγους,
περιθωριακούς κ.τλ., όχι γιαά θέλουμε να πετύχουμε

από την κοινωνική πραγματικότητα. Ο ίδιος κόσμος
όλες τις υπόλοιπες μέρες κατέβαινε στους δρόμους
διάφορους λόγους και µε διάφορες ταυτότητες, όταν.
τέθηκε το Ζήτημα από αυτή τη σκοπιά, αρνήθηκε
τέτοιου είδους προσέγγιση της ατοµικότητάς του.
μόνοι που ασχολήθηκαν µε αυτό το κάλεσμα του

α/α χώρου, ήταν οι συνδικαλιστές που αντέδρασαν στο
γεγονός ότι δεν είχαν πια γραφείο να διαβάσουν την εφηµερίδα τους και ΟΙ εξωκοινοβουλευτικοί αριστεροί που
κουβεντιάσουν τις γραφές.

Έχουμε επιδοθεί σ᾿ ένα κυνήγι μαγισσών όπου Π εργατική τάξη, σε µια παγκοσμιοποιηµένη εκδοχή, πότε βρίσκεται στις χώρες του τρίτου κόσμου, πότε έρχεται εδώ
σαν

μετανάστης,

πότε

είναι

οι απανταχού

υπάλληλοι,

πότε δεν είναι, πότε προσδοκάται σαν π δεύτερη γενιά
των μεταναστών που γεννήθηκε εδώ και πάει λέγοντας..

Ο α/α χώρος µπλεγμένος σε τακτικές, εκτιμήσεις και

ξιστική θεωρία δεν αποδέχεται το λούμπεν προλεταριάτο

πολιτικές σκοπιμότητες, έχει απομακρύνει τη θεώρηση
του από το σηµείο του ανθρώπινου. Δίνει προτεραιότητα.
στο να απαντήσει ερωτήματα που έχουν να κάνουν µε

µετη διασκέδαση (ακόµπ και στα ίδια µέρη), είτε έχει να.

χαρακτήρα του. Ἐεχνάει δηλαδή αυτό που λίγο ποιητικά

στη σύγκριση που επιχειρούµε, αλλά γιατί π ίδια π µαρὡς εργατική τάξη», είτε έχει να κάνει µε τη μόρφωση, είτε
κάνει µε την κατανάλωση εμπορευμάτων ή το φετιχισµό.

των αντικειμένων (ή ακριβή ή φθηνή, π τηλεόραση τα
ίδια κανάλια δείχνει), είτε έχει να κάνει µε την έλλει-

ψΠ ελεύθερου χρόνου (οι πλούσιοι δε σηµαίνει ότι δεν.
εργάζονται), όλη αυτή Π εξομοίωση, δείχνει ότι π εποχή

της πάλης των τάξεων έχει παρέλθει. Και όταν δεν είναι

η αντιπαράθεση των τάξεων που θᾳ δώσει τα χαρακτηρι-

στικά σαν µια ζωντανή διαδικασία, είναι μάλλον ανόητο
από µέρους µας, να προσπαθούμε να κατηγοριοποιήσουµε ανθρώπους, σύμφωνα µε την εν δυνάµει διάθεση.
που έχουν να αλλάξουν τη Ζωή τους.

την οργάνωση της κοινωνίας και ξεχνάει το Ιδιαίτερο του
αλλά πολύ εύστοχα λέει ότι, ο χώρος αυτός είναι οἱ ευαί-

σθητοι δείκτες που φανερώνουν προς τα που πρέπει να

κινηθεί η κοινωνία.
Με πολύ κόπο προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ένα
πολιτικό κομμάτι, όταν η πολιτική είναι ο εγκλωβισµός
του. Προσπαθεί να ιδεολογικοποιήσει τη συνεκτικότητά
του, όταν η Ιδεολογία παράγει τους διαχωρισμούς του.

Ἱροσπαθεί να βρει συμμάχους στις οικονομικές τάξεις,
όταν η οικονομία είναι 9 εχθρός µέσα στο κεφάλι του.
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