
Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου ψηφίζεται στη 
βουλή η νέα στρατιωτική συμμφωνία με-

ταξύ του ελληνικού και του αμερικάνικου κρά-
τους για παραμονή, ενίσχυση και επέκταση των 
βάσεων σε Άραξο, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, 
Ανδραβίδα, Στεφανοβίκειο και Σούδα. Μια 
συμφωνία που –εκτός των άλλων- επιτρέπει 
στις ΗΠΑ να διατηρούν πολεμικές υποδομές 
εντός των εγκαταστάσεων των ελληνικών ενό-
πλων δυνάμεων και να αξιοποιούν για στρα-
τιωτικούς σκοπούς πολιτικές υποδομές της 
χώρας, μετατρέποντας τον ελλαδικό χώρο σε 
απέραντο πολεμικό ορμητήριο για τους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς τους. Η συμφωνία 
αυτή δρομολογήθηκε από την «αριστερή» κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιείται σήμερα 
από την ακροδεξιά-νεοφιλελεύθερη κυβέρνη-
ση της ΝΔ.

Πριν περίπου ένα μήνα, ο αμερικάνικος 
στρατός πραγματοποίησε επίθεση στο διεθνές 

αεροδρόμιο της Βαγδάτης στο Ιράκ εναντίον 
ιρανών και ιρακινών αξιωματούχων, με απο-
τέλεσμα τη δολοφονία του ιρανού στρατηγού 
Κασέμ Σουλεϊμανί, επικεφαλής των Φρουρών 
της Επανάστασης, καθώς κι επτά ακόμη στρα-
τηγών. Στη συνέχεια ακολούθησαν επιθέσεις 
(συνεχίζονται μέχρι και σήμερα) από τις ιρανι-
κές ένοπλες δυνάμεις σε αμερικάνικες βάσεις 
που βρίσκονται στο Ιράκ και μια σειρά από 
εκατέρωθεν απειλές για γενικευμένη σύρρα-
ξη, διπλωματικές συναντήσεις αλλά και πυκνές 
εξελίξεις σε μια σειρά από χώρες της Μέσης 
Ανατολής.

Η δολοφονική επίθεση του αμερικάνικου 
κράτους (που εδώ και δεκαετίες πρωτοστατεί 
σε μια σειρά από ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, 
πολέμους, βομδαρδισμούς, ανατροπή καθε-
στώτων, εμφυλίους) είναι ακόμα μια πράξη πο-
λέμου μέσα στη ρευστή γεωπολιτική συνθήκη 
που επικρατεί. Μια συνθήκη που περιλαμβάνει 

γεωπολιτικές ανακατατάξεις και ανταγωνι-
σμούς, μιας και οι περιφερειακές συγκρούσεις 
που συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της 
Μέσης Ανατολής, όχι μόνο δεν αποκλιμακώ-

νονται, αλλά αντίθετα, εμπλέκουν το σύνολο 
σχεδόν των ιμπεριαλιστικών και περιφερει-
ακών δυνάμεων στα όρια μιας γενικευμένης 
πολεμικής σύρραξης.
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Συνέχεια στη σελ. 20

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΘΑ ΣΑΡΩΣΕΙ 

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Αγώνας ενάντια στη νέα συμφωνία για παραμονή 
και επέκταση των αμερικανονατοϊκών βάσεων

ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΚΑΠΗΛΟΥΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
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Στις 16 Δεκέμβρη 2019 συλλαμβάνονται 
δύο αγωνιστές από την αντιτρομοκρατική 

υπηρεσία ως κατηγορούμενοι για τις διάφο-
ρες εμπρηστικές επιθέσεις που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί σε γραφεία της Χρυσής Αυγής 
τον τελευταίο χρόνο. Οι διωκόμενοι κρατού-
νται αρχικά μερικές μέρες στη ΓΑΔΑ, χωρίς 
να έχουν περάσει ούτε από ανακριτή ούτε από 
εισαγγελέα και στις 19 Δεκέμβρη, αφού τελικά 
καταφέρνουν να τοποθετηθούν αναφορικά με 
την υπόθεσή τους στις δικαστικές αρχές, αφή-
νονται ελεύθεροι με την επιβολή των περιορι-
στικών όρων της υποχρεωτικής εμφάνισης στο 
αστυνομικό τμήμα τέσσερις φορές το μήνα, της 
απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υπο-
χρεωτική καταβολή εγγύησης ύψους 15.000Ε 
ευρώ για τον καθένα.

Μετά τις συλλήψεις, τα ΜΜΕ σε συνεννόηση 
με τις διωκτικές αρχές και την κρατική εξουσία 
επιχείρησαν να διαμορφώσουν ένα περιβάλ-
λον τρομολαγνείας, ώστε η προφυλάκιση των 
δύο συντρόφων να θεωρείται όχι απλά δεδο-
μένη αλλά και δίκαιη. Το κατάφωρα στημένο 
και εντελώς πρόχειρα “μαγειρεμένο” κατηγο-
ρητήριο που αντιμετωπίζουν οι διωκόμενοι, 
αναβαθμίζεται εν μία νυκτί με τον 187Α και 
κατασκευάζεται μία τρομοκρατική οργάνωση με 
το όνομα “Ταξιαρχία”. Ταυτόχρονα, η εκκένωση 
της κατάληψης Έπαυλη Κουβέλου την επομένη 
των συλλήψεων, επιχειρείται να συνδεθεί με 
αυτές, παρουσιάζοντας το κτήριο ως ορμητήριο 
της υποτιθέμενης οργάνωσης.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι συλλήψεις 
των δύο συντρόφων πραγματοποιούνται μέσα 
σε μία συνθήκη γενικευμένης επίθεσης της 
κρατικής εξουσίας και του κεφαλαίου στο μεγα-
λύτερο μέρος της κοινωνικής βάσης, μέσα σε 
ένα περιβάλλον άγριας κοινωνικής και ταξικής 
λεηλασίας και φυσικά εν μέσω της κατασταλτι-
κής εκστρατείας που έχει εξαπολύσει το κράτος 
ενάντια στο αναρχικό κίνημα και τις δομές του. 
Την ίδια ώρα που στοχοποιούνται οι αγωνιστές 
και οι αγωνίστριες του αναρχικού/αντιφασι-
στικού κινήματος, η εισαγγελέας της δίκης της 
Χρυσής Αυγής προτείνει την αθώωση των 
κατηγορουμένων για τη δολοφονία Φύσσα, 

ενώ δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη 
εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποιώντας 
τη φασιστική βία και αποδεικνύοντας για μία 
ακόμη φορά τον ταξικό χαρακτήρα της αστικής 
δικαιοσύνης.

Μέσα σε μία συγκυρία που οι μπάτσοι βα-
σανίζουν και εξευτελίζουν διαδηλωτές, συλλη-
φθέντες κατειλημμένων χώρων, τυχαίους πε-
ραστικούς, ακόμα και άτομα με ειδικές ανάγκες 
στη γειτονιά των Εξαρχείων και στα αστυνομικά 
τμήματα, που καταργείται άμεσα το κεκτημένο 
της απεργίας, που περιστέλλεται το δικαίωμα 
στις διαδηλώσεις και καταργείται το πανεπι-
στημιακό άσυλο. Την ίδια στιγμή που δολοφό-
νοι όπως ο Κορκονέας τη “σκαπουλάρουν” 
με μερικά χρόνια φυλακής και οι μπάτσοι της 
ομάδας ΔΕΛΤΑ αθωώνονται για τους βασανι-
σμούς αντιφασιστών το 2012, ενώ σύντροφοι 
παρακολουθούνται ακόμα και στα πολιτικά τους 
γραφεία από την ασφάλεια, το κράτος κάνει 
ξεκάθαρες τις προθέσεις του για περαιτέρω 
αναβάθμιση της κατασταλτικής επίθεσης και 
της στοχοποίησης των αγωνιστών/στριών, 
στα πλαίσια μιας προσπάθειας εκφοβισμού και 
τρομοκράτησης όσων σε πείσμα των καιρών 
και κάθε εξουσίας, αρνούνται να σκύψουν το 
κεφάλι και συνεχίζουν με τις μικρές ή μεγάλες 
τους δυνάμεις τον αγώνα για την κοινωνική 
απελευθέρωση.

Εμείς ως αναρχικοί και αναρχικές υπερα-
σπιζόμαστε όλους εκείνους που θέτουν καθη-
μερινά τους εαυτούς τους στον αντιφασιστικό 
αγώνα, για την ανθρώπινη χειραφέτηση. Στεκό-
μαστε αλληλέγγυοι με τους δύο αγωνιστές που 
διώκονται με ένα κατάφωρα σαθρό και στημένο 
κατηγορητήριο από την διωκτικές αρχές. Κάθε 
επίθεση του κράτους στον κόσμο του αγώνα, 
θα έρχεται αντιμέτωπη με την αλληλεγγύη μας.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ 

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

Συλλογικότητα για τον κοινωνικό αναρχισμό 
“Μαύρο & Κόκκινο”

Libertatia, συλλογικότητα για τον 
ελευθεριακό κομμουνισμό

 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ 2 ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Χ.Α.

Η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία συντρόφων-συ-
ντροφισσών χαιρετίζει τις κινηματικές δυνάμεις, 
τις πολιτικές συλλογικότητες και οργανώσεις, τις 
καταλήψεις, τα αυτοδιαχειριζόμενα στέκια και τους 
κοινωνικούς χώρους, τις εκατοντάδες των συντρό-
φων και συντροφισσών, τις χιλιάδες των αλληλέγ-
γυων που με την άμεση και μαζική ενίσχυση και την 
πλατιά έκφραση της συμπαράστασής τους στην 
Αθήνα και σε δεκάδες άλλες πόλεις της Ελλάδας 
και της Ευρώπης, κατέστησαν δυνατή -μέσω της 
διοργάνωσης πλήθους εκδηλώσεων και κινήσε-

ων οικονομικής ενίσχυσης- τη συγκέντρωση και 
την καταβολή της υπέρογκης εγγυοδοσίας των 
30.000 ευρώ, ώστε να μην προφυλακιστούν οι 
δύο σύντροφοί μας.
Μέσα στον μήνα που μεσολάβησε από την έναρξη 
της συγκεκριμένης δίωξης, η Αλληλεγγύη έδειξε 
-για ακόμα μια φορά- χειροπιαστά τη συλλογική 
δύναμή της και απέναντι στις αστυνομικές επιχειρή-
σεις, τις δικαστικές μεθοδεύσεις και την καθεστω-
τική προπαγάνδα απέδειξε έμπρακτα ότι ήταν, είναι 
και θα είναι το όπλο μας.
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(...) Απέναντι στο κράτος, τα 
αφεντικά και τους εργατοπατέ-
ρες, η επιτυχημένη διακλαδική 
και από τα κάτω απεργία της 1ης 
Νοέμβρη του 18' και η διαδηλω-

ση της 16ης Φλεβάρη του 19' με 
κεντρικά αιτήματα τις συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας, που προ-
κηρύχθηκαν σε μια σειρά από 
κλάδους και επιχειρήσεις με απο-
φάσεις γενικών συνελεύσεων 
σωματείων – πρωτοβάθμιων και 
βάσης – και ως αποτέλεσμα της 
οριζόντιας διεργασίας συντονι-
σμού τους, ανέδειξαν πως ο δρό-
μος της αυτοοργάνωσης μακρυά 
από κομματικές καθοδηγήσεις, 
είναι η μόνη διέξοδος με προοπτι-
κή νίκης για τους αγώνες των εκ-
μεταλλευόμενων. Αποτέλεσε ένα 
πεδίο για να εκφραστεί κινηματικά 
και στον δρόμο η αλληλεγγύη και 
η ανάγκη για τη διασύνδεση των 
αγώνων για τα εργατικά συμφέ-
ροντα και δικαιώματα με τους από 
τα κάτω κοινωνικούς, πολιτικούς 
και ταξικούς αγώνες που ξεσπούν 
στα σχολεία, τις σχολές και τις γει-
τονιές απέναντι στη βαρβαρότητα 
κράτους και καπιταλισμού. Επίσης 
αποτέλεσαν πεδία να προπαγαν-
δίσουμε και να διαδηλώσουμε ότι 
για εμάς η οργάνωση στη βάση, η 

ταξική αλληλεγγύη και η απεργία 
είναι όπλα των καταπιεσμένων 
άρρηκτα συνδεμένα με τον συ-
νολικό αγώνα για την κοινωνική 
επανάσταση και απελευθέρωση. 
Συνέχεια αυτής της παρακαταθή-
κης και κομμάτια αυτής της κινη-
ματικής πορείας αποτελούν και η 
εργατική διαδήλωση στις 30 Νο-
έμβρη του 19' και η ανακοινωμέ-
νη από τα κάτω απεργία στις 19 
Μάρτη του 20' από τα πρωτοβάθ-
μια σωματεία.

Για εμάς, τους καταπιεσμένους 
και τους εκμεταλλευόμενους η 
μόνη προοπτική για μια αξιο-
πρεπή ζωή, είναι αυτή της αντί-
στασης. Οι αγώνες που δώσαμε 
όλο το προηγούμενο διάστημα, 
οι αγώνες που ξεσπούν σε όλα 
τα μέρη του κόσμου αποτελούν 
πηγή έμπνευσης για τις μάχες 
που καλούμαστε να δώσουμε 
στο σήμερα και στο άμεσο μέλ-
λον. Ενάντια στο κράτος και το 
κεφάλαιο που δεν μπορούν να 
δώσουν απάντηση στις πραγμα-
τικές μας ανάγκες και τους πραγ-
ματικούς μας πόθους, απέναντι 
στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την 
καταπίεση και την καθυπόταξη, 
να αγωνιστούμε συλλογικά και 
από τα κάτω ενάντια στους δυ-

νάστες μας, να δυναμώσουμε και 
να περιφρουρήσουμε τις κοινω-

νικές και ταξικές αντιστάσεις που 
βρίσκονται στο στόχαστρο της 
καταστολής και να οργανώσουμε 
νέες. Χωρίς να έχουμε αυταπάτες 
για τον ρόλο των θεσμών, χωρίς 
να προσφέρουμε καμία συναίνε-
ση στη διαχείριση των ζωών μας, 
να μην κάνουμε ούτε βήμα πίσω 
σε αυτά που έχουμε κατακτήσει 
και που διαρκώς διακυβεύονται 
και να κάνουμε τους χώρους που 
εργαζόμαστε, φοιτούμε και ζούμε 
εστίες αντίστασης και αγώνα. Να 
προτάξουμε την ταξική αλληλεγ-
γύη, την κοινωνική αυτοοργά-
νωση και την μαχητική αντίσταση 
για το γκρέμισμα του κόσμου της 
εκμετάλλευσης και τη δημιουργία 
ενός κόσμου Ισότητας, Αλληλεγ-
γύης και Ελευθερίας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ 
ΤΑΞΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  
ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ 
ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ  
ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΝΕΟ 
ΚΟΣΜΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

Συνέλευση Αναρχικών 
για την Κοινωνική και Ταξική 

Χειραφέτηση
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Στηρίζουμε τη διακλαδική 
και από τα κάτω απεργία 
της 19ης Μάρτη 2020

Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου πραγμα-
τοποιήθηκε η αντιφασιστική-αντικρατική-

αντικαπιταλιστική διαδήλωση αντίστασης και 
μνήμης για τα εφτά χρόνια από την παρακρατι-
κή δολοφονία του μετανάστη - εργάτη Σαχτζάτ 
Λουκμάν, από τους φασίστες Δ. Λιακόπουλο 
και Χ. Στεργιόπουλο στα Άνω Πετράλωνα. 
Εκατοντάδες σύντροφοι/ισσες και συναγω-

νιστές/στριες, πορευτήκαμε στους δρόμους 
των Πετραλώνων και του Θησείου προτάσ-
σοντας ότι Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΤΣΑΚΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ 

ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.
Το κοινό κάλεσμα από το αναρχικό/αντι-

εξουσιαστικό στέκι Αντίπνοια, την Κατάληψη 
Λέλας Καραγιάννη 37, την Ταξική Αντεπίθεση 
(Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών), την 
Α.Φ.Σ. Αροδαμός και συντρόφους, συγκρό-
τησε μπλοκ με πανό που έγραφε "ΛΟΥΚΜΑΝ 

– ΦΥΣΣΑΣ – ZIFLE ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΖΩ-

ΝΤΑΝΟΙ / Αγώνας ενάντια στον φα-
σισμό και το σύστημα που τον γεννά 
και τον θρέφει", που στηρίχθηκε 
μαζικά από συντρόφους/σσες, νε-
ολαίους/ες. Κατά τη συγκέντρωση 
στις 17/1, όπως και στην προπα-
γανδιστική μικροφωνική που πραγ-
ματοποιήθηκε στην πλ. Μερκούρη 
στις 12/1, τοποθετήθηκαν πανό αλ-
ληλεγγύης στους δύο συντρόφους 

που διώκονται για επιθέσεις σε γραφεία τις 
Χ.Α.

Για εμάς, η μόνη απάντηση απέναντι στον 
πόλεμο, τον εθνικισμό και τον φασισμό που 
γεννά και θρέφει ο κόσμος του κράτους και 
του καπιταλισμού είναι η οργάνωση της κοι-
νωνικής και ταξικής αντεπίθεσης. Χωρίς αυ-
ταπάτες πως το σύστημα εκμετάλλευσης και 
καταπίεσης μπορεί να εξωραϊστεί, χωρίς αυ-
ταπάτες πως ο φασισμός μπορεί να αντιμετω-

πιστεί μέσα στις αίθουσες της αστικής δικαι-
οσύνης, να αγωνιστούμε συλλογικά, μαχητικά 
και από τα κάτω, με όπλο μας τη διεθνιστική 
και ταξική αλληλεγγύη. Να αγωνιστούμε από 
κοινού, ντόπιοι και μετανάστες/στριες, εργα-
ζόμενοι/ες, φοιτητές/τριες, μαθητές/τριες, 
για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας ισότητας, 
δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ελευθερίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ
για τα εφτά χρόνια από τη δολοφονία του Σ. Λουκμάν

το μπλοκ του ¡NO PASARAN! 
στην εργατική διαδήλωση στις 30 Νοέμβρη '19

Ενάντια στη βαρβαρότητα κράτους και καπιταλισμού, 
την κρατική καταστολή και την εργοδοτική τρομοκρατία 
οι κοινωνικοί & ταξικοί αγώνες θα νικήσουν



4 ΓΗ & ΕΛΕυΘΕΡΙΑ

Δεν θα τους επιτρέψουμε να εκτελέσουν 
απρόσκοπτα το σχέδιο επίθεσης στις δο-
μές και στους ανθρώπους του αγώνα. 
Ενάντια στην κρατική καταστολή και τη 
συνεχιζόμενη επίθεση στις δομές και τον 
κόσμο του αγώνα, εμείς απαντάμε 
ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΩ-
ΧΗ ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ - NO PASARAN!
Συγκέντρωση υπεράσπισης και αλληλεγγύ-
ης στην κατάληψη Έπαυλη Κουβέλου που 
εκκενώθηκε,  (Αγίας Σοφίας στις 18:00)

Κατάληψη Mundo Nuevo - Κατάληψη Libertatia

Το διήμερο 5 και 6 Δεκέμβρη, στην 
εκπνοή του τελεσίγραφου του υπουρ-

γείου Προ.Πο απέναντι στις καταλήψεις 
και τον κόσμο που αγωνίζεται μέσα από 
αυτοοργανωμένα πολιτικά και κοινωνικά 
εγχειρήματα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι 
κατεβαίνουν στους δρόμους πανελλαδι-
κά για να σπάσουν στην πράξη το κλίμα 
τρομοκρατίας και να θέσουν φραγμό στο 
κατασταλτικό κρεσέντο της ακροδεξιάς 
κυβέρνησης.

Στις 5 Δεκέμβρη, ημέρα λήξης του 
κρατικού τελεσίγραφου, διοργανώνονται 
κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στις καταλή-
ψεις, από την Αθήνα, την Πάτρα, τη Θεσ-
σαλονίκη μέχρι τη Μυτιλήνη, τη Λάρισα, το 
Βόλο, τη Βέροια και την Καρδίτσα, όπου 
συμμετέχει πλήθος κόσμου. Στην Αθήνα, 
μετά από κάλεσμα της συνέλευσης Νo 
Pasaran! περισσότεροι από 2 χιλιάδες 
άνθρωποι συμμετέχουν στη διαδήλωση 
στο κέντρο της πόλης. Στη Θεσσαλονίκη, 
πραγματοποιείται πορεία αλληλεγγύης 
στις καταλήψεις στην περιοχή της Κάτω 
Τούμπας με συμμετοχή εκατοντάδων 
αγωνιστών. Δύο μέρες πριν, στις 3 του 
Δεκέμβρη, πραγματοποιήθηκε μια ακόμα 
μαζική πορεία αλληλεγγύης στο κέντρο 
της πόλης, ενώ αναρτήθηκε και γιγαντο-
πανό στην πρόσοψη του Εργατικού Κέ-
ντρου. Στην Πάτρα, περίπου 200 άτομα 
συμμετείχαν στην πορεία που καλέστηκε 
από την ανοιχτή συνέλευση συντρόφων 
και συντροφισσών για την αλληλεγγύη 
στις καταλήψεις και ενάντια στην κρατική 
καταστολή και ξεκίνησε από τον κατειλημ-
μένο χώρο του Παραρτήματος.

Στις 6 Δεκέμβρη, ημέρα συμπλήρω-

σης 11 χρόνων από τη δολοφονία του 
15χρονου μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου 

και από το ξέσπασμα της κοινωνικής εξέ-
γερσης, και μέσα σε κλίμα όξυνσης της 
καταστολής και τρομοκρατίας, δεκάδες 
χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις δια-
δηλώσεις μνήμης και αντίστασης. Σε όλες 
τις μεγάλες πόλεις πραγματοποιούνται 
πορείες, τόσο το πρωί, όσο και το απόγευ-
μα. Στην Αθήνα, μπάτσοι πραγματοποιούν 
προληπτικές προσαγωγές από το πρωί, 
εμποδίζοντας τον κόσμο να κατέβει στα 
Προπύλαια. Ανάμεσα στους βρίσκονται 
και οι σύντροφοι από την Αναρχική Φοι-
τητική Συνέλευση «Αροδαμός» οι οποίοι 
προσάγονται στη ΓΑΔΑ μαζί με τις σημαίες 
και το πανό τους και αφήνονται μόνο μετά 
τη λήξη της πορείας. Το απόγευμα, περισ-
σότεροι από 10 χιλιάδες άνθρωποι συμ-
μετέχουν στην πορεία, ενώ στο αναρχικό 
μπλοκ του No Pasaran! συσπειρώνονται 
περισσότεροι από 3.000 διαδηλωτές. 
Μετά τη λήξη της, οι μπάτσοι κάνουν δε-
κάδες προσαγωγές και συλλήψεις στην 
περιοχή των Εξαρχείων, χτυπώντας, ξε-
γυμνώνοντας και βασανίζοντας κόσμο. Η 
επανάληψη του άγριου σκηνικού βίας στη 
γειτονιά των Εξαρχείων, όπως και μετά 
την ολοκλήρωση των μαζικών διαδηλώ-

σεων της 14ης Σεπτέμβρη και της 17ης 
Νοέμβρη, τα δεκάδες περιστατικά ξεγυ-
μνώματος, κακοποίησης και βασανισμού 
όσων πέφτουν στα χέρια του αστυνομικού 
στρατού κατοχής αποτελούν αναπόσπα-
στο κομμάτι της κατασταλτικής πολιτικής 
που στοχεύει στην απαξίωση και εξουδε-
τέρωση όσων αγωνίζονται. Στη Θεσσα-
λονίκη, μαζική ήταν τόσο η πρωινή πο-
ρεία, στην οποία συμμετείχαν φοιτητικοί 
σύλλογοι και η αναρχική μαθητική ομάδα 
«Αταξία», όσο και η διαδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε το απόγευμα από την Κα-

Ανακοίνωση της ΑΠΟ για τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στις 
καταλήψεις, ενάντια στην κατασταλτική εκστρατεία του κράτους και τα τελεσίγραφα 

της 5ης Δεκέμβρη και τις διαδηλώσεις αντίστασης & μνήμης της 6ης Δεκέμβρη

Αλληλεγγύη στις καταλήψεις που εκκενώθηκαν από το κράτος 
Συγκέντρωση υπεράσπισης και αλληλεγγύης 
στην κατάληψη Έπαυλη Κουβέλου

5 Δεκέμβρη '19, Αθήνα: 
διαδήλωση αλληλεγγύης στις καταλήψεις, ενάντια 

στην κρατική καταστολή και τα τελεσίγραφα

5 Δεκέμβρη '19, Θεσ/νίκη: 
διαδήλωση στο πλαίσιο της πανελλαδικής 

μέρας αλληλεγγύης στις καταλήψεις

6 Δεκέμβρη '19, Αθήνα

6 Δεκέμβρη '19, Θεσσαλονίκη

17 Δεκέμβρη '19, Θεσ/νίκη: 
πορεία αλληλεγγύης στη κατάληψη Κούβελου



5#3, 6.2016

 

2 χρόνια μετά τον εμπρησμό 
της κατάληψης:

H LIBERTATIA ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ 
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ!

#19, 2.2020

μάρα, όπου περισσότεροι από 2 χιλιάδες 
άνθρωποι πλαισίωσαν τα αναρχικά και 
αντιεξουσιαστικά μπλοκ. Στην Πάτρα, το 
πρωί πραγματοποιείται μαζική πορεία μα-
θητών, φοιτητών και πολιτικών οργανώ-

σεων. Το βράδυ πραγματοποιείται πορεία 
από το Παράρτημα με τη συμμετοχή περί-
που 500 αγωνιστών, στην οποία ξεσπούν 
συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής 
που έχουν περικυκλώσει ολόκληρο το 
κέντρο και με κατασταλτική μανία προχω-

ρούν σε ευθύβολη ρίψη χημικών και ξύλο 
σε βάρος διαδηλωτών, σε βίαιες προσα-
γωγές, σε τραυματισμούς συντρόφων-ισ-
σών και τελικά σε 7 συλλήψεις, 4 εκ των 
οποίων με κατηγορίες κακουργηματικού 
χαρακτήρα.

Την ώρα που η κρατική καταστολή και 
τρομοκρατία, οι δολοφονικοί κατασταλ-
τικοί μηχανισμοί του κράτους συνεχίζουν 
να αποτελούν την αιχμή του δόρατος των 
κρατικών πολιτικών για την πειθάρχηση 
όσων αγωνίζονται και την υποταγή όλης 
της κοινωνίας, έγινε σαφές πως η συμ-
μετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων 
πανελλαδικά στις διαδηλώσεις αντίστα-
σης και αλληλεγγύης, η σύγκρουση στον 
δρόμο με τους δολοφόνους των ΜΑΤ και 
η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των 
αγωνιζόμενων μπορούν να ανοίξουν τον 
δρόμο και να αποτελέσουν τη βάση της 
κοινωνικής και ταξικής αντεπίθεσης στην 
καταστολή και τα τελεσίγραφά τους.

Την ώρα που οι συλλήψεις και η κρα-
τική βία επιχειρούν να ξεριζώσουν την 
αντίσταση, νέοι γύροι σύγκρουσης με 
την εξουσία θα γεννηθούν στο μέλλον 
εξαιτίας των βάρβαρων αντικοινωνικών 
πολιτικών και της λεηλασίας της κοινω-

νικής βάσης, για να υπενθυμίζουν πως η 
εξέγερση του Δεκέμβρη συνεχίζει να είναι 
το φάντασμα που πλανιέται πάνω από τον 
κόσμο της Εξουσίας.

Να μην τους αφήσουμε να ξεδιπλώ-

σουν τα σχέδιά τους ανενόχλητοι. Να 
μείνουμε στους δρόμους. Ενάντια στο 

κράτος, την καταστολή και τη δολοφονική 
αστυνομία τους. Ενάντια στο κεφάλαιο και 
τη βαρβαρότητα που επιβάλλει. Καλούμε 
όλους: τον κόσμο του αγώνα, τη νεολαία, 
τους εργάτες, τους φοιτητές και τους μα-
θητές να μπουν δυναμικά στον αγώνα, σε 
κάθε κοινωνικό πεδίο για την αναχαίτιση 
του κύματος της κρατικής καταστολής, για 
να βγούμε στην αντεπίθεση για τη διεκδί-
κηση ενός κόσμου χωρίς καταπιεστές και 
καταπιεζόμενους, μιας κοινωνίας ελευθε-
ρίας δικαιοσύνης και ισότητας.

Όλη η γη βοά εξεγερμένη ενάντια 
στους δυνάστες της. Στη Χιλή και τη Βολι-
βία, στη Γαλλία, στη Συρία και στην Παλαι-
στίνη, στην Τουρκία και σε χιλιάδες σημεία 
που ακόμα ο πόθος για ελευθερία είναι 
μια καθημερινή μάχη. Για να πλεύσουμε 
από τους όρμους της εξεγερσιακότητας, 
στην ανοιχτή θάλασσα της συνολικής 
κοινωνικής και ταξικής αντεπίθεσης και 
χειραφέτησης. Για να γκρεμίσουμε τον γε-
ρασμένο κόσμο του φόβου, της υποταγής, 
της φτώχειας. Για να ζήσουμε τη μόνη ζωή 
που αξίζει να ζήσει κανείς, του αγώνα για 
την Κοινωνική Επανάσταση.

ΝΟ PASARAN! ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ-ΤΑΞΙΚΕΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΗ

ΠΑΥΣΗ ΚΑΘΕ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 7 
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗΣ 

ΤΗΣ 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΤΡΑ- ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, 
ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ… Ο ΑΓΩΝΑΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση –
 Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

Κάλεσμα αλληλεγγύης 22-23-24 Γενάρη 
στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευ-
ελπίδων για τους συλληφθέντες από τις 
ανακαταλήψεις των Ματρόζου και Παναι-
τωλίου, καθώς και τους αλληλέγγυους 
που συνελήφθησαν στην πρόσφατη κα-
τασταλτική επιχείρηση της αστυνομίας. 
Κανένας μόνος στα χέρια του κράτους και 
του κεφαλαίου.
Η αλληλεγγύη θα νικήσει. Ούτε βήμα πίσω.

Κατώ τα ξερά σας από τις καταλήψεις.
No Pasaran!

Καμιά δίωξη στους συλληφθέντες

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες 
της 6ης Δεκέμβρη στην Πάτρα
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Η κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37 έχει 
συμπληρώσει 31 και πλέον χρόνια 

ζωής, αγώνα και δημιουργίας. Το εγκατα-
λειμμένο από το 1960 κτίριο καταλήφθηκε 
τον Απρίλη του 1988 από αναρχικούς και 
φοιτητές και έκτοτε στεγάζει τακτικά πολιτι-
κές, κοινωνικές, πολιτιστικές δραστηριότη-
τες λειτουργώντας τόσο ως αναπόσπαστο 
κομμάτι του αναρχικού αγώνα όσο και ως 
σημείο κινηματικής συσπείρωσης για την 
περιοχή της Κυψέλης και του ευρύτερου 
κέντρου της Αθήνας. Στους χώρους της 
κατάληψης πραγματοποιούνται βιβλιοπα-
ρουσιάσεις και συναυλίες, μαθήματα και 
συλλογικές κουζίνες, πολιτικές εκδηλώσεις, 
προβολές και θεατρικές παραστάσεις.

Η κατάληψη είναι στεγαστική και πολι-
τική: Στο χώρο της ζουν και μεγαλώνουν 
άνθρωποι συλλογικά, κόντρα στη νόρμα 
της ιδιοκτησίας και τον εξοντωτικό για τους 
φτωχούς εκβιασμό των ενοικίων. Στο έδα-
φός της εδράζονται και αναπνέουν συλλογι-
κότητες και συνελεύσεις του αναρχικού και 
αντιεξουσιαστικού κινήματος. Η κατάληψη, 
όπως και κάθε δομή του αγώνα, λειτουργεί 
προταγματικά και ανταγωνιστικά απέναντι 
στον κόσμο της κυριαρχίας, με την προ-
σπάθεια της συλλογικής συνύπαρξης και 
δημιουργίας που αντιπαρατίθεται στον εξα-
τομικευμένο τρόπο ζωής και την παραίτηση, 

και με το πολιτικό πρόταγμα της ελευθερι-
ακής κοινωνίας και της πάλης για αυτή να 
αποτελεί την προμετωπίδα και την κινητήρια 
δύναμή της. Αυτή η διπλή της υπόσταση, 
είναι που την έφερε πάντα στο στόχαστρο 
των κατασταλτικών μηχανισμών. Ως κομμά-
τι του αναρχικού κινήματος και ως δομή που 
αψηφά τους νόμους της ιδιοκτησίας, η κατά-
ληψη έχει δεχθεί πληθώρα επιθέσεων. Από 
τους «νόμιμους» ιδιοκτήτες του κτιρίου που 
το είχαν παραδώσει στην εγκατάλειψη μέχρι 
τα ΜΑΤ και τα ΕΚΑΜ που έχουν εισβάλλει 
σε αυτή, κι από τις συκοφαντίες ρουφιάνων 
των ΜΜΕ μέχρι τις δολοφονικές επιθέσεις 
των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής 
και άλλων παρακρατικών με μαχαίρια, μο-
λότοφ και εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Η κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37 άντε-
ξε αυτές τις επιθέσεις γιατί αποτελεί ένα 
κόσμο ολόκληρο, που είναι μέρος ενός 
σύμπαντος αγώνα, έμπνευσης και αντίστα-
σης. Άντεξε γιατί στις δύσκολες στιγμές δεν 
εγκατέλειψε ποτέ τη μάχη, γιατί σε αυτές τις 
στιγμές η αλληλεγγύη πολλών συντρόφων 
και αγωνιστών, μπήκε οδόφραγμα στα σχέ-
δια της κρατικής καταστολής. Σήμερα όπως 
και ολόκληρο το αναρχικό-αντιεξουσιαστικό 
κίνημα αλλά και οι κοινωνικές αντιστάσεις, 
βρίσκεται μπροστά σε μία ιστορικά κρίσιμη 

καμπή, μπροστά σε μία επίθεση που 
απειλεί την ύπαρξη της κατάληψης 
αλλά και το κίνημα στο οποίο ανήκει και 
αναφέρεται. Βρισκόμαστε σε εκείνο το 
σημείο όπου σύσσωμο το καθεστώς, 
όπως προστάζει η συνθήκη του σύγ-
χρονου ολοκληρωτισμού, επιτίθεται. 
Πανεπιστημιακοί που καταντούν ομάδα 
υποστήριξης των ΜΑΤ, κατασταλτικοί 
στρατοί σε εφόδους, διακομματική 
πολιτική συναίνεση στο χτύπημα των 
αναρχικών, ΜΜΕ σε γκαιμπελικό κρε-
σέντο, συναποτελούν την κατασταλτική 
εκστρατεία που θέλει να επιβάλλει τη 
σιγή του στρατοπέδου εργασίας στην 
κοινωνία και τη φρίκη του στρατοπέ-
δου συγκέντρωσης στους «σημαδεμέ-
νους» από την εξουσία, ανυπότακτους 
ή «περιττούς».

Από το καλοκαίρι βρίσκεται σε εξέ-
λιξη αυτή η προαναγγελθείσα κατα-
σταλτική εκστρατεία ενάντια στο αναρ-
χικό κίνημα, στους κατειλημμένους 

χώρους αγώνα, στις αυτοοργανωμένες δο-
μές στέγασης προσφύγων και μεταναστών, 
στον κόσμο της αλληλεγγύης, στις κοινωνι-
κές και ταξικές αντιστάσεις. Μια εκστρατεία 
που συνιστά την αιχμή του δόρατος της 
επίθεσης κράτους και αφεντικών στα πλη-
βειακά στρώματα της κοινωνίας, αποσκο-
πώντας στην τρομοκράτηση και την πειθάρ-
χησή τους, για την απρόσκοπτη επέλαση της 
κρατικής και καπιταλιστικής βαρβαρότητας. 
Σκοπός της αποθρασυμμένης κρατικής βίας 
και της ιδεολογικής προπαγάνδας που τη 
συνοδεύει είναι αφενός να πάρει τη ρεβάνς 
για τους Νοέμβρηδες και τους Δεκέμβρηδες 
που κράτησαν ζωντανή την κοινωνία απένα-
ντι στους νεκροθάφτες της. Είναι να χτυπή-
σει τα Εξάρχεια που αποτελούν ένα διαρκές 
οδόφραγμα απέναντι στους σχεδιασμούς 
εξουσίας, το πανεπιστημιακό άσυλο που 
λειτουργεί διαχρονικά ως σημείο συνάντη-
σης των αγωνιζόμενων και τις καταλήψεις 
ως εστίες εξάπλωσης της κοινωνικής-τα-
ξικής αυτοοργάνωσης, αντίστασης και αλ-
ληλεγγύης. Μέσα από αυτά τα χτυπήματα 
όμως, το κράτος θέλει κυρίως να ξεριζώσει 
τα σημεία αναφοράς, τους χώρους και τη 
σημερινή επικαιρότητα των προταγμάτων 
της εξέγερσης, για να ανακόψει τους αυρι-
ανούς ξεσηκωμούς· τους ξεσηκωμούς που 
κυοφορούνται μέσα σε μια πραγματικότητα 
όπου το χρεοκοπήμενο σύστημα δεν έχει να 
υποσχεθεί τίποτα άλλο παρά την εξαθλίωση 
και τον φόβο.

Οι εκλογές της 7ης Ιουλίου σηματοδο-
τούν τη συνέχεια της επιβολής ασφυκτικών 
συνθηκών διαβίωσης, φτώχειας και περι-
θωριοποίησης για εργαζόμενους και ανέρ-
γους, και έρχονται να ανανεώσουν τις πολι-
τικές καταστολής εργατικών και κοινωνικών 
αγώνων, εγκλεισμού προσφύγων και μετα-
ναστών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και 
των θανάτων στα σύνορα, την εμπέδωση 
του καθεστώτος εξαίρεσης και της παρανο-
μοποίησής τους, με τον αποκλεισμό από την 
πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία και την 
εργασία μέσω της μη δυνατότητα απόκτη-
σης ΑΜΚΑ, και με την πριμοδότηση ρατσι-
στικών συγκεντρώσεων, με την επίταση της 
λεηλασίας του κοινωνικού πλούτου και του 
φυσικού κόσμου, με την επιχείρηση εδραί-
ωσης του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 
πατάει πάνω στην επιχείρηση απονεύρω-

Απέναντι στα τελεσίγραφα του υπουργείου δημόσιας τάξης 
και τους Πρυτάνεις - ουραγούς της κρατικής καταστολής

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 37 ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΝΕΤΑΙ - ΜΑΧΕΤΑΙ! 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
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σης των κοινωνικών και ταξικών αγώνων 
και στα δεκάδες κατασταλτικά χτυπήματα 
σε καταλήψεις κατά τη διάρκεια της διακυ-
βέρνησης Σύριζα, υποσχόμενη το σαρωτι-
κό χτύπημα στους αγωνιζόμενους, με την 
ενίσχυση και ενθάρρυνση των βασανιστών 
των σωμάτων ασφαλείας, με το στήσιμο 
«αντι»τρομοκρατικών σόου (με συλλήψεις, 
εφόδους σε σπίτια και κατασκευασμένα κα-
τηγορητήρια) με την ποινικοποίηση των κοι-
νωνικών αγώνων και τις παρακολουθήσεις 
αγωνιστών, με το δόγμα «νόμος και τάξη» 
να καλύπτει τη νεοφασιστική νεοφιλελεύθε-
ρη πολιτική της.

Ο νέος κύκλος των κατασταλτικών επι-
χειρήσεων ξεκίνησε στις 26 Αυγούστου 
με την εκκένωση τεσσάρων καταλήψεων 
στη γειτονιά των Εξαρχείων. Την ώρα που 
δεκάδες γυναίκες, άντρες και παιδιά πρό-
σφυγες στοιβάζονταν σε κλούβες από ένο-
πλους κουκουλοφόρους των ΕΚΑΜ για να 
οδηγηθούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
εκεί που παραμονεύει ο θάνατος, όπως του 
μικρού παιδιού μέσα σε χαρτόκουτο ή της 
Φεριντέ Ταγίκ που κάηκε ζωντανή πίσω από 
τα συρματοπλέγματα της Μόριας, ο θεσμι-
κός φασισμός εξαπέλυε μιντιακά την ιδεο-
λογική του προπαγάνδα: Εκπρόσωπος της 
ΕΛΑΣ παρομοίαζε τα σώματα ασφαλείας 
με «ηλεκτρική σκούπα» που θα εξαφανίσει 
«ενοχλητική σκόνη», τους φτωχούς, αποκα-
λώντας σκουπίδια τους αγωνιζόμενους.

Ακολούθησε η μόνιμη εγκατάσταση 
αστυνομικού στρατού κατοχής στα Εξάρ-
χεια, με διμοιρίες ΜΑΤ να ακροβολίζονται 
στον δημόσιο χώρο, επιχειρώντας να σπεί-
ρουν την τρομοκρατία στη γειτονιά, παρε-
νοχλώντας συστηματικά τους κατοίκους και 
εκτοξεύοντας σεξιστικές και ομοφοβικές 
απειλές. Ανάμεσα στις δεκάδες επιθέσεις 
τους είναι η ρίψη χημικών στο εσωτερικό 
της κατάληψης Βοξ και οι ξυλοδαρμοί στην 
είσοδό της, η σεξιστική βία σε διαδηλώτρι-
ες μετά την πορεία της 14ης Σεπτέμβρη, τα 
ναζιστικά συνθήματα που φωνάζουν περ-
νώντας έξω από την κατάληψη Νοταρά και η 
απόπειρα εισβολής στο Καφενείο της πλα-
τείας Εξαρχείων. Εκεί, ενώ τα ΜΑΤ αποχω-

ρούσαν, επιτέθηκαν στους αλληλέγγυους 
που είχαν συγκεντρωθεί και συνέλαβαν τον 
σύντροφο Λάμπρο Γούλα, τον οποίο χτύπη-
σαν και βασάνισαν.

Όλο αυτό το διάστημα συνεχίζονταν οι 
εισβολές σε καταλήψεις στέγασης προσφύ-
γων (Αχαρνών, Πέμπτο, Μπουμπουλίνας), 
με την καταστροφή της αυτοοργανωμένης 
ζωής ξεριζωμένων ανθρώπων, τον δια-
σκορπισμό τους σε άθλια καμπ και την απο-
μάκρυνση των προσφυγόπουλων από τα 
σχολεία τους. Ακολουθώντας τον σχεδια-
σμό επιβολής του κοινωνικού κανιβαλισμού 
και συνεργασίας με τις ναρκομαφίες, έστη-

σαν επίσης μια γιγαντίαια επιχείρηση απο-
μάκρυνσης του πολιτικού περιπτέρου της 
Συνέλευσης για την Επανοικειοποίηση των 
Εξαρχείων, που λειτουργούσε ως σημείο 
αναφοράς της αντίστασης στους ναρκέ-
μπορους και τους αστυνομικούς προστάτες 
τους. Ακολούθησε η εκκένωση της κατάλη-
ψης Βανκούβερ Απαρτμάν στην Αθήνα και 
η σύλληψη τεσσάρων καταληψιών, η εκκέ-
νωση της κατάληψης Palmares στη Λάρισα, 
με έξι συλλήψεις, και η αστυνομική εισβολή 
στην κατάληψη LIBERTATIA στη Θεσσαλονί-
κη, με την προσαγωγή οχτώ συντρόφων και 
τη σύλληψη τεσσάρων, την ώρα που πραγ-
ματοποιούσαν εργασίες ανακατασκευής του 
κτηρίου μετά την καταστροφή που υπέστη 
από τον εμπρησμό του από φασίστες τον Γε-
νάρη του 2018. Τέλος, εφαρμόζοντας στην 
πράξη την κατάργηση του πανεπιστημιακού 
ασύλου, αστυνομικές δυνάμεις εισβάλλουν 
στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι της ΑΣΟΕΕ, 
προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα παρόμοιες 
επεμβάσεις σε πανεπιστημιακούς χώρους. 
Οι πρυτανικές αρχές της σχολής κηρύσσουν 
λοκ άουτ και όταν εκατοντάδες φοιτητές και 
φοιτήτριες σπάνε στην πράξη τον αποκλει-
σμό, βρίσκονται αντιμέτωποι με πάνοπλες 
αστυνομικές δυνάμεις που εισέρχονται στο 
προαύλιο της ΑΣΟΕΕ, τραυματίζοντας κό-
σμο μέσα και έξω από τη σχολή και απειλώ-

ντας με τη σύλληψη όλων.

Ηλίθιοι δήμιοι! Η «τάξη» σας είναι χτι-
σμένη πάνω στην άμμο…

Απέναντι σε αυτή τη διαρκώς εξελισ-
σόμενη κατασταλτική εκστρατεία, να υπε-
ρασπιστούμε συλλογικά και μαχητικά τις 
καταλήψεις και τις δομές του αγώνα. Στους 
δρόμους, τα σχολεία, τις σχολές, τους 
χώρους εργασίας να δημιουργήσουμε 
αναχώματα στην κρατική καταστολή 
και να υψώσουμε οδόφραγμα αλλη-
λεγγύης.

Η διαδήλωση που διοργάνωσε η 
συνέλευση No Pasaran στις 14 Σε-
πτέμβρη με τη μαζική παρουσία πάνω 
από 7 χιλιάδων ανθρώπων και τη 
συμμετοχή πληθώρας πολιτικών, κοι-
νωνικών και ταξικών συλλογικοτήτων, 
σωματείων και συνελεύσεων, οι εκα-
τοντάδες κινητοποιήσεις στην Ελλάδα 
και σε όλο τον κόσμο, οι πράξεις αντί-
στασης ενάντια στους κατασταλτικούς 
στρατούς, η συντροφικότητα και η αλ-
ληλεγγύη κρατούν ανοιχτό έναν δρόμο 
αγώνα για μια κοινωνία ισότητας και 
ελευθερίας· έναν αγώνα που η κατα-
στολή δεν θα καταφέρει να καταπνίξει 
ποτέ.

Από το κατειλημμένο έδαφος της 
Λέλας Καραγιάννη 37, καλούμε στις 

εκδηλώσεις, τις κινητοποιήσεις και τις περι-
φρουρήσεις της κατάληψης για την υπερά-
σπισή της, και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο 
πλευρό όλων όσοι παλεύουν ενάντια στο 
καθεστώς του φόβου και της υποταγής. Κα-
νένα κατασταλτικό χτύπημα, καμιά εκστρα-
τεία δεν μπορεί να «τελειώσει» το δίκιο του 
αγώνα..

ΑΚΟΥΣΑΤΕ;
Είναι ο ήχος του κόσμου σας που γκρεμίζεται
Είναι ο ήχος του δικού μας που ξαναγεννιέται
Αυτό που ήταν μέρα, ήταν νύχτα.
Και νύχτα θα γίνει η μέρα που θα είναι μέρα.

Είναι τα λόγια των ιθαγενών ζαπατίστας 
που σήμερα σπάνε την στρατιωτική πολιορ-
κία χτίζοντας νέες κοινότητες. Είναι το δια-
περαστικό τραγούδι μιας γυναίκας στην εξε-
γερμένη Χιλή που σκίζει το σκοτάδι και τη 
σιωπή του στρατιωτικού νόμου. Είναι το χα-
μόγελο των μαχητών στη Ροτζάβα. Είναι τα 
παιδιά της κατάληψης προσφύγων Νοταρά 
26 που διαδηλώνουν στους δρόμους των 
Εξαρχείων χορεύοντας και φωνάζοντας NO 
PASARAN! Είναι οι φοιτητές που σπάνε το 
λοκ άουτ της ΑΣΟΕΕ. Είναι οι υψωμένες 
γροθιές και τα συνθήματα στις ταράτσες 
των καταλήψεων. Είναι οι μαυροκόκκινες 
σημαίες, από το κατειλημμένο έδαφος της 
Λέλας Καραγιάννη 37 ως την ανακατάληψη 
της Σπύρου Τρικούπη, από τους δρόμους 
της Αθήνας ως του Σαντιάγο…

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΩΧΗ!

NO PASARAN!

Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37

#19, 2.2020
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Έφτασε στα χέρια μας, λοιπόν, το τελε-
σίγραφο της Κομαντατούρας. Μας δί-

νει μερικές μέρες να παραδοθούμε. Είναι 
η διαχρονική έπαρση μιας ολοκληρωτικής 
εξουσίας που «ενέπνευσε» αυτή την ανα-
κοίνωση, υπογεγραμμένη από το χέρι του 
πρακτορίσκου εκτελούντα χρέη υπουργού 
των Δυνάμεων Καταστολής. Αυτό καθ' αυτό 
το τελεσίγραφο δεν εξυπηρετεί ασφαλώς 
κανέναν άλλο σκοπό πέρα από την επικοι-
νωνιακή διαχείριση του ζητήματος. Το περι-
εχόμενο του όμως έχει ιδιαίτερη σημασία, 
αφού αποτελεί την πλέον επίσημη διακήρυ-
ξη ενός ευρύτατου αντικοινωνικού και ειδι-
κότερα αντι-αναρχικού κρατικού πογκρόμ.

Στο πλαίσιο της ενιαίας κρατικής κατα-
στολής απέναντι στις κοινωνικές και ταξικές 
αντιστάσεις, απέναντι σε όσους δεν σκύβουν 
το κεφάλι, η σημερινή κυβέρνηση χρησιμο-
ποιεί τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ για να ολοκληρώσει την κατασταλτική 
εκστρατεία εναντίον των αναρχικών, των 
προσφύγων και μεταναστών, των φοιτητών 
και της νεολαίας. Υπολογίζουν ότι έχουν με 
το μέρος τους όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης, ότι δεν υπάρχει καμιά κομματική/
θεσμική αντιπολίτευση που θα έθετε σοβα-
ρά εμπόδια και επίσης ότι η κοινωνική βάση 
έχει μετατοπιστεί προς συντηρητικές, μισαλ-
λόδοξες έως και ανοιχτά ρατσιστικές και 
αυταρχικές θέσεις. Και σ' αυτά δεν πέφτουν 
έξω. Τα ΜΜΕ που πάντοτε αποτέλεσαν τη 
ναυαρχίδα της κατασταλτικής προπαγάνδας 
σήμερα πια έχουν ελεγχθεί εξολοκλήρου 
(κανάλια, εφημερίδες, ραδιόφωνα) από το 
κράτος και τους πασίγνωστους μαφιόζους, 
δολοφόνους μεγαλο-καπιταλιστές, οι οποί-
οι διαπλέκονται άμεσα με το κράτος και την 
κυβέρνηση.

Όντως δεν υπήρξε ποτέ κανένα κόμμα 
το οποίο να ενδιαφέρεται πραγματικά για 
τις κοινωνικές ελευθερίες, για τους κατα-
πιεσμένους και τους εκμεταλλευόμενους, 
καθότι η στρατηγική κάθε κόμματος είναι η 
κατάκτηση της εξουσίας με κάθε μέσο. Σή-
μερα πια έχει γίνει ακόμη πιο ευδιάκριτο ότι 
η «νίκη» του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες 
εκλογές έχει μετατραπεί στη μεγαλύτερη 
ήττα για την κοινωνική βάση που ανέθε-
σε τις ελπίδες της σε αυτή τη «λύση». Η δε 
άσκηση εξουσίας με όρους καταστολής των 
κοινωνικών κινημάτων και από την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ δεν αφήνει κανένα πεδίο μιας 
εκ νέου εξαπάτησης της κοινωνικής βάσης 
ότι αποτελεί κάποια εναλλακτική επιλογή 
απέναντι στο αυταρχικό κράτος της Δεξιάς. 
Ασφαλώς, επίσης, δεν θα περίμενε κανείς 

να αναλάβει κάποια ουσιαστική δράση το 
ΚΚΕ, ώστε να υπερασπιστεί τις καταλήψεις.

Τέλος, όντως η κοινωνική βάση μετά την 
οπισθοχώρηση του κύματος αντίστασης, 
όπως ξέσπασε αυτό από τις φοιτητικές κι-
νητοποιήσεις του ́ 06-'07 μέχρι την προλε-
ταριακή έκρηξη του 2012, έχει συντηρητι-
κοποιηθεί, ως αποτέλεσμα της αποδρομής 
των κοινωνικών αγώνων. Δεν είναι τόσο 
ότι έχουν αυξηθεί ποσοτικά οι φασίστες, 
οι ρατσιστές και όσοι αποθεώνουν τους 
βασανιστές της αστυνομίας και ραίνουν με 
ροδοπέταλα τα καθάρματα του πολιτικού 
κατεστημένου, το ποσοστό αυτό είναι δια-
χρονικά καταγεγραμμένο στον κοινωνικό 
σχηματισμό της χώρας, αλλά ότι έχει χάσει 
την πρωτοβουλία των κινήσεων ο λαϊκός 
παράγοντας, ο κόσμος του αγώνα.

Οι μάχες οπισθοφυλακής που δίνονταν 
τα τελευταία 4 χρόνια εναντίον της σαρω-

τικής κοινωνικά επίθεσης της κυβέρνησης 
του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα θα πρέπει να μετατρα-
πούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 
σε έναν συνολικό πόλεμο απέναντι στον 
ολοκληρωτικό πόλεμο που κήρυξε το κρά-
τος εναντίον του αναρχικού κινήματος και 
των «επικίνδυνων τάξεων». Τώρα οφείλει 
η κοινωνική βάση να συμμετάσχει μαζικά 
στην αντίσταση απέναντι στην κρατική κατα-
στολή, ώστε να ξαναπιάσει το νήμα της αξι-
οπρέπειας και της ανυποταγής. Λέγαμε τα 
προηγούμενα χρόνια πως ότι δεν μπόρεσε 
να περάσει η Δεξιά τα πέρασε η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ, το τρίτο μνημόνιο, το ξεπούλημα 
δημόσιου πλούτου, την ακόμη πιο έντονη 
υποβάθμιση των ζωών μας, τώρα λοιπόν 

έρχεται η Δεξιά να ολοκληρώσει ότι δεν 
πρόλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, ασφαλώς με το δικό της 
αυταρχικό στυλ. Γιατί όταν η κυβέρνηση «με 
κορμό» το ΣΥΡΙΖΑ απομείωνε την κοινωνι-
κή αντίδραση και χτυπούσε τις δυνάμεις που 
επιχειρούσαν να ανασυγκροτήσουν τον ιστό 
της κοινωνικής αντίστασης, δεν μπορούμε 
βέβαια να περιμένουμε τίποτε λιγότερο εκ 
μέρους της ανοιχτά εκφασισμένης δεξιάς 
από την επιχείρηση ενός σαρωτικού χτυπή-
ματος στον κόσμο του αγώνα. Σε τι στοχεύει 
όμως αυτή η επίθεση;

Από τα πρώτα έργα της νέας διαχείρισης 
φάνηκαν οι προθέσεις της ολοκληρωτικής 
συντριβής όλων των καταπιεσμένων. Η με-
ταφορά της διαχείρισης του μεταναστευτι-
κού ζητήματος στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη -από κοινού με τη διαχείριση των 
φυλακών- σημειολογικά υπογράμμιζε την 
απόλυτη ταύτιση του μεταναστευτικού υπο-
κειμένου με την παρανομία και ουσιαστικά 
δήλωνε τη δημιουργία κλειστών κέντρων/ 
φυλακών για τους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες και τη «στρατιωτικού τύπου» δι-
αχείριση του συνόλου των εγκλείστων. Το 
σπάσιμο του Ασύλου στα Πανεπιστήμια στό-
χευε επακριβώς στην κατά δοκούν εισβολή 
της Αστυνομίας σε αυτά, ώστε να χτυπηθεί 
οποιαδήποτε διαδικασία στη βάση των φοι-
τητών που θα μπορούσε να φέρει προσκόμ-
ματα τόσο στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, 
όσο και σε ένα σωρό ακόμα από κοινωνικά 
ζητήματα στα οποία πάντα η νεολαία έπαιζε 
σημαντικό ρόλο, αντιστεκόμενη στα σχέδια 
κράτους και κεφαλαίου. Τέλος, η στοχο-
ποίηση του αναρχικού κινήματος και των 
δομών του, όπως επίσης των καταλήψεων 
πολιτικών και στέγης συγκροτούν ένα ενι-
αίο δόγμα, το οποίο στοχεύει στο τσάκισμα 
όσων παράγουν στην κοινωνική βάση τις 
προϋποθέσεις της εξέγερσης, μαζί με την 
κακοποίηση όσων περισσεύουν ή δυνατόν 
και την εξόντωσή τους.

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να επι-
κεντρώσει σε μια αφήγηση ότι χτυπάει την 
ανομία, αφού ασφαλώς σε ζητήματα οι-
κονομίας και κοινωνικής πολιτικής μόνο 
χειρότερα μπορεί να πάνε τα πράγματα για 
τους πληβείους, ένα αφήγημα που κατανα-
λώνεται εύκολα από την ακροδεξιά εκλογι-
κή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Αφού κλεί-
νει τις «δομές φιλοξενίας» προσφύγων και 
μεταναστών, δημιουργεί έπειτα νέα κλειστά 
κέντρα - φυλακές στα νησιά. Η μόνη πιθανό-
τητα να κλείσουν το κολαστήριο της Μόριας 
είναι για να φτιάξουν κάτι ανάμεσα σε Μα-
κρόνησο και Γκουαντανάμο. Εξορία λοιπόν 
για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, 
φυλακές και διώξεις για τους αγωνιστές.

διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις
[Απάντηση σε ένα τελεσίγραφο]
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Αυτός ο σχεδιασμός σκοπεύει να συ-
ντρίψει αρχικά το αναρχικό κίνημα, γιατί η 
εξουσία γνωρίζει ότι αυτός είναι ο πλέον 
επικίνδυνος για το καθεστώς πολιτικός χώ-

ρος, αποτελεί ουσιαστικά τον «εσωτερικό 
εχθρό» του ελληνικού κράτους, το οποίο 
έχει συνέχεια και φυσικά δεν ξεχνά. Δεν 
ξεχνά ότι τη φλόγα που πυροδότησε τη με-
γαλύτερη εξέγερση της σύγχρονης ιστορί-
ας της χώρας την άναψαν οι αναρχικοί τον 
Δεκέμβρη του 2008 στα Εξάρχεια, μετά τη 
δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπου-
λου από τον δολοφονικό αστυνομικό μηχα-
νισμό της δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τον 
υπουργό Δημόσιας Τάξης του Δεκέμβρη, 
Προκόπη Παυλόπουλο, Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας και η Νέα Δημοκρατία τώρα έρχεται 
να δώσει τελεσίγραφο στο αναρχικό κίνημα 
ανήμερα της 6ης Δεκέμβρη. Επιδιώκουν 
την εκδίκηση, τη ρεβάνς. Αυτή όμως η εκ-
δίκηση μπορεί αρχικά να ξεσπάσει εναντίον 
των αναρχικών αγωνιστών και των δομών 
τους, όμως καθόλου δεν επιθυμεί να πε-
ριοριστεί σε αυτούς. Σκοπός είναι η απο-
νέκρωση όλων των δυναμικών μορφών 
διαμαρτυρίας και αντίστασης με τις οποίες 
μπορούν οι καταπιεσμένοι, οι εκμεταλλευό-
μενοι, οι πληβείοι να αγωνιστούν εναντίον 
του κράτους και του κεφαλαίου.

Τα δείγματα είναι πολλά και ευκρινή. Από 
τα νομοσχέδια που διαλύουν τα υπολείμμα-
τα συνδικαλισμού που έχουν απομείνει και 
βασικότερα που επιχειρούν να διαλύσουν 
όλες τις νέες απόπειρες για έναν πραγμα-
τικό συνδικαλισμό βάσης των εργαζομέ-
νων, από τις αυξήσεις στις ασφαλιστικές 
εισφορές, μέχρι την ολοκληρωτική σήψη 
ενός χρεοκοπημένου συστήματος το οποίο 
εκπροσωπείται από ένα πλέγμα μαφιόζων 
λούμπεν μεγαλοαστών, μισθοφόρων δημο-
σιογράφων τους και ένα πολιτικό προσωπι-
κό που λειτουργεί ως βαποράκι του ντόπιου 
και διεθνούς κεφαλαίου. Η εξουσία φοβάται 
γιατί νέοι κύκλοι σύγκρουσης θα γεννηθούν 
στο άμεσο μέλλον ως απότοκο της συντρι-
πτικής χρεοκοπίας του κρατικού-καπιτα-
λιστικού συστήματος. Γι' αυτό επιθυμούν 
να εξαπολύσουν την επίθεσή τους τώρα, 
καθώς θεωρούν ότι δεν θα συναντήσουν 
ισχυρές αντιστάσεις. Αυτή είναι η στρατηγι-
κή τους στόχευση. Η συνολική αποσάρθρω-

ση του επαναστατικού κινήματος.
Όλες οι άλλες ερμηνείες αποτελούν στην 

καλύτερη περίπτωση συνέπειες και όχι αι-
τίες. Όπως για παράδειγμα η ανάλυση περί 
εξευγενισμού που έχει επανέλθει ως επεξη-
γηματική θεωρία. Ο πιθανός εξευγενισμός 
γειτονιών μετά την κατίσχυση επί του επα-
ναστατικού κινήματος, δεν αποτελεί τον κι-
νητήριο μοχλό αλλά «προεκλογική υπόσχε-
ση» προς ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. 
Δεν χτυπιούνται τα Εξάρχεια γιατί ενδιαφέ-

ρεται κανείς για τον εξευγενισμό τους, αλλά 
γιατί αποτελούν το φυτώριο της κοινωνικής 
αντίστασης μέσα στην καρδιά της μητρόπο-
λης που εδώ και δεκαετίες πυρπολεί τους 
κρατικούς σχεδιασμούς για ολοκληρωτική 
υποδούλωση της κοινωνίας, της νεολαίας, 
των πληβείων. Όπως άλλωστε δεν χτυπιού-
νται οι καταλήψεις γιατί ενδιαφέρεται κανείς 
πρωτίστως να τις χρησιμοποιήσει, αυτό θα 
είναι το «τυχερό», το βασικό είναι να χτυ-
πηθούν οι δομές που συγκροτούν τις αντι-
στάσεις, να χτυπηθεί ο κόσμος που τις λει-
τουργεί να τρομοκρατηθεί ο κόσμος που τις 
πλαισιώνει. Γι' αυτό παρακολουθούνται και 
βασανίζονται αγωνιστές, γι' αυτό χτυπιού-
νται παιδιά στο σωρό με μόνο κριτήριο την 
περιοχή που επιλέγουν να κινούνται, ενώ οι 
ναρκομαφιόζοι συνεχίζουν ανενόχλητοι το 
έργο τους…

Κι όμως! Αργήσανε πάρα πολύ. Όσα 
χτυπήματα κι αν δεχτεί το αναρχικό κίνημα 
και οι δομές αντίστασης δεν μπορεί πια να 
εξαλειφθεί. Υπάρχουν σε όλη την επικράτεια 
αγωνιστές οι οποίοι συγκροτημένοι πολιτικά 
γύρω από το αναρχικό ιδεώδες, όντας ηθικά 
ακέραιοι δεν πρόκειται ούτε να τρομοκρατη-
θούν, ούτε να λιποψυχήσουν, απέναντι στον 
εσμό της ανθρώπινης ευτέλειας, σε όσους 
επικαλούνται ως κανονικότητα το στοίβαγμα 
ανθρώπων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
το λιώσιμο και κάψιμο παιδιών σε «κέντρα 
φιλοξενίας», την ανεξέλεγκτη δράση των 
δολοφονικών συμμοριών της αστυνομίας 
και των ΜΑΤ, την κανονικότητα της βίας και 
της τρομοκρατίας. Το αναρχικό κίνημα στην 
Ελλάδα έχει πλέον μια μακρά ιστορία πίσω 
του, σχεδόν μισού αιώνα πια, μετρώντας 
τους δικούς του νεκρούς, τους δικούς του 
βασανισμένους, φυλακισμένους, τραυματι-
σμένους και κακοποιημένους.

Το αίμα που χύθηκε δεν ξεπλένεται με τις 
αύρες της Ελληνικής Αστυνομίας, η μνήμη 
δεν είναι σκουπίδι, ώστε να πεταχτεί σε μια 
από τις χιλιάδες χωματερές ψυχών που έχει 
φτιάξει η εξουσία μέσα στην καταπίεση και 
τη βία. Όλη η γη βοά εξεγερμένη ενάντια 
στους δυνάστες της. Στη Χιλή και τη Βολι-
βία, στη Γαλλία, στη Συρία και στην Παλαι-
στίνη, στην Τουρκία και σε χιλιάδες ακόμα 
σημεία που ακόμα ο πόθος για ελευθερία 
είναι μια καθημερινή πάλη. Η Ελλάδα δεν θα 
μείνει για πολύ έξω από αυτό τον νέο κύκλο 
συγκρούσεων. Και οι αναρχικοί όπως πάντα 
θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του νέου 
ξεσηκωμού. Αυτό είναι ένα διαρκές τελεσί-
γραφο απέναντι στον κόσμο της εξουσια-
στικής βαρβαρότητας, το οποίο απαντά και 
τώρα και πάντα στα θλιβερά ραβασάκια της 
Κομαντατούρας:

ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΩΧΗ
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

Από τα κατειλημμένα κτίρια, που όσο θα 
απειλούνται από τη φασιστική κρατική βία 
θα συμβολίζουν ολοένα και περισσότερο 
τα απελευθερωμένα από τις δυνάμεις κατο-
χής εδάφη, καλούμε όλους: τον κόσμο του 
αγώνα, τη νεολαία, τους πληβείους, τους 
φοιτητές και τους μαθητές να μπουν δυνα-
μικά στον αγώνα, σε κάθε κοινωνικό πεδίο 
για την αναχαίτιση του κύματος της κρατικής 
καταστολής, για να βγούμε στην αντεπίθεση, 
στη διεκδίκηση ενός κόσμου χωρίς κατα-
πιεστές και καταπιεζόμενους, μια κοινωνία 
ελευθερίας δικαιοσύνης και ισότητας,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  
ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ 
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“Το αίμα χύθηκε και δεν μαζεύεται. Δεν ζω με 
φόβο, ούτε με μίσος. Το μίσος μου είναι ταξικό, 
πηγάζει από τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι 
τον κόσμο. Ζω με τη φράση που είπε εκείνη 
η κοπέλα: «Μη φοβάσαι, θα πάμε μαζί». Είναι 
λυτρωτικό, δεν περιλαμβάνει καμιά υπόσχεση 
ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά τη δέσμευση πως 
ό,τι κι αν γίνει θα πάμε μαζί.”

Γιάννης Καυκάς, 8 Δεκέμβρη 2019

Οι μεγάλες κινητοποιήσεις αλληλεγγύης 
στις καταλήψεις και μνήμης και αντίστα-

σης 11 χρόνια μετά τη δολοφονία του Α. 
Γρηγορόπουλου και το ξέσπασμα της κοινω-

νικής εξέγερσης, που πραγματοποιήθηκαν 
στις 5 και 6 Δεκέμβρη 2019 στην Αθήνα και 
σε δεκάδες πόλεις της χώρας, αποτέλεσαν 
σημαντικές στιγμές του αγώνα που αναπτύσ-
σεται την τελευταία περίοδο ενάντια στην κα-
τασταλτική εκστρατεία του κράτους. Χιλιάδες 
αναρχικοί/ές και συνολικότερα αγωνιστές 
και αγωνίστριες της βάσης αψήφησαν την 
κρατική τρομοκρατία που επιχειρείται να επι-
βληθεί μέσα από τις συνεχείς επιθέσεις στον 
κόσμο του αγώνα και στις αυτοοργανωμένες 
δομές του, τις εκκενώσεις πολιτικών και στε-
γαστικών καταλήψεων, το βίαιο ξεσπίτωμα 
οικογενειών προσφύγων και μεταναστριών 
και τον εγκλωβισμό τους σε άθλια και απο-
μονωμένα στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
την καθημερινή καθεστωτική προπα-
γάνδα των ΜΜΕ, τις παρακολουθήσεις 
αγωνιστών και κινηματικών χώρων, την 
κατοχή των Εξαρχείων και την αστυνο-
μοκρατία στην πόλη και έστειλαν ένα 
ηχηρό μήνυμα στα κρατικά επιτελεία: Οι 
καταλήψεις δεν παραδίνονται, μάχονται 
– ενάντια στην κρατική καταστολή η εξέ-
γερση μένει ζωντανή, στέλνοντας στα 
σκουπίδια τα τελεσίγραφα του Υπουρ-
γείου Δημόσιας Τάξης και κλονίζοντας 
την αλαζονεία της εξουσίας να συντρί-
ψει τις κοινωνικές και ταξικές αντιστά-
σεις.

Απέναντι σε αυτή τη συνθήκη το 
κράτος επιχείρησε να επιβάλει τον τρό-
μο πραγματοποιώντας επιθέσεις με τη 
μορφή αντιποίνων στη γειτονιά των 
Εξαρχείων το βράδυ της 6ης Δεκέμβρη 
υιοθετώντας τακτική στρατού κατοχής, 
αντιμετωπίζοντας τους διαδηλωτές και 
τις διαδηλώτριες, τους κατοίκους και 
τους θαμώνες ως εσωτερικό εχθρό και 
συνολικά τη περιοχή ως εχθρικό έδα-

φος. Έτσι αμέσως μόλις η κεφαλή της πορεί-
ας κατέληξε στο μνημείο του Α. Γρηγορόπου-
λου στην οδό Μεσολογγίου για να τιμήσει τη 
μνήμη του και αφού πρώτα οι αστυνομικές 
δυνάμεις έκοψαν το μεγαλύτερο μέρος της 
ώστε να μην προσεγγίσουν οι χιλιάδες των 
διαδηλωτών το σημείο, εξαπέλυσαν συντο-
νισμένη επίθεση κατά όποιου βρίσκονταν 
στους δρόμους χτυπώντας, βασανίζοντας, 
συλλαμβάνοντας και επιπλέον συστηματο-
ποιώντας μια πρακτική που επιχειρεί την 
ταπείνωση όσων πέφτουν στα χέρια τους, 
με το δημόσιο ξεγύμνωμα και την αποθρά-
συνση της σεξιστικής χυδαιότητας και δια-
στροφής των φασιστών μπάτσων. Αυτή η 
τακτική είχε επαναληφθεί στα Εξάρχεια στις 
17 Νοέμβρη με τον άγριο ξυλοδαρμό και 
τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων που απλά 
βρίσκονταν στην περιοχή, όπως και στις 7 
Νοέμβρη όπου επιπλέον περικυκλώθηκε για 
ώρες το καφενείο στην πλατεία Εξαρχείων 
και βασανίστηκε μετά την αναίτια σύλληψή 
του ο σύντροφος Λ. Γ., ενώ καθημερινές εί-
ναι οι περιπτώσεις λεκτικών επιθέσεων και 
τραμπουκισμών από τους μπάτσους των 
ΜΑΤ που έχουν στρατοπεδεύσει στη γειτο-
νιά κατά γυναικών, νεολαίων και γενικότερα 
οποιουδήποτε κινείται στους δρόμους.

Πρόκειται για μια κεντρική κρατική πολι-

τική εμπέδωσης του φόβου στον πληθυσμό 
μέσα από το χτύπημα του πιο ζωντανού και 
αγωνιστικού κομματιού της κοινωνίας και 
την εγκαθίδρυση ενός “καθεστώτος εξαίρε-
σης”, που αναπαράγεται ανοιχτά από τα πλή-
ρως ελεγχόμενα καθεστωτικά ΜΜΕ ώστε 
να λειτουργήσει παραδειγματικά για όλους. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται επίσης 
οι δηλώσεις του φασιστικού συρφετού των 
κρατικών αξιωματούχων περί “αναγκαστι-
κότητας της κρατικής βίας” για την επιβολή 
του δόγματος “νόμος και τάξη” και η επίση-
μη κάλυψη της αστυνομικής κτηνωδίας από 
τον υπουργό Δημόσιας Τάξης που έδωσε 
το πράσινο φως για τη συνέχιση της δολο-
φονικής δράσης των σωμάτων ασφαλείας 
κατά όσων αντιστέκονται στην κρατική και 
καπιταλιστική βαρβαρότητα προλειαίνοντας 
το έδαφος για έναν νέο Γιάννη, για έναν νέο 
Αλέξανδρο, στοχεύοντας και ευελπιστώντας 
πως αυτή τη φορά οι κοινωνικές αντιδράσεις 
θα πνιγούν στο φόβο της κρατικής τρομο-
κρατίας.

Από τη μεριά μας, ως ανοιχτή κινηματική 
διαδικασία αλληλεγγύης στις δομές του αγώ-

να και τις κοινωνικές και ταξικές αντιστάσεις, 
έχοντας βρεθεί στο δρόμο το τελευταίο δι-
άστημα με χιλιάδες άλλους αγωνιστές ενώ-

νουμε τη φωνή μας με όλους τους ανθρώ-

πους που εξοργίζονται μπροστά στην 
αστυνομική κτηνωδία και απευθύνουμε 
κάλεσμα σε όλους τους εκμεταλλευόμε-
νους και καταπιεσμένους να σταθούν με 
αξιοπρέπεια απέναντι στην ιδεολογική 
και κατασταλτική επίθεση του κράτους 
και των αφεντικών, να υπερασπιστούμε 
συλλογικά το δίκιο των κοινωνικών και 
ταξικών αγώνων, να σπάσουμε μαζικά 
και μαχητικά την τρομοκρατία του κρά-
τους στον δρόμο, στη δουλειά, στο σχο-
λείο, στις σχολές, στις γειτονιές, να θέ-
σουμε φραγμό στη δολοφονική του βία.

Ας μην επαίρονται τα δεξιά ρετάλια 
της εξουσίας για την κατίσχυση της κοι-
νωνίας και μην ξερογλείφονται τα αρι-
στερά της δεκανίκια για την υποταγή, το 
φόβο, την ενσωμάτωση και την ανάθεση 
που μπορεί να παράξει η αστυνομική 
μπότα. Σε αυτήν την κοινωνία που λίγα 
χρόνια πριν ξέσπασε η εξέγερση του ‘08 
και οι μεγάλες κινητοποιήσεις του 2010 
– 12, σοβούν νέοι Δεκέμβρηδες. Στους 
πόθους των από κάτω για το δίκιο, στις 
μικρές και μεγάλες αντιστάσεις που ανα-

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΩΣ ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΤΗΝΩΔΙΑ

Οταν οι δρόμοι πλημμυρίζουν με αγωνιζόμενους ανθρώπους ο φόβος αλλάζει στρατόπεδο
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πτύσσονται καθημερινά και στις αγωνιστικές 
εμπειρίες που κατακτιούνται πέρα από τα θε-
σμικά όρια της διαμαρτυρίας και τον εγκλω-

βισμό στον συσχετισμό των συστημικών 
πολιτικών δυνάμεων, στη συγκρότηση, συμ-
μετοχή και κινητοποίηση αδιαμεσολάβητων 
κοινωνικών – ταξικών μετώπων αντίστασης, 
στις καρδιές και τα μυαλά των νέων αγωνι-
στών, των συντρόφων και συντροφισσών 
που κατά χιλιάδες κατεβαίνουν στους δρό-
μους συγκροτώντας τα αναρχικά και ριζο-
σπαστικά μπλοκ των διαδηλώσεων.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΠΟΡΕΙΑ
ενάντια στην κρατική καταστολή, στην αστυνο-
μική κτηνωδία και στην κατοχή των Εξαρχείων

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2019, ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ, 6 Μ.Μ.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΗ 

2019 ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ 
ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ, ΣΤΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

¡NO PASARAN!

Αναρχικό-Αντιεξουσιαστικό Στέκι «ΑΝΤΙ-
ΠΝΟΙΑ», Κατάληψη ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
37, Κατάληψη Στέγης Προσφύγων/Μετα-
ναστών ΝΟΤΑΡΑ 26, Squat for Refugees/
Migrants SPIROU TRIKOUPI 17, TΑΞΙΚΗ 
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ (Ομάδα Αναρχικών και Κομ-
μουνιστών), Αναρχική Φοιτητική Συνέ-
λευση ΑΡΟΔΑΜΟΣ, Κ*ΒΟΞ Κατειλημμένο 
Κοινωνικό Κέντρο, Αντιφασιστική-Αντιε-
ξουσιαστική συνέλευση Ν. Ιωνίας – Ηρα-
κλείου, Σύντροφοι και Συντρόφισσες

Φέτος συμπληρώνονται 11 χρόνια από τις 
6 Δεκέμβρη του 2008, από την ημέρα 

δηλαδή της κρατικής δολοφονίας του αναρχι-
κού μαθητή Α. Γρηγορόπουλου από τους μπά-
τσους Ε.Κορκονέα και Β. Σαραλιώτη, στα Εξάρ-
χεια. Ο δεύτερος εδώ και καιρό κυκλοφορεί 
ελεύθερος και μάλιστα επιδιώκει να επιστρέ-
ψει στην αστυνομία, ενώ ο πρώτος αποφυλα-
κίστηκε πρόσφατα παρ’ ό,τι είναι δηλωμένα 
αμετανόητος για τη δολοφονία, έχοντας συγκε-
κριμένα δηλώσει πως δε μετανιώνει, αφού ο 
Γρηγορόπουλος ήταν αντιεξουσιαστής. Φέτος 
συμπληρώνονται 11 χρόνια από την μεγαλει-
ώδη εξέγερση του Δεκέμβρη, που κλόνισε τα 
θεμέλια της εξουσίας, δημιούργησε μια ρωγμή 
στο χρόνο, διέλυσε για πάντα το μύθο της κοι-
νωνικής ειρήνης και της εποχής της επίπλαστης 
ευημερίας. Που έδειξε πως ο αγώνας από τα 
κάτω, η αυτοοργάνωση, η ρήξη και η αντεπίθε-
ση είναι οι μόνες επιλογές απέναντι στην κρα-
τική και καπιταλιστική βία και βαρβαρότητα. Η 
6η Δεκέμβρη είναι ημέρα μνήμης και αγώνα 
για όλα όσα συνέβησαν τότε, τα νοήματά τους, 
τις παρακαταθήκες τους αλλά και για όσα συμ-
βαίνουν σήμερα τόσο εντός ελλαδικού χώρου 
όσο και παγκόσμια. Μια μέρα που χρωματίστη-
κε φέτος από το τελεσίγραφο του Χρυσοχοΐδη 
για εκκενώσεις καταλήψεων ή διακανονισμούς 
με τους «νόμιμους» ιδιοκτήτες τους. Είναι, μέ-
χρι στιγμής, η τελευταία κρατική κίνηση σε μια 
συνολική κρατική κατασταλτική στρατηγική από 
την εκλογή της ΝΔ και μέχρι σήμερα, αλλά και 
σε συνέχεια των επιλογών των προηγούμενων 
διαχειριστών της εξουσίας, καθώς το κύριο ζή-
τημα για τους εξουσιαστές είναι να έχει συνέ-
χεια το κράτος, να έχει συνέχεια η κρατική βία, 
η εκμετάλλευση, η καπιταλιστική μηχανή που 
ισοπεδώνει ζωές και φυσικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, και παρά την τρομο-
κρατία και το κλίμα φόβου που συστηματικά 
προσπαθούσαν ΜΜΕ και κυβέρνηση να επι-
βάλλουν, πλήθος κόσμου επιλέγει να βρεθεί 
στο δρόμο στηρίζοντας και πλαισιώνοντας τα 

πρωινά και απογευματινά καλέσματα. Στη δι-
άρκεια της απογευματινής πορείας, ξεσπούν 
συγκρούσεις με δυνάμεις της αστυνομίας. Τα 
ΜΑΤ, προχωρούν σε δολοφονικές ευθύβολες 
ρίψεις χημικών στοχεύοντας κεφάλια διαδη-
λωτών (διαδεδομένη μέθοδος), σε κυνηγητό 
και ξυλοδαρμούς, σε σεξιστικό υβριστικό λόγο 
και πράξεις εναντίον διαδηλωτριών, και σε συ-
νεργασία με το ασφαλίτικο χαφιεδότσουρμο 
που βρισκόταν κρυμμένο στις εισόδους πο-
λυκατοικιών κατά μήκος του δρομολόγιου της 
πορείας, σε πολλές βίαιες προσαγωγές και τε-
λικώς σε 7 συλλήψεις.

Στα 4 άτομα απαγγέλλονται πλήθος πλημ-
μελημάτων και το κακούργημα του εμπρησμού, 
ενώ το 5ο αντιμετωπίζει κατη-
γορίες πλημμεληματικού χαρα-
κτήρα. Στα υπόλοιπα δύο ανήλι-
κα άτομα, αποσπάται χωρίς την 
παρουσία δικηγόρων ή γονέων, 
υπογραφή σε διάφορα έγγραφα. 
Το ίδιο επιχειρήθηκε να γίνει και 
με τους υπόλοιπους συλληφθέ-
ντες/είσες σε μια προσπάθεια να 
τους φορτώσουν ενοχοποιητικά 
στοιχεία. Είναι γνωστή η τακτική 
της αστυνομίας να προσπαθεί να 
φυτέψει ενοχοποιητικά στοιχεία 
και να «μαγειρέψει» υποθέσεις 
εις βάρος συλληφθέντων. Έτσι και σε αυτή την 
περίπτωση, «ευρήματα» επιχειρήθηκε να φυ-
τευτούν μπροστά στα μάτια κάποιων από των 
προσαχθέντων, οι οποίοι όταν αυτό υπέπεσε 
στην αντίληψη τους, ξεκίνησαν να διαμαρτύ-
ρονται έντονα. Ακόμη, στον χώρο του νοσο-
κομείου ασφαλίτες έψαχναν και τραβούσαν 
φωτογραφίες όποιου ατόμου τους φαινόταν 
«ύποπτο», όπως μεταφέρθηκε από άτομα που 
βρέθηκαν εκεί για να τους παρασχεθεί ιατρική 
βοήθεια για τα τραύματά τους.

Σύντροφοι/ισσες πηγαίνουν άμεσα στο 
αστυνομικό τμήμα της Ερμού για να ενημερω-

θούν σχετικά με την κατάσταση των ατόμων 

που προσήχθησαν. Εκεί ενημερώνονται ότι 
δεν υπάρχουν τραυματίες και δεν δίνεται καμία 
άλλη πληροφορία. Μετά από αρκετή ώρα αρχί-
ζουν να ελευθερώνονται διάφορα άτομα χωρίς 
να τους απαγγελθούν κατηγορίες τα οποία πλη-
ροφορούν τους αλληλέγγυους για την πραγμα-
τική κατάσταση που επικρατεί στα κρατητήρια 
του τμήματος. Αρκετός κόσμος χτυπημένος 
σε διάφορα σημεία του σώματος που ζητά επί 
πολύ ώρα ιατρική περίθαλψη και δικηγόρους. 
Μεταξύ αυτών που τελικώς αφέθηκαν, ορισμέ-
νοι είναι με μώλωπες και εκδορές και ένας με 
βαθιές πληγές στο κεφάλι που έχρηζαν άμεσης 
ιατρικής βοήθειας και σοβαρό τραυματισμό 
στο γόνατο. Ένας εκ των τελικά συλληφθέ-

ντων, με χρόνιο ιατρικό πρόβλημα, στερείται 
την πρόσβασή του στα απαραίτητα φάρμακα. 
Άλλος εξ αυτών, με βαθιά πληγή στο κεφάλι 
από ευθύβολη ρίψη χημικού, δέχεται κατά την 
σύλληψή του χτυπήματα στο σημείο που αι-
μορραγούσε. Επί 3 και πλέον ώρες δεμένος με 
χειροπέδες στο τμήμα, η μόνη βοήθεια που του 
παρασχέθηκε από τους μπάτσους, ήταν χαρτί 
υγείας για την αιμορραγία. Οι πιέσεις των αλ-
ληλέγγυων, συντρόφων/ισσών καταφέρνουν 
να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου εξετάζε-
ται με παρουσία αστυνομικών και ασφαλιτών 
μέσα στο θάλαμο εξέτασης. Τα αποτελέσματα 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ-ΤΙΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ-ΕΙΣΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 
ΤΗΣ 6ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Συνέχεια στη σελ. 12

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες 
της 6ης Δεκέμβρη στην Πάτρα
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«Εμείς άλλη μια φορά θα θάψουμε τον νεκρό μας, θα σφίξουμε τις 
καρδιές μας, θα ξανασηκώσουμε τα πανώ μας, θα παλέψουμε ΚΑΙ 
ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ. ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ».

Ανακοίνωση της Κατάληψης του ΤΕΙ Πάτρας – 
9 Ιανουαρίου 1991

Στις 8 Ιανουαρίου 1991, ο αγωνιστής καθηγητής Νίκος 
Τεμπονέρας πέφτει νεκρός μπροστά στο σχολικό συγκρότημα 
«Βουδ» στην Πάτρα, χτυπημένος από το δολοφονικό χέρι του 
ΟΝΝΕΔίτη Καλαμπόκα. Ο Ν. Τεμπονέρας με αυτοθυσία στάθηκε 
στο πλευρό των μαθητών που βρίσκονταν στην κατάληψη και 
αγωνίζονταν ενάντια στο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία της 
τότε κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στάθηκε αντιμέτωπος με τα δο-
λοφονικά τάγματα εφόδου της ΟΝΝΕΔ (με επικεφαλής τον το-
πικό πρόεδρο της οργάνωσης Γιάννη Kαλαμπόκα,  και μαζί του 
οι Mαραγκός, Σπίνος, Γραμματίκα κ.α.) που με την προβιά των 
«αγανακτισμένων πολιτών» πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε 
κατειλημμένα σχολεία με στόχο να ανοίξουν τις καταλήψεις. Οι 
καταλήψεις είχαν ξεκινήσει από τις αρχές Οκτωβρίου του 1990 
με τα περισσότερα σχολεία να τελούν υπό κατάληψη και τους 
μαθητές να βρίσκονται στους δρόμους και να διαδηλώνουν.

Τις επόμενες μέρες ξεσπούν μαζικές και μαχητικές διαδηλώ-

σεις σε όλη την χώρα, πραγματοποιούνται συγκρούσεις και οι 
διαδηλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι για ακόμα μια φορά με την 
κατασταλτική μανία των ΜΑΤ.

(…) 
29 χρόνια μετά, ο Ν.Τεμπονέρας με την αγωνιστική του στά-

ση συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους αγώνες που 
ξεσπούν σήμερα και κρατούν ανοιχτό το δρόμο για την κοινωνι-
κή και ταξική αντεπίθεση.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ – ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ 
ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΝΙΚΟΥ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΠΡΙΝ 

29 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

αναρχική ομάδα «δυσήνιος ίππος» – μέλος της Αναρχικής 
Πολιτικής Οργάνωσης

Περισσότερα από 300 άτομα κατέβηκαν  στο δρόμο, στη συ-
μπλήρωση 29 χρόνων από τη δολοφονία Τεμπονέρα από τους 
τραμπούκους της Νέας Δημοκρατίας. H πορεία ξεκίνησε από το 
σχολικό συγκρότημα Τεμπονέρα στην πλατεία Βουδ και κατέληξε 
στο Παράρτημα. Στο αναρχικό μπλοκ που σχηματίστηκε μετά από 
κάλεσμα του δυσήνιου ίππου συμμετείχαν περίπου 40 άτομα.

των εξετάσεων παραλαμβάνει άνδρας της 
αστυνομίας με πολιτικά, ο οποίος αποφασίζει 
να μην περιμένει την ακτινογραφία σε έντυπη 
μορφή. Στο αίτημα για ιατροδικαστική έκθεση 
απαντούν με το να του φορέσουν χειροπέδες 
και να τον μεταφέρουν πίσω στα κρατητήρια, 
και αρνούνται να δώσουν τα στοιχεία τους όταν 
αυτά τους ζητούνται.

Όλα αυτά, βέβαια, δεν είναι ούτε πρωτά-
κουστα ούτε μας προκαλούν κάποια έκπληξη. 
Οι δολοφονίες, οι διώξεις, οι συλλήψεις, οι 
φυλακίσεις, οι βασανισμοί κρατουμένων, το 
κατασταλτικό και τρομολαγνικό παραλήρημα, 
είναι πάγια τακτική του κράτους που λυσσάει να 
πατάξει όσες δεν υποκύπτουν, όσους αγωνίζο-
νται, όσες οραματίζονται έναν κόσμο ισότητας 
και ελευθερίας.

Θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους, 
στους δρόμους, όπου στον κόσμο χτυπά η 
καρδιά της αντίστασης, τη μία δίπλα στον άλλο, 
πολύμορφα, συλλογικά και από τα κάτω, να 
παλεύουμε για το γκρέμισμα αυτού του κό-
σμου που βρωμάει θάνατο και εξαθλίωση, να 
παλεύουμε απέναντι στα σχέδια κράτους και 
κεφαλαίου, απέναντι στην απομόνωση και τον 
κανιβαλισμό, απέναντι στην φτωχοποίηση και 
την λεηλασία της ζωής.

Όσες συλλήψεις κι αν κάνουν, όσες κατα-
λήψεις κι αν εκκενώσουν, όσα κεφάλια και να 
ανοίξουν, δεν θα νικήσουν ποτέ όσα με αίμα 
και αγώνες κατακτήθηκαν, δε θα νικήσουν ποτέ 
τη συντροφικότητα και την αλληλεγγύη, δεν θα 
νικήσουν ποτέ τον αγώνα για ζωή. Δεν θα τους 
αφήσουμε.

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ-ΤΑΞΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΝΟΜΙΜΟΙ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ, 

ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ 
ΣΕ ΟΣΟΥΣ-ΟΣΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΈΝΤΕΣ-
ΣΥΛΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 
6ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

ΠΙΣΩ ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ, ΕΜΠΡΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ

Συγκέντρωση-πορεία αλληλεγγύης: Δευτέρα, 
9/12 στις 18:00 στην Κατάληψη Παραρτήματος 

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στα δικαστήρια: Τρί-
τη 10/12 (Γούναρη και Κορίνθου)

Αναρχικοί-αναρχικές, Αλληλέγγυες- Αλληλέγγυοι

Ο Ν.ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΖΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Συνέχεια από τη σελ. 11
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Η φετινή 6η Δεκέμβρη -σε ένα περιβάλ-
λον λυσσαλέας κατασταλτικής επίθε-

σης του κράτους απέναντι σε όσους και 
όσες αγωνίζονται- μας βρήκε για μια ακόμη 
φορά στους δρόμους να κρατάμε ζωντανή 
τη μνήμη του Αλέξη, να μην ξεχάσουμε πως 
ένα 15χρονο παιδί δολοφονήθηκε από το 
κράτος, 11 χρόνια πριν. Η αποφυλάκιση 
του μπάτσου-δολοφόνου Κορκονέα και 
η αθώωση του συνεργού του Σαραλιώτη 
στέλνει σαφή μηνύματα για την τρομοκρά-
τηση και τον αφοπλισμό της κοινωνίας. 
Παρά την τρομοκρατία και το κλίμα φόβου 
που συστηματικά προσπαθούσαν ΜΜΕ και 
κυβέρνηση να επιβάλλουν, πλήθος κό-
σμου επέλεξε να βρεθεί στο δρόμο εκείνη 
τη μέρα. Στην απογευματινή πορεία στην 
Πάτρα, η αστυνομία επιφύλασσε για εκείνη 
την μέρα διαφορετική μεταχείριση στις γυ-
ναίκες διαδηλώτριες. Στο πλαίσιο της επί-
θεσης που εξαπολύθηκε με ξυλοδαρμούς 
και χημικά στους διαδηλωτές, άνδρες των 
ΜΑΤ χτύπησαν συντρόφισσες ασκώντας 
τους σεξιστική βία και απευθύνοντάς τους 
απειλές, προσβολές και χειρονομίες. Είναι 
σαφές πως οι σεξιστικές επιθέσεις και οι 
παρενοχλήσεις των μπάτσων απέναντι σε 
αγωνιζόμενες, έχουν ως στόχο, εκτός από 
την πειθάρχηση και την καταστολή της αντί-
στασης, να τις τιμωρήσουν και να τις εξευ-
τελίσουν που και ως γυναίκες επέλεξαν να 
εξεγερθούν και να αγωνιστούν ενάντια στο 
κράτος, το κεφάλαιο και την καταστολή.

11 χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξη 
Γρηγορόπουλου, οι δολοφονικοί κατασταλ-
τικοί μηχανισμοί του κράτους συνεχίζουν να 
επιτίθενται με τον πιο βίαιο τρόπο στοχεύ-
οντας στην πειθάρχηση όσων αγωνίζονται 
και την υποταγή όλης της κοινωνίας, δεί-
χνοντας το αληθινό πρόσωπο του κράτους. 
Από τις δεκάδες εργατικές δολοφονίες στα 
κάτεργα της μισθωτής εκμετάλλευσης, τους 
αντισυνδικαλιστικούς νόμους και τα κολα-
στήρια-στρατόπεδα συγκέντρωσης προ-
σφύγων και μεταναστών μέχρι τις εισβολές 
και τις εκκενώσεις σε κατειλημμένους χώ-

ρους αγώνα, τα τελεσίγραφα του Χρυσοχοϊ-
δη και τα καθημερινά -πλέον- βασανιστήρια 
και τις διώξεις διαδηλωτών και αγωνιστών 
την ίδια στιγμή, μάλιστα, που αθωώνονται 
φασίστες δολοφόνοι, το κράτος μας δείχνει 
ολοφάνερα πού στοχεύει. Στοχεύει, αρχικά, 
σε όσους αντιστέκονται, σε όσους σηκώ-

νουν κεφάλι, σε όσους δεν υποτάσσονται 
στον σύγχρονο ολοκληρωτισμό. Αλλά στο-
χεύει, κυρίαρχα και διαχρονικά, στην εξα-
φάνιση όποιου περισσεύει, στη λεηλασία 
και την καθυπόταξη των από τα κάτω αυτού 

του κόσμου.
Το τελευταίο διάστημα, όλα αυτά γίνο-

νται καθημερινή πραγματικότητα. Χωρίς να 
έχουμε καμία αυταπάτη για την σχέση της 
κυριαρχίας με τη βία, χωρίς να διατηρούμε 
καμιά αυταπάτη πως η πατριαρχία και ο σε-
ξισμός αποτελεί πάντα όπλο στην φαρέτρα 
των κατασταλτικών μηχανισμών, η νέα πο-
λιτική διαχείριση επιφυλάσσει ξύλο και βα-
σανισμό σε όσους αντιστέκονται, σε όσους 
διαδηλώνουν και δεν ξεχνά και εδώ να 
υπενθυμίσει πως, εκτός όλων των άλλων, 
υπάρχει και η πατριαρχική βία. Οι ομοφοβι-
κές επιθέσεις από διμοιρίες των ΜΑΤ στην 
οδό Πατησίων στην Αθήνα, οι σεξουαλικές 
παρενοχλήσεις από τις διμοιρίες που έχουν 
στρατοπεδεύσει στην περιοχή των Εξαρχεί-
ων, οι σεξιστικές επιθέσεις και προσβολές, 
το ξεγύμνωμα και ο βασανισμός διαδηλω-

τών σε όλες τις μεγάλες διαδηλώσεις των 
τελευταίων μηνών αποτελεί εν συντομία ει-
κόνα από το μέλλον που επιφυλάσσεται για 
όλους μας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν πράξεις 
της ίδιας αστυνομίας, της οποίας εκπρόσω-

ποι μοίραζαν φυλλάδια σε κεντρικούς δρό-
μους της πόλης ενόψει της 25η Νοέμβρη, 
ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών(!!), της ίδιας αστυνομίας η οποία 
διατρανώνει πως κύρια και μοναδική αιχμή 
της έμφυλης βίας είναι η ενδοοικογενεια-
κή. Δεν τρέφουμε καμιά αυταπάτη για την 
«αντίφαση» της αστυνομίας να μιλάει για 
την έμφυλη βία την ίδια ώρα που 
είναι ο βασικός εκφραστής της. Κι 
αυτό γιατί, στην πραγματικότητα, δεν 
αποτελεί αντίφαση, αλλά στοχευμέ-
νη προσπάθεια απονοηματοδότησης 
ημερών αγώνα και αντίστασης των 
γυναικών ανά τον κόσμο και ενσω-

μάτωσής τους, διαστρεβλώνοντας 
την υπόθεση της γυναικείας χειρα-
φέτησης.

Σε ό,τι μας αφορά, ως αγωνιζόμε-
νες γυναίκες, δεν τρομοκρατούμα-
στε γιατί δεν είμαστε μόνες. Είμαστε 
μαζί με τους χιλιάδες διαδηλωτών 
που κατέβηκαν στους δρόμους την 
περασμένη 6η Δεκέμβρη, είμαστε 
μαζί με τις αγωνιζόμενες στην Χιλή, 
τις εξεγερμένες συντρόφισσες μας 
στην Τσιάπας, τις επαναστατημένες 
αντάρτισσες στη Ροτζάβα, τις αντι-
στεκόμενες γυναίκες στην Τουρκία 
και σε όλο τον κόσμο. Αν το κρά-
τος θεωρεί πως διαχωρίζοντάς μας 
από τους άντρες συντρόφους μας 
θα καταφέρει να μας τσακίσει, εμείς 

δηλώνουμε πως είμαστε ακόμα εδώ με 
τους συντρόφους μας δίπλα. Είμαστε εμείς 
που δεχτήκαμε σεξιστικές επιθέσεις στην 
πορεία της 6ης Δεκέμβρη από τους μπά-
τσους, είμαστε εμείς που σταθήκαμε στο 
πλάι των βασανισμένων συντροφισσών 
μας-συλληφθεισών στην αντιφασιστική μο-
τοπορεία του ’12 στα κεντρικά της ΓΑΔΑ, 
είμαστε εμείς που βροντοφωνάξαμε πως 
η διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών 
τον Απρίλη του 2012 σκιαγραφεί το μέλ-
λον ενός κόσμου που δεν μας χωράει, είμα-
στε εμείς που στεκόμαστε η μία δίπλα στην 
άλλη και φωνάζουμε πιο δυνατά από κάθε 
άλλο σύντροφο «ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ» κι αυτό γιατί δεν αγωνιζό-
μαστε παρ’ όλο που είμαστε γυναίκες, αλλά 
ακριβώς επειδή είμαστε και γυναίκες!

Και είμαστε εμείς που την αγριότητα της 
καταστολής που βιώσαμε εκείνη την Παρα-
σκευή 6 Δεκέμβρη 2019 στην Πάτρα την 
αντιμετωπίζουμε ως μία ακόμη αφορμή να 
μιλήσουμε για τη βαρβαρότητα του κράτους 
και των μπάτσων και να ξαναβρεθούμε στο 
δρόμο όλες μαζί!

Η ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΣΟ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ-

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πρωτοβουλία γυναικών ενάντια στην 
πατριαρχία και συντρόφισσες

ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
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Χαιρετισμός στη 2η Διεθνή συνάντηση αγωνιζόμενων γυναικών 
που κάλεσαν οι γυναίκες Ζαπατίστας (26-29 Δεκέμβρη 2019)

Στην πρώτη διεθνή συνάντηση γυναικών, 
στα εξεγερμένα ζαπατιστικά εδάφη τον 

Μάρτη του 2018, δώσαμε κάποιες υποσχέ-
σεις. Αρχικά, να μείνουμε ζωντανές, πράγμα 
που σήμαινε να συνεχίσουμε να παλεύουμε, 
να μην κλείνουμε τα μάτια, να μη σιωπούμε. 
Αυτό το καταφέραμε. Δώσαμε και μια άλλη 
υπόσχεση: όσα ακούσαμε και μάθαμε σε 
εκείνη τη συνάντηση να τα μεταφέρουμε όσο 
πιο μακριά γίνεται, να μην τα κρατήσουμε 
μόνο για μας, να τα μοιραστούμε με τις συ-
ντρόφισσες και τους συντρόφους, να πούμε 
με πόσους πολλούς τρόπους ο κόσμος εί-
ναι μεγαλύτερος από ό,τι πιστεύουμε καμιά 
φορά, αλλά είναι και κοινός, συλλογικός, και 
πως σε όσα σκεφτόμαστε, όσα ονειρευόμα-
στε, για όσα αγωνιούμε δεν είμαστε μόνες. 
Και αυτό το κάναμε όσο μπορούσαμε, με 
εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις εδώ, στην Ελ-
λάδα, με μεταφράσεις, κείμενα, ομιλίες, εκ-
δηλώσεις, συζητήσεις. Και ένα χρόνο μετά, 
στις διαδηλώσεις για τις 8 Μάρτη του 2019, 
βρεθήκαμε έξω από την πρεσβεία του Με-
ξικού και έξω από τη Βουλή στην Αθήνα, 
στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και της 
Πάτρας, ανάψαμε καπνογόνα που συμβολί-
ζουν τη σπίθα που υποσχεθήκαμε να μετα-
φέρουμε και φωνάξαμε «Σ’ Ελλάδα, Μεξικό, 
Ροτζάβα και Τουρκία, αγώνες γυναικών για 
την ελευθερία».

Όμως υποσχεθήκαμε και κάτι ακόμα. Και 
αυτό δεν μπορούμε να το τηρήσουμε και θέ-
λουμε να πούμε γιατί: Υποσχεθήκαμε ότι θα 
ξανάρθουμε και θα είμαστε περισσότερες, 
όσο μακριά κι αν είναι, κι ας απελάσανε δύο 
από εμάς την προηγούμενη φορά, εμείς θα 
ξανάρθουμε. Αλλά όσα συμβαίνουν τώρα 
εδώ, σε αυτή τη γωνιά του κόσμου που ζού-
με, δεν μας το επιτρέπουν.

Από το καλοκαίρι βρίσκεται σε εξέλιξη 
μια ευρεία κατασταλτική εκστρατεία ενάντια 
στο αναρχικό κίνημα, στους κατειλημμένους 
χώρους αγώνα, στις αυτοοργανωμένες δο-
μές στέγασης προσφύγων και μεταναστών, 
στον κόσμο της αλληλεγγύης, στις κοινω-

νικές και ταξικές αντιστάσεις. Μια εκστρα-
τεία που συνιστά την αιχμή του δόρατος της 
επίθεσης κράτους και αφεντικών στα πλη-
βειακά στρώματα της κοινωνίας, αποσκο-
πώντας στην τρομοκράτηση και την πειθάρ-
χησή τους, για την απρόσκοπτη επέλαση της 
κρατικής και καπιταλιστικής βαρβαρότητας. 
Σκοπός της αποθρασυμμένης κρατικής βίας 
και της ιδεολογικής μιντιακής προπαγάνδας 
που τη συνοδεύει είναι αφενός να πάρει τη 

ρεβάνς για τις κοινωνικές εξεγέρσεις που 
προηγήθηκαν, όπως τον Δεκέμβρη του 
2008 μετά την δολοφονία του 15χρονου 
Αλέξη Γρηγορόπουλου από την αστυνομία. 
Να χτυπήσει τη γειτονιά των Εξαρχείων που 
αποτελεί ένα διαρκές οδόφραγμα απέναντι 
στους σχεδιασμούς εξουσίας, να καταργήσει 
το πανεπιστημιακό άσυλο που λειτουργεί δι-
αχρονικά ως σημείο συνάντησης των αγω-

νιζόμενων και να εκκενώσει τις καταλήψεις 
που αντιπροσωπεύουν εστίες εξάπλωσης 
της κοινωνικής-ταξικής αυτοοργάνωσης, 
αντίστασης και αλληλεγγύης. Μέσα από αυτά 
τα χτυπήματα όμως, το κράτος θέλει κυρίως 
να ξεριζώσει τα σημεία αναφοράς και τη ση-
μερινή επικαιρότητα των προταγμάτων της 
εξέγερσης, για να ανακόψει τους αυριανούς 
ξεσηκωμούς• τους ξεσηκωμούς που κυοφο-
ρούνται μέσα σε μια πραγματικότητα όπου το 
χρεοκοπημένο σύστημα δεν έχει να υποσχε-
θεί τίποτα άλλο παρά την εξαθλίωση και τον 
φόβο, την άγρια λεηλασία των κοινωνιών 
και της φύσης.

Από το καλοκαίρι, το κράτος χτυπά τις 
καταλήψεις, έχοντας εκκενώσει δεκάδες 
χώρους. Κάποιες από αυτές είναι καταλή-
ψεις που ζουν πρόσφυγες και μετανάστριες, 
γυναίκες, παιδιά και άντρες, προερχόμενοι 
από εμπόλεμες περιοχές, από τη Συρία, από 
το Αφγανιστάν, από το Ιράκ, από χώρες της 
Αφρικής, που έχουν καταφέρει να διασχί-
σουν τα αιματοβαμμένα σύνορα της Ευρώ-

πης Φρούριο. Τα ξημερώματα πάνοπλοι 
αστυνομικοί εισβάλλουν στα κτήρια αυτά 
που η αλληλεγγύη μετέτρεψε σε χώρους αυ-
τοοργανωμένης ζωής, και συλλαμβάνει τους 
ανθρώπους, τους στοιβάζει σε κλούβες και 
τους μεταφέρει σε στρατόπεδα συγκέντρω-

σης, όπου προορίζονται να μείνουν έγκλει-
στοι, πίσω από συρματοπλέγματα, σε άθλιες 
συνθήκες και όπου συχνά παραμονεύει ο 
θάνατος. Πρόσφατα η Ταριγέ Φαρίκ από το 
Αφγανιστάν έχασε τη ζωή της στο στρατόπε-
δο της Μόριας, κυκλωμένη από τις φλόγες 
και ένα μωρό που κοιμόταν σε χαρτόκουτο 
σκοτώθηκε κάτω από τις ρόδες ενός φορ-
τηγού. Τα προσφυγόπουλα που ζούσαν στις 
καταλήψεις απομακρύνονται βίαια από τα 
σχολεία όπου φοιτούσαν, τα παιχνίδια τους 
πετιούνται στα σκουπίδια από την αστυνομία 
και τους υπαλλήλους του Δήμου, οι γυναίκες 
και οι άντρες που ζούσαν εκεί ξεριζώνονται 
για μια ακόμα φορά, για να γίνουν αόρατοι.

Στο στόχαστρο του κράτους βρίσκονται οι 
αναρχικές πολιτικές και στεγαστικές καταλή-

ψεις, όπου ζουν και μεγαλώνουν άνθρωποι 
συλλογικά, κόντρα στη νόρμα της ιδιοκτη-
σίας και τον εξοντωτικό για τους φτωχούς 
εκβιασμό των ενοικίων. Χώροι που φιλο-
ξενούν συλλογικότητες και συνελεύσεις και 
λειτουργούν ανταγωνιστικά απέναντι στον 
κόσμο της κυριαρχίας, χώροι απ’ όπου γεν-
νιούνται εγχειρήματα αλληλεγγύης και κοι-
νωνικής παρέμβασης, ενάντια στη διαμεσο-
λάβηση και την παραίτηση. Γι’ αυτό το λόγο 
έχουν δεχτεί αλλεπάλληλες εμπρηστικές και 
δολοφονικές επιθέσεις από φασιστικές πα-
ρακρατικές συμμορίες με την κάλυψη της 
αστυνομίας και γι’ αυτό το λόγο το κράτος 
θέλει να τις εξαλείψει.

Αυτή τη στιγμή, το υπουργείο δημόσιας 
τάξης έχει εκδώσει τελεσίγραφο να εγκατα-
λείψουμε τους χώρους μας, με την απειλή ότι 
θα εισβάλει η αστυνομία, θα συλληφθούμε 
και θα δικαστούμε. Αλλά εμείς δεν φεύγου-
με. Δηλώσαμε ότι, μπροστά στην κρατική κα-
ταστολή, δεν θα υπάρξει καμιά παράδοση και 
καμιά ανακωχή.

Για έναν τέτοιο χώρο, μία από τις καταλή-
ψεις μας στην Αθήνα, θέλουμε να σας πού-
με μια ιστορία: Μια φορά, φιλοξενήσαμε μια 
ιθαγενή συντρόφισσα από την Τσιάπας που 
ήρθε στην πόλη μας για να μας μιλήσει για 
τους αγώνες των γυναικών. Και την κοιτού-
σαμε με μεγάλο σεβασμό αναγνωρίζοντας 
μέσα σε πόσο σκληρές συνθήκες αγωνίζε-
στε, ενώ εδώ ίσως είναι πιο «εύκολα». Εκεί-
νη όμως, κάποια στιγμή που τρώγαμε μαζί 
στην κατάληψη, έδειξε να συγκινείται πολύ, 
και ίσως να στεναχωριέται λίγο για μας. Μας 
είπε λοιπόν ότι βλέπει πόσο δύσκολο είναι 
να ζει κανείς σ’ αυτήν την πόλη, αφού εμείς 
δεν έχουμε γη, δεν έχουμε τίποτα, οι φτωχοί 
δεν έχουν τίποτα και για να βρούμε το φα-
γητό που μοιραζόμαστε, πρέπει να πάμε να 
δουλέψουμε για τα αφεντικά. Και δεν υπάρ-
χουν τα αυτόνομα σχολεία, τα εργαστήρια, οι 
κοινότητες. Και κοίταζε με εκτίμηση το κτή-
ριο αυτό που έχουμε καταλάβει, τις αφίσες 
στους τοίχους και τους χώρους που έχουμε 
φτιάξει μαζί και είπε ότι βλέπει πως αυτή εί-
ναι η δική μας αυτονομία μέσα σε «τόσο δύ-
σκολες συνθήκες».

Αυτούς τους χώρους δεν τους παραχω-

ρούμε, γιατί εδώ είναι τα δικά μας ορμη-
τήρια, οι δικές μας κοινότητες. Τις υπερα-
σπιζόμαστε, παλεύοντας όχι μόνο για τους 
συγκεκριμένους χώρους, αλλά για αυτό 
που αντιπροσωπεύουν: τη δυνατότητα των 
ανθρώπων να ζουν χωρίς εξουσία και εκμε-
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τάλλευση, τη δυνατότητα μιας κοινωνίας χω-

ρίς πολιτικά και οικονομικά αφεντικά, χωρίς 
φυλακές, στρατόπεδα και σύνορα. Για  να το 
κάνουμε αυτό μένουμε ξάγρυπνες τα βράδια 
και προετοιμαζόμαστε, ξέροντας ότι την ώρα 
που χαράζει, κάθε μέρα, μπορεί να έρθουν 
τα ελικόπτερα και ο αστυνομικός στρατός. 
Για αυτό το λόγο κάνουμε συνελεύσεις και 
διαδηλώσεις. Και οργανώνουμε εκδηλώσεις 
που μιλάμε και συναντιόμαστε με άλλες και 
άλλους, κάνουμε προτάσεις, γράφουμε και 
σχεδιάζουμε. Και εμπνεόμαστε από τις ιθα-
γενείς γυναίκες της Τσιάπας που ορμούν με 
τα γυμνά τους χέρια στον μεξικανικό στρατό 
που εισέβαλε στις κοινότητές τους. Από τις 
γυναίκες της Οαχάκα, από τις μικρές Παλαι-
στίνιες, από τις γυναίκες Μαπούτσε, από τις 
γυναίκες στη Ροτζάβα, από όλες τις γυναίκες 
που γνωρίσαμε στην προηγούμενη συνάντη-
ση, από τις γυναίκες στη Χιλή που αψηφούν 
την αστυνομική τρομοκρατία, στη Βραζιλία, 
στο Εκουαδόρ.

Πρέπει να σας πούμε επίσης ότι, στο πλαί-
σιο αυτής της κατασταλτικής εκστρατείας, 
ολόκληρες περιοχές βρίσκονται υπό διαρκή 
αστυνομική κατοχή. Στη γειτονιά των Εξαρ-
χείων, στην Αθήνα, έχουν εγκατασταθεί σε 
μόνιμη βάση διμοιρίες ΜΑΤ, που τρομοκρα-
τούν τους κατοίκους και επιδίδονται σε σεξι-
στικές απειλές και επιθέσεις σε κορίτσια και 
γυναίκες που ζουν και κυκλοφορούν στην 
περιοχή. Διμοιρίες παρελαύνουν σαν εισβο-
λείς και κατακτητές στους δρόμους, έξω από 
σπίτια, καφενεία και χώρους αγώνα, μολύ-
νουν τις μέρες και τις νύχτες μας με τον ήχο 
από τις μπότες και τους ασυρμάτους τους, 
επιβάλλοντας τη στρατιωτικοποίηση της κα-
θημερινής ζωής. Οι σεξιστικές παρενοχλή-
σεις είναι μεθοδική πρακτική και εργαλείο 
εμπέδωσης αυτής της συνθήκης. Στο δρόμο 
για το σπίτι, τη δουλειά ή το σχολείο, πηγαί-
νοντας στις συνελεύσεις ή απλά μια βόλτα, 
επιχειρείται να επιβληθεί μια συνθήκη όπου 
είμαστε υποχρεωμένες να περνάμε μπρο-
στά από τους ένστολους τραμπούκους να 
εποπτεύουν τις κινήσεις μας, να σχολιάζουν 
την εμφάνισή μας, να βρίζουν σεξιστικά, να 
κινούνται προς το μέρος μας, να παρακολου-
θούν τις διαδρομές μας, να εκφοβίζουν.

Ταυτόχρονα, επιτίθενται σε όσες και 
όσους αντιστέκονται στην κρατική καταστο-
λή, χρησιμοποιώντας μεθοδικά τη σεξιστική 
βία ως μέσο ταπείνωσης και πειθάρχησης. 
Μια βία που επιδιώκει να τιμωρήσει και να 
συμμορφώσει γυναίκες που και ως τέτοιες 
επέλεξαν να εξεγερθούν. Οι σεξιστικές και 
ομοφοβικές επιθέσεις τους σε βάρος γυ-
ναικών και αντρών, συμπεριλαμβάνοντας 
την πρακτική να γδύνουν συλληφθέντες και 
να τους ξυλοκοπούν γυμνούς ακόμα και σε 
δημόσιους χώρους, να προχωρούν σε εικο-

νικούς βιασμούς σε βάρος διαδηλωτών, να 
επιχειρούν με κάθε τρόπο την προσβολή της 
αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότη-
τας των αγωνιζόμενων είναι εργαλεία στην 
απόπειρα κυριαρχίας της κρατικής, παρα-
κρατικής, καπιταλιστικής και πατριαρχικής 
βαρβαρότητας.

Αυτό που ξέρουμε τόσο καιρό, το βλέ-
πουν περισσότεροι: Η πατριαρχική σεξιστική 
βία δεν είναι ένα φαινόμενο που πηγάζει αυ-
θόρμητα, αλλά προωθείται, ασκείται και νο-
μιμοποιείται θεσμικά. Οι βιασμοί, οι δολοφο-
νίες, η κακοποίηση γυναικών, το trafficking, η 
δικαίωσή τους από τη δικαστική εξουσία και 
η ενοχοποίηση των «θυμάτων» είναι κομ-
μάτι του κοινωνικού κανιβαλισμού, κομμάτι 
της κυριαρχίας και της διαίρεσης του κοι-

νωνικού σώματος. Είναι θεσμική βία πάνω 
στο κοινωνικό σώμα. Και η θεσμική βία δεν 
είναι παρεκτροπή της κακής διαχείρισης της 
εξουσίας. Είναι συστημικό εργαλείο για την 
τρομοκράτηση του πληθυσμού, για να μην 
τολμά κανείς να αντισταθεί. Και βλέπουμε 
ακόμα ότι και επίσημοι φορείς που θέλουν 
να μιλάνε για την «έμφυλη βία» σιωπούν για 
τη βία της αστυνομίας στις αγωνιζόμενες γυ-
ναίκες, σιωπούν για τις σεξιστικές πρακτικές 
πειθάρχησης των γυναικών, σιωπούν για τις 
σεξιστικές επιθέσεις σε άντρες και γυναίκες 
διαδηλωτές, που σκοπό έχει να τους εξευτε-
λίσει.

Γι’ αυτό είμαστε εδώ και στεκόμαστε απέ-
ναντί τους και σαν γυναίκες που είμαστε, 
όπως όταν φτιάξαμε δικό μας μπλοκ και πα-
ραταχθήκαμε μπροστά τους, με σημαίες στα 
χέρια και μαντήλια στο πρόσωπο. Γι’ αυτό πι-
στεύουμε ότι είναι σημαντικό να καταγγέλλο-
νται και να μην αποκρύβονται αυτές οι πρα-
κτικές της εξουσίας. Και ξέρουμε ότι αυτό δεν 
φτάνει, η καταγγελία, ότι δεν παλεύουμε για 
να εξωραϊσουμε και να «εξανθρωπίσουμε» 
τη βαρβαρότητα, αλλά να την ανατρέψουμε. 
Όπως γράφετε: Για να είμαστε ελεύθερες 
και ελεύθεροι αυτό το σύστημα, του οποίου 

η πατριαρχική έμφυλη βία είναι μέσο αναπα-
ραγωγής, πρέπει να το καταστρέψουμε.

Αλλά για αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε 
τώρα εδώ. Γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν 
έχουν πολλές απαιτήσεις και πολλή δουλειά, 
και δεν γίνεται να αφήσουμε τους άντρες 
να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Γιατί κι άλ-
λες φορές, όταν μας έχουν κλείσει σε κελιά, 
εμείς είμαστε που ξεκινάμε το τραγούδι και 
καμιά φορά συνεννοούμαστε πιο εύκολα για 
να γράψουμε μια ανακοίνωση. Γιατί όταν δι-
αδηλώνουν τα παιδιά από τις προσφυγικές 
καταλήψεις και περνούν δίπλα από τις διμοι-
ρίες, θέλουμε να τους κρατάμε το χέρι. Και 
στις πορείες κάποιες από εμάς έχουνε πάρα 
πολύ δυνατές και όμορφες φωνές και εκεί-
νες ξεκινούν τα συνθήματα, και χωρίς αυτές 

δεν ξέρουμε πώς θα αντηχούσαν οι δρόμοι. 
Και γιατί η αστυνομία, που θέλει να φοβόμα-
στε σαν γυναίκες, να μην είμαστε στις κατα-
λήψεις, τις συνελεύσεις και τις πορείες, δεν 
θέλουμε να πάρει θάρρος βλέποντας ότι 
λείπουμε.

Βέβαια, όλα αυτά είναι μια υπερβολή γιατί 
δεν θα ερχόμασταν όλες, παρά μόνο λίγες. 
Αλλά είναι κι αυτό, καμιά μας δεν θέλει να 
αφήσει την άλλη αυτή τη στιγμή.

Γι’ αυτό θέλουμε να ξέρετε ότι φαινομενι-
κά δεν τηρήσαμε μια υπόσχεση και αυτή τη 
φορά δεν καταφέραμε να έρθουμε εκεί. Αλλά 
τηρήσαμε τη μεγάλη υπόσχεση που δώσα-
με, να παλεύουμε μαζί, να συναντιούνται οι 
αγώνες μας, ακόμα και όταν δεν βλέπουμε 
και δεν αγγίζουμε η μία την άλλη. Στέλνουμε 
τον πιο θερμό μας χαιρετισμό στις γυναίκες 
ζαπατίστας, σε όλες τις ζαπατιστικές κοινότη-
τες που την Πρωτοχρονιά θα γιορτάσουν 26 
χρόνια εξέγερσης και σε όλες τις γυναίκες 
που αγωνίζονται ενάντια στην κρατική, καπι-
ταλιστική και πατριαρχική βία.

Ομάδα ενάντια στην πατριαρχία – 
Αναρχική Πολιτική Οργάνωση

28 Δεκέμβρη 2019, Ελλάδα
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Το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποι-
ηθεί τόσο στην πόλη της Καρδίτσας, όσο 

και στο βουνό, πληθώρα παρεμβάσεων και κι-
νητοποιήσεων απέναντι στη δρομολογούμενη 
εγκατάσταση αιολικών εργοστασίων στην πε-
ριοχή των Αγράφων. Οι κινητοποιήσεις αυτές, 
με τη μαζικότητα και τη μαχητικότητα τους, από 
τη μία έχουν καταφέρει να αναδείξουν σε μεγά-
λο βαθμό τους ολέθριους –για τη φύση και τις 
τοπικές κοινωνίες- σχεδιασμούς του κράτους 
και του κεφαλαίου και από την άλλη να συσπει-
ρώσουν ένα πλατύ κομμάτι κόσμου στον αγώ-

να για την υπεράσπιση των Αγράφων από την 
καταστροφική «πράσινη» ανάπτυξη.

Οι κινητοποιήσεις έχουν βάλει στο στόχα-
στρο το ιδεολόγημα της «πράσινης» ανάπτυ-
ξης, το κράτος και τους σχεδιασμούς του, τους 
θεσμικούς παράγοντες, τους επενδυτές και 
οποιονδήποτε άλλο «καλοθελητή» συμβάλλει 
στην επιχειρούμενη λεηλασία και καταστροφή 
των Αγράφων, στην ιδιωτικοποίηση της ενέρ-
γειας και στην εκχώρηση της δημόσιας γης.

Μία από τις πιο σημαντικές κινητοποιήσεις, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη Αυγούστου, 
ήταν το μπλοκάρισμα της οικονομικής επιτρο-
πής του Δήμου Καρδίτσας η οποία θα επικύ-
ρωνε τη δημοπρασία 10 δημοτικών δασικών 
τεμαχίων στους επενδυτές. Μια δημοπρασία 
που για να ολοκληρωθεί περικυκλώθηκε το 
δημαρχείο από δυνάμεις των ΜΑΤ περιμετρικά 
του Δημαρχείου (με στόχο την παρεμπόδιση 
του κόσμου να προσεγγίσει το χώρο και να 
μπει στη συνεδρίαση) και πραγματοποιήθηκαν 
συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής στην 
προσπάθεια του κόσμου να μπει στο δημαρ-
χείο.

Το μπλοκάρισμα της οικονομικής επιτροπής 
πραγματοποιήθηκε έπειτα από συμπλοκή με τις 
δυνάμεις καταστολής (με στόχο για άλλη μια 
φορά να εμποδίσουν τον κόσμο να μπει στη 
συνεδρίαση) και αποκλεισμό του δημαρχείου 
από τους αγωνιστές-τριες μιας και δεν είχαν 
μπει όλα τα μέλη της επιτροπής μέσα. Μέχρι σή-
μερα η οικονομική επιτροπή που θα επικυρώ-

σει τη δημοπρασία δεν έχει πραγματοποιηθεί 
και η εκκρεμότητα αυτή αποτελεί ένα διαρκές 
αγκάθι τόσο για τη δημοτική αρχή όσο και για 
τους επενδυτές.

Τρεις μήνες μετά την οικονομική επιτροπή, 4 
αγωνιστές κλήθηκαν από την αστυνομία για τη 
παροχή εξηγήσεων για την κινητοποίηση έξω 
από το δημαρχείο, έπειτα από τις καταθέσεις 3 
μπάτσων που τους «αναγνωρίζουν». Οι συγκε-
κριμένες διώξεις έχουν στόχο την τρομοκρά-
τηση όσων αγωνίζονται, την στοχοποίηση των 

αγωνιστών και αποτελούν την πρώτη πράξη 
μιας διαδικασίας διώξεων κατά την εξέλιξη του 
αγώνα. Οι διώξεις αυτές δεν τρομοκράτησαν 
τον κόσμο, αλλά λειτούργησαν ως αφορμή για 
ακόμα περισσότερες κινητοποιήσεις. Η μαζική 
πορεία (από τις μαζικότερες που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί) στην πόλη της Καρδίτσας έπειτα 
από κάλεσμα της ανοιχτής συνέλευσης λίγες 
μέρες μετά τις κλήσεις και η μαζική συγκέντρω-

ση έξω από το Α.Τ Καρδίτσας την ώρα που 
κατατίθονταν οι εξηγήσεις, κατέστησαν σαφές 
ότι ο αγώνας συνεχίζεται, η ποινικοποίηση του 
αγώνα δεν θα περάσει και ότι κανένας δεν είναι 
μόνος του απέναντι στην καταστολή. Παράλλη-
λα μια σειρά από φοιτητικούς συλλόγους και 
εργατικά σωματεία εξέδωσαν ψηφίσματα αλ-
ληλεγγύης στους διωκόμενους αγωνιστές.

Ανακοίνωση της Ανοιχτής Συνέλευσης ενά-
ντια στα αιολικά στα Αγραφα, για τις κλήσεις της 
αστυνομίας σε μέλη της

«Το μεσημέρι της Παρασκευής, 22/11/2019, 
άντρες της αστυνομίας πήγαν στα σπίτια τεσσάρων 
αγωνιστών για να τους παραδώσουν την κλήση για 
εξηγήσεις, με αναφορά σε 2 κατηγορίες, για την κι-
νητοποίηση έξω από το Δημαρχείο της Καρδίτσας 
στις 22 Αυγούστου.[...]

Η τακτική των διώξεων με στόχο την τρομο-
κράτηση και την εξόντωση των αγωνιστών δεν 
μας είναι άγνωστη. Δεκάδες άλλοι αγωνιστές και 
κινήματα έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τις δυνάμεις 
καταστολής και τις διώξεις.

Άλλωστε και στην Καρδίτσα αλλά και στην ευ-
ρύτερη περιοχή των Αγράφων, βρεθήκαμε αντιμέ-

τωποι με την αστυνομοκρατία, το ξύλο, τα χημικά 
και τα δακρυγόνα· περικυκλωμένο το δημαρχείο το 
μεσημέρι της 22ης Αυγούστου, ώστε να γίνουν οι 
συνεδριάσεις· ασφαλίτες, ΟΠΚΕ και ΜΑΤ παντού 
στο βουνό, εξακριβώσεις στοιχείων σε όσους περ-
νούσαν…

Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε τον αγώ-
να μας για τη σωτηρία των Αγράφων, την υπερά-
σπιση της φύσης και του φυσικού κόσμου από τις 
αδηφάγες βλέψεις του κράτους και των μεγαλοερ-
γολάβων. Σε καμία περίπτωση οι διώξεις δεν μας 
πτοούν. Θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στον δρόμο 
του μαζικού και μαχητικού αγώνα μαζί με όλους 
εκείνους (μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους) με 
τους οποίους βρεθήκαμε και θα βρεθούμε στους 
δρόμους.»

Την Πέμπτη 23 Γενάρη πραγματοποιήθηκε μα-
ζική παρέμβαση στο δημοτικό συμβούλιο της Καρ-
δίτσας. Αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης ήταν η 
ομόφωνη απόφαση έκδοσης 2 ψηφισμάτων, ένα 
ενάντια στην εγκατάσταση αιολικών εργοστασίων 
στα Άγραφα και ένα ενάντια στις διώξεις των 4 
αγωνιστών και την ποινικοποίηση του αγώνα.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στην 
Καρδίτσα είναι μια σημαντική στιγμή, μια κατάκτηση, 
αλλά δεν πρέπει να σημάνει κανέναν εφησυχασμό. 
Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι θεσμικοί παράγοντες 
έγιναν συνοδοιπόροι μας στον αγώνα και ότι αφού 
και αυτοί αντιτίθενται στην εγκατάσταση των "πάρ-
κων", τα έχουμε λύσει όλα. Αυτό θα οδηγήσει στον 
παροπλισμό και στην αποδυνάμωση του κινήματος. 
Η σημερινή απόφαση αποτελεί προϊόν της κοινω-
νικής πίεσης που έχει δημιουργηθεί στην πόλη της 
Καρδίτσας και κατέστησε δύσκολο σε οποιονδή-
ποτε παράγοντα να πάει κόντρα σε αυτή. Είναι απο-
τύπωση των ιδιαίτερων συσχετισμών που έχουν 
δημιουργηθεί. Οι πολλές, μαζικές και μαχητικές 
κινητοποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο 
στην Καρδίτσα, όσο και στο βουνό έχουν φέρει σε 
δύσκολή θέση αρκετούς (δημάρχους, επενδυτές, 
κρατικά επιτελεία κλπ). Η πλατιά κινητοποίηση του 
κόσμου, η μαχητικότητα, η πίστη στο δίκιο του αγώ-
να, η υπόσχεση να συνεχιστεί με κάθε τρόπο σίγου-
ρα έχει προβληματίσει το αντίπαλο στρατόπεδο.

Ο από τα κάτω ο αγώνας, ο συντονισμός, η 
παρουσία ετερόκλητου πλήθους ανθρώπων στις 
κινητοποιήσεις, η μαζικότητα και η μαχητικότητα εί-
ναι στοιχεία που οδήγησαν στο να παρθεί η εν λόγω 
απόφαση.

Όμως, στο δρόμο και στο βουνό θα κριθεί το τι 
θα γίνει τελικά και αν το κίνημα καταφέρει να μπλο-
κάρει το έργο. Και εκεί δεν θα υπάρχουν θεσμικοί 
στο πλάι μας, είναι σίγουρο. Η απόφαση πρέπει να 
γίνει αφορμή για να πυκνώσουν οι δράσεις και οι 
κινητοποιήσεις. Να συνεχιστεί ο αγώνας μαζικά, μα-
χητικά και πολύμορφα. Στην πόλη και στο βουνό, με 
κάθε τρόπο και με κάθε μέσο.

ΑΓΡΑΦΑ ΚΑΠΟΤΕ ΑΠΑΤΗΤΑ 
-ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΠΑΤΗΤΑ

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Θωμάς Μ.

ΓΗ & ΕΛΕυΘΕΡΙΑ

Ο αγώνας για την υπεράσπιση των Αγράφων και 
την προάσπιση της φύσης από τα καταστροφικά 

σχέδια κράτους και επενδυτών συνεχίζεται
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ
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Η επαπειλούμενη στις μέρες μας οριστική 
καταστροφή του ποταμού Αχελώου μέσω 

της αυτόνομης λειτουργίας του Υ/Η φράγμα-
τος στη Μεσοχώρα, του Υ/Η εργοστασίου και 
του τεχνητού ταμιευτήρα στην περιοχή του άνω 
ρου του - η οποία είχε μείνει ανέγγιχτη - και η 
εκτροπή του σε επόμενο χρόνο από τη φυσική 
λεκάνη απορροής του προς τη Θεσσαλία θα επι-
φέρει ανυπολόγιστες καταστροφές τόσο στις 
ορεινές κοιλάδες, τα φυσικά οικοσυστήματα και 
τους ανθρώπινους οικισμούς του καταποντίζο-
ντάς τα στη λάσπη, όσο και στο ευάλωτο δέλτα 
των εκβολών του στο Ιόνιο όπου σχηματίζονται 
μοναδικοί υδροβιότοποι. Για το  μισό χωριό της 
ιστορικής Μεσοχώρας προβλέπεται αναγκαστι-
κή απαλλοτρίωση καθώς τα νερά του τεχνη-
τού ταμιευτήρα θα το κατακλύσουν, όπως και 
άλλους παραποτάμιους οικισμούς, ενώ για το 
άλλο μισό προβλέπεται προαιρετική απαλλοτρί-
ωση καθώς θα απειλείται άμεσα από τις γεωλο-
γικές μεταβολές που θα επιφέρουν η διάβρωση 
και η πίεση στο υπέδαφος. 

Η υπόθεση των φραγμάτων και της εκτρο-
πής του ποταμού Αχελώου αποτελεί προεκλο-
γική δέσμευση όλων των κυβερνήσεων και 
διακαή πόθο του ντόπιου κεφαλαίου, των νεο-
τσιφλικάδων και των τοπικών παραγόντων της 
Θεσσαλίας από τη δεκαετία του ’60 και έπειτα, 
ενώ από το 2007 το έργο έχει ανακινηθεί σε 
κεντρικό πολιτικό επίπεδο από όλες τις κυβερ-
νήσεις που εναλλάχθηκαν στην κρατική εξουσία. 

Στην σύσκεψη που πραγματοποιείται σήμε-
ρα Πέμπτη 16 Γενάρη 2020 στο μέγαρο Μα-
ξίμου με τη συμμετοχή θεσμικών παραγόντων 
από τη Θεσσαλία και των υπουργών Χατζηδάκη, 
Καραμανλή, Βορίδη καθώς και του υπουργού 
Επικρατείας Γεραπετρίτη, τίθεται το ζήτημα της 
ολοκλήρωσης των έργων της εκτροπής και των 
φραγμάτων του Αχελώου καθώς και της ιδιωτι-
κοποίησής τους ως προτεραιότητα του κρατικού 
σχεδιασμού εκποίησης του δημόσιου πλούτου 
και λεηλασίας του φυσικού κόσμου. Η νεοφι-
λελεύθερη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 
μέσα σε ένα πλαίσιο ευρύτερης αναδιάρθρω-

σης, σφοδρής επίθεσης στα πληβειακά στρώ-

ματα της κοινωνίας και στη φύση και καταστο-
λής των κοινωνικών και ταξικών αντιστάσεων, 
επιχειρεί να θέσει σε εφαρμογή και να υλοποι-
ήσει τις αποφάσεις που ψηφίστηκαν την προη-
γούμενη τετραετία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ. Να υπενθυμίσουμε ότι η προηγούμενη 
κυβέρνηση, πλήρως ευθυγραμμισμένη στις νε-
οφιλελεύθερες αντικοινωνικές πολιτικές λεη-
λασίας του φυσικού κόσμου και του κόσμου της 
εργασίας σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της 
ΕΕ και του ΔΝΤ, στους οποίους εντάσσεται και 
η ολοκλήρωση των Υ/Η έργων και η ιδιωτικο-
ποίηση τους, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες απο-
δέσμευσης του Υ/Η φράγματος Μεσοχώρας 

από το συνολικό έργο της εκτροπής, 
-το οποίο έχει μπλοκάρει προσωρινά 
από το Σ.τ.Ε.-, ώστε να λειτουργήσει 
άμεσα όπως έχουν εξαγγείλει από τον 
Οκτώβρη του 2015, ο περιφερειάρ-
χης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός και ο 
αντιπρόεδρος της ΔΕΗ Γ. Ανδριώτης, 
ενώ παράλληλα χρηματοδότησε τη 
συντήρηση των έργων της εκτροπής 
του ποταμού διατηρώντας τη δυνατό-
τητα μελλοντικής υλοποίησής της.

Αυτός ο δρόμος, για τη λειτουργία του φράγ-
ματος της Μεσοχώρας και την συνακόλου-
θη ολοκλήρωση των καταστροφικών έργων 
εκτροπής του Αχελώου άνοιξε διάπλατα με την 
υπογραφή των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ που 
φέρει τεράστια ευθύνη για τις σημερινές εξελί-
ξεις, όπως και για τον παροπλισμό ενός μέρους 
του αγώνα τόσο πριν όσο και κατά την περίοδο 
διακυβέρνησής του, εκείνου του μέρους που 
αναφερόταν στην Πανελλαδική Κίνηση ενά-
ντια στην Εκτροπή του Αχελώου (Συριζαίοι και 
άλλοι), και που εξακολουθεί να αναφέρεται σε 
αυτήν παρά την παταγώδη αποτυχία της και τη 
διάλυσή της στα εξ ων συνετέθη μέσα στην ανυ-
ποληψία. 

Η Πανελλαδική Κίνηση αφού επιχείρησε 
με κάθε τρόπο να ποδηγετήσει το κίνημα (ανα-
γνωρίζοντας την πολιτική ηγεμονία του ΣΥΡΙΖΑ 
στον οποίο ευελπιστούσε), από το 2007 που 
συγκροτήθηκε μέχρι και το 2009, τελικά εγκα-
τέλειψε τον αγώνα (αφού προηγουμένως διεκ-
δίκησε ως «λύση» για τη σωτηρία του Αχελώου 
και της Μεσοχώρας την ίδρυση Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος!) και ό,τι απόμεινε από αυτήν τον 
υπονόμευσε, για να επανεμφανιστεί με άλλο 
όνομα πολύ αργότερα, το 2017, (ενόψει της 
απροκάλυπτα πια καταδικαστικής για τον Αχε-
λώο και το χωριό της Μεσοχώρας υπογραφής 
της Περιβαλλοντικής Μελέτης για το φράγμα 
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) επιχειρώ-

ντας όχι μόνο να ποδηγετήσει, αλλά και να οι-
κειοποιηθεί συνολικά τον αγώνα από τον οποίο 
για πολλά χρόνια είχε εξαφανιστεί! Τον αγώνα,  
που παρά την εξαφάνιση της Πανελλαδικής Κί-
νησης και των παραγόντων όλα αυτά τα χρόνια,  
παρέμενε ζωντανός, όχι μόνο στη Μεσοχώρα 
αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας, μέσα από 
την αδιάλειπτη σε βάθος χρόνου κινητοποίηση 
αναρχικών/αντιεξουσιαστών και άλλων αγω-

νιστών της βάσης στο πλαίσιο της Αυτόνομης 
Συνάντησης Αγώνα Ενάντια στα Φράγματα και 
την Εκτροπή του Αχελώου, καθώς επίσης και 
άλλων αντιεξουσιαστικών συλλογικοτήτων, σε 
αλληλεγγύη με τους αγωνιζόμενους κατοίκους 
της Μεσοχώρας, με κύρια έκφρασή τους το 
Σύνδεσμο Κατακλυζομένων, που αρνήθηκαν το 
ξεπούλημα και τον αφανισμό του χωριού.

 Έτσι λοιπόν το δρόμο για να προωθεί σή-

μερα η κυβέρνηση της ΝΔ τη λειτουργία του 
φράγματος της Μεσοχώρας και τη συνακόλου-
θη μερική εκτροπή του Αχελώου στην Θεσσα-
λία, τον άνοιξε η υπογραφή της περιβαλλοντικής 
μελέτης για τη λειτουργία του φράγματος από 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και στον δρόμο 
για εκείνη την καταδικαστική υπογραφή (για την 
οποία μόνο οι πολιτικά αφελείς έπεσαν από τα 
σύννεφα) συνέβαλαν και οι παράγοντες της Πα-
νελλαδικής Κίνησης, οι οποίοι καλλιεργούσαν 
και κατανάλωναν αυταπάτες, και όπου δεν μπο-
ρούσαν να χειραγωγήσουν τον αγώνα ενάντια 
στα φράγματα και την εκτροπή τον έθαβαν και 
τον υπονόμευαν. Είναι οι ίδιοι, με κάποιες προ-
σθαφαιρέσεις, που επανεμφανίστηκαν μετά από 
χρόνια, για να επαναλάβουν όπως αποδείχτηκε 
τον εαυτό τους, επιδιδόμενοι απροκάλυπτα στη 
σπέκουλα και την αυτοπροβολή τους, παρουσι-
αζόμενοι (ποιοί; οι απόντες!) ως οι εκφραστές 
και οι «οικοδεσπότες» του εμβληματικού αγώνα 
της Μεσοχώρας!

Από τη πλευρά μας, ως Αυτόνομη Συνάντη-
ση Αγώνα, μην προσδοκώντας τίποτε ουσια-
στικό από τους κάθε είδους διαμεσολαβητές-
χειραγωγούς και όσους συνειδητά ή αφελώς 
συμπράττουν με αυτούς, και έχοντας εξαρχής 
βαθιά επίγνωση ότι έργα όπως αυτά για την 
έμφραξη και εκτροπή του Αχελώου δεν είναι 
υπόθεση της όποιας δεξιάς ή αριστερής διαχεί-
ρισης, αλλά συνολικοί σχεδιασμοί του κράτους 
και του κεφάλαιου, που τους υπηρετούν με τον 
α ή β τρόπο τόσο οι μεγάλοι όσο και οι μικροί 
πολιτικάντηδες, καθώς επίσης και ότι οι λογικές 
ανάθεσης σε διάφορους δήθεν ειδικούς και αυ-
τοπροβαλλόμενους παράγοντες οδηγούν στην 
εκμετάλλευση, την απογοήτευση, τον παροπλι-
σμό και την ήττα των κοινωνικών αγώνων, ορ-
γανώνουμε αδιάλειπτα και αταλάντευτα από τα 
κάτω τις αντιστάσεις μας και υψώνουμε συνεχή 
αναχώματα στην επέλαση του κράτους και του 
κεφαλαίου στη φύση και την κοινωνία. 

ΕΝAΝΤΙA ΣΤΗΝ «ΠΡΑΣΙΝΗ» AΝAΠΤΥΞΗ, ΤA 
ΦΡAΓΜAΤA ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ Ο ΠΟΤΑΜΟΣ 

ΑΧΕΛΩΟΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ - Η ΜΕΣΟΧΩΡΑ ΘΑ ΖΗΣΕΙ! 

ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΤΕΙ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 
- ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΝΕΡΟ!

Πρωτοβουλία αγώνα για τη Γη και την Ελευθερία  
(Αυτόνομη Συνάντηση Αγώνα στις όχθες του Αχελώου)

ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ Υ/Η ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΧΩΡΑ

16 Γενάρη '20: Συγκέντρωση 
για τον Αχελώο στο Σύνταγμα
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Η υπόθεση Caso Scala

Ο εμπρησμός του θεάτρου Scala, το 
1978 στη Βαρκελώνη, αποτέλεσε 

μια κομβική στιγμή στην πορεία του 
αναρχικού και ελευθεριακού κινήμα-
τος της Ισπανίας. Αν και η συγκεκριμένη 
υπόθεση δεν είναι ευρέως γνωστή όπως 
αυτή της Piazza Fontana στο Μιλάνο της 
Ιταλίας, δεν παύει να είναι μια από τις πιο 
σημαντικές στην ιστορία του αναρχισμού 
και της Ισπανικής αντίστασης γενικότερα.

Το φθινόπωρο του 1977, βασικό ζήτη-
μα αποτελούσε η συμφωνία της Μονκλόα, 
μια σειρά οικονομικών και πολιτικών με-
ταρρυθμίσεων: Συμφωνήθηκε η υποτίμηση 
της πεσέτας, απελευθερώθηκαν οι απολύ-
σεις μέχρι το 5% του δυναμικού μιας επι-
χείρησης (υπό προϋποθέσεις επιτρέπονταν 
και υψηλότερα ποσοστά) και συμφωνήθηκε 
ένα όριο στις αυξήσεις μισθών της τάξης 
του 20-22% (όταν ο πληθωρισμός έτρεχε 
με 47%). Επίσης, συμφωνήθηκε μια σειρά 
αλλαγών στη συνδικαλιστική νομοθεσία, 
γύρω από την υπογραφή των συλλογικών 
συμβάσεων σε επίπεδο επιχείρησης αλλά 
και τη συνδικαλιστική αντιπροσώπευση, οι 
οποίες υπονόμευσαν τις δυνατότητες του 
εργατικού κινήματος.

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφερ-
θεί πως στην Ισπανία μετά την πτώση της 
δικτατορίας δεν πραγματοποιήθηκε καμία 
ρήξη με το φασιστικό παρελθόν. Δεν ανα-
ζητήθηκαν ευθύνες για τις δολοφονίες και 
τους βασανισμούς πολιτικών αντιπάλων 
ούτε εκκαθαρίστηκε ο κρατικός μηχανι-
σμός. Οι ίδιοι άνθρωποι που διοικούσαν 
κατά την περίοδο της δικτατορίας συνεχί-
ζουν ακόμα και σήμερα να διοικούν.

Η CNT στάθηκε από την αρχή ενάντια 
στο Σύμφωνο της Μονκλόα, αν και οι ανα-
κοινώσεις και οι κινήσεις της αποσιωπή-
θηκαν συστηματικά από το σύνολο των 
ΜΜΕ. Τα πολιτικά κόμματα είχαν συναινέ-
σει στο σύνολο τους στις μεταρρυθμίσεις 
της Μονκλόα, δεν ίσχυε όμως το ίδιο και 
για τα συνδικάτα. Κατά την υπογραφή του 
Συμφώνου της Μονκλόα, διοργάνωσαν μια 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βαρκελώ-

νη, στην οποία συμμετείχαν τα καταλανικά 
τμήματα των CCOO και UGT. Οι δρόμοι 

της πόλης κατακλύστηκαν από 400.000 
εργαζομένους και αλληλέγγυους. Τα κόμ-
ματα της ισπανικής δημοκρατίας κλονίστη-
καν από την ανταρσία των συνδικάτων και 
αφιερώθηκαν σε έναν αγώνα δρόμου για 
την επαναφορά της συμφωνημένης τάξης. 
Οι καταλανικές CCOO εμφάνισαν σχίσμα-
τα και τάσεις διάλυσης. Το σοσιαλιστικό 
κόμμα φάνηκε πιο ικανό στον περιορισμό 
των συνδικαλιστών του. Αυτό που κατέστη 
σαφές στο πολιτικό σύστημα ήταν η δυ-
νατότητα του ελευθεριακού κινήματος να 
τορπιλίσει το σύμφωνο σταθερότητας, αν 
κατάφερνε να επεκτείνει σε όλη τη χώρα τη 
συνδικαλιστική ενότητα αγώνα.

Το πρωί της Κυριακής 15 Ιανουαρί-
ου του 1978, πραγματοποιήθηκε στη 
Βαρκελώνη διαδήλωση που οργανώ-
θηκε από την CNT, μια οργάνωση που 
μόλις δύο χρόνια νωρίτερα, είχε βγει από 
την παρανομία έπειτα από την μακρά περίο-
δο της δικτατορίας του Φράνκο που τερμα-
τίστηκε με τον θάνατό του το 1975.

Τη λύση ανέλαβαν να δώσουν οι μυστι-
κές υπηρεσίες του κράτους. Τρεις μέρες 
νωρίτερα, έφτασε «κρυφά» στην πόλη ο 
Χοακίν Γκαμπίν, γνωστός στους αγωνιστές 
από την υπόθεση των όπλων της FAI στη 
Μούρθια. Αυτό που δεν είχε γίνει γνωστό 
ήταν η ιδιότητά του ως χαφιές της ασφά-
λειας. Ο Γκαμπίν προσέγγισε μια ομάδα 
νεαρών αγωνιστών και προσπάθησε να 
τους πείσει να πάρουν μαζί τους όπλα -που 
αυτός θα προμήθευε- για την αυτοάμυνα 
της πορείας από φασιστικές προκλήσεις. 
Οι νεαροί αρνήθηκαν και αποφάσισαν να 
κατέβουν στην πορεία μόνο με βόμβες μο-
λότοφ. Ο Γκαμπίν υπέδειξε ως καλό στόχο 
για τις μολότοφ -αν δε γινόντουσαν επεισό-
δια στην πορεία- το κέντρο διασκεδάσεως 
Σκάλα, ένα κτίριο επτά ορόφων στην άλλη 
άκρη του κέντρου της πόλης, όπου διασκέ-
δαζε η καταλανική νεόπλουτη αστική τάξη. 
Στην πορεία συμμετείχαν περίπου 15.000 
άτομα. Προς το τέλος της, πολλοί νεαροί 
σύντροφοι αποφάσισαν να κατευθυνθούν 
προς τη φυλακή Μοδέλο, σε ένδειξη αλ-
ληλεγγύης στον αγώνα των κρατουμένων. 
Η αστυνομία φάνηκε ιδιαίτερα διαλλακτική 
στη συμπεριφορά της και τα επεισόδια απο-
φεύχθηκαν. Ο Γκαμπίν πίεσε την ομάδα των 

νεαρών να πραγματοποιήσουν την επίθεση 
στο Σκάλα και αυτοί δέχτηκαν. Μετά το τέ-
λος της πορείας κατευθύνθηκαν στην άλλη 
πλευρά της πόλης και πέταξαν τις βόμβες 
μολότοφ στην κλειστή γυάλινη είσοδο του 
κτιρίου. Το κτίριο είχε παγιδευτεί από τις 
μυστικές υπηρεσίες με εμπρηστικούς μηχα-
νισμούς. Μέσα σε λίγα λεπτά τυλίχτηκε στις 
φλόγες και κάηκε ολοσχερώς. Τέσσερεις 
εργάτες που πραγματοποιούσαν εργασίες 
συντήρησης απανθρακώθηκαν. Η επιτόπια 
έρευνα της πυροσβεστικής αποκάλυψε την 
ύπαρξη κατάλοιπων φωσφόρου στα ερεί-
πια, αλλά ο φάκελος εξαφανίστηκε από τα 
πειστήρια.

Αμέσως μετά την διάδοση της είδη-
σης, εξαπολύεται από την κυβέρνηση και 
τα Μ.Μ.Ε. ένας σφοδρός πόλεμος ενάντια 
στην C.N.T. και γενικότερα στους αναρχι-
κούς οι οποίοι παρουσιάζονται ως κοινοί 
κακοποιοί και η οργάνωσή τους ως τρο-
μοκρατική. Η εικόνα της βίαιης ή ακόμα 
και τρομοκρατικής C.N.T ήταν δύσκο-
λο να αντικρουστεί μέσα στο κλίμα της 
εποχής όπου τα Ισπανικά Μ.Μ.Ε μετέ-
διδαν συνεχώς γεγονότα που αφο-
ρούσαν «τρομοκρατικές» επιθέσεις 
αναρχικών σε αστυνομικά τμήματα 
και κυβερνητικά γραφεία. Η αστυνο-
μία ξεκίνησε μια εκστρατεία καταστο-
λής εις βάρος των ελευθεριακών, με 
συλλήψεις, ανακρίσεις και αβάσιμες 
κατηγορίες. Το δόγμα της συλλογικής 
ευθύνης της Συνομοσπονδίας για την 
υπόθεση Σκάλα τρομοκράτησε πολλά 
μέλη της CNT και λειτούργησε ως πρό-
σχημα για την καταστολή.

Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί με-
γάλο χάσμα και στο εσωτερικό της -ήδη 
διασπασμένης- CNT. Ζητήματα που εκκρε-
μούσαν από την δεκαετία του 30, σχετικά 
με τον προσανατολισμό του κινήματος, και 
άλλα που αφορούσαν την Ισπανική κοινω-

νία που εξερχόταν από 40 χρόνια σκληρής 
δικτατορίας τέθηκαν εξαρχής ανάμεσα σε 
ομάδες και τάσεις που στην πραγματικότη-
τα δεν είχαν ποτέ ως τότε δουλέψει μαζί. Η 
συνδικαλιστική τάση καταδίκασε τη FAI ως 
υπεύθυνη για τα γεγονότα και εξέφρασε τις 
αντιρρήσεις της για την εκδήλωση αλλη-
λεγγύης στους συλληφθέντες, αν δε συνο-
δευόταν από την αποκήρυξη ατομικών 

Φάκελος Scala 
η ιστορία μιας κρατικής προ-
βοκάτσιας (Βαρκελώνη 1978)
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δράσεων.
Τις επόμενες ημέρες η Αστυνομία 

της Βαρκελώνης προχωρεί σε συλλή-
ψεις αρκετών μελών της CNT. Το γεγο-
νός και μόνο ότι κάποιο πρόσωπο συμπερι-
λαμβάνονταν στην λίστα του τηλεφωνικού 
τετραδίου ενός από τους κατηγορουμένους 
έφτανε για να θεωρηθεί αιτία σύλληψης. 
Ήταν προφανές ότι η αστυνομία προ-
σπαθούσε να τρομοκρατήσει πολλά 
μέλη της οργάνωσης με σκοπό να μην 
μπορεί σχεδόν κανείς να αμφισβητή-
σει αυτήν την καταστολή.

Οι συνεχόμενες συλλήψεις επίσης είχαν 
δημιουργήσει ένα αίσθημα ανασφάλει-
ας σε πολλά μέλη της οργάνωσης η οποία 
είχε χάσει πλήρως την εκτίμηση της κοινής 
γνώμης. Πολλοί από αυτούς δίσταζαν να 
παρευρεθούν σε συνελεύσεις και συγκε-
ντρώσεις που διοργάνωνε. Ήταν η ταραγ-
μένη περίοδος της Ισπανικής μεταπολίτευ-
σης που συνοδεύτηκε από έντονη κρατική 
βία και ταραχές. Την εποχή εκείνη επίσης 
οι επιθέσεις από φασιστικές ομάδες 
είχαν αυξηθεί σημαντικά, ενώ η στάση 
των μέσων ενημέρωσης βοήθησε ώστε να 
θυματοποιηθεί η αστυνομία και ο ακροδε-

ξιός χώρος που από ό,τι φαίνεται… κρύβε-
ται πίσω από το παρασκήνιο της υπόθεσης. 
Σωρεία βομβιστικών επιθέσεων λαμβάνει 
χώρα σε αρκετές πόλεις δίχως να γίνει κα-
μία ανάληψη ευθύνης ή σύλληψη κάποιου 
δράστη. Όπως είναι όμως κατανοητό τα 
«τυφλά» αυτά χτυπήματα βοηθούσαν 
στο να δαιμονοποιηθεί ακόμα περισ-
σότερο το αναρχικό κίνημα.

Η δίκη των ενόχων πραγματοποι-
ήθηκε τον Δεκέμβριο του 1980. Ο 
υπουργός της κυβέρνησης, Rodolfo Martin 
Villa αρνήθηκε να καταθέσει. Η ποινή των 
κατηγορουμένων Jose Cuevas, Xavier 
Cañadas και Arturo Palmas ήταν έως 17 
ετών κάθειρξη για δολοφονία εξ’ αμε-
λείας. Ο Luis Munoz καταδικάστηκε σε δύο 
χρόνια και έξι μήνες για συνενοχή, και η 
Rosa Lopez σε 5 μήνες για απόκρυψη πλη-
ροφοριών.

Πηγές:

Χαβιέ Κανιάδας Γκασκόν, Υπόθεση Σκάλα. 
Βαρκελώνη 1978 εκδ. Ισνάφι

Κώστας Φλώρος, Οι Άνθρωποι που Κύ-
κλωσαν το Άλφα

Δημοσιεύτηκε τον Νοέμβρη του 2016 στη 
μπροσούρα με τίτλο “ΠΙΑΤΣΑ ΦΟΝΤΑΝΑ (ΜΙ-
ΛΑΝΟ 1969) | ΣΚΑΛΑ (ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 1978) 
| ΜΑΡΦΙΝ (ΑΘΗΝΑ 2010): Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΥ-
ΩΡΙΑ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑ-
ΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ”
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“Θα γυρίσεις πίσω σ’ όλες τις καρδιές, σ’ 
όλα τα μάτια, σ’ όλα τα δέντρα σύντροφε. 
Γι' αυτό είσαι τόσο χαρούμενος, τόσο σί-
γουρος, ένα άστρο αναβοσβήνει μες στα 
μάτια σου, αυτό το άστρο που ποτέ δεν 
μας ξεχνάει. Κι εμείς είμαστε χαρούμε-
νοι σύντροφε δεν κλαίμε. Όχι σύντροφε 
κλαίμε. Δεν το κρύβουμε. Γιατί σ’ αγαπάμε 
σύντροφε και θα λείψεις από τον αγώνα 
μας, θα μας λείψεις. Θα μας λείπουν τα 
μάτια σου που ήταν σαν δυο παράθυρα 
ανοιγμένα στο βάθος του διαδρόμου της 
πίκρας.Θα μας λείψει το χαμόγελό σου 
που ήταν σαν σημαία σε μπαλκόνι του 
φτωχομαχαλά. Κι εκείνα τα χέρια σου τα 
δυνατά, μαζί και ντροπαλά που 'χαν μια 
κίνηση βιαστική και σιωπηλή, σαν να τοι-
χοκολούσαν μες στη νύχτα μια αφίσα της 
Επανάστασης. Γειά σου σύντροφε κοιμή-
σου ήσυχος. Εσύ το ξέρεις πως θα συνε-
χίσουμε την καρδιά σου και το έργο σου” 

Γιάννης Ρίτσος

Θάνος Κουτσοχρήστος, 
πάντα παρών!

Στις 11 Δεκέμβρη 2019, Παγκόσμια Ημέρα του Βουνού, πραγ-
ματοποιήθηκε στην Αθήνα διαδήλωση ενάντια στη σχεδιαζόμε-
νη καταστροφή των Αγράφων από την εγκατάσταση αιολικών 
εργοστασίων. Στην πορεία, που πραγματοποιήθηκε υπό καταρ-
ρακτώδη βροχή, συμμετείχε με μπλοκ η Πρωτοβουλία Αγώνα 
για τη Γη και την Ελευθερία  και πανό που έγραφε: "Ελέυθερα 
βουνά χωρίς αιολικά - Κάτω τα χέρια από τα Άγραφα - Αλληλεγ-
γύη στους 4 διωκόμενους  αγωνιστές στην Καρδίτσα"
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Μέσα σε αυτή την περίοδο γεωπολιτι-
κής ρευστότητας, το ελληνικό κράτος, ως μέλος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι σταθερά προσανατολισμένο 
στις επιδιώξεις της κυρίαρχης πολιτικο-οικονομικής ελίτ της 
οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και νιώθει την ανάγκη 
να προσδεθεί με ακόμη πιο άμεσους και αδιαπραγμάτευτους 
όρους στο άρμα της Δύσης και να παίξει το ρόλο του χωροφύ-
λακα και του τοποτηρητή στην περιοχή της νοτιοανατολικής 
Μεσογείου, ιδιαίτερα μετά τους κλυδωνισμούς στις σχέσεις ΗΠΑ-
Τουρκίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το ελληνικό κράτος, μέσα από τις δηλώ-

σεις των αξιωματούχων του, ήταν από τα λίγα κράτη που συγχάρηκαν 
τις ΗΠΑ για τη δολοφονική επίθεση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης με 
αποτέλεσμα το ιρανικό κράτος να στοχοποιήσει στρατιωτικές βάσεις 
που βρίσκονται στην Ελλάδα, σε περίπτωση εμπλοκής. Άλλωστε, αυτό 
είναι ένα ακόμα τρανταχτό παράδειγμα της συμμετοχής του ελληνικού 
κράτους στο πεδίο των ανταγωνισμών ή ακόμα και των συρράξεων. 
Δεν ξεχνάμε τους βομβαρδισμούς στη Συρία από τη βάση της Σούδας, 
την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού και τον σχεδιασμό για απόστολη 
στρατιωτών των ειδικών δυνάμεων και αντιπυραυλικων συστημάτων 
Patriot στη Σαουδική Αραβία, την αναβαθμισμένη συνεργασία με μια 
σειρά γειτονικών χωρών και τις τριμερείς (Ελλάδα – Κύπρος – Ισρα-

ήλ, Ελλάδα – Κύπρος – Αίγυπτος) και τετραμερείς (Ελλάδα – Σερβία 
– Βουλγαρία – Ρουμανία) διασκέψεις με τις κοινές στρατιωτικές ασκή-
σεις στην κυπριακή ΑΟΖ, τη στήριξη και τη σταθερή συνεργασία με το 
κράτος του Ισραήλ που σφαγιάζει τους Παλαιστίνιους.

Η όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή του ελληνικού κράτους στους πολε-
μικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των συμμάχων του, αναδεικνύει την 
ανάγκη συσπείρωσης ενός μαζικού και μαχητικού αντιπολεμικού κινή-
ματος που θα βάζει στο στόχαστρο τους πραγματικούς υπεύθυνους, 
θέτοντας τη διεθνιστική αλληλεγγύη μεταξύ των λαών ως τη μοναδική 
επιλογή μπροστά στην προοπτική ενός γενικευμένου πολέμου. Όταν 
τα κράτη και τα αφεντικά ξαναμοιράζουν τη γη, οι κυρίαρχοι 
επεκτείνουν τις «σφαίρες επιρροής» τους, οι συγκρούσεις κλι-
μακώνονται για τους οικονομικούς και ενεργειακούς πόρους, 
τις ΑΟΖ και τους αγωγούς και τα τύμπανα του πολέμου ηχούν 
ακόμα πιο δυνατά, μυρίζει το αίμα των λαών που χύνεται και 
θα χυθεί για τα συμφέροντα τους. Οι λαοί και οι κοινωνίες βασιζό-
μενοι στις δικές τους δυνάμεις και μακριά από κάθε επίδοξο προστάτη 
μπορούν  να παλέψουν για τα δικά τους συμφέροντα. Να αγωνιστούν 
για μια αξιοπρεπή ζωή μακριά από πολέμους, φτώχεια, προσφυγιά και 
εξαθλίωση. Να αγωνιστούν για έναν καλύτερο κόσμο ισότητας, αλλη-
λεγγύης, δικαιοσύνης, αυτοδιάθεσης και ειρηνικής συνύπαρξης.

Πιάνοντας το νήμα από τις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις παλαιότε-
ρων χρόνων και αντλώντας έμπνευση από αυτές, να οικοδομήσουμε 
ένα ισχυρό διεθνιστικό κίνημα από τα κάτω ενάντια στον πόλεμο, τον 
φασισμό, τον ιμπεριαλισμό και τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό.

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ | ΕΞΩ ΟΙ 
ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ | ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥΣ

ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ, ΦΑΣΙΣΜΟ, 
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ

αναρχική ομάδα «δυσήνιος ίππος»/ΑΠΟ 
& συντρόφισσες – σύντροφοι

Mε αφορμή την επικείμενη 
"συμφωνία του αιώνα" ανάμε-
σα σε αμερικανικό και ισραηλι-
νό κράτος που επισφραγίζει την 
εξόντωση των παλαιστίνιων 
μετατρέποντας τον τόπο τους 
σε ένα απέραντο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης...

ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗ!
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

"Για να παλέψει κάνεις με επιτυχία εναντίον εκείνης της στρατιω-

τικής δύναμης που σήμερα δεν σέβεται σχεδόν τίποτα και που συ-
νάμα είναι εξοπλισμένη με τα πιο τρομερά εργαλεία καταστροφής 
και πανέτοιμη να τα χρησιμοποιήσει όχι μόνο για να καταστρέψει 
σπίτια και ολόκληρους δρόμους, αλλά και ολόκληρες πόλεις με 
τους κατοίκους τους, για να πολεμήσει κανείς εναντίον ενός τόσο 
άγριου κτήνους, πρέπει να διαθέτει ένα άλλο, όχι λιγότερο άγριο 
θηρίο, αλλά αναμφισβήτητα δίκαιο. Την οργανωμένη εξέγερση του 
λαού, την κοινωνική επανάσταση που δεν θα σταματήσει μπροστά 
σε τίποτα και σε κανένα".

Μ. Μπακούνιν30 Γενάρη '20:  το πανό του Τοπικού Συντονισμού 
Αθήνας - Α.Π.Ο στην αντιπολεμική πορεία 

Συνέχεια από την σελ. 1


