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Η απόσταση που χώριζε τους ντόπιους και τους με-

τανάστες εργάτες εδώ και δυο δεκαετίας έχει αρχίσει

να μοιάζει όλο και μικρότερη. Τα μέτρα που αφο-

ρούν τους κατώτατους νόμιμους μισθούς, μαζί με τις

τιμές των ειδών βασικής κατανάλωσης έχουν ρίξει

αισθητά το βιωτικό επίπεδο της ντόπιας εργατικής

τάξης.

Αυτή η απόσταση, όμως, ήταν ποικιλοτρόπως προ-

σοδοφόρα για τα αφεντικά αυτού του τόπου. Από

την μία, το 20% της εργατικής τάξης, και συγκεκρι-

μένα οι μετανάστες, ζούσε και δούλευε χωρίς χαρ-

τιά, δηλαδή έξω και πέρα από κάθε νόμο, κάτι που

επέτρεπε μια σειρά εργασιών να πραγματοποιείται

με όρους σκλαβιάς. Εργασιών ελεγχόμενων και επι-

τηρουμένων από τις ντόπιες και μη μαφίες, τύπου

Μανωλάδας, αλλά και των μυριάδων άλλων αντί-

στοιχων που “ανθίζουν” σε όλη την επικράτεια της

Ελλάδας.

Από την άλλη, η υποτίμηση της εργατικής τάξης

μπορεί να συμβεί μόνο στο σύνολο και όχι τμημα-

τικά. Έτσι, πολλοί ντόπιοι εργάτες βρέθηκαν να δου-

λεύουν (και αυτοί γίνονται όλο και περισσότεροι όσο

περνάνε τα χρόνια) σε δουλειές, με συνθήκες και μι-

σθούς που φυλάσσονταν για τους μετανάστες ερ-

γάτες.

Φυσικά, υπάρχει και ένα κομμάτι της ντόπιας εργα-

τικής τάξης που απολάμβανε τα “οφέλη” από τη ρα-

τσιστική εργατική πολιτική του τόπου, είτε έμμεσα

είτε άμεσα. Τα φτηνά σπίτια, οι κακοπληρωμένες οι-

κιακές εργάτριες, οι καθαρίστριες, οι καταναγκα-

στικά εκδιδόμενες δεν αποτελούσαν υποθέσεις

μόνο των αφεντικών, αλλά και πολλών υπαλλήλων

τους που, “επιτέλους” από το '90 και μετά, βρήκαν

κάποιους να είναι πιο κάτω από αυτούς και έτρεξαν

να αρπάξουν ό,τι μπορούσαν. 

Για το σύνολο της ταξικής πυραμίδας στην Ελλάδα,

ο ρατσισμός είχε ιδιαίτερες υλικές απολαβές. Με μια

διαφορά όμως· σε αντίθεση με τα αφεντικά, οι ερ-

γάτες που καρπώνονταν τα οφέλη του ρατσισμού

σκάβανε μόνοι τους τον λάκκο τους. Τα ρατσιστικά

καθάρματα που ξεμύτισαν σε όλη την Ελλάδα έκα-

ναν πως δεν έβλεπαν πως τα όποια κέρδη τους θα

είναι μόνο προσωρινά. Ή μάλλον καταλάβαιναν

πολύ καλά, αλλά ήλπιζαν πως θα είναι από εκείνους

τους λίγους που σκαρφαλώνοντας πάνω σε πτώ-

ματα θα βρεθούν τόσο ψηλά που η “ημέρα της κρί-

σης” δεν θα τους ακούμπαγε. 

Και τώρα, λοιπόν, που ήρθαν οι ημέρες που η πο-

λύχρονη ταξική σιγή της ντόπιας εργατικής τάξης

πληρώνεται με τον χειρότερο τρόπο (και σίγουρα

έπεται συνέχεια), πολλοί αναγκάζονται να συνειδη-

τοποιήσουν πως η μαύρη εργασία, ο μισθός κάτω

από τα όρια επιβίωσης, καθώς και η αστυνομική

επιτήρηση δεν ήταν κάτι που φυλασσόταν μόνο για

τους “άλλους”· για τους “ξένους”. Τελικά, ο ρατσι-
σμός τα έριξε τα μεροκάματα. Τελικά το “είμαστε όλοι

μετανάστες” άρχισε να γίνεται πραγματικότητα με

τον χειρότερο τρόπο. Η απόσταση ντόπιων και με-

ταναστών εργατών έχει αρχίσει να γίνεται “αφόρητα”

μικρή.

Λίγες μέρες πριν τις εκλογές τι είχαν να υποσχεθούν

οι πολιτευτές σε μια εργατική τάξη που της έχει ανα-

κοινωθεί ήδη η θανατική της καταδίκη; Μπορούσαν

να τάξουν λεφτά, αυξήσεις και δουλειές; Μπορού-

σαν να τάξουν διορισμούς; Μπορούσαν να τάξουν

δημόσια έργα και νοσοκομεία; Προφανώς και όχι. Η

κρίση έχει περιορίσει στο ελάχιστο τη δυνατότητα

του “κράτους προσόδου” για αναπαραγωγή. Τα λίγα

που απομένουν πρέπει να πάνε στον κλειστό κύκλο

των κομματικών φίλων και στον σκληρό κρατικό πυ-

ρήνα, δηλαδή σε μπάτσους, στρατό και δικαστές,

που θα υπερασπιστούν μέχρι τέλους αυτό το σύ-

στημα.

Το κυνήγι των μεταναστών προβάλλει ξανά ως “η

λύση” και βρίσκει απόλυτα σύμφωνη την πλειοψη-

Αυτή η προεκλογική υπόσχεση θα τηρηθεί
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Ο κάθε προλετάριος μέσα στο αδυσώπητο δίκτυο των

μητροπολιτικών κοινωνικών σχέσεων, ακριβώς επειδή

είναι θύμα και εμπόρευμα, παραμένει δια-μελισμένος, κα-

τακερματισμένος, ακρωτηριασμένος, σφιγμένος, δια-

σπαρμένος από αντιθετικές γλώσσες που πολτοποιούν

την αυθόρμητη ταυτότητά του, τη μνήμη του και τη φαν-

τασία του. Με λίγα λόγια μετατρέπεται σε ένα φυσιολογικό

σχιζοειδές. Κι όχι μόνο πια μέσα στην εργασιακή διαδι-

κασία πλέον, αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο χρόνο του, ο

οποίος έχει πια ρουφηχτεί ολόκληρος από το κεφάλαιο,

έχει σφραγιστεί κάθε μη καπιταλιστικός πόρος του. Φετίχ

αλλά και εξεγερμένος, εμπόρευμα αλλά και καταστρο-

φέας του εμπορεύματος, εν δυνάμει αυτόχειρας αλλά και

φονιάς –να λοιπόν που “εμφανίζεται ένας στρατιώτης”: ο

σχιζομητροπολιτάνος προλετάριος.    

Ρενάτο Κούρτσιο – Αλμπέρτο Φραντζεσκίνι. Σταγόνες ήλιου
στη στοιχειωμένη πόλη.

Οι σαχ είναι μια αυτόνομη πολιτική ομάδα από την

Αθήνα. Η επιλογή μας να εκδίδουμε ένα τέτοιο έντυπο

μπορεί να ιδωθεί μόνο μέσα από το πρίσμα της εχθρό-

τητάς μας σε κάθε μορφή, μηντιακής και μη, μεσολάβη-

σης. Η αναπαραγωγή του στα πλαίσια του ταξικού

ανταγωνισμού είναι ελεύθερη. Θα το βρείτε σε αυτοδια-

χειριζόμενους χώρους και καταλήψεις. Καθώς και σε κεν-

τρικά βιβλιοπωλεία και περίπτερα.

Για επικοινωνία στο:

saxgk@yahoo.gr

autonomia71.wordpress.com

φία των (με δικαίωμα ψήφου) κατοίκων αυτού του

τόπου. Η υπόσχεση πως δεν θα είναι ο πάτος, γιατί

και ο ίδιος ο πάτος θα μετακινηθεί μαζί τους πιο

βαθιά, τους δίνει μια ανάσα. Ο καθοδικός χορός της

ντόπιας εργατικής τάξης προς την αυτοϋποτίμησή

της, δεν ξεκινάει βέβαια τώρα. Οι Έλληνες εδώ και

χρόνια ήταν έτοιμοι και ενεργοί στον πόλεμό τους

εναντίον όλων.

Δεν είχαν τίποτα άλλο να προσφέρουν οι πολιτικοί και

για αυτό πλειοδοτούσαν στον πόλεμο ενάντια στην

εργατική τάξη με όλα τα μέσα· πλειοδοτούσαν στον

φασισμό. 

Αν τα κανάλια αντί για βαρετά ντιμπέητ και συζητή-

σεις με τελειωμένους επαρχιώτες υποψήφιους βου-

λευτές που έλεγαν τα ίδια και τα ίδια, αυτή τη φορά

επέλεξαν να δείξουν live σκηνές από πογκρόμ στο

κέντρο της Αθήνας, επαναλαμβάνοντας ξανά και

ξανά τα περί “λαθρομεταναστών που φέρνουν τις αρ-

ρώστιες”, αν οι πολιτευτές υπόσχονταν στρατόπεδα

συγκέντρωσης σε κάθε πόλη και χωριό, κάτι τέτοιο

συμβαίνει γιατί όλοι γνωρίζουν ότι είναι πολλοί εκείνοι

που βιάζονται να χειροκροτήσουν. Και θα χειροκρο-

τήσουν. 

Έχουμε εδώ και χρόνια συνηθίσει να βλέπουμε την

προεκλογική περίοδο ως μια γραφική κατάσταση

όπου ο καθένας δίνει ξεκούδουνες υποσχέσεις και

κοιτάει να δει τι κουκιά μπορεί να μαζέψει. Ωστόσο,

αυτή η προεκλογική περίοδος είχε μια διαφορά: το

μόνο που ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι του πολιτικού

συστήματος είναι τα περαιτέρω σχέδια του πολέμου

κατά της εργατικής τάξης, ξέροντας ότι αυτοί που θα

βάλουν και πάλι πλάτες δεν είναι και λίγοι. 

Φασιστικοποίηση, λοιπόν. Να ποια είναι πραγματικά

η μόνη υπόσχεση που δόθηκε σε προεκλογική πε-

ρίοδο και η οποία θα τηρηθεί. 

Άν δεν το βρίσκεις αλλού, θα το βρεις σίγουρα στην κατά-

ληψη του αρχείου 71 (Καλλιδρομίου και Ζωσιμάδων 7 στα

Εξάρχεια). Το υλικό του αρχείου είναι προσβάσιμο σε

άτομα και συλλογικότητες που επιθυμούν να το αξιοποι-

ήσουν για αυτομορφωτικούς και κινηματικούς σκοπούς.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται, μπορούν να περάσουν από

εκεί, κάθε Πέμπτη 17.00-20.00 και Σάββατο 12.00-16.00. 
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PSI: τέρμα οι “αναχρονιστικοί” θεσμοί παιδείας,
υγείας, ασφάλισης

Ο κυρ Νίκος τώρα και βουλευτής 
Ψηφοφόρος της Χρυσής Αυγής, σχηματικά, θα μπορούσε να είναι

όποιος έχει σηκώσει το χέρι του σε μετανάστη, όποιος θυμάται “αυτόν

τον δρόμο που τον έφτιαξε ο Παπαδόπουλος”, όποιος χαίρεται όταν

βλέπει ΜΑΤ, όποιος τη δεκαετία του '90 και μετά ήθελε να λύσει στα

γρήγορα τις “διαφωνίες” του με τους “γυφτοσκοπιανούς”, όποιος νο-

μίζει ότι “οι Τούρκοι είναι απολίτιστοι” και ότι η καλύτερη άμυνα είναι η

επίθεση. Σαν να λέμε, η Χρυσή Αυγή είχε να ψαρέψει μέσα από μια

πραγματικά τεράστια δεξαμενή  εν δυνάμει ψηφοφόρων· μια δεξαμενή

που αντιπροσωπεύει πολύ πάνω από το 6,97%.

Παρόλ' αυτά, η Χρυσή Αυγή τόσα χρόνια δεν έμπαινε στη Βουλή. Και

δεν έμπαινε γιατί ο υποψήφιος ψηφοφόρος της εκτός από ρατσιστής

και φασίστας, έπρεπε να νοιαστεί και για τον “διορισμό του γιου του”

και τέλος πάντων και τα υπόλοιπα κόμματα μια χαρά μπορούσαν να

εκφράσουν τα ρατσιστικά μικροαστικά πιστεύω.

Οπότε, τι συμβαίνει και σε λίγες μέρες η Χρυσή Αυγή θα χαιρετάει

“σπαρτιάτικα” (ξέρετε εσείς τώρα) στον “ναό της δημοκρατίας”;  Λίγο

το πολιτικό κλίμα που είναι ρευστό... Λίγο που “τελειώνει και η μετα-

πολίτευση”... Λίγο που “οι μετανάστες είναι πρόβλημα”... Αν κάτι όμως

είναι βέβαιο, είναι το γεγονός πως το κράτος έχει ανοίξει διάπλατα τις

πόρτες του για τους ναζιστές και τους περιμένει στη ζεστή αγκαλιά του.

Αν το κράτος δεν τους ήθελε, θα μπορούσε πολύ απλά να τους θέσει

εκτός νόμου και να τους απαγορέψει την εκλογική τους κάθοδο. Στο

κάτω κάτω, τόσες φορές έχουν συλληφθεί (και αφεθεί μετά από λίγο)

για επιθέσεις και μαχαίρια... Στο κάτω κάτω, πέρα από τον “ναζιστικό

ακτιβισμό” έχουν και για δεύτερη δουλειά τη μαφία... Ποιος ξεχνάει τον

κύριο Χρήστο Ρήγα, το πρωτοπαλίκαρο της επιτροπής κατοίκων του

Αγ. Παντελεήμονα; Θα ήταν τόσο δύσκολο να προσκρούσουν στο

νόμο “περί τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος”; Ναι! Γιατί

τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα σε αυτό τον τόπο είναι ο κομ-

μουνισμός. Και τη Χρυσή Αυγή κομμουνιστική δεν την λες. Οπότε, το

κράτος μπορεί να τους δεχτεί πιο βαθιά στους κόλπους του, εγγυόμενο

επιχορηγήσεις, προβολή και ακόμα μεγαλύτερη προστασία. Γιατί, άλ-

λωστε, το κράτος δεν τους πλήρωνε και δεν τους προστάτευε τόσο

καιρό; Και να τους διώξει τώρα που οι “υπηρεσίες” τους γίνονται όλο

και πιο απαραίτητες;

Οι μαχαιροβγάλτες, με τη σειρά τους, δεν θα δαγκώσουν ποτέ το χέρι

που τους ταΐζει. Αλήθεια, τα “αλήτες, προδότες, πολιτικοί” θα τα κό-

ψουν τώρα;

Η διαδικασία του περίφημου PSI ήταν (και θα είναι) εξόχως πολιτική. Δεν

πρόκειται απλώς για μια ιστορία από αυτές με τα μυστήρια αρχικά που

μας έχουν πλημμυρίσει εδώ και καιρό· δεν είναι ούτε άλλη μία περίπτωση

“έξω-η-τρόικα-και-οι-γερμανοί” εθνικιστικής υστερίας. Όλο και κάποιος θα

το έχει καταλάβει ότι η κρίση έχει δυσκολέψει πολύ την όλη κατάσταση. Σε

κάθε περίπτωση, δεν νομίζουμε να πιστεύει κανείς ότι η Ελλάδα, ως χώρα,

θα πάει να κοιμηθεί “κάτω από καμία γέφυρα”.  Η φιλολογία για το περί-

φημο “κούρεμα του χρέους” μοιάζει να έχει περάσει μέσα από διάφορους

μετασχηματισμούς, ενώ η αλήθεια είναι πως ελάχιστοι τελικά δίνουν κά-

ποια σημασία στο τι όντως συμβαίνει. Μέρος, άλλωστε, του αριστερού

τύπου πανηγύρισε για τη μείωση του “προβλήματος” του “δημοσίου χρέ-

ους”: “Άμα σου χαρίζουν γάιδαρο δεν τον κοιτάς στα δόντια” είπαν.

Στη συνέχεια, όμως, έγινε κατανοητό πως ο γάιδαρος κλωτσάει και κλω-

τσάει άγρια. Η μείωση του χρέους συνεπαγόταν οι καταθέσεις και τα απο-

θεματικά των ασφαλιστικών ταμείων να “κάνουν φτερά”, ο κατώτατος

μισθός, να πιάσει πάτο. Οι μόνοι που έχουν κάτι να κερδίσουν είναι, για

άλλη μια φορά, οι τράπεζες. Έτσι, λοιπόν, η “επιλεκτική χρεοκοπία” ήταν

αυτό ακριβώς που έλεγε: το κράτος χώριζε εκείνα που είναι να διασωθούν

από εκείνα που έτσι κι αλλιώς θα πήγαιναν για φούντο. Μια εξαιρετικά πο-

λιτική επιλογή ταξικής επίθεσης προς τους από κάτω. 

Και ωραία, τα ασφαλιστικά ταμεία πράγματι μετέτρεπαν τα αποθεματικά

τους σε ελληνικά ομόλογα· δεν τελειώνει όμως εκεί η ιστορία. Για παρά-

δειγμα, τα νοσοκομεία και τα πανεπιστήμια, υποχρεώνονταν με τον νόμο

να βάζουν τα λεφτά τους σε λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, και

μιλάμε για περίπου 150 δις ευρώ. Αυτά έμπαιναν σε κανονικό λογαριασμό·

ούτε ομόλογα, ούτε τίποτα. Μια ημέρα, όμως, πριν το κούρεμα η ίδια η

τράπεζα τα πήρε και τα μετέτρεψε σε ελληνικά ομόλογα και την επομένη

τα κούρεψε κατά 70%. Και κάπως έτσι, από το πουθενά, τα 100 δις ευρώ

γίνανε ξαφνικά καπνός. 

Σαν να λέμε, διπλό το όφελος: από τη μία ξεφορτώνονται τους “αναχρονι-

στικούς” θεσμούς της δημόσιας εκπαίδευσης και υγείας. Από την άλλη, τα

“φιλαράκια” του κράτους, οι τραπεζίτες και τα αφεντικά ξεφορτώνονται από

τα χέρια τους 100 δις “εκρηκτικών” ομολόγων και τελικά τη βγάζουν λάδι.

Μιλάμε για κανονικό και ψιλοχύμα γιουρούσι. Και οι αντιδράσεις; Ακούγεται

πως οι θιγμένοι πρυτάνεις, σοκαρισμένοι και ταυτόχρονα εμπνευσμένοι

από το “μάχιμο” των φοιτητών τους, ετοιμάζουν “ελεγχόμενη σύγκρουση”

στα λουλουδάδικα στο Σύνταγμα, ενώ κάποιοι ακραίοι ψελλίζουν διάφορα

περί “προσφυγών στην δικαιοσύνη”...

Ζωντανό γιαούρτι 
Είναι αυτές οι μέρες, οι «πριν τις εκλογές», που η αίσθηση του διάχυτου φασισμού πυκνώνει και κολλάει

πάνω σου σαν υγρασία. Και είναι αυτές οι «μετά», που η υγρασία πήζει και παίρνει διάφορα σχήματα.

Η φασιστική ιδεολογία νομιμοποιείται κοινωνικά και θεσμικά και τα μεσαία στρώματα ανακαλύπτουν,

με περιέργεια, τους «γραφικούς» τύπους, που σηκώνουν όρθιους τους δημοσιογράφους και χαιρετούν

ναζιστικά. Όμως, όσες και όσοι βιώνουν την πραγματικότητα στον δρόμο και όχι στο youtube, δεν βλέ-

πουν τον φασισμό ούτε γραφικό, ούτε ακίνδυνο, ούτε περιορισμένο στην καράφλα δέκα φουσκωτών. 

Ο αρχαιολόγος με μεταπτυχιακά στην Αγγλία, δημοσιογράφος και κεντρικός παρουσιαστής μεγάλου

καναλιού στα Γιάννενα, νέος, κεντροαριστερός, οικογενειάρχης και καριερίστας κοιτάει με απορία αντι-

φασίστες και αντιφασίστριες από τα Γιάννενα, που εισβάλουν στην εκπομπή εφοδιασμένοι με γιαούρτια,

αυγά και συνθήματα. Ο καλεσμένος υποψήφιος των «Καμμένων Ελλήνων» παίρνει τα ελληνικά κοιτά-

σματα και την κοπανάει, αφήνοντας μόνο του τον παρουσιαστή σε ενός λεπτού live γιαούρτωμα, το

οποίο πήρε το δρόμο του ως στα διεθνή δίκτυα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς επίπτωση είχε η εμπνευσμένη

δράση των συντρόφων από τα Γιάννενα στις σκέψεις του νεαρού «λειτουργού», αλλά όπως ο ίδιος δή-

λωσε αργότερα, “ήταν σφάλμα” να δώσει βήμα στα χρυσά αυγά, μέσα από την εκπομπή του “και δεν

θα το ξανάκανε”. Βέβαια, το θέαμα έχει φράγκα και η καριέρα ορίζει την ηθική της με βάση αυτό που

πουλάει... Όπως και να ‘χει: μπράβο στα παιδιά!



           και διεθνώς
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09/04/12 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η «ραγισμένη καρδιά» μπορεί να οδηγή-

σει στον θάνατο

Αυτός είναι ο τίτλος επιστημονικού άρ-

θρου εφημερίδας που πήρε το μάτι μας και

γρήγορα θελήσαμε να μάθουμε περισσό-

τερα...Σύμφωνα λοπόν με μια επιστημο-

νική έρευνα, που έγινε στην Αυστραλία, οι

επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το συναισθη-

ματικό στρες που μπορεί να προκαλέσει η

απώλεια κάποιου αγαπημένου προσώπου

μας, μπορεί να οδηγήσει μέρη του ανοσο-

ποιητικού συστήματος σε καταστολή, αφή-

νοντας τους πενθούντες ευάλωτους σε

λοιμώξεις από  μικρόβια. Μπορεί δηλαδή

κάποιος να πεθάνει λόγω «ραγισμένης

καρδιάς». Ναι, ναι όπως τ'ακούτε! Μην

ντρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, μη ξε-

νυχτάτε, και τώρα μην ερωτεύεστε! Η επι-

στήμη υπάρχει για να πετσοκόβει ολοένα

τις ζωές μας και οι σαχ να σας προτείνουν,

έρωτας, φωτιά και ζάλη φάρμακο για το κε-

φάλι! Αφιερωμένο σε όλους τους καψού-

ρηδες και τις καψούρες αυτού του κόσμου,

με αγάπη απ' αυτούς που δεν πίστεψαν.

17/04/12 ΤΑ ΝΕΑ

«Μετά το εγκεφαλικό, έγινα γκέι»

Τίτλος αστείος, άρθρο για κλάματα. Δρα-

ματική αλλαγή στην προσωπικότητα και

στην σεξουαλικότητά του λέει ότι παρου-

σιάζει ο 27χρονος Βρετανός Κρις Μπερτς,

έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που

έπαθε πριν από έναν χρόνο την ώρα που

έκανε τούμπες με το κεφάλι σε γρασίδι. Σε

μία από αυτές πίεσε πολύ τον αυχένα του

και η παροχή αίματος στον εγκέφαλό του

διακόπηκε παροδικά, με συνέπεια να

πάθει εγκεφαλικό. Όταν συνήλθε, ανακά-

λυψε πως είχε αλλάξει και αυτό οι ιατροί το

οφείλουν στα καμένα κύτταρα λόγω παρα-

τεταμένης κυβίστησης επί του εδάφους.

Πριν από το εγκεφαλικό ήταν ένας ένθερ-

μος λάτρης του ράγκμπι, που έπινε μπύ-

ρες στις παμπ της Ουαλίας, ήταν η ψυχή

των πάρτι, εργαζόταν σε τράπεζα και

ασχολιόταν με τα σπορ και τις μοτοσικλέ-

τες. Ενώ σήμερα, δεν θυμάται πολλά από

τη ζωή του πριν το εγκεφαλικό, από την

τράπεζα έχει παραιτηθεί, εργάζεται ως

κομμωτής, και έχει αρραβωνιαστεί έναν

συνομήλικό του. Εν ολίγοις προσοχή με τις

κωλοτούμπες στο πάρκο και τα βαρελάκια

στην άμμο μη σας βρει κανά κακό!

What's up doc?

Ένας κρατήρας για τη συριακή εξέγερση
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Κάθε βράδυ, σε κάθε γωνιά των μητροπόλεων του πλανήτη ξεκινά ο ’’ανταρτοπόλεμος’’

των τοίχων. Οι γκραφιτάδες είναι έτοιμοι να αφήσουν τις ‘’μπόμπες’’ τους σε βαγόνια

τρένων, υπόγειες διαβάσεις και τοίχους. Για όπλα έχουν τα σπρέι, τις βαλβίδες, τους

μαρκαδόρους και τα στένσιλ. Εχθρός τους είναι το γκρίζο και οι μπάτσοι, εάν βρεθούν

μπροστά τους. Αυτό είναι το γκραφίτι. Είναι όλα τα tags και οι ‘’μπόμπες’’ στους τοίχους,

όλα τα στένσιλ και όλα τα σχέδια στο χαρτί. Ο ήχος της μπίλιας που κουνιέται μέσα στο

σπρέι, τα γρήγορα βήματα και η μυρωδιά της μπογιάς. Είναι ο βανδαλισμός στη μονο-

τονία, τα στίγματα των writers μέσα στην πόλη και τα πολιτικά μηνύματα. Είναι ο δρόμος.

Δεν είναι οι άδειες που δίνουν οι δήμοι για ‘’να ζωγραφίσουν τα παιδιά, αλλά να μην κα-

ταστρέφουν’’. Είναι μια ζωντανή έκφραση του δρόμου και όχι μια αποστειρωμένη τέχνη

του σαλονιού.

Το γκραφίτι θεωρείται ένα από τα τέσσερα στοιχεία του χιπ χοπ. Οπότε είναι άρρηκτα

συνδεδεμένο με την κουλτούρα της μαύρης νεολαίας των γκέτο των μεγαλουπόλεων

των ΗΠΑ. Αλλά εδώ καλό είναι να εξηγήσουμε δύο όρους του γκραφίτι. Κάθε γκραφιτάς

έχει ένα ψευδώνυμο και το χρησιμοποιεί ως υπογραφή, το “tag”. Επίσης “bombing” λέ-

γεται το παράνομο βάψιμο από τους γκραφιτάδες σε διάφορα σημεία της πόλης. Αν και

είναι δύσκολο να βρει κάποιος την αρχή του γκραφίτι, μπορούμε ωστόσο να δώσουμε

μια αφετηρία στα τέλη της δεκαετίας του ’60, όπου το γκραφίτι με τη σημερινή του μορφή

άρχισε να ‘’βρομίζει’’ τους τοίχους. Από τους πρώτους writers ήταν οι COOL EARL και

CORNBREAD, από τη Φιλαδέλφεια, οι οποίοι είχαν καταφέρει να κάνουν εντύπωση

στην πόλη. Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας το γκραφίτι γίνεται αναγνωρίσιμο στη

Νέα Υόρκη, καθώς πολλοί writers άφηναν τα tag τους όπου περνούσαν. Ένας από αυ-

τούς ήταν ο TAKI 183, για τον όποιο έγραψαν οι New York Times το 1971. To 183 ήταν

ο αριθμός της οδού που έμενε και το TAKI έβγαινε από το …Τάκης (Τάκης από το Δη-

μητράκης, όχι Παναγιωτάκης)! Μετανάστης ελληνικής καταγωγής, δηλαδή. Γι’ αυτό και

μπορεί να ακούσει κάποιος, ευτυχώς από λίγους, τη μεγαλύτερη μαλακία του κόσμου.

Ότι, τάχα, το γκραφίτι ξεκίνησε από έλληνα και επίσης η ρίζα της λέξης γκραφίτι είναι η

αρχαιοελληνική λέξη “γράφειν”, άρα είναι ελληνικό! ΟΧΙ και πάλι ΟΧΙ!!! Το γκραφίτι ξε-

κίνησε από τις συνθήκες που το γέννησαν και δεν ήταν άλλες από τον αποκλεισμό και

το …γκρίζο στις ζωές των νέων της εργατικής τάξης των πόλεων. Ο TAKI 183, λοιπόν,

ήταν κούριερ με τα πόδια(!) και όπου πήγαινε άφηνε το tag του, δηλαδή το στίγμα του.

Αυτή ήταν η λογική των πρώτων writers. Γι’ αυτό και τα τρένα των υπόγειων σιδηρο-

δρόμων είχαν την τιμητική τους! Το tag τους ταξίδευε μαζί με τα βαγόνια σε όλες τις

άκρες της πόλης.

Σιγά σιγά, το γκραφίτι άρχισε να κλιμακώνεται, κι έτσι αναπτύχθηκαν τα πρώτα styles

που άρχισαν να διαφοροποιούν τη μορφή του. Ξεκίνησαν, λοιπόν, οι writes να βάζουν

διάφορα σχέδια στα tags τους, να παχαίνουν τα γράμματα με πιο χοντρές βαλβίδες και

να χρησιμοποιούν και δεύτερο χρώμα για το περίβλημα των γραμμάτων. Άξιοι αναφο-

ράς γι’ αυτό είναι ο SUPER KOOL 223 και ο WAP. Αργότερα, τα styles έγιναν ακόμα

πιο διακριτά. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το πρώτο style, που δε στηριζόταν στο tag του

writer, ήταν το broadway style, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε ‘’μπόμπες’’

μέχρι τώρα. Δηλαδή κεφαλαία και παχιά γράμματα με μια ιδιαίτερη κλίση μεταξύ τους.

Είναι χαρακτηριστικό το ασημί χρώμα που χρησιμοποιούν πολύ γκραφιτάδες για το εσω-

τερικό των γραμμάτων στις ‘’μπόμπες’’ τους, γιατί με αυτό το χρώμα φαίνονται λιγότερο

τα κενά, άρα μπορούν να τελειώνουν και πιο γρήγορα. Το bombing είναι παιχνίδι ενάντια

στο χρόνο και στους μπάτσους! Υπάρχει ακόμα το bubble style, όπου τα γράμματα δεν

έχουν γωνίες και περισσότερο μοιάζουν με φούσκες. Αυτό ήταν το έναυσμα, ώστε να

δημιουργηθούν κι άλλα styles, πιο εντυπωσιακά και δυσανάγνωστα. Όπως το wild style,

όπου τα γράμματα βρίσκονται σε μια πλήρη σύγχυση μεταξύ τους. Τα γκραφίτι άρχισαν

να έχουν σκιές, να γίνονται τρισδιάστατα και να έχουν πολλά σχέδια, φιγούρες και χρώ-

graffiti graffiti graffiti graffiti  graffiti graffiti graffiti graffiti gr

Graffiti.
Επίθεση στο γκρίζο των τοίχων. 
Επίθεση στο γκρίζο της ζωής

‘’Είναι μια νέα ερμηνεία για το τι εστί

τέχνη,

Το γκραφίτι χωρίς σύνορα και έθνη.

Σ’ όλα τα πλάτη και μήκη του πλανήτη

σημάδια ζωής, 

Υπογραφές και κομμάτια απ’ αυτούς που

μισείς’’

Παρεμβολές – Δουλειές με μπογιές

‘’ spraycan stories is the jam's
title
reminiscing on many a days of
being a writer
getting chased raided but mostly
getting shit painted
a pain in society's ass 'cause they
hate it
spraycan stories is the jam's title
reminiscing on many a days of
being a writer
getting chased raided but mostly
getting shit painted
a pain in society's ass 'cause they
hate it’’
Looptroop - Spraycan Stories

‘’θέλω να βλέπω writers να βομβαρδί-

ζουν

Θέλω μια γκρίζα πόλη να χρωματίζουν

Θέλω αλάνια που το ζουν και το στηρί-

ζουν 

Πούστηδες, ρουφιάνους, μπάτσους να

μην υπολογίζουν’’

ΕΞΤΑΣΗ ΤΕΑΜ - Ώρα Για Βάψιμο

Κομμάτι σε τρένο. Ταξιδεύει πάντα χωρίς εισιτήριο

τα πρώτα tags ήταν κάπως έτσι...
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ματα. Αξιοσημείωτοι, για τις καινοτομίες τους, writers ήταν ο TOPCAT 126, ο PHASE

2, ο FLINT 707 και ο PISTOL.

Κινητήρια δύναμη στην εξέλιξη του γκραφίτι ήταν ο ανταγωνισμός μεταξύ των writers.

Έτσι, γίνεται “λογικός” και ο πόλεμος των styles. Επιπλέον το γκραφίτι και τα tags

εκτός από το στίγμα κάποιου μέσα στην πόλη, σηματοδοτούσαν και την οριοθέτηση

των περιοχών από τις συμμορίες των γκέτο. Έτσι, πολλές φορές οι writers και τα

graffiti crews συγκρούονταν μεταξύ τους. Και στους τοίχους οι κώδικες είναι συγκε-

κριμένοι. Εάν κάποιος writer πατήσει το tag ή το κομμάτι κάποιου άλλου, αυτό θεω-

ρείται ατιμία και αιτία πολέμου. Χαρακτηριστικός είναι ο πόλεμος στο Λονδίνο μεταξύ

του ROBBO και του BANKSY, επειδή ο τελευταίος πάτησε ένα παλιό κομμάτι του

πρώτου, που είχε μείνει άθικτο για χρόνια. Το γκραφίτι, λοιπόν, πέρασε τον Ατλαντικό

και εξαπλώθηκε στην Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσμο, κάνοντας τους τοίχους να βα-

ριανασαίνουν… Από τα πλέον αναγνωρίσιμα είναι τα γερμανικά με crew όπως τους

OBS από το Αμβούργο και το Βερολίνο και τους 4BDN από το Βερολίνο. Στην Ελ-

λάδα είναι πολλά τα crew που βάφουν από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και μετά,

όπως οι SR, οι Αmigos,οι UDK, οι OFK, οι Ashes, οι Kuku και πολλά άλλα (αδικούμε

αυτούς που δεν αναφέραμε, αλλά τους γνωρίζουν καλά οι τοίχοι…).

Όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα, έτσι και στην περίπτωση του γκραφίτι υπάρ-

χουν σίγουρα αφομοιωμένες τάσεις από τον καπιταλισμό. Γι’ αυτό και μπορεί να δει

κάποιος γκραφίτι σε γκαλερί και εκθέσεις υπό την αιγίδα κρατικών φορέων με τον

παιχνιδιάρικο τίτλο ‘’street art’’. H ουσία του γκραφίτι, όμως, είναι αλλού. Είναι στην

καρδιά του, τις αιτίες που το γέννησαν και το κρατάνε ζωντανό. Όσο θα υπάρχουν

crews που βάφουν για την πάρτη τους, οι πόλεις θα βομβαρδίζονται από τα κομμάτια

τους. Όσο θα υπάρχουν αλάνια που έχουν κάτι να πουν, οι άσπροι τοίχοι θα είναι οι

καμβάδες τους. Γιατί αυτό είναι το γκραφίτι τελικά. Είναι μαγικές βραδιές έκφρασης

και υψηλού κινδύνου και όχι ‘’μαγικές βραδιές ποίησης και υψηλής τέχνης’’.

Αντιγκραφίτι
Το bombing προκαλεί παρενέργειες!
Το γκραφίτι ήταν και είναι “πρόβλημα”· “πρόβλημα” για το προφίλ των δήμων, τους

μπάτσους, τους ιδιοκτήτες και για όλους όσοι έχουν χρόνια αγκύλωση στον εγκέ-

φαλο. Οπότε έπρεπε και πρέπει να καταπολεμηθεί. Άλλωστε πάγιες τακτικές του κα-

πιταλισμού είναι η καταστολή και η αφομοίωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση

ακολουθήθηκαν και οι δύο με αμφίβολα, βέβαια, αποτελέσματα, αφού το bombing

ζει και βασιλεύει και τους τοίχους κυριεύει!  Όποια επιφάνεια μπορεί να μουτζουρωθεί

ανά τον κόσμο, καλά θα κάνει να προσέχει… Όσον αφορά την καταστολή τώρα, ήδη

από τη δεκαετία του ’80 το γκραφίτι ήταν “πρόβλημα” για τη μονόχρωμη ζωή των

πόλεων στις ΗΠΑ. Αυτή η κατακραυγή του βανδαλισμού των τοίχων και των τρένων

πλαισιώθηκε από νόμους που απαγόρευαν το bombing, ως φθορά ξένης περιου-

σίας, με ποινές από μεγάλα πρόστιμα έως και φυλάκιση. Οι φύλακες στα τρένα και

τους σταθμούς έγιναν πιο πολλοί (έριξαν και την ανεργία έτσι, όχι μαλακίες!), άρα

και τα κυνηγητά και οι συλλήψεις συχνότερες. Επίσης, οι επιδιορθώσεις στους τοί-

χους από τους χρωματικούς βανδαλισμούς έγιναν πιο τακτικοί κι έτσι πολλά γκραφίτι

σβήνονταν σε πολύ μικρό διάστημα. Χαρακτηριστική, όμως, της επίθεσης στο γκρα-

φίτι ήταν η απαγόρευση της πώλησης σπρέι από μεταπωλητές, ενώ όσα μαγαζιά

πουλούσαν σπρέι έπρεπε να τα φυλάσσουν κλειδωμένα σε ειδικά ντουλάπια, έτσι

ώστε να μην κλαπούν! Και, φυσικά, κατασκευάστηκε ειδικό καθαριστικό ενάντια στο

γκραφίτι έτσι ώστε τα τρένα των σιδηροδρόμων να επιστρέψουν στην αρχική τους

όψη. Κάτι σαν το διαβολάκο του λεκέ για τρένα, δηλαδή. 

Κάπως έτσι δοκιμάστηκε στην πράξη η λογική της αφομοίωσης: δηλαδή, τέλος στο

bombing, ήρθε το γκραφίτι με άδεια. Ας μην πάμε πολύ μακριά. Αρκετοί δήμοι στην

Ελλάδα αδειοδοτούν τη δημιουργία ‘’καλαίσθητου’’  γκραφίτι, με σκοπό να αποτρέ-

ψουν το bombing, πλασάροντας την εικόνα ότι το γκραφίτι είναι δημιουργία, σε αν-

τίθεση με το bombing που δεν είναι παρά ένας αντιαισθητικός βανδαλισμός. Ορίστε

μια “καλή προσπάθεια” να το βγάλουν από το δρόμο και να το στείλουν στις γκαλερί.

Και για του λόγου το αληθές, το 1979 υπήρξε η πρώτη έκθεση στη Ρώμη με τον πω-

λητή έργων τέχνης Claudio Bruni. Πολλά σχολεία, επίσης, ακολουθώντας την ίδια

τακτική και μη θέλοντας τους τοίχους τους βαμμένους ανεξέλεγκτα, δίνουν άδεια

στους μαθητές τους να βάψουν κάποιους από αυτούς. Παρόλ' αυτά, η αλήθεια είναι

ότι λίγοι γκραφιτάδες τσίμπησαν και μάλιστα αρκετοί από αυτούς που βάφουν με

άδεια το κάνουν για να καβατζώσουν τσάμπα σπρέι για το επόμενο bombing…

raffiti graffiti  graffiti graffiti graffiti graffiti graffiti graffiti  graffiti graffitigraffiti graffiti graffiti graffiti  graffiti graffitigraffiti graffiti  graffiti graffi

Κλασικό δείγμα wildstyle. Τα

γράμματα μάχονται μεταξύ τους

Το πάτημα του

κομματιού του

robbo από τον

banksy κατέληξε...

Εδώ

Και ο πόλεμος τελειωμό δεν έχει...

Αυτό το

κομμάτι

είναι του

robbo

Για να δούμε τι σημαίνει πόλεμος στους

τοίχους του Λονδίνου

Κι εδώ



Πωλείται “ασφάλεια”. Τιμή συζητήσιμη

Ένας παίκτης, όσο αδύναμος κι αν είναι σε μια δεδομένη χρο-

νική στιγμή, όσο κι αν έχει χάσει τη φόρμα του, δεν μπορεί

παρά να παραμένει παίκτης και να συνεχίζει να πλασάρει τον

εαυτό του ως τέτοιον. Και πώς αλλιώς, αφού πρέπει να δια-

παραγματεύεται τη μελλοντική του θέση στην ομάδα, να

υπενθυμίζει στους συμπαίκτες του την αξία του και κυρίως

να υπενθυμίζει “όλα εκείνα που μόνο αυτός μπορεί να κάνει”;

Παράλληλα, πρέπει να εμφανίζει τον εαυτό του ως απαραί-

τητο και ταυτόχρονα να διασφαλίζει (στον βαθμό που του

αναλογεί και με τις μεθόδους που του αντιστοιχούν) ότι ο

ρόλος άλλων παικτών δεν θα αναβαθμιστεί σε τέτοιο βαθμό

που να πάψει αυτός να έχει λόγο ύπαρξης. Και είναι ακριβώς

αυτή η συνθήκη του παίκτη που φαίνεται να εμπνέει τους “ει-

δικούς αναλυτές”, οι οποίοι σπεύδουν όλο και πιο τακτικά να

διατυπώσουν τις απόψεις τους και να καταστρώσουν τα σχέ-

δια επί χάρτου που στη συνέχεια θα τροφοδοτήσουν με επι-

χειρήματα μια (τουλάχιστον) μερίδα της ελληνικής αστικής

τάξης και πιθανώς λιγότερο ή περισσότερο άμεσα να συμβά-

λουν στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής του ελληνι-

κού κράτους. Νομίζουμε ότι έχει κάποια σημασία να

ασχολείται κανείς με το τι λένε και πώς ερμηνεύουν τον

κόσμο όλοι εκείνοι που βρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία

για λογαριασμό των αφεντικών, πρώτα και κύρια γιατί η

οπτική τους επιβεβαιώνει (με αρνητικό για εμάς τρόπο, αλλά

πάντως το επιβεβαιώνει) το προφανές. Ότι, δηλαδή, η οικο-

νομική κρίση ή αλλιώς τα ζόρια που τραβάει ο ελληνικός κα-

πιταλισμός δεν επιδέχεται οικονομικής, αλλά πολιτικής

λύσης. Για να το πούμε αλλιώς, think tank όπως το ΕΛΙΑ-

ΜΕΠ επιμένουν στο ότι για να ξελασπώσει κάπως το ελλη-

νικό κράτος θα πρέπει να επενδύσει στο σίγουρο χαρτί του:

στη γεωπολιτική του θέση. Να επενδύσει στο γεγονός ότι

στην ευρύτερη γειτονιά του, και συγκεκριμένα στην Ανατο-

λική Μεσόγειο, οι σταθερές του πρόσφατου παρελθόντος

έχουν κλονιστεί αρκετά μετά τις αραβικές εξεγέρσεις του

προηγούμενου χρόνου, και να εκμεταλλευτεί τα περιθώρια

ελιγμών, ανοιγμάτων και νέων συμμαχιών στην περιοχή. Να

καταφέρει, σε τελική ανάλυση, να χρησιμοποιήσει τη ρευστό-

τητα, την ένταση και τις ανακατατάξεις προς όφελός του και

προς όφελος των συμμάχων του. 

Για του λόγου το αληθές, ορίστε πώς βλέπει τα πράγματα ο

“πονηρούλης” κύριος Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής του

ΕΛΙΑΜΕΠ: 

“Λαμβάνοντας υπόψη το πιθανό κόστος του να καταστεί η

Ελλάδα ένα ανίσχυρο κράτος τόσο όσο προς την εσωτερική

όσο και ως προς την εξωτερική της πολιτική και να μετατρα-

πεί από παραγωγός σε καταναλωτή ασφάλειας, ένα τέτοιο εν-

δεχόμενο αποτελεί άραγε ένα ρίσκο που αξίζει τον κόπο να

το πάρει η Ε.Ε (καθώς και οι ΗΠΑ); Επιπλέον, με δεδομένη

την εξαιρετικά ασταθή και ρευστή κατάσταση στην περιφέ-

ρεια της Ευρώπης, κάτι που έχει να κάνει με τις αραβικές εξε-

γέρσεις, την ένταση με το Ιράν, την αβεβαιότητα στις σχέσεις

Ε.Ε – Τουρκίας και τον προσανατολισμό της εξωτερικής πο-

λιτικής της Ρωσίας στη νέα εποχή Πούτιν, μπορεί η Ευρώπη

να αντέξει τη δημιουργία ενός απόλυτου κενού και μιας “μαύ-

ρης τρύπας” όσον αφορά την ασφάλεια σε αυτή την κρίσιμη

περιοχή; Ακόμα κι αν η Ε.Ε θα μπορούσε να επιβιώσει μετά

από την οικονομική κατάρρευση της Ελλάδας (παρόλο που

ακόμα κι αυτή η υπόθεση αμφισβητείται από ειδικούς, όχι

εξαιτίας του μεγέθους της ελληνικής οικονομίας, αλλά εξαι-

τίας της πολύ χειροπιαστής, σε συμβολικό επίπεδο, ζημιάς

που θα υποστεί η αξιοπιστία της ευρωζώνης), θα πρέπει κα-

νείς να αναρωτηθεί αν μια χώρα με τη γεωπολιτική θέση της

Ελλάδας και την “ειδική της σχέση” με χώρες όπως η Ρωσία,

το Ισραήλ, αλλά και πολλές αραβικές χώρες, ακόμα και το

Ιράν, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια ανεκτή απώλεια εκ

μέρους μιας Ε.Ε που φιλοδοξεί να παίξει σημαίνοντα ρόλο

σε διεθνές και τοπικό επίπεδο;” 2.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, ο κύριος Ντόκος (όπως

και κάθε όμοιός του) γνωρίζει πολύ καλά εκείνο που η συν-

τριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας επιμένει στα-

θερά εδώ και δεκαετίες να αρνείται: ότι δηλαδή το ελληνικό

κράτος καθορίζει τη στρατηγική του με βάση τα συμφέροντά

του, ότι ακόμα κι όταν (ή μάλλον κυρίως τότε) η διεθνής κα-

τάσταση είναι κάπως στριμόκωλη, εκείνο κοιτάζει να καβαν-

τζωθεί όσο καλύτερα γίνεται· ότι τέλος πάντων ούτε κανείς

του κάνει χάρες, αλλά ούτε και το επιβουλεύεται. Γιατί ο κύ-

ριος Ντόκος είναι επαγγελματίας απολογητής του ελληνικού

ιμπεριαλισμού και ξέρει ποια είναι η δουλειά του, οπότε δεν

έχει και κανένα λόγο να αναπαράγει τις διάφορες βλακείες

περί “γερμανικής κατοχής”, “τέταρτου Ράιχ”, κ.τ.λ. Αντίθετα,

έχει κάθε λόγο να υποστηρίζει ότι στους διακρατικούς αντα-

γωνισμούς (χωρίς,  βέβαια, να τους αποκαλεί έτσι) τίποτε δεν

είναι δεδομένο και ότι όσον αφορά το ελληνικό κράτος, τα

έχει δουλέψει τα λεφτά που έπαιρνε και παίρνει, γιατί, εκτός

“Η Ελλάδα είναι -ή έχει τη δυνατότητα να ξαναγίνει- ένας αρκετά χρήσιμος παίκτης σε διάφορους τομείς που αφορούν την εξω-

τερική πολιτική και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ Ε.Ε και Τουρκίας, του Κυπριακού, της επέκτασης

της Ε.Ε στα δυτικά Βαλκάνια, των ευρωπαϊκών και νατοϊκών πολιτικών στην Ανατολική Μεσόγειο, της ενεργειακής πολιτικής

και της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Σε όλα αυτά τα θέματα, η ικανότητα της Ελλάδας να έχει μια θετική συνεισφορά

δεν θα πρέπει να θεωρείται πλέον δεδομένη”1.
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των άλλων, αποτελούσε και αξακολουθεί να αποτελεί (με τις

όποιες διακυμάνσεις) τον εγγυητή της σταθερότητας στο νο-

τιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, με βασική αρμοδιότητα

εδώ και περίπου μια δεκαετία να διασφαλίζει ότι η εισροή

των μεταναστών εργατών που προέρχονται κυρίως από εμ-

πόλεμες περιοχές της Ασίας και της Αφρικής θα πραγματο-

ποιείται βάσει οργανωμένου σχεδίου.

“Μα είναι δυνατόν να έχουν καμία σχέση με την πραγματικό-
τητα;”

Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο το ελληνικό κράτος είναι σε θέση

να υποστηρίξει στην πράξη και μακροπρόθεσμα αυτού του

είδους τον “τσαμπουκά”, πατώντας με σιγουριά στο ότι “το

έχουν ανάγκη”. Μπορούμε, ωστόσο, να υποθέσουμε ότι σε

καμία περίπτωση το ελληνικό κράτος “δεν έχει την πολυτέ-

λεια” να μην ενδιαφέρεται για την πραγματικότητα που βρί-

σκεται υπό διαμόρφωση στους τομείς του ενδιαφέροντός

του. Όταν, λοιπόν, τα τσακάλια των think tank επιδίδονται

στην παρουσίαση διάφορων ευφάνταστων σεναρίων δεν μοι-

άζει να κόπτωνται τόσο για την άμεση εφαρμογή και επιτυχία

τους. Κόπτωνται πολύ περισσότερο για την κατοχύρωση

ενός όσο το δυνατόν πιο πρωταγωνιστικού ρόλου στις δια-

πραγματεύσεις, τα πλακώματα και τη δημιουργία νέων ισορ-

ροπιών σε ζωτικής σημασίας περιοχές για το ελληνικό

κράτος. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το πρόβλημα για το ελ-

ληνικό κεφάλαιο και τους πολιτικούς εκφραστές του δεν

είναι έτσι γενικά και αφηρημένα η πιθανότητα εξόδου της

χώρας από την ευρωζώνη ή ακόμα ακόμα και η διάλυση της

ένωσης αυτής. Το πρόβλημα είναι να μπορεί να έχει λόγο και

πάτημα στη “γειτονιά” του (αλλά και ευρύτερα) με ό,τι αυτό

συνεπάγεται (της επιθετικής πολιτικής και της ενεργούς συμ-

μετοχής σε έναν πολεμικό συνασπισμό ισχύος συμπεριλαμ-

βανομένων). Γι' αυτό και προτάσεις όπως του κυρίου

καθηγητή και ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Ιωάννη Γρηγο-

ριάδη, δεν είναι τόσο φαιδρές όσο φαίνονται εκ πρώτης

όψης: 

“Επενδύοντας στους πολιτισμικούς, στρατιωτικούς και θε-

σμικούς πόρους, η Ελλάδα μπορεί να ασκήσει μια πολιτική

που θα αποσκοπεί στην επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση

Ανατολή, παρόλη την οικονομική κρίση. (...) Η Ελλάδα θα

μπορούσε να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση

της πειρατείας στο Κέρας της Αφρικής 3 , να προωθήσει μια

καμπάνια υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των χριστιανι-

κών κοινοτήτων της Μέσης Ανατολής, καθώς και να συμβά-

λει στη διαμόρφωση θεσμών και εκπαιδευτικών

προγραμμάτων στα αραβικά κράτη που βρίσκονται σε μετα-

βατική φάση. Αυτές οι πολιτικές θα συνδράμουν στην επα-

νίδρυση της ελληνικής διπλωματίας σε μια περιοχή με

ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς δεσμούς

με την Ελλάδα”4 .

Και κάπου εδώ, ακόμα και ο πιο “καλοπροαίρετος” θα πα-

ραξενευόταν: “καλά όλα αυτά, αλλά από πού κι ως πού στο

Κέρας της Αφρικής; Δεν πέφτει λίγο μακριά;”. Ο κύριος Γρη-

γοριάδης, όμως, την έχει την απάντηση στο τσεπάκι: “... τα

στρατηγικά συμφέροντα της Ελλάδας δεν περιορίζονται στην

άμεση γειτονιά της, αλλά μπορούν να επεκτείνονται μέχρι

και στον Ινδικό Ωκεανό αν λάβουμε υπόψη και έναν ιδιαίτε-

ρης σημασίας τομέα της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η

ναυτιλία. (...) Μια μεγαλύτερη ελληνική εμπλοκή, θα υπο-

γράμμιζε το ρόλο της Ελλάδας ως παροχέα ασφάλειας στην

περιοχή”5. Μάλιστα. Και οι δύο “εγκέφαλοι” του ΕΛΙΑ-

ΜΕΠ, λοιπόν, οδηγούνται στο ίδιο συμπέρασμα: το μέλλον

του ελληνικού κράτους στα χρόνια της παγκόσμιας οικονο-

μικής κρίσης είναι η καθόλα παραγωγική εργασία της παρο-
χής (ακόμα περισσότερης) ασφάλειας στα σύνορά του και πολύ
πέρα από αυτά. Αν, τώρα, η προοπτική αυτή συνδεθεί με τη

συστηματική αύξηση των ένστολων καθαρμάτων (να είναι,

άραγε τυχαίο που σε μια περίοδο περικοπών των κρατικών

δαπανών, ο μόνος τομέας του δημοσίου που συνεχίζει να

κάνει προσλήψεις είναι εκείνος των σωμάτων ασφαλείας και

κυρίως της αστυνομίας;) εντός των συνόρων, γίνεται όλο και

πιο ορατή η ταύτιση εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.

Μιας πολιτικής που γίνεται όλο και πιο έκδηλα επιθετική,

χωρίς παρόλ' αυτά να βρίσκει απέναντι της ούτε τα πλέον

στοιχειώδη αναχώματα. Έτσι, “πολύ λογικά”, ένα κράτος

που βρίσκεται σε ανοδική τροχιά στρατιωτικοποίησης και

φασιστικοποίησης είναι δυνατό να γίνεται αντιληπτό ως “κα-

τεχόμενο”, “διαλυμένο”, “ανίκανο να ασκήσει ανεξάρτητη

πολιτική”. Δεν πρόκειται για την αντιστροφή της πραγματι-

κότητας, αλλά για την ερμηνεία της μέσα από το πρίσμα της

εθνικής συνείδησης και ομοψυχίας. Και είναι αυτού του εί-

δους η ερμηνεία που δεν αφήνει και πολλά περιθώρια “αι-

σιοδοξίας”. 
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Το φθινόπωρο του 2006 ανακοινώνεται  συγκέν-

τρωση μαγαζατόρων και κατοίκων για το “πρό-

βλημα των μεταναστών”, όπως το έλεγαν, με

πρωτοπαλίκαρο τον επιχειρηματία κ. Λάγιο. Αρ-

χίζουν να μιλάνε για την ασφάλεια και την υγεία

τους, τους κινδύνους από τις άσχημες συνθήκες

διαβίωσης στον καταυλισμό. Οι περιουσίες τους

υποβαθμίζονται, τα κέρδη των καφέ πέφτουν, η

αισθητική τους χαλάει... Ζητούν, λοιπόν, επίμονα

και επισταμένα την άμεση παρέμβαση του κρά-

τους. Στην αρχή πλασάρουν ένα ψευτο-ανθρωπι-

στικό πρόσωπο, μιλώντας πάντα για τα δικά τους

ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ η πρώτη τέτοια συγ-

κέντρωση γίνεται παρουσία του δημάρχου της

πόλης που τους υπόσχεται πως θα πιέσει για την

κρατική παρέμβαση. Την ίδια περίοδο, οι μπά-

τσοι και το λιμενικό εντείνουν την περιφρούρηση

του λιμανιού.

Οι μήνες περνούν, ο καταυλισμός όλο και μεγα-

λώνει, εν μέρει και σαν αποτέλεσμα της αυξανό-

μενης περιφρούρησης του λιμανιού, και μια

κίνηση κατοίκων (που τον Οκτώβριο του 2008

θα εξελιχθεί στον σύλλογο “Πόλις Εάλω”2) κάνει

την εμφάνισή της. Από εκείνη τη στιγμή και μετά

αυτή η κίνηση- σύλλογος, με πρώτες μούρες την

Κολλυροπούλου και το ζεύγος Λαϊνιώτη, αρχίζει

να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στα τοπικά

media ωριόμενη και εξαγριωμένη που το κράτος

τούς έχει αναγκάσει να ζουν δίπλα σε μετανάστες

που “βρωμάνε”, όπως συνεχώς λένε. Οι μούρες

αυτές φυσικά και είναι τύποι που έχουν μια καλή

δουλειά, επιτυχημένο γάμο, χαριτωμένα παιδιά

και ένα καλόγουστο σπίτι· σωστοί νοικοκυραίοι3.

Οργανώνουν κινήσεις και συνεχώς πιέζουν για

την πάση θυσία και με κάθε κόστος απομά-

κρυνση του καταυλισμού εγκαλώντας τον δήμο,

τους μπάτσους και όλο τον κρατικό μηχανισμό.

Οργανώνουν συναντήσεις και παραστάσεις δια-

μαρτυρίας, ενώ επιδεικνύουν πρωτοφανή μισαν-

θρωπισμό απέναντι στους μετανάστες με σκοπό,

όπως τολμούν να διαλαλούν, να κανουν τον βίο

αβίωτο στους μετανάστες μήπως “και φύγουν

από μόνοι τους”. Φυσικά και δεν ασχολούνται με

το τι θα γίνουν όλοι αυτοί που το κράτος πρεπει

να εξαφανίσει από τη γειτονιά τους. “Μακριά

από τον κώλο μου και όπου θέλει να είναι”; Πε-

ρίπου. Αρχικά ίσως έμοιαζε έτσι... 

Αντιρατσιστές, συλλογικότητες του αντιεξουσια-

στικού χώρου και κομμάτια της αριστεράς αντι-

λαμβάνονται την κρισιμότητα της κατάστασης,

προσπαθούν σιγά σιγά να οργανώσουν κάποιοιες

κινήσεις αλληλεγγύης προς τους μετανάστες και

προσπαθούν να προπαγανδίσουν στην πόλη έναν

(άλλοτε ανθρωπιστικό, άλλοτε αντιρατσιστικό)

διαφορετικό λόγο, κόντρα στην κατάσταση που

γινόταν όλο και πιο δύσκολη για τους μετανά-

στες· κόντρα στη ρατσιστική προπαγάνδα του

συλλόγου αυτού, των τοπικών media και των το-

πικών κυβερνητικών παρατάξεων. Μια προπα-

γάνδα που ξεκινούσε πάντα με την παραδοχή

πως οι μετανάστες αποτελούν “πρόβλημα”... Αρ-

χικά όμως οι αντιρατσιστές είχαν ελάχιστη

επαφή με την κοινότητα του καταυλισμού. Στις

27 Νοεμβρίου του 2007 ένας μετανάστης τραυ-

ματίζεται από τα χτυπήματα ενός φορτηγατζή και

ενός λιμενικού, στην προσπάθειά του να εισέλθει

“Η Πόλις Εάλω”.
Η επιτροπή κατοίκων που έκατσε στο σβέρκο των μεταναστών

στην Πάτρα

Αν τα σύνορα του Έβρου είναι η κύρια πύλη εισό-

δου των ασιατών μεταναστών στην Ελλάδα, τότε η

Πάτρα, το λιμάνι της για την ακρίβεια, είναι η

φρουρούμενη πύλη εξόδου από αυτήν. Ειδικά μέχρι

το 2009, όταν και αναπλάστηκε το λιμάνι της

Ηγουμενίτσας, το λιμάνι της Πάτρας (ως το μεγα-

λύτερο της δυτικής Ελλάδας, που συνδέει την χώρα

με την υπόλοιπη Ευρώπη) αποτελούσε τη μοναδική

έξοδο διαφυγής για χιλιάδες μετανάστες εργάτες.

Ειδικά μέσα στη δεκαετία του '90, με τα Βαλκάνια

να βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου, το λιμάνι

αυτό ήταν και η μόνη “ασφαλής” οδός διακίνησης

ανθρώπων και εμπορευμάτων από και προς την

υπόλοιπη Ευρώπη.

Στην παραλιακή οδό, την Ηρώων Πολυτεχνείου,

βρίσκει κανείς ένα πλήθος μαγαζιών, κυρίως trendy

καφετεριών, καλοκαιρινών μπαρ και σκυλάδικων.

Και ακριβώς πάνω από αυτό το δρόμο βρίσκεται η

περιοχή της Αγυιάς. Μια περιοχή που σε παλαιότε-

ρες δεκαετίες, όταν ακόμα η Πάτρα ήταν μια βιο-

μηχανική πόλη, είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας

εργατικής συνοικίας. Στα '90s όμως, η Πάτρα απο-

βιομηχανοποιήθηκε. Η οικονομία της γρήγορα με-

τατράπηκε σε μια οικονομία παροχής υπηρεσιών

με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση ενός ολοένα και

μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών που έρχονταν στην

πόλη. Λογιών λογιών μικρομάγαζα όπως σουβλα-

τζίδικα, πιτσαρίες, μπαράκια γέμισαν την πόλη. Τα

καφέ και τα μπαρ στην Ηρώων Πολυτεχνείου πλή-

θυναν και η παραλία δίπλα από το λιμάνι που φι-

λοξενούσε ένα καρνάγιο και μεσήλικες ψαράδες,

αναπλάστηκε για τις ανάγκες των νέων μαγαζιών

της περιοχής. Σιγά σιγά άρχισαν να εμφανίζονται

σύγχρονες λουξ πολυκατοικίες, κυρίως στο κομ-

μάτι κοντά στην παραλία, έτοιμες να κλειδαμπαρώ-

σουν πίσω από τις πόρτες ασφαλείας, τις

ονειρώξεις και την προσωπική  καταξίωση του πε-

τυχημένου μικροαστού: ένα σύγχρονο διαμέρισμα

με θέα τη θάλασσα και το ωραίο ηλιοβασίλεμα και

τιμή επιτρεπτή μόνο για τους πετυχημένους “μάγ-

κες”· ένα σύγχρονο διαμέρισμα σύμβολο καταξίω-

σης και ατομικής επιτυχίας.

Σε αυτή την περιοχή στήθηκε από το 2006 (ίσως

και νωρίτερα) ο καταυλισμός των μεταναστών1.  Οι

μετανάστες, στη συντριπτική τότε πλειοψηφία Αφ-

γανοί, έρχονταν εκεί όχι για να μείνουν αλλά για να

φύγουν! Πράγμα που θα ήταν πολύ απλό αν το ελ-

ληνικό κράτος τούς επέτρεπε να βγάλουν νόμιμα

χαρτιά. Η παρανομοποίηση όμως των μεταναστών

μέσα στα χρόνια έχει αποδειχτεί απείρως πιο κερ-

δοφόρα για τα μικρά και μεγάλα αφεντικά και τους

ιδιοκτήτες… Και κάπως έτσι, η παρουσία των Αφ-

γανών στην περιοχή αρχίζει από το 2006 να γίνεται

πολύ έντονη, καθώς η φύλαξη του λιμανιού έχει

γίνει εντονότερη. Από τότε όμως γινόταν ξεκάθαρο

πως πλέον δεν είχαμε να κάνουμε με ολιγάριθμους

πολιτικούς πρόσφυγες, αλλά με κύματα κόσμου

που έφθαναν στην Πάτρα από εμπόλεμες περιοχές

και γνωρίζοντας (ή νομίζοντας) πως για να κατα-

φέρουν να περάσουν στην Ιταλία και μετά στη Βό-

ρεια Ευρώπη, αυτό θα γίνει μόνο μέσα από το

λιμάνι της Πάτρας. Ο καταυλισμός έφτασε να έχει

πάνω από 1500 άτομα. Οι μετανάστες έμεναν εκεί

σε πρόχειρα παραπήγματα που οι ίδιοι είχαν στήσει

από καδρόνια και λινάτσες, χωρίς να έχουν πρό-

σβαση σε στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης, όπως

η παροχή νερού και οι τουαλέτες. Ζούσαν σε συν-

θήκες πραγματικά πολύ δύσκολες, που όπως θα

δουμε παρακάτω κάποιοι είχαν βαλθεί να τις κά-

νουν δυσκολότερες. Και βρίσκονταν ακριβώς

μπροστά από νεόκτιστες πολυκατοικίες, “τσαλακώ-

νοντας έτσι” τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα των ενοί-

κων και τη γυαλιστερή εικόνα των καφέ και των

μπαρ της περιοχής.

Το ένδοξο λιμενικό! Αυτοί οι τύποι αποδείχτη-

καν πολύ πιο γουρούνια από τους μπάτσους

κάνοντας την ‘δουλειά τους’ με περίσσιο ξύλο-

ζήλο και τη ζωή των μεταναστών εργατών

ακόμα πιο ανυπόφορη.

Τραυματισμένος μετανάστης από τα χτυπή-

ματα λιμενικών... ένα από τα αμέτρητα παρα-

δείγματα που οι λιμενόμπατσοι ‘κάνουν απλά

την δουλειά τους’...  

Το “πρόβλημα” κάνει την εμφάνισή του
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σε κάποιο πλοίο. Σε μια έκρηξη οργής οι σύν-

τροφοί του δεν κλείνονται στον καταυλισμό,

αλλά καθώς η είδηση μεταδίδεται αστραπιαία,

συγκεντρώνοται μπροστά από το πλοίο στο

οποίο ο τραυματίας προσπάθησε να μπει.

Μαζί τους συγκεντρώνονται και αρκετοί αν-

τιρατσιστές που έχουν πληροφορηθεί κι αυτοί

το γεγονός. Οι μετανάστες ζητούν να τους

υποδειχθούν οι υπαίτιοι και αφού αυτό δε

συμβαίνει, αρχίζουν να πετροβολούν τους

μπάτσους και το πλοίο. Η κατάσταση καταλα-

γιάζει και οι συγκεντρωμένοι αποχωρούν. Ο

καταυλισμός από το σημείο αυτό κι έπειτα τί-

θεται σε ασφυκτική πολιορκία από τους μπά-

τσους. Όποιος μετανάστης ξεμυτίζει από εκεί,

καταλήγει στα κρατητήρια της ασφάλειας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, δυό μήνες περίπου

αργότερα και συγκεκριμένα στις 22/01/2008,

οι μετανάστες επιχειρούν να απαντήσουν στην

κατάσταση αυτή, πραγματοποιώντας μια πολύ

ογκώδη διαδήλωση στο κέντρο της πόλης,

στην οποία συμμετέχουν και ντόπιοι. Στις

19/02/2008 πραγματοποιείται δεύτερη πολύ

ογκώδης πορεία των μεταναστών με ενεργό-

τερη συμμετοχή αντιρατσιστών.

Οι δύο αυτές πορείες και η πιθανότητα επαφής

ντόπιων και μεταναστών προκαλούν ένα

μικρό “σεισμό” στην ήσυχη καθημερινότητα

της Πάτρας. Μέχρι τότε, η μεγάλη πλειοψηφία

των πατρινών είχε μια εικόνα ότι κάπου στην

Αγυιά βρίσκονταν κάμποσοι Αφγανοί. Για

πρώτη φορά είδαν το μέγεθος του κόσμου που

ζούσε στον καταυλισμό. Όχι γιατί νοιάστηκαν

να μάθουν, αλλά γιατί οι ίδιοι οι μετανάστες

τους έτριψαν την πραγματικότητα στη μούρη.

Και μάλιστα με τους δικούς τους όρους· μα-

ζικά και στο δρόμο. Οι τοπικές φυλλάδες ορ-

γίασαν και οι μπάτσοι προβληματίστηκαν

έντονα. Και κάπου στον απόηχο αυτών των

δύο διαδηλώσεων, μάθαμε διά στόματος των

μπροστάρηδων της “Πόλις Εάλω”, ότι έχοντας

θορυβηθεί πολύ από τα γεγονότα επιδίωξαν

και πραγματοποίησαν επαφές με την επιτροπή

κατοίκων του Αγίου Παντελεήμονα που τότε

“μεγαλουργούσε” (μάλιστα, ανέβηκαν και

στην Αθήνα για να στηρίξουν κινήσεις της επι-

τροπής αυτής). Πρόκειται για το πρώτο

άνοιγμα του συλλόγου προς αναζήτηση “μη

θεσμικής βοήθειας”. Ένα δεύτερο άνοιγμα θα

γίνει λίγο αργότερα στην καρδιά του καλοκαι-

ριού όταν η κίνηση- σύλλογος θα απευθύνει

ξεκάθαρο κάλεσμα σε “δικούς της ακραίους”

κλείνοντας το μάτι στη Χρυσή Αυγή και τον

τότε προπομπό της, την “Εθνική Άμυνα”...

Λίγα λόγια όμως πρώτα για την παρουσία

αυτών των καθαρμάτων. Η “Εθνική Άμυνα”

ήταν μια νεοεμφανιζόμενη φασιστική ομαδο-

ποίηση που ως τότε είχε επιδείξει ελάχιστη,

και άμεσα απαντημένη από αντιεξουσιαστές,

προπαγανδιστική δράση. Προσπαθούσε να

βρεί πατήματα σε μια πόλη που έμοιαζε αφι-

λόξενη για τη δράση της. Από τη μια είχε

πάνω από 10 χρόνια να υπάρξει οργανωμένη

φασιστική δράση στην Πάτρα, από την άλλη

η όλο και εντονότερη και πιο οργανωμένη

δράση του αντιεξουσιαστικού χώρου τα τελευ-

ταια χρόνια στην πόλη έκανε την κατασταση

ακόμα πιο δύσκολη για τους φασίστες. Να

όμως που ένας πολιορκημένος καταυλισμός

μεταναστών, από μπάτσους και από ρατσι-

στές, από μέλη ενός συλλόγου που προπαγαν-

δίζει το δίκαιο τού να εξαφανιστούν  ακόμα

και με τη βία αυτοί οι άνθρωποι, μπορεί να

αποτελέσει ένα πρόσφορο και κάπως “προ-

στατευμένο” για αυτά τα σκουλήκια, έδαφος

δράσης. Έτσι, από τις αρχές του 2008 αρχίζει

να αναπτύσσεται μια κάπως πιο έντονη δρα-

στηριότητα (με κάποια συνθήματα). Φήμες

αρχίζουν να κυκλοφορούν οτι “κάποιοι” γυρ-

νούν τα βράδυα γύρω από τον καταυλισμό με

σκοπό να ξεμοναχιάσουν και να χτυπήσουν

μετανάστες. Άλλοτε τα καταφέρνουν και άλ-

λοτε φεύγουν τρέχοντας... αυτή η ολιγάριθμη

ομάδα σε μερικούς μήνες θα μετεξελιχθεί

στην Χρυσή Αυγή Πάτρας...

Φτάνουμε λοιπόν στο καλοκαίρι του 2008,

που έρχεται να παιχτεί ένα από τα πολλά επει-

σόδια μισανθρωπισμού των μελών του συλ-

λόγου “Πόλις Εάλω”. Στα πλαίσια

εκδηλώσεων που οργανώθηκαν από αντιεξου-

σιαστικές συλλογικότητες, εγκαθίστανται σω-

λήνες παροχής νερού και κάποιες βρύσες στον

καταυλισμό για να μπορούν όσοι μένουν εκεί

να έχουν έστω και περιορισμένη πρόσβαση σε

νερό (ως τότε οι μετανάστες τα έβγαζαν πέρα

με εμφιαλωμένο νερό που αγόραζαν οι ίδιοι).

Ο εν λόγω σύλλογος, άμεσα εξοργισμένος από

την κίνηση αυτή, κατήγγηλε τις εγκαταστα-

σεις ως αυθαίρετες (χωρίς πολεοδομική άδεια)

προσέφυγε στην πολεοδομία και απείλησε με

μηνύσεις την ΔΕΥΑΠ, αν δεν ξήλωνε άμεσα

τις εγκαταστάσεις. Αποτέλεσμα: το κράτος σε

μια επίδειξη “τήρησης του νόμου”, έστειλε

συνεργείο της ΔΕΥΑΠ (φρουρούμενο από

μπάτσους και με τις επευφημίες μελών του

συλλόγου) και ξήλωσε τις εγκαταστάσεις στε-

ρώντας σε πάνω από 1500 άτομα τη στοιχει-

ώδη πρόβαση σε καθαρό νερό. Σε δηλώσεις

τους τα εν λόγω μέλη αναφέρουν πως αφού οι

μετανάστες έχουν κάποιους ακραίους να τους

προσέχουν και αφού οι διαδικασίες του κρά-

τους για άμεση κατεδάφιση του καταυλισμού

αργούν, θα έρθουν σε επαφή με κάποιους “δι-

κούς τους ακραίους”. Ευθαρσώς δηλώνουν

πως «Όπου υπάρχει δράση υπάρχει και αντί-

δραση. Και δεν χρειάζεται να ενεργήσουμε

εμείς που είμαστε φιλήσυχοι πολίτες. Θα το

κάνουν άλλοι για μας»...  Μια συμμαχία γεν-

νήθηκε... Από τη μια οι κάτοικοι, μέλη του

συλλόγου, αποτελούν μια βάση που οι φασί-

στες περίμεναν πώς και πώς να βρούν, για να

στηρίξουν κάποια οργανωμένη δράση. Από

την άλλη, οι φασίστες θα πραγματοποιούν τις

βρώμικες δουλειές που οι καθώς πρέπει νοι-

κοκυραίοι θα ήθελαν, αλλά δεν μπορούν να

φέρουν σε πέρας. Αυτή η συμμαχία από τότε

και μετά, στα μέτρα των δυνατοτήτων της, θα

κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη διαβίωση των

αφγανών μεταναστών. Είτε με το σύλλογο να

ζητά όλο και πιο πολλούς μπάτσους, όλο και

μεγαλύτερη αστυνόμευση, είτε με επιθέσεις

που οι φασίστες πραγματοποιούσαν γύρω από

τον καταυλισμό. Όσο άμεσα κι επιτυχημένα

και αν απαντιώνταν πάρα πολλές φορές αυτές

οι κινήσεις από τους μετανάστες ή τους αντι-

ρατσιστές, η συμμαχία μικροαστών- νεοναζί

υπήρχε επίσημα, ομολογημένα και αποτε-

λούσε ένα συνεχές πρόβλημα για όλους. Ένα

από τα highlight της δράσης της θα πραγμα-

τοποιηθεί στις 21/01/2009 με τον εμπρησμό

του καταυλισμού που είχε σαν αποτέλεσμα να

καεί σχεδόν το ένα τρίτο αυτού: “Άγνωστοι”

πυρπολούν τον καταυλισμό... Κάθως η πυρο-

σβεστική προσπαθεί να πλησιάσει τον καταυ-

λισμό για να σβήσει τη φωτιά, ρατσιστές

κάτοικοι, μέλη του συλλόγου, προσπαθούν να

εμποδίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα να

πλησιάσουν. Κάποιος κλείνει το δρόμο με το

αυτοκίνητό του για να μην προχωρήσει το πυ-

ροσβεστικό όχημα! Μια άλλη καρακάξα (η

Λαϊνιώτη) φωνάζει, πως αν δεν καεί ολόκλη-

ρος ο καταυλισμός  θα τελειώσει τη δουλειά

η ίδια την επόμενη μέρα. Η φωτιά ευτυχώς δεν

αφήνει πίσω της θύματα, αφήνει όμως τους

μετανάστες να ζουν μέσα στα αποκαΐδια.  Ένα

επόμενο highlight θα είναι στις 2/03/2009.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας μετανα-

στών να κρυφτούν σε κάποια νταλίκα για να

μπορέσουν να περάσουν στην  Ιταλία, γίνον-

ται αντιληπτοί από κάποιον φορτηγατζή που

για να τους εμποδίσει, χτυπά με την νταλίκα

του και τραυματίζει σοβαρά έναν από αυτούς.

Εξοργισμένοι οι μετανάστες συγκεντρώνονται

έξω από το λιμάνι. Μαζί τους συγκεντρώνον-

ται και αντιρατσιστές. Εκεί δέχονται την κοινή

επίθεση μπάτσων, φασιστών και κατοίκων-

μελών του συλλόγου “Πόλις Εάλω”. Κατά τη

διάρκεια της σύγκρουσης αυτής, πιάνονται και

ξυλοκοπούνται και κάποιοι αντιρατσιστές. Να

ένας τρόπος για να φανεί ποιοι έχουν το πάνω

χέρι σε αυτό τον τόπο.

Μετανάστες στον καταυλισμό... Κάπου ανάμεσα

στις παράγκες και τις λάσπες... με όνειρα οτι

κάπου μακριά από αυτόν τον τόπο ίσως βρουν

ένα μέρος που θα μπορούσαν να ζήσουν καλύ-

τερα. 

Κολλυροπούλου: Η πρώτη μούρη του συλλόγου “Πόλις

Εάλω”. Καθώς πρέπει, καλλιεργημένη και με καλή οικογέ-

νεια. Εξαγριωμένη και αγανακτισμένη για την ασφάλεια, την

υγεία, την αιθητική και την περιουσία της που κινδυνεύει, δεν

έχανε ευκαιρία να ρίχνει χολή και μίσος για τους μετανάστες.



Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι καθόλη τη

διάρκεια των όσων περιγράφουμε όλο και

πλήθαιναν οι περιπτώσεις που μετανάστες

πιάστηκαν από μπάτσους και λιμενικούς και

ξυλοκοπήθηκαν4, κάποιοι από αυτούς μέχρι

θανάτου. Κάποιοι μαχαιρώθηκαν· ακόμα και

ανήλικοι. Σε βαθμό που κάποιοι μπάτσοι και

κάποιοι λιμενικοί είχαν αποκτήσει ιδιαίτερη

φήμη ανάμεσα στους μετανάστες. Χαρακτη-

ριστική είναι η περίπτωση ενός λιμενόμπα-

τσου που οι μετανάστες τον αποκαλούσαν

“Τζαπάρ” και ήταν γνωστό μεταξύ τους πως

πρέπει όλοι να προσέχουν να μην πέσουν στα

χέρια του. Κάποια από αυτά τα περιστατικά

έρχονταν στην επικαιρότητα και μέσα από τον

παραμορφωτικό φακό των media. Και βέβαια

οι μετανάστες δεν έμεναν παθητικοί στις επι-

θέσεις που δέχονταν, αλλά στον βαθμό που

μπορούσαν απαντούσαν αναλόγως. Αυτό που

γινόταν αντιληπτό ως τότε, ήταν ότι και στην

Πάτρα οι μπάτσοι δεν διαφέρουν καθόλου από

τους μπάτσους της υπόλοιπης Ελλάδας σε

σκληράδα και καθικιά. Η εξάρθρωση όμως

ενός μέρους του κυκλώματος διακίνησης αν-

θρώπων που λειτουργούσε στην πόλη, έδωσε

νέα οπτική στην υπόθεση. Την οπτική μιας

άλλης συμμαχίας...

Μπάτσοι και Λιμενικοί... 

Κοιτώντας την ιστορία τώρα που έχει περάσει

ο καιρός, είναι απόλυτα ξεκάθαρο κάτι που

και τότε ήταν εμφανές για όποιον ήθελε να

δει… Οι μετανάστες δεν βρίσκονταν εκεί όλοι

μαζί τυχαία. Ήταν εκεί γιατί υπήρχε κάποιο

οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης, που τους

υποσχόταν ότι κάθε ένας από αυτόυς με τη

σειρά τους θα έμπαιναν σε ένα κάραβι για Ιτα-

λία. Οι μετανάστες οι ίδιοι έλεγαν πως είχαν

συνεννοηθεί πριν φτάσουν στην Πάτρα, για να

βρουν τρόπο να μπουν σε κάποιο καράβι.

Ήταν από τότε προφανές ότι κάποιου είδους

μαφία (σε συνεργασία πάντα με τους μπά-

τσους) εγγυόταν τη διακίνηση. Άλλωστε, τέ-

τοιες δουλειές είναι αναμενόμενο να

αναπτύσσονται σε λιμάνια και σύνορα και να

αυγατεύουν εκεί όπου οι κρατικές απαγορεύ-

σεις θεριεύουν. Δεν είναι δύσκολο να σκεφτεί

κανείς πως το κόστος μεταφοράς κάποιου για

να φύγει από την Ελλάδα αυξανόταν ανάλογα

με το επίπεδο φύλαξης του λιμανιού. Πιο πολ-

λοί μπάτσοι, πιο δύσκολο το πέρασμα, πιο με-

γάλο το “ρίσκο”, πιο πολλά τα μάτια που

πρέπει να πληρωθούν για να “μην κοιτάξουν”,

πιο μεγάλη η τιμή του “εισιτηρίου”. Τελικά,

για τους πατρινούς αποδείχτηκε αδύνατο να

κατανοήσουν πως τα  κυκλώματα διακίνησης

μεταναστών δεν ήρθαν στην Πάτρα με την

έλευση των πρώτων Αφγανών μεταναστών.

Ήταν εκεί, στο κεντρικό λιμάνι της Ελλάδας

προς τη Δυτική Ευρώπη, από πριν, ρυθμίζον-

τας την κυκλοφορία παρανομοποιημένων αν-

δρών και γυναικών, λαθραίων τσιγάρων, ναρ-

κωτικών κ.ά. Σίγουρα οι μαφίες είχαν τραφεί

καλά μέσα στη δεκαετία του ’90 και είχαν ήδη

γερά πατήματα. Τόσο γερά, μάλιστα, που τολ-

μάμε να ισχυριστούμε πως από την πρώτη

στιγμή που οι Ασιάτες μετανάστες έφτασαν

στην Ελλάδα, αυτοί είχαν ήδη τον τρόπο και

τον δρόμο διακίνησης έτοιμο για μια πορεία

που ξεκίναγε από τον Έβρο, περνούσε μέσα

από το κέντρο της Αθήνας, μέσα από πάμπο-

λες επισκέψεις σε μπατσικά τμήματα, μέσα

από κάτεργα εργασίας τύπου Μανωλάδας και

τελικά έφτανε στην Πάτρα και το λιμάνι της...

Η Μαφία εν δράσει

Τον Νοεμβρή του 2008 λοιπόν, συλλαμβάνον-

ται 5 λιμενικοί και 3 πολίτες για συμμετοχή σε

κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκδί-

δονται αλλά 7 εντάλματα σύλληψης για άλ-

λους 4 λιμενικούς και άλλους 3 πολίτες5. Το

πώς και το γιατί εξαρθρώθηκε το συγκεκρι-

μένο κύκλωμα δεν είμαστε σε θέση να το γνω-

ρίζουμε. Υποθέτουμε πως τον Νοέμβριο του

2008 που εκτυλίχτηκε η υπόθεση αυτή, εκεί-

νοι που πιάστηκαν είχαν χάσει την ευνοϊκή με-

ταχείριση των προϊσταμένων τους. Εκείνο τον

καιρό έπρεπε να δείξουν και οι μπάτσοι πως

κάτι κάνουν και αυτοί για να αντιμετωπίσουν

το “πρόβλημα”. Θεωρόυμε, λοιπόν, πως τότε

πιάστηκαν οι πιο αδύναμοι κρίκοι ενός κυ-

κλώματος που σιγά σιγά είχε ξεκινήσει να

αναδιοργανώνεται υπό το βάρος των εξελί-

ξεων των τελευταίων χρόνων. Αυτό που γίνε-

ται ξεκάθαρο πια σε όσους ασχολούνται με το

ζήτημα είναι πως αυτοί που οργανώνουν με

περίσσιο ξύλο, εεε ζήλο, τη φύλαξη του λιμα-

νιού και την παρεμπόδιση της απόδρασης των

μεταναστών από τον κωλοτοπό που λέγεται

Ελλάδα και που τους έχει προσφέρει απλό-

χερα τόση υποτίμηση, είναι οι ίδιοι που ανα-

λαμβάνουν με το αζημιώτο να τους περάσουν

απέναντι! Κανείς από αυτούς που ήθελαν να

καταλάβουν το “παιχνίδι” που παίζεται σε

βάρος των μεταναστών δεν είχε πια αμφιβολία

πως η ταύτιση μαφίας και λιμενόμπατσων που

κάνουν με ζήλο τη δουλειά τους φτάνει ακόμα

και στο σημείο της ταύτισης των φυσικών

προσώπων. Γινόταν έτσι ξεκάθαρο πως όσο

πιο πολύ έδερναν και κυνηγούσαν οι μπάτσοι

στο ωχτάωρό τους, τόσο πιο πολύ ανέβαιναν

οι απολαβές τους από τις μαφιόζικες επιχειρή-

σεις στις οποίες συμμετείχαν μετά το πέρας

του ωχταώρου τους.

Και η μεταξύ τους σχέση...

Οι δύο αυτές συμμαχίες, οι νεοναζί και οι ρα-

τσιστές κάτοικοι της περιοχής γύρω από τον

καταυλισμό από την μια και οι μαφιόζοι και

οι μπάτσοι από την άλλη, ένα περίπου μήνα

μετά και πριν ακόμα τελειώσουν με τον κα-

ταυλισμό, είναι σε θέση να επιδείξουν αγαστή

συνεργασία για την αντιμετώπιση ενός άλλου

“προβλήματος”... Τον Δεκέμβρη του 2008 και

λόγω της δολοφονίας του Α. Γρηγορόπουλου,

βίαιες συγκρούσεις ξεσπούν ανάμεσα στους

εξεγερμένους της Πάτρας και τους μπάτσους,

με τους εξεγερμένους να προσπαθούν να επι-

τεθούν στη Διεύθυνση Ασφάλειας Πατρών. Οι

εξεγερμένοι, όμως, δεν βρέθηκαν αντιμέτωποι

με τους μπάτσους μόνο. Βρέθηκαν αντιμέτω-

ποι με σύσσωμο τον εθνικό κορμό που καθο-

δηγούνταν από τον διοικητή ασφαλείας

Πατρών, Νταβλούρο. Χρυσαυγίτες και λοιποί

φασίστες, στελέχη της τοπικής ΟΝΝΕΔ, άν-

θρωποι της νύχτας και της μαφίας, κάποιοι

από αυτούς γνωστοί από παλιά (από τη συμ-

μετοχή τους στη δολοφονία Τεμπονέρα το

1991), τα μέλη του “Πόλις Εάλω”, όπως πε-

ρήφανα δήλωσαν την επομένη σε τοπικές

φυλλάδες και λοιπά κατακάθια της πατρινής

κοινωνίας, είχαν τη δική τους συμβολή στην

άμυνα του μπατσομεγάρου, καθώς και στην

επίθεση και τελικά την εκδίωξη και το κυνήγι

των εξεγερμένων από το κέντρο της πόλης...

Πίσω στα του καταυλισμού... Από τον Οκτώ-

βρη του 2008 ο τότε υπουργός Εσωτερικών

Πρ. Παυλόπουλος ανακοινώνει την πρόθεσή

του για “λύση” του ζητήματος με τη δημιουρ-

γία κλειστού στρατοπέδου κράτησης μετανα-

στών στο Δρέπανο, προάστιο της Πάτρας. Αν-

τιδράσεις δημιουργούνται από τους εκεί

“μεγαλόκαρδους” κατοίκους που φρενάρουν

τη δημιουργία του και τελικά η κατάσταση

μένει ως έχει... Η εξέγερση του Δεκέμβρη του

2008 και η ενασχόληση των μπάτσων και των

συμμάχων τους με την καταστολή των εξεγερ-

μένων, έδωσε μια προσωρινή άνεση κινήσεων

στους διαμένοντες στον καταυλισμό, με απο-

τέλεσμα να μπορουν να μπαίνουν πιο εύκολα

στα καράβια μήπως και γλιτώσουν από αυτό

το κολαστήριο όπου τόσα χρόνια μπάτσοι, μα-

φιόζοι, φασίστες και ρατσιστές κάτοικοι τούς

είχαν υποχρεώσει να ζουν...

Όλα τα καθαρματα δουλεύουνε μαζί #1
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Καλά νέα απ’ τις αντιφασίστριες και τους αντιφασίστες της Πάτρας.
Όπως διαβάζουμε στην προκήρυξή τους: 
«Τη Δευτέρα 12 μάρτη η νεοναζιστική συμμορία που ποζάρει με το αθώο
όνομα χρυσή αυγή εγκαινίασε τα γραφεία της στη ζούλα. Την Πέμπτη
15 Μάρτη στη μία το μεσημέρι 150 αντιφασίστες και αντιφασίστριες επι-
τέθηκαν στα γραφεία της (γερμανού 128) και προξένησαν όσες περισ-
σότερες υλικές ζημιές μπορούσαν. Μέρα μεσημέρι, δημόσια,
αυτοοργανωμένα, με ισχυρή περιφρούρηση, συντροφικότητα, αποφα-
σιστικότητα και συνείδηση του δίκιου τους που δεν άφηνε κανένα περι-
θώριο επέμβασης των μπάτσων…» 

Δεν είναι τόσο οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν όσο οι λόγοι για για

τους οποίους οι ντόπιοι αντιφασίστες έδρασαν και δίνουν στους υπό-
λοιπους εμάς κουράγιο στον αντιφασιστικό αγώνα. Με δικά τους λόγια
«Να αναγνωρίσουμε όλοι οι από κάτω αυτού του κόσμου ότι είναι δικιά
μας ευθύνη να απομονώνονται τα νεοναζιστικά καθάρματα και να μην
τολμούν καν να το σκεφτούν να ανοίξουν γραφεία και να αναπαράγουν
τα σιχαμερά ρατσιστικά τους ιδεολογήματα στις γειτονιές μας».

Δημόσια, αυτοοργανωμένα, με ισχυρή περιφρούρηση, συντροφικότητα,
αποφασιστικότητα και συνείδηση του δίκιου μας λοιπόν… έτσι τσακί-
ζουμε τον φασισμό, έτσι θα ξανακλείσουμε τους φασίστες στην τρύπα
τους…

Εξω οι Φασίστες
Από τις Γειτονιές
(και της Πάτρας)

σημειώσεις:

1 Και παλιότερα η περιοχή είχε μετανάστες, κυρίως Κούρδους ή Παλαιστίνιους,

οι οποίοι ήταν εκεί για να ζητήσουν άσυλο ή για να βρουν τρόπο να ταξιδέψουν

για Ευρώπη, τους οποίους ντόπιοι μαγαζάτορες όπως ο κ. Λάγιος περηφα-

νεύονταν πως “είχαν διώξει με τη βρεγμένη σανίδα” κατά την ανάπλαση της πε-

ριοχής.
2 Έθνος, 18/11/2008.
3 “Δεν είμαι Αφγανοφάγος”, Τhe best magazine, Φεβρουάριος 2009.
4 «Με κλομπ μου έκοψαν το δάχτυλο» Ελευθεροτυπία, 9/01/2009.
5 “Συνεχίζονται οι συλλήψεις στην Πάτρα”, Καθημερινή 27/11/08 και “Στοπ σε

κύκλωμα δουλεμπόρων”, Ελευθεροτυπία, 25/01/2010.
6  “Μισό εκατ. ευρώ για τον καταυλισμό της Πάτρας”, Ελευθεροτυπία, 2/04/2009.
7  “Χειμωνιάτικος Γολγοθάς για 500 Αφγανούς”, Ελευθεροτυπία, 23/01/2009.
8  “Καταγγέλλουν ασφαλίτες, φασίστες, παρακρατικούς για επίθεση σε Αφγα-

νούς”, Ελευθεροτυπία, 4/03/2009.

Πρόσθετα κονδύλια έρχονται από την Ευρω-

παϊκή Ένωση στον δήμο Πατρέων για τη δη-

μιουργία εγκαταστάσεων διαμονής των

μεταναστών ύψους μισού εκατομμυρίου

ευρώ6. Είναι πολλά τα λεφτά και τελικά το

κράτος μάλλον δρομολογεί, κρατώντας βέ-

βαια τα χρήματα της Ε.Ε., άλλου τύπου “τε-

λική λύση”. Τον Γενάρη του 2009 παίρνει

φωτιά7ο καταυλισμός και τον Μάρτη του

2009 οι μετανάστες δέχονται την επίθεση των

μπάτσων, των φασιστών και των ρατσιστών

μικροαστών του συλλόγου8, όπως περιγρά-

ψαμε παραπάνω. Από την αρχή του καλοκαι-

ριού του 2009, μετά την εξέγερση των

μουσουλμάνων προλετάριων στο κέντρο της

Αθήνας, εμφανίζονται δημοσιεύματα στον το-

πικό και πανελλαδικό τύπο περι ύπαρξης εξ-

τρεμιστών μουσουλμάνων στον καταυλισμό

της Πάτρας, σύμφωνα πάντα με στοιχεία της

Ε.Υ.Π. Ολοένα και πυκνώνουν οι φήμες για

επικείμενη εκκένωση του καταυλισμού, ενώ

το πογκρόμ εναντίον των μεταναστών προτεί-

νεται πια ως αντιτρομοκρατικό μέτρο.  Ένα

μήνα μετά, στις 17/07/2009, οι μπάτσοι εκκε-

νώνουν τον καταυλισμό και φεύγοντας του

βάζουν φωτιά... 

Εν τω μεταξύ, η ανάπλαση του λιμανιού της

Ηγουμενίτσας έχει τελειώσει και για κάποιο

καιρό μετά το κάψιμο του καταυλισμού μοι-

άζει σαν η  μπίζνα διακίνησης μεταναστών να

μεταφέρεται εκεί... σε μια επαρχιακή πόλη

που και μπάτσους είχε και μαφία και φασί-

στες- ρατσιστές. 

Μα καλά τι μας έπιασε τώρα και σκαλίζουμε

την ιστορία ενός καταυλισμού που τελείωσε

με την εκκένωση και το κάψιμό του από τους

μπάτσους τον Σεπτέμβρη του 2009;  Αν είχαμε

σκοπό να γράψουμε ένα ιστορικό κείμενο θα

έπρεπε να είμαστε πιο συνεπείς στην αναφορά

των γεγονότων. Θα έπρεπε επίσης να μιλή-

σουμε εκτενέστερα για την ιστορία των πολ-

λών μικρών και μεγάλων αντιρατσιστικών

δράσεων που οργανώθηκαν στην πόλη. Θα

έπρεπε να μιλήσουμε για τον μικρό ή μεγάλο

βαθμό της επαφής που δημιουργήθηκε ανά-

μεσα στους μετανάστες και όσους προσπάθη-

σαν να σταθούν δίπλα τους. Δεν το κάνουμε,

όχι γιατί τις υποτιμούμε αυτές τις δράσεις. Θα

χρήζαμε κάποιας ψυχιατρικής βοήθειας αν τις

υποτιμούσαμε, αφού κάποιοι από εμάς ήμα-

σταν και συνδιοργανώναμε τέτοιες δράσεις.

Θέλουμε απλώς μέσα από τη συνοπτική αφή-

γηση κάποιων επεισοδίων από τα όσα διαδρα-

ματίστηκαν τότε, να καταδείξουμε τον ρόλο

επιτροπών κατοίκων τύπου “Πόλις Εάλω”, και

άλλων παρόμοιων. Θέλουμε να ισχυριστούμε

πως τέτοιες επιτροπές, που ξεκινάνε τον

“αγώνα” τους με αιτήματα για την ασφάλειά

τους, την αξία των περιουσιών τους, και για

την αισθητική τους και ζητούν κι άλλους, κι

άλλους μπάτσους, καθόλου δεν έχουν να κά-

νουν με συνελεύσεις στις οποίες θα μπορούσε

κάποιος να παρέμβει και να προωθήσει τις

όποιες αντιρατσιστικές του ιδέες. Αντίθετα, μι-

λάμε για μαζώξεις αφηνιασμένων μικροαστών

που νιώθουν να πιέζονται από μια κρίση που

όλο και βαθαίνει· μικροϊδιοκτητών και μαγα-

ζατόρων που αρνούνται να απαρνηθούν το κα-

λοθρεμένο εγώ τους και αναπόφευκτα επιζη-

τούν ένα ισχυρό κράτος που θα εγγυάται το

εγώ τους και τα συμφέροντά τους. Τέτοιες μα-

ζώξεις στην αρχή μοιάζουν μικρές και πολλές

φορές “γραφικές”. Αρχικά ίσως να είναι κιό-

λας. Είναι αυτές όμως οι συγκεντρώσεις πολ-

λών “εγώ” που το κράτος τις κοιτά με ιδαίτερη

συμπάθεια. Τις προστατεύει και στο βαθμό

που δεν αντιμετωπίζονται νωρίς, γρήγορα τις

εναρμονίζει με τους ευρύτερους σχεδιασμούς.

Τελικά, η εκάστοτε περιοχή μπορεί να μετα-

τραπεί σε περιοχή δράσης πολλών εναρμονι-

σμένων, αν και φαινομενικά διαφορετικών,

συμφερόντων που συμβάλλουν καθοριστικά

στην υποτίμηση των εκεί συγκεντρωμένων

μεταναστών εργατών. Αυτά τα συμφέροντα

δεν είναι άλλα από τους μικροαστούς και τα

“δίκια” τους, τους οργανωμένους φασίστες

που τους πλησιάζουν και τους στηρίζουν, τη

μαφία που χρόνια τώρα λειτουργεί στις πλάτες

των μεταναστών πολύ αποδοτικά σε τούτη

εδώ τη χώρα και φυσικά τους μπάτσους- λιμε-

νόμπατσους και κυπατζήδες που είναι τα

μάτια και τα χέρια του κράτους . Μια τέτοια

περίπτωση ήταν η “Πόλις Εάλω”. Τελικά απέ-

ναντι σε τέτοιους εχθρούς βρέθηκαν αντιμέ-

τωποι οι μετανάστες και όσοι επέλεξαν να

κατέβουν μαζί τους στον δρόμο. Και την έκ-

βαση της αναμέτρησης απέναντι σε αυτή τη

συμμαχία την πλήρωσαν όλοι αναλόγως της

θέσης τους...

Όλα τα καθάρματα δουλεύουνε μαζί #2



Στις αρχές του Απριλίου έδωσαν κοινή συ-

νέντευξη τύπου ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης,

τότε υπουργός δημοσίας τάξης, και ο Αν-

δρέας Λοβέρδος, τότε υπουργός υγείας για

το “μεταναστευτικό πρόβλημα”. Εν μέσω

εξαγγελιών για κρατικά οργανωμένο πογ-

κρόμ κατά των παρανομοποιημένων μετα-

ναστών και για ίδρυση ακόμη

περισσότερων στρατοπέδων κράτησης,

κρίθηκε απαραίτητη για την ενίσχυση των

στόχων τους μια κοινή εμφάνιση των δύο

υπουργών. Εκεί, μεταξύ όλων των άλλων,

δήλωσαν πως το “μεταναστευτικό αποτελεί

υγειονομική βόμβα που είναι έτοιμη να

εκραγεί”, πως “έχουν αυξηθεί  τα μεταδιδό-

μενα νοσήματα παράλληλα με την εγκλη-

ματικότητα”. Έτσι, εξήγγειλαν ότι

“προχωρούν άμεσα υγειονομικοί έλεγχοι

σε όλο το μεταναστευτικό πληθυσμό, ενώ

θα σφραγίζονται αμέσως, τα σπίτια στα

οποία διαμένουν παράνομα και μαζικά με-

τανάστες”, ενώ “πιστοποιητικό υγείας” θα

πρέπει να έχει όποιος μετανάστης εργάζε-

ται στην Ελλάδα1 .

Ο καλπάζων φασισμός των παραπάνω δη-

λώσεων πιστεύουμε είναι κάτι περισσό-

τερο από προφανής για κάθε νοήμον ον.

Δεν θα ασχοληθούμε, όμως, σε αυτό το

σημείο με τον φασιστικό, ολοκληρωτικό

πόλεμο που έχει κηρύξει το ελληνικό κρά-

τος εναντίον της εργατικής τάξης. Θα προ-

σπαθήσουμε να εστιάσουμε σε ένα άλλο,

όχι και τόσο προφανές σημείο. Η αποκτή-

νωση του κοινού και ο εθισμός στη βαρβα-

ρότητα κάνουν την παρουσία του

υπουργού υγείας να μη μοιάζει και τόσο

“περίεργη” στο πλάι του υπουργού δημό-

σιας τάξης.

Μπορεί να μοιάζει “φυσιολογικό” ο αρχη-

γός των μπάτσων να μπλέκεται σε τέτοιες

δουλειές, στο κάτω κάτω καπιταλισμό (και

μάλιστα σε κρίση) έχουμε, κι αν ο αρχηγός

αυτής της συμμορίας των κορκονέιδων δεν

την κινητοποιήσει για το ταξικό συμφέρον

των αφεντικών, τότε τι θα κάνει; Στο κάτω

κάτω, ο φασισμός πάντα ήταν το δυνατό

χαρτί των υπουργείων “δημοσίας τάξης”. Ο

αρχηγός των γιατρών όμως φαντάζει “πα-

ράδοξος” στο πλάι του. Οι γιατροί δεν είναι

εκείνοι που όλοι λένε πως έχουν στόχο να

“βοηθήσουν τον συμπολίτη που έχει

ανάγκη”, “να τον θεραπεύσουν ή να του

απαλύνουν τον πόνο”; Οι γιατροί δεν είναι,

τάχα, το πρόσωπο του κράτους για το

οποίο θα πρέπει να παλέψουμε· το αντί-

θετο του μιλιταρισμού και της αστυνομίας;

Και αφού είναι το αντίθετο της αστυνομίας

τι δουλειά έχουν στο πλάι της, να δρουν

ενάντια στη εργατική τάξη; Πώς εξηγείται

αυτό το “παράδοξο” του λεγόμενου “κοινω-

νικού κράτους” που όποτε χρειαστεί και

χωρίς τριβές και αντιστάσεις γίνεται ακρι-

βώς όσο αντικοινωνικό χρειάζεται;

Για να προσπαθήσουμε να το λύσουμε θα

γυρίσουμε αρκετά πίσω και συγκεκριμένα

στις απαρχές του ελληνικού κράτους. Θα

προσπαθήσουμε, με άλλα λόγια, να δούμε

την ιστορική διαδικασία που γέννησε το

σύστημα υγείας στην Ελλάδα.

Ένα κράτος γεννιέται

Εκεί κάπου στα τέλη του 17ου και στις

αρχές του 18ου αιώνα, η Ευρώπη πέρναγε

μέσα από μια μεγάλη διαδικασία δημιουρ-

γίας· της δημιουργίας του ορθολογικού

κράτους. Ενός κράτους που υποτίθεται

πως δεν θα βασιζόταν στην αυθαίρετη

εξουσία, αλλά θα κυβερνούσε με βάση

τους κανόνες του “ορθού λόγου”. Οι αστοί

και η επιστήμη τους καταλάμβαναν, δη-

λαδή, την εξουσία συγκροτώντας το σύγ-

χρονο κράτος. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η

οπτική απέναντι στην αρρώστια, αλλά και

η διαχείρισή της αλλάζει.

Η αρρώστια θεωρούνταν ως τότε είτε προ-

σωπική ευθύνη, μέρος και συνώνυμο της

φτώχειας οπότε και αφηνόταν στην τύχη

της, είτε ως θεϊκή τιμωρία οπότε και οι δυ-

νατότητες παρέμβασης θεωρούνταν ελάχι-

στες. Σιγά σιγά, άρχισε να γίνεται

κατανοητό πως η αρρώστια δεν είναι μόνο

μια υπόθεση των φτωχών, αλλά πως μια

επιδημία μπορεί να αφορά εξίσου και την

ελίτ της κοινωνίας. Ακόμα, επιδημίες σαν

αυτές που είχε περάσει η Ευρώπη τον Με-

σαίωνα θα μπορούσαν να αποδιοργανώ-

σουν πλήρως την κρατική μηχανή,

καθιστώντας την εύθραυστη και προβλη-

ματική2. Τέλος, οι επιδημίες πανούκλας

είχαν καταστήσει σπάνιο, και άρα και

ακριβό, το πιο σημαντικό εμπόρευμα στο

οικονομικό σύστημα που παντού επικρα-

τούσε· την εργατική δύναμη. Οι γεννήσεις

έπρεπε να αυξηθούν, οι εκτρώσεις να κυ-

νηγηθούν, η παιδική θνησιμότητα να εμπο-

δισθεί. 

Και κάπως έτσι, το ορθολογικό κράτος

απέκτησε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την

υγεία και την ιατρική. Ένα ιατρικό ενδιαφέ-

ρον που, όμως, δεν ήταν θεραπευτικό,

αλλά αφορούσε πολύ περισσότερο την κα-

ταγραφή, την οριοθέτηση και την παρατή-

ρηση. Η κρατική παρέμβαση έχει πολύ

περισσότερο να κάνει με τις συνθήκες και

τους τρόπους ζωής, με τη διατροφή, την

κατοικία, το περιβάλλον, κ.ά. Τα πρώτα νο-

σοκομεία ήταν, λοιπόν, πολύ περισσότερο

χώροι παρατήρησης της αρρώστιας των

φτωχών, με σκοπό να εξαχθούν συμπερά-

σματα για τους πλούσιους.

Το ελληνικό κράτος προσπαθώντας να

συγκροτηθεί στη δεκαετία του 1830, είχε

αυτούς αλλά και  άλλους ιδιαίτερους λό-

γους για να υιοθετήσει την ορθολογική ια-

τρική ματιά. Οι επεκτατικοί του στόχοι και

η ανάγκη “εθνικής ομοιογένειας” προϋπέ-

θεταν την επιβίωση και την αύξηση του “ελ-

ληνικού” πληθυσμού εντός και εκτός των

συνόρων του. Εξαρχής, λοιπόν, το ελλη-

νικό κράτος αποκτά ένα “σύστημα δημό-

σιας υγείας”, το οποίο υπαγόταν στο

υπουργείο εσωτερικών, όπως και οι αστυ-

νομικές υπηρεσίες...

Γιατροί με σύνορα

Η γειτνίαση αυτή δεν ήταν ούτε συμπτω-

ματική, ούτε χάριν οικονομίας χώρου.

Εξαρχής οι δύο κρατικές υπηρεσίες θεω-

ρούνταν πως αποτελούν δυο αλληλοσυμ-

πληρούμενες και απαραίτητες διαδικασίες.

Ο σκοπός του γιατρού δεν ήταν η ιατρική

εξέταση ενός μεμονωμένου πάσχοντα. Το

κρατικό ενδιαφέρον για την υγεία εκφραζό-

ταν ως εξής: έπρεπε να εμποδισθεί να

μπει η αρρώστια από “έξω”. Η αρρώστια

θεωρούνταν πως ερχόταν πάντα από

“αλλού”, αφού ήταν “αδύνατον” να εμφανι-

στεί στο εσωτερικό της χώρας. Έτσι, κύριο

ιατρικό μέλημα ήταν η προστασία των συ-

νόρων. Η προστασία αυτή γινόταν μέσω

των διαφόρων θεσμών καραντίνας, θε-

σμών που αν και ελέγχονταν σε ένα ανώ-

τερο επίπεδο από γιατρούς, όλη την

πρακτική δουλειά την έκανε η αστυνομία

και ο στρατός, που είναι και οι πλέον “κα-

τάλληλοι για τη φύλαξη” των συνόρων.

Η στρατο-αστυνομο-ιατρική στις επάλξεις

ο πρώην “αρχηγός

των μπάτσων”

ο πρώην “αρχηγός

των γιατρών”
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Η τεχνογνωσία της φύλαξης των συνόρων πέρναγε και στο εσωτερικό

του ελληνικού κράτους, όποτε εμφανιζόταν κάποια επιδημία, με αποτέ-

λεσμα να μπαίνουν σε καραντίνα ολόκληρες πόλεις ή νομοί, ενώ την εί-

σοδο και έξοδο από αυτές τις περιοχές την αναλάμβανε ο στρατός.

Μάλιστα, για την όποια διέλευση απαιτούνταν ένα είδος εσωτερικού δια-

βατηρίου που εξέδιδε η αστυνομία σε συνεργασία με γιατρούς. Το δε

εσωτερικό των πόλεων αυτών, το αναλάμβανε μια μικτή διοίκηση αστυ-

νόμων-γιατρών που χώριζε την πόλη σε τομείς και την επιτηρούσε, ενώ

ταυτόχρονα φρόντιζε για τον περιορισμό όσων είχαν αρρωστήσει.

Η ιατρική της εποχής ακολουθώντας ουσιαστικά μεσαιωνικές και αρι-

στοτελικές πρακτικές, πιστεύοντας ακόμα στα τέσσερα υγρά του σώμα-

τος και της υγιούς αναλογίας τους (το αίμα, το φλέμα, η μαύρη και η

κίτρινη χολή, αντιστοιχούν στις αριστοτελικές αρχές της ύλης, δηλαδή

τη γη, το νερό, τη φωτιά και τον αέρα), όπως και στον μολυσμένο αέρα

(μιάσματα), αδυνατούσε ουσιαστικά να παράσχει οποιουδήποτε είδους

ουσιαστική φροντίδα ή περίθαλψη στους αρρώστους. Και αυτό ήταν κάτι

που το αναγνώριζαν και οι ίδιοι οι γιατροί. Όσον αφορά τώρα πρακτικές

όπως ο αερισμός των χώρων, το θειάφισμα, η απολύμανση με ξύδι και

οι εντριβές με υδράργυρο που ακολουθούσαν, ελάχιστα διέφεραν σε

ποιότητα και σε αποτελεσματικότητα από εκείνες της εμπειρικής ιατρι-

κής, την οποία υποτίθεται πως αντιπαλεύονταν ως “φορείς του ορθού

λόγου”. Και για αυτό, τελικά, ελάχιστοι ασθενείς ζητούσαν τις υπηρεσίες

τους. Αφού, όμως, δεν ήταν θεραπευτικός ο ρόλος τους, τότε τι ήταν;

Ουσιαστικά, οι επίσημοι γιατροί συνεργάζονταν με την αστυνομία ώστε

να ανακαλύπτουν τον ασθενή και να τον βάζουν σε υποχρεωτική απο-

μόνωση. Ο ασθενής όχι μόνο δεν τους έψαχνε, αλλά και τους κρυβόταν

κιόλας.

Η περιγραφή της “συμβολής” του ιατρικού σώματος στην καταπολέμηση

της επιδημίας πανώλης στον Πόρο το 1837 είναι χαρακτηριστική: 

“Επαρουσιάζοντο όλοι (οι γιατροί) ταυτοχρόνως ως αγέλη βουβαλίων
εξηγριωμένων, ετοίμων και με τα οπλάς και με τα κέρατα να βλάψωσι
τους επισκεπτομένους. Μερικοί εξ αυτών εφόρουν πανοπλίαν, ξίφος δη-
λαδή και πτερνιστήρια, άλλος πιστόλια μόνον, άλλος σουβλεράν ράβδον
με την οποίαν εξέταζεν την μασχάλην και τα βουβωνικά μέρη παίδων,
κορασίων, ανδρών και γυναικών. Οι εξεταζόμενοι δεν ήθελον φοβηθή
τόσον τον αρχάγγελον Γαβριήλ ερχόμενον να τους ζητήση την ψυχήν,
ως εταράττοντο βλέποντες αυτό το στίφος των ενόπλων Τευτόνων και
Φράγκων Λελέγγων3. Οι κατεταραγμένοι, κατατεθλιμμένοι και χάσαντες
συγγενείς και μέρος της κινητής περιουσίας των Πόριοι είχον μεγίστην
ανάγκην και υλικής και ηθικής παρηγορίας, την οποίαν ήτο αδύνατον να
φέρωσιν εις αυτούς ραβδούχοι, οπλοφόροι και μη γινώσκοντες κάν την
γλώσσαν των ιατροί” 4.

“Μακρο-ιατρική”

Το ελληνικό κράτος, λοιπόν, εκείνα τα χρόνια και πολύ πριν την ύπαρξη

της κεϋνσιανής ρύθμισης που έχει μείνει γνωστή ως “κοινωνικό κράτος”,

είχε ένα ενδιαφέρον για την υγεία· και μάλιστα έντονο. Ένα ενδιαφέρον,

όμως, πολύ “ιδιαίτερο”... Για να το πούμε αλλιώς, το ελληνικό κράτος

εφάρμοζε μια πολιτική που θα μπορούσε να ονομαστεί “μακρο-ιατρική”.

Η αρρώστια και οι κοινωνικο-πολιτικές της  συνέπειες έπρεπε να ελεγχ-

θούν. Δεν υπήρχε, βέβαια, ούτε η διάθεση ούτε και το χρήμα (ούτε και

η ικανότητα) να θεραπευτεί ο κάθε μεμονωμένος ασθενής. Η ασθένεια,

η αντιμετώπιση του πόνου, η θεραπεία και η επιβίωση αποτελούσαν

Αφίσα που κολλήθηκε από την αυτόνομη

πολιτική ομάδα γυναικών No Woman’s

Land τον Απρίλη του 2009 στα πλαίσια της

federaCtion. Και τότε οι μετανάστες ήταν

“υγειονομική βόμβα”... 

Όσον αφορά τώρα τα περίφημα πιστο-

ποιητικά υγείας που εξαγγέλλει ο κύριος Λο-

βέρδος να σημειώσουμε πως ούτε και αυτά

αποτελούν και τόσο πρωτότυπες ιδέες. Διαβά-

ζουμε στο βιβλίο της Κορασίδου, στο σημείο

που περιγράφει την αναγκαστική έκδοση

αστυνομικού υγειονομικού βιβλιαρίου για τις

πόρνες της εποχής: “Μπορούμε να εγγρά-
ψουμε την έκδοση αστυνομικού βιβλιαρίου για
τις πόρνες σε μια γενικότερη απόπειρα επιτή-
ρησης και ελέγχου των άτακτων και ύποπτων
κατηγοριών του πληθυσμού που παρατηρείται
τον 19ο αιώνα. Οι πόρνες, επειδή θεωρούνται,
μαζί με τους εργάτες και τις υπηρέτριες, ότι
αποτελούν εν δυνάμει πηγή αναταραχής, πρέ-
πει να υποβάλλονται σε διαρκή και συστημα-
τικό αστυνομοϊατρικό έλεγχο προκειμένου να
αμβλυνθεί η θεωρούμενη επικινδυνότητά τους
και να επιτευχθεί η κοινωνική ισορροπία και
γαλήνη” (ό.π., σελ 131)
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στην κατάληψη του Αρχείου 71.



προσωπικές υποθέσεις του ασθενή. Η απομόνωσή του, όμως,

και η εξασφάλιση της μη μετάδοσής της ήταν ευθύνη του αστυ-

νόμου και του γιατρού5. Τελικά, η μόνη θεραπευτική μέθοδος

που εφαρμοζόταν ήταν εκείνη του αποκλεισμού και της επιτή-

ρησης. Και για αυτό απαιτούνταν και τα δύο βασικά πρόσωπα

της ιστορίας μας:

“Με μια γενικότερη έννοια, μπορούμε να υποστηρίξουμε οτι ολό-
κληρο το οικοδόμημα της “υγειονομικής αστυνομίας” που συγ-
κροτείται τον περασμένο αιώνα για την καταπολέμηση της
αρρώστιας και κυρίως της επιδημίας, στηρίζεται, έχει ανάγκη
και εκφράζει αυτή τη στενή συνεργασία ανάμεσα στον αστυνόμο
και τον γιατρό. Ή διαφορετικά, το σύνολο των μέτρων υγειονο-
μικής προστασίας της εποχής εκφράζουν την αστυνομική διά-
σταση της ιατρικής σκέψης και πράξης. Την απόπειρα δηλαδή
επιβολής περιορισμών, στην προκειμένη περίπτωση αποκλει-
σμών, προκειμένου να επιτευχθεί το “γενικό καλό” 6.

Ο 19ος αιώνας, ακόμα και για την Ελλάδα, ήταν μια εποχή “δια-

φωτισμού”. Ήταν η εποχή της ανάδυσης των “ορθολογικών”

κρατών, δηλαδή των καπιταλιστικών κρατών ταξικής καταπίε-

σης. Μια εποχή που στα πλαίσια του “ορθολογισμού”, η πολι-

τική οικονομία, ο ωφελιμισμός, ο μαλθουσιανισμός κλπ

γίνονταν κρατικές πολιτικές. Ο Ιωάννης Ζαλλώνης, γιατρός και

βουλευτής Τήνου, ενημερώνει το 1870 τη Βουλή για το πώς

βλέπει τα πράγματα: “πολιτική οικονομία δεν είναι δυνατόν να
υπάρξη άνευ κοινωνικής ευδαιμονίας. Αυτή δε γεννάται μόνον
εκ του κοινωνικού έρωτος, όστις είναι ο της ιδιοκτησίας έρως”,
“Αλλά ας μη λησμονώμεν παντελώς, ότι πρωτίστη ιδιοκτησία
είναι η ανθρωπίνη μηχανή, το μόνον αντικείμενον της μελέτης
του ιατρού, και ότι εκ της υγιεινής και ανθηράς αυτής καταστά-
σεως εξαρτώνται στενώς πάσαι αι λοιπαί εν τη κοινωνία ιδιο-
κτησίαι”. 7   

σημειώσεις:
1 Βλ. tvxs.gr/node/89833, και “«Υγειονομική βόμβα από τη μετανάστευση», διαπι-

στώνουν Λοβέρδος-Χρυσοχοΐδης”, Καθημερινή, 01/04/2012.
2 Για την επιδημία χολέρας στην Αθήνα το 1854 διαβάζουμε: “Μπροστά σ'αυτή την
τρομακτική κατάσταση “η Αρχή τα είχε χαμένα μέσα στας αθήνας. Όλα τα γραφεία
ερήμωσαν, όταν εφούντωσε το κακό. Υπουργοί έφευγαν και όσοι έμειναν δεν εύρι-
σκαν υπάλληλο να εργασθούν” (...), “νόμους , αστυνομία, νοσοκομεία, ιατρούς,
πάντα και πάντας είχον παραλύσει ο φόβος και ο θάνατος, υπουργοί δε και νομάρ-
χης και πολλοί των δημοσίων λειτουργών, καταλίποντες αυτογνωμόνως τας θέσεις,
κατεύφυγον εις όροι και νήσους”. Αναφέρεται στο: Μαρία Κορασίδου, “Όταν η αρ-

ρώστια απειλεί”, Τυπωθήτω, 2002, σελ 117.

3 Οι συγκεκριμένοι γιατροί δεν ήταν Έλληνες, αλλά είχαν έρθει από το εξωτερικό για

να μεταλαμπαδεύσουν την ορθολογική ιατρική στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος.
4 Κορασίδου, ό.π.,  σελ 102.
5 Προφανώς η κατάσταση που περιγράφουμε αφορά συγκεκριμένους τόπους και

χρόνους. Είναι εμφανής μια “αλλαγή παραδείγματος” σε σχέση με τον παλιότερο

φιλάνθρωπο ευγενή γιατρό ή την/τον πρακτικό γιατρό που επικρατούσε ακόμα και

τότε. Το πώς η “ομάδα” των γιατρών προσδέθηκε στο άρμα του κράτους και του

κεφαλαίου ούτε προφανές είναι ούτε και συνιστά γραμμική εξέλιξη. 
6 Κορασίδου, ό.π., σελ 59.
7 Κορασίδου, ό.π., σελ 177.

Κατάργηση του “κοινωνικού κράτους”

δεν σημαίνει εγκατάλειψη των κρατικών

σχεδιασμών για την υγεία

Αν γυρίσουμε τώρα πίσω, εκεί απ' όπου ξεκινήσαμε, στο ση-

μείο δηλαδή που ο αρχηγός των μπάτσων σε συνεργασία με

τον αρχηγό των γιατρών προετοιμάζουν από κοινού πογκρόμ

κατά των μεταναστών εργατών, θα δούμε τώρα μια πολύ πιο

γνώριμη εικόνα. Μια εικόνα με μεγάλη ιστορία. Πολύ πριν τη

φιλολογία περί “κοινωνικού κράτους” ή και “κεκτημένων”, το

κράτος είχε ένα έντονο και αυξημένο ενδιαφέρον για τη δημό-

σια υγεία. Το ενδιαφέρον αυτό ήταν αστυνομικό και αποσκο-

πούσε στον έλεγχο και τη ρύθμιση του πληθυσμού μέσα σε

ένα αποδοτικό για την παραγωγή υπεραξίας πλαίσιο.

Αυτό που αργότερα επενδύθηκε με διάφορους μύθους, αλλά

και αυτό που πράγματι ήταν εν μέρη τα “συστήματα υγείας” ως

έμμεσος μισθός, δεν σταμάτησε ποτέ να έχει στον πυρήνα του

εγγεγραμμένη την αστυνομική καταγωγή του. 

Αν κάποιοι περιμένουν πως λόγω του δημόσιου χρέους θα

δουν απλώς το δημόσιο σύστημα υγείας να καταρρέει αφή-

νοντας πίσω του συντρίμμια, ας το ξανασκεφτούν. Είναι δυνα-

τόν το κράτος να εγκαταλείψει στην τύχη της τη ρύθμιση τόσο

κεφαλαιωδών για τη λειτουργία του υποθέσεων; Εμείς λέμε,

όχι βέβαια. Αυτό, βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει

πως δεν θα παρακολουθήσουμε τον μετασχηματισμό του σε

έναν φασιστικό και αστυνομικό μηχανισμό καταστολής και επι-

τήρησης. Ενώ όσο η διαδικασία ήττας θα συνεχίζει, η εικόνα

των δύο υπουργών θα γίνεται όλο και πιο συχνή.

18

Αφίσα και προκήρυξη από

την αυτόνομη πολιτική ομάδα

γυναικών, μιγάδα που κολλή-

θηκε και μοιράστηκε στους

δρόμους της Αθήνας τον Μάη

του 2012. Έτσι ακριβώς λοι-

πόν: “τρόμος είναι οι Έλληνες

πορνοπελάτες”. Οι οροθετι-

κές εκδιδόμενες που συνελή-

φθησαν και διαπομπεύθηκαν

πρόσφατα το ξέρουν αυτό κα-

λύτερα από όλους
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Όταν οι μπάτσοι διδάσκουν Πολιτική 

Οικονομία

Μα τι είναι τέλος πάντων αυτό που ζητάει η ελληνική κοινωνία;

Θέλει την καταγραφή και το φακέλωμα των χρηστών και των

εκδιδόμενων γυναικών; Θέλει την ποινικοποίηση και την τι-

μωρία των αδύναμων; Αν αυτό ζητάει το διψασμένο κοινό,

τότε το κράτος με τους αστυνομικούς και υγεινομικούς του μη-

χανισμούς  (τύπου ΚΕΕΛΠΝΟ) τού το προσφέρουν απλό-

χερα. Ο εξευτελισμός και η διαπόμπευση γυναικών ως

οροθετικών εκδιδόμενων που συνελήφθησαν πρόσφατα

εκπλήσσει μόνο όποιον δεν έβλεπε τον φασισμό που

παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στις κοινωνίες και τις

ζωές μας να του κλείνει το μάτι. Και πρόκειται για έναν εξευ-

τελισμό πλήρη: με στοιχεία, πατρώνυμο, διευθύνσεις και φω-

τογραφίες. Και, φυσικά, ούτε σκέψη να βγει στη φόρα το

όνομα κανενός νταβατζή, δουλέμπορου ή πελάτη. Αλλά, βέ-

βαια, για τον πελάτη δεν γίνονται όλα; Ο πελάτης έχει πάντα

δίκιο. Οι ορέξεις του είναι θεϊκός νόμος. 

Έλα όμως που αυτή η ιστορία ούτε ξεκίνησε τώρα, ούτε θα

τελειώσει εδώ. Ποιοι άραγε έχουν πάρει σειρά ή θα έρθει σύν-

τομα η ώρα τους; Μήπως οι μετανάστες που “φέρνουν τις αρ-

ρώστιες”; Μήπως οι άστεγοι και οι χρήστες; Μήπως οι

“επικίνδυνοι” κομμουνιστές; Γιατί όλα κι όλα, “δεν γίνεται να

παίζεις με τη δημόσια υγεία”. Τι, όμως, είναι αυτή η πολυθρύ-

λητη δημόσια υγεία; Αν τη σκεφτούμε σαν τον μέσο όρο της

υγείας αυτής της κοινωνίας, τότε βγαίνουν συμπεράσματα με

ξεχωριστό ενδιαφέρον: Η υγεία του συνόλου μπορεί και να

μην προϋποθέτει τη θεραπεία του αρρώστου, μπορεί και

να απαιτεί τον αποκλεισμό (ή την εξόντωσή) του .

Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τους γιατρούς σαν αυτούς

στους οποίους απευθύνεται κανείς για να αντιμετωπίσει το

πρόβλημά του. Μπορούν, όμως, κάλλιστα να παίξουν και

έναν άλλον ιδιαίτερο ρόλο. Τον ρόλο του κυνηγού που στο

πλάι της αστυνομίας εντοπίζει το “μίασμα”, το απομακρύνει

και το απομονώνει. Αυτό που παρακολουθούμε χρόνια τώρα

δεν είναι η κατάρρευση του περίφημου “κοινωνικού κράτους”.

Το κράτος υπήρξε πάντοτε πρώτα και κύρια αντικοινωνικό.

Δεν είναι ούτε και η κατάρρευση του κρατικού σχεδιασμού

απέναντι στην “υγεία”. Είναι η στρατιωτική διαχείριση του

πάτου του βαρελιού. Είναι η ποινικοποίηση της φτώχειας

και η αστυνομική της αντιμετώπιση.

Δεν υπάρχει τίποτα το “παράξενο” στην εικόνα των γιατρών

που εφορμούν στο πλάι των μπάτσων κατά το κυνήγι των με-

ταναστών. Δεν υπάρχει τίποτα το “παράξενο” στη συνέργία

τους στη διαπόμπευση, τον εξευτελισμό και την εξόντωση

αυτών που δεν μπορούν να πέσουν πιο χαμηλά. Το ΚΕΕΛ-

ΠΝΟ, με τις μίζες του από το εμπόριο τρόμου και τα εμβόλια

για τη γρίπη των χοίρων, με το ενδιαφέρον του για την “υγει-

ονομική βόμβα” των μεταναστών και τη συμμετοχή του στην

έξωση και φυλάκισή τους, με την προστασία που προσφέρει

στους πορνοπελάτες και τους νταβατζήδες, δεν είναι παρά

μέρος μιας μακράς φασιστικής παράδοσης. Αργά αλλά στα-

θερά, οι γιατροί στα στρατόπεδα του Χίτλερ βρίσκουν τους

άξιους συνεχιστές τους.

Και γιατροί και μπάτσοι!

Και ο Mengele γιατρός ήταν

Το Πανεπιστήμιο έχει ξοφλήσει από καιρό. Όποιος είναι ή έχει υπάρξει φοι-

τητής τα τελευταία χρόνια όλο και κάτι θα έχει πάρει χαμπάρι. Το παραμύθι

με τα πτυχία έχει λήξει προ πολλού και αυτή η αίσθηση της ματαιότητας είναι

διάχυτη στα αμφιθέατρα: δεν πρέπει να είναι και λίγοι εκείνοι που δεν μπο-

ρούν να το χωνέψουν και αναρωτιούνται: “μα τι σκατά κάνουμε εδώ μέσα,

αφού έτσι κι αλλιώς άνεργοι θα μείνουμε ή στην “καλύτερη” θα δουλεύουμε

4ωρο για 250 ευρώ;”. Το όνειρο που έθρεψε την καθημερινότητα της ελληνι-

κής οικογένειας εδώ και δεκαετίες, δηλαδή η επένδυση στην εκπαίδευση του

παιδιού, η επιβεβαίωση και η περηφάνια της μαμάς και του μπαμπά για τις

περγαμηνές του βλασταριού, δεν μπορούν πια να οδηγήσουν στο γνωστό

τέλος του δρόμου. Δεν μπορούν να οδηγήσουν στον διορισμό στο δημόσιο,

την εξασφάλιση, την τακτοποίηση και την καριέρα. Οπότε το όνειρο θα μένει

όλο και πιο πολύ και για όλο και πιο πολλούς απραγματοποίητο. Τι απομένει,

λοιπόν, να κάνει κανείς μέσα σε αυτούς τους χώρους; Να περνοδιαβαίνει για

τέσσερα (και βάλε) χρόνια χωρίς να ξέρει ούτε τι ακριβώς κάνει ούτε γιατί το

κάνει; Να γίνει γλύφτης μέχρι εκεί που δεν παίρνει, μπας και αρπάξει κανένα

κοκαλάκι; Να μυξοκλαίγεται όλη μέρα για την γκαντεμιά του που δεν γεννή-

θηκε “στις καλές εποχές”; Να απαιτεί “πτυχία με αξία” και να μιλάει σαν ιδιο-

κτήτης ενός λαμπρού μέλλοντος που θα το διεκδικήσει (στην κυριολεξία) με

όλα τα μέσα; Στις στριμωγμένες εποχές της κρίσης υπάρχει άπλετος χώρος

για τέτοιες και αντίστοιχης κατάντιας συμπεριφορές. Κι όποιος τη βγάλει κα-

θαρή. 

Μας φαίνεται, όμως, ότι τους τελευταίους μήνες σε δύο τουλάχιστον σχολές

της Αθήνας (στην ΑΣΟΕΕ και τη Νομική) το “πραγματικό” αντικείμενο των

σπουδών διδάσκεται λίγο έξω από τις πανεπιστημιακές αίθουσες και τα ερ-

γαστήρια. Και διδάσκεται από τους μπάτσους. Γιατί, βέβαια, οι αστυνομική

διαχείριση των μεταναστών μικροπωλητών που πραγματοποιείται στην οδό

Μασσαλίας και στην Πατησίων θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί ως η

πεμπτουσία του Δικαίου και της Πολιτικής Οικονομίας. Και πώς αλλιώς, αφού

τα ΜΑΤ και οι ασφαλίτες που κατοικοεδρεύουν στα δύο σημεία φέρνουν κα-

θημερινά σε πέρας μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή:  να διασφαλίζουν τον

αποκλεισμό, τον ασφυκτικό έλεγχο και το κυνήγι ενός κομματιού της εργατι-

κής τάξης που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Οι διμοιρίες που έχουν

στρατοπεδεύσει στο κέντρο της Αθήνας αποτελούν κομμάτι του σχεδίου για

τη διαχείριση της εργασίας των μεταναστών (και όχι μόνο) και με τον έναν ή

τον άλλο τρόπο είναι εκεί για να μείνουν. Γιατί όσο θα ζορίζει η κατάσταση

για τον ελληνικό καπιταλισμό, τόσο περισσότερο οι μπάτσοι θα αναλαμβά-

νουν ενεργότερο ρόλο στη διαχείριση του “ανθρώπινου δυναμικού”.

Όποιος πριν από έναν χρόνο και όταν ξεκινούσε η απεργία πείνας των 300

μεταναστών εργατών υποψιαζόταν “προς τα πού πάει το πράγμα” με την

αστυνομική κατοχή του κέντρου, πιθανώς τώρα να βλέπει ότι δεν έχουμε να

κάνουμε με “απλές ασκήσεις ετοιμότητας”. Έχουμε να κάνουμε με μια στρα-

τηγική, οι επιμέρους τακτικές της οποίας μπορούν να διαφοροποιούνται ως

προς τη διάρκεια, την ένταση και την ισχύ (ανάλογα με τα κάθε φόρά δεδο-

μένα), αλλά επιβεβαιώνουν πάντοτε τη βασική μέθοδο που δεν είναι άλλη

από την αναγωγή πολιτικών ζητημάτων σε ζητήματα δημόσιας τάξης. Φυ-

σικά, αυτό το νιώθουν στο πετσί τους πρώτα και κύρια οι ίδιοι οι μετανάστες

και γι' αυτό αρκετά συχνά και στο μέτρο των δυνατοτήτων τους υπερασπί-

ζονται τον εαυτό τους απέναντι στις επίθεσεις που δέχονται από ένστολα ή

μη καθάρματα. Μέσα στο στρατόπεδο του κέντρου της Αθήνας που έχει στή-

σει το ελληνικό κράτος, η Πατησίων και η Μασσαλίας συνιστούν δύο “φυλασ-

σόμενες ζώνες” συγκέντρωσης, επίβλεψης και πειθάρχησης της (λιγότερο ή

περισσότερο) παρανομοποιημένης εργασίας των μεταναστών. Και αν κρί-

νουμε από τα όσα συνέβησαν και ακόμα συμβαίνουν σε άλλες ζώνες αυτού

του μεγάλου, ανοιχτού στρατοπέδου (π.χ στον Άγιο Παντελεήμονα, στα πέριξ

της Ομόνοιας, κ.α), η εμφάνιση της ελληνικής αστυνομίας στα συγκεκριμένα

σημεία ούτε τυχαία ούτε συγκυριακή είναι. Η ελληνική αστυνομία, από κοινού

με τα κάθε είδους φασιστοειδή, με τους Πρυτάνεις και τους καθηγητές στις

επάλξεις και με τη σιωπηρή συγκατάθεση της συντριπτικής πλειοψηφίας που

αναγνωρίζει πως “όπως κι αν το κάνουμε, υπάρχει

Αφίσα για το ίδιο θέμα από την αυτόνομη

πολιτική ομάδα σαχ και το κείμενο της

αφίσας




