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Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΑ∆ΕΥΕΙ, ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ.

Και ξαφνικά όλοι ξυπνήσανε. Τα γεγονότα που ακολούθησαν τη δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα, έφεραν την ελληνική κοινωνία απέναντι σε µία συγκλονιστική 
διαπίστωση: ότι η χρυσή αυγή αποτελεί µια συµµορία η οποία δολοφονεί και 
ξυλοκοπεί τόσο µετανάστες στα πλαίσια µιας εθνικιστικής-ναζιστικής ιδεολογίας, 
όσο και όσους αντιτάσσονται συνειδητά σε τέτοιου τύπου λογικές. Οι 
αποκαλύψεις-σοκ συνεχίστηκαν µε τις αδιανόητες µαρτυρίες ότι η χρυσή αυγή 
συνεργαζόταν και καλυπτόταν από την αστυνοµία και το κράτος.

Και τώρα ξαφνικά η δηµοκρατία επιτίθεται στα παρακλάδια της προφασιζόµενη 
άγνοια για µια κατάσταση που η ίδια γέννησε και συντήρησε. Πόσες φορές είδαµε 
τα όργανα της τάξης να προστατεύουν και να χαριεντίζονται µε µέλη της χρυσής 
αυγής, που παριστάνοντας τους αγανακτισµένους πολίτες επιτίθονταν σε 
µετανάστες, αντιφασίστες, απεργούς, διαδηλωτές, οµοφυλόφιλους κτλ; Πόσες 
φορές είδαµε τους δικαστικούς λειτουργούς να ξεπλένουν τη νεοναζιστική δράση 
επιτρέποντας έτσι τη συνέχισή της; Πόσες φορές τα ελληνικά µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης παρουσίασαν τα «ανδραγαθήµατά» τους αποιδεολογικοποιώντας τη 
δράση τους και εισάγοντας τους ως ένα κοµµάτι του σύγχρονου lifestyle; Πόσες 
φορές ακούσαµε γύρω µας τη φράση   «µια χρυσή αυγή τους χρειάζεται» από 
ανθρώπους της διπλανής πόρτας, οι οποίοι µε µεγάλη ευκολία παρέκαµπταν την 
εγκληµατική δράση αυτής της οργάνωσης, χαρίζοντας της το ρόλο του εξυγιαντή 
του δηµόσιου βίου; 

Το έργο είναι γνωστό και το έχουµε ξαναδεί. Η δηµοκρατία σε εποχές κρίσης 
πάντα χρησιµοποιεί τις ακροδεξιές εφεδρείες της για να καταστείλει τις 
κοινωνικές εντάσεις και να επιβάλλει τα σχέδιά της. Από τη δηµοκρατία της 
Βαϊµάρης, την Ιταλία του Μουσολίνι µέχρι τη λατινική Αµερική, όπου και όποτε 
υπήρχαν δυνατά ριζοσπαστικά κινήµατα απέναντι στον καπιταλισµό, τα ακροδεξιά 
τάγµατα εφόδου µε την προτροπή του κράτους, τσάκιζαν και κατέστειλαν τις 
όποιες µορφές αντίδρασης µε δολοφονίες, εξαφανίσεις και βασανιστήρια. Κι 

Για μια ακόμη φορά 
επιβεβαιώνεται η αγαστή 
σχέση αστυνομίας με 
εθνικιστικές οργανώσεις.
Η Πατριωτική Κίνηση 
Πολιτών Καβάλας, τη 
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 
οργανώνει συγκέντρωση 
ενάντια στο “ρατσισμό που 
δέχονται οι Έλληνες”. Με 
πρωτοβουλία αντιφασιστών/ 
στριών της πόλης τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία 
καλείται αντισυγκέντρωση 
στο δημοτικό κήπο της πόλης.
 Παράλληλα αναφέρουμε πως 
το ίδιο πρωί εξελίχθηκε η δίκη 
δύο συντρόφων από τη 
Κομοτηνή με αφορμή τα 
επεισόδια σε εθνικιστική 
γιορτή της Π.Κ.Π.Κ το 2011 
στο δημοτικό κήπο. Η δίκη 
διεξήχθη υπό την επίβλεψη 
δυνάμεων καταστολής, που 
πολλαπλασιάστηκαν καθ' όλη 
τη  διάρκεια της ημέρας σε 
κάθε γωνία του κέντρου της 
πόλης με ΜΑΤ, κλούβες και 
ασφαλίτες θυμίζοντας εποχή 
δικτατορίας.
Αφότου είχε προηγηθεί η 
αναβολή της εκδήλωσης της 
Π.Κ.Π.Κ το πρωί της 27ης, η 
αστυνομία ανακοίνωσε την 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ των 
συγκεντρώσεων εκδηλώσεων 
στη πόλη της Καβάλας. 

http://anarxikoikavalas.squat.gr/
http://accionmutantecollective.blogspot.gr/
http://tameio.espivblogs.net/



αφού το κράτος εκπληρώσει τους σχεδιασµούς του (ιδιωτικοποιήσεις, περικοπές µισθών κτλ) 
εµφανίζεται ως λυτρωτής κι εξυγιαντής της δηµοκρατίας αποσύροντας από την ενεργό δράση την 
παρακρατική παραφυάδα που το ίδιο δηµιούργησε.  Πάντα όµως µε τη σωστή µεταχείριση απέναντι στο 
δεξί αιµατοβαµµένο χέρι του συστήµατος. Ατσαλάκωτοι βγήκαν οι δολοφόνοι από τη ΓΑ∆Α 
τραµπουκίζοντας όπως πολύ καλά ξέρουν όποιον δεν επιθυµούσαν υπό την προστασία του ∆ένδια. 
Επακόλουθη είναι η προσπάθειά που καταβάλλει η κυβέρνηση και τα καθεστωτικά µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης να εξισώσουν την ανυπακοή των κατοίκων της Ιερισσού µε τους φονιάδες αδολφίσκους 
χρησιµοποιώντας τη “θεωρία των 2 άκρων” . Ταυτίζοντας την τροµοκρατική ενέργεια πρώτα των 
αφεντικών εναντίον εκβιαζόµενων εργαζοµένων , µε την αντίσταση µιας ολόκληρης περιοχής όπως η 
Χαλκιδική, που στην Ιερισσό αµφισβήτησαν έστω και 'βίαια' την εξουσία των ξένων και ντόπιων 
αφεντικών πάνω στις εγχώριες πρώτες ύλες και φυσικούς πόρους. .Αλλά και τη βιαιοπραγία των 
αστυνοµικών οργάνων απέναντι σε φιλήσυχους πολίτες που ακολούθησε, παραβιάζοντας εστίες και 
διαποµπεύοντας κατοίκους χωρίς στοιχεία .Κατοίκους που υποστήριξαν το δικαίωµα στη δουλειά τους 
αλλά και το δικαίωµα στη ζωή µε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που ξεπουλιέται στο βωµό 
του συµφέροντος.

Για να τελειώνουµε δε θα µας σταµατήσουν µε κανένα τρόπο και πάνω από όλα δε θα µας συνδέσουν µε 
κανένα ναζιστικό δηµιούργηµα του κράτους και των αφεντικών .
Ένα είναι το άκρο και αυτό είναι το κράτος, τα όπλα του όσα δεν δολοφονούν είναι η λάσπη ,η σύγχυση 
,η προβοκάτσια και το ξεπούληµα των φυσικών µας πόρων σε ξένα και ντόπια συµφέροντα.
Είµαστε η ζωή αυτού του τόπου ,η αλληλεγγύη και η ελευθερία, 
είναι ο θάνατος ,το συµφέρον και το πληρωµένο χέρι του φονιά . 

Στη Χαλκιδική δε συγκρούονται δύο άκρα, αλλα δύο διαφορετικοί κόσµοι
  
Η αλήθεια είναι πως σήµερα στην κοινωνία υπάρχει σύγκρουση και είναι σφοδρή. ∆εν συγκρούονται 
όµως δύο άκρα αλλά δύο κόσµοι, ο κόσµος της κοινωνικής καταστροφής και ο κόσµος της ελευθερίας 
και της αξιοπρέπειας.

Το κίνηµα ενάντια στο χρυσό στις 5/10/2013 οργάνωσε  συναυλία αλληλεγγύης στη Χαλκιδική , η οποία 
έλαβε χώρα µε µεγάλη επιτυχία στη Θες/νίκη, οι αλληλέγγυοι  έφτασαν τους  40.000. Τα ΜΜΕ 
παραπληροφόρησαν τους τηλεθεατές  µέσα από τα δελτία ειδήσεων, ότι οι παρευρισκόµενοι  ήταν  µόνο 
µερικές χιλιάδες. Είναι προφανές ότι η διευθυνση του MEGA  έχει κάποια «µικροσυµφέροντα»  µε την 
Eldorado Gold µε αποτέλεσµα να επισκιάσει την επιτυχία της εκδήλωσης των αγωνιστών της Χαλκιδικής.
Απέναντι στην αξιοπρέπεια του αγώνα των Χαλκιδιωτών το κράτος και η ELDORADO Gold τι πραγµατικά 
έχουν αντιπαρατάξει; 

Σεληνιακή καταστροφή του δάσους των Σκουριών και του Κάκκαβου, κίνδυνο για ανεπίστρεπτη µόλυνση 
του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, πρωτοφανή κρατική βία και τροµοκρατία, στρατιωτικοποίηση του 
ευρύτερου χώρου γύρω από τα µεταλλεία και όχι µόνο, διώξεις του κινήµατος µε βάση τον 
αντιτροµοκρατικό, προφυλακίσεις κατοίκων ήδη για παραπάνω από έξι µήνες, επειδή συµµετείχαν στις 
κινητοποιήσεις και, τελικά, εγκατάσταση ενός ιδιότυπου καθεστώτος εξαίρεσης των κατοίκων της 
Χαλκιδικής από θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες, ακόµη και αυτού του ίδιου του δικαιώµατος στη 
ζωή και στο µέλλον των παιδιών τους.

Σκόπιµη η χρήση του άρθρου περί εγκληµατικής οργάνωσης στην υπόθεση των αγωνιστών του 
κινήµατος ενάντια στο χρυσό. Οι «27» εξετάζονται αυτή τη στιγµή από τις αρχές µε βάση το άρθρο 187 του 
ποινικού κώδικα «για σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης» η οποία έχει στόχο την παρεµπόδιση της 
επένδυσης της Eldorado Gold στις Σκουριές και κατ’ επέκταση της διατάραξης του τουρισµού και του 
περιβάλλοντος στην περιοχή της Χαλκιδικής. Το συγκεκριµένο άρθρο ενσωµατώθηκε στο δίκαιο µε το 
περίφηµο «Αντιτροµοκρατικό» νόµο (2928/2001), αναβαθµίστηκε και εκσυγχρονίστηκε ξανά το 2004. 
Είναι ο νόµος µε βάση τον οποίο πρόθυµοι δικαστές κατά καιρούς έχουν προχωρήσει σε προφυλακίσεις 

Όλοι οι παραπάνω χώροι λειτουργούσαν µε βάση τις αρχές της οριζόντιας λήψης αποφάσεων, της 
ατοοργάνωσης, της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασµού και µακριά απο κυρίαρχα πρότυπα και 
στερεότυπα και αφού καθαρίστηκαν και αναµορφώθηκαν στο µετρο του δυνατού έγινα φορείς ενός 
άλλου κόσµου. Κύτταρα µιας άλλης κοινωνίας. Όχι µιας κοινωνίας ενός άλλου είδους εναλλακτισµού 
αλλά αυτής του αγώνα και της αντιθέσµισης.

Στους χώρους αυτούς έχουν συµµετάσχει και συµµετέχουν οµάδες πολιτικές, αυτοοργανωµένης 
έκφρασης, θεατρικές, χορευτικές, µουσικές, και κινηµατογραφικές, οµάδες πολεµικών τεχνών και 
πολλές άλλες.
Έχουν πραγµατοποιηθεί 100άδες εκδηλώσεις πολιτικού περιεχοµένου, συναυλίες, προβολές, 
συζητήσεις, θετρικά δρώµενα, συλλογικές κουζίνες, αυτοδιαχειριζόµενα καφενεία, µουσικά και 
φωτογραφικά studios, και συνεργεία ποδηλάτων.

Οι καταλήψεις και οι αυτοδιαχειριζόµενοι χώροι είναι και θα συνεχίσουν να είναι αναπόσπαστο σηµείο 
αναφοράς του κόσµου του αγώνα σε κάθε στιγµή που εκφράζεται η κοινωνική και ταξική αντίσταση. Απο 
τις ποείες και τις διαδηλώσεις µέχρι τις απεργίες και τις εξεγέρσεις θα συνεχίσουν να είναι τα 
αναχώµατα της αντίστασης απέναντι στην αντίδραση. Απένατι στο κράτος, το κεφάλαιο και τον φασισµό.

Ειδικά σήµερα που κάθε αντιστεκόµενος βρίσκεται στο στοχαστρο της καταστολής, σήµερα που οι 
απεργοί, οι διαδηλωτές, οι κατληψλιες, και οι αναρχικοί στοχοποιούνται για να επιβληθεί απρόσκοπτα 
στην κοινωνία η κρατική και καπιταλιστική βαρβαρότητα, η κοινωνική και ταξική αλληλεγγύη είναι το 
όπλο µας και ο αγώνας η µόνη διέξοδος.

Γιατί ο αγώνας και η αντίσταση, η ζωή, η αξιοπρέπεια και ελευθερία ούτε εκκενώνονται ούτε χτίζονται 
απο 2 µέτρα τούβλα λα λίγο τσιµέντο. Είµαστε ένα κοµµάτι του κόσµου που αγωνίζεται ενάντια στην 
καπιταλιστική βαραβαρότητα , την κρατική τροµοκρατία, και τον εκφοβισµό. Κοµµάτι ντόπιων και 
µεταναστών εργαζοµένων, άνεργων, µαθητών, αντιστεκόµενων, στις γειτονιές, διοκώµενων, και 
φυλακισµένων αγωνιστών που δεν σκύβουν το κεφάλι. Μαζί τους υψώνουµε µια γροθιά νατίστασης 
στέλνοντας συνιάλο αληλεγγύης στους εξεγερµένους όλης της γής

ΗΜΑΣΤΑΝ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΦΑΣΙΣΜΟ
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κατηγορουµένων µεταφράζοντας ένα αποτύπωµα σε ένα βιβλίο ή µια σακούλα ως αποδεικτικό στοιχείο 
για τη συµµετοχή σε τροµοκρατική οργάνωση.

Αυτό που χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή, µία ακόµη «περίεργη» σύµπτωση είναι ο χρόνος που καλούνται 
οι κάτοικοι της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης να καταθέσουν. Την ώρα δηλαδή που η κυβέρνηση 
προσπαθεί να «τακτοποιήσει» την υπόθεση της Χρυσής Αυγής «δείχνει» το «άλλο» υποτιθέµενο άκρο το 
οποίο είναι κάτοικοι και αλληλέγγυοι που αντιστέκονται στη, συνεχιζόµενη καταστροφή του βουνού τους 
από την Ελληνικός Χρυσός. Και ενώ κανένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει ως τώρα απολογηθεί 
για τους τραυµατισµούς διαδηλωτών στις πορείες στις Σκουριές, για τους τόνους χηµικών που εδώ και 
ένα χρόνο έπεσαν στο βουνό, για το δηλητηριασµένο από αρσενικό νερό που πίνουν οι κάτοικοι στο 
Νεοχώρι αλλά και για τα τοξικά που διέρρευσαν στη, Ρεντίνα µε ανυπολόγιστες µέχρι σήµερα συνέπειες, 
η κυβέρνηση προσπαθεί µε κάθε τρόπο να βάλει φρένο στο κίνηµα αυτό µέσω της σκληρής 
ποινικοποίησης κάθε έννοιας αντίστασης. Καµία δίωξη δεν έχει γίνει για τα παραπάνω περιστατικά ενώ 
αντίθετα οι κάτοικοι από την αρχή των κινητοποιήσεων αντιµετωπίζονται µε βία και καταστολή και 
δεκάδες συλλήψεις (πάνω απο 150 άτοµα έχουν υποστεί βίαιη λήψη DNA). Να υπενθυµίσουµε ότι ήδη 
από τον προηγούµενο Σεπτέµβριο ο Ν. ∆ένδιας έβαζε στο ίδιο τσουβάλι τα τάγµατα εφόδου της Χρυσής 
Αυγής µε τον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής προαναγγέλλοντας κάθε φορά στην ουσία µία νέα 
επίθεση στις ζωές των κατοίκων .  

Οι κάτοικοι έγκαιρα είχαν επισηµάνει την υποκριτική προσπάθεια της κυβέρνησης να καταπολεµήσει την 
άνοδο του ναζισµού στην Ελλάδα προβλέποντας κατά κάποιο τρόπο ότι η θεωρία των δύο άκρων θα 
εφαρµοστεί πρώτα στη Χαλκιδική.

«Η Κυβέρνηση θυµήθηκε ξαφνικά το πρόβληµα του νεοναζισµού και διαρρηγνύει τα ιµάτιά της 
καταδικάζοντας τη ρατσιστική βία και επαναφέροντας τη θεωρία των δύο άκρων. Στην επιχειρηµατολογία 
της, στο ένα άκρο βρίσκονται οι νεοναζί και στο άλλο … οι Σκουριές. Οι Σκουριές ως παράδειγµα βίας, 
ισοδύναµο µε τα µαχαιρώµατα και τις δολοφονίες. Τα διαπλεκόµενα ΜΜΕ, σε εντεταλµένη υπηρεσία, 
αναπαράγουν µε εµετικό τρόπο την επιχειρηµατολογία της Κυβέρνησης. Η βία των νεοναζιστών δίπλα 
στη βία στις Σκουριές. Ξανά και ξανά.» ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής  
και Στρυµωνικού στις 24/9 τονίζοντας παράλληλα πως  τα δύο άκρα είναι το κράτος και το παρακράτος. 
Οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος: του µηχανισµού καταστολής κάθε άποψης και κινήµατος που 
αντιστέκεται στα σχέδιά τους». 

«∆εν είµαστε φορείς βίας. Είµαστε δέκτες µιας κρατικής βίας, τροµοκρατίας και προπαγάνδας, που 
παραπέµπει σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Είµαστε δέκτες της βίας µιας εξουσίας που δε διστάζει να 
παραβεί νόµους και κανόνες που η ίδια θέσπισε, που δεν διστάζει να καθοδηγεί µε εντολές και 
εκβιασµούς τη ∆ικαιοσύνη. Μιας εξουσίας που εξισώνει τη ρατσιστική βία µε ένα κοινωνικό κίνηµα που 
αγωνίζεται για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, τη δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ένα 
καλύτερο µέλλον».

Φεγγαράκι µου λαµπρό, φέγγε µου να περπατώ να πηγαίνω στο σχολειό...

Το τελευταίο χρονικό διάστηµα την επικαιρότητα απασχόλησαν οι κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και 
µαθητών, τις οποίες προκάλεσαν οι δυσµενείς αλλαγές, τόσο στο εκπαιδευτικό σύστηµα όσο και στις 
εργασιακές συνθήκες του κλάδου των καθηγητών. Το  “µεγαλεπήβολο” σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευµάτων (πού ακούστηκε στην ευρωπαϊκή Ελλάδα του 2013 διαχωρισµός κράτους και 
εκκλησίας;) για το “Νέο Σχολείο” περιλαµβάνει απολύσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών, τη διάλυση της 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και της ειδικής Αγωγής, την πλήρη εργασιακή απαξίωση των 
εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων, το κλείσιµο ή συγχώνευση σχολείων... εν ολίγοις την περεταίρω 
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πραγµατικά δηµόσιο το σχολείο και τι είδους παιδεία παρείχε;

διακηρυγµένου πλάνου της ΕΛ.ΑΣ. για εκκένωση 40 περίπου καταλήψεων σε όλη τη χώρα κατέληξε σε 
φιάσκο. Όλοι οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και οι αστυνοµικές δυνάµεις αποχώρησαν από την 
κατάληψη καθώς δε βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο εναντίον τους και η διοίκηση του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών δε διεκδίκησε το κτίριο. Η κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37 επανακαταλήφθηκε 
νωρίς το απόγευµα µετά από 4 περίπου ώρες από την εισβολή της αστυνοµίας.

11/04/13
Απόπειρες καταστολής επίσης έγιναν και σε τρία από τα µέσα αντιπληροφόρησης του ανταγωνιστικού 
κινήµατος. Το athens.indymedia.org, ο 98FM και το Ράδιο Ένταση δέχτηκαν την κρατική καταστολή.
∆ιακόπηκε η παροχή internet, µετά από εισαγγελικές πιέσεις.
05/08/13
Άλλη µια πράξη στο έργο που λέγεται “σιωπή νεκροταφείου” παίχτηκε στην Πάτρα. Αυτή τη φορά το 
σενάριο περιελάµβανε την ταυτόχρονη εκκένωση τριών καταλήψεων: Της ιστορικής κατάληψης 
παραρτήµατος – σύµβολο του τοπικού αντιδικτατορικού αγώνα, της κατάληψης Μαραγκοπούλειο, και 
του αυτοδιαχειριζόµενου στεκιού Τ.ε.ι. Από τις 16 προσαγωγές που πραγµατοποιήθηκαν, οι 5 
µετατράπηκαν σε συλλήψεις µε στηµένο κατηγορητήριο.
26/08/13
Η θρασύδειλη επίθεση ενάντια στους ελεύθερους κοινωνικούς χώρους συνεχίζεται. Το πρώι, µετά από 
εντολή του γνωστού φασιστοΠΑΣΟΚΟΥ προέδρου των ΤΕΙ Πάτρας Καπλάνη, ασφαλίτες µε τη παρούσια 
δικαστικού λειτουργού αλλά κ εκπροσώπων των ΤΕΙ εισέβαλαν στη Βάλβειο στο Μεσσολόγγι. Στη 
κατάληψη εκείνη την ώρα δεν ήταν κάποιος σύντροφος. Τα ευρήµατα της αστυνοµίας όπως πάντα 
γελοία. Ανάµεσα σε αυτά που κατασχέθηκαν ήταν και τα πανό της οµάδας της κατάληψης µιας και η 
ελεύθερη έκφραση ιδεών απαγορεύεται κ θεωρείται πειστήριο εγκλήµατος! Φεύγοντας άλλαξαν 
λουκέτα. Το κτήριο επανακαταλήφθηκε άµεσα.
17/09/13
Εισβολή στο Α.Π.Θ.  ( όπου σύµφωνα πάντα µε την ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκαν βόµβες µολώτοφ)
29/09/13
Το θέαµα της «ευταξίας και του νόµου» συνεχίζει το έργο του µε επόµενο σταθµό τα Γιάννενα, 
εκκενώνοντας την κατάληψη Αντιβίωση καθώς και την κατάληψη Ορφανοτροφείου στην Θεσσαλονίκη.

Εκµεταλλευόµενοι τους βραδείς ρυθµούς του καλοκαιριού επιχειρήσαν να δηµιουργήσουν τετελεσµένα 
γεγονότα εκ του ασφαλούς στα κλεφτά, µε στρατιές αστυνοµικών δυνάµεων και µε την επικουρική 
στήριξη διαφόρων κρατικών φορέων.

Ψίθυροι ακούγονται πλέον και για την Κατάληψης “Ελαία” και την ενδεχόµενη εκκένωση του κτηρίου της 
από το ∆ήµο σε αγαστή συνεργασία µε τον Ν.∆ένδια ώστε τα θερµοκήπια της αγροκολλεκτίβας να 
δωθούν στην υπηρεσία πρασίνου του ∆ήµου Κερκύρας.

Όλοι οι παραπάνω χώροι ήταν εγκαταλελειµµένοι απο το κράτος και τους ∆ήµους επι σειρά ετών, 
αφηµένοι να ρηµάξουν απο την υγρασία και την βρωµιά.
Όλους τους παραπάνω χώρους κατέλαβαν σε διαφορετικά χρονικά διάστηµατα άνθρωποι όλων των 
ηλικίων, εργαζόµενοι, φοιτητές, µαθητές, άνεργοι, µετανάστες και ντόπιοι δίνοντας τους ζωή.



Ο καθένας είναι µια ιδιοφυϊα. Αλλά αν κρίνεις ένα ψάρι από την ικανότητα του να σκαρφαλώσει σε 

ένα δέντρο θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του, πιστεύοντας ότι είναι χαζό. 

Albert Einstein.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
∆ΕΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝΕΤΑΙ, ∆ΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ

Οπως τα µυρµήγκια έτσι και ο πολυπράγµων υπουργός Προστασίας φροντίζει από νωρίς για τον χειµώνα 
που έρχεται. Φέτος, λοιπόν, έχει από νωρίς η ΕΛ.ΑΣ. φροντίσει να πιάσει -ή καλύτερα να αδειάσει- όλα 
τα στέκια της άγριας νεολαίας που δεν αντέχει καθόλου ο υπουργός.
Με εισβολές σε καταλήψεις στεκιών που εντελώς τυχαία γίνονται και στόχοι ναζιστικών συµµοριών, ο 
κύριος υπουργός Καταστολής του Πολίτη Nicolas ∆ένδιας υπηρετεί, κατά τη γνώµη του, την τάξη και την 
ασφάλεια των πολιτών.

Αφαιρώντας κλειδαριές, κοµπιούτερ, καφετιέρες, σηµαίες, κοντάρια, τα -πάντα απαραίτητα- µπουκάλια 
µπίρας, ακόµα και τις αφίσες από τα κατειληµµένα κτίρια, που πριν από τους ενοίκους φιλοξενούσαν 
µόνον αρουραίους, φαίνεται ότι αισθάνεται πιο κοντά στον στόχο του.
Η κατάληψη είναι για την ΕΛ.ΑΣ. µια ανατριχιαστική λέξη, όπως και οι νέοι που δηλώνουν 
αντιεξουσιαστές.
Το ίδιο ανατριχιαστική είναι και η πιθανότητα να καταφεύγουν στα κτίρια αυτά µερικοί φτωχοί 
µετανάστες, αντί να τους µπουντρουµιάζουν στα στρατόπεδα

Πρώτος στόχος η τροµοκράτηση των νέων ανθρώπων, που εξεγείρονται ενάντια στη φτώχεια, την 
ανεργία και την καταστολή (τη µόνη απάντηση στα προβλήµατά τους), αλλά και κάθε εµπόδιο στο 
συναθροίζεσθαι χωρίς κοµµατικές ταµπέλες παραµένουν τα µείζονα θέµατα του υπουργείου.
Ο δεύτερος στόχος είναι το σπάσιµο µιας αλυσίδας αλληλεγγύης µε τους µετανάστες.

Ιδού λοιπόν ο µέχρι σήµερα κατάλογος των εισβολών και των απαραίτητων καταστροφών σε στέκια όπου 
έκαναν εκδηλώσεις,συζητήσεις, συλλογικές κουζίνες, µαθήµατα σε µετανάστες και γενικά ό,τι θεωρούν 
αλληλεγγύη σήµερα οι άνθρωποι που τα φρόντιζαν και τα φροντίζουν.
12/09 /12
Στις 6:30 το πρωί επιστρατεύεται όλος ο συρφετός της αστυνοµίας για την εκκένωση της κατάληψης 
∆έλτα
20/12/13
Αιφνιδιαστική επιχείρηση εκκένωσης της Villa Amalias. ∆εκάδες Μ.ΑΤ.ατζήδες µε την παρουσία 
εισαγγελέα µπήκαν στον χώρο του νεοκλασσικού που τελούσε υπο κατάληψη πάνω απο 20 χρόνια. 
∆ικαιολογία η διακίνηση ναρκωτικών. Φυσικά οι προσπάθειες σπήλωσης του πολιτικού χώρου 
απέβησαν άκαρπες.
09/01/13
Ευρεία αστυνοµική επιχείρηση πραγµατοποιήθηκε στη Villa Amalias. Λίγο νωρίτερα περίπου 100 άτοµα 
είχαν επανακαταλάβει το κτίριο. Στο σηµείο έσπευσε άµεσα µεγάλη αστυνοµική δύναµη που προχώρησε 
αρχικά σε εκτεταµένη χρήση χηµικών εντός και πέριξ της Βίλας. Στο σηµείο έσπευσαν µετά από 
κάλεσµα και αλληλέγγυοι στην κατάληψη. Τα άτοµα που προχώρησαν στην ανακατάληψη οδηγήθηκαν 
στη ΓΑ∆Α µετά απο επέµβαση των Ε.Κ.Α.Μ.
09/01 2013
Έφοδος της αστυνοµίας πραγµατοποιήθηκε στις 03:00 το µεσηµέρι στην κατάληψη Πατησίων 61 & 
Σκαραµαγκά. Στο κτίριο βρίσκονταν 7 σύντροφοι/ισσες, από τους οποίους οι 6 µεταφέρθηκαν στη ΓΑ∆Α. 
Η επιχείρηση ήρθε εκδικητικά λίγες ώρες µετά την επανακατάληψη της Villa Amalias και την κατάληψη 
των κεντρικών γραφείων της ∆ΗΜ.ΑΡ. που είχαν ως αποτέλεσµα την εκκένωσή τους και τη σύλληψη και 
προσαγωγή περίπου 150 συντρόφων και συντροφισσών.16/01/13
Η κατάληψη Λέλας Καραγιάννη που µετράει 25 χρόνια ζωής δέχτηκε εισβολή από τα σιδερόφραχτα των 
δυνάµεων του νόµου και της τάξης λίγες µέρες µετά τη Βίλλα Αµαλίας και την κατάληψη Σκαραµαγκά. Η 
επιχείρηση έγινε παράνοµα χωρίς την παρουσία εισαγγελέα και χωρίς κάποια καταγγελία από το 
Πανεπιστήµιο Αθηνών που αποτελεί τον ιδιοκτήτη του συγκεκριµένου κτιρίου. 14 άτοµα προσήχθησαν 
µέσα από την κατάληψη, µαζί και 2 αλληλέγγυοι. Η θεαµατική συνέχεια της εφαρµογής του 

Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, η εκάστοτε κυβέρνηση θεωρούσε “τσιφλίκι” της τον 
εκπαιδευτικό χώρο, χρησιµοποιώντας τον για µικροπολιτικά οφέλη, µε απώτερο πάντα στόχο την πλύση 
εγκεφάλου των µελλοντικών γενεών (βλέπε βιβλία Ιστορίας). Η εκπαίδευση των µαθητών ανέκαθεν ήταν 
ταξικά άνιση, καθώς τα αναλυτικά προγράµµατα που χρησιµοποιούσε ήταν δηµιούργηµα της µεσαίας 
αστικής τάξης και επουδενί δεν ανταποκρίνονταν στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε µαθητή. Αντίθετα, 
εξυπηρετούσε τις ανάγκες της αστικής κοινωνίας η οποία, µετά την εκβιοµηχάνιση, χρησιµοποίησε το 
σχολείο για να µεταδώσει τις απαραίτητες γνώσεις στα χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα 
προκειµένου να τους εντάξει στη µισθωτή αγορά εργασίας. Και ποια ήταν αλήθεια η ποιότητα της 
παιδείας που παρείχε; Σταθερές “αξίες” ήταν  και παραµένουν η άκριτη εισαγωγή εκπαιδευτικών 
συστηµάτων από το εξωτερικό, ο ανταγωνισµός µεταξύ των µαθητών, η βαθµοθηρία, η στείρα 
αποστήθιση και ο διαχωρισµός χειρωνακτικής και πνευµατικής εργασίας µέσω της υποβάθµισης της 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Και ποιος µπορεί να ισχυριστεί ότι παλαιότερα είχαµε δωρεάν παιδεία τη 
στιγµή που την εποχή των παχιών αγελάδων ο κάθε µικροαστός έστελνε το βλαστάρι του σε φροντιστήρια 
(ξοδεύοντας µε τα σηµερινά δεδοµένα έναν βασικό µισθό) για να γίνει νοικοκυραίος µε πτυχίο; Αλλά 
βέβαια τότε όλοι είχαν χάψει το παραµύθι της “εθνικής” καραµέλας του χρηµατιστηρίου, της 
Ολυµπιάδας, του Euro, της ένταξης στο ευρώ και της πλαστικής ευµάρειας. Πλέον όµως, µε το πρόσχηµα 
της οικονοµικής κρίσης, γκρεµίζεται κάθε αυταπάτη. Το “Νέο Σχολείο” έχει όλα τα “εχέγγυα” για να 
παράξει ακόµα περισσότερες στρατιές λειτουργικά αναλφάβητων ατόµων, χωρίς τη δυνατότητα κριτικής 
σκέψης, που θα είναι ευκολότερα χειραγωγίσιµοι. Και το µέλλον προβλέπεται ακόµα πιο δυσοίωνο, µε 
τα σχολεία να γίνονται µοντέρνες φυλακές παιδοφύλαξης, όπου κάθε φωνή διαµαρτυρίας καταστέλλεται 
µε ΜΑΤ κ επιστρατεύσεις. ∆εν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο που τώρα ξεφυτρώνουν σαν τα µανιτάρια τα 
ιδιωτικά σχολεία (όπως πρόσφατα άρχισε να λειτουργεί στα Αµισιανά Καβάλας) και βιώνουµε την εισροή 
ιδιωτικών φορέων στο λεγόµενο “δηµόσιο” σχολείο. Τώρα πια οι µάσκες έπεσαν οξύνοντας τις 
κοινωνικές αντιθέσεις, µέσα από το δίπολο ανώτερης “σπουδαγµένης” τάξης και της κατώτερης των 
ανειδίκευτων εργατών.

Άρα λοιπόν, αν θέλουµε να µιλήσουµε για παιδεία, οφείλουµε να απαιτήσουµε πρώτα και κύρια µια άλλη 
κοινωνία, όπου αξίες της θα είναι η αυτενέργεια, η αυτοδιαχείριση, η ελευθερία σκέψης και η 
αλληλεγγύη. Μέσα σε ένα τέτοιο κοινωνικό περιβάλλον, η γνώση δε θα δίνεται ως έτοιµη τροφή, αλλά θα 
αναζητείται από τους µαθητές, οι οποίοι θα συνδιαµορφώνουν µε τους εκπαιδευτικούς τους το 
αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου, χωρίς την έννοια της κατάταξής τους σε καλούς και κακούς, αλλά 
µε την καλλιέργεια των δυνατοτήτων τους και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Για να βαδίσουµε προς 
αυτό, η µόνη λύση είναι η ανατροπή του υπάρχοντος νεο-ολοκληρωτικού συστήµατος.

“Στο µυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου ε...” Κατερίνα Γώγου
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Έφοδος της αστυνοµίας πραγµατοποιήθηκε στις 03:00 το µεσηµέρι στην κατάληψη Πατησίων 61 & 
Σκαραµαγκά. Στο κτίριο βρίσκονταν 7 σύντροφοι/ισσες, από τους οποίους οι 6 µεταφέρθηκαν στη ΓΑ∆Α. 
Η επιχείρηση ήρθε εκδικητικά λίγες ώρες µετά την επανακατάληψη της Villa Amalias και την κατάληψη 
των κεντρικών γραφείων της ∆ΗΜ.ΑΡ. που είχαν ως αποτέλεσµα την εκκένωσή τους και τη σύλληψη και 
προσαγωγή περίπου 150 συντρόφων και συντροφισσών.16/01/13
Η κατάληψη Λέλας Καραγιάννη που µετράει 25 χρόνια ζωής δέχτηκε εισβολή από τα σιδερόφραχτα των 
δυνάµεων του νόµου και της τάξης λίγες µέρες µετά τη Βίλλα Αµαλίας και την κατάληψη Σκαραµαγκά. Η 
επιχείρηση έγινε παράνοµα χωρίς την παρουσία εισαγγελέα και χωρίς κάποια καταγγελία από το 
Πανεπιστήµιο Αθηνών που αποτελεί τον ιδιοκτήτη του συγκεκριµένου κτιρίου. 14 άτοµα προσήχθησαν 
µέσα από την κατάληψη, µαζί και 2 αλληλέγγυοι. Η θεαµατική συνέχεια της εφαρµογής του 

Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, η εκάστοτε κυβέρνηση θεωρούσε “τσιφλίκι” της τον 
εκπαιδευτικό χώρο, χρησιµοποιώντας τον για µικροπολιτικά οφέλη, µε απώτερο πάντα στόχο την πλύση 
εγκεφάλου των µελλοντικών γενεών (βλέπε βιβλία Ιστορίας). Η εκπαίδευση των µαθητών ανέκαθεν ήταν 
ταξικά άνιση, καθώς τα αναλυτικά προγράµµατα που χρησιµοποιούσε ήταν δηµιούργηµα της µεσαίας 
αστικής τάξης και επουδενί δεν ανταποκρίνονταν στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε µαθητή. Αντίθετα, 
εξυπηρετούσε τις ανάγκες της αστικής κοινωνίας η οποία, µετά την εκβιοµηχάνιση, χρησιµοποίησε το 
σχολείο για να µεταδώσει τις απαραίτητες γνώσεις στα χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα 
προκειµένου να τους εντάξει στη µισθωτή αγορά εργασίας. Και ποια ήταν αλήθεια η ποιότητα της 
παιδείας που παρείχε; Σταθερές “αξίες” ήταν  και παραµένουν η άκριτη εισαγωγή εκπαιδευτικών 
συστηµάτων από το εξωτερικό, ο ανταγωνισµός µεταξύ των µαθητών, η βαθµοθηρία, η στείρα 
αποστήθιση και ο διαχωρισµός χειρωνακτικής και πνευµατικής εργασίας µέσω της υποβάθµισης της 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Και ποιος µπορεί να ισχυριστεί ότι παλαιότερα είχαµε δωρεάν παιδεία τη 
στιγµή που την εποχή των παχιών αγελάδων ο κάθε µικροαστός έστελνε το βλαστάρι του σε φροντιστήρια 
(ξοδεύοντας µε τα σηµερινά δεδοµένα έναν βασικό µισθό) για να γίνει νοικοκυραίος µε πτυχίο; Αλλά 
βέβαια τότε όλοι είχαν χάψει το παραµύθι της “εθνικής” καραµέλας του χρηµατιστηρίου, της 
Ολυµπιάδας, του Euro, της ένταξης στο ευρώ και της πλαστικής ευµάρειας. Πλέον όµως, µε το πρόσχηµα 
της οικονοµικής κρίσης, γκρεµίζεται κάθε αυταπάτη. Το “Νέο Σχολείο” έχει όλα τα “εχέγγυα” για να 
παράξει ακόµα περισσότερες στρατιές λειτουργικά αναλφάβητων ατόµων, χωρίς τη δυνατότητα κριτικής 
σκέψης, που θα είναι ευκολότερα χειραγωγίσιµοι. Και το µέλλον προβλέπεται ακόµα πιο δυσοίωνο, µε 
τα σχολεία να γίνονται µοντέρνες φυλακές παιδοφύλαξης, όπου κάθε φωνή διαµαρτυρίας καταστέλλεται 
µε ΜΑΤ κ επιστρατεύσεις. ∆εν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο που τώρα ξεφυτρώνουν σαν τα µανιτάρια τα 
ιδιωτικά σχολεία (όπως πρόσφατα άρχισε να λειτουργεί στα Αµισιανά Καβάλας) και βιώνουµε την εισροή 
ιδιωτικών φορέων στο λεγόµενο “δηµόσιο” σχολείο. Τώρα πια οι µάσκες έπεσαν οξύνοντας τις 
κοινωνικές αντιθέσεις, µέσα από το δίπολο ανώτερης “σπουδαγµένης” τάξης και της κατώτερης των 
ανειδίκευτων εργατών.

Άρα λοιπόν, αν θέλουµε να µιλήσουµε για παιδεία, οφείλουµε να απαιτήσουµε πρώτα και κύρια µια άλλη 
κοινωνία, όπου αξίες της θα είναι η αυτενέργεια, η αυτοδιαχείριση, η ελευθερία σκέψης και η 
αλληλεγγύη. Μέσα σε ένα τέτοιο κοινωνικό περιβάλλον, η γνώση δε θα δίνεται ως έτοιµη τροφή, αλλά θα 
αναζητείται από τους µαθητές, οι οποίοι θα συνδιαµορφώνουν µε τους εκπαιδευτικούς τους το 
αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου, χωρίς την έννοια της κατάταξής τους σε καλούς και κακούς, αλλά 
µε την καλλιέργεια των δυνατοτήτων τους και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Για να βαδίσουµε προς 
αυτό, η µόνη λύση είναι η ανατροπή του υπάρχοντος νεο-ολοκληρωτικού συστήµατος.

“Στο µυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου ε...” Κατερίνα Γώγου



κατηγορουµένων µεταφράζοντας ένα αποτύπωµα σε ένα βιβλίο ή µια σακούλα ως αποδεικτικό στοιχείο 
για τη συµµετοχή σε τροµοκρατική οργάνωση.

Αυτό που χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή, µία ακόµη «περίεργη» σύµπτωση είναι ο χρόνος που καλούνται 
οι κάτοικοι της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης να καταθέσουν. Την ώρα δηλαδή που η κυβέρνηση 
προσπαθεί να «τακτοποιήσει» την υπόθεση της Χρυσής Αυγής «δείχνει» το «άλλο» υποτιθέµενο άκρο το 
οποίο είναι κάτοικοι και αλληλέγγυοι που αντιστέκονται στη, συνεχιζόµενη καταστροφή του βουνού τους 
από την Ελληνικός Χρυσός. Και ενώ κανένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει ως τώρα απολογηθεί 
για τους τραυµατισµούς διαδηλωτών στις πορείες στις Σκουριές, για τους τόνους χηµικών που εδώ και 
ένα χρόνο έπεσαν στο βουνό, για το δηλητηριασµένο από αρσενικό νερό που πίνουν οι κάτοικοι στο 
Νεοχώρι αλλά και για τα τοξικά που διέρρευσαν στη, Ρεντίνα µε ανυπολόγιστες µέχρι σήµερα συνέπειες, 
η κυβέρνηση προσπαθεί µε κάθε τρόπο να βάλει φρένο στο κίνηµα αυτό µέσω της σκληρής 
ποινικοποίησης κάθε έννοιας αντίστασης. Καµία δίωξη δεν έχει γίνει για τα παραπάνω περιστατικά ενώ 
αντίθετα οι κάτοικοι από την αρχή των κινητοποιήσεων αντιµετωπίζονται µε βία και καταστολή και 
δεκάδες συλλήψεις (πάνω απο 150 άτοµα έχουν υποστεί βίαιη λήψη DNA). Να υπενθυµίσουµε ότι ήδη 
από τον προηγούµενο Σεπτέµβριο ο Ν. ∆ένδιας έβαζε στο ίδιο τσουβάλι τα τάγµατα εφόδου της Χρυσής 
Αυγής µε τον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής προαναγγέλλοντας κάθε φορά στην ουσία µία νέα 
επίθεση στις ζωές των κατοίκων .  

Οι κάτοικοι έγκαιρα είχαν επισηµάνει την υποκριτική προσπάθεια της κυβέρνησης να καταπολεµήσει την 
άνοδο του ναζισµού στην Ελλάδα προβλέποντας κατά κάποιο τρόπο ότι η θεωρία των δύο άκρων θα 
εφαρµοστεί πρώτα στη Χαλκιδική.

«Η Κυβέρνηση θυµήθηκε ξαφνικά το πρόβληµα του νεοναζισµού και διαρρηγνύει τα ιµάτιά της 
καταδικάζοντας τη ρατσιστική βία και επαναφέροντας τη θεωρία των δύο άκρων. Στην επιχειρηµατολογία 
της, στο ένα άκρο βρίσκονται οι νεοναζί και στο άλλο … οι Σκουριές. Οι Σκουριές ως παράδειγµα βίας, 
ισοδύναµο µε τα µαχαιρώµατα και τις δολοφονίες. Τα διαπλεκόµενα ΜΜΕ, σε εντεταλµένη υπηρεσία, 
αναπαράγουν µε εµετικό τρόπο την επιχειρηµατολογία της Κυβέρνησης. Η βία των νεοναζιστών δίπλα 
στη βία στις Σκουριές. Ξανά και ξανά.» ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής  
και Στρυµωνικού στις 24/9 τονίζοντας παράλληλα πως  τα δύο άκρα είναι το κράτος και το παρακράτος. 
Οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος: του µηχανισµού καταστολής κάθε άποψης και κινήµατος που 
αντιστέκεται στα σχέδιά τους». 

«∆εν είµαστε φορείς βίας. Είµαστε δέκτες µιας κρατικής βίας, τροµοκρατίας και προπαγάνδας, που 
παραπέµπει σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Είµαστε δέκτες της βίας µιας εξουσίας που δε διστάζει να 
παραβεί νόµους και κανόνες που η ίδια θέσπισε, που δεν διστάζει να καθοδηγεί µε εντολές και 
εκβιασµούς τη ∆ικαιοσύνη. Μιας εξουσίας που εξισώνει τη ρατσιστική βία µε ένα κοινωνικό κίνηµα που 
αγωνίζεται για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, τη δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ένα 
καλύτερο µέλλον».

Φεγγαράκι µου λαµπρό, φέγγε µου να περπατώ να πηγαίνω στο σχολειό...

Το τελευταίο χρονικό διάστηµα την επικαιρότητα απασχόλησαν οι κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και 
µαθητών, τις οποίες προκάλεσαν οι δυσµενείς αλλαγές, τόσο στο εκπαιδευτικό σύστηµα όσο και στις 
εργασιακές συνθήκες του κλάδου των καθηγητών. Το  “µεγαλεπήβολο” σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευµάτων (πού ακούστηκε στην ευρωπαϊκή Ελλάδα του 2013 διαχωρισµός κράτους και 
εκκλησίας;) για το “Νέο Σχολείο” περιλαµβάνει απολύσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών, τη διάλυση της 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και της ειδικής Αγωγής, την πλήρη εργασιακή απαξίωση των 
εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων, το κλείσιµο ή συγχώνευση σχολείων... εν ολίγοις την περεταίρω 
υποβάθµιση της “δηµόσιας” Εκπαίδευσης. Μήπως πρέπει όµως να αναρωτηθούµε αν ήταν ποτέ 
πραγµατικά δηµόσιο το σχολείο και τι είδους παιδεία παρείχε;

διακηρυγµένου πλάνου της ΕΛ.ΑΣ. για εκκένωση 40 περίπου καταλήψεων σε όλη τη χώρα κατέληξε σε 
φιάσκο. Όλοι οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και οι αστυνοµικές δυνάµεις αποχώρησαν από την 
κατάληψη καθώς δε βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο εναντίον τους και η διοίκηση του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών δε διεκδίκησε το κτίριο. Η κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37 επανακαταλήφθηκε 
νωρίς το απόγευµα µετά από 4 περίπου ώρες από την εισβολή της αστυνοµίας.

11/04/13
Απόπειρες καταστολής επίσης έγιναν και σε τρία από τα µέσα αντιπληροφόρησης του ανταγωνιστικού 
κινήµατος. Το athens.indymedia.org, ο 98FM και το Ράδιο Ένταση δέχτηκαν την κρατική καταστολή.
∆ιακόπηκε η παροχή internet, µετά από εισαγγελικές πιέσεις.
05/08/13
Άλλη µια πράξη στο έργο που λέγεται “σιωπή νεκροταφείου” παίχτηκε στην Πάτρα. Αυτή τη φορά το 
σενάριο περιελάµβανε την ταυτόχρονη εκκένωση τριών καταλήψεων: Της ιστορικής κατάληψης 
παραρτήµατος – σύµβολο του τοπικού αντιδικτατορικού αγώνα, της κατάληψης Μαραγκοπούλειο, και 
του αυτοδιαχειριζόµενου στεκιού Τ.ε.ι. Από τις 16 προσαγωγές που πραγµατοποιήθηκαν, οι 5 
µετατράπηκαν σε συλλήψεις µε στηµένο κατηγορητήριο.
26/08/13
Η θρασύδειλη επίθεση ενάντια στους ελεύθερους κοινωνικούς χώρους συνεχίζεται. Το πρώι, µετά από 
εντολή του γνωστού φασιστοΠΑΣΟΚΟΥ προέδρου των ΤΕΙ Πάτρας Καπλάνη, ασφαλίτες µε τη παρούσια 
δικαστικού λειτουργού αλλά κ εκπροσώπων των ΤΕΙ εισέβαλαν στη Βάλβειο στο Μεσσολόγγι. Στη 
κατάληψη εκείνη την ώρα δεν ήταν κάποιος σύντροφος. Τα ευρήµατα της αστυνοµίας όπως πάντα 
γελοία. Ανάµεσα σε αυτά που κατασχέθηκαν ήταν και τα πανό της οµάδας της κατάληψης µιας και η 
ελεύθερη έκφραση ιδεών απαγορεύεται κ θεωρείται πειστήριο εγκλήµατος! Φεύγοντας άλλαξαν 
λουκέτα. Το κτήριο επανακαταλήφθηκε άµεσα.
17/09/13
Εισβολή στο Α.Π.Θ.  ( όπου σύµφωνα πάντα µε την ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκαν βόµβες µολώτοφ)
29/09/13
Το θέαµα της «ευταξίας και του νόµου» συνεχίζει το έργο του µε επόµενο σταθµό τα Γιάννενα, 
εκκενώνοντας την κατάληψη Αντιβίωση καθώς και την κατάληψη Ορφανοτροφείου στην Θεσσαλονίκη.

Εκµεταλλευόµενοι τους βραδείς ρυθµούς του καλοκαιριού επιχειρήσαν να δηµιουργήσουν τετελεσµένα 
γεγονότα εκ του ασφαλούς στα κλεφτά, µε στρατιές αστυνοµικών δυνάµεων και µε την επικουρική 
στήριξη διαφόρων κρατικών φορέων.

Ψίθυροι ακούγονται πλέον και για την Κατάληψης “Ελαία” και την ενδεχόµενη εκκένωση του κτηρίου της 
από το ∆ήµο σε αγαστή συνεργασία µε τον Ν.∆ένδια ώστε τα θερµοκήπια της αγροκολλεκτίβας να 
δωθούν στην υπηρεσία πρασίνου του ∆ήµου Κερκύρας.

Όλοι οι παραπάνω χώροι ήταν εγκαταλελειµµένοι απο το κράτος και τους ∆ήµους επι σειρά ετών, 
αφηµένοι να ρηµάξουν απο την υγρασία και την βρωµιά.
Όλους τους παραπάνω χώρους κατέλαβαν σε διαφορετικά χρονικά διάστηµατα άνθρωποι όλων των 
ηλικίων, εργαζόµενοι, φοιτητές, µαθητές, άνεργοι, µετανάστες και ντόπιοι δίνοντας τους ζωή.



αφού το κράτος εκπληρώσει τους σχεδιασµούς του (ιδιωτικοποιήσεις, περικοπές µισθών κτλ) 
εµφανίζεται ως λυτρωτής κι εξυγιαντής της δηµοκρατίας αποσύροντας από την ενεργό δράση την 
παρακρατική παραφυάδα που το ίδιο δηµιούργησε.  Πάντα όµως µε τη σωστή µεταχείριση απέναντι στο 
δεξί αιµατοβαµµένο χέρι του συστήµατος. Ατσαλάκωτοι βγήκαν οι δολοφόνοι από τη ΓΑ∆Α 
τραµπουκίζοντας όπως πολύ καλά ξέρουν όποιον δεν επιθυµούσαν υπό την προστασία του ∆ένδια. 
Επακόλουθη είναι η προσπάθειά που καταβάλλει η κυβέρνηση και τα καθεστωτικά µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης να εξισώσουν την ανυπακοή των κατοίκων της Ιερισσού µε τους φονιάδες αδολφίσκους 
χρησιµοποιώντας τη “θεωρία των 2 άκρων” . Ταυτίζοντας την τροµοκρατική ενέργεια πρώτα των 
αφεντικών εναντίον εκβιαζόµενων εργαζοµένων , µε την αντίσταση µιας ολόκληρης περιοχής όπως η 
Χαλκιδική, που στην Ιερισσό αµφισβήτησαν έστω και 'βίαια' την εξουσία των ξένων και ντόπιων 
αφεντικών πάνω στις εγχώριες πρώτες ύλες και φυσικούς πόρους. .Αλλά και τη βιαιοπραγία των 
αστυνοµικών οργάνων απέναντι σε φιλήσυχους πολίτες που ακολούθησε, παραβιάζοντας εστίες και 
διαποµπεύοντας κατοίκους χωρίς στοιχεία .Κατοίκους που υποστήριξαν το δικαίωµα στη δουλειά τους 
αλλά και το δικαίωµα στη ζωή µε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που ξεπουλιέται στο βωµό 
του συµφέροντος.

Για να τελειώνουµε δε θα µας σταµατήσουν µε κανένα τρόπο και πάνω από όλα δε θα µας συνδέσουν µε 
κανένα ναζιστικό δηµιούργηµα του κράτους και των αφεντικών .
Ένα είναι το άκρο και αυτό είναι το κράτος, τα όπλα του όσα δεν δολοφονούν είναι η λάσπη ,η σύγχυση 
,η προβοκάτσια και το ξεπούληµα των φυσικών µας πόρων σε ξένα και ντόπια συµφέροντα.
Είµαστε η ζωή αυτού του τόπου ,η αλληλεγγύη και η ελευθερία, 
είναι ο θάνατος ,το συµφέρον και το πληρωµένο χέρι του φονιά . 

Στη Χαλκιδική δε συγκρούονται δύο άκρα, αλλα δύο διαφορετικοί κόσµοι
  
Η αλήθεια είναι πως σήµερα στην κοινωνία υπάρχει σύγκρουση και είναι σφοδρή. ∆εν συγκρούονται 
όµως δύο άκρα αλλά δύο κόσµοι, ο κόσµος της κοινωνικής καταστροφής και ο κόσµος της ελευθερίας 
και της αξιοπρέπειας.

Το κίνηµα ενάντια στο χρυσό στις 5/10/2013 οργάνωσε  συναυλία αλληλεγγύης στη Χαλκιδική , η οποία 
έλαβε χώρα µε µεγάλη επιτυχία στη Θες/νίκη, οι αλληλέγγυοι  έφτασαν τους  40.000. Τα ΜΜΕ 
παραπληροφόρησαν τους τηλεθεατές  µέσα από τα δελτία ειδήσεων, ότι οι παρευρισκόµενοι  ήταν  µόνο 
µερικές χιλιάδες. Είναι προφανές ότι η διευθυνση του MEGA  έχει κάποια «µικροσυµφέροντα»  µε την 
Eldorado Gold µε αποτέλεσµα να επισκιάσει την επιτυχία της εκδήλωσης των αγωνιστών της Χαλκιδικής.
Απέναντι στην αξιοπρέπεια του αγώνα των Χαλκιδιωτών το κράτος και η ELDORADO Gold τι πραγµατικά 
έχουν αντιπαρατάξει; 

Σεληνιακή καταστροφή του δάσους των Σκουριών και του Κάκκαβου, κίνδυνο για ανεπίστρεπτη µόλυνση 
του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, πρωτοφανή κρατική βία και τροµοκρατία, στρατιωτικοποίηση του 
ευρύτερου χώρου γύρω από τα µεταλλεία και όχι µόνο, διώξεις του κινήµατος µε βάση τον 
αντιτροµοκρατικό, προφυλακίσεις κατοίκων ήδη για παραπάνω από έξι µήνες, επειδή συµµετείχαν στις 
κινητοποιήσεις και, τελικά, εγκατάσταση ενός ιδιότυπου καθεστώτος εξαίρεσης των κατοίκων της 
Χαλκιδικής από θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες, ακόµη και αυτού του ίδιου του δικαιώµατος στη 
ζωή και στο µέλλον των παιδιών τους.

Σκόπιµη η χρήση του άρθρου περί εγκληµατικής οργάνωσης στην υπόθεση των αγωνιστών του 
κινήµατος ενάντια στο χρυσό. Οι «27» εξετάζονται αυτή τη στιγµή από τις αρχές µε βάση το άρθρο 187 του 
ποινικού κώδικα «για σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης» η οποία έχει στόχο την παρεµπόδιση της 
επένδυσης της Eldorado Gold στις Σκουριές και κατ’ επέκταση της διατάραξης του τουρισµού και του 
περιβάλλοντος στην περιοχή της Χαλκιδικής. Το συγκεκριµένο άρθρο ενσωµατώθηκε στο δίκαιο µε το 
περίφηµο «Αντιτροµοκρατικό» νόµο (2928/2001), αναβαθµίστηκε και εκσυγχρονίστηκε ξανά το 2004. 
Είναι ο νόµος µε βάση τον οποίο πρόθυµοι δικαστές κατά καιρούς έχουν προχωρήσει σε προφυλακίσεις 

Όλοι οι παραπάνω χώροι λειτουργούσαν µε βάση τις αρχές της οριζόντιας λήψης αποφάσεων, της 
ατοοργάνωσης, της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασµού και µακριά απο κυρίαρχα πρότυπα και 
στερεότυπα και αφού καθαρίστηκαν και αναµορφώθηκαν στο µετρο του δυνατού έγινα φορείς ενός 
άλλου κόσµου. Κύτταρα µιας άλλης κοινωνίας. Όχι µιας κοινωνίας ενός άλλου είδους εναλλακτισµού 
αλλά αυτής του αγώνα και της αντιθέσµισης.

Στους χώρους αυτούς έχουν συµµετάσχει και συµµετέχουν οµάδες πολιτικές, αυτοοργανωµένης 
έκφρασης, θεατρικές, χορευτικές, µουσικές, και κινηµατογραφικές, οµάδες πολεµικών τεχνών και 
πολλές άλλες.
Έχουν πραγµατοποιηθεί 100άδες εκδηλώσεις πολιτικού περιεχοµένου, συναυλίες, προβολές, 
συζητήσεις, θετρικά δρώµενα, συλλογικές κουζίνες, αυτοδιαχειριζόµενα καφενεία, µουσικά και 
φωτογραφικά studios, και συνεργεία ποδηλάτων.

Οι καταλήψεις και οι αυτοδιαχειριζόµενοι χώροι είναι και θα συνεχίσουν να είναι αναπόσπαστο σηµείο 
αναφοράς του κόσµου του αγώνα σε κάθε στιγµή που εκφράζεται η κοινωνική και ταξική αντίσταση. Απο 
τις ποείες και τις διαδηλώσεις µέχρι τις απεργίες και τις εξεγέρσεις θα συνεχίσουν να είναι τα 
αναχώµατα της αντίστασης απέναντι στην αντίδραση. Απένατι στο κράτος, το κεφάλαιο και τον φασισµό.

Ειδικά σήµερα που κάθε αντιστεκόµενος βρίσκεται στο στοχαστρο της καταστολής, σήµερα που οι 
απεργοί, οι διαδηλωτές, οι κατληψλιες, και οι αναρχικοί στοχοποιούνται για να επιβληθεί απρόσκοπτα 
στην κοινωνία η κρατική και καπιταλιστική βαρβαρότητα, η κοινωνική και ταξική αλληλεγγύη είναι το 
όπλο µας και ο αγώνας η µόνη διέξοδος.

Γιατί ο αγώνας και η αντίσταση, η ζωή, η αξιοπρέπεια και ελευθερία ούτε εκκενώνονται ούτε χτίζονται 
απο 2 µέτρα τούβλα λα λίγο τσιµέντο. Είµαστε ένα κοµµάτι του κόσµου που αγωνίζεται ενάντια στην 
καπιταλιστική βαραβαρότητα , την κρατική τροµοκρατία, και τον εκφοβισµό. Κοµµάτι ντόπιων και 
µεταναστών εργαζοµένων, άνεργων, µαθητών, αντιστεκόµενων, στις γειτονιές, διοκώµενων, και 
φυλακισµένων αγωνιστών που δεν σκύβουν το κεφάλι. Μαζί τους υψώνουµε µια γροθιά νατίστασης 
στέλνοντας συνιάλο αληλεγγύης στους εξεγερµένους όλης της γής

ΗΜΑΣΤΑΝ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΦΑΣΙΣΜΟ
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Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΑ∆ΕΥΕΙ, ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ.

Και ξαφνικά όλοι ξυπνήσανε. Τα γεγονότα που ακολούθησαν τη δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα, έφεραν την ελληνική κοινωνία απέναντι σε µία συγκλονιστική 
διαπίστωση: ότι η χρυσή αυγή αποτελεί µια συµµορία η οποία δολοφονεί και 
ξυλοκοπεί τόσο µετανάστες στα πλαίσια µιας εθνικιστικής-ναζιστικής ιδεολογίας, 
όσο και όσους αντιτάσσονται συνειδητά σε τέτοιου τύπου λογικές. Οι 
αποκαλύψεις-σοκ συνεχίστηκαν µε τις αδιανόητες µαρτυρίες ότι η χρυσή αυγή 
συνεργαζόταν και καλυπτόταν από την αστυνοµία και το κράτος.

Και τώρα ξαφνικά η δηµοκρατία επιτίθεται στα παρακλάδια της προφασιζόµενη 
άγνοια για µια κατάσταση που η ίδια γέννησε και συντήρησε. Πόσες φορές είδαµε 
τα όργανα της τάξης να προστατεύουν και να χαριεντίζονται µε µέλη της χρυσής 
αυγής, που παριστάνοντας τους αγανακτισµένους πολίτες επιτίθονταν σε 
µετανάστες, αντιφασίστες, απεργούς, διαδηλωτές, οµοφυλόφιλους κτλ; Πόσες 
φορές είδαµε τους δικαστικούς λειτουργούς να ξεπλένουν τη νεοναζιστική δράση 
επιτρέποντας έτσι τη συνέχισή της; Πόσες φορές τα ελληνικά µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης παρουσίασαν τα «ανδραγαθήµατά» τους αποιδεολογικοποιώντας τη 
δράση τους και εισάγοντας τους ως ένα κοµµάτι του σύγχρονου lifestyle; Πόσες 
φορές ακούσαµε γύρω µας τη φράση   «µια χρυσή αυγή τους χρειάζεται» από 
ανθρώπους της διπλανής πόρτας, οι οποίοι µε µεγάλη ευκολία παρέκαµπταν την 
εγκληµατική δράση αυτής της οργάνωσης, χαρίζοντας της το ρόλο του εξυγιαντή 
του δηµόσιου βίου; 

Το έργο είναι γνωστό και το έχουµε ξαναδεί. Η δηµοκρατία σε εποχές κρίσης 
πάντα χρησιµοποιεί τις ακροδεξιές εφεδρείες της για να καταστείλει τις 
κοινωνικές εντάσεις και να επιβάλλει τα σχέδιά της. Από τη δηµοκρατία της 
Βαϊµάρης, την Ιταλία του Μουσολίνι µέχρι τη λατινική Αµερική, όπου και όποτε 
υπήρχαν δυνατά ριζοσπαστικά κινήµατα απέναντι στον καπιταλισµό, τα ακροδεξιά 
τάγµατα εφόδου µε την προτροπή του κράτους, τσάκιζαν και κατέστειλαν τις 
όποιες µορφές αντίδρασης µε δολοφονίες, εξαφανίσεις και βασανιστήρια. Κι 

Για μια ακόμη φορά 
επιβεβαιώνεται η αγαστή 
σχέση αστυνομίας με 
εθνικιστικές οργανώσεις.
Η Πατριωτική Κίνηση 
Πολιτών Καβάλας, τη 
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 
οργανώνει συγκέντρωση 
ενάντια στο “ρατσισμό που 
δέχονται οι Έλληνες”. Με 
πρωτοβουλία αντιφασιστών/ 
στριών της πόλης τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία 
καλείται αντισυγκέντρωση 
στο δημοτικό κήπο της πόλης.
 Παράλληλα αναφέρουμε πως 
το ίδιο πρωί εξελίχθηκε η δίκη 
δύο συντρόφων από τη 
Κομοτηνή με αφορμή τα 
επεισόδια σε εθνικιστική 
γιορτή της Π.Κ.Π.Κ το 2011 
στο δημοτικό κήπο. Η δίκη 
διεξήχθη υπό την επίβλεψη 
δυνάμεων καταστολής, που 
πολλαπλασιάστηκαν καθ' όλη 
τη  διάρκεια της ημέρας σε 
κάθε γωνία του κέντρου της 
πόλης με ΜΑΤ, κλούβες και 
ασφαλίτες θυμίζοντας εποχή 
δικτατορίας.
Αφότου είχε προηγηθεί η 
αναβολή της εκδήλωσης της 
Π.Κ.Π.Κ το πρωί της 27ης, η 
αστυνομία ανακοίνωσε την 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ των 
συγκεντρώσεων εκδηλώσεων 
στη πόλη της Καβάλας. 

http://anarxikoikavalas.squat.gr/
http://accionmutantecollective.blogspot.gr/
http://tameio.espivblogs.net/


